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Σ τ έκ ε τα ι κ α ν ε ί ς
ε κ σ τ α τ ικ ό ς
άναπολώντας τόν
απαράμιλλο
ήρωϊσμό καί τήν ύπέρ οχη ά ν δ ρ ε ί α
των δλίγων εκείνων,π ού χωρίς κανένα
έ φ ό δ ι ο . χ ω ρ ί ς π ο λ ε μ ικ ή πρ οετ οιμασία ,
χωρίς οργανωμένο στρατ ό,παρά μόνον
μέ τόν πόθο τής Ι λ ε υ θ ε ρ ί α ς νά πυρπολή τ ί £ κ α ρ δ ι έ ς του ς , ύψωσαν τό
άνάστημά το υς στόν τύρ α ν. ν. ,οJ, δHι ε κ δ ι κώντας τά έ θ ν ι κ ά το υς δ ί κ α ι α .
*Ηταν όπωσδήποτε ένα θαύμα τό
’ 2 1 . * ' Ενα
κ α ι ν ο ύ ρ γ ι ο ‘Ελληνικό
I
9
θαύμα απ αυτά,^πού δέν μπορεΤ νά τά
έξηγήση ό ν ο υ ς κ α ί νά τά π ε ρ ι γ ρ ά (|>η ή λ ο γ ι κ ή . ’Αλλά μήπως ή έλληνική
ι σ τ ο ρ ί α δέν ε ί ν α ι γεμάτη άπό θαύματα^'Αν α λ λ ο τ ε λ έ γ ο ν τ α ι Μάραθωνες
κ α ί αλλοτ ε^Θερμοπύλες ή ’ 21
έχουν
πάντα τήν ί δ ι α ά ξ ί α , γ ι α τ ί γ ί ν ο ν τ α ι
φάροι φωτ ε ι ν ο ί πού δ ε ί χ ν ο υ ν στούς
Λαούς τόν δρόμο τού καθήκοντος καί
τής τ ι μ ή ς
^

λ

‘Η Χωροι^υλακή α ι σ θ ά ν ε τ α ι ί δ ι α ί • τέρα υπερήφανπ, γ ι α τ ί . σ ά ν Σωμα συγκροστήθηκε τ<5 1833 από γ ε ν ν α ί ο υ ς π ο λ ε μ ι σ τ έ ς του αγώνα της
ε θ ν ι κ ή ς μας α ν ε ξ α ρ τ η σ ί α ς , πού δταν
η'Ελλάδα έ γ ι ν ε κρ άτος κυρίαρχο κ α ί
ά νε ξά ρ τ η τ ο έ τ ρ ε ξ α ν νά πυκνώσουν
τ ι ς τ ά ξ ε ι ς _της γ ι ά νά δημιουργ ή
σουν ένα Σώμα μέ ένδοξη
Ισ τ ο ρ ία
πού σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι κ α ί σήμερα κ α ί θά
σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι γ ι ά π ά ν τα .
Η "ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ"

ΕΞΩΦΥΑΛΟΝ
Πιστοί στις παρα
δόσεις της Φυλής δ
λοι οι "Ελληνες στέκονται άγρυπνοι φρου
ροι στις επάλξεις τοϋ
έθνικοϋ χρέους έτοι
μοι νά υπερασπίσουν
τά ώραϊα ιδανικά τιού
οι πρόγονοί τους τούς
έκληροδότησαν
νά
διαφυλάξουν.
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Τά λημέρια ε ϊν ’ άπαρτα, κΓ ε ίν ’ απο
φασισμένα
τά παλληκάρια τά γερά „μέ τάρματα στα
χέρια
Στήσαν τά μετερίζια τους έκ εϊ καί τά
ταμπούρια
1 καί τήν ζωή τού λεύτερου ε κ ε ί την άνε6άσαν
I γιά μιά καινούργια άνάσταση, γιά μιά
νέα πατρίδα
Κ Π ε Τ Η Σ

Π Α Λ Α Μ Α Ε

Ο Νικήτας Σταματελόπουλος συντρίβει τούς
’Οθωμανούς του Δραμαπασσά και επονομάζεται τουρκοφάγος.

Ό Καραϊσκάκης κατανικά τούς Τούρκους στήν|
Άράχωβα, καί κυριεύει πολλά λάφυρα,

Εικόνες άπό ιόν <ιγώνα της Έ9νικής άνεξαριηβίαςΙ
Οί τετρακόσιοι Ιερολοχίτες του Ύψηλάντη μά
χονται γενναία καί πέφτουν όλοι τους ήρωϊκά στο
Δραγατσάνι.

Ό Δημήτριος Ύψηλάντης, ύπερασπίζεται με αύ-1
ταπάρνησι τό "Αργος για νά μή πέση στά χέρια των
τουρκικών ορδών.

Ό Πανουργίας κυριεύει τήν Άκροκόρινθο καί
συλλαμβάνει αΙχμαλώτους τούς Τούρκους πού είχαν
κλεισθή πάνω σ* αύτήν.

Τό Ναυαρινο κυριεύεται άπό τούς “Ελληνες πού
φέρνονται ατούς συλλαμβανομένους Τούρκους με με
γαλοψυχία.

■·_____

1— ;-------;--------------- ;-------------------------------------

Ιπού φιλοτέχνηβε ό φιλέλλην ζωγράφος Πήτεμ Φον Ές
Τά παλληκάρια τού Όδυσσέα Άντρούτσου με τόν
Ιδιον έπικεφαλής καταστρέφουν μέγα Τουρκικό στρατό.

Ό Δημήτριος Ύψηλάντης περνά τόν Προύθο καί
κηρύσσει τήν έναρξι της έπαναστάσεως στις παραδου
νάβιες ηγεμονίες.
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ΓΡΑ Φ ΕΙ ό αθάνατος Παλαμάς στόν
Δωδεκάλογο του Γ ύ φ το υ , γ ιά τήν
ψ υ χή τη ς ‘Ε λ λ ά δο ς:
Κ αί θάκούσης τή φ ω νή τοΰ λ υ τρ ω τή ,
θά γδυθή τη ς αμαρτίας τό ν τύ μ α ,
καί ξανά κυβερνημένη κι* ά λαφ ρή,
θά σαλέψης σάν τή χ λ ό η , σάν τό
πουλί
σάν τό κόρφο τόν γυνα ικ είο , σάν
τό κ ύ μ α ,
καί μή έχοντας π ιό κάτω άλλο σκαλί
νά κατρακυλίσης π ιό βαθειά
στού Κακού τή σκάλα,
γιά τάνέβασμα ξανά πού σέ καλει
θά αίσθανθής νά σου φ υ τρ ώ νο υ ν, ώ
χα ρ ά .
Τά φ τε ρ ά ,
τά φ τερά τά πρω τινά σου τά μ ε γ ά λ α .
Αύτή είναι ή ψ υ χή ή ‘Ε λ λ η ν ικ ή .
Γ ι' αύτό καί δσα χρ όνια , όσες δεκα
ε τίε ς, όσοι αιώ νες κ ι Sv περάσουν,
π ο τέ , ούδέποτε, θά χάση τήν άξια
του τό *21 γιά τούς Έ λ λ η ν ε ς , έξ
Ισου δμω ς καί γιά δλους τούς λαούς
τη ς Γ η ς, δπου ύπάρχουν ά νθρ ω π ο ι.
Αύτή ή ψ υ χή ή Ε λ λ η ν ικ ή , ή ψ υχή
τοΰ άνθρώ που, δουλωμένη τετρα
κόσια χρόνια στόν πιό βάρβαρο κ ατακ τη τή , τόσο βάρβαρο πού δέν ά ναγνώρισε κανένα άνθρώπινο δικαίω μα
στούς σκλαβωμένους το υ , δέν άπο—
κ τη νώ θη κ ε. Δέν έσ β ησ ε. Δέν έξου—
θενώ θηκε. Ποτέ δέν ξανάγινε κάτι
παρόμοιο, σέ κανένα λαό καί σέ κα
νένα τόπο τη ς Γ η ς.
Κ αί δ χ ι μόνο τούτη ή ψ υ χή δέν
ά φ ανίσθηκε, άλλά καί συντήρησε τά
άρχέγονα συστατικά τ η ς , τήν άνθρω—
π ια καί τόν πόθο τη ς έλευθερία ς. Καί
πάνω άπ* δλα συντήρησε τήν γνώση
τοΰ τ ι ε ίχ ε , τ ι έχασε καί τ ι έπρεπε νά
ξανα πάρη. Τ ίποτα δέν τη ς είχε ά πομ είνει. Μόνο ή έλπ ίδα . Μέ αύτή τήν
έλπ ίδα , άπό τά έσχατα τοΰ όλοκλη—
ροξεπεσμοΰ, άρχισε ν* άναθρώ σκη.
Ε ίχε πέσει τόσο βαθειά , πού χρειά—
σθηκαν τετρακόσια άδυσώπητα χρό
νια γιά νά φθάση στήν ω ριμότητα,
στήν έκρηξη καί νά βροντοφωνάξη
τό ήσυχο μ έχρι τότε κΰμα πού δέν
χάϊδευε άλλα έτρω γε σιγά—σιγά τόν
θεόρατο βράχο π ώ ς ήρθε ή ώρα νά
μεριάση ·

ο

ν

’
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Σηκώθηκε πάνω άπό τήν άθλιότητα.
Σηκώθηκε γ ιά νά τινάξη άπό πά νω
τη ς τόν ζ υ γ ό . Κ αί δλος σχεδόν ό
κόσμος ό γν ω σ τό ς, ό Ισ χυρός, ό πολι
τισμένος , ό ήγέτης, τη ς έναντιώθηκε
γ ια τί δέν γνώ ρ ιζε ή έπίσημη Εύρώπη
τη ς ‘ΐ€ράς Σ υ μ μ α χ ία ςτ ο ΰ Μ έττερνιχ
τόν μ εγά λο, τόν άσβεστο πόθο τώ ν
Ε λ λ ή ν ω ν γιά τή ν έλευθερία. "Επρεπε
νάρθουν οΐ πεινασ μ ένοι, οΐ ά γρά μ μ α το ι, οι ά ξεσ τοι, οι ρημαγμένοι
τούτης τη ς γη ς γιά νά τοΰ τή διδάξουν
γιά άλλη μιά φ ο ρ ά .
‘Ο ξεπεσμένος περιούσιος λ α ό ς,
έκείνη ή ψ υ χή πού δέν ε ίχ ε π ιά άλλο
σκαλί νά κατέβη πιό βαθειά στοΰ
κακοΰ τή σκάλα, ώρκίσθηκε : ’Ελευ
θερία ή θάνατος. "Ηξεραν καλά οΐ
"Ελληνες καί τ ις τρ εις λ έ ξ εις. Κ αί
τήν έλευθερία, καί τό διαζευκτικό ή
τό ένα ή τό ά λλο, καί τόν θ ά να το .
Κ αί ήξεραν καί τ ί θά πη δ ρ κ ο ς. Κ αί
κράτησαν τόν δρκο τ ο υ ς . "Οσο δέν
έρχόταν ή έλευθερία, έρχόταν ό θά
νατος . Κ αί έγιναν όλοκαύτω μ α, θυ
σία όλοκληρω τική. Κ αί τότε συγκι—
νήθηκαν οι ψ υ χές τώ ν άνθρώ πω ν σ*
όλόκληρη τήν Ο ικουμ ένη. Λ ίγοι στήν
άρχή οι Φ ιλέλλη νες. Ύ σ τερα πιό
π ο λ λ ο ί. Κι* έγιναν περισσότεροι. Τό
σ οι, δσοι χρειαζόταν γιά νά πιέσουν
τούς κυβερνήτες τους καί νά ύπο—
χρεώ σουν τόν βάρβαρο ν* άφήση
ένα μικρό κομ μάτι γη ς γ ιά νά κ α το ικήση ξανά ή Έ λ ευ θ ερ ία . "Αρχιζε τ*
ά νέβ ασ μ α .
'Η Ε λ λ η ν ικ ή ψ υ χή δέν σ υντρίφ θ η κ ε. Πέρασε στήν κάθαρση, μέσα
άπό τό θά να το. Πόσοι άλλοι λαοί
έχουν τέτοια β ιώ μ α τα στό αίμα τους!
Πολλά τά β ιώ μ α τ α . Βαρειά καί ή
κληρονομιά. Πόσοι δμω ς έχουν τέ
τοια κληρονομιά; Τό *21 στάθηκε
όρόσημο στήν ‘Ιστορία καί δ χ ι μόνο
στήν Ε λ λ η ν ικ ή γ ια τ ί έγινε πυρσός
πού άναψε καί φ ούντω σ ε τή ν άπο—
σταμένη έλπίδα τώ ν ύπε δούλω ν Λα
ώ ν γιά τήν έθνική τους άποκατάσταση.

Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ Γ Ε ΩΡ Γ Ι ΟΥ
Μοίραρχος

^ΕΞΕΞΖΞΕΞΒΞΕΞΒΞΕΞΒΞΕΞΕΞΒΞΒΞΕΞΒΞΕΞΒΞΕΞΕΞΕΞΈΞΕΞΖΞΒΞΕΞΕΞΞΞΕΞΕΞΈΞΕΞΖΞΕΞΒΞΕΞΕΞΕΞΒΞΕΞΒΞΕΞΒΞΕΞΒΞΕΞιίΞΕΞΕΞ
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ΧΩΡΟ της Ελληνικής
ή 25η Μαρτίου δεν
I είναι άπλώς, μια μεγάλη γιορτή.
I Είναι μιά μέρα σύμβολο. Έπετειος
I διπλής λευτεριάς. Σάν 'Έλληνες
®τούτη τή μέρα γιορτάζομε τη λευ
τεριά τής πατρίδας μας καί σάν
Χριστιανοί τή λευτεριά τής ψυχής
μας. Οί χαρμόσυνες κωδωνοκρου||σίες ενώνονται με τά θριαμβευτικά
σαλπίσματα καί κάνουν τις καρδιές
νά σκιρτούν άπό χαρά καί ύπερηφάνεια. ’Αναπολούμε μιά τέτοια
μέρα θυσίες καί ηρωισμούς καί έναποθέτομε τις δάφνες τής εύγνωμοσύνης μας μπροστά σ’ εκείνους πού
πάλαιψαν γιά τή διπλή τούτη λευ
τεριά καί τήν κέρδισαν με άγώνα
σκληρό, υπεράνθρωπο, τιτάνιο. Με
δυο έπαναστάσεις άρχίζει αύτος ό
μεγάλος άγώνας :
Με τον ξεσηκωμό των ραγιάδων
έναντίον βάρβαρου κατακτητή αρχί
ζει ή προσπάθεια γιά τήν άπελευθέρωση τού 'Έλληνα. Χρόνια ολόκλη
ρα πάλαιψαν όί σκλαβωμένοι γιά
ινά σπάσουν τις άλυσίδες δουλείας
τεσσάρων αιώνων. *Έδωσαν τά πάν
τα σ’ αύτο τον ιερό άγώνα. ’Έχυσαν
αίμα καί ιδρώτα. Γιά νά δοΰν έπί
τέλους τή λευτεριά νά έρχεται «άπ’
τά κόκκαλα βγαλμένη των έλλήνων
|τά ιερά».
Με τή σάρκωση τού Θεού, τήν
ειρηνική τού Χριστού έπανάσταση,
αρχίζει ό άγώνας γιά τήν άπελευθερωση τού άνθρώπου άπό τά δεσμά
ρής πλάνης καί τής άμαρτίας. Τούρη ή σκλαβιά είναι πολύ χειρότερη
κπό τό ζυγό καί τού πιο αιμοστα
γούς τυράννου. Θυμούμαι τά λόγια:
:οΰ Γκάρισσον : «’Από τότε πού
ϊημιουργήθηκε ό κόσμος δεν γεννή
θηκε τόσο σκληρός τύραννος δσο
) άμαρτία καί ποτέ σκλάβοι δέν
βασανίστηκαν τόσο άπάνθρωπα δσο
ί σκλάβοι της». Γιά νά σπάσουν
θύτες οί φριχτές άλυσίδες τής πλάης, τού πόνου, τού θανάτου, χρειάττηκε επίσης νά χυθή άφθονο αίμα,
δρώτας καί δάκρυ. Γιά τούτη τή
.ευτεριά τής ψυχής υψώθηκε ό
Σταυρός στο Γολγοθά βαμμένος μέ

I ’Ορθοδοξίας
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τού Λυτρωτή τό αίμα. Γι’ αύτήν
έδωσαν τον εαυτό τους καί τό μόχθο
τους μυριάδες ήρωικοί αγωνιστές
τής άρετής. Γι’ αύτήν θυσιάστηκαν
έκατομμύρια· μάρτυρες τής Α λή 
θειας.
Εκατό πενήντα τόσα χρόνια πέ
ρασαν άπό τήν πρώτη έπανάσταση,
τήν εθνική. Είναι τιμή γιά μάς δτι
σ’ όλα αυτά τά χρόνια κρατήσαμε
ψηλά τής λευτεριάς τή σημαία περ
νώντας μέσα· άπό θύελλες καί πο
λέμους. Ναί, φανήκαμε άντάξιοι
των προγόνων μας καί τηρήσαμε
σάν 'Έλληνες τον δρκο μας. Καί
σήμερα άγέρωχοι καί άπτόητοι άκούμε τις γελοίες άπείλές τού ίδιου
βάρβαρου άνατολίτη, σίγουροι γιά
τον εαυτό μας καί τον άγώνα μας.
Δυο χιλιάδες χρόνια πέρασαν άπό
τήν άλλη, τή χριστιανική έπανά
σταση. Τι κάναμε δλα αύτά τά χρό
νια; Κρατήσαμε ψηλά σάν Χριστια
νοί τής άρετής καί τής άλήθειας τή
σημαία; Διατηρήσαμε τήν ψυχική
λευτεριά πού δεχτήκαμε τή στιγμή
τού Βαπτίσματος; Όμολογουμένως
υπήρξαν έποχές πού οί χριστιανοί
ξεχώριζαν άνάμεσα στούς άλλους
καί έγραφαν σελίδες δόξας στήν
ιστορία τού πολιτισμού.
'Ό ,τι
όμορφο καί μεγάλο είχε νά παρου
σίαση ό κόσμος. ήταν χριστιανικό.
Σήμερα δμως τά πράγματα" έχουν
άλλάξει. Ή πλειοψηφία των χρι
στιανών έχει ξεχάσει τήν άποστολή
της καί έχει παραμελήσει τήν τόσο
άκριβά πληρωμένη λευτεριά τής
ψυχής. Στούς καιρούς μάς καινούρ
γιες άλυσίδες κρατούν δεμένο τον
άνθρωπο στήν ασφυκτική φυλακή
τής ύλης καί τού άτομισμοΰ. Και
νούργια είδωλα υψώθηκαν σέ πα
νύψηλα βάθρα. Άνάμεσά τους δυο
έχουν τούς περισσοτέρους πιστούς.
Τά είδωλα τού χρήματος καί τής

ύ
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ήδονής. Στο βωμό τους οί άνθρωποι
θυσιάζουν σώμα καί ψυχή, υγεία
καί άξιοπρέπεια, έξυπνάδα καί τιμή.
Και ένώ τόσο κοντά μας βρίσκεται
ή ’Αλήθεια, πού έλευθερώνει έκείνους πού τήν κατακτούν, σύμφωνα
μέ τού Χριστού τό παράγγελμα,
«γνώσεσθε τήν άλήθειαν καί ή αλή
θεια έλευθερώσει υμάς», έμεΐς προ
τιμούμε τή σκλαβιά τού ψεύδους.
Φίλοι άναγνώστες, ή σημερινή
γιορτή έχει διπλό σκοπό. Είναι μέρα
έθνικοΰ άναβαπτισμοΰ, πού θέλει
νά μάς κάνη νά άνανεώσωμε τον
δρκο μας σάν 'Έλληνες, σταθμίζον
τας τήν εύθύνη μας άπέναντι στήν
ιστορία. ’Αλλά είναι καί σταθμός
θρησκευτικού άναβαπτισμοΰ, πού
θελει νά μάς κάνη νά άνανεώσωμε
τη κλήση μας σάν Χριστιανοί καί
νά σταθμίσομε τις εύθύνες μας
απέναντι στήν αιωνιότητα. Τό αίμα
τού Χριστού, τό αίμα τών μαρτύ
ρων, μάς θυμίζει τό μεγάλο χρέος
μας άπέναντι στήν Πίστη. βΗ φω
νή τους γίνεται προσκλητήριο σ’
ένα καινούργ-ο δμορφο καί υψηλό
άγώνα, γιά τήν άγάπη καί τήν αρε
τή. Γίνεται σάλπισμα, ίδιο μ’ έκείνο
πού βγήκε κάποτε άπό τά στήθη
ενός ήρωϊκού άγωνιστή τού Πνεύ
ματος, τού Ά π . Παύλου: «Τή έλευθερία, ή Χριστός ήμάς ήλευθέρωσε,
στήκετε καί μή πάλιν ζυγώ δουλείας
ένέχεσθε» (Γαλ. ε' 1).
Ελεύθεροι σάν 'Έλληνες, αδού
λωτοι σάν Χριστιανοί, είναι τό δί
δαγμα καί τό σύνθημα τής ήμέρας
τού διπλού Ευαγγελισμού.
’Α ρ χ ι μ α ν δ ρ ί τ η ς
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΜΠΕΖΕΝΙΤΗΣ
Γραμματεύς
της Ίεράς
Συνόδου

Μ εγάλες ώρες
του ξεσηκωμοί).
Οί Τουρκικές Αντιδράσεις
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΥΠΟΛΙΣ τέλη Φε
βρουάριου 1821... Έντρομη ή Υψηλή
Πύλη πληροφορείται για την Επανά
σταση στις Παραδουνάβιες ήγεμονίες.
Ιδιαίτερα την άνησυχεΐ ένα σημείο τής
έπαναστατικής προκηρύξεως τοϋ Ύψηλάντη πού διαβεβαιώνει τό Ελληνικό
Έ θνος δτι «μιά μεγάλη Δύναμις θέλει
παρασταθή προστάτις τών ήμετέρων δί
καιον». Οί ύποψίες της στρέφονται πρός
την κατεύθυνση τής Ρωσσίας άφοϋ ό
Ύψηλάντης έχει χρησιμοποιήσει τό έ
δαφος της γιά όρμητήριο. Ύ στερα ύπάρχει τό προηγούμενο τοϋ 1770 (Όρλωφικά) όταν ή Μεγάλη ΑΙκατερινη^ έπεχείρησε νά θεμελιώσει την έπιρροη τής
χώρας της έκεί όπου λίγα χρόνια άργότερα ό «μεγάλος άσθενής» ΓΟΘωμανικη
Αύτοκρατορία) θά άφηνε τον έπιθανάτιο ρόγχο του. *Ακόμη πιό πρόσφατα
είναι τό προγεφύρομα τής Ρωσσίας στά
Επτάνησα (1799- 1801) και ή κάθοδός
της μέχρι τον Δούναβη (1806- 1812). Οί
τουρκικές άνησυχίες πολλαπλασιάζονται
ύστερα και άπό μιά άόριστη άλλά έπίμονη φήμη πού μιλάει γιά τήν ύπαρξη μυ
στικής όργανώσεως (τής Φιλικής Εται
ρίας) έτοιμης νά ξεσηκώσει άπό στιγμή
σε στιγμή τό ύπόδουλο Γένος. Ύ στερα
άπό όλα αύτά ή Πύλη άντιδρα μέ σπασμω
δική βιαιότητα. Πρώτα όργανώνεται ένα
«συλλαλητήριο» μέ 2—3000 ’Οθωμανούς
πού συγκεντρώνονται κάτω άπό^ τά πα
ράθυρα τοϋ Μεγάλου Βεζύρη και ζητάνε
έκδίκηση. Ε κείνος τήν ύπόσχεται χωρίς
περιστροφές, όταν σε κάποια στιγμή κάνει
τήν έμφανισή του μπροστά στόν έξαγριωμένο δχλο. Ή άρχή γίνεται τις πρώτες ήμέρες τοϋ Μαρτίου καί συγκεκριμένα τήν
δεύτερη έβδομάδα τών νηστειών (ήμερα
Τετάρτη). Τήν ήμερα αύτή φυλακίζεται
ό Μητροπολίτης Έφέσσου, Διονύσιος
ό Καλλιάρχης —άδελφός ένός άπό τούς
άρχοντες τής Μολδαβίας. Τήν έπομένη
άποκεφαλίζονται δσοι εύγενεϊς τής Κων
σταντινουπόλεως έχουν συγγενείς στην
Μολδοβλαχία. Καί ένώ ό φόβος για
σκληρότερα άντίποινα είναι διάχυτος
σέ κάθε Ε λληνική συνοικία, φυλακί
ζονται δύο άκόμη συνοδικοί ’Αρχιερείς:
Ό Νικομήδειας ’Αθανάσιος καί ό Δέρ-
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Βιογραφικά
Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ Γρηγόριος ό Ε'— πού είχε τό κοσμικό όνομα Γεώργιος—
γεννήθηκε στή Δημητσάνα τό 1746. Γονείς του ήταν ό Τωάννης Άγγελόπουλος
και ή Ασημίνα Παναγιωτοπούλου. Τά πρώτα γράμματα τοϋ τά δίδαξαν οί Ιερο
μόναχοι Μελέτιος (άνάδοχός του) καί ’Αθανάσιος Ρουσσόπουλος (φωτισμένος
δάσκαλος τής τότε όνομαστής Σχολής τής Δημητσάνας). Μέ τόν τελευταίο τό
1765 έρχεται σ την’Αθήνα και μαθητεύει κοντά στον πολυμαθέστατο δάσκαλο τής
έποχής έκείνης Δημήτριο Βόδα. Δύο χρόνια άργότερα πηγαίνει στή Σμύρνη
καί συγκατοικεί μέ τό θείο του Μελέτιο —έκκλησιάρχη τής έκεΐ Μητροπόλεως.
Τόν ύπηρετεΐ στόν ναό ένώ παράλληλα παρακολουθεί μαθήματα στήν περίφημη
Εύαγγελική Σχολή τής Σμύρνης. ’Αργότερα μονάζει μέ τό όνομα Γρηγόριος ώσ
που νά καταλήξει τελικά στήν Πάτμο όπου μαθητεύει κοντά στόν όνομαστό ιε
ροδιδάσκαλο Δανιήλ τόν Κεραμέα. Ά πό τήν Πάτμο τόν προσκαλεΐ στή Σμύρνη
ό τότε Μητροπολίτης Προκόπιος ό όποιος έκτιμώντας τά προσόντα του τόν
χειροτονεί διάκονο. Τό 1770 ύστερα άπό τήν αιματοχυσία στήν Πελοπόννησο
(Όρλωφικά) ό Γ ρηγόριος φέρνει στήν Σμύρνη τούς γέροντες γονείς του, τόν
άδελφό του Παναγιώτη καί τις άδελφές του ’'Αννα καί ’Εξακουστή. Χαρακτηρι
στική λεπτομέρεια άκρως ένδιαφέρουσα γιά τό γραφείο Ιστορίας τοϋ ’Αρχηγείου
Χωροφυλακής: Ή Ά ννα άπό τό γάμο της μέ τόν καταγόμενο άπό τά Λαγκάδια
Γορτυνίας ’Ιωάννη Πετρόπουλο, άπέκτησε μία κόρη ή όποια ταντρεύτηκε τόν
Σμυρναΐο έμπορο ’Ιωάννη Παπαδόπουλο."Εναςάπό τούς γιούς τη ς—ό Γεώργιος
Παπαδόπουλος—τό 1864 ύπηρετοϋσε στήν Χωροφυλακή μέ τό βαθμό τοϋ Μοιράρ
χου: Καί τώρα «έπί τοϋ θέματος». Ό Γρηγόριος τό 1775 είναι βοηθός τοϋ Μητρο
πολίτου Σμύρνης καί χειροτονείται Μητροπολίτης μόλις ό τελευταίος (1784) άνεβαίνει στόν Πατριαρχικό θρόνο. "Υστερα άπό δεκατριών χρόνων λαμπρή ποιμαντο
ρία στήν Σμύρνη, τό 1797 μέ συνοδική άπόφαση χειροτονείται Πατριάρχης ώς
Γρηγόριος ό Ε'. Μετά 18μηνη λαμπρή θητεία καθαιρειται μέ βεζυρικό διάταγμα
καί έξορίζεται στο Ά γ ιο "Ορος. ’Εκεί άσκητεύει ύποδειγματικά στήν Μονή
τών Ίβήρων καί κατά διαστήματα στή μονή τής Μεγίστης Λαύρας. Τό 1806 κα
λείται καί πάλι στόν Πατριαρχικό θρόνο μετά τήν παραίτηση τοϋ προκατόχου
του Καλλινίκου τοϋ Ε'. Α λλά ό άλληλοσπαραγμός κορυφαίων Τούρκων άξιωματούχων γιά τήν διεκδίκηση τής Σουλτανικής έξουσίας έχει σάν άποτέλεσμα τόν
έκθρονισμό του (1808) καί τήν δεύτερη έξορία του στο Ά γιο "Ορος (1809). Στις
13 Δεκεμβρίου 1818 ό Γρηγόριος καλείται γιά τρίτη φορά στόν Πατριαρχικό
θρόνο. Καί άναλαμβάνει καθήκοντα στις 19 ’Ιανουάριου 1819 γιά νά άναδειχθεΐ δύο
χρόνια περίπου άργότερα ιερομάρτυρας κ α ί’Εθνομάρτυρας. Τό πέρασμα άπότό
Πατριαρχείο άποτέλεσε σταθμό. Τά μεγάλα διοικητικά προσόντα πού διέθετε
τοϋ έπέτρεψαν νά άναδιοργανώσει τό Πατριαρχείο καί νά άνυψώσει τό κλονι
σμένο γιά ένα διάστημα κϋρος του ύστερα άπό τις διάφορες άπροκάλυπτες πολλές
φορές παρεμβάσεις Φαναριωτών καί άλλων μέ '.τά έκκλησιαστικά πράγματα.
Οί διαδοχικές έκθρονίσεις του έγιναν έπειδή μέ τήν έκφραση τοϋ ίστορικοϋ
«βαρύς έφάνη καί τυραννικός» σέ όσους τόν ήθελαν άπό άνεκτικό μέχρι άδιάφορο..
Ό μαρτυρικός του θάνατος άντί νά κάμψει όπως ύπολόγιζαν οί Τοϋρκοι άντίθετα έμψύχωσε τούς ’Επαναστάτες "Ελληνες οί όποιοι δέν ξεχνούσαν ποτέ «τό σκοι
νί τοϋ Πατριάρχη». Τό 1871 έγινε ή άνακομιδή τών λειψάνων του στήν Αθήνα
καί τοποθετήθηκαν στόν Μητροπολιτικό ναό όπου βρίσκονται καί σήμερα. Ή
’Εκκλησία τής Ελλάδος τιμώντας τήν μνήμη του τόν έχει άνακηρύξει άπότό
1921 "Αγιο καί Τερομάρτυρα.
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κων Γρηγόριος. Μάταια ό Πατριάρχης
Γρηγόριος ό Ε' προσπαθεί μέ μιά έπιστολή του νά πείσει τήν Πύλη γιά τή
άθωότητα τών Τριών Αρχιερέων. Γιατί
ένώ περιμένει άπάντηση, πληροφορείται
ότι ένας άκόμη Αρχιερέας —ό Άγχιάλου Εύγένιος—μεταφέρεται στήν Κωνστα
ντινούπολη, καί φυλακίζεται μαζί μέ τούς
άλλους. Φαίνεται πιά καθαρά ότι στόχος
τής Πύλης είναι ή ’Εκκλησία. Μετά τις
συλλήψεις τών Αρχιερέων, ό Τούρκος
'Υπουργός τών ’Εξωτερικών, έγκαινιάζει
μιά έκβιαστική άπέναντί της τακτική.
Τό βράδυ τής τρίτης Κυριακής τών νη
στειών καλεΐ τόν Πατριάρχη στό γραφείο
του. 'Υστερα άπό μερικές φιλοφρονήσεις
τοϋ άνακοινώνει ότι σύμφωνα μέ τελευ
ταίο αύτοκρατορικό διάταγμα οί άντιπρόσωποι τής Σερβίας πού κατοικούν στή
συνοικία τοϋ Γαλατά, στό έξής θά είναι
κάτω άπό τήν αύστηρή έπιτήρησή του.
Ό Πατριάρχης μέ τήν συνηθισμένη
έτοιμότητά του προσπαθεί νά άποφύγει
τόν άχαρο αύτό ρόλο, προβάλλοντας με
ταξύ άλλων καί τό πρόσχημα ότι ή κα
τοικία τών Σέρβων βρίσκεται σέ άπόκεντρο σημείο κοντά στή θάλασσα. Ό
Τοϋρκος έπίσημος προσποιείται ότι συμ
μερίζεται τις άπόψεις του καί τόν διαβεβαιώνει ότι θά τις μεταβιβάσει στόν Σουλ
τάνο. Άποτέλεσμα: Τήν άλλη ήμέρα οί
Σέρβοι παίρνουν διαταγή νά μετακομί
σουν στό Πατριαρχείο... Ή Τουρκική
Κυβέρνηση έχει τούς λόγους της νά θεω
ρεί ύποπτους τούς Σέρβους. Άνάμεσά
τους βρίσκεται ό Αρχιερέας Άβράμιος
Πετρόνοβιτς — πρωθυπουργός άργότερα
τοϋ ήγεμόνα τής Σερβίας — πολυσύνθετη
πνευματική φυσιογνωμία καί θερμός Φι
λέλληνας. Καί άνάμεσα στούς "Ελληνες
έπαναστάτες τής Μολδαβίας ύπάρχουν
άρκετοί Σέρβοι καί Βούλγαροι. Ή πάντα
φιλύποπτη Πύλη δέν άποκλείει τό ένδεχόμενο μιας Βαλκανικής Έπαναστάσεως
όπως άκριβώς τήν όραματίζοταν ό Ρήγας..
Οί άνησυχίες της κορυφώνονται περισσό
τερο όταν τά μυστικά τής Φιλικής Ε τα ι
ρίας διαρρέουν πιά άνοιχτά άπό μερι
κούς προδότες. Μάλιστα ό πασάς τής
Πελοποννήσου έχει γνωστοποιήσει στήν
Πύλη τις άνησυχίες του γιά έπικείμενο
έλληνικό ξεσηκωμό καί τά μέτρα πού έχει
πάρει γιά τήν άντιμετώπισή του. Ύστερα
άπό όλα αύτά καλείται καί πάλι ό Πα
τριάρχης, αύτή τή φορά άπό τόν Μεγάλο
Βεζύρη. Μαζί του είναι καί ό Μέγας Λιερ-
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μηνεύς τής Πύλης Κωστάκης Μουρούζης. Ή πρώτη έρώτηση τού Τούρκου
είναι &ν γνωρίζουν «συμμορίαν τινά έπιβουλεύουσαν την κοινήν ήσυχίαν τών
ύπηκόων». ’Αφού παίρνει άρνητική άπάντηση ρωτάει τόν Πατριάρχη άν γίνεται
έγγυητής γιά την νομιμοφροσύνη τών
Χριστιανών. Ε κείνος μέ θαυμαστή έτοιμότητα τόν διαβεβαιώνει δτι ώς Εθνάρ
χης θεωρείται καί έγγυητής, δσο έξαρταται άπό τήν πνευματική του έπιστασία
και προσθέτει διπλωματικά δτι «ύπάρχουσιν και οί κατά τόπον Διοικηταί τής
Υ ψ ηλής Κυβερνήσεως οΐτινες έπαγρυπνοΰσιν εις τήν κοινήν ήσυχίαν...» Τό
τελευταίο φαίνεται νά ίκανοποιεϊ τόν
Τούρκο. Τί τό δφελος δμως... Ή κατά
σταση περιπλέκεται και πάλι δταν μετά
άπό λίγες ήμέρες ό πρώην ήγεμόνας τής
Βλαχίας ’Αλέξανδρος Χαντζερής έξαφανίζεται μέ τήν οίκογένειά του άπό τό
χωριό τοϋ Βοσπόρου Μπαλτά —λιμάνι
δπου κατοικούσε κάτω άπό έπιτήρηση.
Ύ στερα άπό αυτό έκδίδεται διάταγμα νά
μετακομίσουν στό Φανάρι δλες οί ήγεμονικές και άρχοντικές οίκογένειες. Ό
Πατριάρχης διαισθάνεται άρχήν νέων
δεινών. Γι αύτό καλεΐ τούς έκπροσώπους
τών μεγάλων Ελληνικών οίκογενειών.
Στή σύσκεψη πού έπακολουθεΐ, άποφασίζεται ή υποβολή άναφοράς στήν Πύλη
μέ τήν όποια δλοι θά έγγυώνται τήν πα
ραμονή τους στήν Κωνσταντινούπολη.
Τήν Κυριακή τής Σταυροπροσκυνήσεως
(10 Μαρτίου) ό Πατριάρχης συνοδευόμενος άπό τρεις ’Αρχιερείς έπισκέπτεται τήν Πύλη γιά νά παραδώσει τήν έγγυητική αυτή άναφορά. ’Απουσιάζει δ
μως ό Μέγας Διερμηνεύς Κωστάκης Μουρούζης. Συγκεκριμένα βρίσκεται στό Ό ρ τάκιοΐ σέ συνέντευξη μέ τόν Ίντερνούτσιο τοϋ Πάπα. Έ τσ ι ό Πατριάρχης άναγκάζεται νά παρουσιασθεΐ στόν Κεχα
γιά (τοποτηρητή) τού Υπουργού, τόν
περιβόητο Τζανή Έφέντη ή Χριστιανομάχο. *6 τελευταίος ύστερα άπό ώρισμένες διερευνητικές έρωτήσεις τόν παρου
σιάζει μαζί μέ τήν άκολουθία του στόν Με
γάλο Βεζύρη. 'Ο Τούρκος έπίσημος τούς
δέχεται μέ τυπική φιλοφροσύνη. Πρώτα
διαβάζει τήν άναφορά, τό περιεχόμενο
τής όποιας φαίνεται δτι τόν Ικανοποιεί.
Ύ στερα έπακολουθεΐ μία συζήτηση πού
περιστρέφεται γύρω άπό διάφορα άσχετα
πράγματα ...Ώ σπου σέ κάποια στιγμή ό
Τούρκος τήν όδηγεΐ έκει πού θέλει. ’Αφού
λέει δτι έχει χρηματίσει πασσάς στήν
Πελοπόννησο, και θυμάται καλά τόν τό
πο αύτό, ρωτάει τάχα άδιάφορος τόν
Πατριάρχη.
—Ποιά είναι ή Πατρίδα σου;
—Ή Πελοπόννησος. Δημητσάνα λέγε
ται ό τόπος μου, άποκρίνεται ήρεμος ό
Πατριάρχης.
—’Ασφαλώς θά έχει πολύ καιρό νά Ιδεΐ
τήν πατρίδα του ό γέροντας Πατριάρχης,
παρατηρεί ό Βεζύρης άπευθυνόμενος προς
τόν Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης.
—-Ned Υψηλότατε άπαντάει έκεΐνος.
’Από μικρό παιδί έχει φύγει άπό έκεϊ.
Στό πρόσωπο τού Τούρκου ζωγραφίζεται
ένα περίεργο χαμόγελο. Και άφοϋ μένει
γιά λίγο σκεφτικός, στρέφεται άπότομα
πρός τόν Πατριάρχη καί τού λέει έντονα:
—Πατριάρχα τών Ρωμαίων! Γίνεται λό
γος δτι στις ταραχές τής Μολδαβίας έλα
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βε μέρος και ό κλήρος!... (σ.σ. Ή Πύλη
είχε μάθει, δτι τόν Ύψηλάντη είχε ζώσει
μέ ξίφος μέσα στήν έκκλησία ό Μητρο
πολίτης Μολδαβίας).
Ή θέση τού Πατριάρχη —δπως καί κά
θε ήγέτη σκλαβωμένου Έ θνους σέ τέ
τοιες στιγμές —είναι δύσκολη. Ψύχραι
μα δμως διαβεβαιώνει τόν Βεζύρη δτι
θά πάρει τά κατάλληλα μέτρα. Στήν συνέ
χεια μέ διπλωματικό τρόπο έκφράζει τήν
έλπίδα δτι «ή κραταιά βασιλεία ταχέως
καί έν ριπή όφθαλμοΰ θέλει καταπαύσει
τάς αύθορμήτους καί τοπικάς ταύτας ταραχάς...» Τί άλλο θά μπορούσε νά πει
γιά νά έξευμενίσει τόν έξαγριωμένο Τούρ
κο; «Ίσσαλάχ!... (μέ τήν βοήθεια τού
Θεού) λέει έκεΐνος καί ή συζήτηση κλεί
νει ήρεμα. Ω στόσο ή τακτική τής Πύλης
κάθε άλλο παρά ήρεμη είναι. Περί τά
μέσα τής τετάρτης έβδομάδος τών νη
στειών έρχεται διαταγή στόν Πατριάρχη
νά στείλει γιά όμήρους τούς Μητροπο
λίτες Θεσσαλονίκης, Άνδριανουπόλεως
καί Τυρνόβου. Μέ όδύνη τούς προσκαλεί
καί τούς άνακοινώνει τήν άπόφαση. Ύ σ 
τερα κάθονται δλοι μαζί σ’ ένα άποχαιρετηστήριο λιτό γεύμα. «’Αδελφοί —
τούς λέει σέ μιά στιγμή μέ ραγισμένη φω
νή —ούτως ήθέλησεν ό Κύριος νά δείξη
εις ήμάς πολλά καί σκληρά. "Αρτον όδύνης ήμάς ψωμίζει καί ποτίζει οίνον κατανύξεως... Τί δέ τό άποβησόμενον εις
υμάς καί εις έμέ Κύριος οίδεν...». Πριν
άναχωρήσουν τούς άσπάζεται γιά τελευ
ταία φορά στή γή. Σέ λίγες ήμέρες καί
ό Πατριάρχης καί οί τρεις αύτοί άξιοι
ποιμενάρχες του θά πετάξουν άνάλαφρα
πρός τήν άτέλειωτη χορεία τών μαρτύ
ρων τής Πίστεως... Καί οί άφόρητες έκβιαστικές πιέσεις τής Πύλης συνεχίζον
ται... Στις 20 Μαρτίου δίνει στό Μέγα
Διερμηνέα ένα διάταγμα μέ τήν έντολή
νά τό μεταφράσει στήν Ε λληνική γλώσ
σα γιά νά διαβαστεί σ’ δλες τις έκκλησίες.
Μέ τό διάταγμα αύτό άμνηστεύονται δσοι
άπό τούς έπαναστάτες τής Μολδοβλα
χίας «έπανέλθωσι εις τήν προτέραν αύτών
ύπακοήν». Ταυτόχρονα ό Πατριάρχης
«καθ’ ύψηλήν διαταγήν» υποχρεώνεται
νά συντάξει άφοριστικό γράμμα έναντίον
τού Ύψηλάντη καί τών συντρόφων του.
Μέ αυτόν τόν έλιγμό καί «άπό θέσεως
ισχύος» ή Πύλη περιμένει τις έξελίξεις.
Τήν Κυριακή 23 Μαρτίου, στόν Πατριαρ
χικό ναό καί μέσα σέ μιά νεκρική σιγή
διαβάζεται στό έκκλησίασμα τό διάταγμα,πρώτα στήνΤουρκική καί ύστερα στήν
Ελληνική γλώσσα. Τήν πιστή έκφώνησή
του παρακολουθούν δύο Διερμηνείς καί
ισάριθμοι Ελληνομαθείς Τούρκοι. Τό
σκηνοθετημένο άπό Τουρκικής πλευράς
δράμα κορυφώνεται δταν οί Πατριάρχες
Γρηγόριοςκαί Πολύκαρπος (τών Ιεροσο
λύμων) ύποχρεώνονται νά ύπογράψουν πά
νω στήν Α γία Τράπεζα τό άφοριστικό
γράμμα πού διαβάζεται καί αύτό στό έκκλησίασμσ. ’Αργότερα ό Πατριάρχης
θά τό άνακαλέσει μυστικά.
’Αλλά
ό έμπαιγμός τής ’Εκκλησίας δέν σταμα
τάει έδώ. Μετά τό τέλος τής λειτουργίας
διατάσσονται τρεις ’Αρχιερείς νά άναχω
ρήσουν μέ ένοπλη τουρκική συνοδεία -δύο
γιά τά νησιά καί ένας γιά τήν ήπειρωτική
Ελλάδα —γιά νά διαβάσουν σέ συγκεν
τρώσεις τό διάταγμα τής άμνηστείας καί
τό άφοριστικό γράμμα. Μέ τόν τρόπο αύ

τό πιστεύουν δτι θά λυγίσουν ένα περιού
σιο λαό τής 'Ιστορίας πού στενάζει κάτω
άπό τά δεσμά μιάς άπάνθρωπης σκλαβιάς.
’Αλλά ή ώρα τού λυτρωμοΰ έχει σημάνει.
Τήν ίδια ήμέρα πού ή Πύλη μηχανεύεται
δλα αύτά τά τεχνάσματα, στήν Καλαμά
τα άστράφτει τό πρώτο φώς τής ’Ελευθε
ρίας...

«9Αρχαι ώδίνων
και ταυτα...»
Τό βράδυ τού Σαββάτου τού Λαζάρου
(2 ’Απριλίου) ή Πύλη παίρνει τό μήνυμα
γιά τήν έπανάσταση στήν Πελοπόννη
σο. Αίφνιδιάζεται. Αίφνιδιάζεται άλλά
καί ύποψιάζεται δτι στήν Κωνσταντινού
πολη υπάρχουν χιλιάδες Φιλικοί έτοιμοι
νά έξεγερθοϋν. Καί γιά νά τούς δώσει
τήν άφορμή κρατάει τόν στρατό τών γε
νιτσάρων κρυμμένο μέσα στά πλοία πού
είναι άγκυρο βολή μένα στόν Βόσπορο.
Ή νύχτα περνάει ήρεμα. Ώ σπου τό πρωί
τής Κυριακής τών Βαΐων γίνεται ή πρώ
τη πράξη έκδικήσεως. Ά π ό τά Τουρκικά
Σχολεία ξεχύνονται στούς δόμους οί
τρόφιμοί τους — οί λεγόμενοι «σοφτά- ^
δες»— πού φημίζονται γιά τόν θρησκευτι
κό τους φανατισμό. Μέ άλαλαγμούς
συγκεντρώνονται έξω άπό τήν έκκλησία
τήςΖωοδόχου πηγής καί τήν ισοπεδώνουν.
’Εκείνη τήν ώρα ό Πατριάρχης μοι
ράζει, σύμφωνα μέ τό Χριστιανικό έθι
μο, βαγιόκλαδα στό έκκλησίασμα. Κά
ποιος τοϋ ψιθυρίζει στό αυτί γιά τόν
βανδαλισμό. Έ κεΐνος δμως άτάραχος
συνεχίζει τό έργο του. Μόλις τελειώνει
τή λειτουργία άνεβαίνει στό Πατριαρ
χείο, συγκεντρώνει τούς Α ρχιερείς καί
τούς γνωστοποιεί τήν καταστροφή τής
Ζωοδόχου Πηγής. «Ά ρχαί ώδίνων καί
ταΰτα...» τούς λέει δταν τόν ρωτούν τί
μπορεί νά σημαίνει ή βάρβαρη αύτή
ένέργεια. Καί άφοϋ παραμένει γιά λίγο
σκεφτικός συμπληρώνει: «...Καί ίσως
ήκει τό τέλος...» Δέν έχει άκόμη τελειώ
σει ή συζήτηση δταν έρχεται διαταγή |
στόν Πατριάρχη νά στείλει κατάλογο
όλων τών Ελληνικών οικογενειών πού
κατοικούν στό Φανάρι. Ό Πατριάρχης
άπαντάει δτι δέν διαθέτει τέτοιο κατά
λογο. Δέν περνάει δμως πάρα πολύ ώρα
δταν έρχεται δεύτερη διαταγή. Αύτή τή
φορά ή Πύλη ζητάει δύο ίερεΐς συνοδούς
τριών γενιτσάρων γιά νά τούς δείχνουν!
τά Ε λληνικά σπίτια καί νά καλούν γιά
άπογραφή δλα τά μέλη τών οικογενειών
άκόμη καί τό ύπηρετικό προσωπικός
"Ετσι ό Πατριάρχης άναγκάζεται νά
άνταποκριθεΐ στή νέα καί «τεκμηριωμέ-Ι
νη» αύτή διαταγή...

Εβδομάδα τών Παθών
Η ΜΕΓΑΛΗ Εβδομάδα άρχίζει μδ]
ένα λουτρό αίματος γιά τό Ελληνικό]
στοιχείο τής Κωνσταντινουπόλεως. Τήν
Μ. Δευτέρα (4 Α πριλίου) άποκεφαλίζεται
κοντά στήν μεγάλη Καμάρα τού Σεραγιοϋ
( Μπάπ - Χουμαγιούν) ό Μέγας Διερμηνεύς τής Πύλης Κωστάκης Μουρούζης.
Δακρύζει μόλις τό μαθαίνει ό Πατριάρχης
καί άποφαοίζει νά τοϋ γίνει ή νεκρώσιμη!
άκολουθία, ένώ παράλληλα δίνει έντολή!
νά άγοράσουν άπό τό δήμιο τό πτώμα καί|
νά τό θάψουν νύχτα δπου μπορέσουν.]
Τήν ίδια ήμέρα σφαγιάζονται καί άπαγ-
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: χονίζονται πολλοί Έ λληνες έπίσημοι
καταγόμενοι άπό τήν Πελοπόννησο.
Ταύτόχρονα γίνονται έκτεταμένες έρευ1 νες για τήν άνεύρεση όπλων μέσα στην
Η Πόλη καί στα χωριά τοϋ Βοσπόρου.
1 Εκατοντάδες Έ λληνες βασανίζονται άI πάνθρωπα για νά όμολογήσουν. Καί εί■ ναι τόσο έπίμονες οί έρευνες— λεηλαI σίες ώστε σκάβονται άκόμη καί τάφοι...
λ (σ.σ. στό τελευταίο μάς θυμίζει τόν κα
ί τατρεγμό τοϋ Ελληνικού στοιχείου
Ι σ τ ό ν ίδιο χώρο τό 1956). Τά έκτροπα έI χουν πάρει τόση μεγάλη έκταση ώστε
I μετά τήν δύση τοϋ ήλιου κανείς Έλληνας
I δέν κυκλοφορεί στόν δρόμο. Έ τσ ι όλες
I οί άκολουθίες τής Μεγάλης Έβδομάδος
I γίνονται άναγκαστικά τό πρωί. Ό σ ο γιά
I τήν Πύλη έξακολουθεΐ μέ διάφορα
■ προσχήματα τις πιέσεις της στό Πα1 τριαρχεΐο. Τό πρωί τής Μ. Τετάρτης
1 έρχεται διαταγή στόν Πατριάρχη νά
]\ φροντίσει γιά τήν φρούρηση τής οίκΟ■ γενείας τοϋ Δημητρίου Μουρούζη— θείου
■ τοϋ άποκεφαλισμένου Διερμηνέα — ό
■ όποιος- Διερμηνέας καί αύτός - έχει δοI λοφονηθεί μέ τόν ίδιο άπάνθρωπο τρό■ πο πριν άπό 9 ^χρόνια. Σέ παρατήρηση
■ τοϋ Πατριάρχη ότι έκτός άπό τούς δύο
■ συνηθισμένους γενιτσάρους— φρουρούς
■ τοϋ Πατριαρχείου δέν ύπάρχουν άλλοι
■ στή διάθεσή του, ή άπάντηση έρχεται
■ κατηγορηματική: «Έστω καί δύο κα
ί λόγεροι!...» Έ τσ ι ό Πατριάρχης άνα■ γκάζεται νά ύποκύψει σ’ ένα άκόμη
I έκβιασμό. Από τήν ίδια ήμέρα στό
1 άρχοντικό τοϋ Δημήτρη
Μουρούζη
■ βρίσκονται δύο ίερείς ύποτίθεται φύλα■ κες. Καί είναι τόσο άγρυπνοι ώστε τό
■έπόμενο κιόλας βράδυ ή οικογένεια
I Μουρούζη μεταμφιέζεται, μπαίνει σ’ ένα
■πλοιάριο καί διαπεραιώνεται στόν Γαλα||τά, γιά νά καταλήξη τελικά ύστερα άπό
■πολλές περιπέτειες στήν Όδησσό. Λίγη
■ώρα μετά τήν φυγή τής οικογένειας έρχον■ται οί γενίτσαροι νά άπαγάγοον τά παι■διά της. 'Αντί όμως γι' αύτά βρίσκουν
■τούς δύο ίερείς καί τούς σέρνουν βάναυσα
■στήν φυλακή... Δέν είναι άλήθεια ότι ή
■φυγή τής οικογένειας Μουρούζη στά
λθηκε αιτία τοϋ άπαγχονισμοϋ τοϋ Πα■τριάρχη. Γιατί καθώς θά ίδοϋμε στή
■συνέχεια ή Πύλη ένωρίτερα άπό τή φυγή
■είχε ζητήσει άπό τόν Σεχούλ Ίσλάμη
«φετφά» (νομική άπόφαση) γιά τήν καταδίκη του. 'Αλλά καί ό Πατριάρχης
■είχε προαισθανθή τό τέλος του. Τό
■Απόγευμα τοϋ Μ. Σαββάτου τήν ώρα
■πού παίρνει ύστερα άπό διήμερη νηΙστεία τήν λιτή τροφή του, ρωτάει σέ
Ιμιά στιγμή τούς διπλανούς του: «Ποιον
Ιλέγουσι ήπιώτερον θάνατον, τόν τής
Ικαρατομίας ή τόν τής άγχόνης»; Κανείς
■δέν δίνει άπάντηση. Ό τα ν ξανακάνει
ΐΓ?ν ^?ια ^Ρώχηση κάποιος παρατηρεί:
|ΐ« Αλλ έγώ δέν γνωρίζω ώς μή δοκιμάΙσας μήτε τόν έναν μήτε τόν άλλον»..
Ι^υνετώ ς άπεκρίθη», λέει ό Πατριάρχης.
m
Ρ 9 Β Β άμως ότι &ν θυμόταν τούς
Ιφρικτούς τρόπους θανατώσεως τών μαρ
τύρων τής Πίστειος, θά μπορούσε νά
Ιρώσει διαφορετική άπάντηση. Καί άφοϋ
■περιφέρει τό βλέμμα του στούς παρισταΙμένους τούς παρήγορεϊ λέγοντας: «ΤοιΙγαροϋν καί ήμεΐς τοιοϋτον έχοντες προ— 11
---- ►
■
^ Πατριάρχης^ Γρηγόριος έτοιμάίζεται να άνέβη ατό Ικρίωμα της άγχόνης.
ψΐίναξ πον σώζεται στό ’Εθνικό *Ιστορικό
0Μουσείο.

ΓΡΗ ΓΟ ΡΙΟ Σ Ο Ε'
κείμενον νέφος μαρτύρων, τρέχομενδι’
υπομονής τον προκείμενον ήμΐν άγώνα
άφορώντες εις τον τής Πίστεως ’Αρχη
γόν καί Τελειωτήν Ίησοϋν...» Τό Ιδιο
παρήγορος είναι καί στούς Σέρβους
αντιπροσώπους πού βρίκονται στο Πα
τριαρχείο. Καί μόλις βραδυάζει άποσύρεται στό δωμάτιό του όπου καί άγρυ
πνε! μέ προσευχές όλόκληρη σχεδόν
την νύχτα.... Τό Ιδιο βράδυ ό Τούρκος
Υπουργός τών ’Εξωτερικών ειδοποιεί
τόν νέο Διερμηνέα, Σταυράκη Άριστάρχη, νά παρουσιασθεί στό Γραφείο του
τό πρωί τής Κυριακής, γιά νά πάρει
διαταγές. Ή Πύλη βρίσκεται πιά στην
«τελική εύθεια» ένός άκόμη έγκληματικοϋ της σχεδίου...

Ό ’Απαγχονισμός
ΤΟ ΠΡΩ.Ι. τής Κυριακής τού Πάσχα
έκατοντάδες Τούρκοι στρατιώτες έχουν
περιζώσει τό Πατριαρχείο. Ή Πύλη
θεωρεί πιθανή κάποια άναταραχή άπό
πλευράς Χριστιανών μετά άπό τήν άποφασισμένη δολοφονία τού Πατριάρχη.
Γι’ αύτό άλλωστε άπό τήν προηγουμένη
ήμέρα έχει κοινοποιήσει διαταγή σύμ
φωνα μέ τήν όποια μετά τήν λειτουρ
γία άπαγορεύεται στούς χριστιανούς
ή κυκλοφορία άπό γειτονιά σέ γειτονιά,
γιά τούς συνηθισμένους Πασχαλινούς
χαιρετισμούς. Μέσα σ’ αύτή τήν καταθλιπτική άτμόσφαιρα άρχιζει ή λειτουργία
σ’ όλους τούς ναούς. Γαλήνιος ό Πα
τριάρχης ιερουργεί γιά τελευταία φο
ρά. Καί καθυστερεί άρκετά τήν 'Αγία
Προσκομιδή μέχρι νά μνημονεύσει έ
κατοντάδες όνόματα. ’Ονόματα ζωντα
νών καί πεθαμένων, δικαίων καί άδι
κων... Καί όταν οί ψάλτες ψάλλουν τό
«’Αγαπήσω Σε Κύριε ή ’Ισχύς μου..»
άσπάζεται μέ συγκίνηση για τελευταία
φορά τούς συλλειτουργούς του ’Αρχιε
ρείς. Μετά τή λειτουργία ανεβαίνουν
όλοι μαζί στό Πατριαρχείο. Ά πονη
στεύουν μέ τόν συνηθισμένο ζωμό καί
άποχωρίζονται περίλυποι. Ό Πατριάρ
χης άποσύρεται στό δωμάτιό του γιά νά
ξεκουράσει τό ήλικιωμένο καί ταλαιπω
ρημένο σώμα του. Σέ κάποια στιγμή
έρχεται ένας άπό τούς οικείους του καί
τού άναγγέλλει ότι ή ’Επανάσταση τής
Πελοποννήσου είναι γεγονός. Τήν είδηση
τήν έχει φέρει τό προηγούμενο βράδυ
ένα Κεφαλλωνίτικο καράβι. «Καί τώρα
τί έχει νά γίνει;» τόν ρωτάει ό έπισκέπτης.
«Καί τώρα καί πάντοτε τό θέλημα τού
Κυρίου γενέσθω» μονολογεί ό Πατριάρ
χης καί πλαγιάζοντας μέ τό κεφάλι στό
προσκεφάλι ήσυχάζει. Γύρω στις δέκα
τό πρωί σηκώνεται. Τήν ώρα έκείνη
ένας διάκονος τόν πληροφορεί ότι στό
Πατριαρχείο άνεβαίνει ό Μέγας Διερμηνεύς. ’Εκείνος νομίζοντας ότι έρχεται σέ
συνάντησή του τόν περιμένει όρθιος.
"Ωσπου έρχεται ένας άλλος διάκονος
καί τόν πληροφορεί ότι ό Διερμηνέας
άνεβαίνοντας άπό τήν άλλη σκάλα, κατευθύνεται προς τήν αίθουσα τού Μεγάλου
Συνοδικού. Ό Πατριάρχης ξεκινάει καί
αύτός γιά τήν ίδια κατεύθυνση, ένώ ό
’Αρχιδιάκονος προπορεύεται γιά νά τόν
Αναγγείλει στόν Διερμηνέα. Ό τελευ
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ταίος συγκινημένος τόν παρακαλεΐ νά
ειδοποιήσει τόν Πατριάρχη νά τόν πε
ριμένει στό δωμάτιό του. Ξέρει βέβαια
ότι θά όδηγηθεΐ στό μαρτύριο άλλά
πώς νά άντιδράσει διαφορετικά; Μαζί
του έχει τό διάταγμα πού προβλέπει τήν
έκλογή νέου Πατριάρχη καί τήν έκπτωση
τού Γρηγορίου «ώς άπιστου καί έπιβούλου». Χαρακτηριστική λεπτομέρεια: Τό
διάταγμα έκλεινε μέ τή φράση «δι δ καί
έτιμωρήθη», άντί τού άρχικοΰ «δι* δ
άπηγχονίσθη».
Ή
διόρθωση έγινε
ύστερα άπό παρατήρηση τού Διερμηνέα
δτι ή άπόφαση τού άπαγχονισμού θά
προκαλούσε ίσως φόβο στούς ’Αρχιε
ρείς μέ άποτέλεσμα νά μή δεχθεί κανείς
τήν Πατριαρχεία...
Τήν στιγμή πού ό Μέγας Διερμηνεύς
προσκαλεΐ τούς ’Αρχιερείς νά έκλέξουν
νέο Πατριάρχη δ Γρηγόριος περιμένει
στωϊκά τήν συνάντηση μαζί του. "Ωσπου
σέ κάποια στιγμή έκπληκτος βλέπει νά
μπαίνει στό δωμάτιό του ό «Κεσσεδάρης» τού Υπουργού ’Εξωτερικών. Ό
Πατριάρχης δίνει έντολή νά περιποιηθούν τόν έπισκέπτη. ’Εκείνος όμως
άρνεΐται λέγοντάς του δτι τόν περιμένει
γιά νά τόν όδηγήσει στόν τόπο δπου
τόν έχουν διατάξει. ’Αμίλητος ό Πα
τριάρχης φορεΐ τό καλλιμαύχι του καί
άκολουθεΐ τόν Τούρκο άκουμπώντας στήν
πατερίτσα του. Κατεβαίνοντας στήν σκά
λα λέει σ’ ένα άνεψιό του νά πάρει μα
ζί του λίγα χρήματα γιά τό συνηθισμένο
φιλοδώρημα στούς θυρωρούς καί στούς
ραβδούχους τού σεραγιοΰ. Ό «Κεσσεδάρης» όδηγεΐ τόν Πατριάρχη στό
παραλιακό αύτοκρατορικό περίπτερο
(Γ ιαλί-Κ ιόσκι) καί άπό έκεΐ στούς κή
πους τού σεραγιού δπου βρίσκονται τά
σπίτια τού άρχικηπουρού (Μποσταντζίμπαση). ’Εδώ μένει δσο χρειάζεται γιά νά
έκλεγεΐ ό νέος Πατριάρχης. Σ’ δλο αύτό
τό διάστημα άλλοι τόν χλευάζουν άλ
λοι νά. σπρώχνουν βίαια καί άλλοι τόν
καλούν νά άπαρνηθεΐ τήν πίστη του
γιά νά σωθεί. ’Εκείνος ύπομένει γαλή
νιος καί άμίλητος τήν δοκιμασία του. Σέ
κάποια στιγμή έρχεται ό άρχηγός τής
φρουράς καί τού άνακοινώνει δτι έχει
έντολή νά τόν οδηγήσει στό Πατριαρ
χείο. Μόλις φθάνουν στό «Γιαλί—Κιόσκι»
άποχωρίζεται άπό τούς δικούς του πού
τού καταφιλοΰν τό χέρι κλαίγοντας πικρά,
ένώ έκεΐνος τούς δίνει τήν στερνή ευλο
γία του. "Υστερα τόν σπρώχνουν μέσα
σέ μιά βάρκα. Μαζί του μπαίνει καί ό
«Κοτσίμπασης» δηλαδή ό άρχιδήμιος.
Σέ μιά άλλη βάρκα μπαίνει ό Φρούραρ
χος. Ξεκινούν περιστοιχιζόμενοι άπό
μερικές άκόμη βάρκες κατάφορτες άπό
πάνοπλους φρουρούς. Μόλις πλησιάζουν
στήν Φαναριώτικη άποβάθρα ό Πατριάρ
χης βλέπει ένα πλήθος ’Οθωμανούς συγ
κεντρωμένους στήν πλατεία δπου συνή
θως γίνονται οί έκτελέσεις τών καταδίκων.
Ψιθυρίζει κάτι άλλά δέν άκούγεται. «Τί
λές;» τόν ρωτάει ένας άπό τούς συνο
δούς του. 'Ο Πατριάρχης τού δείχνει τό
τε τό πλήθος. «Αύτοί δέν είναι γιά έσένα
συγκεντρωμένοι» τόν καθησυχάζει σκό
πιμα έκεΐνος ύπολογίζοντας δτι άλλοιώς
μπορεί νά πεθάνει άπό τόν φόβο τής τι
μωρίας. Μόλις βγαίνουν στήν στεριά,
ό Πατριάρχης γονατίζει γιά νά δεχθεί

τόν άποκεφαλισμό. «Σήκω καίπροχώρει»
τόν προστάζει τότε ό δήμιος λακτίζοντάς τον άγρια. Ύ στερα τού προτείνει
τό χέρι γιά νά σηκωθεί. Μόλις φθάνουν
στήν Φαναριώτικη Πύλη σταματούν γιά
λίγο έπειδή ή διαδικασία έκλογής τού νέου
Πατριάρχη δέν έχει άκόμη τελειώσει.
Κάποτε ξεκινούν. Μέ κόποό Πατριάρχης
βαδίζει στόν λιθόστρωτο δρόμο κα
θώς δύο πάνοπλοι γενίτσαροι τόν τρα
βούν άγρια άπό τις μασχάλες. Τό συγκε
ντρωμένο πλήθος παρακολουθεί μέ άλαλαγμούς τήν άχαρη πομπή πού καταλή
γει στά προπύλαια τού Πατριαρχείου.
’Εδώ ύπάρχουν τρεις πόρτες: Ή πρώτη
(δεξιά) δδηγέΐ προς τά δώματα τών Πατριαρχών, ή δεύτερη (άριστερά) προς τό
προαύλιο τού Πατριαρχικού ναού καί ή
τρίτη (μεσαία) προς τά οικήματα τών κλη
ρικών. Μπροστά σ’ αύτήν τήν τελευταία
πόρτα στήνεται ή άγχόνη. Μέχρι νά
στερεωθούν τά παχειά ξύλα της στόν τοί
χο, ό μελλοθάνατος Πατριάρχης κλείνεται μέσα σ’ ένα διπλανό σπιτάκι πού χρη
σιμοποιείται διά κατοικία τών ραβδού
χων. "Ωσπου σέ κάποια στιγμή τόν παρα
δίδουν στούς δημίους. Μανιασμένοι έκείνοι πέφτουν έπάνω του καί τόν σέρνουν
προς τήν άγχόνη. Μέ τήν βίαιη αύτή κί
νηση πέφτει τό καλλιμαύχι τού Πατριάρ
χη, θαρρείς καί παραχωρεί τήν θέση του
στό ούρανόσταλτο φωτοστέφανο τού μαρ
τυρίου. Τήν στιγμή αύτή ό Φρούραρχος
προστάζει νά τού φορεθεί τό καλλιμαύχι
γιά νά τιμωρηθεί μέ όλόκληρο τό σχή
μα του «κατά τό γράμμα τού νόμου»!!!
Λίγο πριν τού περάσουν οί δήμιοι τήν
θηλειά στόν λαιμό ύψώνει τά χέρια του
προς τόν ούρανό λέγοντας: «Κύριε ’Ιη
σού Χριστέ δέξαι τό πνεύμα μου...» Καί
ύστερα άπό λίγα δευτερόλεπτα «κρεμάται έπί ξύλου» γιά νά μείνει άπό τότε παν
τοτινό σύμβολο θυσίας γιά τήν Πίστη
καί τήν Πατρίδα... Καί ένώ τό σώμα του
σφαδάζει άκόμη στόν άέρα σπεύδει ό
Φρούραρχος καί κρεμάει στό στήθος του
τό έγγραφο τής καταδίκης πού άναφέρει
μεταξύ άλλων δτι «ούτος ό άποστάτης
πρωταίτιος έγένετο καί συμμέτοχος καί
συμπατριώτης τών ’Επαναστατών...» Αύτή ή περίφημη καταδίκη καί πόσο δέν
άπασχόλησε τόν Σουλτάνο... Τέσσερις
ήμέρες πριν άπό τό Πάσχα είχε ζητήσει
άπό τόν Σεχούζ Ίσλάμη «φετφά» (νομι
κή άπόφαση) γιά τήν καταδίκη τού Πα
τριάρχη μέ αίτιολογικό δτι είχε άνάμιξη
στήν ’Επανάσταση τής Πελοποννήσου.
Ό εύσεινήδητος όμως τούρκος νομικός
ζήτησε τις άποδείξεις τού έγκλήματος.
Καί έπειδή δέν ύπήρχαν, άρνήθηκε νά
συντάξει τήν άπόφαση. Αύτό είχε σάν
άποτέλεσμα νά άπαχθεΐ μιά νύχτα καί νά
δολοφονηθεί κάπου έξω άπό τήν Χαλκη
δόνα. Ό σ ο γιά τόν διάδοχό του είχε άσχη
μο τέλος. Τρεις μήνες άργότερα ένώ πή-ι
γαινε νά προσκυνήσει στήν Μέκκα, τό
καράβι πού τόν μετέφερε αίχμαλωτίσθηκε άπό τόν Ελληνικό στόλο στ’ άνοιχτά
τής Μυτιλήνης. Οί ναύτες τόν κρέμα
σαν—μόνο αύτόν— άπό τό κατάρτι τού
πλοίου άγνοώντας δτι ήταν έκεΐνος πού]
είχε συντάξει τήν καταδικαστική άπό-_
φάση τού Πατριάρχη. 'Η θεία Δίκη γιά]
μιά άκόμη φορά τιμωρούσε ένα φοβερό!
έγκληματία... Καιρός όμως νά έπιστρέ-Ι
ψωμε στό κύριο θέμα μας... Μετά τήν]
άποχώρηση τού Τούρκου Φρουράρχου!
ό ’Οθωμανικός δχλος συγκεντρώνεται
γύρω άπό τό αίωρούμενο πτώμα τού Πα-Ι
τριάρχη καί τί περίεργο... Μερικές γυ-Ι

λ ναϊκες κλαΐνε πνιχτά... Την ίδια στιγμή
I πάνω στό Πατριαρχείο μόλις έχει γίνει
α ή έκλογή τοϋ νέου Πατριάρχη - τοϋ ΜηI τροπολίτη Πισιδίας Εύγενίου —πού την
Η δέχεται μέ λυγμούς. Και ένώ οί άνώτεροι
ft καί κατώτεροι κληρικοί καί μερικοί κοI σμικοί τόν συγχαίρουν, ξαφνικά άκούγεI ται ή φωνή: «Έκρέμασαντόν Πατριάρχη».
I Ό λ ο ι τότε σηκώνονται καί θρηνούν. ΑύI τό είναι κάτι πού δέν μπορούσαν ποτέ
I νά τό φαντασθοΰν, ’Αργότερα θά πληρο
ί φορηθοΰν ότι στήν Κωνσταντινούπολη
I βρήκαν τόν ίδιο θάνατο καί οί κρατούI μενοι Μητροπολίτες ’Εφέσου, ΝικομηI δείας καί Άγχιάλου, ό ’Επίσκοπος Θεο
ί δωρόπουλος καί άλλοι κατώτεροι κληI ρικοί. Θανατώθηκαν έπίσης ό πρώην
I Πατριάρχης Κύριλλος ό ΣΤ' στήν παΙτρίδα του Άνδριανούπολη, οί Μητρο| πολίτες Σωζοπόλεως Παΐσιος, Γάνου
καί Χώρας Γεράσιμος καί Μυριοφύτου
I Νεόφυτος, οί ’Αρχιεπίσκοποι Κύπρου
|κ α ί Κρήτης μέ τούς ’Επισκόπους τους
| καί πολλοί άλλοι κατώτεροι κληρικοί
I καθώς καί λαϊκοί.

| «...ΣΐΙμ9 άναδυομένης Ε λ 
λάδος έξ αβύσσου...»
ΤΡΕΙΣ ήμέρες μένει τό σώμα τού Πα| τρ ιάρχη αίωρούμενο στήν άγχόνη. ΜάΙ τ αΐ α ό διάδοχός του Εύγένιος προσπα| θεΐ νά τό παραλάβει. Ή Τουρκική ΚυβέρΙ ν η σ η άρνεϊται έπίμονα έπειδή σκοπεύει
Ιν ά τ ό ποντίσει στή θάλασσα. ΛιαφορεΙτικά φοβάται δτι ό γήινος τάφος του θά
«γίνει μέ τό πέρασμα τού χρόνου σύμβολο
| λατρείας. Γύρω άπό τό κρεμασμένο σώμα συγκεντρώνονται κάθε στιγμή έκατονΙτάδες ’Οθωμανοί. Μερικοί διαβάζοντας
Ιτ ό έγγραφο τής καταδίκης τού Πατριάρ|!χη παρατηρούν μέ τήν χαρακτηριστική
Iπροληπτική πανθεοφοβία τους δτι έάν
Ιτ ά γραφόμενα είναι άληθινά, δίκαια τιμωΙρήθηκε. Ά λλοιώς λένε συζητώντας άλΙλοίμονο σ’ έκείνους πού τόν καταδίκασαν. ‘Ωστόσο συντριπτικά περισσότεροι
«είναι έκεΐνοι πού δέν διστάζουν άκόμη
«καί νά ραβδίζουν τόν νεκρό. Σύμφωνα μέ
Ιμιά διάδοση τών ήμερών έκείνων καί ό
ίδιος ό Σουλτάνος ήρθε μεταμφιεσμένος
«είδε τό νεκρό σώμα άπό μακρυά καί έσπευΙσ ε νά έξαφανισθή κυνηγημένος ίσως άπό
Ιτίς τύψεις του. Ειπώθηκε άκόμη δτι ό
ΙΜέγας Βεζύρης Βεντερλής Ά λή Πασσάς
«πέρασε έφιππος καί βλέποντας τόν νεκρό κούνησε τό κεφάλι του λέγοντας:
|« Τ ί άδικία...» Στό τριήμερο αύτό κανείς
Ιάπό τούς Χριστιανούς δέν βγήκε άπό τό
| σπίτι του. Μόνο οί ’Ιησουίτες τού Γαλατά κυκλοφορούν έλεύθεροι χωρίς νά
(κρύβουν τήν χαρά τους γιά τήν μεγάλη
Ιαύτή συμφορά τής ’Ορθοδοξίας. ΎπάρΙχουν μάλιστα πολλές μαρτυρίες πού άναΙφέρουν δτι οί «φράτορές» τους έψαλλαν
Ιτό Te deum (δοξολογία) εύθύς άμέσως
«μετά τόν άπαγχονισμό...
Τήν Τρίτη τού Πάσχα οί δήμιοι έπιI στρέφουν στόν τόπο τής έκτελέσεως.
ΙΤούς περιβάλλουν 20 περίπου Εβραίοι
ΙΙπού περιμένουν μέ γυμνά μπράτσα νά
Ιζάνουν δ,τι τούς προστάξουν. Οί δήμιοι
Ι ξεκρεμάνε τόν νεκρό τόν ξεγυμνώνουν
Ικαί τόν άφήνουν μόνο μέ τό κάτω έσώI ρούχο. ’Από έκείνη τή στιγμή τό σεπτό
I σκήνωμα τού Πατριάρχη γίνεται άντι-

Τό σεπτό σκήνωμα τον 3ΕΘνομάρτυρος σκνλενεται άπό τόν οθωμανικό
όχλο πριν ριχθή στά νερά τοϋ Βοσπόρου.
(Πίναξ τοϋ φιλέλληνος ζωγράφον Πήτερ—
Φόν "Ες).
--------------------------------- ►
κείμενο κάθε χλευασμού στά χέρια τών
Εβραίων. Γιά πολύ ώρα τό σέρνουν στούς
δρόμους μέ άγριους άλαλαγμούς. Κά
ποτε σταματάνε στή Φαναριώτικη άποβάθρα. Καί άφοΰ δένουν μιά πέτρα στό
λαιμό του τό άνεβάζουν σέ μιά βάρκα
καί ξανοίγονται στό πέλαγος. Κάπου στή
μέση τού Κεράτιου κόλπου τό ποντίζουν
στά βαθειά νερά. Τήν ίδια ώρα ό νέος
Πατριάρχης Εύγένιος κατεβαίνει στόν
Πατριαρχικό ναό καί ψάλλει μέ τούς
άλλους άρχιερεΐς τήν νεκρώσιμη άκολουθία τού Ιερομάρτυρα καί έθνομάρτυρα
προκατόχου του...
Τό σώμα τού νεκρού Πατριάρχη μόλις
ρίχτηκε στή θάλασσα έγινε άφαντο. ’Αρ
γότερα άναδύθηκε στόν άφρό καί έμεινε
έρμαιο τών κυμάτων. Ώ σπου στις 16
’Απριλίου τό βράδυ πλευρίζει δίπλα σ’
ένα Ελληνικό καράβι —τό μοναδικό
Ελληνικό στό λιμάνι —μέ ρωσσική ση
μαία. Ό κυβερνήτης του —Κεφαλλωνίτης στή καταγωγή —Μαρής (Μαρίνος)
Σκλάβος σέ κάποια στιγμή βλέπει άπό τό
κατάστρωμα τό λείψανο νά έπιπλέει.
Δέν άργεΐ νά διαπιστώσει δτι τό άταφο
σώμα άνοίκει σέ κληρικό. Συμπτωματικά
πάνω στό καράβι βρίσκεται ό Πρωτοσύγγελος τού νεκρού Πατριάρχη. Έδώ. έχει
καταφύγει ύστερα άπό τόν κατατρεγμό.
Ό Κυβερνήτης τόν καλεί στό κατάστρωμα
καί τόν ρωτάει άν γνωρίζει τόν νεκρό.
’Εκείνος μόλις τόν άντικρύζει άναλύεται
σέ λυγμούς. « Ό Πατριάρχης μου!... Ό
Πατριάρχης μου!...» έπαναλαμβάνει θρη
νώντας γοερά. Ό κυβερνήτης τόν παρηγορεΐ λέγοντάς του δτι θά παραλάβει τό
ίερό λείψανο. ’Αργά τή νύχτα τό άνασύρει
μέ χίλιες προφυλάξεις άπό τή θάλασσα·
Καί άφοΰ τό τυλίγει μ’ ένα καθαρό σεντόνι
τό άσφαλίζει μέσα στό άμπάρι. ’Ενωρίς
τό πρωί τακτοποιεί τά ναυτιλιακά του
έγγραφα καί σαλπάρει γιά τ ή ν ’Οδησσό.
’Εκεί στις 19 ’Ιουνίου 1821 θά ταφεί μέ
μεγάλες τιμές μέσα στό παρεκκλήσι τού
Αγίου Σπυρίδωνος τής Ελληνικής ’Εκ
κλησίας τής Α γίας Τριάδος. Δίπλα άπό
τόν μαρμαρόχτιστο τάφο του χαράχτη
καν σέ έπίχρυση πλάκα τρία έπιγράμματα τού σοφού Δασκάλου τού Γένους (πού
έξεφώνισε ένα ιστορικό έπικήδειο) Κων
σταντίνου Οικονόμου τού έξ Οικονόμων.
Έ να άπό τά έπιγράμματα αύτά —προφη
τικό γιά τήν ’Ανάσταση τής Ελλάδος—
έγραφε:
«Θείου Γρηγορίου Πατριάρχεω πάσα μέν
(Ελλάς,
Πας δέ νεώς τελέθει μνήμά τε καί τέμενος.
Σώμα δ’ άεθλοφόρον παραδόξως έσχεν
(’Οδησσός
Έ κ Βυζαντιόθεν, θαύμα μεγ’ έσομένης.
Ώ ς γάρ ζώς ό νέκυς διενήξατο κύματα
(Πόντου
Σήμ’ άναδυομένης
έξ άβύσσου..»

Γράφει 6 Λογοτέχνης
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ των καπετανέων του Είκοσιένα δέν θά
βρούμε μορφή άδρότερη καί πολυπλοκώτερη άπό τον Όδυσσέα 9Ανδροϋτσο.
Υπάρχει βέβαια ό Καραϊσκάκης. ’Αλλά δέν ήταν πολύπλοκος,
μ9 δλο πόύ σέ άδρότητα δέν πήγαι
νε πίσω. Υπάρχει, γιά τά στρατη
γικά πρωτεία, κι9 ό Γέρος. Ή νηφά
λια κρίση του ώστόσο τον κατα
τάσσει άλλου. Ό ,τ ι είναι πάθος καί
έκρηξη κι9 άντινομία καί πρωτο
γονισμός, κι9 δσα, πυρακτωνόμενα,
κουβαλάνε —άρετές καί γκρεμί
σματα —άνήκουν δλα στο Δυσσέο,
πού προσωποποιεί τήν κορύφωσή
τους.
Είναι ό ήρωας. Μέσα στά πονη
ρά μάτια του στραφτοκοπάει ή
αίγλη του ήμίθεου. Καί μέσα στο
φωτοστέφανο τής φήμης του δια
βαίνουν οί ίσκιοι τής προδοσίας—
μιας προδοσίας άξεκαθάριστης άκόμη, πού τήν άφήκαν, έκθετη ύποψία, νά ροκανίζη λίγο λίγο τή
δόξα του.
Είναι ό ήρωας.’Ακόμα κι9ή φτιασιά του έχει τις διαστάσεις πού άξιώνει ή φαντασία. Τό κορμί του
σάν έλατος τής Πίνδου. Τά στέρνα
του σά βράχος τής Γκιώνας. Λόγ
γος τά φρύδια του. ~Ασωστο τό μου
στάκι. Κι9 δταν άψώνει κι9 άστράφτει καί ροβολάει, είναι σάν νά
ξεκόβεται καί νά βγαίνει μες άπ9
τις θύελλες των Βαρδουσιών.
Σάν βράχος είναι οί πλάτες του,
σάν κάστρο ή κεφαλή του
κμί τά πλατειά τά στήθη του
τοίχος χορταριασμένος...
Έ τσι τον τραγούδησαν τά παλληκάρια του.
Τον είπαν βράχο γιά τήν άντρεία
του. Τον είπαν ζαρκάδι γιά τήν τρε
χάλα του.
Γιά τή σοφία του τον είπαν «γέρο
Χουλιάρα».
Κι9 δταν ήθελαν νά πουν γιά τον
άρχηγό καί τό στρατηγό καί τον
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ακατάβλητο, έλεγαν τ' όνομά του
και τά έννοοϋσαν όλα.
—Ό Λισαιος (Δυσσέος).
Αυτόν έπισκέπτονταν πρώτον ό
σοι Φιλέλληνες κατέφθαναν στην
ξεσηκωμένη Ελλάδα, προτιμών
τας νά κατατοπίζωνται απευθείας,
με τις κάποιες γλώσσες πού κάτεχεν ό Δυσσέας.
Αυτό διαλαλοϋσαν οί Ευρωπαίοι
σ’ όλες τους τις έφημερίδες, ώστε
τ’ όνομά του νά γίνη ταύτόσημο με
τήν έπανάσταση.
Ό Άλήπασας τον θαύμαζεν ανυ
πόκριτα. Ό Τρελλώνυ έμεινε χρό
νια κοντά του.
Ό Βύρωνας μ’ αυτόν ήθελε νά
συνεννοηθή. Κι’ είχε στρατεύσιμη
ήλικία, του έγραφεν ό σοφός Κοραής, κάτω άπό τις δικές του διατα
γές θά ήθελε νά πολεμήση.
Αύτόν έμπιστεύονταν ό Κολοκοτρώνης. Αυτόν παραδέχονταν ό
Καραϊσκάκης.
Κι’ όσοι πολέμησαν μιά φορά
κάτω άπ’ τή στιβαρή του άποφασιστικότητα σκλαβώνονταν άπό τον
έκχειλίζοντα δυναμισμό τής προσω
πικότητάς του καί παρέμεναν έσαεί
αιχμάλωτοι τής γοητεύουσας αίγ
λης του.
Κληρονόμος, άπ’ τον πατέρα του,
ένός θρύλου,Όταν οί ώμοι του—για
νά τον σηκώσουν—ήταν άκόμα παι
δικοί, διαμορφώθηκε βυζαίνοντας
τό μερίδιο τής ευθύνης του έναντι
τής έλευθερίας τοϋ γένους. Κύττα
ρο βουνίσιο, χωριάτικο, Ρουμε
λιώτικο, λειάνθηκε έν συνεχεία
στήν Πρέβεζα — όπου ξαναπαν
τρεύτηκε ή μητέρα του — στούς
όρους μιας άστικής άγωγής. Ή γνώ
ση πολλαπλασίασε μέσα του τούς
δρόμους πού τοϋ είχεν άποκαλύψει
τό ένστικτο. Δωδεκάχρονος, στά
Γιάννενα, ύπό τήν προστασία ένός
διπλωμάτη — τοϋ Πουκεβίλ —διαισθάνθηκε τή σημασία τών έλιγμών. Καί τέλος, μπαίνοντας στήν
σφηκοφωλιά τοϋ Άλήπασα, άθλούμενος στο πολεμικό του σχο
λείο κΓ έπηρεαζόμενος άπ’ τήν πο
λύπλοκη ψυχολογία τοϋ μεγάλου
δυνάστη, μορφοποίησε τον τύπο
πού συγκέραζε κάθε μερίδα κοι
νού, τον τύπο πού άξιοΰσαν οί έπερχόμενες καίριες ώρες.
"Οταν ώρμοϋσε παράφορα στούς
σουλιώτικους πύργους με δυο πισ
τόλια στά χέρια, χωρίς άλλος κα
νείς μισθοφόρος ή άρβανίτης νά
ξεθαρρεύεται καί νά τον άκολουθή,
δεν ήταν σίγουρα στόχος του ή
ταπείνωση έκείνων πού ήδη άγω-

νίζονταν γιά τήν έλευθερία τους.
ΤΗταν ή προάσκηση, ή άπληστία
γιά πείρα, ή άνυπομονησία γιά
δράση. Όπλοφόρος τοϋ 'Αλήπασα
έναντίον Ελλήνων, δέν θ' άργοϋσε
νά χρησιμοποιήση τον πρόσκαιρο
άφέντη ώς δόλωμα στήν πολιτική
κινητοποίηση τών Φιλικών. Κα
νείς περισσότερο άπό τον Δυσσέα
δέν δούλεψε συνειδητά, ώς τήν
ύστατη ώρα, καί μέ διαυγή διορα
τικότητα, νά περιέλθη στούς "Ελ
ληνες τό έτοιμο κράτος τοϋ Ά λή 
πασα.
Στά Γιάννενα κέρδισεν ό Δυσ
σέας τις κακές έξεις του, τά χαρα
κτηριστικά ελαττώματα ρωμιών καί
άρβανιτάδων —πού άμφίβολο αν
πρέπει, καί κατά πόσο, νά λογαριάζωνται ελαττώματα, άφοϋ αύτά τον
έξομοίωναν μέ τό τραχύ υλικό τών
όρεσιβίων πού έπρόκειτο νά διατάζη, άφοϋ δίχως αύτά ή πειθαρχία
θά διέρρεε.
Έκεΐ κέρδισε καί τις άρετές του.
Βρέθηκε μέ γράμματα, μέ άρχαιομάθεια, μέ ξένες γλώσσες —ό καπετά
νιος πού μάζευε στή φωτιά τοϋ πο
λέμου σπασμένα μάρμαρα, γιά τό
τε πού θά φτιάξουμε τά μουσεία
μας.
Έγινε θαρραλέος, άτίθασσος, γε
μάτος αυτοπεποίθηση.
Καταπάτησε τις δεισιδαιμονίες
τοϋ περιβάλλοντος, νίκησε τις προ
λήψεις τής έποχής, στερέωσε τή
νοητική του ύπεροχή.
Έκεΐ κέρδισε τις οικονομικές
γνώσεις του, τήν όποια του διπλω
ματικότητα, τήν πολιτική του κα
τάρτιση.
Καί πάνω άπ’ όλα, τή σίγουρη
στρατιωτική πείρα, τήν άκαμπτη
πολεμική του άξιοσύνη, τόάλάνθαστο στρατηγικό πνεύμα του.
"Ετσι, καταπατώντας τις συνθή
κες τής ένδειας, καί μ’ όλο πού άστάθμητοι όροι δέν έπαψαν νά τον
άντιστρατεύωνται, ύψώθηκε σε μιά
ήγετική προσωπικότητα, προο
ρισμένη γιά μεγάλες πραγματο
ποιήσεις, έχοντας βαθειά τήν έπίγνωση καί τής αξίας του καί τοϋ
ρόλου του.
Ό Δυσσέας ήξερε νά κερδίζη
στρατιώτες καί νά μιλάη στο λαό.
"Ηξερε νά πείθη γιά τις καλές του
προθέσεις, άποδιώχνοντας τις υπο
ψίες πού ένέπνεε. "Ηξερε νά ξεγε
λάει φράγγους, κΓ άνατολίτες, ξαναπείθοντας τούς ίδιους ξεγελα
σμένους.
"Ηξερε νά κατακτά. Μέ τό σπα
θί του καί μέ τό λόγο του. Μέ τό

ρωμαλέο του παράστημα καί τό
ήρωϊκό του παράδειγμα. Μέ τήν
έμφυτη πανουργία του καί τά θρυ
λικά ζιναέτια του.
Μόνον έκεΐ πού στρατηγοϋσε ό
Δυσσέας δέν έλειπαν ποτέ ζαϊρέδες.
Μόνον αύτός ώργάνωσε τις κοινό
τητες. Μόνον αύτός επέβαλε στή
Στερεά, τήν έννοια τής διοίκησης
καί τήν τάξη. Κι’ ήταν τόση, λένε,
ή άσφάλεια πού βασίλευε άπό Λει
βαδιά καί Σάλωνα ώς Ζητούνι καί
Πατρατζίκι, πού περπατοϋσεν ό λύ
κος παρέα μέ τήν προβατίνα.
Μές άπ’ τον πρώτο χρόνο τοϋ
άγώνα ό Δυσσέας ξεπηδάει φοβε
ρός πολεμιστής πού δέν έχασε πο
τέ μάχη, κΓ όργανωτής στιβαρός,
πού ύλοποιεΐ τήν κρατική υπόστα
ση. Είναι τό σπάνιο φαινόμενο
άνδρα πολεμικού μαζί καί πολιτι
κού, πού κατέχει τή ρωμέϊκη ψυ
χολογία καί διαθέτει τή δύναμη νά
κινήση τήν έπανάσταση καί νά όργανώση τήν ειρήνη. Είναι ή προ
σωποποίηση τών προσόντων πού
άπαιτοϋν οί περιστάσεις. Είναι ό
προικισμένος δικτάκτορας. Δρώντας άπερίσπαστος, μέ τήν κατα
νόηση πού διέκρινε τούς καπετανέους, ή συνεχίζοντας ώς άρχιστράτηγος, όπως τον προώριζε ό
Βύρωνας (πού πέθανε λίγο πριν
πραγματοποιηθή ή μελετωμένη συν
έλευση τών Σαλώνων), θ’ άφηνε
πίσω του άφθιτο άστραμμα δόξας,
μιάν άλλοιώτικη κλιμάκωση άξιών,
μιά διαφορετική κατεύθυνση γεγο
νότων. Θά μιλούσαμε γιά τον Δυσ
σέα μέ άλλη γλώσσα.
Α λλά στά πολεμικά πράγματα
εισδύουν οί πολιτικοί, είσφρύουν
οί φαναριώτες, φυτρώνουν οί φιλο
δοξίες. Οί καλαμαράδες άντίπαλοι,
υποσκάπτοντας τά βάθρα τών πο
λεμικών, άπεργάζονται τήν κατάρ
ρευση τών κερδών τοϋ πρώτου έ
τους, τήν πρώτη τοϋ γενικοΰ άγωνιστικοϋ πνεύματος, τήν διακύβευση τοϋ όλου έθνικοϋ θέματος.
Ό Δυσσέας έμπλέκεται στον μη
χανισμό τής φθοράς, πού τον γεύ
ονται σέ τραγικές διαστάσεις οί
μεγάλοι τοϋ ξεσηκωμού. Μαζί του,
περισσότερο, Κολοκοτρώνης καί
Καραϊσκάκης. Εμπλέκεται μέ άτρη
τες μηχανευτικές πλεκτάνες, μέ
συνεχείς τις άπόπειρες δολοφονίας
του. Α λλά δέν άνήκει στούς πρά
ους τοϋ άγώνα, τούς έλάχιστους άλ
λωστε (ό Ύψηλάντης, ό Νικηταράς, ό Μάρκο Μπότσαρης). Είναι
ό βράχος, τό ήφαίστειο, ή έκρηξη.
Στή δράση κατρακυλάει τήν άντί169

δράση. Ό έρεθισμός ραγίζει τό
όπλοστάσιο των παθών του και μας
δείχνει ένα Δυσσέα πού δεν ύπήρχε ώς τώρα λόγος νά κινητοποιηθή. Έ ναν Δυσσέα άντινομικό, κρά
μα άντιθέσεων, πού άνεμίζει πάν
τοτε μπαϊράκια αρετής, ξεδιπλώ
νοντας δίπλα τους και μαύρες παν
τιέρες.
Γίνεται ήρωας καί μνησίκακος,
γενναίος καί ώμος, άδικος κι9 έλεήμονας.
Δεν τσιγγουνεύεται τις καλοσύ
νες καί δέν διστάζει στο έγκλημα.
Ξέρει τό ίδιο νά βλάπτη καί νά ώφελήται.
Όρμάει παλληκαρίσια καί σέρ
νεται ύπουλα. Κουβεντιάζει σοφά
κι9 άφήνεται στο βρασμό τής ψυ
χής του.
Είναι συγκρατημένος καί άπλη
στος, άλαζονικός καί εΰτρωτος,
νουνεχής καί άσυγκράτητος, μέ
πάθη καί μίση, ρωγμές καί έξάρσεις.
Δέν λυγίζει, δέν συμβιβάζεται.
Παλεύει. Στο παιγνίδι τής έπιβο
λής πού τροφοδοτείται βίαια άπό
τις άναμοχλεύσεις τοϋ πάθους, τ9
άποθέματα τής άντοχής καί των
δώρων του είναι άκόμη άπεριόριστα. Εδραίωσε τό ξεκίνημά του
στήν έγκαιρη έκμετάλλευση των
περιστάσεων. Μιά παρόμοια περί
σταση άδραξε καί τώρα, ξαναβά
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°Οταν ήρθε ή ώρα τοϋ χρέους καί οί αΕλληνες ξεσηκώθηκαν για να τινάξουν
από πάνω τους τον ζυγό τής τυραννίας ο ' Οδυσσέας βρέθηκε πρώτος στον αγώνα για
να έμπνευση με το θάρρος και την παληκαριά του και πολλές χιλιάδες άλλους.

ζοντας μπροστά τά «ζιναέτια» του.
Μιά πλασματική προσχώρηση στον
πασά τοϋ Ευρίπου, πού θά έδινε
διέξοδο στις καταργημένες του ι
κανότητες. Μιά προσχώρηση μέ
διπλή σκοπιμότητα. Νά βεβαιώση,
άλλη μιά φορά - άρνητικά - μέ τήν
άπουσία του, πόσο ζυγιάζει τό πε
λώριο άνάστημά του. Νά τούς τρομάξη. Κι9 άπό τήν άλλη, νά πείση,
άλλη μιά φορά, μέ τήν παρουσίά
του, ποιά πίστη έμπνέει τ9 όνομά
του, ποιά κέρδη κουβαλάει ή έπίνοιά του. Νά τούς χαροποιήση, άγγέλλοντας ξάφνου πώς τό φρούριο
τοϋ Καράμπαμπα είναι στά χέρια
του. Πώς τά «πλακάκια» του μέ
τον τοϋρκο δέν διέφεραν άπ9 όσα
είχε κάμει ώς τώρα. Καί πώς ή
Εύβοια ήταν, ή μπόροΰσε νά γίνη,
έλληνική.
9Αλλά οί άντίμαχοι παρέκαμψαν
τά τεράστια στρατηγικά όφέλη. Α 
διαφόρησαν γιά τις νεφωμένες προ*·
οπτικές τοϋ κοντινού μέλλοντος.
Περιφρόνησαν τό ένδεχόμενο μιας
μάχης τοϋ Φαλήρου - πού δέν θάρχονταν, μέ τόν Δυσσέα μπροστά.
Προτίμησαν, μέ ύπουλη γοργότητα ν9 άποκόψουν τήν έπάνοδο. Νά
σιωπήσουν τό στρατήγημα. Νά
διαδώσουν ώς λιποταξία στον έχ-

θρό μιά πολυμεταχειρισμένη ένέργεια. Έκαμαν προδότη έκεϊνον πού
περισσότερο άπ9 όλους είχε συνεί
δηση τοϋ χρέους. "Εκείνον πού συν
επέστερα άπ9 όλους είχε συλλάβει τό νόημα τοϋ ξεσηκωμού. Καί
συμπληρώνοντας τή σκηνοθεσία
τής κηλίδωσης μέ τή σκηνοθεσία
τής, τάχα, δραπέτευσής του, τόν
σκότωσαν άποτρόπαια πάνω στήν
πέτρα τής υποψίας.
Ό Δυσσέας, έκεινος πού έδειχνε
ή νειότη του πώς θά γίνη κι9 έκεΐνος πού οί άθλοι καί οί φωτιές καρ
τερούσαν πιο κάτω νά τοϋ πλα
τύνουν τά φτερά καί νά μεγαλώ
σουν τό ψήλος του, χάθηκε πιά γιά
τήν Ιστορία. Σήμερα, έκατόν πε
νήντα περίπου χρόνια άπό τόν Α 
γώνα, δέν μιλάμε γι9 αύτόν όπως
θάπρεπε. Τό άστρο του άνέτειλε
σέ πολυτάραχες ώρες, μέ τήν τρο
χιά του νά παρεκκλίνη σέ κύματα
έμπάθειας. Ξεκίνησε καταυγασμένος άπ9 τό φωτεινό μετέωρο τής
Γραβιάς γιά νά φτάση στο θάνατο
μέ άνοίκειους ίσκιους πού αίωροΰνται άξεκαθάριστοι.
Καιρός είναι πιά ή 'Ιστορία ν9
άνοιξη στις σελίδες της τόν άδέκαστο λόγο, τόν άξιο τής μνήμης
του.

’Από τις πρώτες μέρες του κινήματος, στ'ις περιο
χές που πέρναγαν στο «ρωμαϊκό», «βγαίναν» σω
ρός προβλήματα, σημαντικώτερο δε όλων ήταν ή
εξασφάλιση τής τάξεως, κάτι ευαίσθητο κι* επικίν
δυνο, μια κι* οι πράξεις βίας —που στρέφονταν, κυ
ρίως, εναντίον των Όθωμανών καί κείνων που νό
μιζαν συνεργάτες τους —πλήθαιναν κι* άπειλουσαν,
μ* εύκολο γκρέμισμα, ό,τι κερδήθηκε δύσκολα, με
τόσες θυσίες. Ακόμα, υπήρχε μικρή μερίδα του λαού,
του άναγκασμένου νά ζή αιώνες κι αιώνες κάτω άπό
στυγνή τυραννία, πουδειχνε τάσεις ανυπακοής,
άναρχικές —Θά λέγαμε, με τά σημερινά μέτρα. *Αγανακτησμένοι, ήθελαν, γκρεμίζοντας τον σουλτανικό
κολοσσό, νά μήν βάλουν τίποτα στη θέση του, νά
σαρώσουν κάθε έννοια κράτους, που την είχαν στε
νά δεμένη μ* αυτόν. ’Έτσι φαντάζονταν τήν ελευθε
ρία.
Γιά όλα τούτα τά «ρεύματα», έπρεπε νά «ση
κωθούν τείχη» καί νά συγκροτηθούν, νά σπρω
χτούν προς τό καλό τού έθνους τά «κοχλάζοντα» αί
ματα, με τήν έδραίωση κάποιου ελεγκτικού νόμου,
έστω καί σκληρού —άν τό άπαιτούσε ή περίσταση.
Υψωνόταν πρωταρχική ανάγκη —πλέον —ό φρα
γμός κι* ή δικλείδα νά φκιαχτούν γρήγορα, όσο πιο
γρήγορα γινόταν.
Έτσι ώδήγησαν κι* έφεραν τις σκέψεις τους, οι λο
γικοί, στή διαφοροποίηση τής «άστυνομίας» που
υπήρχε, σ* ένα καθαρά ελληνικό Σώμα που —όσο οι
συνθήκες τό έπέτρεπαν —ανεπηρέαστο, αδέσμευτο
καί δίκαιο, θ’ αναλάμβανε τήν εποπτεία στ’άπελευθερουμενα κομμάτια.
Ώς τά τότε —στήν Τουρκοκρατία —οι λιγάριθμοι
ένοπλοι Έλληνες (10 - 20) που έκτελούσαν «αστυ
νομικά» καθήκοντα κατά επαρχία, έπαιρναν διατα
γές άπό τους δημογέροντες ή τους Κοτζαμπάσηδες,
εξάρτηση που περιόριζε άρκετά τις νόμιμες πράξεις
τους, γιατί κατευθυντήρια γραμμή τους χαραζό
ταν—πάντα, σχεδόν —τό συμφέρον τών «προϊστα-

Τό φρούριο τών Σαλώνων ήταν τό πρώτο πού κατέλαβαν
οι "Ελληνες άπό τούς Τούρκους τήν 27 Μαρτίου 1821. Εις τον
πίνακα του φιλέλληνα ζωγράφου Λουΐς Ντυπρέ ό αγωνιστής
τής έπαναστάσεως Νικόλαος Μητρόπουλος υψώνει τήν ελληνική
σημαία στο φρούριο.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΨΑΛΗ
Εκπαιδευτικού

μενών» τους, τγοΟ δεν ήταν —συχνά —δμοιο μ3 εκείνο
των πολλών. Ή αρνητική τούτη «προσφορά» εξου
δετερωνόταν άπ" τό ότι ένας —ακόμα —βασικός διοι
κητικός κλάδος έμενε στά χέρια των Ελλήνων, άπομάκρυνε τον έκτουρκισμό και διατηρούσε αμόλευτο
τό σπόρο τής φυλής ,στό δικό του φυτώριο.
Στις αρχές του αγώνα, οι ντόπιες επαναστατικές
επιτροπές ανέθεταν σέ σημαντικά πρόσωπα τη
στρατολόγηση άνδρών γιά την τήρηση τής τάτάξεως. Μετά μήνες, όταν οι αραιές οάσεις ελευθε
ρίας ενώθηκαν σ’ εναν αδιάσπαστο συνεχόμενο τό
πο κι* οί εξουσίες μεταφέρθηκαν και συγκεντρώθη
καν στις Γερουσίες (Μεσσηνιακή, Γίελοποννησιακή,
Δυτικής Ελλάδας) ή άλλου είδους διοικήσεις (*Αρειος Πάγος), τά άστυνομικά καθήκοντα έπεσαν
στις πλάτες των επαρχιακών εφόρων. "Αργότερα —
στην "Επίδαυρο, τό "22 συστήθηκε ειδικό υπουρ
γείο και ορίστηκε «Μινίστρος τής "Αστυνομίας».
Οι υποχρεώσεις τών «άστυνομικών» αυτών, άπό
τους οποίους ή νεαρή Πολιτεία ζήταγε νά τιθασσευσουν εναν άπείθα*χο, άχόρταγο στις καινούρ
γιες κατακτήσεις του λαό, ήταν πολλές, που διαφέραν και άπό χωριό σέ χωριό άκόμα και μπερδεύον
ταν, γιατί ή άστάθεια, οι πολεμικές εξελίξεις και
χίλιες δυο αιτίες, δημιουργούσαν σύγχυση στις σρμοδιότητές τους. Τά παρακάτω έγγραφα κάτι σχε
τικό μας δείχνουν. Τό πρώτο:
« Εύγενέστατο ι άρχοντες,
Ημείς οΐ πατριώ ται πλοίαρχοι της νήσου "Υδρας,
βλέποντες τάς καθημερινός αταξίας όπου συμβαίνουσιν
είς τον τόπον ά πό τους εισερχόμενους ξένους, και τό
βάρος όπου υμείς οί προύχοντες είσθε επιφορτισμένοι,
έστοχάσθημεν όλοι έκ συμφώνου πώ ς είναι όχι μόνον
ώφέλιμον, άλλά και άναγκαϊον διά την εσωτερικήν
και εξωτερικήν ευταξίαν τού τόπου καί έλάφρωσιν τών
οίκοκυραίων, άν καί παρ’ υμών κριθή εύλογον, νά συστηθή μία άστυνομία ή άρχή έκτελούσα τάς προσταγάς τώ ν κριτηρίων και της διοικήσεως, ή λεγομένη παρ’
Ίταλοΐς πολίτζια έξεκουτίβα.
Αύτη δε πρέπει νά έχη δυο άρχηγούς έκ τώ ν υπο
κειμένων όπου ήθελον κριθη εύλογον, τά όποια μεταλλάτωνται κάθε μήνα καί δυο γραμματικούς τώ ν ό
ποιων ό είς νά λαμβάνη τάς εγγράφους εξετάσεις τών
ερχομένων είς τον τόπον ύποκειμένων, ό άλλος νά τάς
περνά είς τό ήμερολόγιον όπου θέλει κρατεί, καί νά
έχη ετι την φροντίδα τών πα σ α πορ τίω ν ούτοι νά μην
άλλάζωνται παρά όταν κριθώσιν άνάξιοι τού επαγγέλ
ματος των. ’Ανάγκη δέ νά έχωσιν οί άστυνόμοι τούς
κολτζήδες είς την έξουσίαν των, διά νά έκτελώσι δι*
αύτών τάς προσταγάς της διοικήσεως, καί νά φυλάττηται ή εύταξία τού τόπου. Οί άστυνόμοι έχουσι χρέ
ος νά έρευνώσιν έπιμελώς όχι μόνον τά έρχόμενα πλοία,
άλλά καί έκαστον πρόσωπον οπού έρχεται είς τον τό
πον, πόθεν έρχεται, πώ ς ονομάζεται, τί ηλικίαν έχει,
ποιου επαγγέλματος είναι, τί ζητεί εδώ, ποίον γνωρί
ζει, είς ποιον είναι συστημένος, πόσας ή μέρας έχει νά διατρίψη, όποιας είδήσεις έχει κ.τ.λ., θέλουσι δίδει οί άστυνόμοι είς την διοίκησιν έγγραφον περιγραφήν όλης
αύτής της έξετάσεως, καί ούτω έλευθερώνεσθε ύμείς οί
προύχοντες άπό τούτο τό βάρος της μερικής έξετά
σεως έκάστου υποκειμένου οπού έρχεται. Οί αύτοί άστυνόμοι θέλουσιν έχει την φροντίδα τώ ν έρχομένων καί
στελλομένων γραμμάτων άν δεν πρέπει νά άνοίγωνται
ή όχι, τούτο μένει είς την διοίκησιν νά τό διορίση. Θέλει
δέ τούς δοθή ή κατζελλαρία διά καθέδρα αύτών καί τών
άνθρώπων των. Τούτο έστοχάσθημεν καί εύλογον καί
άναγκαϊον, καί· προβάλλομεν καί είς ύμάς τούς πρού
χοντας καί παρακαλούμεν, άν σάς φαίνεται άρεστόν,
νά μάς δώσητε την άδειαν έγγράφως διά νά τό έκτελέσωμεν.
"Υδρα τή 24 Ιουνίου 1821

172

Τό δεύτερο:
«Προς τό έξοχον Ύπουργεϊον
τής Αστυνομίας.
Νόμος τοπικός είς την Μητρόπολίν μας “Αργος έπι
κρατεί, ότι τά άμπέλια νά τρυγώνται, όταν είναι είς κα·
τάστασιν νά γίνω νται κρασί καί όχι ξύδι καί όλοι οί
νοικοκυραΐοι αύτών νά έμβαίνουν συμφώνως είς τό τρύ
γος, διά νά μην άκολουθή ζημία άναμεταξύ των. Αυτός
ό νόμος άνέκαθεν έπικρατών, φυλάττεται μέχρι τής σή
μερον άπό όλους, έκτος δύο άτόμων, τού Διονυσίου Ζεγ
κίνη καί Θεοδοσίου Σκινά, οίτινες, άφού τά σταφύλια
είναι πολλά άγουρα, ώστε δεν μένει άμφιβολία πώς θά
γίνουν ξύδια, τολμούν χωρίς την συγκατάνευσιν τών
άλλων γειτόνων τω ν νά έμβουν είς τό τρύγος προ μιας;
έβδομάδος, οπού είναι ή προθεσμία τής κοινής συμφω^
νιας καί διατί; έτζι τό Θέλουν.
Διά τούτο, παρακαλούμεν, τό έξοχον Ύπουργεϊον]
νά έμποδίση αύτούς, άπό τό τοιούτον κάμωμα, καί νά]
τούς ύποχρεώση, οπού συμφώνως μέ τούς λοιπούς
γείτονάς των, νά τρυγήσουν όταν έλθη ή προθεσμία,
καθ’ ήν έκαστον έτος, τρυγώ νται αί άμπελοι.
τή 22 Αύγούστου 1825
έν Ναυπλίω
Μένομεν οί πατριώ ται
Χρίστος Βλάσης
Γεώργιος Περούκας
Γρηγόρης Δωροβίνης
καί λοιποί».

Τήν κατάσταση χειροτέρευε καί τ" ότι οι «άστυ
νόμοι», — όταν ή στιγμή τό καλουσε —έτρεχαν στις
συγκρούσεις μέ τον εχθρό έγκαταλείποντας «άφύ
λαχτη» τήν περιφέρειά τους.
Τέλος, οι ισχυροί τής ημέρας —■
πολιτικοί καί στρα

τιωτικοι άρχηγοί —πρόσθεταν τρομερά εμπόδια.
Στά Σάλωνα, μόλις ό Γέρο Πανουργίας κυρίευσε
την Πόλη, ή προσωρινή επιτροπή —που τήν άποτ
τελούσαν οι: Σάλωνων Ήσαΐας, Παπαϊωάννης
Οικονόμος, Λογοθέτης, Ά ναγν. Γιαγτζής, Στάθης
Μαρκόπουλος, Ρήγας Παπακοντορρήγας κ. ά. —
γύρεψε τον άξιο που θ’ αναλάμβανε τήν τάξη καί
θά προστάτευε τήν ελευθερία των κατοίκων. Χω
ρίς χρονοτριβή, συμφώνησαν όλοι στο πρόσωπο του
[ Κώστα Βάκα (Μπάκα), ένός άπό τους προεστούς,
I τίμιου πατριώτη και με χαρίσματα πολλά, που
υπόσχονταν δυνατή και δίκαιη διοίκηση.
Ό Βάκας, δέχτηκε τή θέση που του προτάθηκε,
μάζεψε 50—περίπου —παληκάρια κΓ έφερε, μ* αξιο
ζήλευτη ικανότητα, σε καλό τέλος τό δύσκολο έργο
του, κάτω άπό τις διαταγές του Γενικού Στρατιωτι
κού Διοικητή, Γέρο—Πανουργία.
Δίχως νά λάβη γρόσι άπό τό Δημόσιο Ταμείο,
έκανε χρόνο όλάκερον «Πολιτάρχης Σαλώνων»,
διακρινόμενος —επίσης —στις μάχες, όπου οί άνάγκες τής πατρίδας τον φώναζαν.
Τό 1822, Ακολούθησε τον Νάκο Πανουργιά —σάν
Φροντιστής Αξιωματικός —σ* όλες τις εκστρατείες
του, ώς τό 1825 που—γιά λόγους υγείας —παρά
τησε τό «στάδιον του στρατιώτη» καί, ήλικιωμένος, άποσύρθηκε στήν "Αμφισσα, όπου πέθανε τό
1836, χωρίς ν’ άνταμειφθή γιά τις προσφορές του.
ΟΙ "Ελληνες σύσσωμοι και ενωμένοι αντιμετώπισαν τα
στρατεύματα τοϋ Σουλτάνου στον ύπέρ πάντων αγώνα γιά την
άνάκτησι τής ’Εθνικής τους άνεξαρτησίας.

Τό 1865, ό γιος του Σπύρος έκανε αίτηση καί
«προσεκόμισε» πιστοποιητικά που ζωντανεύουν
τή δράση του άξιου άγωνιστή. Τά «χαρτιά», χω 
μένα στά συρτάρια τής Επιτροπής, «έθαψαν» τον
Βάκα, γιά τον όποιον ελάχιστες λέξεις άφιέρωσαν —
μέχρι σήμερα —δυο —■
τρείς ρουμελιώτες συγγράφεις.
Ή αίτηση, έλεγε:
Τήν Μην ’Ιουνίου 1865. Αΐτησις Σ. Κ. ΒάκκαπερΙ
των Εκδουλεύσεων καί θυσιών του πατρός του.
«Προς τήν Επί των Αποζημιώσεων του Ιερού άγώνος σεβαστήν ’Επιτροπήν.
Έκ των έπισυνημμένων Εγγράφων του μέν του Δη
μοτικού Συμβουλίου Άμφίσσης, του δέ του μακαρίτου
Στρατηγού Νάκου Πανουργία, όπλαρχηγού καί υίου
τού γενικού όπλαρχηγού της αυτής έπαρχίας γέροντος Πανουργία, παρατηρεί ή Σεβαστή Ε πιτροπή τάς
Εκδουλεύσεις καί θυσίας τού μακαρίτου πατρός μου Κών.
Βάκκα, ύπηρετήσαντος στρατιωτικώς Επί πέντε συνε
χή ?τη ώς Πολιτάρχου τής Πόλεως Άμφίσσης, άμισθί
καί έξ Ιδίων του διατηρούντος τό ίδιον σώμα καί είς
διαφόρους κατά τον αυτόν τρόπον, Εκστρατείας ύπό
τούς είρη μένους όπλαρχηγούς, θυσιάσαντος άπασαν
τήν περιουσίαν του ύπέρ τού έθνους καί μηδέν μηδέποτε
λαβόντος είς άντιμισθίαν ή Αμοιβήν, μέχρι τής στιγμής
καθ’ ήν άπεβίωσεν ένεκα τών είρημένων λόγων.
Δικαιούμενος, ό ύποφαινόμενος, κατά τά ψηφίσματα
τών Εθνικών συνελεύσεων νά Αντικαταστήσω αύτόν
είς τά δικαιώματα αύτού, προσφεύγω είς τήν δικαιο
σύνην τής Σεβαστής ’Επιτροπής καί Επισυνάπτων τά
είρημένα έγγραφα κατά τον κάτωθι κατάλογον, παρα
καλώ αύτήν νά ένεργήση δ,τι δέον προς άπόδοσιν
τής όφειλομένης μοι δικαιοσύνης.
Ύποσημειούμαι εύσεβάστως
Ό εύπειθέστατος
Σ. Κ. Βάκκας

Θρύλοι καί παραδόσεις
5Ε5Η5Η5ΗΏ 5Η5ΗΕΕΞΕ5Η5Η5ΗΏ .

ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΗ
ΤΟΥ Κ Ο Λ Ο Κ Ο Τ Ρ Ω Ν Η
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΑΣΙΑΔΑΜΗ
Τ α γμ)ρχου Χ ω ροφυλακής
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ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ μας λένε, δτι ή παράδοση
είναι τροφός της Ιστορίας και άσφαλώς
δέν έχουν λάθος. *Ωστόσο στις παραδόσεις
πού μεταδίδονται άπό γενεάς σέ γενεά,
ύπάρχει όπωσδήποτε τό στοιχείο της
υπερβολής, γι’ αύτό καί έγώ προκαταβο
λικά σάς όμολογώ, δτι τούτη ή παράδοση
πού κυκλοφορούσε παλαιότερα στά χωριά
της όρεινής Τριφυλίας, σχετικά μέ τή
γέννηση του Θ. Κολοκοτρώνη, μπορεί
νά μήν είναι άπό άκρη σέ άκρη άληθινή.
"Εχει, δμως, πολλά ένδιαφέροντα στοι
χεία, γιατί έξηγεί κείνο πού δέν διευκρί
νισε ό θεμελιωτής της Έπαναστάσεως
του *21,δταν είπε, σέ αύτούς πού γράψανε
τά άπομνημονεύματά του. «Γεννήθηκα
κάτω άπό μιά βελανιδιά, στό Ραμοβούνι
της Μεσσηνίας».
’Αλλά καί άν άκόμα είναι ψεύτικη αύτή
ή παράδοση, άξίζει θαρρώ νά δη τό φως
της δημοσιότητος, γιατί μάς πληροφορεί,
πώς οί σκλάβοι τότε πρόγονοί μας, πλάθαν μύθους, θρύλους καί ιστορίες γύρω
άπό τούς άρχηγούς τους. Γιά νά έδραιώσουν τό κύρος τους καί νά βλέπουν οί
ύπόλοιποι στό πρόσωπό τους, τό λυτρωτή
της Φυλής τους.
Ειδικά, γιά τό γίγαντα τούτο του *21,
άπό τότε πού ξεπρόβαλε στό προσκήνιο
τής ‘Ιστορίας μας, πολλά έχουν γραφτεί
καί άμέτρητες είναι οί παραδόσεις πού
λέγονται άκόμα, γιά τή γέννηση, τή ζωή
καί τή δράση του, είδικά σέ δ,τι άφορά
μάλιστα, τή γέννηση καί τήν καταγωγή
του, παρά τό δτι, ό ίδιος τις προσδιώρισε
στά άπομνημονεύματά του. Ένεκα αύτών
άκριβώς τών παραδόσεων έχουν δημιουργηθή ένα σωρό διχογνωμίες καί έχει χυθή
πολλή μελάνη άπό Μεσσηνίους καί Γορτυνίους γιά νά άποδειχτή, δτι είναι- άπό
τόν τόπο τους. Χωρίς νά σκεφτουν δτι:
Τό καύχημα αύτό τής ‘Ιστορίας μας,
άνήκει σέ όλόκληρο τό Έθνος καί δέν τό
χωρουν στενά τοπικά περιθώρια.
Καί έπειδή, δέν πασχίζω νά χύσω λάδι
σέ κείνη τή φωτιά, πού είναι σχεδόν σβησμένη, θά σάς άναφέρω τούτη τήν παρά
δοση, δπως τήν άκουσα άπό τόν πατέρα
μου, χωρίς νά άναφερθώ σέ τοπώνυμα,
πού καλά—καλά δέν τά θυμάμαι.
Λοιπόν, σύμφωνα μέ αύτή, στά μαύρα
κείνα χρόνια τής τουρκικής σκλαβιάς, ένα
άπόσπασμα, άπό τουρκο—στρατοφύλακες,
πού κυνηγούσε τούς κλέφτες, σταμάτησε
ένα μεσημέρι σέ κάτι βλάχικα κονάκια
(καλύβες), γιά φαί καί ξεκούραση.
Χωρίς άργοπορία ό άρχηγός τους
πρόσταξε τό νιώτερο άπό τούς άντρες του,
νά βρή γρήγορα κάποιον άπό τούς νοικοκυραίους σέ κείνες τις καλύβες, γιά νά
τούς έτοιμάση καλό φαί, τυρί, κρασί,
φρέσκο ψωμί καί δ,τι άλλο είχαν, γιά δέκα
νοματαίους.
Αμέσως κείνος ό στρατιώτης, δρασκέ
λισε φράχτες καί μάντρες, έφτασε στή
πόρτα τής μεγαλύτερης καλύβας, χτύ
πησε δυνατά καί περίμενε άπόκριση.
Σέ λίγο, άκουσε άργά βήματα, τήν
πόρτα νά ξαμπαρώνεται καί είδε μπροστά
του μιά γυναίκα μέ άρχοντική έμφάνιση
άλλά καί μέ τήν κοιλιά ώς τό λαιμό, πού
λέμε, ή οποία χωρίς νά ταραχτή τόν ρώ
τησε ,τί καλά χαμπέρια φέρνει στό σπιτικό
της·_
Τής ξήγησε κείνος μέ μισοσπασμένα
έλληνικά πώς βρέθηκε στήν αύλή της καί
τήν πρόσταξε γρήγορα νά φτειάξη καλό
φαί γιά δέκα νοματαίους, χωρίς καν νά
σεβαστή τή θέση της καί νά σκεφτή νά
πάη στή διπλανή καλύβα, νά «άγγαρέψη»
άλλη γυναίκα.

"Οχι μόνο αύτό, άλλά στις, διακριτικές
άντιρρήσεις αύτής τής γυναίκας νά έκτελέση αύτή τήν έντολή, δυσανασχέτισε,
τήν άγριοκύτταξε καί άδιάντροπα τής
έπανέλαβε μέ άνάλογο ύφος:
- «"Ακόυσες μωρή, θέλουμε γρήγορα
καλό φαί, τυρί, ψωμί, αύγά, μπόλικο
κρασί καί δ,τι άλλο έχεις».
’Από φόβο, μήπως σέ περίπτωση
άπροσχημάτιστης άρνησης, γινόταν καυ
γάς καί άφορμή νά μάθουνε οί Τούρκοι,
ποιανού ήταν γυναίκα, ή πανέξυπνη κείνη
νοικοκυρά δέν έφερε άλλες άντιρρήσεις.
Φώναξε μόνο μιά γριά γειτόνισσά της
νά τή βοήθήση καί άρχισε νά τούς έτοιμάζη
δ,τι είχε στό σπιτικό της. Γιά φαί, έσφαξε
ένα πετεινάρι καί τόβαλε στό τσουκάλι μέ
χυλοπήτες. ‘Όταν τά είχε πιά δλα έτοιμα,
έβγαλε στήν άκρη στό προαύλιο, >ςάτω
άπό ένα πουρνάρι, ένα σουφρά (τραπέζι
κοντό) καί τούς φώναξε καλόκαρδα νά
κοπιάσουν, παρά τό μίσος πού είχε γιά
δαύτους, μέσα στή ψυχή της.
Μόλις ήρθαν, ό καϊμακάμης, είδε κείνη
τή νοικοκυρά πού ήταν στις ή μέρες της
καί μέ κόπο τούς υπηρετούσε, στράφηκε
πρός τόν στρατιώτη πού είχε διατάξει
γιά τούτη τή δουλειά καί τού είπε ύποτιμητικά «Ρέ βασταγό, ντίπ δέν κόβει
ή κούτρα σου, δέν είδες τά χάλια αύτής τής
γυναίκας χάθηκε ρέ νά άγγαρέψης κάποια
άλλη;» Ούτε πού άπάντησε ό στρατιώτης.
Ξεροκατάπινε μόνο τή γλώσσα του καί
κοκκίνισε σάν μπαντζάρι. ‘Όταν στρώ
θηκαν γύρω στό σουφρά δλοι αύτοί οί άν
θρωποι καί άρχισαν νά τρώνε λαίμαργα
τά καλομαγερεμένα φαγιά, ό καϊμακάμης
άκούστηκε νά τούς λέη.
«Άϊντες ρέ λεβέντες κι* άν λάχη καί
βάλουμε στά χέρια μας τούς Κολοκοτρωναίους, θά τρώμε μέ χρυσά κουτάλια
γιά ούλη μας τή ζωή. Θά μάς δώση τόσο
μπαξίσι καί τόσα άξιώματα τό Σαράϊ, πού
δέ τά έχουμε δει ούτε στόν ύπνο μας».
Καί γυρίζοντας κατά τή νοικοκυρά, πού
κείνη τή στιγμή τούς σερβίριζε, τής είπε:
«Μπάς τού λόγου σου, ξέρεις πού κρύ
βεται δώ τριγύρω ό Κωνσταντής ό Κολοκοτρώνης καί τ ’ άσκέρι του;»
«Ούτε πούχω άκούσει αύτό τό ονομα
Τσαούση μου». Τού άπεκρίθη κείνη καί
πρόστεσε:
«Ποιό άσκέρι μπορεί νά ζήση σέ τούτο
τόν έρμο τόπο άφέντη μου; Τί μολογάς;
δέν βλέπεις τά χάλια μας;
•Κούνισε άνικανοποίητα τό κεφάλι του ό
καϊμακάμης, τή λοξοκοίταξε γεμάτος φθόνο
καί είπε χαμηλόφωνα: «Φίδια κολοβά
εϊσαστε οΰλες οί ρωμιές, σάς ξέρω».
Αύτά τά λόγια καί τά λοξοκοιτάγματα τού
καϊμακάμη ζώσανε σάν φίδια αύτή. τή
νοικοκυρά, πού δέν ήταν άλλη άπό τή γυ
ναίκα τού καταζητουμένου. Χίλιες σκέ
ψεις άρχισαν νά σκοτίζουν τό μυαλό της
καί τή βασάνιζε ή Ιδέα, μήπως κείνοι οί
άπιστοι ξέρανε ποιά ήταν καί στό τέλος
τής σκαρώνανε κανένα χουνέρι.
Φοβόταν, μήπως τής κάνανε τούς κου
τούς μέχρι νά τούς καλοταΐση καί μετά
τήν σέρνανε μαζί τους, γιά νά σαπίση στά
μπουντρούμια τής Τριπολιτσάς ή γιά νά
βάλουν στά χέρια τους τόν άνδρα της.
'Όμως συλλογίστηκε: «Χέρι πού δέν μπο
ρείς νά τό δαγκάσης, καλλίτερα νά τό φιλήσης». Έ τσ ι άναγκαστικά, τούς πρόσφερε δτι είχε στό σπίτι της καί ήταν δίβουλη,
άν έπρεπε νά τούς μεθύση μέ τό κρασί πού
πίνανε άχόρταγα, γιά νά τούς ξεπαστρέψη
τό βράδυ ·ό άντρας της μέ τά παλληκάρια

του ή νά τούς άφήση νά πάνε στ* άγύριγο
τό γρηγορώτερο.
Ένώ δμως, προβληματίζοταν γιά τό τί
έπρεπε νά κάνη καί στέκοταν κοντά τους
γιά νά άκούη τί λένε, σέ μιά στιγμή, είδε
τόν καϊμακάμη, νά δίνη γυμνό άπό κρέας
τό στήθος τού πουλερικού πού τούς είχε
μαγειρέψει στό γεροντότερο καί νά τόν
προστάζη νά τούς πη τά μελλούμενα, μέ
τούτα τά λόγια:
«Γιά κοίτα ρέ Χασάν τούτο τό κόκκαλο καί
πές μας, θά τσακώσουμε τούς Κολοκοτρωναίους»;
Πήρε τό κόκκαλο ό Χασάν, τό πάστρε
ψε μέ τήν άκρη τού μανικιού του καί άρχισε
προσεχτικά νά τό κοιτάζη. «Βάϊ—βάϊ διά—
ολε» είπε. Αύτοστιγμεί σούφρωσε τό
πρόσωπό του καί κάρφωσε τά μάτια του
άμήχανα άπάνω στή νοικοκυρά, πού κείνη
τήν ώρα έβαζε στις κούπες τους κρασί.
«Τί μύγα σέ τσίμπησε ρέ γέρο καί τρώς
μέ τά μάτια σου τή γκαστρωμένη:» Τού
είπε μέ πολλή ειρωνεία ό άρχηγός του.
«Μπάς καί τή λιμπίστηκες τρομάρα σου;
Ά πό πότε έχεις νά ίδής στά μάτια σου φου
στάνι»; Καί συνέχισε: «Τέτοια κελεπού
ρια δέν είναι γιά τά δόντια σου, ούτε μπαί
νουνε στά χέρια μας άν δέν είναι σέ αύτά
τά χάλια».
«Χρόνια είσαι στό κουρμπέτι, δέν έμαθες
άκόμα τά τερτίπια τών γκιαούρηδων».
Γέλασε δλο τούτο τό ασκέρι καί κοίταξε
κατά τό γέρο —Χασάν. Τού γέρο —μάντη
τό πρόσωπο, μεριά άπό τήν προσβολή πού
τούκανε τό άφεντικό του, μεργιά άπό τά
προμηνύματα πού διάβαζε σέ κείνο τό κόκ
καλο, χλώμιασε περισσότερο, κέρωσε, γέ
μισε στεναχώρια καί γκριμάτσες, ένώ τά
μάτια του πάλι τά έρριξε άπάνω στό στή
θος τού πουλιού μέ μεγαλύτερη προσοχή.
«Τή συντελεία τού κόσμου βλέπεις ρέ γέρο
καί έγινες σάν μπαγιάτικο λείψανο; Δέ θά
μάς έξηγήσης τίποτα τέλος πάντων; Τού
ξανάπε ό καϊμακάμης. Μετά σούφρωσε τά
χείλια του ό γέρο Χασάν, ταλαντεύτηκε
γιά λίγο άκόμα, κοίταξε πάλι κατά κείνη
τή γυναίκα πού είχε λίγο άποτραβηχτεί
άπό τή κουμπανία του καί άρχισε κουνών
τας περίλυπα τό κεφάλι του, νά λέη σιγά
σιγά:
«Μά τόν Ά λάχ ρέ καϊμακάμη, δέ θέλω
νά πιστέψω στά μάτια μου ούτε νά ξεδια
λύνω τούτα τά σημάδια πού είναι ολοκά
θαρα σέ τούτο τό παλιοκόκκαλο. Φοβάμαι
μήν είναι ή ώρα άνοιχτή καί στρέξουν. Μά
άμα στρέξουν, άλλοίμονο συμφορές καί
φουρτούνες καρτερούν τή σειρά μας».
«Γιά κάντα μας λειανώτερα άγάλια —
άγάλια ρέ Χασάν καί άλλαξε μούτρα, γιατί
μά τόν Ά λάχ άν σέ δή στή .φάτσα, τούτη
ή νοικοκυρά, θά άπορρίξη σίγουρα». Τού
είπε ό καϊμακάμης κάπως σοβαρά. Καί
συμπλήρωσε:Αρχίζεις ρέ νά τρομάζης καί
μένα μέ τά καμώματά σου;
«Νά σοΰ τά πώ πιο ξάστερα, κατά τις
προσταγές σου»* Άποκρίθηκε ό Χασάν:
«Μακάρι νά τρομάξη καί νά άπορρίξη,
γιατί καθώς βλέπω μεγάλη καταστροφή
περιμένει τήν Τουρκιά άπό ένα άγέννητο
παιδί, πού θά ξεκινήση άπό τούτα τά κονά
κια. Μά δέν μπορώ νά ξηγήσω περισσό
τερα καί συλλογιέμαι τόση ώρα, μήπως,
τό σημάδι είναι αύτό τό παιδί πού κρατάει
στήν κοιλιά της, τούτη ή γυναίκα πού μάς
τρατάρει μέ τά καλούδια της;»
Χά—χά—χά ξέσπασε στά γέλια ό καϊμα
κάμης καί μετά οί στρατιώτες του. Ένώ
τά ύπολείμματα άπό τά φαγιά πού είχαν
στά στόματά τους πεταγόσανταν σάν σαί-
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τες καί κύλαγαν στα πρόσωπα καί στά
ρούχα τους.
Στά χαχανιτά καί τις φωνές τους,
ξανασίμωσε κοντά ή σπιτονοικοκυρά μέ
λίγη φρέσκια μιζύθρα. Κείνη τή στιγμή,
ό καϊμακάμης λίγο πιωμένος έλεγε στο
γέρο —Χασάν στη γλώσσα τους:
«Γιά αύτό σκας τόση ώρα ρέ γέρο καί
χάλασε ή φάτσα σου, λές καί σούπεσαν
τά καράβια έξω. Χόρτασε ρέ χαϊβάνι,
μέ τά καλούδια πού μας κουβαλάει καί
σάν τυλωθούμε ούλοι, της δίνουμε άπό
μιά κλωτσιά στην μπάκα καί τή στέλνουμε
πεσχέσι στον ’Αλάχ. Ποιος σοΰπε ρέ,
πώς έχουμε πάρει τούς γκιαούρηδες μέ
τό μέτρο;»
'Όσο έλεγε αύτά ό καϊμακάμης, όλοι
τρώγανε μέ τά μάτια κείνη τή γυναίκα
πού τούς μεταγέμιζε γιά άλλη μιά φορά
τις κούπες τους μέ μυρουδάτο κρασί καί
κρυφάκουγε γιά τά δσα σχεδίαζαν. Σάν
καλή θεατρίνα, συνέχιζε νά καμώνεται
ότι δέν καταλάβαινε τίποτα άπό τά λεγόμενά τους, ούτε πανικοβλήθηκε δπως ίσως
θά έκανε κάθε άλλη γυναίκα στή θέση της.
«‘Αλλάξτε κουβέντα καί ταχτική ρέ
σεις «Πρόσταξε ό καϊμακάμης». Γιατί
αν πάρη χαμπάρι τίποτε ή γκαστρωμένηθά μας ρίξη φαρμάκι καί θά τεζάρουμε
ούλοι.
’Έ τσι πράγματι, άλλαξαν κουβέντα, πέ
ρασε λίγη ώρα. Σώθηκε τό κρασί άπό
τήν ξύλινη κανάτα καί της φώναξαν
νά τή ξαναγεμίση γιά τελευταία φορά.
Τότε ή γενναία τούτη γυναίκα βρήκε,
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αύτή τήν παραγγελία σά θειο δώρο.
Καθώς οί Τουρκαλάδες χασκογελοΰσαν
μέ τά χορατά τους καί είχαν ξεχάσει
πρός στιγμή τά άσχημα μαντάτα τού
γέρο—μάντη. Βρήκε τήν εύκαιρία καί
τό έσκασε άπό τήν άλλη μεριά τής καλύ
βας της, τρέχοντος δσο γρήγορα μπορούσε
κατα το λημέρι τού άντρα της. Σάν άπομακρύνθηκε δμως κάμποσο άπό τις
καλύβες, τήν πιάσαν οί πόνοι τού τοκετού.
’Ανήμπορη πιά γιά δ,τι δήποτε άλλο,
προχώρησε δσο προσεχτικά μπορούσε
καί κρύφτηκε κάτω άπό μιά βελανιδιά
πού τά κλωνάρια της έγλυφαν τή γή.
’Εκεί μετά άπό λίγο, χωρίς νά βγάλη
τήν παραμικρή κραυγή πόνου, γέννησε
ενα ολόγερο καί δυνατό σάν τον Ηρακλή
άγοράκι. Τό περιποιήθηκε δσο μπορούσε,
τούδεσε τον άφαλό καί τό τύλιξε μέ τήν
ποδιά της, ενώ τά μάτια της έρευνητικά
σαν τού άητοΰ ζήταγαν νά διαπιστώσουν
αν οί Τούρκοι βρήκαν τον τορό της καί
την καταδίωκαν. Μά ενώ μέ τά μάτια
έκανε κείνη τή δουλειά μέ τό νοΰ της,
έκανε χίλια τάματα καί παρακαλετά
στήν Παναγιά, γιά νά σώση άπό κείνη τή
φουρτούνα οριστικά τήν ίδια καί τό νιό
φερτο στον κόσμο παιδί της.
Σέ λίγο, καθώς σάν τον άστρίτη έβλε
πε τήν παραμικρή κίνηση τριγύρω της
είδε άπό τό άντικρινό καταρράχι νά
ροβολάη κατά τό μέρος της ένα παλληκάρι.
Δέ δυσκολεύτηκε νά διαπιστώση πώς
ήταν άπό τό άσκέρι τού άντρα της. Τον
άφησε νά ζυγώση καί μέ χίλιες προφυλά
ξεις καί καρδιοχτύπια, τού πέταξε κατά
κείθε ένα μικρό λιθάρι.
Κοντοστάθηκε τότε άπότομα τό παλλη
κάρι καί έψαχνε νά βρή άπό πού ήρθε
αύτός ό θόρυβος. Δέν άργησε δμως νά
ίδή κατά τή βελανιδιά τή γυναίκα τού
κύρη του, πού τούγνεφε άμίλητα νά πάη
κοντά της.
«Τί έπαθες κυρά Κωνσταντινιά», τής
είπε σάν σίμωσε κοντά της.
«Τί θές νά πάθω ρέ Νικολό»τοΰ λέει
έκείνη. «Όγράντησα νά φύγω άπό τά
χέρια τών Τούρκων καί γέννησα δώ σάν
κατσίκα».
Σταυροκοπήθηκε τό παλληκάρι γιά
τούτο τό μαντάτο καί στή συνέχεια άκουσε
τά καθέκαστα. «Τώρα πού τάμαθες δλα,
τρέξε νά τεμπιχιάσης τον Κωνσταντή,
γιατί άν σώθηκα έγώ, ύποθέτω δτι κιν
δυνεύουν οί καλύβες, τά υπάρχοντά
μας καί οί άνθρωποί μας πού είναι κεί
κάτω».
«Νά τρέξω μοΰ λές; πουλί θά γίνω ρέ
κυρά, συγχαρήκια είναι αύτά; άστειεύεσαι
είπε ό Νικολός καί λάκησε κατακεί
πού ήρθε.
Πράγματι ούτε κυνηγημένος λαγός
να ήταν, δέν θά σκαπέταγε τόσο γρήγορα
στό καταρράχι πού ροβόλαγε πριν λίγο
κείνο τό κλεφτόπουλο. Σέ λίγο πλησίαζε
στό λημέρι τών Κολοκοτρωναίων.
«Στ* άρματα παιδιά, φώναξε ό σκοπός
άπό τό ξάγναντο. Βλέπω καπνό κατά τις
καλύβες μας κι’ έκειό τό παλιό—Νικολό
έρχεται πίσω σάν ξαφνιασμένο άγρίμι».
Α μέσως δλοι ζώστηκαν τά άρματά τους,
ένώ ό άρχηγός τους μέ τήν κουμπούρα
του στό χέρι πήρε τό μονοπάτι γιά νά
προπαντήση πρώτος τό παλληκάρι του.
Σέ λίγο λαχανιασμένο τό κλεφτόπουλο
κι’ άνήμπορο νά μιλήση, γατζώθηκε στό
λαιμό τού αφεντικού του καί κάτι τοΰλεγε χωρίς νά μπορή κανείς νά τόν καταλάβη.
Ξαφνιάστηκε πρός στιγμή ό Κωνσταν-

τής, τάχασαν καί οί ύπόλοιποι πού Είχαν
κεί καταφτάσει, γιατί ύπέθεσαν δτι
έφερνε άσκημα μαντάτα.
«’Ηρέμησε λίγο Νικολό καί πές μου
τά μαντάτα σου, γιατί θά ζουρλαθώ»
τού είπε ό Κωνσταντής ένώ τόν ξεκόλ
λησε από τό λαιμό του άνυπόμονα.
:·.«Τάξε μου καπετάνιε, τάξε μου συχαρήκια, πολλά συχαρήκια». "Αρχισε νά
λέη μέ κομμένη άκόμα τήν ανάσα τό
κλεφτοπουλο, ενώ τά μάτια του λάμπανε
άπό χαρά.
«Μπας καί ξεμωράθηκες μπρέ άπό καμιά
καινούργια συφορά μας; γιά ξεκαθάρισέ
μας, τί συχαρήκια θέλεις;» είπε ό καπε
τάνιος.
Η φωνή τού yio\) τώρα πιο στρωτή
ακούστηκε νά λέη «"Οχι καπετάνιε μου,
δέν μουρλάθηκα. Νά ή κυρά σου γέννησε
στή βελανιδιά τής Θανασμάρας (*)
( = φανταστικό τοπώνυμο) ενα παιδόπουλο πού θά χάψη τήν Τουρκιά.
Νά, σοΰ ορκίζομαι, είναι άντρωμένο παι
δί, τό είδα μέ τά μάτια μου. Νά «ένας
παίδαρος» είπε καί άνοιξε πανηγυρικά
τα χέρια του γιά νά δείξη τό μπόι κείνου
τού μωρού.
Πάλι άνάποδη βρήκε τούτη τήν είδηση
ό Κολοκοτρώνης καί θέλησε πιο πολλές
εξηγήσεις, τις όποιες καί τούδινε τό παλ
ληκάρι.
Πανέξυπνος δμως καθώς ήταν, ύποψιάστηκε πώς οί Τουρκαλάδες τού παίζουνε
πάλι κάποια μπαμπεσιά. Γ ι’ αύτό πρόσταξε
τά παλληκάρια του νά άπλωθοΰνε καί νά
προχωρήσουνε πρός τή βελανιδιά τής
Θανασμάρας, ένώ ό ίδιος, διπλορώταγε
το κλεφτόπουλο, άν μίλησε μέ τήν κυρά
του καί άν κοίταξε ολόγυρά της, μήπως
είχαν κάνει λούφα τοΰρκοι.
«Καπετάνιε άν ήταν κάτι τέτοιο,
θά μόύκανε κάποιο νόημα ή κυρά. Τόσο
δειλή τήν έχεις;» Παρατήρησε ό Νικολός.
Αύτή ή άπάντηση παραμέρισε τούς δι
σταγμούς τού Κολοκοτρώνη καί ξεχύθηκε
σάν σίφουνας άκολουθούμενος άπό τό κλε
φτόπουλο
πρός τή βελανιδιά τής
Θανασμάρας γιά νά βρή τήν καλή του,
χωρίς καμμιά προφύλαξη.
Σάν τή βρήκε, τήν άρπαξε στήν άγκαλιά του καί αναλύθηκε στά δάκρυα. Φαί
νεται πώς καί οί γενναίοι μπροστά σέ τέ
τοια περιστατικά δέν μπορούν νά κρα
τήσουν τά δάκρυα καί τή συγκίνησή τους,
πού στήν περίπτωση αύτή, ήταν μιά
αναγνώριση τών περιπετειών τής γυναίκας
του. Μετά πήγε κοντά σέ κείνο τό μωρό.
Τό πήρε στά χέρια του καί κοιτάζοντας
προς τον ούρανό είπε μέ περισσή συγ
κίνηση.
«Θέ μου, σέ φχαριστώ πού μέ ’σωσες
κι από τούτη τή φουρτούνα. Μακάρι τού
το τό παιδί νά λευτερώση τό γένος μας
καί νά δοξάση τό "Ονομά Σου!!!!
Μακάρι τά παιδιά του, νά άποχτήσουν
μόνιμο σπιτικό καί νά μή γυρνάνε δπως
έμείς δώ καί κεί, σάν τούς τουρκόγυφτους».
Μετά σταυροκοπήθηκε καί σάν χαμή
λωσε τά μάτια του, είδε γονατισμένα γύ
ρω του δλα τά παλληκάρια του νά κά
νουν τό σήμα τού Σταυρού συγκινημένα.
Χωρίς νά χάση καιρό, στράφηκε πρός
αυτα καί τούς είπε: «’Ακούστε καλοί
μου σύντροφοι. Τούτο τό γιό μου, πού
είναι δώρο Θεού, θά τό βαφτίσω Θοδωρή.
Ας δώση ό μεγαλοδύναμος σάν μεγαλώ
σει νά σβύση τήν Τουρκιά κατά τό χρη
σμό έκείνου τού άλλόπιστου».
«’Αμήν», φώναξαν μέ ένα στόμα δλα
τά παλληκάρια». "Ας γίνη κατά τό θέ
λημά Σου Θεέ μου».

Ό χρόνος δμως δέν ήταν γιά χάσιμο.
Ό Κωνσταντής άφου έχωσε ένα χρυσό
φλουρί στή χούφτα του Νικολοΰ τόν
φίλησε. Πρόσταξε τά παλληκάρια του
να τραβήξουν βιαστικά κατά τις καλύβες
τους γιά νά πιάσουν πόλεμο μέ τούς
Τούρκους αν ήσαν άκόμα έκεΐ ή νά περι
σώσουν δ,τι μπορούσαν άπότή φωτιά πού
τις είχε τυλίξει, πριν γίνονταν δλα στά
χτη. Καί αύτοί, άφου άσήμωσαν μέ τή
σειρά, κατά τό ίθιμο, τό νεογέννητο, φύ
γανε μέ τόν άρχηγό τους κατά τά κονάκια
τους.
Έδώ τελειώνει αύτή ή παράδοση πού
δπως είπα στήν άρχή δέν ξέρω άν είναι
άληθινή ή τήν έπλασε ό λαός γιά νά ένισχύση τό γόητρο του Κολοκοτρώνη στά
παλληκάρια του καί σέ δλους τούς Έ λλη
νες πού πίστευαν σέ αύτόν.
’Ανεξάρτητα δμως άπό αύτό, φαίνεται
δτι σέ αύτή πρέπει νά είχε πιστέψει πε·=
ρισσότερο άπό κάθε άλλον, ό μεγάλος μας
ήρωας καί άπό μετριοφροσύνη, δέν άνέφερε τίποτα, γιά τό πώς γεννήθηκε κάτω
άπό τή βελανιδιά, της Θανασμάρας, πού
είναι στό Ραμοβούνι της Μεσσηνίας.
Ναι, φαίνεται δτι είχε πιστέψει σέ
αύτότό χρησμό καί τήν θεόσταλτη άποστολή του, ό άκατάβλητος έκεΐνος άν
θρωπος. Γι’ αύτό καί δπου στεκόταν,
δπου μιλούσε, δπου πολεμούσε, άναφερό
ταν στό θέλημα τού Θεού καί στή βοήθειά Του.
’Ίσως κάτι άπό άύτή τήν παράδοση νά
κρύβεται καί σέ τούτα τά λόγια του
«Έλληνες ό Θεός ύπόγραψε τήν λευτεριά
μας καί δέν παίρνει πίσω τήν ύπογραφή
Του».
Ναί. Πίστευε στό Θεό καί στό Χριστό
τού γέρο - Χασάν, πού τού είχαν φαίνεται
διαμηνύσερ τά παλληκάρια τού πατέρα
του, άφοΰ γρήγορα έγιναν καί δικά του
παλληκάρια. ΙΥ αύτό καί διασώθηκε άπό
χίλιους κινδύνους, άπό χίλιες μάχες, άπό
χίλιες μπαμπεσιές καί μέ θάρρος, ύπομονή καί πίστη προχώραγε δπου τόν καλοΰσαν οί άνάγκες της Πατρίδας καί τό
καθήκον.
'Ένα καθήκον πού στάθηκε άδύνατο νά
έπισκιάσουν ταπεινώσεις, παραμερισμοί,
κατατρεγμοί, διαβολές, μίση, κομματικά
πάθη καί ένα άλλο σωρό μικρότητες πού
κυριαρχούν στις ψυχές έμάς των μικρών
άνθρώπων.
Ένα καθήκον, πού άφήκε νά φανή, σέ
δλο τό μεγαλείο καί τήν έκταση, οχι μόνο
στά πεδία τών μαχών, άλλά στό δείλι
τής ζωής του, μέ τό λόγο του στήν Πνύκα.
Έκεΐ, άπό τό βήμα τών σοφών άπεδείχθη σοφώτερος!!!
Κήρυξε τήν άγάπη πρός τήν Πατρίδα
καί τήν ομόνοια μεταξύ μας. Έδωσε
συγχώρεση σέ δσους τόν κατάτρεξαν καί
έπεσήμανε στούς νεαρούς άκροατάς του,
δτι ή Πατρίδα μας θά γίνη μεγάλη καί θά
θαυματουργήση δταν δλοι οί Έλληνες
είμαστε άδελφωμένοι.
*0 λόγος του αύτός, πού βγάζει άκόμα
άρωμα πατριωτισμού, άς γίνη γιά δλους
μας τό Εθνικό Εύαγγέλιο καί άς άποτελέση τήν πυξίδα προσανατολισμού τής
νεολαίας μας, στή μελλοντική της πορεία.
Άλλά μαζί μέ δσα έγραψα παραπάνω,
άσχετα μέ τήν παράδοση, συγχωρήστε μου
τή διατύπωση καί μιας εύχής πού έρχεται
αυθόρμητα στά χείλη μου τούτες τις
ημέρες πού γιορτάζουμε τή λευτεριά μας
καί τά κατορθώματά του.
«Άμποτε δλοι μας νά ζήσουμε κατά
τις συμβουλές του».

Επίκαιροι στίχοι.

ΧΑΜΟΣ ΣΤΟΚ ΟΛΥΜΠΟ
Στόν ξακουσμένο ’Ό λυμ πο
σέ μιαν άσπροκορφή το υ ,
ένα παράξενο στοιχειό
πρόβαλε τή μορφή του .

Τραντάχτηκε συθέμελα
κι* έδιωξε τούς άητούς του
σκεπάστηκε μέ κ αταχνιά
νά κρύψη τούς λυγμ ούς τ ο υ .

ΤΗ ταν 6 Δίας! κι* έκατσε
στό θρόνο τόν δικό του
καί πάσχισε νά ζεσταθή
μέ τό γνω στό πιοτό τ ο υ .

Τ α χ ιά , σάν θάρθη άνοιξη
θέλει ξερή τή γή το υ ,
γυμνή άπ* τ* άγριολούλουδα
στεγνή κάθε πηγή τ ο υ .

Μαύρες σ* άνθρώπους συμφορές
είδε πολλές ώ ς τώ ρα
μά σ* δλες φ τα ίγα νε αυτοί
καί ή κακιά ή ώ ρ α .

Δέν θέλει στά φ α ρ ά γγια του
ψ αλμούς άπ* άηδονάκια,
γλυκόλαλο κουδούνισμα
άπό γιδ ιώ ν κ υ π ρ ά κ ια .

Τουρθεν άλλόκοτη βουλή,
νά δή σ* αύτήν τήν πλά σ η ,
σάν στείλη αύτός μιά συμφορά
τ ΐ θρήνος θά ξεσπάση!

Τά σβέλτα τ* άγριόγιδα
ν* άφήκουν τά βραχάκια
καί στίς π λα γιές νά μήν πηδούν
χαρούμενα τ* ά ρνά κ ια .

Χειρονομοϋσεν ά γαρμ πα,
κι* είχε θολό τό μ ά τ ι,
τό νέκταρ , φ έτος δυνατόν
τόν ζάλισε κ ο μ μ ά τι.

Σ τά πετρω τά του πέρδικες
ξανά «νά μήν τό πούνε»
κι* άς παν στόν φ ω χ ό —Κίσσαβο
τά πλούμια νά μαδούνε

κι* έπρόσταξε μ* άγρια κραυγή
τ* *Ολύμπου τ* άσπρο ντύμα
στούς έξη του προσκυνητές
νά γίνη κρύο μνήμα !

Δέν θέλει τά χα ρ άμ α τα ,
ντουμπλές ν* άχολογάη
κι* ό γκέκας τά κλιαψ ίσματα
νά παύη ν* ά ρ χ ιν ά η .

Τ* άλλο π ρ ω ί ξεμέθυστος
στή σύναξή άποροΰσε
πούξερε δώδεκα θεούς
μά δεκαοχτώ μ ετρούσε.

ΤΙς ν ύ χτες
στιγμή νά
κλαπανούν
θλιμένα νά

Σκεπάστηκαν ζεστά κορμιά,
κοκκάλωσαν στό χ ιό ν ι,
σκεπάστηκαν γέλια χαρές
κι* έμειναν έξω π ό ν ο ι.

Γιά χρ ό νια , δσες του οί κορφές
τό πένθος θά κρατήση!
Κι* ό χρόνος, πάντα ν ικ η τή ς,
τό θρήνο θ* άργοσβήση!

Πόνοι πού στρογγυλόκατσαν
στά στήθια τώ ν δικώ ν τους
στά στήθια φ ίλ ω ν καί γνω στώ ν
καί μύριων θαυμαστών τ ο υ ς .

Δ ία , ϊσ ω ς μετάνοιωσες!
κεφαλαριές σέ δέρνουν
μά οί σφ υριές τού "Ηφαιστου
τίς θρ έφ ουν, δέν τ ίς π α ίρ ν ο υ ν .

Κ αί τό περήφανο βουνό
δέν έμεινε στήν άκρια
κι* άργά τά χιόνια έλυωσε
καί τ&καν* δλα δάκρυα.

Μή δευτερώσης τό κακό
κι* δταν θά σέ ρωτάνε
νά λές οί άσπρες συμφορές
τ ίς μαύρες ξεπερ νά νε.

λύκοι νηστικοί
μή λ ουφ ά ζουν, νά
τά δόντια το υ ς,
ούρλιά ζουν.

ΓΕ Ω Ρ ΓΙΟ Σ Α. Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Υ
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Συμπεράσματα άπό τήν μελέτη
των στατιστικών πινάκων στήν
εδαφική άρμοδιότητα τοΰ Σώματος τής Διευθυνσεως Τροχαίας
τοΰ ’Αρχηγείου Χωροφυλακής.
*0 άπολογισμός τω ν τρ ο χα ίω ν ά τ υ χ η μ άτω ν μ ια ς όποιασδήποτε χρονικής περιό
δου έ χ ε ι π ά ντα δύο ό ψ ε ις : Τήν δυσάρεστη
κ αί τή ν ώ φ έ λ ιμ η . Α υτές οΐ ό ψ εις προβάλ
λουν όντονα στό κείμενο πού ά κολουθεΐ. Μέ
τόν τρόπο αύτό πισ τεύομ ε ό τι ό άνα γνώ στης
θά σ χη μ α τίσ ει σαφέστερη γνώ μ η γ ια τό μ α -

g

Τ Α Τ Ρ Ο Χ Α ΙΑ Α Τ Υ Χ Η Μ Α Τ Α Τ Ο Υ 1976
Γενική αύξηση.
Ούτε καϊ τό 1976 ξε<ρύγαμε άπό τήν γνω στή καί άχαρη
έκείνη παράδοση πού θέλει περισσότερο υπερυψωμένο τόν
δείκτη τω ν τροχαίων άτυχη μάτων άπό χρόνο σέ χρόνο«...
Τό φαινόμενο δέν είναι άποκλειστικά Ελληνικό...» υποστηρί
ζουν έκεΐνοι πού έπιμένουν νά συγκρίνουν τούς πάντες καί τά
πάντα μέ ξένα μέτρα καί σταθμά. νΑν όμως μελετήσει κανείς
τΙς διεθνείς στατιστικές θά άπογοητευθεΐ. Γιατί ή Χώρα μας
άν καί ύστερε! σέ σύγκριση μέ άλλες άπό πλευράς άριθμού όχημάτων καί μήκους όδικοΟ δικτύου, διατηρεί κάθε χρόνο μιά
όχι καί τόσο εύχάριστη θέση σΥόν πολυεθνικό «μαύρο πίνακα»
των άτυχη μάτων. Καιρός όμως νά άσχοληθουμε μέ τό κύριο
θέμα μας... Τό 1976 στήν περιοχή άρμοδιότητος Χωροφυλα
κής, τά τροχαία άτυχήματα είχαν τήν άκόλουθη κλιμάκωση
(σ.σ. οΐ άριθμοί μέσα στήν παρένθεση άντιπροσωπεύουν τά
άτυχήματά του 1975).

θανατηφόρα
1.050
(939) —Αύξηση
11,8%
Σωματ. βλαβών
11.350 (10.463) — »
8Λ°Μ
‘Υλικών ζημιών
11.891 (10.474) »
13,5 %
________
τω μ ένο δράμα πού π α ίζετα ι καθημερινά στήν
Σύνολον
24.291 21.876
ά σ φ α λτο κ α ί τΙς προσπάθειες πού κ αταβάλ
λο ντα ι άπό πλευράς Χ ω ροφ υλακή ς γ ιά τή ν
Σ υμπέρασμα : Ό γενικός μέσος όρος τού 1976 είναι ένα
συγκράτηση τοΰ δείκτη τω ν τρ ο χα ίω ν άτυ
άτύχημα κάθε 22' λεπτά τής ώρας.
χ η μ ά τω ν στά χα μ ηλότερα δυνατά έ π ίπ ε δ α .
’Α λλά οΐ προσπάθειες α ύτές δέν θά άποδώ—
Ή συμμετοχή των όχημάτων.
σουν π ο τέ τά ποθητά ά ποτελέσματα όταν οΐ
όδηγοί ά ντιμ ετω π ίζο υ ν τούς τροχονόμους
Στά 24.291 τροχαία άτυχήματα τού 1976 είχαν συμμετο- I
σάν δ ιώ κ τ ε ς . "Οταν ή κοινή γν ώ μ η στήν
χή 33.020 όχήματα κάθε κατηγορίας. Άναλυτικώτερα ή συ μ- I
βάση τη ς θεω ρεί τό τροχα ίο ά τύ χη μ α άνάξιο
μετοχή αύτή παρουσιάζει τήν άκόλουθη κλιμάκωση:
προβληματισμού καί άπορροφ άται άπό ώ ρ ισμένα «κ α υ τά » —κ α ί σ υχνά ρηχά—θέματα
Έ πιβ α τη γά Ι.Χ.
15.415 ποσοστό
46,69% I
τά όποια ούτε κάν ά γγίζο υ ν τόν σ φ υ γμ ό τη ς
Φορτηγά Ι.Χ.
4.870
»
14,75% I
ύ ποτονικής σέ άπροσ χημ ά τισ τα συναισθή
Μοτοποδήλατα
3.738
»
11,33% I
μ ατα έπ ο χ ή ς μας .. ·

πολλά άπό τά οποία έγιναν τό 1976 ό τάφος άρκετών όδηγών
καί έπιβατών, άποτελεΐ μιά βουβή όσο καί κατηγορηματική
συνηγορία γ ιΑ την άναγκαιότητα τού έλέγχου αύτού... Καί
μία άπαραίτητη διευκρίνηση: Εμπλοκή ένός οδηγού στο άτύχημα δεν σημαίνει ύποχρεωτικά καί ύπαιτιότητα τού οδηγού
του. ‘Ωστόσο ό καλός οδηγός κρίνεται καί άπό τον βαθμό
ίκανότητος νά άντιμετωπίζει ψύχραιμα καί έγκαιρα τά λάθη
τών άλλων. "Ας μή ξεχνάμε ότι ένας στιγμιαίος καί δικαιολο
γημένος έκνευρισμός οδηγού έάν παραταθεΐ όχι σπάνια τον
οδηγεί «έκόντα —άκοντα» σε λάθη και όχι σπάνια στο άτύχημα.

Τά είδη τών ατυχημάτων.
Τά άτυχή ματα τού 1976 παρουσιάζουν τΙς άκόλουθες
διακρίσεις;
13.911 ποσοστό
Σύγκρουση μέ όχημα
»
3.645
Σύγκρουση μέ πεζό
»
186
Σύγκρουση μέ ζώο
Πρόσκρουση σέ σταθμευμένο
»
1.308
όχημα
Πρόσκρουση σέ σταθερό άντι»
1.055
κείμενο
»
Εκτροπές άπό τό οδόστρωμα 2.530
»
1.285
’Ανατροπές
»
371
Λοιπές περιπτώσεις
»
24.291
Σύνολον

57,3%
15,1%
0,7%
5,4%
4,3%
10,4%
5,3%
1.5%
100%

Συμπέρασμα: Οί συγκρούσεις καλύπτουν τό μεγαλύτερο π ο 
σοστό άτυχημάτων. Αύτό σημαίνει ότι οί παραβάσεις τών όδη
γώ ν ήταν σοβαρές, τίς περισσότερες φορές καί άπό τίς δύο—όπως
συμβαίνει σ* αύτές τίς περιπτώσεις—πλευρές. Τέλος θά πρέπει
νά παρατηρήσωμε ότι ή παρουσία τών πεζών στά άτυχή ματα
τού 1976 ύπήρξε Ιδιαίτερα άνησυχητική.

Τά αίτια τών ατυχημάτων.

Έ πιβατηγά Δ.Χ.
2.225
1.944
Φορτηγά Δ.Χ.
Μοτοσυκλέττες
1.813
1.217
Λεωφορεία
438
Ποδήλατα
Λοιπές κατηγορίες όχη μάτων
396
Σύνολον
33.020

»
»
»
»
»
»
»

6,75%
5,89%
5,49%
3,68%
1.32%
1.19%
100%

Συμπεράσματα: Περισσότερο απρόσεκτοι δείχνουν οί οδηγοί
τώνΙ.Χ. επιβατηγών αύτοκινήτων.Τόύψηλό ποσοστό συμμε
τ ο χ ή ^ 0^ (46.69%) πρέπει νά θεωρηθείάσχετομέτό γεγονός
ότι τά αυτοκίνητα τής κατηγορίας αυτής αντιπροσωπεύουν
τό μεγαλύτερο ποσοστό από τά άλλα οχήματα πού κυκλοφο
ρούν στούς Ελληνικούς δρόμους. Ή σκέψη αύτή στηρίζεται
στο έξής δεδομένο: Στίς 31 Αύγούστου 1976 στην Ελλάδα κυ
κλοφορούσαν 482.999 I. X. καί Δ. X. έπιβατηγά αύτοκίνητα,
213.381 Δ. X. καί I. X. φορτηγά καί 451.317 μοτοποδήλατα.
"Ολα τά οχήματα αύτά κυκλοφόρησαν στην περιοχή τής
Χωροφυλακής. Καί όμως... Τά Ι.Χ. έπιβατηγά αντιπροσωπεύ
ουν ποσοστό συμμετοχής στο ατύχημα κατά 46,69%, τά
φορτηγά Δ. X. —I. X. κατά 20,64% καί τά μοτοποδήλατα
κατά 11,33%. Ιδιαίτερα πρέπει νά τονισθεί τό χαμηλό π ο 
σοστό των φορτηγών Δ. X. (5,89 % ) άν καί κυκλοφορούν
όλόκληρο τό 24ωρο σε όλους τούς Ελληνικούς δρόμους —ίδίως
στούς Εθνικούς. Επίσης ότι πολλά φορτηγά αύτοκίνητα έμπλέκονται στο ατύχημα έπειδή δέχονται χτυπήματα συνήθως
έκ τών όπισθεν ύστερα από κακές ύπερβάσεις τρίτων. "Ας ση
μειωθεί άκόμη ότι τά αύτοκίνητα αύτά ακολουθούν πάντα
ώρισμένη πορεία (στά δεξιά τού δρόμου) καί ή ταχύτητά τους
προκύπτει κάθε στιγμή άπό τον έλεγχο τού ταχογράφου.
Γενικά μπορούμε νά πούμε ότι είναι τά μόνα αύτοκίνητα πού
έλέγχονται απόλυτα. Μήπως λοιπόν θά πρέπει νά Ινταθεΐ
ό έλεγχος στά I. X. έπιβατηγά αύτοκίνητα; Βέβαια πολλοί
αύτό θά τό χαρακτηρίσουν ώς «διωγμό». ‘Οπωσδήποτε όμως
τά άποτελέσματα τού έντατικού αύτού έλέγχου θά είναι λιγώτερο όδυνηρά άπό τά άποτελέσματα τού τροχαίου άτυχή ματος. Ό άριθμός τών 15.415 1. X. έπ βατηγών αύτοκινήτων,

Στά άτυχή ματα τού 1976 είχαν ύπαιτιότητα:
Ό οδηγός κατά ............................................................ 84,75%
Ό έπιβάτης κατά ....................................................... 0,36%
Ό πεζός κατά .............................................................. 8,52%
Τό όχημα κατά ........................................................... 2,28%
Τό οδόστρωμα καί οί καιρικές συνθήκες κατά ..........
4,9%
Άναλυτικώτερα τά αίτια τών άτυχη μάτων αύτών
ύπήρξαν:
Υπερβολική ταχύτης ................................................
22,4%
Παραβίαση προτεραιότητος ................................... 15,28%
Μή τήρηση άποστ. άσφαλείας ................................
7,64%
’Αντικανονικό προσπέρασμα ...................................
6,79%
Α πόσπαση τής προσοχής τών οδηγών ...............
5,50%
Παραβίαση σημάνσεων ...........................................
4,90%
Μή οδήγηση στο άκρο δεξιό τού δρόμου ............
4,76%
Συμπέρασμα: Ό παράγων άνθρωπος έχει πάντα τό μεγαλύτε
ρο ποσοστό εύθύνης στά τροχαία άτυχή ματα. Καί άπό τίς π α 
ραβάσεις πού οδηγούν σ’ αύτά, τό 1976 τήν πρώτη θέση είχε ή
ύπερβολική ταχύτης. Διευκρίνηση: Υπερβολική ταχύτης δέν
είναι όπως τήν φαντάζονται πολλοί μόνο ή ίλιγγιώδης. Πολ
λές φορές ύπερβολική ταχύτης είναι καί τά 30 - 40 χιλιόμετρα
τήν ώρα όταν είδικές κυκλοφοριακές συνθήκες έπιβάλλουν βρα
δυπορία.

Ο Α Λ ΙΚ Ο Σ Φ Ο Ρ Ο Σ Τ Ο Υ Α ΙΜ Α Τ Ο Σ
Θύματα και ακούσιοι Θύτες - Θύματα.
Τό 1976 χιλιάδες άνθρωποι έζησαν άμεσα τήν φοβερή έμπειρία τού τροχαίου άτυχή ματος. Πολλοί άπό αύτούς δέν
πρόλαβαν καν νά τήν συνειδητοποιήσουν για τί άφησαν τήν
τελευταία τους πνοή στον τόπο τού άτυχή ματος. Ό άριθμός
τών θυμάτων άπό τά τροχαία άτυχή ματα τού 1976 έχει ώς
έξής: (σ. σ. ό άριθμός μέσα στήν παρένθεση άντιπροσωπεύει
τά θύματα τού 1975).
Νεκροί
1.190 (1.098)—Αύξηση κατά
8,3%
Τραυματίες
17.637 (16.156) —
»
9,1%
Σύνολον
18.827 (17.254)
9,0%
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Συμπέρασμα: Ό μέσος όρος των νεκρών του 1976 είναι ένας
νεκρός κάθε 7 ώρες καί 23' λεπτά, καί των τραυματιών ένας κάθε
30' λεπτά.
Τά θύματα αυτά κατανέμονται ώς έξης:
θύμ<χτα
Ό δηγοί
'Επιβάτες
Πεζοί

Νεκροί
500
326
364

Τραυματ.
7.348
6.837
3.452

Σύνολον
7.848
7.163
3.816

1.190

17.637

18.827

Σύνολον

Ποσοστά
41,7%
38,0%
20,3%
100%

Συμπέρασμα: Ο! 326 νεκροί καί οί 6.837 τραυματίες έπτιβάτες
(συνήθως μέλη οίκογενειώνή φιλικών κύκλων)πλήρωσαν «άκριβά
την «άπερισκεψία τών όδηγών πού τούς μετέφεραν. *Αν όμως οί
όδηγοί αύτοί είχαν συνειδητοποιήσει άπόλυτα ότι μετέφεραν
φίλους, συγγενείς ή άνέμελους ταξιδιώτες καί όχι ύποψήφια
θύματα, άσφαλώς καί οί άπώλειες θά ήταν πολύ λίγες.
Κατά τό Βρεττανικόν Ίνστιτούτον Τροχαίας κάθε φονευόμενον άτομον είς τροχαιον άτύχημα στοιχίζει είς τό Έθνος
50.000 δολλάρια, δηλαδή 1.800.000 περίπου δραχμές άνεξαρτήτως της άνθρωπίνης ζωής πού χάνεται καί πού άσφαλώς
δέν άποτιμαται σέ χρήμα.

Τ Α Μ Ε Τ Ρ Α ΤΗΧ Τ Ρ Ο Χ Α ΙΑ Σ
ΧΩΡΟΦ ΥΛΑΚΗΣ

τίς άκόλουθες Διοικητικές κυρώσεις: (σ. σ. Οί άριθμοί μέσα στην 1
παρένθεση άναφέρονται στά δεδομένα:

Έ λεγχος των παραβάσεων.
Τό 1976 οί Υπηρεσίες Τροχαίας Χωροφυλακής, μέ βάση
την κυκλοφοριακή πραγματικότητα πού έπικρατοΰσε κάθε
ημέρα στην άσφαλτο, έβεβαίωσαν με είδικά συνεργεία ή με
μεμονωμένους τροχονόμους τίς άκόλουθες παραβάσεις: (σ σ. οί
άριθμοί μέσα στην παρένθεση έκφράζουν τά δεδομένα τού 1975)
Πλημμελήματα 80.746 ( 55.823) —Αύξηση κατά
Πταίσματα
499.683 (352.359) —
»
Συστάσεις
76.022 ( 54.738) —
»
Σύνολον

656.451 (462.929) —

»

44,6%
41,8%
38,8%
41,8%

*Από τίς παραβάσεις αύτές οί 225.650 είναι έπικίνδυνες.
Δηλαδή άνήκουν στην κατηγορία έκείνων οί όποιες όπως έχει
προκύψει άπό ειδικές μελέτες, προκαλούν τά περισσότερα καί
αίματηρότερα τροχαία άτυχή ματα.

Αφαιρέσεις άδειών οδηγών... 119.626 (87.089)
— Αύξηση κατά 37,4% τού 1975) 1
’Αφαιρέσεις άδειών αύτοκινήτων 99.509 (72.296)
— Αύξηση κατά 37,6%. 1
Σύνολον

219.135 (139.375) — Αύξηση κατά 37,5% I

Συμπέρασμα : Καί ή αύξηση τών διοικητικών κυρώσεων
έντάσσεται μέσα στά πλαίσια τής άνησυχίας τών Υπηρεσιών
Τροχαίας Χωροφυλακής γιά την αύξηση τής κυκλοφοριακής
άπειθαρχίας, ή οποία καθώς είναι αύτονόητο σημαίνει καί
αύξηση τών τροχαίων άτυχη μάτων.

Κινητοποίηση «έπι 24ώρου βάσεως».

Συμπέρασμα: Ή ίδια σειρά ώς προς τά έπιβατηγά I. X.,
Φορτηγά Ι.Χ. —Δ. X. καί έπιβατηγά Δ.Χ., παρατηρεΐται καί
στην συμμετοχή των όχη μάτων σέ όλα τά άτυχή ματα τού
1976, για τα όποια ήδη μιλήσαμε. Δέν ήταν λοιπόν σχήμα
λόγου η παρατήρησή μας ότι οί όδηγοί τών I. X. έπιβατηγω ν αυτοκινήτων είναι οί περισσότερο απρόσεκτοι.

Ό π ω ς καί τά προηγούμενα χρόνια, έτσι καί τό 1976 βρήκε
τον Χωροφύλακα Τροχονόμο νά μάχεται όρθιος στίς έπάλξεις
τής μεγάλης κοινωνικής άποστολής του. Ά ν υπήρχε τρόπος νά
δίναμε στην δημοσιότητα όλες τίς σελίδες τού «Βιβλίου *Υπηρεσίας» ένός όποιουδήποτε Τμήματος Τροχαίας, τότε θά φαινόταν παραστατικά πόσο έξαντλητικά έργάζεται ό Χωροφύλακας Τροχονόμος όλες τίς έποχές τού χρόνου, όλες τίς ώρες τού
24ώρου. Θά φαινόταν πόσο μακρυά έμεινε ό καλός αύτός Σαμαρείτης τής άσφάλτου άπό τίς μικροχαρές τής ζωής, άπό την
ζεστή οίκογενειακή θαλπωρή όταν μαίνονταν τά στοιχεία τής
«ρύσεως ή σήμαιναν χαρμόσυνες καμπάνες Πάσχα καί Χριστούγέννα καί άλλες χρονιάρες μέρες. Ό τ α ν άκόμη καί ξενητεμένοι
σέ Χώρες μακρυνές, έρχονταν γιά νά γιορτάσουν καί νά χαρούν
κοντά στά αγαπημένα τους πρόσωπα.. Τίς μέρες αύτές όπως
καί σέ διάφορες άλλες έκτακτες περιπτώσεις (τελετές, φεστιβάλ,
ρ«άλλυ, «αθλητικές συναντήσεις καί πάμπολλες άλλες έκδηλώσεις)
ό Τροχονόμος μας χωρίς καμμιά πρόσθετη άμοιβή, έκάλυψε
φιλότιμα καί παλληκαρίσια διπλάσιο ή καί παραπ<άνω ώράριο έργασίας. Σέ ώρισμένες περιπτώσεις παρατηρήθηκαν «ακό
μη καί λιποθυμικά συμπτώματα άπό την ένταντική «άπασχόληση. Ένας μ«άλιστα τροχονόμος τού Τ.Τ. Δράμας ό-μακαρίτης
Γιωργος Μαρκούδης —άφησε την τελευταία του πνοή στην
άσφαλτο, την ώρα πού ρύθμιζε την κυκλοφορία σέ κεντρική
διαστ«αύρωση τής πόλεως. 'Αλλοι πάλι τραυματίστηκαν ένώ
έσπευδαν νά σώσουν «ανθρώπινες ζωές. Έξ ίσου συγκινητικές
ήσαν καί οί περιπτώσεις αίμοδοσίας σέ θύματα τροχαίων ατυ
χημάτων άπό πληρώματα περιπολικών.
«... ’Αδελφέ μου στίς φλέβες μας κυλάει τό ϊδιο αίμα...» έγρα
φε πέρυσι τό καλοκαίρι σέ φίλο τροχονόμο ένας τραυματίας
τροχαίου «άτυχή μ<ατος (ό 7ος μέσα σέ μιά 6ετία) πού βρήκε
σωτηρία χάρις στην έγκαιρη αίμοδοσία του... ’Αλλά γιά την
περιγραφή παρομοίων περιστατικών χρειάζονται άμέτρητες
σελίδες.

Ε πιβολή Διοικητικών κυρώσεων.

Προμήθεια - ’Αξιοποίηση τεχνικών μέσων

Συμπέρασμα: ‘Η αύξηση τού άριθμού τών παραβάσεων,
φανερώνει την άνησυχίατών Υπηρεσιών Τροχαίας Χωροφυλα
κής γιά την αύξηση τής κυκλοφοριακής «άπειθαρχίας, ή οποία
μοιραία οδηγεί καί στην αύξηση τής αίμορραγίας στην άσφαλτο.

Έ λεγχος τής ταχύτητος.
*Από τίς προαναφερόμενες 225.650 έπικίνδυνες παραβάσεις,
οί 39.249 είναι παραβάσεις ύπερβολικής ταχύτητος, ή οποία
καθώς είδαμε άποτέλεσε τό σοβαρώτερο αίτιο τών τροχαίων
«άτυχη μάτων τού 1976 (ποσοστό 22,4% ). Οί παραβάσεις
αύτές τής υπερβολικής ταχύτητος κατανέμονται στίς άκόλου
θες κατηγορίες όχη μάτων:
Ε π ιβ α τη γ ό I. X.
.................................................... 23.011
Φορτηγά I. X..............................
6.208
Μοτοσυκλέττες — Μοτοποδήλατα
..................... 3.565
Φορτηγά Δ. X................................................................. 3.251
Ε π ιβ α τη γ ό Δ. X
.................................................... 2.211
Λεωφορεία
.................................................................. 1.011
Σύνολον

.......................................................... 39.249

Το 1976 οί ‘Υπηρεσίες Τροχαίας Χωροφυλακής έπέβαλλαν

180

1
]
I
I

‘Η Τροχαία Χωροφυλακής έκτος ,<άπό «άπόλυτα καταρτισμέ-

1
1
I
I
1
I
1
1
!
j
I
]
I
j|
’!

11
11
J
1
]I
|

I

Οι τροχονόμοι τής Χωροφυλακής όπως πάντα, έτσι καί
στον χρόνο πού πέρασε έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους στον
αγώνα τής τροχαίας για την προστασία των οδηγών καί τών
πεζών και για την δημιουργία όσο ήταν δυνατόν άνετων κυκλοφοριακών συνθηκών σχούς ελληνικούς δρόμους.
νο έμψυχο υλικό, διαθέτει καί ενα πλήθος άττό σύγχρονα τεχνι
κά μέσα (ραντάρ έλέγχου ταχύτητος, φωτόμετρα, ήχόμετρα,
συσκευές έλέγχου μέθης κ.λ.π.) Τό 1976 έγιναν συμπληρωματι
κές προμήθειες τών είδών αυτών καθώς καί ώρισμένων άλλων
τά όποια μόνο ’Αστυνομίες προηγμένων Κρατών χρησιμο
ποιούν. ’Ενδεικτικά σημειώνομε τήν τοποθέτηση γιά πρώτη
φορά στην Ελλάδα σέ περιπολικό τής Χωροφυλακής είδικού
άνυψωτικου περιστροφικού φάρου διαστημικής τεχνολογίας,
πού χρησιμοποιήθηκε γιά πρώτη φορά στόν Καναδά πρίν άπό
δύο περίπου χρόνια. Ό λ α τά μέσα αυτά μαζί μέ καινούργια
περιπολικά αύτοκίνητα, δίκυκλα, φορητά ραδιοτηλέφωνα κλπ.
άξιοποιούνται θαυμάσια στά έμπειρα^ χέρια τών τροχονόμων
μας. "Ετσι ώστε ή βεβαίωση τών παραβάσεων νά γίνεται μέ
άπόλυτη άκρίβεια καί ή όδική βοήθεια μέ τήν μεγαλύτερη τα
χύτητα.

Κυκλοφοριακή ένημέρωση

του κοινού.

Τό 1976 οΐ Υπηρεσίες Τροχαίας Χωροφυλακής παρά τόν
τεράστιο καθημερινό φόρτο έργασίας, έπέτυχαν μέ μιά ύπερένταση θά λέγαμε δυνάμεων, νά πραγματοποιήσουν μιά σειρά
άπό διάφορες έκδηλώσεις, γιά τήν μύηση τού κοινού στά σύγ
χρονα κυκλοφοριακά προβλήματα. Ά π ό τΙς έκδηλώσεις αύτές
δεσπόζουν:
α) Οί έκθέσεις Τροχαίας πού όργανώθηκαν μέ άπόλυτη έπιτυχία στίς πόλεις Κατερίνη, Σέρρες, Δράμα, Καβάλα, Τρίπολη,
"Αργος καί Χαλκίδα.
β) 01 1.428 όμαδικές έπισκέψεις γνωριμίας 70.543 μαθητών
καί σπουδαστών σέ διάφορες Υπηρεσίες Τροχαίας, καί
γ ) 01 7.787 έκπαιδευτικές διαλέξεις—μαθήματα κυκλοφοριακής άγωγής σέ 594.425 συνολικά μαθητές καί μαθήτριες τών
δύο'πρώτων κύκλων τής έκπαιδεύσεως.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Ό π ω ς σημειώσαμε στήν άρχή τού κειμένου μας ό άπολογισμός τού Ιργου τής Τροχαίας έχει πάντα δυσάρεστες άλλά καί
ωφέλιμες πλευρές, θέλομε νά πιστεύομε ότι οί πλευρές αύτές
κυριαρχούν στήν συνοπτική μας άναδρομή γιά τό 1976.
"As έλπίσωμε ότι έφέτος θά κυριαρχήσει καί ή προσοχή τών
όδηγών στήν άσφαλτο. Είναι καιρός πιά τά ποτάμια άπό τό
δάκρυ καί τό αίμα —τραγική σπονδή στήν άπροσεξία—νά
κοπάσουν. Φίλοι όδηγοί βοηθήστε τούς Τροχονόμους! Δέν
στήνουν «μπλόκα» στούς δρόμους —όπως ύποστηρίζουν κά
ποιοι—γιά έσάς, άλλά γιά τόν θάνατο πού φτερουγίζει τριγύ
ρω άπό χιλιάδες άθώους...

Ό Τροχαίος
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Ή αναγνώριση μιας μεγάλης
κοινωνικής προσφοράς
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ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ
ΤΡΙΗΜΕΡΟ
ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΑΣ

« . . . . Τά δργανα της Τροχαίας Χωροφυλακής Προαστίων
άλλα καί δσοι χρησιμοποιήθηκαν έπικουρικά, είναι οί αφανείς I
ήρωες του διημέρου τής άργίας. Ένώ όλοι εμείς οί άλλοι δια-1
σκεδάζαμε ή άπολαμβάναμε την άμεριμνησία του καθησιού, |
οί άνθρωποι αύτοί άπασχολήθηκαν έξοντωτικά για νά έξυπηρετήσουν τις έκτακτες κυκλοφοριακές άνάγκες των ήμερων. ]
Καί ήταν ή τελευταία έξοδος των αύτοκινήτων—βοηθούντος
καί του καιρού—μια άπό τις μεγαλύτερες πού γνωρίσαμε.
Ταλαιπωρήθηκαν άφάνταστα οί όδηγοί. ’Αλλά ταλαιπωρή
θηκαν πολύ περισσότερο οί ’Αξιωματικοί καί οί 'Οπλίτες τής j
Χωροφυλακής, πού άσχολήθηκαν με τό όξύτατο κυκλοφοριακό πρόβλημα των ήμερων. Καί στο κάτω—κάτω οί όδηγοί
τά ήθελαν καί τάπαθαν. Τά δργανα τής Χωροφυλακής πέρασαν
μαύρη Καθαρή Δευτέρα. Καί όφείλουμε νά τούς τό άναγνωρίσουμε».
Τό σχόλιο αύτό είναι ένα άπό τά πολλά πού άφιέρωσε ό
’Αθηναϊκός τύπος γιά τήν γενική κινητοποίηση τής Τροχαίας
Χωροφυλακής στο έφετεινό 3ήμερο .ής Άποκρηάτικης άρ
γίας. Παρόμοια σχόλια δημοσιεύθηκαν καί στον Επαρχιακό
τύπο, ένώ οί συγχαρητήριες έπιστολές πολιτών προς τό ’Αρχη
γείο καί άλλες Κεντρικές Υ πηρεσίες Χωροφυλακής ξεπέ-1
ρασαν κάθε άλλο προηγούμενο δεδομένο. "Ας πληροφορηθοϋν
λοιπόν οί συνάδελφοι τής Τροχαίας δτι οί πολύωρες έξαντλητικές προσπάθειές τους στήν άσφαλτο κάθε άλλο παρά περ
νούν άπαρατήρητες άπό τήν κοινή γνώμη καί τά μέσα ένημερώσεως. Καί δεν είναι μόνο οί δημοσιογράφοι καί οί έπιστηλογράφοι πού συμμερίζονται τις προσπάθειες αύτές. Είναι
κάθε άνθρωπος πού τις παρακολουθεί άπό κοντά είτε σάν όδηγός είτε σάν έπιβάτης. Προσωπικά έζησα μιά άνάλογη σκηνή
ίσως άνεπανάληπτη γιά τά Παγκόσμια άστυνομικά χρονικά.
Συγκεκριμένα: Τό βράδυ τής Καθαρής Δευτέρας έτυχε νά
ταξιδεύω μέ τήν «ταχεία Λαρίσης—’Αθηνών. Σέ κάποια στι
γμή καί ένώ ό συρμός είχε περάσει τήν Θήβα, παρατηρήθηκε
συνωστισμός έπιβατών στά παράθυρα τού βαγονιού πού «έβλε
παν» προς τήν ’Εθνική όδό. Στήν άρχή όλοι τους παρατηρούσαν

|ΐ άφωνοι τό τεράστιο φωτεινό φίδι πού σχημάτιζε ή φάλαγγα
τών αύτοκινήτων. Ύστερα άρχισαν τά σχόλια γιά τήν ύπο1 δειγματική τάξη πού έπικρατοϋσε στήν άσφαλτο. Μερικοί
ί έπιβάτες παρατήρησαν ότι τα αύτοκίνητα έμοιαζαν σάν νά
I ρυμουλκούσε τό ένα τό άλλο. Κάποιοι άλλοι έπεσήμαναν τις
! θέσεις τών περιπολικών Από τό γαλάζιο περιστρεφόμενο φώς
! τους ή τις Αεικίνητες φιγούρες τών πεζών τροχονόμων πού
, διακρίνονταν πότε—πότε μέσα στήν φωτοπλημμύρα τών προ
βολέων. Ώ σπου σέ κάποια στιγμή συνέβη ή έξής άνεπανά! ληπτη σκηνή: Μόλις ό συρμός πέρασε πολύ κοντά Από μιά
φωτισμένη όδική διακλάδωση δύο—τρεις νεαροί έσκυψαν
Από τό Ανοιχτό παράθυρο καί φώναξαν δυνατά σέ μιά όμάδα
τροχονόμων: «Μπράβο παιδιά! Κουράγιο!». Ταύτόχρονα
πολλοί έπιβάτες ξέσπασαν σ’ ένα παρατεταμένο χειροκρό! τη μα!___ ’Αλλά οί αύθόρμητες αύτές έπευφημίες σκεπάστη
καν Από τό σκοτάδι τής νύχτας καί τό μονότονο κροτάλισμα
I τών σιδεροτροχών τοϋ συρμού πάνω στις πολύπαθες ράγες. . .
| Πολύ θά ήθελα νά τις άκουγες καί σύ άγνωστε συνάδελφε πού
| Αγωνιζόσουν έκείνη τήν ώρα μέ ύπερένταση σωματικών καί
I ψυχικών δυνάμεων γιά τήν προστασία χιλιάδων συνανθρώ
πων σου... Νάξερες πόσο ύπερήφανος αίσθάνθηκα τότε γιά
σένα Αλλά καί όλους τούς συναδέλφους πού Αγωνίζονταν τήν
ίδια ώρα γιά τόν ίδιο σκοπό Από τήν Κρήτη μέχρι τόν Έβρο
καί Από τά Ακραία Αίγαιοπελαγίτικα νησιά μέχρι τά Επτά
νησα__ Και μή θαρρείς πώς διαλέγω τις λέξεις καθώς γράφω
τοϋτες τις γραμμές. Είμαι τό ίδιο αύθόρμητος μέ τούς άγνω
στους συνταξιδιώτες μου πού σέ χειροκρότησαν μέ ένθουσιαI σμό έκεΐνο τό Αξέχαστο γιά μένα βράδυ...

Αριθμοί καί συμπεράσματα
’Εφέτος ή κυκλοφσριακή πλημμύρα πού κατέκλυσε τούς
Ελληνικούς δρόμους ήταν μεγαλύτερη Από κάθε άλλη προη
γούμενη. Αίτια: Οί έξαιρετικά καλές καιρικές συνθήκες πού
έπέτρεψαν σέ χιλιάδες έκδρομεΐς νά γιορτάσουν στήν έξοχή
τά πατροπαράδοτα «^ούλουμα». Τήν πρωτοπορία στήν όμαδική αυτή έξοδο είχε καί πάλι ή ’Αθήνα καί τά προάστιά της.
Σύμφωνα μέ τούς ύπολογισμούς τής.Ύποδιευθύνσεως Τρο
χαίας Προαστίων Πρωτευούσης. έφέτος κινήθηκαν πρός τήν

κατεύθυνση τής Λαμίας 80.000 (32.000) όχήματα κάθε κατηγο
ρίας, ένώ πρός την κατεύθυνση τής Κορίνθου 90.000 (38.000)
(Οί Αριθμοί μέσα στις παρενθέσεις Αντιπροσωπεύουν τά δεδο
μένα τοϋ 1976). Συμπέρασμα: Οί Αντίστοιχες αύξήσεις έφέτος
ήταν τής τάξεως τοϋ 150 ο]ο και 130 ο]ο (143 ο]ο στό γενικό
σύνολο). ’Ανάλογη ήταν ή αύξηση τής κυκλοφοριακής πιέσεως στούς δρόμους τής ’Αττικής Αλλά και τό ύπόλοιπο ’Εθνι
κό και ’Επαρχιακό δίκτυο τής Χώρας. Αύτόν τόν όρμητικό
κυκλοφοριακό χείμαρρο έκλήθησαν νά συγκρατήσουν οί
τροχονόμοι Χωροφύλακες. "Ολοι τους κατέβαλαν ύπεράνθρωπες προσπάθειες γιά νά περάσει χωρίς Απώλειες τό έορταστικό 3ήμερο. ’Αλλά ή Ανθρώπινη Απροσεξία γιά μιά Ακόμη
φορά άφησε τά ματωμένα ίχνη της στήν άσφαλτο. ’Εφέτος σέ
όλόκληρο τό όδικό δίκτυο πού έλέγχεται Από τήν Χωροφυ
λακή συνέβησαν 9 θανατηφόρα Ατυχήματα και 21 σωματικών
βλαβών (θύματα 10 νεκροί, 36 σοβαρά τραυματίες και 9 έλαφρά). Στό Αντίστοιχο 3ήμερο τοϋ 1976 σημειώθηκαν 8 θανα
τηφόρα Ατυχήματα καί 17 σωματικών βλαβών μέ θύματα 11
νεκρούς, 18 σοβαρΑ τραυματίες και 21 έλαφρά. ’Εφέτος δη
λαδή είχαμε αύξήσεις κατΑ 12,5 ο]ο στΑ θανατηφόρα, 23 ο]ο
στΑ Ατυχήματα σωματικών βλαβών, 20 ο]ο στόν συνολικό
Αριθμό τών Ατυχημάτων, 100 ο]ο στούς σοβαρά τραυματίες,
καί 10 ο]ο στόν συνολικό Αριθμό τών θυμάτων. Μειώσεις
σημειώθηκαν στόν Αριθμό τών νεκρών (—9 ο]ο) καί τών έλα
φρά τραυματισμένων (—57 ο]ο). Συμπέρασμα: ’Από όλους
αύτούς τούς Αριθμούς προκύπτει ότι ή Τροχαία Χωροφυλακής
παρά τήν Ασφυκτική πίεση τής κυκλοφορίας έπέτυχε νά συγ
κροτήσει τόν δείκτη τών Ατυχημάτων σέ χαμηλά έπίπεδα.
Οί έπί μέρους ποσοστιαίες αύξήσεις δέν έχουν μεγάλη βαρύ
τητα έπειδή προκύπτουν Από χαμηλούς συντελεστές. Μέ άλλα
λόγια δηλαδή ή ούσία τοϋ όλου θέματος βρίσκεται μέσα σέ
δύο Αριθμούς: 25 (Ατυχήματα τοϋ 1976) και 30 (Ατυχήματα τοϋ
1977). Οί Αριθμοί αύτοί πρέπει νά . . . μας καθησυχάζουν;
*Όχι βέβαια. 'Οπωσδήποτε όμως, όπως καί σέ κάθε δύσκολη
περίπτωση, έτσι καί έδώ «τό μή χείρον» γίνεται ύποχρεωτικά
δεκτό ώς «βέλτιστον»..........
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Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η ^ ·
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ

εκΒεσίϋ
πεπραγμένων

Έ ξέδόθη κ αί έκυκλοφόρησεν ή Έ κ θ εσ ις Π επραγμ ένω ν
του Σ ώ μ α τος τη ς Χ ω ροφ υλακή ς διά τά έτη 1974—-1975.
’Ε ντυπω σ ιακή δσον π ο τέ ά λ λ ο τε, μέ ώραΐον έξώ φ υ λλ ο ν
έγχρ ω μ ο υ ς φ ω το γ ρ α φ ία ς άπό τή ν ύπηρεσιακήν δραστη
ριότητα τω ν άνδρώ ν τη ς Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς, παραστατικά
δια γρ ά μ μ α τα , κ α τα τοπισ τικ ούς π ίν α κ α ς, άρίστην δομήν
εις τή ν διάταξιν τω ν κ ειμ ένω ν παρουσιάζει κ α τά τρόπον
άπαράμιλλον τό π ο λ υ σ χιδ ές καί π ο λ ύ μ ο χθ ο ν , κ ο ιν ω ν ικ ώ ς δέ ύψ ηλόν έργον τη ς Χ ω ροφ υλακή ς εις δλους τούς
τομ είς τή ς δραστηριότητός τ η ς .
Τό δλον έργον τό όποιον π ερ ιλα μ β ά νει ένενήκοντα έξ
σελίδας π ρ ο λο γίζει μέ έμπνευσμένον χα ιρ ετισ μ ό ν το υ ό
κ . ’Α ρχηγός Χ ω ροφ υλακή ς κ α ί δ ια ιρ είτα ι εις τρ ία κ εφ ά 
λα ια ή τ ο ι: α) Ε ις τή ν Ιστορίαν τή ς Χ ω ροφ υλακής^ ή
όποια κ α λ ύ π τει ζω ή ν κ α ί δράσιν 144 όλοκλήρω ν έ τ ώ ν ,
β ) Ε ις τή ν άποστολήν τή ς Χ ω ροφ υλακής, ή όποια π ερ ιλα μ 
β ά νει τήν δραστηριότητα εις τή ν Δ η μ ο σ ία ν ’Α σ φ ά λεια ν,
Έ γκλημ ατολογικάς* Υ πη ρεσ ίας, Τ ροχαίαν Α γ ο ρ α ν ο μ ία ν ,
Τ ουρισμ όν, ’Α λλοδα πούς, ’Α σ φ ά λ εια ν 'Υ ψ η λ ώ ν κ α ί Ε π ι 
σήμω ν Π ρ ο σ ώ π ω ν , "Αμεσον Έ π έ μ β α σ ιν , Α σ τυ ν ο μ ία ν
Τ ά ξ ε ω ς, Μηχ)νήτο*υς Μονάδας καΙΕ Ιδικά ς Ά π ο σ τ ο λ ά ς ,
γ )Ε ίςτή ν * Ο ρ γ ά ν ω σ ιν -Δ ια ίκ η σ ιν , δσον άφορά τή ν Στρα
τολογία ν Π ρ οσ ω πικού, Έ κ π α ίδ ε υ σ ιν , Υ γ ειο ν ο μ ικ ή ν
'Υ π η ρ εσ ία ν, Μ ηχανογραφ ικήν 'Υ π η ρ εσ ία ν, Π αιδικάς
Έ ξ ο χ ά ς , Δ ημοσίας Σ χέσ εις κ α ί ’Α θλ η τισ μ ό ν.
’E tc* ευκαιρία τή ς έκδόσεως τή ς Έ κ θ έσ εω ς Π επραγμέ
νω ν τή ν 9-2-1977 τό Ά ρ χ η γ ε ΐο ν Χ ω ροφ υλακή ς διοργά—
νω σεν ειδικήν συνέντευξιν τύ π ο υ κατά τή ν όποιαν ό Α ρ 
χ η γ ό ς του Σ ώ μ α τος Α ν τισ τρ ά τη γ ο ς κ . Ν ικόλαος Κ ο υ τσ ιανά ς παρουσία κ α ί τω ν A' καί Β" Ύ π α ρ χ η γ ώ ν Υ π ο 
σ τρατή γω ν κ .κ . Ά γ η σ . Κ ω νσταντουδάκη κ α ί Δ ιον . Γ ε ροπούλου καθώ ς κ α ί τω ν Α ' καί Γ ' Ε π ιθ ε ω ρ η τ ώ ν Υ π ο 
σ τρ α τή γω ν κ .κ . Π α ν . Ψάρρη καί Μ ιλ τ. ’Α ργιάνγη πα
ρουσίασε τή ν έκδοσιν πρός το ύ ς δημοσιογράφους του ήμε
ρη σίου κ α ί περιοδικού τύ π ο υ καθώ ς κ α ί το ύ ς έκπρο—
σώ πους τή ς ραδιοφ ω νίας κ α ί τή ς τηλεοράσεω ς το
ν ίσας Ιδιαιτέρω ς τή ν βασικήν έ π ιδ ίω ξιν τή ς Χ ω 
ροφυλακής νά ένημερώνη τόν 'Ε λλ η νικ ό ν Λαόν
έ π ΐ τω ν δραστηριοτήτω ν τη ς κ α ί νά έπ ιδιώ κη τή ν κρίσιν
τ ω ν π ο λ ιτώ ν τή ν έξυπηρέτησιν τώ ν έννόμω ν συμφερόν
τ ω ν τώ ν όποιω ν έτά χθη ύπό τή ς Π ολιτείας νά π ρ ο σ τα τ ε ύ η . Ε π ίσ η ς ό κ . ’Α ρχηγός ηύχαρίσ τησ ε τούς έκ πρ ο σώ πους τώ ν μέσω ν ένημερώ σεω ς διά τόν έποικοδομη—
τικόν ρόλον τόν όποιον διαδραματίζουν εις τή ν άσκησιν
του άστυνομικου έργου κ α ί ύπεσχέθη δ τ ι ή Χ ω ροφ υλακή
συνεπής εις τά ς ω ραίας τη ς παραδόσεις κ α ί μέ τή ν σ υ μ π α ράστασιν του 'Ε λλ η νικ ο ύ Λαού θά συνέχιση τό Ιδιον
έ π ιτ υ χ ώ ς τό έργον τη ς ώ ς μ έχρ ι σήμερον έ π ρ α ξ ε ν .

ΤΟ Σ Ω Μ Α

τ ή ς 'Ε λ λ η ν ι κ ή ς Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς ,

συνεπές π ρ ο ς τ ή ν έ γ κ α ιν ια σ θ ε ϊ σ α ν τ ο έ τ ο ς 1 9 5 7

τ α κ τ ι κ ή ν τ ο υ ό π ω ς έ ν η μ ε ρ ώ ν η π λ ή ρ ω ς τ ή ν κ ο ι ν ή ν γ ν ώ μ η ν ε π ι τ ή ς π ο ρ ε ία ς τ ο υ , τ ω ν π ρ ο β λ η μ ά τ ω ν τ ο υ
κ α ι τ ω ν π ρ ο ς τ ο Κ ο ι ν ω ν ικ ό ν σ ύ ν ο λ ο ν κ α ι τ ο "Ε θ ν ο ς π ρ ο σ φ ο ρ ώ ν τ ο υ , ε ύ ρ ί σ κ ε τ α ι κ α ι π ά λ ιν ε ις τ ή ν
ε ό χ ά ρ ισ τ ο ν θ έ σ ιν ν α π α ρ ο υ σ ιά σ η , δ ιά τ ή ς ά ν ά χ ε ί ρ α ς έ κ δ ό σ ε ω ς , τ ή ν δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ά τ ο υ κ α τ ά τ ή ν
δ ια ρ ρ ε ύ σ α σ α ν δ ι ε τ ία ν 1 9 7 4 - 1 9 7 5 .
Ή ε κ δ ο σ ι ς α υ τ ή , π ε ρ ι λ α μ β ά ν ο υ σ α έ ν σ υ ν ά ψ ε ι τ α κ υ ρ ιώ τ ε ρ α σ τ ο ι χ ε ί α τ ή ς π ο λ υ σ χ ι δ ο ύ ς κ α ι π ο λ υ 
π λ ε ύ ρ ο υ , Έ θ ν ι κ ώ ς δ ε π ο λ υ τ ί μ ο υ , δ ρ ά σ ε ω ς τ ο ύ Σ ώ μ α τ ο ς , ο υ δ ό λ ω ς α π ο β λ έ π ε ι ε ις τ ή ν ΐ κ α ν ο π ο ίη σ ιν
φ ιλ ο δ ο ξ ι ώ ν π ρ ο β ο λ ή ς κ α ι φ ι λ ο λ ο γ ι κ ή ς έ ξ ά ρ σ ε ω ς τ ή ς π ρ ο σ φ ο ρ ά ς τ ή ς Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς , ή ό π ο ια , κ α τ ά
π α ρ ά δ ο σ ιν ά φ α ν ώ ς π ρ ο σ φ έ ρ ε ι κ α ι σ ε μ ν ο π ρ ε π ώ ς α γ ω ν ίζ ε τ α ι. Κ ρ ί ν ε τ α ι , ό μ ω ς , έ π ι β ε β λ η μ έ ν ο ν ό π ω ς , δ ιά
το υ π α ρ ό ν το ς τεύ χ ο υ ς , κ α τ α σ τ ή ό α ν α γ ν ώ σ τη ς κ ο ιν ω ν ό ς τ ώ ν κ α τ α β α λ λ ο μ έ ν ω ν υ π ό τ ο υ Σ ώ μ α τ ο ς
ά ό κ νω .ν π ρ ο σ π α θ ε ι ώ ν , ώ σ τ ε , α ν ε ξ α ρ τ ή τ ω ς μ ό χ θ ω ν κ α ι θ υ σ ιώ ν ή κ α ι α ν τ ι ξ ο ο τ ή τ ω ν α κ ό μ η , ν ά ά ν τ α π ο κ ρ ι θ ή π λ ή ρ ω ς ε ις τ ά ς ά π α ι τ ή σ ε ι ς τ ο ύ Κ ρ ά τ ο υ ς κ α ι τ ο ύ 'Ε λ λ η ν ι κ ο ύ Λ α ο ύ , τ ο ν ό π ο ιο ν π ι σ τ ώ ς υ π η ρ ε τ ε ί.
*Η δ η ή Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή σ υ ν ε π λ ή ρ ω σ ε ν ε κ α τ ό ν τ ε σ σ α ρ ά κ ο ν τ α τ ρ ία ( 1 4 3 ) έ τ η Ε θ ν ι κ ο ύ β ίο υ , κ α θ ’
δλην δε τή ν μα κρά ν α λυσ σ ο ν τώ ν

ετών τ ο ύ τ ω ν ο ι ά ν δ ρ ε ς τ ο ύ Σ ώ μ α τ ο ς , α ν ε ξ α ρ τ ή τ ω ς β α θ μ ο ύ κ α ι

θ έ σ ε ω ς , έ μ π ν ε ό μ ε ν ο ι υ π ό τ ώ ν ε ύ γ ε ν ε σ τ έ ρ ω ν Ε θ ν ι κ ώ ν ιδ ε ω δ ώ ν κ α ι Κ ο ι ν ω ν ικ ώ ν α ξ ιώ ν , έ δ η μ ι ο ύ ρ γ η σ α ν
τ ή ν ι σ τ ο ρ ί α ν τ ο υ , ι σ τ ο ρ ί α ν σ υ ν ε χ ώ ν α γ ώ ν ω ν κ α ι θ υ σ ιώ ν .
'Η ι σ τ ο ρ ί α α υ τ ή κ α τ ε υ θ ύ ν ε ι τ ή ν σ η μ ε ρ ι ν ή ν α ν ο δ ικ ή ν κ α ι ε ξ ε λ ι κ τ ι κ ή ν π ο ρ ε ία ν τ ο ύ Σ ώ μ α τ ο ς τ ή ς
Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς κ α ι ε π ι τ ρ έ π ε ι τ ή ν π α ρ ο χ ή ν δ ι α β ε β α ιώ σ ε ω ς π ρ ο ς τ ο ν 'Ε λ λ η ν ι κ ό ν Λ α ό ν , ό τ ι τ ο ύ τ ο θ ά
σ υ ν έ χ ισ η τ ή ν κ α τ α β ο λ ή ν η ύ ξ η μ έ ν ω ν π ρ ο σ π α θ ε ι ώ ν , έ π ι τ φ σ κ ο π ώ δ ι α τ η ρ ή σ ε ω ς τ ή ς δ η μ ο σ ί α ς α σ φ α 
λ ε ία ς κ α ι τ ή ς έ ν ν ό μ ο υ τ ά ξ ε ω ς ε ις σ η μ ε ΐ ο ν ά ρ ι σ τ ο ν , α λ λ ά κ α ι π α ρ ο χ ή ς π λ ή ρ ο υ ς σ υ μ π α ρ α σ τ ά σ ε ω ς κ α ι
α γ ά π η ς π ρ ο ς τ ο κ ο ι ν ω ν ι κ ό ν σ ύ ν ο λ ο ν , χ ά ρ ι ν τ ή ς ε υ η μ ε ρ ία ς κ α ι τ ώ ν σ υ μ φ ε ρ ό ν τ ω ν τ ο ύ ο π ο ίο υ κ α ι τ ή ς
φ ιλ τ ά τ η ς ή μ ώ ν Π α τ ρ ί δ ο ς γ ε ν ι κ ώ τ ε ρ ο ν , ή δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η ς τ ώ ν ά ν δ ρ ώ ν τ ή ς Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς α ν α λ ί σ κ ε τ α ι.

Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Σ Κ Ο Υ Τ Σ ΙΑ Ν Α Σ
Α Ν Τ ΙΣ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ο Σ
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Υ πηρεσ ιακά δέματα

Ή ουνταξιοδόΐηοις
των άνδρώ ν τής Χωροφυλακής
ΕΙΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑΣ εργασίας, άνεπτύχθησαν
τα βασικώτερα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, βάσει
Ίου τότε υφισταμένου νομικού πλαισίου καί των ερμη
νευτικών διευκρινήσεων, αίτινες έίχον παρασχεθή
υπό των δικαιοδοτούντων οργάνων.
’Ή δη, έν δψει καί της μερικής διαφοροποιήσεως
ένίων συνταξιοδοτικών προϋποθέσεων, εις σειράν
όμοιων διατριβών θά αναπτυχθούν καί αδθις τά δικαιώ
ματα ταΰτα, άρχής γενομένης άπό τάς περιπτώσεις
καθ’ άς άπονέμεται σύνταξις, προς τον σκοπόν της
πληρεστέρας ένημερώσεως τών άνδρών Χωροφυλακής
έπί του πολυσχιδούς τούτου θέματος, δπερ σοβαρώς
άπαοχολεΐ τούτους.
Προϋποθέσεις άπονομής συντάξεως :
1. Εις τούς μονίμους στρατιωτικούς τής Χωροφυ
λακής, άπονέμεται ισόβιος σύνταξις έκ του- Δημοσίου
Ταμείου, εάν συντρέχουν αί κάτωθι προϋποθέσεις:
α) Έ άν ό ενδιαφερόμενος άπομακρυνθή καί έχει
25ετή τούλάχιστον συντάξιμον υπηρεσίαν, έξ ής πλήρη
15ετή πραγματικήν τοιαύτην. Ή διάταξις αυτή άναφέρεται εις τούς άπομακρυνομένους του Σώματος τή
αιτήσει των, ώς καί εις τούς έξερχομένους λόγω τελέσεως γάμου άνευ άδειας τής προισταμένης των ’Αρχής,
οίτινες θεωρούνται ώς άπομακρυνόμενοι έκουσίως.
—'Υπό τον δρον «25ετής συντάξιμος υπηρεσία», νο
είται ή τοιαύτη ή ύπερβαίνουσα τά 24. 1]2 συντάξιμα
έτη, δεδομένου δτι τό 25ον έτος (τό τελευταϊον πάντοτε)
θεωρείται συμπεπληρωμένον, έάν είναι τούλάχιστον
ίσον προς εξ (6) μήνας.
Διά τήν συμπλήρωσιν τών άνωτέρω ορίων συνταξί
μου καί πλήρους πραγματικής υπηρεσίας, προσμετρείται καί ή προϋπηρεσία εις άνεγνωρισμένας μονάδας του
Στρατού Ξηρας, τής Θαλάσσης, τήν Πολεμικήν ’Αερο
πορίαν, τήν Χωροφυλακήν, τό Λιμενικόν καί Πυροσβε
στικόν Σώμα, τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων καί πάσα
συντάξιμος Πολιτική προϋπηρεσία, ώς καί ή τοιαύτη
εις ’Οργανισμούς Τοπικής Αύτοδιοικήσεως ή εις Νομι
κά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ήτις άναγνωρίζεται ώς
συντάξιμος κατά τήν διαδικασίαν του Ν.Δ. 164]1973.
Αί βασικαί συντάξιμοι προϋπηρεσίαικαίαίλεπτομέρειαΐ
τής διαδικασίας τού έν λόγω Ν.Δ., θά άναπτυχθοϋν εις
μεταγενεστέρας διατριβάς.
Ούτως, έάν τις κέκτηται 20ετή υπηρεσίαν εις τήν
Χωροφυλακήν, 2ετή τοιαύτην εις τό στράτευμα, έτησίαν όμοίαν Κοινοτικού Γραμματέως καί 1.1 ]2 έτών
συνεχή προϋπηρεσίαν εις τον ’Οργανισμόν Λιμένος
Πειραιώς (άρχομένης μετά τήν συμπλήρωσιν τού
17ου έτους τής ήλικίας του), δύναται νά άπολυθή τή
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αιτήσει του καί νά δικαιωθή τής άναλογούσης συντά
ξεως, δεδομένου δτι ή συνολική συντάξιμος ύπηρεσία
του άνέρχεται εις έτη 24.1 ]2 (25ετής κατά τά άνω
τέρω).
Δεν προσμετρεΐται ή προϋπηρεσία εις Ε.Α.Ο. —I
Ε.Δ .Ε.Σ.,Μ .Ε.Α .,Τ.Ε.Α ., Μ.Α.Υ., Μ.Α.Δ., Δ.Τ.Ε.Α.
κ.λ.π., έστω καί αν διά σχετικών νομοθετημάτων
(Ν.Δ. 179]69, 720]70 7ί.χ.), ό χρόνος υπηρεσίας εις
τάς Μονάδας ταύτας, άναγνωρίζεται ώς τοιοΰτος
πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, τούτο δε διότι
τά έν λόγω νομοθετήματα είναι άπλώς διοικητικά καί
ούχί συνταξιοδοτικά, ώς μή τηρηθείσης κατά τήν θέσπισίν των τής προβλεπομένης Συνταγματικής διαδικα-*
σίας. Τό γεγονός δτι είναι δυνατόν νά έχουν προσμετρηθή αί προϋπηρεσίαι αΰται διά τήν άπονομήν τού
άντιστοίχου ποσοστού προσαυξήσεως λόγω πολυετούς
υπηρεσίας, ούδεμίαν συνταξιοδοτικήν έπίδρασιν άσκεί,
κατά τον κανονισμόν δε τής συντάξεως θά ληφθή ύπ’
δψιν τό ποσοστόν πολυετίας (καίτό έξ αύτοΰ προκύπτον ποσόν), δπερ άντιστοιχεΐ εις τήν πραγματικήν
συντάξιμον ύπηρεσίαν καί ούχί τό άπο'ίεμηθέν τοιοΰτον
τή προσμετρήσει καί τού χρόνου τών ώς εϊρηται προϋ
πηρεσιών.
Δεν προσμετρεΐται έπίσης (άφαιρεΐται έκ τού συνο
λικού) ό χρόνος τής άργίας δι’ άπολύσεως, ό τοιοΰτος
τής διαθεσιμότητος, έφ’ δσον αυτή οφείλεται εις άξιόποινον πράξιν ή πειθαρχικόν παράπτωμα, δι’ ά έπηκολούθησεν έξοδος έκ τού Σώματος ή μετάθεσις εις άργίαν
δι’ άπολύσεως, ό χρόνος τής άργίας διά πρόσκαιρου παύσεως ό ύπερβαίνων τό 6μηνον (άφαιρεΐται ό πέραν τού
θμήνου), ό χρόνος τής παρανόμου άπουσίας (άγνοιας)
καί λιποταξίας, ό τοιοΰτος τής έκτιθείσης δικαστικής
ποινής καί τής δικαστικής προφυλακισεως, έφ’ δσον
δεν έπηκολούθησεν άθώωσις ή άπαλλαγή, ώς καί ό χρό
νος τής άδειας άνευ άποδοχών.
Κατά τά άνωτέρω, ό κεκτημένος 23ετή πραγματικήν
στρατιωτικήν ύπηρεσίαν καί 2ετή συντάξιμον προϋπη
ρεσίαν, δεν δικαιούται συντάξεως αν άπολυθή τή αιτή
σει του, έφ’ δσον τώ έχει έτίιβληθή άθροιστικώς 8μηνος άργία διά πρόσκαιρου παύσεως καί 5μηνος δικα
στική φυλάκισις ήν έξέτισε, διότι άφαιρουμένων, έκ τής
25ετοΰς υπηρεσίας του (στρατιωτικήε—πολιτικής),
7μηνών άργίας—φυλακίσεως, άπομένει συνολικός συν
τάξιμος χρόνος 24 έτών καί 5 μηνών.
β) ’Εάν ό ένδιαφερόμενος , άπομακρυνθή τού Σ ώ 
ματος, λόγω καταλήψεώς του υπό τού ορίου ήλικίας καί

έχει 15ετή τουλάχιστον συντάξιμον υπηρεσίαν, έξ ής
πλήρη ΙΟετή πραγματικήν, έφ* δσον άμέσως προ της
καταλήψεως έχει πλήρη 3ετή συνεχή ^στρατιωτικήν
υπηρεσίαν.
’Ήδη, ή διάταξις αυτή έχει, καταστή άνευ άντικειμένου, δεδομένου δτι καί άν έτι συντρέξη τοιαύτη περί
πτωσής, είναι δυνατή ή διατήρησις των ενδιαφερομένων
εις τό Σώμα, μέχρι τής συμπληρώσεως 25ετους ύπηρε
σίας.
γ) Έάν ό στρατιωτικός τής Χωροφυλακής, άπομακρυνθή άκουσίως, εξαιρέσει ιών έξερχομένων Λόγω σωμα
τικής άνικανότητος (περί ών όράτε κατωτέρω) καί έχει
15ετή τουλάχιστον συντάξιμον υπηρεσίαν, έξ ής πλήρη
ΙΟετή πραγματικήν στρατιωτικήν τοιαύτην.
δ) Έάν ό ένδιαφερόμενος, άπομακρυνθή του Σώματος
λόγω σωματικής ή διανοητικής άνικανότητος μή όφειλομένης εις τήν υπηρεσίαν καί έχει ΙΟετή τούλαχιστον
πραγματικήν συντάξιμον υπηρεσίαν. Διά τήν συμπλή
ρωσήν τής ΙΟετοΰς (9. 1]2 έτών) τοιαύτης πραγματι
κής συνταξίμου ύπηρεσίας λαμβάνονται ύπ* οψιν τά
'εκτιθέμενα εις τό έδάφιον α' προσμετρείται δε καί ή
;'Υπηρεσία ήτις διηνύθη εις 'Υπηρεσίας Τάξεως, περί
ών τό άρθρον 3 του Ν.Δ. 142]74 (περί τής ύπηρεσίας
ταύτης ήτις λογίζεται έν διπλασιασμω, θά άναφερθώμεν έκτενέστερον εις έτέραν διατριβήν).
'Υπογραμμίζεται ενταύθα δτι, μέχρι τού Δεκεμβρίου
, 1974, άπητεΐτο καί εις τήν προκειμένην περίπτωσιν,
Ιδετής πραγματική συντάξιμος ύπηρεσία, έξ ής ΙΟετής
πραγματική τοιαύτη, έπηκολούθησεν δμως τό Ν.Δ.
208]19~4δι* ού έμειώθη ό συντάξιμος χρόνος εις ΙΟετή,
χωρίς παραλλήλως νά τίθεται καί περιορισμός τις ώς
προς τήν πραγματικήν υπηρεσίαν ή τό ύψος του ποσο
στού άνικανότητος.
Κατά συνέπειαν: Χωροφύλαξ π.χ. έχων 6ετή πρα
γματικήν υπηρεσίαν, έξ ής τά 3. 1 ]2 έτη διήνυσεν εις
Υπηρεσίαν Τάξεως, ήτοι συνολικώς πραγματικήν
συντάξιμον ύπηρεσίαν 9. 1 ]2 έτών, άνεξαρτήτως τού
*αθορισθέντος ποσοστού άνικανότητος του, θά δικαιωθή

Μικροστοχασμοί
ΕΥΓΕΝΕΙΑ

I ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ή ευγένεια είναι έμ—
[ φ υτη στόν άνθρωπο . "Ολοι τήν αίσθάS νόμαστε σαν δικό μας κτήμα καί β ρ ίiV σκομε κάθε μέρα παραλλαγές τή ς
i ευγένειας στους άλλους.
’Αναλύουμε τήν συμπεριφορά της
για νά βρούμε, πόσο ευγενικά φ έρ ονII ται στήν καθημερινή ζω ή . Τόν έαυτό
)| μας τόν έξαφούμε γιά λίγο άπό τήν
. κρίση α υ τή .
Οί έντυπώ σεις άπό τΙς παρατηρή1 σεις μπορούν, έστω καί κατά τόν
1 δικό μου άδέξιο τρόπο, νά συνοψι—
σθοΰν στίς παρακάτω .
)| Ό σημερινός συνάθρωπος τή ς π ό r λεως ξυπνάει μέ τό έρέθισμα, συνή
θως έξοργιστικό, τού ρολογιού.
’Ανταλλάσσει μερικά ψ υχρά βλέμμα—
I] τα μέ τούς συνοίκους, έάν υπά ρ χο υ ν,
καί μετά τήν προετοιμασία, βλοσυρός

άναλόγου συντάξεως 'Υπενωμοτάρχου, εις δν θά προαχθή ώς έξερχόμενος διά λόγους υγείας (άρθρον 36 Ν.Δ.
974]71).
Πρόκειται δηλονότι περί διατάξεως δι* ής, συνδυαζομένηε καί προς τάς τοιαύτας τού Ν.Δ. 142 ]74, έκδηλούται άμέριστός ή συμπαράστασις τής Πολιτείας,
προς τούς άτυχοΰντας άνδρας τής Χωροφυλακής.
ε) Έάν ό στρατιωτικός τής Χωροφυλακή*:, άπομα
κρυνθή εκ τού Σώματος, ώς καταστάς σωματικώς ή
διανοητικώς άνίκανος, συνεπεία τραύματος ή νοσήμα
τος, προελθόντος ποοδήλως καί άναμφισβητήτως έξ
αιτίας τής ύπηρεσίας του εις τό Σώμα.
Διά τήν κρίσιν περί τού άν τό τραύμα ή τό νόσημα,
προήλθεν έξ αιτίας τής ύπηρεσίας, άκολουθειτάι ή ειδι
κή διαδικασία τού άρθρου 51 τού Α.Ν. 1854]1951
(Συνταξιοδοτικοΰ Κώδικος), ήτοι ενεργείται συνταξιοδοτική άνάκρισις, τή αιτήσει τού ένδιαφερομένου, άποφαίνονται μετ’ έξέτασιν τού αίτοΰντος αί οίκεΐαι 'Υγειονομικαί Έπιτροπαί (Τριμελής τού έγγυτέρου Στρατιω
τικού Νοσοκομείου καί Α .Σ.Υ .Ε.) καί τέλος έκδίδεται
ή οικεία θετική ή άπορριπτική πραξις τής 'Υπηρεσίας
Συντάξεως τού Γενικού Λογιστηρίου τού Κράτους ή
αποφασις τού Ελεγκτικού Συνεδρίου, προκειμένου περί
άσκήσεως ένδικων μέσων.
Σύνταξις άπονέμεται, έφ* δσον κριθή τελικώς δτι ό
στρατιωτικός τής Χωροφυλακής έπαθεν έν διατεταγμέ
νη ύπηρεσία, ένεκεν ταύτης, δεν προκύπτει βαρύ
πταίσμα τού ίδιου καί τό καθορισθέν ποσοστόν άνικα
νότητος είναι 25 % καί άνω.
2. Οι μή μόνιμοι στρατιωτικοί τής Χωροφυλακής
(έφεδροι), δικαιούνται συντάξεως μόνον έάν κατά τήν
άπομάκρυνσίν των έκ τού Σώματος, κέκτηνται 25ετή
συντάξιμον ύπηρεοίαν (24. 1]2 έτών), έξ ής Ιδετής
πραγματική στρατιωτική τοιαύτη, ώς καί άν άπομακρυνθοΰν ώς καταστάντες σωματικώς ή διανοητικώς
άνίκανοι, ένεκεν τραύματος ή νοσήματος, προελθόντος
προδήλως καί άναμφισβητήτως έξ αιτίας τής ύπηρεσίας
των έν τή Χωροφυλακή.

ά ναχω ρει γιά τό όδοιπορικό τή ς ή μ έρας ·
,
Στόν άνελκυστήρα ά ποφ ευγει να
συναντηθή μέ άλλους σ υγκ α τοίκ ους.
Στόν πρώ το ύποπτο θόρυβο συνή
θως καθυστερεί ή χρησιμοποιεί τήν
σ κ ά λα . Δέν θέλει, βρέ ά δ ελ φ έ, πρω ΐ
—πρω ΐ δ ια χ υ τικ ό τη τες.
Μόλις β γει άπό τήν έξώ πορτα αισ
θάνεται κάποια άπελευθέρω ση. Θέλει
έτσι έλεύθερα, νά κινηθή χ ω ρ ίς νά
δίνη σέ κανέναν λογαριασμό.
Στή στάση τού Λεωφορείου περι
βάλλεται ύφ ος σοβαρού , υψ ηλής θέσεως ά νθρ ώ π ου. Γενικά σπουδαίου
πού ό χρόνος, είναι πολύτιμος ό χι μό
νο γιά τόν ίδ ιο , άλλά καί γιά τό καλό
τω ν ά λ λ ω ν .
"Όταν έλθη τό λεω φ ορείο, χω ρ ίς
συζήτηση , πρέπει νά άνεβή πρώ τος ·
Είναι άδιανόητο νά μή προηγήται έκ εΐν ο ς. Μέσα στό λεω φορείο βρίσκεται
σέ δύσκολη θέση, άλλά σ υ μ β ιβ ά ζ ε τα ι.
ΤΙ νά γ ίν η , δέν καταλαβαίνει ό πολύς
κ όσ μ ος.
Δέν διακρίνεται γιά τήν εύγένειά
του τό κ ο ιν ό . Ούτε ά ντιλαμβάνεται
τΙς πολύτιμες διαφ ορές.

Στό μ πουφ έ ζητεί επιτα κτικ ά τόν
πρώ το κ α φ έ . Α γ ν ο ε ί μέ δόση ύπεροψ ία ς όσους π ερ ιμ ένουν.
Σ τή διαδρομή τής ήμέρας άσχολεΐται
μέ περισσή φ ρο ντίδα , μέ στις υπο
θέσεις τ ο υ . Αύτοθαυμάζει τήν υπο
γραφ ή του καί γενικά τήν παρουσία
του καί π ισ τεύει ο τ ι, χ ω ρ ίς αύτή , θά
καταστραφή τό π α ν , διότι κανείς άλ
λος δέν είναι σέ θέση νά κάνη τόσο
καλή δ ο υλειά .
Ε ίναι υπερβολικά σοβαρός καί στό
τη λέφ ω νο αύστηρός. Ε ίναι νόμος τά
λόγια τ ο υ , άκόμη καί σέ όσους δέν
τόν γ ν ω ρ ίζ ο υ ν .
’Αλλά τό μεσσημέρι στήν έπιστροφ ή
τα λ α ιπ ω ρ είτα ι. *0 συνω στισμός είναι
μεγάλος καί ή πίεση δύσκολη .
Έ τ σ ι, μόλις φ θάσει στόν προορι
σμό το υ , σέ όλους τούς φ ίλους το υ ,
κάνει διαλέξεις περί εύγενείας καί
καταλή γει μ ελ α γχ ο λ ικ ά . . . .
Μά είναι τόσο δύσκολο νά μάς
συμπεριφ έρονται Ε ύ γεν ικ ά !. . ·
Σ Ε ΡΓ ΙΟ Σ
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Wouo:;ioκέρινων ομοιωμάτων
Μιί ίβιωτικί) πρωτοβουλία
οτην ’Ήπειρο ιού ό&οι
κόΐο έπαινο ιοί Απιοτίιρι»
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Ύ π ό :
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΤΑΛΑΓΙΩΡΓΟΥ
Μοιράρχου

ΕΝΑ ΜΟΥΣΕΙΟ μέ κέρινα ομοιώ
ματα — τό μοναδικό στο είδος του
γ ιά τη Χώρα μας — λειτουργεί
εδώ καί ενα ττερίττου χρόνο στο
χωριό Μουζακαιοι Ίωαννίνων. Δη
μιουργοί του είναι οί αδελφοί
Βρέλλη. Ό Παύλος (Καθηγητής,
γλ υ π τή ς καί ποιητής), ό Γεώργιος
(Δάσκαλος καί λογοτέχνης), ό
Αριστοτέλης (Καθηγητής Φιλο
λογίας καί Μουσικής) καί ό *Αθα-

νάσιος (Δάσκαλος καί ηλεκτρο
νικός).
Πριν από λίγο καιρό, όταν
βρέθηκα περαστικός άπό τά Ιω ά ν
νινα, μου δόθηκε ή ευκαιρία νά
έπισκεφθώ τό θαυμάσιο αυτό Μου
σείο. Ή πρωτοποριακή γιά τον
τόπο μας καλλιτεχνική δημιουργία
τω ν άδελφών Βρέλλη, στεγάζεται
σ’ ενα νεόκτιστο οίκημα που έχει
τήν παραδοσιακή σφραγίδα τής
Ηπειρώτικης αρχιτεκτονικής. Τό
εσωτερικό του είναι διαρρυθμισμέ
νο ανάλογα μέ τά εκθέματα. Σέ
αίθουσα τοϋ Ισογείου δεσπόζουν
7 κέρινα ομοιώματα που παρου
σιάζουν Ισάριθμους Γιαννιώτες —
προσωπικότητες τοϋ παλαιού καί
σύγχρονου καιρού. Μεταξύ αύτών
είναι καί ό αείμνηστος ’Αρχιεπί
σκοπος ’Αθηνών καί πασης Ελλά
δος Σ πυρίδω ν..
"Ολα τά ομοιώματα διακρίνονται γ ιά τήν πιστή — σωματική καί
ένδυματολογική — άναπαράσταση
τω ν προσώ πω ν που άπεικονίζουν. Χαρακτηριστική λεπτομέ
ρεια: "Οταν άκουγεται ή μαγνη
τοφωνημένη φωνή του ’Αρχιεπι
σκόπου Σπυρίδωνος ταυτόχρονα,

μέ τήν βοήθεια ειδικού ήλεκτρονικου μηχανισμού, πάλλεται ελαφρά
τό ’Αρχιερατικό εγκόλπιο που
στολίζει τό σεβάσμιο ομοίωμα.
Έ τσ ι δημιουργειται στον επι
σκέπτη ή φευγαλέα εντύπωση ότι
απέναντι του στέκει ολοζώντανος
ό Μεγάλος εκείνος Ιεράρχης...
Έ § ίσου εντυπωσιακή είναι και
ή άναπαράσταση του «Κρυφού
Σχολειού» σε ειδικά διαρρυθμισμένη
υπόγεια αίθουσα τού Μουσείου.
’Εδώ ό επισκέπτης μπορεί νά άποθαυμάσει άνάγλυφη και σωστά
τοποθετημένη μέ κατάλληλο φωτι
σμό μιά συγκλονιστική εικόνα άπό
τά πικρά εκείνα χρόνια τής σκλα
βιάς...
Αυτά είναι μέχρι στιγμής τά εκ
θέματα τούΜουσείου τω ν άδελφών
Βρέλλη. Πολύ σύντομα θά δημιουργηθούν και άλλες πτέρυγες
μέ εκθέματα που σκοπό θά έχουν
τήν ’Εθνική διαπαιδαγώ γηση και
τήν αίσθητικοκαλλιτεχνική μύηση
τών επισκεπτών. Συγκεκριμένα
στις πτέρυγες αυτές θά εκτεθούν
συνθέσεις που θά θυμίζουν τους
αγώνες τώ ν Σουλιωτών, πρωτερ
γάτες τής Φιλικής Εταιρίας, Με

’Εκθέματα τού Μουσείου τών κέρινων ομοιωμάτων πού μαρτυρούν την επιμε
λημένη δουλιά αύτών, πού απασχολούνται μέ την όργάνωσί του και πού ξεκίνησε μέ
πόλη διάθεση γιά νά παρουσιάσει στο ελληνικό κοινό κάτι πού πραγματικά έλλείπε
άπό τον τόπο μας.

γάλους ’Εθνικούς εύεργέτες, Δα
σκάλους τού Γένους κ.λ.π.
’Αξίζει νά σημειωθεί ότι τό
Μουσείο τώ ν άδελφών Βρέλλη εί
ναι αποκλειστικά δικό τους δη
μιούργημα. Οί άκάματοι αύτοι
πνευματικοί εργάτες ολοκληρώ
νουν τό μεγάλης πολιτιστικής ση
μασίας έργο τους μόνο μέ τούς μι
σθούς τους... Καί μιά ακόμη συγκι
νητική λεπτομέρεια: Ή επίσκεψη
στο Μουσείο γίνεται χωρίς εισι
τήριο. Ή π όρτα του είναι ανοιχτή
όλες τις ή μέρες καί γ ιά όλους....
Μέ μεγάλη μου Ικανοποίηση ση
μειώνω επίσης ότι άπό τό Μου
σείο στον πρώ το χρόνο τής λει
τουργίας του πέρασαν περισσό
τεροι άπό 38.000 επισκέπτες Έ λ 
ληνες καί ξένοι. Αύτό σημαίνει
ότι ή θαυμάσια αύτή πολιτιστική
γω νιά — πού βρίσκεται μόλις 13
χιλιόμετρα έξω άπό τήν ’Ηπειρω
τική πρωτεύουσα — κατέχει ήδη
μιά προνομιακή θέση ανάμεσα στά
τόσα άλλα αξιοθέατα τοΰ Νομού
Ίωαννίνων. Καί αύτό χάρις στήν
πρωτοβουλία τεσσάρων ανθρώ
πω ν πού ύλοποίησαν μιά μεγάλη
απόφαση μέ μοναδικά εφόδια τήν
ανεξάντλητη αγά πη τους γ ιά τήν
τέχνη και την βαρειά Ιστορική
κληρονομιά τού τόπου τους. Τούς
αξίζει κάθε έπαινος αλλά καί κάθε
συμπαράσταση.....
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ΚΛΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Επιμέλεια:
ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ
Ενωμοτάρχης

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΑΑΚΑΣΗΣ

Φιλολογικό μνημόσυνο τοϋ
Φιλολογική έκδήλωση για

ΤΑΚΗ

ΔΟΞΑ

τον μεγάλο Λογοτέχνη των
έλληνικών γραμμάτων.
ΣΤ Η Ν ’Αρχαιολογική Εταιρεία καί
μέ πρωτοβουλία του Συλλόγου Σπερχειαδιτών, τον περασμένο μήνα ό διακεκριμέ
νος λογοτέχνης Μπάμπης Κλάρας μίλησε
γιά τον Μιλτιάδη Μαλακάση, τον ποιητή
πού μέ τις συλλογές «Συντρίματα»,
«ΤΩρες», «Πεπρωμένα», «’Ασφόδελοι»,
«Τά Μεσολογγίτικα», «’Αντίφωνα», «Το
ερωτικό», καταξιώθηκε στον ποιητικό
χώρο, σάν ό ποιητής της νοσταλγίας, του
πόνου, του έρωτα άλλα καί της λεβεντιάς
καί όπως είπε ό Γ. Βαλέτας «*0 Μαλακάσης άνήκει στή μεγάλη γενιά, στον
Τερό Λόχο των οικοδόμων του νεοελληνι
κού πνευματικού πολιτισμού, πού άνέλαβε
τήν Ελλάδα άπό τό χαμηλό σκαλί μιας
καθυστερημένης πνευματικά χώρας καί
τή λύτρωσε άπό τον Μεσαιωνισμό».
Ό έρωτας καί ό θάνατος βαδίζουν
άντάμα στήν ποίηση τού Μαλακάση. Μέ
σα της ξεχύνουν ένα αίσθημα πόνου κι όλα
μαζί άθόρυβα καί ήσυχα κινούνται μέσα
σ’ άνθρώπινα σχήματα.
Κλάμμα βουβό καί πώς ήχείς
πώς άντηχεΐς
μές τις θλιμένες τις καρδιές
άντάμα μέ σπασμένες δοξαριές
κακές πούν* οι παλιές πληγές
καί της φτωχής
άπαντοχής
οι άπελπισίες!.....
Γεννήθηκε τό 1869 στο Μεσολόγγι καί
μεγάλωσε μέ τήν πνοή τής λιμνοθά
λασσας πού τόσο άγάπησε καί τραγούδισε.
Έ κεΐ, στο Μεσσολόγγι, βιώνεται μέσα
του ό Τάκης Πλούμας καί ό Μπαταρίας
καί γίνονται άντικείμενα θαυμασμού καί
πηγαίας έμπνευσης.
Ό έρωτας, άναπόσπαστο στοιχείο τής
ζωής καί τής δημιουργίας γρήγορα παρα
σύρει τον ποιητή στούς δικούς του κόσμους
καί τον συγκλονίζει. ’Εδώ τά βιώματα
όμως, δέν είναι παρά πληγές καί νοσταλ
γία πού δίνονται μ* άπλά σχήματα καί
ήρεμα μά θελκτικά χρώματα :
"Ας μή γυρίζει ό λογισμός στά χρόνια
εκείνα πίσω
κάλιο μιά τέτοια θύμιση γιά πάντα νά
χαθή
ποιος ξέρει τώρα θάτανε γραφτό νά σ’
άγαπήσω
καί τόσο πού καμιά ποτέ δέν έχει άγαπηθή.
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Ή ποίηση τού Μαλακάση δέν έχει μέσα
της μεγάλα έρωτηματικά, ούτε δονήται
άπό έξάρσεις πού άγγίζουν τή σφαίρα τών
άνθρώπινων καί κοινωνικών προβλημάτων.
Δέν τήν βασανίζουν ιδέες καί έννοιες φιλο
σοφικές ούτε συγκρούσεις καθηκόντων καί
προβληματισμοί ιδεολογικοί. Ή ποίηση
τού Μαλακάση χαρακτηρίζεται άπό λίγες
λειτουργίες ή καταστάσεις τής ζωής πού
άρκοΰν όμως νά συγκινήσουν κάθε άνθρωπο
γιατί είναι εμπειρίες τού συνόλου καί τού
καθ’ ενός ξεχωριστά, βιώματα άνθρώπινα
χωρίς έξαιρέσεις. "Ολα αύτά δίνονται
άπό τόν Μαλακάση μέ λυρικώτατα χρώ
ματα καί άνεξίτηλα άνθρώπινες λέξεις.
Ό Μαλακάση ς άνήκει σέ μιά μεγάλη
γενιά ποιητών, σ’ αύτή πού λέγεται νέα
Αθηναϊκή Σχολή. Μαζί μέ τόν Πορφύρα,
τόν Χατζόπουλο, τόν Γρυπάρη καί άλλους
θ* άκολουθήσει τόν Παλαμά κι όλοι μαζί
θά διαλύσουν τήν λατρεία προς τό κατε
στημένο, τόν ρομαντισμό, τόν άρρωστημένο πεσσιμισμό γιά νά ξαναϋφάνουν τήν
ποίηση άπό κεΐ πού τήν άφησαν οί μεγάλοι
Εθνικοί βάρδοι μας Σολωμός καί Κάλβος.
Βεβαίως δίπλα τους συνεχίζουν νά βαδί
ζουν μορφές άλλων ποιητών πού συγ
κρούονται ν* άναπλάσουν τήν Ελληνική
ποίηση σέ χώρους προβληματισμών καί
φιλοσοφικών στοχασμών έχοντας άγκαλιάσει τήν ρεαλιστική μορφή τής εποχής
τους καί τόν παράγοντα άνθρωπο.
Ό Μαλακάσης σμιλεύοντας σχολαστικά
τόν στίχο, δένοντάς τον σφικτά στούς
ρυθμούς τής καρδιάς του, δημιούργησε
έναν νέο ποιητικό χώρο, επηρεασμένος καί
άπό εύρωπαϊκά πρότυπα τά όποια άφομοίωσε χωρίς νά τά μιμηθεϊ, πού χαρακτη
ρίζεται άπό τήν ιδιόμορφη αισθητική του
μορφή. *0 άναγνώστης καί ό κριτικός
έχουν πλέον ένα σταθερό σημείο άπ* όπου
μπορούν νά δουν πιο σωστά τό ποίημα.
Αύτό τό σημείο είναι τό περίγραμμα
ό όγκος καί τό βάθος, τρισδιάστατο σύνολο,
νέο στον ποιητικό χώρο, καθαρό δημιούρ
γημα τού Μαλακάση.

Η ΡΘ Ε πάλι κοντά μας, ό άξέχαστος
λογοτέχνης Τάκης Δόξας, μέ τό πνευμα
τικό μνημόσυνο πού ώργάνωσε ή Ε τ α ι
ρεία Ελληνικών Σπουδών, στις 7 Φε
βρουάριου, στον Παρνασσό. *0 άνθρωπος
πού έζησε καί δημιούργησε στήν Ε λλη
νική έπαρχία καί γιά τήν Ελληνική επαρ
χία, ζωντάνεψε, φανερώθηκε στά μάτια
μας ξανά μέσα στήν αίθουσα τού Παρνασ
σού, καθώς άκούγονταν τά «100 μέτρα
δρόμος» καί τό «Φώς τής ’Ολυμπίας».
Μέσα σέ κείνη τήν συγκινητική άτμόσφαιρα
ό ποιητής, ό πεζογράφος, ό δημιουργός
Τάκης Δόξας ήρθε καί βρήκε τά άθάνατα
έργα του καί τούς παλιούς του φίλους.
Ό Διονύσης Πόθος, δημοσιογράφος καί
λογοτέχνης, μέ άδρές γραμμές παρουσίασε
τήν δημιουργία τού Δόξα, τόσο στις πιό
χαρακτηριστικές γραμμές της οσο καί
στις πιό βαθιές άνθρώπινες καί αισθητικές
τομές της. Στή συνέχεια ή ’Αλέκα Κατσέλη άπέδωσε τό διήγημα «100 μέτρα
δρόμος» άπό τή συλλογή «Μικροζωές»
καί νοερά μάς μετέφερε στο μακρινό Πύρ
γο, στή βιβλιοθήκη του, άνάμεσα στούς
άνθρώπους πού έζησε καί σκιτσάρισε ό
δημιουργός. ’Ακολούθως ό συγγραφέας
Δημήτρης Γιάκος παρουσίασε τήν προσω
πικότητα καί τή ζωή τού Τάκη Δόξα,
ζωγράφισε τό πορτραιτο του, μίλησε γιά
τήν άγωνία, τόν άγώνα καί τό έργο του.
Ή έκδήλωση έκλεισε μέ τήν άπαγγελία
άπό τόν έκλεκτό ήθοποιό Θάνο Κωτσόπουλο τού «Φώς τής ’Ολυμπίας».
*0 Τάκης Δόξας έχτισε στά δημιουργήματά του τόν έπαρχιακό έλληνικό χώρο.
’Έχοντας μέσα στήν καρδιά του όλη τήν
Ελλάδα δημιούργησε πέτρα τήν πέτρα
τόν δικό του κόσμο πού δέν κινείται στις
σφαίρες τού ιδεαλισμού ή τού ιδεατού άλλά
πού πλησιάζει, πού κρατά σφικτά τήν
σύγχρονη πραγματικότητα, χωρίς νά κρύ
βει τήν γύμνια της καί τήν ματαιόδοξη πο
ρεία της. Πέρα όμως άπό τήν δημιουργία
αύτοΰ τού κόσμου πού είναι ένα τρανό
βίωμα κατασταλαγμένο βαθιά στήν ψυχή
τού δημιουργού, πλάθει καί τόν δικό του
Ιδεατό κόσμο πού κινείται μακρυά άπό
τήν φθορά καί τήν πεζότητα τής έποχής.
Μετουσιώνεται σέ «Φώς τής ’Ολυμπίας»
καί ξεσπά σέ πανανθρώπινα μηνύματα
πολεμώντας γιά τήν άρετή.
Αύτός είναι ό Τάκης Δόξας. ‘Ο Δόξας
πού δέν έφυγε, πού δέν πέθανε, πού μένει
πάντα κοντά μας μεγάλος καί άγνός άγωνιστής στον πόλεμο ένάντια στή μοίρα
τού άνθρώπου καί στήν στρατιά τών θα
νάτων καί τών πνευματικών βούρκων.
Τό «Φώς» του μάς οδηγεί.

Ν έ ο ς ’Α θ ά ν α τ ο ς

ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΕΤΣΑΛΗΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ

ΤΟ 1948 έρχονται στον πνευματικό μας
χώρο οί «Μαυρόλυκοι». ’Ατίθασοι κι*
έπιβλητικοί. Έχουν στό μέτωπό τους την
σφραγίδα ενός μεγάλου δημιουργού καί
τήν βαθιά σκέψη ένός μεγάλου έργάτη των
Γραμμάτων. Του Θανάση Πετσάλη—Διο
μήδη. Είχαν προηγηθεΐ οί συλλογές διηγη
μάτων «Μερικές εικόνες σέ μιά κορνίζα»
«Παράλληλα καί Παράκαιρα», «’Ανθρώ
πινη περιπέτεια», « Ό μάγος μέ τά δώρα»,
« Ή κυρία τών τιμών», «Πέρα στη θάλασ
σα», «Τά δικά μας παιδιά», τά μυθιστο
ρήματα « Ό προορισμός της Μαρίας Πάρνη», «Τό Σταυροδρόμι», « Ό Απόγονος»,
Τούς «Μαυρόλυκους» άκολουθεΐ μιά σειρά
βιβλίων δπως τά μυθιστορήματα «Ή
καμπάνα της "Αγιας Τριάδας», «ό Ελλη
νικός δρθρος», «Δεκατρία χρόνια», τά διη
γήματα «*Η κυρά της "Υδρας», ό μύθος
«Προμηθέας», τό χρονικό «Έξαρσις της
γλυκείας χώραςΚύπρου»καί οί Φιλοσοφικοί
στοχασμοί «Διαλογισμοί μέτόν εαυτό μου».
Αύτή είναι ή πορεία του Θανάση Πετσάλη
—Διομήδη, πορεία δημιουργική στόν
Πνευματικό χώρο του τόπου μας πού ή
προσφορά της στά σύγχρονα Γράμματα
είναι πραγματικά μεγάλη.
Τό έργο του Θανάση Πετσάλη —Διομή
δη είναι τεράστιο. Έ να πλήθος άκόμη
βιβλία καί δημοσιεύσεις τό συνθέτουν. Μέ
σα του ξεπροβάλλουν χαρακτηριστικά πρόσωπικά βιώματα, μεγαλόπνοες Ιδέες, εξάρ
σεις εθνικής εύθύνης. Κυριαρχείται καί χα
ρακτηρίζεται άπό τό άγωνιστικό πνεύμα
καί τις λαϊκές παραδόσεις τής φυλής. Αύτό
τό έργο κι* αύτός ό δημιουργός καταξιώ
θηκαν πρόσφατα μέσα στό χώρο τών Γραμ
μάτων. Ή Ακαδημία Αθηνών μέ έκλογή
της τόν δέχτηκε σάν νέο Ακαδημαϊκό. Ό
νέος «Αθάνατος» γεννήθηκε στην Α θή
να τό 1904 καί σπούδασε νομικά καί πολι
τικές έπιστήμες, στην Αθήνα καί στη
Γαλλία. Εργάστηκε στήν Τράπεζα τής
Ελλάδος (Δικαστικό καί Τμήμα Μελε
τών ) καί είναι ό βασικός έκπρόσωπος του
Ιστορικού μυθιστορήματος καί διηγήματος
τής λογοτεχνίας μας. Παλαιότερα ή Α κα
δημία Αθηνών έβράβευσε δύο φορές,
έργα του καί άλλες δύο φορές τά έργα του
κέρδισαν τό Α' Κρατικό βραβείο.

Ενδιαφέρουσες ειδήσεις
άπό τόν κόσμο του
πνεύματος
ΜΙΑ έκθεση βιβλίου έχει σά πρωταρχι
κό σκοπό της τήν γνωριμία του εύρύτερου
κοινού μέ τό βιβλίο, πού δυστυχώς παρ’
δλη.τήν πολιτιστική έξέλιξη πού χαρακτη
ρίζει τήν έποχή μας άποτελεΐ προνόμιο
καί ένασχόληση λίγων, ένώ γιά τούς πολ
λούς, γιά τό σύνολο σχεδόν είναι κάτι τό
άγνωστο, κάτι τό περιττό πολλές φορές.
Έ τσ ι ή Εθνική Εταιρεία τών Ελλή
νων Λογοτεχνών στήν γενικώτερη προσπάθειά της γιά τή διάδοση τών Γραμμά
των σ’ δλους τούς Ελληνικούς χώρους,
διοργάνωσε στήν Αθήνα έκθεση Βιβλίου
τών μελών της καί τήν άφιέρωσε στήν προ
σωπικότητα του πρώτου Κυβερνήτη τής
Ελλάδος Ιωάννη Καποδίστρια, έπ* ευκαι
ρία τών 200 χρόνων άπό τήν γέννησή του.
Στήν Έκθεση 78 λογοτέχνες -|3μέλη τής
Εθνικής Εταιρείας τών Ελλήνων Λογο
τεχνών παρουσίασαν 189, συνολικά, έργα
πού κάλυπταν δλους τούς τομείς
τών Γραμμάτων, ποίηση, διήγημα, μυθι
στόρημα, μυθιστορηματική βιογραφία, λα
ογραφία, φιλοσοφία, δοκίμιο, μελέτη,
διατριβή, άνθολογήματα, μεταφράσεις ξέ
νων λογοτεχνικών έργων, παιδική λογο
τεχνία κ.ά.
Μέ τήν έκθεση αύτή δόθηκε ένα μεγάλο
«παρόν» στόν Πανελλήνιο Λογοτεχνικό
χώρο καί μιά μαζική παρουσίαση πνευμα
τικών έργων στά μάτια του κοινού, πού
τόσο άγνοει — σχεδόν πάντοτε — μέ τί
πόνο καί τί κόπο δίνονται στό φώς τά έργα
αυτά, πού είναι κομμάτια άπό τις ψυχές κι
άπό τό νου τών δημιουργών τους, γιά νά
μείνουν γιά πάντα στό πνευματικό στερέωωμα καί νά σταθούν άφθαρτα στό πέρασμα
τών χρόνων.
Στιβαρό, πλούσιο, μέ πολύ πνευματικό
μόχθο κυκλοφόρησε τό πρώτο τεύχος του

Ή πρώτη γυναίκα
στήν Γαλλική ’Ακαδημία
’Επιστημών

Δίμηνου Περιοδικού «Παράδοση» του I.
Χατζηφώτη, του δημιουργού τών «Κρι
τικών Φύλλων». Μέσα στις σελίδες της οί
εργάτες τού λόγου καί τού πνεύματος μέ
πόνο καί πίστη δίνουν καί παρουσιάζουν
μορφές καί χώρους τού Χριστιανισμού καί
τού Ελληνισμού καί ρίχνουν φώς στό Ε λ 
ληνικότατο καί άπομακρυσμένο Βυζάντιο
καί στις παραδόσεις τής φυλής. Μέ κείμενα
πού τά χαρακτηρίζει ή κριτική εύσυνειδησία καί ή άγάπη γιά τόν τόπο, ή «Παράδο
ση» άνοίγει τομές βαθιές μέ άπώτερο σκοπό
νά διασώσει καί νά προβάλει συνάμα χα
ρακτηριστικά στοιχεία τής Όρδόδοξης
Χριστιανικής, Βυζαντινής καί Εθνικής
σκέψης καί δημιουργίας. ΤΗταν κάτι πού
έλλειπε άπό τόν τόπο μας καί πού ή έκδο
σή της δέν είναι άπλώς μιά πρόσθεση στό
τεράστιο άριθμητικό σύνολο τών κυκλοφορούντων περιοδικών άλλά κάτι τό ξεχωρι
στό στό χώρο αύτό, πού βαδίζει καθαρά
σέ νέα γραμμή—όρθόδοξη — καί σημαντι
κή*
’Αξιόλογη αύτή ή προσφορά καί σημαν
τική γιά τις μέρες μας μιά καί ή άναζήτηση τών νέων στόχων συχνά δέν έχει ούτε
θεμέλια ούτε σκοπούς διεπόμενους άπό
μεγάλες πανανθρώπινες άξίες.
Έκυκλοφόρησε πρόσφατα τό βιβλίο « Ή
κοινωνική άμυνα καί ό κοινωνικός στόχος
στό έργο τής άστυνομίας» τού Π.Σ. Μαχλόυζαρίδη, βοηθού ’Αρχηγού τής Άστυ
νομίας Κύπρου.
Ό κ. Μαχλουζαρίδης στή μελέτη .του
αύτή έξετάζει διεξοδικά τήν προέλευση
καί τήν έξέλιξη τής ’Αστυνομίας σάν θεσμό,
τις σχέσεις τών άτόμων άπέναντι στόν Νό
μο καί στό Έγκλημα. Άναφέρεται επίσης
σέ θέματα κοινωνιολογικά, στό ρόλο τών
Δημοσίων σχέσεων καί στήν έκπαίδευση
τών άστυνομικών οργάνων. Τέλος ό μελε
τητής έξετάζει τό θέμα τής πρόληψης καί
τις περιπτώσεις συμμετοχής τού κοινού
γι’ αύτή. Ή δουλειά τού κ. Μαχλουζαρίδη, έπίπονη καί έμπεριστατωμένη άποτε
λεΐ ένα άξιόλογο μελέτη μα τού άστυνομικού θεσμού πού τεκμηριώνεται άπό μιά
άρκετά μεγάλη βιβλιογραφία, ξένων κυ
ρίως μελετητών.

Πρόσφατα στό Πανεπιστήμιο τής Σορ
βόννης, ή Γαλλική Ακαδημία άνακήρυξε
σάν νέο άκαδημαϊκό μέλος τήν Γαλλίδα
διανοούμενη κ. Ζακλίν Ντέ Ρομιλύ.
Ή κ. Ζακλίν Ντέ Ρομιλύ, είναι ή πρώτη
Γαλλίδα γυναίκα πού έγινε δεκτή άπό τή
Γαλλική Ακαδημία, γεγονός τό όποιο έχει
Ιδιαίτερη σημασία γιά τούς γυναικείους
κύκλους τών Γραμμάτων καί τής Τέχνης
τής Γαλλίας.
Τό έργο τής πρώτης ’Ακαδημαϊκού άποτελεΐται άπό μελέτες καί έρμηνεΐες άρχαίων Ελληνικών κειμένων καί ιδιαίτερα
τών έργων τών μεγάλων άρχαίων Ελλή
νων Τραγικών ποιητών καί τού Θουκιδίδη.
Η Γαλλική Ακαδημία άπένειμε έκτος
άπό τήν τήβεννο στή κ. Ζακλίν Ντέ Ρομιλύ
καί ένα ολόχρυσο κόσμημα άντί τού καθιε
ρωμένου παραδοσιακού ξίφους, πού άποτελεΐται άπό δύο μέρη συνδεόμενα μεταξύ
τους μέ μιά άλυσίδα. Πρόκειται γιά δυό
παραστάσεις, μιά μικρογραφία άθηναϊκής
ασπίδας καί μιά σύνθετη άπεικόνηση μιας
κλάρας έλιάς, σύμβολο τής είρήνης-καί δυο
γλαυκών —ιερών πουλιών τής Θεάς Α θή
νας—σύμβολα τών Γραμμάτων καί τής
Σοφίας.

Π

ριν ξεμπαρκάρουμε στήν προ
κυμαία τής Έρμούπολης, δε
θά μπορούσαμε νά πούμε πώς
γνωρίζαμε πολλά πράγματα γιά τή
Σύρο και την δμορφη πολιτεία της.
Ξέραμε, βέβαια, πώς ή πόλη
ήταν ή γενέτειρα του άγέλαστου
λύκου καπετάνιου του παλιού τρα
γουδιού και πώς στο νησί τούτο
θά μπορούσαμε νά γευτούμε, χωρίς
τήν ύποψία μήπως γελαστούμε,
γνήσια τά περιβόητα συριανά λου
κούμια. Ώρισμένως θά μπορούσαμε
άκόμα νά ύποστη ρίξουμε πώς ή
πόλη πού έπισκεπτόμασταν ήταν
ή πρωτεύουσα των Κυκλάδων. Ώ ς
έδώ, όμως, και μή παρέκει. Αύτές
ήταν οί μοναδικές μας γνώσεις
γιά τό νησί καί τήν πρωτεύουσά
του, όταν τό πλοίο τής γραμμής
πλεύριζε στο μουράγιο.
Ή Σύρος, αν άφαιρέσει κανείς
τήν πρωτεύουσά της, τήν Έρμόύπολη, δεν έχει τίποτε περισσότερο,
τίποτε λιγώτερο απ’ ό,τι καί τά
περισσότερα νησιά τών Κυκλάδων.
Ένας όγκος πού ξεπετιέται μέσα
απ’ τήν καταγάλανη άπεραντοσύνη
τού Ελληνικού ’Αρχιπελάγους χωρίς χάρη, δίχως γοητεία, δίχως
θέλγητρο. Νά τί είναι.
"Ανυδρο καί άδεντρο τό νησί
καρτεράει μόνο τήν "Ανοιξη νά
τού πρασινίσει άναιμικά κάποιους
του κάμπους, δίνοντάς του, γιά λίγο
μονάχα, έστω κι άτονα, τό χρώμα
τής ζωής πού τού λείπει όλο τον
άλλο χρόνο. Μετρημένες, όμως,
οίόάσεις* στούς κατάξερους, κίτρι
νους λόφους φυτρώνουν άραιά όλων

ΚΩΣ Τ Α Λ Ι Α ΠΗ
Διδασκάλου

θάλεγες των ειδών τ’ άγκάθια και
οι κάκτοι καί κυκλοφορούν μυριά
δες τά σαμιαμίδια, πού λες καί
μπολιάζονται ύγεία άπ’ το λιοπύρι.
Τό νερό πού θά μπορούσε ν’ άναστήσει τά πεθαμένα χώματα λείπει
σχεδόν όλότελα. Ό ξένος σ’ δλο
τό νησί δέ θά ιδει παρά μιά πηγή
νά κελαρύζει τό λιγοστό νερό της,
ίκανό μόλις γιά τις άνάγκες μέρους
τού πληθυσμού τού νησιού καί τής
πολιτείας του, πράγμα πού τό κάνει
κυριολεκτικά είδος πολυτελείας.
Ό μω ς, μ’ δλο τούτο, τό νησί
εύημερει άξιόλογα, έστω καί μ’ άφανεις........ , φαινομενικά τουλάχι
στον, τις πηγές τού πλούτου του.
Διακρινόμενοι γιά τήν ευστροφία,
πού κληρονόμησαν άπ’ τούς Βενετσιάνους κατακτητές τους κι άργότερά άπ’ τούς Χιώτες έμπορους
δασκάλους τους, οί Συριανοί, δεν
χρησιμοποιούν παρά σάν όρμητήριο καί σάν άποκούμπι τό νησί τους.
Στά ξένα καί στις πλούσιες μεγαλουπόλεις τής χώρας μας περιφέ
ρουν τ’ άστραφτερό έμπορικό τους
δαιμόνιο καί τήν πασίγνωστη εύφυΐα τους. ’Ασήμαντη ή γεωργική
οικονομία τού νησιού δεν άπασχολεΐ καί δεν τρέφει παρά έλάχιστους.
Τό ίδιο καί ή άλιεία πού είναι,
δσο κανείς δέ φαντάζεται, περιο
ρισμένη.
'Ωστόσο οί πόροι στο νησί καί
μάλιστα στήν Έρμούπολη καί χω
ρίς τά έμβάσματα των ναυτικών,
δέν είναι διόλου εύκαταφρόνητοι.
Στήν πόλη άκμάζει, δλο καί περισ
σότερο, ή βιομηχανία, οί ταρσανά
δες τού νησιού κόβουν μπόλικη
μονέδα καί ή δεξαμενή έπι τκευής
τών πλοίων στο λιμάνι γεμίζει
πάντα τό ταμείο τού Δήμου Έρμουπόλεως. Αισιόδοξοι άπό γεννη
σιμιού τους οί Συριανοί καί καπά
τσοι άπό παράδοση, θά λέγαμε,
τά φέρνουν βόλτα δσο λίγοι άπ’
τούς γείτονές του τού ’Αρχιπελά
γους__
Ή Έρμούπολη θά ήταν μιά πρώ
της τάξεως έκπληξη γιά τον ξένο,
αν τύχαινε νά τή γνωρίσει άπ’ δλο
τό νησί τελευταία. Καί τούτο γιατί
στήν πόλη αύτή συγκεντρώνεται
δλη ή άξια καί τό θέλγητρο τού
νησιού, άπ’ αύτή φτερούγισε ή
φήμη τής Σύρας παραέξω κι αύτή
μόνη στήν πραγματικότητα συγκεν
τρώνει τό δποιο δήποτε ένδιαφέρον
τών ξένων γιά τό νησί. ’Ενδεικτικό
άλλωστε τής θέσης πού στο νησί
κατέχει ή πόλη είναι τό γεγονός
δτι συγκεντρώνει στά πλαίσιά της

δλο σχεδόν τον πληθυσμό τής
Σύρας, δηλαδή κάπου 18.000 άπ’ τό
σύνολο τών 20.000 ψυχών πού ζούν
στο νησί. Ή πρώτη τούτη στις
Κυκλάδες πολιτεία άπό άποψη
πληθυσμού ξεπερνάει δχι μονάχα
κάθε άλλη νησιώτικη πόλη, μά
καί πολλές άπ’ τις φημισμένες
μεγαλουπόλεις 'τής ήπειρωτικής
Ελλάδας σέ θέλγητρο καί γρα
φικότητα.
Μιά έκτακτη πολιτεία είναι ή
Έρμούπολη, μέ παράξενη φινέτσα,
μ’ έξαίσια γοητεία, μέ άνεπανάληπτο στύλ. Όλόκληρη σχεδόν κτι
σμένη άμφιθεατρικά παρουσιάζει

μοναδικό ένδιαφέρον γιά τον έπισκέπτη της, πού θαμπώνεται άιςόμα
άπ’ τήν άρχοντιά της, τό παράξενο
ύφος της, τή γραφικότητα πού προσδίνει ή ιδιορρυθμία στούς χρωμα
τισμούς τών κτηρίων καί άπ’ τούς
θαυμαστούς δρόμους της, πού σ’ δδηγούνε σ’ ένα έσωτερικό πού σέ
σκλαβώνει.
Τεράστια καί ιδιόρρυθμα τά κτή
ρια, καμωμένα μέ Βενετσιάνικη
καλαισθησία, έξοχες οί πλατείες
τού κέντρου, μέ πρώτη έκείνη τού
Μιαούλη, ποδναι ταυτόχρονα κι’
αύλή τού λαμπρού Νομαρχιακού
μεγάρου, γραφικώτατες οί άνηφο193

Ή αρχόντισσα
τοϋ Αι γαί ου
ριές και τά στενοσόκακα πού θυ
μίζουν Πλάκα, θαυμάσιες οί πάρα
πολλές τής πόλης ’Ορθόδοξες και
Καθολικές έκκλησιές.
Θάναι λίγες άν τις υπολογίσει
κανείς σέ πενήντα οί έκκλησιές
τής Έρμούπολης καί δέν θάναι
πολλές όσες έπαινετές κουβέντες
κι αν πει γι’ αυτές. Ό ευγενικός
συναγωνισμός άνάμεσα στούς ορ
θόδοξους κατοίκους τοϋ νησιού
καί στο καθολικό στοιχείο πού
αποτελεί τό τρίτο περίπου του
όλου πληθυσμού τής Σύρας, ήταν
εκείνος πού δημιούργησε, άπ9 τά
παλιά άκόμα τά χρόνια, τούτη την
εκπληκτική πληθώρα των εκκλη
σιών, πού ένισχύονται πάντα καί
πλουτίζονται χάρις στις γενναιό
δωρες προσφορές των φιλόθρη
σκων Συριανών, μέχρι σημείου
μάλιστα ώστε ν’ αποτελούν σήμερα
άρκετές άπ9 αυτές άληθινά αρι
στουργήματα, πού ύποθάλπουν τό
θαυμασμό καί τήν έκσταση τών
έπισκεπτών.
Τό λεπτό γούστο καί ή καλαι
σθησία τών Συριανών φαίνεται
στο κάθε τι μέσα στήν πόλη τους,
μά περισσότερα απ’ όλα φαντάζουν
καί μένουν άλησμόνητοι οί ίδιοι
οί Συριανοί καί μάλιστα οί λυγε
ρόκορμες κι αιθέριες κοπελούδες
τής πολιτείας πού—αν μας έπιτρέπεται ή σύγκριση—φαντάζουν γλυ
κύτερες κι άπ9 αύτά τά ξακουστά
συριανά λουκούμια..
"Ομως καί γιά κάτι άκόμα μπο
ρούν δίκαια νά κομπορρημονοϋνε
οί Συριανού γιά τήν αναμφισβή
τητη -παραδοσιακή άρχοντιά τους.
Ενας ξένος, πού πέρασε ένα Σαβ
βατοκύριακο ή βρέθηκε μιά μέρα
έθνικής γιορτής στο νησί, έκεϊνος
μονάχα μπορεί νά πει πόσο λαμπρή
φαντάζει ή πολιτεία, ντυμένη στ9
άρχοντικό της ένδυμα. Γραφικός
κι έπιβλητικός στήν έπίδειξη άρχοντικοϋ μεγαλείου ό κοσμοπο
λίτης Συριανός δέν άφίνει νά
τοϋ διαφύγει καμμιά εύκαιρία,
πού θά τού έπέτρεπε νά έπιδείξει
τό άσύγκριτο γούστο του καί τις
γραφικές συνήθειές του, πού συνο
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δεύουν τ9 άρχοντικά του φερσίματα
συνήθειες κληρονομημένες κι αύτές, τό δίχως άλλο, άπ’ τούς Χιώτες
δασκάλους του.
Ξεχωρίσαμε όμως τον Κάτω—
Συριανό κι είμαστε ύποχρεώμένοι
νά εξηγηθούμε γιά τήν αντιδιαστο
λή πού έμμεσα τοποθετήσαμε. Ή
άλήθεια λοιπόν είναι πώς παρ9 όλο
πού δέν υπάρχουν ξεκαθαρισμένα
διαχωριστικά σημεία, ή πόλη χω
ρίζεται σέ "Ανω καί Κάτω Σύρο.
Οί Συριανοί πάντως λένε πώς μπαί
νεις στήν "Ανω Σύρο άπ9 τή στιγμή
πού ένιωσες νά σοΰ............κόβον
ται τά γόνατα καί δέν έχουν άδικο.
Πραγματικά ή άνηφοριά γίνεται
σχεδόν κάθετη όσο προχωρείς προς
τό εσωτερικό τής πολιτείας. Τά
μοτέρ τών αύτοκινήτων έπαψαν
πιά νά γεμίζουν μέ θόρυβο τούς
δρόμους μιά κι οί τελευταίοι άλλα
ξαν πιά μορφή καί μεταβλήθηκαν
σέ πελώριες καλλιριμωτές σκάλες
πού λές κι οδηγούν στον ούρανό.
Νέος άέρας, νέα οικοδομική
διάρθρωση, καινούργιοι άνθρωποι.
Θαρρείς πώς μπήκες ξαφνικά σέ
μιά νέα πολιτεία μ9 όλότελα διαφο
ρετικό ύφος.
Τά γαϊδουράκια άντικατέστησαν
εδώ πάνω τά τροχοφόρα κι είναι
μιά έκπληξη πάλι νά τά βλέπεις
ν9άνεβοκατεβαίνουν μ9εκπληκτική
σβελτάδα κι έπιτηδειότητα τ9 άτέλειωτα σκαλοπάτια. Καί τά σπίτια;
κουκλίστικα, πεντακάθαρα, ήλιόλουστα, όλα σχεδόν μέ ταράτσες,
θυμίζουν ζωηρά τά πρώτα πηλιορείτικα αντισεισμικά. Τά βλέπεις
ασφυκτικά στριμωγμένα σ9 έναν
απίθανα μικρόν χώρο καί νομίζεις
πώς άντικρύζεις ένα τεράστιο τσα
μπί σταφύλι, μέ ρόγες τούτα τά
κάτασπρα κουκλόσπιτα, ζωμένα τά
πιο πολλά από μιά μπλέ πινελιά,
σημάδι πώς στεγάζουν καθολικούς.
Κι άνηφορίζεις συνεχώς ξεφυσώντας. Ία δρομάκια όσο άνεβαίνεις όλο καί στενεύουν, ή άνηφοριά
γίνεται σχεδόν κατακόρυφη, τά
σπίτια χωνεύονται λές τό ένα μέσα
στο άλλο. Μπήκες πιά σ9 έναν
κυκεώνα όπου μπερδεύονται άνθρω
ποι βιαστικοί, γαϊδούρια φορτω
μένα, γέροι πού στριμωγμένοι στή
γωνιά μιας τοσοδούτσικης ταρά
τσας κοιτάνε ρεμβαστικά τό λιμάνι,
γυναίκες μαντηλωμένες πού άσβεστώνουνε, παιδιά καί γατιά πού
παίζουν έπικίνδυνα στά στενά πε
ζούλια καί ξεφωνίζουν δαιμονισμέ
νο* στά στενοσόκακα. Περνάς κάτω
άπό λιλιπούτειες στοές καί μπαλ-

κονάκια, άνάμεσα σέ γλάστρες πού
πλαισιώνουν τά δρομάκια πού ναι
κι αΰλές. Οί κότες μπερδεύονται
έκπληκτικά άφοβα στά πόδια σου,
τεντωμένοι στή λιακάδα οί σκύλοι
μαζεύουν τήν ουρά τους μή τήν
πατήσεις καί στά πεζούλια φτερο
κοπάνε πασίχαρα τά περιστέρια.
Λές πιά πώς χρειάζεσαι τό μίτο
τής Αριάδνης, γιά νά βγεις στήν
κορυφή τοϋ λόφου, στο τέρμα τής
πολιτείας, όταν πιά ό δρόμος σου
τελειώνει............
Μαγευτικό τό όραμα τής πολι
τείας όπως εκτείνεται άπό δώ πάνω
κάτω απ τά πόδια σου. Κι άπόμακρα ό ήλιος τού δειλινού έβαλε
φωτιά καί πυρπολεί άμείλικτα τήν
γαλάζια άπεραντοσύνη τοϋ Αιγαί
ου.
Τεφρογάλαζη ή Τήνος άπό ζερ
βά καί μενεξεδένια όλόμπροστα ή
Δήλος σηκώνουν άνάλαφρες τις
γλυκοκαμπυλωτές ράχες τους καί
αναπαύονται πάνω στή γραμμή τού
ορίζοντα, άποχαυνωμένες κάτω άπ9
τον καταιονισμό τής έσπερινής
εύδίας. Κι η Σύρος; Πασπαλισμέ
νη θειάφι τυλίγεται στο μενεξεδένιο σούρουπο πού πέφτει άνάλαφρο στή γαληνεμένη πλάση. Πολύ
χρωμη, φαντασμαγορική ή πολι
τεία της άνοίγεται τούτη τήν κοσμογονική ώρα τής έσπέρας σάν
πιάτο στά πόδια μας καί γεύεται
σιωπηλή τό άχραντο μυστήριο τής
θεσπέσιας τούτης ώρας.
Στο μισοσκόταδο πού άκολουθεϊ,
ή εικόνα γλυκαίνει άνείπωτα, σάν
έρχεται νά προστεθεί στή χρωμα
τική άρμονία πού χαίρονται τά
μάτια κι ή βελούδινη μουσική άπ9
τό άρμόνιο τής καθολικής Ε πι
σκοπής, πού κατεβαίνει μέ γλυκούς
παφλασμούς κι ειρηνοφόρα κύμα
τα άπ9 τήν κορυφή τής πολιτείας
καί χύνεται άνάλαφρη κι υπερκό
σμια στά σκαλοπάτια, ένας θεσπέσιος μουσικός χείμαρρος, πού κατα
κλύζει τά κράσπεδα τοϋ πυκνοχτισμένου λόφου μ9 ούρανόσταλτες
νότες...
Απ τό πεζούλι τής Καθολικής
Επισκοπής τής "Ανω Σύρας γυρέ
ψαμε ένα βράδυ ν9 άποχαιρετήσουμε τό ώχρινο νησί τοϋ ’Αρχιπελά
γους καί τήν πεντάμορφη πολιτεία
του. Καθηλωθήκαμε, όμως, έκεϊ
άπ9 τήν πιο ραφινάτη συγκίνηση
καί τό άντίο μας έμοιαζε μέ λυγμό,
όταν άποφασίσαμε νά τό πούμε,
τήν ώρα πού ή πούλια καμάρωνε
κι αύτή άπ9τ9άψήλου τήν περιφανή
άρχόντισσα τών Κυκλάδων.
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Τό κείμενο πού έπακολουθεΐ, άποτελεΐ τό δεύτερο καί τελευταίο μέρος
τη ς έρεύνης του συνεργάτου μας *Υπομοιράρχου κ . Χρήστου Ρ έπ π α , πού
δημοσιεύθηκε σέ προηγούμενο τεύχος μας μέ τίτλ ο « Ο ύνέσκο: 30 χρόνια
έπιστημονικής, έκπαιδευτικής καί μορφω τικής προσφ οράς». Τά στοιχεία
πού χρησιμοποιήθηκαν γιά τήν σύνταξη του Κ εφαλαίου «Ούνέσκο—Κύ
προς» παραχώρησε άποκλειστικά γιά τήν «Ε πιθεώ ρ η σ η Χ ω ροφυλακής» ό
κ . Χρήστος Ψ ιλοΐνης—Γενικός Γραμματεύς τή ς Κυπριακής Ε π ιτρ ο π ή ς
Ο ύνέσκο. Τ όν εύχαρ ιστού με θερμά γιά τήν εύγενική αύτή προσφορά τ ο υ .
Ευχαριστούμε έπίσης καί τήν κυρία Χριστοδουλίδου—Κατσαούνη—Ά ν α πληρώ τρια τού Μ ορφωτικού ’Ακολούθου τή ς Κ υπριακής Πρεσβείας στήν
’Α θήνα, γιά τήν πολύτιμη έπαφ ή πού μάς έξασφάλισε μέ τήν Λ ευκω σία.
Χ ωρίς τήν συνεργασία τους δέν θά μπορούσαμε νά δώσω με σωστά άπό τις
στήλες μας Ινα έξαιρετικά ένδιαφέρον θέμ α, πού άναφέρεται στίς σχέσεις
Ούνέσκο καί Κύπρου καί είδικώτερα στίς σημερινές προσπάθειές τους γιά
τήν διάσωση άπό τήν καταστροφή καί τήν λεηλασία τω ν θησαυρών τής
άρχέγονης καί λαμπρής Κυπριακής πολιτιστικής κληρονομίας.

Οί σχέσεις Ούνέσκο — Κύπρου
χρονολογούνται άπό. τήν ίδρυση τής
Κυπριακής Δημοκρατίας. Ά πό τότε
καί μέχρι σήμερα έχουν σταλή στήν
Μεγαλόνησο εμπειρογνώμονες, οί
όποιοι έδωσαν κατευθύνσεις γιά τη
λύση πολλών προβλημάτων. Τέτοια
προβλήματα ήταν ή οργάνωση βι
βλιοθηκών, ή άναστήλωση ή συντή
ρηση άρχαίων μνημείων, καί ή
ενίσχυση τής Κυπριακής έπιστημο
νικής, έκπαιδευτικής καί πολιτιστι
κής προσπάθειας. Σύμφωνα μέ ένα
πληροφοριακό κείμενο πού μάς έστει
λε άπό τη Λευκωσία ό κ. Χρήστος
Ψιλοίνης — Γενικός Γραμματεύς
τής Κυπριακής Επιτροπής Ούνέσκο, ή Διεθνής αύτή ’Οργάνωση
έχει προσφέρει μέχρι σήμερα σημαν
τική βοήθεια στήν Κύπρο. Αρχικά
έστειλε έμπειρογνώμονές οί όποιοι
έδωσαν κατευθύνσεις γιά τήν άνα
στήλωση τού άρχαίου θεάτρου τής
Κάτω Πάφου καί τή συντήρηση
τών έκεΐ θαυμάσιων ψηφιδωτών.
Στή συνέχεια έφρόντισε καί γιά τή
διεθνή προβολή τής Βυζαντινής καί
Μεταβυζαντινής ζωγραφικής τής
Κύπρου. Συγκεκριμένα: Τό 1963,
σέ συνεργασία μέ τό Τμήμα ’Αρχαιο
τήτων τού Κυπριακού 'Υπουργείου
Συγκοινωνιών καί Έργων, έξέδωσε
τό θαυμάσιο βιβλίο «Κύπρος ^
Βυζαντινά Μωσαϊκά καί Τοιχο
γραφίες» .

'Έντεκα χρόνια άργότερα, δταν
τά περισσότερα ιστορικά μνημεία
τής Κύπρου τυλίχτηκαν μέσα στίς
φλόγες πού ξεσήκωσαν οί Τουρκικοί
βομβαρδισμοί, οί έμπειρογνώ μονές
τής Ούνέσκο βρέθηκαν καί πάλι στή
Μεγαλόνησο, αύτή τή φορά γιά νά
έκτιμήσουν τό ύψος καί τόν τρόπο
άποκαταστάσεως τών φοβερών κα
ταστροφών. Οί προσπάθειες τους
δμως δέν πρέπει νά άπέδωσαν τά
άναμενόμενα ή τούλάχιστον τά πε
ρισσότερα άπό τά άναμεν όμίνα άποτελέσματα. Τό «γιατί» θά τό έξηγήσωμε στή συνέχεια τού κειμένου
μας. Γιά τήν ώρα κρίνομε σκόπιμο
νά άναφερθοΰμε στίς παληές ειρη
νικές καί δημιουργικές Κυπριακές
ώρες πού χαλυβδώνουν σήμερα τή
θέληση καί τήν έλπίδα τού λαού της
γιά τήν ιστορική του δικαίωση...
Καί ξεκινάμε άπό τά πρώτα χρόνια
τής Κυπριακής άνεξαρτησίας, δταν
ή Ούνέσκο άρχισε νά παραχωρή
ύποτροφίες γιά διάφορες μελέτες
καί έρευνες, ή νά χρηματοδοτή τις
συμμετοχές Κυπρίων έπιστημόνων
καί τεννικών σέ έκπαιδευτικά συνεορια· και σεμινάριά. Αργότερα
παραχώρησε στο Κυπριακό 'Υπουρ
γείο Παιδείας ειδικό «Βιβλιαυτοκίνητο», τό οποίο μέχρι τήν Τουρκική
εισβολή έξυπηρετούσε ένα πλήθος
άπό δανειστικά κέντρα διάσπαρτα
σ’ ολόκληρη τήν Κύπρο.
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Ό λ α αύτά έγιναν στά πλαίσια
του προγράμματος συμμετοχής τής
Ούνέσκο στις διάφορες δραστηριό
τητες των κρατών — μελών. Έ ξ
άλλου, στά πλαίσια του προγράμμα
τος άναπτύξεως τών Ηνωμένων
Εθνών, πήγαν κατά καιρούς στη
Μεγαλόνησο ειδικοί με άποστολή:
Τον προγραμματισμό τής Έ κπαιδεύσεως καί Διοικήσεως, την οργά
νωση τής Τεχνικής Έκπαιδεύσεως,
την επισκευή καί συντήρηση Γο
τθικών μνημείων, καί τήν οργάνωση
καί λειτουργία του Κυπριακού Κέν
τρου Κοινωνικών Ερευνών, τις εκ
δόσεις του οποίου ένίσχυε καί ενι
σχύει ή Ούνέσκο. Τό ίδιο συνέβαινε
καί συμβαίνει καί με τήν έκδοση
του πληροφοριακού Δελτίου τής
Κυπριακής Επιτροπής Ούνέσκο.
’Αποφασιστική υπήρξε άκόμη καί ή
συμβολή τής Ούνέσκο γιάτήν ίδρυση
καί λειτουργία τού Κυπριακού Ά νω τέρου Τεχνολογικού ’Ινστιτούτου.
’Αξίζει νά σημειωθή δτι υπήρξε
έποχή πού στο ’Ινστιτούτο αύτό
υπηρετούσαν δέκα εμπειρογνώμονες.
’Επίσης δτι έκτος άπό τον τεχνικό
εξοπλισμό του, ή Ούνέσκο παρα

χώρησε και υποτροφίες γιά τήν πραγματοποιήθηκε στήν Λευκωσία
μετεκπαίδευση τών μελών τού δι ένα μεγάλο φιλοσοφικό συνέδριο μέ
δακτικού προσωπικού. Σπουδαία θέμα «’Ιδεολογία καί ’Ανθρώπινη
ήταν άκόμη ή ενίσχυση τής Κύπρου Φύσις». 'Ώσπου φτάνομε στήν κα
άπό πλευράς Ούνέσκο καί στον ταστροφική πολεμική θεομηνία τού
καλλιτεχνικό τομέα. Τό 1969 — ’74, όταν σ’ ένα μεγάλο κομμάτι
υστέρα άπό σύσταση τής Όργανώ- τής μαρτυρικής Κύπρου«... καί κλη
σεως — πήγε στήν Κύπρο ό δια ρονομιά ημών μετεστράφη άλλοπρεπής σκηνοθέτης Τάκης Μου- τρίοις καί οίκοι ήμών ξένοις...»,
ζενίδης γιά νά έξετάση τις δυνα γιά νά θυμηθούμε τό χαρακτηριστι
τότητες ίδούσεως Κρατικού Θεά κό εκείνο άπόσπασμα άπό τούς
τρου στή Μεγαλόνησο. Με τή βοή θρήνους τού 'Ιερεμία. ’Από τότε
θεια τής Μορφωτικής 'Υπηρεσίας άρχισε τό δράμα τού Κυπριακού
τού Κυπριακού 'Υπουργείου Παι λαού στούς άχαρους καταυλισμούς
δείας, συγκέντρωσε τά άπαραίτητα τής προσφυγιάς. Ή άλλη πράξη τού
στοιχεία καί ύπέβαλε σχετική έκ δράματος αύτοΰ παίζεται δυστυχώς
θεση στήν Ούνέσκο καί τήν Κυπρια μακρυά άπό τά βλέμματα τού κατά
κή ^Κυβέρνηση, γιά νά ίδρυθή τελικά τα άλλα «οπτικού» σημερινού πολι
ό Θεατρικός ’Οργανισμός Κύπρου. τισμού μας, πίσω άπό τά συρμα
Τον ίδιο χρόνο (1969) με φρο τοπλέγματα τής ντροπής, πού οριο
ντίδα — ύστερα άπό Κυπριακή θετούν τή γαντζωμένη στά πατροπρόσκληση Ε- τής Ούνέσκο, έφτασαν γονικά Κυπριακά χώματα γυμνή
στήν Κύπρο δύο κινητές καλλιτεχνι βία...
κές έκθέσεις. Ή πρώτη μέ άντίγραΤ ι άπόγιναν οι άνεκτίμητοι θηφα* έργων τού Λεονάρντο Ντά Βίντσι, καί ή δεύτερη μέ έργα διασήμων
9Οργή και θλϊψις στά πρόσωπα τών
ζωγράφων τής περιόδου 1900-1925. μικρών
Κυπρίων μαθητών γιά τό Σχο
Τέλος τρία χρόνια άργότερα (1972) λείο πού καταστράφηκε άπό τους βομβαρ
μέ τή συμπαράσταση τής Ούνέσκο δισμούς τοϋ εισβολέα.
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σαυροί της άρχέγονης Κυπριακής
πνευματικής κληρονομιάς στις σκλα
βωμένες περιοχές; Ή άπάντηση
συνοψίζεται μέσα σέ δύο λέξεις:
Καταστροφή καί διαρπαγή... Πάνω
σ’ αύτύ ό κ. Ψιλοΐνης μάς γράφει
άπό τή Λευκωσία :
«... Μετά τήν εισβολήν, ή Ούνέσκο έπέδειξεν μέγιστον ένδιαφέρον
διά τήν διαφύλαξιν τής πολιτιστικής
κληρονομιάς τής Κύπρου, διά τής
άποστολής ειδικών άντιπροσώπων,
κυρίως του κ. JACQES DALIBARD. Δυστυχώς αί προσπάθειαι
του κ. DALIBARD δέν έκαρποφόρησαν διά τούς γνωστούς λόγους τής
Τουρκικής στάσεως, ή οποία επι
τρέπει τήν συστηματικήν καί έσκεμμένην καταστροφήν τής πολιτιστι
κής κληρονομίας, τήν βεβήλωσιν
τών ιερών χώρων καί τήν άπο στολήν
άρχαίων άντικειμένων πρύς πώλησιν
εις τό εξωτερικόν. Άναμένομεν δμως
8τι ή παρούσα Γενική Αιάσκεψις εις
Ναϊρόμπι θά είσηγηθή τήν λήψιν
πρακτικών μέτρων πρύς διάσωσιν
τής πολιτιστικής κληρονομίας τής
Κύπρου......
Το κείμενο αύτύ γράφτηκε ενώ
διαρκοΰσε άκόμη ή Γενική Συνέ
λευση τής Ούνέσκο στύ Ναϊρόμπι.
"Ηδη πληροφορούμεθα δτι γιά τύ
θέμα αύτο καθώς καί γιά τήν παρεμπόδι#η τής Ελληνικής παιδείας
στις Τουρκοκρατούμενες περιοχές,
έγιναν κατά το διάστημα τών έργασιών τής Συνελεύσεως, έπίμονες
εισηγήσεις άπο Ελληνοκυπριακής
πλευράς. "Ας έλπίσωμε δτι ή Ού
νέσκο θά προχωρήση σέ άποφασιστικές ένέργειες προκειμένου νά
διοοσωθή 6,τι έχει άπομείνει άπύ
τις καταστροφές καί τις διαρπαγές.
Επίσης δτι πολύ σύντομα οί ξερριζωμένοι θά γυρίσουν στά σπίτια
τους. Καί τότε ή γνώριμη Κυπριακή
προκοπή θά ριζοβολήση καί πάλι
στά αίματοποτισμένα άπύ παληούς
καί σύγχρονους διωγμούς χώματα
τής μαρτυρικής Μεγαλονήσου. Ναι
θά σημάνη οπωσδήποτε ή ώρα τού
λυτρωμού 1 Μάρτυς μας ό Θεός, τύ
ίστορικύ δίκηο καί ή άλύγιστη ψυχική
αντοχή τού άδελφού Κυπριακού λα
ού!... "Οπως άλλωστε έχομε ξανα
γράψει στις σελίδες μας οί «μάστι
γες τού Θεού» δοκιμάζουν τύν Έ λληνισμύ δσο διάστημα χρειάζεται
νάρθη ένας καινούργιος λυτρωμός.
Ή Εθνολογική μας άφθαρσία καί
μεγαλωσύνη είναι συνέπεια τής λα
μπρής μας ιστορίας άλλά καί τής
περιοδικής μας δοκιμασίας στύ πέ
ρασμα τών αιώνων.....

Ή μεγάλη Τεββαρακοβτη
’Α ρχιμανδρίτου Κοσμά Π ερχανίδη ,
Ίεροκήρυκος Ί ε ρ ά ς Μη τροπόλε ως
Τ ριφ υλία ς καί ’Ο λυμ πία ς.
Τό στάδιον τώ ν άρετών ή νέω κ τα ι.
Έ φ θ α σ εν ή άρχή τώ ν πνευμ ατικώ ν
ά γ ώ ν ω ν . Ή νίκη κατά τώ ν δ α ιμ ό ν ω ν .
*0 άγω ν τη ς ν η σ τεία ς. Έ φ θ α σ ε ν ή Με
γάλη Τεσσαρακοστή . Ή συνήθης λει
τουργία τελείτα ι μόνον κατά τό Σ ά β βατον καί τήν Κ υριακήν, ένώ κατά
τήν Τετάρτην καί τήν Παρασκευήν τε
λείτα ι ή λειτουργία τώ ν Προηγιασμέ
ν ω ν , ή όποία διά τώ ν ώραιοτάτω ν
ευχώ ν καί δεήσεων τη ς ύπέρ τώ ν Κα
τη χουμένω ν , μάς ύπενθυμ ίζει τήν
πράξιν τη ς άρχαίας έκ κλη σ ία ς.
'Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή άποβλέπει
εις τό νά βιώ σω μεν τά φ ω τα υ γή του
Σωτήρος παθήματα καί είς τό νά φ θ ά σωμεν λαμπροφόροι είς τήν ’Α γίαν
καί τριήμερον Ά νά σ τα σ ιν τού Κ υρ ίο υ .
Ε ίς τά προπύλαια τη ς Μεγάλης
Τεσσαρακοστής τά β ιβλ ικά ά να γνώ σματα καί ή ’Υμνολογία τη ς έκκλησίας
μάς υπενθυμ ίζουν, δτι έφθασεν ό
ά γω ν τής^ νησ τείας, ή πάνοπλος
έγκράτεια , τό στάδιον τώ ν ά ρ ετώ ν .
Ε ίς τό βιβλίον τη ς έξόδου σημειώ
νεται , δ τι ό Μωϋσής έπάνω είς τό
δρος Σ ιν ά , δταν τού άπεκαλύφθη ό
θεό ς καί τού παρέδωσε τόν Ν όμον, έπΐ
τεσσαράκοντα ή μέρας καί νύκτας άρτον
ούκ έφ αγεν καί ύδωρ ούκ έπιεν «καί
έκεΐ ό Μωϋσής τεσσαράκοντα ή μέ
ρας καί νύκτας* άρτον ούκ έφ α γεν καί
ύδωρ ούκ έπιεν» ’Έξοδος 34, 28.
Ή νηστεία τώ ν 40 ήμερών είς τήν
έρημον, είς τήν ζω ήν τού ’Ιησού,
π α ίζει σπουδαΐον ρόλον. ΠρΙν άρχίση
τό κήρυγμά του ό ’Ιησούς διά τήν νέαν
βασ ιλείαν, τόν "Αγιον Π νεύμα Τόν
όδηγεΐ είς τήν έρημον καί μένει 40
ήμ έρ α ς. Αί ήμέραι αύται είναι ήμέραι
άγώ νος καί έφοδιασμοΰ διά τήν δη
μοσίαν δρά σ ιν.
Ή νηστεία έχει θέσιν είς τόν άγώ να
τη ς πίσ τεω ς τού άνθρώπου κατά τού
πονηρού.
01 περισσότεροι άνθρωποι σήμερον
γελο ύ ν, δταν γίν ετα ι λόγος διά νη
στείαν . Κ αί δμω ς ή παράδοσις της
’Ορθοδόξου Α να το λικ ή ς Έ κκλη σ ία ς
έχει συνδέσει τήν προσευχήν καί τήν

νηστείαν μέ τήν ούσίαν τή ς όρθοδόξου εύσ εβ είας. «Τούτο δέ τό γένος
ούκ έκπορεύεται είμή έν προσευχή καί
νη σ τείφ » .
01 ίδικοί μας άγιοι ήσαν δλοι άνθρω
π ο ι τή ς προσευχής καί τή ς νησ τείας.
Ε ίνα ι δικαιολογημένος Ισως ό γ έ λ ω ς ,
δταν πρόκειται διά κά τι καρικατούρες
τή ς νησ τείας, δ χ ι δμω ς δταν πρόκει
τα ι διά τήν νηστείαν αύτήν καθ’ έαυτή ν.
Τό νά στερούμεν τό « έ γ ώ » μας άπό
τήν Ικανοποίησιν ώ ρισμένω ν . έπιθυμ ιώ ν τ ο υ , αύτό νομ ίζω είναι μία
άσκησις τού πνευματικού άγώ νος τού
άνθρώπου έναντίον τού κακού κατά
τήν περίοδον τή ς Μ εγάλης Τεσσαρα
κοστής . Έ τ σ ι ν ο μ ίζ ω , δ τ ι ή νηστεία
δέν γίν ετα ι μόνον μέ τήν ά ποχήν ώρι
σμένων φ α γη τώ ν άλλά πολύ περισ
σότερον μέ τήν άσκησιν τού σ ώ μ α το ς.
"Οπως ό άθλητής περνά άπό ώ ρ ισμένην δίαιτα πρό τώ ν ά γώ νω ν
« Ά θ λ ή ού σ τεφ α νο ύτα ι, έάν νομίμω ς
δέν άθλήση» Τ ιμ . Β '. 2 ,5 . Έ τ σ ι καί
ό χριστιανός πρέπει νά περάση άπό
ώρισμένην δίαιτα διά νά φθάση νικη
τή ς καί θριαμβευτής εις τόν Σταυρόν
κ α ί τήν Ά νά σ τα σ ιν τού Κ υρίου, έχον
τα ς ύ π ’ δψ ιν του δ τ ι ή νηστεία δέν
είναι έκδήλωσις άρνήσεως τή ς ζω ής
ή τώ ν Ικανοποιήσεών τ η ς , άλλά μόνον
προσωρινή στέρησις, μέ σκοπόν τήν
άσκησιν τού « έ γ ώ » , τήν κάθαρσιν
καί τή ν ένδυνάμωσίν τ ο υ , δι* ύ ψ η λο τέρους σκοπούς μέσα είς τήν ζω ήν
του.
*0 δρόμος ό όποιος όδηγεΐ είς τό
Ά γ ιο ν Π ά σ χα , άναγκάζει τόν άνθρω
πον νά άπέχη άπό ώ ρισμένα φ α γη τά
καί έπιθυμίας του καί νά άσκή τό σώ
μα του είς έπιθυμίας άνω τέρας καί
π ν ευ μ α τικ ό ς.
Ή άπόσπασις αύτή ώ ρισμένω ν φ α 
γη τώ ν καί έπιθυμ ιώ ν τού άνθρώ που,
διά τήν συμμετοχήν του εις τόν Σ ταυ
ρόν καί τήν Ά νά σ τα σ ιν τού Κ υρίου,
άποτελεΐ τόν στόχον τή ς νηστείας καί
τού πνευματικού άγώ νος τή ς Μεγά
λης Τεσσαρακοστής.
Τό τέρμα τή ς Μ εγάλης Τεσσαρακο
στής είναι ή Ά νά σ τα σ ις τού Κ υρίου,
τό τέρμα τού πνευματικού άγώ νος
τού άνθρώπου είναι ή άνάστασις το υ ,
ή μεταμόρφ ω σίς του είς τό Βασίλειον
τού θ ε ο ύ .
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δωρον Βλάχον καί Δημήτριον Γεωργακάκην τοϋ
Σ.Χ. ’Αντικυθήρων, διότι έττεδείξαντο αυτοθυσίαν
εί$ βοήθειαν τώ ν ναυαγών ναυαγήσαντος ’Ιταλικού
βοηθητικού πολεμικού πλοίου, προκαλέσαντε$ τά
ευμενή^ σχόλια τοϋ πλοιάρχου τού πλοίου το ύτου
ως κ α υ το ύ Ναυτικού ’Ακολούθου της έν ’Αθήναις
’Ιταλικής Πρεσβείας.
ΤΟ ΤΑΜΕΙΟΝ ’Αρωγής ’Αξιωματικών Χωροφυ
λακής καθιστάς γνω στόν ότι εξετύπωσε έγχρωμον
καί πολυτελή ’Αστυνομικόν Χάρτην τή ς'Ε λ λ ά δ ο ς.
Βς τον Χάρτην σημειοΰνται άπασαι αί εδραι τώ ν
’Ανώτερων Διοικήσεων, Διοικήσεων, Υ ποδιοική
σεων, και Σταθμών Χωροφυλακής, Σταθμών Τουρι
στικής ’Αστυνομίας, ’Ελέγχων Διαβατηρίων κ.λ π .
Υπηρεσιών, μετά λεπτομερούς επεξηγηματικού
υπομνήματος. Οι έπιθυμσΰντες τήν παραλαβήν π α ρακαλουνται να απευθυνωνται εϊς το Ταμεΐον διά τώ ν
προϊστάμενων τω ν Υπηρεσιών, Ιμβάζοντες σ υγχρονως κσι το σντιτιμον τω ν 10 δραχ. δι’ έκαστον
Χάρτην.

ΜΑΡΤΙΟΣ
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ΕΙΣ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ τοϋ Σχολείου Χωροφυλακής έγένοντο αγώνες βόλλεϋ-μπώλ μεταξύ ομάδων
μαθητών ’Αξιωματικών τώ ν Σχολών Εύελπίδων,
Ναυτικών Δοκίμων, Αεροπορίας και Χωροφυλακής.
Εις τους αγώνας, ή όργάνωσις τώ ν οποίων οφείλεται
εις πρωτοβουλίαν τώ ν Διοικητών τώ ν εν λόγω
Σχολών, παρέστησαν: Ό Διοικητής της Σχολής
’Αξιωματικών Χωροφυλακής Ά ντισυνταγματάρχης
κ. Θ. Κακκαβας και οι Υ πομοίραρχοι εκπαιδευταί
κ.κ. Γίέτροβας, Σακελλαρίου, Καζάκος, Μιχαλόπουλος, καί Μπατσαλής. Ό Ταγματάρχης Πεζικού κ.
Βλάχος, ό Λοχαγός κ. Κονδύλης ό Ύ πολογαγός
κ. Καραβέλος, ό Πλωτάρχης κ. Παπαβασιλείου καί
ό Σμηναγός κ. Σακελλαρόπουλος. Νικήτρια άνεδείχθη ή όμάς τής ’Αεροπορίας με ελάχιστην δια
φοράν. Μετά τό πέρας τώ ν αγώνων, παρετέθη
τέϊον εις τό έστιατόριον τής Σχολής Χωροφυλακής
καί έπηκολουθησε διασκέδασις υπό τους ήχους
γραμμοφώνου καί πιάνου.
ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑΝ τής συμπληρώσεως τής
πρώ της 1ΟΟρίδος άπό τής ίδρυσεως του Πανεπιστη
μίου ’Αθηνών, ήρχισε τό έξαγγελθέν άπό καιρού
’Ακαδημαϊκόν Πρωτάθλημα μπάσκετ-μπώλ. Κατά
τήν πρώ τη ν ήμέραν έσημειώθησαν τά εξής απο
τελέσματα: Σχολή ’Ικάρων — Ά νω τάτη Γεωπονική
2 0 -1 5 , Ά νω τάτη ’Εμπορική —Σχολή ’Αξιωματικών
Χωροφυλακής 4 0 - 2 7 καί Σχολή Ναυτικών Δοκίμων
—Σχολή Εύελπίδων 23 - 13.
ΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ διά διαταγής του έξέφρασε τήν
πλήρη ευαρέσκειάν του εις τους Χωροφύλακες Θεό198

ΚΑΤΑ τον νέον ’Οργανισμόν Χωροφυλακής οι
υποψήφιοι Δόκιμοι ’Αξιωματικοί δέον να μή έχουν
υπερβή τό 32ον έτος τής ήλικίας των, προς δέ, να
έχουν τουλάχιστον ενός έτους μάχιμον ύπηρεσίαν
εν τώ βαθμώ τ ω ν . Εις τήν Σχολήν γίνονται δεκτοί
καί έγγαμοι Ά νθυπασπισταί ή Ένωμοτάρχαι. Οι
ύποψήφιοι τόσον εις τάς προεισιτηρίους όσον καί εις
τας είσιτηρίους εξετάσεις εξετάζονται γρ α π τώ ς εις
τά Ελληνικά (συντελεστής 10), Ποινικόν Νόμον
(συντελεστής 8) καί Ποινικήν Δικονομίαν (συντε
λεστής 8).
# ΚΑΤ ΑΝΑΦΟΡΑΝ τής Α.Δ.Χ. Δυτικής Μακεδο
νίας άγριον έγκλημα όφειλόμενον είς ερωτικήν άπ ο γοήτευσιν έλαβεν χώραν είςΜεσιανήν Κοζάνης, ένθα
ό Δ.Σ. ετών 24 πληροφορηθείς τήν έπικειμένην μνη
στείαν τής Σ.Η. ετών 13 —τήν οποίαν ματαίως έζήτει εις γάμον— έπυροβόλησε διά περιστρόφου εναν
τίον του αδελφού καί του μέλλοντος μνηστήρος αυτής
με άποτέλεσμα νά φονεύση τον πρώ τον καί να τραυματίση σοβαρώς τον δεύτερον.
—ΚΑΤ’ ΑΝΑΦΟΡΑΝ τής Α.Δ.Χ. Κεντρικής Μακε
δονίας, εις τό χωρίον Ά γιο ς Αθανάσιος Θεσσαλονί
κης, ό Α.Α. ύποπτευθείς ότι ή ά πό καιρού άσθένειά
του ενδεχομένως νά οφείλεται είς χρόνιον δηλητηριασμόν του έκ μέρους τής μεθ’ ής συνέζη παρανόμως
Μ.Μ.,έπρομηθευθη άμφίστομον μάχαιραν με σκοπόν
νά τήν φονεύση. Αυτή όμως άντιληφθεϊσα τάς πρ ο 
θέσεις του έτράπη είς φυγήν, μεθ’ ό ό π α ρ ’ ολίγον
φονευς καταληφθείς υπό μελαγχολίας, αύτοετραυματίσθη διά τής αυτής μαχαίρας σοβαρώς είς τήν κοι
λιακήν χώραν.
ΠΑΡΑ του Διοικητου του Σ.Χ. Ά χαρνώ ν Α ττικής
Άνθ]στου I. Στασινοπούλου του Ύπεν]ρχου I. Κάλ
λια καί του Χωροφύλακος Δ. Δρακογιαννοπούλου,
έξηρθρώθη σπείρα επικινδύνων κλεπτών άποτελουμένη έκ τώ ν Δ. Γκολέμη, Χ.Μαρίνη, Α. Κουτσουριώτη καί τής Π. Φωλιά.

—ΜΕΓΑΛΗ πυρκαϊά έκραγεισα εις Ξυλεμπορικόν
κατάστημα τής πόλεως των Τρικάλων, άπετέφρωσε
τούτο ώς και παρακείμενα καταστήματα και Γραφεία,
προκαλέσασα ζημίας ύψους 3 εκ. περίπου δραχμών.
’Ανακρίσεων έπελήφθη τό Β'. ’Αστυνομικόν Τμήμα
Τρικάλων.
—ΒΙΟΠΑΛΑΙΣΤΗΣ παρεφρόνησε διότι άνελπίστω
έκέρδισε πολλά έκ τής εργασίας του εις σύντομον χρο
νικόν διάστημα. Καθ’ ά άνέφερεν ή Δ.Χ. Δράμας, ό
ξυλουργός Κ.Ξ. έκτελέσας εντός 15νθημέρου πλείστας
άπροσδοκήτους παραγγελίας τακτικών καί μή πε
λατών του καί εϊσπράξας τό ποσόν τών 40.000
δραχμών, προσεβλήθη ό δυστυχής υπό καταλήψιας
πλούτου καί ήρχισε νά προβαίνη εις εκδηλώσεις π α 
ραφροσύνης, κραυγάζων ότι είναι εκατομμυριούχος.
Ούτος συνελήφθη καί άπεστάλη προς θεραπείαν εις
άσυλον φρενοπαθών.

κ. Ίωάν. Ζεβόπουλον καί τους Υπομοιράρχους
κ.κ. Βασ. Κονδάραν καί Μάρκον Τρίμπον, διότι έκα
στος εν τώ κύκλω τής ορμοδιότητός του συνέβαλε
άποτελεσματικώς εις την καταδίωξιν καί έξόντωσιν
τών ληστών Νικολάου καί Κωνσταντίνου Λόλα άνά
τάς ορεινός περιοχάς τής Δ.Χ. Γρεβενών καί Υ.Χ.
Κονίτσης.
ΔΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗΣ τού ’Αρχηγείου Χωροφυλακής
άπενεμήθη πανηγυρικώς έπαινος εις τούς ’Ενωμοτάρ
χην Νικ. Καίσαρην καί Χωροφύλακα Στ. Χατζή σταυράκην ,διότι υπηρετούντες εις Υ.Χ. Λουτρακιού
καί λαβόντες γνώσιν γενομένης παρά τό χωρίον
Ίσθμια ληστείας κατ’ επιβατών αύτοκινήτου, δλως
πρωτοβούλως άναπτύξαντες δραστηριότητα έπέτυχον τήν σύλληψιν τών δραστών εντός τής αύτής
νυκτός καί ούχί μακράν τού τόπου τού αδικήματος,
προσενεγκόντες ούτω σοβαράν υπηρεσίαν εις τήν
Δημοσίαν ’Ασφάλειαν.

ΔΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗΣ τού Υπουργείου Στρατιωτικών
άπενεμήθη πανηγυρικός έπαινος εις τους Ά ντισννταγματάρχην κ. Ή ρ. Σκαμπαρδώνην, Μοίραρχον

εποχιακά

ΕΚ-ΠΤΩΣΕΙΣ
Σ π ο υ δ α ία υ π ό θ εσ η ο ί ε κ π τ ώ σ ε ις .
Τόσο γ ι α το ύ ς π ω λ ο ϋ ν τε ς , δσο κ α ι
γ ια το ύ ς ά γ ο ρ ά ζο ν τες. " Η μ ά λ λ ο ν
γ ια τ ις ά γ ο ρ ά ζ ο υ σ ε ς . Γ ι α τ ί ε ίν α ι
γ ν ω σ τ ό δ τ ι οι ε κ π τ ώ σ ε ις α π ε υ θ ύ 
νο ν τα ι κ α τ εξ ο χ ή ν σ τ ις γ υ ν α ίκ ε ς .
Ε ϊ τ ε γ ι α τ ί ε ίν α ι... π ιο ε υ α ίσ θ η τε ς ,
ε ί τ ε γ ι α τ ί α υ τέ ς έχο υ ν ά ν α λά β ει τ ά
« το υ ο ίκ ο υ » . Π ά ν τ ω ς τ ις σ υ γκ ιν ο ϋ ν
α φ ά ν τα σ τα κ α ι μ π ο ρ ο ύ μ ε νά π ο ύ μ ε
ο τι τ ις μ έ ρ ε ς α υ τέ ς ή ζω ή το υ ς
π α ίρ ν ει άλλο ν ό η μ α , α π ο κ τ ά μ ια ,,,,
π λ η ρ ό τη τα ,
Ο Ι π ω λ η τ έ ς α υ τέ ς τ ι ς μ έ ρ ε ς β ρ ί
σ κ ο υν τ ή ν ευ κ α ιρ ία νά δια θέσουν τό
π ά σ η ς φ ύ σ εω ς α δ ιά θ ετο ε μ π ό ρ ε υ μ ά
το υ ς σ έ τ ιμ έ ς ,,., χ ρ ε ω κ ο π ία ς . Φ υ σ ικ ά
δ χ ι δ ικ ή ς το υ ς , α λ λ ά τ ώ ν α γ ο ρ α σ τώ ν .
Κ α ι οί τ ε λ ε υ τ α ίο ι έχο υ ν τ ή ν δ υ ν α τό 
τ η τ α ν ά ... ξοδέψ ουν ά ν ε τα τ ά χ ρ ή 
μ α τ ά το υ ς .
' Η ε π ιδ ρ ο μ ή τ ώ ν γ υ ν α ικ ώ ν σ τ ά
κ α τ α σ τ ή μ α τ α γ ίν ε τ α ι α π ό τ ά ά γ ρ ια

Ό

μ ε σ ά ν υ χ τ α . Σ τ ρ ιμ ώ χ ν ο ν τ α ι, σ υ ν ω 
σ τίζ ο ν τα ι, εκ ν ευ ρ ίζ ο ν τα ι, εκ ν ευ ρ ί
ζουν, Ιδρώ νουν, φ υ σ ά ν ε. Κ α ι κ α τ ά
τ ά μ ε σ ά ν υ χ τ α , δ τα ν π ιά ε ίν α ι έ το ι
μ ε ς νά π έσ ο υ ν ά π τ ά π ό δ ια το υ ς ,
ε π ισ τρ έ φ ο υ ν σ το σ π ίτ ι ά σ θ μ α ίν ο υ σ ες
κ α ι β α ρ υ φ ο ρ τω μ έν ες μ έ δ ε μ ά τ ια ,
δέμ α τα ,
δ ε μ α τά ρ ε ς ,
τσ α ν τ ο ύ λ ε ς ,
τ σ ά ν τ ε ς , τσ α ν τά ρ ες . Κ α ι α π ό τό
φ ο ρ τίο , το ύ ς π έ φ τ ο υ ν σ τ ή ν κ υ ρ ιο λεξία
τ ά νεφ ρ ά . 3Ε ξ ο ύ κ α ι ό δρος έ κ - π τ ώ σ εις.
' Η θέα το υ φ ο ρ τίο υ ... β υ θ ίζ ε ι σ έ
ά π ε λ π ισ ία τ ο ύ ς σ υ ζ ύ γ ο υ ς . Γ ια τ ι σ τ ή ν
ο υ σ ία οι ε κ π τ ώ σ ε ις έχ ο υ ν ...ε π ιπ τ ώ 
σ εις σ τ ά π ο ρ το φ ό λ ια τ ώ ν τ ε λ ε υ τ α ίω ν .
Κ α ι α π ο τελο ύ ν π ο λ λ έ ς φ ορές τό
έ ν α υ σ μ α σ υ ζ υ γ ικ ώ ν κ α υ γά δ ω ν τ ή ς
ακο λο ύθ ο υ μ ο ρ φ ή ς !
— Π ά λ ι ψ ώ νια, γ υ ν α ίκ α ;
SI-Zlvo φ όρε μ α τ ά κ ια π ή ρ α , Χ α ρ ά 
λ α μ π έ μ ο υ . "Ε να α π ο γ ε υ μ α τ ιν ό κ α ι
ένα βραδυνό.— Μ ά π ρ ο χ θ ές δέν π ή ρ ε ς κ ι ά λ λ α ;
$ - Τ ά β ρ ή κ α σ έ τ ιμ ή κ α τ α π λ η κ τ ικ ή .
—Δ η λ α δ ή ;
— 3Ο κ τ ώ χ ιλ ιά δ ε ς κ α ι τ ά δύο.
m - Σ ω σ τ ό κ ε λ ε π ο ύ ρ ι!
— Σ κ έ φ τ η κ α δ τ ι τ ά λ ε φ τ ά χά νουν
τ ή ν ά ξ ια το υ ς .

Β-Σωστά.
— 9Ε ν ώ α υ τά μ εθ α ύ ρ ιο
δ εκ α χ ιλ ιά δ ες.
-Τ-.Δ η λ α δ ή έσ ύ χ ρ υ σ ή
επ εν δ ύ σ εις.
—'Ο π ω σ δ ή π ο τ ε .

Θά έχο υ ν δ ώ 
μου

κ ά νεις

— Ν α ι α λ λ ά έ τ σ ι γ δ ύ ν ε ις εμ έν α γ υ 
ν α ίκ α ! γ δ ύ ν ε ις ε μ έ ν α !

Παλαιός

Ο Ι γ υ ν α ίκ ε ς π ο ύ ένδ ια φ έρ ο ντα ι
γ ι ά τ ις ε κ π τ ώ σ ε ις σ έ τ ρ ε ις κ α τ η γ ο 
ρ ίες μ π ο ρ ο ύ ν νά έντα χθ ο ϋ ν.
Σ τ ή π ρ ώ τ η ανήκουν οί έ κ π ρ ο θ έσ εω ς κ α ι έν ψ υ χ ρ ώ ... β α σ α ν ίσ τρ ιες.
Β α σ α ν ίσ τρ ιε ς τ ο ύ υ π α λ λ η λ ικ ο ύ π ρ ο 
σ ω π ικ ο ύ . Κ α τ ε β ά ζ ο υ ν τ ό π ια , ξ ε τ υ 
λ ίγ ο υ ν τ ό π ια , π ροβ ά ρουν φ ο ρ έμ α τα ,
ε λ έ γ χ ο υ ν , σ υ γκ ρ ίν ο υ ν , π α ζα ρ εύ ο υ ν,
επ ιδ ο κ ιμ ά ζ ο υ ν , ά π ο δ ο κ ιμ ά ζο υ ν κ α ί
τ ε λ ικ ώ ς φ εύ γο υ ν ά π ρ α χ τ ε ς κ α ι α γ έ 
ρ ω χ ε ς , σ υνο δευό μ ενες ά πό τ ις ...
ευ χές τώ ν υπαλλήλω ν.
Σ τ ή δ ε ύ τε ρ η ε ν τά σ σ ο ν τα ι ο ι....
λ ο γ ικ έ ς . 9Α γ ο ρ ά ζ ο υ ν μόνον α υ τά π ο ύ
έχο υ ν ά ν ά γκ η .
Τ έλ ο ς σ τή ν τ ε λ ε υ τ α ία κ α τ η γ ο ρ ία
είν α ι ο ί... έπ εν δ ύ τρ ιες. 9Α γ ο ρ ά ζ ο υ ν
τ ά π ά ν τ α . 9Α κ ό μ η κ ι α υ τά π ο ύ δέν
τ ο ύ ς κάνουν κ α ι δέν π ρ ό κ ε ιτα ι νά τ ά
χ ρ η σ ιμ ο π ο ιή σ ο υ ν π ο τ έ . Φ τά ν ει νά να ι φ τη ν ά . Σ κ ο π ό ς τ ο υ ς ή ... επ έν δ υ 
σ η τώ ν χ ρ η μ ά τω ν το υ ς.
Ο Ι ε κ π τ ώ σ ε ις έχο υ ν γ ε ν ικ ε υ θ ή
σ 9 δλω ν τ ώ ν ειδ ώ ν τ ά κ α τ α σ τ ή μ α τ α :
Ν ε ω τ ε ρ ισ μ ώ ν , σ ο υ β λ α ν τζ ή δ ικ α , κ α 
φ εν εία , κ α θ α ρ ισ τή ρ ια , α νθ ο π ω λεία
κ α ι γ ρ α φ ε ία τ ε λ ε τώ ν .
' Η μ ό ν η π ο ύ δέν κ ά νει ε κ π τ ώ σ ε ις
ε ίν α ι ή ..9Α σ τ υ ν ο μ ία . Π ο ύ ξ έ ρ ε τ ε
δ μ ω ς, μ π ο ρ ε ί μ ε τ ά λ ίγ α χρ ό ν ια νά
γ ίν η ένας νό μ ο ς π ο ύ ν ά ό ρ ίζη δ τ ι
ο ι 9Α σ τ υ ν ο μ ικ έ ς π α ρ α β ά σ ε ις , κ α τ ά
τ ο ύ ς μ ή ν ε ς Φ εβ ρουά ριο κ α ι Α ύ γ ο υ 
σ το , π λ η ρ ώ ν ο ν τα ι μ έ έ κ π τ ω σ η ε ίκ ο σ ι
τ ο ϊς ε κ α τό ... Λ ο γ ικ ό δέν ε ίν α ι ;

X .-
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Μία πολυμήχανη κατάσκοπος πού
πρόδωσε έχφρούς καί φίλους.

«ΓΙΑ δυό μήνες σχεδόν ή γυναίκα αυτή έζησε μέσα στήν προ
δοσία. Ή πονηριά τ η ς , ή κακία καί ή έμμονή τη ς στό κακό ά π ο δεικνύουν δ τ ιή τ α ν μια γυναίκα χ ω ρ ίς καρδιά. Πρόδωσε τήν Γ α λ λ ία ,
γ ια τ ί δέν ε ίχ ε κανένα ήθικό φ ρ α γ μ ό , ήταν μια γυνα ίκα χω ρ ίς
ένδοιασμ ούς. Ή έτυμηγορία σ α ς, κύριοι ένορκοι, δέν μπορεί παρά
νά είναι κ αταδικασ τική» ·

Ή Ματθίλδη Καρρέ, ή κατηγορου
μένη, άκουγε τήν άγόρευσι τοϋ Είσαγγελέως με ύφος περιφρονητικό. Άκομποΰσε τούς άγκώνες στό έδώλιο, τις παλάμες
στούς κροτάφους και κάρφωνε τά μάτια
της στον Εισαγγελέα, χωρίς ή έκφρασίς
της νά προδίδη τήν παραμικρή συγκίνησι.
’Αντίθετα, τό βλέμμα της ήταν προκλη
τικό. Δέχτηκε τήν άπόφασι τοϋ δικαστη
ρίου, πού τήν καταδίκασε σέ θάνατο, με
ένα αινιγματικό χαμόγελο. "Ισως νά ήξερε
ότι ή άπόφασις αύτή δέν θά μποροϋσε
ποτέ νά έκτελεσθή, ίσως νά άδιαφοροϋσε
πραγματικά γιά τον θάνατο. Πάντως, ή
Ματθίλδη Καρρέ δέν είχε μετανοιώσει
γιά τις πράξεις της. Σέ μιά ώρισμένη
στιγμή της ζωής της αίσθάνθηκε ότι ήταν
ή μεγαλύτερη κατάσκοπος όλων των
έποχών. Ή ταν ή έγωκεντρική και άλαζονική και αύτό ίσιος νά τήν παρηγορούσε
τήν τρομερή στιγμή τής καταδίκης.
"Όλα τά άλλα έρχονταν σέ δεύτερη μοίρα.
Ή Ματθίλδη Καρρέ τό γένος Μπελάρ,
καταγόταν άπό μεγαλοαστική οικογένεια
τοϋ Παρισιού. Τίποτε δέν έμοιαζε νά
τήν όδηγή σέ μιά τόσο περιπετειώδη
ζωή. Ό σ ο ήταν φοιτήτρια τής φιλολο^
γίας, δέν έπαιρνε ποτέ μέρος στά φοιτη
τικά γλέντια τοϋ Καρτιέ Λατέν και άντί
νά κάνη παρέα με νεαρούς προτιμούσε
νά διαβάζη μεγάλους ρομαντικούς συγ
γραφείς. Ή ταν τόσο συνεσταλμένη και
κλεισμένη στό\ έαυτό της πού οί συμφοιτηταί της τής είχαν βγάλει τό παρατσού
κλι «πριγκιποπούλα».
Πανδρεύθηκε ένα νεαρό καθηγητή,
τον Βαλεντίνο Καρρέ, παρά τις συμβου
λές τής μητέρας της πού ήθελε νά τής
δώση έναν μηχανικό, συνεργάτη τού
πατέρα της. Οί νεόνυμφοι έγκαταστάθηκαν στό Όράν, όπου ή Ματθίλδη, γιά
νά συνεισφέρη στον οικογενειακό προϋ
πολογισμό, διορίσθηκε καθηγήτρια σέ
κάποιο σχολείο. Ή ζωή τους ήταν μονό
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τονη στήν άποικιακή πόλι. Ή Ματθίλδη
είπε στον άνακριτή, πριν άπό τήν δίκη
της: «Τά πρώτα έξη χρόνια τού γάμου
μου ήμουν εύτυχισμένη. Μετά έμαθα
ότι δέν θά μπορούσα νά άποκτήσω παι
διά, έξ αίτιας τοϋ συζύγου μου. Ό πατέ
ρας του είχε πεθάνει σέ ψυχιατρείο.
Τότε άπεφάσισα νά ζητήσω διαζύγιο».
ΧΑΡΙΣ στήν κήρυξι τού πολέμου__ ή
Ματθίλδη άπέφυγε τήν κοπιαστική
διαδικασία τοϋ διαζυγίου, γιατί ό Καθη
γητής Καρρέ έπιστρατεύθηκε καί σκο
τώθηκε τό 1944 στό Κασσΐνο, ένώ έκείνη
έγινε έθελόντρια νοσοκόμος σέ νοσο
κομείο τοϋ Ερυθρού Σταυροϋ στήν Γαλ
λία. Τήν πρώτη φορά πού παρακολούθησε
χειρουργική έπέμβασι έχασε τις αίσθήσεις της. Σύντομα, όμως, συνήθισε τήν
θέα τών τραυματιών καί άπέκτησε οικειό
τητα μέ τούς γιατρούς.
Είχε γυρίσει τις πλάτες στήν κοινό
τοπη καθημερινή ζωή, άλλά ή ήττα τής
Γαλλίας, τον ’Ιούνιο τοϋ 1940, παρά λίγο
νά τής στέρηση τήν μέθη τής περιπέ
τειας. Ό μόνος τρόπος νά συνέχιση
νά ζή έντονα, γιά νά έξακολουθήση νά
βρίσκεται στό κέντρο τοϋ άνδρικοϋ θαυ
μασμού, ήταν νά συνταχθή μέ έκείνους
πού θεωρούσαν τήν μάχη χαμένη, όχι
όμως καί τον πόλεμο. "Αλλωστε ή Ματθίλ
δη είχε άνατραφή σέ μιά οικογένεια πα
τριωτών. Χιλιάδες φυγάδες γέμιζαν τούς
δρόμους, όταν ή Ματθίλδη γνώρισε, σέ
κάποιο καφενείο τής Τουλούζης, ένα
ώραΐο Πολωνό άξιωματικό, τον Ταγμα
τάρχη Ρομάν Τσαρνιάφσκι. ’Ανήκε στήν
ύπηρεσία πληροφοριών μιας πολωνικής
μεραρχίας, πού είχε έλθει νά πολεμήση
στό γαλλικό έδαφος καί τώρα βρισκόταν
καί αύτή υπό διάλυσι.
Ό Τσαρνιάφσκι μιλούσε μέ πάθος
γιά τά σχέδιά του, νά ίδρύση ένα δίκτυο
κατασκοπίας στήν ύπηρεσία τών "Αγγλων.

Ή Ματθίλδη ήταν έτοιμη νά παρασυρθή.
Μετά άπό μερικές ήμέρες εύτυχίας καί
πάθους ή άλλοτε νοσοκόμος πήγε στό
Βισύ, έδρα τής συνεργαζομένης μέ τούς
Γερμανούς κυβερνήσεως, γιά νά πλη ροφορήση τό Δεύτερο Γ ραφείο γιά τήν δράσι,
πού έπρόκειτο νά άναλάβη μαζί μέ τόν
Τσαρνιάφσκι. "Αρχισε, λοιπόν, παίζον
τας διπλό παιγνίδι. Θά έδινε πληροφο
ρίες στούς "Αγγλους, άλλά ταυτόχρονα
θά κρατούσε ένήμερη τήν κυβέρνησι
τοϋ Βισύ γιά τις προθέσεις τών Συμμάχων.
’Από τότε ή Ματθίλδη άφιερώθηκε μέ
ζήλο στήν άποστολή της. Προικισμένη
μέ εύφράδεια καί ζεστό αυθορμητισμό,
ήταν ίκανή νά δημιουργή φιλικές σχέσεις
τό ίδιο εύκολα μέ μιά θυρωρό, ένα σιδη
ροδρομικό ύπάλληλο, όπως καί μέ ένα
άξιωματικό ή ένα έπιχειρηματία. Ταξί
δευε άκούραστη άπό τήν μιά άκρη τής
Γαλλίας ώς τήν άλλη καί έπειθε άνθρώπους όλων τών κοινωνικών τάξεων, νά
τις δώσουν πληροφορίες γιά τις κινήσεις
τών γερμανικών στρατευμάτων. ’Ανακα
τεμένη μέσα στό παρισινό πλήθος, τόν
σκληρό έκεΐνο χειμώνα τού 1940—1941,
άνεβοκατέβαινε τις σκάλες τού μέτρο
καί διεκπεραίωνε κάθε μέρα δεκάδες
ραντεβού, ντυμένη μέ μιά γούνινη ζακέττα καί ένα κόκκινο τουρμπάν στό κεφάλι.
Κοντούλα, παχουλή, κατώρθωσε σέ λίγους
μήνες νά στήση ένα πυκνό καί άποτελεσματικό δίκτυο κατασκοπείας. Κάποιος
’Αμερικανός δημοσιογράφος, πού τήν
είχε γνωρίσει στό Βισύ, τήν είχε βαφτί
σει «Γάτα» καί ή Ματθίλδη υιοθέτησε
αύτήν τήν όνομασία μέ χίλια ύπονοούμενα. "Οσο γιά τόν Τσαρνιάφσκι, αύτός
πήρε το ρομαντικό ψευδώνυμο «Άρμάνδος».
«Σάς μιλά ή Γάτα», έτσι καλοϋσε ή
Ματθίλδη τό Λονδίνο. Λίγες ώρες άργότερα, μιά άποθήκη πυρομαχικών ή ένα
γεφύρι, τινάζονταν στον άερα άπό τις
βόμβες τών Μπρίστολ - Μπλένχαΐμ πού
άπογειώνονταν άπό βρεταννικές όκτές.
Καί όμως, σέ πολλές περιπτώσεις, ή Μα
τθίλδη καί ό Άρμάνδος συμπεριφέρον
ταν σάν έρασιτέχνες. Μιά μέρα πού βρι
σκόταν στήν Βρέστη ή Ματθίλδη, γιά
νά διασκεδάση παρίστανε τήν Ά γγλίδα
καί έπιανε κουβέντα μέ τόν κοσμάκη.
Φυσικά κάποιος άξιωματικός τής Γκεσ
τάπο άρχισε νά τήν παρακολουθή. Ή
Ματθίλδη σώθηκε έπειδή όμολόγησε τήν
άλήθεια, ότι δηλαδή άστειευόταν. Είναι

κό. Ή άντίζηλος άποκάλυψε άμέσως τήν
δραστηριότητα τής Ματθίλδης. Ή «Γά
τα» συνελήφθη σέ ένα δρόμο τής Μον
μάρτρης καί όδηγήθηκε σέ ένακελλί στις
φυλακές τής Σαντέ. «Ξάπλωσα χωρίς νά
.γδυθώ. Κρύωνα τόσο πολύ πού δέν έβγα
λα ούτε τήν γούνα μου», έγραψε άργότερα στά Απομνημονεύματά της. « Ά ρ χι
σα νά συνειδητοποιώ τήν κατάστασι. 'Ο 
λα είχαν τελειώσει, όλα είχαν χαθή. Καί
τί θά συνέβαινε μέ τούς άλλους; Θά προ
τιμούσα νά πεθάνω παρά νά μείνω στήν
άδεια έκείνη φυλακή». Στον άνακριτή ή
Ματθίλδη δικαιολογήθηκε γιά τίς πρά
ξεις της λέγοντας δτι τά άποχωρητήρια
τών φυλακών μύριζαν άπαίσια.
Αύτά άρκούσαν, ώστε ή «Γάτα» νά δεχθή τήν έπομένη, μέ εύνοϊκή διάθεσι, τίς
προτάσεις τού Ούγκο Μπλάνϊχερ. Ή ταν
ένας άπλός λοχίας πού είχε γυρίσει τόν
κόσμο, μιλούσε πολλές γλώσσες καί γι’
αύτό ή Άμπβερ τού είχε έμπιστευθή ύπηρεσίες άνώτερες άπό τόν βαθμό του. Σέ
αύτόν είχαν άναθέσει τήν διεξαγωγή τών
άνακρίσεων γιά τήν δράσι τών κατασκό
πων τού έχθροΰ στήν Γαλλία.
«Κυρία, είσθε πολύ έξυπνη γιά νά μεί
νετε στήν φυλακή», είπε στήν «Γάτα»
τήν άλλη μέρα. «Διαβάζω στό καρνέ σας:
19 Νοεμβρίου, 11 π. μ., μπάρ Πάμ - Πάμ.
Πολύ ώραΐα. Θά σάς συνοδεύσω έγώ στό
ραντεβού, θά μέ παρουσιάσετε σάν πρά
κτορα τής «Ίντεραλλιέ» καί όταν ό συνο
μιλητής σας θά έχη πή άρκετά, θά τόν
συλλάβωμε. Είπατε ότι οί Ά γγλοι σάς
έδιναν έξη χιλιάδες φράγκα τόν μήνα;
Έ τσ ι κάνουν πάντα. Βάζουν τόν κόσμο
νά δουλεύη καί πληρώνουν φθηνά».

Ή Ματθίλδη Καρρέ, ή κατάσκοπος πού πούλησε μυστικά και πρόδωσε εχ
θρούς και φίλους όπως ήταν την εποχή πού συνελήφθη στο Λονδίνο από τις υπηρεσίες
τής *Αγγλικής άντικατασκοπε ίας.
θαϋμα πού τό άστεΐο είχε καλό τέλος. Ό
Άρμάνδος, πάλι έκανε την άπρονοησία
νά σημειώση σέ ένα καρνέ τά όνόματα και
τίς διευθύνσεις όλων τών πρακτόρων τής
«Ίντεραλλιέ» (έτσι λεγόταν τό μυστικό
δίκτυο κατασκοπίας), παραβιάζοντας έτσι
ένα άπό τούς στοιχειώδης κανόνες κατα
σκοπίας πού όρίζει την δημιουργία στε
γανών διαμερισμάτων μεταξύ όμάδων
καί τήν χρήσιν ψευδωνύμων.
Α λλά ή πιό κραυγαλέα άπόδειξις τής
έπιπολαιότητος τού Άρμάνδου ήταν ή
σύγχυσις πού έκανε άνάμεσα στην έργασία του και στά προσωπικά αίσθήματα.
Κουρασμένος άπό τά θέλγητρα τής Ματθίλδης καί λαχταρώντας μιά σύντροφο
πιό ύπάκουη καί λιγώτερο φιλόδοξη,
ξανασυνδέθηκε μέ μιά παλαιά του άγάπη, τήν χήρα Ρενέ Μπορνί. Καί κάτι άκόμη χειρότερο: τήν περιέλαβε καί αύτή
στην όργάνωσι. Στις 16 Νοεμβρίου 1941
γινόταν μιά έορτή σέ ένα σπιτάκι τής
Μονμάρτρης, πού χρησίμευε σάν γενικό
άρχηγειο τής όργανώσεως, Ή πρώτη
έπέτειος τής ίδρύσεως τής «Ίντεραλλιέ»
έορτάσθηκε μέ σαμπάνια. Ή δη όμως
ό άνταγωνισμός άνάμεσα στην «Γάτα»
καί στήν χήρα προμήνυε όλέθριες έξελίξεις. ’Εκείνο τό βράδυ τό Μπί - Μπί Σί
μετέδωσε έκτακτο χαιρετιστήριο μήνυμα.
Ένώ οί προσκεκλημένοι περίμεναν νά

άκούσουν τήν φωνή του Λονδρέζου έκφωνητοϋ, ή Ματθίλδη καί ή Ρενέ άρχισαν
τίς άντεγκλήσεις. Σέ λίγο άκούστηκε τό
μήνυμα: «Εύχόμεθα χρόνια πολλά στήν
οικογένεια πού συγκεντρώθηκε γιά νά
έορτάση στό Παρίσι». ’Αλλά οί εύτυχισμένες ήμέρες τής «Ίντεραλλιέ» είναι
πιά μετρημένες.
Ή μικρή πέτρα πού προκάλεσε τήν
κατάρρευσι, ξεκίνησε άπό τό Χερβούργο.
Έ νας ήλικιωμένος φορτοεκφορτωτής τού
λιμανιού, πού έπινε ςέ μιά ταβέρνα, έκμυστηρεύθηκε σέ κάποιο Γερμανό δεκα
νέα, ότι πριν άπό καιρό είχε δώσει
πληροφορίες γιά τήν δεξαμενή βενζίνης
τής Λουφτβάφφε σέ μιά κάποια κυρία
Μπυφφέ. ’Επειδή φοβόταν τά μπλεξίμα
τα, άνάθεσε στον Γερμανό νά τακτοποιήση τήν ύπόθεσι. Ό δεκανεύς άνέφερε τό
περιστατικό στούς άνωτέρούς του. Ή
Άμπβερ έτέθη σέ κίνησι καί έξάρθρωσε
σύντομα όλη τήν όργάνωσι, πού ό Άρμάν
δος δέν μπόρεσε νά τήν περιβάλη μέ τήν
άπαιτούμενη μυστικότητα.
Ή «Ίντεραλλιέ» ξηλώθηκε σάν κάλ
τσα. Στό σπίτι τής κυρίας Μπυφφέ βρέ
θηκε κατάλογος μέ τά όνόματα είκοσι περί
που πρακτόρων. Ή Ρενέ Μπορνί συνε
λήφθη στό σπίτι τού Άρμάνδου καί όδηγήθηκε στήν έδρα τής Άμπβερ στό Πα
ρίσι μαζί μέ τόν ώραΤο Πολωνό άξιωματι-

ΤΡΙΑΝΤΑ έξη ώρες μετά τήν σύλληψί
της, ή «Γάτα» είχε ήδη συνεργήσει στήν
σύλληψι έξη πρακτόρων τής «Ίντεραλ
λιέ», είχε πιή σαμπάνια μέ άξιωματικούς
τής Άμπβερ καί είχε ύποκύψει στις έρωτικές προτάσεις τούΜπλάϊχερ. Οί συλλή
ψεις συνεχίζονταν καθημερινώς μέ τό
ίδιο σύστημα. Ή «Γάτα» πήγαινε στό
προκαθορισμένο ραντεβού, συνιστοΰσε
τόν Μπλάϊχερ σάν έμπιστο φίλο καί πα
ρατηρούσε άπαθής τήν άφιξι τών Γερμα
νών άστυνομικών μέ πολιτικά, λίγο άργότερα.
Ή Ματθίλδη έκτελοΰσε τό ποταπό κα
θήκον, πού τής είχε άναθέσει ό Μπλάϊχερ,
μέ τόν ίδιο ζήλο πού τήν έκανε διάσημη
όταν ύπηρετοΰσε τήν πατρίδα της. Μιά
μέρα κάλεσε τον Μπλάϊχερ σέ γεύμα στό
πατρικό της. Ό Γερμανός άνέπτυσσε τίς
άπόψεις γιά τό λαμπρό μέλλον πού περίμενε τήν Εύρώπη μέ τόν θρίαμβο τού
ναζισμού. Στό μεταξύ κανείς άπό τούς
πράκτορες τής «Ίντεραλλιέ» δέν μπόρε
σε νά είδοποιήση τό Λονδίνο. Έ τσ ι ή
άπάτη όλοκληρώθηκε, όταν ή Ματθίλδη
καί ό Μπλάϊχερ έπεισαν ένα άσυρματιστή τής όργανώσεως νά έργασθή καί έκεΐνος γιά λογαριασμό τής Άμπβερ. Καί
στις 11 Φεβρουάριου 1942 οί Γερμανοί
κατόρθωσαν νά έξαπατήσουν τό ’Αγγλι
κό Ναυαρχείο.
Τρία γερμανικά βαρέα. καταδρομικά,
τό «Σάρνχορστ» τό «Γκνάιζεναου» καί
τό «Πρΐγκιψ Εύγένιος», είχαν παγιδευθή
στό λιμάνι τής Βρέστης, έκτεθειμένα στά
φονικά πλήγματα τής ΡΑΦ. Ή Γερμανική
ναυτική διοίκησις άποφάσισε ότι έπρεπε
νά έπιστρέψουν στις βάσεις τους. Χρεια
ζόταν, όμως, νά διαπλεύσουν τήν Μάγχη,
χωρίς τόν κίνδυνο νά έπισημανθοΰν άπό
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,
Ενώ η νιχη άρχισε■να στέψη τα ότιλα τών συμμάχων πού είχαν έπανειλημμενες συσκέψεις για: το μέλλον τής Ευρώπης ό πόλεμος τών κατασκόπων εξακολου
θούσε σκληρός καί αμείλικτος καί άπό τις δύο πλευρές των αντιπάλων.
τό βρεταννικό ναυτικό. Μερικά μηνύ
ματα πού στάλθηκαν άπό τό δίκτυο κατα
σκοπίας τού Ντε Γκώλ, με έπικεφαλής
τον συνταγματάρχη Ρεμύ, ειδοποίησαν
τό Λονδίνο ότι γίνονταν έντονες προετοι
μασίες στο κατάστρωμα τών τριών πλοί
ων πού δημιουργούσαν την έντύπωσι ότι
ήσαν έτοιμα γιά αιφνίδια άναχώρησι.
Ή «Γάτα» όμως έστελνε καθησυχαστικές πληροφορίες: Τά τρία σκάφη είχαν
ύποστή τέτοιες βλάβες άπό τούς άεροπορικούς βομβαρδισμούς, ώστε ήταν άδύνατον νά μετακινηθούν άπό την Βρέστη.
Καί όμως στις 11 Φεβρουάριου τό «Σάρνχορστ», τό «Γκνάιζεναου» και ό «Πρΐγκιψ Ευγένιος» άνοίχθηκαν στο πέλαγος
κατά τις έννέα τό βράδυ, καί έφθασαν
άνενόχλητα στά γερμανικά λιμάνια της
Βορείου Θαλάσσης. Ή εΐδησις προκάλεσε έκρηξι άγανακτήσεως στο άγγλικό
Κοινοβούλιο καί ό Τσώρτσιλ διέταξε νά
γίνουν έρευνες, γιά νά καθορισθοΰν οί
εύθύνες έκείνων πού δεν μπόρεσαν νά
έκτιμήσουν σωστά τις πληροφορίες τών
κατασκόπων άπό την κατεχόμενη Γαλλία.
Τότε ή άγγλική ύπηρεσία άντικατασκοπίας άποφάσισε νά ρίξη με άλεξίπτωτο, στην Γαλλία, τον πράκτορα «Λούκας»,
δηλαδή τον λοχαγό Πιέρ ντέ Βομεκούρ.
Ό «Λούκας» κατόρθωσε νά έλθη σέ έπαφή μέ τήν «Γάτα» πού, μέ τήν σειρά της,
ένημέρωσε τον Μπλάΐχερ. Έ τσ ι άρχισε
ένα πολύπλοκο παιχνίδι άνάμεσα στούς
μυστικούς πράκτορες πού έβαζαν τά δυ
νατά τους ποιος θά νικήση. Ό «Λούκας»
π ροσπαθοΰσε νά άνακαλύψη άν ή Ματ
θίλδη ήταν πιστή στήν ύπόθεσι τών Συμ
μάχων. Ό Μπλάιζερ, πάλι, σκόπευε νά
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χρησιμοποιήση τον «Λούκας» γιά νά
στείλη στο Λονδίνο, μέσω τής Ματθίλδης, καί άλλες ψεύτικες πληροφορίες σάν
έκείνη πού διευκόλυνε τον άπόπλου τών
θωρηκτών. Σέ αυτή τήν μάχη πονηριάς
νικητής βγήκε τελικά ό «Λούκας».
Οί πάμπολλες υποψίες πού είχαν συσσωρευθή εις βάρος τής «Γάτας» έπιβεβαιώθησαν πλήρως, όταν ό άνθρωπος άπό
τό Λονδίνο άνακάλυψε ότι μερικά πι
στοποιητικά, πού τού είχε προμηθεύσει
ή Ματθίλδη, γιά νά διάσχιση τήν όροθετική μεθοριακή γραμμή μεταξύ τής
κατεχομένης Γαλλίας καί τής Γαλλίας
τού Βισύ, ήσαν πολύ τέλεια γιά νά είναι
πλαστά.
’Αποφάσισε, λοιπόν, νά ξεσκεπάση τήν
προδοσία τής «Γάτας» καί τήν βομβάρδι
σε με μιά σειρά έρωτήσεις, πού ζητούσαν
έπιτακτικά άπάντησι.
Ή Ματθίλδη κατέρρευσε: «Καλύτερα
νά σάς όμολογήσω τήν άλήθεια...». Ή
όμολογία της, όμως, δέν ήταν πλήρης.
Μίλησε γιά τον Μπλάΐχερ, ίσχυρίσθηκε
ότι έπεσε θύμα έκβιασμοΰ τών Γερμανών.
Παραδέχθηκε ότι έγινε αιτία νά συλληφθούν πολλοί πράκτορες τής «Ίντεραλλιέ», πού κατέληξαν στήν κόλασι τών
ναζιστικών στρατοπέδων. Ή «Γάτα» τε
λείωσε τήν όμολογία της μέ τήν έξής
διαβεβαίωσι: «"Ηθελα μόνο νά βρώ μιά
εύκαιρία γιά νά ξεφύγω καί νά έκδικηθώ
τούς Γερμαναράδες». Στήν πραγματικό
τητα, ή Ματθίλδη σκεπτόταν πώς νά σώση τό κεφάλι της. Ό «Λούκας» είχε νά
διαλέξη άνάμεσα σέ δυο λύσεις: ή νά τήν
σκοτώση αμέσως ή νά τής προτείνη νά

παίξη διπλό παιχνίδι. Στήν δεύτερη περίπτωσι όμως ύπήρχε κίνδυνος νά συνεννοηθή έκείνη μέ τον Μπλάΐχερ γιά νά
προκαλέση τήν σύλληψι αύτού καί άλ
λων Βρεταννών πρακτόρων. Ό «Λούκας»
άποφάσισε νά διατρέξη τον κίνδυνο καί
ή Ματθίλδη δέχθηκε τήν πρότασι. Τό νέο
σχέδιο είχε ώς έξής: Ή Ματθίλδη θά ζη
τούσε άπό τον Μπλάΐχερ νά τήν άφήση
νά ταξιδέψη μαζί μέ τον «Λούκας» στήν
’Αγγλία, όπου θά κατόρθωνε νά μάθη πολ
λά στρατιωτικά μυστικά τών Συμμάχων
καί νά στείλη τις κατάλληλες πληροφο
ρίες γιά τήν έξάρθρωσι τών δικτύων κατα
σκοπίας.
Ό Μπλάΐχερ ξεπέρασε τούς άρχικούς
δισταγμούς του καί έπεσε στήν παγίδα.
Ά π ό μιά παράδοξη σύμπτωσι ή Γκεστά
πο καί ή Ίντέλλιτζενς Σέρβις βοήθησαν
τον «Λούκας» καί τήν Ματθίλδη νά έπιβιβασθούν σέ άγγλική τορπιλλάκατο σέ
κάποιο σημείο τής νορμανδικής άκτής.
Ό «Λούκας» άνέπνευσε μέ άνακούφισι.
Χάρις στο τέχνασμά του βρισκόταν σέ
άοφάλεια και είχε τήν δυνατότητα νά έπιτηρή τήν «Γάτα». Στο Λονδίνο ή Ματ
θίλδη έτέθη ύπό αύστηρή έπιτήρησι. Ύ πέκυψε στις θελήσεις τού «Λούκας», γιατί
δεν πίστευε πιά στήν τελική νίκη τής
Γερμανίας καί έβλεπε νά πλησιάζη ή ώ
ρα τής κρίσεως. "Εκανε, όμως, λάθος νά
πιστεύη ότι έτσι θά έβγαινε «λάδι». Οί
άξιωματικοί τής Ίντέλλιτζενς Σέρβις τής
φέρθηκαν σκληρά καί άποφάσισαν νά
τήν φυλακίσουν ώς τό τέλος τού πολέμου.
Μετά τήν άπελευθέρωσι τής Γαλλίας
τήν παρέδωσαν μέ χειροπέδες στις ’Αρ
χές τής χώρας της.
Πέντε χρόνια άργότερα, στις 3 ’Ιανου
άριου 1949, ή Ματθίλδη Καρρέ έμφανίσθηκε μπροστά στούς δικαστάς τού Κακ*ουργιοδικείου τού Παρισιού. Μέ τήν
κυνική καί άπαθή συμπεριφορά της έχασε
κάθε εύκαιρία νά κερδήοη τήν συμπάθεια
τού άκροατηρίου, πού ήταν ήδη πολύ άσ
χημα διατεθειμένο άπέναντι στήν γυναίκα
πού παρέδωσε στην Γκεστάπο περισσό
τερους άπό όγδόντα Γάλλους καί Πολω
νούς πατριώτες. Στήν αίθουσα τού δικα
στηρίου διαβσσθηκαν μερικές σελίδες
άπό τά Απομνημονεύματα πού έγραψε
ή κατηγορουμένη στις φυλακές τού Λον
δίνου καί όπου τά ρητορικά σχήματα συμπόνοιας γιά τούς προδομένους συναδέλ
φους της δέν κάλυπταν τήν άπουσία τύ
ψεων κα» ήθικών ένδοιασμών.
Καταδικάσθηκε σέ θάνατο, άλλά έλα
βε χάρι γιά λόγους πού μένουν άκόμη
σκοτεινοί. Ίσω ς νά τήν βοήθησαν οί φι
λίες πού έκανε στήν άρχή τής καρριέρας
της μέ μερικά μέλη τού Δευτέρου Γρα
φείου πού πέρασαν άργότερα στήν όργάνωσι τού Ντέ Γκώλ. Κάποιος ίσχυρίσθη
κε ότι ή «Γάτα» ήξερε πολλά γιά νά καταδικασθή σέ θάνατο. Τό 1954 άφέθηκε έλεύθερη καί έπέστρεψε στο πατρικό της, στήν
όδό Γκομπλέν, στο ίδιο σπίτι όπου τον
Δεκέμβριο τού 1941 είχε καλέσει σέ γεύ
μα τον λοχία Ού7 Κθ Μπλάΐχερ γιά νά
τού συστήση «τον μπαμπά καί τήν μαμά».
Σχεδόν τυφλή άπό μιά πάθη σι τών μα
τιών έγκατέλειψε μετά άπό λίγο καιρό
τό διαμέρισμα τού Παρισιού, γιά νά έγκατασταθή στήν έξοχή. «Γιά νά ξαναβρή
τήν ψυχική της ήρεμία», είπαν οί γονείς
της, χωρίς νά άποκαλύψουν τήν νέα της
κατοικία. Ή Ματθίλδη άφησε όμως τήν
ζωή χωρίς κανείς νά μάθη ποτέ, άν τήν
βασάνισαν καθόλου οί τύψεις πού πρόδωσε τούς συντρόφους της.
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"Ενα πνευματικό άπόκτημα
τής Θεσσαλονίκης
γιά τήν έπιστημονική ερευ
νά καί τήν μελέτη
τοΰ Μακεδονικού χώρου
Επιμέλεια:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
*Ανθ)στής Χωροφυλακής

Κοινή συνείδηση αποτελεί ασφα
λώς τό γεγονός δτι ή Μακεδονία εί
ναι ό ακατάβλητος προμαχώνας τής
Ελλάδος πού δέχθηκε κατά και
ρούς σκληρές επιθέσεις διαφόρων
έπιδρομέων. Ή ιστορία της καί ό
ρόλος του Ελληνισμού είναι θέμα
τα γενικού ένδιαφέροντος, άφοΰ σχε
τίζονται με κοσμοϊστορίκες ~επι
δράσεις. Γιά τον λόγο αυτό ή βαθειά μελέτη τους βοηθεί σημαντικά
στην ορθή ερμηνεία σοβαρών προ
βλημάτων τής ιστορίας τής Νοτιο
ανατολικής Εύρώπης κατά τούς
Νεωτέρους χρόνους.
Τό θέμα τής έρευνας^ και τής με
λέτης τού Μακεδονικού χώρου καί
τών χωρών τής χερσονήσου τοΰ
Αίμου γενικώτερα, έχει ένταχθή
μέσα στά πλαίσια τής άποστολής
καί τών σκοπών τοΰ Ι.Μ.Χ.Α.
Ή δημιουργία ένός τέτοιου 'Ιδρύ
ματος σάν τό ΙΜΧΑ, είχε προβλεφθή
καί είχε σχεδιασθή άπό εξαίρετους
'Έλληνες Πολιτικούς καί Ε πιστή 
μονες τής πρόσφατης ιστορίας μας,
με άποτέλεσμα νά ύλοποιήση τελικά
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ci)v ιδέα αύτή ή Ε.Μ.Σ. ή οποία
ίδρυσε τδ Ι.Μ.Χ.Α. σαν τμήμα της
το 1953 στην έδρα της. Ή λύση
αύτή βέβαια δπως άπέδειξεν ή
πραγματικότης, είναι ή πιο ένδεδειγμενη , άφοΰ στην Θεσσαλονίκη
νομιμοποιείται ή ύπαρξη καί ή λει
τουργία του περισσότερο άπό κάθε
άλλη γωνιά του Ελληνικού χώρου
διότι αυτή έκτος άπό τα άλλα της
προσόντα, βρίσκεται καί γεωγραφι
κά τοσο κοντά στους Βαλκανικούς
μας γείτονες. Έ νώ παράλληλα μπο
ρεί νά ύποστηριχθή πώς διαθέτει
και ικανούς έπιστήμονές πού γνω
ρίζουν άπό πρωταρχικές πηγές τις
βαλκανικές υποθέσεις.

9Α π ο σ τ ο λ ή
Απο νομική καί οργανωτική άπο
ψη είναι Ημιαυτόνομος ’Οργανι
σμός ιδιωτικής πρωτοβουλίας πού
συνεργάζεται στενά μέ τήν Εταιρία
Μακεδονικών Σπουδών. Τά στοιχεία
τού τίτλου του μιλούν καί καθορίζουν
πολύ καθαρά τήν μορφή καί τό έργο
του. Ή Ε.Μ.Σ. μέ τό έμπειοο προ
σωπικό της, παρέχει συνεχώς τήν
άμέριστη πνευματική καί ύλική της
συνδρομή καί έγκρίνει τον διορισμό
τών συμβούλων τού ΙΜΧΑ άπό τούς
οποίους 4 είναι ύποχρεωτικά Καθηγηταί Πανεπιστημίου. Τό ΙΜΧΑ
παρα την άμεση εξάρτηση του άπό
την Ε.Μ.Σ., εκπληρώνει μέ επιτυ
χία τήν άποστολή του. Τό ένδιαφέρον της Κρατικής πρωτοβουλίας γιά
το ΙΜΧΑ. θεωρείται σάν έγκυρη
άναγνώριση τής άποστολής καί τών
επιτευγμάτων του. Σύμφωνα μέ τό
Καταστατικό του επιδιώκεται: 1) ή
επιστημονική έν γένει έρευνα τών
προβλημάτων των λαών της χερσο
νήσου τού Αίμου (Εθνολογική/Οικο
νομική, Ιστορική, Λαογραφική κ.ά).
καί 2) ή διαφώτιση τής Ελληνικής
καί τής διεθνούς κοινής γνώμης γιά
τα προβλήματα αυτά μέ σκοπό τήν
διαμόρφωση άτμόσφαιρας κατανοήσεως, προσεγγίσεως καί συνεργα
σίας τών λαών τής Βαλκανικής
μεταξύ των.
Τό σημερινό Διοικητικό του Συμ
βούλιο απαρτίζουν οι άνεγνωρισμένης άξίας, δράσεως καί κύρους, Έ λ 
ληνες εργαται τής Επιστημονικής
έρευνας: Δημήτριος Δεληβάνης, Οι
κονομολόγος, Πρόεδρος, Στίλπων
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Πελεκάνίδης, ’Αρχαιολόγος, ’Αντι
πρόεδρός και Κων]νος Μητσάκης
Διευθυντής άπό τό 1972 μέχρι σή
μερον. Μέλη του δέ είναι οι: ’Από
στολος Βακαλόπουλος (ιστορικός),
Γ. Καραγιαννόπουλος, Κων]νος Ση
μαντήρας κ.ά.

Σκοπός — Επιδιώ ξεις
Σάν "Ιδρυμα, άποτελεί σήμερα
ενα από τά πιο σημαντικά επιστη
μονικά κέντρα τής χώρας μας τό
οποίο, πιο άναλυτικά, μπορεί νά
λεχθή πώς άποσκοπεί στήν μελέτη
τής πορείας τού ιστορικού βίου τών
λαών τής Βαλκανικής, τις μεταξύ
των αλληλεπιδράσεις καί τις σχέσεις
των προς τήν Ελλάδα. Στις είδικώτερες επιδιώξεις του περιλαμβάνον
ται: 1) ή επάνδρωσή του μέ έπιστημονικούς συνεργάτες καταλήλλους
γιά τήν οργάνωση ειδικών τμημάτων
2) ή οργάνωση διαλέξεων καί άνακοινώσεων σέ ειδικά θέματα καί
αλλα γενικού ενδιαφέροντος γιά τό
ευρύ κοινόν, 3) ή ίδρυση σχολής
Βαλκανικών γλωσσών γιά τήν ένθάρρυνση καί τήν άρτιώτερη κατάρτιση
τών φοιτητών καί τών επιστημό
νων πού άσχολούνται μέ Βαλκανικά
ζητήματα, 4) ή δημοσίευση πρωτο
τύπων επιστημονικών εργασιών καί
μεταφράσεων στήν Ελληνική ή σέ
γλώσσα Ευρωπαϊκή ή βιβλίων καί
μονογραφιών μέ λαογραφικό, ιστο
ρικό ή έθνικό περιεχόμενον, 5) ή
οργάνωση καί ό εμπλουτισμός Βι
βλιοθήκης γιά Βαλκανικά θέματα
στήν Ελληνική καί σέ ξένες γλώσ
σες πού νά άναφέρωνται στήν Ε λ 
λάδα καί τά Βαλκάνια, 6) ή περι
συλλογή άρχείων άπό ιδιωτικές συλ
λογές, δήμους, κοινότητες, εκκλησίες
καί άλλες πρόσφορες προς τον σκο
πό αύτό πηγές, 7) ή έκδοση καί
κυκλοφορία ξενόγλωσσου επιστη
μονικού περιοδικού μέ "Ελληνες
και ξένους έπιστημονικούς συνερ
γάτες γιά τήν μελέτη ιστορικών
καί πολιτιστικών θεμάτων σέ καθα
ρά έπισαημονικό έπίπεδο, 8) ή
συμμετοχή σέ διεθνή συνέδρια καί
συμπόσια Γλωσσολογίας, Λαογρα
φίας, 'Ιστορίας, Εθνολογίας, Γεω
γραφίας κ.ά. 9) ή ήθική ένθάρρυνση,
ή οικονομική ενίσχυση, ή παροχή
στοιχείων καί πληροφοριών εις συγ
γραφείς καί έρευνητάς. εργαζομέ
νους γιά θέματα σχετιζόμενα μέ
τούς σκοπούς τού ΙΜΧΑ κ.λ.π.

Δραστηριότητες
Τό ΙΜΧΑ άνέπτυξε άπό τής ίδρύ-

σεώς του μέχρι σήμερα (1953—1977)
πολλαπλές δραστηριότητες καί έσημειωσε πλούσια καρποφορία μέσα
στα πλαίσια τών προαναφερθέντων
σκοπών του. Τό επίσημο δημοσιο
γραφικό όργανό του είναι τό περιο
δικό BALKAN STUDIES (Βαλκανικαι Σπουδαί) πού έκυκλοφόρησε
γιά πρώτη φορά στά 1960 καί συνε
χίζει το έργο του χωρίς άνάπαυλα.
Με τήν επιτυχή κυκλοφορία του σέ
διεθνες επίπεδο, πρόσφερε τήν εξαί
ρετη εύκαιρία σέ "Ελληνες καί ξέ
νους επιστήμονες, νά γνωρίσουν
καλά τό έργο τού ΙΜΧΑ καί νά
επιδιώξουν τήν συνεργασία του σέ
κοινού ενδιαφέροντος θέματα.
Στο πλούσιο εκδοτικό έργο τού
ΙΜΧΑ συγκαταλέγονται, έκτος τού
περιοδικού, πολλά πρωτότυπα δημο
σιεύματα με εθνικό, ιστορικό καί
πολιτιστικό περιεχόμενο καθώς καί
άλλα μέ γενικώτερα θέματα τών
Βαλκανίων που εκυκλοφόρησαν μέ
επιτυχία στήν χώρα μας καί σέ ξένα
Πανεπιστήμια καί ’Ινστιτούτα πού
έχουν κοινές έπ διώξεις μέ τό ΙΜΧΑ.
Σε αυτα ανήκουν τά «’Απομνημο
νεύματα τών Μακεδονομάχων» πού
περιήλθαν στο ΙΜΧΑ άπό τήν οικο
γένεια τής Πηνελόπης Δέλτα. "Αρ
χισαν νά δημοσιεύωνται στά 1958
και εσημείωσαν ασυνήθη έπιτυχία.
Αυτά διαφώτισαν λεπτομέρειες μιας
νευραλγικής πλευράς τής σύγχρονης
Ιστορίας μας όπως τήν είδαν καί
τήν εζησαν οι ίδιοι οί Μακεδονο
μάχοι.
Το Αρχείο του Μακεδονικού
Αγώνος τής
Πηνελόπης Δέλτα
πού ά\ήκει στο ΙΜΧΑ άποτελεί
πλούσια συλλογή πού ή άξιοποίησή
της αποτελεί αίτημα τής εποχής
καί βαρύτατο χρέος γιά εκείνους
πού άγαποΰν τήν ιστορία τής Μακε
δονίας, κατά τον άείμνηστο Διευ
θυντή τού ΙΜΧΑ Βασίλειο Λαούρδα.
Το 1965 άρχισε ή έκδοση τής
Σλαβικής Βιβλιογραφίας τού ΙΜΧΑ
γ'ά θέματα λαογραρίας, ιστορίας,
ιστορίας τής τέχνης κ.ά. ή οποία
αποτελεί χρησιμώτατο γιά τούς
ειδικούς ' βοήθημα. ’Ανάμεσα στις
άλλες εξαίρετες έκδόσεις τού ΙΜΧΑ
υπαΡχ°υν καί οκτώ πρόσφατες διά
φορων μνημείων τής Θεσσαλονίκης
όπως τής Βασιλικής καί τών ψηφι
δωτών του 'Αγίου Δημητρίου, τής
Ροτόντας του 'Αγίου Γεωργίου, τής
Παναγίας τών Χαλκέων, τών 'Αγίων
Αποστόλων, τού 'Αγίου Νικολάου
τού ’Ορφανού, τής Καμάρας—θριαμ-

βίκου Τόξου του Γαλερίου, τών Τει Μακεδονίας πού βρίσκονται σέ βι Α. καί εκπόνηση διδακτορικής δια
χών της Θεσσαλονίκης κ.ά.
βλιοθήκες ξένων χωρών καί καταρ τριβής (Τστορίας, ’Αρχαιολογίας,
’Άξια ιδιαίτερης μνείας είναι ή τίζει εύρετήριο Μνημείων Βυζαντι Εθνολογίας, Λαογραφίας, Γλωσ
υπό τον τίτλο «Τό φιλολογικό έργο νών καί Μεταβυζαντινών γιά τόν σολογίας, Διεθνείς Σχέσεις, Οικο
του Βασίλη Λαούρδα» (1912—1971), ίδιο χώρο καί τήν Θράκη. Τό πλού νομία, Δημόσιο Δίκαιο κ.λ.π.). Οι
πρόσφατη έργασία του σημερινού σιο ύλικό του είναι στή διάθεση έπιλεγόμενοι είναι πτυχίοΰχοι Ε λ 
έξαίρετου Διευθυντοΰ του Κων]νου κάθε μελετητου γιά διενέργεια νεω- ληνικού Πανεπιστημίου καί γνω
Μητσάκη, Καθηγητού της Νεοελλη τέρων έρευνών σχετικών μέ τις έπι- ρίζουν 2 Εύρωπαϊκές γλώσσες καί 1
νικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο διώξε/ς του Ιδρύματος.
Βαλκανική. Κάθε υποτροφία είναι
Θεσσαλονίκης.
Αύτή
έκυκλοετήσια
καί μπορεί νά άνανεωθή γιά
Βαλκανικές Γλώσσες : *Η
φόρησε τήν 19-3-1976 όταν τό διδασκαλία τους άρχισε στά 1964 2 άλλα χρόνια έφ* όσον σημειούται,
Ι.Μ.Χ.Α. ώργάνωσε τό έπιστημο- ύπό τήν αιγίδα τού Ι.Μ.Χ.Α. καί βεβαιουμένη άρμοδίως, πρόοδος τού
νικό μνημόσυνο του πρώτου Διευ- συνεχίζεται άκόμη μέ έπιτυχία γιά υποτρόφου. Οί άριστεύοντες ύπ,όθυντου του Βασίλη Λαούρδα. Χρή- νά ένημερώνη τούς έπιστήμονες καί τροφοι μετά τήν λήξη τών σπουδών
ζει δέ ιδιαίτερης μνείας τό γεγονός φοιτητές σέ ξένα έργα σχετιζόμενα τους μπορούν νά προσληφθοΰν σάν
ότι ο Λαούρδας δέν ήταν μόνον ό μέ Ελληνικά προβλήματα. Εφέτος επιστημονικοί τού 'Ιδρύματος συνερ
έξοχος παιδαγωγός, φιλόλογος, ιστο λειτουργούν στή Θεσσαλονίκη 18 γάτες.
ρικός, έρμηνευτης του Πλάτωνα καί τμήματα γιά όλες τις Βαλκανικές
Θερινά Πανεπιστημιακά Μα
του ’Ισοκράτη, άλλά καί ό γενναίος γλώσσες καί φοιτούν μόνον πτυμαχητής πού έντάχθηκε στις μαχη χιούχοι ή φοιτητές θεωρητικών Ε π ι θήματα: ’Άρχισαν στά 1968μέ θέμα
τικές όμάδες κατά τήν κατοχή της στημών, ή δημόσιοι ύπάλληλοι πού τόν Ελληνικό Πολιτισμό γιά ξένους
χώρας (1941—1944) καί έκανε τό επιθυμούν γιά λόγους καθαρά επι φοιτητές σέ συνεργασία μέ τό
καθήκον του στις τραγικές εκείνες στημονικούς καί υπηρεσιακούς νά QUEENS COLLEGE τού Πα
ώρες τής ιστορίας μας, ύπακούων έκμάθουν γλώσσα βαλκανική ή τήν νεπιστημίου τής Νέας 'Υόρκης
στήν «έσωθεν έντολήν». *Η μνήμη ρωσσική. Γίνονται 50—55 μαθή Η.Π.Α. Ά πό τό θέρος τού 1973
καί τό όνομά του τιμάται έπάξια ματα κατά τό τρέχον 8μηνον (1]10] όμως άλλαξε βασικά ή μορφή τους
άπό τήν σεμνή του σύντροφο Λουίζα 76—31]5]1977) κάθε έβδομάδα 2 καί περιέλαβαν σπουδαστές άπό
Συνδίκα—Λαούρδα πού προσφέρει φορές, μέ διάρκεια 1 1]2 ώρας, πολλές χώρες τής Εύρώπης, τής
καί σήμερα πολύτιμες ύπηρεσίες κατά μάθημα, σύμφωνα μέ τό Αφρικής, τής Αμερικής κ.ά. Στό
στό Ι.Μ.Χ.Α. καί στήν εύγενή προσ ίσχύον πρόγραμμα, στον 4ο όροφο διεθνές αυτό σχολείο πού λειτουργεί
φορά τής όποίας όφείλεται ή συλλο τού οικήματος τού Ι.Μ.Χ.Α. (Τσι- κάθε Αύγουστο στό οίκημα τού
γή στοιχείων του δημοσιεύματος μισκή 45) στήν Θεσσαλονίκη. Οί Ι.Μ.Χ.Α. στήν Θεσσαλονίκη, διδά
σκουν καθηγητές Πανεπιστημίου
αύτοΰ.
παραδόσεις γίνονται μέ εύληπτο 'Έλληνες καί ξένοι. Τά μαθήματα
Βιβλιοθήκη : Είναι μοναδική τρόπο καί σύγχρονες μεθόδους διδαέχουν όργανωθή σέ 5 τμήματα, άνάτου είδους της στήν Ελλάδα. Ή
χήε ξένης γλώσσας.
λογα μέ τά ενδιαφέροντα τών σπου
λειτουργία τηο άρχισε γύρω στά
Υ ποτροφ ίες :
Προκηρύσσει δαστών. Στό Α' Τμήμα διδάσκονται
1957 μέ 1.000 βιβλία (τόμους) γραμ διαγωνισμούς γιά επιλογή καί άπομαθήματα ^'Ιστορίας, Τέχνης καί
μένα σέ Βαλκανικές ή Εύρωπαϊκές στολη υποτρόφων κατά προτίμηση
Αρχαιολογίας, Φιλολογίας καί Φι
γλώσσες, για νά άριθμή σήμερα σέ Βαλκανικές χώρες πρός έξειδί30.000 τόμους περ ίπου. Καταβάλ κευση σέ τομείς δράσεως τού Ι.Μ.Χ. λοσοφίας (Αρχαίας Εποχής). Στό
Β' τμήμα παραδίδονται μαθήματα
λονται άρμοδίως προσπάθειες γιά
τήν προμήθεια σπανίων έκδόσεων
"Ενα μέρος τής πλονσιωτότης βιβλιοθήκης τον 'Ιδρύματος ή οποία περιέχει
καί κυρίως ξενογλώσσων καί τόν
χιλιάδες τόμων τής παλαιάς και τής νέας βιβλιογραφίας.
έμπλουτισμό της μέ νέες δωρεές ή
άγορές έργων. Τά κενά της συμ
πληρώνονται άπό έξαίρετα βοηθή
ματα καί ποικιλόμορφα βιβλία ή
έντυπα γενικά τής Βιβλιοθήκης τής
Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
’Αρχείο: Περιλαμβάνει άξιόλογο
υλικό τής ιστορίας του Μακεδονικού
αγώνος πού ή συγκέντρωση καί ή
παράδοσή του στό Ι.Μ.Χ.Α. έγινε
άπό τήν Επιτροπή Διεκδικήσεως
Εθνικών δικαίων. Επίσης έχει κώ
δικες τής Μητροπόλεως Νευροκοπίου και Στρώανιτσας, άντίγραφα
Κωδίκων τής Μητροπόλεως Ξάνθης
και φωτογραφίες του Μακεδονικού
αγώνος, μικροφωτογραφίες Βυζαν
τινών Κωδίκων μέ κείμενα γιά τήν
Θεσσαλονίκη καί γενικά τήν Μα
κεδονία, κ.ά. Παράλληλα συγκεν
τρώνει άντίγραφα έκθέσεων περί

I. Μ. X. A.
Βυζαντινής 'Ιστορίας, Τέχνης καί
Φιλολογίας (Μεσαιωνική Ε λ λ ά ς).
Στο Γ' Τμήμα μαθήματα 'Ιστορίας,
Λαογραφίας, Τέχνης καί Φιλολογίας
(Νεωτέρα Ελλάς). Στο Δ ' Τμήμα
μόνον 'Ιστορία (Αρχαία, Βυζαντινή,
Νεοελληνική) καί στο Ε ' Τμήμα
μόνον Τέχνη (Αρχαία, Βυζαντινή,
Νεοελληνική). Ε πίσ ης διδάσκονται
τα Ελληνικά 3 ώρες τήν ήμέρα,
σε όλους γενικά τούς σπουδαστές.
Έ τ σ ι στή μικρή αύτή διεθνή κοινω
νία τής Θεσσαλονίκης, παρέχεται
κάθε καλοκαίρι ή δυνατότητα νά
γνωρίση άπο κοντά τήν Ελληνική
πολιτιστική κληρονομιά καί παράλ
ληλα νά καλλιεργήση προσωπικές
σχέσεις μέ ανθρώπους πού ό καθένας
τους άντιπροσωπεύει μιά άλλη πρα
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γματικότητα. 'Η ευκαιρία αύτή
συμβάλλει στήν καλύτερη γνωριμία
των λαών καί βοηθά τούς σπουδα
στές του νά συνειδητοποιήσουν ότι
παρά τις διαφορές τους, οι άνθρωποι,
έχουν παράλληλα καί πολλά κοινά βα
σικά στοιχεία πού τούς φέρνουν πολύ
κοντά (άγων έπιβιώσεως, πόθος
ελευθερίας, ειρήνης καί δικαιοσύνης
καί όραματισμος ενός καλυτέρου
μέλλοντος). Το πρόγραμμα αύτό,
πέραν των γλωσσικών μαθημάτων
είναι ούσιαστικο (μέ εύρύ κύκλο
Πανεπιστημιακό) γιά τήν ιστορία
καί τον Πολιτισμό μας. 'Ένας άπο
τούς βασικούς σκοπούς του είναι
νά δουν καί νά ζήσουν οι ξένοι φοι
τητές τήν Ελλάδα σάν μιά ζωντανή
πραγματικότητα. Γι’ αύτο γίνονται
παράλληλα εκδρομές, επισκέψεις σ ε
μουσεία, παρακολουθήσεις άρχαίων
δραμάτων, συναυλιών καί λαϊκών
χορών.
Με αύτο τον τρόπο καλλιεργούνται
διαπροσωπικές σ χ έ σ ε ις καί δημιουρ-

γεΐται κλίμα ειλικρινούς συνεργασίας
καί άμοιβαίας κατανοήσεως.
Συνέδρια — Συμπόσια : Το
Ι.Μ.Χ.Α. διωργάνωσε ήδη δύο Συνέ
δρια γιά τήν Α ρχαία Μακεδονία.
Το πρώτο έπραγματοποιήθη στά
1968 στή Θεσσαλονίκη καί το δεύ
τερο στά 1973. Ε πίσης στά 1968
έγινε το Συνέδριο γιά τήν «Αύτοκρατορική Τδέα στο Βυζάντιο», σ ε
συνεργασία τού Ι.Μ.Χ.Α. μέ το
Βυζαντινό Ινστιτούτο τού Πανε
πιστημίου Θεσσαλονίκης. 5Απο τά
τρία Συμπόσια Λαογραφίας πού
διωργάνωσε, το πρώτο έλαβε χώρα
τον *Απρίλιο τού 1974 στο μέγαρο
τής Ε.Μ.Σ. στή Θεσσαλονίκη (βλέπε
σχετικό δημοσίευμα στο τεύχος Μαίου, σελ. 306 τής «Ε.Χ.» 1974). Το
δεύτερο έγινε τον Μάρτιο τού 1975
στήν Κομοτηνή (βλέπε σχόλιο «Ε.
X.» στο τεύχος Μαίου 1975, σελ.
289) καί το τρίτο έπραγματοποιή
θη στήν Αλεξανδρούπολη (14—17]
10]1976). Σκοπός τους είναι ή τό-
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Τό έκ τώ ν α π ο φ ά σ ε ω ν
τού Συμβούλι ου τής ' Επι κράτει ας
άπορρέον δεδικασμένον
ΑΙ π αρά τής Όλομελείας καί
τω ν τμημάτων τού Συμβουλίου
τής Επικράτειας έκδιδόμεναι α πο
φάσεις (άκυρωτικαι και απορρι
πτικά!), αποτελούν δεδικασμένον
μεταξύ τώ ν διαδίκων, ίσχύον και
επί πάσης ενώπιον δικαστηρίου
ή διοικητικής άρχής ύποθέσεως ή
διαφοράς. ’Αλλά τό τοιούτον, μό
νον ώς προς τό δι* αυτών κριθέν
διοικητικής φύσεως ζήτημα, ούχί
δε και ώς προς τό π α ρ ’ αυτών, π α 
ρεμπιπτόντως, διά τήν λύσιν, τού
διοικητικής φύσεως ζητήματος, έξετασθέν, αστικής φύσεως, θέμα.
Εντεύθεν, αι Διοικητικά! Ά ρχαί,
δεν δύνανται ύπό τά αύτά πραγμα
τικά περιστατικά νά κρίνωσιν αν
τιθέτους προς τά δι* άποφάσεως
τού Συμβουλίου τής Επικράτειας
κριθέντα, επί τού ύ π 5 αυτού λυθέντος διοικητικής φύσεως ζητή
ματος, έστω και εάν επικαλούνται
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διάταξιν νόμου μη μνημονευομένην εις τήν άπόφασιν τού Συμβου
λίου Επικράτειας μεταξύ τώ ν ύπ*
αυτού ληφθεισών ύ π ’ όψιν προς
έπίλυσιν τού ζητήματος.
Σημειωτέον ότι, προϋπόθεσιν
τής ύπάρξεως δεδικασμένου, συνιστα ή ταυτότης τώ ν διαδίκων και
τής διαφοράς. Δεν ύφίσταται δεδικασμένον, εξ ού νά κωλύεται ή έρευ
να τής νομιμότητος τής αυτής διοι
κητικής πράξεως μεταξύ τώ ν αυ
τώ ν διαδίκων ύπό τώ ν πολιτικών
δικαστηρίων, εις περίπτω σιν έγέρσεως αγω γής, διά τής οποίας αμ
φισβητείται αυτή, βάσει έτέρας
ιστορικής και νομικής αιτίας. Ω σ 
αύτως δεν γεννάται δεδικασμένον
εξ άπλής περί τά π ράγμ α τα κρί-

σεως, ούτε καί εξ άποφάσεως μή
οριστικής καί τελεσιδίκου, ενώ άπεναντίας, δεδικασμένον γεννάται
καί ώς προς τά παρεμπιπτόντω ς
καί προκριματικούς λυθέντα ζη τή 
ματα. Ε π ίσ η ς μόνον έκ τής άκυρώσεως πράξεως, λόγω άνεπαρκούς ή εσφαλμένης αιτιολογίας, δεν
παράγεται δεδικασμένον.
Ή ισχύς τής άκυρωτικής ά π ο 
φάσεως τού Συμβουλίου τής Ε π ι 
κράτειας, ύπό τή ν έποψιν τού εξ
αύτής δεδικασμένον, περιορίζεται
εις τήν συγκεκριμένη ν πράξιν τής
Διοικήσεως, ήτις άπετέλεσεν τό
άντικείμενον τής προσφυγής, οπό
τε ή Διοίκησις, συμμορφουμένη
προς τήν άπόφασιν τούτην, οφεί
λει ν* άποκαταστήση τά πράγμα-

τει καί ιδρύματα σάν τό Ι.Μ.Χ Α.,
πού συνδέουν τό παρελθόν με τό
παρόν καί τό μέλλον (χθές, σήμερα,
αύριο) καί τά όποια άποτελοΰν, γιά
τον λόγο αύτόν, άνε^τίμητες ύποθή
κες γιά τούς σύγχρονους 'Έλληνες
καί τήν νέα μας γενιά.

νωση του ενδιαφέροντος των επαρ
χιακών άστικών κέντρων, γιά την
μελέτη του λαογραφικου πλούτου,
των εθίμων καί της λαϊκής τέχνης
της περιοχής των πού είναι άπαραίτητη γιά την καλύτερη γνωριμία
με τήν πολιτιστική μας παράδοση.
Το Α' Συμπόσιο Γλωσσολογίας του
Βορειοελλαδικού χώρου (Ηπείρου—
Μακεδονίας—Θράκης) έλαβε χά>ραν
έξ άλλου στή Θεσσαλονίκη (28—30]
4]1976) καί το Β' Συμπόσιο ώργανώθη άπό το Ι.Μ.Χ.Α. καί το ’Ινστι
τούτο Βαλκανικών Σπουδών τού
Βελιγραδιού Σερβίας καί έγινε πρό
σφατα στή Καβάλα (7-10J11]1976)
με κύριο θέμα τήν «Συνεργασία
Ελλήνων καί Σέρβων κατά τούς
άπελευθερωτικούς άγώνες 1804—
1830». Τύ Ι.Μ.Χ.Α. έξ άλλου
άνεκοίνωσε τήν οργάνωση Διεθνούς
Συμποσίου στήν Καστοριά άπό 18
έως 20 Αύγούστου 1977 με θέμα
«Ό Ελληνισμός καί ή Κρίση τού
’Ανατολικού Ζητήματος 1875-1878»

Τό Ι.Μ.Χ.Α. λοιπόν με τά μέσα
πού διαθέτει καί τά προγράμματα
πού έφαρμόζει, συμβάλλει θετικά
σ^ήν άνάδειξη καί κατάρτιση νέων
έπιστημόνων πού σάν ειδικευμένοι
μελετηααί (Βαλκανιολόγοι) συμβάλ
λουν στήν πραγμάτωση τών προαναφερθέντων σκοπών του γιά τήν
καλύτερη κατανόηση καί συνεργα
σία της χώρας μας με τούς Βαλκα
νικούς λαούς. Έ τσ ι άπο δεικνύεται
τρισδιάστατα δτι ή Μακεδονική
πρωτεύουσα έχει συνείδηση τών
έναντι τού Έθνους ιστορικών της
εύθυνών άφοΰ τόσο έντονα καλλιερ
γεί τά Ελληνικά ιδανικά. Δίνει δε
ταυτόχρονα τήν εικόνα δτι είναι μία
σύγχρονη «πόλη» στήν έννοια της
οποίας δεν περιλαμβάνονται μόνον
καταστήματα, άγορές, ιδιωτικές κα
τοικίες καί φιλανθρωπικοί σύλλογοι.
’Αλλά πώς, έκτος απ’ αύτά, διαθέ

Έφημερίς Μακεδονία (11-1-1957
καί 31-5-1959), 2) 'Ιστορία τής
Μακεδονίας 1354—1833, ’Αποστό
λου Βακαλοπούλου, 3) Συνοπτικά
στοιχεία (έκθεση) ίδρύσεως καί έρ
γου τού Ι.Μ.Χ.Α., 4) Σύγχρονη
’Εγκυκλοπαίδεια Έλευθερουδάκη,
5) ’Ανακοινώσεις Ι.Μ.Χ.Α. περί
Συνεδρίων καί Συμποσίων του, 6)
'Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους,
’Εκδοτικής ’Αθηνών (τόμοι Γ,Δ,Ε,),
7) Παγκόσμιος 'Ιστορία H.W .
WELLS (τόμος Α') καί 8) ’Εκδό
σεις τού Τ.Μ.Χ.Λ.

τα eis ήν θέσιν θά εύρίσκοντο, εάν
δεν είχεν έκδοθή ή άκυρωθεϊσα πράξις αυτής, ουδόλως δε εκτείνεται ή
ισχύς τής ώς άνω άποφάσεως εις
άλλην μή προσβληθεί σαν πράξιν
τής αυτής Διοικητικής ’Αρχής, έσ
τω και αν αυτή είναι όμοια κατά
τήν φύσιν αυτής ττρός την άκυρωθεΐσαν καί φέρει τό αυτό νομικόν
ελάττωμα ή πλημμέλειαν. Ά λλ’
ένω ή ακυρωτική άπόφασις έξαφανίζουσα τήν άκυρωθεισαν πρά
ξιν, ισχύει έναντι παντός καί διά
τά πολιτικά δικαστήρια, επί απορ
ριπτικής άποφάσεως, ό μή ών διά
δικος κατά τήν δίκην, έφ’ ής έξεδόθη αυτή, δεν δύναται νά έπικαλεσθή τό έκ τής άποφάσεως ταύτης άπορρέον δεδικασμένον, δπερ
είναι σχετικόν καί ούχι απόλυτον
καί εκτείνεται μόνον επί τών υπό
του Σ.τ.Ε. ευθέως ή παρεμπιπτόν
τως κριθέντων ζητημάτων. ’Εν
ταύθα, δέον νά σημειωθη, όμως,
ότι ή ακυρωτική άπόφασις του
Σ.τ.Ε. δεν άποτελει δεδικασμένον,
κωλυον τήν έκδοσιν ταυτοσήμου
πραξεως, έφ’ όσον ή έκδοσις αυγή
γίνεται μετ’ έπανάληψιν τής δια
δικασίας, μετά νέαν έρευναν τής
υποθέσεως καί μετ’ έκτίμησιν άποδεικτικών στοιχείων μή ληφθέντων υπ’ όψιν κατά τήν άρχικήν
ακυρωθεισαν πράξιν ή έφ’ όσον εν
γενει συντρέχει νέον πραγματικόν
γεγονός, όπερ δεν είχεν υποπέσει

εις τήν άντίληψιν του άκυρωτικου
δικαστου.
Έξ άλλου, ή νομολογία παγίω ς
δέχεται ότι, τό έκ τών άποφάσεων
του Συμβουλίου τής ’Επικράτειας
άπορρέον μεταξύ τών διαδίκων
δεδικασμένον, ισχύει έν πάση ενώ
πιον τών πολιτικών δικαστηρίων
διαφορά, καθ’ ήν προέχει τό υπό
του Συμβουλίου τής Επικράτειας
κριθέν διοικητικής φύσεως ζήτημα,
όχι μόνον όταν αι άποφάσεις τού
Συμβουλίου τής ’Επικράτειας είναι
προγενέστεροι του χρόνου, καθ’
όντά πολιτικά δικαστήρια τό πρώ 
τον έπιλαμβάνονται διαφοράς, εις
ήν προέχει τό δι’ αυτών λυθέν δι
οικητικής φύσεως ζήτημα, άλλά
καί όταν αύται είναι μεταγενέστε
ροι τών άποφάσεων τών πολιτι
κών δικαστηρίων, άτινα έπιληφθέντα τής διαφοράς πριν ή έπιληφθή τό Συμβούλιον τής ’Επι
κράτειας τού διοικητικής φύσεως
ζητήματος, παρεμπιπτόντως δέ,
προς διάγνωσιν τής εις δίκην άχθείσης ιδιωτικής διαφοράς, έξετάσαντα τούτο, έξέφερον περί αυ
τού κρίσιν άντίθετον προς τήν
υπό τού Συμβουλίου τής ’Επικρά
τειας διά τής μεταγενεστέρας έκδοθείσης άποφάσεώς του έξενεχθεΐ σαν, οπότε τό έκ τής άποφάσεως
τού τελευταίου τούτου παραχθέν,
ώς προς τό δι’ αύτής κριθέν διοι
κητικής φύσεως ζήτημα μεταξύ

τών διαδίκων, δεδικασμένον ύπερισχύει τού τοιούτου έκ τής προ
γενεστέρους έκδοθείσης καί τελε
σιδίκου καταστάσης άποφάσεως
τού άναρμοδίου καθ’ ύλην πολι
τικού δικαστηρίου. Κατ’ άκολουθίαν, τά πολιτικά δικαστήρια έπιλαμβανόμενα νεωτέρας άγω γής έκ
τής αύτής διαφοράς, δεσμεύονται
υπό τού έκ τής νεωτέρας άποφά
σεως τού Συμβουλίου τής ’Επι
κράτειας άπορρέοντος δεδικασμένου.
Τέλος, ή Διοίκησις υποχρεοΰται, άπαγγελθείσης υπό τού Συμ
βουλίου τής ’Επικράτειας άκυρώσεως πράξεως τινός, νά συμμορφωθή προς τό περιεχόμενον τής
άποφάσεως, άναλόγως τώ ν έκάστοτε περιστάσεων, διά θετικής ένεργείας ή ν’ άπόσχΊ] άπό πάσης ένεργείας άντιτιθεμένης προς τά υπό
τού Σ.τ.Ε. κριθέντα. ‘Η ύποχρέωσις αυτή τής Διοικήσεως, έκτείνεται εις τήν άποκατάστασιν τών
πραγμάτω ν εις τήν προ τής άκυρωθείσης πράξεως νομικήν κατάστασιν. ’Επί παραλείψεως όφειλομένης ένεργείας, είδικώτερον, ή
υποχρέωσις τής Διοικήσεως, συνίσταται εις τήν άποκατάστασιν
τών πραγμάτων, εις ήν Θέσιν θά
ήσαν ταύτα άρχήθεν, έάν δηλονό
τι είχεν λάβει χώραν, ώς έδει, ή
έκ τού νόμου έπιβαλλομένη ένέργεια.

Επίλογος

Βιβλιογραφία
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ΟΠΛΑΣΚΙ Α
"Ενα ώραιο άθλημα πού κατακτά καθημε
ρινά δλο καί περισσότερους φιλάθλους.
Ε πιμ έλεια : ΣΠΥΡΟΣ Τ Ζ Ε Τ Ζ ΙΑ Σ, Π ο λ . ‘Υ πάλληλος Χ ω ροφυλακής

Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ δομή τής όπλασκίας
χαρακτηρίζεται άπό την «εύγένεια» τών
κινήσεων και τήν ξεχωριστή της «προ
σωπικότητα». Στήν Ελλάδα τό άθλημα
τής Όπλασκίας, 'Οπλομαχίας, Ξιφασκίας,
όπως είναι περισσότερο γνωστό είσήχθη
λίγα χρόνια μετά άπό τήν άπελευθέρωση
τής πατρίδας άπό τόν τουρκικό ζυγό.
’Αρχικά έγινε ένα άπό τά κύρια μαθή
ματα στις Στρατιωτικές Σχολές και μέ
πρώτο καθηγητή τόν Γερμανό M TLLER.
Στήν συνέχεια τόν διαδέχθηκαν ό Νικό
λαος Πολίτης και ό Κων]νος ’Ηλιόπουλος, ό ^όποιος ίδρυσε καί τήν πρώτη
Ιδιωτική «σάλα» όπλομαχίας.
’Αρκετά χρόνια άργότερα καί συγκε
κριμένα τό 1888, ίδρύθηκε ό όμιλος
«Φιλόπλων», τοϋ όποιου μέλος ήταν καί
ό άείμνηστος καθηγητής τής ’Ιατροδικα
στικής ’Ιωάννης Δροσόπουλος ό όποιος
κατέκτησε καί τόν τίτλο τού πρώτου
Όλυμπιονίκου, στό άθλημα τής Ξιφασ ®(*ζ· J o 1896 ίδρύθηκαν καί άλλοι σύλ
λογοι όπως ό Πειραΐκός Σύνδεσμος,
ή ’Αθηναϊκή Λέσχη καί ό Ό μ ιλος ‘Οπλο
μάχων ’Αθηνών. ’Αξίζει νά σημειωθή
ότι μέχρι τότε τό άθλημα τής Όπλασκίας
ήταν πολύ κλειστό σπόρ καί γιά λίγους.
Σιγά—σιγά όμως καθώς τά χρόνια περ
νούσαν ή Ξιφασκία άρχισε νά διαδίδεται
περισσότερο καί τό 1960 στό άθλητικό
στερέωμα παρουσιάστηκαν νέοι σύλλο
γοι,^ πού άρχισαν νά καλλιεργούν τό
ώραιο αύτό σπόρ μέ περισσότερη ένταση
όπως ό Π.Γ.Σ. ό Παναθηναϊκός καί
ά λλοι..............
Ή «δεκαετία» 1960—1970 στάθηκε
«σταθμός» στήν ιστορία τού «εύγενικού»
σπόρ, καί έτσι ύστερα άπό συντονισμένες
προσπάθειες τό 1972 ίδρύθηκε γιά πρώτη
φορά ή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΟΠΛΑΣΚΙΑΣ. Σήμερα στό δυναμικό τής
Ε.Ο.Ο. άνήκουν, δέκα σύλλογοι καί γύρω
στούς 300 έγγεγραμμένους άθλητές.
Στήν Ξιφασκία διακρίνουμε τρεις κατη
γορίες άγωνισμάτων: τήν ΣΠΑΘΗ (σάμπρ)
τό ΞΙΦΟΣ—ΑΣΚΗΣΕΩΣ (φλερέ) καί τό
ΞΙΦΟΣ—ΜΟΝΟΜΑΧΙΑΣ (έπέ).
Καί στά τρία αύτά άγωνίσματα ύπάρχουν άτομικά καί όμαδικά πρωταθλήματα.
Στή χώρα μας τό άθλημα τής Όπλασκίας
τά τελευταία χρόνια έχει χαράξει μιά
άλματώδη άνοδική πορεία στή συνείδησι
τών Ελλήνων. Είναι ένα πολύ ένδιαφέρον
σπόρ μέ δικές του ξεχωριστές άθλητικές
συγκινήσεις.
Η ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΟ
ΦΥΛΑΚΗΣ (Σ. A. X.) τά τελευταία
χρόνια στά πλαίσια τών πρωταθλημάτων
τών ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ έχει
παρουσιάσει πολύ άξιόλογα άποτελέσματα στό άθλημα τής Όπλομαχίας, καί
έχει άποσπάσει τά πιο κολακευτικά σχό
λια τών ειδικών τού άθλήματος.

Ή Σκοπευτική 'Ομο
σπονδία
τούς

βράβευσε

καλύτερους
τού 1976.

ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΙ
Νέα Πανελλήνια ρεκόρ άπό
σκοπευτές καί σκοπεύτριες
τής Χωροφυλακής.
ΠΡΙΝ άπό λίγο καιρό και συγκεκριμένα
οτίς 30-1-77 οί σκοπεύτριες τοϋ Σώματος
έπέτυχαν την βελτίωση ένός Πανελλη
νίου ρεκόρ και τήν Ισοφάριση ένός άλλου.
Ή Ενωμοτάρχης Δήμητρα ΓΑΛΑΝΗ
πραγματοποίησε νέο Π.Ρ. στό πιστόλι
(25 μ.) μέ 542 (600 έπιτυχίες έναντι
533 (600 πού ήταν τό παλαιό).
Στό άγώνισμα «Καραμπίνα Πρηνηδόν»
ή συνεχώς άνερχομένη σκοπεύτρια τής
Χωροφυλακής Ελένη ΤΣΕΛΛΟΥ, Ισοφά
ρισε τό ρεκόρ τής πρωταθλήτριας 1976
Ζωής ΓΚΙΑΛΗ μέ 537)600, γεγονός
πού γεμίζει αίσιοδοξία γιά τό μέλλον
τής λαμπρής άθλήτριας.
Επίσης ή Ενωμοτάρχης Βάσω ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ύστερα άπό μιά μικρή κάμψι ξαναβρήκε
τόν άγωνιστικό της παλμό και τό άπέδειξε
περίτρανα όταν στό άγώνισμα, μέ
«άεροβόλο— πιστόλι» ξεπέρασε σημαν
τικά, τό παλαιό ρεκόρ τής Μπερτζελέτου,
σημειώνοντας 542]600β. και ύπόσχεται
νέα ρεκόρ γιά τό μέλλον.
Στούς ίδιους άγώνες ΕΦΗΒΩΝ— ΓΥ
ΝΑΙΚΩΝ ό ’Ενωμοτάρχης Ξενοφών
ΚΡΑΝΑΣ, στήν «Καραμπίνα. — Πρηνη
δόν» 3 στάσεων, άπέσπασε τήν πρώτη
θέση μέ 518]600β.
Τέλος λίγες ήμέρες άργότερα ό ίδιος
άθλητής στούς σκοπευτικούς άγώνες
πού διοργάνωσε ό Παναθηναϊκός και ή
Π.Σ.Ε. πραγματοποίησε νέο πανελλήνιο
ρεκόρ έφήβων, στήν «καραμπίνα—πρηνη
δόν» 584]600 καί έντυπωσίασε τούς παρισταμένους μέ τήν θαυμάσια άγωνιστική του διάθεση.

ΟΠΩΣ κάθε χρόνο έτσι και έφέτος
ή Σ.Κ.Ο.Ε. πραγματοποίησε στό σκο
πευτήριο τής Καισαριανής τήν έπίσημη
έτήσια έκδήλωσή της, γιά νά τιμήση
τούς Πρώτους τής χρονιάς πού πέρασε
καί νά κόψει τήν πίττα τοϋ Νέου Χρόνου.
Ο πρόεδρος τής ΣΚΟΕ κος Λυκούρης,
άφοϋ μίλησε γιά τά «Πεπραγμένα τοϋ
1976» στή συνέχεια άπένειμε στούς διακριθέντες Σκοπευτές—Σκοπεύτριες καί
Ομάδες τοϋ 1976, τιμητικές διακρίσεις
γιά τήν προσφορά τους στό άθλημα τής
Σκοποβολής.
Ειδικό δίπλωμα καί κύπελλο δόθηκε
στή Γυναικεία Σκοπευτική όμάδα τής
Χωροφυλακής (Γαλάνη —- Νικολοπούλου—Γαλατιανοϋ), γιά τήν θαυμάσια
έπίδοσή τους στό «άεροβόλο—πιστόλι»
μέ 1509] 1600 βαθμούς.
Στήν θαυμάσια αύτή έκδήλωσή άπό πλευ
ράς Χωροφυλακής παρευρέθηκαν ό Δ]τής
τής Σ.Ο.Χ. Ταξίαρχος κος Άνδρέας
ΠΙΠΠΑΣ ώς έκπρόσωπος τοϋ Σώματος,
ό όποιος καί παρέλαβε τό δίπλωμα γιά
τήν βράβευση τής όμάδος τής Χωροφυ
λακής. Ό Ύποδ]τής τής Σ.Α.Χ. Άντ]ρχης
κος Κων]νος ΑΡΑΠΟΣΤΑΘΗΣ. Ό Δ]τής
Ταγματάρχης κος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ καί πολλοί άλλοι.

ΑΓΩΝΕΣ

Ή |Ενωμοτάρχης Δήμητρα Γαλάνη ή
οποία τήν 30-1-77 πραγματοποίησε νέο
πανελλήνιο ρεκόρ στό πιστόλι άπό από
σταση 25 μέτρων μέ 542 έπιτυχίες στις
600.

Ή Σχολή ’Αξιω ματικώ ν Χωροφυλακής
αθλητικό φυτώριο τοϋ Σώματος.
ΑΙΣΙΟΔΟΞΑ καί μέ σημαντικές άθλητικές έπιτυχίες ξεκίνησαν τήν νέα άγωνιστική περίοδο 1977, οί Δόκιμοι ’Αξιω
ματικοί τοϋ Σώματος.
Τό πρώτο δεκαήμερο τοϋ ’Ιανουάριου
(9-1-77) στούς διασυλλογικούς τής ΔΕΗ,
οί σκοπευτές τής ΣΑΧ πραγματοποιών
τας μιά δυναμική έμφάνιση άπέσπασαν
τήν τρίτη όμαδική νίκη στό άγώνισμα
καραμπίνας 0,22 πρηνηδόν, όπόστάσεως
50 μ. (Άσπρούδης—Βλαχάβας—Σκρέκας—Τσατσαρώνης).
Τό τελευταίο δεκαήμερο τοϋ ίδιου
μηνός (23-1-77), σέ μιά άλλη διοργάνωση
τής Α.Π. μέ τούς σκοπευτές της (Τσούτση— Άσπρούδη—Σκρέκα—Χλέτσα καί
Τσατσαρώνη), κατέκτησαν στό άγώνισμα
«Καραμπίνα—Πρηνηδόν» τήν γ' όμαδική
νίκη.
’Αξίζει έπίσηςνάσημειωθήδτι ό Δ. Α.
κος Τσούτης Κων. στούς ίδιους άγώνες
στήν «Καραμπίνα-γονυπετώς» κέρδισε τήν
γ άτομική μέ 376]400β καί έβαλε ύπο-

ψηφιότητα γιά τούς Βαλκανικούς άγώνες.
’Εκτός άπό τήν άγωνιστική δραστηριό
τητα στή σκοποβολή οί Δόκιμοι ’Αξιωμα
τικοί τής Χωροφυλακής καί στό ΒΟΛΛΕ*Υ· πραγματοποίησαν θαυμάσιες έμφανίσεις μέ νικηφόρα άποτελέσματα.
ΣΑΧ—ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (3—1) σέτ.
ΣΑΧ—Α.Ο. ΚΗΦΙΣΙΑ (2—2) σέτ. Μ
ΣΑΧ—ΙΩΝΙΚΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
(3—0) σέτ.
ΣΑΧ—ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ (3—1)σέτ.
Τέλος μέ τό κύκλωμα τής προετοιμα
σίας τους αύτής χωρίς καμμιά άμφιβολία
βλέπει κανείς πόσο προγραμματισμένα
καί μεθοδικά έτοιμάζονται οί Δόκιμοι
Αξιωματικοί έν δψει τών ήδη άνακοινωθέντων πρωταθλημάτων τών Παραγωγι
κών Σχολών, καί πιστεύεται δτι χάρις
στή διάθεση τών ύπευθύνων ’Αξιωματι
κών καί άθλητών τής ΣΑΧ θά πρωταγω
νιστήσουν στις διάφορες άθλητικές έκδηλώσεις τοϋ 1977 τών παραγωγικών
Σχολών.
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IIΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

Αστυνομικό

ΓΙΑΝΝΗ

ΜΑΡΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Μυθιστόρημα

ΠΡΟΗΓΟΥΜ ΕΝΟΥ

Ο 'Ο λ ύ μ π ιο ς, αρχιτέκτονας άπό τήν *Α θήνα, προσκαλείται στόν
Π λαταμώ να άπό τό ζεύγος ΕΥΘΥΜ ΙΑΔΗ, για νά κάνει μερικές νέες διαρ
ρυθμίσεις στήν καινούργια Β ίλλα τ ο υ ς . Στό βαγόνι τού τραίνου πού τα ξι
δεύει καί είναι μόνος τ ο υ , δπω ς άνοίγει τά μ άτια του β λέπ ει ά πένα ντί του
νά κάθεται ένας φ οβισμένος άνδρας, μέ μ ια βαλίτσα στα γόνατά τ ο υ . Κ ά θησαν λ ίγ ες ώρες μαζύ και στήν συνέχεια ό συνταξιδιώ τη ς άφ ήνοντας τήν
β α λ ίτσ α , παρακαλεΐ τόν ’Ο λύμπιο νά τή ν προσέχει καί ένώ π η γα ίν ει πρός
τήν τουαλέττα πού είναι π λ ά ϊ στόν έξώ στη τού β α γο νιο ύ , μέ ένα τίνα γμ α
π έ φ τ ε ι άπό τόν έξώ στη στό κ ε ν ό .
Δύο άνθρω ποι πού τόν παρακολουθούσαν ένδιαφέρθηκαν γ ια τή ν
άνεύρεσή τ ο υ . *0 ’Ο λύμπιος φ θάνει στόν Π λαταμώ να καί παίρνει μαζύ
του τήν βαλίτσα τού συνταξιδιώ τη τ ο υ . Στή Β ίλλα δπου τή ν έποχή έκείνη
φ ιλο ξενείτα ι καί ή Α ννιώ Λεονάρδου—μια δμορφη νεαρή γυναίκα —άφού
άνοιξαν τήν βαλίτσα δέν βρήκε τ ίπ ο τ ε . ‘Ο ά ρχιτέκ τονας πριν πέσει για
ύπνο νομ ίζει δ τι είδε άπό τό παράθυρο τού δω ματίου του στό σκοτάδι έναν
άπό τούς δύο άνδρες πού ένδιαφερόταν για τήν τύ χ η τού συνταξιδιώ τη τ ο υ .

(6) Λ ίγ α λόγια περί τής κ. Λεονάρδου
Ό Εύθυμιάδης είχε δίκιο. Χωρίς κανείς
νά μου τό ζητήση ξύπνησα πρωί. Τό πα
λιό κάστρο, λουσμένο στό πρωινό φως,
δέν είχε πια τή μαγεία της νύχτας. Ή
μέρα έδειχνε άσπλαχνα τις πληγές πού
του είχε προκαλέσει ό χρόνος. Στή γωνία
ή βαλίτσα του περίεργου συνταξιδιώτη
μου κατέστρεφε τήν πολυτέλεια τού δωμα
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τίου με τό ξεθωριασμένο χρώμα της. Πήγα
κοντά της καί τήν άνοιξα.
Σκέφτηκα πάλι δσα είχα σκεφτή καί
%®εζ· Την αδέιασα, μέ ιδιαίτερη προσοχή
αυτή τη φορά, άπό τό άσήμαντο περιεχό
μενο της. Χστερα, πόντο μέ πόντο ψαχούλεψα τη φόδρα της. Ή μουν σχεδόν βέ
βαιος πώς τά δάχτυλά μου θά συναντούσαν

κάτι, άλλά άπογοητευμένος διαπίστωσα
πώς δέν συνήντησαν τίποτε. Ξανάβαλα τά
φτωχά ρούχα τού άγνώστου στή θέσι τους
καί βγήκα στή βεράντα. *0 φίλος μου
έπαιρνε κιόλας τό πρωινό του. Κάθησα
άπέναντί του.
—Θάθελα νά περνούσα όλη μου τή ζωή
έδώ, μοΰ είπε άγκαλιάζοντας τό τοπίο μέ
τό βλέμμα του.
Ή τα ν ειλικρινής, άλλά, φυσικά, ξεγε
λούσε τόν έαυτό του. Είναι εύκολο νά πιστεύης πώς θάθελες νά περάσης τή ζωή
σου στήν έρημιά, όταν κάνης δέκα ταξίδια
τό χρόνο στό έξωτερικό κι* όταν αισθάνε
σαι σέ κάθε μεγάλη πρωτεύσουσα σάν στό
σπίτι σου.
—Ναί, είναι πάρα πολύ όμορφα, είπα.
Μιά κοπέλλα άπό τήν περιοχή, πού δέν
τήν είχα δή τό προηγούμενο βράδυ, άπόθεσε στό τραπεζάκι, εμπρός μου, ένα
όρεχτικό καί πλούσιο πρωινό.
—Στήν έξοχή άνοίγει ή δρεξι, είπε χα
μογελώντας ό οικοδεσπότης μου.
"Ημουν άπολύτως σύμφωνος καί τό
άπέδειξα μέ τόν τρόπο πού κατεβρόχθισα
τις βουτυρωμένες φρυγανιές μου.
—Δουλεύει στό σπίτι σου; ρώτησα
δείχνοντας τήν κοπέλλα πού έφευγε πρός
τό έσωτερικό τής βίλλας.
—Ναί, άλλά τή νύχτα κοιμάται στό
δικό της.
Ό ήλιος σκόρπιζε αναλυτό χρυσάφι
πάνω άπό τή θάλασσα τού Θερμαϊκού. Ό
Εύθυμιάδης είχε ξεχάσει τήν φυσιολατρία
του. Ή έκφρασί του είχε κάτι τό φιλήδονα
πονηρό. "Εροιξε ένα βλέμμα πρός τήν
πόρτα τής βεράντας, νά δή άν έρχεται
κανείς, καί μέ ρώτησε :
—Πώς σοΰ φάνηκε ;
—Ποιός |
—Αύτή ή όμορφη φίλη τής γυναίκας
μου.
—Ό π ω ς τό είπες: "Ομορφη. Πολύ
όμορφη. Πού βρίσκεται ό άντρας της ;
*0 Εύθυμιάδης χαμογέλασε.
—Μακάρι νάξερα. Κι* έδώ πού τά λέμε,
θαρρώ πώς δέν τό ξέρει ούτε ή ίδια.
—Χωρισμένοι;
—Νομίζω. Δέν ξέρω καί πολλά πράγμα
τα γι* αύτήν.
—Δέν τάχετε κουβεντιάσει μέ τήν γυ
ναίκα σου ;
—Ούτε κι* έκείνη ξέρει περισσότερα.
—Μά πώς ;
Μοΰ είχε πή πώς ή ’Αννιώ Λεονάρδου
ήταν φίλη τής γυναίκας του.
—Ναί... δηλαδή... όχι άκριβώς. Ή Λιλή
τή γνώρισε πέρυσι στό Σάλτσμπουργκ κι*
έγιναν φίλες. Ξέρεις, αυτές οι ξαφνικές
φιλίες τών ταξιδιών. Ή γυναίκα μου τής
μίλησε γιά τόν Πλαταμώνα — θά τδχης
προσεξη πως ή Λιλή έχει τήν έντύπωσ*.
πώς έκείνη άνακάλυψε τόν Πλαταμώνα,
όπως ό Κολόμβος τήν ’Αμερική — καί τήν
προσκάλεσε νά τόν έπισκεφθή όποτε ήθελε.
Καταλαβαίνεις, μιά πρόσκλησι άπ* αύτές
που ξεχνιούνται τόσο γρήγορα, οσο γρήγο
ρα γίνονται.
—Κι* όμως ή Λεονάρδου δέν τήν ξέχασε,
είπα.
Β |ρ|^αί κι* αύτό είναι τό περίεργο.
*0 Εύθυμιάδης έρριξε πάλι ένα βλέμμα
προς την πόρτα. Δέν φαινόταν κανείς.
—Οί κυρίες τόν πήραν γιά καλά, είπε.
—Γιατί περίεργο; ρώτησα.
Το εύλύγιστο κορμί καί τά πράσινα
ματια της Άννιως Λεονάρδου μ’ έκαναν
να ενδιαφερθώ γιά τήν ιστορία της.
—Γιατί ύστερα άπό τήν πρώτη συνάντησι οι κούκλες μας δέν είχαν καμμιά

επαφή. Ούτε αλληλογραφία, ούτε τίποτα
σχετικό. Ή Λιλή τήν είχε σχεδόν ξεχάσει
καί ξαφνικά, πριν δυό βδομάδες, πήρε ένα
γράμμα της άπό τη Νότιο ’Αμερική.
Έλεγε πώς έπρόκειτο νά γυρίση στήν
Ελλάδα καί πώς θυμόταν πάντα «τήν
καλή της φίλη» καί τήν «εύγενική πρόσκλησι». Καί πριν λίγες μέρες μάς ήρθε.
—Δέν μένει στήν Ελλάδα; ρώτησα.
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—Είναι δμως Ελληνιδα, ε ;
Ναί. Νομίζω άπό τήν Αίγυπτο.
Ό Εύθυμιάδης χαμογέλασε πάλι πο
νηρά.
—Καί τί κομμάτι! Φιλαράκο είσαι
τυχερός. I
—Γιατί τυχερός ;
—Γιατί ή ύμορφή μας Άννιώ νομίζω
πώς σέ καλοβλέπει.
Ή Λιλή Εύθυμιάδη πού φάνηκε εκείνη
τήν ώρα στήν πόρτα της βεράντας έκοψε
στή μέση τήν κουβέντα μας.
Φορούσε ένα έφαρμοστό πανταλόνι κι*
έτσι άμακιγιάριστη, μέ τή νεανική μπλού
ζα της άνοιχτή στόν ήλιοψημένο λαιμό,
φαινόταν μόλις είκοσι χρονώ. Καί στήν
πραγματικότητα δέν ήταν περισσότερο
άπό είκοσιπέντε. *0 φίλος μου περνούσε
τή γυναίκα του κάμποσα χρόνια — καί
ήθελε νά τό ξεχνά.
—Κοιμηθήκατε καλά; μέ ρώτησε.
—Σάν μωρό.
—Χαίρομαι, γιατί είχα φοβηθή μήπως
σάς άνησύχησαν τά σκυλιά.
\Λ/τ-Τά σκυλιά ;
Δέν είχα άκούσει τίποτα.
£jrHNai. ’Άρχισαν νά γαυγίζουν γύρω
στις δύο. Σέ λίγο δμως έπαψαν.
Ό Εύθυμιάδης δέν φάνηκε νά άνησυχή.
—Κάποιος άλήτης θά δοκίμασε νά μπη
στόν κήπο, άλλά θά τό μετάνοιωσε πολύ
γρήγορα. *0 Άμίλκας κι ό Αννίβας είναι
καλοί φύλακες. Ό θεός νά σέ φυλάξη άπό
τά δόντια τους.
Δέν είχα διαπιστώσει τήν παρουσία τέ
τοιων θηρίων στή βίλλα -ψ,· καί τό είπα.
—Είναι χαριτωμένα ζώα, βιάστηκε νά
μου έξηγήση ή Λιλή Εύθυμιάδη. 'Όταν
είμαστε μπροστά είναι ήμερα, σάν
σκυλάκια σαλονιού. Τή νύχτα δμως, δταν
μείνουν μόνα τους... Τί τά θέλετε; Σ ’ αύτή τήν έρημιά χρειάζεται νά παίρνη καί
κανείς τά μέτρα του.
—Πολύ σωστά, είπα σκεπτικός.
Θυμόμουν τόν άνθρωπο πού είχα δη
άπό τό παράθυρό μου, νά στέκεται μέ τό
πρόσωπο γυρισμένο στή βίλλα. Θυμόμουν
πώς είχα ξεχωρίσει κάτω άπ* τό φως του
φεγγαριού τά ξανθά του μαλλιά. Τά σκυλιά
του Εύθυμιάδη, μέ τά άρχαία καρχηδονικά
όνόματα, είχαν άγριέψει γιατί ένας τυ
χαίος άλήτης θέλησε νά κλέψη κάποιο
φρούτο άπό τόν κήπο ή γιατί ό ξανθός
κρεμανταλάς του ταξιδιού είχε δοκιμάσει
να τελειώση κάτι πού άρχισε στό τραίνο;
Ή δροσερή φωνή τής οικοδέσποινας μ*
έβγαλε άπό τις σκέψεις μου:
—’Επί τέλους άπεφάσισε νά ξυπνήση
κι ή Άννιώ.
Τή νύχτα, δταν είχα φτάσει στό σπίτι
τού πλουσίου φίλου μου, κάτω άπό τό φως
του ήλεκτρικοΰ, μου είχε φανή ή πιό
όμορφη γυναίκα πού είχα συναντήσει στή
ζωη μου. Τώρα, δπως τήν έβλεπα στήν
πόρτα τής βεράντας, νά άντιμετωπίζη
νικηφόρα τό άδυσώπητο πρωινό φως,
βρήκα πώς ή χθεσινή μου έντύπωσι, ήταν
κατώτερη άπό τήν πραγματικότητα. Κον
τολογίς τήν είχα πάθει μαζί της καί στήν
ηλικία των τριανταχτώ χρόνων δέν έχει

ένας άντρας τις δικαιολογίες των είκοσι.
Χθές μου είχε φανή λίγο μυστηριώδης
καί άπρόσιτη. Σήμερα, κάτω άπό ένα
ρούχο πού δυσκολευόταν πολύ νά κρύψη
τις γραμμές μιάς σάρκας λαχταριστής,
πιό κοντινή, πιό «πραγματική» άλλά καί
χίλιες φορές πιό ποθητή. Στά γυμνά μπρά
τσα της άστραφταν άκόμα οί τελευταίες
σταλαγματιές άπό τό πρωινό μπάνιο της.
Καί σάν ή ώραία γυναίκα νά είχε μαντέψει
τί ένοιωθα καί νάθελε νά γίνη άκόμη πιό
άνθρώπινη καί κοντινή είπε, ύστερα άπό
τούς τυπικούς χαιρετισμούς.
—Έ χ ω μιά πείνα!
"Τστερα τέντωσε τά χέρια της — ή
μπλούζα της ήταν πολύ έλαφριά γιά νά
άντέξη «σεμνά» μιά τέτοια κίνησι — κι*
άνα στέναξε.
—Θεέ μου, τί όμορφο πρωινό!...
Ή φυσιολατρία τού φίλου μου είχε
έναν κοσμικό μπλαζεδισμό πολύ λίγο
συμπαθητικό. Ή φυσιολατρία τής Ά ννιώς Λεονάρδου είχε κάτι τό αισθησιακό.
Δινόταν στό όμορφο πρωινό σάν σ’ ένα
ποθητό έραστή.
’Ήμουν τριανταχτώ χρόνων καί δέν
είχα ζήσει σάν άγιος. Γιά πρώτη φορά
δμως καταλάβαινα τί άκριβώς έσήμαινε
ή κουβέντα «μιά γυναίκα γιά τήν οποία
μπορεί νά κάνη κανείς τρέλλες». Εκείνη
τήν ώρα θάθελα νά πώ κάτι χαριτωμένο,
έξυπνο, άξιοπρόσεχτο. Δέν βρήκα νά πώ
τίποτε. Απολύτως τίποτε. Φαίνεται πώς
ή έκφρασί μου θά ήταν κάπως άνόητη
γιατί ή Λιλή Εύθυμιάδη γέλασε.
—Άννιώ, είπε εύθυμα, άρχίζω νά φο
βάμαι.
—Γιά ποιόν;
—Γιά τόν φίλο μας.
Ή ώραία γυναίκα μέ χάϊδεψε μέ τό
βλέμμα της.
—Ό κ. ’Ολύμπιος κινδυνεύει; Ά πό
ποιόν ;
—Ά ν έβλεπες πώς σέ κυττοΰσε, δέν
θ* άκανες αύτή τήν έρώτησι, άπάντησε
ή οικοδέσποινα γελώντας.
Τό μόνο πού παρακάλεσα μέσα μου
έκείνη τή στιγμή ήταν: «Θεέ μου νά μήν
κοκκινίσω». Γίνεται πολύ γελοίος ένας
άντρας πού κοκκινίζει, κάτω άπό τέτοιες
συνθήκες, δταν πλησιάζη τά σαράντα. Ή
Άννιώ γύρισε μέ τό πιό γοητευτικό της
χαμόγελο πρός τό μέρος μου.
—Οί φίλοι μας μάς πειράζουν, είπε.
Ά πό τά λόγια της κράτησα αύτό τό
«μάς». Ή ταν άνόητο, άλλά μοΰ ήταν
εύχάριστο.
Τήν βίλλα τών Εύθυμιάδηδων τήν είχε
κτίσει ό Μαρμαρινός, ένας συνάδελφός
μου πανάκριβος, πού συνεδύαζε μιά τερά
στια φήμη μέσα στόν κόσμο τών σνόμπ
καί τών έκατομμυριούχων μ* ένα ταλέντο
άληθινά μεγάλου καλλιτέχνη, πράγμα πού
δέν είναι πολύ συνηθισμένο. Ό διάσημος
συνάδελφός μου δικαιολογημένα σίγουρος
γιά τό γούστο του, δέν δέχτηκε τις «καλλι
τεχνικές» διορθώσεις τής Λιλής Εύθυμιά
δη, πράγμα πού έκανε τήν χαϊδεμένη αύτή
γυναίκα νά βεβαιωθή πώς ό «περίφημος»,
Μαρμαρινός «δέν ήξερε πού πάνε τά τέσ
σερα» άπό άρχιτεκτονική. Ό άντρας της
συμφώνησε μαζί της, δπως συμφωνούν
δλοι οί άντρες πού έχουν νεώτερες τους
κι* όμορφες γυναίκες — καί τις άγαπούν.
Στά τριανταοχτώ μου χρόνια, σάν άρχιτέκτονας δέν είχα καταφέρει τίποτα ή
σχεδόν τίποτα. Έ βγαζα μόλις δ,τι μοΰ
χρειαζόταν γιά νά ζώ, δέν είχα καμμιά
φήμη καί δέν είχα- αύταπάτες γιά τό τα
λέντο μου. Α πλώ ς είχα ένα έπάγγελμα

καί προσπαθούσα νά ζήσω άπ* αύτό. Ή
Λιλή Εύθυμιάδη δμως είχε δή μιά βιλλίτσα πού είχα κτίσει σ’ έναν κοινό φίλο
στήν Έκάλη καί άνακάλυψε πώς είμαι
παραγνωρισμένη μεγαλοφυία. Ό άντρας
της συμφώνησε μέ τή γυναίκα του καί γιατί,
τώρα έπρόκειτο γιά ένα παλιό φίλο του.
—Λοιπόν θά μάς δείξετε πώς θά τό
συμμαζέψωμε αύτό τό σπίτι; ρώτησε ή
Λιλή, δταν ξεμπερδέψαμε μέ τό πρωινό.
Ή ξερα πώς δέν έπρόκειτο νά «δείξω»
τίποτε, άλλά απλώς νά έκτελέσω τις έπιθυμίες τής κυρίας.
—Είμαι στις διαταγές σας, είπα.
^-Έ γώ θά πάω γιά μπάνιο, είπε ή
Άννιώ Λεονάρδου. Ή θάλασσα μέ τραβά μ*
ένα τρόπο πού δέν μπορώ νά τής άντισταθώ.
—Πήγαινε κι εμείς θάρθουμε νά σέ βρού
με μόλις τελειώσουμε. Στό ίδιο μέρος έ;
2 3 —Ναι στό συνηθισμένο.
Δέν μπόρεσα νά άντέξω καί νά μή σταθώ,
νά παρακολουθήσω μέ τό βλέμμα τήν
ώραία γυναίκα, πού κατέβαινε πρός τή
θάλασσα.
—Ξέχασες νά πάρης τό μαγιό, φώναξε
ή γυναίκα τού Εύθυμιάδη.
e g —1Τό φορώ, άπάντησε ή Άννιώ κατη
φορίζοντας μέ νεανική σβελτάδα.
Δέν μοιάζει μέ κοριτσόπουλο; Τήν
καμάρωνε ή Λιλή μέ τήν μεγαλοδωρία
τών γυναικών πού έχουν άπόλυτη έμπιστοσύνη στή δική τους όμορφιά.
—Έ να πολύ έπικίνδυνο «κοριτσόπουλο»,
είπε γελώντας ό άντρας της.
Τά πράγματα έγιναν δπως ήξερα πώς
θά γίνουν. Δέν «έδειξα», τίποτε, άλλά περιωρίστηκα νά σημειώσω τις άλλαγές πού
ή νέα ίδιοκτήτρια ήθελε νά γίνουν καί νά
υποδείξω τόν πρακτικό τρόπο μέ τόν
όποιο θά πραγματοποιηθούν. Μέσα μου
ένοιωθα κάποια ντροπή γι’ αύτό πού
έκανα. *Υπήρχαν περιπτώσεις πού ή
Λιλή Εύθυμιάδη μέ τις «τροποποιήσεις»
της κατέστρεφε τήν ένότητα πού είχε
πετύχει ό διάσημος συνάδελφός μου άνάμεσα στό κτίριο καί στό τοπίο. Σέ μιά
δέν άντεξα. 'Όσο μπορούσα πιό ταπεινά
έπέμεινα πώς στήν «περίπτωση αύτή τά
πράγματα μπορούσαν νά μείνουν δπως
είναι» καί ή Λιλή Εύθυμιάδη ύπεχώρησε
εύκολα σ’ έναν άνθρωπο, πού είχε ύποχωρήσει σ’ δλα τά άλλα. Έ τσ ι ή πρώτη
μας «συνεργασία» τελείωσε δμαλά, άλλά
μάς έφαγε περισσότερο άπό μιά ώρα.
Μπήκαμε μέσα στό σπίτι κι* ό Εύθυμιά
δης είπε:
—Τώρα θέλω κάτι κι* έγώ.
Μάς ώδήγησε στό «καθημερινό» τό
ντυμένο μέ ξύλο καί ντόπια πέτρα.
—Θάθελα νά μοΰ βρής έναν τρόπο νά
ντύσω δλη αύτή τήν πλευρά μέ ξύλο, ώστε
νά ένταχθή στή μέση ένας «Ρενουάρ»
πού άγόρασα.
Έ νας «Ρενουάρ»; Δέν ήξερα πολλούς
στήν Αθήνα—δηλαδή δέν ήξερα κανέναν— πού νά διαθέτη πίνακα τού μεγάλου
αύτοΰ Γάλλου ζωγράφου.
—Έ χεις άγοράσει ένα «Ρενουάρ»;
ρώτησα μ* έκπληξη.
—Νά τόν δής;
Μάς άφησε στό «λίβιγκ - ρούμ» μέ τήν
γυναίκα του καί σέ λίγα λεπτά γύρισε κρα
τώντας στό χέρι του έναν πίνακα 45X70
μέ χρυσό πλαίσιο. Τόν έστησε στόν τοίχο.
Κυττοΰσα θαμπωμένος τήν εύσαρκη γυμνή
κοπέλλα πού παρίστανε. ΤΗταν μιά τυπική
«λουόμενη» τού Ρενουάρ.
—Σ ’ άρέσει;
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—Είναι θαυμάσιος.
Ό Εύθυμιάδης άλλαξε ένα βλέμμα μέ τή
γυναίκα του κι* υστέρα γέλασαν κι* οί
δυό.
—Την έπαθες δπως κι* έμεΐς. Είναι
ψεύτικος.
Ψεύτικος;
—Πλαστός. Μια θαυμάσια άπομίμησις
πού την πλήρωσα στη Γαλλία για πρωτό
τυπο. Καί την πλήρωσα πολύ άκριβά.
—Θάπρεπε νά τό φαντασθώ, είπα. Τό
αριστουργήματα των μεγάλων βρίσκον
ται στά μουσεία καί σέ γνωστές συλ
λογές. Δεν κυκλοφορουν στους δρόμους.
—Αύτου έχεις άδικο, είπε ό Εύθυμιάδης,
κι* έτσι τήν έπαθα κι* εγώ. Σύμφωνα μέ τις
έπίσημες διαπιστώσεις χιλιάδες άριστουργήματα της τέχνης χάθηκαν άπό τά μου
σεία καί τις ιδιωτικές συλλογές κατά την
γερμανική κατοχή. ’Άλλα τά βούτηξε ή
«Γκεστάπο», άλλα οί πράκτορες του
Γκαΐριγκ καί των μεγάλων Ναζί γιά τά
αφεντικά τους, κι’ άλλα τά λεηλάτησαν
ιδιώτες σέ βομδαρδισμούς κ.τ.λ. Τά
περισσότερα βέβαια βρέθηκαν μετά τον
πόλεμο καί γύρισαν στη θέσι τους. Οί
έπίσημες όμως ύπηρεσίες λένε πώς 3.700
έργα τέχνης δέν ξαναγύρισαν στά εύρωπαϊκά μουσεία, τις εκκλησίες καί τις συλ
λογές. Τιμωρήθηκα. Τήν έπαθα καί νό
μισα πώς είναι ένα άπ’ αύτά. Λοιπόν,
έστω καί ψεύτικο, πώς λές νά τό τοποθετή
σουμε;
Μελέτησα γιά λίγο τό έσωτερικό του
«καθημερινού» καί τού είπα τή γνώμη
μου.
—Καί τώρα άρκετά σάς ζαλίσαμε, εί
πε ή Λιλή Εύθυμιάδη. Μπορούμε νά
πάμε γιά μπάνιο. Έ χετε φέρει μαζί σας
μαγιό;
Είχα. ’Ανέβν]κα στο δωμάτιο μου νά τό
πάρω.
’Άνοιξα τή βαλίτσα μου — τήν πραγμα
τικά δική μου βαλίτσα—γιά νά πάρω τό
μαγιό καί γιά λίγο τό χέρι μου έμεινε
μετέωρο. Δέν ξέρω αν σάς έχη συμβή.
Μερικές φορές έχομε μιά δυσάρεστη έντύπωσι πριν άκόμα δουλέψη τό λογικό καί
συνειδητοποιήσομε τι άκριβώς
μάς
προκάλεσε αύτή τήν έντύπωσι. Γιά ένα
λίγο τού δευτερολέπτου είχα τήν αϊσθησι
πώς κάτι γιά μένα δέν πήγαινε καλά.
Σέ λίγο, φυσικά, ήξερα τι ήταν. Τά πρά
γματα στή βαλίτσα μου δέν ήταν όπως τά
είχα τακτοποιήσει έγώ.
Έ χομε όλοι μερικές άσήμαντες, άλλά
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άκατανίκητες συνήθειες. ’Αρχίζομε, οί
άντρες τό ξύρισμα, πάντα άπό τό ίδιο
σημείο τού προσώπου, χωρίς αύτό νά
είναι άπαραίτητο βάζομε μέ τον ίδιο πάντα
τρόπο τό παπούτσι μας κ.τ.λ. Ά π ό παι
δί συνήθιζα νά βάζω τά άτομικά μου
πράγματα στή βαλίτσα κατά ένα τρόπο,
μπορώ νά πώ μηχανικό, άλλά πάντα ίδιο.
Τά πουκάμισα μέ τό λαιμό προς τή δεξιά
πλευρά καί τά παρόμοια. Εκείνο πού μοΰ
είχε προκαλέσει αύτή τή δυσάρεστη διάθεσι ήταν πώς τά πράγματά μου στή βα
λίτσα είχαν άλλάξει θέσι. Αύτή ή άλλαγή
μικρή, άνεπαίσθητη γιά όποιονδήποτε
τρίτο. ’Εμένα όμως μέ τρόμαξε. Κάποιος
είχε μπή στο δωμάτιό μου καί είχε ψάξει
τή βαλίτσα μου!
Ποιος; Ό νυκτερινός «άλήτης» τού
Εύθυμιάδη πού είχε άνησυχήσει τά σκυ
λιά του; ΤΗταν δυνατό νά κοιμούμαι τόσο
βαρειά πού νά μήν τον άντιληφθώ; Κι*
υστέρα τό πρωί δέν είχα άνοίξει τή
βαλίτσα μου;
Σκέφτηκα. *Όχι. Δέν τήν είχα άνοίξει.
'Ό ,τι μοΰ είχε χρειασθή τό πήρα άπό τήν
άλλη. Τήν δεύτερη. Άλλά πάλι ένας
άνθρωπος πού ήρθε άπ* έξω μπορούσε
νά μήν γίνη άπό κάποιον άντιληπτός:
Αύτόματα ήρθε ξανά στο νού μου
ό ξανθός τού τραίνου. ’Ό χι. ΤΗταν δύσκο
λο νά μπη κανείς άπ* έξω. "Ωστε ό άν
θρωπος πού έψαξε τή βαλίτσα μου βρι
σκόταν μ έ σ α στο σπίτι τού Εύθυμιάδη.
Κυτταξα μέ προσοχή τά πράγματά
μου. Δέν έλειπε τίποτε. Ό κρυφός επισκέ
πτης τού δωματίου μου δέν ήταν κλέ
φτης. Δέν είχε σκοπό νά πάρη κάτι άπό
εκείνα πού έσερνα μαζί μου, άλλά μόνο
νά δή τί έσερνα μαζί μου. Τί ζητούσε
όμως καί ποιος ήααν;
Σκέφτηκα ποιοι άπό τούς άνθρώπους
πού βρίσκονταν μέσα στή βίλλα θά μπο
ρούσαν νά τό κάνουν αύτό. Καί πότε;
Αύτός ό συνοδός τού Εύθυμιάδη, ό «υπη
ρέτης γιά όλες τις δουλιές»; Ό ύπάλληλος, κηπουρός, φύλακας; Αύτός θά μπορούσε
νά μπη καί τό βράδυ πού τρώγαμε καί τήν
ώρα πού παίρναμε τό πρωινό μας μέ τον
Εύθυμιάδη καί...
Τήν ώρα πού παίρναμε τό πρωινό μας!
Τήν ώρα εκείνη έλειπαν καί οί δύο κυρίες
του σπιτιού. Νά ήταν μιά άπ* αύτές ό άν
θρωπος πού έψαξε τή βαλίτσα μου; Βιά
στηκα νά διώξω τή σκέψι. Ή Λιλή Εύθυ
μιάδη ή ή Άννιώ Λεονάρδου; Θά ήταν
εξωφρενικό.
Ή μικρή. Ή ντόπια κοπέλλα! ’Εκείνη
ίσως γιατί πίστευε πώς θάβρισκε κάτι
πολύτιμο ίσως απλώς άπό τήν περιέρ
γεια μιας χωριατοπούλας νά δή τί είχε
ή βαλίτσα ένός κυρίου άπό τήν Αθήνα.
Ναι αύτό ήταν τό πιο πιθανό. Τά άλλα
ήταν παράλογα. Ή περιέργεια μιας χωριατοπούλας.
Από τό ισόγειο έφτασε ή φωνή τού
φίλου μου^
—Τί έγινες; Νυχτώσαμε.
Έκλεισα τή βαλίτσα καί μέ τό μαγιό
στό χέρι κατέβηκα.
Μέ περίμεναν κι* οί δυό, έτοιμοι, άνυπόμονοι.
1—Τί έκανες τόση ώρα έπάνω; ρώτησε ό
Εύθυμιάδης.
Σκέφτηκα άν θάπρεπε νά τούς πώ τί
μοΰ είχε συμβή. Χωρίς νά ξέρω κι*
έγώ γιατί, δέν είπα τίποτε.
Κατέβηκα άπό τή βίλλα, περάσαμε τό
δρόμο καί κατηφορίσαμε πρός τή θάλασσα.
Στό «μοτέλ» είχαν σταματήσει δύο αύτοκίνητα κι* άποβίβαζαν τούς έπιβάτες

τους. Κάτι μοΰ έλεγε ό Εύθυμιάδης γιά
τά οικόπεδα, πού ολοένα καί άνέβαινε ή
τιμή τους, άλλά δέν τον πρόσεχα. Είχα
ξεχωρίσει στήν άκρογιαλιά τό άνοιχτόχρωμο μαγιό καί τό μελαμψό σώμα τής
Άννιώς Λεονάρδου. ΤΗταν ξεπλωμένη στή
άμμουδιά καί είδα έναν άντρα όρθιο, δυό
βήματα πέρα άπό κείνη. Καί ή Λιλή Εύθυ
μιάδη είχε δή τήν φίλη της. Τήν φώναξε,
ή Άννιώ γύρισε πρός έμάς κουνώντας
τό χέρι κι* ό όρθιος άντρας άπομακρύνθηκε χωρίς νά βιάζεται, άλλά καί χωρίς νά
γυρίση νά κυττάξη πρός τό μέρος μας.
Ά π ό τήν άκρογιαλιά μάς χώριζε ή
σιδηροδρομική γραμμή. Τήν προσπεράσαμε καί πήραμε τό μονοπάτι πού έφτα
νε στήν άμμουδιά. Ή Άννιώ Λεονάρδου
είχε σηκωθή καί μάς Αποδεχόταν.
—*Γί γίνατε; Αργήσατε. Χάνετε τή
θάλασσα στήν καλύτερη ώρα της.
"Οπως κάθε γυναίκα, πού κερδίζει τον
πόθο μας καί έρεθίζει τήν φαντασία μας,
τήν είχα σκεφτή γυμνή. Ή Άννιώ
Λεονάρδου όμως μέσα στό μαγιό της πού
είχε τό χρώμα τού κεχριμπαριού, ήταν
άκόμη πιο όμορφη άπ’ όσο τήν φαντάστη
κα. Έ πιασε τό βλέμμα τού θαυμασμού
μου καί τό δέχτηκε μέ μιά περίεργη
έκφρασι. Σάν νά υπήρχε άνάμεσά μας
κάποιο μικρό τρυφερό μυστικό. Ακόυσα
τή Λιλή Εύθυμιάδη, πού τής έλεγε:
—Σοΰ κόλλησε κανείς θαυμαστής;
—’Ό χι. γιατί;
—Νόμιζα πώς μιλούσες μέ κάποιον.
—Έ γώ ; Σού φάνηκε.
Τήν ίδια έντύπωσι όμως είχα κι’ έγώ.
—Είδα έναν τύπο πού στεκόταν κοντά
σου.
Ή Άννιώ Λεονάρδου γέλασε.
—Αύτόν πού τόσκασε μόλις σάς είδε νά
φτάνετε;
---- Ναί. Ποιός ήταν;
Ή όμορφη γυναίκα σήκωσε τούς ώμους
της.
—Δέν τον ξέρω. Κάποιος άπό αύτούς
πού εύχαρ ιστούνται νά κυττάζουν μιά
γυναίκα μέ μαγιό. Πάντως πρέπει νά
ομολογήσω πώς ήταν πολύ διακριτικός. Δέν
μοΰ μίλησε καί δέν μ’ ένώχλησε.
Τούς είχα δή νά μιλούν; Δέν μπορούσα
νά είμαι βέβαιος. Μάς χώριζε άρκετή
άπόστασις όταν τον είδα κοντά της.
Ή Λιλή δέν συνέχισε. Ά ρχισε νά γδύ
νεται. Κάτω άπό τά ρούχα της ήταν
έτοιμη. Ό Εύθυμιάδης μοΰ έδειξε μιά
μικρή καμπίνα, πού είχε στήσει ό ίδιος
στήν άκρη τής παραλίας.
. —Μπορείς νά άλλάξης έκεί, μοΰ είπε.
Είναι δική μας.
Ξεκίνησα μέ τό μαγιό στό χέρι άφήνοντας τον φίλο μου καί τις δυό γυναίκες
νά φλυαρούν. "Οταν γύρισα, έτοιμος γιά
τή θάλασσα πιά τούς βρήκα ξαπλωμένους
στήν άμμουδιά. Ή Λιλή πείραξε τον
άντρα της.
—Σ τ’ άλήθεια είσαστε συνομήλικοι μέ
τον άντρα μου; μέ ρώτησε.
—Περίπου, άπάντησε άντί γιά μένα
έκεϊνος.
Ή Λιλή συνέχισε τό πείραγμα.
—Δέν σάς φαίνεται.
"Υστερα σηκώθηκε, κι* ή Άννιώ Λεο
νάρδου τήν μιμήθηκε.
-—Βουτάμε;
—Πηγαίνετε καί σέ λίγο έρχόμαστε,
είπε ό Εύθυμιάδης. Νά ζεσταθή λίγο τό
κοκκαλάκι μας. ’Εμείς βλέπεις δέν είμαστε
είκοσι χρονών.
Οί δυό γυναίκες ξεκίνησαν τρέχοντας
πρός τή θάλασσα. Τις παρακολουθούσαμε

πού έμπαιναν στύ νερό, άφήνοντας μικρές
χαρούμενες φωνές. ’Αποτελούσαν ένα
ντουέττο γεμάτο χάρι κι* όμορφιά, ή
Άννιώ Λεονάρδου ήλιοψημένη καί δυνατή,
ή Αιλή Εύθυμιάδη πιό άνοιχτόχρωμη καί
τρυφερή, κι* οί δυό όμως ελκυστικές καί
γεμάτες θηλυκότητα. *0 Εύθυμιάδης άναστέναξε.
—Είναι κρίμα πού δέν είμαστε δέκα
χρόνιά νεώτεροι, είπε.
’Αγαπούσε πολύ την γυναίκα του καί
τύν βασάνιζαν αύτά τά δεκαπέντε χρόνια
της διαφοράς στην ήλικία τους. «"Ισως
νάχη καί λόγους ν* άνησυχή» σκέφτ/)κα,
όπως ξαπλωνόμουν πλάϊ του.
*0 ήλιος ήταν άρκετά δυνατός, ή άμμος
καυτή καί δέν είχαμε καμμιά άνάγκη
«νά ζεσταθή τό κοκκαλάκι μας» δπως
είχε πή ό φίλος μου. Ό Εύθυμιάδης δμως
μου έξήγησε άμέσως γιατί μέ κράτησε.
—’Ήθελα νά τά πούμε λίγο οί δυό μας.
Τά είχαμε πη άρκετά στή βεράντα,
πρίν ξεκινήσουν οί δυό κυρίες.
—Γιά ποιό πράγμα; ρώτησα.
—Αύτό ήθελα νά ξέρω κι* έγώ. Τί σέ
άπασχολεί;
—Γιατί έχεις τήν Ιδέα πώς κάτι πρέ
πει νά μέ άπασχολή; ’Απάντησα προ
σποιούμενος τόν ξένοιαστο.
—"Αν έβλεπες τή φάτσα σου, δταν
κατέβαινες άπό τό δωμάτιό σου, δέν θά
μέ ρωτούσες γιατί, έπέμείνε ό Εύθυ
μιάδης.
Ή έξυπνάδα δέν είναι προνόμιο των
φτωχών. *0 φίλος μου ήξερε νά βλέπη
καλά. Σκέφτηκα γιά λίγο άν ύπήρχε λόγος
νά κρυφτώ καί κατέληξα πώς δέν ύπήρχε'—"Εχεις
,
δίκιο, είπα. Κάτι μέ άπασχολεΐ.
-Τ ί;
—Δέν ξέρω πώς νά στό πώ. ’Έ χω τήν
έντύπωσι πώς, στό δωμάτιό μου, κάποιος
έψαξε τίς βαλίτσες μου.
"Οπως ήταν ξαπλωμένος γύρισε στό
πλευρό καί μέ κύτταξε έκπληκτος.
—Έψαξε τίς βαλίτσες σου;
—Ναί.
—Σοΰ λείπει τίποτε;
- ”Οχι.
—Τότε;
Τού έξήγησα τί είχε συμβή.
—Κι* αύτό άκριβώς είναι πού μοΰ κάνει
έντύπωσι, κατέληξα. "Αν μοΰ έλλειπε κάτι
θάλεγα τέλος πάντων, πώς μ* έκλεψαν.
Δυσάρεστο βέβαια, άλλά άπλό.
Ό φίλος μου δέν τό βρήκε καθόλου
άπλό.
—Νά σέ κλέψουν μέσα στό σπίτι μου;
Από τή θάλασσα οί δυό δμορφες γυ
ναίκες μάς φώναζαν. Ό Εύθυμιάδης
άπάντησε κουνώντας το χέρι του.
—Όπωσδήποτε δέν μ* έκλεψαν, είπα.
Νά, ήταν σάν κάποιος νά άναζητοΰσε
στά πράγματά μου κάτι πού δέν ύπηρχέ—
πού δέν τό βρήκε.
Τό πρόσωπο τού Εύθυμιάδη είχε σκο
τεινιάσει. Τόν έθιγε ή ιδέα πώς μπορούσε νά
συμβή κάτι τέτοιο μέσα στό ίδιο του τό
σπίτι, σέ βάρος φιλοξενουμένου του.
—Είσαι βέβαιος πώς έψαξαν τά πρά
γματά σου;
Τού είπα γιατί τό πίστευα.
—Ξέρεις αύτές οί μικρές συνήθειες......
Μ* έκοψε.
—Μά γιατί νά τό κάνουν καί κυρίως
ποιός; *0 Μήτσος—Μήτσος ήταν ό
«υπηρέτης γιά δλες τίς δουλιές—είναι
άνθρωπος τής άπολύτου έμπιστοσύνης
μου. Ή μικρή...

Μιλούσε γιά τήν κοπέλλα, πού είχαν
στην ύπηρεσία τους.
—Ξέρω τό σπίτι της. Είναι νοικοκύ
ρηδες καί τίμιοι.
—"Ισως άπό περιέργεια. Ξέρεις τά
κοριτσόπουλα τών χωριών φαντάζονται
«τούς κυρίους άπό τήν Αθήνα» σάν κι*
έγώ δέν ξέρω τί.
—Θά τής μιλήσω.
—"Οχι. Στό κάτω τής γραφής μπορεί
καί νά μοΰ φάνηκε.
Ό Εύθυμιάδης δέν μίλησε. Σκεπτόταν.
Οί γυναίκες άπό τή θάλασσα μάς φώναζαν
πάλι.
—Δέν είναι άνάγκη νά άνησυχοΰμε τίς
κυρίες, είπα. Σέ παρακαλώ νά μήν τούς
πής τίποτε. Σοΰ λέω μπορεί καί νά μοΰ
φάνηκε.
Τό έβλεπα καθαρά στό πρόσωπό του πώς
δέν τόν είχα πείσει. Μοΰ είπε πώς μέ
ήξερε καλά, γιά νά πιστεύη πώς δέν θά
μιλούσα έτσι, άν δέν ήμουν βέβαιος.
—Μόνο πού δέν μπορώ νά καταλάβω τί
άκριβώς ύποπτεύεσαι, είπε σκεπτικός.
—Συγκεκριμένα τίποτε.
— Τότε ;
—Έ χ ω τήν έντύπωσι πώς δ,τι γίνεται—
άν βέβαια γίνεται κάτι—άποτελεί συνέ
χεια αύαοΰ πού άρχισε στό τραίνο.
1 Μ* έκείνον τόν άνθρωπο πού πήδησε;
. ^ Κ α ί τούς δυό κρεμανταλάδες πού τόν
κυνήγησαν. Νά, λόγου χάρι, τόν έναν άπ*
αύτούς νομίζω πώς τόν είδα χθές νάτριγυρίζη έξω άπό τό σπίτι σου.
—Είσαι βέβαιος;
Δυστυχώς δέν ήμουν βέβαιος.
—Καί τόν ξαναείδα σήμερα στην πλάζ.
—’Εδώ;
τ-’Εδώ. ΤΗταν ό άνθρωπος πού ή γυ
ναίκα σου πέρασε γιά θαυμαστή τής κυ
ρίας Λεονάρδου. Αύτός πού ή Αιλή νόμι
σε πώς μιλούσε μαζί της.
S-j-Μά δέν μιλούσε. Ή Άννιώ μάς είπε
πώς δέν μιλούσε.
—Ναί, άπάντησα σκεπτικός, έτσι μάς
είπε.
Σιωπήσαμε γιά κάμποση ώρα, καθένας
βυθισμένος στις δικές του σκέψεις. Καί
τότε τό σκέφτηκα γιά πρώτη φορά.
—Ξέρεις ποιά ιδέα μοΰ ήρθε στό νοΰ
αύτή τή στιγμή είπα;
•—Ποιά;
—Πώς ό άνθρωπάκος τού τραίνου, αύτός
πού πήδησε κι* έξαφανίστηκε έρχόταν
στόν Πλαταμώνα γιά νά συναντήση
κάποιον.
Ό Εύθυμιάδης θέλησε νά μέ πειράξη.
Μοΰ είπε χαμογελώντας:
Μήπως τήν όμορφη Άννιώ;
Ή άπάντησί μου ήταν ή μόνη πού δέν
περίμενε καί αόν ξάφνιασε.
"Ισως αύτήν; είπα.
Καμμιά φορά μάς έρχεται μιά ξαφνική
ιδέα, μιά σκέψι πού δέν τήν έχομε αι
τιολογήσει στόν έαυτό μας λογικά ή πού
τήν έχει έπεξεργασθή τό ύποσυνείδητό
μας, τήν διατυπώνουμε καί έκ τών ύστέρων προσπαθούμε νά την στηρίξω με μέ
λογική. "Οταν άπάντησα «ίσως αύτήν»
τό είπα γιατί έτσι ήρθε στό στόμα μου.
Δέν είχα σκεφτή τούς λόγους, οί όποιοι
μ* έκαναν νά τό πώ. Τώρα τούς σκεπτό
μουν. *0 Εύθυμιάδης μέ κύτταξε ξαφνια
σμένος.
—Μ αύτό τό είπα μόνο γιά ν* άστειευθώ. Τό βρίσκω έξωφρενικό. Γιατί φα
ντάζεσαι. .;
; -—Δέν φαντάζομαι. Είπα: «ίσως».
—Έ στω καί «ίσως», έκανε ό φίλος

μου ερεθισμένος. Πού στηρίζεις αύτό τύ
«ίσως» σου;
—"Οχι σέ πολλά πράγματα. Στόν ξα
φνικό τρόπο μέ τόν όποιο όπως μοΰ είπες,
ή κυρία Λεονάρδου θυμήθηκε άπρόοπτα
τόν Πλαταμώνα καί τήν γυναίκα σου, στή
βαλίτσα πού μοΰ έμπιστεύτηκε ό άνθρω
πάκος, ξέροντας πώς προορισμός μου εί
ναι ό Πλαταμώνας, στόν κρεμανταλά πού
νομίζω ότι τριγυρίζει έδώ, περιμένοντας.
—Τόν άνθρωπάκο, πού άν οί σκέψεις μου
είναι σωστές, θά κάνη όπωσδήποτε τήν
έμφάνισή του. Μά σοΰ είπα. "Ολα αύτά
είναι αύθαίρετες ύποθέσεις, πού δέν τίς
πιστεύω καλά-καλά ούτε κι* έγώ. Οί
γυναίκες μάς φωνάζουν καί θά θυμώσουν
στό τέλος. Πάμε νά κολυμπήσομε.
Σηκώθηκα. Ό Εύθυμιάδης μέ μιμήθηκε σκεπτικός. Τά λόγια μου τού είχαν κάνει
βαθειά έντύπωσι.
—Μά γιά ποιό σκοπό νάγίνωνται όλα
αύτά; ρώτησε.
—Ά ν γίνονται.
—Ά ν γίνονται, έπέμεινε.
—Αύτό ούτε τό ξέρω, οότε μπορώ νά
τό φαντασθώ. Μπορούμε όμως νά περιμένωμε. Ά ν οί «έξωφρενικές» — δπως
πολύ σωστά τίς χαρακτήρισες—ίδέες μου
έχουν μιά βάσι, ό άνθρωπάκος θά φανή.
Η Αιλή Εύθυμιάδη έρχόταν πρός την
άκρογιαλιά.
—Μά έπιτέλους γιά νά κολυμπήσομε
ήρθαμε ή γιά νά λύσετε τά διεθνή προβλή
ματα φώναξε, πραγματικά θυμωμένη
αύτή τή φορά.
Τρέξαμε καί πέσαμε στή θάλασσα.
Όμολογώ μιά άμαρτία μου. Σάν όλους
τούς «διανοουμένους» πού δέν κατάφεραν
νά πετύχουν στή ζωή, είχα ένα είδος μι
κρής περιφρονήσεως γιά τόν φίλο μου τόν
«λεφτά». Κι άν αύτό πού ένοιωθα γιά τόν
Εύθυμιάδη δέν ήταν άκριβώς περιφρόνη
σή ήταν όπωσδήποτε μιά ύποτίμησις
τών προσόντων καί τών ικανοτήτων πού
τήν άξία τους τήν διεπίστωσα μέσαστήν
ίδια μέρα.
Χαρήκαμε τή θάλασσα σάν παιδιά καί
βγήκαμε λίγο πρίν άπό τό μεσημέρι.
Ό ^Εύθυμιάδης μοΰ πρότεινε.:
—Συνόδεψε τίς κυρίες έσύ. Πρέπει νά
δώ κάποιον.
Ποιόν; Είπε ή γυναίκα του.
—Έναν έργολάβο γιά τήν πέτρα καί
τήν ξυλεία, πού μάς χρειάζεται.
Συνώδεψα τίς γυναίκες. Ή Αιλή Εύθυ
μιάδη είχε ξεχάσει τόν μικρό της θυμό
γιατί τίς έγκαταλείψαμε τόση ώρα μόνες
τους, καί ή Άννιώ μοΰ έδειχνε όλο καί
πιό φανερά πώς μέ βρίσκει τοΰ γούστου
της. Γενικά ήταν ένα πολύ εύχάριστο
πρωινό μέ συντροφιά τίς δύο γυναίκες.
Τήν ώρα τοΰ φαγητοΰ ό Εύθυμιάδης γύ
ρισε, δηλώνοντάς μας πώς τά είχε κανονί
σει μέ τόν έργολάβο του. Μόνο όταν
μείναμε μόνοι, ύστερα άπό τόν καφέ
κι άφοΰ όί γυναίκες άνέβηκαν γιά τόν
μεσημεριάτικο ύπνο τους, ό φίλος μου
πήρε ύφος συνωμοτικό.
—'Τπάρχουν τρεις άνθρωποι πού μένουν
στόν Πλαταμώνα άπό χθές, χωρίς κανένα
φανερό λόγο καί χωρίς συντροφιά.
*Ωστε είχε ξοδέψει τό πρωινό του σέ
έρευνες.
—Δέν είχες πάει νά συναντήσης τόν
έργολάβο σου;
—’Ό χι. Τήν ξυλεία τήν παίρνω άπ*
ευθείας άπό τόν έμπορο καί τήν πέτρα
μοΰ τήν φέρνουν άπό τά Τέμπη. Δέν
χρειάζομαι έργολάβους. Απλώς θέλησα
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νά βεβαιωθώ. *0 Πλαταμώνας είναι μιά
πιθαμή. Μαθαίνεις εύκολα τΐ γίνεται.
Λοιπόν υπάρχουν τρεις άνθρωποι πού
διανυκτέρευσαν έδώ καί δεν έφυγαν άκόμη.
Οί δυο έχουν δικά τους αύτοκίνητα. *0
τρίτος δχι. Οί δυο μέ τά αύτοκίνητα δέν
ταιριάζουν στον άνθρωπο πού σέ ενδια
φέρει. *0 ένας νεαρός, σχεδόν παιδάριο,
κι ο άλλος ένας κοντόχοντρος, φαλακρός.
Σταμάτησα στόν τρίτο. Νομίζω πώς
είναι ό άνθρωπος πού είδες νά σέ κυττάζη
άπό τό παράθυρο του τραίνου. ’Αλλά επει
δή δέν είμαι βέβαιος πήρα τά μέτρα μου.
—Μένει στο «μοτέλ;».
—’Ό χι. Σ ’ ένα φτωχικό ξενοδοχειάκι
πίσω άπό τό σταθμό. ’Ασφαλώς ό άνθρω
πός μας δέν θέλει νά παραφαίνεται. Σέ
λίγο θά βεβαιωθούμε άν είναι αύτός.
—Πώς ;
—Θά τό δής.
Δέν πέρασε πολλή ώρα κι ένας άνθρωπάκος μέ τραγιάσκα, κάτι άνάμεσα σέ

χωρικό καί σέ φουκαρά πόλεως, φάνηκε
νά άνηφορίζη προς τή βίλλα τού φίλου μου.
Ό Εύθυμιάδης του έγνεψε κι ό άνθρωπάκος άνέβηκε άπό την έξωτερική σκάλα
στην βεράντα.
—Έ τοιμο, άφεντικό, είπε κι έδωσε
στό φίλο μου κάτι, τυλιγμένο σ’ ένα κομ
μάτι έφημερίδος.
Ό Εύθυμιάδης έβγαλε άπό την τσέπη
του ένα - δύο κατοστάρικα.
—Έ ν τάξει Νιόνιο, εύχαριστώ.
Ό άνθρωπάκος έφυγε μέ χίλιες ύποκλίσεις κι ό φίλος μου άρχισε νά άνοίγη
τό μικρό δέμα.
—Καί τώρα θά βεβαιωθούμε, είπε.
Είναι αύτός ;
Μοΰ έδινε μιά φωτογραφία. Έ νας
άνθρωπος έβγαινε άπό την πόρτα κάποιου
φτωχικού κτιρίου.
Δέν χωρούσε καμμιά άμφιβολία. Ό
δεύτερος άπό τούς δύο ξανθούς τού τραί
νου, αύτός πού είχε μείνει στήν άμαξοστοιχία, αύτός πού νόμισα πώς τον είδα
δυο -φορές, έδώ, ξεχώριζε καθαρά στη φω
τογραφία. Ή στάσι του έδειχνε πώς τήν
φωτογραφία τήν είχαν τραβήξει χωρίς νά
τό άντιληφθη.
—Αύτός είναι, ξαναείπα. Πώς....
—Πώς μάς «χάρισε» τό πορτραίτο
του, έκοψε τήν έρώτησί μου χαμογελών
τας ό Εύθυμιάδης.
Έ χομε ύπαίθριους φωτογράφους κι
έδώ. Ό Νιόνιος είναι άπό τούς καλύτερους.
Απότομα σοβάρεψε.
—Θάχε γούστο νάχουν κάποια βάσι οί
«ύποθέσεις» σου. Γιατί έμεινε αύτός ό
άνθρωπος στόν Πλαταμώνα ;
Δέν άπάντησα γιατί δέν είχα τί νά άπαντήσω. *0 Εύθυμιάδης έμεινε γιά κάμποσο
σκεπτικός. Καταλάβαινα πώς τον είχε
κερδίσει αύτή ή ιστορία. Έ δινε ένα στοι
χείο περιπέτειας στις ήσυχές του διακοπές.
—Λές νά φανη στόν Πλαταμώνα, μέ
ρώτησε στό τέλος.
—Ποιός;
—*0 φιλαράκος σου τού τραίνου. Αύτός

πού πήδησε.
—Ίσω ς.
Κάτι μοΰ έλεγε μέσα μου πώς θά φανη.
—Έ κτος άν ό άλλος τόν πρόλαβε.
Ό Εύθυμιάδης χαμογέλασε. Ναι, ήταν
μιά ένδιαφέρουσα περιπέτεια.
—Θά τό γλεντήσουμε, άν φανη.
—Έ να γλέντι πού δέν θά ξέρωμε γιά
ποιό λόγο γίνεται, παρετήρησα.
Μά ό Εύθυμιάδης δέν άπάντησε.
Σκεπτόταν τήν «περιπέτεια». Είχε πλού
το, δύναμι, διάθεσι — καί κανένα λόγο
γιά νά άνησυχή. Έ γ ώ όμως δέν ξέρω γιατί,
δέν ένοιωθα καλά. Είχα κάτι σάν προαί
σθημα — ένα προαίσθημα θανάτου.
—Στό βάθος πιστεύω πώς δέν θά γίνη
τίποτα, είπα..
’Αλλά δέν ήμουν ειλικρινής. Δέν ΐό πί
στευα.
’Ήμουν βέβαιος πώς γύρω μου γινόταν
«κάτι» καί πώς τό «κάτι» αύτό είχε σχέσι
μέ τήν συνάντησί μου στό τραίνο, τούς
δύο ξανθούς κρεμανταλάδες καί τή βαλί
τσα πού μοΰ άφησε στά χέρια μου ό τρο
μοκρατημένος άνθρωπάκος. Μόνο πού
μοΰ ήταν άδύνατο νά καθορίσω τί ήταν
τό «κάτι» αύτό.
—Πάμε κι εμείς γιά ύπνο; πρότεινε ό
Εύθυμιάδης.
Δεν είχαμε τί άλλο νά κάνωμε καί ανε
βήκαμε στά δωμάτια μας.
Είχα τήν έντύπωσι πώς άπό τή θέσι της
η βαλίτσα μέ κοροΐδευε, τόσο κοινή, φτω
χική, ασήμαντη, κι όμως, γιά άγνωστους
λόγους, σημαντική. Πεισμωμένος τήν
άνοιξα καί τήν έψαξα πάλι. Δέν βρήκα
τίποτε, όπως δέν πέτυχα περισσότερα,
ψαχουλεύοντας μέ τά δάχτυλα τις φόδρες
της. Τήν κρατούσα στά χέρια μου, άδεια,
ευτελή, σάν ένα άντίπαλο. Στό τέλος τήν
ξαναγέμισα καί τήν άφησα θυμωμένος
στή θέσι της.

συνεχίζεται

ΞΕΝΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΧΙΟΥΜΟΡ
Υ

— Μ ή π ω ς μ π ο ρ ώ ν ά σάς βοη θήσ ω
κ ύ ρ ιε ; Σ ά ς είδ α π ο ύ π ρ ο σ π α θ ή τε νά
τ α ιρ ιά σ ετε τ ό κ λ ε ιδ ί σας σ ' ένα άπ*
α υ τά τ ά α ύ το κ ίν η τα !
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. .. .σ υ ν ή θ ο υ ς ύ ψ ο υ ς ,
χ α ρ α κ τ η ρ ισ τ ικ ά . . . .

μ έ κ α νο νικ ά

— Δ έν μ ο ΰ ά ρέσ ει καθόλου ή Ιδέα
σ α ς δ τ ι « κ ά θ ε π ρ ά γ μ α σ τή ν ώ ρ α
τ ς υ !» .
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ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Έ ν ας κ λ έ φ τ η ς
μέ... προτιμήσεις
"Ο λοι μ α ς δέν έ χ ο υ μ ε σ υ ν ε ιδ η το 
π ο ιή σ ει τό π ό σ ο α π α ρ α ίτη το ς ε ίν α ι
σ ή μ ερ α σ τ η ζω ή μ α ς δ Χ ω ρ ο φ ύ λ α 
κα ς. Τ η ν α ν ά γ κ η το ν , κ α ι μ ά λ ισ τ α
έντονη τ η ν α ισ θ α ν ό μ α σ τε σ α ν β ρ ε 
θούμε σ ε κ ά π ο ια δ ύ σ κ ο λ η κ α τ ά σ τ α 
σ η. Τ ό τ ε ά ν α ρ ω τ ιέ μ α σ τ έ : Μ ά δεν
υ π ά ρ χ ε ι π ο υ θ ενά ένας Χ ω ρ ο φ ύ λ α 
κ α ς; Κ α ι φ υ σ ικ ά δ Χ ω ρ ο φ ύ λ α κ α ς
υ π ά ρ χ ει. Κ α ι π ά ν τ α έ ρ χ ε τ α ι κ ο ν τά
μ α ς σάν φ ίλο ς κ α ι σ υ μ π α ρ α σ τά τ η ς .
Σ ά ν «Φ ύλα κα ς " Α γ γ ε λ ο ς » .
Φ α ν τα σ θ ή τε τώ ρ α ένα ε ρ η μ ικ ό
μ έρ ο ς, ν&ναι ν ύ χ τ α κ α ι ν ά π ά θ η β λ ά 
β η τ ό α υ το κ ίν η το π ο ύ δ δ η γ ε ιτ ε .
9Α π ό π ο υ θά ζ η τ ή σ ε τ ε β ο ή θ εια ;
9Α π ό τ ο ύ ς δ ιερ χο μ ένο υς δ δ η γ ο ύ ς ; Μ ά
συνήθω ς κάνουν π ώ ς δ ίν β λέπ ο υ ν .
Σ ε μ ιά τ έ τ ο ια θέσ η β ρ έθ η κ ε π ρ ο
η μ ερ ώ ν κά π ο ιο ς νεαρός π ο ύ τ ό α υ 
το κ ίν η τό το υ έπ α θ ε β λ ά β η σ τη ν εθνι
κ ή δδό 9Α θ η νώ ν —Κ ό ρινθο υ, κ ά π ο υ
μ ε τ ά τ ά Μ έγα ρ α .
Σ ε κ ά π ο ια σ τ ι γ μ ή ένα π ε ρ ιπ ο λ ικ ό
π ερ νο ύ σ ε α πό κ ε ι κ α ί, φ υ σ ικ ά , ζ ή τ η 
σ ε τ ή β ο ή θ ειά το υ . Ο ι Χ ω ρ ο φ ύ λ α 
κ ες, π ο ύ χ α ν ά ρ κ ε τέ ς μ η χ α ν ο λ ο γ ικ έ ς
γν ώ σ ε ις , κ α τά φ ερ α ν γ ρ ή γ ο ρ α νά ε π ι
διορθώ σουν τ ή β λ ά β η .
9Ε δ ώ π ρ έ π ε ι ν ά δ ιευ κ ρ ιν ίσ ο υ μ ε
δ τ ι τ ό α υ το κ ίν η τά ή τ α ν μ ιά π ο λ υ τ ε 
λ έ σ τ α τ η Μ ερ σ ε ν τέ ς , κ ά τ ι π ο ύ ερ 
χ ό τα ν σ ε κ ρ α υ γ α λ έ α α ν τίθ ε σ η μ έ τ ή ν
εμ φ ά ν ισ η τ ο ύ νεαρού.
Κ ι α υτό δέν π έ ρ α σ ε α π α ρ α τή ρ η το
α πό το ν ε π ικ εφ α λ ή ς τ ο ύ π λ η ρ ώ μ α 
το ς. 9Α κ ό μ α δ ίδιος π ρ ό σ ε ξ ε δ τ ι
ε κ ε ί μ π ρ ο σ τ ά σ τ ή θέσ η τ ο ύ δ δ η γ ο ύ
ή τα ν το π ο θ ε τη μ έ ν ε ς οι φ ω τ ο γ ρ α 
φ ίες τώ ν: δυο π α ιδ ιώ ν κ α ί τό « Μ π α 
μ π ά μ ή ν τ ρ έ χ ε ις » .

Κ ι α υ τό το ν έβ α λ ε σ έ υ π ο ψ ίες.
Ζ ή τ η σ ε λ ο ιπ ό ν τ ή ν ά δ εια κ υ κ λ ο φ ο 
ρ ία ς κ α ι τ ό δ ίπ λ ω μ α . Π α ρ ά λ λ η λ α
σ υμ β ο υ λεύτη κ ε κα ι τή ν κ α τά σ τα σ η
μ έ τ ά κ λ α π έ ν τ α α υ το κ ίν η τα . Κ α ι φ υ 
σ ικ ά δ α ρ ιθ μ ό ς τ ή ς Μ ερ σ ε ν τέ ς ή τα ν
μ έ σ α σ τή ν κ α τ ά σ τ α σ η .
*Ε τ σ ι έ κ λ ε ισ ε δ α ρ κ ε τά ευ ρ ύς κ ύ 
κ λ ο ς δ ρ α σ τη ρ ιό τ η το ς τ ο ύ νεα ρού. 'Ο
δ π ο ίο ς π ρ έ π ε ι νά π ο ύ μ ε δ τ ι ή τα ν
κ λ έ φ τ η ς μ έ ... π ρ ο τ ιμ ή σ ε ις . Δ έ ν
έ κ λ ε β ε δ η λ α δ ή δπ ο ιο α υ το κ ίν η το
β ρ ισ κ ό τα ν μ π ρ ο σ τ ά το υ . 9Α δ υ ν α μ ία
τ ο υ ή τα ν ο ι Μ ερ σ εν τές. Κ α ι μ ά λ ι 
σ τ α οι α υ τό μ α τε ς .
*Υ σ τ ε ρ α ά π 9 α υ τό ή τα ν δ ικ α ιο 
λ ο γ η μ έ ν ο ε κ είν ο π ο ύ τ ο υ π έ δ 9Ε ν ω 
μ ο τ ά ρ χ η ς . Ε ίν α ι ή π ρ ώ τ η φ ο ρά π ο ύ
ένα ς κ λ έ φ τ η ς μ ά ς ζ η τ ά ε ι β ο ή θ εια .
Τ ο ν ά νθρω πο το ν β ο η θ ή σ α μ ε , δ π ω ς
ε ίχ α μ ε υ π ο χ ρ έ ω σ η . Τον κ λ έ φ τ η το ν
σ υ λ λ α μ β ά ν ο υ μ ε.
9Α λ λ ά ν ά ! κ α ι ή α π ά ν τ η σ η τ ο ύ
ν εα ρ ο ύ π ο ύ , δ π ω ς α π ο δ ε ίχ θ η κ ε , ε ί 
να ι α ρ κ ε τά έ ξ υ π ν η :
« Σ ά ς ε υ χ α ρ ισ τώ σάν ά νθρω πος.
Σ ά ν κ λ έ φ τ η ς δ μ ω ς, δ έ ν ο μ ίζ ω δ τ ι
π ρ έ π ε ι νά σ ά ς χ ρ ε ω σ τώ ε υ γ ν ω μ ο σ ύ 
ν η . Β λ έ π ε τ ε , δ υ σ τ υ χ ώ ς , δέ μ ο ιά ζ ω
ο ύ τε γ ι ά γ υ ιό ς ε φ ο π λ ισ τ ή , ο ύ τε γ ι ά
μπα μπά ς».
9Ε δ ώ π ρ έ π ε ι νά σ η μ ε ιώ σ ο υ μ ε δ τ ι
δέν ε ίν α ι ή π ρ ώ τ η φ ορά π ο ύ ένας
κ λ έ φ τ η ς ζ η τ ά ε ι β ο ή θ εια . Κ ά π ο τ ε
ένας χο νδρό ς δ ια ρ ρ ή κ τη ς σ τ ή π ρ ο σ π ά θ ε ιά τ ο υ νά μ π ή σ 9 ένα κ α τά ,σ τη μ α « φ ρ α κ ά ρ ισ ε» σ το φ ε γ γ ί τ η . Κ α ι
φ υ σ ικ ά τ ο ν ... α π ελευ θ έρ ω σ α ν οι Χ ω 
ρ ο φ ύλ α κ ες.

Ό όμφάλτος λώρος
Ο Ι υ π η ρ ε σ ίε ς 9Α μ έ σ ο υ 9Ε π ε μ β ά σ εω ς ε ίν α ι, κ α τ ' εξ ο χ ή ν , ή έκ φ ρ α σ η
τ ή ς κο ινω νικ ή ς π ρ ο σ φ ο ρ ά ς τ ο ύ Σ ώ 
μ α το ς.

Κ α θ η μ ε ρ ιν ά οί ά νδρες τ ώ ν υ π η 
ρεσ ιώ ν α υ το ύ Α ν τ ιμ ε τ ω π ίζ ο υ ν π ο λ 
λ ά π ε ρ ισ τ α τ ικ ά , π ο ύ α π α ιτο ύ ν γ ρ ή 
γ ο ρ η α ν τίδ ρ α σ η , ά μ ε σ η β ο ή θ εια .
5Α π ό τ ή ν τ α χ ύ τ η τ α π ο ύ θ ά π ρ ο σ φ ερ θ ή ή β ο ή θ εια , έ ξ α ρ τ ά τ α ι π ο λ λ έ ς
φ ορές ή ζ ω ή α νθρώ πω ν.
*Ε ν α τ έ τ ο ιο π ε ρ ισ τ α τ ικ ό α ν τ ιμ ε 
τ ώ π ισ ε π ρ ο ή μ ερ ώ ν τ ό π λ ή ρ ω μ α
ενός π ε ρ ιπ ο λ ικ ο ύ α υ το κ ιν ή το υ . Π ε 
ρ α σ μ έν α μ ε σ ά ν υ χ τ α ή τ α ν , δ τα ν α κ ο ύ 
σ τ η κ ε ή φ ω νή τ ο ύ ε κ φ ω ν η τή τ ο ύ
Κ έ ν τ ρ ο υ ν ά %τ ό κ α λ ή :
·■-;·—i ] 6 ] 7 9Α η ό Κ έ ν τρ ο ν 1
— Δ ια β ίβ α σ ε Κ έ ν τρ ο ν 1
^ m —Μ ε τ α β ή τ ε 'Ε κ ά λ η ν δδός Θ η 
σ έω ς ά ρ ιθ μ ... 9Α λ λ ο δ α π ή ε κ Μ α ν ίλ η ς , δ ν ό μ α τι Lug... ο ικ ια κ ή β ο η θ ό ς,
έ τ ε κ ε ν ά νευ Ια τρ ικ ή ς β ο ή θ εια ς. " Ε 
χ ε ι α ν ά γ κ η ν α μ έσ ο υ Ια τρ ικ ή ς β ο ή 
θ εια ς δ ι α π ο κ ο π ή ν ο μ φ α λ ίο υ λώ ρο υ.
— Ε λ ή φ θ η Κ έ ν τ ρ ο ν 1. Μ ε τ α β α ίνομεν.
Κ α θ ώ ς τ ό π ε ρ ιπ ο λ ικ ό κ α τευ θ υ ν ό τα ν π ρ ο ς τ ή διεύ θ υ νσ η π ο ύ τ ο ύ έδ ω σ ε
τ ό Κ έ ν τ ρ ο , δ ε π ι κ ε φ α λ ή ς 9Ε ν ω μ ο τ ά ρ 
χ η ς σ κ ε φ τ ό τ α ν τ ι μ π ο ρ ο ύ σ ε νά κ ά νη
σ τή ν π ε ρ ίπ τ ω σ η . Γ ι α τ ί δ ίδ ιο ς κ α ί
δ δ δ η γ ό ς Χ ω ρ ο φ ύ λ α κ α ς δέν ε ίχ α ν
γ ν ώ σ ε ις ... μ α ιε υ τ ικ ή ς .
Σ έ κ ά π ο ια σ τ ι γ μ ή θ υ μ ή θ η κ ε τ ή
μ α μ ή , π ο ύ κ α θ ό τα ν σ τ ο δ ιπ λα ν ό
δ ια μ έ ρ ισ μ α τ ή ς π ο λ υ κ α το ικ ία ς π ο ύ
έμ εν ε κ ι α υ τό ς.
Τ ό τ ε δ ιέ τ α ξ ε το ν δ δ η γ ό ν ά κ α τ ε υ θυνθή π ρ ο ς τ ά ε κ ε ί. Σ ή κ ω σ ε τ ή μ α 
μ ή α π ό τ ό κ ρ ε β β ά τ ι, κ ι ο ύ τε ν ά ν τ υ θ ή δέν τ ή ν ά φ η σ ε. " Ε ρ ρ ιξ ε μ όνο
π ά ν ω τ η ς ένα π α λ τ ό κ α ι τ ό π ε ρ ιπ ο 
λ ικ ό ξ εκ ίν η σ ε.
Σ έ λ ίγ α λ ε π τ ά β ρ ισ κ ό τα ν κ ιό λα ς
έπ ι τό π ο υ. Κ ι ή επ έμ β α σ η τή ς μ α μ ή ς
α π ο δ ε ίχ τ η κ ε σ ω τή ρ ια κ α ι γ ι ά τ ή μ ά 
να κ α ι γ ι ά τ ό ν εο γέν ν η το .
" Ε τ σ ι χ ά ρ ις σ τ ις π ρ ο σ π ά θ ε ιες τ ο ύ
π ε ρ ιπ ο λ ικ ο ύ ένα ε ξ ε π τ ά , ένα ς α κ ό μ α
ά νθρω π ο ς ε ίδ ε τ ό γ λ υ κ ό φ ώ ς τ ο ύ
κόσμου.
Λ έ τ ε , λο ιπ ό ν, μ ε τ ά α π ό λ ίγ ε ς μ έ 
ρες ν ά κ λ η θ ή τ ό π λ ή ρ ω μ α τ ο ύ π ε ρ ι
π ο λ ικ ο ύ ν9 ά να λά β η κ α θ ή κ ο ν τα ά να δ ό χ ο υ , δ π ω ς σ υ ν η θ ίζ ε τα ι σ 9 α ύ τβ ς
τ ις π ε ρ ιπ τ ώ σ ε ις ; Θ ά τ ό μ ά θ ο υ μ ε ...
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ΑΕΞΙΩΣΙ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ
ΟΙ ΚΑΛΕΣ σχέσεις Χωροφυλα
κής και κοινού, ύπήρξαν πάντοτε
οι στόχοι του Σώματος. Ή Χωρο
φυλακή εύρίσκεται κάθε στιγμή
κοντά στον πολίτη γιά νάτοϋ προσ
φέρει τις υπηρεσίες της. 9Αλλά
πέρα άπό τήν στενή έννοια των
ύπηρεσιακών καθηκόντων, κάθε μέ
ρα, σέ κάθε γωνιά τοϋ Ελληνικού
χώρου, έξω άπό τά καθήκοντά της,
ένδιαφέρεται άμεσα γιά τον Έ λ 
ληνα πολίτη. Οί έκτακτες αυτές
προσφορές της στο κοινωνικό σύ
νολο, τό πνεύμα τής φιλαλληλίας
προς τον συνάνθρωπο, ή κοινωνική
άποστολή και ή άθόρυβη έργασία
της otoy κοινωνικό και έκπολιτιστικό τομέα, Αναγνωρίσθηκαν άπό
τό Ε λληνικό κοινό.
Μιά άναγνώρισι δίκαιη, πραγμα
τική, άνθρώπινη πού έξωτερικεύεται άπό τούς Ό μίλους Φίλων Χω
ροφυλακής.
Χαρακτηριστικά φωτογραφικά στι
γμιότυπα άπό τήν εξαιρετική εγκαρδιό
τητα και τήν φιλική ατμόσφαιρα ή όποια
έπεκράτησε κατά τήν διάρκεια τής δεξιώσεως.

Στά ώραΐα Προάστια τής Πρωτευούσης άλλά καί σέ όλες τις μεγά
λες πόλεις τής Ελλάδος ύπάρχουν
Ό μιλοι Φίλων Χωροφυλακής. Οί
Ό μιλοι αύτοί άποτελοΰν τούς συν
δετικούς κρίκους άνάμεσα στήν
Χωροφυλακή καί στον πολίτη.
Ή σύστασίς τους έχει μοναδικό
κίνητρο τήν άναγνώρισι τών προσ
παθειών τού Σώματος καί τήν δικαίωσι τών άγώνων του καί αύτούς τούς
άγώνες καί αύτές τις προσπάθειες
τού Σώματος προσπαθούν νά προ
βάλουν οι Ό μιλοι με κάθε είδους
έκδηλώσεις.
Ή Χωροφυλακή άπό τήν πλευ
ρά της σάν άνταμοιβή καί σάν έλάχιστο δείγμα τιμής τού έργου πού
προσφέρουν οι Ό μιλοι αύτοί, τ{ς
βραδυνές ώρες τής 8-2-77 παρέθεσε
δεξίωσι στο Ξενοδοχείο «ΑΠΕΡΓΗ» Κηφισίας στά Προεδρεία κψί
μέλη τών Όμίλων Φίλων Χωρο
φυλακής όλης τής Χώρας.
Ό ’Αρχηγός Χωροφυλακής ’Αν
τιστράτηγος κ. Νικόλαος ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ καί ή σύζυγός του, υπο
δεχόταν στήν είσοδο τού Ξενοδο

ΟΗΕΟΗΙ

χείου τούς έκλεκτούς προσκεκλη
μένους πλαισιούμενοι άπό μίαν γυ
ναίκα καί ένα άνδρα Χωροφύλακα.
Πλήν τού κ. ’Αρχηγού παρέστη
σαν έπίσης μετά τών συζύγων των
οί Α' καί Β' Ύπαρχηγοί Χωροφυ
λακής Υποστράτηγοι κ.κ. ’Αγ.
Κωνσταντουδάκης καί Διον. Γερόπουλος, οί Α' καί Γ' Έπιθεωρηταί
Χωροφυλακής Υποστράτηγοι κ.κ.
Π. Ψάρρης, καί Μιλ. Άργιάννης,
ό Άναπλ. ’Αρχηγού ΥΠ.Ε.Α. Ταξίαρχος κ. Λινάρδος, ό Δ]ντής
Δ.Α.Π.Π. Ταξίαρχος κ. Δ. Σέρρας,
ό Διευθυντής Όργανώσεως τού
’Αρχηγείου Χωροφυλακής κ. Κ.
Τσίντζος, ό Διοικητής τής Σ.Ο.Χ.
Ταξίαρχος κ. Α. Πίππας, ό Διευθυν
τής τής Υ.Α.Π.Π. Ταξίαρχος κ. I.
Παπαναστασίου, ό Διοικητής τής
Σ.Α.Χ. Συντ]ρχης κ. Σ. Φτερνιάτης
καί άλλοι άνώτεροι καί κατώτεροι
’Αξιωματικοί τού Σώματος, καθώς
καί άντιπροσωπεϊες Ύπαξιωματικών καί Χωροφυλάκων. Παρευρέθηκαν έπίσης οί Πρόεδροι τών
Όμίλων Φίλων Χωροφυλακής Κη
φισίας κυρία Δήμα, Ν. ’Ιωνίας

κ. Μαργέτης, Γλυφάδας κ. Άπλακίδης, Αιγάλεω κ. Ζήρός, Ά γ.
Παρασκευής κ. Σαπουνάκης, Παπάγοο κ. Ψαρόγιαννης. ’Από τούς
Όμίλους Φίλων Χωροφυλακής τών
έπαρχιακών πόλεων δέν μπόρε
σαν νά παρευρεθοΰν βέβαια όλοι
οί Πρόεδροι, προσήλθαν όμως
συνοδευόμενοι άπό τάς συζύγους
των έκπρόσωποι άπό όλα σχεδόν
τά γεωγραφικά διαμερίσματα τής
χώρας καί συγκεκριμένα οί Πρόε
δροι τών Ό μίλων Φίλων Χωροφυ
λακής Ίωαννίνων κ. Καλανταρίδης,
Κεφαλληνίας κ. Καγκελάρης, Ά μαλιάδοςκ. Παπανδρικόπουλος, Φωκίδος κ. Παυλίδης, Πιερίας κ. Μπρουσκέλης καί ή Άντ]δρος Δικηγόρος
Κα Ζούδρου, Μαγνησίας κ. Παναγής, Λαρίσης κ. Γουμενόπουλος,
Ά χαΐας κ. Σταθόπουλος καί Λα
μίας κ. Πασιάκος.
Τά πλούσια εδέσματα καί ποτά
πού προσφέρθηκαν, το πολιτισμέ
νο περιβάλλον καί οί μελωδικές
νότες τής Μουσικής τού Σώματος,
χάρισαν άξέχαστες στιγμές φιλίας
καί έγκαρδιότητος στούς προσκε
κλημένους.

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ
ΚΩΝ

ΚΑΙ

ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙ-

Κατά τό 3μηνον ’Ιανουάριου—Μαρτίου
1977 έπραγματοποιήθησαν αί κάτωθι
κατά βαθμούς, προαγωγαι Ύπαξιωματικών και Χωροφυλάκων των Γενικών και
Ειδικών 'Υπηρεσιών του Σώματος:
ΕΙς τον βαθμόν του Άνθυπασπιστοϋ
προήχθησαν 35 Ένωμοτάρχαι οί όποιοι
συνεπλήρωσαν 9ετή είς τον βαθμόν των
Υπηρεσίαν και οί όποιοι κέκτηνται όλα
τά υπό του νόμου καθοριζόμενα προσόντα.
Είς Ένωμοτάρχας προήχθησαν 226 Ύπενωμοτάρχαι οί όποιοι έχουν τά καθοριζό
μενα υπό τοϋ νόμου προσόντα και συνε
πλήρωσαν ήδη 3ετή είς τον βαθμόν των
ύπηρεσίαν. Εις τον βαθμόν τοϋ 'Υπενω
μοτάρχου προήχθησαν, κατά τό ίδιον
χρονικόν διάστημα 339 Χωροφύλακες οί
όποιοι συνεπλήρωσαν 22ετή πραγματικήν
ύπηρεσίαν είς τό Σώμα καί οί όποιοι κέκτηται όλα τά ύπό τοϋ νόμου προβλεπόμενα
ούσιαστικά καί τυπικά προσόντα.

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΝΕΩΝ
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΩΝ
Κατά τό 2μηνον ’Ιανουάριου—Φεβρου
άριου 1977 κατετάγησαν είς τό Σώμα
ώς Δόκιμοι Χωροφύλακες 140 ίδιώται,
κλάσεως 1979, μή εχοντες είσέτι έκπληρώσει τήν στρατιωτικήν των θητείαν καί
έτεροι 63 ίδιώται, διαφόρων στρατολογι
κών κλάσεων, οί όποιοι έχουν έκπληρώσει ήδη τάς στρατιωτικός των ύποχρεώσεις. Επίσης ήρχισεν ή διαδικασία τής
έπιλογής καί κατατάξεως ώς Δοκίμων
Χωροφυλάκων, 300 είσέτι ίδιωτών, προϋπηρετησάντων είς τό στράτευμα.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΩΝ
Κατά τον λήξαντα μήνα Φεβρουάριον
έξήλθον έκ τοϋ Π.Σ.Ο.Χ. Κρήτης 76
Νέοι Χωροφύλακες, προϋπη ρετή σαντες
εις τό στράτευμα, λόγω λήξεως τής έκπαιδεύσεώς των, ώς Δοκίμων Χωροφυλάκων.
Κατά τό Γ ΙΟήμερον τρέχοντος μηνός
θά έξέλθουν έκ τοϋ ίδιου Παραρτήματος
/^ήζ Σ.Ο.Χ., έτεροι 110 νέοι Χωροφύλακες
τής αυτής Κατηγορίας. ’Επίσης κατά τόν
τρέχοντα μήνα λήγει ή Έκπαίδευσις 300
Δοκίμων Χωροφυλάκων κλάσεως 1978 μή
προϋπηρετησάντων είς τό στράτευμα, οί
όποιοι έξερχόμενοι τής Σχολής θά όνομασθοϋν Χωροφύλακες καί θά έπανδρώσουν διαφόρους υπηρεσίας τοϋ Σώματος.

Α Ν Α Ν ΕΩ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
Καθωρίσθησαν ύπό τοϋ ’Αρχηγείου αί
έπιβαλλόμεναι ένέργειαι τών άρμοδίων
προς έπιλογήν προοωπικοϋ 'Υπηρεσιών
τοϋ Σώματος καί έδόθησαν λεπτομερείς
κατατοπιστικοί, όδηγίαι, διά τήν κατάταξιν Ιδιωτών καί έπανακατάταξιν προϋπηρετησάντων είς τό Σώμα άνδρών.
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ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΩΝ
Κατά τό 3μηνον Ίανουαρίου -Μαρ
τίου 1977 έπραγματοποιήθησαν ή συνε
χίζονται είσέτι αί κάτωθι, κατά βαθμούς
καί ειδικότητας, μετεκπαιδεύσεις ή σεμι
νάρια 431 άνδρών Χωροφυλακής:
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ: 1 είς τήν έταιρείαν
HONEYWELL BULL (Αθήνας), διά
DATA COMMUNICATION, έπί 5νθήμερον, 6 είς τό Κ.Ε.Υ.Π. (Λαμίαν) έπί
3 έβδομάδας, 30 είς τήν Υ.Μ.Μ.Χ.Π.
Πρωτ]σης (’Αθήνας), διά καθήκοντα
έκπαιδευτών · Τμημάτων Ύποστηρίξεως
έπί 20ήμερον, 40 δι’ είδίκευσιν είς θέματα
Τροχαίας έπί 40νθήμερον καί έτεραι 40
δι* έπιμόρφωσιν είς θέματα Τροχαίας
έπί 19 ήμέρας είς τήν Σ.Α.Χ. (Αθήνας).
ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ: 5 είς τήν Σχο
λήν ’Επαγγελματικής Μετεκπαιδεύσεως
CΑθήνας) έπί 6μηνον (29] 1-30-7-1977).
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ: Είς τήν ’Εθνι
κήν Ε στίαν Αγίων ’Αναργύρων—Α τ 
τικής 70 Διοικοϋντες Ύπαξιωματικοί,
έπί 15νθήμερον, δι* έπιμόρφωσιν καί 40
Ύπαξιωματικοί, έπί 2μηνον δι’ είδίκευσιν
είς θέματα Τροχαίας, είς τήν Σ.Ο.Χ.
(Αθήνας).
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΩΝ: 30 διά θέματα Δη
μοσίας ’Ασφαλείας, έπί 19 ήμέρας, ήτοι
άνά 15 είς την Υ.Α.Π. Πρωτ]σης (Α θή
νας) ^καί τήν Υ.Γ.Α. (Θεσσαλονίκης).
60 δΓ είδίκευσιν είς θέματα Τροχαίας, έπί
2μηνον, είς τήν Διεύθυνσιν ’Αστυνομίας
Θεσσαλονίκης. 13 διά πρακτικά καί θεω
ρητικά μαθήματα μηχανολογίας καί ήλεκτρολογίας αύτοκινήτου καί βλάβας συ
στημάτων αύτοϋ, έπί 1 μήνα είς τό Κ.Σ.Ν.
Ε. (Σύνταγμα ΧωροφυλακήςΜακρυγιάννη)
καί 10 ώς τεχνιται 'Οπλισμοϋ, έπί 7 έβδο
μάδας, είς Κ.Ε.Τ.Χ. (Πάτρας) καί 301 Ε.Β.
CΑθήνας).
ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ: 2 ’Αξιωματικοί
καί 1 Υπαξιωματικός, δι* είσαγωγήν είς
τήν άνάλυσιν συστημάτων, έπί ΙΟήμερον
είς τήν έταιρείαν HONEW ELL BULL
CΑθήνας). ’Ανθυπασπισταί 2 καί Ύπαξιωματικοί 7 είς τήν Υ.Α.Π. Πρωτ]σης
( Αθήνας έπί ΙΟήμερον) διά θέματα ναρ
κωτικών, Ύπαξιωματικοί καί Χωροφύ
λακες 40, διά τό αύτό άντικείμενον, είς
χήν Υ.Α.Π. ^ Πρωτ]σης (’Αθήνας) έπί
15νθήμερον. Ένωμ]ρχαι5 καί Χωροφύλα
κες 29 είς Λαγονήσι—’Αττικής, έπί 25νθήμερον, διά θέματα αύτοαμύνης (ΤΖΟΥ
ΝΤΟ ΚΑΡΑΤΕ).

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
Εκοινοποιήθη είς τάς Διοικήσεις ’Αξιω
ματικών Χωροφυλακής διαταγή τοϋ Υ.Δ.
Τάξεως άναφερομένη είς τόν τρόπον
άπλουστεύσεως τών διαδικασιών, τήν
σχεδίασιν καί τήν χρησιμοποίησιν νέων
έντύπων διά τήν διεξαγωγήν τής Υ πηρε
σιακής^ των άλληλογραφίας. Αΰτη πε
ριέχει ύποδείγματα-διαγράμματα τής ήδη
ίσχυούσης διαδικασίας διά τήν διακίνησιν

υπηρεσιακών έγγράφων, σύμβολα δια
δικασιών, γενικάς όδηγίας ώς πρός τήν
είσαγωγήν, τήν σχεδίασιν, τόν κωδικόν
αριθμόν, τό μέγεθος κάθε νεοεισαγομένου
ύπηρεσιακοϋ έντύπου, τήν διερεύνησιν
τοϋ σκοπού τόν όποιον τοΰτο έκπληρώνει,
την προφανή άνάγκην τής καθιερώσεως,
τό λεκτικόν καί τό ΰψος τοϋ κειμένου, τήν
σχέσιν του πρός άλλα έν χρήσει έντυπα,
τον τρόπον τής συμπληρώσεως, τήν ύλην,
τήν μορφήν καί τό μέγεθος τών τυπογρα
φικών στοιχείων, τήν έκτύπωσίν του, τήν
ποιότητα τοϋ χάρτου, τάς συνθήκας έργασίας τοϋ προσωπικού (τόπος, φωτισμός,
κ. ά.), τήν τακτικήν τής διακινήσεως καί
άποστολής είς τόν άποδέκτην κ. ά. Σκο
πός τής ένεργείας αύτής τοϋ Υπουργείου
είναι ή ένημέρωσις τών είς γραφικήν υπη
ρεσίαν άπασχολουμένων άνδρών καί ή
άρμοδίως ύποβολή σχετικών προτάσεων
μέχρι τέλους τοϋ τρέχοντος μηνός, ύπό
τών Διοικητών τών Υπηρεσιών, ίνα ληφθοΰν έγκαίρως τά άναγκαία πρός βελτίωσιν ή άπλούστευσιν τών ύπό μελέτην δια
δικασιών μέτρα διά τήν μείωσιν τής όξύτητος τοϋ προβλήματος τής Γραφειοκρα
τίας κ.λ.π.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨ ΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
’Εδόθησαν ένημερωτικαί ύπό τοϋ ’Αρ
χηγείου όδηγίαι είς δλας τάς Υπηρεσίας
Χωροφυλακής, έν σχέσει πρός τόν έφαρμοζόμενον ήδη ύπό τοϋ άρμοδίου καθ’
ύλην Υπουργείου προγραμματισμένον
διά συνεργείων έμπειρογνωμόνων αύτοϋ
έλεγχον τής έξωνοσοκομειακής χρήσεως
Φαρμάκων υπό ήσφαλισμένων δικαιούχων
Δημοσίων ύπαλλήλων.
Σκοπός τοϋ έλέγχου τούτου είναι ή πρός
κάλυψιν πραγματικών άναγκών, άγορά καί
χρήσις φαρμάκων είς τάς οίκίας τών κα
τά νόμον ήσφαλισμένων δικαιούχων τοϋ
Δημοσίου, πρός έξωνοσοκομειακήν φαρ
μακευτικήν περίθαλψιν τών ίδιων ή τών
μελών τής οίκογενείας των. Ταύτόχρονα
δέ συνεστηθη καταλλήλως ή μετά φειδοϋς
άγορά φαρμάκων καί ή κατά νόμον χρή
σις των παρά τών οίκοι νοσηλευομένων
άνδρών ή τών μελών τής οίκογενείας των,
πρός έξυπηρέτησιν τοϋ γενικωτέρου κρα
τικού συμφέροντος είς τόν τομέα αύτόν.
’Εκοινοποιήθη έπίσης ύπό τοϋ ’Αρχη
γείου έγγραφον τοϋ αύτοϋ Υπουργείου
περιέχον Γνωμοδοτησιν τοϋ Ν.Σ.Κ., διά
τής όποιας προβλέπεται ότι δικαιούνται
Υγειονομικής είς βάρος τοϋ Δημοσίου
περιθάλψεως καί τά μέλη τής Π α τ ρ ι 
κ ή ς οίκογενείας τοϋ θανόντος έν ένεργείςι Δημοσίου Υπαλλήλου ό όποιος, προ
τοϋ θανάτου του, εΐχεν άποκτήσει τάς
προϋποθέσεις τής συνταξιοδοτήσεώς του.
Προϋπόθεσις όμως τής άποκτήσεως τοϋ
δικαιώματος τούτου, είναι ή συμμετοχή
τών μελών τής Πατρικής του οίκογενείας
είς τήν σύνταξιν τής χήρας συζύγου του,
δηλαδή ή άπόκτησις τοϋ δικαιώματος
λήψεως συντάξεως αύτών παρά τοϋ Δη
μοσίου.

η τοβ ιιηνΟΒ · Hie top pnwfle)
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑΙ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗ άπόφασις τοϋ Υπουρ
γείου Πολιτισμού καί ’ΕΛιστημών καθορίζουσα τό ώράριον λειτουργίας τών ’Αρ
χαιολογικών χώρων καί τών Μουσείων
τοϋ Κράτους κατά την χειμερινήν και την
θερινήν περίοδον, ώς καί κατά τάς έξαιρεσίμους, τάς έορτάς καί τάς έργασίμους
ήμέρας, έν συναρτήσει πρός τάς κρατούσας, κατά περίπτωσιν, είδικάς τοπικάς
άνάγκας καί άλλας συναφείς πρός τό θέμα
τοϋτο συνθήκας.

ΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΕΟΡΤΑΣΑΝ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΙ ΤΟΥΣ

MMENSn λοχαγούΜ
εΤΑΞΑ
’o V ΠΛ^Ρ£Ξ°ΥίΙ2Ν ΤΗ*
Ο Υ To y CΑΑ ΗΗIΚΟΥ ίΤΡΑΤΟΥ
>Υ ΚΑΙ JO Y Β6ΧΗΠ Κ Η *

ΤΗ* θΧΥΡδΗ€ΝΗΠ0Π°·

(γΝεΦ5ΝΗ0Η^|Η<;

ΑΝΑΠΡΟΣΗΡΜΟΣΘΗ ή τιμή τών καταχωρουμένων είς τόν ήμερήσιον καί τόν πε
ριοδικόν τύπον Υπηρεσιακών δημοσιεύ
σεων τών Κρατικών 'Υπηρεσιών καί
τών Ν.Π.Δ.Δ. έπί τών καθαρώς ύπηρεσιακών, τρεχούσης φύσεως άναγκών (προμήθειαι, προσλήψεις κ. ά.) διά κοινής
Άποφάσεως τών άρμοδίων 'Υπουργείων.
ΔΙΕΤΑΧΘΗΣΑΝ αί άρμόδιαι τοϋ Σώ
ματος Ύπηρεσίαι διά τήν συστηματικήν
άσκησιν τοϋ κατά νόμον έλέγχου, ώς πρός
τήν άκριβή έφαρμογήν τής περί Θεάτρων
καί Κινηματογράφων νομοθεσίας, έξ
άφορμής τών σημειουμένων παραβάσεων
άναφορικώς πρός τούς Φορητούς Κινη
ματογράφους.
ΕΝΕΚΡΙΘΗ ή έγκατάστασις καί λει
τουργία Συστημάτων ’Ασφαλείας είς Κα
ταστήματα, ’Επιχειρήσεις, οίκίας ή άλ
λους χώρους, κατόπιν αΐτήσεως τών ένδιαφερομένων καί μερίμνη αύτών, πρόςπρό
ληψιν, ματαίωσιν ή άποφυγήν διαρρή
ξεων ή διαπράξεως ληστειών, κλοπών ή
άλλων έγκλημάτων.
ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ηύξημένης έπαγρυπνήσεως άστυνομικά μέτρα διά κινητών
σκοπών ή περιπόλων πρός τόν σκοπόν τής
άσφαλοϋς λειτουργίας τών Καταστημά
των τών Ταχυδρομείων καί τών Ταμιευτη
ρίων άρμοδιότητος Χωροφυλακής, τόσον
κατά τάς ώρας τής συναλλαγής των μετά
τοϋ κοινού, όσον καί κατά τήν νύκτα.
Παραλλήλως παρέχεται κάθε άλλη, αϊτουμένη άρμοδίως καί έγκαίρως, δυνατή
κατά νόμον συνδρομή ’Αστυνομικής φύ
σεως, πρός πρόληψιν ή έξάλειψιν τών
κλοπών, άπατών, διαρρήξεων είτε κατά
τήν διάρκειαν τής λειτουργίας των, είτε
κατά τόν χρόνον τής άργίας των.
ΕΠΕΣΗΜΑΝΘΗ ή σοβαρότης τοϋ
προβλήματος λαθρεμπορίας σιγαρέττων,
φαρμάκων, έκρηκτικών ύλών ή άλλων
έπικινδύνων διά τήν άνθρωπίνην ζωήν μη
χανημάτων καί έπεστήθη ή προσοχή τών
άρμοδίων Κρατικών ’Αρχών διά τήν
άσκησιν τελεσφόρου έλέγχου, πρός έγκαι
ρον πρόληψιν ή καταστολήν τοϋ φαινο
μένου τής λαθραίας εισαγωγής, διακινήσεως ή έξαγωγής τούτων έκ τής χώρας.

Ιδιαίτερα λαμπρός υπήρξε ό έφετεινός εορτασμός της έπετείου της άπελευθερώσεως της πόλεως τών Ίωαννίνων πού έτίμησε διά της παρουσίας του ό Πρόεδρος
της Δημοκρατίας κύριος Κωνσταντίνος Τσάτσος.
Τήν 20-2-1977 ό Δήμαρχος Ίωαννιτών κ. Μπέγκας, παρέθεσε γεύμα πρός
τιμήν του Προέδρου της Δημοκρατίας ό όποιος στόν λόγο του χαρακτήρισε τήν ’Ή πει
ρο «στίβο άνδραγαθιών» καί έτόνισε ότι «τό Μπιζάνι καί τά Γιάννενα ξανάφεραν τήν
έλευθερία πριν άπό 64 χρόνια στήν βασανισμένη γη τών Ήπειρωτών, συνεχίζοντας
τό έπος τών Σουλιωτών». ’Αναφέρθηκε έπίσης στή παραδοσιακή παιδεία τοϋ τόπου
καί συνέχισε λέγοντας οτι: «Παιδεία καί Έλευθερία, άποτελουν δύο νοήματα πού
δέν πρέπει νά χωρίζωνται. 'Όσο εύρύτερη είναι ή Παιδεία σέ μια κοινωνία τόσο πιό
πολύ έδραιωμένη είναι ή Έλευθερία της. Αύτόςύπηρξε ό κανόνας της 'Ιστορίας, πού
άκολούθησε τό Ελληνικό Έθνος».
Τήν 21-2-1977 στις 10 τό πρωί έγινε στήν Μητρόπολι τών Ίωαννίνων έπίσημη
δοξολογία χοροστατοΰντος του Μακαριωτάτου ’Αρχιεπισκόπου Αθηνών καί πάσης
Ελλάδος κ. Σεραφείμ στήν οποία παρέστησαν, ό Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Τσά
τσος, οι Υπουργό^ Εθνικής Άμύνης κ. Άβέρωφ, Δημοσίας Τάξεως κ. Σταμάτης,
Βιομηχανίας καί Ένεργείας κ. Κονοφάγος, Πολιτισμού καί Επιστημών κ. Τρυπάνης
καί πολλοί Βουλευταί. Έπίσης παρέστη ό ’Αρχηγός Ενόπλων Δυνάμεων Στρα
τηγός κ. Ντάβος έπικεφαλής της ήγεσίας τών Ενόπλων Δυνάμεων καί Σωμάτων
’Ασφαλείας. Τήν Χωροφυλακή έςεπροσώπησε στις εκδηλώσεις ό ’Αρχηγός του
Σώματος Αντιστράτηγος κ. Νικόλαος Κουτσιανάς. Παρευρέθησαν έπίσης, Γενικοί
Γραμματείς Υπουργείων, οι Νομάρχαι καί Δήμαρχοι Ηπείρου καί άλλοι Επίσημοι.
Μετά τήν δοξολογία στις 11.30' έπηκολούθησε παρέλασις ένώπιον τοϋ Προ
έδρου της Δημοκρατίας καί τών λοιπών έπισήμων, Στρατιωτικών Τμημάτων καί
Νεολαίας.
Τις μεσημβρινές ώρες της ίδιας ήμέρας, ό Διοικητής της 8ης Μεραρχίας Υ πο
στράτηγος κ. Γκίκας παρέθεσε δεξίωσι πρός τιμήν τοϋ κ. Τσάτσου στή Αέσχη της
Φρουράς Ίωαννίνων στήν οποία παρευρέθησαν οι Επίσημοι καί πολλοί προσκεκλη
μένοι.
Στις φωτογραφίες στιγμιότυπα άπό τήν κατάθεσι στεφάνου ύπό τοϋ Προ
έδρου της Δημοκρατίας στό μνημείο τών Μπιζανομάχων καί άπό τήν στρατιωτική
παρέλασι.
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Ειδήσεις καί σχόλια άηό τήν δραστηριότητα

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ τών άνδρών του Σώ
ματος τής Χωροφυλακής πρός τόν Έ λλη
να πολίτην, κάθε κοινωνικής τάξεως καί
παντός άξιώματος, καθημερινώς παρέ
χεται προθύμως καί άφειδώς. Με άψογη
συμπεριφορά καί μέ συναίσθησιν τής άποστολής των βοηθουν καί συμπαρίστανται
εις κάθε δύσκολον στιγμήν τής ζωής των.
Χαρακτηριστική τής προθύμου συμπαραστασεως καί του πνεύματος έξυπηρετήσεως είναι ή κατωτέρω δημοσιευομένη επι
στολή του 'Υπουργού ’Εμπορίου κ. ’Ιωάν.
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ.
Φίλε, Κύριε ’Αρχηγέ,
Θεωρώ ύποχρέωσή μου νά έκφράσω μέ
τήν έπιστολήν μου αύτή τις θερμές εύχαριστίες μου πρός τούς Χωροφύλακες κ. κ.
Παπαβασιλείου Λεωνίδα καί Τσορλίδα
Φίλιππο πού υπηρετούν στήν Διοίκηση
Χωροφυλακής Λαμίας γιά τήν, μέ τόση
προθυμία, έξυπηρέτησή μου στο θέμα πού
προέκυψε άπό τήν βλάβη τού αύτοκινήτου μου τήν 4-2-1977, πού πήγαινα στή
Λάρισα.
Πραγματικά μέ έντυπωσίασε ή συμπε
ριφορά τους. Τέτοια όργανα κοσμούν τήν
Χωροφυλακή καί εδραιώνουν τήν εμπιστο
σύνη τών πολιτών έναντι τών Σωμάτων
’Ασφαλείας γενικώτερα.
Φιλικώτατα,
Ιωάννης Μ. Βαρβιτσιώτης
Ο Π ΡΟ ΕΔΡΟ Σ τής Βουλής τών Ε λλή
νων κ. Κων. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
δι* άποσταλείσης επιστολής πρός τόν κ.
Αρχηγόν τού Σώματος, έξέφρασε καί δι*
αύτής τάς θερμάς του εύχαριστίας πρός τό
Σώμα τής Χωροφυλακής διά τήν προσφο
ράν έκ μέρους τού Σώματος συμβολικού
άναμνηστικου δώρου. «*Η προσφορά τού
συμβολικού δώρου, μέ συνεκίνησε καί ώς
Ιδέα καί ώς άβρή χειρονομία, παρακαλώ
δέ νά βεβαιώσητε περί αύτοΰ τούς ’Αξιω
ματικούς, 'Υπαξιωματικούς καί Χωροφύ
λακας, τήν συμβολήν τών οποίων εις τήν
έδραίωσιν τής τάξεως καί τήν κατοχύρωσιν τής δημοσίας άσφαλείας εκτιμώ προσηκόντως», τονίζεται μεταξύ άλλων εις τήν
επιστολήν τού κ. Προέδρου τής Βουλής.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Εμπορίου κ. ’Ιωάν.
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ, δι’ έγγράφου του προς
τόν κ. Υπουργόν Δημοσίας Τάξεως, έξέφρασε την άπόλυτον ίκανοποίησίν του
πρός τάς 'Υπηρεσίας ’Αγορανομίας Χωρο
φυλακής διά τήν δραστηριότητα τήν οποί
αν μετά θαυμαστού ζήλου άνέπτυξαν κατα το διαρρεύσαν έτος, διά τήν προστα
σίαν καί έλεγχον τών τιμών έπ* άγαθώ
του καταναλωτικού κοινού. «Είναι άξιοι
συγχαρητηρίων οί καθ’ οίονδήποτε τρό
πον συμβαλόντες εις τήν επιτυχίαν τής
δραστηριότητος αύτής, διότι άποκτά Ιδι
αίτερη σημασία καί άξία γιατί πιστεύω
πως ουδενός τής άντιλήψεως διαφεύγει
ότι συνδέεται κατ’ εύθεΐαν γραμμήν μέ
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την προστασίαν τού καταναλωτικού κοι
νού άπό τυχόν άσυνειδήτους επιχειρημα
τίες καί ότι συμβάλλει στις προσπάθειές
μας γιά τήν συγκράτησι τού τιμαρίθμου,
τού τόσου σοβαρού καί εύπαθοΰς αύτοΰ
τομέως».
Έ ξ ’ άλλου ή συμβολή τών 'Υ♦πηρεσιών Αγορανομίας Χωροφυλακής,
κατά τήν διάρκειαν τού λήξαντος έτους
διαπιστοΰται καί έκ μέρους τής Δικαιο
σύνης τής Χώρας μας. ’Από τής έδρας
τών καθ’ ύλην άρμοδίων δικαστηρίων,
κατ’ έπανάληψιν έχει έξαρθή ή συμβολή
καί ή δραστηριότης αύτών καί έχουν άπαριθμηθή, αί έπιτυχίαι των εις τόν τομέα
της προστασίας καί τού έλέγχου τού τιμα
ρίθμου. Χαρακτηριστικώς άναφέρομεν τό
έγγραφον τού Είσαγγελέως ’Αγορανομίας
Πειραιώς διά τού όποιου έξεφράσθη μέ
τάς πλέον φιλοφρόνους εύχαριστίας καί άπηύθυνε τά συγχαρητήρια του πρός αύτάς
καί είδικώτερον πρός τούς κ. κ. Ή λ .
ΒΟΥΤΣΑΝ 'Υπομοίραρχον καί Δημ.
ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ’Ενωμοτάρχην, διότι συνετέλεσαν ώστε νά άχθοΰν εις τό άκροατήριον
τού Δικαστηρίου περιπτώσεις αί όποΐαι
εντυπώσιασαν τούς Δικαστάς καί προκάλεσαν τόν θαυμασμόν τού κοινού γενικώτερον.
ΠΡΟΣΦΑΤΩΣ, έκτος τών άλλων δρα
στηριοτήτων της, ή Άνωτέρα Διοίκησις
Χωροφυλακής Δυτ. 'Ελλάδος άνέπτυξε
μίαν θαυμασίαν πρωτοβουλίαν ένισχύσεως
τών τροφίμων διαφόρων εύαγών ιδρυ
μάτων. Μέ φιλάνθρωπα αισθήματα άγάπης, οί άνδρες της οίκειοθελώς διά προαι
ρετικού έράνου, συνεκέντρωσαν διάφορα
χρηματικά ποσά καί είδη ιματισμού τά
όποια προσέφερον είς τά έν τή περιοχή
Πατρών λειτουργοΰντα φιλανθρωπικά ί-

δρύματα. Ή πρωτοβουλία αύτή της Ά νω τερας Διοικήσεως Χωροφυλακής, άπέσπα-σε τά εύμενή σχόλια του κοινού καί τάς
εύχαριστίας τόσον των τροφίμων όσον
καί των Διοικητικών Συμβουλίων των
ιδρυμάτων... « Ή εύγενής χειρονομία της
προσφοράς πλουσίων δώρων, έπλήρωσε
την Διοίκησιν του Σωματείου μας άπό|
ανέκφραστον χαράν, διότι τά δώρα ταυταΙ
θά συντελέσουν εις την άνακούφισιν τών|
άγγελικών πλασμάτων τά όποια περιθάλ
πονται εις αύτό» τονίζεται εις σχετικήν
επιστολήν ιδρύματος. Αί Διοικήσεις τών
Ιδρυμάτων έξέφρασαν τάς θερμάς των
ευχαριστίας, ώς ή άνωτέρω του Ιδρύματος
ΓΑΛΗΝΗ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΑΙΔΩΝ Πατρών. Εις. τήν φωτογραφίαν στιγμιότυπον
άπό τήν έπίδοσιν χρηματικής επιταγής καί
ειδών ιματισμού άπό τον Άνώτερον Διοι
κητήν Χωροφυλακής Δυτ. Ελλάδος Ταξίαρχον κ. Κων. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΧΛΟΝ
εις τούς εκπροσώπους εύαγών Ιδρυμάτων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ίστιαίας κ. ’Ιωάν.
ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ, δι* επιστολής του πρός
τόν κ. ’Αρχηγόν τού Σώματος, έξέφρασε
τάς εύχαριστίας του διά τήν πρόθυμον συμ
βολήν τού Σώματος εις τόν λαμπρόν εορ
τασμόν τού πολιούχου τής πόλεώς του,
τήν έκτίμησιν καί τόν σεβασμόν του
πρός τό Σώμα τής Χωροφυλακής. ’Επί
σης έξήρε τήν συμμετοχήν εις τόν έορτασμόν τής Μουσικής τού Σώματος καθώς
καί τήν προσπάθειαν τήν οποίαν κατέβαλε
τό ’Αστυνομικόν Τμήμα τής πόλεως διά
τήν τήρησιν τής ύποδειγματικής τάξεως
καί τήν άνετον διακίνησιν τών προσκυνη
τών. Ε πίσ ης ό Σύλλογος Γονέων καί I
Κηδεμόνων τού 32ου Δημοτικού Σχολείου I
’Αθηνών, δι’ επιστολής του πρός τό Ά ρ - I
χηγεΐον Χωροφυλακής, έξέφρασε τάς ά- I
πείρους του εύχαριστίας διά τήν διάθε- I
σιν καί συμμετοχήν τής Μουσικής τού Σώ - I
ματος κατά τήν διοργανωθεΐσαν ύπ* αύ- I
τού Χριστουγεννιάτικη παιδική έορτή. I
« Ή προσφορά αύτή έτυχε τής δεούσης I
έκτιμήσεως άπό τό διδακτικόν προσωπι- I
κόν τού Σχολείου καί άπό τούς γονείς καί I
κηδεμόνας τών μαθητών, οί όποιοι μέ I
άφθαστον ίκανοποίησίν έξεφράσθησαν λίαν I
εύμενώς διά τό Σώμα τής Χωροφυλακής» I
τονίζει εις τήν έπιστολήν του ό άνωτέρω I
Σύλλογος.
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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΣΗΜΕΙΩΣΑΝ 01 ΧΟΡΟΙ
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Λόγω του έορταστικου χαρά
κτη ρος του τεύχους κα'ι του ειδι
κού άφιερώματος στην επέτειο
τής εθνικής παλιγγενεσίας, ή δημοσίευσι ώρισμένων εκ των μο
νίμων στηλών του περιοδικού
αναβάλλεται για τό επόμενο τευ-

χ°ς·
Έκ τής Διευθύνσεως

ΤΠΟ του Έλληνοαμερικανού κ. Στεφ
ΚΑΡΟΤΖΟΤ, ’Αντιπροέδρου της Παναρ
καδικής 'Ομοσπονδίας ’Αμερικής καί μέ
λους τής ’Αστυνομικής ’Αδελφότητος τής
πολιτείας Ινδιάνας των Η.Π.Α. άπεστάλη πρός τόν Σταθμόν Χωροφυλακής Δάρα
Αρκαδίας εύχαριστήριος έπιστολή διά
την παρασχεθεΐσαν ύπό των άνδρών αύτοΰ
άμέριστον έξυπηρέτησιν είς σοβαρόν οικο
γενειακόν συμβάν. Είς την έπιστολήν του
ό άνωτέρω, έξέφρασε συγχρόνως καί τα
ολόθερμα συγχαρητήριά του διά τό Σώμα
τής Χωροφυλακής, διότι οί άνδρες αύτου
έμπνεόμενοι από άνθρωπιστικά καί άλτρουϊστικά αισθήματα πασχίζουν διά την
έξυπηρέτησιν των πολιτών, πολλφ δέ μάλ
λον, όταν κάποιος έκτός τών ορίων τής
πατρίδος μας, τούς ζητήσει την συνδρο
μήν των.

Τό Σάββατο 5 Φεβρουάριου 1977 στην
αίθουσα τελετών τής Λέσχης ’Αξιωμα
τικών Φρουράς Καστοριάς έγινε ό Χορός
τοϋ τοπικού Συλλόγου Άποοτράτων
Χωροφυλακής. Στό χορό παρευρέθησαν
περί τά 200 άτομα—μέλη καί φίλοι τοϋ
συλλόγου καθώς καί έκπρόσωποι τών
’Αρχών τής πόλεως. Τούς παρευρισκομένους προσεφώνησε ό Γεν. Γραμματεύς
τοϋ Συλλόγου κ. Βάϊος Μερτσιώτης, ό
όποιος άναφέρθηκε στούς σκοπούς, την
δραστηριότητα καί την σημασία τών
Σωμάτων ’Ασφαλείας καί τήν άξια τών
ύπηρεσιών τους γιά τήν ήρεμη διαβίωση
τών πολιτών. Στό χορό παρευρέθηκαν
ό Μητροπολίτης Καστοριάς κ.κ. Γρηγόριος, ό Νομάρχης Καστοριάς κ. Κλεο
μένης Οίκονομόπουλος, ό Διοικητής τής
XV Μεραρχίας Άντ]γος κ. Ίωαννίδης,
ό ’Επιτελάρχης τής XV Μεραρχίας, ό
Διοιαητής τής Διοικήσεως Χωροφυλακής
Καστοριάς Άντ]ρχης κ. Δημητρακόπουλος, άλλοι έπίσημοι, έκπρόσωποι
τών ’Αρχών, φίλοι τοϋ Συλλόγου καί τοϋ
Σώματος καί πολλοί ’Αξιωματικοί καί
‘Οπλίτες τής Χωροφυλακής. Ή θαυμά
σια όρχήοτρα τής XV Μεραρχίας χάρισε
στούς συνδαιτυμόνες πλούσιο καλλι
τεχνικό πρόγραμμα καί άφθονο κέφι.
Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Ο Σ ΤΖ Α Β Α Ρ ΑΣ
*Ανθ)στής Χ ωροφυλακής

θαυμάσιος διάκοσμος, εξαιρετικό μενού, πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, υποδει
γματική όργάνωσις καί άνεξάντλητο κέφι ήταν τά κύρια χαρακτηριστικά τού άποκριάτικου χορού που οργάνωσε στό Ξενοδοχείο «ΑΠΕΡΓΗ» τής Κηφισίας ό "Ομιλος
Φίλων Χωροφυλακής Βορείων Προαστίων Πρωτευούσης τό Σάββατο 19 Φεβρουά
ριου τ. έ. Χάρις στήν άνεξάντλητη δραστηριότητα τής Προέδρου τού Όμίλου κυ
ρίας Δήμα καί τής Γενικής Γραμματέως κ. Διβανίου ή έκδήλωσιςέση μείωσε έξαιρετική
έπιτυχία και άπέσπασε τά συγχαρητήρια τών πολυπληθών προσκεκλημένων. Ή
Πρόεδρος τού Όμίλου κ. Δήμα σέ σύντομο χαιρετισμό ηύχαρίστησε τούς παρευρεθέντες στήν έορταστική έκδήλωσι καί άνέλυσε τον σκοπό καί τΙς επιδιώξεις τού
Όμίλου, άνέγνωσε
έπιστολή τού ’Αρχηγού Χωροφυλακής Ά ντιστρατήγου κ.
Νικολάου Κουτσιανά τού οποίου ύπηρεσιακή άπασχόλησις έκτός ’Αθηνών δεν κα
τέστησε δυνατή τήν παρουσία του. Τήν έκδήλωσι έτίμησε διά τής παρουσίας του ό
Γενικός Γραμματεύς τού Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως κ. Αναστάσιος Μπάλκος, οί
ΒουλευταΙ κ.κ. Βρεττάκος, Παπαδάκης καί Παπακωνσταντίνου, ό ’Αρχηγός τής
ΥΠ.Ε.Α. κ. Ν. Καρδαρας, ό Α' Ύ παρχηγός Χωροφυλακής 'γποστράτηγος κ. ’Αγη
σίλαος Κωνσταντουδάκης, οί Α' καί Γ' ’Επιθεωρηταί, Υ ποστράτηγοι κ.κ. Παναγιώ
της Ψάρρης καί Μιλτιάδης Άργιάννης, οί Ταξίαρχοι κ.κ. Λινάρδος, Κων. Τζίντζος,
Άνδρ. Πίππας. Δ. Σέρρας, Ίωάν. Παπαναστασίου, τά Προεδρεία τών 'Ομίλων Φί
λων Χωροφυλακής Προαστίων Πρωτευούσης καί πολλοί άλλοι προσκεκλημένοι.
’Εξαιρετική έπιτυχία σημείωσε επίσης ό χορός τού Όμίλου Φίλων Χωροφυ
λακής HictS ’Ιωνίας πού έγινε στό κέντρο «ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ» τήν 23ην Φεβρουά
ριου. Τήν έκδήλωσι τίμησαν με τήν παρουσία τους, ό ’Αρχηγός Χωροφυλακής
’Αντιστράτηγος κ. Ν. Κουτσιανάς, ό Α' Ύπαρχηγός, Υ ποστράτηγος κ. Ά γησ.
Κωνσταντουδάκης. οί ΒουλευταΙ κ. κ. Βουγιουκλάκης, Κράτσας, Κρίκος καί Πα
παδάκης καί πολλοί άλλοι. ‘Ο Πρόεδρος τού Όμίλου κ. Μαργέτης σέ σύντομο
χαιρετισμό του άναφέρθηκε στήν δραστηριότητα τού Όμίλου πού έφέτος συμ
πληρώνει 25 χρόνια άπό τήν ίδρυσί του.
Στίς φωτογραφίες στιγμιότυπα άπό τούς χορούς.
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Ά π ό την Θεσσαλονίκη
μέ έπιτυχίες
Η ΠΟΛΛΑΠΛΗ δραστηριότης της
'Υποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας Θεσ
σαλονίκης παρουσιάζει σοβαρή έξαρση καί
αύτόν τόν μήνα, όπως άλλωστε καί κάθε
μήνα του έτους. Σαν συνέχεια, μάλιστα,
του «εισαγωγικού» προοιμίου μας, σχετικά
μέ τήν έγκληματική δραστηριότητα δια
φόρων νεαρών, έρχεται μια νέα μεγάλη
έπιτυχία αύτής τής 'Υπηρεσίας, πού είχε
σαν άποτέλεσμα τήν έντόπιση καί σύλ
ληψη επικινδύνου δράστη κλοπής μισού
καί πλέον έκατομμυρίου. Πρόκειται γιά
τύν θρασύ δεκαεξάχρονο ιδιωτικό ύπάλληλο Στρατή Φ.Κ., ό όποιος μέ πολλή
τέχνη καί περισσότερη μαεστρία κατα
σκεύασε τρία άντικλείδια καί μ’ αύτά
είχε τήν δυνατότητα νά άνοίξη 350 περίπου
θυρίδες του Κεντρικού Ταχυδρομείου Θεσ
σαλονίκης. Τελικά —* ίσως άπό.... γεν
ναιοδωρία — άνοιξε μόνον μερικές καί
έκλεψε έπιταγές εταιριών, πού άφου τις
σφράγιζε μέ πλαστή σφραγίδα καί τις
υπέγραφε, τις κατέθετε σέ διάφορα *Υπο^
καταστήματα τής ’Εμπορικής Τραπέζης
καί έτσι είσέπραττε μεγάλα χρηματικά
ποσά. Συνολικά «σήκωσε» πάνω άπό
550.000 δραχμές, άπό τις όποιες τις
110.000 κατεσπατάλησε σέ διασκεδάσεις
καί σέ διάφορα δώρα, πού έκανε σέ ..φίλες
του, άλλες 389.000 έπέστρεψε στήν Τρά
πεζα, δέκα μόλις μέρες μετά τήν άνάληψη,
έπειδή φοβήθηκε ότι τόν είχαν ύποπτευθή,
ένώ τις ύπόλοιπες 58.000 δέν πρόλαβε
νά τις είσπράξη γιατί συνελήφθη. Ή
έντόπιση καί σύλληψή του άπό τά «λαγω
νικά» τής ’Ασφαλείας Θεσσαλονίκης πα
ρουσίασε τρομερές δυσχέρειες, τις όποιες
ξεπέρασαν ύστερα άπό μεθοδευμένη καί
σέ βάθος έρευνα πού πραγματοποίησαν,
τόσο μεταξύ τών κακοποιών, όσο καί
μεταξύ τών'Υποκαταστημάτων τή ς’Εμπο
ρικής Τραπέζης τής πόλεως.
ΝΕΟΣ έπίσης καί ό δεύτερος πρωταγω
νιστής του έπεισοδίου μας μέ διαφορά,
όμως, χρώματος λόγω καταγωγής. Ή
έγκληματική του ταυτότητα έχει περί
που ώς έξής: Είναι άθίγγανος, σεσημασμέ-
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νος, έπικίνδυνος διαρρήκτης καί διανθί
ζεται τό έπώνυμο του μέ ένα «σήριαλ»
ψευδωνύμων: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ή ΑΜΕΤΟΓΛΟΥ ή ΡΑΜΑΝΤΑΝ ή ΜΑ
ΛΑΚΟΣ Βασίλειος, γεννήθηκε στις Σέρ
ρες καί είναι 20 μόλις χρόνων. Έ π ί μία
διετία έλυμαίνετο στήν κυριολεξία τά παρκαρισμένα αύτοκίνητα (100 περίπου τόν
άριθμό) σέ ολόκληρη τήν περιοχή τής
Θεσσαλονίκης άπό τά όποια άφαιρουσε
ραδιομαγνητόφωνα, φανάρια ομίχλης καί
κοινά, μπαταρίες, διάφορα άξεσουάρ καί
ο,τι άποτελουσε τό περιεχόμενο κάθε αύτοκινήτου πού παραβίαζε. Στήν συνέχεια
τήν πολύτιμη λεία του πωλουσε σέ διά
φορους μικροεμπόρους ή περαστικούς
παλαιοπώλες άντί έξευτελιστικών τιμών,
μέ άποτέλεσμα νά μήν είναι δυνατή ή έν
τόπιση καί έξακρίβωση τών συναλλαγών
του μ’ αύτούς. Παρά τις δυσχέρειες όμως,
πού παρουσίαζε αύτή ή περίπτωση, χάρη
στην έπίμονη καί συντονισμένη παρακο
λούθησή του, άπό όργανα τής 'Υποδιευθύνσεως Γενικής Ασφαλείας Θεσσαλονί
κης, συνελήφθη έπ* αύτοφώρω τήν στιγμή
πού μέ διάφορα άντικλείδια, δικής του
εμπνευσεως, προσπαθούσε νά παραβιάση
την πόρτα ένός παρκαρισμένου Φορτηγού.
ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ συνέχεια στήν Θεσσα
λονίκη! ! Τις «μικρές» ώρες έκινουντο
μέ πολυτελέστατη «Μερσεντές» οί τσιγγάνοι Κων]νος ΒΙΛΑΝΑΚΗΣ, 22 χρό
νων άπό τό Εύοσμον Θεσσαλονίκης, Βα
σίλειος ΡΙΣΤΕΜΟΓΛΟΥ, 22 έπίσης
χρόνων, άπό τήν Σκύδρα - Πέλλης, Κυ
ριάκος ΤΟΠΑΡΛΑΚΗΣ, 27 χρόνων άπό
τήν Ν. Μαγνησία — Θεσσαλονίκης καί
Παντελής ΤΣΙΓΚ Ο Υ ΡΙΔΗ Σ, 20 χρόνων,
άπό τό Λιτοχώριο — Πέλλης, πού είχαν
«συμπηξει» τήν διαρρηκτική τους συμ
μορία μέ στόχο τήν παραβίαση μεγάλων
κατά προτίμηση, καταστημάτων. Εύτυχώς
τήν τελευταία στιγμή, σαν άπό «μηχανής
Θεοί», έμφανίσθηκαν οι άνδρες τής *Υποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας, πού
πραγματοποιούσαν τήν μεταμεσονύκτια
περιπολία τους καί τούς συνέλαβαν «έπ’
αύτοφώρω» τήν στιγμή άκριβώς πού
προσπαθούσαν νά παραβιάσουν τήν κλει
δαριά τής Κεντρικής εισόδου μεγάλου

καταστήματος. Σέ κοντινή άπόσταση I
βρέθηκε παρκαρισμένη μέ άνάλογο «κα-Ι
μούφλάζ» ή Μερσεντές, μέσα στήν οποία I
Υπήρχε μία πεντάσφαιρη κυνηγετική κα-1
ραμπίνα, γεμάτη φυσίγγια, πού είχανΙ
γόμωση βλήματος. ’Επίσης στήν κατοχή!
τών τσιγγάνων βρέθηκαν μαχαίρια, π λα -Ι
στικά γάντια, γυναικείες κάλτσες μέ I
τρύπες, πού έπρόκειτο νά χρησιμοποιηθούν |
σάν μάσκες, καί 20 περίπου μέτρα σχοινί, I
γιά τήν φόρτωση, προφανώς, τών κ λο -|
πιμαίων. ’Από τό είδος τού έξοπλισμοΰΙ
καί άπό τήν ομολογία τους, κατά τήν!
προανάκριση, άποδεικνύεται ότι άν δέν I
συλλαμβάνοντο τήν κατάλληλη στιγμή I
εύκολα — καί χωρίς νά διαθέτη κανείς!
... μυστηριώδη άστυνομική φαντασία —I
θά μπορούσε νά μαντεύση τί έπρόκειτο νά j
επακολουθήση... Οί άγρυπνοι, όμως, φρου-|
ροί τής Ελληνικής Χωροφυλακής, μέ τις ι
άοκνες προσπάθειες πού καταβάλλουν»
ολόκληρο τό 24ωρο, κατάφεραν νά άποτρέ- |
ψουν τούς άπειλουμένους κινδύνους, πούΐ
έγκυμονουσε ή σύσταση τής «σκληρής» I
διαρρηκτικής όμάδος τών τσιγγάνων.
ΚΑΙ μέ αύτό τό έπεισόδιο, άπό τ ά ι
πάμπολλα τής Θεσσαλονίκης, κλείνει I
ή σταχυολόγηση τών γεγονότων καί συμ-Ι
βάντων τής 'Υποδιευθύνσεως Γενικής
Ασφαλείας. Συγκεκριμένα πρόκειται γιά I
τήν μεγαλύτερη ποσότητα έκλεκτής ποιο-1
τητος χασίς, πού άνακαλύπτεται καί κα- |
τάσχεται ποτέ στήν Θεσσαλονίκη, άφούι
τό βάρος του άνέρχεται στά 27 κιλά καί ή I
άξία του έκτιμάται σέ 5.000.000 δραχμές.
Οί χασισέμποροι είναι οί Τούρκοι: Τζουκούμ Μουσταφά Χασάν, 31 χρόνων, Ούνσάλ Σουαβίρ Ρεσέρ, 29 χρόνων καί Γκιργκνί Μεχμέτ, 33 χρόνων, οί όποιοι είχαν
κρύψει τό τρομερό καί ολέθριο έμπό-|
ρευμά τους σέ ειδικό μέρος τού ύπό έλβε- |
τικά στοιχεία αύτοκινήτου πού χρήσιμο-1
ποιούσαν «Φόρντ Τάουνους 17 Μ». Καίι
οί τρεις συνελήφθησαν στήν πλατεία I
Βαρδαρίου τήν στιγμή πού προσπαθούσαν!
νά πωλήσουν «δειγματοληπτικά» 2,5 μόλις |
γραμμάρια, άπό τήν μεγάλη ποσότητα!
πού διέθεταν. <ΓΓστερα, όμως, άπό έξαν-Ι
τλητικές έρευνες καί συνεχείς άνακρίσεις, I
μέ τήν συγκέντρωση καί διασταύρωση [

*Η διαρρηκτική κομπανία τών τσιγγάνων μέ τά κατάλληλα εργαλεία πού δέν
πρόλαβαν νά τά χρησιμοποιήσουν γιατί ή Ύποδιενθννσι ’Ασφαλείας Θεσσαλονίκης
άνέκοψε πολύ γρήγορα τήν επικίνδυνη δραστηριότητά τους.

άξιοπίστων πληροφοριών του Τμήματος
Διώξεως Λαθρεμπορίου καί Ναρκωτικών
της Γενικής ‘Ασφαλείας, δτι οί χασισέμποροι είχαν μεταφέρει πολύ μεγαλύτερη
ποσότητα, «έρρίφθη ό κύβος» καί παρου
σία ιΐών Δικαστικών ‘Αρχών καί του
Τούρκου Προξένου της Θεσσαλονίκης
«ξηλώνεται» τύ πολυτελές «Τάουνους»
σέ συνεργείο αύτοκινήτων, μέ άποτέλεσμα
νά άνακαλυφθή ή κρύπτη μέ 37 όλόκληρα
κιλά χασίς. Τύ «πράμα» ήταν έπιμελημένα
συσκευασμένο σέ δέματα καί στις άκρες
υπήρχαν καρτέλλες μέ τήν ένδειξη στα
άγγλικά «έξτρα κουάλιτυ», δηλαδή εξαι
ρετικής ποιότητος. ’Ήδη ή υπόθεση έρευνάται σέ βάθος, γιατί δπως προκύπτει
άπύ τις πρώτες ένδείξεις οι τρεις Τούρκοι
είναι μέλη διεθνούς σπείρας καί σκόπευαν
τα 37 κιλά χασίς νά τά διαθέσουν άποκλειστικά στήν Ελλάδα. Ή έγκαιρη,
δμως, καί πάλι παρέμβαση τής Χωροφυ
λακής ματαίωσε τά έγκληματικά τους
σχέδια καί είχε σάν άποτέλεσμα νά σώση
πολλές άνθρώπινες υπάρξεις, άπύ τήν
ήλέθρια χρήση τών τόσο διαδεδομένων
στις μέρες μας ναρκωτικών. Ή μεγάλη
αύτή έπιτυχία τής ‘Ασφαλείας Θεσσαλο
νίκης έσχολιάσθη εύμενέστατα άπύ τύν
ημερήσιο καί περιοδικύ τύπο, καθώς
καί άπύ δλα τά μέσα μαζικής ένημερώσεως
τά όποια επαίνεσαν μέ διθυραμβικά έγκώμια τύ Σώμα τής Ελληνικής Χωροφυλα
κής γιά τύ σωστικό, συνάμα δέ καί βαθειά
άνθρώπινο έπίτευγμά του.

“ φερέλπιδες,,.... νέοι
Η ΡΕΤΣΤΗ καί άλλοπρόσαλλη έποχή
μας, μέ τις άντιφατικότητες καί τις άντινομίες πού τήν διακρίνουν, έχει προκαλέσει τήν άνατροπή τών περισσοτέρων κα
θιερωμένων ήθικών κανόνων καί άξιών
τής ζωής, πού ίσχυαν μέχρι χθές, μέ άπο
τέλεσμα νά τις διαδεχθούν νέες ιδέες καί
καινούργιες θεωρήσεις κοινωνικής συμ
περιφοράς. Σέ παγκόσμια, λοιπόν, κλίμακα
τύ θλιβερύ αύτύ φαινόμενο έχει λάβει άνησυχητικές διαστάσεις καί έχει επηρεάσει
βαθύτερα τούς νέους, οί όποιοι είναι οπω
σδήποτε καί οί περισσότερο εύεπίφοροι

σέ τέτοιου είδους έπιδράσεις. Ωστόσο ή
περίεργη αύτή κατάσταση άκόμη καί στήν
χώρα μας (αν καί δέν έχει βέβαια εισβάλ
λει μέ τήν ένταση καί τήν έξαρση, πού
παρατηρεΐται σέ άλλες χώρες) έχει
άναμφισβήτητα άρχίσει δειλά καί «περιστασιακά» νά έπηρεάζει ώρισμένους έπιπόλαιους νεαρούς, τούς όποίους καί ύδηγεΐ,
σέ τελευταία άνάλυση, στύ χείλος
τής άβύσσου. Πρόσφατα περιστατικά,
μέ πρωταγωνιστές νεαρούς, ύπογραμμίζουν, έμφανέστατα, τύν κανόνα αύτόν,
δίνοντας συνάμα σοβαρή λαβή, yj.ά πλα
τύτερη περίσκεψη καί σοβαρώτερο προ
βληματισμό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
ή έξιχνίαση τής μεγάλης κλοπής τών δύο ε
κατομμυρίων, πού ή τελευταία φάση της έ
λαβε χώρα μέσα στύ κέντρο τής‘Αθήνας καί
συγκεκριμένα στήν λεωφόρο Πανεπιστη
μίου. Ή προϊστορία τής δλης ύποθέσεως
έχει ώςέξής : Στύ χωριό "Αγιος Γεώργιος
τής Λειβαδιάς ήταν τύ σπίτι τού κ. Χαρά
λαμπου Νέλλα, πού είχε έπιστρέψει πρό
σφατα άπύ τύ Κογκό, δπου διέμενε πολλά
χρόνια. Ή ταν επόμενο, λοιπόν, τύ σπίτι
του νά θεωρηθή πραγματικό χρυσωρυχείο
καί νά γίνη ό στόχος τών 17χρονων νεα
ρών Π.Β. καί Σ.Κ., πού πίστευαν δτι αν
κατώρθωναν νά είσβάλουν, θά άποκόμιζαν
σωστό θησαυρό. ‘Επειδή μάλιστα ό πρώ
τος τών δραστών ήταν συγγενής του καί
φυσικά γνώριζε τις συνήθειες τού οικο
δεσπότου καί πότε έλλειπε άπύ τύ σπίτι,
παρακολούθησε τήν συγκεκριμένη ώρα
τής άπουσίας του καί μέ τύ πρόσχημα τού
συγγενούς μαζύ μέ τύν φίλο του, μπήκαν
μέσα καί πήραν πέντε μεγάλα έλεφαντόδοντα, άπύ τά όποια τά δύο ήταν έξοχα
καί πρωτότυπα σκαλισμένα, διάφορα έβένινα άγαλματίδια, άλλα σκαλιστά τεχνουρ
γήματα, πολλά πρωτότυπα άφρικάνικα
όργανα, κατασκευασμένα άπύ έλεφαντόδοντο καί επενδυμένα μέ δέρμα φιδιού καί
δεκάδες σουβενίρ, άξίας άνω τών δύο
έκατομμυρίων δραχμών. Μετά τήν καταγ
γελία ή 'Τποδιεύθυνση ‘Ασφαλείας Προ
αστίων Πρωτευούσης κινητοποιήθηκε δραστηρίως, γιατί είχε τήν πληροφορία δτι
ένδέχετο τά κλοπιμαία νά προωθηθούν
στήν πρωτεύουσα. ‘Απύ τήν συγκέντρωση
καί τύν έλεγχο τών άναγκαίων πληροφο
ριών έντόπισε πράγματι τύν θησαυρό πού

Τά κλαπέντα ελεφαντόδοντα, μαζί μέ τά έβένινα σκαλιστά άγαλματίδια καί
τά πρωτότυπα μουσικά δργανα κατασκευασμένα από δέρμα φιδιού καί σκαλιστό
ελεφαντόδοντο, πού ή άξια τους ξεπερνά το ποσόν τών δύο έκατομμυρίων δραχμών.

πωλήθηκε μέσα στύ κέντρο τής ‘Αθήνας
καί συγκεκριμένα σέ μεγάλο κατάστημα
τής όδοΰ Πανεπιστημίου, άντί...πινακίου
φακής, δηλαδή 19.600 μόνον δραχμές.
Στήν συνέχεια έπακολούθησε ή σύλληψη
τών δύο νεαρών δραστών, οί όποιοι καί
ώμολόγησαν τήν πράξη τους, μέ πλήρη
περιγραφή τών συνθηκών καί τών άλλων
άναγκαίων στοιχείων τής διαρρήξεως, γιά
τήν όποία πρέπει νά λεχθή δτι έλαβε μέν
χώρα σέ χωριό τής Λειβαδιάς, έξιχνιάσθηκε δμως μέσα στήν «καρδιά» τής ‘Αθήνας,
γεγονός πού σχολιάσθηκε εύμενώς καί
έπαινέθηκε ποικιλοτρόπως, άπύ τύν παθόντα, τύν τύπο καί δλα τά μέσα ένημερώ
σεως.

Μεγάλη έπιτυχία
τής Τροχαίας Άμαλιάδος
"Ενας άκόμη άνθρωπος όφείλει τήν
ζωή του στήν Χωροφυλακή — καί ιδιαίτε
ρα στήν παρατηρητικότητα δύο έξαιρετικών άστυνομικών όργάνων — ένώ δύο
άλλοι έντοπίσθησαν καί στήν συνέχεια
συνελήφθησαν γιά νά παραδοθοΰν στήν
Δικαιοσύνη. Πρόκειται γιά μιά άπάνθρωπη
έγκληματική ένέργεια μέ δράστας τούς
άδελφούς ΜΑΚΡΗ καί μέ πρωταγωνιστή
τύν μεγαλύτερο άδελφύ Σωτήριο, ό
όποιος άποπειράθηκε νά σκοτώση τύν
δΟχρονο ποιμένα Χαράλαμπο ΚΟΤΛΕΤΟ
τού Παναγιώτου μέ στόχο νά τύν ληστεύση. Τύ ιστορικό τής ύποθέσεως έχει ώς
έξής: *0 ‘Ενωμοτάρχης κ. ‘Ιωάννης
ΜΑΡΤΙΝΟΣ καί ό Χωροφύλαξ κ. Κων
σταντίνος ΙΩΑΚΕΙΜ, πού ύπηρετοΰν
στύν Σταθμό Τροχαίας ‘Αμαλιάδος, έκτελούσαν νυκτερινή ύπηρεσία μέ περιπο
λικό τού Σταθμού, έπί τής ’Εθνικής όδοΰ
Πατρών — Πύργου, δταν άντελήφθησαν
παρά τύ 73ον χιλιόμετρον καί στύ άκρο
τής όδοΰ ένα μοτοποδήλατο καί πλησίον
αύτοΰ ίχνη αίματος. Μέ έπαγγελματική
εύσυνειδησία, άλλά καί ένδιάθετο άνθρωπιστικύ χρέος, χωρίς νά «μετρήσουν» κιν
δύνους καί νά ύπολογίσουν τις τρομερές
καί άντίξοες καιρικές συνθήκες, άκολούθησαν σέ άρκετή άπόσταση, μέσα στήν
άγρια νύχτα, τά αιματηρά άποτυπώματα,
οπότε βρήκαν τύ θύμα αίμόφυρτο καί σέ
κατάσταση άφασίας. ‘Απύ κοντινή άπό
σταση άκουσαν βήματα άνθρώπου πού
έφευγε, άλλά δέν μπορούσαν νά τύν δια
κρίνουν μέσα στύ άδιαπέραστο καί παγε
ρό σκοτάδι, γιαυτύ καί διακόμησαν άμέσως τύ θύμα στύ Γενικό Κρατικό Νοσο
κομείο τής Άμαλιάδος, δπου καί νοση
λεύεται. Έ ν τφ μεταξύ πραγματοποίησαν
μιά σύντομη αύτοψία καί έρεύνησαν τύ
περιβάλλον, οπότε βρήκαν έγκαταλειμένες
27.000 σέ χαρτονομίσματα καί 3.000 πε
ρίπου σέ κέρματα, τά όποία άφησαν οί
δράστες μόλις άντελήφθησαν τά άστυνομικά δργανα. Στήν άνάκριση ώμολόγησαν
τήν πράξη τους καί είπαν δτι ήθελαν νά
ληστεύσουν τύν ΚΟΤΛΕΤΟ, επειδή έγνώριζαν δτι μαζί του είχε πάντοτε χρήματα.
Οί εύσυνείδητοι, δμως, άνδρες τής Ε λλη
νικής Χωροφυλακής δέν έπέτρεψαν καί
πάλι νά πραγματοποιηθή μιά έγκληματική
καί συνάμα ληστρική ένέργεια, πού θά
στοίχιζε όπωσδήποτε τήν ζωή ένύς άθώου
άνθρώπου, τύν όποιον πωρωμένοι καί
άσυνείδητοι ύπάνθρωποι άφησαν ήμιθανή
νά σβύση, έρημος καί άβοήθητος, μέσα
στήν άγρια χειμωνιάτικη νύχτα.
ΓΕΩ ΡΓΙΟ Σ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ
Ά νθυπασπισ τής Χ ω ροφυλακής
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φώτα - επικαιροτηο - φωτο - επικαιροτηο
Τόν περασμένο μήνα ειδικό Τμήμα Αίμοδοσίας τοϋ
Ι.Κ.Α. μετέβη στις έγκαταστάσεις τής ‘Υποδιευθύνσεως
Μηχανοκινήτων Μονάδων Χωροφυλακής Προαστίων
Πρωτευούσης δπου 49 άνδρες τής ‘Υποδιευθύνσεως
πρόσφεραν αίμα. Τό αίμα διετέθη στο Κρατικό Κέντρο
Αίμοδοσίας και εις τό Π.Π.Α. τοϋ Γεν. Νοσοκομείου ικαίας Πειραιώς για πλασματοποίηση. Αύτή ή προσφορά
δεν είναι ή πρώτη. Οί άνδρες τοϋ Σώματος τής Χωρο
φυλακής τρέχουν πάντοτε πρώτοι σέ κάθε κοινωνικό
καί άνθρωπιστικό προσκλητήριο γιατί γνωρίζουν πόσο
άξίζει γιά τούς συνανθρώπους τους αύτή ή προσφορά.
Λίγο δικός τους αίμα μπορεί νά σώσει πολλές άνθρώπινες ζωές πού δοκιμάζονται στά διάφορα χειρουργεία
τής χώρας. Καί ή κάθε δημοσίευση πού γίνεται δεν έχει
πρόθεση ν’ άποσπάσει εύχαριστίες καί συγχαρητήρια
γιατί τά θέάρεστα έργα στεφανώνονται μόνο με τό μεγα
λείο τής σιωπής. Έ χ ε ι πρόθεση τήν παρακίνηση καί
μόνον καί άλλων άνδρών γιατί οί προσφορές αίματος
πρέπει νά συνεχισθοϋν. Γιά τοϋτο είμαστε βέβαιοι. Οί
άνδρες τής Χωροφυλακής γνωρίζουν καλά τά καθήκοντα
τους άπέναντι στόν άνθρωπο.

Τά ναρκωτικά καί ή χρήση τους δυστυχώς έξαπλώνονται καί ή ’Αστυνομία έχει άναλάβει παντοϋ ένα συνεχή
καί σκληρό πόλεμο γιά τόν περιορισμό τους. Παράλλη
λα ή ένημέρωση στό θέμα αυτό συστηματοποιείται για
τί έτσι ή πρόληψη θά άποδόση καρπούς. Στις 19 Ίανοι>*
αρίου 1977 τό βράδυ άπό τήν έκπομπή τής Ε.Ρ.Τ.«Μιά
ταινία μιά συζήτηση», ό δημοσιογράφος κ. Κυριαζής
κάλεσε έκπροσώπους τοϋ έπιστημονικοϋ κόσμου, καί
’Αξιωματικούς τών Σωμάτων ’Ασφαλείας πρός τούς
όποιους, μετά τήν προβολή ένός «ντοκυμανταίρ» τής
Γαλλικής Τηλεοράσεως μέ θέμα «ό δρόμος τοϋ όπίου»
έθεσε έρωτήσεις σχετικές μέ τά ναρκωτικά καί τήν έξάπλωσή τους, καθώς καί γιά τά μέτρα πού λαμβάνονται
στή χώρα μας γιά τήν πρόληψη καί τήν καταστολή τους.
Τό Σώμα τής Χωροφυλακής έκπροσώπησε ό Μοίραρχος
κ. Ν. Φωτεινόπουλος, Άναπλ. Τμηματάρχης τοϋ ’Εθνι
κού Κεντρικοΰ Γραφείου τής INTERPOL Ελλάδος
(δεύτερος άπό τά δεξιά τοϋ τηλεπαρουσιαστοϋ) καί ό
Ύπομ]ρχος κ. Ν. Ράπτης τής ‘Υπηρεσίας Διώξεως
Ναρκωτικών τής Υ.Α.Π.Π. (παραπλεύρως τοϋ κ. Φωτεινόπουλου).

Ό Σύνδεσμος Φίλων Χωροφυλακής Καλαμαριάς, στά
πλαίσια τών έκπολιτιστικών καί ψυχαγωγικών έκδηλώσεων πού έχει προγραμματίσει, έπραγματοποίησε άποκριάτικο χορό στήν αίθουσα «Άνατόλια».
Πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα σκόρπισε τό κέφι
άνάμεσα στούς συνδαιτημόνες φίλους τής Χωροφυλα
κής καί ’Αξιωματικούς καί ‘Οπλίτες τοϋ Σώματος καί
στις οίκογενειές τους. Τήν έκδήλωση τίμησαν μέ τήν
παρουσία τους, ό ’Επιθεωρητής τής Β' ’Επιθεωρήσεως
Χωροφυλ&κής ‘Υποστράτηγος κ. ’Ιωάννου, ‘Ο Δ]ντής
Δ]νσεως ’Αστυνομίας Θεσσαλονίκης Ταξίαρχος κ. Σακελλάρης, οί Δ]νταί καί οί ‘Υποδιευθυνταί ‘Υποδιευθύν
σεων καί άλλοι άνώτεροι καί κατώτεροι ’Αξιωματικοί.
Ό Πρόεδρος τοϋ Συνδέσμου κ. Χατζής σέ σύντομο
λόγο του άνέπτυξε τούς στόχους τοϋ Συνδέσμου γιά τήν
βοήθεια καί τήν προβολή τοϋ έργου τής Χωροφυλακής.
Άπαντών ό ’Επιθεωρητής ‘Υποστράτηγος κ. ’Ιωάννου
εύχαρίστησε τήν διοίκηση καί τά μέλη τοϋ Συνδέσμου
γιά τήν προσπάθειά τους αύτή καί τούς συνεχάρη γιά
τήν διοργάνωση τών έκδηλώσεων.
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mono - sniHnipoiqc - ιρωτα - επικαιροτηε
Τήν 23-2-1977 άρχισε στήν «Εστία» τού Εθνικού
Ιδρύματος ή φιλοξενία για δύο έβδομάδες έβδομήντα
(70) ’Αστυνομικών Σταθμαρχών άπ’ δλη τή χώρα., ή
όποια έχει σκοπό τήν άνάπτυξη διαφόρων θεμάτων σχε
τικών μέτήν προσωπικότητα τοϋ Σταθμάρχου τής Χωρο
φυλακής σάν προσώπου πού διαδραματίζει σημαντικό
ρόλο στήν κοινωνία τής Ελληνικής ύπαίθρου όπου
προσφέρει τίς ύπηρεσίες του. Ή φιλοξενία πλαισιώνε
ται άπό διαλέξεις και έπισκέψεις σέ διάφορους ιστο
ρικούς και πολιτιστικούς χώρους καί άποσκοπεΐ στήν
Εξύψωση τού ήθικοϋ καί πνευματικού κόσμου τών φιλοξενουμένων καί στήν έπιτυχία τής εύρύτερης άναπτύξεως τών σχέσεών τους μέ τούς πολίτες. Τήν πρώτη ήμέρα τής φιλοξενίας έγινε 'Αγιασμός καί ό Γενικός Διευ
θυντής τοϋ 'Ιδρύματος κ. Εύστράτιος Παπαευστρατίου
μίλησε πρός τούς φιλοξενούμενους καί άνέπτυξε τούς
σκοπούς καί τούς στόχους τού 'Ιδρύματος έξήρε τόν
ρόλο τού ’Αστυνομικού Σταθμάρχου ώς κοινωνικού
προσώπου άλλά καί ώς έφαρμοστοϋ τών διατάξεων τού
νόμου, πού ή σωστή έφαρμογή του είναι άπαραίτητη
στήν καλή λειτουργία τής κοινωνίας καί τού Κράτους.
Έ ν συνεχείμ κάλεσε τόν Α' Ύπαρχηγό τοϋ Σώματος
Υποστράτηγο κ. Ά γησ. Κωνσταντουδάκη νά κηρύξει
τήν έναρξη τών έργασιών τοϋ σεμιναρίου. Ό κ. Α'.
Ύπαρχηγός εύχαρίστησε τό Ίδρυμα γιά τήν άναληφθείσα ύπό τούτου πρωτοβουλία, γιά πολλοστή φο
ρά, φιλοξενίας Διοικητών Σταθμών Χωροφυλακής καί
παρακολουθήσεως ύπό τούτων εύρυτάτου Επιμορφωτι
κού προγράμματος, πράγμα πού άποτελεΐ έμπρακτη
άναγνώριση όχι μόνο τού έπιτελουμένου ύπό τού Σώ
ματος σοβαρού έθνικοΰ έργου άλλά καί τού ιδιαιτέ
ρως σημαντικού έθνικοκοινωνικοΰ ρόλου πού διαδρα
ματίζουν οί Διοικηταί τών Σταθμών Χωροφυλακής
στήν Ελληνική ύπαιθρο. Καλοσώρισε Εκ μέρους
τοϋ Σώματος, τούς φιλοξενουμένους καί έν συνεχεία
έξήρε τόν πρωτεύοντα ρόλο πού διαδραματίζουν, γιά
τήν άνύψωση τής πολιτιστικής στάθμης τών κατοί
κων τής ύπαίθρου, όπου είναι οί ένσαρκωτές τής
έννοιας τοϋ κράτους καί οί έκφραστές τής ζωντανής
παρουσίας τής πολιτείας. Στήν τελετή τής ένάρξεως τού
σεμιναρίου παρευρέθησαν πλήν τού Α' Ύπαρχηγοΰ
Χωροφυλακής, άντιπροσωπεΐες τών ’Ενόπλων Δυνάμεων
καί τών Σωμάτων ’Ασφαλείας καί πολλοί προσκεκλη
μένοι.

Μεγάλη έπιτυχία σημείωσε ό χορός τής Διευθύνσεως
Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, έπ’ εύκαιρίατών Άπόκρεω,
πού δόθηκε τό βράδυ τής Κυριακής 6-2-1977 στό ξενο
δοχείο «ΚΑΨΗΣ» Θεσσαλονίκης. Τό πλούσιο καλλιτε
χνικό πρόγραμμα παρουσίασε ό κομφερασιέ κ. Πούλιος.
Πολλά άστέρια τού πενταγράμμου χάρισαν παλιές καί
πρόσφατες έπιτυχίες τους, όπως όΜιχάλης Βιολάρης, ή
Πόπη Ά στέρη,ή Ζωή Φυτούση, ή Έ λσα Χάρη κ. ά.
καί σκόρπισαν άφθονο κέφι. Παρέστησαν ό 'Υπουργός
Βορείου Ελλάδος κ. Ν. Μάρτης, ό Γεν. Γραμματεύς τού
Υπουργείου Βορείου Ελλάδος κ. Κ. Μαρινάκης, ό
Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ.Μ. Παπαδόπουλος ό ’Επί
τιμος Ύπαρχηγός τού Σώματος ’Αντιστράτηγος έ. ά. κ.
Ζαφειρόπουλος, ό ’Επιθεωρητής τής Β'. ’Επιθεωρήσεως Χωροφυλακής Υποστράτηγος κ. Ίωάννρύ, ό
Δ]ντής τής Δ.Α.Θ. Ταξίαρχος κ. Σακελλάρης, ό ’Ανώ
τερος Διοικητής τής Α. Δ.Χ. Κεντρικής Μακεδονίας
Συνταγματάρχης κ. Πιάς, οί Δ]νταί τών Υποδιευθύν
σεων, άλλοι άνώτεροι καί κατώτεροι άξιωματικοί καί
όπλΐται μετά τών συζύγων των, ώς καί οί δημοσιογράφοι
Τέρενς Κουΐκ, Δ: Χατζηπαρασκευάς, Φ. Γιαγκιόζης,
Λ. Κογκαλίδης καί πολλοί φίλοι τής Χωροφυλακής.
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28 η
επέτειος
τής
μάχης

ΤΟΝ περασμένο μήνα γιορτάστηκε στή ΦλώΡξνα ή 28η έπέτειος της μάχης κατά την όποια
τα Εθνικά Στρατεύματα καί οί Δυνάμεις της
Χωροφυλακής συνέτριψαν τούς κομμουνιστοσυμμοριτες. Ή Φλώρινα έζησε γιά μιά άκόμα
φορά τις στιγμές της θυσίας καί τίμησε τούς
υπερασπιστές της ελευθερίας της μέ έκδηλώσεις
όπου κυριαρχούσε τό αίσθημα''τού πατριωτισμού
για τους νεκρούς ήρωες καί -τρύς ζωντανούς μα
χητές έκείνης της νίκης.
Μέσα στά πλαίσια των εκδηλώσεων αύτών,
ό Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Φλωρίνης «’Αρι
στοτέλης», όργάνωσε ειδική τελετή προς τιμήν
τού Σώματος της Χωροφυλακής, τήν 11-2-1977
στις 7 τό βράδυ στό Πνευματικό κέντρο τής Φλώ
ρινας. Κατά τήν εκδήλωση ό Καθηγητής τής
Παιδαγωγικής ’Ακαδημίας Φλωρίνης κ. Μ. Παπαδόπουλος μίλησε γιά τό Χρονικό τής Μάχης
καί τόνισε τήν σημασία τής νίκης γιά τήν σημε
ρινή ελεύθερη Ελλάδα καί τήν πίστη των μαχη
τών της σ’ αύτή. Στήν συνέχεια ό Γραμματεύς
του Συλλόγου κ. Φ. Γκίλλος, άναφέρθηκε γιά
λίγο στην επέτειο πού γιορτάζεται καί άφοΰ εύχαριστησε τόσο τούς επισήμους όσο καί τό κοινό
τής Φλώρινας γιά τήν παρουσία τους, κάλεσε τόν
Ταγματάρχη Χωροφυλακής κ. ’Ιωάννη Ρούμπα
ν αναπτύξει τό θέμα: «Τό κοινωνικό έργο τής
Χωροφυλακής». Ό κ. Ρούμπας είπε μεταξύ των
άλλων: « Η Χωροφυλακή ξεπερνά τά όρια τής
αποστολής της γιατί κατόρθωσε νά ένοποιηθή μέ
το άτομο, νά πονά καί ν* άνασαίνει μαζί του. Ό

άνθρωπος, ό πόνος του καί ή τιτανική του προσ
πάθεια νά επιβιώσει είναι ένα άπό τά στοιχεία
«ταυτότητός» τής Χωροφυλακής. Αύτό είναι τό
χρώμα τής κοινωνικότητας των άνδρών της, μιάς
κοινωνικότητας χωρίς χρηματικές ή άλλες άμοιβές, χωρίς τυμπανοκρουσίες καί επώνυμες διαφή
μισε*^ Μόνη άμοιβή ή έκτίμηση καί ή άγάπη πού
θά δει ό Χωροφύλακας στά μάτια τού πολίτη.
Μόνο έπαθλο, ένα ζεστό σφίξιμο τού χεριού καί
μια εύχή γιά κουράγιο στό δύσκολο δρόμο πού
διάλεξε νά βαδίσει...
Στή ^συνέχεια έγινε ή άπονομή τού έμβλήματος τής Χωροφυλακής άπό τόν Α ρχηγό τού |
Σώματος ’Αντιστράτηγο κ. Νικ. Κουτσιανά στον
Φιλεκπαιδευτικό Σύλλογο «’Αριστοτέλης» γιά I
τις υπηρεσίες πού πρόσφερε καί προσφέρει στόνί
πνευματικό και πολιτιστικό χώρο καί τήν έθνι—I
κοκοινωνική του δράση. Ή όλη έκδήλωση έκλει
σε μέ συναυλία πού έδωσε ή Μουσική τής Διευθύνσεως ’Αστυνομίας Θεσσαλονίκης μέ έργα [
κλασσικής, δημοτικής καί έλαφράς μουσικής j
και απέσπασε τόν θαυμασμό καί τά χειροκροτή- I
ματα του κοινού. Στην εκδήλωση παρέστησαν: |
. Ο ’Αρχιμανδρίτης κ. Θεόκλητος ως έκπρόσωπος I
τού Μητροπολίτου Φλωρίνης, ό Γεν. Γραμμα- |
τεύς τού ‘Υπουργείου Βορείου ‘Ελλάδος κ. Κων. I
Μαρινάκης,_ ό Βουλευτής κ. Γ. Άνδρεάδης, ό
Αρχηγός τής Χωροφυλακής Αντιστράτηγος κ. I
Ν. Κουτσιανάς, ό Νομάρχης Φλωρίνης κ. Θ.
’Ασπασίδης, ό ’Επιθεωρητής τής Β'. Έ πιθεω - I
ρήσεως ‘Υποστράτηγος κ. Γ. Ίωάννου, ό Δ]τής (
τής Α.Δ.Χ. Αυτ. Μακεδονίας Συντ]ρχης κ. I
Άνδρ. Λεχουρίτης, ό Φρούραρχος Φλωρίνης [
Συντ]ρχης κ. Εύαγ. Γραβάνης, ό Δήμαρχος Φλω- ί
ρίνης κ. Ά ν. Σούλας, έκπρόσωποι των Δικαστι
κών^ και Διοικητικών ’Αρχών, τής Π αιδαγω γι-I
κής ‘Ακαδημίας, άλλοι έπίσημοι καί πλήθος κό- I
σμου.
ΤΗΝ επομένη, παρουσία των άνωτέρω, τού I
Υπουργού Βορείου ‘Ελλάδος κ. Νικ. Μάρτη ω ς
καί τού Δ]τοΰ τού Α7 Σώματος Στρατού Ά ν τι- !
στρατηγού κ. ^Δημ. Καλτσά, χοροστατοΰντος I
του Μητροπολίτου Φλωρίνης —Πρεσπών—Έ ορ- [
δαίας κ. Αύγουστίνου, έγινε πανηγυρική δοξολο- I
για στό Ναό τού ‘Αγίου Γεωργίου καί άκολούθως I
έψάλη επιμνημόσυνη δέηση στό Στρατιωτικό
Νεκροταφείο Φλωρίνης, όπου σέ άτμόσφαιρα
συγκινήσεως καί εθνικής έξάρσεως άκούστηκαν
τά ονόματα τών νεκρών τής μάχης. Στή συνέχεια
έπίσημοι καί λαός συγκεντρώθηκαν στό άγαλμα I
του Στρατηγού Γ. Παπαδόπουλου, τού «Παπ
πού», όπου καί έγινε κατάθεση στεφάνων άπό I
τούς επισήμους. Ακολούθησε παρέλαση τών Δη- I
μοτικών Σχολείων, μαθητών τού Γυμνασίου,
Λυκείου, τής Παιδαγωγικής ’Ακαδημίας, Προσ
κόπων, ‘Οδηγών, Τμημάτων Στρατού καί Χωρο
φυλακής ενώπιον τού ‘Υπουργού Βορείου ‘Ελ
λάδος καί τών άλλων επισήμων.
ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ τής ίδιας ήμέρας στό χω 
ριό «Πρώτη» καί παρουσία πολλών έπισήμων έγι
ναν εκδηλώσεις γιά τήν νίκη τών λίγων έκείνων
μαχητών —κατοίκων τής Πρώτης —πού άντι- I
σταθήκαν με πείσμα στις λυσσώδεις έπιθέσεις I
των κομμουνιστοσυμμοριτων καί κράτησαν τις
ορδές τους μακρυά άπό τά Ιερά χώματα τού τό
που εκείνου.
Οί έκδηλώσεις γιά τήν έπέτειο τής ιστορικής
μάχης έκλεισαν μέ τήν βράβευση τών σπουδα
στών Κάλφα Κων]νου, Άϊτσίδου Στέλλας, Ά σώ ρου ’Αντιγόνης, Άνδρεοπούλου Γεωργίας, Μανιφάβα Νίκης, Παπαϊωάννου Πρετίνας, Τερλέκη Δημητριου και των μαθητών Λυκείου Παπαγεωργίου Κων]νου, Κωτσοπούλου Λεβένα,
Βογδανίδου Παρασκευής, Μοστάκη Γεωργίας*
Βαραδίση ’'Ολγας, καί Μπέλτσου Ασπασίας,
από τόν^ Γενικό Γραμματέα τού ‘Υπουργείου
Βορείου Ελλάδος κ. Κ. Μαρινάκη, γιατί πρώτευσαν στον διαγωνισμό καλυτέρων έκθέσεων
μέ θέμα τό Χρονικό τής Μάχης.
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ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΕΣ
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Έξήλθαν ήδη καί τοποθετήθηκαν σέ διάφορες Υπηρεσίες τοΟ Σώματος τριακόσιοι έβδομηντα έξη νέοι
έπί εξη μήνες στά Παραρτήματα τής Σχολής Ό π λ ιτώ ν Χωροφυστο Ρέθυμνο τής Κρήτης. Ά π ό τούς νέους Χωροφύλακες τριακόσιοι
J1 προέρχονται άπό τή Σχολή τής Ρόδου καί άπεφοίτησαν τήν 10-3-1977 και έβδομήντα έξη άπό τή Σχολή
του ΡεΘύμνου καί άπεφοίτησαν τήν 20-2-1977. Οί νέοι Χωροφύλακες πού πλαισίωσαν ήδη διάφορες
ΐο.ι ύπηρεσίες σέ όλόκληρο τον Έλλαδικό χώρο έτυχαν έπιμελους έκπαιδεύσεως υπό τήν προσωπική έπίβλεψη
Κ των Διοικητών των Παραρτημάτων Ά ντίρχώ ν κ. κ. Βασιλείου Παπαβασιλείου καί Νικολάου Γαρνέλη καί
Η| άπέκτησαν όλα τά άπαραίτητα επαγγελματικά καί πνευματικά έφόδια ώστε νά άνταποκριθουν πλήρως στις
άπαιτήσεις του άστυνομικου λειτουργήματος. Στίς φωτογραφίες οί νέοι Χωροφύλακες μετά τω ν Διοικητών
J καί τών Αξιωματικών έκπαιδευτών του Π.Σ.Ο.Χ. Ρόδου (άνω) καί του Π.Σ.Ο.Χ. Κρήτης (κάτω).
το
Ο
ϊ Χωροφύλακες οί όποιοι έκπαιδεύθηκαν
k λακής πού εύρίσκονται στήν Ρόδο και

Η LA K A TO S

*Όπω$ τότε έτσι καί τώρα καί πάν
τα άγρυπνοι φρουροί στί$ επάλξεις του
Έδνικοϋχρέου$, φύλακες των ωραίων
ιδανικών τοΰ Ελληνικού Γένου\.

