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«Χριστός 3Ανέ- 
στη εκ νεκρών». 
Χαρμόσυνο αντηχεί 
τό μήνυμα στις καρ
διές των ανθρώπων 
για τήν 9Ανάσταση 
τοϋ Θεανθρώπου πού 
φέρνει τό μήνυμα τής 
νίκης, τής χαράς και 
τής ελπίδας.
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Τ<£ Πάθη κ α ί ή *Ανάσταση. Σ’ £να
*  περίγραμμα σ υ γκ λ ο ν ισ τικ ή ς  δ ι 

δασκαλίας δ Υ ίός του 7Ανθρώπου δο
κ ιμ ά ζ ε τ α ι ψυχικά κα ι σωματικά, λ ίγ ο  
π ρ ιν  έρθη ή δ ικ α ίω σ η ·CH δικαίω ση*μέ 
τήν άπαράμιλλη Δόξα κα ι τήν Α ΐώ νια  
ΛΑ,λήθε ια .Τ όν Σταυρό του Μαρτυρίου 
Του τόν  δ ο ξ ά ζε ι τό α ίμα  Του,πού χύ
ν ε τ α ι γ ιά  να δ ικ α ιώ σ ε ι τούς πόθους 
κ α ί τήν προσμονή του ανθρώπου που 
άναζητ® α ίω νες τόν δρόμο του·

Τούς Σταυρούς τούς δ ικ α ίω νε  
if*  τό  α ϊμα  αύτων πού παλεύουν γ ιά  

νά φέρουν στη ζωή ύψηλά Ιδα ν ικ ά  καί 
νά καταξιώσουν α ίώ ν ιε ς  ά λ ή θ ε ιε ς ·  Μέ 
τήν άνθρώπινη φύση στενά δεμένος ό 
αγώνας, μοναδικό α ΐτ ιο  δη μ ιο υ ρ γ ία ς· 
Καί άγώνας χω ρ ίς Πάθη, χω ρίς π ικ ρ έ ς  
έ μ π ε ιρ ίε ς  κ α ί έμπόδια  πού όρθώνον- 
τ α ι  στδ δρδμο δέν  ύ π ά ρ χ ε ι.

Στό τέλ ο ς  όμως κάθε άγωνα ύ -
*  π ά ρ χε ι ή δ ικά  ίωση·,CH ν ίκ η  τη ς 

ά λή θεια ς πού δ ί ν ε ι  κουράγιο  κ α ί δύ - 
ναμη·*Η ΛΑνάσταση τού Χ ριστού ε ίν α ι  
τό τέλ ο ς  του μαρτυρίου ΤουίΗ δ ικ α ί 
ωση τού κηρύγματδς Του· Χωρίς τήν 
θυ σ ία  δέν  θά ύπήρχε ή λϋτρωσηίΗ Ζωή 
κ α ί τά  Πάθη τού Χ ριστού ε ίν α ι  α ίώ - 
ν ιο  κήρυγμα κ α ί ύπέροχο άξεπέραστο 
δ ίδαγμα  πώς μετά άπό κάθε Γολγοθ® 
έ ρ χ ε τα ι πάντα μ ια  ΛΑνάσταση·

Η”ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ”

ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑ! 
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Πάσχα Κ υρ ίου : To φ ω ς της 
Ά ναστάσεω ς διαλύει τό σκότος 
της πλάνης και της αμαρτίας. 
Ά πόθεσθε λοιπόν πασαν λύπη ν, 
αδελφοί Χριστιανοί καί περί- 
βληθήτε χ ιτώ να  εύφροσύνης καί 
άγαλλιάσεω ς. «Δ εύτε λάβετε 
φ ω ς  εκ του άνεσπέρου φ ω τός 
«διότι»  νυν πάντα πεπλήρω ται 
φ ω τό ς , ούρανός τε καί γη καί 
τά  καταχθόνια» . Έ παυσεν ό 
θρήνος τω ν Μυροφόρων καί τό 
«χαίρετε» του ’Αναστάντος θρι- 
αμβευτοΰ καταυγάζει ψ υχά ς 
καί καρδίας. 'Ο  προ μικρού α- 
πνους κατακείμενος, ό «ραπι- 
σθείς υπέρ γένους άνθρώπων καί 
μή όργισθείς «καταλύσας διά 
του ίδιου Σταυρού τού θανάτου 
τό κράτος, ΑΝΕΣΤΗ αύτεξου- 
σίως καί συνανιστά πάντας τούς 
εις Αύτόν καί έξ ειλικρινούς καρ
δίας πιστεύοντας.

ΧΡΙΣΤΟ Σ ΑΝΕΣΤΗ καί τ ί 
φ οβεΐσθε, λοιπόν τον θάνατον;

Χ ΡΙΣΤΟ Σ ΑΝΕΣΤΗ καί τον 
θρήνον πάσης ψ υ χή ς , δεδουλω- 
μένης υπό τήν αμαρτίαν, διαδέ
χετα ι ή χαρά ή άληθινή τής έλευ- 
θερίας καί τής λυτρώ σεω ς.

Χ ΡΙΣ ΤΟ Σ- ΑΝΕΣΤΗ καί οί 
Π ιστοί Του όρώντες τό μεγα- 
λεΐον τής Θείας Αύτού Δυνα
στείας, άγάλλονται.

Χ ΡΙΣΤΟ Σ ΑΝΕΣΤΗ καί φ ω τ ί
ζει έν τή Ά ναστάσει Αύτού τού 
κόσμου τά  πέρατα καί τάς τω ν 
άνθρώπων ψ υ χά ς.
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Χ Υ Τ Η  Η Κ Χ Η Τ Η  
Κ Χ Ι Χ Γ ΙΧ  Η Μ β Ρ Χ

Παν. ’Αρχιμανδρίτου 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

Ίεροκήρυκος Ίεράς Μητροπόλεως Πατρών

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ και τήν 
Άνάστασίν Του προμηνύουν τά 
σύμβολα τής Παλαιάς Διαθή
κης. Ή  θυσία του ’Ισαάκ καίτοι 
δεν έγινε, συμβολίζει τήν τα
φήν του Κυρίου. 'Όταν με τήν 
Θείαν Βουλήν ό ’Ισαάκ έλύθη 
τω ν δεσμών και άνέστη του θυ
σιαστηρίου, έσυμβόλιζε τήν Ά -  
νάστασιν του Κυρίου.

’Άλλο σύμβολο. '0  ’Ιωνάς εν 
τή κοιλία τού κήτους επί τριή
μερον, σύμβολον τής τριημέ
ρου ταφής τού Χριστού. Μετά 
τρεις ήμέρας έξήλθεν ζών εκ 
τού θαλασσίου κήτους καί αβλα
βής ό ’Ιωνάς (σύμβολον τής 
μετά τριήμερον άναστάσεως τού 
Χ ριστού).

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ καί τήν 
Ά νάστασίν Του προεφήτευσαν 
εν Πνεύματι Ά γ ίω  οι Προφήται 
τής Π . Διαθήκης:

α) ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΔΑΒΙΔ : « Ά -  
ναστήτω ό Θεός καί διασκορπι- 
σθήτωσαν οί εχθροί Α ύτού. . .  
αυτή ή ήμερα ήν έποίησεν ό Κύ
ριος , άγαλλιασώμεθα καί εύφρα- 
φρανθώμεν εν αύτή (Ψ αλμ. ξ£' 
1 - 4 ,  ριζ' 24).

β) ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΣΑ Ι Α Σ: 
«Άναστήσονται οί νεκροί* ή 
γάρ δρόσος ή παρά Σού ίαμα αύ- 
τοις έστί ( ’Ησ. κσ' 9 ).

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ καί τό 
μαρτυρεί τό γεγονός τω ν εμφα
νίσεων τού Κυρίου προς τούς 
Μαθητάς Του μέ ποικιλίαν περι

στατικώ ν. ’Εμφανίζεται επί 11 
φ οράς. Ά λλοτε  εις τον κήπον, 
άλλοτε εις τήν οδόν, άλλοτε εις 
τό υπερώον τώ ν 'Ιεροσολύμων, 
εϊτε παρά τήν θάλασσαν τής 
Γαλιλαίας, εϊτε επ ί τού ορούς. 
Ούδέποτε εμφανίζεται κατά τήν 
νύκτα , αλλά πάντοτε υπό τό 
φ ώ ς τής ήμέρας. Δεν παρουσιά
ζεται μέ σώμα φανταστικόν, 
άτμώδες καί μή έπιδεχόμενον 
ψ ηλά φ ησιν . 'Ίσταται εν μέσω 
αύτώ ν, συνομιλεί καί συμπερι- 
πατει μετ’ αύτώ ν, τρώ γει καί 
δέχεται νά ψ ηλαφ ηθή .

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ καί μαρ
τυρούν αι θαυμάσιαι μεταβολαί 
εις τούς ’Αποστόλους πρώτον 
καί μετά είς πάντας τούς π ι
στούς . Πού τό θάρρος τώ ν Μαθη
τώ ν προ τής Ά να σ τά σ εω ς; Διε- 
σκορπίσθησαν πάντες «διά τον 
φόβον τώ ν ’Ιουδαίων» .Μάλιστα 
δε είς εξ αύτών τον ήρνήθη ενώ
πιον μιάς ύπηρετρίας καί «μεθ’ 
ορκου». Ό φθαλμοφανεστάτη ή 
μεταβολή μετά τήν Ά νάστασίν. 
Κηρύττουν μετά παρρησίας καί 
πλήρεις Πνεύματος Α γ ίο υ . Δ ιώ 
κονται μέχρι θανάτου άλλά ενώ
πιον ισχυρών καί τυράννων δια
κηρύττουν : «Ού δυνάμεθα ήμείς 
α εϊδομεν καί ήκούσαμεν μή λα- 
λεϊν» (Πραξ. δ' 20). Καί τό κή
ρυγμά τω ν αύτό καί τήν μαρτυ
ρίαν τω ν οί Α πόστολοι ύπέγρα- 
ψαν μέ τό αίμα τ ω ν .

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ καί τό 
μαρτυρούν οί Μάρτυρες τής Πί- 
στεω ς, τής Π ίστεως είς τον 
Ά ναστάντα Κύριον, τον Νικη
τήν τού θανάτου. Ά νδρ ες, γυ 
ναίκες, γέροι, νέοι, νέες καί 
παιδιά , ήρεμοι, άπτόητοι, άντί- 
κρυσαν τό στάδιον, άψήφισάν 
τό ξ ίφ ο ς, τάς τ ίγρεις , τήν άπάν- 
θρωπον σκληρότητα τώ ν εχ 
θρών .

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ καί τό 
καλύτερο επιχείρημα είναι ή 
γλυκύτης πού δοκιμάζει ή ψ υ 
χ ή , δταν ζή άναστημένα. Τότε 
πραγματικά, βάζει τον δάκτυ
λον είς «τον τύπον τώ ν ήλω ν» , 
στά σημάδια τής άληθινής ζω ής. 
Καί πείθεται, καί αισθάνεται 
άπέραντη άγαλλίαση.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ καί με
τά τήν Ά νάστασίν Του παρήγ- 
γειλε είς τούς Μαθητάς Του : 
«έσεσθέ μοι μ ά ρτυρες..,»  Γίνα
τε κήρυκες τής Ά ναστάσεώς 
μου, τής ζωής μου, τής διδα
σκαλίας μ ου .

Έ τσ ι θά είναι πλήρης καί 
τελεία ή χαρά μας διά τό Π ά σ χα . 
Έ τσ ι θά είναι Π άσχα, Κυρίου 
Π άσχα. ’Εάν γίνω μεν κήρυκες 
τού Ά ναστάντος Χ ριστού.

«Ν ύχτα - νύχτα  τό μήνυμα 
τό τρανό θά κηρύξω 
τού Χριστού τήν Ά νάστασι 
στούς νεκρούς πού θά σμίξω » .
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Σεβ. Μητροπολίτου Πατρών 
κ. Ν Ι Κ Ο Δ Η Μ Ο Υ

Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ του Κυρίου, το φαι
δρόν της Άναστάσεως μήνυμα, ιδιαιτέρως 
εις αύτήν την τερπνήν περίοδον της Ά -  
νοίξεως, δίδει τον μεγαλύτερον τόνον 
της χαράς. Καθ* όν χρόνον ολόκληρος ή 
φύσις άναγεννάται, κατά την περίοδον 
αύτήν, έρχεται τό κήρυγμα της Άναστά- 
σεως νά δώση τό άληθές μήνυμα της 
άναγεννήσεως καί την ελπίδα της Άνα- 
στάσεως εις τον Κόσμον, καί νά χαρίση 
μίαν ιδιαιτέραν αισθησιν της χαράς του 
Χριστού εις τον άνθρωπον.

Άνεξάντλητον τό μήνυμα της Άναστά- 
σεως είς εμπνεύσεις καί διδάγματα* πλού
σιον εις θέματα πηγάζοντα εξ αύτου* 
πολύπλευρον καί πολυποίκιλον καί πάντοτε 
διδακτικόν καί ώφέλιμον.

Ποιος όμως θά τό έφαντάζετο, δτι τό 
θέμα της Άναστάσεως θά ή το δυνατόν 
νά προβληθή καί ώς ’Αστυνομικόν γεγο
νός; Ποιος θά ήμπορουσε νά ύποθέση έκ 
των προτέρων, ότι ή Άνάστασις του 
Χριστού θά έτοποθετεΐτο καί μέσα είς τά 
πλαίσια των ένδιαφερόντων ενός άξιο- 
λόγου Σώματος, ώς τό Σώμα της Χωρο
φυλακής;

Ό λοι γνωρίζομεν ότι, όταν 6 Κύριος 
άπέθανεν επί τού Σταυρού, καί όταν κα
τόπιν ήλθεν ή ώρα της ταφής, εκείνοι οί 
όποιοι Τον είχαν αναβιβάσει επί τού

Σταυρού ήθέλησαν νά άντιμετωπίσουν 
κάποιο ένδεχόμενον, τό όποιον έφοβοΰντο.

*0 Κύριος είχε προείπει την Άνά- 
στασίν του. ’Εκείνοι δε είχαν ύπ’ όψιν 
των τόσα άλλα θαύματα, άκόμη καί άνα- 
στάσεις νεκρών, καί δη τό πρόσφατον 
γεγονός τής άναστάσεως τού Λαζάρου, 
καί άρα ήτο έπόμενον νά τούς άπασχολή 
ή σκέψις τής—ένδεχομένης τούλάχιστον— 
Άναστάσεως τού Χριστού.

'Όμως ή κακία των, τό μίσος καί τό 
πάθος των εναντίον τού Χριστού συνηγω- 
νίζετο την άπιστίαν των, καί φαινόμε- 
νικώς τούλάχιστον άπέκλειεν ένα τέτοιο 
ύπερφυσικόν ένδεχόμενον, οπωσδήποτε ό
μως δέν άπέκλειε τάς άνησυχίας των. Καί 
ήθέλησαν τάς άνησυχίας των αύτάς, δι* 
οσα θά ήτο δυνατόν νά έπακολουθήσουν 
μετά τήν ταφήν τού Κυρίου, νά τάς έκφρά- 
σουν ένώπιον τών Αρχών, μέ τήν εξής 
σκέψιν: « Μήποτε οί μαθηταί αύτοΰ
νυκτός- κλέψωσιν αύτόν, καί είπωσι τώ 
λαώ ή γ έ ρ θ η  ά π ό  τ ώ ν  ν ε κ ρ ώ ν ,  
καί έσται ή έσχάτη πλάνη χείρων τής 
πρώτης» (Ματθ. κζ' 64).

’Ανησυχούν δηλαδή, μήπως οί μαθηταί 
τού Κυρίου, διά νά έχουν τον τρόπον νά 
ομιλήσουν ύστερα περί Άναστάσεως τού 
Χριστού, σκηνοθετήσουν ύπεξαίρεσιν τού 
ένταφιαζομένου Σώματος Τού Κυρίου, καί

έξαφανίζοντες τό Σώμα, νά ομιλούν ψευ- 
δώς περί Άναστάσεως, διά νά παραπλα
νήσουν τόν λαόν, ό όποιος τοιουτοτρόπως 
θά διέπραττε μεγαλύτερον σφάλμα, καί θά 
ύπέκειτο είς μεγαλυτέραν πλάνη άπό τήν 
προηγουμένην είς τήν οποίαν ύπέπεσεν, 
κατ’ αύτούς, όταν τόν Χριστόν Τόν έπί- 
στευσεν ώς Μεσσίαν.

ΚΑΙ ΙΔΟΤ τώρα ώρισμέναι ένέργειαι 
πολύ χαρακτηριστικαί, άλλά—ας τό εί- 
πωμεν—καί πολύ άστυνομικαί:

Τί διατάσσει ή άρμοδία Αρχή;
Έ ν πρώτοις, νά σφραγισθή τό μνήμα, 

καί δή νά σφραγισθή κατά τρόπον διπλοΰν. 
Άφ* ένός μέν, μέ ένα βαρύν λίθον, δυσκί- 
νητον καί δυσμετακόμιστον, άφ* ετέρου 
δέ νά σφραγισθή καί μέ σφραγίδας, αί 
όποίαι νά μή είναι δυνατόν νά παραβια- 
σθούν, καί τό πράγμα νά μείνη άπαρατή- 
ρητον, άλλά νά ύπάρχη πάντοτε ή δυνα- 
τότης νά έλεγχθή ή παραβίασις τών σφρα
γίδων.

Έ πειτα  ή ’Εξουσία παραγγέλλει νά 
ύπάρξη καί φρουρά είς τόν τάφον. Σφρά- 
γισις λοιπόν άφ* ένός, φρούρησις άφ* έτέ- 
ρου τού τάφου, ώστε κατ* αύτόν τόν 
τρόπον νά έχουν ληφθή όλα τά προλη
πτικά μέτρα διά κάποιο δυσάρεστον ένδε
χόμενον τό οποίον τούς άνησυχοΰσε.
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'Ομοίως, έντός όλίγου, όταν 6 Κύριος 
άνέστη, άρχίζουν αί έμφανίσεις Του, καί 
αί Άρχαί πληροφορούνται καί αύταί περί 
έμφανίσεων του άναστάντος Χρίστου.

'Υπάρχουν ήδη μάρτυρες του γεγονότος. 
'Όταν δέ πλέον αί Άρχαί έχουν ένώπιόν 
των πληροφορίας συγκεκριμένας περί έμ
φανίσεων, έπανειλημμένων μάλιστα, έκεί- 
νου ό όποιος πρό τριών ήμερων έτάφη, 
άντιλαμβάνονται 6τι ύπάρχει ένα θέμα της 
άρμοδιότητός των, καί έχουν την ύποχρέ- 
ωσιν νά τό έξιχνιάσουν, να τό έλέγξουν, 
νά τό παρακολουθήσουν. 'Υπάρχει πάν.ως 
ένα θέμα, τό όποιον δι* έκείνους μέν οί 
όποιοι ήσαν φίλοι του Ιησού, ήτο θρίαμ
βος καί άφορμή χαράς καί πανηγυρισμού, 
δι* εκείνους όμως οί όποιοι ήσαν έχθροί 
του Τησοΰ, αυτό πλέον ήτο καταισχύνη 
των, διότι δέν κατώρθωσαν νά Τόν άφα- 
νίσουν, άφου κατίσχυσε καί αύτοΰ τού 
θανάτου, καί μολονότι άπέθανεν έπΐ του 
Σταυρού καί μολονότι έτέθη είς τόν τάφον, 
έσφραγίσθη καί έφρουρήθη, έν τούτοις 
άνέστη, ύπερισχύσας πάσης άντιθέτου 
δυνάμεως καί τού θανάτου άκόμη.

Έν συνεχείς έρχεται ενώπιον των Άρ- 
χών κάποια άναφορά, θά έλεγα κάποια 
κατάθεσις έν συνεχεία, διότι οί φρουροί 
ήσαν υποχρεωμένοι νά άναφέρουν είς τάς 
*Αρχάς περί τού συμβάντος, τού έκτάκτου, 
τού μοναδικού, τού καταπληκτικού αύτοΰ 
συμβάντος. «Καί Ιδού τινές της κουστω
δίας, έλθόντες είς τήν πόλιν άπήγγειλαν 
τοϊς *Αρχιερεΰσιν άπαντα τά γενόμενα» 
(Ματθ. κη 11). Σημειώσατε ότι οί ’Αρχι
ερείς είς ένα Θεοκρατικόν πολίτευμα, 
όπως ήτο έκεΐνο της Ίουδαίας, είχον όχι 
μόνον θρησκευτικάς, άλλά καί άλλαςέξου- 
σίας καί έπομένως άρμοδίοΐ καί είς αύτούς 
έγινεν ή άναφορά περί τού συμβάντος.

Φυσικά, έάν καί έκ των προτέρων είχαν 
άνησυχίας όλοι οί έχθροί τού Χριστού, 
διά κάποιο ένδεχόμενον άσαφές καί άκαθό- 
ριστον, τώρα πού πληροφορούνται κάτι 
τό συγκεκριμένον (καί δή τό πληροφο
ρούνται άπό τούς φύλακας), είναι ύπο- 
χρεωμένοι πλέον νά τό άντιμετωπίσουν, 
νά τό έξετάσουν, νά τό έρευνήσουν καί, 
διά νά όμιλήσωμεν είς τήν γλώσσαν τήν 
δικαστικήν καί τήν άστυνομικήν, είναι 
ύποχρεωμένοι νά άρχίσουν άπό μίαν 
κατάθεσιν. Καί ίδού ή κατάθεσις, όπως 
διεσώθη ώς χρονικόν είς τάς σελίδαςτοΰ 
κατά Ματθαίον 'Αγίου Εύαγγελίου:

«Σεισμός έγένετο μέγας, άγγελος γάρ 
Κυρίου καταβάς έξ Ούρανοΰ, προσελθών 
άπεκύλισε τόν λίθον άπό της θύρας καί 
έκάθητο έπάνω αύτοΰ, ήν δέ ή ίδέα αύτοΰ 
ώς άστραπή καί τό ένδυμα αύτοΰ λευκόν 
ώσεί χιών, άπό δέ τού φόβου έσείσθησαν 
οί τηροΰντες καί έγένοντο ώσεί νεκροί. 
(Ματθ. κη' 2—4).

Αύτή είναι ή κατάθεσις, αύταί είναι αί 
έντυπώσεις, αύταί είναι αί πληροφορίαι, 
αί όποιαι κατετέθησαν ύπό τών άνθρώπων 
έκείνων, οί όποιοι ήσαν έντεταλμένοι διά 
τήν φρούρησιν τού μνημείου τού ’Ιησού.

Τώρα πλέον τό πράγμα ύποχρεώνει 
πολύ περισσότερον τάς άρμοδίας Άρχάς 
νά παρέμβουν, νά λάβουν θέσιν καί οπω
σδήποτε νά ένεργήσουν ύπεύθυνα.

Πώς άντιδροΰν καί πώς ένεργοΰν;
«Συναχθέντες, συμβούλιον τε λαβόντες, 

άργύρια ίκανά έδωκαν τοΐς στρατιώταις 
λέγοντες:«Είπατε 6τι οί μαθηταί αύτοΰ 
νυκτός έλθόντες έκλεψαν αύτόν ήμών κοι- 
μωμένων. Καί έάν άκουσθή τούτο έπί τού 
ήγεμόνος, ήμεΐς πείσομεν αύτόν καί ύμάς 
άμερίμνους ποιήσομεν. Οί δέ λαβόντες τά 
άργύρια ,έποίησαν ώς έδιδάχθησαν. Καί 
§ιεφημίσθη ό λόγος οΰτος παρά Ίου-

δαίοις μέχρι της σήμερον». (Ματθ. κη' 
12—15).
• ’Έχομεν λοιπόν πρώτον, κινητοποίησιν, 
(θά έλεγα σπασμωδικήν κινητοποίησιν) 
τών άρμοδίων, οί όποιοι έπί τη άπιθάνφ 
έστω πληροφορίφ άναγκάζονται νά πα
ρέμβουν, καί πράγματι παρεμβαίνουν, 
διότι θέλουν νά άντιδράσουν. ’Επακο
λουθεί σύσκεψις («συμβούλιόν τε λα
βόντες»), καί είς. τήν σύσκεψιν άύτήν 
διαβουλεύονται πώς νά μεθοδεύσουν τάς 
άντιδράσεις των καί πώς νά οργανώσουν 
τάς ένεργείας των, ώστε νά άποκλεισθή ή 
πίστις είς τήν Άνάστασιν. Προβαίνουν 
δέ έν συνεχείφ είς μίαν ένέργειαν πολύ 
έπιλήψιμον, θά είπω πάλιν καί πολύ ένδια- 
φέρουσαν τήν Αστυνομίαν καί τά Δικα
στήρια.

Τί έκαμαν; Έδωροδόκησαν τούς μάρ
τυρας, αύτούς οί όποιοι ήλθον άπό τού 
μνημείου καί ήσαν οί φρουροί τού μνη
μείου. Τούς προσφέρουν άργύρια ίκανά 
καί, πέραν τούτου, προβαίνουν καί είς 
άλλην έπιλήψιμον ένέργειαν. Τούς ύπα- 
γορεύουν τί νά εΐπουν, ώστε όταν θά άνα- 
κρίνωνται, όταν θά τούς ζητούνται εύθΰ- 
ναι, όταν θά τούς ζητούνται πληροφορίαι 
νά έπαναλάβουν άπλώς έκεΐνα τά όποια 
τούς ύπηγόρευσαν αύτοί πού τούς «έδα- 
σκάλεψαν» τί νά εϊπουν. «Ε ϊ π α τ ε  ό τ ι  
ή μ ώ ν  κ ο ι μ ω μ έ ν ω ν ,  οί  μ α θ η 
τ α ί  α ύ τ ο ΰ  ν υ κ τ ό ς  έ λ θ ό ν τ ε ς ,  
έ κ λ ε ψ α ν  α ύ τ ό  ν».

Βλέπομεν λοιπόν σειράν, άλληλουχίαν, 
άλλεπαλλήλους άντιδράσεις καί ένεργείας, 
αί όποΐαι οπωσδήποτε άπτονται τού έν- 
διαφέροντος τού άστυνομικοΰ καί τού δι
καστικού. 'Υπόσχονται είς αύτούς ότι θά 
ένεργήσουν διά νά μή ύπάρξη δικαστική 
συνέχεια. «Ήμεις πείσωμεν αύτόν, (τόν 
ήγεμόνα, αν θά τό μάθη) καί ύμάς άμε
ρίμνους ποιήσομεν». Θά σάς άπαλλάξωμεν 
ήμεΐς άπό τάς εύθύνας καί τάς συνεπείας 
μέ τάς παρεμβάσεις μας, μέ τά μέσα όποια 
διαθέτομεν, ώστε νά μή ύπάρξη δικαστική 
συνέχεια, ή οποία πάντως δέν τούς συνέ
φερε, διότι οπωσδήποτε θά έπιστοποιεΐτο 
ή Άνάστασις τού Χριστού.

Άκόμη. «Οί δέ λαβόντες τά άργύρια». 
Δέν έχομεν δηλαδή άπλώς άπόπειραν δω
ροδοκίας τών μαρτύρων, άλλά πραγμα- 
τοποιουμένην τήν άποδοχήν της δωρο
δοκίας, ένα έπί πλέον στοιχεΐον, τό όποιον 
οπωσδήποτε είναι έπιλήψιμον καί θά 
έπρεπε νά έλεγχθή, διά νά έπισύρη τάς 
δεούσας συνεπείας έκεΐ όπου άνήκουν.

Καί τέλος «διεφημίσθη ό λόγος οΰτος» 
άφησαν νά κυκλοφορήση αύτή ή ψευδής 
φήμη, διά νά δημιουργηθοΰν πεπλανημέ- 
)ες έντυπώσεις καί νά παραπλανηθοΰν αί 
Άρχαί.

'Όλα αύτά είναι τά συναφή στοιχεία τά 
συνθέτοντα ένα όντως Αστυνομικόν καί 
δικαστικόν ένδιαφέρον περί τού ζητήμα
τος της Άναστάσεως τού Κυρίου.

Ή  μελέτη μας δέν θά έκταθή είς όλα 
αύτά τά στοιχεία, διά νά άναλύση, νά τά 
άντικρούση, νά τά άναιρέση, έν πάση 
περιπτώσει νά τά τοποθετήση είς τάς 
πραγματικάς των διαστάσεις.

'Ένα μόνον σημείο ν θά άπασχολήση 
ήμάς είς τήν συνέχειαν της παρούσης. 
Τί έγινε τό Σώμα τού ’Ιησού; Έκλάπη ή 
δέν έκλάπη; Διότι έκεΐ πίπτει τό βάρο'ς. 
'Όλα τά άλλα είναι μέν συναφή, διαφ*$- 
τιστικά καί οπωσδήποτε σχετικά κάί 
χρήσιμα στοιχεία είς τό έργον τού έλέγχου 
καί τής διακριβώσεως τών γεγονότων, 
άλλά τό βάρος πίπτει οπωσδήποτε είς αύ
τό τό σημαντικώτατον θέμα. Έκλάπη ή 
δέν έκλάπη τό Σώμα τού ’Ιησού ;

ΕΚΕΙΝΟΙ οί όποιοι ώμίλησαν περί 
κλοπής τού Σώματος τού ’Ιησού, παρου
σιάζουν άντιφάσεις καί άναξιοπιστίαν. 
Δύο στοιχεία δηλαδή πολύ βαρύνοντα είς 
τήν κρίσιν τήν δικαστικήν.

Ποία είναι ή άντίφασις; Βεβαιοΰν καί 
λέγουν. «Ήμών κοιμωμένων, έκ τού 
μνημείου έσυλήθη ό νεκρός». Τί έκ τών 
δύο συνέβη; Έκοιμάσθε ή δέν έκοιμάσθε;' 
Έάν έκοιμάσθε, πώς εΐδατε τά γεγονότα; 
Αφού έκοιμάσθε, πώς βεβαιώνετε ότι τόν 
έκλεψαν; Έάν πάλιν δέν έκοιμάσθε, πώς 
δέν έμποδίσατε τήν κλοπήν;

Είναι άδυσώπητος όμολογουμ,ένως ή 
θέσις καί ή άμηχανία είς τήν όποίαν πε
ριέρχονται οίοΰτω πως διατεινόμενοι, ότι: 
ήμών κοιμωμένων έκ τού μνημείου έσυ
λήθη ό νεκρός».

Ίδού δέ πώς χαρακτηριστικά ό Ιερός 
Αύγουστΐνος, ένας έκ τών Πατέρων τής 
Δύσεως, όμιλεΐ περί αύτής τής άντιφάσεως 
καί τής άναξιοπιστίας τών τοιούτων μαρ
τύρων. «*Ά! έκοιμώντο, λέγετε, οί φύ
λακες! "Αλλά όταν όμιλήτε οΰτω, μήπως 
κοιμάται τό λογικόν σας περισσότερον 
ή όσον οί φύλακες; Έάν έκοιμώντο, τί 
είδαν; Καί έάν δέν είδαν τίποτε, τίνος είναι 
μάρτυρες; Τί εΐδους μάρτυρες είναι οί 
μάρτυρες οί κοιμώμενοι; Είς τί περιλαμ
βάνεται ή μαρτυρία των: Ίδού! Είναι ώς 
νά έλεγον. Μαρτυροΰμεν, βεβαιοΰμεν ότι, 
οί μαθηταί τού Ιησού ύπεξήρεσαν τό 
σώμα του, καί ή μαρτυρία μας είναι άπο- 
λύτως άξιόπιστος, διότι... όταν τό Σώμα 
ύπεξηρέθη, έκοιμώμεθα ύπνον τόσον βαθύν, 
ώστε ούτε ήκούσαμεν ούτε εΐδαμεν τίποτε».

Είναι λοιπόν πολύ ύποπτος ό ύπνος τών 
φρουρών έκείνων. Έάν έκοιμώντο, καί 
παραβάται τού καθήκοντός των ήσαν, 
διότι ό φρουρός δέν ήμπορεΐ νά κοιμάται, 
καί πέραν τούτου, δέν ήμπορεΐ νά μαρ- 
τυρήση διά κάτι τό όποιον έγινε, καθ’ 
0ν χρόνον έκοιμάτο. Έάν πάλιν δέν έκοι- 
μάτο, είναι ύπεύθυνος, διότι έγινε μίαν 
ύπεξαίρεσις, καί ό φρουρός δέν άντέδρασε 
καί δέν τήν έπρόλαβε, δέν τήν έματαίωσεν.

'Ομολογούν λοιπόν τοιουτοτρόπως καί 
τήν ένοχή ν των καί τήν εύθύνην των, άλλά 
καί τήν άναξιοπιστίαν των.

ΠΕΡΑΝ τούτου, όμως, ήτο καί πρα- 
κτικώς άδύνατος ή κλοπή, ή ύπεξαίρεσις 
τού Σώματος τού Χριστού.

Ποιοι θά τήν έκαναν; Οί μαθηταί; 
Αύτοί πού όταν ό Χριστός συνελήφθη, έπα- 
νικοβλήθησαν καί διεσκορπίσθησαν καί 
Τόν έγκατέλειψαν καί είς τό τέλος ένε- 
κλείσθησαν είς ένα οΐκημα «διά τόν φόβον 
τών Ιουδαίων». Αύτοί λοιπόν οί φοβι
σμένοι, οί πανικόβλητοι, αύτοί θά ήτο 
δυνατόν νά σκευωρήσουν κατ’ αύτόν τόν 
τρόπον κάί νά ένεργήσουν τήν ύπεξαίρεσιν, 
καί μάλιστα ύπό συνθήκας πολύ άκαταλ- 
λήλους διά τοιαΰτα έργα;

Διότι, μή λησμονώμεν ,ήτο ή έορτή τού 
Πάσχα τών Ιουδαίων, πού έορτάζετο 
μόνον είς τά Ιεροσόλυμα, καί συνέρρεον 
έκεΐ έκ τών περάτων οί εύσεβεΐς Ιουδαίοι* 
διά τόν έορτασμόν τού Πάσχα. Καί όπως 
βεβαιώνει ό άρμόδιος ίστορικός, (Εβραίος 
μάλιστα), ό Ίώσηπος, ύπέρ τά δύο έκα- 
τομμύρια λαού είχον συρρεύσει είς τήν 
πόλιν τών Ιεροσολύμων έπί τή έορτή τού 
Πάσχα.

Μέσα σέ μίαν τέτοιαν κοσμοσυρροήν, 
είς μίαν άσφυκτικώς πεπληρωμένην πόλιν, 
όπου άνά πάν βήμα έκυκλοφοροΰσαν 
άνθρωποι, καί δέν ήτο δυνατόν ούδέ νά 
στεγασθοΰν τόσα πλήθη, καί έπομένως 
καί είς τήν ύπαιθρον καί είς τά πέριξ τής 
πόλεως ή κίνησις ήτο συνεχής καί άκα-
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τάπαυστος, ήτο ποτέ δυνατόν νά έπιχει- 
ρηθή μία μεταφορά νεκρού, καί δή κατά 
τρόπον πού νά μείνη κρυπτός καί άφανής 
καί νά μή γίνη άντιληπτός; ’Ό χ ι βεβαίως.

‘Αποκλείεται τούτο, καί διά την ψυχο
λογικήν κατάστασιν εις την όποίαν εύρέθη- 
σαν οί μαθηταί (έμφοβοι καί πανικόβλητοι) 
άλλά καί διά τάς έξωτερικάς συνθήκας, 
λόγω της τεράστιας αύτής κοσμοσυρροής, 
ή οποία δέν θά έπέτρεπε νά γίνη τίποτε έν 
κρύπτω καί παραβύστω, άλλά πάντως θά 
προσέπιπτεν εις κάποιο μάτι καί εις την 
άντίληψιν πολλών, καί οπωσδήποτε θά 
περιήρχετο εις γνώσιν, καί της κοινωνίας 
καί τών άρχών. Άντιθέτως μάλιστα, θά
* Γ.υΙστατο ούτως αύτόφωρον τό άδίκημα
• ΐς ύπεξαιρέσεως, διότι θά ύπήρχον πλει- 
ocoi δσοι μάρτυρες, οί όποιοι θά έβλεπον 
καί θά ήτο δυνατόν νά μαρτυρήσουν δτι εΖ— 

'δον τούς μαθητάς νά μεταφέρουν τον νεκρόν.
Έάν πάλιν ύποτεθή δτι, τήν κλοπήν τού 

Σώματος δέν τήν έκαμαν οί μαθηταί, άλλά 
τήν έκαμαν άνθρωποι τού Συνεδρίου, όργα
να δηλαδή των Φαρισαίων, των ‘Ιουδαίων 
γενικώς, καί δτι έπέρριπτον μέν τήν εύθύ- 
;ην (καί έκ τών προτέρων καί έκ τών ύστέ- 
ρων) εις τούς μαθητάς, διά νά έχουν αύτοί 
ένα άλλοθι, άλλά εις τήν πραγματικότητα 
αύτοί οί ίδιοι είχον οργανώσει τήν κλοπήν 
τού Σώματος μέ δικούς τους άνθρώπους, μέ 
δικά τους όργανα, ή συνέχεια ποία θά ήτο;

"Οταν οί μαθηταί έκήρυττον τήν Άνά- 
στασιν, μπορεί νά τό διανοηθή κανείς 
δτι οί εχθροί τού Άναστάντος, έχοντες τό 
σώμα του εγκλήματος στά χέρια τους καί 
άδιάψευστα πειστήρια κατά της Άναστα- 
σεως εις τήν διάθεσίν των, κατέχοντες 
δηλ. οί ίδιοι τό Σώμα τού νεκρού ‘Ιησού, 
πού οί ίδιοι είχον φροντίσει νά τό θέσουν 
ύπό τόν έλεγχόν των διά τών οργάνων των, 
ήτο δυνατόν νά άφήσουν τούς μαθητάς νά 
κηρύττουν τήν Άνάστασίν καί νά τούς άπει- 
λούν άπλώς , ή νά τούς άντιλέγουν μόνον 
διά λόγων, καθ’ δν χρόνον ήτο δυνατόν να 
παρουσιάσουν τό Σώμα καί νά είπουν είς 
τόν λαόν: Ιδού τό πειστήριον τού μεγάλου 
ψεύδους, τό όποιον διαδίδουν οί ’Απόστολοι 
τού Χριστού.

"Ωστε λοιπόν, άπ* αύτης της άπόψεως, 
δέν εύοδοΰται καθόλου αύτό τό όποιον 
ήθέλησαν οί άρνηταί της άναστάσεως νά 
ύποστηρίξουν, δτι «έκ τού μνημείου έσυ- 
λήθη ό νεκρός».

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ή δλη στάσις τών ‘Αρχών 
άποκλείει νά ύπήρξε περίπτωσις κλοπής 
καί ύπεξαιρέσεως τού Σώματος τού ‘Ιησού. 
Διότι, έάν συνέβαινε κάτι τέτοιο, τί ήταν 
ύποχρεωμέναι νά κάμουν αί άρμόδιαι’Αρχαί 
*Έπρεπεν, έν πρώτοις, νά άπαγγείλουν κα
τηγορίαν κατά τών μαθητών τού Χριστού 
έπί ύπεξαιρέσει τού Σώματος τού νεκρού 
διδασκάλου των.

*Αλλ* δμως δέν κατηγορήθησαν ούδέ 
έκλήθησαν νά δώσουν λόγον είς τάς Ά ρ- 
χάς οί μαθηταί τού Κυρίου, έπί υπεξαιρέσει 
τού Σώματος τού νεκρού διδασκάλου των.

Αί Άρχαί δηλαδή δέν τό έπήραν στά 
σοβαρά τό λεχθέν , «δτι κοιμωμένων τών 
φυλάκων έκ τού μνημείου έσυλήθη ό νε
κρός». Καί έφ* δσον δέν τό έπήραν στά 
σοβαρά αί ‘Αρχαί, έχομεν ήδη μίαν άντέν- 
δειξιν έκ τής άντιδράσεως αύτής, ή 
μάλλον έκ τής μή άντιδράσεως τών ‘Αρχών, 
καί ικανήν μαρτυρίαν δτι δέν έκλάπη ό νε
κρός καί μάλιστα άπό τούς μαθητάς, οί 
όποιοι, έάν είχε συμβή τούτο, οπωσδήποτε 
θά έκαλοΰντο είς άπολογίαν καί είς δίκην 
καί καταδίκην καί συνεπείας πολλάς.

Άλλά μήπως τούλάχιστον ήλέγχθησαν 
οί φύλακες; Μήπως οί φρουροί ύπέστησαν 
κυρώσεις, διά τό δτι δένάγρυπνοΰσαν, άλλά 
έκοιμώντο, κατά τήν ίδιαν των ομολογίαν;

Ούτε οί μαθηταί κατηγγέλθησαν, άλλ* 
ούτε οί φρουροί ύπέστησαν συνεπείας, 
ούδέ καν ήλέχθη αύτή ή οπωσδήποτε πα- 
ράβασις τού καθήκοντος των, ένώ ήσαν 
οπωσδήποτε ύπεύθυνοι, είτε έκοιμώντο 
είτε όχι. ‘Εάν μέν έκοιμώντο, διότι, ώς 
προείπομεν δέν έπρεπε νά έκοιμώντο, έάν 
δέ δέν έκοιμώντο, διότι έπρεπε νά άντιδρά- 
σουν καί νά προλάβουν τήν ύπεξαίρεσιν.

Έ ν τούτοις δέν έκλήθησαν ούτε αύτοί είς 
άπολογίαν, παρ’ δλον δτι οί Ρωμαϊκοί νόμοι 
προέβλεπον σοβαράς κυρώσεις καί θανατι
κήν άκόμη καταδίκην τών φρουρών έκείνων 
οί όποιοι θά παρουσίαζαν τοιαύτη περί- 
πτωσιν άμελείας, ώστε νά έκοιμώνται κατά 
τήν ώραν τού καθήκοντός των καί νά συμ- 
βοΰν τέτοια δυσάρεστα έπακόλουθα.

Έχομεν δέ, έκ τών σελίδων πάλιν τής 
Εύαγγελικής Ιστορίας, άντίστοιχον ένδια- 
φέρον περιστατικόν. "Οταν οί φρουροί τής 
φυλακής, οί όποιοι έφύλαττον τόν Α πό
στολον Πέτρον, δέν κατώρθωσαν νά τόν 
διατηρήσουν ύπό τόν έλεγχον των, άλλά 
κατά τρόπον θαυμαστόν ούτος άπηλευθε- 
ρώθη,οί φρουρ*οί έκεΐνοι τό έπλήρωσαν άκρι- 
βά, κατεδικάσθησαν, ύπέστησαν κυρώσεις, 
έδέχθησαν βαρείας συνεπείας.

Είς τήν προκειμένην δμως περίπτωσιν, 
ώς είδομεν, ούτε οί μαθηταί κατηγοροΰν- 
ται, ούτε οί φύλακες τιμωρούνται. Τούτο 
σημαίνει δτι αί Άρχαί ήσαν πεπεισμέναι 
καί είχον τήν βεβαιότητα, δτι δέν έπρόκειτο 
περί ύπεξαιρέσεως τού νεκρού σώματος 
τού Χριστού, καθ’ δν χρόνον τό μήνυμα τής 
Άναστάσεως συνεχώς ήδραιοΰτο, συνεχώς 
έπεξετείνετο καί συνέχιζε νά κατακτά έδα
φος.

Έ ξ  άλλου τό Συνέδριον τών Ιουδαίων 
(τό όποιον ήτο Πολιτική Α ρ χή ) καί αύτό 
δέν κινείται ,παρά μόνον είς τά παρασκή
νια, διά νά ματαιώση κάθε συνέχειαν δικα
στικήν. Διότι, ή άνωτέρα αύτή έξουσία 
τού ‘Ιουδαϊκού λαού ήτο έν γνώσει τού 
ψεύδους, τό όποιον έλέχθη καί έκυκλο- 
φορήθη ,μάλλον δέ αύτοί τό είχον ύπαγο- 
ρεύσει, διά νά δικαιολογήσουν τά άδικαιο- 
λόγητα.

Επομένως ήξεραν δτι δέν τούς συνέ
φερε πάσα συνέχεια διερευνήσεως τού 
θέματος. Καί διά τούτο κινούνται είς τά 
παρασκήνια, διά νά άτονήση τό ένδιαφέρον 
πάντων, καί διά νά παύση ή συζήτησις 
περί κλοπής ή περί Άναστάσεως τού 
Χριστού.

ΗΘΕΛΗΣΑΝ τινές νά έπιμείνουν καί 
νά ύποστηρίξουν μέ άλλα έπιχειρήματα 
δτι έκλάπη τό Σώμα τού ’Ιησού. Επειδή 
τά προαναφερθέντα έπιχειρήματα έφαί- 
νοντο δτι άποκλείουν, έν πάση περιπτώσει, 
αύτό τό ένδεχόμενον, έπρεπε νά εύρουν 
μίαν διέξοδον. Καί ήθέλησαν νά παρου
σιάσουν τούς μαθητάς, δτι, ούτως ή άλλως, 
παρεπλάνησαν τόν κόσμον.

Άλλά τό νά φθάση κανείς νά όνομάση 
τούς μαθητάς τού Κυρίου άπατεώνας, 
οί όποιοι παρεπλάνησαν τούς συγχρόνους 
των καί έν συνεχεία δλον τόν κόσμον 
μέ τό ψεύδος τής Άναστάσεως τού Χρι
στού, (ένώ έκεϊνοι είχον σκηνοθετήσει 
τήν ύπεξαίρεσιν του), είναι πολύ βαρύ καί 
συκοφαντικόν καί δλως άπαράδεκτον. 
Διότι είναι τόσον δεδομένη ή είλικρίνεια 
τών μαθητών άπό άλλα στοιχεία, προ  
π ά ν τ ω ν  δ μ ω ς  δ ι ό τ ι  οί  μ α θ η τ α ί

ε ί ς  τό τ έ λ ο ς  έ θ υ σ ι ά σ θ η σ α ν  δ ι ά  
τ ό ν  Χ ρ ι σ τ ό ν .

Κηρύττοντες τήν Άνάστασίν Του, ύπέ
στησαν μαρτύρια καί αύτόν τόν θάνατον.

Διά νά περιορισθώμεν είς τάς Πάτρας, 
άς ένθυμηθώμεν τόν Πρωτόκλητον. Άνά- 
στασιν έκήρυττεν ό Απόστολος Άνδρέας 
είς τήν πόλιν τών Πατρών καί έδέησε νά 
άντιμετωπίση τό ικρίωμα τού Σταυρού 
τού «Χιαστί» έκείνου Σταυρού, είς τόν 
όποιον κατεδικάσθη, ώς κήρυξ τού Χρι
στού καί τής Άναστάσεως.

Έάν ό Άνδρέας δέν ήτο πεπεισμένος 
περί τής Άναστάσεως τού Κυρίου, καί 
έάν καί οί άλλοι Απόστολοι δέν ήσαν βέ
βαιοι περί τού γεγονότος τής Άναστά
σεως, πολύ δέ περισσότερον, έάν ήξευραν 
δτι άγωνίζονται γιά ένα ψέμμα, τό όποιον 
μάλιστα αύτοί τό είχαν σκηνοθετήσει καί 
οργανώσει είναι άδύνατον νά έφθανον είς 
τό μαρτύριον γιά ένα ψέμμα.

Έ πειτα  συνεφώνησαν όλοι; "Ολοι οί 
Απόστολοι εύρέθησαν σύμφωνοι νά έξα- 
πατήσουν τόν κόσμον; Δέν εύρέθηκε ούτε 
ένας νά προδώση τό μυστικόν, είτε διά 
νά άποφύγη τό μαρτύριον, είτε διά νά 
κερδίση άλλα άνταλλάγματα, είτε έπί 
τέλους καί- έκ λόγων συνειδήσεως, δέν 
εύρέθηκε ένας νά μή συμφωνήση, καί νά 
παρουσιάση τήν άλήθειαν, καί νά άνατρέψη 
αύτό τό ψεύδος ;

"Ενας έκ τών μεγαλυτέρων έχθρών τής 
θεότητος καί τής Άναστάσεως τού Χρι
στού, ό Στράους, άναγκάζεται νά όμολο- 
γήση: «Κάποιο έξαιρετικό γεγονός πρέπει 
νά συνέβη, δυνάμει τού οποίου οί Α πό
στολοι ούδ* έπ* έλάχιστον άμφέβαλλον περί 
τής Άναστάσεως τού ’Ιησού».

Τόν άκούετε πώς έκφράζεται; «Κάποιο 
έξαιρετικό γεγονός πρέπει νά συνέβη....» 
Δέν πάει τό στόμα του νά όμολογήση 
δτι ή Άνάστασις είναι πραγματικότης, 
ή οποία έκαμε τούς μαθητάς νά άψηφοΰν 
τό μαρτύριον καί νά ομιλούν μέ βεβαιό
τητα περί αύτής. Άλλά θέλων έκ τών προ
τέρων νά άποκλείση τ /jv Άνάστασίν, καί 
βλέπων έξ άλλου δτι δέν έξηγεΐται κατ’ 
άλλον τρόπον αύτή ή μέχρις αύτοθυσίας 
άντιμετώπισις τού θέματος άπό τούς 
Αποστόλους, άναγκάζεται αύτός ό μέ
γιστος έχθρός τού Κυρίου, ό πολέμιος τής 
θεότητός Του καί τής Άναστάσεώς Του 
νά εϊπη : «Κάποιο έξαιρετικό γεγονός 
πρέπει νά συνέβη», ώστε οί μαθηταί κατ’ 
αύτόν τόν τρόπον νά ένεργήσουν μέχρι 
θανάτου καί μέχρι μαρτυρίου.

Άλλά άς εΖμεθα καί κάπως ρεαλισταί. 
Τί θά είχον νά κερδίσουν οί Απόστολοι 
έάν άπεφάσιζον τήν κλοπήν καί τό ψεύδος 
τούτο; Είς τί θά τούς ώφελοΰσεν; Εκείνοι 
προηγουμένως άκολουθοΰσαν τόν Χριστόν 
είς μίαν περίοδον θριαμβευτικής πορείας 
Του, πού έθαυματούργει, πού έντυπωσίαζε, 
πού κατέπληττε τόν κόσμον. Καί είς τό I 
τέλος τόν είδαν έπί τού Σταυρού. Καί — άς 
τό ειπωμεν είς τήν κοσμικήν γλώσσαν — 
«έχασαν τό παιγνίδι» τότε πού ό Κύριος 
ήτο έν ζωή καί έν δράσει καί, άν μή τι 
άλλο, έντυπωσίαζε τόν κόσμον καί είχε 
δημιουργήσει ένα ρεύμα ύπολογίσιμον, 
σοβαρώτατον. Είδαν όλα αύτά νά κατα
λήγουν είς ένα σταυρόν. ΤΗτο λοιπόν δυ- 
νατόν αύτοί τώρα νά έλπίσουν σκευω- I 
ροΰντες μίαν ύπεξαίρεσιν νεκρού σώματος, I 
δτι θά κερδίσουν τό παιγνίδι, μέ τό ψέμμα I 
αύτό; Έ στω  δτι θά παραπλανήσουν τόν I 
κόσμον». Καί τί θά γίνη; Τί μπορούσαν νά I 
έλπίζουν; Ποίαν ώφέλειαν μπορούσαν νά I 
έχουν; Ασφαλώς καμμίαν. Καί έπομένως I 
μάταιος θά ήτο ό κόπος των καί ή προσπά- 1 
θειά των αύτή ή έπικίνδυνος, θά ήτο άσκο- I
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πος. Διά τούτο, καί έξ αυτής της άπόψεως, 
άποκλείεται έκ ρεαλιστικών δεδομένων 
κάθε προσπάθεια καί κίνησις των ’Απο
στόλων διά νά κλέψουν τό Σώμα του ’Ιησού.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΝ πρέπει νά προσέξωμεν 
τήν ψυχολογικήν μεταβολήν ή δποία έση- 
μειώθη είς τούς ’Αποστόλους.

Ό  Πέτρος έδειλίασεν, ήρνήθη τύν Χρι
στόν τρεις φοράς καί μεθ* όρκου κατά τήν 
διάρκειαν τών Παθών του θείου Διδασκά
λου του, διά νά μή διακινδυνεύση καμμίαν 
δυσάρεστον περιπέτειαν διά τόν έαυτόν 
του. Καί άργότερον γίνεται άνδρειος καί 
άφοβος καί άτρόμητος. Τίποτε δέν τόν 
φοβίζει καί δέν τόν σταματά. Κηρύττει 
δημοσία τόν Χριστόν καί τήν Άνάστασιν. 
Κατά δέ τήν Πεντηκοστήν, έν μέσω μιας 
πανσπερμίας λαού, κηρύττει μετά παρρη
σίας καί μετά κύρους. Καί παρουσιάζεται 
άγνώριστος. 'Ένας άλλος Πέτρος, οχι 
έκεινος ό διστακτικός, ό δειλός, ό άρνηθείς 
τόν Χριστόν ένώπιον του έλαχίστου κιν
δύνου, άλλά ένας Πέτρος, δυνατός καί 
άποφασισμένος νά άποθάνη διά τήν Άνά- 
στασιν του Χρίστου.

Πώς έξηγεΐται αύτή ή μεταβολή; πώς 
έπήλθεν ή νέα αύτή ψυχολογική κατάστα- 
σις εις τόν Πέτρον ;

Καί οί άλλοι μαθηταί, πού προηγουμέ
νως διεσκορπίσθησαν, έπανικοβλήθησαν 
ένεκλείσθησαν «διά τόν φόβον τών Ιου
δαίων», τώρα κηρύττουν δημοσία, άκόμη 
καί μέσα στόν Ναόν τόν Ιουδαϊκόν, καί 
μπροστά στά μάτια τών Αρχών, καί ένώ
πιον εκείνων οί όποιοι είχον συλλάβει καί 
είχον καταδικάσει καί είχον σταυρώσει 
τόν Χριστόν, ένώπιόν τους κηρύττουν τόν 
Χριστόν καί τήν Άνάστασιν. Καί τούς 
στέλνουν μήνυμα αί Άρχαί : Σταματήστε, 
θά σάς συλλάβουμε, θά έχετε συνεπείας 
άν έξακολουθήσετε. Καί έκεινοι άπαντοΰν: 
«Ημείς δέν δυνάμεθα, αύτά τά όποια εϊ- 
δαμεν καί τά έζήσαμεν, αύτά πού τά βε- 
βαιώνομεν έξ ιδίας μαρτυρίας καί έξ ιδίας 
πείρας, δέν μπορούμε νά μή τά φωνάξω- 
μεν. Θά τά πούμε, θά τά διακηρύξω μεν».

Πού τήν βρήκαν αύτή τήν παρρησίαν, 
αύτό τό θάρρος, αύτήν τήν δύναμιν; Πού 
άλλοΰ, είμή μόνον είς τήν Άνάστασιν.

Αύτά όλα σημαίνουν ότι οί μαθηταί δέν 
ήγωνίζοντο δι* ένα ψεύδος. Διότι, είς τό 
τέλος, διά τού αίματός των ύπέγραψαν 
τήν μαρτυρίαν των περί τής Άναστάσεως.

Κανένας δέν δέχεται νά ταλαιπωρηθή 
τόσο πολύ γιά ένα ψέμμα, γιά κάτι πού ό 
ίδιος θά ξέρη ότι είναι ψέμμα. Καί πρό 
πάντων κανένας δέν δέχεται νά πεθάνη 
γιά κάτι πού είναι βέβαιος έκ τών προ- 
τέρων ότι είναι ψέμμα.

'Όταν όμως οί μαθηταί συνεχώς εύρί- 
ρκοντο πρό τού φάσματος τού θανάτου, 
καί έκεινοι συνεχίζουν τό κήρυγμα τής 
Άναστάσεως, πρέπει νά είναι βέβαιοι 
περί τής πραγματικότητος τής Άναστά
σεως.

Καί όταν έν τέλει, όχι άπλώς είχαν ένώ
πιόν των τό φάσμα τού θανάτου, άλλά καί 
δέν άπέφυγαν τόν θάνατον, διότι έπέμειναν 
είς τό κήρυγμα τής Άναστάσεως, δέν 
ύπάρχει άλλη έξήγησις, δέν στέκει κανένα 
σόφισμα έξ όσων ύπεστηρίχθησαν ύπό 
τών έχθρών τής Πίστεως.

Μία είναι μόνον ή πραγμριτικότης. 
Μία μόνον ή έξήγησις : "Ότι όντως

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ.



Φ Ο  β Θ Ο Ν  Π Λ Θ Ο Ο
"Οτιως Τό el§e ό Ιχ̂ βκο

Ποιος ό καλλιτέχνης

«Κόψετε τό κεφάλι μου, Χριστια
νοί Ρωμαίοι επαρετέ το, Κρητικοί, 
βαστάτε το στην Κρητη, να το 
ίδουν οΐ Κρητικοί νά καρδιοπονέ- 
σουν». Με τά  λόγια αυτά, πού ό 
άνώνυμος ποιητής του κυπριακού 
θρήνου «"Ανακαλημα της Κων
σταντινούπολης» βάζει στο στόμα 
του τελευταίου των Παλαιολόγων 
την ώρα άκριβώς που ή Βασιλεύ
ουσα πέφτει στά χέρια του Πορθη
τή, εκφράζεται ό πόθος του Ε λ 
ληνισμού νά μη διακοπή η ιστορι
κή πορεία του Γένους και νάδοθή 
ή σκυτάλη στην Κρητη, η οποία 
κάτω άπό το καθεστώς της Ενε
τοκρατίας μπορούσε να συνέχιση 
την πολιτιστική παράδοσι του 
ελληνικού έθνους. Πραγματικά ή 
Κρήτη άνταποκρίθηκε στήν υπο
θήκη του Βυζαντίου. "Έδωσε στή 
λογοτεχνία μας το  Κρητικό Θέα
τρο. "Από έκει ξεκίνησε πλήθος λο
γιώ ν που σκορπίσθηκε στήν "Ιτα
λία και τις όλλες ευρωπαϊκές χώρες, 
γ ιά  νά πρωτοστατήση στήν άνα- 
γέννησι των κλασσικών σπουδών. 
Στήν Κρήτη, κατά τον δέκατο πέμ
π το  αιώνα, γνώρισε άξιόλογη άνά- 
τττυξι ή έλληνικη κωδικογραφια 
και οι έξ επαγγέλματος άντιγρα- 
φεις χειρογράφων ολοένα πλήθαι- 
ναν. Σύντομα οι Κρητικοί κωδικο- 
γράφοι έγιναν περίφημοι.

Στο νησί αυτό είδε τό φως ό Δο- 
μήνικος Θεοτοκόπουλος που έγινε 
άργότερα ένας άπό τους μεγαλύ
τερους ζωγράφους τής Εύρώπης, 
άνάμεσα στά 1537 και στα 1550 
όπως υποστηρίζουν οι διάφοροι 
βιογράφοι του. Τό πιθανωτερο 
είναι ότι γεννήθηκε στά 1541, άφοΰ 
ύπάρχουν δύο ένορκες δηλώσεις 
τού ίδιου του Θεοτοκόπουλου με

χρονολογίες: 31 "Οκτωβρίου 1606 
και 4 Νοεμβρίου 1606, πού φέρουν 
και οι δύο τήν ύπογραφή του και 
άναφέρεται «ήλικίας εξήντα χρό
νων». Τό 1541 έχει ιδιαίτερη ση
μασία, για τί έτσι αύξάνει τό χρονι
κό διάστημα πού ό καλλιτέχνης 
πέρασε στή γενέτειρα και μάς δη
μιουργεί τή σκέψι πώς ό Θεοτο
κόπουλος, όταν έφυγε άπό τό νησί 
του, γ ιά  τήν "Ιταλία, είχε ήδη δια
μορφώσει τον εθνισμό του, ώστε 
νά υπογράφη στούς πίνακές του 
ώς Δομήνικος Θεοτοκόπουλος ό 
Κρής και νά προσονομάζεται άπό 
τούς συγχρόνους του : Γκρέκο
δηλ. ό "Ελληνας, σε ένδειξι σεβα
σμού προς τήν τέχνη και τήν κατα
γω γή  του. Ή τα ν  τόσο υπερήφα
νος γ ιά  τήν πατρίδα του ό ζωγρά
φος, πού ό Παραβιθίνο, στο επι
τάφιο τό όποιο του άφιέρωσε μετά 
τον θάνατό του, τελείωνε:

«Ή Κρήτη του έδωσε τή ζωή, 
και τά  πινέλα τό Τολέδο, καλύτε
ρη πατρίδα, όπου άρχίζει, με τό 
θάνατο, νά φθάνη στήν αιωνιό
τητα».

Στήν Κρήτη ό Θεοτοκόπουλος 
γνώρισε τον βυζαντινό πολιτι
σμό και διεμόρφωσε τις αισθητικές 
του άντιλήψεις. Τό βλέπομε αύτό 
στά έργα πού δημιούργησε όταν 
άπαλλάχθηκε άπό τήν επίδρασι 
τού Τισιανού και προχώρησε μέ 
τά  μάτια τής ψυχής του.

Τό έργο τοδ Γκρέκο

Τό έργο του Γκρέκο παρουσιά
ζει διάχυτη τήν άγωνία του καλ
λιτέχνη νά ύποτάξη μέ τήν τέ
χνη του τήν ύλη στο πνεύμα* 
Ή  άγωνία αύτή του δημιούργησε 
μιά εσωτερική εντελέχεια πού τού 
έδωσε τή δυνατότητα νά έκφράση

στούς πίνακές του μιά έντονη άνη- 
συχία και έναν δυναμισμό, ώστε 
νά γίνη εισηγητής τής άποπνευ- 
ματοποιήσεως τής Ολης και τής 
άνυψώσεως των μορφών των έργων 
του επάνω άπό τά  φυσιολογι
κά τους μέτρα σέ μιά σφαίρα 
ϊδεαλιστικής ώραιότητας. "Αδια
φόρησε γ ιά  τις άναλογίες τους και 
τον φυσικό τους χώρο, όπως άλ
λωστε τον δίδαξε ή βυζαντινή 
ζωγραφική και ήλθε σέ άντίθεσι 
μέ τήν καλλιτεχνική άντίληψι τών 
ζωγράφων τής "Αναγεννήσεως, άν- 
τιτάσσοντας στον καταθλιπτικό' 
γ ιά  τό πνεύμα ορθολογισμό τους 
τον μανιερισμό, περιωρισμένο βέ
βαια, άφού οι καλλιτέχνες τής 
τεχνοτροπίας αύτής χρησιμο
ποιούσαν μορφές πού έπλαθαν 
μέ τον νού τους, παρά έπαιρναν 
άπό τήν άμεση παρατήρησι. Μί
λησαν γ ιά  παραμόρφωσι τών προ
σώπων και τών σωμάτων πού 
μάκραιναν κατά παράξενο τρόπο 
και τήν άπέδωσαν σέ διάφορους 
λόγους: στον αστιγματισμό του, 
στά γερατειά. 'Ωστόσο ή πιο σω
στή εξήγηση είναι ότι ό Γκρέκο έπε- 
δίωκε μέ τον τρόπο αύτό νά δώση 
μεγαλύτερη πνευματικότητα στις 
μορφές του.

Μέ τά  αισθητοποιημένα εξω
γήινα δράματά του και τον θρη
σκευτικό του άντιρεαλισμό μέσα 
σ" ένα πλαίσιο κατ" εξοχήν μετα
φυσικό κατώρθωσε, χωρίς νά άπο- 
μακρυνθή άπό τήν πραγματικό
τητα  τού κόσμου αύτού, νά έκ
φράση τήν άλήθεια ενός άνώτερου 
πνευματικού κόσμου. Βλέποντας κα
νείς τήν άγωνία στά άποσαρκωμένα 
πρόσωπα τών πολυαρίθμων άγιων 
πού ζωγράφισε είτε σέ ώρα προ
σευχής είτε σέ ώρα μαρτυρίου, δια
πιστώνει τήν προσπάθεια τού 
Γκρέκο νά πλησιάση προς τήν 
πνευματική εύδαιμονία, πού βρί_
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σκεται έξω άπό τήν άσφυκτική 
Ολη.

Ή  μορφή του Χρίστου όπως 
τήν είδε* ό Γκρέκο

Ή  μορφή του Χρίστου στά 
χέρια του Γκρέκο, έχει άξιοποι- 
ήσει τήν βυζαντινή παράδοσι 
και έχει απεικονίσει τήν αγω 
νία αλλά και τήν άνθρώττινη τρα
γωδία. Στο πρόσωπο του Χρίστου 
ό καλλιτέχνης έχει δώσει τραγικά 
χαρακτηριστικά. Συνήθως τον ζω
γραφίζει σε αναπαραστάσεις τής 
Σταυρώσεως, κρατώντας τον Σταυ
ρό στον δρόμο προς τον Γολγοθά, 
στήν άγωνία του όρους των Ελαί
ων. Καί όταν άκόμη φιλοτεχνήση 
τήν 'Αγία Τριάδα, τον Χριστό θά 
τον παραστήση πληγωμένο άπό 
τά μαρτύρια στά χέρια τού 
ουρανίου πατέρα του. Γλυκύτερα 
είναι τά χαρακτηριστικά του στήν 
βάπτισι καί τους πρώτους πίνα- 
κές του, όπου είναι άκόμη κάτω 
άπό τήν έπίδρασι του Τιντορέττο 
καί του Τισιανού. Ό  Χριστός του 
Έσπόλιο είναι άσφαλώς άπό τά άρι- 
ριστουργήματά του. Έδώ, όπως 
καί στήν ώριμότερη επεξεργασία 
του θέματος του διωγμού των 
έμπορων άπό τό ναό, καί στον 
πίνακα με τον Σωτήρα, ό Θεάνθρω
πος άποτελεΐ μιά εξελιγμένη μορφή 
του Ιησού, όπως αυτή διαμορφώ
θηκε άπό τήν βυζαντινή τέχνη. 
Τό πρόσωπο είναι στρογγυλό, 
ό χιτώνας έχει κόκκινο ζωηρό 
χρώμα, τό σώμα είναι γεμάτο. 
Ό  Χριστός στούς δύο αύτούς 
πίνακες μοιάζει με έναν πολύτιμο 
άδάμαντα, ό όποιος με τήν άκτι- 
νοβολία του σκορπίζει ερυθρούς 
ιριδισμούς, καί στήν άπόδοσι τής 
μορφής τού Χριστού ό Γκρέκο με
γαλούργησε. Δεν μάς έδωσε μιά 
άψυχη άπεικόνισι τού Ιησού. Ταύ
τισε τό θείο με τό άνθρώπινο δράμα 
καί ζωγράφισε πραγματικά έργα 
τέχνης καί όχι συνηθισμένες αγιο
γραφίες. Στά μάτια τού Ιησού πού 
θλίβεται γ ιά  τήν συμπεριφορά αύ- 
τών, γιά  τούς οποίους πήρε σάρκα 
καί οστά, βλέπομε τον πόνο ολό
κληρης τής ’Ανθρωπότητας.

Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ  Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ  
Μ ο ί ρ α ρ χ ο ς

- «'Ο αιρων τον Στανρόν Αυτόν» ένας άπό τούς άριστουργηματικούς πίνακες 
του Γκρέκο. 'Ο 3Ιησούς γαλήνιος βαδίζει στον δρόμο του Γολγοθά με τό βλέμμα 
στραμμένο στον Ουράνιο Πατέρα Του.'Στους ώμους Του, ό Σταυρός τοϋ μαρτυρίου 
πού ή αχαριστία των ανθρώπων φόρτωσε σ3 αυτόν πού ήρθε να τούςσώση άπό τήν 
άμαρτία.
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«Δ ιεμερίσαντο τά 
ϊμάτιά μου καί επί 
τον ιματισμόν μου 
εβαλον κλήρον» ή 
προφητεία τής Πα
λαιός Διαθήκης πρα- 
γματ οτιο ιείται στο
Πάθος τοϋ Θεανθρώ
που καί αυτήν ακρι
βώς την σκηνήν απέ
δωσε ο Γκρέκο στον 
περίφημο πίνακά του.

«Πάτερ άφες αυ
τό ϊς ου γάρ οιδασι 
τί ποιοϋσι». 3Ακόμα 
καί πάνω στον Σταυ
ρό τοϋ μαρτυρίου 6 
*Ιησούς συγχωρει την 
αγνωμοσύνη τοϋ αν
θρώπου καί παρακα- 
λει τον Ουράνιο Πα
τέρα γ ι α υ τ ό ν .  
Συγκλονιστική ή στι
γμή, όπως συγκλο
νιστικός είναι καί ο 
πίνακας πού φιλοτέ
χνησε τό χέρι τοϋ 
Γκρέκο.
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
ΑΥΤΟΣ Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ

Α Χ  Ι Λ Λ Ε Ω Σ  Τ Α Γ Α Ρ Η ,  ’Επιτίμου Άντιστρατήγου

*0 σύγχρονος έρευνών στοχαστής άκολουθών τήν Άριστοτέλειον ρή- 
σιν «είς πάσαν ζήτησιν της ’Αλήθειας, δέον δλον θεωρήσαι καί μή τι 
μέρος μόνον», ποδηγετούμενος «άπό τήν δίψαν τού άγνωστου καί τήν 
Ιεράν φλόγα της έρευνης», ώς διδάσκει ό Κλών Μπερνάρ, καί άπηλλαγμέ- 
νος των δεσμών της κονιορτοποιήσεως της έπιστήμης είς άπειρίαν άσυν- 
δέτων έξειδικεύσεων, αί όποιαι, κατά τόν Φιλίπ Φράνκ «δημιουργούν 
άμυήτους έπιστήμονας διά τήν όλότητα της έπιστημονικής ’Αληθείας», 
πρέπει νά άτενίζη τά μεγάλα προβλήματα της άνθρωπότητος ύπό τήν 
ώλοκληρωμένην των μορφήν καί νά προσπαθή νά είσδύη είς τήν ούσίαν 
τω ν, μέ σκοπόν τήν συμβολήν του είς τήν όρθήν έπίλυσίν τ ω ν .

Ενα μέγα σύγχρονον πρόβλημα, 
τό μέγ ιστόν, είναι δ ανθρώπινος πο
λιτισμός. Τνχαιον δημιούργημα της 
ανθρώπινης διανοίας, σμιλενθέν,
δμως, άκαταπονήτως, άλλα τυφλώς, 
από της εποχής τον «HOMO SA- 
PIEN S», συμπίπτει με αυτήν ταυ
τήν τήν ϋπαρξιν και τήν ούσίαν τής 
άνθρωπότητος. 9 Εν τούτοις, ενώ 
θεωρείται πολύτιμος καί άπαραίτη- 
τος σύντροφος του ελλόγου φορέως 
τον, του άνθρωπον, καί μέγα δη
μιούργημα τούτου, διά τό οποίον 
αισθάνεται αυτός υπερηφάνειαν μέ- 
χρις άλαζονείας, παραμένει εις μέ- 
γας άγνωστος, άγνωστος είς τήν τυ- 
χαίαν καί άνερμάτιστόν δομήν τον 
καί ιδίως άγνωστρς καί επικίνδυνος 
εις τάς επιδράσεις του επί τής μοί
ρας τής άνθρωπότητος.

Ούδείς σκοπός ποδηγετεί τήν 
ωφελιμιστικήν άνάπτυξιν του πο
λιτισμού καί ονδέν σχέδιον, ορθόν 
ή ον, καθορίζει τό περιεχόμενόν του. 
'Οπωσδήποτε τό άνθρώπινον τούτο 
κατασκεύασμα δεν έξησφάλισε,μέ
χρι τούδε, τήν πραγματικήν ευδαι
μονίαν εις τούς δημιουργούς του, 
άλλά, άντιθέτως, προήγαγεν άχρορή- 
τως τήν δράσιν τού κακού με τούς 
άκαταπαύστους πολέμους, εξ ών 
οι τελευταίοι ήσαν άπιθάνως τρο
μακτικοί, λόγω τής θυσίας άσκό- 
πως, πολλών δεκάδων εκατομμυρίων 
υπάρξεων, άθώων θυμάτων επί τού 
καταχθονίου βωμού άκορέστων συμ
φερόντων άνισορρόπων ιδεολογιών, 
σαδιστικής έκμεταλλεύσεως συναν
θρώπων κ.λ.π.

'Η  θεωρηθεισα παρήγορος άνθι- 
σις τού πνεύματος, παλαιότερον, 
καί τής τεχνοκρατίας, σήμερον, δεν 
κατώρθωσε νά άπαλείψη τάς κακάς 
συνέπειας μιας τυφλής καθολικής 
άνθρωπίνης πολιτιστικής δραστη- 
ριότητος. Παρ9 δλον δτι δ άνθρωπος 
κατώρθωσε νά άποκολληθή τής Γής 
καί νά έφεύρη τήν πυρυρνενέργειαν,

εξακολουθεί νά άγνοή τήν συνθε
τικήν υφήν τού πολιτισμού του, 
δστις εξελίσσεται άνευ λογικών κα
τευθύνσεων, άναπτύσσων τερατογό
νους δυνάμεις ή συνέπειας, ώς είναι 
τά κοσμογονικά μέσα καταστροφής 
( διά τόν νέον καθολικώς άφανιστικόν 
πόλεμον), ή θεοποίησις τού συμφέ
ροντος, ή μόλυνσις τού πλανήτου, ο 
άπανθρωπισμός δι επανόδου εις τήν 
άγριον κατάστασιν τής ζούγκλας κ. 
λ.π.

'Ο Ζάν Ροστάν λέγει δτι άνή- 
κομεν άς ένα άγονον κόσμον, συ
νέπεια τής άνερμαχίστου πολιτι
στικής έξελίξεως, δ δποϊος έχει 
καθηλωθή καί άκινητήσει, καί 
εχει στερέψει εις δ,τι άφορά τάς 
άνανεωτικάς του δυνατότητας. 'Ο 
πολιτισμός, συνεχίζει, άδυνατεϊ 
νά καλλιτερεύση τόν άνθρωπον, 
οι γνώσεις, δ στοχασμός καί ή 
πνευματική πειθαρχία άπεδείχθη 
δτι μόνον έπιφανειακώς επιδρούν 
εις τούτον. Διά τόν άνθρωπον 
αυτόν, τόν μεγάλον τραγωδόν τού 
γήινου προσκηνίου καί δημιουρ
γόν, άλλά καί θύμα ,τού παραλό
γου πολιτισμού του, δ αυτός στο
χαστής λέγει, δτι καμμία πρόοδός 
του, καί μετά πολλάς έτι χιλιε
τίας, δεν θά αύξήση επωφελώς 
τήν άνθρωπίνην ένδοσκόπησιν τό 
τιεριβάλλον καί δ πολιτισμός δεν 
είναι εκείνα τά δποΐα νομίζει δ

άνθρωπος, δστις πάσχει άπό πα
ραλήρημα εις τήν αισθητηριακήν 
του άντίληψιν.
Θεωρού μεν τόν άνθρωπον ώς έν 

θαύμα, άλλ9 άπεδείχθη δτι είναι έν 
θαύμα άνευ ενδιαφέροντος. 9Εψ  
όσον δμως τόν θεωρήσωμεν άνευ 
σημασίας, τότε καί ή άνθρωπότης 
με τόν περίεργον πολιτισμόν της 
είναι άνευ σημασίας. Καί δ Πώλ 
Σάρτρ άποφαίνεται διά τόν άμέθο- 
δον σμιλευτήν τού πολιτισμού μας: 
«δ άνθρωπος είναι έν ανωφελές πά
θος», δ δε Πώλ Κλωντέλ υποστηρί
ζει: «δ άνθρωπος εις τήν ιστορίαν 
του ουδέν επαναφέρει εις τόν ορθόν 
δρόμον, άλλ9 άπαντα συνεχίζονται 
κακώς, ώς κακώς ήρχισαν». Καί δ 
"Αρθρουρ Κραιστλερ συμπεραίνει : 
«δ άνθρωπος επιτυγχάνει πως εις 
τήν κυριαρχίαν του επί τής φύσεως, 
άλλ9 είναι ανίδεος σμιλευτής τών 
προβλημάτων, λαμβανομένων ώς συ
νιστωσών τού πολιτισμού του».

Σοφοί διάνοιαι, ώς δ Πασκάλ, δ 
Σορντέν, δ Ντοστογιέφσκυ κ.ά., 
έστράφησαν προς τήν θρησκευτικήν 
πίστιν δι άμβλυνσιν τού κακού τιε- 
ριεχομένου τού πολιτισμού, ενώ 
άλλοι, ώς δ Δαρβινος, δ Χαικελ, δ 
Λέ ΝτανΧεκ, προσεπάθησαν νά έξυ- 
γιάνουν τόν πολιτισμόν διά θεοποιή- 
σεως τής ύλης. Παρά τάς επιμελείς 
προσπάθειας τών εκλεχτούν πεφω
τισμένων, προς δημιουργίαν ώφελι-
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μιστιχώς υγιούς πολιτισμού, ούτος 
αδιάφορος ήκολούθησε και άκολου- 
θεϊ την παρανοϊκήν πορείαν τον, εν 
μέσω ερειπίων και οδύνης.

Προ τινων γενεών δ φιλόσοφος 
Τζ. Βίκο προέβλεψεν: « 'Η  κοινωνία 
διά τον πολιτισμόν της βαίνει προς 
πλήρη έκβαρβαρισμόν, λόγω τον 
υλισμού, τον εγωισμόν και τής κοι
νωνικής δνσαρμονίας, ατινα οδηγούν 
είς την πνενματικήν φθοράν και την 
έξαγρίωσιν». Πράγματι ή κοινωνία 
έγκαθίδρνσεν εν καθεστώς ισχύος, 
πλούτον και Ιδιοτύπον δικαιοσύνης, 
με φορείς τούς όλίγονς, έναντι των 
οποίων άί τεράστιαι, άλλ9 άνίσχνροι, 
μάζαι των ενδεών προβάλλονν μίαν 
άπεγνωσμένην άμφισβήτησιν διά δη- 
μιονργίας ιδεολογιών, θρησκειών, 
φιλοσοφικών θεωριών κ.λ.π., πί- 
πτονσαι θύματα έκμεταλλεντών των 
ταγών, οιτινες τάς περιβάλλονν διά 
νέων δεσμών.

Και σύγχρονοι στοχασται επι
σημαίνουν. 'Ο Τζών Ονώλ: «Δια- 
νύομεν μίαν χειριστήν ιστορικήν πε
ρίοδον, τήν άπειλητικωτέραν άπό 
τής γενέσεως τής άνθρωπότητος». 
ΟΙ Ρ. Φόξ και Λ. Τάϊγκερ: «'Η  
άνθρωπότης ουδέποτε αντιμετώπισε 
τόσον θανάσιμον κίνδυνο%, ώς ό ση
μερινός». Και δ Ουιλ Ντάγκλας: 
«Μία τών θλιβερών συνεπειών τής 
άποτυχίας του πολιτισμού μας είναι 
ή άνταρσία τών νέων* ούτοι είναι 
ανευ Ιδανικών και κατακλύζονται 
άπό έν έντονώτατον συναίσθημα 
ματαιότητος* τούτο τούς δδηγει 
προς τήν αρνησιν τών άξιών και 
τού καθήκοντος και προς τον πρω
τογονισμόν, τήν ήδονολατρείαν και 
τήν βίαν». Και έρωτάται: ΟΙ νέοι 
έχουν άντιληφθή δτι ή ανεξαρτησία 
των ως άτόμων πρέπει νά εύρί- 
σκεται εν αρμονία με τάς υπο
χρεώσεις των ώς πολιτών, προς 
αποφυγήν τής άναρχίας, ή τής τυ
ραννίας; 9Ασφαλώς δχι. 9Αγνοούν 
δτι ή αρμονία αυτή, μεταξύ τής 
αποδοτικής συνεργασίας και τής ευα- 
ρέστου άλλά αύτοπεριοριζομένης 
προσωπικής ελευθερίας είναι λε
πτότατου χειρισμού. 'Η  συνεργασία 
άπαιτει εποικοδομητικούς συμβιβα
σμούς, αρμόνικάς διακυμάνσεις δρά
σεων και ύπακοήν, ή δε ορθή προ
σωπική ανεξαρτησία, πίστιν και 
υγιείς άρχάς, υπομονήν, πειθώ και 
μόρφωσιν. Τ9 άνωτέρω άπαιτούν συ
νεχές και δυσχερές έργον και μα
κράν έμπειρίαν' ταύτα δέ υπό τήν

καθοδήγησιν, τήν επιμελή και σαφή, 
τής ωρίμου γενεάς.

9Αλλ9 οι σύγχρονοι νέοι, κατά μέ- 
γα ποσοστόν, ουδόλως προβαίνουν 
εις λογικάς δι αλύσεις, ώς ή άνωτέρω. 
Και οΰτω τούς άστοχήσαντας σημε
ρινούς φορείς τού πολιτισμού, θά 
διαδεχθούν άνερμάτιστοί και άνώ- 
ριμοι φορείς, μέ συνέπειαν τήν πε
ραιτέρω έξαθλίωσιν και τέλος τήν 
καταβαράθρωσιν τού ήδη άνιάτως 
άσθενούς συγχρόνου πολιτισμού.

9Αλλά ούτε και τά ώργανωμένα 
σύνολα, ώς είναι τά κράτη και οι 
παντοειδείς γενικοί οργανισμοί, 
δύνανται νά έπιδράσουν πράγματι 
έξυγιαντικώς έπι τού συγχρόνου 
πολιτιστικού τερατουργήματος. 
'Ως υποστηρίζει δ Μπ. Ντέ Ζου- 
βενέλ, ύφίσταται σήμερον έν αλυ- 
τον πρόβλημα εις τάς σχέσεις 
κράτους και πολίτου, δπερ συν
δέεται άρρήκτως μέ τήν προκύ- 
πτουσαν εκ τού χαώδους πολιτι
σμού διαρκώς άνερμάτιστον καί 
άπίθανον μεταβολήν τής δομής 
τών κοινωνιών. Τούτο δύναται νά 
έρμηνευθή ώς εξής: Τά κράτη 
άσχολούνται καλοπροαιρέτως μέ 
τήν επίλυσιν πολύπλοκων κοι
νωνικών προβλημάτων, προς βελ- 
τίωοιν μιας ταχύτατα μεταβαλ- 
λομένης κοινωνίας, ών τάς λύσεις 
δέχονται οι άπροσάρμοστοι πο- 
λΐται ώς πιέσεις, δι ας δυσανα
σχετούν. Τά κράτη, ώς άτελεις 
είσέτι οργανισμοί, δυνατόν νά 
κάμουν λάθη, τών όποιων αι κακα'ι 
συνέπειαι αυξάνονται ώς χιονο- 
στιβάς, ήτις επιπίπτει έπι τών 
πολιτών τώγ όποιων, ουτω ή κακή 
προδιάθεσις κατά τών κρατών 
αυξάνει. Ταύτα διαθέτουν τήν 
εξουσίαν, εν δργανον λεπτότατου 
χειρισμού, ή όποια έφ9 δσον χειρί
ζεται υπό τών φορέων της έν δυ
σαρμονία προς τήν πραγματικό
τητα και προς τον ορθόν προ
γραμματισμόν ωφελίμων έξελί- 
ξεων, συναντά τήν άντίδρασιν τών 
πολιτών, οι όποιοι πλειστάκις, 
έκ ποικίλων λόγων, είναι άπρο- 
σάρμοοτοι εις τάς μεταβολάς και 
άγνοούν τον ορθόν ρόλον των.

'Η  σχεσιακή αυτή άντιδικία 
κράτους - πολιτών δημιουργεί 
έ\ια φαύλον κύκλον δράσεων και 
άντιδράσεων, εις βάρος πάντοτε 
τής ωφελίμου δομής τού πολιτι
σμού και τών ορθών πολιτιστικών 
άνελίξεων.

Οι έρευνηται τών συγχρόνων 
πολιτιστικών φαινομένων διαπιστώ~ 
νουν δτι ό άποτυχών πολιτισμός μα$ 
μάς οδηγεί προς ένα νέον «Βιβλικόν 
κατακλυσμόν», ούχι ούρανογενή με 
καταρράκτας έξ ϋδατος, άλλ9 άνθρω~ 
πογενή μέ άποπνικτικούς χειμάρ- 
ρους έγωϊσμού και άγριότητος, προ- 
ερχομένους έκ τών ταπεινών ένστι
κτων τού έξαγριωθέντος άνθρώπου, 
και συμφορών έκ τών παρανοϊκών 
κατασκευασμάτων του.

"Ετεροι έρευνηται, ώς ό Κ. Γιά- 
σπερς, υποστηρίζουν δτι ή έποχήμας 
διαμορφούται εις μίαν νέαν «άξονι- 
χήν έποχήν» τού πολιτισμού ( ώς 
ήτο και έκείνη τής κλασικής άρχαιό- 
τητος) καθ9 ήν θά δημιουργηθή εις 
νέος μέγας πολιτιστικός άξων, περί 
τον όποιον θά ύφανθή είς υγιής έκ- 
συγ χρονισμένος πολιτισμός, δστις 
και θά έπικρατήση εύδαιμόνως μελ- 
λοντικώς. "Ετεροι στοχασται, ώς ό 
Ζάν Φρ. Ρεβέλ, ομιλούν περί δικαιο
λογημένης άμφισβητήσεως τών πα- 
τροπαραδότων άξιών, και ό 9Εμ. 
Μεστέν περί δημιουργίας νέων τε 
χνοκρατικών μοραλιστικών άξιών 
αΐτινες θά έξαλείψουν πάσας τάς ώς 
άχρήστους ύπ9 αυτού θεωρουμένας 
παλαιάς ήθικάς άξίας!.. Εις τούς 
αίσιοδόξους δμως τούτους στοχα- 
στάς τίθεται το έρώτημα: Προκει- 
μένης μιάς τοιαύτης κοσμογονικής 
άλλαγής, θά έπρεπε νά είναι ήδη 
έτοιμον έν διάδοχον σχήμα, υγιέ
στατοι, ορθολογικόν και ωφέλιμον, 
προς άντικατάστασιν τού άποτυχόν- 
τος έφθαρμένου πολιτισμού μας* 
πού εύρίσκεται δμως τούτο; Μήπως 
εις τά κοινόβια άντρα κολάσεως τών 
«χίππυς», δπου Επικρατούν ή δια
φθορά, το κτηνώδες σέξ, ή άποχαυ- 
νωτική άποβλάκωσις, τά ναρκωτικά, 
ή δυσωδία και το τερατώδες έγκλη
μα; Μήπως εις τήν παγεράν άδια- 
φορίαν τής κρατούσης τά ηνία τού 
συγχρόνου πεπτωκότος πολιτισμού 
γενεάς τών παλιμπαίδων ηδονιστών 
ή τυχόν άλλαχού; 9 Ασφαλώς 
οχι. Κατόπιν τούτου μήπως πρέπει 
νά συμφωνήσωμεν μέ τούς κασσαν- 
δρείους προφήτας ένός νέου άφανι- 
στικού «κατακλυσμού»; 9Εκτός έάν 
έλπίσωμεν εις μίαν ριζικήν «έπανά- 
στασιν» πνευματικών άνακαινιστών, 
ρωμαλέων πρωτοπόρων μιάς νέας 
πνευματικής 9Αναγεννήσεως, ή ο
ποία θά δώση νέον Φώς, σωστικόν 
εις τήν σκοτεινήν νύκτα τήν οποίαν 
διανύομεν.

■ ■ ■
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ΕΝΑ νοερό ταξίδι στο χώρο του 

μακρυνοϋ χθες είναι άπ9 τά χαρα
κτηριστικά βιώματα των άγιων 
τούτων ήμερων. Πάντα τά Χρι
στούγεννα καί τό Πάσχα σαλα- 
γοϋν τις νοσταλγίες μας σε χρο
νιές περασμένες καί άξέχαστες, 
σέ βιώματα κι έπιζήσεις παιδιά
στικες, σέ γραφικά καθέκαστα 
μιας άνυποψίαστης ζωής πού άφή- 
σαμε πίσω μας καί πού μάς άκο- 
λουθάει τυλιγμένη στήν άχλύ ένός 
περίσσια γοητευτικού θελγήτρου.

Καθόμασταν πριν άπό λίγες 
μέρες μ’ ένα γέροντα πηλιορείτη 
στή γωνιά μιας βάθυσκιωμένης 
καί δροσόλουστης πηλιορείτι- 
κης πλατείας. Γύρω μας κι άπέ- 
ναντι στο χώρο τής έκκλησιάς 
τού χωριού, ή γνώριμη άτμόσφαιρα 
πού θυμίζει τον έρχομό τών αγιών 
τούτων ημερών. Ασπρίσματα, σι- 
γυρίσματα, εύπρεπισμοί τών χώρων 
κι άνάμεσα, στ9 άλλα, τά γνώριμα 
πιά καί σύγχρονα πασχαλινά προ
οίμια, τά ήλεκτρικά καλώδια, οι 
γιρλάντες μέ τά λαμπιόνια, τά 
μεγάφωνα στή σειρά.

Έ σηρε τή ματιά του θολή άπ9 
τον «καταράχτη» πού τήν παί
δευε ό σεβάσμιος πρεσβύτης στά 
«γενόμενα» κι ή κατάλευκη κορ
φή του σκαμπανέβασε θλιμμένα:
■ -—’'Αχ, πού τέτοιες πολυτέ

λειες κείνα τά χρόνια δάσκαλε... 
Τόστελνε ζωντανό τό «Χριστός 
9Ανέστη» ώς πέρα ό παπα—Με- 
λαχροινός, δίχως σύρματα καί 
διαολοκούτια. Κι τό χωριό δίχως 
ήλεκτρικά γένονταν μέρα τ9 νύχτα 
τ9ς Λαμπρής άπ9 τ9ς άναμμένες 
λαμπάδες κι τά λαδοφάνερα.

Άδραξα τήν ευκαιρία πού μού 
πρόσφερε ή «άφόρμηση» τού γέ
ρου συνομιλητή μου κι ή συνέχεια 
στάθηκε ένας λιβανωτός στήν 
παλιά, τή γραφική πηλιορείτικη 
πασχαλιά πού πέρασε άνεπί- 
στροφα.

Κ Ω Σ Τ Α  Α Ι Α Π Η  Διδασκάλου
·. -γ—9Απ9λές δάσκαλε... Κι έλεγε 
έκεινος. Κι Ιστορούσε μέ καημό, 
μέ πόνο, μέ νοσταλγία. Σάν νά 
μιλούσε γιά παλιούς θησαυρούς 
πού χάθηκαν άναϊτια.

"Ολη ή παλιά έκείνη παραδο
σιακή γιορταστική περίοδος τής 
εύφρόσυνης πηλιορείτικης Λαμ
πρής μέτάγραφικά της καθέκαστα, 
άναδύθηκε μέσα άπ9 τις ένθυμή- 
σεις τού γέροντα πηλιορείτη άτό- 
φια καί πασίχαρη.

Πάσχα Πηλίου, Πάσχα!
Ή  πιο τρανή, ή πιο λαμπρή— ό

νομα καί πράγμα— γιορτή τής 
χρονιάς άποτελοΰσε γιά τό τρι
σμακάριστο βουνό μας ή Πασχα
λιά. 9Απ9 τήν τριήμερη γιορτα
στική ευωχία της κανένας πη- 
λιορείτης, πλούσιος ή φτωχός, 
μικρός ή μεγάλος, γερός ή σα
κάτης δέν άπόλειπε. 9Ακόμα κι οί 
πλούσιοι ταξιδεμένοι ντόπιοι τδ- 
χαν σέ κακό νά λείψουν έστω καί 
γιά μιά χρονιά άπ9 τή Λαμπρή 
τού χωριού τους. Άλλωστε δί
χως αυτούς τούς μουσαφίρηδες ή 
Πασχαλιά ήταν άνοστη καί γιά 
τούς χωρικούς. Τούτοι οί άρχον- 
τάδες θάδιναν τό ιδιαίτερο χρώ
μα μέ τήν έκκεντρική πολλές 
φορές παρουσία τους καί μέ τον 
μπόλικο πάντα παρά τους στο χω
ριό καί στή Λαμπρή του.

Α λλά κι ό φτωχόκοσμος τών 
ξωμάχων τούτες τις άγιες μέρες 
φάνταζε άλλιώτικος. Οί νοικο- 
κυραιοι θάχαν κάνει έγκαιρα τό 
κουμάντο τους κι άπ9 τό κάθε κο
νάκι κι9 άπ9 τό κάθε άτομο δέ θά- 
λειπε στο πασχαλινό ραβαΐσι τί
ποτα άπό κείνα πού δίνουν τή 
χαρά καί τήν ευφροσύνη. Τά φα- 
μελίτικα κελάρια μεγαλοβδομα- 
διάτικα ήταν κατάγιομα άπό 
τις πασχαλινές κομπάνιες, τό βα- 
σταμένο γιά τήν περίπτωση άρνο- 
κάτσικο δέν έλειπε άπό κανένα 
κατώι, οί καινούργιες άλλαξιές
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π ο ύ  χά'θ'ηκε

και τά λογής— λογής πλουμίδια 
μικρών και μεγάλων καρτερούσαν 
βολεμένα στο «καλό δωμάτιο» 
τή μεγάλη ώρα νά μορφοστολί- 
σουν και νά βγάλουν άσπρπρό- 
σωπο σέ τούτη τή γενική χαρά τον 
«πάσα ένα».

Πριν άπ’ τά μεσάνυχτα του Με
γάλου Σαββάτου, σέ πολλά πη- 
λιορείτικα χωριά ξεκινούσαν οι 
«βαρδιάνοι» μέ τά χοντρά μα
τσούκια τους γιά νά ξυπνήσουν 
έγκαιρα, πριν άπ’ τήν ’Ανάσταση 
τούς πιστούς. Ανάσταση δίχως νά 
συγκεντρωθή δλος ό κόσμος στήν 
έκκλησιά ήταν τότε άδιανόητη. 
Κ ι δταν έρχονταν έπιτέλους ή 
ώρα νά βγει τό έκκλησίασμα στήν 
πλατεία τής έκκλησιας πού ήταν 
—κι είναι δά—ή ίδια συνήθως και 
πλατεία του χωρίου και νά πει 
ό παπάς τό «Χριστός Άνέστη», 
γινόταν...άνάστα ό Κύριος.

Δέν ύπή ρχεποτέ στο χωριό γκράς, 
καραμπίνα και παλιό σκουριασμέ
νο καριοφίλι πού νά μήν άνάψει 
κείνο τό εύλογη μένο βράδυ. 
Πόλεμο σωστό κάνανε οί μαχα
λάδες ποιος θά ξεπεράσει τον άλ
λον στο ντουφεκίδι.

Σ’ όλονών δε τά χείλια τούτες 
τις περισσά εύφρόσυνες στιγμές 
θ’ άνθιζε τό λουλούδι τής άγνής 
χαράς καί στήν καρδιά ή λαμπριά
τικη λαμπάδα θ’ άναβε τή φλόγα 
τής άδολης άγάπης, αυτής πού 
σκορπίζονταν σπάταλα σέ μύριες 
δμορφες καρδιοστάλαχτες ευ
χές:

—Χριστός άνέστη»... Χρόνια 
πολλά ... Ζωή, χαρά κι ευτυχία 
παιδιά.... Νά ζήσετε καί νά ζή- 
σουμε...

Κι ως ξεκινούσε άπολείτουργα 
τό λεφούσι τών πιστών γιά τά κο
νάκια του, γίνονταν μέρα ή νύχτα 
άπ’ τις άναμμένες λαμπάδες. Μέ 
τοϋτο τό φώς άναβαν τό καντήλι 
τοϋ άγιου στο σπίτι, άναβαν καί 
τή φωτιά νά ζεστάνουν τήν έτοι- 
μασμένη άπ’ τ’ άπόγευμα μαγει
ρίτσα. Τούτη τή φωτιά τήν κρα
τούσαν σαράντα μέρες άναμμένη 
καί τις λαμπριάτικες λαμπάδες τις 
φύλαγαν όλοχρονίς στά εικονί
σματα καί τις άναβαν μονάχα σέ 
περιπτώσεις θεομηνίας, δταν ήθε
λαν δηλαδή νά γλυτώσουν τό

δεντρολόΐ ή τά κηπευτικά τους 
άπ’ τήν κακοκαιρία, ή τήν κάθε 
σοδιά τους άπ’ τό δισολεμένο στο 
Πήλιο γαρμπή.

’Αλλά τό πιο τρανό ραβαΐσι γ ί
νονταν άνήμερα τής Λαμπρής. 
’Απ’ τά χαράματα κιόλας άρχιζαν 
οί καινούργιες... πολεμικές προε
τοιμασίες γιά νά μήν υστερήσει 
...ήχητικά τουλάχιστον τό χωριό 
άπ’ τά διπλανά του καί 
στή δεύτερη άνάσταση πού γίνο
νταν, δπως δά καί σήμερα, νωρίς 
τό ίδιο άπόγευμα. Έ ξ άλλου οί 
έχοντες τό γενικό πρόσταγμα στήν 
παραδοσιακή έπιχείρηση «’Ιού
δας», φρόντιζαν καί τούτοι άπό 
πολύ νωρίς ώστε νάναι έτοιμο 
στήν ώρα του τό φριχτό άνθρώ- 
πινο όμοίωμα τοϋ τρισκατάρατου 
μαθητή.

Νωρίς τό άπόγευμα τό κρέμα
σμα τοϋ ’Ιούδα στο καμπαναριό 
ή σ’ άλλο κεντρικό σημείο τοϋ 
χωριοϋ, έδινε τό σύνθημα γιά τό 
ξέσπασμα τοϋ πολεμικοΰ οίστρου 
τών πιστών πού λυσσομανώντας 
δέν άργοϋσαν νά καταξεσχίσουν 
μέ ντουφεκιές καί πέτρες τον άχυ- 
ρένιο προδότη, νά τον παραδώ
σουν ύστερώτερα στή φωτιά καί 
νά ποδοπατήσουν άλαλάζοντας 
στά στερνά τή στάχτη καί τ’ άπο- 
καΐδια του.

Λίγο άργότερα, στον ίδιο συνή
θως χώρο, τό ευφρόσυνο δσο καί 
πολεμόχαρο κλίμα έπαιρνε άλλες 
γλεντοκοπικές προεκτάσεις. Ή  γι
ορταστική λαοσύναξη έδινε τώρα 
τό πολύχρωμο καί πολύβουο πα
ρόν της, τελώντας τις καθιερω
μένες άπ’ τήν ντόπια έθιμοταξία 
σπονδές της στο Βάκχο καί στήν 
Τερψιχόρη, ώς άργά τό βράδυ. Τά 
λαλούμενα κατάκεντρα στήν πλα
τεία τόνιζαν τό γλεντζέδικο οίστρο 
τών γιορταστών καί ύπόθαλπαν τά 
ξέφρενα χοροστάσια τους.

Κι έρχονταν ή Λαμπροδευτέρα 
πού ήτανε καί ή κύρια μέρα τοϋ 
ψητοϋ άρνιοϋ. Μοσχοβολοϋσαν 
οί ροϋγες τών σπιτιών άπ’ τήν κνί
σα τών ψημένων σφαχταριών πού 
είτε άπ’ τή σούβλα, είτε άπ’ τούς 
χωριάτικους φούρνους, προετοί
μαζαν καινούργιες ευωχίες καί 
χαροκόπια.

Διάπλατα άνοιχτές οί αύλόπορ- 
τες τών σπιτιών, όλάνοιχτες κι οί 
καρδιές τών χωρικών νά κυκλοφο
ρεί έλεύθερα ή λαμπριάτικη άγά- 
πη, ή άδολη χαρά καί τό ξέφρενο 
γλεντολόΐ.

Καί τό ευφραντικό κλίμα έπαιρ
νε δλο καί πιο πλατιές διαστάσεις.

Οί πίπιζες καί τ’ άλλα λαλούμενα 
τσίριζαν στις άπλωσιές τοϋ χ ω -1 
ριοϋ τό τραγούδι τής χαράς καί 
τοϋ κεφιοϋ, τό ντόπιο ρακί καί |  
τό «καϊκίσιο» κοκκινέλι κυλοϋ-1 
σαν άσταμάτητα ο τούς καταπιώ- |  
νες τών μερακλωμένων συμπο-1 
σιαστών μαζί μέ τά πασχαλιάτικα 
μεζελίκια, τά κόκκινα αύγά, τούς ] 
μπακλαβάδες καί τ’ άλλα πηλιο- 
ρείτικα έκλεκτά έδέσματα καί τό 
χοροστάσι τό τρελλό έδινε κι 
έπαιρνε κάτω άπ’ τις άνθισμένες I 
καί εύωδιαστές φυλλωσιές πού | 
άπόπνεαν μαζί μέ τά δικά τους ί 
άνοιξιάτικα μύρα κι έναν τόνο ! 
άνθρώπινης εύωδιάς καί ευφρο
σύνης.

’Απόβραδα τής τρίτης μέρας τοϋ 
Πάσχα άποκάρωνε τό κέφι καί ξε- 
θύμαινε ό γλεντζέδικος οίστρος. 
Ά π ’ τήν έπαύριο δλος αύτός ό 
κόσμος τής ευφροσύνης άποχαι- 
ρετοϋσε τά λαμπριάτικα έθιμικά 
γιορτάσια καί τά παραδοσιακά 
πασχαλινά ξεφαντώματα καί ξα- 
ναγυρνοΰσε στή ρουτίνα τοϋ γεωρ
γικού του μόχτου καί τής σκλη
ρής καθημερινής βιοπάλης.

Πάνε τά βλοημένα κείνα παλιά 
χρόνια δάσκαλε, είπε μέ θλίψη 
άποσώνοντας τις ένθυμήσεις του 
ό γέροντας συνομιλητής μου. Κι 
έξακολούθησε:

—Σήμερα άπ’ δλα τοϋτα μέσες—1 
άκρες γένονται. Ό  κόσμος δσο 
πάει κι βαργεστάει. Τ’ άρέσουν 
τά έτοιμα καί τά εύκολα. Μέ τό 
ζόρι πιά νά γιομώσει ή έκκλησιά. 
Λείψανε βλέπεις κι οί πλούσιοι 
μ’ σαφι ραΐοι, μά τό κυριώτερο έλει- 
ψε ή πίστη άπ’ τον κοσμάκη...

Ή  πηλιορείτικη νύχτα κρεμού
σε διακριτικά τά πρώτα άραχνένια 
της πέπλα στ’ άκροκλώναρα τοϋ 
γιγάντιου πλάτανου τής πλατείας, 
οί τεχνίτες έκαναν τις στερνές j 
τους δοκιμές μέ τά μεγάφωνα τής 
έκκλησιάς, οί ήλεκτρολόγοι άνα- 
βόσβηναν τά χρωματιστά λαμπιό
νια κι ό γερο-πηλιορείτης άνα- 
μαυλοϋσε γι’ άλλη μιά φορά μέ 
κουρασμένη θλίψη τά γραφικά 
καθέκαστα τής πασχαλιάς τοϋ πα
λιού Πήλιου. Μιάς πασχαλιάς πού 
δλο καί ξεμακραίνει μέσα στή 
νύχτα τής λήθης, γιατί τήν άντι- 
μάχεται ή«πρόοδος»μέ τά καινούρ
για της δπλα: τά μεγάφωνα, τά* 
ήλεκτρικά λαμπιόνια, τις μηχανές 
πού άποπνευματοποίησαν τήν άγ- 
νή πίστη καί νόθεψαν τις άδολες 
χαρές τοϋ κόσμου.
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ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗΝ ’Αξιωματικών Χωροφυλακής, την 15ην 
Μαρτίου έ.έ. έγινε ή τελετή της όρκωμοσίας 102 νέων ’Ανθυ
πομοιράρχων Τάξεως 1977 καί ή άπονομή ύπό του Προέδρου 
τής Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Τσάτσου τών ξιφών εις 
αύτούς. Κατά τήν προσέλευσίν του ό Πρόεδρος τής Δημοκρα- 
μίας έπιθεώρησε παρατεταγμένα Τμήματα τής Σχολής Δοκί- 
των ’Αξιωματικών. Εις τήν συνέχειαν έγένετο, μετά άπό συγ
κινητικόν αποχαιρετιστήριο λόγον, ή παράδοσις τής Πολε
μικής Σημαίας τής Σχολής ’Αξιωματικών Χωροφυλακής άπό 
τούς νέους ’Ανθυπομοιράρχους εις ιούς δευτεροετείς Δοκίμους 
’Αξιωματικούς. Μετά τήν παράδοσιν τής Σημαίας έτελέσθη 
δοξολογία χοροστατοϋντος του Μακαριωτάτου^’Αρχιεπισκό
που ’Αθηνών κ. Σεραφείμ, συνεπικουρουμένου ύπό τού Σεβα- 
σμιωτάτου Μητροπολίτου Ταλαντίου κ. Αμβροσίου καί άλλων 
κληρικών. ’Ακολούθησε ή όρκωμοσία τών νέων ’Ανθυπομοι
ράρχων καί ή άνάγνωσις τής Ημερήσιας Διαταγής ύπό του 
Διοικητοϋ τής Σ.Α.Χ. Συνταγματάρχου κ. Σπ. Φτερνιάτη, ό 
όποιος μεταξύ άλλων είπε καί τά έξής : «Νέοι ’Ανθυπομοί
ραρχοι, προσφέρατε τον έαυτόν σας εις τήν έξυπηρέτησιν του 
Ελληνικού Λαού άπό τήν σάρκα τού όποιου προέρχεσθε καί 
προστατεύσατε μέ αύτοθυσίαν τά συνταγματικώς κατωχυρω- 
μένα δικαιώματα τού μοχθοϋντος πολίτου. ’Εμπνεύσατε αύτο- 
πειθαρχίαν καί σεβασμόν προς τούς νόμους, καθιστώντες 
προηγουμένως τούς έαυτούς σας, διά τού ήθους καί τής έργα- 
τικότητος, ύποδείγματα άρετής. Παραμείνατε πιστοί φρουροί 
τών ιδανικών τής φυλής καί ένθερμοι ύπερασπισταί τών ήθι- 
κών καί τών Ελληνοχριστιανικών παραδόσεων. Συνεργασθήτε 
τέλος, μετά τών λοιπών όργάνων τού Κράτους προς εύόδωσιν 
τού κοινού σκοπού, τής εύημερίας καί τής προόδου τής Χώρας. 
Πιστοί καί άφοσιωμένοι εις τούς δημοκρατικούς μας θεσμούς 
προχωρήσατε εις τήν νέαν πορείαν τής ζωής σας, μέ συνείδη- 
σιν καί πνεύμα άνωτέρας διαθέσεως εις τον έπαγγελματικόν 
ο ας άγώνα. Συναισθανθήτε τό βαθύτερον νόημα τής άποστολής 
σας, ή όποια συνίσταται εις τήν διαρκή έξασφάλισιν τής έν- 
νόμου τάξεως καί άσφαλείας, προϋποθέσεων, άπαραιτήτων διά 
τήν πρόοδον καί τήν εύημερίαν τού λαού, καί Ατενίσατε τήν 
νέαν έπαγγελματικήν σας σταδιοδρομίαν μέ ύπερηφάνειαν, 
ύψηλοφροσύνην, πίστιν, αισιοδοξίαν, τόλμην καί άποφασι- 
στικότητα. Μέ τήν πεποίθησιν τέλος ότι θά φανήτε άντάξιοι 
τών προγενεστέρων σας καί ότι θά άνταποκριθήτε άπολύτως 
εις τάς προσδοκίας τού Σώματος καί τού ’Έθνους μας, σάς συγ
χαίρω θερμώς, σάς εύχομαι καλήν τύχην καί σάς καλώ όπως 
άναφωνήσωμεν: Ζήτω τό Έθνος!» Κατόπιν οί νέοι ’Ανθυπο
μοίραρχοι έκλήθησαν κατά σειράν έπιτυχίας έξόδου των έκ τής 
Σχολής καί παρέλαβον παρά τού Προέδρου τής Δημοκρατίας 
κ. Κωνσταντίνου Τσάτσου τό ξίφος, ό όποιος καί τούς συνε- 
χάρη διά τήν όνομασίαν των καί τήν έπιτυχή έκ τής Σχολής 
έξοδον. Τήν άπονομήν τών ξιφών έκάλυπταν παρατεταμένα 
χειροκροτήματα τών παρευρισκομένων. ’Ακολούθως προ τού κ. 
Προέδρου τής Δημοκρατίας καί τών άλλων έπισήμων έπρα- 
γματοποιήθη παρέλασις τών νέων ’Ανθυπομοιράρχων καί των 
Δοκίμων ’Αξιωματικών. Ή  τελετή έκλεισε μέ δεξίωσιν τήν 
όποιαν παρέθεσε ό Αρχηγός Χωροφυλακής κ. Νικ. Κουτσια- 
νάς εις τάς αίθούσας τής Σχολής προς τιμήν τών προσκεκλη
μένων καί τών νέων ’Αξιωματικών.

Εις τήν τελετήν τής όνομασίας τών νέων ’Ανθυπομοιράρχων 
παρέστησαν πλήν τού Προέδρου τής Δημοκρατίας, τοΰ  ̂Μα- 
καριωτάτου ’Αρχιεπισκόπου ’Αθηνών κ. Σεραφείμ καί τού 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ταλαντίου κ. ’Αμβροσίου, ό 
Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Γ. Σταμάτης, ώς έκπρόσωπος 
τής Κυβερνήσεως, ό Υπουργός ’Εμπορίου κ. *1. Βαρβιτσιώτης, 
οί Υφυπουργοί ’Εθνικής Άμύνης κ. Δαβάκης και Εμπορίου 
κ. Παναγιωτόπουλος, ό Γενικός Γραμματεύς τού Υπουργείου 
Δημοσίας Τάξεως κ. Α. Μπάλκος, άλλοι Γεν. Γραμματείς 
Υπουργείων καί πολλοί Βουλευταί, ό ’Αρχηγός Ενόπλων 
Δυνάμεων Στρατηγός κ. Ί . Ντάβος, ό ’Αρχηγός του Στρατού 
’Αντιστράτηγος κ. Ά . Γκράτσιος, έκπρόσωποι τών ’Αρχηγών 
Ναυτικού καί ’Αεροπορίας, ό ’Αρχηγός Χωροφυλακής Αντι
στράτηγος κ. Νικ. Κουτσιανάς, ό ’Αρχηγός τής Αστυνομίας 
Πόλεων κ. Θ. Τζίμας, ό ’Αρχηγός τού Πυροσβεστικού Σώματος 
κ. Κ. Γκίκας, έκπρόσωποι τών Στρατιωτικών, Διοικητικών, 
Δικαστικών καί Δημοτικών ’Αρχών τού λεκανοπεδίου Αττικής, 
έκπρόσωποι όργανώσεων καί συλλόγων φίλων τού Σώματος 
τής Χωρ)κής, άντιπροσωπειαι ’Αξιωματικών τών ’Ενόπλων 
Δυνάμεων καί τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, άντιπροσωπειαι τών 
παραγωγικών Σχολών καί πλήθος συγγενών τών νέων ’Ανθυ
πομοιράρχων.

Εις τάς φωτογραφίας μας στιγμιότυπα άπό τήν τελετήν.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤAMΑΤΙΟΥ 
1856  - 1 9 1 2

Τό βιβλίο πού έμενε άζήτητο για πολλές δεκαετίες σέ κάποιο ράφι της 
’Εθνικής Βιβλιοθήκης, στό έξώφυλλο είχε τυπωμένες τις άκόλουθες Ενδεί
ξεις : «’Έρως, Πατρίς καί Μίσος—Μυθιστορία πρωτότυπος υπό Γεωργίου 
Παπασταματίου—Ενωμοτάρχου της Χωροφυλακής—Έ ν Άθήναις 1894» . 
"Ωσπου τό 1974 τό λησμονημένο αύτό βιβλίο δικαιώθηκε πανηγυρικά—80 
χρόνια μετά τήν έκδοσή τ ο υ . ΟΙ κιτρινισμένες σελίδες του άνατυπώθηκαν 
στό σχήμα μιας νέας σχολιασμένης έκδόσεως, πάνω στήν όποία σκύβουν 
σήμερα μέ προσοχή δσοι άσχολούνται μέ τήν Ιστορική έρευνα. Καί αύτό για
τί ή υπόθεση τής «Μυθιστορίας» τού Ενωμοτάρχου Παπασταματίου στηρί
ζεται σέ άγνωστα Ιστορικά γεγονότα τής Ρόδου στά πρώτα πενήντα χρόνια 
τής Τουρκικής Κ ατοχής. Γεγονότα τά όποια φωτίζονται άμυδρά άπό τις 
διάφορες άλλες 'Ελληνικές καΓξένες ιστορικές π η γές.

Χ Ρ Η Σ Τ Ο Υ  Ρ Ε Π Π Α  
' Υ π ο μ ο ι ρ ά ρ χ ο υ

Π Ρ ΙΝ  άπό λίγα χρόνια, ή «Στέγη 
Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκά
νησον» άνέλαβε μια θαυμάσια και 
αξιομίμητη πρωτοβουλία. Μέ εγ
κύκλιό της κάλεσε όλους τούς Δωδε- 
κανησίους πού κατέχουν παλαιό 
έγγραφα μέ όποιο δήποτε περιεχό
μενο, να τα παρουσιάσουν στήν στέ
γη για φωτοαντιγραφή, ώστε όσα 
άπό αυτά παρουσιάζουν Ιστορικό 
ενδιαφέρον να καταχωροϋνται κάθε 
φορά στήν περιοδική της έκδοση 
«Δωδεκανησιακά Χρονικά». Στήν 
πρόσκληση αυτή άνταποκρίθηκαν 
μέ μεγάλη προθυμία πολλοί κάτοι
κοι. "Ενας άπό αυτούς ήταν και ό 
Καθηγητής Μαθηματικών κ. Δη- 
μήτριος Φιλίππου άπό τή Λίνδο, ό 
οποίος μαζί μέ διάφορα ιδιωτικά 
έγγραφα, παρέδωσε και ένα μικρό 
βιβλίο χωρίς έξώφυλλο καί έσώφυλ- 
λο, μέ 102 σελίδες καί διαστάσεις 
20X12,5 εκ. Οι αρμόδιοι τής Στέγης 
δέν άργησαν νά άνακαλνψονν τήν 
συγγραφική του πατρότητα. Στήν 
5η σελίδα καί κάτω άπό τον πρόλογο 
διάβασαν τήν άκόλουθη έντυπη έν
δειξη: 9Εν Ζακύνθω τή 8η Νοεμ
βρίου 1893 —*0 συγγραφεύς Γεώρ
γιος Παπασταματίου —9Ενωμοτάρ
χης 1ης τάξεως... Στήν 7η σελίδα 
βρήκαν καί τον τίτλο τού βιβλίου 
πού ήταν «*Ερως, Πατρίς καί μ ί
σος». Μέ τά δεδομένα αυτά απευ
θύνθηκαν στήν 9Εθνική Βιβλιοθήκη, 
ή όποία τούς έστειλε σέ φωτοαντί
τυπο ό,τι έλλειπε άπό τό βιβλίο. Δη
λαδή τό έξώφυλλο καί τό έοώφυλ- 
λο. Στό πρώτο διάβασαν τον πλήρη 
τίτλο του βιβλίου, ενώ στό δεύτερο 
μιά έντυπη σημείωση του συγγρα
φέα, μέ τήν όποία αφιερώνει τό βι
βλίο στον προστάτη καί ευεργέτη 
του Μοίραρχο Κωνσταντίνο Γερδέ- 
νη. Τό βιβλίο μελέτησε μέ προσοχή 
ένας φωτισμένος Ροδίτης έκπαιδευ-

τικός μέ μακροχρόνια θητεία στά 
Δ ωδεκανησιακά γράμματα: 'Ο κ. 
9Εμμανουήλ Παπαμανώλης —9Επί
τιμος Γυμνασιάρχης, ένεργό μέλος 
τής Στέγης καί ιστοριοδίφης. 'Ο κ. 
Παπαμανώλης διαπίστωσε ότι τό 
βιβλίο αυτά είναι μέν μυθιστόρημα 
άλλά μέ πραγματική υπόθεση ή 
όποία, όπως άναφέρει ό 9Ενωμο- 
τάρχης συγγραφέας, στηρίζεται σέ 
σημειώσεις ενός αγνώστου μονα
χού πού έζησε άπό κοντά τά πρώτα 
χρόνια τής Τουρκικής Κατοχής στήν 
Ρόδο. Στις σημειώσεις αυτές περι- 
γράφονταν μέ άκρίβεια τά δεινοπα- 
θήματα καί οι ένοπλες στάσεις του 
'Ελληνικού στοιχείου. Δηλαδή ιστο
ρικά γεγονότα πού δέν έχουν έρθει 
στό φώς από άλλες 'Ελληνικές ή ξέ
νες ιστορικές πηγές.

Αυτός ήταν καί ό λόγος πού οδή
γησε τήν Στέγη στήν άπόφαση νά 
άνατυπώση τό σπάνιο αύτό βιβλίο. 
'Η  έκδοση έγινε στό τέλος του 1974 
μέ εισαγωγή, άνάλυση καί σχόλια 
του κ. Παπαμανώλη. * Ας ρίξω με 
όμως ένα σύντομο βλέμμα στις σελί
δες της. Μετά τον πρόλογο δημο
σιεύεται ή φωτογραφία του 9Ενω
μοτάρχου Παπασταματίου μέ στο
λή. Ο'ι επόμενες 19 σελίδες καλύ
πτουν τήν εισαγωγή στά 'ιστορικά 
γεγονότα του βιβλίου. Προηγείται 
ή βιογραφία τού συγγραφέα δοσμέ
νη άπό ιδιόχειρες σημειώσεις του 
και άπό προφορικές διηγήσεις συγ
γενών του καί άλλων γερόντων τής 
Λίνδου. Σύμφωνα μέ τά στοιχεία 
αυτά ό 9Ενωμοτάρχης Παπαστα
ματίου γεννήθηκε τό 1856 ή 1857 
στήν Λίνδο. Ή ταν τό τέταρτο άπό 
τα πέντε παιδιά του 9Ιωάννου Σταμ. 
Παπασταματίου από τήν Λάρδο. 
'Η  παιδική καί εφηβική του ήλικία 
κύλησε άνάμεσα άπό στερήσεις καί 
οικογενειακά ατυχήματα. Σέ ήλι
κία 8 ετών είδε τον πατέρα του άρ
ρωστο βαρειά καί λίγο άργότερα, 
άνάπηρο μετανάστη στήν άντικρυνή 
μέ τήν Ρόδο Μικρασιατική παρα
λία. Σέ ήλικία 16 ετών έχασε τήν 
μητέρα του καί Ισως λίγο ένωρίτερα 
τον πατέρα του. Σέ ήλικία 19 ετών 
έρχεται στήν 9Αθήνα, εργάζεται γιά 
λίγο καιρό σέ παντοπωλείο καί εσ
τιατόριο, κατατάσσεται πρώτα στον 
Στρατό καί ύστερα στήν Χωροφυ
λακή (1875) στήν όποία καί υπηρέ
τησε τουλάχιστον 20 χρόνια. Στήν 
Σχολή Χωροφυλακής καλλιεργεί μέ 
απίστευτη ταχύτητα τις γνώσεις 
του μελετώντας άσταμάτητα βιβλία 
τής εποχής του καί ιδίως τήν 'Ελ
ληνική 'Ιστορία.

°Οπως σημειώνει δ βιογράφος
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I του «Στο Σώμα της Χωροφυλακής 
I ευδοκίμησε χάρη στα φυσικά του 

προσόντα, στη μόρφωση που έδωσε 
| στον εαυτό του και στον άδολο πα-

Ι τριωτισμό του... 9Από το Σώμα της 
Χωροφυλακής παραιτήθηκε και επα
νήλθε στον Στρατό»... Το τελευταίο 
δεν άναφέρεται στην «Μεγάλη Στρα- 
I τιωτική και Ναυτική 9Εγκυκλοπαί
δεια» (τόμος Ε '. σελ. 482) δπου 
είναι καταχωρημένος με τα ακόλου
θα στοιχεία: «Παπασταματίου Γε
ώργιος Υπομοίραρχος γεν. το 1854

Ιέν Ρόδω, μετέσχε του πολέμου του 
97, άπεστρατεύθη 30 Σεπτεμβρίου 
1905». Στο αρχείο του 9Αρχηγείου 
Χωροφυλακής δεν βρίσκεται κατα- 
χωρημένος οϋτε με το βαθμό του 
9Ενωμοτάρχου, οϋτε με τον βαθμό 
του Υπομοιράρχου. Και αυτό επει
δή ένα μεγάλο μέρος του αρχείου 
έχει καταστραφή τό 1944. "Οταν ό
μως καταρτιζόταν ή Στρατιωτική 
9Εγκυκλοπαίδεια (1927 - 1929) τό 
αρχείο αυτό υπήρχε. Και από δ,τι 
είναι γνωστό τα βιογραφικά για 
τήν δημοσίευση σημειώματα τών 
9Αξιωματικών Στρατού, Ναυτικού 
και Χωροφυλακής, συντάσσονταν με 
βάση τα επίσημα στοιχεία τών υ

πηρεσιακών τους φακέλλων. Τό α
ξιοσημείωτο είναι δτι τό δημοσίευ- 

[ μα τής 9Εγκυκλοπαίδειας δχι μόνο 
\τόν παρουσιάζει Υπομοίραρχο, αλ

ί \λά και γεννηθέντα τό 1854. Και ό
μως ο κ. Παπαμανώλης σε δ,τι έχει 

; I σχέση με τό επίμαχο θέμα τής με- 
ι τατάξεώς του στον Στρατό, παρου

σιάζει αδιάσειστα στοιχεία. Τα 
Ιστοιχεϊα αυτά περιέχονται σέ μια 

\ \ επιστολή του γραμμένη από τήν 
\Σύρο τό 1900, και από ένα σημείο 

, τ οϋ προσωπικού του ή μερολογ ίου. 
ι Συγκεκριμένα στήν επιστολή του 
ί Ιάναφέρει μεταξύ άλλων «εγώ έπα- 
■ ; ρατήθηκα από 9Αστυνόμος», ενώ 
• στο ήμερολόγιο γράφει για τον εαυ

τό του: «9Εγένετο δε αξιωματικός 
j τ°ϋ 'Ελληνικού Στρατού, άλλα έκα- 
■ ταράτο πάντοτε τής τύχης του, διό- 
ι τι επεθύμέι να ήτο γεωργός εις τήν 
ι φιλτάτην πατρίδα, παρά Στρατηγός 
} εις τά ξένα...». Μήπως όμως με τον 
ί| χαρακτηρισμό «9Αξιωματικός του 
■ Στρατού» εννοεί τήν μόνιμη προσ- 
| κόλλησή του οέ κάποια Φρουραρ- 
■ χιακή 'Υπηρεσία του Στρατού με 
- ιόν βαθμό του 9Ανθυπ^ρχου—'Υπο- 
ι- μοιράρχου; ”Ας μή ξεχνάμε δτι τήν 
ί] fnoXV εκείνη τήν Στρατονομική'Υ- 
: τιηρεσία στον Στρατό Ξηράς άσκοϋ- 
α σε η Χωροφυλακή. Δεν αποκλείεται 
\ϊπισης να είχε προσκολληθή στήν 
Στρατιωτική 9Αστυνομία ή όποια

καταργήθηκε τό 1906. 9Εκεινο πάν
τως πού προκαλει ιδιαίτερη εντύπω
ση είναι ή αύτοεξομολόγησή του δτι 
άγαποϋσε παθολογικά τήν ιδιαί
τερη πατρίδα του. Γι αυτό άλλωστε 
και τά σωζόμενα γράμματά του 
περιέχουν χρήσιμες συμβουλές προς 
τούς συντοπίτες του σε θέματα γεωρ
γίας, δενδροκομίας, οικιακής οικο
νομίας, κοινωνικής συμπεριφοράς και 
ειρηνικής συμβιώσεως με τήν Τουρ
κική και 'Εβραϊκή μειονότητα. Μά
λιστα σ9 ένα από αυτά είχε εσωκλεί
σει και ένα σχεδιάγραμμα με τό 
όποιο υποδείκνυε τον τρόπο άνοικο- 
δομήσεως τής Ν. Λάρδου με πλα
τεία, εκκλησία, Σχολή άρρένων, Σχο
λή θηλέων, ανθόκηπο, λέσχη και 
κατάστημα γεωργικού συλλόγου. 
Ποιος αλήθεια από τις χιλιάδες «φω
τισμένους» επαρχιώτες πού έχουν 
κατακλύσει σήμερα τά μεγάλα αστι
κά κέντρα αναλαμβάνει αυτού τού 
είδους τήν κοινωνική ιεραποστολή; 
Δυστυχώς όμως ό αληθινά προοδευ
τικός αυτός άνθρωπος δεν πρόλαβε 
νά ύλοποιήση τούς όμορφους όρα- 
ματισμούς του. Πέθανε πρόωρα τό 
1912. 'Η  μόνη του επιθυμία πού εκ
πληρώθηκε ήταν ή αφιέρωση τής 
πολεμικής του έξαρτήσεως, στήν 
Παναγία τής Λάρδου. Ποιος ξέρει 
πότε και μπροστά σε ποιόν φοβερό 
κίνδυνο τήν είχε τάξει...
Καιρός όμως νά ρίξωμε μιά σύντο
μη ματιά στις σελίδες τού 9Ενωμο
τάρχου Παπασταματίου. Στήν αρ
χή τής εισαγωγής του γράφει δτι 
«Ρ'ι παροτρύναντές με εις τήν συγ
γραφήν τού παρόντος λόγοι είσίν 
οι επόμενοι: α) ινα ώς και εν τώ 
προλόγω εΐπον,< τό μικρόν τούτο πό
νημά μου δώση ώθησιν εις τούς 
λογιωτέρους τών συμπατριωτών μου, 
προς συγγραφήν άνωτέραν αλλά τμη
ματικήν, και β) "Οπως καταστήσω 
γνωστήν τήν πεφιλημένην πατρίδα 
μου, Ρόδον, και δώσω μικράν εικό
να τών μαρτυριών και αγώνων οϋς 
ύπέστη υπό τήν 9 Οθωμανικήν διοί- 
κησιν, κατατρεχομένων τών κατοί
κων υπό εμφυλίων σχεδόν σπαρα
γμών, οϋς επιτήδειοι Τούρκοι ύπε- 
κίνουν, κατά τον 16ον αιώνα...».

Στήν συνέχεια διευκρινίζει δτι βά
ση τού έργου του είναι μερικές Ιστο
ρικές σημειώσεις ενός αγνώστου μο
ναχού, πού βρέθηκαν τό 1886 μέσα 
σ9 ένα δρύινο κιβώτιο, θαμμένο στο 
εσωτερικό ^νός κελλιού τής Μονής 
'Αγίου Νικολάου τής Ψάλτου (δη
λαδή τής Ψάρτου) κοντά στήν Λίνδο. 
Διευκρινίζει επίσης δτι οι σημειώ
σεις αυτές τού δόθηκαν σέ αντίγρα

φο από άξιοσέβαστο πρόσωπο τού 
οποίου όμως δέν αναφέρει τό όνομα. 
( σ.σ. Σήμερα έχουν και τόπρωτότυ- 
πο και τό αντίγραφο τού χειρογρά
φου). Στο τέλος τής εισαγωγής κα
ταπιάνεται με τήν περιγραφή τών 
φυσικών καλλονών τής Ρόδου και 
τών τραγικών συνθηκών πού δημιουρ- 
γήθηκαν μετά τήν κατάκτησή της 
από τούς Τούρκους. Τις ίδιες περί
που περιγραφές δίνει καί στά επό
μενα τέσσερα πρώτα Κεφάλαια. Στά 
ίδια Κεφάλαια σκιαγραφεί τά ήθη 
καί έθιμα τών κατοίκων, καθώς καί 
τούς χώρους δπου εκτυλίσσονται οι 
διάφορες σκηνές τού έργου του. 9Ε 
πίσης δίνει καί μερικές πληροφορίες 
γιά τήν σταδιοδρομία του στήν Χω
ροφυλακή, εκφράζοντας ταυτόχρονα 
άλλοτε άμεσα καί άλλοτε έμμεσα τις 
προσωπικές εμπειρίες του. Μιά από 
αυτές —γραμμένη με πολλή πίκρα— 
άναφέρεται στήν αδικαιολόγητη άγ
νοια «μερικών τών τέκνων τής έλευ- 
θέρας περί τής δούλης 'Ελλάδος...»

Στά επόμενα 8 Κεφάλαια τού βι
βλίου του άφηγεϊται με καταπλη
κτική άνεση καί συγκεκριμένα στοι
χεία (ονόματα, χρονολογίες, τοπο
θεσίες κ.λ.π.) τά δεινοπαθήματα αλ
λά καί τις ένοπλες αντιδράσεις τού 
'Ελληνικού στοιχείου στά πρώτα 
χρόνια τής Τουρκικής κατοχής. ’Έ 
τσι ώστε νά έπιβεβαιώνωνται—με 
χαρακτηριστικές όμως λεπτομέρειες 
—τά σοβαρά επαναστατικά γεγονό
τα τής Ρόδου κατά τήν ΙΟετία 1570 
- 1580. Γεγονότα τά όποια άναφέ- 
ρονται διεξοδικά καί σέ αδρές γραμ
μές από τον Καθηγητή τής 'Ιστορίας 
τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
κ. 9Απ. Βακαλόπουλο καί στηρίζον
ται σέ πηγές Δυτικών συγγραφέων.

Μέ τά δεδομένα αυτά, τό βιβλίο 
τού 9Ενωμοτάρχου Παπασταματίου, 
όταν απαλλαγή από τά λίγα πρόσθε
τα καί εύκολοδιάκριτα στοιχεία τού 
μυθιστορήματος, παραμένει — σύμ
φωνα μέ τήν τεκμηριωμένη άποψη 
τής «Στέγης Γραμμάτων καί Τε
χνών Δ ωδεκανήσου»μοναδική καί πο
λύτιμη μαρτυρία γιά τήν ζωή καί 
τήν δράση τών 'Ελλήνων τής Ρόδου, 
στά πρώτα 50 χρόνια τής Τουρκικής 
Κατοχής. Αυτή τήν ατίμητη πνευ
ματική δωρεά άφησε στο 9Έθνος δ 
λησμονημένος γιά πολλά χρόνια 
9Ενωμοτάρχης—συγγραφέας Γεώρ
γιος Παπασταματίου. Καί ασφα
λώς τό πολύτιμο έργο του θά έμενε 
γιά πάντα στήν άφάνεια, αν δέν 
υπήρχαν οι άκοίμητοι εκείνοι πνευ
ματικοί φρουροί τής Ρόδου...
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Σύγχρονα τεχνικά δέματα

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΦΩΝΑ

77 είναι

πώς λειτουργούν 

πώς συντηρούνται

καί οέ τιχρησι-
r r

μευουν στο 

αστυνομικό έργο.
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Ταγμ)ρχου Χωροφυλακής

POLICE
%

Μέ τον δρο ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΦΩΝΙΑ, εν
νοούμε την έπικοινωνία μεταξύ δυο ή πε
ρισσοτέρων κινητών ή στατικών Σταθμών 
Ρ]Τ, πού γίνεται μέ τη χρήση τών ήλε- 
κτρομαγνητικών κυμάτων. Τά ραδιοηλε
κτρικά ή ΕΡΤΖΙΑΝΑ κύματα, είναι τά 
ήλεκτρομαγνητικά κύματα πού έχουν συχ
νότητα κάτω άπό 3.000 GHZ στο δευτε
ρόλεπτο. Μέ τό σύμβολο GHZ παριστά- 
νεται ό γιγάκυκλος πού άποτελεϊται άπό 
1.000.000.000 κύκλους.

Γιά τις τηλεπικοινωνίες, είχαμε άσχο- 
ληθή παλαιότερα άπό τη στήλη «ΣΥΓ
ΧΡΟΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ». Γιά νά 
άποφύγουμε τήν έπανάληψη πάνω στά 
ίδια πράγματα, δηλαδή τή θεωρία και 
τούς τεχνικούς δρους, θά τά θεωρήσουμε 
αύτά γνωστά καί θά άσχοληθοϋμε μέ τό 
συγκεκριμένο θέμα, πού είναι ή ΡΑΔΙΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ και μάλιστα ή Ραδιοτη
λεφωνία στή Χωροφυλακή.

Είναι γνωστό, πώς τό δίκτυο Ραδιοτη
λεφωνίας Χωροφυλακής, έχει άποκλει- 
στικό προορισμό, τήν έξυπηρέτηση τών 
άνδρών πού βρίσκονται έξω άπό τά ’Αστυ
νομικά Καταστήματα και έχουν διαταχθή

σέ τακτική ή έκτακτη ύπηρεσία. Μέ τον 
τρόπο αύτό, δέν άποκόπτονται άπό τήν 
Ύπηρεσία τους, συνεχίζουν τήν έπαφήν 
μαζύ της, παίρνουν διαταγές ή αναφέρουν 
περιστατικά και έτσι έξασφαλίζονται οί 
πιο εύνοϊκές συνθήκες, γιά μιά άνετη και 
θετική έκτέλεση τής ύπηρεσίας.

Ή  Ραδιοτηλεφωνία, στο ρόλο πού περι- 
γράψαμε, βρίσκεται στή κορυφή τών 
Αποτελεσματικών μέσων πού χρησιμο
ποιεί ή σύγχρονη ’Αστυνομία, γιά τήν 
πάταξη τού έγκλήματος καί τή σωοτή 
καί καθολική συμπαράστασή της στούς 
πολίτας. Σ’ αύτές τις λίγες γραμμές, περι
ορίζουμε τήν άξιολόγησή της, γιατί 
οί δυνατότητές της άποτελοϋν ξεχωριστό 
κεφάλαιο άνεξάντλητο.

Εμείς, στο συγκεκριμένο σκοπό μας, 
έχομε πρόθεση νά ένημερώσουμε τούς 
άναγνώστες γενικά καί είδικώτερσ τούς 
άνδρες τού Σώματος, πάνω σέ ώρισμένα 
ζητήματα, πού είναι άπαραίτητο νά γνω
ρίζουν. "Ετσι, θά βρούν άπαντήσεις σέ 
πολλά έρωτήματα, κι’ οί άπορίες θά ξε
καθαρίσουν.

Ό  ρόλος τής συχνότητας 
στήν εμβέλεια και τήν Ισχύ 

τών ραδιοπομπών

Γιά νά περάσουμε άπ’ δλα τά στάδια 
πού πρέπει καί είναι άπαραίτητο νά θί
ξουμε, ώστε τό άνάγνωσμα νά άποδώσει 
στο σύνολό του, πρέπει νά ξεκινήσουμε 
άπό τά τεχνικά στοιχεία, πού σάν προϋ
πόθεση θά μάς δώσουν τά συμπεράσματα 
πού έχουμε άνάγκη.

Θά άναφερθοϋμε πρώτα στή συχνό
τητα, γιατί είναι ένας άπό τούς πιο βα
σικούς παράγοντες στή ραδιοτηλεφωνία 
καί γενικά στήν άσύρματη έπικοινωνία.

Ή συχνότητα, δηλαδή ό άρ-θμός τών 
έναλλαγών στο δευτερόλεπτο τής ένέρ- 
γε*ας πού άκτινοβολεΐται άπό τήν κεραία 
του πομπού, έχει βασικό ρόλο, τόσο γιά 
τήν έμβέλεια, δηλαδή τήν άπόσταση πού 
μπορεί νά φθάσει τό σήμα, δσο καί γιά 
τήν «εύκρίνειά του». Αύτά δμως είναι καίΓ 
τά προβλήματα πού άπασχολχ)ϋν κάθε 
Σταθμό πού έκπέμπει. “Όπως θά δούμε
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παρακάτω, μέ τή συχνότητα σχετίζεται 
καί ή Ισχύς τού πομπού πού κι5 αύτή μέ 
τή σειρά της, έχει άμεση σχέση μέ τό 
μέγεθος τών συσκευών, δηλαδή τών ρα
διοτηλεφώνων.

Ά λλ’ άς έξετάσουμε αύτές τίς συχνό
τητες πιό άναλυτικά. Ή  περιοχή τών ήλε- 
κτρομαγνητικών κυμάτων πού είναι έκ- 
μεταλλεύσιμη για τίς τηλεπικοινωνίες, 
άρχίζει άπό τούς 100 χιλιοκύκλους (KC) 
και ξεπερνά τούς 3.000 Μεγακύκλους 
(MG). Στή πραγματικότητα, έχομε έκπο- 
μπή καί κάτω άπό 100 KG.

Ή  περιοχή όμως αύτή, δέν προσφέρε- 
ται γιά έκμετάλλευση. Πιό συγκεκριμένα, 
οί ζώνες αύτές διακρίνονται:

α. Άπό 3 ώς 30 ΚΗΖ (ή KG). Ή  περιο
χή αύτή χαρακτηρίζεται σαν περιοχή 
πολύ χαμηλών συχνοτήτων. Συμβολισμός 
VLF.

β. Άπό 30 ώς 300 ΚΗΖ. Περιοχή χαμη
λών συχνοτήτων (LF).

γ. Άπό 300 ώς 3.000 ΚΗΖ. Περιοχή 
μεσαίων συχνοτήτων (MF).

δ. Άπό 3 ώς 30 ΜΗΖ (έκατομμύρια κύ
κλους). Περιοχή ύψηλών συχνοτήτων 
(HF).

ε. Άπό 30 ώς 300 ΜΗΖ. Περιοχή πολύ 
ψηλών συχνοτήτων (VHF).

στ. Άπό 300 ώς 3.000 ΜΗΖ. Περιοχή 
πάρα πολύ ψηλών συχνοτήτων (UHF).

Πιό πάνω συνεχίζονται σέ δυό άκόμη 
ζώνες, μέ έξαιρετικά ψηλές συχνότητες 
πού συμβολίζονται μέ τά άρχικά SHF 
και EHF.

Ύστερα άπό τά πιό πάνω, είναι φυσικό 
νά διερωτηθή κανείς, τι χρειάζονται τό
σες ζώνες στις συχνότητες έκπομπής. 
Έδώ άκριβώς βρίσκεται τό μυστικό. Και 
νά, γιατί:

Οί τηλεπικοινωνίες, στή παιδική ήλι- 
κία τους, χρησιμοποιούσαν πολύ χαμη
λές συχνότητες. Κι* αύτό γιατί τά ύλικά 
πού είχαν στή διάθεσή τους, δέν μπο
ρούσαν νά δώσουν πιό ψηλές συχνότητες. 
Έδώ πρέπει νά σημειωθή ότι όσο πιό 
χαμηλή είναι ή συχνότητα, τόση λιγώ- 
τερη ένέργεια άκτινοβολεΐται άπό τή 
κεραία, άλλά καί τόσο μεγαλύτερες είναι 
οί άπώλειες τής ένέργειας πού άκτινοβο- 
λεΐται (έξασθένηση σήματος). Γι’ αύτό, 
στή περίπτωση αύτή, ό μόνος τρόπος πού 
θά μπορέσει νά μάς δώσει περισσότερη 
άκτινοβολία, είναι νά μεγαλώσουμε τήν 
Ισχύ τού πομπού.

Αύτό όμως σημαίνει περισσότερα έξαρ- 
τήματα καί γενικά συσκευές μέ μεγάλες 
διαστάσεις. Έ τσι δικαιολογείται γιατί 
ό κάθε πομπός, άπό τούς λιγοστούς πού 
υπήρχανε στή Μικρασιατική έκστρα- 
τεία, χρειαζότανε πολλά φορτηγά αύτο- 
κίνητα γιά νά μεταφερθεΐ άπό τόπο σέ 
τόπο.

Ά ς  έξετάσουμε τώρα τήν έμβέλεια τής 
συχνότητας αύτής. Ά ν  άντί συχνότητας 
ύπολογήσουμε τό ίδιο πράγμα, άλλά σέ 
μήκος κύματος, τότε μιλούμε γιά τά μα- 
κρά κύματα. Φέρομε στή θύμησή μας, 
πώς μήκος κύματος είναι ή άπόσταση άπό

9Αξιωματικός τής Χωροφυλακής χρη
σιμοποιεί φορητό ραδιοτηλέφωνο τό οποίο 
τοϋ επιτρέπει νά συνεννοήται τόσο μέ τό 
Κέντρο, όσο και μέ άλλους άνδρες, μεμο
νωμένα, γιά τήν μεταβίβαση εντολών.



τή»' κεραία πού μπορεί νά φθάσει ένας 
όλόκληρος κύκλος, δηλαδή ή ένέργεια 
πού άκτινοβόλεϊ στο χρόνο πού χρειάζε
ται νά συμπληρωθή ό κύκλος. Ή ένέρ- 
γεια αύτή διαδίδεται στον έλεύθερο χώρο 
μέ την ταχύτητα τού φωτός.

Τά μακρά κύματα, έχουν την δυνατό
τητα νά διαδίδονται πρός όλες τις κα
τευθύνσεις, γύρω άπό την κεραία, άλλά 
μόνο πάνω άπό τη γη καί σύμφωνα μέ 
τις καμπυλότητές της. Άφοϋ φθάσουν 
μιά ώρισμένη άπόσταση, άνάλογα μέ τήν 
ισχύ τού πομπού, έξασθενοϋν και σβύ- 
νουν, γιατί άπορροφοϋνται άπό τή γη. 
Αύτό είναι τό έδαφικό, καθώς λέγεται 
κύμα.

Μειονεκτήματα : Δέν έχει τήν ικα
νότητα νά τρέξει μεγάλες άποστάσεις, 
γιά τό λόγο πού γράψαμε.

Πλεονεκτήματα : Στο χώρο πού ύπάρ- 
χει, άποδίδει πάρα πολύ καλά, μέ σταθερό
τητα καί χωρίς άνωμαλίες. Δέν άφήνει 
άδειες περιοχές. Ή  άκτινοβολία αύτή 
μοιάζει σάν όμπρέλλα, γύρω άπό τήν 
κεραία, πού σκεπάζει καλά τό χώρο πού 
βρίσκεται κάτω της. Οί συχνότητες πού 
άντιστοιχοϋν στά μακρά κύματα, φθά
νουν μέχρι τούς 300 ΚΗΖ περίπου.

Πιο πάνω άπό αύτές τις συχνότητες, 
(300 — 3.000 ΚΗΖ) βρίσκονται τά μεσαία 
κύματα. Οί άκτινο βολίες αύτές έχουν τήν 
Ικανότητα νά διαδίδονται καί σάν έδαφι
κό κύμα, άλλά καί μέ άνάκλαση. Δηλαδή 
έκεΐνες πού πηγαίνουν πρός τά ύψη, σέ 
μιά άπόσταση άπό τή κεραία πού βρί
σκεται μεταξύ 100 ώς 200 χιλιόμετρα, 
συναντούν ένα στρώμα άέρα «έξιονισμέ- 
νο». Έδώ πάλι θά χρειοσθει νά πούμε 
πώς, έξιονισμένο λέγεται ένα ύλικό — 
στερεό ύγρό ή άέριο — όταν τά άτομά 
του, λόγω της δράσης κάποιας αιτίας, 
παύουν νά βρίσκονται σέ ούδέτερη κα
τάσταση, γιατί συνήθως έχουν πάρει ή 
έχουν χάσει ήλεκτρόνια, περισσότερα 
ή λιγώτερα άπό έκεΐνα πού πρέπει νά 
έχουν. Ειδικά γιά τον άέρα, δημιουργεί- 
ται μέ τον τρόπο αύτό ένας χώρος, πού 
γεμίζει άπό τήν ένέργεια αύτή τών έξιο- 
νισμένων άτόμων. Ό  έξιονισμός αύτός, 
όφείλεται στή δράση τών άκτίνων τού 
ήλιου καί της κοσμικής άκτινοβολίας. 
Στο χώρο, μεταξύ τών 100 καί 200 χιλιο
μέτρων, βρίσκονται διάφορες τέτοιες 
ζώνες μέ διαφορετικό βαθμό έξιονισμού. 
Ή  άκτινοβολία του πομπού, όταν συ
ναντήσει τό στρώμα αύτό, πού παίζει τό 
ρόλο καθρέπτη, παθαίνει άνάκλαση καί 
γυρίζει πρός τή γή, άφοΰ κάμει ένα πή
δημα άπό τήν κεραία ώς τό σημείο πού 
συναντά τή γή. Στή γή πάλι, μπορεί νά 
άνακλασθεΐ, νά γυρίσει πρός τά πάνω καί 
συνέχεια νά ξαναγυρίσει ,μέχρι πού θά 
έξασθενήσει, άφού μέ τά άλματα αύτά 
προχωρήσει άρκετά άπό τή κεραία.

Πλεονεκτήματα : Στά μεσαία κύματα 
έχομε μεγαλύτερη έμβέλεια, γιατί έκτος 
άπό τό έδαφικό κύμα έχομε καί τό κύμα 
άπό τήν άνάκλαση ή κύμα χώρου καθώς 
λέγεται. Επειδή ή συχνότητα είναι πιο 
ψηλή, έχομε καλύτερη άκτινοβολία άπό 
τήν κεραία μέ λιγώτερη ισχύ, πού σημαί
νει μικρότερες συσκευές, λιγώτερη κα
τανάλωση ρεύματος καί μεγαλύτερη οι
κονομία.

Μειονεκτήματα : Στά πιο μακρυνά
σημεία άπό έκεΐνα πού έξυπηρετούνται μέ 
τό κύμα έδάφους, πολλές φορές φθάνει 
καί τό κύμα χώρου. Μεταξύ των, αύτά 
τά κύματα παρουσιάζουν κάποια διαφορά-

μετατόπιση τής φάσης — Ή  διαφορά 
αύτή, άλλοτε έχει σάν άποτέλεσμα, καθώς 
τό ένα κύμα σμίγει μέ τό άλλο, νά δυνα
μώνει τό συνολικό σήμα, άλλοτε πάλι 
τό ένα κύμα έξουδετερώνει ή έλαττώνει 
τό άλλο ή έξουδετερώνονται μεταξύ τους 
καί τελικά άκούγεται ένα σήμα άλλοτε 
δυνατό, άλλοτε έξασθενημένο καί άλλοτε 
χάνεται τελείως. Γι’ αύτό, οί περιοχές 
αύτές πού συμβαίνουν αύτά, λέγονται 
«ζώνες διαλλείψεων».

’Ακόμη ψηλότερα άπό τις πιό πάνω 
συχνότητες, βρίσκονται τά βραχέα κύ
ματα, μέ συχνότητες άπό 3 ώς 30 ΜΗΖ.

Καί σ’ αύτή τή περίπτωση, όπως καί 
στή προηγούμενη, έχομε διάδοση τής άκτι- 
νοβολίας καί μέ τό κύμα έδάφους, άλλά 
πιό βασικά μέ τό κύμα χώρου, γιατί μέ 
τή συχνότητα αύτή έχομε περισσότερες 
άνακλάσεις.’Επειδή τό έξιονισμένο στρώ
μα πού γίνεται ή άνάκλαση βρίσκεται 
ψηλότερα, τά πηδήματα είναι μεγαλύτερα, 
δηλαδή οί άποστάσεις πιό μεγάλες.

Πλεονεκτήματα : Στά βραχέα κύματα, 
ή έμβέλεια είναι ή μεγαλύτερη. Αύτό τό 
διαπιστώνομε καί άπό τούς Ραδιοφω
νικούς Σταθμούς στά βραχέα κύματα, πού 
άνήκουν σέ πολύ μακρυνές χώρες καί 
όμως άκούγονται θαυμάσια άπό τά ραδιό
φωνά μας. ’Επειδή ή συχνότητα είναι 
ψηλότερη άπό έκείνη τών μεσαίων κυμά
των, ή άκτινοβολία είναι πιό ισχυρή μέ 
άκόμη μικρότερη συνολική ισχύ τού 
πομπού.

Μειονεκτήματα : Στή συχνότητα τών 
βραχέων κυμάτων, παρατηρεΐται πολλές 
φορές σέ ώρισμένη άπόσταση άπό τον 
πομπό, όπου φθάνει τελείως έξασθενημέ
νο τό κύμα έδάφους, μιά νεκρή άπό λήψη 
ραδιοσημάτων τού πομπού περιοχή. Αύτό 
συμβαίνει γιατί, ένώ τό έδαφικό κύμα 
είναι δέν είναι ισχυρό γιά νά άκουσθεΐ, 
τά κύματα χώρου τήν ίδια στιγμή άρχί- 
ζουν πιό πέρα άπό τή περιοχή αύτή. "Ετσι 
παρουσιάζονται οί λεγάμενες «Ζώνες 
σιγής» όπου κανείς Δέκτης δέν πιάνει τον 
πομπό.

Μέχρι έδώ, τά πράγματα έξελίσσονται 
όπως γράφτηκαν. Σάν συμπέρασμα βγαί
νει πώς όσο προχωρούμε άπό τις πιό χα
μηλές στις πιό ψηλές συχνότητες, κερ
δίζομε καί σέ ισχύ καί σέ έμβέλεια. Πάνω 
όμως άπό κάποιο όριο, τά πράγματα άλ- 
λάζουν. "Οσο ή συχνότητα γίνεται ψηλό
τερη, τόσο περιορίζεται καί τό έδαφικό 
κύμα, άλλά καί τό κύμα χώρου. Στις συ
χνότητες αύτές, τό σήμα πού άκτινο βόλεϊ 
στά ψηλά, διαπέρνα τήν ιονόσφαιρα και 
χάνεται. Τό ίδιο συμβαίνει, πιό περιωρι- 
σμένα, και στή ψηλή περιοχή τών βρα
χέων κυμάτων πού μιλήσαμε πιό πάνω. 
Στή συχνότητα όμως τών 30 ώς 300ΜΗΖ 
πού χαρακτηρίζεται πολύ ψηλή, οί δυο 
τρόποι διαδόσεως τών ραδιοκυμάτων, 
πού έγινε λόγος, είναι σχεδόν άνύπαρκτοι.

Ή  διάδοση τού ραδιοκύματος στις συχ
νότητες αύτές, γίνεται μέ τό απ’ εύθείας 
κύμα. Τούτο σημαίνει πώς οί κεραίες έκ- 
πομπής καί λήψης, πρέπει νά βρίσκων- 
ται σέ «όπτική έπαφή».Γιά τις πιό πέρα 
άποστάσεις, είναι έπίσης δυνατή ή διά
δοση τού ραδιοκύματος, όχι όμως μέ άνά
κλαση στήν ιονόσφαιρα, άλλά λόγιο τής 
διάθλασης καί διάχυσης τής άτμόσφαιρας. 
Στή περίπτωση αύτή, ή άπόδοση είναι μι
κρή γιά τις άποστάσεις αύτές, χωρίς όμως 
νά άποκλείεται πολλές φορές νά έχουμε 
διάδοση τού ραδιοκύματος καί σέ μακρυ- 
νότερες άκόμη άποστάσεις. Αύτές όμως 
είναι έξαιρετικές περιπτώσεις. ’Εκείνο πού 
πρέπει νά ύπολογίζεται σάν έξασφαλισμέ-

νο, είναι ή άπόσταση σέ «όπτική έπαφή» 
όπου κυριαρχεί τό άπ’ εύθείας κύμα.

’Εδώ πρέπει νά σημειώσουμε, πώς τά 
ραδιοτηλέφωνα τού Σώματος λειτουργούν 
στις περιοχές όπου γίνεται έκμετάλλευση 
τού άπ’ εύθείας κύματος. Οί περιοχές 
αύτές, διεθνώς χαρακτηρίζονται μέ τά 
άρχικά VHF, γιά τις όποιες γράψαμε 
παραπάνω. Ή ζώνη VHF διακρίνεται 
σέ χαμηλή περιοχή συχνοτήτων (30 -130 
ΜΗΖ) περίπου καί σέ ψηλή περιοχή γιά 
τις ύπόλοιπες συχνότητες. "Υστερα άπ’ 
όσα γράψαμε, γίνεται φανερό, γιατί πολ
λές φορές τά ραδιοτηλέφωνά μας μπο
ρούν νά έπικοινωνήσουν έστω κι’ &ν οί 
κεραίες δέν βρίσκονται σέ όπτική έπα
φή, άφοΰ προσθέσουμε έδώ τό στοιχείο 
πώς χρησιμοποιούν τήν χαμηλό περιοχή 
τών VHF.

’Από τά πιό πάνω, βγαίνει τό συμπέρα
σμα πώς δέν πρέπει νά έχουμε άπαιτή- 
σεις νά έπικοινωνήσουμε, όπως έχουν τά 
πράγματα, άπ’ εύθείας μέ μακρυνές άπο- 
οτάσεις, γιά τό λόγο άκριβώς ότι οί συχνό
τητες αύτές καί οί πιό πάνω άπό αύτές, 
διαδίδονται εύθύγραμμα, όπως τό φώς. 
"Εχουν όμως ένα μεγάλο πλεονέκτημα, 
ότι μέ μικρές συσκευές μπορούμε νά άκτι- 
νοβολήσούμε άρκετή ένέργεια καί νά 
έχουμε θαυμάσια έπαφή σέ άπ’ εύθείας 
άποστάσεις.

Στή ψηλή περιοχή τής ίδιας ζώνης VHF 
έχομε άκόμη μεγαλύτερες δυνατότητες 
γιατί τό ραδιοκύμα έξασθενεΐ άκόμη όλι- 
γώτερο κατά τή διαδρομή του. "Ετσι στο 
μειονέκτημα τής άδυναμίας νά άνακλα
σθεΐ, καί συνεπώς νά διατρέξει μεγάλες 
άποστάσεις, έχομε τήν άνταπόδοση τού 
ισχυρού σήματος σέ μεγάλες κατ’ εύθεΐαν 
γραμμήν άποστάσεις, μέ πομπούς πιό μι
κρούς καί μέ μικρή σχετικά ήλεκτρική 
ένέργεια τροφοδότησης.

Είναι γνωστό, πώς τά ραδιοτηλέφωνα, 
είτε είναι έγκατεστημένα σέ περιπολικά 
αύτοκίνητα ή σέ δίκυκλα είτε είναι φορη
τά, έχουν σάν προορισμό νά έξασφαλί- 
ζουν τήν έπικοινωνία μέσα σέ μιά ώρι
σμένη περιοχή όπου άπλώνεται ή άρμο- 
διότητα τής 'Υπηρεσίας πού άνήκουν οί 
Σταθμοί αύτοί. Στο ψηλότερο σημείο τής 
περιοχής αύτής, είναι έγκατεστημένη ή 
κεραία τού Κέντρου Ρ]Τ. Ή άπαίτησή μας 
λοιπόν σύμφωνα, μέ τά τεχνικά δεδομένα, 
πρέπει νά περιορίζεται στήν έξασφάλιση 
έπικοινωνίας μέχρι έκείνων τών άποστά- 
σεων πού μπορεί νά βλέπει ή κεραία γύρω 
της. "Αν γίνεται έπικοινωνία καί πιό πέρα, 
ειδικά μέ τις συχνότητες πού χρησιμο
ποιούμε σήμερα, αύτό όφείλεται στή διά
χυση, καθώς γράψαμε παραπάνω ή σέ 
ώριομένες έξαιρετικές καταστάσεις τής 
ιονόσφαιρας. Γι’ αύτό καί δέν πρέπει νά 
ύπολογίζουμε σάν σταθερές αύτές τις περι
πτώσεις έπικοινωνίας. "Οσο ψηλότερα 
είναι μιά τέτοια κεραία τού Κέντρου Ρ]Τ, 
τόσο μακρύτερα βλέπει καί συνεπώς καί 
ή έμβέλεια είναι μεγαλύτερη. Οί κινητοί 
Σταθμοί Ρ]Τ, προ βλέπεται νά έπικοινω- 
νούν μόνο μέ τό Κέντρο Ρ]Τ καί όχι με
ταξύ τους, γιά τούς λόγους άκριβώς πού 
έξηγήσαμε παραπάνω. Στήν ψηλή περιο
χή τών VHF, δέν έχομε σέ λειτουργία 
Ρ]Τ. Πρόκειται όμως σύντομα νά γίνη 
έγκατάσταση Κέντρου Ρ]Τ τής περιοχής 
αύτής συχνοτήτων, μέ τή βάσιμη έλπίδα 
πώς μέσα στούς ίδιους αύτούς χώρους 
πού προορίζονται νά καλύψουν, θά έχου
με πολύ καλύτερα άποτελέσματα.

Τώρα γεννιέται ένα άλλο έρώτημα: 
’Αφού οί συχνότητες αύτές διευκολύνουν 
τόσο τή ραδιοεπικοινωνία, δέν ύπάρχει
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σικά νά έχουμε ύπ* δψιν μας, πώς δεν 
έπιτρέπεται ή πολύωρη χρήση τοϋ μικρο
φώνου, γιατί με τήν έκπομπή έξαντλεΐ- 
ται ό συσσωρευτής. Περισσότερο πρέ
πει αύτό νά προσεχθεί στούς Σταθμούς 
αύτοκινήτων πού έχουν ισχύ 100W.

’Ανάμεσα στα κουμπιά χειρισμού, βρί
σκεται ό ρυθμιστής άποκοπής ή περιο
ρισμού των παρασίτων. ’Επάνω στον 
Πίνακα, σημειώνεται μέ τήν ένδειξη 
SQUELCH. Ό  ρυθμιστής αύτός. πρέπει 
νά περιστρέφεται δεξιόστροφα και άκρι- 
βώς μέχρι τού σημείου πού παύσουν τά 
παράσιτα ή γίνονται υποφερτά. Περισ
σότερη περιστροφή άπό τήν άπαραίτητη, 
φέρει σάν άποτέλεσμα τήν έξασθένηση 
τής εύαισθησίας τού δέκτη, πού σημαίνει 
πώς δεν θά άκούγεται καλά ή καί καθόλου 
τό Κέντρον Ρ]Τ.

Φορητά Ραδιοτηλέφωνα

Τά ραδιοτηλέφωνα αύτά, χρειάζονται 
περισσότερη προσοχή, γιατί καί πιο 
εύαίσθητα είναι, άλλά καί άπαιτοΰν κά
ποια διαδικασία στή συντήρηση τής 
μπαταρίας των. Γι’ αύτό τό λόγο, πρέπει 
νά έχουμε ύπ’ οψιν μας τά παρακάτω:

-^Δέν πρέπει νά τά άφήνουμε σέ χώ
ρους μέ ψηλές θερμοκρασίες.

—Πρέπει νά τά προστατεύουμε άπό 
τή βροχή. Βέβαια τά καλά ραδιοτηλέφω
να είναι στεγανά καί άντέχουν καί στά κτυ
πήματα. "Όμως καλό θά είναι νά πέρ- 
νουμε τά μέτρα μας καί νά άποφεύγουμε 
τά κατακτυπήματα ή τό γλύστρημα άπό 
τά χέρια μας.
9Ε|-Ό ταν λειτουργεί τό ραδιοτηλέφωνο, 
πρέπει νά έχουμε άναπτυγμένο όλο τό 
μάκρος τής κεραίας, άλλιώζ ύπάρχει κίν
δυνος καταστροφής των κυκλωμάτων 
του άπό τά οτάσιμα κύματα.

—Γιά τό ρυθμιστή παρασίτων, πρέπει 
νά άκολουθήται ή διαδικασία πού γρά
ψαμε γιά τά Ρ]Τ αύτοκινήτων.

—’Εκείνο πού χρειάζεται μεγάλη προ
σοχή, είναι τό σύστημα τής ήλεκτρικής

Μιά καί έγινε λόγος γιά κακή λειτουρ
γία των ραδιοτηλεφώνων, κρίνεται σκό
πιμο νά έξηγηθούν ώρισμένα πράγματα 
γύρω άπό τον τρόπο τού χειρισμού καί 
τής συντήρησης των συσκευών αυτών. .

Τά ραδιοτηλέφωνα τών αυτοκινήτων 
έχουν ισχύ 50 W ή 100 W, τών δέ δι κύ
κλων 25 W. Τροφοδοτούνται άπό τήν μπα
ταρία τού όχήματος καί φέρουν πίνακα 
πού πάνω σ’ αύτόν βρίσκονται τά κουμ
πιά χειρισμού.

Σ’ αύτά τά ραδιοτηλέφωνα, πρέπει βα-

I Ραδιοτηλέφωνα Αύτοκινή- 
των — Δικύκλων

τροφοδότησής των. Τά φορητά Ρ]Τ πού 
ύπάρχουν στις Υπηρεσίες, χρησιμο
ποιούν δυο διαφορετικά συστήματα τρο
φοδότησης, δηλαδή μέ ξηρά ήλεκτρικά 
στοιχεία πού δέν ξαναφορτίζονται καί 
τά πεταμε όταν όδειάσουν, καί έκεΐνα 
πού ξαναφορτίζονται. Τά δεύτερα είναι 
καλλίτερα, γιατί κάνουν πιο σταθερή τήν 
έκπομπή καί διαρκούν πιο πολύ χρόνο. 
’Απαιτούν όμως καί μιά πρόσθετη φροντί
δα, πού αν παραμελήσουμε, ή μπαταρία 
τού ραδιοτηλεφώνου θά καταστραφεΐ. 
Τί πρέπει λοιπόν νά φροντίζουμε χωρίς 
άναβολή:

—Ό ταν άντιληφθούμε πώς ή μπατα
ρίας μας κοντεύει νά άδιάσει, νά μή συν- 
εχίσουμε τή λειτουργία τού Ρ]Τ. ’Απα
γορεύεται αυστηρά ή έκπομπή. 
(ΗΒ-Χωρίς άναβολές, τήν ίδια μέρα νά 
βάλουμε τό Ρ]Τ στο φορτιστή γιά νά γε
μίσει ή μπαταρία. ’Απαιτούνται περίπου 
12 ώρες γιά τό σκοπό αύτό. "Ενα λαμπάκι 
πού είναι στήν άρχή κόκκινο, καί βρίσκε
ται πάνω στο φορτιστή, γίνεται ροζ όταν 
ή μπαταρία έχει τελείως γεμίσει.

—Ποτέ δέν πρέπει νά φυλάσσωνται 
τά PIT στήν άποθήκη ή νά έγκαταλεί- 
πωνται άχρησιμοποίητα μέ άδεια τή μπα
ταρία.

"Αν χρειασθεΐ νά τά φυλάξουμε, ή μόνο 
τις μπαταρίες, τότε πρέπει προηγουμέ
νως νά φροντίσουμε νά τις γεμίσουμε στο 
φορτιστή. Μιά φορά τό μήνα, πρέπει 
νά τούς κάνουμε συντηρητική φόρτηση, 
έστω κι’ άν δέν χρησιμοποιήθηκαν. 
Σ’ αύτή τή περίπτωση, βάζουμε γιά λίγο 
τό Ρ]Τ σέ λειτουργία μέ χρήση τού ΠΡΕΣ, 
γιά νά προκαλέσουμε τή διέγερση στή 
μπαταρία καί στή συνέχεια γίνεται ή το
ποθέτηση στο φορτιστή γιά τή συμπλή
ρωση τού ήλεκτρικοΰ φορτίου.

Ό  καλός χειρισμός καί ή τακτική καί 
προσεκτική συντήρηση τών ραδιοτη
λεφώνων, έξασφαλίζουν τή σίοστή λει
τουργία καί προλαμβάνουν τις βλάβες πού 
μπορούν νά άχρηστεύσουν γιά πολύ και
ρό, αύτά τά τόσο χρήσιμα γιά τήν Υ πη
ρεσία μέσα.

τρόπος πού θά έπιτρέψει νά άκούγωνται 
πιο μακρυά τά σήματα; Ή  άπάντηση εί
ναι πώς ύπάρχει τρόπος. Ό  τρόπος αύτός 
έξασφαλίζεται μέ τούς μεταδικούς Στα
θμούς ή έπαναλήπτας. Στο τελευταίο ση
μείο τού έδάφους άπό τήν κεραία, όπου 
φθάνει τό σήμα, συλλαμβάνεται άπό 
τον έπαναλήπτη καί στή συνέχεια τό έκ- 
πέμπει ό ίδιος πιο μακρυά. Πιο πέρα άλ
λος έπαναλήπτης κάνει τήν ίδια δου
λειά καί μέ αύτό τό τρόπο μπορούμε νά 
περάσουμε τά σήματα τών ραδιοτηλεφώ
νων μας, πάνω άπό τά πιο σπουδαία μέρη 
τής Χώρας καί νά τά συνδέσουμε ραδιο- 
τηλεφωνικά.

Υπάρχει άκόμη ένα σύστημα, πού μπο
ρεί νά θέσει σέ λειτουργία ώρισμένους 
μόνο έπαναλήπτες, ένώ οί ύπόλοιποι 
δέν πιάνουν τό σήμα πού στέλλομε. Έ τσι 
έχομε καί τήν εύχέρεια νά κάμωμε κάποια 
έπιλογή στή κατεύθυνση πού θέλουμε 
νά στείλουμε τά σήματά μας.

’Από τά πιο πάνω, βγαίνει ένα γενικό 
συμπέρασμα, πώς άν δέν ύπάρχουν άλ
λοι λόγοι κακής λειτουργίας τού ραδιο
τηλεφώνου μας, ή αιτία πού κάνει δύσκο
λη τήν έπαφή μας μέ τό Κέντρο, πολύ 
περισσότερο δέ μέ άλλο κινητό Σταθμό 
ή καί άκίνητο, πρέπει νά άπόδίδεται στούς 
λόγους πού άναπτύξαμε.
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t  ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ, Λογοτέχνη

Η ΡΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΗΣΙ των 
λουλουδιών και των χρωμάτων. 
Έδώ διαρκώς τό φως παιχνιδίζει 
μέ τά νερά και τά δέντρα καί ξα
πλώνεται πάνω στήν έπιφάνεια της 
γης καί παίζει καί γελά καί καμα
ρώνει. "Ολη ή γης του νησιού είναι 
ένας μακρόμισχος ίβύσκος χαράς 
καί ζωής. Τά κύματα επαναλαμβά
νουν ένα άέναο τραγούδι, πού δονεί 
την καρδιά κι άνοίγει σάν τό ρόδο 
καί σκορπά μοσχοβολιά. Έ τσ ι 
ήταν ή Ρόδος απ’ την έποχή του 
’Απόλλωνα. «Μέσα άπό τά σαπ- 
φείρινα νερά·^-λέει ό Ούράνης— 
και κάτω άπ’ τον ρόδινο ούρανό, 
θρυλικά, σάν μία γη τής έπαγγελίας, 
προβάλλουν τά έλληνικά νησιά». 
Σάν μοίρασε ο Δίας τον κόσμο στούς 
θεούς, ό Άπόλλωνας—"Ηλιος έλλει- 
πε σε ταξίδι κι9 ό γέρο—Θεός τον 
ξέχασε. Έ τσ ι βγήκε έξω άπό τή 
μοιρασιά του κόσμου. ΤΗταν ήλιος 
λαμπρός κι’ ή θάλασσα άστραφτε 
σά γαλάζιο μαργαριτάρι. Ό  Δίας 
άπολάμβανε τήν ώραία θέα άπ’ 
τον "Όλυμπο. Μά έκει στήν άναμε- 
σάδα ’Ασίας καί ’Αφρικής τά νερά 
σάλευαν. Νόμισε πώς κανένα αγρί
μι τής θάλασσας κυνηγά τά ψάρια. 
"Ομως σάν νάσκασαν τά νερά κι’ 
άπ’ τή ράχη τους ξεπετάχτηκε σάν 
όστρακο μιά μεγάλη «πηλώδης 
στεριά». Σάν τόδε ό Δίας αυτό 
χτύπησε τά χέρια του κι’ ήρθε 
ό Έρμης.

—Γιέ μου—τούπε—πετάξου καί 
φέρε μου τον ’Απόλλωνα. Κάπου 
κοντά άκούω τή λύρα του. "Ωσπου 
νά πεις τρία φάνηκε ό ’Απόλλωνας 
κι’ ό πατέρας των θεών και τών 
ανθρώπων γελαστός τουδειξε τή 
γή πού ξεφύτρωσε άπ’ τούς άφρούς.

—Πάρτην, τούπε. Μοδφυγε ενα 
βάρος άπ’ τήν καρδιά. Κάνει ό,τι 
κι’ άν πεις. Φύτεψέ την ροδιές καί 
καί βασίλεψε πάνω της. Έ τσ ι κι’ 
έγινε. Ό  Άπόλλωνας—"Ηλιος τήν 
έσπειρε ρόδα καί γέμισε ή γής 
ήλιους, φώς κι’ άνασασμιές. ’Απ’ 
τήν Κρήτη έφερε έναν περίεργο 
λαό, τούς Τελχίνες, πού τήν άγά-

πησαν καί βάλθηκαν νά τής δώσουν 
ζωή κι άνάσα. Αύτοί έχτισαν καί 
τήν Ίάλισσο, τή Λίνδο καί τήν 
Κάμειρο κι’ έδωσαν φόρμα στο 
σίδερο καί στο χαλκό. Μάλιστα 
λέγεται άπ’ τό Στράβωνα, ότι ήταν 
έξυπνοι σάν μάγοι τούτοι οι άνθρω
ποι καί χάρισαν έναν κρατήρα στήν 
Λινδία Άθηνά, όπου κανένας δεν 
μπορούσε νά μαντέψει άπό τι ήταν 
καμωμένος.

"Οποιος τή γνωρίσει τήν Ρόδο 
τήν αγαπά. Κι’ αύτή τό ξέρει καί 
κάθε μέρα παραβγαίνει μέ τον 
έαυτόν της, γιά ν’ άρέσει καί πε
ρισσότερο. Ό  γιος του Όλυμπιο- 
νίκη Διαγόρα, ό Όλυμπιονίκης 
Δωριέας, βάλθηκε νά κτίζει τήν 
σημερινή πολιτεία γύρω στά 408 
π.Χ. Τήν περιτριγύρισε μέ τείχη, 
πού τάδε ό ’Αριστείδης καί τά 
θαύμασε κι’ είπε «τό δέ προ πάντων 
θαύμα καί όφθαλμοις κόρου ούκ 
έχον δ τών τειχών κύκλος». "Ολα 
τούτα έγιναν μέ τό γούστο τού περί
φημου 'Ιππόδαμου, πού μέ τήν 
άφταστη τέχνη του δημιούργησε 
μιά πολιτεία «ώραία σάν τον ίδιον 
τον ήλιο», κατά τό Λουκιανό.

Ή  ιστορία καί στή Ρόδο είναι 
μιά μεγάλη άλυσίδα, πού ένώνει 
καί κρατά μέ τούς μεγάλους κρί
κους της τά γεγονότα, πού σάν 
σκουριάσουν καί ξαχαμνίσουν τά 
ξαναδένει καί συνεχίζει. Έ τσ ι έχο
με στο τέλος ό,τι άρέσει στο χρό
νο. Αύτός, γιά νά μάς βασανίζει 
άλλοτε, κι’ άλλοτε νά μάς θέλγει 
καί νά μάς παρηγορει, μάς δίνει 
τό γεγονότα όπως θέλει.

"Ενα κάστρο είναι τούτη ή πο
λιτεία μέ τις ώραΐες εξοχές. Οι 
δρόμοι, οι προμαχώνες, οί πύργοι 
σάν άνοιχτό βιβλίο διηγούνται 
τήν ιστορία, πού μιλά γιά ιππότες 
καί μεγάλους άρχοντες, πού ήρ
θαν έδώ άπ’ τό Βορρά καί άφησαν 
τά χνάρια τους στον άπάλαφρο 
τόπο τού ’Απόλλωνα—"Ηλιου. Σάν 
νάχει στοιχειώσει τούτος ό τόπος 
καί περιμένει τό μάγο, πού θά στα
θεί ψηλά, θά τραβήξει τις άόρατες
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κλωστές πού δένουν τις μαριο- 
νέττες καί θά πάρει ζωή δλο τό 
σκηνικό, πού συνθέτει τή μαρμα- 
ρωμένη πολιτεία των Άγιοϊωαννι- 
τών. Τό νησί μέσα στο μεσογειακό 
χώρο έχει μιά ξεχωριστή ατμόσφαι
ρα τελείως δική του, πού δέν μπο
ρεί κανείς νά τήν δώσει μέ τίποτα. 
Τροπικός τόπος μέ ίβύσκους, κισ
σούς, νερά καί χουρμαδιές, μέ 
ύγρασία τό βράδυ καί ξάστερο 
ήλιο άπ’ τήν αύγή. Στο Μουσείο 
σέ περιμένει ή λουόμενη ’Αφρο
δίτη. Μέ χάρη ή θεά έχει ξεπλέξει 
τά μαλλιά της καί τάχει δώσει στά 
χάδια του νερού. Οί Ροδίτισσες 
παλιά ήταν όμορφες. Ό  Ραδάμαν
θυς—γιατρός τού Σουλεϊμάν τού 
Μεγαλοπρεπή—άναφέρει ότι «οί 
Ροδίτισσες κυκλοφορούν γεμάτες 
κοσμήματα καί τ’ άρωμά τους είναι 
διεγερτικό, ίκανό νά μεθύσει γέ
ροντες! Τίποτα δέν ισοφαρίζει τήν 
όμορφιά καί τήν κομψότητά τους». 
"Ομορφη ή φύση, τοπία νά παίζουν 
μέ τις άντανακλάσεις, μέ τά χρώ
ματα, μέ τούς ήχους. Στο Ροδίνι, 
στον παράδεισο αύτόν, ό Αισχίνης 

I μάζευε τούς μαθητές του καί τούς 
δίδασκε τή ρητορική τέχνη. Μα
κριά άπ’ τον κόσμο, συνεπαρμένος 
άπ τό τοπίο καί τήν όμορφιά, 
δόθηκε στήν τέχνη του καί μεγα
λούργησε., Τό περιβάλλον έχει 
απήχηση στήν ψυχή. Τήν μαλα
κώνει καί τής δίνει τό δικό του 
παλμό, καί τής έμφυσά τήν έκφρα
ση καί τον τόνο του. Ό  Γκρέκο 
σκέφτηκε μιά νεροποντή, πού είδε 
τόν καιρό πού ήταν στήν Κρήτη, 
καί ζωγράφισε τό «Τολέδο μέ 
καταιγίδα». Μιά ώρα σέ δάσος 
έδωσε στο Στέρλινγκ τή μουσική 
στις συνθέσεις του. Πώς θά τρα
γουδήσεις τόν ήλιο, στις στάλες 
τής βροχής, τά λουλούδια, αν δέν 
τά δεις νά ζούν, ν’ αναπνέουν καί 
νά πεθαίνουν; Είμαστε δεμένοι 
πάντα στον κόσμο μας. Τό περι
βάλλον μάς άκολουθεΐ.

Στήν ’Ακρόπολη τής Αίνδου 
στο σίσιλο τού μεσημεριού μεσ’ 
άπ τις κολόνες ή θάλασσα φλέ- 
γεται. Εκείνη ή σκαλισμένη στο 
βράχο τριήρη, οί κολόνες οί δω
ρικές οί άνάλαφρες. Καί τό ύψος.

Καί τά ξερονήσια σάν στοιχειω- 
μένα πετροκάραβα μέσα στο γαλά
ζιο αχνιστό νερό. Κι’ ύστερα 
έκεινες οί τετράγωνες σκεπές τού 
μεσαιωνικού χωριού τής Αίνδου. 
Καί τό κλειστό δακτυλίδι, τό λιμα- 
νάκι, πού ένα πρωί μέ φουρτούνα 
δέχτηκε τόν Παύλο. ’Απ’ εδώ άπ’ 
τήν ακρόπολη τής Αίνδου έχεις τήν 
ποίηση τού ύψους, πού σπάνια 
άπ’ άλλο τόπο μπορείς νά τήν βρεις 
όμοια. Παντού ή Ρόδος είναι ένα 
κομψοτέχνημα έξαίσιο. Έ χει τήν 
πιο σπάνια θάλασσα τής Μεσο
γείου, τούς πιο παράξενους βυθούς, 
τά πιο φανταχτερά βότσαλα: Κόκ
κινα, πράσινα, γαλάζια, μαύρα βό
τσαλα. Κάθε πέτρα καί μιά όμορ
φιά. Γιά τούτο τά Δωδεκάνησα 
μάς έδωσαν περίφημα ψηφιδωτά, 
πού στόλισαν ναούς κι’ άνάχτορα. 
Ή  θάλασσα τής Ρόδου έχει ένα 
έξωτικό γαλάζιο, πού σμίγει μέ τόν 
ουρανό κι’ άκουμπά στήν ψυχή 
σου καί τήν ξαλαφρώνει. "Οταν 
τήν γυρίζεις ό νούς σου ξαστεριά- 
ζει καί τά βλέπεις όλα ρόδινα, όλα 
χαρούμενα καί κεφάτα. Σκαρφα
λώνεις σάν πουλί στά παλάτια καί 
ατούς πύργους των Ιπποτών. Περ
νάς τις πολεμίστρες κι’ άγναντεύεις 
κάτω τό Μανδράκι, τό Νιοχώρι, 
τά χτίρια πού όρθωσε ό ’Ιταλός 
μέ τόν ντόπιο ίδρωτα καί στόλισε 
τό νησί των τριαντάφυλλων. Πρά
σινα ώς κάτω στήν άμουδιά. Ό  
ίβύσκος φυτρώνει μέσ’ στά κύ
ματα. Τό περιβάλλον τής Ρόδου 
είναι τέτοιο, πού νομίζεις ότι ζεΐς 
μέ όλη τήν άνεση τού Σήμερα τό 
Χθές. "Ενα Χθές γεμάτο μεγαλείο 
καί λαμπρότητα.

Τώρα, τό βράδυ τά φώτα άπ’ τά 
φανάρια τού δρόμου πέφτουν στ ή 
θάλασσα καί θυμίζουν χρυσούς 
δράκοντες, πού πάνε νά φάνε τά 
μουράγια μέ τούς ανεμόμυλους. 
Τά πάρκα είναι γεμάτα κόσμο. 
Οί θάλασσες τό ίδιο. "Οποιος έρθει 
έδώ, θά μιλήσει μέσα του ή αγάπη.
Μιά άγάπη γεμάτη έκσταση καί 
μεσογειακή λαχτάρα. Πάντα ή 
Ρόδος ήταν τό νησί τού φωτός, τών 
τριαντάφυλλων καί γιά τούτο τή 
λάτρεψαν οί θεοί κι’ οί άνθρωποι.
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ΠΕΡΑΣΑΝ τριάντα χρόνια από τότε. 

9Από τό ανοιξιάτικο εκείνο πρωινό του *47 
πού οΐ άνδρες της Χωροφυλακής πατούσαν 
άπ9 τους πρώτους τό πόδι τους στό όμορφο 
νησί του 9Απόλλωνα, στή χιλιοξακουσμένη 
Ρόδο £ δπου οΐ κάτοικοι τούς ύποδέχτηκαν 

| με φρενίτιδα ενθουσιασμού, ροδοπέταλα 
καί ούρανομήκεις ζητωκραυγές. *Αξέχα— 

| στες στιγμές πού τρέφουν την ιστορική μνή- 
| μη καί συντηρούν τούς στενούς δεσμούς πού 
\ από τήν στιγμή έκείνη άναπτύχθηκαν στό 

λαό της Δωδεκανήσου καί στούς έλευθερω- 
| τές από τήν μητέρα πατρίδα, τούς άνδρες 

της Χωροφυλακής. Πόσα μάτια δέν δάκρυ
σαν καί πόσες καρδιές δέν σκίρτησαν τό Μαρ 
τιάτικο εκείνο πρωινό καθώς στό κοντάρι 
της σημαίας ύψώνονταν ή γαλανόλευκη 
πού άρχιζε κι9 όλας να κυματίζει τυλιγμένη 

! άπ9 τό μαρτιάτικο άεράκι τού Αιγαίου καί 
ένώ ή μπάντα της Χωροφυλακής άνέκρουε 
τόν Εθνικό Ύμνο πού οι στροφές του άντι— 
λαλοΰσαν σ9 όλο τό νησί , στή βουβή συγκλο
νιστική συγκίνηση της μεγάλης ώρας καί 

I ένώ τά Τμήματα της παρουσίαζαν όπλα, 
ί Ήταν πραγματικά στιγμές Ιστορικές, στι—
! γμές συγκινητικές, στιγμές άνεπανάληπτες 
| τόσο για τούς Ροδίτες πού έβλεπαν τό δρα- 
I μα έξη αιώνων νά γίνεται πραγματικότητα 
! όσο καί για τούς άνδρες τής Χωροφυλακής 
| πού τούς έλαχε τό προνόμιο νά είναι αύτοί 
Ι οί πρώτοι "Ελληνες πού έφερναν τό μήνυμα 
| τής λευτεριάς στούς μέχρι τότε σκλαβω- 
[ μένους άδελφούς τής Δωδεκανήσου. 9Ανά

μεσα στούς άνδρες πού πρώτοι φθάνουν στήν 
Ρόδο ξεχωρίζει ένας ψηλός, δυνατός, νεα

ρός 9Ενωμοτάρχης πού τόν κατέχει ή Ιδια 
συγκίνηση όπως καί όλους τούς άλλους γιά 
τις ιστορικές στιγμές πού ζούν. Είναι ό 
σημερινός 9 Αρχηγός τής Χωροφυλακής9 Αν
τιστράτηγος Νικόλαος Κουτσιανάς, πού- 

' τριάντα χρόνια μετά, θυμάται μέ συγκίνη
ση : «Ήταν γιά μάς ξεχωριστή τιμή νά συμ- 
περιληφθούμε σ9 εκείνους πού πρώτοι θά 
έφερναν τό μήνυμα τής έλευθερίας στά μαρ
τυρικά Δωδεκάνησα. Μεγάλες οί στιγμές 
πού ζούσαμε καί μεγαλύτερη ή συγκίνησή 
μας όταν άντικρύσαμε άπό τό πέλαγος τούς 
όγκους των νησιών. Ποτέ όμως δέν φαν
ταζόμασταν τίς θερμές έκδηλώσεις των κα
τοίκων όταν άποβιβαζόμασταν σ9 αυτά. Ή 
ταν κάτι πού ξεπερνουσε τά όρια τού ένθου- 
σιασμού, ήταν τό ξέσπασμα ,γι9 αυτή τήν 
ώρα πού οί κάτοικοι τήν περίμεναν ολόκλη
ρους αιώνες μέ τήν πίστη ότι θάρθη κι ή
ταν Γ0 ξέσπασμα γιά κείνη τή στιγμή πού τ9 
όνειρο γίνονταν πραγματικότητα, μιά πρα
γματικότητα γεμάτη άλήθεια καί ομορφιά, 
ομορφιά γιά όλους».

Στή Ρόδο κυματίζει ή γαλανόλευκη. Ή  
ζωή παίρνει άλλο ρυθμό,β άλλο χρώμα. 
Ενωμένη μέ τή μάνα ‘Ελλάδα κάνει τά 
πρώτα τη: έλεύθερα βήματα στόν κόσμο'· 
Ή  Χωροφυλακή στέκεται πάντα δίπλα της, 
ένθάρρυνση στήν πρόοδο καί στήν άνάτυξη





I
ΣΗΜΕΡΑ στη Ρόδο δλα είναι ένα ζωντα

νό όνειρο. Έ να όνειρο πού δεν έχει τέλος.
Στο διαμαντένιο νησί, μέ τις δαντελλένιες 
ακρογιαλιές, τις χρυσές αμμουδιές και τό 
υπέροχο πράσινο δένεται σφιχτά ή μεσαιω
νική ιστορία μέ την σύγχρονη κοσμοπολί
τικη ανάπτυξη · Χιλιάδες ξένοι έπιο&έπτες, 
άπ* όλα τά μέρη της γης, πού έρχονται για 
πρώτη, δεύτερη ή καί πολλοστή φορά ζούν 
και άπολαμβάνουν ομορφιές άξεπέραστες, 
σαγηνευτικές. Γνωρίζουν τήν ιστορία του 
πανέμορφου νησιού άπ* τά χρόνια τού "Δω
ριέα κι* άκόμη πιο βαθιά, του Διαγόρα καί 
της Καλλιπάτειρας, του Κλεόβουλου τού 
Λίνδιου, από τά χρόνια των * Ιπποτών καί—- 
μέχρι σήμερα. Τό λιμάνι τού * Αγίου Νικο
λάου, ό Φάρος, οι άνεμόμυλοι, τά έλάφια, 
ή παραλία τού Μανδρακιοΰ μέ τό Κυβερ
νείο , ή παλιά πόλη, τό κάστρο μέ τό Καστέλ— 
λο , τά τεράστια μεσαιωνικά χτίσματα, τό 
άρχαιο στάδιο, ή Λίνδος μέ τήν *Ακρόπολή 
της, τό λιμανάκι τού * Απόστολου Παύλου, 
τά ήσυχα ακρογιάλια της, τό ύπέροχο κλί
μα και τά γραφικά σπιτάκια της, ή αρχαία 
Κάμιρος, ή αρχαία *Ιάλυσος, ή Κοιλάδα μέ 
τίς Πεταλούδες, ό Προφήτης *Ηλίας καί 
οί απειρίες άλλες ομορφιές της γίνονται μα
γνήτης πού πράγματι μαγνητίζει κάθε περί— 
ηγητή μά καί κάθε άνθρώπινη ψ υχή. Αυτή 
είναι ή Ρόδος. Δίπλα της μιά άλλη Ρόδος 
μέ πολυτελή τεράστια ξενοδοχεία άπλώνεται 
μεγαλόπρεπη κι* αύτή, γεμάτη κοσμοπολί
τικη ομορφιά. * Ατέλειωτα κτιριακά συγκρο
τήματα συνθέτουν τήν εικόνα μιας πολιτείας 
που δέν έχει σέ τίποτε νά ζηλέψει τάς ευρω
παϊκός τουριστικά θέρετρα. Σ* αύτό λοι
πόν τό πανέμορφο νησί ή Χωροφυλακή άγω— 
νίζεται τριάντα χρόνια τώρα μαζί μέ τούς 
κατοίκους του γιά τήν ανάπτυξή καί τήν 
προβολή του. Οί άνδρες της Χωροφυλακής 
ύπερήφανοι γιά τήν άποστολή τους είναι 
κάθε στιγμή έτοιμοι vjx προσφέρουν μέ χα
μόγελο τήν βοήθειά τους σέ κάθε ξένο έπι— 
σκέπτη πού άντιμετωπίζει μιά δύσκολη στι
γμή . Τήν ίδια άγάπη, τήν ίδια καλοσύνη, τήν 
ίδια συμπαράσταση βλέπει καί ό Ροδίτης 
πού νοιώθει σέ κάθε φάση τής ζωής του, σέ 
κάθε στιγμή τού έργου του τήν βοήθεια πού 
τού προσφέρει ό ανώνυμος Χωροφύλακας.
Έδώ στή Ρόδο ή άποστολή τής Χωροφυλα
κής είναι βαριά καί μεγάλη. Έρχεται πρώ
τη αύτή σέ έπαφή μέ όλου τού κόσμου τίς 
φυλές καί γίνεται ό άνεπίσημος πρέσβυς καί 
ό ανώνυμος ξεναγός πού έκπληρεΐ μέ θαυ
μαστή έπιτυχία τό έργο της καί κατορθώ
νει νά γίνεται φίλος καί συμπαραστάτης μέ— 
όλους όσοι δημιουργούν τόν τουρισμό τού 
πανέμορφου νησιού πού άποτελεΐ έθνικό 
οικονομικό κεφάλαιο. *Όμως πέρα άπ* αύτή 
τήν πολιτιστική βοήθεια, πέρα άπό τά καθα
ρά καθήκοντα τής άστυνομεύσεως καί τη ρή
σεως τής ήσυχίας, ή Χωροφυλακή μέ τούς 
άνδρες της είναι ό άκρίτας φρουρός τού πανέ
μορφου νησιού ·





Η ΡΟΰΟΣ ΕΟΡΤΑΣΕ ΤΗΝ ΕΝΣΑΜΟΤΟΙ
ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ έπισημότητα και σέ άτμόσφαιρα Εθνικής έξάρσεως 

γιορτάστηκε τον παρασμένο μήνα στη Ρόδο, ή 29η έπέτειος της ένσω- 
ματώσεώς της με τη μητέρα Ελλάδα.Με μιά σειρά πανηγυρικών έκ- 
δηλώσεων παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κων]νου 
Τσάτσου, ή Ρόδος ξανάφερε στά μάτια μας τις συγκλονιστικές στιγμές 
της ένσωματώσεως. Τό πρωί της 7 Μαρτίου 1977, ό Πρόεδρος της Δη
μοκρατίας, ό Υπουργός Εσωτερικών κ. Ί. Ίορδάνογλου ώς έκπρό- 
σωπος της Κυβερνήσεως, ό ’Αρχηγός της Αξιωματικής Άντιπολι- 
τεύσεως κ. Γ. Μαύρος, ό ’Αρχηγός τών ’Ενόπλων Δυνάμεων Στρατη
γός κ. Ί. Ντάβος, Ό  ’Αρχηγός του Ναυτικού ’Αντιναύαρχος κ. Κ.
Κονοφάγος, ό Γεν. ’Επιθεωρητής Στρατού ’Αντιστράτηγος κ. Ί. Βα- 
ζαΐος, Βουλευτές καί άλλοι έπίσημοι έφθασαν άεροπορικώς στην Ρό
δο για νά τιμήσουν με τήν παρουσία τους τις έκδηλώσεις, όπου τούς 
ύποδέχτηκαν ό Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων, ό ’Αρχηγός τής 
Χωροφυλακής ’Αντιστράτηγος κ. Νικ. Κουτσιανάς, ό Νομάρχης κ.
Παναγιωτίδης, ό Δ]τής τής Σ.Ο.Χ. Ταξίαρχος κ. Πίππας, ό Δ]τής τής 
Α.Δ.Χ. Δωδεκανήσου Συνταγματάρχης κ. ’Αν. Χαϊδεμένος καί άλλοι 
έκπρόσωποι τών τοπικών άρχών. Στή συνέχεια ό Πρόεδρος τής Δη
μοκρατίας καί οί άλλοι έπίσημοι κατευθύνθηκαν στή πόλη όπου τούς 
ύποδέχθηκε τό Δημοτικό Συμβούλιο μέ έπικεφαλής τον Δήμαρχο 
Ρόδου κ. Αύγουστάκη, στην πλατεία ’Ελευθερίας. Ό  Δήμαρχος Ρόδου 
προσεφώνησε τον κ. Πρόεδρο τής Δημοκρατίας, ό δέ Πρόεδρος άντι- 
προσφωνών είπε μεταξύ άλλων: Χαιρετώ τον Λαό τής Ρόδου πού έπί 
εξη αιώνες στάθηκε χαλύβδινος καί άδορλωτος άπέναντι σέ όλους 
τούς κατακτητές. Είναι γεγονός καί εδώ έγκειται ή άξία τής φυλής 
μας ότι άπό τά παλιά χρόνια όλοι οί γύρω μας λαοί μάς τρώνε μά δέν 
μπορούν νά μάς φάνε. Ή  Ρόδος πρέπει νά είναι υπερήφανη άλλά καί 
καί σίγουρη ότι ποτέ πια δέν κινδυνεύει».

Τήν επομένη, 8-3-1977, στον 'Ιερό Ναό τού Ευαγγελισμού τής Ρόδου 
καί χοροστατούντος τού ΣεβασμιωτάτουΜητροπολίτου Ρόδου κ. Σπυ
ρίδωνος έγινε δοξολογία καί άκολούθως ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας 
κατέθεσε στέφανον στο Βωμό τήςΠατρίδος, ’Ακολούθως, τήν 11.00 
ώραν, ένώπιον τών έπισήμων πραγματοποιήθηκε παρέλαση τών μα
θητριών, μαθητών, σπουδαστών τών Τεχνικών Σχολών καί τής ’Ακα
δημίας, τμήματος τού Ναυτικού, όχημάτων τής ’Αμέσου Έπεμβάσεως 
Χωροφυλακής καί τής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τμήματος δικυ- 
κλιστών τροχονόμων καί τής Σχολής Δοκίμων Ένωμ]ρχών καί Χωρο
φυλάκων Ρόδου. Τό Γενικόν πρόσταγμα τών ένοπλων τμημάτων είχε ό 
’Αντισυνταγματάρχης Χωροφυλακής κ. Δρακούλης Βουδικλάρης.
Οί λόχοι τών Δοκίμων Ένωμ]ρχών καί τών Δοκίμων Χωροφυλάκων 
μέ έπικεφαλής τούς έκπαιδευτές των απέδειξαν περίτρανα ότι ή ψυχή 
τους δονεΐται άπό παλμό ’Εθνικής έξάρσεως καί ότι είναι ύπερήφανοι 
πού ή πατρίδα τούς άνέθεσε τήν εύθύνη νά ύπηρετούν καί νά προασπί
ζουν τό πανέμορφο αυτό νησί.
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Θ ρ ύ λ ο ι κ α ί π αραδόσεις γ ια  τ ά  όμορ

φ α κ α ί ευ ω δ ια σ τά  α υ τά  σ το λ ίδ ια  

τή ς  φ ύσ εω ς που μ ε τόση απ λοχεριά  

χάρισε ό Δ ημ ιουργός στον τόπο μας.

ΥΠ ΑΡΧΕΙ, για τη δημιουργία 
τον κόσμου, μια κεφαλονίτικη ιστο
ρία, πού λέει πώς, όταν ό Θεός μοί
ραζε τά διάφορα αγαθά, στον κόσμο, 
ζώα, δένδρα, λουλούδια, βουνά, δεν 
έκανε καλά τούς λογαριασμούς του 
και στο- τέλος, σάν έφτασε στην 
'Ελλάδα, του είχαν άπομείνει μο
νάχα πέτρες, βράχια και κάτι κι- 
τρινισμένα αγριόχορτα: «Δεν βα
ριέσαι ! « σκέφτηκε. «Που νά τρέξω 
τώρα σ’ δλη τη Γη και νά κάνω τη 
μοιρασιά από την αρχή. Αυτοί πού 
θά μείνουν εδώ, ας βολευτούν μέ 
δσα τούς δίνω».

"Ετσι, λοιπόν, προίκισε τη χώρα 
μας ό καλός Θεός και σήμερα δεν 
υπάρχει αΕλληνας, πού νά μη πι
στεύει δτι ή πατρίδα μας είναι ξε- 
ρότοπος, πασπαλισμένος μέ λίγο 
γόνιμο χώμα εδώ κι εκεί.

'Ωστόσο, ή άποψη αυτή δεν άντα
ποκρίνεται στην πραγματικότητα. 
Μπορεί νά μην έχουμε εντυπωσιακή,



τροπική βλάστηση, μά ή J αλήθεια 
είναι πώς στην eΕλλάδα θά βρούμε 
πλουσιώτατη χλωρίδα. Μέχρι .στι- 
γμής, οι ειδικοί βοτανολόγοι έχονν 
ανακαλύψει γύρω στις 6.000 αυτο
φυή φυτά. 'Ο αριθμός αυτός είναι 
εκπληκτικά μεγάλος, σέ αναλογία, 
φυσικά, με την έκταση τής χώρας 
μας. Συγκριτικά, ας αναφέρουμε 
ότι στη Γαλλία, πού είναι τέσσερις 
φορές μεγαλύτερη από την Ελλάδα, 
υπάρχουν 4.217 είδη φυτών, στην 
5Ιταλία 4.300, στην 3Αγγλία^ 2.100, 
ενώ ή Γερμανία καί ή Αυστρία μαζί, 
έχουν λιγότερα από 3.500 είδη 
φυτών ψ

Ή  επιστημονική εξήγηση για 
τον φυτικό μας πλούτο είναι οι ευ
νοϊκές κλιματολογικές συνθήκες, κα
θώς καί ή γεωγραφική θέση τοϋ τό
που μας. Βρισκόμαστε στο σταυ
ροδρόμι τής Ευρώπης, τής 3Ασίας 
καί τής 3Αφρικής. Οι άνεμοι φέρνουν 
σπόρους στή γή μας από τα τέσσερα 
σημεία τοϋ ορίζοντα καί το εύκρατο 
κλίμα βοηθάει τα φυτά ν αναπτυ
χθούν.

01 αρχαίοι 'Έλληνες πολύ νωρίς 
γοητεύθηκαν από τήν ομορφιά τοϋ 
τόπου αύτοϋ. 3Ενδιαφέρθηκαν, με
λέτησαν κι ανακάλυψαν τις φαρμα
κευτικές ιδιότητες πού έχουν τά 
διάφορα αγριολούλουδα. Τά συν έ
δεσαν μέ μύθους άποδίδοντάς τους 
συχνά θεϊκή καταγωγή. Τό σύνολο 
τοϋ φυτικοϋ κόσμου, που κι εμείς 
σήμερα τό άποκαλοϋμε χλωρίδα, 
γι αυτούς ήταν ή Χλωρίς, ή πανέ
μορφη θεά τής βλαστήσεως, ενώ

γύρω από κάθε φυτό έπλεξαν καί 
διαφορετική Ιστορία.

'Ο πρώτος σύμφωνα μέ τή μυθο
λογία, πού δίδαξε στούς ανθρώπους 
βοτανολογία καί φαρμακολογία, ήταν 
δ Κένταυρος Χείρων, πού είχε ανοί
ξει καί__  ιδιωτικό σχολείο, στο
Πήλιο, όπου φοιτούσαν οι νεαροί 
βλαστοί τής αρχαϊκής αριστοκρα
τίας, όπως, ο cΗρακλής, ο 3Αχιλ- 
λέας, ό Θησέας. 'Ο Χείρων, φαίνεται 
πώς είχε έμφυτο τό ταλέντο τοϋ εκ
παιδευτικού, γιατί ήταν δ μόνος 
κένταυρος, πού αγαπούσε τούς αν
θρώπους καί θέλησε νά τούς άπο- 
καλύψει τά μυστικά τής φύσεως. 
Γι3 αυτό ακριβώς καί τιμωρήθηκε 
σκληρά άπό τον Δία, πού τον κατε- 
δίκασε νά πληγωθή βαριά καί νά 
υποφέρει άπό φριχτούς πόνους, χω
ρίς όμως νά πεθαίνει. 'Ο καλόκαρ
δος Χείρων γλύτωσε άπό τό τρομερό 
βασανιστήριο, μόνο όταν ένας άλλος 
άθάνατος, δ Προμηθέας, δέχτηκε νά 
πάρει τή  θέση του. ΟΙ άρχαϊοι, γιά 
νά τιμήσουν καί νά δείξουν τήν ευ
γνωμοσύνη τους στο μεγάλο αυτό 
δάσκαλο, έδωσαν τ όνομά του σ3 ένα 
όμορφο άγριολούλουδο, τό κενταύ- 
ριο. ”Ελεγαν πώς όποιος κρατάει 
στά χέρια του τή ρίζα τοϋ φυτού, δέν 
πρέπει νά φοβάται τά φίδια. 'Η  
άλήθεια είναι οτι τό κενταύριο έχει 
έπουλωτικές ιδιότητες καί, ώς σή
μερα, σέ πολλά χωριά τό χρησιμοποι
ούν, γιά νά κάνουν κομπρέσες στά 
ερεθισμένα μάτια.

Συχνά, τήν Ιδέα γιά τό πλάσιμο 
ενός μύθου, τήν έδινε τό χρώμα τοϋ 
λουλουδιού.

3Έτσι, ενώ γιά τήν κόκκινη άνε- 
μώνα, πίστευαν ότι φύτρωσε στο 
σημείο οπού χύθηκε τό αίμα τοϋ 
3>Αδωνι, τον λευκό κρίνο, αυτόν, πού 
σήμερα ονομάζουμε κρίνο τής Πα
ναγίας, τον συνέδεσαν μέ τήν θεά 
'Ήρα: Ή  έξωσυζυγική περιπέτεια 
τοϋ Δία μέ τήν 3Αλκμήνη είχε σάν 
άποτέλεσμα νά γεννηθεί δ Ηρακλής. 
'Ο «πατέρας τών θεών», θέλοντας 
νά χαρίση στο γιο του τήν αθανα
σία, σκέφτηκε νά τον δώσει στήν 
'Ήρα γιά νά τον θηλάσει. Πώς, ό
μως, νά τά καταφέρει πού ή γυναί
κα του ήταν οξύθυμη καί ζηλιάρα; 
Περίμενε, λοιπόν, καί μιά μέρα πού 
τή βρήκε νά κοιμάται, άκούμπησε 
τό βρέφος στο στήθος της. Γεροδε
μένο μωρό δ 'Ηρακλής, καθώς βύ
ζαινε, δάγκωσε τή βασίλισσα τοϋ 
3 Ολύμπου, πού τινάχτηκε επάνω καί 
λίγο άπό τό γάλα της έσταξε στο 
χώμα. Στο μέρος εκείνο, φύτρωσε

3Εκτός όμως άπό τή μυθική τους 
καταγωγή καί τις φαρμακευτικές 
τους Ιδιότητες, πολλά άγριολούλου- 
δα διαθέτουν, κατά τούς άρχαίους, 
καί μεταφυσικές δυνάμεις.

3Έτσι, όποιος κρατάει στο χέρι του 
τό ύπερικόν ή, όπως τό λένε στά 
χωριά μας «τό βοτάνι τ3 'Άη Γιαν- 
νιοϋ »βρίσκει τούς θησαυρούς, πού 
είναι κρυμμένοι στή γή καί μπορεί 
νά κυκλοφορεί άφοβα τή νύχτα, για
τί τό -φυτό διώχνει τις μάγισσες καί 
τό σατανά! Χαμένους θησαυρούς 
«βρίσκει» καί ή φτέρη, ενώ ή πρί
μου λα, όχι μόνον σέ δδηγεί εκεί 
πού υπάρχει χρυσάφι, άλλά έχει



Τά αγριολούλουδα τής 
πατρίδος μας

καί τή μαγική Ιδιότητα ν3 ανοίγει 
κλειδαριές! Γ ι αυτό, άλλωστε, κι3 
ό λαός μας την ονομάζει «κλειδα
ρά χορχ ο» !

3Ιδιαίτερη προτίμηση στις κλει
δωνιές έχει καί ή βερβένα ή «σταν- 
ρο βότανο» ή σιδερόχορτο». Γ ι3 αυ
τό, την ψάχνουν με μανία οι... κλέ
φτες. ° Οποιος θέλει μπορεί να τη 
βρει εύκολα, αν ακολουθήσει τις 
παρακάτω οδηγίες: 3Αφήνεις ένα 
άλογο να τρέχει στους αγρούς καί 
μόλις πατήσει το «σιδερόχορτο», 
θά... του φύγει το πέταλο. Σε κείνο

Νομικά θ έ μ α τ α

το σημείο λοιπόν υπάρχει ή περιζή
τητη βερβένα. Καί... θερίζεις το χω
ράφι, κάνεις το χόρτο δεμάτια καί 
το πετάς μέσα σ3 ένα ποτάμι. Το 
δεμάτι, πού θά βουλιάξει στο νερό, 
οπωσδήποτε κρύβει το σιδερόχορτο. 
Με μιά βουτιά, το βγάζεις κι από 

κεί καί ύστερα, δεν βρίσκεται κλει
δαριά νά σου άντισταθει!

Τά πιο επικίνδυνα λουλούδια, ωσ
τόσο, είναι το άκόνιτον καί δ μαν- 
δραγόρας. Γιά το πρώτο, οι αρχαίοι 
°Ελληνες πίστευαν δτι φύτρωσε από 
το σάλιο του Κέρβερου, τοϋ τρικέ- 
φαλου τέρατος, πού φύλαγε την εί
σοδο τοϋ ~ Αδη. Πρόκειται γιά ισχυ
ρότατο δηλητήριο - αυτό είναι επι
στημονικά εξακριβωμένο - καί σ3 
αυτή του την ιδιότητα οφείλει καί τ

δνομά του: Είναι σέ θέση νά σκο
τώσει σέ τόσο χρονικό διάστημα δ- 
σο χρειάζεται ν ακονίσεις ένα μα- 
χαίρι.

Τον μανδραγόρα τον αναφέρουν 
δ Πυθαγόρας, δ Πλίνιος καί δ Διο- 
σκορίδης στά συγγράμματά τους 
ως «μαγικό» φυτό. Ή  μυθολογία 
λέει δτι τόν χρησιμοποιούσε ή Κίρ- 
κη, γιά νά κατασκευάζει τά μαγι
κά της φίλτρα καί ή Μήδεια ως 
ναρκωτικό, πού, δταν το έδινε σέ 
μεγάλη δόση μπορούσε νά φέρει 
και το θάνατο. 31 Αν πιστέψουμε τή 
σχετική παράδοση, οποίος ξερριζώ- 
σει μανδραγόρα θά πεθάνει. .Εκεί
νος δμως πού έχει σπίτι του τή ρίζα 
του φυτού, θ3 αποκτήσει πλούτη, 
δόξα κι εύτυχία!

Ή ύποχρέωσις τής Διόικήσεως πρός συμμόρφω- 

σιν εις τάς αποφάσεις τοϋ Συμβουλίου τής 

Επικράτειας.
Κ Ω Ν ) Ν Ο Υ  Χ Ι Ω Λ Ο Υ ,  Δικηγόρου παρ' Άρείω Πάγω

Κ Α ΤΑ  την κειμένην νομοθεσίαν 
καί παγίαν επί τοϋ θέματος νομο
λογίαν, ή Διοίκησις ύποχρεοϋται, 
άπαγγελθείσης υπό τοϋ Συμβουλίου 
τής 3Επικράτειας τής άκυρώσεως 
πράξεώς τίνος, νά συμμορφωθή πρός 
το περιεχόμενον τής άποφάσεως, 
άναλόγως των έκάστοτε περιστά
σεων, διά θετικής ένεργείας ή ν3 άπό- 
σχη από πάσης ένεργείας άντιτιθε- 
μένης πρός τά υπό τοϋ Σ.τ.Ε. κρι- 
θέντα, υπό την, έξυπακουομένην, 
βεβαίως, προϋπόθεσιν, δτι ούδέν 
νόμιμον γεγονός μεταγενέστερον τής 
άποφάσεως, επήλθε δικαιολογούν 
εναντίαν πράξιν.

3Ε\ αλλοις λόγοις, εν περιπτώσει 
έκδόσεως υπό τοϋ Συμβουλίου τής 
Επικράτειας ακυρωτικής άποφά

σεως, ή Διοίκησις ύποχρεοϋται, 
δπως συμμορφωθή πρός τά διά τής 
άποφάσεως ταύτης κριθέντα καί 
τιρός τάς έξ αυτής άπορρεούσας 
κατά τιερίπτωσιν υποχρεώσεις πρός 
ορθήν κατά νόμον κρίσιν καί ρύθμι- 
σιν τοϋ άνακύψαντος ζητήματος,

270

άλλως, ήτοι επί εμμονής εις την 
άρχικώς δοθεϊσαν λύσιν αν ευ τη ρή
σεως των έκ τής άκυρωτικής άπο
φάσεως προκυπτόντων δρων νομί
μου κρίσεως, ή έκδιδομένη διοικητι
κή πράξις τυγχάνει μή νόμιμος.

Ή  πρός συμμόρφωσιν ύποχρέω- 
σις τής Διόικήσεως, διακρίνεται εις 
ύποχρέωσιν πρός ενέργειαν ώρισμέ- 
νων πράξεων καί εις ύποχρέωσιν 
πρός άποχήν από ώρισμένας πράξεις. 
'Η  συμμόρφωσις έχει περιεχόμενον 
δλως διάφορον, αν άκυροϋται θετική 
πράξις—δτε οφείλει ή Διοίκησις 
ν άπόσχη οπό πάσης ένεργείας 
έχούσης ως βάσιν τήν άκυρωθεΐσαν 
πράξιν—, ή αν άκυροϋται παράλει- 
ψις—δτε άφείλει νά προβή εις θετικήν 
ενέργειαν, σύμφωνον πρός το περιε
χόμενον τής ακυρωτικής άποφάσεως.

Δέον νά σημειωθή δτι αν ή Διοί- 
κησις παράλειψη θετικήν ενέργειαν 
έπιβαλλομένην πρός συμμόρφωσιν 
εις άκυρωτικήν άπόφασιν τοϋ Συμ
βουλίου τής 3Επικράτειας καί προβή 
εις έκδοσιν πράξεως αντιθέτου πρός

τήν έπιβαλλομένην ταύτην ενέργειαν, 
πας έχων έννομον συμφέρον καί δχι 
μόνον δ διατελέσας διάδικος έίς τήν 
δίκην εις τήν δποίαν έξεδόθη ή ακυ
ρωτική άπόφασις δύναται νά προ- 
βάλη κατά τής πράξεως ταύτης, ώς 
λόγον άκυρώσεως αυτής, τήν άντί- 
θεσιν τής πράξεως πρός τήν έκ τής 
άκυρωτικής άποφάσεω ς άπορρέου- 
σαν ύτιοχρέωσιν τής Διόικήσεως. 
Η  ύποχρέωσις αυτή τής Διοική- 

σεως έκτείνεται εις τήν άποκατάστα- 
σιν των πραγμάτων έίς τήν προ τής 
άκυρωθείσης πράξεως νομικήν κατά- 
στασιν. Δι δ καί νομίμως κατ άρχήν 
ή Διοίκησις, προβαίνουσα εις νέαν 
ρύθμισιν τής ύποθέσεως, κατόπιν 
τής άκυρώσεως τής προηγούμενης 
άποφάσεώς της δύναται νά περιλάβη 
εις τήν νέαν άπόφασιν αυτής διάταξιν 
αναδρομής τής ισχύος της. Λόγω  
δ3 άφ ετέρου των αναδρομικών 
αποτελεσμάτων τής άκυρώσεως, το 
άρμόδιον διοικητικόν δργανον, δύνα- 
ται νά έπανέλθη επί τής ύποθέσεως 
πρός έξ ύπαρχής ρύθμισιν αυτής,



-

Γιά τή ρίζα του μανδραγόρα, πού 
έχει τη μορφή ανθρώπινου σώματος, 
πολλά έχουν ειπωθεί. ’Άλλοι Ισχυ
ρίζονται πώς, δταν πας να την ξερ- 
ριζώσεις, βογγάει και φωνάζει, ενώ 
οι άλχημιστες του Μεσαίωνα, προσ
παθούσαν να δημιουργήσουν ζωή 
από τη ρίζα του.

Γενικά, οι αρχαίοι "Ελληνες πίσ
τευαν δτι δσοι αγαπούν τα λουλούδια, 
έχουν την εύνοια των θεών. 'Ωστό
σο, οι Νύμφες προστάτευαν Ιδιαί
τερα αυτούς, πού καλλιεργούσαν του
λίπες! Γιατί, δπως εχει ανακαλυ
φθεί πρόσφατα, πατρίδα τής τουλί
πας δεν είναι ή 'Ολλανδία, άλλα ή 
'Ελλάδα. 9Έτσι μάς διαβεβαίωσε ή 
κ. νΑλκή Γουλιμή, γνοϊστή συγγρα
φέας παιδικών βιβλίων, ή οποία,

μη δεσμευόμενον εκ τών τυχόν κατά 
νόμον ύπαρχουσών τυχόν προθεσμι
ών προς εκδοσιν τής σχετικής πρά- 
ξεως.

'Η  εκ τής ακυρωτικής άποφάσεως 
τού Συμβουλίου τής 9Επικράτειας, 
άπορρέουσα ύποχρέωσις τής Διοική- 
σεως εις συμμόρφωσιν προς το 
περιεχόμενον τής άποφάσεως ταύ- 
της, δεν περιορίζεται μόνον εις την 
λήψιν τών αναγκαίων διοικητικών 
μέτρων προς άμεσον έκτέλεσιν τής 
άκυρωτικής άποφάσεως, άλλ9 έπι- 
προσθέτως υπόχρεοι την Διοίκησιν, 
έφ9 δσον εκ τού νόμου κέκτηται 
προς τούτο αρμοδιότητα, δπως δι 
εκτελεστών διοικητικών πράξεων, 
άποκατασ τήση τά πράγματα εις 
την προ τής άκυρωθείσης πράξεως 
νομικήν κατάστασιν, ήτοι εις ήν 
θέσιν ταύτα θά ήσαν, εάν άρχήθεν 
είχε λάβει, ώς εδει, χώραν, ή υπό 
τού Συμβουλίου τής 9Επικράτειας 
κριθεΐσα, ώς δφειλομένη νόμιμος 
ενέργεια.

9Επιλαμβανομένη ή Διοίκησις εκ 
νέου τής ύποθέσεως, μετ9 άκυρω- 
τικήν άπόφαοιν τού Συμβουλίου τής 
9Επικράτειας, ύποχρεούται ν άπο- 
φασίση, βάσει τών ίσχυουσών κατά 
τον χρόνον τής άρχικής και άκυρω
θείσης κρίσεώς της, νομικών διατά
ξεων και πραγματικών προϋποθέ
σεων και ν9 άνακαλέση και πάσαν 
πράξιν τελούσαν εν στενώ συνδέ- 
σμω προς τήν άκυρωθεισαν, ινα 
άποκαταστήση τά πράγματα εις 
τήν προ τής έκδόσεως τής άκυρω
θείσης πράξεως κατάστασιν.

9Εξ άλλου, ή Διοίκησις προβαί- 
νουσα εις νέαν ουσιαστικήν ερευνάν

έχοντας μαζέψει δλο το υλικό σχε
τικά με τούς μύθους γύρω άπό τά 
ελληνικά άγριολούλουδα, γιά το τε
λευταίο της βιβλίο, μάς έδωσε και 
δλες τις άπαραίτητες πληροφορίες 
γιά τό θέμα. 'Ο πατέρας της, μάλι
στα, δ γνωστός βοτανολόγος Κων
σταντίνος Γουλιμής, παγκόσμια γνω
στός γιά τις μελέτες του και βρα
βευμένος άπό τήν 9Ακαδημία γιά τό 
έργο του, είχε βρει στή δυτική Μα
κεδονία, κοντά στο χωριό Δαιμονιά, 
ένα νέο είδος τουλίπας, μοναδικό 
σ9 δλο τον κόσμο, τό όποιο πήρε και 
τό δνομά του. Τό γεγονός αυτό άπο- 
τελει πρόσθετη άπόδειξη δτι ή του
λίπα είναι αυτοφυές ελληνικό λου
λούδι.

01 Νύμφες προστάτευαν και δ-

σους καλλιεργούσαν τή δάφνη, πού 
τούς θύμιζε τήν άδελφή τους, ή ο
ποία γιά νά γλυτώσει άπό τον 9Α 
πόλλωνα, ζήτησε άπό τό Δία νά τή 
μεταμορφώσει σέ φυτό, πού ώς σή
μερα έχει τό δνομά της. 01 ίδιες θε
ότητες τού δάσους χάριζαν βαθύ ύ
πνο σ9 αυτούς πού άγαπούσαν τον 
νάρκισσο, μαντικές Ιδιότητες και 
πλούτη σέ εκείνους πού κρατούσαν 
στο χέρι τους φτέρη, χρυσάφι σέ 
δσους έκοβαν τήν παιώνια.

| Ετσι, μύθο στο μύθο, ή φύση ζων
τάνευε, άποκτούσε δική της προ
σωπικότητα και πλησίαζε τον άν
θρωπο. Κάτι πού πολύ έχει λείψει 
άπό τή δική μας εποχή και πού πρέ
πει γιά νά τό ξαναβρούμε ,νά επι
στρέφουμε στις δοξασίες τού λαού μας.

τής ύποθέσεως, εις έκτέλεσιν άκυ
ρωτικής άποφάσεως τού Συμβου
λίου τής 9 Επικράτειας, ούδαμώς 
κωλύεται, δπως άποστή προγενε- 
στέρως έξενεχθείσης διαφόρου τυχόν 
κρίσεως αυτής, έφ9 δσον ή μετ9 
άναπομπήν νέα κρίσις ένεργειται 
έπι τώ τέλει συμμορφώσεως προς 
τάς υπό τούτου (Σ .τ.Ε .) άπευθυν- 
θείσας αυτή νομίμους κατευθύνσεις.

9Ακυρουμένης τής προσβαλλομέ- 
νης πράξεως, λόγω παραβάσεως 
νόμου, ή ύπόθεσις άναπέμπεται εν 
τώ συνόλω της εις τήν Διοίκησιν 
διά τήν νόμιμον ενέργειαν, ενώ εν 
περιπτώσει άκυρώσεώς της διά τυ
πικούς λόγους (έλλειψις ή άνεπάρ- 
κεια αιτιολογίας), ή ύπόθεσις άνα- 
πέμπεται εις τήν Διοίκησιν προς νέαν 
περαιτέρω προσηκόντως ήτιολογη- 
μένην κρίσιν κατά τήν νόμιμον δια
δικασίαν.

Είδικώτερον, έπι άκυρωτικής άπο
φάσεως, λόγω παραλείψεως όφειλο- 
μένης ένεργείας, ή συμμόρφώσις τής 
Δ ιοικήσεως συνίσταται εις τήν άπο- 
κατάστασιν τών πραγμάτων, εις ήν 
θέσιν ταύτα θά ήσαν άρχήθεν, έάν 
είχε λάβει χώραν δεόντως ή έπιβαλ- 
λομένη κατά νόμον ένέργεια. Οϋτω, 
π.χ. έπι άκυρώσεώς παραλείψεως 
έκ προαγωγών, ή συμμόρφώσις τής 
Δ ιοικήσεως προς τήν άπόφασιν τού 
Συμβουλίου τής 9Επικράτειας συνί- 
σταται εις τήν αΐτιολόγησιν τής 
παραλείψεως δι έκδόσεως ταυτο
σήμου πράξεως προς τήν άκυρωθει- 
σαν ή, έφ9 δσον δέν δύναται νά αίτιο- 
λογηθή, ή Διοίκησις οφείλει νά προ- 
βή είς άναδρομικήν προαγωγήν τού 
ύπέρ οϋ ή άπόφασις ύπαλλήλου και

δή, άφ9 ής προήχθησαν νεώτεροί του, 
και νά χορηγήση αύτώ και τάς άπο- 
δοχάς τού βαθμού εις 8ν προάγεται, 
άφ9 ής άναδρομικώς προήχθη.

'Ο παραβάτης τής προς συμμόρ- 
φωσιν ύποχρεώσεως ύπέχει άστικήν 
και ποινικήν ευθύνην. Και ή μέν 
άστική ευθύνη, συνίσταται εις τήν 
προς άποζημίωσιν ύποχρέωσιν, πε- 
ριλαμβάνουσαν πάσαν θετικήν και 
αποθετικήν ζημίαν, ήν ύπέστη δ 
διοικούμένος έκ τής μή συμμορφώ
σεως τού διοικητικού οργάνου (προς 
έκτέλεσιν ή έκδοσιν τών άναγκαίων 
πράξεων) προς τάς ύπό τού Συμ
βουλίου τής 9Επικράτειας κριθέντα, 
ή δέ ποινική ευθύνη, προβλεπομένη 
και τιμωρουμένη ύπό τού άρθρου 
259 τού Ποινικού Κώδικος, περί 
παραβάσεως καθήκοντος ( δεδομέ
νου δτι ή συμμόρφώσις προς τάς 
άποφάσεις τού Συμβουλίου τής 
9Επικράτειας άποτελει καθήκον, ή 
δέ παράβασις αυτού, έφ9 δσον προ- 
ήλθεν έκ δόλιας προαιρέσεως, θε
μέλιοι τό κατά τά άνω ποινικόν άδί- 
κημα τής παραβάσεως καθήκοντος) 
έφ9 δσον αυτή έτελέσθη έκ προθέ- 
σεως και προς τον σκοπόν δπως 
περιποιήση δ ύπάλληλος εις εαυτόν 
ή εις άλλον παράνομον οφελος ή 
δπως βλάψη τό κράτος ή άλλον 
τινά, συνεπάγεται ποινήν φυλακί- 
σεως μέχρι 2 έτών.

Τέλος άνεξαρτήτως τής κατά τά 
άνω άστικής και ποινικής ευθύνης, 
δ παραβάτης τής προς συμμόρφωσιν 
εις τάς αποφάσεις τού Συμβουλίου 
τής 9Επικράτειας ύποχρεώσεως, ύπέ- 
χει και Ιδιάζουσαν πειθαρχικήν ευ
θύνην.
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Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ  Κ Α Ι  Σ Χ Ο Λ Ι Α  

▲ΠΟ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Ν Ε Α  Ε Σ Τ Ι Α
Ενα περιοδικό μέ ξεχωριστή πνευ

ματική προσφορά στον χώρο των Ε λ 
ληνικών Γ ραμμάτων

ΤΟ 1927 ό Γρηγόριος Ξενόπουλος μέ 
τον Ιωάννη Κολλάρο ιδρύουν τή «Νέα 
Εστία». Τό 1933 ό Πέτρος Χάρης άνα- 
λαμβάνει τήν συνέχιση τής έκδόσεως. 
Τά Χριστούγεννα του 1976, μέ τό άφιέ- 
ρωμα «Λογοτεχνία και Δημοτικισμός», 
ή Νέα Εστία , περνά τά 50 χρόνια δη
μιουργίας και προσφοράς, συμπληρώ
νοντας 100 τόμους και μισού αιώνα άγώνα. 
Στά 50 αύτά χρόνια κΤ άπ’ αύτούς τούς 
100 τόμους ξεκίνησαν και συνέχισαν 
τή δημιουργική τους πορεία μεγάλα 
πνευματικά άναστήματα, όλη ή σύγχρο
νη Ελλάδα τής Τέχνης' τού Λόγου. 
Πιστεύοντας στην αξία και στη προσφο
ρά τής «Νέας Εστίας» και έπ’ εύκαιρίςι 
των 50χρόνων έκδόσεως, ή «Έπιθεώρησις 
Χωροφυλακής αφιερώνει τούς Πνευμα
τικούς Αντίλαλους» στη δημιουργική 
πορεία τού περιοδικού αύτού—μεγάλου 
πνευματικού κεφαλαίου τού τόπου μας.

Τό Σάββατο 26 Φεβρουάριου, ό Διευ
θυντής τού Περιοδικού «Ε.Χ.» Ταγμα- 
τάρχης κ. Ιωάννης Ρούμπας και οί συν
τάκτες του Ύπομ]ρχος κ. Χρήστος Ρέπ- 
πας καί Ένωμ]ρχης Άγγελος Πετρου- 
λάκης, έπισκέφθηκαν τον Διευθυντή τής 
«Νέας Εστίας» καί Πρόεδρο τής Α κα
δημίας ’Αθηνών κ. Πέτρο Χάρη στο 
γραφείο του. Ό  κ. Πέτρος Χάρης μίλησε 
γιά τον άγώνα τής «Νέας Εστίας»—άγώ- 
νας δικός του ουσιαστικά—γιά τις μορ
φές τού Γρηγόριου Ξενόπουλου καί τού 
’Ιωάννη Κολλάρου πού ξεκίνησαν τήν 
έκδοσή της, γιά τά μεγάλα τού τόπου μας 
κεφάλαια τής Λογοτεχνίας καί τής ’Επι
στήμης πού δημιούργησαν τον σύγχρο
νο πνευματικό χώρο, γιά τήν άδιάκοπη 
προσπάθεια νά βαδίζει πάντα στή χρυσή 
τομή καί νά παρουσιάζει πάντα θέματα 
ύψηλής ποιότητας. Μάς μίλησε άκόμη 
γιά τήν απήχηση τής «Νέας Εστίας» τό
σο στούς πνευματικούς άνθρώπουςτής 
Ελλάδος, όσο καί τού Ελληνισμού τής 
διασποράς, μιά καί ή «Νέα Εστία» φτά
νει στά πέρατα τού κόσμου, όπου ύπάρ- 
χουν “Έλληνες φέρνοντας μέ άπόλυτη 
συνέπεια τά μηνύματά της.

Τά πενηντάχρονα τής «Νέας Εστίας» 
αποτελούν σταθμό γιά τή Νεοελληνική

’Ε π ι μ έ λ ε ι α :
ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ 
’Ε ν ω μ ο τ ά ρ χ η ς

Γραμματεία, 7 ΐατί ποτέ κανένα περιοδικό 
άναλόγου περιεχομένου δέν πλησίασε 
αυτόν τον άθλο καί τούτο γιατί στή πατρί
δα μας—όπως είχε πει ό Πρόεδρος τής 
Δημοκρατίας κ. Κων]νος Τσάτοος τήν 
10 ’Απριλίου 1957, σάν 'Υπουργός Προε
δρίας τής Κυβερνήσεως τότε, μιλώντας 
για τά 30χρονα τής «Νέας Εστίας». 
«Δέν διαθέτομε, ούτε τό άναγνωστικό κοι
νό πού μπορεί φυσιολογικά νά συντηρή- 
ση τά μορφωτικά μέσα, ούτε καί τήν 
πολιτική έξουσία πού μπορεί τεχνητά 
νά τά συντηρή ξοδεύοντας κάπως γεν

ναιόδωρα, ίσως καί σπάταλα γι’ αύτά. 1 
Ή  μόνη λύση γιά τον τόπο μας είναι νά ] 
βρίσκεται κάθε τόσο ένας χαλκέντερος 1 
άνθρωπος πού, θυσιάζοντας κάθε άλλο ] 
ώφέλημα θα άφοσιωθή σ’ ένα τέτοιο 1 
έργο μέ συνέχεια άδιάπτωτη καί εις 1 
πείσμα τών μονίμως αντίξοων περιστά- 1 
σεων». Πράγματι ό Πέτρος Χάρης, | 
έκτος από συγγραφέας, έκτος από μεγάλη ] 
μορφή τών Γ ραμμάτων, αποδείχθηκε χαλ- ] 
κέντερος, γιατί κάτω άπ’ τή δική του I 
δύναμη καί θέληση ή «Νέα Εστία» ] 
άντεξε 50 ολόκληρα χρόνια στις ύλικές ] 
καί πνευματικές συνθήκες τού τόπου μας | 
καί ξεπέρασε κάθε εμπόδιο—καί τά \ 
εμπόδια ήταν πολλά—χωρίς νά κουραστεί. 1

Ή  «Νέα Εστία» συνεχίζει. Πάντα μέ I 
τήν ίδια γραμμή, μέ τούς ίδιους πάντα ] 
στόχους, μέ τήν ίδια πάντα νεανικότητα, ρ 
προσφέροντας κάθε φορά καί κάτι τό 1 
σημαντικό. Κάθε τεύχος της κι ένα πνευ- 1 
ματικό γεγονός, κάθε αφιέρωμα κι ένας I 
σταθμός, κάθε τόμος καί μιά ζωντανή I 
παρουσία. Καί δέν είναι οί τόμοι αύτοί 1 
παρά ένα ποτάμι πού τρέχει πάντα μπρο- 1 
στά, κουβαλώντας στά νερά του ένα | 
τεράστιο σέ ποιότητα καί ποσότητα έργο 1 
πνευματικό: Τήν νέα έλληνική Τέχνη I 
τού Λόγου.

Καί μιά εύχή: Ό  άγώνας καί ή προσ- 1 
πάθεια νά μή σταματήσει. Στούς δύσκο- 1 
λους σήμερα χρόνους γιά τή Λογοτεχνία I 
μας καί τον Πολιτισμό μας ή βοήθεια I 
τής «Νέας Εστίας» είναι πολύτιμη κι 1 
ίσως αναντικατάστατη.

cO διακεκριμένος Λογοτέχνης, 3Ακαδημαϊκός, και Πρόεδρος τής 3Ακαδημίας 
'Αθηνών κ. Πέτρος Χάρης, Διευθυντής τής «ΝΕΑΣ ΕΣΤΙΑΣ» από τό 1933.
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50 χρόνια 
στην έπαλξη τοΰ 
πνευματικού αγώνα

ΝΕΑ Ε Σ Τ ΙΑ
ΒΤΟΧ > ' | ___________ ΛΘΗΗΛΙ, 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1827____________|| ΤΕΥΧΟΓ |

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΣ

Σ— *« m l ·>Ατε·ΙΝ·" le t  n « u tn o t  μας. — ΜιγάΧη, χβλνοχιθΙ)ς χαί χουαλη σΰτΐογοοίαΐ —
Π  ΓλαβαιχΑν μας Κα0«στώς. — AifXmeaSa, κολογλβσσία, d n i u w i a ,  *νχ«·τ Ά*άχτη 

«athegeeOQ μία tftvrgavfa τί|ς Aipumxi&—'Ή  ΆναΟημία 'Αθηνών.

T O n f u t n i ·  τούτο φιλοδοξιϊ νά ow id o a iu i l u | i ^ I w a a .  ΤΑ ποίημα θά
• v r a n t i t g  '«πας σελίδας του τήν τό διαδέχεται Α μέσος μ(α φιλολογική ή I- 

χνενμαηχήν ζατήν τοΰ "Εθνους μί. τους σιοοιχή μελέτη, χαΙ τΑ διήγημα I) τΑ μνθι- 
A a r g a i n i to v ;  αίττής « ' είς χάθτ χλά- στόρημα μία καλλιττχνιχή ή κοινωνική. ΕΙς 
δον είθικβτίφους in u g o a n o v t^  Ή  συγ- δλα Αλλοςτι τά xegi«Auui, δσα ΑΑν Ij m  
κ ίτ ιρ ο α ς  Air xaQovoiaarv Ιξ Αρχή; χενωφαμένσν, tlAutAr χαφαχτηοα, αντΑ γί- 
χαμμίαν Αχολύτως δυσκολίαν: "Οχι π  Χίον νεται χταρίς νά ξενίζη κανένα. Μόνον τΑ 
μ ί προθυμίαν, U U  μ ί άληθινόν ένθσυ* *ΑοκιππνΑήμερη» Μ  είναι χωριστόν άπό 
οιααμΑν Ισχτυσαν β ίοι 'στην χράσχλη- τάλλο χερεχόμενον τοΰ τεύχους. Διότι 
ο£ν του. ΠρΑς τους χολντίμσνς αίτιους συ- αΰτΑ βά χτρλαμβΑνη γενικώς είδησης, 
ντργάτας, παλαιούς του συναγωντστάς χαί πληροφορίας χαί συντόμους χριτιχάς έπΐ 
νέους συναδέλφους, Α διευθυντής πρόσω- προσφάτων γεγονότων καί δημοσιευμάτων. 
χιπω ς όφτίλει να Ικφράση τήν βαθιίαν #
του «Αγνωμοσύνην· Ά λ λ ' οΰτε ή χατάττχξις *
χ ' ή ίναρμόνισις μιας τόσο μεγάλης, χο- Ά λλ ' έχείνο ποΐι γεννρ ζήτημα χραγ- 
λυσχιΑοΰς, ποικίλης συνεργασίας Ιγέννηστ ματιχως, είναι ή γλωσσική Ανωμαλία, τήν 
κανένα ζήτημα. "Αν ή δλη τοΰ χχριοΑιχοϋ όποιαν θά  παρουσιάζη κατ' Ανάγκην ένα 
είναι διαφορετική, τό πνεύμα όμως είναι xeptoAixAv τοιαύτης γενικότητος. Εις τήν 
τΑ ίδιον. Τά πάντα αίς αυτό συγκλίνουν χροεχΑοθτίσαν 'Αγγελίαν ίδηλώσαμεν, δ  τι 
πρΑς ένα χέντρον χαί φέρονται πρΑς ένα ΑχΑ τους ουνεργάτας μας, οΐ μεν λογοτέ- 
σχοπόν. Διά τούτο δεν είναι χαμμία Λ- χναι, — ποιηταί, διηγηματογράφοι, θεατρι- 
νάγχη νά θέσω μεν φραγμούς χαί νά «lira- χοΐ συγγραφείς χαί καθεξής,—θ ά γράφουν

Τό πρώτο φύλλο τής «ΝΕΑΣ Ε
ΣΤΙΑΣ» τό όποιο έκδόθηκε τό 1927.

Σαν σταθούμε άπέναντι στο χ ρόνο θά δούμε 
δτι αύτός ό μισός αιώνας δεν είναι ένα 
άπλό περίγραμμα στατικών χρόνων, άλλα 
μιά κατάσταση έξελισσόμενη. Καίσάν 
σκεφτοΰμε ότι κάθε δημιούργημα και αύ
τός ό άνθρωπος άκόμη, μετά άπό πενήντα 
χρόνια ζωής, άρχίζει νά φθείρεται καί νά 
παρουσιάζει σημεία μαρασμού και γερο
ντισμού, τότε θά νοιώθουμε τη δύναμη 
πού κρύβει μέσα της ή «Νέα Εστία», ή 
όποια καταξιώθηκε χωρίς νά άντιμετω- 
πίοει τό φάσμα τής φθοράς κι έμεινε — 
παρά τά πενήντα χρόνια —νέα, συνδέ
οντας τό παρελθόν μέ τό μέλλον καί πα
ρουσιάζοντας ένα σωστό καί όρθόδοξο 
παρόν. ΤΙ «Νέα Εστία», έμεινε πράγματι 
νέα. Στις σελίδες της άνθίζουν δλο καί 
πιο νέα πνευματικά έπιτεύγματα χωρίς 
βέβαια νάχουν τήν όρμητικότητα τοΰ 
πρωτοποριακού καί συνήθως βραχύβιου, 
άλλά τή μεστότητα καί ώριμότητα τοΰ 
πραγματικού πρωτόπορου πού έχει τις 
ρίζες του καλά δεμένες μέ τήν ιστορία 
του. Ή  πραγματικότητα τών ιστορικών 
φαινομένων διδάσκει δτι ή συνέχιση τής 
ζωής είναι άδύνατο νά πραγματοποιηθή 
άν ή ζωή άποκοπεί άπό τις ρίζες της. Τά 
αιωνόβια δέντρα έχουν τεράστιες ρίζες, 
γερά άπλωμένες στή μάννα γή /Η  «Νέα 
Εστία» αυτό πέτυχε. Ν’ άπλώσει τις ρί
ζες της δσο πιο βαθειά γινόταν γιά νά- 
χει τή δύναμη νά τινάζει νέα κλαριά καί 
σωστούς καρπούς. Σήμερα ή Νέα Εστία,

έχει ένα άκλόνητο καί σεβαστό παρελ
θόν. Στον κορμό της ύπάρχουν ονόματα 
πού κράτησαν σ’ άφάνταστα μεγάλα ύψη 
τήν πνευματική δημιουργία τής Χώρας 
μας. Πνευματικές μορφές τής Λογοτεχ
νίας άλλά καί τής Ίοτορικής, Φιλοσο
φικής καί Κριτικής σκέψης καί τής ’Επι
στημονικής έρευνας. Στούς έκατό τό
μους της είναι κλεισμένη μιά τεράστια 
χώρα. Ή  πνευματική Ελλάδα τοΰ τελευ
ταίου μισού αιώνα.

Στις 15 ’Απριλίου τοΰ 1927 ό Γρηγό- 
ριος Ξενόπουλος, κορυφή τής Ελληνικής 
πεζογραφίας, μαζί μέ τον Ιωάννη Κολ- 
λάρο, έκδοτη, άρχίζουν τον άγώνα. Βγαί
νει τό πρώτο τεύχος καί κάπου στο εισα
γωγικό σημείωμα ό Γρηγόριος Ξενόπου
λος γράφει: «Τό περιοδικόν τούτο φιλο
δοξεί νά συγκεντρώνη στάς σελίδας του 
τήν πνευματικήν ζωήν τοΰ "Εθνους μέ 
τούς διαπρεπεστέρους άντιπροσώπους», 
"Ετσι άρχισε ό άγώνας. Κανείς δέν πί
στευε δτι αύτό τό περιοδικό πού ξεκινού
σε στά δύσκολα έκεΐνα χρόνια, θά πέρ
ναγε άπό χιλιάδες μπόρες καί θά ζούσε, 
θά σημείωνε ένα θρίαμβο άκατόρθωτο 
καί μοναδικό καί θάφθανε μέ άνεξάντλη- 
τες δυνάμεις μέχρι σήμερα γιά νά συνε
χίσει άδιάκοπα τή δημιουργική πορεία 
του.

Τή 1η Ίανουαρίου τοΰ 1933 στή διεύ
θυνση τής Νέας Εστίας παρουσιάζεται 
ένα ν£ο πρόσωπο, τακτικός συνεργάτης 
μέχρι τότε. Ό  Πέτρος Χάρης. Νέος άνα- 
λαμβάνει τήν εύθύνη νά συνεχίσει τό 
δρόμο της, μιά εύθύνη πού άποδείχτηκε 
ιστορική. Σ' έκείνο τό τεύχος ή «συνδι- 
εύθυνση», Γρ. Ξενόπουλος καί Πέτρος 
Χάρης, γράφει: «Ή «Νέα Εστία» συνε
χίζει τήν έκδοση καί τήν προσπάθειά της 
μέ τό πρόγραμμα πού καθώρισε στο πρώ
το τεύχος της καί κράτησε στά έξη χρό
νια τής ζωής της. Δέν είναι περιοδικό 
όμάδος, καί τήν προσπάθειά της δέν τήν 
έβάσισε ποτέ στήν έργασία καί οτίς άπό- 
ψεις ώρισμένου κύκλου λογοτεχνών. 
Είχε φιλοδοξία πολύ ευρύτερη καί, κατά 
τή γνώμη μας, πολύ χρηοιμώτερη γιά 
τήν πνευματική μας ζωή: νά συγκεντρώ
νη στις σελίδες της τήν έκλεκτότερη έρ
γασία τών λογοτεχνών μας, νά καθοδηγή 
μέ τήν κριτική της. νά κατατοπίζη τούς 
άναγνώστες της στά πνευματικά ζητή
ματα τής έποχής καί προπάντων νά μορ- 
φώνη τό γούστο τοΰ μεγάλου κοινού, πού 
είναι ή σπουδαιότερη προϋπόθεση γιά 
τήν καλή άνάπτυξη μιας λογοτεχνίας».

Τά χρόνια περνούν. Ή  «Νέα Εστία» 
πιοτή στις άρχές της σηκώνει δλο τό βά
ρος τής πνευματικής ζωής τού τόπου καί 
χαράζει μέ σταθερά βήματα τή πορεία 
της. Τά χρόνια είναι άφάνταστα δύσκολα 
"Ερχεται ό πόλεμος, ή κατοχή, οί πολι
τικές άνωμαλίες. 'Η «Νέα ΊΕστία» δια
βαίνει άγωνιζόμενη ένάντια στον κατα- 
κτητή καί στά λογής λογής κτυπήματα. 
Μέ πνεύμα έλευθερίας δημιουργεί πάλι 
τήν ιστορία της. Μέ βαθιά, ριζωμένο τό 
αίσθημα τής ευθύνης έκπληρώνει τό χρέ
ος της. Τό 1951, 1η Ίανουαρίου, ό Γ. 
Βλάχος γράφει: «Οί καιροί είναι πολύ δύ
σκολοι καί τά καθήκοντα τών πνευματι
κών μας άνθρώπων είναι καθήκοντα όδη- 
γών. Ή  έμπνευοις είναι δώρον θειον, άλ
λά δέν φθάνει μόνη, τώρα. Χρειάζεται

καί γνώσις καί μελέτη καί κάποια διά- 
θεσις άγωνιστική διά νά είναι ό έξοπλι- 
σμός πλήρης. Ή  «Νέα Εστία» έδειξεν 
δτι δέν στερείται κανενός άπό τά δπλα 
αύτά διά τούς άγώνας πού είναι μπροστά 
της. "Επειτα άπό ένα τέταρτο αίώνος μέ 
τόσες ώραΐες έπιδόσεις εις τά άθλήματα 
τοΰ πνεύματος, ή μπορεί νά άτενίζει τό 
μέλλον της, πού είναι μέλλον τοΰ έθνους 
της, μέ έμπιστοσύνην».

Αύτό τό σχόλιο γραμμένο πριν 26 χρό
νια είναι πράγματι προφητικό. Γ ραμμένο 
γιά τά είκοοιπεντάχρονα ταιριάζει άπό- 
λυτα στά πενηντάχρονα καί γιατί δχι 
καί στά μελούμενα, σ’ αύτά πού θάρθουν. 
Σήμερα ή «Νέα Εστία» βαδίζει στον 
101ο τόμο της, άφοΰ μέσα άπό τούς άλ
λους 100 μπορεί νά παρουσιάσει ένα πλή
θος συνεργατών δπως: Γ. Ξενόπουλο, Π. 
Χόρν., Δ. Καμπούρογλου, Π. Χάρη, Α. 
Άνδρεάδη, Μ. Σάρρο, Π. Παναγιώτου, 
Σ. Μελά, Κ. Ούράνη, Δ. Κόκκινο, Γ. 
Βλαχογιάννη, Δ. Αάμψα, Α. Νάκου, Ά . 
Καμπάνη, Ά . Τραυλαντώνη, I. Γρυπά- 
ρη, Αίμ. Δάφνη, Θ. Πετσάλη —Διομήδη, 
Ά . Τερζάκη, Μ. Καραγάτση, Σ. Μαυ- 
ροειδή — Παπαδάκη, Ν. Καζαντζάκη, 
Π. Πρεβελάκη, Ή . Βενέζη, Γ. Θεοτοκά, 
Ά . Σικελιανό, Μ. Καλομοίρη, Τ. Πα- 
πατσώνη, Κ. Πολίτη, Αίμ. Χορμούζιο, 
Γ. Σαράντη, Γ. Μπεράτη, Κ. Καρθαΐο, 
Γ. Θέμελη, Τ. Άθανασιάδη, Κ. Παπα, 
Γ. Βλάχο, Ά . Πανοπούλου, Γ. Πράτσι- 
κα, Ί . Ίατρίδη, I. Μ. Παναγιωτόπουλο, 
Α. ’Ακρίτα, Δ. Ρώμα, Π. Κανελλόπουλο, 
Ν. Αούρο, Γ. Βαφόπουλο, Ν. Βρεττάκο, 
Δ. Φωτιάδη, Ά . Καραντώνη, Κ. Παλαμά, 
Ε. Παπανουτσο, Ε. Μουτσόπουλο, Κ. 
Ρωμαίο, Κ. Βάρναλη, Ρ. Γκόλφη, Α. 
Δελμούζο, I. Χατζηφώτη, Γ. Χάτζίνη, Κ. 
Τσάτσο, Δ. Γιάκο καί πλήθος άλλων λο
γοτεχνών, φιλοσόφων, . Ιστορικών, άν
θρώπων τού πνεύματος.

Τί άλλο νά πούμε; Τά λίγα αύτά - δχι 
δλα-όνόματα δείχνουν ξεκάθαρα τή προσ
φορά της. Πρόσφατα δε έδωσε καί πάλι 
τήν πνευματική της μάχη. «Λογοτεχνία 
καί Δημοτικισμός» είναι τό γιορταστικό 
άφιέρωμα τών Χριστουγέννων πού πέ
ρασαν. Στήν αιώνια διαμάχη τοΰ γλωστ- 
σικού - πού χρόνια τό άντιμετώπιζε ή 
«Νέα Εστία» -^άπάντησε σέ μιά σειρά 
δοκίμια, μελετήματα καί σκέψεις σαρά
ντα περίπου έγκυρων πνευματικών άν
θρώπων καί μέ τό «Έκατάλαβα θέλεις νά 
όμιλήσουμε γιά τή γλώσσα μήγαρις έχω 
άλλο στο νοΰ μου πάρεξ έλευθερία καί 
γλώσσα; ’Εκείνη άρχισε νά πατή τά κε
φάλια τά τούρκικα, τούτη θέλει πατήση 
όγλήγορα- τά σοφολογιοτατίστικα, καί 
έπειτα αγκαλιασμένες καί οί δύο θέλει 
προχωρήσουν εις τό δρόμο τής δόξας, 
χωρίς ποτέ νά γυρίσουν όπίσω, άν κανέ
νας Σοφολογιότατος κρώζη ή κανένας 
Τούρκος βαδίζη γιατί γιά μέ είναι δμοιοι 
καί οί δύο», τοΰ Δ. Σολωμοΰ.

Αύτά τά λίγα γιά τή Νέα Εστία. Κι ί
σως ό Πέτρος Χάρης, Διευθυντής της καί 
Πρόεδρος τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών, νά 
μήν έχει καθόλου τήν άνάγκη τών έπαί- 
νων καί τών κρίσεών μας. ’Εμείς θεωρή
σαμε χρέος μας νά άπευθύνουμε ένα μεγά
λο Ε Υ Γ Ε  γιά τή προσφορά της 
στή Νέα Ελληνική Γραμματεία.



Ο ΠΟΛΕΜΟΣ 
ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΟΠΩΝ
ΓΙΑ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ
ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ενα άδιάκοπο κυνηγητό σέ ’Ανατολή καί Αύοι

της ατομικής βόμβας στην Χιροσίμα, ή 
οποία έσήμανε την αρχή τής ατομικής 
εποχής. Στις 19 9Ιανουάριου 1939, οι αμε
ρικανικές εφημερίδες έδημοσίευσαν μιά 
είδησι πού δεν πρόσεξαν οι περισσότεροι 
αναγνώστες! ° Ενας όμιλός Γερμανών 
επιστημόνων, μετά από σκληρή εργασία, 
επέτυχε τήν διάσπασι τοϋ ατόμου. 9Από 
εκείνη τήν στιγμή άρχισε ή κατασκοπία 
στήν ατομική επιστήμη.

'Η  υπόδεσις Γκροτσένκο είναι αρκετά 
παράξενη. Δεν αφορά μυστικές υπηρε
σίες ή αντικατασκοπία, μυστικές έρευνες, 
υποψίες ή ένέδρες. Πρόκειται απλώς 
γιά ένα κατάσκοπο πού άπεφάσισε νά προ- 
δώση τήν πατρίδα του, και περιφερόταν 
μέ ένα δέμα σπουδαίων έγγράφων στούς 
αρχισυντάκτες τών έφημερίδων και στά 
υπουργικά γραφεία χωρίς νά τον προσεχή 
κάνεις. τΗταν πολύ εύκολο νά άνακαλνφθή 
από ένα ισχυρό κατασκοπευτικό δίκτυο.

'Ο 9Ιγκόρ Γκροτσένκο ήταν κατώτερος 
υπάλληλος τών υπηρεσιών πληροφοριών 
τοϋ ρωσικού στρατού στήν σοβιετική πρεσ

βεία τής 9 Οττάβα στον Καναδά. 9Από 
τό γραφείο του περνούσαν πολλά μυστικά. 
Ή ταν μέλος κατασκοπευτικού δικτύου, 
θαυμάσια οργανωμένου, μέ σκοπό τήν δια- 
βίβασι οσο τό δυνατόν περισσοτέρων λε
πτομερειών, γιά τήν κατασκευή τής άτο- 
μικής βόμβας στήν Σοβιετική "Ενωσι.

Είναι φθινόπωρο τοϋ 194510 Γκροτσέν
κο, πού ήξερε δτι σύντομα θά έπανα- 
πατριζόταν, εξαφανίσθηκε ένα βράδυ. Β γή
κε από τήν σοβιετική πρεσβεία τής 
9 Οττάβα μέ ένα δέμα έγγραφα μεγάλης 
άξίας κάτω από τό πουκάμισό του. ~Ηταν 
ή έγγύησίς του, ή έξασφάλισίς του γιά τό 
μέλλον. 9Αλλά και ή θανατική του κα
ταδίκη, αν τον συνελάμβαναν οι Σοβιετικοί 
πράκτορες πριν τά παραδώση στις αμε
ρικανικές αρχές. fΟ Γκροτσένκο φαίνεται 
πώς δεν είχε λάβει κανένα μέτρο, γιατί ή 
πρώτη του ένέργεια ήταν νά άποταθή στις 
εφημερίδες. Φυσικά κανείς δέν έδωσε σημα
σία. Κανείς δέν ήταν διατεθειμένος νά πι- 
στέψη δτι οι σύμμαχοι Σοβιετικοί, πού 
θυσίασαν εκατομμύρια άνδρες στον πόλεμο 
έναντίον τοϋ κοινού έχθροϋ, τοϋ ναζισμού, 
έξύφαιναν συνωμοσία έναντίον τών 9Αμερι
κανών.

αΟλοι έβλεπαν τον Σοβιετικό υπάλληλο 
μέ οίκτο. cO Γκροτσένκο βρισκόταν 
σέ δύσκολη θέσι. 9Ήξερε δτι δέν έπρεπε νά 
χάση ούτε στιγμή.9Αλλοίμονο αν τον ανακά
λυπταν οι Σοβιετικοί. Κατάφερε νά γίνη 
δεκτός από τον Καναδό υπουργό Δικαιοσύ
νης Σαίντ Αώρενς, αλλά δέν κέρδισε τήν 
εμπιστοσύνη του. 'Η  ύπόθεσις φαινόταν 
ύποπτη. νΕκανε δ,τι μπορούσε γιά νά δή 
προσωπικώς τον πρωθυπουργό. Δέν επέ
τυχε τίποτε.

Κατά τύχη, τον έσωσαν οι ίδιοι οι Σο
βιετικοί. Τό ίδιο βράδυ πού ό Γκροτσένκο 
περιέφερε τά έγγραφα στά διάφορα γρα
φεία, Σοβιετικοί πράκτορες έσπασαν τήν 
πόρτα τοϋ σπιτιού του καί έκαναν έρευνα. 
'Ο Γκροτσένκο είχε λάβει μιά μοναδική 
προφύλαξι. νΕστειλε τήν γυναίκα του καί 
τό παιδί του σ9 ένα διπλανό σπίτι. "Ετσι, 
δταν οι Σοβιετικοί πράκτορες έσπασαν τήν 
πόρτα, ειδοποιήθηκε ή καναδική αστυνομία 
καί ή έρευνα έγινε παρουσία τής Βασιλι
κής Καναδικής 9 Εφίππου 9Αστυνομίας.

Γιατί οι Ρώσοι ένδιαφέρονταν τόσο πολύ 
γ ι αυτόν τον μικροϋπάλληλο; Μήπως πρά
γματι ό Γκροτσένκο είχε στά χέρια του 
κάτι ενδιαφέρον;

Τό άλλο πρωί, στις 6 Σεπτεμβρίου ακρι
βώς, ό 9Ιγκόρ Γκροτσένκο παρέδωσε 
τά έγγραφα στήν αστυνομία. 9Απεδείχθη 
δτι είχαν σταλή στήν Μόσχα δείγματα 
ουρανίου καί δτι ό καθηγητής "Αλαν Νάν 
Μαίυ, ένας από τούς πιο σπουδαίους καί 
πιο έμπιστους επιστήμονες, άφοσιωμένος 
στις μελέτες τής ατομικής ένεργείας, είχε 
δώσει στούς Σοβιετικούς λεπτομερέστατη 
περιγραφή τής ατομικής βόμβας. Δέν είναι 
εκπληκτικό πού αυτές οι πληροφορίες δέν 
έγιναν κατ άρχήν πιστευτές. Σύντομα 
όμως ο Γκροτσένκο καί ή οίκογένειά του 
απομακρύνθηκαν από τήν9 Οττάβα καί με
ταφέρθηκαν σέ κάποια τοποθεσία πού 
κρατήθηκε απόλυτα μυστική.

Ή  πρώτη αυτή καταγγελία τοϋ Γκρο- 
τσένκο  ̂ έγινε αφορμή γιά μιά μαχροχρό
νια καί πολύπλοκη διαδικασία. αΟταν μετα- 
φράσθηκαν τά έγγραφα, ήλθαν στήν επι
φάνεια συνταρακτικά γεγονότα, απίστευτες 
αποκαλύψεις. Ή  σοβιετική πρεσβεία διε- 
μαρτυρήθη γιά τήν έπέμβασι τής καναδικής 
αστυνομίας «σέ εσωτερική της ύπόθεσι» 
άρχισε άνάκρισι, άπεκαλύφθησαν καταθέ
σεις, διάφορα γεγονότα, δημιουργήθηκε 
παγκόσμιος σάλος.

'Ο Γκροτσένκο είχε παραδώσει εκατό 
επίσημες αναφορές από τις όποιες άπε- 
καλυπτετο δλη ή εσωτερικήδιάρθρωσιςτής 
σοβιετικής κατασκοπίας στήν 9Αμερική 
καί στήν 'Α γγλ ία . Στήν Σοβιετική ”Ενωσ. 
είχαν φθάσει έγγραφα, υπολογισμοί, φίλμς 
καί φωτογραφίες τών εργοστασίων τοϋ 
Τσώκ Ρίβερ, ενός από τά πλέον φρουρού- 
μενα εργαστήρια στις Ηνωμένες Πολιτείες 
9Αμερικής. 9Επί πλέον από τά ίδια έργα- 
στηρια, κάποιος πράκτωρ όνο μάτι <*Αλεκ» 
πήρε δείγμα ουρανίου 235.

'Ο Πρόεδρος Τροϋμαν άν έθεσε τήν 
ύπόθεσι στήν ”Εφ Μπί ~Αι, ό Καναδός 
πρωθυπουργός Μακέντζη Κίνγκ πήγε 
στο Λονδίνο γιά νά συναντήση τον "Αγγλο 
πρωθυπουργό "Αττλη καί ή Σκώτλαντ 
Γυάρντ διέθεσε τούς ικανώτερους πράκτο
ρες της. Ποιος ήταν ό "Αλεκ; 9Από τις
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Ή  διάσπασις τοΰ ατόμου, κοσμοΐστορικό γεγονός 
από πολλές άπόψεις, άνοιξε νέους δρόμους και στήν 
κατασκοπία. Πράκτορες και τών δυο κόσμων, τοΰ 
’Ανατολικού και τοΰ Δυτικοΰ μπλοκ, χρησιμοποίη
σαν τις πιο έξελιγμένες μεθόδους τής τεχνικής γιά 
τήν υποκλοπή των ατομικών μυστικών. Επιστήμο
νες διεθνοΰς κόρους έθεσαν τις γνώσεις και τήν 
πείρα τους στήν όπηρεσίατών μυστικών ΰπηρεσιών 
αντιπάλων χωρών, δημιουργώντας έτσι τήν «Ισορ
ροπία τοΰ τρόμου», ή όποια συνεχίζεται πάντοτε.

περιγραφές, πού βρέθηκαν στα έγγραφα 
τον Γκροτσένκο, πήραν εϋκο/ιζ ·;Λρίκες 
πληροφορίες. 'Ο «”Αλεκ» ήταν Αγγλος 
επιστήμων πού συνεργάσθηκε στήν δη
μιουργία τής ατομικής βόμβας και είχε 
έργασθή γιά μεγάλο διάστημα στα ατο
μικά εργαστήρια των 'Ηνωμένων Πολι
τειών.

Οι πληροφορίες άντ αποκρίνονταν σε 
κάποιον πού, παρά τις ενοχοποιητικές 
ενδείξεις, ήταν άνώτερος υποψίας. [Επρό- 
κειτο γιά τον διάσημο φυσικό *Αλαν Νάν 
Μαίυ. Δεν είχε δείξει ποτέ συμπάθεια στούς 
κομμουνιστάς, ούτε ό τρόπος πού ζοϋσε 
έδειχνε δτι πλούτισε ξαφνικά. Γιατί λοιπόν 
έγινε κατάσκοπος; (Τό παρεδέχθη ό ίδιος 
άργότερα: νΗθελε νά κατέχουν και οι δυο 
Μεγάλες Δυνάμεις Η Π Α φΕ Σ ΣΔ τό 
φοβερό αυτό όπλο, γιά νά ύπάρχη ισορρο
πία δυνάμεων καί ειρήνη). 9Από τις δη
λώσεις του Γκροτσένκο ήταν αρκετά εύκο
λο νά άποκαλύψουν τό Σοβιετικό στρατιω
τικό άκόλουθο στήν Όττάβα, άλλά ήταν 
πολύ δύσκολο νά συλλάβουν ένα επιστή
μονα σάν τον Μαίυ.

*Ηξεραν οτι 6 "Αλεκ έπρεπε νά συνάν
τηση ένα Ρώσο πράκτορα στις 7 ή 17 ή 
27 9Οκτωβρίου στο Λονδίνο, εμπρός άπό 
τό Βρεταννικό Μουσείο. 'Ο διοικητής 
Λέοναρντ Μπάρτ, τής Σκώτλαντ Γυάρντ, 
άδικα περίμενε, δεν φάνηκε κάνεις. Πα
ρακολούθησαν πολλούς μήνες τον Νάν 
Μαίυ, τον φωτογράφιζαν, τον ακολου
θούσαν παντού. Δεν έδωσε τήν παραμικρή 
αφορμή. Ά λλά  ό Λέοναρντ Μπάρτ ήταν 
σίγουρος. Στις 15 Φεβρουάριου 1946 συ
νάντησε τον επιστήμονα, τού μίλησε και 
τού έδωσε νά καταλάβη οτι βρίσκονταν 
επί τά ίχνη του. Προσπάθησέ νά τον έκ- 
νευρίση ώστε νά άποκαλυφθή. Μετά άπό 
πέντε ήμέρες, ό Μαίυ έκανε τήν πρώτη 
ύποχώρησι: παραδέχθηκε οτι αυτός ό 
ίδιος έπρόκειτο νά συναντηθή με κάποιον 
έξω άπό τό Βρεταννικό Μουσείο και νά τού 
πή τήν συνθηματική φράσι: «Πολλούς 
χαιρετισμούς άπό τον Μάϊκλ».

'Η  άνάκρισις έγινε πιεστική. 'Ο Μαίυ 
παραδέχθηκε δτι είχε υπεξαιρέσει άπό τό 
εργαστήριο τού Τσώκ Ρίβερ δείγματα 
ουρανίου. Σε λίγες ήμέρες ,δυό πράκτορες 
τής Σκώτλαντ Γυάρντ παρουσιάσθηκαν

στο Κίνγκς Κόλλετζ, δπου ό Ά λα ν  Μαίυ 
τελείωνε τήν παράδοσι ενός μαθήματος 
ατομικής φυσικής. ΎΗταν τό τέλος.

Στο μεγαλειώδες σχέδιο Μανχάτταν 
γιά τήν κατασκευή τής ατομικής βόμβας, 
εργάζονταν χιλιάδες ανθρώπων με 750 
επόπτες με σκοπό τήν παρακολούθησι 
τών εργαζομένων. Λίγοι ήσαν εκείνοι πού 
γνώριζαν τά μυστικά τής βόμβας. Πολλοί 
δμως ήξεραν ένα μέρος τής ύποθέσεως, 
λεπτομέρειες, ιδιαιτέρους υπολογισμούς. 
Συμμετείχαν πολλοί αξιόλογοι επιστήμο
νες. 9Επί πλέον, ή έπίβλεψις καί ή φύλαξις 
δεν ήσαν αυστηρές ούτε κατά τήν διάρκεια 
τού πολέμου ούτε άργότερα... 'Ο εχθρός 
ήταν ό ναζισμός καί εάν ένα συμμαχικό 
κράτος, όπως ή Ρωσσία, μάθαινε κάποιο 
μυστικό ήταν προτιμότερο νά καλυφθή 
τό σκάνδαλο.

Ή  ιστορία τού Κλάους Φούκς είναι πιο 
περίπλοκη. Δεν κινήθηκε άπό φόβο ή άπό 
επιθυμία νά ζήση καλύτερα, νά κερδίση 
χρήματα. Τον ώθησε ή Ιδεολογία του μόνο 
καί — όπως ό ”Αλαν Μαίυ Η  ή πεποίθησίς 
του, αν καί οι δυο Δυνάμεις είχαν τήν άτο- 
μική βόμβα, καμμιά δεν θά τήν χρησιμο
ποιούσε.

'Ο Κλάους Φούκς είχε γεννηθή στήν 
Γερμανία καί ένεγράφη στήν κομμουνιστι
κή νεολαία. Με τήν άνοδο τού Χίτλερ έφυγε 
στήν Α γγλ ία  ( ενώ ό πατέρας του έμεινε 
στήν Γερμανία) καί έπεδόθη στήν μελέτη 
τής φυσικής καί τών μαθηματικών στον 
ελεύθερο κόσμο. ΕΙδικώτερα, ή ατομική 
φυσική, απέκτησε στο πρόσωπο τού 
Κλάους Φούκς ένα ξεχωριστό επιστήμονα. 
Σιγά σιγά μπήκε στον κύκλο τών εμπί
στων επιστημόνων, εκείνων πού ήξεραν τά 
σπουδαιότερα μυστικά γιά τήν μελέτη 
τής κατασκευής τής ατομικής βόμβας,

Είχαν περάσει τέσσερα χρόνια άπό 
τήν πρώτη έκρηξι τής ατομικής βόμβας, 
δταν οι πράκτορες τής 3,Εφ Μπί νΑι άντε- 
λήφθησαν δτι δεν είχαν πλέον τό μονο
πώλιο τής άτομικής βόμβας. Τότε, οι υπο
ψίες στράφηκαν στον δόκτορα Φούκς. 
Είχε έργασθή αρκετό καιρό στις 'Ηνωμέ
νες Πολιτείες, δπου τον έστειλε γιά συ
νεργασία τό περιφερειακό σχέδιο Μανχάτ
ταν. νΗξερε τά μυστικά τού Λος Άλάμος, 
είχε συμβάλει στήν πρώτη έκρηξι τού

9Επάνω, ό περίφημος άρχικατάσκοπος 
τών ατομικών μυστικών Ρούντολφ ”Α- 
μπελ πού πέθανε πρόσφατα καί κάτω ό 
Κλάους Φούκς καί ό συνεργάτης του Χάρρυ 
Γκόουλντ πού πρόδωσαν άτομικά μυστικά 
τής 3Αμερικής.
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Ό  πόλεμος 
τών κατασκόπων 
για τά μυστικά 
τής ατομικής 
ένεργείας.

3 Αλαμογκόρντο, στο Νέο Μεξικό, κυκλο
φορούσε στα ιδιαίτερα γραφεία, στα σπου
δαιότερα εργαστήρια. Ποιος Θά ήταν κα
ταλληλότερος κατάσκοπος από τον Φούκς;

Τότε ό Φούκς βρισκόταν στην 3Αγγλία. 
*Εργαζόταν στο Χάργουελ, στο ίδρυμα 
ατομικών ερευνών. Χρειάσθηκαν πολλές 
ανακρίσεις, τον πίεσαν πολύ και τελικά 
ομολόγησε — στις 3 Φεβρουάριου 1950 — 
δτι πράγματι είχε παραδώσει στην Σο
βιετική "Ενωσι σπουδαία άτομικά μυστι
κά. Δεν το έκανε γιά κέρδος. Ή  κατασκο
πευτική του δράσις άρχισε το 1939. Δ ι
καιολογήθηκε λέγοντας: «Το άτομικό μυ
στικό, αν τό ξέρουν δυο, σημαίνει το τέλος 
του πολέμου ή τουλάχιστον τό τέλος τοϋ 
πολέμου γιά την πλήρη καταστροφή τής 
άνθρωπότ ητος.

'Ο επιστήμων δεν είναι ουδέτερος, πρέ
πει νά έχη έπίγνωσι αύτοϋ πού ανακαλύ
πτει και νά ξέρη πότε είναι άναγκαιο νά 
αποφυγή τις κακές επιπτώσεις τής άνα- 
καλύψεώς του».

3Αλλά σε ποιόν έδωσε τις πληροφορίες 
του ό Φούκς; Π  ο ιοί άποτ έλουσαν τό κα
τασκοπευτικό δίκτυο τοϋ οποίου ήταν μέ
λος; Δεν υπήρχε δίκτυο, είπε ό Φούκς. 
"Εδινε τις πληροφορίες σε. κάποιον τοϋ 
οποίου δεν ήξερε τό πραγματικό άνομα. 
Είχε έμφάνισι ενός κοινοϋ 3Αμερικανού. 
Τον είχε συναντήσει μερικές φορές στήν 
Νέα 9Υόρκη τό 1944, μιά φορά στο Καιμ- 
πριτζ τής Μασσαχουσέττης τό 1945 και 
δυο φορές στο Σάντα Φέ, στο Νέο Μεξικό. 
Δεν έπρόκειτο γιά άτομικό φυσικό, άλλα 
άσφαλώς ήξερε φυσική και μαθηματικά.

Πώς νά βρεθή αυτός ό άνθρωπος; 'Η  
"Εφ Μπί "Αι αφήνιασε. Διάλεξε εκατομ
μύρια ανθρώπους, ξεχώρισε τούς φυσικούς, 
περιόρισε τις υποψίες της σέ πενήντα αν
θρώπους, σε είκοσι και τέλος σέ ένα μόνο: 
τον Χάρρυ Γκόουλντ. Πώς δμως νά τοϋ 
καταλογίσουν ευθύνη αφού δέν είχαν τήν 
παραμικρή ένδειξι εις βάρος του;

'Ο κατάσκοπος έκανε μιά άνοησία. "Ο
ταν είχε πάει στήν Σάντα Φέ γιά νά συναν- 
τήση τόν Φούκς, επειδή άπέφυγε νά ζητή- 
ση πληροφορίες, άγόρασε ένα χάρτη τής 
περιοχής. Αυτός ό χάρτης βρέθηκε στά 
πράγματά του και διέψευσε τις διαβεβαιώ
σεις του δτι δέν είχε πάει ποτέ στο Νέο 
Μεξικό. Τόν συνέλαβαν στις 23 Μαιου 1950.
"Εδειξε πλήρη μετάνοια, παραδέχθηκε δτι 
πρόδωσε από ιδεολογικά κίνητρα. Διεβί- 
βαζε τις πληροφορίες πού έπαιρνε σέ κά
ποιον «Τζών», ό όποιος άπεκαλνφθη δτι 
ήταν ό 3 Ανατόλι Α. Γιόκοβλεφ, Σοβιετικός 
άντιπρόξενος στήν Νέα Ύόρκη.

'Ο Χάρρυ Γκόουλντ ήξερε δτι ό μόνος 
τρόπος γιά νά σωθή από τήν ηλεκτρική 
καρέκλα ήταν νά όμολογήση. Είπε, λοιπόν, 
πόλεις, ονόματα, ημερομηνίες, περιστατι
κά, δλα δσα χρειάζονταν γιά νά παγιδεύ- 
σουν μεγάλο αριθμό κατασκόπων. eΟμο
λόγησε άκόμη δτι, εις αντάλλαγμα τών

πληροφοριών του, πήρε τό παράσημο Λέ- 
νιν. 'Ο Χάρρυ Γκόουλντ καταδικάσθηκε 
τήν 1η Δεκεμβρίου 1950 από τό 'Ομοσπον
διακό Δικαστήριο τής Φιλαδέλφειας σέ 
φυλάκισι 30 ετών.

Τρεις εβδομάδες μετά τήν σύλληψι τοϋ 
Γκόουλντ συνελήφθη καί ό Νταίηβιντ 
Γκρίηνγκλας καί στις 17 3Ιουλίου, ακο
λούθησε ή σύλληψις τοϋ ζεύγους "Εθελ 
καί Τζούλιους Ρόζενμπεργκ. Τήν ίδια 
σχεδόν ήμέρα εξαφανιζόταν ό 3Ανατόλι 
Γιόκοβλεφ από τήν Νέα 'Υόρκη. 'Ο 
Νταίηβιντ Γκρίηνγκλας ομολόγησε πολλά. 
Ή τα ν μηχανικός, πρώην λοχίας. Είχε 
υπηρετήσει τό 1944 στο κέντρο τοϋ Λος 
3Αλάμος καί έδωσε σημαντικές πληροφο
ρίες στον Χάρρυ Γκόουλντ, αλλά δπως κα
τέθεσε μέ τήν προτροπή τής συζύγου του, 
έδωσε πολλές πληροφορίες στον γαμβρό 
του Τζούλιους Ρόζενμπεργκ. 'Η  άδελφή 
του "Εθελ έγραφε στήν γραφομηχανή τις 
άναφορές πού παρέδιδαν στούς Σοβιετι
κούς, δηλαδή στον άντιπρόξενο Γιόκοβλεφ.

Τό ζεύγος Ρόζενμπεργκ άρνήθηκε μέ 
πείσμα τήν κατηγορία τής κατασκοπίας.

Πράγματι, δέν υπήρχε εναντίον τους 
καμμιά συγκεκριμένη άπόδειξις έκτος 
από μερικές καταθέσεις, Ιδιαιτέρως τών 
γονέων τους. 3Εν τούτοις, αν καί σέ δλο 
τόν κόσμο έγιναν διαμαρτυρίες καί εκ
κλήσεις γιά επιείκεια, καταδικάσθηκαν 
σέ θάνατο. Λόγω τής μετάνοιας του (ίσως 
υπερβολικά μεγάλης) ό Νταίηβιντ Γκρί
ηνγκλας καταδικάσθηκε σέ δεκαπέντε 
ετών φυλάκισι. 3Αφέθη ελεύθερος τό 1965, 
ενώ ό Γκόουλντ θά έκτίση τά δεκαέξη άπό 
τά τριάντα χρόνια τής ποινής του.

'Ο Μόρτον Σόμπελ, φίλος τών Ρόζεν
μπεργκ, εναντίον τοϋ όποιου υπήρχε μιά 
κατάθεσις χωρίς συγκεκριμένες αποδεί
ξεις, καταδικάσθηκε επίσης σέ 30 χρόνια. 
Βγήκε άπό τήν φυλακή τοϋ 3Αλκατράζ 
στις 14 3Ιανουάριου 1969. 'Ο Τζούλιους 
καί ή "Εθελ Ρόζενμπεργκ έξακολούθησαν 
νά διακηρύσσουν τήν άθωότητά τους, 
άλλά στις 19 3Ιουνίου 1955 τούς οδήγησαν 
στήν ήλεκτρική καρέκλα τών φυλακών 
Σίνγκ Σίνγκ, άφοϋ ό πρόεδρος 3Αϊζεν- 
χάουερ άρνήθηκε νά τούς δώση χάρι.

"Οσο γιά τόν Φούκς καταδικάσθηκε 
σέ 14 ετών φυλάκισι (σύμφωνα μέ τόν 
βρεταννικό νόμο δέν έδωσε πληροφορίες 
σέ εχθρό, άλλά σέ χώρα τυπικώς σύμμαχο), 
έξέτισε τήν ποινή του καί στις 7 3Ιουνίου 
1959 έφυγε άπό τό Λονδίνο μέ ένα άερο- 
πλάνο πού τόν μετέφερε στήν 3Ανατολική 
Γερμανία.

Η  κατασκοπευτική δραστηριότης στο 
άτομικό πεδίο δέν έχει σταματήσει. 'Η  
Σοβιετική "Ενωσις παρεδέχθη δημοσία, 
το 1962, οτι 100.000 3Αμερικανοί
ενεργούν κατασκοπία εις βάρος της. ΟΙ 
'Ηνωμένες Πολιτείες άνταπήντησαν δτι 
στήν χώρα τους υπάρχουν τριακόσιες χ ι
λιάδες Σοβιετικοί κατάσκοποι. Τυπική 
ή περίπτωσις τοϋ συνταγματάρχη "Αμπελ.

'Ο Ροϋντολφ "Αμπελ έδρασε στις 'Ηνω
μένες Πολιτείες τό 1948. Π ήγε εκεί άπό 
τόν Καναδά, άπό δπου τόν έδιωξαν ώς 
Λιθουανό πρόσφυγα, καί άνοιξε ένα στούν
τιο ζωγραφικής στο Μπροϋκλιν .Πήρε τό 
άνομα 3Εμίλ Γκόονλντφας, ενός προσώπου 
πράγματι υπαρκτού, άλλά γιά δυο μήνες 
μόνο. Κανείς δέν ήξερε δτι ό συνταγματάρ
χης, πού είχε πολλή μεγάλη πείρα στις 
μικροφωτογραφίες, εμφάνιζε μυστικά έγ
γραφα μέ στρατιωτικές καί επιστημονικές 
πληροφορίες καί τά έστελνε στήν Σοβιε
τική "Ενωσι μέ τούς πιο απίθανους τρό
πους. 3Απεκαλύφθη μόλις τό 1957, δταν 
ένας συνεργάτης του, ό Ρέίνο Χάϊμπανεν,

τόν κατήγγειλε στούς 9Αμερικανούς πρά
κτορας γιά λόγους όχι πολύ γνωστούς. 
*Εγινε τότε γνωστό δτι ό Ροϋντολφ 
"Αμπελ πρωτοστατούσε στήν Σοβιετική 
κατασκοπία στις 'Ηνωμένες Πολιτείες, ή 
τουλάχιστον σέ ένα σημαντικό τμήμα της, 
καί στήν Νότιο 3Αμερική.

'Ο "Αμπελ καταδικάσθηκε τριάντα 
χρόνια, άλλά, τό 1962, οι 'Ηνωμένες Πολι
τείες τόν άφησαν ελεύθερο εις αντάλλαγμα 
τής άπελευθερώσεως άπό τήν Σοβιετική 
"Ενωσι τοϋ Φράνσις Πάουερ, πιλότου τοϋ 
κατασκοπευτικού αεροπλάνου Υ —2, πού 
είχε καταρριφθή τό 1960. 'Ο "Αμπελ 
πέθανε τόν Νοέμβριο τοϋ 1971.

Μεταξύ τών διαφόρων αποδείξεων, πού 
βρέθηκαν στο στούντιο τοϋ "Αμπελ, υπήρ
χαν καί δυο ενδιαφέρουσες φωτογραφίες. 
7Ηταν ό Πήτερ Τζών Κρόγκερ καί ή γυ 
ναίκα του "Ελ.εν Τζούς. Τότε δέν είχαν δώ
σει σημασία σέ αυτές τις φωτογραφίες, 
έως δτ ου τόν Μάρτιο τοϋ 1961, τό ζεύγος 
Κρόγκερ δικάσθηκε στο Λονδίνο μέ τήν 
κατηγορία τής κατασκοπίας υπέρ τής Σο
βιετικής 'Ενώσεως.

3Εγκέφαλος αύτοϋ τοϋ δικτύου ήταν ό 
Γκόρντον νΑρνολντ Λονσνταίηλ (αν ήταν 
αυτό τό πραγματικό του άνομα). νΑλλα 
μέλη ήσαν ό Χένρυ Φρέντερικ Χιοϋτον 
καί ή φίλη του "Εθελ 3Ελίζαμπεθ Τζή. 'Ο 
Χιοϋτον υπηρετούσε στήν ναυτική βάσι 
τοϋ Πόρτλαντ, στο γραφείο δπου έσχε- 
διάζετο τό πρώτο βρεταννικό άτομικό 
υποβρύχιο. Μαζί μέ τή Τζή παρέδιδαν 
πληροφορίες καί έγγραφα στο Λονσνταίηλ, 
ό όποιος τά έδιδε στον Κρόγκερ γιά νά 
τά διαβιβάση στήν Ρωσσία. 'Ο  άρχηγός 
καταδικάσθηκε 25 χρόνια, οι δυο Κρόγκερ 
σε 20 ,ό Χιοϋτον καί ή φίλη του 15 χρόνια. 
Οι «κατάσκοποι τοϋ Πόρτλαντ» δπως 
τούς έλεγαν, δροϋσαν σέ μιά βιλλίτσα 
ομοια μέ πολλές άλλες, άλλά πού στήν 
πραγματικότητα ήταν ένα είδος ισχυρό
τατα εξοπλισμένου οχυρού.

Βεβαίως είναι γνωστές οι πιο θορυβώ
δεις περιπτώσεις κατασκοπίας,. δσεςέφθα- 
σαν σέ δημόσιες δίκες. 3Αλλά αυτό δέν ση
μαίνει δτι οι πιο θορυβώδεις είναι καί οί 
πιο σπουδαίες περιπτώσεις. 3Αφορμή γιά 
κατασκοπία μπορεί νά είναι ένα επιστη
μονικό συνέδριο, μιά συνάντησις μεταξύ 
συνεργατών άπό διάφορες χώρες, μιά απε
ρίσκεπτη δήλωσις ενός από τούς «αφο- 
σιωμένους στήν εργασία τους» επιστήμο
νες, δηλαδή, άπλούστατα, ή μεταφορά 
ενός έπιστήμονος από μιά χώρα σέ άλλη.

'Η  τελευταία, είναι ή περίπτωσις τοϋ 
3Ιταλού έπιστήμονος Μπροϋνο Ποντεκόρβ, 
πού διηύθυνε μέ επιτυχία πειράματα στο 
άγγλικό εργαστήριο τοϋ Χάργουελ. 'Ο  
καθηγητής Ποντεκόρβ έξαφανίσθηκε μύ
στη ριωδώς τό 1950, όταν είχε πάει γιά  
διακοπές. Ξαναεμφανίσθηκε στήν Μόσχα, 
δπου τώρα είναι μέλος τής Σοβιετικής 
3Ακαδημίας 3Επιστημών. 3Εργάζεται στο 
Ιδρυμα3Ατομικών3Ερευνών,πού βρίσκεται 

132 χιλιόμετρα βορείως τής ρωσικής 
πρωτ ευούσης.

'Η  άτομική κατασκοπία άρχισε λοιπόν 
ταύτοχρόνως μέ τήν άνακάλυψι τής δια- 
σπάσεως τοϋ άτόμου καί ίσως δέν θά 
σταματήση ποτέ. Οι κατάσκοποι δημιουρ
γούν'αυτό πού σωστά λέγεται «ισορροπία 
τοϋ τρόμου». «3Ανακαλύψαμε τόν διάβολο, 
τόν όιασπείραμε παντού καί τώρα θά έχω- 
με τήν ευθύνη στούς αιώνες», έγραψε ό 
επιστήμων Ρόμπερτ 3 Οππενχάιμερ: οι 
άτομικοί κατάσκοποι φροντίζουν νά μοι- 
ρασθή ό διάβολος σέ ίσια μέρη άνάμεσα 
στις Μεγάλες Δυνάμεις τής Γής.
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Πως θά ξεχάσετε 
ενα θησαυρό.

’Αλήθεια τί αισθήματα θά δοκι- 
] μάζατε αν χάνατε ένα θησαυρό; Μά 
1 θά πήτε: γιά νά χάση κανείς ενα θη- 
I σαι>ρό πρέπει κατ’ άρχήν νά τον έχη.

Πολύ σωστά. "Ας ύποθέσουμε, λοι- 
I πόν, δτι τον έχετε καί τον χάνετε. 

Πώς θά νοιώσετε ; Ασφαλώς θά 
αίσθανθήτε νά σκοτεινιάζη δλος ό κό- 

[ σμος καί το έδαφος νά φεύγη κάτω 
| άπό τά πόδια σας.

Στη κατάσταση αύτή βρέθηκε καί 
ό I. Κ., πριν λίγο καιρό. Καί φυσικά 

| τηλεφώνησε στην "Αμεσο ’Επέμβα- 
I σγ3*

Ό  θησαυρός είχε χαθή κοντά στό 
Ξενοδοχείο Φλοίσβος, στην περιοχή 
Μαρκοπούλου—Ώρωποΰ. Ή  μορ
φή του ήταν συνηθισμένη: ένας κθι- 

I νός κοινότατος χαρτοφύλακας—ό R*- 
I ποιος δμως δεν ήταν καθόλου... κε- 
I νός σέ περιεχόμενο. ’Αντίθετα μάλι- 
| στα ήταν παραφουσκωμένος. Περι- 
I εϊχε—κρατήστε παρακαλώ, την άνα- 
I πνοή σας!—έφτά καί μισό εκατομ

μύρια δραχμές 1
Μά θά άναρωτηθήτε δικαιολογη- 

I μένα, ίσως, πώς είναι δυνατόν νά 
I χαθή, ή μάλλον νά ξεχασθή ένας 
I τέτοιος θησαυρός; Ή  άπορία σας 
I είναι καί δική μας. "Αν τό γνωρί- 
I ζαμε, θά έκδίδαμε έναν οδηγό με 
I συμβουλές «πώς θά ξε... χάσετε 
I ένα θησαυρό». Δυστυχώς δμως δεν τό 
I ξέρουμε.

Οι έλπίδες γιά νά βρεθή είναι 
I ελάχιστες. Καί αύτό, γιατί τό μέγεθος 
I τού χρηματικού ποσού καί ή παρά

δοσή του είναι «ποσά άντιστρόφως 
άνάλογαυ. Βλέπετε άποτελεϊ μεγάλη 

I δοκιμασία γιά την ήθική τού καθε- 
I νός μας ένα τέτοιο ποσό.

Εύτυχώς δμως γιά τον άπολέσαν- 
τα, πού άπό την περιοχή πού ύπέ- 
δειξε δέν πέρασαν «βέβηλα)) χέρια.

"Ετσι τό πλήρωμα τού περιπολι
κού υστέρα άπό έπίμονη έρευνα, κα- 
τάφερε νά βρή τό χαρτοφύλακα «σώο 
καί άβλαβή)) καί νά τον παραδώση 
άμέσως στον κάτοχό του, ό όποιος 
μάλιστα θέλησε νά δώση στούς αν- 
δρες τού περιπολικού τά «εύρετρα)), 
τά όποια σύμφωνα μέ τό Νόμο 
εδικαιούντο.

Αύτοί εύγενικά τά άποποιήθη- 
καν. Έκτελούσαν «διατεταγμένη ύ- 
πηρεσίαυ. Καί δέν έκαναν τίποτα 
περισσότερο άπό τό καθήκον τους...

Έ να έπικίνδυνο έπάγγελμα.

ΤΑ ΕΓΚΛΗΜ Α ΤΟ Λ ΟΓΙΚΑ μας 
χρονικά εμπλουτίζονται συχνά με 
περιστατικά οχι και τόσο συνηθισμέ
να. "Ενα τέτοιο αδίκημα πού εμφα
νίστηκε τά τελευταία χρόνια και 
ευδοκίμησε και στον τόπο μας είναι 
και οι αρπαγές γυναικείων τσαντών. 
ΟΙ «τσαντάκηδες», όπως άποκα- 
λοϋνται, είναι συνήθως νεαροί, επο
χούμενοι ή ..πεζοπόροι. 'Η  φυγή 
των πρώτων είναι εύκολώτερη. ΟΙ 
δεύτεροι σώζονται καμμιά φορά 
διά των ...ποδιών. 'Η  λεία τους τις 
περισσότερες φορές δέν είναι παρά 
άχρηστα γι αυτούς γυναικεία «άξε- 
σουάρ».

"Ενα τέτοιο περιστατικό συνέβη 
πριν λίγο καιρό στό Αιγάλεω μέ 
πρωταγωνιστή ενα νεαρό, πού ανήκε 
στούς ...πεζούς.

Μετά άπό τηλεφώνημα του θύ
ματος, πού δέν έχασε καθόλου τήν 
ψυχραιμία του, κινητοποιήθηκε ή» 
"Αμεσος 9Επέμβασις, δυο περιπο
λικά τής οποίας σέ ένα δυο λεπτά

βρίσκονταν επί τόπου. Και φυσικά 
άρχισαν τό «χτένισμα» τής περιο
χής. 'Ο δράστης όμως είχε γίνει 
άφαντος, λές και άνοιξε ή γής και 
τον κατάπιε.

9Επειδή ό χρόνος πού μεσολάβησε 
ήταν πολύ λίγος και ό δράστης, μέ 
βάση τήν κοινή λογική, δέν θά έπρε
πε νά έχει προλάβη νά άπομακρυνθή, 
δ επικεφαλής 9Ενωμοτάρχης του 
ενός περιπολικού σκέφτηκε οτι σκό
πιμο θά ήταν νά κάνη μιά έρευνα 
και στις γύρω πολυκατοικίες.

'Η  σκέψη του, όπως άποδείχτηκε, 
ήταν πολύ λογική. Γιατί ό νεαρός 
«τσαντάκιας» είχε αποκτήσει τή συν
ήθεια, μετά τά «κατορθώματά του», 
νά καταφεύγη σέ... πολυκατοικίες. 
9 Α π όπου, μετά τό «σούφρωμα» 
τών χρημάτων και τήν άπόρριψη 
τών πειστηρίων, έβγαινε σάν «Κύ
ριος», άφοϋ βέβαια είχαν τελειώσει 
οι έρευνες και είχε κοπάσει ό θόρυ
βος.

9Αλλά στήν περίπτωσή μας λο
γάριαζε χωρίς τον... ξενοδόχο. ”Η  
μάλλον τον 9Ενωμοτάρχη. 'Ο όποιος 
σέ μιά πολυκατοικία διαπίστωσε οτι 
τό ασανσέρ ήταν κρατημένο κάπου 
στό ενδιάμεσο δύο ορόφων. Κάλεσε, 
ξανακάλεσε μά τίποτα. Στο μεταξύ 
δ εγκλωβισμένος στον ανελκυστήρα 
άρχισε νά καλή σέ βοήθεια. 9Απο
φάσισε τότε νά μείνη δ ίδιος έκεΐ 
στήν είσοδο σάν σκοπός και νά στεί- 
λη τον δδηγό Χωροφύλακα ν άνα- 
ζητήση κάποιον ειδικό γιά τις βλά
βες. Βρέθηκε άμέσως καί σέ λίγο 
κατάφερε νά βγάλη τον εγκλωβι
σμένο, πού ήταν ένας νεαρός, πού 
κρατούσε... τσάντα. Και επειδή αυ
τό δέν είναι φυσιολογικό γιά νεα
ρούς, δ 9Ενωμοτάρχης κάλεσε τήν 
παθοϋσα, ή όποια γνώρισε στό πρό
σωπό του και τό δράστη καί φυσικά 
τήν... τσάντα της.

*Ετσι έχασε ή μάλλον δέν κέρδισε 
τις οχτώ χιλιάδες δραχμές περίπου 
πού περιείχε ή τσάντα.

Είναι κι αύτό μέσα στα τυχερά 
του επαγγέλματος πού διάλεξε δ 
νεαρός.
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ΚΑΤΟΠΙΝ άποφάσεως των 'Υπουργών Σιδηρο
δρόμων καί Διοικήσεως Πρωτευούσης καί Τουρισμού, 
διά τήν έξυπηρέτησιν της συγκοινωνίας, θά τοποθετη
θούν προσεχώς τρία περίπτερα παραλλήλως της λεω- 
φορειακής γραμμής Αθηνών — Κηφισίας. Συγκεκρι- 
μενως ή τοποθέτησίς των προβλέπεται νά γίνη εις τήν 
αρχήν της λεωφόρου Βασ. Σοφίας, τό τέρμα Α μπε
λοκήπων καί τό Αμαρούσιον. Εις Ινα έκαστον τών 
περιπτέρων τούτων θά τοποθετηθή άνά εις Σταθμάρ
χης, ό όποιος έν συνενοήσει μετά τών άφετηριών ( Πλα
τεία ι Κάνιγγος καί Κηφισίας) θά ρυθμίζη τήν επιβα
τικήν κίνησιν. *Ήδη εις τάς δύο αύτάς άφετηρίας έχει 
έγκατασταθή άνά εις Σταθμάρχης έχων εις τήν διά- 
θεσίν του καί τηλεφωνικήν συσκευήν.

ΚΑΤ’ άναφοράν της Διευθύνσεως Αστυνομίας 
Θεσσαλονίκης, συνελήφθησαν παρ’ ςργάνων της Α γο 
ρανομίας δύο άλευρέμποροι καθ* ήν στιγμήν βοηθού- 
μενοι υπό 6 εργατών, έπεδίδοντο εις τήν πρόσμιξιν 
πιτυρούχων άλεύρων μετά κτηναλεύρων. Εις τάς άπο- 
θήκας τών έν λόγω εμπόρων κατεσχέθη μεγάλη πο- 
σότης νοθευμένου άλεύρου.

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ παρ* οργάνων του Στάθμου Χω
ροφυλακής Κερατέας ή Ι9έτις Ε.Ζ. διότι καιροφυλα- 
κτουσα έξωθι του χωρίου — έδρας του Σταθμού, έπυ- 
ροβόλησε κατά του διερχομένου Ε Α . διά πυροβόλου 
οπλου, με άποτέλεσμα νά τραυματίση τούτον μάλλον 
σοβαρώς. Η δράστις άνακρινομένη ίσχυρίσθη δτι προέ- 
βη εις τήν εγκληματικήν της πράξιν, διότι τό θύμα ήρ- 
νείτο νά νομιμοποιήση τάς μετ* αύτής έρωτικάς σχέ
σεις του.

r ΠΟΙΚΙΛΟΤΡΟΠΩΣ σχολιάζεται καταχωρηθει- 
σα εις έφημερίδα μικρά άγγελία έχουσα ουτω: «Πω
λείται λύκος εις τιμήν εύκαιρίας ήλικίας ένός έτους, εξη
μερωμένος, καί κατάλληλος διά λυκόσκυλον. Πληρο- 
φορίαι παρά τώ Α. Μ. έν Αλμυρώ Βόλου... «Ε πό
μενον είναι νά σχολιάζεται τό πρωτοφανές τούτο συμβάν 
μετά μεγάλης ίλαρότητος διότι συμφώνως με τό γνω
στόν έμμετρον άπόφθεγμα τού θυμοσόφου λαού «Ό  
λύκος κι* άν έγέρασε κι* άλλαξε τό μαλλί του μηδέ τήν 
γνώμη του άλλαξε μηδέ τήν κεφαλή του. . .»

ΔΕΝ είναι γνωστόν — παρατηρεί άθηναΐκή έφημε- 
ρις — εαν οιόωνται αόειαι εις ιόιωτας όια την εγκατα- 
στασιν Ραδιοφωνικών Σταθμών. Έάν έξεδόθη τοι- 
αύτη άδεια καλόν θά είναι νά άφαιρεθή τό συντομώ- 
τερον δυνατόν. Διότι έσχάτως είς ιδιώτης διακηρύσσει 
προς δλην τήν Εύρώπην καί είς μίαν άνυπόφορον Γαλ
λικήν δτι κατοικεί είς Αθήνας. Ό  έν λόγω αύτόκλητος 
Μαρκόνι μεταδίδει είς τά βραχέα κύματα — καλύπτων 
μάλιστα ξένους Ραδιοφωνικούς Σταθμούς μεταδίδον
τας κλασσικήν μουσικήν — δλας τάς φωνογραφικάς 
φρικαλεότητας τά όποια λέγονται «Νεοελληνικά ταγ
κό», ποικιλλομένας άπό διάφορα εύφυολογήματα κάθε 
άλλο παρά πνευματώδη.

ΚΑΤΑ πληροφορίας έξ Εδέσσης, είς τήν λίμνην 
τών χωρίων Νησίου, Βρυτών καί Αγρας, ένεφανίσθη- 
σαν τελευταίως μεγάλα πτηνά, διά τά όποια λέγεται 
δτι καταβροχθίζουν ήμερησίως μεγάλας ποσότητας 
ιχθύων. Τά έν λόγω πτηνά — άγνωστα μέχρι πρό 
τίνος είς τούς κατοίκους — φέρουν ράμφος μήκους 
0,42 έκ. τού μέτρου καί μάρσιππον έν ώ άποθηκεύουν 
τούς καταβροχθιζομένους ίχθείς.

ΚΑΙ ΕΤΕΡΑ περίεργος άλλ’ αύτήν τήν φοράν με
τεωρολογική είδησις. Έ ίς τον κολοφώνα· της Ανοίξεως 
καί ένώ τό ήμερολόγιον δεικνύει τήν 24ην Απριλίου, 
είς τάς περιοχάς Φλωρίνης καί Όλύμπου πίπτει άφθο
νος χιών. Κατά τά φαινόμενα έφέτος οί κατοικοΰντες 
είς τάς περιοχάς αύτάς δτε μετά 7ήμερον θά κληθούν 
νά έορτάσουν τον «Μάην» είς τήν έξοχήν, θά ευρουν 
ιδεώδη τοπεία ούχί διά συλλογήν άνθέων ,άλλά διά 
άγριον χιονοπόλεμον . . .

ΚΑΤΟΠΙΝ άποφάσεως τού Υφυπουργείου Δημο
σίας Ασφαλείας κηρύσσεται ληστής ό φυγόδικος Α ρι
στείδης Πέϊος ή Πέγιος ή Χαρδαλιάς τςΰ Γεωργίου, 
καταγόμενος έκ της περιοχής Γρεβενών. Διά τής ιδίας 
άποφάσεως προκηρύσσεται χρηματική άμοιβή διά μέν 
τήν σύλληψιν ή τον φόνον αύτού 50.000, διά δέ τήν 
αποτελεσματικήν κατάδοσιν τού κρησφυγέτου του 
δραχμ. 30.000.

ΚΑΤ, άναφοράν τής Δ.Χ. Δράμας, είς συνοικισμόν 
τής ομωνύμου πόλεως, ό Γ.Π. έφόνευσε διά δύο πυρο
βολισμών περιστρόφου τήν σύζυγόν του μεθ* ής έτέ- 
λει έν διαστάσει άπό 2ετίας. Ώ ς  προέκυψεν έκ τής προ- 
ανακρίσεως, ό δράστης προέβη είς τήν έγκληματικήν 
του ένέργειαν, άμέσως μετά τήν έκδοσιν δικαστικής 
άποφάσεως δι* ής έκηρύσσετο λελυμένος ό γάμος του 
μετά τού θύματος. Διά τής ιδίας άποφάσεως, έπεδικά- 
ζετο είς τό θύμα καί μία ιδιόκτητος οικία τού ζεύγους, 
πράγμα τό όποιον πριεκάλεσεν τήν μήνιν τού δράστου 
καί έν συνεχεία τήν άπόφασιν νά έγκληματίση.

Ό  Π α λ α ι ό ς
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Βλέποντας καί γράφοντας

το
Κ Α Θ Η Κ Ο Ν

ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ Κουφόπουλο της Άνδρίτσαινας πριν 
λίγο καιρό ένοίς ψυχοπαθής πυροβόλησε μέ τό κυνηγετι
κό δπλο στο πρόσωπο κάποιο Χωροφύλακα καί τον 
τραυμάτισε σοβαρά. Τό γεγονός δτι ό δράστης ήταν 
ψυχοπαθής άποκλείει τον δόλο νομικά καί τήν κάθε 
είδους κακία πού μπορεί κανείς νά καταλογίσει άν- 
θρώπινα. 'Όμως τό δτι ό Χωροφύλακας Νικόλαος 
Μυλωνάς πλησίασε τον οπλισμένο μέ τσεκούρι καί 
καραμπίνα ψυχοπαθή είναι κάτι πού πρέπει νά μάς 
βάλει σε σκέψεις δχι γιατί είναι κάτι τό μοναδικό, 
άλλά γιατί κάποτε πρέπει νά σφίξουμε κάποιο χέρι. 
Συνήθως δταν βλέπουμε μιά κατάσταση μέσα άπό τά 
γραφεία μας βάζουμε κάτω τή λογική καί τή «μόρ
φωσή» μας καί σχεδιάζουμε πώς πρέπει νά ένεργή- 
σουμε, βρίσκουμε έπιχειρήματα άτράνταχτα καί κάπου 

I κάπου άναφέρουμε άνάμεσα άπ* δλα καί μιά φράση 
I κάποιου μεγάλου σοφού ή ένα ρητό γιά νά τεκμηριώ

σουμε καί ν’ άποδείξουμε καλύτερα τήν ορθή βάση 
των συλλογισμών μας. "Ομως σάν ξεφύγουμε άπ* 
αύτά τά γραφεία, σάν κατεβοΰμε πιο κάτω, στο 

I πεζοδρόμιο τού σκοπού τοποθέτη, στον άπομακρυ- 
σμένο ορεινό Σταθμό ή στά μεγάλα καί πολύχρωμα 
φώτα της νυχτερινής ζωής τών μεγαλουπόλεων μέ τά 
καταγώγια τους καί τις λέσχες, μέ τούς «δυνατούς» 
τής νυχτερινής ζωής καί τά διάφορα παράσιτα τής 
κοινωνίας, τότε, τά πράγματα αλλάζουν. Ή  άλήθεια 
έρχεται άντιμέτο^πη μέ τήν λογική, τήν άνατρέπει καί ή 
εύθύνη δίνει μιά δύναμη άνεξήγητη πού κρύβει ένα 
σωρό κινδύνους μέ άποτέλεσμα νά δείχνει τό καθήκον 
μυριάδες φορές τήν πιο άχαρη οψη του. Εκείνα πού 
σχεδιάστηκαν στο ήσυχο γραφείο μέ τά τηλέφωνα 
καί τις κρεμάστρες πού φιγουράρουν τά πηλίκια 
κρεμασμένα, έξαφανίζονται, διαλύονται σάν όνειρο, 
γιατί δνειρο ήταν, καί, σφίγγονται τά δόντια, τά μάτια 
κλείνουν μέ πολλή πίκρα, ή σκέψη τής ζωής, τής 
οικογένειας φεύγει, τά βήματα άκολουθούν τήν τροχιά 
τού χρέους πού ίσως φέρει σέ μιά θυσία ή σέ μιά 
καταστροφή συνάμα. Πάνε οι υπολογισμοί, πάνε τά 
δνειρα πού ήταν δπως θάλεγε ό Καβάφης «Καλώς 
σχεδιασμένα». Τά βήματα χαράζουν σπρωγμένα άπ* 
τό καθήκον τον δρόμο τους άνάμεσα· άπό δύσβατα 
μονοπάτια καί συγκλονιστικές συγκρούσεις πού κανείς 
δέν ξέρει πού βγάζουν. Οι ώρες μπορεί νά φεύγουν 
γρήγορα ή νά στέκονται άκίνητες, βασανιστικές τήν 
νύχτα κι* ή οικογένεια, ή γυναίκα, τά παιδιά στο

ΙΒ σπίτι νά καρτερούν, μά σύ, Σύ ό Χωροφύλακας, θά 
στέκεις ορθός, μέσα στή πρασινίόφαιη στολή σου, 
καρτερικός, γιά νά προλάβεις, νά σώσεις, νά θυσια
στείς άν χρειαστεί. Κι δλα αύτά ίσως θελήσεις τήν 
άλλη μέρα νά τά έξηγήσεις κι ίσως νά μή βρείς τό

I «γιατί». Κι* ό Νικόλαος Μυλωνάς, δσο κι άν σπάζει 
τώρα τό μυαλό του,νά μή βρίσκει τό «γιατί», κι* δλοι

δσοι δπως αυτός τά ίδια άντιμετώπισαν νά μή τό 
βρίσκουν. Καί τούτο δχι γιατί δέν σκέφτηκαν σωστά, 
δχι γιατί δέν κούρασήν τήν λογική, μά γιατί σάν 
αύριο χρειαστεί, πάλι θά μπούν μπροστά άκόμα κι άν 
οι πληγές δέν θάχουν κλείσει. Αύτό δέν μετριέται μέ 
καμμιά ζυγαριά λογικής καί σκέψης. "Ισως νά με
τριέται μέ τήν καρδιά, μέ τό συναίσθημα. "Ισως νά 
μετριέται μέ τό πόσο βαθιά κλείσανε μέσα τους αύτόν 
τον τόπο, πόσο πολύ τον άγάπησαν καθώς καί πόσο 
πολύ άγάπησαν αύτό τό Σώμα πού λέγεται Χωροφυ
λακή καί πού μετρά 144 χρόνια ζωής, γεμάτης άγώνες 
καί θυσίες. "Ισως μετριέται μέ τό πόση συνείδηση έχουν 
χαράξει μέσα τους τό καθήκον καί τό χρέος άπέναντι 
στον άνθρωπο, τον συνάνθρωπο τους πού πονά, πού 
κινδυνεύει, πού άπειλείται, πού καταπατείται σάν 
ελεύθερη ύπαρξη άπ* άλλους άνθρώπους, συνανθρώ
πους, άντικοινωνικά στοιχεία πού είτε λέγονται 
εγκληματίες είτε ψυχοπαθείς. Κι αύτό τό μέτρημα 
δέν έχει τέλος, άκόμη κι άν κάποιο χέρι άδίστακτού 
εγκληματία ή παράφρονα, πιέσει σέ μιά στιγμή τήν 
σκανδάλη κάποιου δπλου καί στο πρόσωπο ή στο 
κορμί τού Χωροφύλακα φυτευθή καυτό τό μολύβι. 
’Ακόμα καί τότε αύτός ό άπλός έφαρμοστής τού Νό
μου, ό φτωχός υπάλληλος τής Πολιτείας, δέν θά με- 
τανοιώσει γιατί πήγε μπροστά, γιατί θέλησε νά είναι 
αύτός πού θά έμπόδιζε μιά συμπεριφορά άντικοινωνική, 
ένα έγκλημα. Καί τούτο γιατί, δπως πιο πάνω γρά
φτηκε, άγάπησε πολύ αύτή τή στολή πού τούδωσε το 
κράτος—πού τού τήν έμπιστεύτηκαν σέ τελική άνά~ 
λύση οι συνάνθρωποί του, ή κοινωνία ή ίδια — γιά 
νάναι ό προστάτης καί γιατί άγάπησε πολύ τον άνθρω
πο πού τον βλέπει σέ κάθε φάση τής ζωής νά άγωνίζε- 
ται γιά νά επιβιώσει. Στο Πανεπιστήμιο τής ζωής πού 
σπούδασε ό Χωροφύλακας, είδε πολλά καί άκουσε πολ
λά. "Ολα δσα άκουσε κι* είδε ήταν γι’ αύτόν κάτι πε
ρισσότερο άπό χίλιες παραδόσεις σοφού πανεπιστη
μιακού καθηγητή πού άπό κάποιο θρανίο θά άκουγε, 
γιατί είναι σωστό αύτό πού λένε δτι ή κοινωνία είναι 
τό μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο. Κι* αύτή τήν κοινωνία 
ό Χωροφύλακας τήν ζεί σέ δλες τις φάσεις της, 
σ’ δλες τις διακυμάνσεις της περισσότερο άπό κάθε 
άλλο οργανικό μέλος της. Κι* αύτή ή σπουδή τών 
κοινωνικών φαινομένων τον φέρνει πολύ κοντά στον 
άνθρωπο πού δρά μέσα της είτε σάν θετικό είτε σάν 
άρνητικό στοιχείο. Κι* δταν έρθεις κοντά, πολύ κοντά 
σ ένα πράγμα, κι δταν πλησιάσεις καί γίνεις ένα μαζί 
του, τότε μοιραία θά τό άγαπήσεις. Κι* έτσι δταν 
ξανασκεφτείς τις πράξεις σου δέν θ’ άπορήσεις γιατί 
θυσιάστηκες γιά τον συνάνθρωπό σου. Θυσιάστηκες 
γιατί τον άγαπάς καί γιατί συμπάσχεις μαζί του. 
"Ετσι τό άχαρο καθήκον γίνεται δμορφο καί κοινωνικά 
ωφέλιμο. Καί τό χαστούκι, ή βρισιά, ή σφαίρα πού 
θά δεχτείς δέν θά πρέπει νά σέ κάνουν νά μετανοιώσει 
γιά δτι είσαι καί δτι έκανες. *0 δρόμος σου είναι μιά 
άσπίδα πού πάνω της σπάζει κάθε έπίθεση άντικοινω- 
νικής συμπεριφοράς καί πού κάτω της ζεί, έργάζεται, 
μεγαλώνει, εύημερεΐ ή κοινωνία, ή κοινωνία τής 
χώρας σου. Νά γιατί πρέπει νάσαι υπερήφανος Νίκο 
Μυλωνά, νά γιατί σοΰ σφίγγουμε τό χέρι Χωρο
φύλακα πού ζείς καί υπηρετείς καρτερικά σέ κάθε 
γωνιά τής Χώρας μας.

Ό  π α ρ α τ η ρ η τ ή ς
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Τά άθώα καί γεμάτα έκσταση 
έκφραστικά μάτια τοϋ Γερμανοϋ 
«μπόμπιρα» άτενίζουν, μέ έμπι- 
στοσύνη καί θαυμασμό, τόν άψο
γο καί εύσταλή, όπως φαίνεται 
άπό την λεπτομέρεια τής φωτο
γραφίας μας, Γερμανό συνάδελ
φο. Ό  έκδηλος θαυμασμός τοϋ 
μικροϋ για τό πρόσωπο τοϋ ’Α
στυνομικού, στό βαθύτατα άν- 
θρώπινο ταμπλώ μας, μετουσιώνε- 
ται σέ άπέραντη έκφραση λατρείας 
καί ξεχωριστής άφοσιώσεως, πού 
ζωγραφίζονται στό έκφραστικό 
βλέμμα τοϋ νεαροϋ θαυμαστού 
καί ύπογραμμίζονται μέ την έγκάρ- 
δια καί γεμάτη έμπιστοσύνη χει
ραψία του.

Έτσι, λοιπόν, μαθαίνουν «έξ
άπαλών όνύχων» τά__  γερμανά-
κια, καθώς καί τά άλλα παιδιά 
τής προσχολικής άκόμη ήλικίας 
όλοκλήρου τής Εύρώπής, νά άγα- 
ποϋν, νά σέβονται καί νά έκτιμοϋν 
σαν φύλακα—άγγελό τους τόν 
άγρυπνο φρουρό καί τη ρητή τοϋ 
νόμου Αστυνομικό. Είθε τό πα
ράδειγμα τοϋ μικροϋ Γερμανοϋ νά 
γίνη οικουμενικό μήνυμα γιά τά 
παιδιά όλου τοϋ κόσμου.

Κλήσεις μ έ... 
χαμόγελο

Οί σημερινοί όδηγοί, άκόμη καί 
οί πλέον προσεκτικοί καί εύσυνεί- I  
δητοι, ζοϋν πάντοτε μέ τό άγχος I 
τής «κλήσεως», γιαυτό καί πασχί- I 
ζουν νά τήν άποφύγουν, μέ όποιο- J 
δήποτε τρόπο καί μέσο, κάθε I 
φορά πού ή «λαβίδα» τοϋ Τροχο- I 
νόμου τούς έπισημαίνει ή τούς I 
καταλαμβάνει «έξ άπίνης» παρα- 
νομούντας. Αποτελεί, λοιπόν, ά- 
νεπανάληπτο φαινόμενο καί πρω
τοτυπία πρώτου μεγέθους τό γε- 
γονός, ότι έμφανίζονται σήμερα 
στήν Αγγλική πρωτεύουσα όδη
γοί, πού έπιδιώκουν, έθελοντικά, ί 
νά τούς καταλογισθή παράβαση, 
γιά νά πάρουν κλήση άπό τά 
άβρά καί λεπτεπίλεπτα χέρια 
τής γλυκείας, συνάμα δέ καί άξιο- 
λάτρευτης συναδέλφου Σάντρα I 
Γουάντς, πού ύπηρετεΐ ώς τροχο- |  
νόμος τοϋ Λονδίνου ύπό στοιχεία 
No 42. Ή  άδέκαστη Σάντρα I 
μοιράζει «άφειδώς» κλήσεις σέ 
νέους καί—ώριμους — νεάζοντας j  
παραβάτας, οί όποιοι άπαντοϋν Π 
σχεδόν πάντοτε μέ τήν ίδια έπω- A 
δό. «Εύχαριστώ πολύ πού μέ 
γράψατε, μήπως θά είσθε καί αύριο 
τό πρωί έδώ νά .... ξαναπαρκάρω^Ι

Τό κέντρο επιχειρήσεων 
τής Ιταλικής Χωροφυλακής

Η Ιταλική Χωροφυλακή, ή γνωστή άνά τόν κόσμο 
«Καραμπινιερία», είναι τό σέμνωμα καί τό καύχημα τών 
’Ιταλών, πού κυριολεκτικά τήν λατρεύουν καί τήν έκθειάζουν 
σέ κάθε ευκαιρία, γιατί τήν νοιώθουν σαν άδιαπέραστη 
θωράκιση καί πραγματική άσπίδα, προστασίας καί διαφυλά- 
ξεως όλοκλήρου τοϋ λαού τής έκτεταμένης αύτής χερσονή
σου.

Κάθε χρόνο δαπανώνται έκατομμύρια λιρεττών, γιά τήν 
προμήθεια νέου συγχρόνου τεχνολογικού έξοπλισμοϋ, πού 
βελτιώνει, σαφέστατα, τούς όρους καί τις συνθήκες έργασίας 
τών άνδρών τοϋ έκλεκτοϋ Σώματος, γεγονός πού τό διαπιστώ
νει κανείς μέ τήν πρώτη κι’ δλας έπίσκεψη στήν γραφική καί 
ειδυλλιακή αυτή χώρα. 'Απτή άπόδειξη άποτελεϊ τό στιγμιό- 
τυπο τής φωτογραφίας μας, πού άπεικονίζει τήν αίθουσα τής 
Αμέσου Λράσεως τοϋ Γενικού Αρχηγείου τής Ιταλικής 

Χωροφυλακής, όπου παρουσιάζεται ό χώρος τής Υπηρεσίας 
σέ ώρα έργώδους δράστη ριότητος, διότι μέσφ αύτής πραγμα
τοποιείται ή διαρκής σύνδεση μέ τά 500 κέντρα της, πού είναι 
διασκορπισμένα σέ όλο τό έδαφος τής ’Ιταλικής έπικρατείας. 
Τό δίκτυο τών Κέντρων Δράσεως τής Χωροφυλακής άποτε- 
λεΐ πραγματικά μία μεγάλη Ραδιοτηλεφωνική «Όμπρέλλα», 
πού κυριαρχεί σέ όλη τήν ’Ιταλική χερσόνησο, έπιτρέποντας 
έτσι μία συνεχή έπικοινωνία καί συνεργασία μέ τό Γενικό 
’Αρχηγείο.
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"Ενας Μοίραρχος διαφορετικός από τους άλλους
Ό  μειλίχιος καί πράος Μοίραρχος τής Ελληνικής Χωροφυλακής, πού φιγουράρει 

σέ πρώτο πλάνο, δέν είναι άλλος άπό τόν διεθνώς γνωστό, Γάλλο καλλιτέχνη (τραγουδι
στή καί ήθοποιό), Σάρλ Άζναβούρ, ό όποιος πλαισιώνεται άπό Χωροφύλακες τής Δ]νσεως 
’Αστυνομίας Προαστίων Πρωτευούσης. Ή  φωτογραφία μας έχει ληφθή άπό έξωτερική 
σκηνή τού κινηματογραφικού έργου «Οί Καβαλάρηδες τών Ουρανών», πού προβάλλεται, 
αύτή τήν περίοδο, μέ έξαιρετική έπιτυχία, σέ πολλούς κεντρικούς κινηματογράφους τών 
’Αθηνών και τής έπαρχίας. Τό «στόρυ» τής όλης ύποθέσεως τού δραματικού αύτού έργου 
έχει, άναμφισβήτητα, άστυνομική πλοκή, μέ προεκτάσεις, κοινωνικές καί ψυχολογικές, 
πού άπηχοΰν—συνάμα δέ καί άνατέμνουν—έπικαιρογραφικά, θέσεις, άπόψεις καί κα
ταστάσεις τής σημερινής ζωής. Συγκεκριμένα στό έργο παρουσιάζεται μία καλοστημένη 
και καταπληκτική άπαγωγή τής συζύγου και τών παιδιών ένός 'Αμερικανού έκατομμυριού- 
χου, τούς όποιους'οί άπαγωγεΐς μεταφέρουν καί κρύβουν σ’ ένα μοναστήρι τών Μετεώ
ρων. Ό  τραγικός σύζυγος καί πατέρας έχει άναθέσει τήν άναζήτησή τους σέ διάφορους 
«Ντέντεκτιβς», οί όποιοι προσπαθούν μέν, άλλά δέν μπορούν νά έπιτύχουν τήν άνεύρεσή 
τους, γιαυτό καί άναλαμβάνει ή Χωροφυλακή τής περιοχής τό δύσκολο καί έπίπονο αύτό 
έργο. Διοικητής τού άρμοδίου ’Αστυνομικού Τμήματος είναι ό «Μοίραρχος» Σάρλ Άζνα- 
βούρ, ό όποιος έπειτα άπό συντονισμένες ένέργειες καί μεθοδευμένες έγκληματολογικές 
άναζητήσεις, μέ χρησιμοποίηση μάλιστα καί Ιπταμένων έρευνητών, κατάφερε νά έξιχνιά- 
ση τήν όλη ύπόθεση καί νά άνεύρη τούς άπαχθέντας.



W i

N E o rs
Ή Υπηρεσία Φυσικής 
’Αγωγής καί ’Αθλητι
σμού Χωροφυλακής 
έκπαιδεύει τούς μαθη
τής ατό άθλημα τής 
σκοποβολής.

ΤΟ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ Παιδείας στα πλαί
σια της προσπάθειας για τή διάδοση του 
άθλητισμοΰ, άπεφάσισε τη διδασκαλία — 
έκπαίδευση της σκοποβολής στους μα
θητές καί στις μαθήτριες Γυμνασίου. Έ τσι 
άρχισε ή μύηση στη σκοποβολή των νεα
ρών μαθητών, μέτρο πρωτοποριακό για 
τή χώρα μας άλλά καί άναγκαΐο μιά καί ή 
σκοποβολή, σάν άθλημα καί μόνο, έχει 
πολλά νά δώση στούς νέους, δπως τήν 
ψυχραιμία, τήν ύπομονή, τήν έπιμονή, τήν 
αύτοσυγκέντρωση καί τήν ήρεμία, στοι
χεία άπαραίτητα άλλωστε γιά τήν έπιτυχία 
στόν τομέα αύτό.

Στό σκοπευτήριο τών Σχολών Χωρο
φυλακής κάθε Δευτέρα καί Παρασκευή, 
τάξεις μαθητών καί μαθητριών εκπαιδεύ
ονται άπό τούς σκοπευτές καί τις σκο- 
πευτριες του Σώματος, οί όποιοι συχνά 
μένουν έκπληκτοι άπό τά έπιτυχή άπο- 
τελέσματα τών νεαρών σκοπευτών.

Βρεθήκαμε κοντά στούς μικρούς μας 
φίλους καί παρακολουθήσαμε άπό τήν 
άρχή τήν έκπαίδευσή τους. Μ* ένα φυσικό 
«τράκ» καί κάποιο αίσθημα φόβου ζω
γραφισμένο στά πρόσωπά τους οί μικροί 
μαθητές συγκεντρώθηκαν γύρω άπό τόν 
Ταγματάρχη κ. Γ. Καραγιάννη, Διοικητή 
τής Υ.Φ.Α.Α., πού τούς καλοσώρισε καί 
μέ άπλά καί στοργικά λόγια άνέπτυξε τήν 
άναγκαιότητα τής σκοποβολής, δίνοντας 
ταυτόχρονα θάρρος, άπαραίτητο γιά τούς 
μικρούς σκοπευτές πού άντίκρυζαν τό 
οπλο μέ δέος. Ή  άμφιβολία καί ό διστα
γμός υποχώρησαν καί οί μαθητές πήραν 
στα χέρια τους τό δπλο καί μετά άπό τίς 
οδηγίες καί τίς έπιδείξεις τών έκπαιδευ- 
τών τους, άκούμπησαν σταθερά στό στη
θαίο, ήρέμησαν, σκοπέυσαν καί πυροβό
λησαν. Μετά τήν βολή ήρθε τό άποτέλεσμα

καί ή ικανοποίηση. Ό  «πάγος είχε σπά
σει» πιά καί γεμάτοι αύτοπεποίθηση καί 
ύπομονή σκόπευσαν ξανά, καί ξανά, καί 
ξανά... Θεωρήσαμε σωστό, μιά καί εϊμα- 
σταν κοντά στούς μικρούς μαθητές, πώς θά 
έπρεπε νά συζητήσουμε λίγο μαζί τους, 
νά μάθουμε τίς έπιδιώξεις τους,τά δνειρά 
τους. Μάθαμε πώς ήταν ή πρώτη τάξη 
του Γυμνασίου Άρρένων Χαλανδρίου καί 
ή πρώτη τάξη του Γυμνασίου Θηλέων 
Νέου Ψυχικού. Τί άλλο μάς είπαν; Πώς 
οί περισσότεροι δέν είχαν σκοπεύσει άλλη 
φορά καί πώς πράγματι άγωνιοΰσαν κα
θώς έπιαναν γιά πρώτη φορά τό δπλο. 
Ή ταν ευχαριστημένοι γιατί άρχισαν νά 
έκπαιδεύονται στό άθλημα αύτό καί δτι 
πολλοί άπ αύτούς σκοπεύουν νά συνεχί
ζουν καί μόνοι τους νά επιδίδονται στή 
σκοποβολή γιατί πιστεύουν δτι μπορούν 
νά πετύχουν κάτι καλό, τόσο γιά τούς 
ΐδιους, δσο καί γιά τόν Ελληνικό άθλη- 
τισμό.

Καί κάτι άλλο: Μίλησαν γιά τή Χωρο
φυλακή. ’Ήρεμα κι άδίστακτα έξομολο- 
γήθηκαν τόν παλιό τους φόβο καθώς άντί
κρυζαν τόν Χωροφύλακα καί τούς διστα
γμούς πού είχαν. Κι δλα αύτά τώρα χά
θηκαν. Στό Σκοπευτήριο, κοντά, πολύ 
κοντά μέ τούς άνδρες (καί τίς γυναίκες) 
του Σώματος οί παλιοί δισταγμοί καί οί 
παλιοί φόβοι φύγανε γιατί ένοιωσαν τήν 
άγάπη τους διάχυτη, άγάπη γιά τόν 
άνθρωπο καί τούς νέους ειδικά, χωρίς βέ
βαια ύστερόβουλος ύπολογισμούς καί 
άνταλλάγματα.

Φύγαμε άπό τίς Σχολές Χωροφυλακής , 
άναλογιζόμενοι πώς άπ* αύτά τά παιδιά 
Ισως αύριο ξεπεταχθοΰν οί νέοι μας πρω
ταθλητές μιά καί αύτά τώρα δέν είναι 
τίποτε άλλο παρά ένα φυτώριο άθλητών.



Τά εικοσάχρονα 
«Μιας καρδιάς»

Ένα ομορφο περιοδικό των 
Χριστιανικών Μαθητικών 

'Ομάδων

«Μιά καρδιά» έχει γιά τίτλο τύ πολυ- 
γραφημένο περιοδικό πού κυκλοφορεί 
ατούς κόλπους των Χριστιανικών Μαθη
τικών ‘Ομάδων. Πρωτοεκδόθηκε τύ 1956 
καί μέ τύ χρόνο πού πέρασε έκλεισε 20 
χρόνια έκδόσεως καί άγώνων, ένώ οί 
Χριστιανικές Μαθητικές ‘Ομάδες κλείσανε 
τά 32 τους χρόνια. Τύ «Μιά Καρδιά» 
ίσως είναι ένα άγνωστο γιά πολλούς νέους 
περιοδικό. Αύτύ τουλάχιστο γιά την έπο- 
χή μας δέν είναι παράξενο. ’Άλλωστε γι’ 
αύτύ φροντίζει ό ξενόφερτος μοντερνισμός 
πού χαρακτηρίζει τήν έποχή μας καί οί 
«πρωτοποριακές» ίδέες πού όλοένα καί 
πιύ πολύ έξαπλώνονται καί πού Ισως 
θάπρεπε νά λέγονταν — σωστότερα — 
πρωτογονικές μιά καί στη βάση τους φαί
νεται ξεκάθαρα ή άρνηση μερικών Αξιών 
μέ έπιθυμητύ άποτέλεσμα τήν έπιστροφή 
στύ άπώτερο παρελθόν.

Πρίν 20 χρόνια ή «Μιά Καρδιά» ξεκί
νησε μέ ένα σκοπό πού φαίνεται καθαρά 
άπύ τά είσαγωγικά της λόγια στύ Ιο 
τεύχος του μηνός Δεκεμβρίου 1956.

Στή «ΜΙΑ ΚΑΡΔΙΑ» θά λέμε τά ζη
τήματα, τρόπους δράσεως, ψυχαγωγίας, 
Ιδέες. Θά νοιώθουμε έτσι πιύ βαθειά έκεΐνο 
τύ μεγάλο «μιά ψυχή συναθλοΰντες τή 
πίστει». *Άς δοξάσωμε λοιπόν καί πάλι 
τύν Σωτήρα γιά τήν άγάπη του καί τή 
δωρεά του. Καί άς φροντίσωμε νά άπο- 
δείξωμε έργφ καί λόγω δτι πράγματι 
δλων μας είναι ή «καρδιά μία».

Μ* αύτύ τύ σκοπό ξεκίνησε χωρίς με
γάλες φιλοδοξίες, μικρό, 8σέλιδο στήν 
άρχή, πολυγραφημένο, γνωρίζοντας πώς 
έπρεπε ν* άγωνιστή γιά νά έπιβιώσει. 
Καί έπιβίωσε. Ή  φλόγα καί ή δύναμη 
της πίστης πού έκρυβε μέσα τουτύ ώδή- 
γησε γιά 20 όλόκληρα χρόνια άδιάβλητο 
καί σωστό καί τύ όδηγεΐ άκόμα στύ δρόμο 
πού άνοιξε ή διδασκαλία του Χριστού.

Ένας τροχονόμος μέ 
άλλη γεύση.

Είναι ό μικρός μας φίλος Δημήτρης 
Παπαδόπουλος, 4 χρονών, άπό τήν 
Ξάνθη γιός τού Γεωργίου Παπαδόπουλου, 
Καθηγητοϋ Γυμνασίου, πού κατά τήν 
διάρκεια τών Λαογραφικών Θρακικών 
Εορτών Ξάνθης φόρεσε στολή Χωροφύ 
λακα τροχονόμου καί εδωσε στο κόσμο 
τήν χαρά νά δει και νάχει κοντά του, 
εναν τροχονόμο διαφορετικό άπ’ τούς 
άλους, ύπέροχο σ’ όλα του.

Πώς μάς βλέπουν οί 
μικροί μας φίλοι

ΘΕΛΟΤΜΕ νά κερδίσουμε τήν άγάπη 
τού κόσμου. Αύτύ είναι μιά άλήθεια. Μιά 
άλήθεια πού ή έξομολόγησή της έπρεπε 
ίσως νά γίνει αύτή τή στιγμή καθώς έχου
με μπροστά μας ένα γράμμα κάποιου λι- 
λιπούτιου... ποιητή, κάποιου μικρού μα
θητή της Ε'. τάξης Δημοτικού. Νά κερ
δίσουμε τήν άγάπη τού κόσμου, δχι γιά 
νά δρέψουμε δάφνες άλλά γιά νά βοηθή
σουμε άκόμη πιύ πολύ τύν άνθρωπο στύν 
άγώνα του μέσα στήν κοινωνία. Γιά νά 
πετύχουμε τά λόγια μας νά άκούγονται 
σά συμβουλές φίλων καί δχι σάν προστα
γές νόμων. Τούτο γιατί ξέρουμε καλά τήν 
φυσική ψυχολογική άντίδραση τού κόσμου 
στήν προσταγή. Αυτές καί άλλες σκέψεις 
γεννιώνται μετά άπύ τήν έπικοινωνία μέ 
τύ γράμμα τού μικρού μας φίλου, τού 
Χρήστου Π. Πασιόπουλου, άπύ τά Μέ
γαρα, μαθητή Ε7. Δημοτικού Σχολείου 
πού δέν είναι παρά ένα ποίημα πού μετα- 
φέροντας τά λόγια τού άποστολέα του 
«Αφιερώνω τύ πιύ κάτω ποίημά μου 
στύ σώμα της Χωροφυλακής μ* άγάπη». 
Πράγματι μ* άγάπη, γιατί είναι γεγονός 
δτι ή άθώα παιδική ψυχή μπορεί νά «δει», 
πολλές φορές, μιά προσφορά σέ βάθος καί 
νά συγκινηθή περισσότερο άπύ κάθε άλλη. 
Άλλά άς παραθέσουμε αύτούσιο τύ ποίημα 
τού μικρού μας φίλου, πού τόσο τύν εύχαρι- 
στοΰμε καί τού εύχόμαστε, τί άλλο... 
«Καλή πρόοδο» στά μαθήματά του, καί άς 
άφήσουμε νά τύ κρίνετε σείς :

Ό  τροχονόμος
Έσύ είσαι ό νόμος τού τροχού 
τού ’Άστεως καί τού Χωριού 
π’όλημερίς διατάζεις τάΙΧ  καί τά ταξί 
καί κάτω δέν τύ βάζεις.
Ά ν  τύχει καί παραφερθεί 
άμέσως θά παραπεμφθεί 
τύ Γιώτα Χί σέ τάξη 
τύ πρόστιμο, ν* άρπάξει.
Οί δρόμοι είναι δύσκολοι 
στύ πέπλο τής άσφάλτου 
καί πρίν τύ γκάζ πατήσετε 
έλέγξατε τύ μπράτσο.
Ά ν θέλετε έφαρμόζετε 
τύν κώδικα τού νόμου 
έτσι θά άποφύγετε 
τύ μπλύκ τού τροχονόμου.

Ένα βραβείο γιά τήν 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΤΡΩΝΗ

Πρόσφατα ή Σκοπευτική ‘Ομοσπονδία 
Ελλάδος βράβευσε τήν μικρούλα Κατερίνα 

Κοτρώνη γιά τίς έπιδόσεις της στύ άθλημα 
τής σκοποβολής. *Η Κατερίνα Κοτρώνη 
κόρη τού κατ  ̂έπανάληψη πρωταθλητοΰ 
στη σκοποβολή Μοιράρχου Δημητρίου 
Κοτρώνη έσημείωσε καί πανελλήνιο ρεκόρ 
στη σκοποβολή μέ καραμπίνα στάνταρ. Οί 
έπιτυχίες της αύτές μάς διαβεβαιώνουν 
δτι η μόλις 14 χρόνων πρωταθλήτρια θά 
βαδίσει στά βήματα τού πολυβραβευμένου 
πατέρα της. Πιστεύουμε καί εύχόμαστε ή 
έπιτυχία της αύτή νά είναι τόσο γιά τήν 
ίδια μια ώθηση γιά άκόμη περισσότερες 
καί καλύτερες έπιτυχίες καί νίκες, δσο 
καί για τ άλλα παιδιά — πού μέ τύ νέο 
πρόγραμμα τού ‘Τπουργείου έκπαιδεύον- 
νται στή σκοποβολή — παράδειγμα γιά συ
στηματική προσπάθεια μέ σκοπό τήν έπι
τυχία.
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II ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ’Αστυνομικό

ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΗ Μυθιστόρημα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ

_0 Ολύμπιος, Αρχιτέκτονας Από τήν Α θήνα, προσκαλείται στόν Πλα— 
ταμώνα Από τό ζεύγος ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ. Στό τραίνο, ένας Ανδρας φοβισμένος 
που βρέθηκε  ̂για λίγο στό βαγόνι του, του Αφήνει μια βαλίτσα καί πτ)δα 
στό κενό. Δυο Ανθρωποι που παρακολουθούσαν τόν συνταξιδιώτη του, έν— 
διαφέρθηκαν για τήν Ανεύρεσή του . Στή Βίλλα τού ΕύθυμιΑδη φιλοξενείται 
καί ή Αννιω Λεονάρδου, μια όμορφη νεαρή γυναίκα. *Ανοίγοντας τήν βα
λίτσα^ τού συνταξιδιώτη δέν βρίσκουν τίποτε ύποπτο. Τήν έπομένη, ό 
δ Ολύμπιος όταν ανοίγει τήν βαλίτσα του διαπιστώνει δτι κάποιος τού τήν 
έχει Ανακατέψει. Ποιός όμως! *0 ΕύθυμιΑδης ; *Η γυναίκα του ; Ή  Ά ννιώ  ;

κηπουρός j Υποπτεύεται ολους καί κανένα. "Οταν Αργότερα πηγαίνουν 
για μπάνιο πλησιάζοντας τό μέρος δπου βρισκόταν ή Ά ννιώ  στήν παραλία, 
που είχε παει^πρίν Απ αυτους, βλέπουν ένα Ανδρα κοντά της άού τούς φά
νηκε δτι μιλούσε μαζυ της. Η ’Αννιώ δμως τό Αρνεϊται δταν τήν ρωτά σνε— 
τικώς ή ΕύθυμιΑδη.

Τελικά ό Ολύμπιος Αφού Ανέφερε μόνο στόν ΕύθυμιΑδη για τό Ανακά
τεμα της βαλίτσας του όταν βρέθηκαν μόνοι τους, ό ΕύθυμιΑδης παραξενευ— 
θηκε Αλλα τό μεσημέρι τού φέρνει μια φωτογραφία στήν όποια έκπληκτος 
ό Ολύμπιος δέν^δυσκολευεται να Αναγνωρίσει τόν έναν Από τούς δύο Ανδρες 
του τραίνου που παρακολουθούσαν τόν Αγνωστο μέχρι στιγμής συνταξι
διώτη του που ρίχτηκε στό κενό άφίνοντας προηγουμένως τήν βαλίτσα του ·

όσα συμβαίνουν  
κάτω άπό τό (pciic 
το ΰ  φ ε γ γ α ρ ι ο ύ .

ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ μέρα είχα τήν 
έντύπωσι πώς κάτι θά γίνη καί δέν έγινε 
τίποτε. Περάσαμε τΙς ώρες μας Ακριβώς 
δπως θά τις περνούσαν όποιο ιδήποτεάλλοι, 
πού θά είχαν τήν τύχη νά μένουν ξέγνοια
στοι σε μιά ωραία βίλλα, μ* ένα πλούσιο 
οικοδεσπότη καί τή συντροφιά δύο χαρι
τωμένων νέων καί χαϊδεμένων γυναικών.

Ή  Άννιώ Λεονάρδου μου έδειχνε φα
νερά την προτίμησί της κι αύτό οί δυο 
φίλοι μου τό είχαν άντιληφθή καί τό 
γλεντούσαν. Ή  Λιλή μάλιστα έρριχνε φω
τιά σ’ αύτό τρ «φλέρτ», πού έσπαζε τήν 
μονοτονία των διακοπών της κι έκανε τήν 
ψυχαγωγία της πιό πικάντικη. Γύρω 
στις έντεκα ή συντροφιά διαλύθηκε κι 
άνεβήκαμε στά δωμάτιά μας γιά ύπνο.

’Ήμουν σέ μιά κατάστασι έντάσεως. 
Άπό τή μιά μεριά τό μυστήριο, πού τό 
ένοιωθα γύρω μου, χωρίς νά μπορώ νά τό 
προσδιορίσω, κι άπό τήν άλλη ή παρουσία 
της ελκυστικής γυναίκας στό διπλανό 
δωμάτιο, δέν μ* άφηναν νά κοιμηθώ.

Άκουγα τούς μικρούς θορύβους, πίσω 
άπό τόν τοίχο πού μάς χώριζε, κι ή φαντα
σία. μου έντυνε μέ εικόνες τούς ερεθιστικούς 
ήχους. Άνοιξα τήν πόρτα καί βγήκα στό 
μπαλκόνι νά καπνίσω. Τότε μονάχα διε- 
πίστωσα πώς τό μπαλκόνι έπιανε όλο τό 
μάκρος του νότιου τοίχου τοΰ σπιτιού καί 
πώς ή πλαϊνή μπαλκονόπορτα ήταν φω
τισμένη. Πάνω στήν λεπτή κουρτίνα έβλε
πα κιόλας τή σκιά τής Άννιώς, πού έκανε 
τήν νυκτερινή τουαλέττα της. «"Ωστε 
ή κυρία Λεονάρδου είχε ολη τήν εύχέρεια 
νά μπή στό δωμάτιό μου καί νά ψάξη τή 
βαλίτσα μου» σκέφτηκα. ’Έφτανε νά βγή 
στό μπαλκόνι καί νά περάση στήν κάμαρά 
μου, χωρίς νά τήν δή κανείς.

Γύρισα τήν πλάτη μου στή φωτισμένη 
πόρτα. Επιτέλους δέν ήμουν στήν ήλικία 
πού θά μου συγχωρούσε κανείς νά παρα
κολουθώ κρυφά μιά γυναίκα πού γδύνεται. 
Άκούμπησα στά κάγκελλα καί προσπά
θησα νά εξουδετερώσω τήν έντύπωσι πού 
μου έκανε ή τόσο κοντινή παρουσία της 
μέ τό όμορφο νυχτερινό τοπίο. Πραγματικά 
τό βουνό θάλεγες πώς κατέβαινε νά λουστή 
στή θάλασσα καί τό φεγγάρι χάραζε ένα 
άσημένιο δρόμο πάνω στό βαθυγάλαζο 
Θερμαϊκό. Τό όμορφο τοπίο όμως μέ άφηνε 
Αδιάφορο.

Τήν ένοιωσα πλάι μου πριν τήν Ακούσω 
καί πριν τήν δώ. Άπό τό άρωμά της.

—Δέν έχετε ύπνο κι έσεϊς, έ ;
Μισογύρισα. Στεκόταν κοντά μου, ντυ

μένη μέ μιά Ανάλαφρη ρόμπα τής νύχτας, 
μ* ένα τσιγάρο στό χέρι. Απάντησα Ανόη
τα.

-—’Έχω μάθει νά κοιμάμαι άργά.
Μέ κυττοΰσε μ* ένα χαμόγελο τρυφερό 

καί λίγο ειρωνικό. Ήθελα κάτι νά τής πώ, 
άλλα δέν έβρισκα τί. Φαινόταν σάν νά πε- 
ρίμενε. Στό τέλος μίλησε έκείνη.

—Δέν θά μου δώσετε φωτιά ;
Τότε σκέφτηκα τό τσιγάρο π>ύ κρατού

σε στό χέρι της. Βιάστηκα νά βγάλω τόν 
Αναπτήρα μου μέ κινήσεις σπασμωδικές. 
Ασφαλώς θά ήμουν Αστείος έκείνη τήν 
ώρα.

Άναψε κι* άκούμπησε κι έκείνη στά 
κάγκελλα, πλάϊ μου. Ή ταν τόσο κοντά 
μου πού τό άρωμά τής έμπαινε μέσα μου 
καί στήν πιό μικρή κίνησι τό κορμί μου θά 
άκουμποΰσε στό δικό της. Χρειάστηκε νά 
έπιστρατέψω πολλή δύναμι, γιά νά μήν 
κάνω αύτή τήν κίνησι. Ή  Άννιώ Λεο
νάρδου Αναστέναξε καί είπε :

—Τί όμορφη νύχτα !
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Τώρα πού βλέπω κι έγώ γραμμένα αυτά 
τά λόγια της τά βρίσκω άσήμαντα, κοινό
τοπα, φτηνά. Εκείνη την ώρα δμως ήταν 
τόσο διαφορετικά! *0 τρόπος πού μίλησε, 
ή σιγανή βαθειά της φωνή, τύ άρωμά της 
πού μέ τύλιγε δλόκληρο, τύ σώμα της τόσο 
κοντά στύ δικό μου, έδιναν στην συνηθι
σμένη φράσι της τήν σημασία ένύς μυστι
κού, πού έπρεπε νά τύ ξέρωμε μόνο οί 
δυό μας. Σάν νά ήταν ή νύχτα τόσο όμορφη 
μόνο γιά μάς καί γιά κανέναν άλλον.

—Ναί, πολύ δμορφη, είπα.
—Είναι άλήθεια πώς μέ τύν φίλο μας 

ύπήρξατε συμμαθηταί ;
—Ναί. Στύ Γυμνάσιο.
—Μέ συγκινουν αύτές οί φιλίες πού 

κρατούν άπύ τά παιδικά χρόνια.
Τότε δέν τύ καταλάβαινα. Νόμιζα πώς 

μιλούσαμε γιά πράγματα άσήμαντα, γιατί 
δέν εΐχαμε τύ θάρρος νά πούμε αύτά, πού 
είχαμε στύ νοΰ μας. Μόνο άργότερα, δταν 
τά γεγονότα φώτισαν τήν Ιστορία μας μ* 
ένα καινούργιο φως, κατάλαβα πώς ή 
κουβέντα μας δέν ήταν τόσο «τυχαία» 
δσο τή νόμιζα. Πώς ή Άννιώ μ* έκανε 
νά της διηγηθώ πολλά πράγματα γιά τή 
ζωή μου καί γιά μένα. Τελειώναμε το τρίτο 
τσιγάρο μας δταν μοΰ είπε :

—Θαρρώ πώς ήρθε ή ώρα νά κοιμη
θούμε κι έμεΐς.

Μ* αύτά τά λόγια γύρισε πρύς τύ μέρος 
μου. Τυχαία ή έπίτηδες ή κίνησί της τήν 
έφερε άκόμη περισσότερο κοντά μου. Αύτύ 
πού τόση ώρα, μέ δυσκολία, άπέφευγα 
έγώ, τύ έκανε αύτή ή κίνησι.Τύ κορμί της 
άκούμπησε στύ δικό μου. "Ο,τι άκολού- 
θησε δέν μπορώ ούτε τώρα νά τύ περιγρά
φω άκριβώς, γιατί έγινε χωρίς πρόθεσι, 
σχεδύν μόνο του. Βρέθηκε στά χέρια μου, 
τήν έσφιξα επάνω μου καί γενικά φέρθηκα 
δπως θά συγχωριόταν νά φερθώ αν ήμουν 
είκοσι χρονών. Εκείνη άντιστάθηκε.

—Είστε τρελλός ;
Θά συνερχόμουν ίσως, ντροπιασμένος 

γιά τή στάσι μου, άν δέν συνέχιζε.
—Τύ δωμάτιό τους είναι τόσο κοντά ! 

"Αν άνοίξουν τήν πόρτα θά μάς δοΰν.
Μιλούσε γιά τούς Εύθυμιάδηδες καί 

τδλεγε σιγά, έμπιστευτικά, μέ ένα τόνο 
χαϊδευτικής μομφής, σάν τύ παράπτωμά 
μου νά μήν ήταν τύ δτι τήν άγκάλιαζα, 
άλλά τύ δτι τήν άγκάλιαζα σ* ένα σημείο, 
δπου θά μπορούσαν νά μάς δοΰν. Είπα καί 

'πριν πώς δέν θυμούμαι πώς άκριβώς έγι
ναν. Βρεθήκαμε στύ δωμάτιό μου. Νομίζω 
πώς άντιστεκόταν έλαφρά, δπως τήν τρα
βούσα, μ* ένα μικρό, κοφτύ γέλιο πού 
άναβε περισσότερο τύν πόθο μου...

Δέν είχα γυρίσει τύν διακόπτη, άλλά τύ 
δωμάτιο ήταν γεμάτο άπύ τύ άσημένιο 
φώς τού φεγγαριού. Τώρα ξέρω πώς έπαι
ξε μαζί μου σέ πολλά πράγματα, πώς μοΰ 
είπε ψέματα, άλλά ξέρω έπίσης πώς έκείνη 
*ή ώρα τής άγάπης μας δέν ήταν ψεύτικη. 
Άνασηκώθηκα στύν άγκώνα καί τήν 
κύτταζα. ’Έτσι δπως ήταν γυμνή πλάι μου, 
μέ τά χέρια δεμένα πίσω άπύ τύ κεφάλι 
καί τά χείλη μισάνοιχτα σ* ένα άόριστο 
χαμόγελο, ήταν ειλικρινής. Δηλαδή ήταν 
ειλικρινής δχι έκείνη άλλά τύ σώμα της.

—Είναι τρελλύ αύτύ πού κάνουμε, είπε.
Πήρε τύ χέρι μου καί έσυρε τή παλάμη 

μου στύ πρόσωπό της.
—Γιατί ήρθες έδώ; μέ ρώτησε χωρίς νά 

μέ κυττάζη.
—Τύ ξέρεις.

ί  —Γιά τή βίλλα τής Λιλής ;
—Ναί.
—Μόνο γι’ αύτό ;
—Καί γιά νά βρώ έσένα.

Σέ τέτοιες ώρες ένας μυθιστοριογράφος 
βρίσκεται πάντοτε σέ δύσκολη θέσι. Τά 
λόγια πού λένε οί έρασταί είναι χρόνια καί 
χρόνια πάντα τά ίδια. Άλλά έγώ δέν γρά
φω μυθιστόρημα. Διηγούμαι τήν άπίθανη 
περιπέτεια πού έζησα, σέ μιά ζωή τόσο 
συνηθισμένη καί κοινή.

—’Ήξερες πώς θά μέ βρής ;
’Έκανε καί τήν δεύτερη έρώτησί της, 

τύ ίδιο δπως πρίν, μιλώντας σιγά, σάν νά 
ονειροπολούσε, χωρίς νά γυρίζη νά μέ 
κυττάξη, σέρνοντας πάντα τήν παλάμη μου 
στύ μέτωπο, στύ πηγούνι, στά χείλη της.

—Ναί, τύ ήξερα, είπα.
Μιλούσα σάν ένας ρομαντικύς έραστής, 

δπως πραγματικά ένοιωθα έκείνη τή 
στιγμή.

—Πώς ; μέ ρώτησε.
Δέν είχε άλλάξει τίποτε ούτε στή στάσι 

της, ούτε στην έκφρασί της, ούτε στύν 
τόνο τής φωνής κι* δμως κάτι καινούργιο 
ύπήρχε σ* αύτή τήν έρώτησι. Καί τότε 
ένοιωσα πόσο άνόητος ήμουν ώς έκείνη 
τήν στιγμή. Δέν κάναμε ένα έρωτικύ διά
λογο, σάν κι* αύτύν πού κάνουν δλοι οί έρα
σταί, σάν κι* αύτύν πού παρουσιάζουν στίς 
σελίδες τους όλα τά αισθηματικά μυθιστο
ρήματα. Τύ ένοιωσα πώς μέ ρωτούσε 
άληθινά καί πώς ζητούσε μιά άπάντησι. 
Συνέχισα τύ ρόλο μου τού «Ρωμαίου» 
πιύ μουδιασμένος τώρα πιά.

—Κάτι μοΰ έλεγε μέσα μου πώς θά 
σέ βρώ.

Εκείνο πού κάνει τύν διάλογο δυύ 
έραστών, πού μιλούν ξέροντας δτι δέν 
τούς άκούει κανείς, νά μήν είναι γελοίος 
ένώ γιά κάθε τρίτον είναι—βρίσκεται 
στην άμοιβαιότητα τών διαθέσεων. Τώρα 
πού ήξερα δτι ή *Αννιώ ρωτούσε γιά νά 
μάθη άκουσα τήν ίδιοι μου τήν άπάντησι 
άνόητη καί παιδιάστικη. Ή  *Αννιώ γύ
ρισε πρύς τύ μέρος μου κι* δλο τύ κορμί 
της βάρυνε έπάνω μου.

—’Αλήθεια πώς τύ ήξερες; ρώτησε.
—Δέν τύ ήξερα, άπάντησα.
Μέσα σ’ ένα δευτερόλεπτο δλα άλλαξαν. 

’Ό χι πώς γίναμε έχθρικοί—τά σώματά 
μας ένοιωθαν εύγνωμοσύνη γιά τήν χαρά 
πσύ έδωσε τύ ένα στύ άλλο—άλλά γίναμε 
πιρ πραγματικοί. Οί λέξεις ξαναποκτούσαν 
τήν άληθινή σημασία τους κι* έπαυαν νά 
είναι ένας φιλολογικύς έρωτικύς διάλογος.

—Λές άλήθεια πώς δέ τύ ήξερες;
—Φυσικά. ΤΗρθα στύν Πλαταμώνα, 

γιατί τύ θέλησε ή Λιλή. Ούτε μπορούσα 
νά φαντασθώ πώς θά σέ συναντούσα έδώ.

Δέν μίλησε. Έμεινε γιά λίγα δευτερό
λεπτα, σάν νά ζύγιζε τήν άπάντησι μου, 
ύστερα έγειρε έπάνω μου, άπλωσε τύ 
χέρι της καί πήρε άπύ τύ κομοδίνο τά 
τσιγάρα.
"Αναψε ένα, τύ έβαλε στύ στόμα μου 

κι* άναψε κι* ένα δικό της. Ή  άτμό- 
σφαιρα τού ονείρου είχε διαλυθή.

—Αύτύν τύν άνθρωπο. . . είπε.
—Ποιύν άνθρωπο;
—Τύν άνθρωπο πού πήδησε στύ τραίνο. 

Τύν είχες ξαναδή;
—Καί βέβαια δχι.
Κατάλαβα πώς δέν μέ πίστευε.
—Γιατί νομίζεις πώς έπρεπε νά τύν 

έχω ξαναδή; ρώτησα.
Χαμογέλασε.
—Είναι τόσο άπίστευτη αύτή ή ιστο

ρία μέ τή βαλίτσα του σ* έναν άγνωστο.
H—Κι* δμως έτσι έγινε.
Έσβησε τύ τσιγάρο της, σφίχτηκε 

έπάνω μου καί μέ φίλησε.
—’Αφού τό λές.
Τήν έπιασα άπύ τούς ώμους καί τήν

κράτησα άπέναντί μου, άπαλά άλλά στα
θερά.

—Άννιώ τί συμβαίνει;
—Τί θές νά συμβαίνη; Γνώρισα έναν 

άντρα πού μ* άρέσει καί μέ παρασύρει 
σέ τρέλλες. Τί άλλο;

Φυσικά δέν μπορούσαν νά μέ ήσυχά- 
σουν πιά αύτά τά λόγια της. Τώρα ήξερα 
πώς ή γυναίκα πού κρατούσα στην άγκα- 
λιά μου είχε σχέσι μέ την άνεξήγητη περι
πέτεια πού μοΰ είχε συμβή.

—Αύτύν τύν άνθρωπο έσύ τύν ήξερες; 
τή ρώτησα.

Μάζεψε φιλάρεσκα τά χείλη της καί 
κούνησε τύ κεφάλι της.
-;·#-Μπορεί, είπε.
,'-'^τ-Καί τύν άλλο;

—Ποιύν άλλο;
Ηρ-Σέ είδα σήμερα στην άμμουδιά νά 
μιλάς μέ κάποιον. Αύτύς ό «κάποιος» 
ήταν ό ένας άπύ τούς δύο πού παρακολου
θούσαν τύν άνθρωπο μέ τή βαλίτσα, στύ 
τραίνο.

—Δέν τού μιλούσα.
—Εκείνος δμως σοΰ μίλησε.
Δέν άπάντησε, τύ πρόσωπό της είχε 

τήν ίδια έκφρασι δπως πρίν, δταν είχε 
πή «μπορεί».

—Θέλω νά σέ βοηθήσω Άννιώ. Πώς 
μπορώ;

Μοΰ χάρισε τύ πιύ χαδιάρικο βλέμμα 
πού θά μπορούσε νά χαρίση μιά γυναίκα 
στύν έραστή της.

—Μέ τύ νά είσαι ειλικρινής.
—Μά είμαι, είπα.
—Τότε μοΰ δίνεις τή βοήθεια πού θέλω 

άπύ σένα. Τύ ξέρεις πώς μιλούμε πολύ;
Σφίχτηκε έπάνω μου—καί πάψαμε νά 

μιλούμε.
Ή  νύχτα ήταν άπίστευτα ήσυχη, άπ* 

αύτές τις νύχτες πού θαρρείς πώς μετα
φέρθηκες σ* έναν άλλο, ξένο, ύπεργήϊνο 
κόσμο. ’Ακόμα κι* ό ήχος άπύ τά κύματα, 
πού ξεψυχούσαν στην άκρογιαλιά, έτσι 
δπως έρχόταν άπύ μακρυά έμοιαζε μέ 
ύπόκρουσι ονείρου. Τύ φώς τού φεγγα
ριού έδινε κι αύτύ στά άντικείμενα σχή
ματα ύπερφυσικά. Κι* άπότομα τή γα
λήνη τήν έσπασαν άγρια γαυγίσματα 
σκυλιών. Κι* άκριβώς έπειδή ή γαλήνη 
ήταν τόσο άπόλυτη, οί φωνές τών ζώων 
άντήχησαν άνατριχιαστικά δυνατές.

Ή  Άννιώ κοιμόταν πλάι μου, τύν ύπνο 
τού ικανοποιημένου έρωτα. Αύτόματα 
τινάχτηκα άπύ τύ κρεβάτι μου. Τά γαυ
γίσματα συνεχίζονταν. Πρόφτασα νά δώ 
έναν άνθρωπο πού σκαρφαλωμένος δρα
σκέλιζε τύν τοίχο τού κήπου, ένώ ένα 
άπύ τά σκυλιά τού Εύθυμιάδη πηδούσε 
γιά νά τύν φτάση. Τήν ίδια στιγμή άνοιξε 
κι’ ή μπαλκονόπορτα άπύ τύ δωμάτιο 
τού φίλου μου. Είδα τύν Εύθυμιάδη μέ τις 
πυτζάμες του καί πίσω τή Αιλή. Δέν 
έδειχναν καθόλου φοβισμένοι, άλλά μάλ
λον σάν νά διασκέδαζαν μέ δ,τι συνέβαινε.

— I ον είδα, είπα. Πηδούσε τύν τοίχο. 
| | Μ-Πάλι καλά πού πρόλαβε. Αύτύς ό 
λωποδύτης είναι τόσο έπίμονος δσο κι* 
άνόητος, άπάντησε ό φίλος μου.

Στύν κήπο φάνηκε ό «ύπηρέτης γιά 
δλες τις δουλειές» πού έτρεχε, άγουρο- 
ξυπνημένος, μέ ένα κυνηγετικέ δίκανο 
στύ χέρι.

— Εν τάξει, Μήτσο, τού φώναξε ό 
Εύθυμιάδης. Ό  φιλαράκος έφυγε. Μπο
ρείς νά πας νά κοιμηθής.

Ή  γυναίκα του προσπαθούσε νά κρύψη 
τύ στήθος της μέ τύ ύφασμα τού νυχτι
κού της.

—Ό  λωποδύτης μας είναι ξεροκέφαλος, 
γύρισε σέ μένα χαμογελώντας.
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’Έλεγε ό «λωποδύτης μας», δπως 
θάλεγε «τό σκυλί μας», «το κόττερόμας», 
ή «όμπρέλλα μας». Ή ταν κι* αύτός 6 
άγνωστος κακοποιός ένα άκόμη άπό τά 
στοιχεία, πού θά έκαναν πιο διασκεδα- 
στικές τις διακοπές της.

—Οί «Καρχηδόνιοί» μας, είπε για τά 
σκυλιά της, σάς χάλασαν τον ύπνο. Μπο
ρούν νά ξυπνήσουν καί πεθαμένο αύτά τά 
σκυλιά.

Καί σάν τότε μόνο νά τό σκέφτηκε, 
γύρισε καί κύτταξε προς τήν μπαλκονό- 
πορτα της κυρίας Λεονάρδου.

—’Αλήθεια, ή Άννιώ πώς δεν ξύπνησε, 
με τόση φασαρία;

Έκανε μιά κίνησι σάν νάθελε νά πάη 
προς τό δωμάτιό της. *0 άντρας της τήν 
κράτησε άπό τό μπράτσο.

—Θά κοιμάται βαρειά είπε. "Ας γυρί
σουμε κι* εμείς στο κρεβάτι μας.

Μου έρριξε ένα βλέμμα, πού μου άπέ- 
δειξε, γιά μιά άκόμη φορά, πώς ή έξυ- 
πνάδα δεν είναι προνόμιο των φτωχών.
: —Μά. . . είπε ή Λιλή.
Β-Πάμε, τήν έκοψε ό άντρας της.
Ή  ωραία γυναίκα έμεινε γιά λίγο 

διστακτική κι* ύστερα ή άπορία έφυγε 
άπό τό πρόσωπό της, δίνοντας τη θέσι 
της στην πονηριά. Κύτταξε μιά τήν πόρτα 
τού δωματίου της Άννιώς, μιά τη δική 
μου καί είπε μ* ενα χαμόγελο πού έσή- 
μαινε πολλά:
^ E -Πάμε. Καλόν ύπνο, κύριε ’Ολύμπιε.

Ξαναγύρισαν στο δωμάτιό τους κι* 
έγώ στο δικό μου. *0 «λωποδύτης» καί τά 
σκυλιά τά είχαν κάνει θάλασσα. Οί φίλοι 
μου, άν δεν ήταν βέβαιοι, άσφαλώς εϊχαν 
ύποπτευθή γιατί ή Άννιώ δεν «ξύπνησε» 
άπό τη φασαρία.

Είχε ξυπνήσει φυσικά καί τή βρήκα 
άνακαθισμένη στο κρεβάτι. Έ τσι δπως 
ήταν μέ τά κοντά μαλλιά της πεσμένα στο 
μέτωπο κι* αύτό τό ύφος τού άγουροξυ- 
πνημένου μωρού, πού έχουν δλοι οί πολύ 
όμορφοι καί πολύ νέοι άνθρωποι μόλις 
ξυπνούν, μ* έκανε νά καταλάβω καλά 
εκείνο πού φοβόμουν καί δεν ήθελα νά 
καταλάβω. Αύτή ή γυναίκα έπαιρνε μιά 
θέσι στη ζωή μου πολύ μεγαλύτερη άπό 
κείνη πού θά είχα διάθεσι νά δώσω σ* 
εκείνην ή σ* όποιαδήποτε άλλη.

—Τί έγινε; μέ ρώτησε.
Τής εξήγησα όσο' γινόταν πιο σύντομα. 

Μόνο πού φοβόμουν καί δεν ήθελα νά 
καταλάβω. Αύτή ή Λιλή κάτι ύπωπτεύ- 
τηκε.
11 —Γ ιά ποιό πράγμα;

—Γιά μάς.
Νόμιζα πώς θά τή δώ νά άναστατώ- 

νεται, νά άνησυχή ή τελοσπάντων νά 
νοιώθη κάπως δυσάρεστα. Δέν έγινε τί
ποτα άπ* αύτά. Γέλασε, σάν νάκουγε κάτι 
διασκεδαστικό.

^-Λές;
—Ναί. Τής έκανε έντύπωσι πώς δέ 

βγήκες κι* εσύ στο μπαλκόνι μέ τόση 
φασαρία.

Σήκωσε τούς ώμους της γέρνοντας τό 
κεφάλι σέ μιά χαριτωμένη κίνησι πού 
έλεγε: «Πολύ σωστά». "Υστερα ρώτησε.

—Νομίζεις ότι κατάλαβε πώς ήμουν 
στο κρεβάτι σου;

Γιατί άρχιζα νά είμαι άνόητος ερωτευ
μένος, μέ πείραζε αύτός ό κυνισμός.

—Τούλάχιστον ήταν βέβαιη πώς δέν 
ήσουν στο δικό σου.

Πάλι γέλασε κι* ύστερα, σάν τό θέμα 
νά μήν άξιζε περισσότερη συζήτηση, μέ 
ρώτησε.

—Είσαι βέβαιος πώς τά σκυλιά δέν 
άνησύχησαν τυχαία; Πώς κάποιος μπήκε 
στο σπίτι;

—Τον είδα μέ τά μάτια μου. Καί δέν 
πιστεύω πώς είναι ένας συνηθισμένος 
λωποδύτης.

—Τί άλλο μπορεί νάναι;
’Ήμουν* έτοιμος νά μιλήσω γιά τον 

«λωποδύτη» πού έψαξε τις βαλίτσες μου 
χωρίς νά κλέψη τίποτε, άλλά σταμάτησα. 
Ή ταν σωστό νά τής τό πώ, άφοΰ καί ή 
ίδια ήταν μέσα στους ύποπτους;

—Δέν ξέρω.
Κάθησα στο κρεβάτι, μέ τό πρόσωπο 

άπέναντι στο δικό της.
—’Απόψε μέ ρώτησες άν ήξερα πώς θά 

σέ βρώ στον Πλαταμώνα, τής είπα.
—Καί μού άπάντησες πώς δέν ήξερες. 

HE—'Τώρα είναι ή σειρά μου νά σέ ρω
τήσω κι’ έγώ: Γιατί έ π ρ ε π ε  νά ξέ- 
ρ ω πώς θά σέ βρώ εδώ; Γιατί βρίσκεσαι 
ή ίδια στον Πλαταμώνα; Τί ζητάς; Τί 
ζητούν δλοι αύτοί οί άνθρωποι;

Άπλωσε τά χέρια της στούς ώμους μου.
—Άφοΰ είμαστε στή φάσι τών ερω

τήσεων θά σέ ρωτήσω κι* έγώ: Γιατί 
πρέπει νά στο πώ;

Ή ταν μιά έρώτησι πού δέν τήν περί- 
μενα.

—Γ ιατί. I .;
—Ναί, γιατί. Ά ς  ύποθέσωμε πώς έχω 

ένα μυστικό, κι* αύτό τό μυστικό είναι 
σοβαρό, γιατί πρέπει νά στο πώ;

Κατέβασε, τά χέρια της άπό τούς ώμους 
μου χαμογελώντας.

Αστειεύομαι, είπε.
Τό ήξερα όμως, πώς δέν είχε άστειευτή. 

Σηκώθήκα καί πήγα στο παράθυρο. ’Εκεί
νη ξανάφησε τό κορμί της νά πέση στο 
κρεβάτι.

—Πρέπει νά μού έχης εμπιστοσύνη, 
είπα.

.-^Γιατί;
Ή  άπάντησις ήταν έτοιμη μέσα μου, 

είχε άνεβή κιόλας στά χείλη μου, άλλά 
δέν τολμούσα νά τήν πώ. Δέν ήμουν πιά 
είκοσι χρόνων γιά νά μπορώ νά πώ σέ μιά 
γυναίκα, πού τήν είχα γνωρίσει μόλις 
εχθές: «Γιατί σ* άγαπώ». Γύρισα καί τήν 
κύτταξα. Γέλασε καί σηκώθηκε άπό τό 
κρεβάτι.

—Αστειεύομαι, άγάπη μου, είπε. Δέν 
ύπάρχει κανένα μυστικό. Σέ λίγο θά ξη- 
μερώση καί πρέπει νά γυρίσω στο δω
μάτιό μου.

Έ τσι, δπως ήταν ολόγυμνη, ήρθε προς 
τό μέρος μου, μέ φίλησε κι* άρχισε νά 
ντύνεται.

Ανατολικά, στό βάθος τής θάλασσας,

ό ουρανός άρχισε νά ξανοίγη.
Πριν βγή στό μπαλκόνι έρριξε μιά 

κλεφτή ματιά προς τό δωμάτιο τών Εύ- 
θυμιάδηδων. "Υστερα μούστειλε ένα φιλί 
μέ τό χέρι καί γλίστρησε έξω, άφήνοντάς 
με σ* ένα πέλαγος άπό μπερδεμένα 
αισθήματα.

Θάπρεπε νάμαι εύτυχισμένος, άλλά δέν 
ήμουν. Αύτή ή γυναίκα μέ επηρέαζε 
περισσότερο άπό δσο θά ήθελα. Μέ είχε 
άφήσει μόλις πριν λίγα δευτερόλεπτα κι* 
όμως ένοιωθα τήν επιθυμία νά τήν ξαναδώ. 
Είχα πολλά χρόνια νά αισθανθώ κάτι 
παρόμοιο. Δέν ήθελα νά τό παραδεχτώ, 
άλλά τδβλεπα πώς ήμουν κιόλας έρω- 
τευμένος μαζί της.

‘Υπήρχαν στή στάσι της πολλά πού μ* 
άνησυχοΰσαν ή μέ φόβιζαν. Πρώτα— 
πρώτα ή άδιαφορία της, ό κυνισμός της 
θά μποροΰοα νά πώ, μέ τον όποιο δέχτηκε 
τό ενδεχόμενο νά καταλάβουν οί Εύθυμιά- 
δηδες, δτι βρισκόταν στό κρεβάτι μου, 
μέ πείραζε. Δέν ήμουν ποτέ σεμνότυφος, 
άλλά δέν θάθελα ή γυναίκα πού άγαπώ— 
καί τρομαγμένος έβλεπα πώς άρχιζα νά 
τήν άγαπώ-νά είναι τόσο κυνική. "Υστερα 
μ’ άφησε νά καταλάβω πώς μ π ο ρ ε ί  
νά περίμενε τον άνθρωπάκο τού τραίνου 
στον Πλαταμώνα καί πώς μπορούσε νά 
μήν είναι άσχετη μέ δσα συνέβαιναν γύρω 
μας. Φυσικά μιά τέτοια έμπιστοσύνη 
έπρεπε νά μέ κολακεύη, άλλά τόνοιωθα 
πώς δέν έπρόκειτο γιά έμπιστοσύνη. Ή  
Άννιώ ήξερε τή δύναμι πού είχε άπο- 
κτήσει επάνω μου καί δέν άνησυχοΰσε 
γιά τις άντιδράσεις μου.

Προσπάθησα νά κοιμηθώ άλλά δ?ν τό 
κατάφερα. Μέ τό πρώτο φώς τού ήλιου 
άφησα τό δωμάτιό μου. Έκανα ένα μεγάλο 
γύρο, προσπαθώντας νά νικήσω τον εκνευ
ρισμό μου καί γύρισα στή βίλλα, δταν ό 
Εύθυμιάδης έπαιρνε κιόλας τό πρωινό 
του στή βεράντα.

—Ή  μικρή—μιλούσε γιά τήν ντόπια 
κοπέλλα τής υπηρεσίας— μού είπε πώς 
πήρες πρωί—πρωί τά βουνά. Άσφαλώς 
θά πεινάς. \

—Ή  πεζοπορία άνοίγει τήν δρεξι.
Έ , δχι μόνο ή πεζοπορία, είπε χαμο

γελώντας πονηρά.
Καταλάβαινα «πού τό πήγαινε» καί 

επιθυμούσα νά άποφύγω τήν επικίνδυνη 
κουβέντα. Εύτυχώς ή Ελένη, πού ήρθε 
νά πάρη τό δίσκο τού κυρίου της, μέ βοή
θησε:

—Ένα γερό πρωινό γιά τον κύριο, 
είπε ό Εύθυμιάδης στή μικρή.

Κι* δπως έκείνη άπομακρυνόταν, πρό- 
σθεσε, μέ πιο χαμηλή φωνή:

—Τό χρειάζεται.
Περίμενε τις «εξομολογήσεις» μου, 

άλλά άπογοητεύτηκε καί πέρασε πρώτος 
στήν έπίθεσι.

—Μού είσαι ένας πόντος εσύ ί
ΤΗταν άνόητο νά καμώνωμαι τον 

άθώο, άλλά τον καμώθηκα.
—Γ ιατί:
*0 Εύθυμιάδης κύτταξε γύρω του. Τό 

πονηρό του χαμόγελο τον έκανε νά μοιάζη 
μέ σάτυρο.

—Ξέρεις πολύ καλά τό γιατί. Τά κατά- 
φερες πιο γρήγορα άπ* δ,τι περίμενα.

Δέν άπάντησα, γιατί τδβλεπα πώς θά 
ήταν άνώφελο νά άργηθώ. *0 Εύθυμιάδης, 
δμως, ήθελε. . . . λεπτομέρειες.

—Είναι τόσο καλή, δσο φαίνεται;
—Δέν καταλαβαίνω τί θές νά πής.
*0 φίλος μου σήκωσε καί τά δυό του 

χέρια μέ τεντωμένες τις παλάμες.
Έν τάξει, έν τάξει. Μή λές τίποτα. 

Οί καθώς πρέπει κύριοι δέν μιλούν ποτέ
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ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑ-ΕΩΣ 
ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟΝ

ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1821
Λαμπρός υπήρξε καί έφέτος ό έορτα- 

σμός της έπετείου της Εθνικής μας παλιγ
γενεσίας. Εις τα πλαίσια των έορταστικών 
έκδηλώσεων την 24-3-1977 εις τό ‘Υπουρ- 
γεϊον Δημοσίας Τάξεως έλαβε χώραν 
πανηγυρικός εορτασμός είς τόν όποιον 
παρέστη ό ‘Υπουργός Δημοσίας Τάξεως 
κ. Γεώργιος ΣΤΑΜΑΤΗΣ, ό Γενικός 
Γραμματεύς του ‘Υπουργείου κ. ’Αναστά
σιος ΜΠΑΛΚΟΣ, οί ‘ΥπαρχηγοΙ της 
Χωροφυλακής, τής ’Αστυνομίας Πόλεων 
καί ό Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώ
ματος, άλλοι άνώτατοι καί άνώτεροι 
Αξιωματικοί των Σωμάτων Ασφαλείας 
καί τό προσωπικόν του ‘Υπουργείου. Τόν 
πανηγυρικόν τής ήμέρας έξεφώνησε ό 
Ταγματάρχης τής Χωροφυλακής κ. 
ΑΛΟΥΜΑΝΗΣ, ό όποιος άνεφέρθη είς 
τούς αγώνας καί τάς θυσίας των γεν
ναίων εκείνων οί όποιοι έδημιούργησαν τό 
νεωτερον ελληνικόν θαύμα τό όποιον 
λέγεται 1821. Πριν άπό την έκφώνησιν 
του πανηγυρικού ώμίλησε πρός τούς συγ- 
κεντρωθέντας ό Γενικός Γραμματεύς τού 
‘Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως κ. ’Ανα
στάσιος ΜΠΑΛΚΟΣ ό όποιος είπε τα 
εξής:·

«Ό  έορτασμός τής 25ης Μαρτίου, σαν 
επιστεγάσματος άλλα καί άφετηρίας ατε
λεύτητων αιματηρών άγώνων για την 
απελευθέρωση μας άπό τό μακρό ζυγό, 
άπέκτησε τα τελευταία χρόνια ίδιάζουσα 
βαρύτητα μέ την άναζωπύρωση τών αύ- 
τοκρατορικών ονείρων τών γειτόνων μας. 
Αλλά καί είδικώτερα έφέτος, ότε έπε-

λέγησαν άκριβώς αί ήμέραι τής Εθνικής 
μας εορτής, γιά τη διεξαγωγή γυμνασίων 
στόν άμφισβητούμενο άπό τούς Τούρκους 
χώρο^ τής Εθνικής μας κυριαρχίας, τό 
Αιγαίο, ό συμβολισμός τής έπετείου μας 
έγινε πλέον σημαντικός. Τή σημαντικό- 
τητά του αύτή τονίζει καί λαμπρύνει ή 
παρουσία τού κ. ‘Υπουργού Δημοσίας 
Τάξεως καί τής ήγεσίας τών Σ.Α. στή 
σημερινή, συνήθως περιορισμένη, τελετή 
τού Μικτού Επιτελείου τού ‘Υπουργείου. 
Τελετές σάν τή σημερινή, πέραν τής όφει- 
λομένης τιμής πρός τούς προγόγους άγω- 
νιστάς καί τούς άγώνας των, έχει καί 
πρέπει νά έχη μια βαθύτερη σκοπιμότητα: 
Νά μας ύπενθυμίζει τό άδάμαστο τού 
υπερήφανου λαού μας, τις τεράστιες δυνα- 
τότητές μας, έμπρός στόν πραγματικό 
νίνδυνο καί νά μάς ύπενθυμίζει έπίσης τά 
κολοσσιαία έπιτεύγματα γιά τά όποια 
είμαστε ικανοί, αν είμαστε ένωμένοι καί 
αποφασιστικοί. ’Απ’ αύτή λοιπόν τήν 
λαμπρή απελευθερωτική ιστορία μας, άς

μάς μείνη αύτό τό πολύτιμο δίδαγμα—ή 
άνάγκη τής ένότητος πρό τού κινδύνου* 
κίνδυνου πού καί αύτή τή στιγμή ύπάρχει.

’Ας μσΰ έπιτραπεί, έπίσης, άφοΰ άπο- 
τείνομαι πρός στελέχη τών Σ.Α., νά 
κάμω μια μικρή, ολίγον άνορθόδοξη σκέψη, 
σχετική μέ τό μεγάλο μας έκεινο άγώνα. 
Είναι ή σκέψη ότι τά Σ.Α. σάν γενική 
έννοια, σ υ μ μ ε τ ε ί χ α ν  στόν άπε- 
λευθερωτικό μας άγώνα άπό τούς Τούρ
κους. Συμμετείχαν πολύ πριν άπό τήν 
απελευθέρωση, πριν άκόμη άπό τήν έπί- 
σημη δημιουργία τους. ΤΗσαν οί Αρμα
τολοί που έργο τους, ως γνωστόν, ήταν 
7)> Δημοσία Τάξη καί Ασφάλεια, μέ τήν 
εύρύτατη φυσικά έννοιά της. Οί Αρμα
τολοί, λοιπόν, τά πρώτα όργανα τάξεως, 
πού στήν άνάγκη μετεβάλλοντο σέ στρα
τιώτες, τούς Κλέφτες, στόν άσταμάτητο 
εκείνο πόλεμο κατά τού Τυράννου, συνέ
βαλαν άποφασιστικά στήν προετοιμασία 
τής μεγάλης στιγμής, τής 25ης Μαρτίου.

γιά τις κατακτήσεις τους. ‘Ομολογώ 
όμως, πώς θάθελα νάμαι στή θέσι σου.

Γιά δεύτερη φορά ή μικρή Ελένη, πού 
έκανε τήν έμφάνισί της τό πρωινό, στα
μάτησε τήν έπικίνδυνη συνέχεια.

'Ο ,τι κι* αν λέμε γιά τις άγωνίες τής 
ψυχής καί τά παρόμοια, τό κορμί έχει 
τούς δικούς του νόμους καί τή δική του 
λογική. Ή  έντονη έρωτική νύχτα κι* ό 
πρωινός περίπατος μοΰ είχαν χαρίσει μιά 
θηριώδη όρεξι. Αποτελείωσα τό πρωινό 
μου, όταν μάς ήρθε καί ή Λιλή. Ό  Εύθυ- 
μιάδης καμάρωνε μέ τό βλέμμα τή γυ
ναίκα του, πιό νέα άπό τήν ήλικία της 
κι ορεκτική μέσα στό έξοχικό της ντύ
σιμο.

— Η Αννιώ δέν ξύπνησε άκόμα; τή 
ρώτησε ό άντρας της.

Καταλάβαινα ποιό δρόμο άνοιγε αύτή 
ή έρώτησι.

—Άκόμα, είπε ή Αιλή.
^ ^ -Δ έ ν  θά κοιμήθηκε τή νύχτα καλά, 
μ αυτόν τόν κλέφτη καί τά γαυγίσματα. 
I ^“Κι* δμως, ή φασαρία δέν τήν ξύπνησε, 
απάντησε ή Λιλή μέ μιά άθωότητα, πολύ 
χτυπητή, γιά νάναι άληθινή.

Θαβλέπε ομορφα όνειρα, είπε ό 
άντρας της καί δέν θάθελε νά τ* άφήση 
στή μέση.

t Καταλάβαινα πώς ή θέσι μου, μέσα σ’ 
αυτό τό πικάντικο παιγνίδι τών δύο συ
ζύγων, ήταν λιγάκι κωμική.

Τί λέτε κι* έσείς; μέ ρώτησε ή Αιλή.
—Σκέπτομαι αύτόν τόν άνθρωπο.
—Ποιόν;

Τόν επισκέπτη μας. Πολύ επίμονος.

Μιλήσαμε γιά τόν νυχτερινό «λωπο
δύτη» κι’ αύτό μέ. γλύτωσε άπό τήν έπι
κίνδυνη συνέχεια. Άλλωστε σέ λίγο φά
νηκε κι* ή ’Αννιώ. Ή ρθε πρός τό μέρος 
μας, φρέσκια καί γοητευτική, όλο άνεσι, 
χωρίς καμμιά άνησυχία γιά τό τί είχαν 
καταλάβει οί φίλοι της-. Μέ μιά τόλμη, 
που ζύγωνε τό θράσος, έκανε πρώτη τήν 
άΡΧή·

—Κοιμήθηκα θαυμάσια.
—Ναι, είπε ή Λιλή, πρέπει νά κοιμή

θηκες πολύ καλά, γιά νά μή πάρης εϊδησι 
άπό τά άποψινά. 

ι έγινε;
Τής διηγήθηκαν γιά τήν νυκτερινή 

αναστατωσι. Τούς άκουγε μ* ένα ήσυχο 
χαμόγελο, ξέροντας πώς οί άλλοι δέν τήν 
είχαν πιστέψει καί σίγουρη πώς κι* εκείνοι 
τό ήξεραν, πώς τό ξέρει.. Δέν μπορούσα νά 
μή θαυμάσω τή δύναμί τής. Μέ μιά κίνησι 
είχε γυρίσει όλο τό . παιγνίδι πρός τό 
μέρος της. Στήν κάπως δύσκολη θέσι 
βρέθηκαν οί άλλοι καί όχι αύτή.

Ωστε έτσι, είπε, όταν ή Αιλή τελείωσε 
τή διήγησί της.

Γύρισε σέ μένα.
Κι εσείς; Πήρατε εϊδησι έσείς; 

Ξυπνήσατε;
Πήγαινε πολύ. Ή ταν πολύ δυνατή ή 

πολύ ξετσίπωτη. ’Έχω τήν έντύπωσι πώς 
εκείνη τήν ώρα κοκκίνισα.

—Ναι, ξύπνησα, είπα.
Η υπόλοιπη μέρα πέρασε χωρίς τίποτε 

τό ιδιαίτερο. Κατεβήκαμε, όπως κι* έχθές 
στή θάλασσα, κάναμε ένα γύρο, φάγαμε 
κι αποσυρθηκαμε στά δωμάτιά μας γιά

τήν μεσημεριάτικη «φιέστα». Τό άπό- 
γευμα τό περάσαμε μ’ ένα δεύτερο γύρο 
ως τό κάστρο, μέ φλυαρία στή βεράντα, 
λίγο ούΐσκυ ύστερα άπό τό φαί καί γενικά 
μ* όλη αύτή τήν άνέμελη τεμπελιά πού 
περνούν τή μέρα τους στήν έξοχή οί 
άνθρωποι πού δέν τούς άπασχολεί ό 
«έπιούσιος» καί οί φροντίδες γιά τή ζωή.

Κάμποσες φορές, πότε ό Εύθυμιάδης, 
πότε ή Λιλή, δοκίμασαν νά πειράξουν τή 
φίλη τους γιά τό «βαρύ ύπνο» της, της 
χθεσινής νύχτας. Ό  μόνος πού ένοιωθε 
κάποια στενοχώρια ήμουν έγώ. Ή  * Αννιώ 
καταφερνε εύκολα νά πετάη τήν μπάλλα 
πού της έρριχναν στό μέρος τών άντι- 
παλων της. Είχε μιά αύτοπεποίθησι καί 
μια σιγουριά πού μέ γέμιζε μέ θαυμασμό 
καί συγχρόνως μέ τρόμαζε.

Σ ’ όλη τήν διάρκεια της ήμέρας δέν 
έκρυψε τή διάθεσί της γιά μένα. Εύρισκε 
χίλιες άφορμές γιά νά μου χαρίση ένα 
τρυφερό χαμόγελο, νά άκουμπήση τό 
χέρι της στό χέρι μου καί γενικά νά μου 
δώση τήν έντύπωσι πώς άνάμεσα στούς 
φίλους μας καί μέσα στό όμορφο τοπίο 
έμείς οί δύο είμαστε κάτι ξεχωριστό. 
Κοντολογίς μ* έκανε νά νοιώθω τις χαρές, 
τις άνησυχίες, τήν τρυφερότητα καί τήν 
συγκίνησι πού νοιώθει κανείς, όταν πολύ 
νέος έρωτεύεται γιά πρώτη φορά. Ή ταν 
άστείο καί συγκινητικό. ‘Όταν άποσυρθή- 
καμε στά δωμάτιά μας ήμουν άναστα- 
τωμένος. Οί λεπτομέρειες της χθεσινής 
νύχτας ζωντάνευαν μπροστά στά μάτια 
μου μέ μιά οδυνηρή έντασι.

Θά ξαναρχόταν;

287



ΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΣ συζητήσεις καί διαφω- 
νίαι διά την χρησιμότητα τών ’Αμυγδα
λών καί ό ύπερβολικός δισταγμός μερι
κών Ιατρών Παθολόγων και Παιδιάτρων 
Ιδίως—σχετικά μέ την σκοπιμότητα τής 
άφαιρέσεώς των, άπετέλεσαν τό άρχικό 
έρέθισμα διά νά γραφούν ώρισμένα ώφέ- 
λιμα συμπεράσματα έμπειρίας και μελέ
της.

Ή  κατά καιρούς έντονη προβολή άπό 
τόν ήμερήσιο τύπο κάποιου άτυχώς συμ- 
βάματος κατά τάς έγχειρήσεις άμυγδαλε- 
κτομής καί μερικά, κακώς έννοούμενα 
έκλαΐκευμένα άρθρα, έπιφέρουν σύγχυσι 
είς τήν άντιμετώπισιν τού προβλήματος 
τών άμυγδαλών.

Σκοπός μου είναι νά άναφέρω όλίγα 
περί τής κατασκευής και τής λειτουργίας 
τών άμυγδαλών και νά δώσω, έάν είναι 
δυνατόν, άπάντησι σέ καθημερινά έρω- 
τήματα γονέων.

Άπό άνατομικής άπόψεως αί παρίσθμι
οι άμυγδαλαΐ είναι μάζαι 10—12 λεμφο
θυλακίων αί όποίαι μέ τήν φαρυγγοΰπε- 
ρώΐο καί τήν γλωσσική άμυγδαλή άπο- 
τελοϋν ένα είδος προστατευτικού δακτυ
λίου τής είσόδου τής άναπνευστικής καί 
τής πεπτικής όδοΰ, τόν λεγόμενο δακτύ
λιον τού WALDAWER.

Τό μέγεθος των ποικίλλει άπό άτόμου 
είς άτομον καί ή ύπερτροφία των δέν είναι 
πάντοτε ένδειξι παθολογικής καταστά
σεων, έκτός τής περιπτώσεως καθ’ ήν 
προκαλεΐ δυσκαταποσίαν και δύσπνοιαν.

Ή  φυσιολογική άποστολή τών άμυ
γδαλών συζητεϊται καί άμφισβητεϊται 
άπό πολλά χρόνια και άπό πολλούς έρευ- 
νητάς.
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Π Α Ν .  Σ Χ Ο Ι Ν Ο Χ Ω Ρ Ι Τ Η  
'Ιατρού Χωροφυλακής 

Χειρουργού 'Ωτορινολαρυγγολόγου 
Διδάκτορος Παν) μ ίου 'Αθηνών

Παλαιότερα έπιστεύετο ότι αί άμυγδα- 
λαΐ είναι άδένες έσω έκκρίσεως, παρά τό 
γεγονός ότι δέν ύπάρχουν στοιχεία τά 
όποια νά τό άποδεικνύουν, έπίσης έθεω- 
ρούντο ώς αίμοποιητικά όργανα ή ότι 
συμμετέχουν είς τήν φυσιολογίαν τής 
πέψεως.

Ή  θεωρία τής προστατευτικής και 
άμυντικής δράσεώς των ξεκίνησε άπό 
τήν κατασκευήν των έκ λεμφικού ίστοΰ 
και τής ύπαγωγής των είς τό Δικτυο- 
ενδοθηλιακό σύστημα, ή σημασία τού 
όποιου είναι άμυντική, έναντι τοξικών 
και μικροβιακών έπιβράσεων.

Οί ύποστηρικταί τής θεωρίας αύτής 
πιστεύουν ότι άρχικά έπιτελεΐται κατα- 
κράτησι, τοπικά, τών μικροβίων έντός 
τού άμυγδαλικοΰ ίστού καί, έν συνεχεία, 
ή καταστροφή των.

Πιστεύεται έπίσης ότι συντελούν είς 
τήν ένεργητικήν Άνοσοποίησι τού ’Ορ
γανισμού καί τούτο ένισχύεται άπό τό 
γεγονός ότι είναι ύπερτροφικαί είς τήν 
παιδική ήλικία, όταν δηλ. ό όργανισμός 
δέν έχει άκόμη άνοσοποιηθή κατά τών 
διαφόρων λοιμώξεων.

Αί παρίσθμιοι άμυγδαλαΐ έχουν τήν 
ίκανότητα νά παράγουν άντισώματα είς 
μεγαλύτερον βαθμόν άπό τούς άλλους 
ίστούς καί είς τούτο βοηθοΰνται άπό τήν 
κατασκευή τους ή όποια είναι Ιδεώδης, 
λόγφ τής ύπάρξεως άμυγδαλικών κρυπτών

αί όποίαι κατακρατούν και εύνοούν τόν 
πολλαπλασιασμόν τών μικροβίων, συνέ
πεια τής τοπικής ύγρασίας και θερμοκρα
σίας.

Τό έπιθήλιο τό όποιο καλύπτει τις 
κρύπτες έχει τήν κατάλληλη ύφή διά 
τήν είσοδο τών άντιγόνων τά όποια έπη- 
ρεάζουν τά άφθονα τοπικά λευκοκύτταρα 
και τά διεγείρουν πρός συμμετοχήν είς 
τήν παραγωγήν άντισωμάτων.

Ή  παρατηρουμένη άτροφία τών άμυ
γδαλών είς τούς ένήλικας συσχετίζεται 
πρός τήν έλάττωσιν τής άμυντικής των 
λειτουργίας. ΊΕστω καί μικρά, λοιπόν, 
ή συμμετοχή τών άμυγδαλών είς τήν 
παραγωγήν άντισωμάτων ύφίσταται και 
έπειδή είς τά παιδιά αί άμυγδαλαΐ είναι 
λειτουργικώς ίκανώτεραι, ή άφαίρεσίς 
των είς τήν ήλικία αύτή θά πρέπει νά 
έχη άπόλυτον ένδειξι.

Έφ’ όσον όμως αί άμυγδαλαΐ παύουν 
νά έχουν τήν ίκανότητα τής έπιτελέσεως 
τής άποστολής των και γίνονται πρόξενοι 
δυσαρέστων έπιπλοκών είς άλλα συστή
ματα—ή άφαίρεσίς των έπιβάλλεται.

’Επανειλημμένοι προσβολαί άμυγδα- 
λιτίδων—περιαμυγδαλικά άποστήματα— 
συχναί ρινίτιδες—ώτίτιδες—λαρυγγίτιδες 
ώς καί έπίμονοι τραχηλικαί άδενίτιδες 
είναι αί κύριαι ένδείξεις άμυγδαλεκτομής.

Ή  άποψι ότι ή άμυγδαλεκτομή προκα
λεΐ άνεπανόρθωτες άνωμαλίες είς τόν 
όργανισμόν δέν εύσταθή. Άντιθέτως 
είναι κλινικώς άποδεδειγμένο ότι διά τής 
άμυγδαλεκτομής άποτρέπονται σοβαραί 
έπιπλοκαί αί όποίαι είναι έπιζήμιοι διά 
αύτήν ταύτην τήν ζωήν τού πάσχοντος.

Εύνόητον είναι ότι ύπό όρθάς ένδείξεις 
ή άμυγδαλεκτομή έπιβάλλεται, άφ’ ένός 
μέν έκ τού ότι ύπό τών περισσοτέρων 
έρευνητών ύποστηρίζεται ότι αί άμυγδα
λαΐ δέν παράγουν ίκανόν άριθμόν άντι- 
σωμάτων, άλλά καί λόγω τής άνατομικής 
κατασκευής των προσφέρονται είς τήν 
άνάπτυξι ποικίλων έπιβλαβών μικροοργα
νισμών.

Ή  συνηθεστέρα πάθησις τών άμυγδα
λών είναι ή όξεΐα άμυγδαλΐτις, ή όξεΐα 
δηλ. φλεγμονή των, ή όποια είναι ή συ- 
χνοτέρα πάθησι τής άνωτέρας άναπνευ
στικής όδοΰ, είναι πολύ μεταδοτική καί 
εισβάλλει μέ ύψηλό πυρετό 39ο — 40ο, 
ρίγη, δυσκαταποσία καί γενική κακου
χία ή όποια μέ τήν κατάλληλη θεραπευ
τική άγωγή παρέρχεται έντός 4—5 ήμε- 
ρών. Είς τάς πλείστας τών περιπτώσεων 
κατά τήν 2α ήμέρα έμφανίζεται έπί τών 
άμυγδαλών στικτόν λευκωπόν έπίχρισμα 
τό όποιον άποτελεΐ έξιδρωματικόν ύγρόν, 
προερχόμενον έκ τών κρυπτών τών άμυ
γδαλών. Ή  είκών αύτή άντιστοιχεΐ είς τήν 
όξεΐαν πολτώδη άμυ^δαλίτιδα. Οί γονείς 
διαπράττουν μεγάλο λάθος νά χαρακτη
ρίζουν ώς όξεΐαν άμυγδαλίτιδα κάθε πονό
λαιμο ό όποιος μπορεί νά όφείλεται είς 
άπλή φαρυγγίτιδα—κοινό κρυολόγημα 
ή ίωσι.

Ή  βεβιασμένη χορήγησι άντιβιοτικών, 
συχνά, είς άνεπαρκή ποσότητα, όδηγεΐ 
εις τήν άνάπτυξιν άνθεκτικών στελεχών 
μικροβίων καί είναι ό κύριος λόγος τής 
αύξήσεως τών έπιπλοκών.

Πρέπει νά άποφεύγεται έπίσης ή χορή- 
γησι πολύ ζεστών ύγρών ή οί γαργαρι- 
σμοί μέ έρεθιστικά ύγρά, ένώ άντιθέτως 
έπιβάλλεται ή λήψις άφθόνων χλιαρών 
ύγρών (τσάι—λεμονάδα—πορτοκαλάδα).

Τά διάφορα άντισηπτικά τού στόματος 
ύπό μορφή τροχίσκων (παστίλιες κ.λ.π.)



πρέπει νά λαμβάνωνται μέ φειδώ τό πολύ 
3—4 ήμερησίως, διότι δροϋν έρεθιστικά 
καί προκαλοϋν στοματίτιδες καί γλωσ- 
σίτιδες.

Φάρμακον έκλογής παραμένει ή πενι- 
κιλλίνη, ή δέ θεραπεία πρέπει νά συνε
χίζεται και 2—3 ήμέρες μετά την πτώσι 
τοϋ πυρετού και τήν έξάλειψι τών ένο- 
χλημάτων.

Ή  χρονία άμυγδαλΐτις είναι ύπολειμ- 
ματική κατάστασι όξειών άμογδαλιτίδων 
καί κατ’ αύτήν αί άμυγδαλαΐ έμφανίζονται 
είτε όπερτροφικαί, είτε άτροφικαί, ένεκα 
άλλοιώσεως τού παρεγχύματος τών άμυ- 
γδαλών καί άντικαταστάσεως τούτου 
ύπό συνεκτικού ίστοΰ.

Ή  εικόνα τών βυσμάτων έπί τών άμυ- 
γδαλικών κρυπτών ή όποια συνήθως 
θορυβεί τούς γονείς—καί λέγουν ότι 
«αί άμυγδαλαΐ έχουν πύον» δέν άνταπο- 
κρίνεται πρός τήν άλήθεια. Τά βύσματα 
άποτελοΰνται άπό άποπεπτωκότα έπι- 
θήλια μικρόβια (στρεπτόκοκκοι—στα
φυλόκοκκοι—πνευμονιόκοκκοι, κρύσταλ
λοι χοληστερίνης, άλατα καί ύπολείμμα- 
τα τροφής τά όποια προκαλοϋν τήν κακο
σμία τού στόματος.

Ή  χρονία άμυγδαλΐτις προκαλεΐ έπι- 
πλοκάς είς τάς άρθρώσεις, τήν καρδιά 
καί τούς νεφρούς όχι έπειδή, κατά τά 
λεγόμενα τών γονέων, «τό παιδί κατα
πίνει πύον», άλλα διά τής δηλητηριώδους 
δράσεως τής Στρεπτοκοκκικής τοξίνης— 
Στρεπτολυσίνης—ή όποια δρα μακράν 
τού τόπου παραγωγής της (έξ ού καί ή 
όνομασία τοξίνη, έκ τού τόξου).

"Εχει μεγάλη σημασία ή έξέτασι τού 
τίτλου Άντιστρεπτολυσίνη έν συνδυα- 
σμώ, όμως μέ τήν ταχύτητα καθιζήσεως 
τών έρυθρών αιμοσφαιρίων.

Παθολογι καί τιμαί θεωρούνται διά μέν 
τού AST—Ο Τ.Α. άνω τών 300 Μονάδων 
TODD, διά δέ τήνΤ.Κ.Ε. άπό 25—30 
ΜΜ άνά Γ.

"Οταν είναι καί αί δύο ηύξημέναι, 
έπιβάλλεται ή χορήγησι κρυσταλλικής 
πενικιλλίνης δι* ένδομυϊκών ένέσεων 
έπί ΙΟήμερον καί, έν συνεχείςι, άνά 
20ήμερον ένεσις πενικιλλίνης βραδείας 
άπορροφήσεως (PENADUR), πρός άπο- 
φυγή συχνών προσβολών άμυγδαλιτίδων 
καί έπιπλοκών.

Παλαιότερα ή χορήγησι τής PENA
DUR είχε θεωρηθή ύπό τών παιδιάτρων, 
ώς ριζικό φάρμακο τών άμυγδαλών—ένα 
είδος φαρμακευτικής' άμυγδαλεκτομής, 
ή πείρα όμως έδειξε ότι δέν άποτελεΐ, 
τίποτε άλλο, παρά τήν προετοιμασία 
διά τήν έγχείρησιν τής άμυγδαλεκτομής.

Ή  έγχείρησι τής άμυγδαλεκτομής είναι 
ή ριζική θεραπεία τής χρονιάς άμυγδά- 
λίτιδος καί πρέπει πάντα νά άντιμετωπί- 
ζεται άπό όλους—Ιατρούς, γονείς καί 
άσθενεΐς. μέ τήν δέουσα σοβαρότητα.

Είναι έγχείρησι πού πρέπει νά γίνεται 
έν ψυχρφ—ποτέ έν θερμφ—χωρίς βία 
καί έφ’ όσον έξαοφαλιοθούν αί ίδανικώ- 
τεραι συνθήκαι άπό πλευράς προετοιμα
σίας (παρακλινικού έλέγχου κ.λ.π.) τού 
άσθενούς.

Ή  άμυγδαλεκτομή δύναται νά γίνη 
είς οίανδήποτε ήλικίαν, έφ’ όσον ύπάρ- 
χουν ένδείξεις, συνήθως όμως είς τά 
παιδιά συνιστάται ή έγχείρησι μετά 
τό 5ο έτος τής ήλικίας.

Ή  έγχείρησι τής άμυγδαλεκτομής διε- 
νεργεΐται άφ’ ένός μέ τοπικήν άναισθησία, 
άφ* έτέρου μέ γενικήν ένδοτραχειακή 
νάρκωσι.

Προκειμένου περί παιδιών συνιστάται 
άνεπιφυλάκτως ή γενική ένδοτραχειακή 
νάρκωσι, διότι καί άσφαλεστέρα τής τοπι
κής είναι καί δέν δημιουργεί ψυχολογικά 
προβλήματα.

Μεγάλη σημασία έχει ή προεγχειρη- 
τική ψυχολογική προετοιμασία τού παι
διού άπό τόν ιατρόν ώστε τό παιδί είς τό 
χειρουργείο νά αισθάνεται ότι εύρίσκε- 
ται μέ ένα δικό του φιλικό πρόσωπο.

Τά κατά καιρούς άναγραφόμενα άτυχή 
συμβάματα είναι πάρα πολύ σπάνια καί 
ύπάγονται καί αύτά, βέβαια, στόν νόμο 
τών πιθανοτήτων ό όποιος δυστυχώς 
Ισχύει καί είς μιά τόσο θετική έπιστήμη, 
όπως είναι ή ιατρική καί μάλιστα ή χει
ρουργική.

Θέλω νά ύπενθυμίσω έπίσης τήν άξια 
τής λήψεως ένός πλήρους ιστορικού 
ίδίμ όσον άφορά αίμορραγικάς διαθέσεις- 
νόσους κληρονομικός - αί όποΐαι πολ- 
λάκις δέν άναφέρονται ύπό τών οικείων 
διά λόγους κοινωνικούς.

Τό πρόβλημα τών άμυγδαλών ύφίστα- 
ται καί αί συζητήσεις γύρω άπό αύτό 
θά συνεχίζωνται, έχει δέ παρατηρηθή ότι, 
λόγφ τής αύξανομένης καθημερινώς 
ρυπάνσεως τής άτμοσφαίρας θά μάς 
άπασχολεΐ περισσότερο, λόγφ ύπερτρο- 
φίας άντιδραστικής τών λεμφοεπιθη- 
λιακών ιστών.

Τέλος έπιμένω έπί τής σαφούς διακρί- 
σεως τής υγιούς καί τής παθολογικής 
άμυγδαλής, τής τελευταίας ούδένα φυσιο
λογικόν προορισμόν έκπληρούσης. Ή  
παθολογική άμυγδαλή μεταβάλλεται ένί- 
οτε εις λίαν έπικίνδυνον, καταστρεπτικόν 
ίσως δργανον, έκ τού όγκου της καί μόνον, 
άφ’ ένός, καί ώς έστία μολύνσεως γειτο
νικών καί άπομεμακρυσμένων όργάνων 
άφ’ έτέρου.

Είναι εύνόητον λοιπόν, ότι ένα παθο
λογικόν όργανο πρέπει νά έκλείπη έγ- 
καίρως καί πριν διαταράξη σοβαράν 
όργανική λειτουργία τού άνθρωπίνου 
όργανισμού ειδικά εις τό στάδιον τής 
άναπτύξεως.

Ή α ^ ω ^ ή

και τά

προβλήματα

της

Ή  άλόγιστη καί χωρίς μέτρο 
χρησιμοποίηση της ζάχαρης καί τών 
γλυκών γενικώτερα είναι ένας άπό 
τούς μεγάλους κινδύνους — άν δχι 
ό μεγαλύτερος — πού δημιουργεί 
βραχυπρόθεσμα σοβαρά προβλήμα
τα στήν ύγεία μας. ‘Ωστόσο, δμως, 
τα γλυκά μεμονωμένα, δέν είναι τά 
μοναδικά διαιτητικά στοιχεία, πού 
ασκουν βλαπτική έπίδραση σ* αύτήν. 
Εξ ίσου έπικίνδυνα έχουν άποδειχθή 

τό αλκοόλ καί τά πολυσυζητημένα 
τελευταία, στόν χώρο της διαιτητι- 
τικής καί τήςύγιειονολογίαςγενικώ- 
τερα, λιπίδια.

Σέ πολλούς, ίσως, είναι γνωστές 
οί βλάβες πού προκαλεί τό άλκοόλ 

— στό συκώτι καί τό νευρικό σύστημα.OlCirPO<X)IlC Εκείνο, δμως, πού δέν είναι τόσο
JL 1  * γνωστό είναι ή μεγάλη περιεκτικό

τητα σέ θερμίδες, πού χαρακτηρίζει 
δλα τά «’Αλκοολικά» ποτά, τά 
οποία άνήκουν σ* αύτήν τήν κατη
γορία.

Μισό λίτρο κρασιού π.χ. ίσοδυναμεί μέ 320 θερμίδες, ένώ ή ίδια ποσότητα μπύ- 
ρας δίνει στόν όργανισμό 200 θερμίδες. Δηλαδή, τό μισό λίτρο κρασιού, άποδίδει τό 
ίδιο ποσό θερμίδων, πού μάς δίνουν 14 κομμάτια ζάχαρη ή 125 γραμμάρια ψωμιού. 
Αύτές οί τόσο άπλές άλήθειες είναι πολύ λίγο γνωστές. ’Έτσι, βλέπομε πολλούς πού 
ένώ κάνουν δίαιτα γιά νά άδυνατίσουν καί γι’ αύτό δέν τρώνε πολύ ψωμί ή ζυμαρικά ή 
άκόμα καταργούν τή ζάχαρη άπό τή διατροφή τους, πίνουν χωρίς περιορισμό άλκοο- 
λοΰχα ποτά. Τό άποτέλεσμα είναι ή βελόνα της ζυγαριάς τους νά μένη άμετακίνητη !!!

Έπίσης, είναι πολύ διαδεδομένη ή άποψη δτι τό άλκοόλ τονώνει τις φυσικές δυ
νάμεις του άνθρώπου. Πολλοί συνηθίζουν νά λένε: «Δέν θά μπορούσα νά δουλέψω τόσο 
πολύ άν δέν έπινα. Στήν πραγματικότητα, δμως, τό άλκοόλ δέν κάνει άλλο άπό τό νά 
κρυβη την κούραση, μέ τήν εύφορία πού προκαλεί. Έ ξ  άλλου, ή έργασία σήμερα άπαι- 
τει όλο καί περισσότερη ένταση της προσοχής καί της διανοητικής λειτουργίας, πού 
δέν συμβιβάζεται μέ τό άλκοόλ.

Έ να φαινόμενο πού συμβαδίζει μέ τήν οικονομική άνάπτυξη, είναι ή ύπερβολική 
κατανάλωση λιπιδίων. Τα λιπίδια περιέχονται στό λάδι, στό βούτυρο, στή μαργαρίνη, 
περιέχονται δμως καί στό κρέας καί στά κονσερβαρισμένα φαγητά. Τά «πικάντικα» 
φαγητά μέ τις σάλτσες μπορεί νά είναι εύχάριστα στή γεύση, άλλά ύποσκάπτουν 
αργα - αργα τήν υγεία μας. Τό ποσοστό των θερμίδων πού προέρχονται άπό τροφές 
πλούσιες^ σέ λιποειδή συστατικά, δέν πρέπει νά ξεπερνά τό 1]3 τής καθημερινής δια
τροφής. |  Οπως ή έλλειψη κρέατος ή τών ισοδυνάμων του (ψάρι, αύγό) στήν καθημε
ρινή διατροφή προκαλεί άβιταμινώσεις, ή ύπερβολική κατανάλωση άνοίγει τόν δρόμο 
στις άγγειοκαρδιακές παθήσεις. Έπίσης ώρισμένα είδη κρεάτων είναι λιγώτερο πλού
σια σέ λιποειδή συστατικά άπό άλλα. Τό μοσχάρι περιέχει λιγώτερα λιποειδή συστα
τικά από τό χοιρινό κρέας. Τά πουλερικά, ό λαγός καί τό κουνέλι περιέχουν τό μικρό- 
">ε^°_Α0σ?σ ι ^ι^ 0^ ώ ν  κ(χθως έπίσης καί δλα τά άπαχα γαλακτερά. Παράλληλα, 
από τήν άποψη αυτή θεωρείται προτιμότερη ή κατανάλωση τού λαδιού άπό τήν κατα
νάλωση βουτύρου.

Τέλος, παρα πολύ λίγο συμβαίνει νά έκτιμάμε τά λαχανικά. ‘Όλα τά είδη λαχα
νικών είναι έξαιρετικά πλούσια σέ βιταμίνες καί δέν προκαλοϋν βλάβες στήν ύγεία 
μας. Σύμφωνα μέ τή σύγχρονη διαιτολογία τά λαχανικά πρέπει νά άποτελοΰν τό 113 
τού καθημερινού γεύματος.
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Μέ διοργανώτρια την ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 
πραγματοποιήθηκε στις 13-3-1977 στο 
Γκολφ τής Γλυφάδας τό Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου των 
Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων 
’Ασφαλείας. Στους άγώνες αυτούς οί 
άθλητές τής Χωροφυλακής ΦΩΤΗΣ 
ΚΟΥΡΤΗΣ — ΦΩΤΗΣ ΓΚΑΡΔΙΑΚΟΣ— 
καί ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ κέρ
δισαν τις πρώτες θέσεις στά 8.000 και
4.000 μέτρα καί χάρισαν στο Σώμα δύο 
ύπέροχες πρώτες νίκες καί μιά δεύτερη. 
Ό  Χωροφύλαξ Φ. Κούρτης κέρδισε μέ 
πολλή άνεση τήν πρώτη θέση στά 8.000 
μέτρα μέ χρόνο 24"20”8, καί τον τίτλο 
τοϋπρωταθλητοΰΕ.Δ.—Σ.Α. γιά τό 1977.

Ό  δεύτερος νικητής τών 8.000 μέτρων 
Χωροφύλαξ Φ. Γκαρδιακός, στο 7ο χιλ. 
τής κούρσας ύποσκέλιοε τον άθλητή τής 
’Αστυνομίας Πόλεων ΚΙΣΣΑ πού ήλθε 
τελικά τρίτος καί έδειξε ότι είναι πολύ 
φορμαρισμένος καί κατέκτησε τήν 2η 
θέση μέ χρόνο 24'29”4.
Ή  έκπληξι τοϋ πρωταθλήματος ήταν ό 
ΈνωμοτάρχηςΝικ.’Αθανασιάδης ό όποιος 
ήταν έπικεφαλής τής κούρσας τών 4.000 
μέτρων καί πέρασε τά 2.000 μέτρα στον 
περίφημο χρόνο 6 20”0. Τελικά κέρδισε 
καί αύτός μέ άνεση τήν πρώτη θέση στά
4.000 μέτρα μέ χρόνο 13Ί3”0.
Στήν σειρά τερματισμού τις πρώτες τρεις 
θέσεις καί στις 2 κούρσες κατέκτησαν 
4.000μ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ (Χωρ.) 13Ί3”0 
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ (Άερ.) 13'32”0 
ΝΙΚΟΛΕΤΖΟΣ (Στρ. Ξηρ.) 13'40'Ό
8.000 μ.
ΚΟΥΡΤΗΣ (Χωρ.) 24'20”0 
ΓΚΑΡΔΙΑΚΟΣ (Χωρ.) 24'29”4 
ΚΙΣΣΑΣ (Άστ. Πόλεων) 24'33”6.

Μετά τό τέλος τών άγώνων ό Πρωθυ
πουργός κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑ
ΡΑΜΑΝΛΗΣ παρουσία τού Γ.Γ.Α. κ. 
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ τού Γραμμ. τού 
ΑΣΑΕΔ, Συνταγματάρχου κ. Γ. ΑΝΕ- 
ΜΟΓΊΑΝΝΗ καί πολλών Άνωτάτων 
’Αξιωματικών, έβράβεοσε τούς νικητές.

’Από πλευράς Χωροφυλακής παρέστη
σαν ό Διοικητής τής Σ.Ο.Χ. Ταξίαρχος 
κ. Άνδρέας ΠΙΠΠΑΣ, ό Τμηματάρχης 
Δημοσίων Σχέσεων τού ’Αρχηγείου Χω
ροφυλακής Άντισυνταγματάρχης κ. 
Γεώργιος ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ καί πολλοί 
άλλοι άξιωματικοί.

Τήν έπομένη ήμέρα τών άγώνων ό 
’Αρχηγός Χωροφυλακής έδέχθη εις τό 
Γραφεΐον του τούς άθλητές καί τούς 
συνεχάρη γιά τήν έπιτυχία τους. Ε π ί
σης συνεχάρη τον Διοικητή τής Υ.Φ.Α.Α. 
Ταγμ]ρχη κ. Καραγιάννη, τον έπικεφα- 
λής τήςάθλητικήςόμάδος Υπομοίραρχο 
κ. ’Ελευθεριάδη καί τον προπονητή 
Υπενωμοτάρχη κ. Άποστολόπουλο γιά 
τήν σωστή προετοιμασία τών άθλητών, 
τό άριστο ήθος καί τήν ύψηλή άθλητι- 
κή τους άπόδοση.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΑΝΩΜΑΛΟΥ 
ΔΡΟΜΟΥ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ - 

ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ό  Πρωθυπουργός κ. Κων)νος Καραμανλής 
έπέδωσε τά έπαθλα ατούς νικήτας.
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Πρωτάθλημα αγώνων 
ΒΟΛΛΕΎ* Μ Π Ο Λ  
των παραγωγικών  
Σχολών τών Ενό
πλων Δυνάμεων καί 
Σωμάτων ’Ασφαλείας

Όπως κάθε χρόνο έτσι καί έφέτος τό 
πρώτο δεκαήμερο τού μηνός Μαρτίου 
καί άπό 3-8]3] 1977έγιναν μέ έπιτυχία οί έτή- 
σιοι άγώνες Πετοσφαίρας μέ συμμετοχή 
τών Παραγωγικών Σχολών τών Ενόπλων 
Δυνάμεων καί Σωμάτων ’Ασφαλείας. 
Στους άγώνες αύτούς έλαβαν μέρος οί 
άντιπροσωπευτικές όμάδες τής Στρατιω
τικής Σχολής Εύελπίδων, Σχολής ’Αξιω
ματικών Χωροφυλακής, Σχολής ’Ικάρων, 
Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, Σχολής *Υπα- 
στυνόμων καί Στρατιωτικής Σχολής 
’Αξιωματικών Σωμάτων . Οί άγφνες έγι
ναν στά γήπεδα Νίκαιας — Αιγάλεω — 
καί ’Ικάρων, παρουσία τών Διοικητών 
τών Σχολών, πολλών έπισήμων καί τών 
μαθητών τών παραγωγικών σχολών.

Χαρακτηριστικό γεγονός πού πρέπει 
Ιδιαίτερα νά τονισθή ήταν ή δυναμικό
τητα τών όμάδων καί ή άγωνιστική τους 
διάθεση. Τέλεια προπονημένοι οί ύπο- 
ψήφιοι άξιωματικοί τών σχολών έδωσαν 
όλη τήν ψυχική τους δύναμη γιά τήν νίκη 
καί παρουσίασαν ένα συναρπαστικό άγω- 
νιστικό θέαμα. "Εγινε σκληρή πάλη γιά 
τόποιάόμάδα θά κατακτήση μιάάπότίς 
τρεις πρώτες θέσεις τού πρωταθλήματος. 
Ιδιαίτερα ξεχώρισαν οί όμάδες τών 
Σ.Σ.Ε—Σ.Α.Χ. καί ΙΚΑΡΩΝ.

Ή  όμάδα τής Σχολής ’Αξιωματικών 
Χωροφυλακής (Σ.Α.Χ.) μέ τις άλλεπάλ- 
ληλες νίκες της άπέδειξε πόσο ύπεύθυνα 
καί μεθοδικά έργάζονται όλοι γιά νά 
έκπροσωπήσουν έπάξια τό Σώμα στό 
όποιο άνήκουν, σέ κάθε μεγάλη καί ού- 
σιαστική άθλητική έκδήλωση.

Συγκεκριμένα ή Σ.Α.Χ. πραγματο
ποίησε 4 νικηφόρους άγώνες (Σ.Α.Χ.— 
Σ.Σ.Ι. 3—2 σέτ, Σ.Α.Χ.—Σ.Υ.Π. 3—1 
σέτ, Σ.Α.Χ.—Σ.Σ.Α.Σ. 3—0 σέτ, Σ.Α.Χ.— 
Σ.Ν.Δ. 3—1 σέτ) καί έχασε μόνο άπό τήν 
όμάδα τής Σ.Σ.Ε. μέ 3—0 σέτ. Τελικά 
κατέκτησε τήν 2η θέση καί 4 κύπελλα. 
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1η Σ.Σ.Ε., 2η Σ.Α.Χ. 3η Σ.Σ.Ι., 4η 
Σ.Ν.Δ., 5η Σ.Υ.Π., 6η Σ.Σ.Α.Σ.

Πρέπει Ιδιαίτερα νά τονισθή ότι ση
μαντικό ρόλο στήν όλη αύτή προ
σπάθεια συνετέλεσε ή παραγωγική συμμε- 
τοχή τού προϊσταμένου άθλητισμού τής 
Σ.Α.Χ. Μοιράρχου 'Αναστασίου Μπρού- 
σαλη, τοϋ άρχηγοϋ τής όμάδος ’Υπο
μοιράρχου Χρ. Σταυριανόπουλου καί 
τών άλλων άξιωματικών τής σχολής.

Προπονητής καί κώουτς τής όμάδος 
είναι ό ’Υπενωμοτάρχης Π. Άργυρόπου- 
λος καί ό Χωροφύλαξ Κ. Κουρμπέτης.

Τήν όμάδα άπαρτίζουν οί Δόκιμοι 
’Αξιωματικοί : (Βασιλείου, Τσαλκιτζής, 
Γκουμούδης, Πατσίδης, Παρασκευόπου- 
λος, Άγγελάκος, Άνδραβίζος, Γιαννό- 
πουλος, Παπαγρηγορίου, Καρράς, Πα- 
παδόπουλος, καί Κουσαξίδης).
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ΕΙΣ  Ι Τ Η Ρ Ι Ο Ι  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Ι
Σχολή ’Αξιωματικών

Τό Άρχηγειον Χωροφυλακής προεκή- 
ρυξε είσιτήριον διαγωνισμόν διά τήν 
Σχολήν ’Αξιωματικών έτους 1977. Ό  
διαγωνισμός θα διενεργηθή είς ’Αθήνας 
άπό 18 μέχρι 23 ’Ιουλίου 1977. βΟ άριθμός 
τών είσακτέων ώρίσθη, κατόπιν Άπο- 
φάσεως τοϋ Ύπουργοϋ Δημοσίας Τά- 
ξεως, είς 150. Θά είσαχθοϋν έπίσης καθ 
ύπέρβασιν καί άλλοι 30, σύμφωνα μέ τάς 
διατάξεις τοϋ οίκείου Νόμου. ,Καθ’ ύπέρ- 
βασιν μπορούν νά είσαχθοϋν έπίσης οί 
άποκατασταθέντες καί έπαναφερθέντες 
είς τό Σώμα, κατά τό Ν.Δ. 119]1974, οί 
όποιοι είχον κατά τον χρόνον τής έξό- 
δου των τά τυπικά προσόντα συμμετοχής 
είς τον διαγωνισμόν, έφόσον έπιτύχοον 
είς τά Ελληνικά καί συγκεντρώσουν τήν 
βάσιν είς τό σύνολον τής βαθμολογίας 
τών μαθημάτων. "Όσοι έκ τών έπαναφερ- 
θέντων έτύγχανον πτυχιοϋχοι Άνωτάτων 
Σχολών τό 1973 καί τό 1974,μποροϋν,έάν 
έπιθυμοϋν, νά είσαχθοϋν είς τήν Σ.Α.Χ. 
άνευ έξετάσεων, σύμφωνα μέ τάς διατάξεις 
τοϋ Ν.Δ. 1348]73. Ούτοι είσάγονται κατά 
τήν πρώτη ν μετά τήν έπαναφοράν των πε
ρίοδον λειτουργίας τής Σ. Α.Χ.καί μετά τήν 
άποφοίτησίν των προάγονται είς τον 
βαθμόν είς τον όποιον έχουν προαχθή 
οί άνήκοντες είς τήν ίδιαν έκπαιδευτικήν 
μέ αύτούς περίοδον κατά τήν όποιαν 
έδικαιοϋντο εισαγωγής καί καθίστανται 
νεώτεροί των, κατά τον Ν. 81] 1975.

Δικαιούνται έπίσης νά είσαχθοϋν είς 
τήν Σ.Α.Χ. κατόπιν έξετάσεων οί έπιθυ
μοϋν τες πτυχιοϋχοι Άνωτάτων Σχολών 
(Νομικής ,Παντείου ή Άνωτάτης ’Εμπο
ρικής) Χωροφύλακες, Υπενωμοτάρχαι 
καί Ένωμοτάρχαι οί όποιοι έχουν τά 
σχετικά προσόντα καί 1 έτους είς τό Σώμα 
ύπηρεσίαν συμπληρωμένην μέχρι τής 
17-7-J977.

Τά έξεταστέα μαθήματα είναι: Ποι
νικός Κώδιξ, Ποινική Δικονομία καί 
Ελληνικά (Έκθεσις ίδεών) μέ συντε
λεστήν βαθμολογίας 10. 'Ιστορία καί 
Κανονισμός Υπηρεσίας Χωροφυλακής 
μέ συντελεστήν 8. Λοιπαί λεπτομέρειαι 
καί πληροφορίαι διά τάς ύποχρεώσεις 
τών ένδιαφερομένων, τά προσόντα, τά 
δικαιολογητικά καί τήν διαδικασίαν 
υποβολής των, τήν έξεταστέα ν ΰλην τών 
μαθημάτων κ.λπ. περιέχονται είς τήν 
ύπ’ άριθ. 420]2]71 έ. έ. Διαταγήν καί τήν 
ταυτόχρονον σχετικήν Προκήρυξιν τοϋ 
διαγωνισμού ύπό τοϋ ’Αρχηγείου.

Π Ρ Ο Α Γ Ω Γ Α Ι  —

ΔΥΝΑΜΕΙ Π.Δ. τής 7-2-1977 προήχθη 
ό ’Ανθυπίατρος—’Οδοντίατρος ΣΧΟΙ- 
ΝΟΧΩΡΠΉΣ Κων]νος είς τον βαθμόν 
τοϋ Υπιάτρου — ’Οδοντιάτρου Χωρο
φυλακής.

Σχολή 'Υπαξιωματικών
Προεκηρύχθη είσιτήριος διαγωνισμός 
διά τήν είσαγωγήν 648 μαθητών ώς Δο
κίμων, τής Σχολής Υπαξιωματικών. Ό  
Διαγωνισμός θά διεξαχθή άπό 13 έως 15 
’Ιουλίου έ.έ.είς ’Αθήνας καί Θεσσαλονίιςη ν 
μερίμνη τής Σ.Ο.Χ. ’Αθηνών καί τής 
Α.Δ.Χ. Κεντρικής Μακεδονίας, χωριστά 
διά τούς άποφοίτους καί τούς μή άπο- 
φοίτους Γυμνασίου. ’Εκ τής κατηγορίας 
τών άποφοίτων Γυμνασίου ίδιωτών καί 
άνδρών Χωροφυλακής θά είσαχθοϋν, κατά 
σειράν έπιτυχίας, 360 καί 72 καθ’ ύπέρ- 
βασιν, σύμφωνα μέ τάς εύεργετικάς δια
τάξεις τοϋ Ν.Δ. 1348]1973. ’Εκ τών ΜΗ 
άποφοίτων Γυμνασίου άνδρών τοϋ Σώ
ματος θά είσαχθοϋν 180 καθώς καί άλλοι 
36 καθ’ ύπέρβασιν, κατά τάς εύεργετικάς 
διατάξεις τοϋ ίδιου Νόμου. ’Επίσης θά 
είσαχθοϋν είς τό Τμήμα Δοκίμων Ύπα- 
ξιωματικών Χωροφυλακής οί άποκατα
σταθέντες καί έπαναφερθέντες είς τόΣώμα 
μέ τό Ν.Δ. 119]1974 οί όποιοι είχον τά 
τυπικά προσόντα συμμετοχής είς τον 
διαγωνισμόν, κατά τον χρόνον τής έκ τοϋ 
Σώματος έξόδου των, έφόσον έπιτύχουν 
είς τά Ελληνικά καί συγκεντρώσουν τήν 
βάσιν είς τό σύνολον τής βαθμολογίας 
τών μαθημάτων, σύμφωνα μέ τον Ν. 81] 
1975.

Οί έπιθυμοΰντες έκ τών πτυχιούχων 
άνδρών Χωροφυλακής (Νομικής, Παν- 
τείου, Άνωτάτης ’Εμπορικής), μποροϋν 
νά είσαχθοϋν προς έκπαίδευσιν, βάσει 
τοϋ Ν.Δ. 121] 1974, άνεξαρτήτως άριθμοϋ 
καί άνευ έξετάσεων.

Οί είσαχθησόμενοι ίδιώται άναλαμ- 
βάνουν 2ετή έθελουσίαν ύποχρέωσιν 
παραμονής είς τό Σώμα, άρχομένην άπό 
τήν ήμέραν τής έξόδου των έκ τής Σχο
λής ’Ενωμοταρχών.

Οί άνδρες τής Χωροφυλακής, άπό- 
φοιτοι Γυμνασίου καί μή, οί όποιοι θά 
μετάσχοον τοϋ Διαγωνισμού, προέρ- 
χογται έκ τών υπηρετούντων είς τό 
£ώμα Δοκίμων Χωροφυλάκων, Χωρο
φυλάκων καί 'Υπαξιωματικών Β' Κατη
γορίας (Ν.Δ. 974] 1971).

Άναλυτικαί πληροφορίαι διά τον 
Διαγωνισμόν, τά δικαιολογητικά καί 
τον χρόνον ύποβολής των, τά άπαιτού- 
μενα προσόντα τών ύποψηφίων, τό πρό
γραμμα τών έξετάσεων, τά έξεταστέα 
μαθήματα καί αί ύποχρεώσεις ύποψη
φίων καί Υπηρεσιών Χωροφυλακής 
περιέρχονται είς τήν ύπ’ άριθ. 422]2]101ε 
έ.έ. Διαταγήν είς τήν όποιαν ύπάρχει και 
ή σχετική Προκήρυξις τοϋ Διαγωνισμού.

Α Π Ο Σ Τ Ρ Α Τ Ε Ι Α Ι

ΔΥΝΑΜΕΙ Π.Δ. τής 16-2-1977 προ
ήχθη είς τον βαθμόν τοϋ Άντισυντα- 
γματάρχου, άναδρομικώς άπό 16-5-1976, 
ό Ταγματάρχης ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ Γε
ώργιος.

ΑΠΕΣΤΡΑΤΕΥΘΗΣΑΝ έκ τοϋ Σω 
ματος, κατόπιν αίτήσεώς των, οί Άνθυ- 
πασπισταί: 1) ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΟΣ ’Εμ
μανουήλ, 2) ΜΓΠΝΙΩΡΗΣ Κων]νος, 3) 
ΚΑΣΤΑΝΑΣ Μιχαήλ, 4) ΤΣΙΛΙΚΟΥΝΑΣ 
Γεώργιος καί 5) ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Παναγιώτης.

ΕΙΣ τήν έν Άθήναις λειτουργούσαν 
Σχολήν ’Επαγγελματικής Μετεκπαιδεύ- 
σεως Άνθυπασπιστών μετεκπαιδεύονται 
άπό 29-1-1977 .μέχρι 30-7-1977 οί κάτωθι 
5 Άνθυπασπισταί: 1) ΜΟΛΥΒΔΑΣ Από
στολος, 2) ΜΕΛΛΙΟΣ Χρήστος, 3) ΓΚΟΥ 
ΒΙΤΣΑΣ Άνδρέας, 4) ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΣ 
Εύτύχιος καί 5) ΧΑΛΜΑΝΤΖΗΣ Εύάγ- 
γελος.

Ούτοι έκρίθησαν δυνάμει τοϋ Ν. 
81]1975. Δικαιωθέντες δέ παρά τοϋ άρ- 
μοδίου Συμβουλίου Χωροφυλακής, έπα- 
νήλθον είς τήν ένεργόν τοϋ Σώματος 
Ύπηρεσίαν.

ΚΑΤΑ τό 3μηνον ’Ιανουάριου -Μαρ
τίου 1977 έπραγματοποιήθησαν αί κάτω
θι, κατά βαθμούς προαγωγαί Ύπαξιω- 
ματικών καί Χωροφυλάκων τών Γενικών 
καί Είδικών τοϋ Σώματος Υπηρεσιών: 
Είς τόν βαθμόν τοϋ Άνθυπασπιστοϋ 
προήχθησαν 43 Ένωμοτάρχαι καί είς τόν 
βαθμόν τοϋ Ενωμοτάρχου προήχθησαν 
226 Υπενωμοτάρχαι. ’Επίσης, κατά τό 
ίδιον χρονικόν διάστημα, 343 Χωροφύ
λακες οί όποιοι συνεπλήρωσαν 22ετή 
πραγματικήν είς τό Σώμα Ύπηρεσίαν, 
προήχθησαν είς τόν βαθμόν τοϋ Υπε
νωμοτάρχου.

ΝΕΟΙ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΕΣ

ΚΑΤΑ τό 4μηνον ’Ιανουάριου -Απρι
λίου 1977 έξήλθον έκ τών Παραρτημά
των τής Σ.Ο.Χ. Αθηνών λόγω λήξεως 
τής εύδοκίμου έκπαιδεύσεώς των, καί 
έτοποθετήθησαν είς διαφόρους Υπηρε
σίας Χωροφυλακής, 486 νέοι Χωροφύλα
κες. Έκ τούτων 300 έξήλθον έκ τοϋ Π.Σ. 
Ο.Χ. Ρόδου τόν προηγούμενον μήνα καί 
προέρχονται έξ ίδιωτών, κλάσεως 1978, 
μή προϋπηρετησάντων είς τό στράτευμα. 
Οί ύπόλοιποι 186 οί όποιοι έξεπαιδεύ- 
θησαν είς τό Π.Σ.Ο.Χ. Κρήτης (Ρέθυμνυν) 
προέρχονται έξ ίδιωτών προϋπηρετησάν
των είς τό στράτευμα, προ τής κατατά- 
ξεώς των είς τό Σώμα.

Κατά τό ίδιον χρονικόν διάστημα κα- 
τετάγησαν είς τό Σώμα και έκπαιδεύονται, 
ώς Δόκιμοι Χωροφύλακες 332 ίδιώται. 
Έ κ τούτων οί 140 (Π.Σ.Ο.Χ. Ρόδου) 
κλάσεως 1979, δέν έχουν έκπληρώσει τήν 
θητείαν των είς τό στράτευμα, ένφ οί 
ύπόλοιποι 192 (Π.Σ.Ο.Χ. Κρήτης, Ρέθυ- 
μνον) έχουν προϋπηρετήσει είς τό στρά
τευμα.

Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Ι Σ

Κατά τό 3μηνον Φεβρουάριου -Απρι
λίου 1977 έπραγματοποιήθησαν ή συνε
χίζονται άκόμη αί κάτωθι, μετεκπαιδεύ
σεις ή σεμινάρια Έπιμορφώσεως άν
δρών Χωροφυλακής:

1) Διά θέματα άρμοδιότητος τής Διευ-



Νέο
θύνσεως Τροχαίας τού ’Αρχηγείου, είς 
’Αθήνας, 40 ’Αξιωματικοί, έπί 20ήμερον. 
2) Κατώτερος ’Αξιωματικός 1 είς τήν 
Σχολήν ’Επιστημονικής Όργανώσεως— 
’Εργασίας Στρατού, έπί 45 ήμέρας, διά 
θέματα τής άρμοδιότητός της. 3) Διά θέ
ματα λήψεως μέτρων τάξεως και άντι- 
μετωπίσεως έκτάκτων καταστάσεων, είς 
τήν Υ.Μ.Μ.Χ.Π. Πρωτευούσης, είς ’Αθή
νας, έπί 5νθήμερον, 22 ’Ανώτεροι ’Αξιω

ματικοί, 4) Διά θέματα δακτυλοσκοπή- 
σεως καί έξερευνήσεως τού τόπου τού 
έγκλήματσς, είς τήν έν Άθήναις Διεύ- 
θυνσιν Έγκληματολογικών Υπηρεσιών, 
10 κατώτεροι ’Αξιωματικοί, έπί 20 ήμερον. 
5) Είς τό σεμινάριον Έπιμορφώσεως 
Άνωτέρων ’Αστυνομικών— ’Αξιωματι
κών τό όποιον ώργανώθη είς τήν Γαλλίαν 
(άπό 15]3]1977 μέχρι 1]4]1977) 1 άνώτερος 
’Αξιωματικός, έπί 24 ήμέρας. 6) Έ πί τού

θέματος «Όργάνωσις—Λήψις Άποφά- 
σεως καί Ύπολογισταί» είς τήν έν Άθή- 
ναιςέταιρείαν CONTROL DATA 1 άνώ
τερος καί 2 κατώτεροι ’Αξιωματικοί, έπί 
18 ήμέρας. 7) Διά θέματα Πολιτικής Άμύ- 
νης τής χώρας είς τήν έν Άθήναις λει
τουργούσαν Σχολήν τής Π.Σ.Ε.Α., 15 
κατώτεροι ’Αξιωματικοί, έπί 20ήμερον.

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ

ΠΥΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ταξίαρχος Χωροφυλακής έ . ά .

Τήν 2-3-1977 άπεβίωσεν έκ καρ
διακής προσβολής ό έ. ά. Ταξίαρχος 
Χωροφυλακής Πυργάκης Δημήτριος. 
'Η νεκρώσιμος άκολουΟία έψάλη είς 
τον ιερόν ναόν 'Αγίου Νικολάου Χα
λανδρίου—’Αττικής. Παρέοτη είς
αύτήν άντιπροσωπεία ’Αξιωματικών 
Χωροφυλακής με έπικεφαλής τον 
’Αντισυνταγματάρχην, κ. Ίωάννην 
Μπαλαφούτην, Διευθυντήν τής 'Υ- 
ποδ]νσεως ’Αστυνομίας Χαλανδρίου, 
ό όποιος έξεφώνησε τον έπικήδειον 
καί κατέθεσεν, έκ μέρους του Σώ
ματος στέφανον έπί τής σορου του 
μεταστάντος, πολλοί άλλοι ’Αξιωμα
τικοί καί πλήθος κόσμου. Παρέστη 
έπίσης ό Δ]ντής τής ΔΑΠΠ. Ταξί
αρχος κ. Δ. Σέρρας.

Εϊχε άρτια έπαγγελματική κατάρ- 
τησι καί εύρυτάτη γενική μόρφω
ση. Έκοσμεΐτο άπό πλούσια ψυχι
κά καί πνευματικά προσόντα. Διε- 
κρίνετο διά τόν άδαμάντινο χαρα
κτήρα καί τό έξαίρετον ήθος του. Ή. 
άπέραντη καλωσύνη, ή άσυνήθης

εύγένειά του καί ή διακρίνουσα αυ
τόν μεγαλοψυχία καί ή πολιτισμένη 
συμπεριφορά τόν έκαναν παντού ο
πού ύπηρέτησε άξιαγάπητον. ΤΗτο 
έξαίρετος σύζυγος καί υποδειγμα
τικός οικογενειάρχης.

Ό  θάνατός του έλύπησε οικείους, 
φίλους, πρώην συναδέλφους καί συμ- 
πατριώτας του. ’Ά ς είναι ή μνήμη 
του αιών ία.

Τ Σ Ι Π Α Σ  Μ Ι Χ Α Η Λ
‘Υποστράτηγος Χωροφυλακής έ . ά .

Τήν 4-3-1977 άπεβίωσεν είς ’Α
θήνας καί έκηδεύθη είς τό Α' Νεκρο- 
ταφείον ’Αθηνών ό έ. ά. 'Υποστρά
τηγος Χωροφυλακής Τσίπας Μι
χαήλ. Είς τήν κηδείαν παρέστη άντι- 
προσωπεία ’Αξιωματικών Χωροφυ
λακής με έπικεφαλής τόν’Αντισ]ρχην 
Τσαρμπόπουλον Νικόλαον ό όποιος 
έξεφώνησε τόν έπικήδειον καί κατέ
θεσεν έκ μέρους του Σώματος στέ
φανον έπί τής σορου του μεταστάν
τος.

Ό  άποθανών έγεννήθη τό 1889 είς 
Τρίκαλα. Κατετάγηείς τό Σώμα τό 
1910 καί ώνομάσθη’Ανθ]ρχοςτό1920 
προαχθείς διαδοχικώς είς τούς έπο- 
μένους βαθμούς. Τό 1942 προήχθη 
είς Συνταγματάρχην. ’Απεστρατεύ- 
θη τό 1947, λόγφ ορίου ήλικίας, 
καί προήχθη είς τόν βαθμόν του 
'Υποστρατήγου. 'Υπηρέτησεν εύδο- 
κίμως είς διαφόρους υπηρεσίας του 
Σώματος καί προσέφερεν άξιολό- 
γους υπηρεσίας προς τήν πατρίδα, 
έν καιρώ ειρήνης καί πολέμου. Έ τι- 
μήθη διά πολλών μεταλλίων καί 
άλλων ήθικών άμοιβών. Διεκρίθη 
διά τήν εύσυνειδησίαν, τήν έργατι- 
κότητα καί τήν άφοσίωσίν του είς τά 
ύπηρεσιακά του καθήκοντα. ΤΗτο 
άριστός ’Αξιωματικός, με άρτίαν 
έπαγγελματικήν κατάρτισιν καί εύ-

ρείαν εγκυκλοπαιδικήν μόρφωσιν, 
σεμνός καί έ'ντιμος οικογενειάρχης 
καί έξαίρετος είς τάς μετά τών 
συναδέλφων καί λοιπών συνανθρώ
πων του σχέσεις, παρ’ ών έχαιρεν 
ιδιαιτέρας έκτιμήσεως καί ύπολή- 
ψεως.

Ό  θάνατός του έθλιψε οικείους, 
φίλους συμπατριώτας καί όσους γε
νικά τόν έγνώρισαν ή συνειργάσθη- 
σαν μαζί του. ’Ά ς είναι ή μνήμη του 
αίωνία.

ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ ΚΩΝ)ΝΟΣ
Ταγματάρχης Χωροφυλακής έ . ά .

Τήν 9-3-1977 άπεβίωσεν είς ’Α
θήνας ό έ. ά. Ταγματάρχης Χωρο
φυλακής Μπόμπολας Κων]νος. Ή  
κηδεία του έτελέσθη είς τό Νεκρο- 
ταφείον Ν. Φιλαδέλφειας—’Αττικής. 
Είς τήν νεκρώσιμον άκολουθίαν πα
ρέστη άντιπροσωπεία ’Αξ]κών Χω- 
ροφυλακής με έπικεφαλής τον Ταγμα- 
τάρχην Ληξούριώτην Ίωάννην, ό 
όποιος έξεφώνησε τόν έπικήδειον 
καί κατέθεσεν στέφανον έκ μέρους 
του Σώματος έπί τής σορου τοί} με
ταστάντος. Έγεννήθη είς Μάρκασι 
Κορινθίας τό 1900. Κατετάγη είς τήν 
Χωροφυλακήν τό 1919. Ώνομάσθη 
’Ανθυπομοίραρχος τό 1935. ’Ακο
λούθως προήχθη είς τούς έπομένους 
βαθμούς. Τό 1947 προήχθη είς Τα
γματάρχην καί άπεστρατεύθη λόγω 
υγείας. 'Υπηρέτησεν εύδοκίμως είς 
διαφόρους υπηρεσίας Χωροφυλακής. 
Διεκρίθη διά τήν έργατικότητα τήν 
άντικειμενικότητα καί τήν προσήλω- 
σίν του είς τό καθήκον. ΤΗτο καλός 
’Αξιωματικός, σώφρων οικογενειάρ
χης. Διετήρει καλάς κοινωνικάς 
σχέσεις καί έχαιρεν παρ’ όλων ύπο- 
λήψεως. 'Η  άπώλειά του έλύπησεν 
οικείους, φίλους καί συνεργάτας του.

’Ά ς είναι ή μνήμη του αίωνία.
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ε π ικ α ιρ ο τη τε ς
Ειδήσεις και σχόλια άπό την δραστηριότητα 
τω ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν

ΠΟΛΛΑΙ περιπτώσεις κοινωνικής προσ
φοράς των άνδρών τής Χωροφυλακής, 
προς τον πολίτην, έρχονται καθημερινώς 
εις τήν δημοσιότητα. Προσφοραί άγάπης 
καί έκπληρώσεως ιερού καθήκοντος προς 
τον συνάνθρωπον. Προσφέρουν δ,τι πολυ- 
τιμώτερον μπορεί νά έχουν προκειμένου 
νά σωθή μία άνθρώπινη ΰπαρξις. Καί ή 
ίκανοποίησίς των είναι, δταν ό σκοπός τής 
κοινωνικής προσφοράς των έπιτύχη καί 
συμβάλη κατά όποιονδήποτε τρόπο διά την 
σωτηρίαν εκείνου πού εύρέθη είς τήν άγ.ά- 
γκην νά τήν ζητήση. Μία τέτοια περίπτω- 
σις άπη σχόλη σε πρόσφατα τον τοπικόν
τύπον τής περιοχής Μεσολογγίου, ό όποιος 
έξήρε τήν ψύχραιμον καί πολύτιμον κοινω
νικήν δραστηριότητα των 'Υπηρεσιών 
Χωροφυλακής τής περιοχής διά τήν σω
τηρίαν κινδυνεύσαντος νά παρασυρθή άπό 
τά νερά του ποταμού ’Αχελώου. Πράγματι 
ενώ κάθε άλλη ελπίδα σωτηρίας είχε χαθή 
οί άνδρες τής Χωροφυλακής δεν έχασαν 
τήν ψυχραιμία τους. Κινητοποίησαν κάθε 
πρόσφορον μέσον γεωργικούς έλκηστήρας, 
σχοινιά κ.λ.π. καί κατώρθωσαν τελικά νά 
διασώσαυν άπό βέβαιον πνιγμόν τόν έγκλω- 
βισθέντα εντός τής κοίτης του ποταμού έρ- 
γάτην Κων[νον ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΝ. Ή  πρά- 
ξις. τής διασώσεως συνεκίνησε βαθύτατα 
τούς κατοίκους τής περιοχής οί όποιοι δη
μοσίως διετράνωσαν τά αισθήματα άγά
πης καί έμπιστοσύνης των πρός τήν Χω
ροφυλακήν.

ΕΝΑΣ σπουδαίος τομεύς τής κοινωνικής 
προσφοράς τής Χωροφυλακής πρός τόν 
πολίτην είναι ή άθρόα προσφορά αίματος 
ύπό τών άνδρών της διά τήν διάσωσιν πασ- 
χόντων συνανθρώπων μας. Μέ τήν έθελοντι- 
κήν προσφοράν αίματος ύπό τών άνδρών 
της, ή Χωρ]κή έρχεται άρωγός είς τόν πάσ- 
χοντα συνάνθρωπον, ’Αλήθεια, πόσους 
ασθενείς μέχρι σήμερον έχει σώσει τό αίμα 
τών άνδρών τής Χωροφυλακής; ’Αλλά καί 
πόσους ακόμη θά διασώση ή εκ 18.250 
γραμμαρίων προσφερθείσα ποσότης αίμα
τος υπο των Δοκίμων Χωροφυλάκων τού 
Παραρτήματος τής Σχολής 'Οπλιτών Χω 
ροφυλακής Κρήτης; Ή  κοινωνική αύτή 
προσφορά τής Χωροφυλακής έκτιμάται 
δεόντως, διότι συμβάλλει είς τήν κρα
τικήν μέριμνα διά συγκέντρωσιν αίματος 
πρός κάλυψιν αίμοδοτικών άναγκών. Τήν 
εύγενή καί άγαθοπροαίρετον αιμοδοσίαν 
τών Δοκίμων Χωροφυλάκων τού Π.Σ.Ο.Χ. 
Κρήτης έξήρε δι* εγγράφου του ό 'Υφυ
πουργός Κοινωνικών 'Υπηρεσιών κ. Ίωαν. 
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ, ό όποιος έξέφρασε 
τάς εύχαριστίας του πρός τούς έθελοντάς 
αίμοδότας διά τήν προσφερθείσαν ποσό
τητα αίματος, συγχρόνως δέ διεπίστωσεν 
δτι «τοιαΰται περιπτώσεις θά έπιβοηθή- 
σουν τό Κράτος νά έπιλύση τό σοβαρόν 
πρόβλημα τών αίμοδοτικών του άναγκών 
καί θά συμβάλουν είς τήν προσπάθειάν του 
διά τήν καταπολέμησιν τού θλιβερού φαι
νομένου τής έμπορίας τού αίματος». Έ ξ 
άλλου τό Γενικόν Νοσοκομείον Ξάνθης, δι* 
εγγράφου του πρός τήν Διοίκησιν Χωρο-

294

Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς .
φυλακής Ξάνθης, έξέφρασε τάς εύχαριστίας 
τού ιατρικού του προσωπικού διά τήν μετά 
προθυμίας έθελοντικήν προσφοράν αίματος 
ύπό τών *Αντισ[ρχών κ. Φαίδωνος ΠΑΠΑ- 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, Ένωμ[ρχών κ.κ. Εύαγγέ- 
λου ΣΑΤΣΙΟΥ καί Λάμπρου ΚΑΚΟΥΛΙ- 
ΔΗ καί Χωροφυλάκων κ. κ. Μιχ. ΠΑΝΑ- 
ΓΙΩΤΙΔΗ καί Άποστ. ΛΑΧΑΝΑ διά 
τήν κάλυψιν αίμοδοτικών του άναγκών. 
’Επίσης μέ έπιστολάς των οί κ.κ. Γιον. 
ΒΟΣΟΣ, Στυλ. ΜΑΥΡΟΓΟΝΑΤΟΣ καί 
Βασ. ΚΑΤΣΑΡΑΣ έξ έφρασαν τάς εύχα- 
ριστίας των διά τήν έθελοντικήν προσφο
ράν αίματος πρός διάσωσιν άσθενούντων 
συγγενών των πρός τούς κ.κ. ’Ιωάν. 
ΓΚΟΓΚΟΖΩΤΟΝ, Γεωργ. ΚΩΤΣΩΝΗΝ 
'Υπομοιράρχους, Σωτήριον ΚΩΣΙΝΑΝ 
’Ενωμοτάρχην, Ίωάννην ΜΠΛΑΝΗΝ 
Χωροφύλακα καί πρός Δοκίμους Χωρ- 
φύλακας τού Παραρτήματος Σχολής Χω
ροφυλακής Ρόδου.

Ο ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Σύλλογος 
Φλωρίνης «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» τού 
οποίου ή δράσις είς τήν έθνικήν καί κοι
νωνικήν ζωήν τής άκριτικής περιοχής 
τής Φλωρίνης άποτελεί λαμπρόν παρά
δειγμα, άπέστειλεν έπιστολήν πρός τόν 
κ. ’Αρχηγόν τού Σώματος, διά τής οποίας 
έξεφράσθησαν αί όλόθερμαι εύχαριστίαι 
τών μελών του καί τών κατοίκων τής πε
ριοχής διά τήν τιμητικήν παρουσίαν του 
είς τάς έκδηλώσεις έπί τή έπετείω τής 
άπελευθερώσεως τής πόλεως Φλωρίνης. 
’Επίσης ηύχαρίστησε τούς άνδρας τής 
Διοικήσεως Χωροφυλακής Φλωρίνης κα
θώς καί τήν Μουσικήν τού Σώματος διά

τήν συμβολήν των είς τήν έπιτυχίαν τών 
εκδηλώσεων τού εορτασμού τής έπετείου 
τής Μάχης τής Φλωρίνης.

ΤΟΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ μήνα τό Άρχη- 
γείον Χωροφυλακής έδεξιώθη τά Διοικη
τικά Συμβούλια τών 'Ομίλων Φίλων Χω
ροφυλακής ολοκλήρου τής Χώρας.Ή εύγε- 
νής αύτή χειρονομία προκάλεσε βαθυτάτην 
συγκίνησιν μεταξύ τών μελών τών Συμβου
λίων, τά οποία διά τού Προέδρου τής 
προσωρινής Διοικούσης ’Επιτροπής τής 
Πανελληνίου 'Ομοσπονδίας Φίλων Χωρο
φυλακής κ. Έλευθ. ΣΑΠΟΥΝΑΚΗ έξέ- 
φρασαν, δι* έπιστολής των, πρός τόν κ. 
Αρχηγόν τού Σώματος τάς θερμάς καί ειλι

κρινείς των εύχαριστίας. ’Επίσης δι* αύ- 
τής μεταξύ άλλων άνέφερον δτι τά Διοι
κητικά Συμβούλια τών 'Ομίλων Φίλων 
Χωροφυλακής . τά όποια έκπροσωπούν 
τήν μεγάλην πλειοψηφίαν τού 'Ελληνικού 
Λαού άναγνωρίζουν είς τό άκέραιον τήν 
ανεκτίμητον προσφοράν τής Χωροφυλα
κής πρός τήν 'Ελληνικήν Κοινωνίαν καί τό 
Έθνος όλοκληρον, καταλήγει δέ ή έπιστο- 
λή ώς έξής «Κύριε ’Αρχηγέ τής Χωροφυ
λακής, ιδανικόν δι* ή μάς άποτελεί πάντοτε 
ή χρυσή γέφυρα ή οποία θά πρέπει νά ένώ- 
νη σφικτά, μέ δεσμούς άγάπης καί άμοι- 
βαίας κατανοήσεως τούς Πολίτας καί τά 
’Όργανα τής Τάξεως καί νομίζω πώς οΰτω 
συνδεδεμένοι, έμείς, οί πραγματικοί Έ λ 
ληνες Πολιται μετά τών ’Αδελφών μας 
τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, θά βαδίσωμεν 
οπωσδήποτε τόν σωστόν δρόμον πού οδηγεί 
κατ εύθείαν πρός τήν χαράν, τήν εύτυχίαν 
καί τήν εύδαιμονίαν Πολιτών, Κοινωνίας 
καί Έθνους».

ΤΑ Δ ιοικητικά Συμβούλια, τού Φιλαν
θρωπικού Σωματείου «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ» καί 'Υπάλ

ληλων Ο.Τ.Ε. Νομού Άργολίδος, άπέ- 
στειλαν έπιστολάς πρός τό Άρχηγείον 
Χωροφυλακής διά τών οποίων έξεφράσθη
σαν αί εύχαριστίαοι τών μελών των διά τήν 
διάθεσιν καί συμμετοχήν τής Μουσικής 
τού Σώματος είς τάς ώργανωθείσας ύπ’ 
αύτών Χοροσπερίδας. Επίσης δι’ αύτών

Φωτογραφικά στιγμιότυπα άπο την έπίσκεφι τών εκπροσώπων τοϋ 'Ομίλου 
Φίλων Χωροφυλακής Καβάλας είς τόν Σταθμόν Χωροφυλακής Πλαταμώνος οπού 
διένειμαν δώρα είς τούς μαθητάς τοϋ Δημοτικού Σχολείου.



συνεχάρησαν τούς άνδρας της Μουσικής 
του Σώματος, ή οποία διά τής άρίστης 
καταρτίσεως της, έχάρησεν είς τούς πα- 
ρευρεθέντας έξέχαστη βραδυά.
ΜΕ πρωτοβουλία του Προέδρου του 'Ομί
λου Φίλων Χωροφυλακής Νομού 'Έβρου, 
έπραγματοποιήθη προσφάτως έπίσκεψις 
των μελών του είς τούς όρεινούς άκριτικούς 
Σταθμούς Χωροφυλακής του Νομού 'Έ 
βρου, κατά τήν οποίαν προσέφερον τέσ- 
σαρας συσκευάς τηλεοράσεως καί έν ήλεκ1- 
τρικύν ψυγειον. Όμιλών ό Πρόεδρος του 
Όμίλου κ. Κων. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ 
πρύς τούς άνδρας όρεινοΰ άκριτίκοΰ Στά
θμου Χωροφυλακής εϊπεν καί τά έξής: 
«’Αγαπητά μου παιδιά, έπισκέπτομαι 
έσάς πού ύπηρετεΐτε είς τύ δοξασμένο Σώ
μα τής Χωροφυλακής μας, όχι άπλώς διά 
νά σάς προσφέρωμεν μέσα ψυχαγωγίας, 
άλλά διά νά σάς έκφράσωμεν τήν άγάπην 
μας καί τήν διαβεβαίωσιν ότι πάντοτε θά 
εύρισκόμεθα πλησίον σας». ΟΙ άνδρες του 
Στάθμου ηύχαρίστησαν τύ Διοικητικόν 
Συμβούλιον του Όμίλου καί ιδιαιτέρως τόν 
Πρόεδρον αύτόυ διά τά λόγια άγάττης καί 
διά τήν φιλόφρονα πρωτοβουλίαν του.

Παρομοία έπίσκεψιν έπραγματοποίησε 
προσφάτως καί ό 'Όμιλος Φίλων Χωρο
φυλακής Νομού Καβάλας. Τύ Διοικητικόν 
Συμβούλιον αύτοΰ έπεσκέφθη τόν Σταθμόν 
Χωροφυλακής Πλαταμώνος καί έδώρησε, 
διά τήν ψυχαγωγίαν τών άνδρών του, μία 
συσκευή τηλεοράσεως καί διένειμεν είς 
τούς μαθητάς του Δημοτικού Σχολείου 
διάφορα δώρα. Είς τάς φωτογραφίας 
στιγμιότυπα άπό τήν έκδήλωσιν, είς τήν 
οποίαν παρευρέθησαν: ό Μητροπολίτης 
Νεαπόλεως κ. Προκόπιος, ό Βουλευτής κ.
’Αστεριάδης,ό ’Ανώτερος Διοικητής Χωρο
φυλακής Ταξίαρχος κ. Σωτ. Πουλόπου- 
λος. ό Δήμαρχος Καβάλας κ. Τσολάκης, ό 
Διοικητής Διοικήσεως Χωροφυλακής Κα
βάλας Συνταγματάρχης κ. Νταουντάκης 
τό Διοικητικόν Συμβούλιον του Όμίλου 
μέ τόν Πρόεδρον του κ. Καρακάση καί 
κάτοικοι τής Κοινότητος.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ

*Τπό του 'Υπομοιράρχου κ. Παναγ. 
ΠΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗ έξεδόθη καί κυκλοφο
ρούν τά κάτωθι βιβλία: α) ΚΩΔΙΞ ΔΕΙ
ΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ καί β) ΕΧΓΕΙΡΙ- 
ΔΙΟΝ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. 
Τιμή έκάστου 100 καί 200 δραχμαί άντι- 
στοίχως. Λόγω τής φύσεως τών θεμάτων 
τά όποια πραγματεύεται ό συγγραφεύς, 
τά έν λόγω βιβλία κρίνονται άναγκαΐα 
διά τάς τούς άνδρας τού Σώματος, οί 
όποιοι δέον όπως έπιδείξουν τό προσή- 
κον ένδιαφέρον. Οί ένδιαφερόμενοι δύναν- 
ται νά προμηθεύωνται ταΰτα άπ* εύθείας 
άπό τόν έκδότην —όδός Κωνσταντινου
πόλεως 120 Τηλ. 840427 —Θεσσαλονίκη.

Ό  έκδοτικός οίκος ΚΕΚΡΟΨ—Χαριλ. 
Τρικούπη 24 Τηλέφ. 36.18.266 ΑΘΗΝΑΙ 
έπανεξέδωσε τήν είκονογραφημένην 
«ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣ
ΜΙΟΥ ΠΟΛΕ ΜΟΥ» είς τρεις πολυτελείς 
τόμους μέ χρυσόδετον βιβλιοδεσίαν, τούς 
όποίους προσφέρει είς τούς άνδρας του 
Σώματος άντί τού ποσού τών 300 δραχμών 
δι* Ικαστον τόμον μέ μηνιαιον διακανονι
σμόν.

Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Ο Σ  Τ Ζ Α Β Α Ρ Α Σ
Άνθυπασπιστής Χωροφυλακής

Μια ωραία έκδιίλωοι τού Όμίλου Φίλων 
Χωροφυλακής Πιερίας

Είναι είς δλους γνωστή και κατ’ έπανάληψιν έχει έξαρθή άπό τών στηλών του 
Περιοδικού ή μεγάλη συμβολή τών ' Ομίλων Φίλων τής Χωροφυλακήςόλοκλήρου τής 
χώρας διά τήν προβολή)> του έργου του Σώματος και ή πολύτιμος προσπάθεια διά 
τήν σύσφιγξιν τών σχέσεων μεταξύ Χωροφυλακής και πολιτών.

"Ενας άπό τούς πλέον δραστήριους 'Ομίλους Φίλων Χωροφυλακής τής χώρας 
είναι και ό τής Πιερίας ό όποιος επέτυχε σημαντικά αποτελέσματα χάρις εις τήν 
άκαταπόνητον προσπάθειαν τοϋ Προέδρου του 'Ομίλου Δικηγόρου κ. X. Μπρου- 
σκέλη τής ,9Αντιπροέδρου, Δικηγόρου κυρίας Α. Ζούδρου και τών μελών τοϋ Διοι
κητικού Συμβουλίου κ.κ. Α. Νταούτα, Δικηγόρου, Π. Μιχαηλίδη Βιομηχάνου, X. 
Ήλιάδη 9Ιατρού, Τ. Κόκκινου 9Οδοντιάτρου, κ. Γιαννιτσάρα Προέδρου Ε.Β.Ε. 
Κατερίνης και Π. Συμεωνίδη Πολ. Μηχανικού.

Εις τά πλαίσια τών κοινωνικών έκδηλώσεων τοϋ 'Ομίλου Φίλων Χωροφυ
λακής Πιερίας ώργανώθη τήν 19ην Μαρτίου τ.έ. συνεστίασις μετά χορού είς τό 
ώραιότατον Ξενοδοχεϊον «ΛΗΤΩ» Αιτοχώρου ή οποία έσημείωσεν εξαιρετικήν επι
τυχίαν. Τήν συνεστίασιν έτίμησαν διά τής παρουσίας των ό Β ' 9Επιθεωρητής Χωρο
φυλακής 'Υποστράτηγος κ. Γ. Ίωάννου, έκπροσωπών τόν κ. 9Αρχηγόν τοϋ Σώματος, 
ό Νομάρχης Πιερίας κ. Κατακαλίδης, ό Βουλευτής τής Ν.Δ. κ. Σουσουρογιάννης, οι 
Δήμαρχοι Κατερίνης κ. Χαραλαμπίδης και Αιτοχώρου κ. Κοκκώνης, ό 9Εφέτης κ. 
Φραγκούλης, ό Είσαγγελεύς Πρωτοδικών Κατερίνης κ. Παπαδογ ιάννης, ό Διοι
κητής τού 80 Σ.Π. Συνταγματάρχης κ. Σουρδαλάκης, ό Διοικητής τής 1ης Διοικήσεως 
Μάχης Αιτοχώρου Συνταγματάρχης κ. Παπαθέος, ό Διοικητής τής Διοικήσεως 
Χωροφυλακής Πιερίας 9Αντισ)ρχης κ. Παναγόπουλος ό Βιομήχανος κ. Κουβαλιάς, 
ό Πρόεδρος τοϋ 'Ομίλου Φίλων Χωροφυλακής Λαρίσης κ. Γουμενόπουλος καί άλλοι 
πολλοί εκλεκτοί προσκεκλημένοι καί φίλοι τοϋ 'Ομίλου, οι όποιοι είχον κατακλύσει 
τήν αίθουσα δεξιώσεων τοϋ Ξενοδοχείου «ΛΗΤΩ» καί τών οποίων τά ονόματα, ό 
περιωρισμένος χώρος δεν μάς επιτρέπει νά αναφέρω με. Προ τής ένάρξεως τής έκδη- 
λώσεως ό Πρόεδρος τοϋ 'Ομίλου Δικηγόρος κ. Μπρρυσκέλης έχαιρέτισε τούς παρευ- 
ρεθέντας είς τήν έκδήλωσιν καί άφοϋ ανέλυσε τούς σκοπούς τοϋ 'Ομίλου ό όποιος 
ιδρύθη πριν άπό τρία έτη διά νά σημειώση έκτοτε έκπ?>ηκτικήν πρόοδον έκάλεσε, τόν 
κ. Β '. 9Επιθεωρητήν νά άπευθύνη χαιρετισμόν ώς εκπρόσωπος τοϋ Σώματος. 'Ο κ. 
9Επιθεωρητής άφοϋ έξέφρασε τήν λύπην τοϋ κ. 9Αρχηγού Χωροφυλακής, διότι λόγοι 
ύπηρεσιακοί δεν τοϋ έπέτρεψαν νά παραστή είς τήν έκδήλωσιν άνεφέρθη είς τούς 
αγώνας καί τάς θυσίας τοϋ Σώματος διά τήν τήρησιν τής τάξεως τονίσας οτι τό Σώ
μα τής Χωροφυλακής είς τά 144 χρόνια τής ζωής του ύπηρετει εύόρκως τό νΕθνος 
καί προστατεύει τάς ελευθερίας τοϋ 'Ελληνικού Λαού καί τό Δημοκρατικό Πο
λίτευμα τής Χώρας. 9Εν τέλει συνεχάρη τόν "Ομιλον Πιερίας διά τήν εξαιρετικήν 
δραστηριότητά του καί ηύχήθη είς δλους καλήν διασκέδασιν.

'Η  Μουσική τοϋ Σώματος καί εκλεκτοί τραγουδιστοί μαζύ μέ τό πλούσιο 
μενού καί τήν έγκάρδιον άτμόσφαιραν έκράτησαν εύχάριστον συντροφιάν είς τούς 
παρευρεθέντας μέχρι τών πρωινών ώρών καί άφησαν είς αυτούς τάς ώραιοτέρας τών 
έντυπώσεων.
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Εξαρθρώθηκε σπείρα κυ
κλοφορίας πλαστών χαρτο

νομισμάτων

ΜΕΡΙΚΟΙ ξένοι πού επισκέπτονται 
την χώρα μας, για νά γνωρίσουν τά άξιο- 
θέατα καί τις φυσικές καλλονές της, πι
στεύουν δτι μαζί μέ τον τουρισμό πού 
πρόκειται νά κάνουν, θά μπορούσαν πα
ράλληλα νά προωθήσουν καί ένα καλο- 
σχεδιασμένο ή έπικερδές λαθρεμπόριο ή 
άκόμη νά κυκλοφορήσουν μερικές χιλιάδες 
πλαστα δαλλάρια, γιά νά εξοικονομήσουν 
τά έξοδα του ταξιδιού τους μέ εύκολία 
καί άνεση. Φυσικά γρήγορα άποκαρδιώ- 
νονται άπό τις άποφάσεις τους, γιατί 
μοιραία έμπλέκονται σ’ έναν περιπετειώδη 
καί δύσκολο άγώνα, πού φυσική κατάληξη 
καί τέρμα του είναι τό τραχύ κανάλι πού 
οδηγεί στην φυλακή. Καί όλα αύτά μέν 
μπορεί νά συμβαίνουν, σχεδόν καθημερινά, 
σε ολοκληρο τον έλλαδικό χώρο, ωστόσο 
όμως ή εικοσιτετράωρη συγκομιδή των 
άνδρών της Χωροφυλακής, άπό την εγ
κληματική δραστηριότητα των διαφόρων 
κακοποιών, είναι ή έπισφράγιση καί τό 
έπιστέγασμα ένός επίμοχθου άγώνος, ό 
όποιος διεξάγεται ήρεμα, συστηματικά 
καί άποφασιστικά, μέ άποτέλεσμα κάθε 
παράνομη ένέργεια νά έντοπίζεται έγκαιρα 
καί οι δράστες — ή οί ύποψήφιοι δρά
στες — νά συλλαμβάνωνται, χωρίς την 
παραμικρή άναβολή ή καθυστέρηση. Συγ
κεκριμένη επαλήθευση καί έπιβεβαίωση 
αυτών αποτελούν τά δύο πρόσφατα μεγάλα 
έπιτεύγματα τής-*Υποδιευθύνσεως ’Ασφα
λείας Προαστείων Πρωτευούσης, γιά τά 
όποια έγραψε εύνοϊκά σχόλια καί επαινε
τικά εγκώμια σύσσωμος ό άθηναϊκός καί 
επαρχιακός τύπος. Καί τό μέν πρώτο άφο- 
ρά τήν ύπόθεση τών πλαστών δολλαρίων, 
πού κλιμάκιο διεθνούς σπείρας παραχα
ρακτών χαρτονομισμάτων άποτελοΰσαν 
οί τρεις όμορφες ’Αγγλίδες Λόρεν - Νάουμι 
Γκάσμαν, 22 χρόνων, Μώριν - Ρίζ Μαρί 
Ντάνγιενπορτ 30 χρόνων καί Ίβόν - Λέ- 
σλυ Κάμπελ, 22 χρόνων, οί όποιες ήλθαν 
στην Ελλάδα, γιά νά εξαργυρώσουν πλα
στα δολλάρια προελεύσεως εξωτερικού. 
Καί οί τρεις έγκατεστάθησαν σέ πολυ

τελές ξενοδοχεΐον της Γλυφάδας καί άπό 
εκεί έξαπέλυαν — στήν κυριολεξία — 
σαρωτική επίθεση σέ μεγάλα χρυσοχοεία, 
μέσα στο κέντρο της ’Αθήνας, άπό τά 
όποια έψώνιζαν άκριβά χρυσαφικά καί 
άλλα είδη μέ τά πλαστά δολλάρια. Μέσα 
σέ δύο μόνον μέρες κατάφεραν νά εξαργυ
ρώσουν χίλια περίπου καί γρήγορα θά διέ
θεταν άλλα 13.500, άν ή ‘Υποδιεύθυνσις 
Ασφαλείας Προαστίων Πρωτευούσης δέν 
έπληροφορείτο έγκαιρα τήν κυκλοφορία 
τών πλαστών δολλαρίων σέ πολλά μεγάλα 
καταστήματα τών ’Αθηνών. ’Έπειτα άπό 
αύτή τήν διαπίστωση άρχισε μία συντονι
σμένη καί έκτεταμένη έρευνα γιά τόν εν
τοπισμό τών ύποπτων πλαστογράφων καί 
τών βοηθών τους «πλασιέ» πού τά κυκλο
φορούσαν. Σέ σύντομο, σχετικά, χρονικό 
διάστημα άπεκαλύφθη καί συνελήφθη τό 
«τρίο» τών Άγγλίδων, πού προβλέπετο 
ότι ό γενικός τζίρος του στήν ’Αθήνα θά 
ήταν πολλές δεκάδες χιλιάδες παρόμοια 
δολλάρια. Άπό τήν άνάκριση διεπιστώθη 
ότι «Σπεσιαλίστες» ξένοι παραχαράκτες 
σχέδιασαν καί τύπωσαν, μέ άκριβή πιστό
τητα καί σχολαστική λεπτομέρεια, τά 
πλαστά δολλάρια, μέ άποτέλεσμα νά επι
τύχουν μία καταπληκτική άπομίμηση τών 
πραγματικών. ’Ακόμη καί πεπειραμένοι 
ειδικοί δέν μπορούσαν νά τά διακρίνουν 
καί νά τά ξεχωρίσουν, γιατί δέν ύπήρχε κα
νένα ψεγάδι στό σχέδιο ή διαφορά στήν 
ποιότητα τού χαρτιού, έκτος άπό μία άπει- 
ροελάχιστη άλλαγή στον τόνο τού χρώμα
τος. Αυτό οπωσδήποτε θεωρείται σημαν
τική επιτυχία τών άνδρών της 'Υποδιευ- 
θύνσεως Ασφαλείας Προαστίων Πρω- 
τβίόυσης, οί όποιοι μπόρεσαν νά άξιο- 
ποιήσουν τις έλάχιστες πληροφορίες πού 
συγκέντρωσαν καί στήν συνέχεια νά συλ- 
λάβουν τις ωραίες «πλασιέ» τήν στιγμή 
άκριβώς πού παζάρευαν «μεσοτιμής» τις 
δέσμες μέ τά έκατοδόλλαρα σέ Αξιωμα
τικό τής Χωροφυλακής, πού παρουσιάσθη 
σάν άγοραστής. Έτσι, λοιπόν, πριν προ
λάβουν νά δράσουν άποδοτικά καί νά 
διοχετεύσουν τό πλαστό συνάλλαγμα στήν 
άγορά τής ’Αθήνας, βρέθηκαν στά δίκτυα 
τής Χωροφυλακής, μέ ολόκληρο τό ξενό
φερτο έμπόρευμά τους καί τά άκριβά 
χρυσαφικά, πού άπέκτησαν μέ τήν διά
θεση μικρού μόνον μέρους άπό τά μεγάλα 
....συναλλαγματικά τους άποθέματα....

Επίδοξοι έμποροι του 
«άργου θανάτου» στά δίχτυα 
τών Υπηρεσιών Ασφαλείας

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ καί μέ πολλά φαιδρά 
στοιχεία είναι ή δεύτερη έπιτυχία τής- 
Υποδ ]νσεως Ασφαλείας Προαστίων Πρω

τευούσης, πού έντελώς τυχαία καί δει
γματοληπτικά έπελέγη γιά τά «Γεγονό
τα καί Συμβάντα» άπό τήν ποικιλία τής 
πλουσιωτάτης 24ωρης συγκομιδής της. 
Ή  όλη ύπόθεση άνήκει καί πάλι στόν 
αμαρτωλό καί επικατάρατο χώρο τών 
ναρκωτικών, άλλά έχει οπωσδήποτε άστειο 
καί ρομαντικό περιεχόμενο, πού λίγο 
απέχει άπό τήν χονδροειδή άφέλεια, ή 
οποία άτυχώς διακρίνει μερικούς—εύτυχώς 
ελάχιστους σημερινούς νέους άνθρώπους.

Συγκεκριμένα δύο φερέλπιδες νέοι, οί 
Γεώργιος Άντωνόπουλος 27 χρόνων καί 
ό ‘Ολλανδός Τόν Τσάρλς Μέι'βερς, 23 
χρόνων, πού είναι συμφοιτητές στήν 
‘Ολλανδία, ήλθαν στήν Ελλάδα, γιά νά 
κάνουν τήν τύχη τους, φέροντας 500 
γραμμάρια χασίς, 103 πλούσιες καί .... 
χορταστικές δόσεις τού παραισθησιογόνου 
*#Ελ—Έ ς—Ντί καί άρκετούς σπόρους 
χασίς, μέ τούς όποίους ήθελαν νά «άναδα- 
σώσουν» τήν Πάρνηθα, γιά νά έκμεταλ- 
λευθοΰν άργότερα τήν παραγωγή τών 
χασισοδένδρων πού θά άναπτύσσοντο. 
Στήν ύλοποίηση αύτής τής προσπάθειας 
τους συνέβαλαν οί διογκωμένες καί άνε- 
ξέλεγκτες πληροφορίες, πού είχαν στήν 
‘Ολλανδία, ότι ή Αθήνα καί κυρίως ή 
Πλάκα καί τό Κολωνάκι είναι σωστός 
παράδεισος γιά τούς ναρκομανείς καί τούς 
προμηθευτές τους. Μέ αύτά, λοιπόν, 
τά παραφουσκωμένα μυαλά ξεκίνησαν άπό 
τήν γραφική ‘Ολλανδία, γιά νά κάνουν 
τήν τύχη τους στήν Ελλάδα, πιστεύοντας 
ότι στήν χώρα αύτή τού μέτρου καί τής 
άρ μονιάς, ύπάρχουν μεγάλα περιθώρια 
εύκολου κέρδους καί οικονομικών έπιτυ- 
χιών γενικώτερα. Έκαναν, λοιπόν, τούς 
ύπολογισμούς καί τις παράλληλες έκτι- 
μήσεις τους καί κατέληξαν στό άπλό

Οί τρεις ’Αγγλίδες πού ήλθαν στήν 'Ελλάδα γιά νά κυκλοφορήσουν τά πλαστά 
χαρτονομίσματα χωρίς νά υπολογίσουν τις ικανότητες τών 'Υπηρεσιών ’Ασφαλείας 
τής Χωροφυλακής.
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συμπέρασμα, ότι θά μπορούσαν νά δη
μιουργήσουν μία άνεξάντλητη πηγή πα
ραγωγής χασίς, μέ την φυτεία καί τήν 
καλλιέργεια των σπόρων πού είχαν μαζί 
τους, σέ τρόπο ώστε νά τούς δίνει—κάθε 
φορά—̂ ύψηλή καί πλουσιοπάροχη συγκο
μιδή. ’Αφού έπισήμαναν τήν «άναδα- 
σωτέα» περιοχή της Πάρνηθος, άρχισαν 
τήν καλλιεργητική τους προσπάθεια μέ 
παράλληλη έπίδοση καί φροντίδα τήν 
έξεύρεση πελατείας, γιά νά διαθέσουν τά 
συσκευασμένα, μέ κάθε έπιμέλεια 27 
πλακίδια άρίστης ποιότητος χασίς. Ε π ί
σης ήθελαν νά διαθέσουν καί τό Έ λ- 
Έ ς —Ντί, πού ήταν σέ στέρεη κατάσταση 
καί συγκεκριμένα σέ κόκκους, δίνοντας 
έτσι τήν εντύπωση μαύρης μπαρούτης.
’Ά ς σημειωθή, άκόμη, δτι ή δραστικότης 
του «ψυχεδελικού» αύτοϋ παραισθησιογό- 
νου είναι μεγάλη καί έχει σοβαρή έπίδραση 
στύν όργανισμό, διαρκείας 8—9 ωρών.

Πρώτη, λοιπόν, μέριμνα του παράνομου 
«έλληνο—ολλανδικού ντουέττου» ήταν ή 
έξεύρεση σοβαρής πελατείας, γιά τήν 
διάθεση της ποικιλίας τού συμπλέγ
ματος ναρκωτικού καί παραισθησιογόνου. 
ΟΙ προσεκτικές, δμως, κινήσεις τους 
καί οί μυστικές επαφές καί διασυνδέσεις 
πού προσπαθούσαν νά πραγματοποιήσουν 
μέ ύποπτα άτομα, περιήλθαν άμέσως σέ 
γνώση τής *Υποδ ]νσεως ’Ασφαλείας Προα
στίων Πρωτευούσης, δπου ειδικοί άν- 
δρες τού Τμήματος Διώξεως Ναρκωτι
κών άνέλαβαν τήν έπισταμένη παρακο
λούθησή τους, ή όποια σύντομα άπέδωσε 
τά θετικά καί καρποφόρα άποτελέσματά 
της. Αφού έντοπίσθηκαν οί δόκιμοι 
ναρκο—λαθρέμποροι καί διαπιστώθηκαν οί 
επαφές τους μέ τούς ύποψήφιους πελάτες, 
παρουσιάσθη συγχρόνως σάν ύποψήφιος 
άγοραστής Αξιωματικός Χωροφυλακής, 
μεταμφιεσμένος σέ χαρακτηριστικό τύπο, 
πού έχει άμεση σχέση, μέ τήν χρήση 
καί διακίνηση τών ναρκωτικών. Τό 
ραντεβού έκλείσθη σχεδόν άμέσως καί ή 
συνάντηση έγινε στή Φιλαδέλφεια, δπου 
έπραγματοποιήθη ή άγορά τού έμπορεύ- 
ματος σέ ξένο συνάλλαγμα καί μάλιστα σέ 
δολλάρια ’Αμερικής. Μόλις, δμως, τελείω
σε ή καταμέτρηση τού ποσού καί ή 
καταβολή τού τελευταίου δολλαρίου, οί 
κάτοχοι παρέδωσαν τό «άμπαλαρισμένο» 
έμπόρευμα, άλλά συγχρόνως παρεδόθησαν 
καί οί ίδιοι, δταν οί άνδρες τής *Υποδ]νσεως 
Ασφαλείας Προαστίων Πρωτευούσης 
άπεκάλυψαν τήν πραγματική τους ιδιό
τητα καί τόν άντικειμενικό σκοπό τής 
συναντήσεως. Έ τσ ι χάρη στήν έτοιμότητα 
καί στήν έγκαιρη παρέμβαση τής Χωρο
φυλακής, έκλεισε καί πάλη μία κοινωνική 
πληγή, πού σύντομα θά άρχιζε νά πυορροεί 
καί νά κακοφορμίζει.

Έ νας καινούργιος «Πανα- 
γής», μέ άδοξο τέλος στήν 

Θεσσαλονίκη

ΠΡΟΚΑΛΕΙ άνείπωτη θλίψη ή καθημερινή 
σχεδόν διαπίστωση, πού γίνεται άπό 
p i  ’Αρχές Χωροφυλακής τής χώρας, 
καί άναφέρεται στήν άσφάλεια καί τήν 
Ιυπιστία πολλών Νεοελλήνων—καί τών 
όυο φύλλων—πού πέφτουν «χονδροειδέστα
τα» θύματα διαφόρων άδίστακτων άπα-

τεώνων, οί όποιοι μέ σατανικούς τρόπους 
καί εύφάνταστα τεχνάσματα «σκαρφί
ζονται» άνεπανάληπτα σχέδια έγκληματι- 
κής δραστηριότατος. ’Αφορμή, γιά νά 
χαραχθοΰν οί γραμμές αύτές, έδωσε τό 
πρόσφατο θλιβερό γεγονός, πού συνέ
βη στήν Θεσσαλονίκη, μέ θύματα προ
παντός πολλές καί ένδιαφέρουσες γυναί
κες, πού θά άξιζαν, οπωσδήποτε καλύ
τερης τύχης, άλλά καί έμπορευόμενους 
άνδρες μέ πολλές συναλλακτικές περγαμη
νές, «νιτερέσο» καί «άλισβερίσι», στήν 
πιάτσα τής πόλεως. Πρόκειται γιά τήν 
ποικίλη καί πολύνθετη δραστηριότητα 
ένός πολυώνυμου «Παναγή» άπό τήν 
Κύπρο, πού ξεκινώντας μέ πολλές έλπί- 
δες καί περισσότερο θράσος άπό τό γρα
φικό νησί του, ήλθε στήν Ελλάδα νά 
κάνει τυχοδιωκτικά τήν ζωή του καί νά... 
πιάση τήν καλή. Τό όνοματεπώνυμόν του 
έχει πολλές διακυμάνσεις καί παραλλα
γές συνεχείας, γι αύτό καί παραθέτομε 
μέρος αύτοΰ, διότι σέ άντίθετη περίπτω
ση δέν θά άρκοΰσε ολόκληρο μονόστηλο 
τής «Έπιθεωρήσεως Χωροφυλακής». Λέ
γεται λοιπόν, Κυριάκος Άντωνιάδης ή 
Χατζηαντωνιάδης ή Νεοφύτου ή Καουρμας 
ή Παύλου ή Χαραλάμπους ή Κυριαζής ή 
Νικηφόρου ή Κυριακίδης ή...ή... 39 χρό
νων, άπό τήν Άναφωτιά—Αάρνακος ή 
άπό τήν Δώρα—Λέμεσσοΰ. Πήγε στήν 
Θεσσαλονίκη πέρυσι τόν Νοέμβριο μέ 
στόχο τις πολύφερνες νύφες τής περιοχής 
καί μέ άπώτερο σκοπό νά θέση σέ ενέρ
γεια ένα εύρύ σχέδιο έγκληματικών ένερ- 
γειών καί άλλων δραστηριοτήτων γενι- 
κώτερα. Μέ τήν άψογη έμφάνιση καί τό 
άξιοπρόσεκτο παρουσιαστικό του έδή- 
λωσε άπό τήν πρώτη στιγμή τής άφί- 
ξεώς του, ότι άσκεΐ έπίσημο καί έπιστη- 
μονικό έπάγγελμα, τό όποιο όμως τρο
ποποιούσε καί άναπροσάρμοζε κάθε φο
ρά, άνάλογα μέ τίς προθέσεις καί τίς 
έπιθυμίες τής ύποψήφιας νύφης. Έ τσι 
έμφανίζετο άλλοτε σάν γιατρός, άλλοτε 
σάν πολιτικός μηχανικός καί άλλοτε σάν 
μεγαλοεπιχειρηματίας, άλλά πάντοτε golj 
ύποψήφιος γαμπρός, μέ άνάλογη πόζα καί 
κατάλληλο τουπέ. Μετά τήν έγκατά- 
στασή του έπισκέφθη διάφορα γραφεία 
συνοικεσίων, στά όποια έδήλωσε τίς... 
βαρύγδουπες ίδιότητς πού c-Τχε καί στήν 
συνέχεια 6τι επιθυμούσε νά βρή σύζυγο 
κατάλληλη καί άνάλογη τής θέσεώς του. 
Μέσω, λοιπόν, τών γραφείων πέτυχε νά 
γνωρισθή μέ πολλές κοπέλλες καί μέ 
τό γνωστό «κόλπο» τής ύποσχέσεως 
γάμου, άπέσπασε διάφορα χρηματικά ποσά.

Τήν λαμπρή του, όμως, καρριέρα έτερ- 
μάτισαν άδοξα τά «λαγωνικά» τής ‘Υπο- 
διευθύνσεως Γενικής Ασφαλείας Θεσσα
λονίκης, τά όποια έπισήμαναν έγκαιρα 
τήν ποικίλη καί πολυκύμαντη δραστηριό- 
τητά του. Πάντως δέν μπορούσαν νά 
πραγματοποιήσουν κεραυνοβόλο έπέμβαση, 
έπειδή τά μνηστευθέντα μαζί του κορίτσια 
—καλών κατά βάση οικογενειών — δέν 
κατέθεταν τά άναγκαΐα σέ βάρος του 
στοιχεία. ‘Ωστόσο ή έντατική παρακο
λούθηση τού σύγχρονου «Παναγή» καί 
συνάμα άπατεώνος ολκής, έφερε τά άνα- 
μενόμενα θετικά άποτελέσματα καί έτσι 
ή τσιμπίδα τής Χωροφυλακής τόν έπιασε 
τήν στιγμή άκριβώς πού πραγματοποιούσε 
τά νέα μεγάλα «άνοίγματα» γιά υψηλό
τερους στόχους. Καί είναι βέβαιον, ότι θά 
πραγματοποιούσε τούς περισσότερους άπ* 
αύτούς, αν οί άνδρες τής Γενικής Ασφα
λείας Θεσσαλονίκης δέν ένεργοΰσαν σω
στά καί μεθοδευμένα.

Κύκλωμα απάτης μέ ακα
τάλληλα φάρμακα άποκα- 
λύφθηκε άπό τήν ’Ασφάλεια 

Προαστίων

ΜΙΑ μεγάλη άπάτη σέ βάρος τού Δη
μοσίου, αλλα καί τών ιδίων τών άσθενών, 
στό κύκλωμα τής παρασκευής, έμπορίας 
καί προμήθειας φαρμάκων, άπεκαλύφθη 
καί πάλι άπό τήν ‘Υποδιεύθυνση Ασφα
λείας Προαστίων Πρωτευούσης στήν 
περιοχή τών Αθηνών. Πρόκειται γιά 
ένα σατανικό σχέδιο, πού είχαν έκπονήσει 
άνάλγητοι έμποροι καί εφάρμοζαν πειθή
νια όργανά τους μυημένα στό «κόλπο», 
μαζί μέ άλλα τρωκτικά τού είδους. ‘Όπως 
διεπιστώθη άπό τίς έρευνες πού διεξάγη 
σέ βάθος ή Ασφάλεια Προαστίων Πρω
τευούσης οί ένεχόμενοι στό κύκλωμα τής 
απάτης τών φαρμάκων κατείχαν μεγάλες 
ποσότητες ίατροσήμων καί έτικεττών, 
γιά νά διεκπεραιώνουν κερδοφόρα καί 
άνετα τήν παράνομη άποστολή τους. 
Συγκεκριμένα τό μέτρο τής «έτικέττας» 
πού καθιέρωσε πέρυσι μέ νόμο ή πολι
τεία, ούσιαστικά άχρηστεύθηκε, διότι οί 
δράστες είχαν θέσει σέ κυκλοφορία ξεχω
ριστές έτικέττες, κανονικών καί πανά
κριβων παρασκευασμάτων καί έτσι χωρίς 
νά διατίθενται τέτοια φάρμακα είσέπρατ- 
ταν τεράστια ποσά άπό τά ταμεία δια
φόρων ασφαλιστικών οργανισμών καί 
τοΰ̂  Ι.Κ.Α. ιδιαίτερα. Στό κύκλωμα τής 
άπάτης ένείχοντο πολλά άτομα, πού συνερ- 
γάζοντο στενά μεταξύ τους καί διέθεταν 
δύο τουλάχιστον τυπογραφεία, στά όποια 
έκτυπώνοντο λαθραίες έτικέττες καί παρά
νομα κουτιά συσκευασμάτων. Τό «έκτό- 
πλασμα», λοιπόν, πού καθημερινά άπλωνε 
όλο και πιό έπικινδυνα τίς ρίζες του στό 
σώμα χιλιάδων ‘Ελλήνων άσθενών καί 
στα ταμεία των άσφαλιστικών όργα- 
νισμών τού Δημοσίου, έκριζώθη^ε μέ 
έπιτυχία άπό τήν κεραυνοβόλα έπέμβαση 
τών άνδρών Χωροφυλακής τής ‘Υποδιευ- 
θύνσεως Ασφαλείας Προαστίων Πρω- 
τευουσης, που είχε σάν άποτέλεσμα νά 
συλληφθοΰν έπ* αύτοφώρω μέ παράνομα 
φαρμακα, ένσημα, ίατρόσημα καί πλαστές 
έτικέττες οί Σταμάτης Κατσαγώνης, 3 
χρόνων,^ ιατρικός έπισκέπτης, Κωνί]νος 
Ανδρικάς, 32 χρόνων, Φαρμακοποιός, 

προϊστάμενος Τμήματος ιατρικών έπι- 
σκεπτών καί. Μιχάλης Δημόπουλος, 27 
χρόνων, ιδιοκτήτης Φαρμακευτικής βιο
μηχανίας. Οί συλληφθέντες ώμολόγησαν 
την πράξη τους καί κατά τήν γενομένην, 
μέ τους νομίμους πάντοτε τύπους καί 
παρουσία δικαστικού λειτουργού, έρευνα 
στα σπίτια τους, βρέθηκαν καί κατασχέ
θηκαν φάρμακα καί ιατρικά δείγματα μέ 
σβησμένες τίς ένδείξεις «δείγμα δωρεάν», 
καθώς καί ποικίλες έτικέττες διαφόρων 
φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων. Ε π ί
σης συνεληφθησαν καί οί έκτυπωτές τών 
ετικετιων τυπογράφοι, οί όποιοι όμως μετά 
την άπολογία τους άφέθησαν έλεύθεροι.

Ετσι, λοιπόν, παίρνει τόν δρόμο τής 
Δικαιοσύνης μία μεγάλη υπόθεση άπάτης, 
που έξιχνιάσθη άπό τήν Χωροφυλακή.

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ  Π Ε Τ Ρ Ο Υ Τ Σ Ο Σ  
Άνθ)στής Χωροφυλακής
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φώτο - επικαιροτπο - φωτο - επικαιροτηο
ΤΟΝ περασμένο μήνα 79 σπουδαστές τής 
Σχολής Εθνικής Άμύνης στά πλαίσια τών ένη- 
μερωτικών έπισκέψεών τους έπισκέφθηκαν με 
έπικεφαλής τον Διοικητήν τής Σχολής ’Εθνικής 
Άμύνης ’Αντιστράτηγο κ. ’Αντώνιο Φουριώτη, 
την Σχολή ’Αξιωματικών Χωροφυλακής. Τούς 
σπουδαστές ύποδέχτηκε στή Σχολή ό ’Αρχηγός 
τής Χωροφυλακής ’Αντιστράτηγος κ. Νικόλαος 
Κουτσιανάς ό όποιος άπηύθυνε καί έγκάρδιο 
χαιρετισμό. Στή συνέχεια ό Συνταγματάρχης κ. 
Κων]νος Ζαχαράκης σε λόγο του προς τούς 
σπουδαστές τής Σχολής ’Εθνικής Άμύνης άνα- 
φέρθηκε στήν όργανωτική διάρθρωση τοϋ Σώμα
τος, στήν άποστολή τής Χωροφυλακής καί στή 
δραστηριότητα τήν όποια άνέπτυξε σέ όλους 
τούς τομείς τής ’Εθνικής καί Δημοσίας Ασφα
λείας καί στήν έμπέδωση τής τάξεως σέ όλους 
τούς τομείς τής άρμοδιότητάς της άπό τήν ίδρυ
σή της μέχρι σήμερα. Τέλος προς τιμήν τών σπου
δαστών δόθηκε δεξίωση.

ΤΟ Κέντρο Αμέσου Έπεμβάσεως Χωροφυλα
κής Προαστίων Πρωτευούσης έπισκέφθηκαν 
τον περασμένο μήνα δέκα έξη ’Αξιωματικοί τοϋ 
Στρατού , πού έκπαιδεύονται ($τίς διαβιβάσεις 
στήν Αθήνα, γιά νά ένημερωθόϋν στά θέματα 
πού άφοροϋν τήν λειτουργία τορ Κέντρου τής 
Αμέσου Έπεμβάσεως. Ό  Διοικητής τής υπηρε
σίας Ταγματάρχης κ.Μπέσσας ύποδέχθηκε τούς 
Αξιωματικούς στο οίκημα τής Αμέσου Έπεμ- 
βάσεως καί μαζί μέ τούς άνδρας τοϋ Κέντρου τούς 
ένημέρωσε στον τρόπο λειτουργίας, στο έργο 
καί στή άποστολή τής Αμέσου Έπεμβάσεως 
τόσο στούς υπηρεσιακούς τομείς όσο καί στον 
κοινωνικό τομέα πού ή προσφορά της είναι με
γάλη καί άδιάκοπη. Στή φωτογραφία μας οί 
άξιωματικοί τοϋ στρατού ένώ κατατοπίζονται 
γύρω άπό τήν όλη λειτουργία τοϋ ραδιοτηλεπι- 
κοινωνιακοϋ κέντρου τής ’Αμέσου Έπεμβάσεως, 
άπό τον Διοικητή τής Υπηρεσίας.

ΑΚΟΜΑ μιά προσφορά αίματος στις άνάγκες 
τοϋ πάσχοντα άνθρώπου. Πρόσφατα Δόκιμοι 
τής Σχολής Ενωμοταρχών Αθηνών άνταποκρι- 
νόμενοι στις έκκλήσεις τοϋ Ελληνικού Έρυθροϋ 
Σταυρού, μετέβηκαν στό Κέντρο Αίμοδοσίας 
τοϋ Ε.Ε.Σ. καί πρόσφεραν έθελοντικά μεγάλη 
ποσότητα αίμα. Τό περιοδικό «Ε.Χ.» συγχαί
ρει τούς αιμοδότες Δοκίμους Ενωμοτάρχες, όπως 
καί όλους τούς αιμοδότες άνδρες τοϋ Σώματος 
τής Χωροφυλακής πού σέ κάθε γωνιά τής χώρας 
μας τρέχουν πάντοτε πρόθυμοι νά προσφέρουν 
αύτή τή βοήθεια, τόσο άναγκαία γιά τόν τόπο 
μας, γνωρίζοντες ότι λίγα γραμμάρια αίμα χαρί
ζουν καί παρατείνουν τή ζωή καί διώχνουν τόν 
πόνο, τήν άγωνία καί τόν θάνατο. Συγκεκριμένα 
ή Σχολή Ένωμ]ρχών Αθηνών άπό τόν περασμέ
νο Σεπτέμβριο έχει προσφέρει 30 κιλά αίμμ σέ 
διάφορα κέντρα αίμοδοσίας καί άσθενεΐς. Στή 
φωτογραφία μας οί Δόκιμοι Ενωμοτάρχες κατά 
τή πρόσφατη αιμοδοσία.
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ΟΙ τριτοετείς σπουδαστές τής Σχολής "Αξιω
ματικών Χωροφυλακής έπισκέφθηκαν τόν περα
σμένο μήνα, συνοδευόμενοι άπό τούς έκπαιδευ- 
τές τους ’Αξιωματικούς, τήν Βουλή, για να ένη- 
μερωθοϋν γύρω άπό τή λειτουργία καί τό έργο 
της. Τούς σπουδαστές τής Σ.Α.Χ. ύποδέχθηκε 
καί προσφώνησεν ό Α \ Αντιπρόεδρος τής 
Βουλής κ. Κόνιτσας.

Οί Δόκιμοι Αξιωματικοί, πού πρόσφατα όνο- 
μάστηκαν ’Ανθυπομοίραρχοι,ξεναγήθηκαν στούς 
χώρους τής Βουλής καί κατατοπίστηκαν σέ 
θέματα σχετικά μέ τή λειτουργία της άπό 
Ταγματάρχη τού Φρουραρχείου τής Βουλής. 
‘Επίσης ειδικός φιλόλογος ξενάγησε τούς Δο
κίμους στήν Βιβλιοθήκη τής Βουλής. Τέλος οί 
Δόκιμοι ’Αξιωματικοί παρακολούθησαν συνε
δρίαση τοϋ Σώματος. Στή φωτογραφία μας οί 
Δόκιμοι ’Αξιωματικοί στόν χώρο συνεδριάσεως 
τής Βουλής μέ τόν Φρούραρχο τής Βουλής 
§υντ]ρχη κ. Λαζόπουλο.

t m m i  T u j

Ο 1ος ΛΟΧΟΣ Δοκίμων Χωροφυλάκων Π.Σ.Ο.Χ 
Κρήτης μέ έπικεφαλής τόν Διοικητή τοϋ Παραρ
τήματος Άντισυνταγματάρχη κ. Κων]νονΓαρνέ- 
λη, πραγματοποίησε πρόσφατα έκδρομή στήν 
’Αρχαία Κνωσσό καί στόΉράκλειο. Στήν Κνωσ- 
σό οί Δόκιμοι Χωροφύλακες γνώρισαν άπό 
•κοντά τόν άρχαΐο Κρητικό πολιτισμό καί ξε
ναγήθηκαν σ’ όλους τούς άρχαιολογικούς χώ
ρους. Στό Ηράκλειο έπισκέφθηκαν τόν Α ρχιε
πίσκοπο Κρήτης, τόν Νομάρχη Ηρακλείου, 
τόν Δ]τή τής Σ.Ε.Α.Π., τόν Δήμαρχο καί τόν 
Δ]τή Δ]σεως Χωροφυλακής. Ό  Σεβασμιώτατος 
’Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εύγένιος ξενάγησε 
τούς Δοκίμους στόν Καθεδρικό Μητροπολιτικό 
Ναό τοϋ 'Αγίου Μήνα, άπηύθυνε χαιρετιστήριο 
μήνυμα καί συμβουλές καί δεξιώθηκε τούς δοκί
μους στόΜητροπολιτικόΜέγαρο. ’Επίσης πρόσ- 
φερε σέ κάθε Δόκιμο Χωροφύλακα άπό μία Και
νή Διαθήκη.

Ο ΧΕΙΜΩΝΑΣ λίγο πριν παραχωρήσει τήν θέση 
του στήν άνοιξη έδειξε τήν δύναμή του. Σ' ένα 
ξέσπασμά του ή ’Αττική σκεπάστηκε μέ χιόνι 
καί πάγο. Οί δρόμοι μετατράπηκαν σέ παγίδες 
δυστυχημάτων μέ τραγικά άποτελέσματα. Σ’ 
αύτές τις δύσκολες ώρες πού ή συγκοινωνία έγινε 
προβληματική ξεπρόβαλε πάλι άκούραστος ό 
Τροχονόμος τής Χωροφυλακής. 'Ορθός μέσα 
στις δύσκολες καιρικές συνθήκες άντιμετώπισε 
τό χιόνι καί τήν παγωνιά μέ καρτερία καί άποφα- 
σιστικότητα καί έγινε ό Καλός Άγγελος, ό 
άκούραστος βοηθός καί προστάτης τών όδηγών. 
Ή  παρουσία του στούς χιονισμένους δρόμους 
γέμισε θάρρος καί έμπιστοσύνη στούς όδηγούς 
καί άπέσπασε τόν θαυμασμό καί τήν άγάπη όλων 
μ' αύτή τή θετική προσφορά του. Στή φωτογρα
φία μας οί Τροχονόμοι ένώ άψηφοϋν τό πυκνό 
χιόνι στή προσπάθειά τους νά βοηθήσουν κάθε 
όδηγό.
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Μέ λαμπρότητα καί μεγαλοπρέπειαν έωρτάσθη είς 
όλόκληρον τήν Χώραν ή 156η έπέτειος της Εθνικής μας 
παλιγγενεσίας.

Η Ελλάς έτίμησε όπως έπρεπε, διά μίαν άκόμη φο
ράν , τους _ήρωας έχε ί νους, ot όποιοι άψη φούντες τήν 
λογικήν των αριθμών, τούς πολεμικούς συσχετισμούς 
καί τό δυσμενές κλίμα της 'Ιερας Συμμαχίας, πρίν άπό 
εκατόν πενήντα πέντε χρόνια άκριβώς ύψωσαν τήν Ση
μαίαν της Επαναστάσεως έναντίον του στυγνού δυνά
στου της Οθωμανικής τυραννίας. Μέ τούς άγώνας τω ν, 
τό αίμα των καί πολλακις, τήν θυσίαν της ζωής των έκέρ— 
δισαν τήν Εθνικήν άνεξαρτησίαν καί παρέδωκαν είς τούς 
έπιγενομένους έλευθέραν καί κυρίαρχον πατρίδα.

Ιδιαιτέρως λαμπρός ύπήρξεν ό έορτασμός τής έπε- 
τείου είς τάς * Αθήνας.

ΑΙ έορταστικαί έκδηλωσεις έκορυφώθησαν μέ τήν με
γαλειώδη παρέλασιν άντιπροσωπευτικών τμημάτων των 
Ε νόπλω ν Δυνάμεων καί Σωμάτων ’Ασφαλείας ένώπιον 
τού Προέδρου τής Δημοκρατίας, τού Πρωθυπουργού καί 
των Μελών τής Κυβερνήσεως, τής ήγεσίας των Ε νό 
πλων Δυνάμεων καί Σωμάτων ’Ασφαλείας καί πολλών 
άλλων έπισήμων. Χιλιάδες λαού είχον κατακλύσει τάς 
όδους άπ δπου διηλθον τά παρελάσαντα τμήματα καί 
κατεχειροκρότησαν τό άψογον παράστημα καί τό ύψη- 
λόν φρόνημα τών στρατευμένων.

*Εκ μέρους τού Σώματος τής Χωροφυλακής παρήλασαν 
Τμήματα τής Σχολής ’Αξιωματικών καί 'Υπαξιωματι- 
κών μέ έπικεφαλής τήν πολεμικήν Σημαίαν τού Σώματος 
καθώς καί Γυναικειον Τμήμα. Ε πίσης παρήλασεν καί 
(ΧΥ)χανοχ(ντ]τος φάλαγξ περιπολικών αυτοκινήτων καί 
μοτοσυκλεττών. Στιγμιότυπα άπό τήν παρέλασιν τών 
Τμημάτων τής Χωροφυλακής τά όποια άπεσπασαν τά 
θερμά χειροκροτήματα καί ευμενή σχόλια τών θεατών 

παρελάσεως είκονίζονται είς τάς φωτογραφίας ·
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ΗΜΕΡΗΣΙΑI  ΑΙΑΤΑΓΑΙ

κ . ΥΠΟΥΡΓΟΥ 
ΑΗΜ. ΤΑΞΕΟΣ

Σύσσωμον τό ’Έθνος στρέφει μέ συγκίνησιν τούς όφ- 
θαλμούς προς εκείνους, πού έπί τέσσαρας αιώνας ύπέστη- 
σαν τας πλέον όδυνηράς των δοκιμασιών χωρίς νά ύπο- 
ταχθοΰν. Προς εκείνους πού έπραγματοποίησαν τό μέγα 
τόλμημα, την «Αίωνίαν Κορυφήν» κατά τήν εκφρασιν 
του Σολωμου, της οποίας το ομοιον δέν έγράφή μέχρι σή
μερον εις τας Παγκοσμίους δελτους της 'Ιστορίας.

Ή το Πανεθνική ή έξέγερσις έκείνη τω ν Π ατέρω ν. 
Ητο μοναδική εις τα Έ θνη διά τήν λαμπρότητα, τήν άξιό- 

τητα , τήν^ ορμητικοτητα, τήν ευτολμίαν καί τό καρτερικόν 
ήθος τω ν Ε λ λ ή ν ω ν . Δ ι’ αύτό καί έπέτυχεν άπό άκρου είς 
άκρον της χώ ρας, έμεγαλούργησε καί έπεβλήθη εις όλό- 
κληρον τον κόσμον ώς παράδειγμα άξιον μιμήσεως. Καί 
δι αύτό, δπως διεξήχθη, δέν όμοιάζει μέ ούδεμίαν άλλου 
Έθνους έπανάστασιν διά τήν έλευθερίαν του.

'Η  μεγάλη συνέχεια τοϋ Ελληνισμού, *ό ήρωϊκόν 
σάλπισμα τού 1821 διά τήν Εθνικήν μας Παλιγγενεσίαν, 
δια τήν ένωπιον Θεού καί ανθρώπων διακήρυξιν της άπο- 
φάσεως νά δημιουργηθή άνεξάρτητον Ελληνικόν Κράτος, 
κατεπληξαν^τήν διεθνή κοινήν γνώ μην. Έχρειάσθη νά 
λάμψουν ή 'Α γία Λαύρα καί ή Τριπολιτσά, ή Α λαμάνα 
και ή Γραβια, το Μανιάκι καί τό Μεσολόγγι καί γενικώ- 
τερον ολοκληρος ό χώρος άπό Ταινάρου μέχρις Ό λύμπου 
και απο Ιονιου Πέλαγους μέχρι τώ ν Μικρασιατικών παρα
λ ίω ν , διά να διαδεχθή τήν έκπληξιν ό θαυμασμός όλοκλή- 
ρου τής Οικουμένης.

"Αν έκείνη ή νίκη τού πνεύματος κατά τής ύλης έκαμε 
τήν πολιτισμένην άνθρωπότητα νά ύμνήση διά μίαν ακόμη 
φοράν τον χώρον τοϋ Πλάτωνος, τού Άριστοτέλους καί. 
τοϋ Σωκρατους καί ν’ άποστείλη έμπρακτον μήνυμα εύγνω- 
μοσύνης είς τον χώρον τοϋ Παρθενώνος, άν τήν ιδίαν νίκην 
έχαιρέτησε μέ σεβασμόν ή Οικουμένη είς δλους τούς μετέ- 
πειτα καί μέχρι σήμερον τιτανίους άγώνας τοϋ Ε λ λ η ν ι
σμού , τό χρέος μας σήμερον προβάλλει έπιτακτικώτερον: 
Να μή άκολουθήσωμεν μόνον τήν όδόν πού μάς ήνοιξαν 
οί πρόγονοι, οί πατέρες καί οί μεγάλοι άδελφοί άπό τριών 
και πλέον χιλιετήρίδων μέχρι σήμερον. ’Αλλά νά καταστή- 
σωμεν συνείδησιν δτι δέν είναι δυνατόν νά ζώμεν οΰτε 
στιγμήν έξω από αύτήν τήν όδόν, μίαν όδόν πού καθορίζει 
ο Μεγας, ο Ιστορικός, ό Πανανθρώπινος ρόλος της γης 
του Παρθενώνος.

"Ας όραματισθώμεν καί πάλιν τό θαΰμα τοϋ 1821, 
που είναι καί θα παραμείνη ή αίωνία πηγή τοϋ Νεωτέρου 
Ελληνισμού. Τό πνεύμα τών ύπερπλάμπρων αγωνιστών 

τ^ <= μεΥ«λης έκείνης έθνικής έξεγέρσεως, άς καταστή 
συνειδησις καί βίωμα είς δλους τούς Έ λληνας. Καί ας 
άκουσθή καί πάλιν τό θούριον τού Ρήγα, διά νά έπαναλη- 
φθη έαν ποτέ ή μοίρα τού Γένους τό θελήση :

«Καλύτερα μιας ώρας έλεύθερη ζω ή, 
παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά καί φυλακή!.. 

ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ!
ΖΗΤΩ Η 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821!

'Ο Υ πουργός 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
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’Α ξιωματικοί, Ά νθυπασπισταί, Ύ παξιω ματικοί, Χ ω 
ροφύλακες καί Πολιτικοί * Υπάλληλοι.

Παιάνες καί σήμαντρα εύφροσύνως καλούν καί πάλιν 
σήμερον τούς Πανέλληνας εις Ε θνικήν έξαρσιν καί Θρησ 
κευτικήν κατάνυξιν διά τήν διπλήν έορτήν :

Τήν λύτρωσιν του Γένους έκ του βαρβάρου ζυγού τω ν 
τετρακοσίων έτών καί τού ’Ανθρώπου τήν άπελευθέρωσιν 
εκ τής δουλείας τής αμαρτίας.

Καί αποτελεί ό συνεορτασμός αύτός τήν πλέον αρμονι
κήν σύζευξιν τού διαυγούς Ε λληνικού πνεύματος καί τής 
υπέροχου Θρησκείας τής άγάπης, τήν τελειοτέραν σύνθεσιν, 
ή οποία περικλείει τό βαθύτερον νόημα τής ζω ής.

Τό θαύμα τής Εθνεγερσίας τού 1821, άπροσπέλαστον με
τέωρον ήρωϊσμού καί αύτοθυσίας ,κατέδειξεν δτι οί Έ λληνες 
ύπετάγησαν μέν εις τούς βαρβάρους κατακτητάς μετά τήν 
άλωσιν τής έπί χ ίλ ια  καί πλέον έτη λαμψάσης βασιλευούσης, 
πλήν ούδέποτε έδουλώθησαν,χάρις εις τήν πνευματικήν ανω
τερότητα , τήν ψ υχικήν άντοχήν καί τήν φυσικήν τω ν άλκήν.

Ή  ελπίς διά τήν λύτρωσιν έκαιε πάντοτε εις τά άδυτα 
τής ψ υχής τω ν καί ό ιερός Κλήρος καί οί εμπνευσμένοι τού 
Γένους διδάσκαλοι άνεθέρμαινον τούς Ε θνικούς πόθους.

Κατέβαλον βεβαίως βαρύν φόρον αίματος εις τον βωμόν 
τής έλπίδος τω ν , κατά τάς πολυαρίθμους άπελευθερωτικάς 
προσπάθειας. Α λ λά  τελικώς ή λύτρωσις ήλθεν.

’Α ξιωματικοί, Ά νθυπασπισταί, 'Υ παξιω ματικοί, Χ ω
ροφύλακες καί Πολιτικοί * Υπάλληλοι.

Τό 1821 έδημιουργήθη χάρις εις τάς άρετάς τής φυλής 
μας ,τήν άστείρευτον ζωτικότητα ,τήν άπαρασάλε,υτον πίστιν 
εις τον Θεόν καί τό δίκαιον τού άγώνος, τήν άγάπην είςτήν 
’Ελευθερίαν καί τήν πατρώαν γήν καί τήν άκλόνητον άπόφα- 
σιν τω ν προγόνων μας νά ζήσουν έλεύθεροι ή νά άποθάνουν.

Αί δυνάμεις αύταί πολλάκις άπεδείχθησαν άπροσμάχη- 
τοι καί ίκαναί νά ανατρέψουν καί τήν πλέον αύστηράν 
λογικήν τω ν αριθμών.

Αύταί μετεμόρφωσαν τούς άπειροπολέμους σπουδαστάς 
καί λογίους, τούς ταπεινούς χωρικούς καί ιερωμένους, τούς 
φιλησύχους ναυτικούς καί εμπόρους, εις άδαμάστους ήρωας 
καί άκαταγωνίστους Πολεμάρχους καί Ναυάρχους. Συνέτρι- 
ψαν μίαν κραταιάν Αύτοκρατορίαν καί ήνάγκασαν τάς μεγά- 
λας Εύρωπαϊκάς δυνάμεις νά άπαρνηθούν τάς περί διεθνούς 
πολιτι κής τάξεως θεωρίας τω ν , νά έγκαταλείψουν τούς έως 
τότε άκολουθουμένους κανόνας διπλωματικών χειρισμών 
διεθνών προβλημάτων, νά υιοθετήσουν νέας περί Πολιτικής 
’Ηθικής άπόψεις διά νά διαλάμψη ουτω τό δίκαιον τού 
Ελληνικού άγώνος.

Ά ποθέτοντες σήμερον εύγνωμόνως έπί τού τάφου τω ν 
ήρώων τού 1821 τον άμάραντον τής δόξης στέφανον, τούς 
διαβεβαιούμεν δτι τό κλέος τω ν θά παραμένη άφθαρτον καί 
τά ιδανικά, ύπέρ τώ ν οποίων έπρομάχησαν, θά ζωογονούν 
πάντοτε τάς προσπάθειας τού ιστορικού τούτου Λαού, διά νά 
προασπίζη τήν έλευθερίαν καί ανεξαρτησίαν του , νά προάγη 
τον πολιτισμόν καί νά φω τίζη  τήν άνθρωπότητα.

ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ 
ΖΗΤΩ Η 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821.

'Ο  ’Αρχηγός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ 

’ Αντιστράτηγος

κΑΡΧΗΓΟΥ
ΧΠΡΟΦΥΑΑΚΗΣ




