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ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ

Αθηναι
έσ ω τ.1 7 3

82^, ΤΕΥΧΟΣ 892^

Ή έποχή μας χαρακτηρίζεται
άπό τήν ραγδαία τεχνολογική
άνάπτυξη πού κύριο προτέρημά της
είν α ι ή ταχύτη τα παραγωγές έργου,
Τά τεχνικά έπι τεύγματα έχουν σκοπό νά κάνουν π ιό άνετυ τή ζωή τού
άνθρώπου καί ν ά προσφέρουν χ ρ ο ν ικά περιθώρια, άπαραίτητα γ ια τήν
έπίδοσή του σ* άλλους τ ο μ ε ίς .
^

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
Μήνυμα του κ . ’Αρχηγού Χ ω ρ ο φ υ 
λακής διά τόν εορτασμόν τ ή ς *Αγίας
Ειρήνης
................................................ .......
Ή Χ ω ρ οφ υλα κή τιμ ά τήν μνήμην τή ς
προστάτιδός τη ς *Αγίας Ειρήνης ---Οί ήλεκτρονικοί ύπολογισταί καί ή
Εφαρμογή το υ ς στήν Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή . . . .
Ή μάχη τή ς Κ ρ ή τη ς^ .................................
Τό οινόπνευμα ώ ς αίτιον προκλήσεω ς
τροχαίω ν ά τυχημ ά τω ν κ . Κ ω ν)νο υ
Ά π ο σ το λο π ο ύ λο υ , Μ οιρά ρ χου..............
Τροχονομικό περισκόπιο
......................
‘ Η διακριτική έξουσία τή ς Δ ιο ικ ή σ εω ς,
κ . Κ ω ν)νου Χ ιώ λ ο υ , Δ ικ η γ ό ρ ο υ ..........
Μνημόσυνο στήν μνήμη του Ν ικ .
Μ ουσχουντή
.............................................
01 Μ άηδες, κ . Κ ω ν )ν ο υ Αιάπη , Διδα
σκάλου
..............................................
‘ Ο Κ ω ν )ν ο ς Π αλαιολόγος, στήν Ιστο
ρία καί στόν θρύλο, κ . Ίω ά ν ν ο υ Κ α σ—
σ ω τά κ η , Ά ν θυ π α σπ ιστοΰ Χ ω ρ ο φ υ 
λακής ..................................................................
Στό αγιασμένο βουνό, κ . I .Μ . Χ α τζή —
φ ώ τ η ...................................................................
‘ Οδοιπορικό στήν Π ρ έβ εζα , κ . ’Α γ γ έ
λου Π ετρουλά κη, ’Ενω μοτάρχου ---Τηλεπικοινω νίαι καί ραδιοπειραταί, κ .
Ή λ ία Ο ίκονομάκη, Ταγματάρχου Χ ω 
ρ οφ υ λα κής........................................................
Έ δ ώ ’Ά μ εσ ο ς Έ π έμ β α σις^ ..................
Σεμινάρια έπ ιμ ο ρ φ ώ σ εω ς ’ Α ξιω μ α τι
κώ ν
................................................................
Ια τ ρ ικ ά θέματα ................................
Α ν ή λ ικ ο ι ’Ε γ κ λ η μ α τ ίες, κυρίας Ε υ τυ 
χία ς Χ α τζ ά κ η , Ε ν ω μ ο τά ρ χ ο υ ..........
Νέα άπό το ύ ς Ν έους........................£..........
Α σ τυ ν ο μ ικ ό Δ ιήγημα (δ' σ υ ν έχ εια )
Πολόνσκαγια ,ένας νέος Π άστερνακ,
κ . Γρηγορίου Κ ω σ τα ρ ά , Έ ν τ . ‘Υ φ η —
γητου Π ανεπιστημίου ’Αθηνών ..........
Α θ λ η τ ικ ή Έ π ιθ εώ ρ η σ ις
......................
Νέα του μηνός .............................................
Φ ω τ ο —έπικαιρότης
..............................
Έ π ικ α ιρ ό τη τ ες
.........................................
Γεγονότα καί Συμβάντα ..........................
‘Εορτασμός τού Π άσχα .........
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β0 ήλεκτρονικός ύπολογιστής
ε ίν α ι ένα άπό τά βάσικώτερα
έπιτεύγματα τύς σύγχρονης τεχν ο
λ ογία ς. *Η χρήση του άπελευθέρωσε
μεγάλο άνθρωπινο δυναμικό, έκμιιδένησε τήν κατανάλωση χρόνου καί ά
νο ιξε νέους δρόμους γ.ιά τήν έφαρμογή έπιστημον ικΟν προγραμμάτων.
*Η Χωροφυλακή πάντοτε έ ξ ε λισσόμενη καί πρωτοπόρος,ά
πό δεκαετίας καί πλέον δργάνωσε
εΙδική
'Υπηρεσία Μηχανογραφήσεως
γ ιά τήν έγκαιρη άντιμετώοχιση τών
προβλημάτων πού προκύπτουν
άπό
τ ί ς άνάγκες τής σύγχρονης άστυνομεύσεως καί τήν έξοικονόμηση πο
λύτιμου προσωπικού καί χρόνου,πού
τής δίνουν τήν δυνατότητα νά.άναπτύξε ι δραστηρ ιότητα καί σέ πολ
λούς άλλους τομείς* τού άστυνομικού λειτουργήματος.
*Η Μηχανογραφική 'Υπηρεσία
Χωροφυλακής,λε ιτουργεΤ ΰποδειγματικά καί είν α ι έπανδρωμόνη
μό ειδικευμένο προσωπικό
ποΰ
άσχολεϊται μέ τόν προγραμματισμό
καί τήν έξαγωγή χρησίμων συμπερα
σμάτων.. 'Η έκμεταλλευση άπό τήν
Χωροφυλακή τών τεχνικβν έ π ιτ ε υ γ μάτων έγγυδται τήν έ ξ ελ ικ τικ ή της
πορεία καί τήν έπιτυχία τής άποστολής τη ς.

*

Η "ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ»^

Ε Ξ Ω Φ Υ Λ Λ Ο Ν
3Ε ξ ειδικευμένο π ρο
σω πικό τής Χωροφυ
λακής άσχολεϊται με
τόν χειρισμό ηλεκτρο
νικών ύπολογιστών οί
όποιοι βοηθοϋν σημαν
τ ικ ά στό έργο του
Σ ώ μ ατος, που είναι
άπ ό τους π ρω τοπ ό
ρους σε θέμ ατα μηχανοργανώσεως στήν
χώ ρα μας.
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ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ:
ΑΓΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΗΣ

Έκ της Χορείας τω ν ‘Αγίων τής Εκκλησίας μας, ή επιλογή τής Μεγαλομάρτυρος
‘Αγίας Ειρήνης, ώς προστάτιδος τής
Χωροφυλακής, υπήρξεν ευτυχής εμπνευσις, διότι
άνταποκρίνεται είς τό θρησκευτικόν συναίσθημα τω ν ανδρών της καί εκφράζει το βαθύτερον
περιεχόμενον τής αποστολής των.
Είς τήν εποχήν μας, ή όποια χαρακτηρίζεται από συνεχείς κοινωνικός άνακατατάξεις,
κρίσεις τω ν άξιων, ιδεολογικούς άναπροσανατολισμους και διαρκείς συγκρούσεις ιδεών, ή
κοινωνική ειρήνη είναι αίτημα καθολικόν καί δνειρον όλων τω ν λαών.
Σύμβολον πίστεως, αγάπης, ήρεμίας καί γαλήνης ή 'Αγία. Τών ανακτόρων ή χλιδή, τού
περιβάλλοντος ή τρυφηλότης και τώ ν Περσικών συνήθειων ή μαλθακοτης, δεν επηρέασαν τον
ψυχικόν της κόσμον, ό όποιος εμεινεν άμολυντος ως κρίνον του αγρού.
Καί δεν κατώρθωσαν νά κάμψουν τήν πίστιν Της καί τήν θέλησίν Της νά φωτίση τους
ομοεθνείς Της καί νά τους άπαλλάξη άπό τήν πλάνην τής είδωλολατρειας, ούτε του πατρός
της αι άπειλαί, ούτε τών δημίων της ή μανία, ούτε τω ν βασανιστηρίων η φρικαλεοτης.
Ό άσπιλος καί χρηστότατος τής 'Αγίας βίος δίδει άποστομωτικην απαντησιν είς τας
υλιστικάς περί ζωής άντιλήψεις τώ ν καιρών μας καί καταδεικνύει δτι, υπέρτατοι άξιαι παραμέ
νουν ή πνευματική γαλήνη καί ή πίστις, αι όποΐαι πρέπει νά οίστρηλατουν τήν ψυχήν μας καί
νάάποτελουν τήν καθοδηγητικήν πυξίδα τής ζωής μας.
Πολλά τά κοινά σημεία είς τους άγώνας καί τό έργοντής 'Αγίας καί τής Χωροφυλακής.
Καθ’ δλον τον βίον της, εναντίον του άθεϊσμου καί διά τον θρίαμβον τής Χριστιανικής
πίστεως έπάλαισε με σθένος ή Μεγαλομάρτυς.
Κατά παντός έπιβουλευομένου τήν εσωτερικήν άσφάλειαν, τήν τάξιν και τήν ακεραιότητα
τής Χώρας μας ήγωνίσθη με αυταπάρνησιν, εν ειρηνική καί πολεμική περιόδω, τό Σώμα τής Χ ω 
ροφυλακής.
Ό βίος καί τό έργον τής ‘Αγίάζ· Ειρήνης συνδέονται με τα πρώ τα ετη του Χριστιανισμού.
Καί τής Χωροφυλακής ή ΐδρυσις συμπίπτει μέ τήν ίδρυσιν του Νεωτερου Ελληνικού Κράτους.
Είς θυσίας καί φρικτά βασανιστήρια υπεβλήθη μέ άδιατάρακτον ψυχικήν γαλήνην ή Με
γαλομάρτυς καί πολλά έπετέλεσε θαύματα.
Έκατόμβας θυσιών προσέφερεν ή Χωροφυλακή είς τον βωμόν τής Πατριδος κατα τους
επιπόνους άγώνας της, διά τήν διασφάλισιν τής έννόμου τάξεως, τήν άπόδοσιν κοινωνικής δι
καιοσύνης, τήν διαφύλαξιν τής νεότητος άπό παντός ολισθήματος, τήν έξασφάλισιν τής ειρη
νικής συμβιώσεως τώ ν πολιτών καί τήν καταπολεμησιν τω ν δυνάμεων του κακού εν γενει.
Τό Σώμα τής Χωροφυλακής, είς τήν μακράν καί ένδοξον ιστορίαν του, ή οποία είναι συνυφασμένη μέ τήν πολυτάραχον πορείαν του ’ Εθνους μας, ουδ επί στιγμήν έκαμφθη. Παρεμεινε
πάντοτε είς τάς επάλξεις τώ ν ευγενεστέρων αγωνων και υπερανω πάντων εθεσε τα συμφέροντα
του Έθνους, τής Χριστιανικής Πατρίδος καί του υπέροχου Ελληνικού Λαού, τήν άγάπην καί
εμπιστοσύνην του όποιου δικαίως έκέρδισεν.
Κατά τήν αγίαν αυτήν ήμέραν, άντλοΰντες δυναμιν εκ του φωτεινού της Προστάτιδος μας
'Αγίας Ειρήνης παραδείγματος, τήν χάριν καί τό άπειρον ελεος τόΰ Παναγαθου Θεού επικαλούμε
νοι καί τον προορισμόν μας, ώς Σώματος Τάξεως και Άσφαλειάς, αιαλογιζομενοι, ας διαφυλαξωμεν τήν ήθικήν καί πνευματικήν μας (Ακεραιότητα καί ας συνεχίσωμεν με πιστιν, αφοσίωσιν
καί ηυξημένον αίσθημα ευθύνης τήν είρηνοποιόν άποστολήν μας, διασφαλίζοντες τήν έννομον
τάξιν καί τό Δημοκρατικόν τής

Χώρας πολίτευμα.

ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ
ΖΗΤΩ Η ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ

Ό ’Αρχηγός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ
’Αντιστράτηγος
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Μ Ε Ε Ξ Α ΙΡ Ε Τ ΙΚ Η λαμπρότητα καί θρησκευτική
εύλάβεια εορτάσθηκε σ τις 5 Μαΐου τ . έ . σε ολόκληρη την
χώ ρ α από τ ις ‘Υ π η ρ εσίες Χ ω ρ ο φ υ λα κ ή ς η μνημη τή ς
προστάτιδος του Σ ώ μ α τος Μ εγαλομαρτυρος και Ισαπο—
στόλου ‘Αγίας Ε ιρ ή νη ς.
Ε π ίκ εν τ ρ ο τω ν εκδη λώ σεω ν υπήρξε η Α θήνα, οπού
σ τ ις Σ χ ο λ ές Χ ω ρ ο φ υ λα κ ή ς έορτάσθη με ιδιαίτερη λα
μπρότητα ή μνήμη τή ς ‘ Αγίας με τήν παρουσία του Προ
έδρου τή ς Δ ημοκρατίας κ . Κ ω ν)νου Τσάτσου και πολλώ ν
άλλω ν έπ ισ ή μ ω ν .
#
,
Τό απόγευμα τή ς προηγούμενης ήμέρας έτελεσθη
μέγας ‘Εσπερινός χοροστατοΰντος του Σ εβ Μητροπο
λ ίτο υ Ταλαντίου κ . ’Α μβροσίου, τήν δέ πρωία του εορ
τασμού αρχιερατική θεία λ ειτου ρ γ ία . Σ τ ις 1 0 .0 0 ^ ακρι
β ώ ς ά φ ίχθη ό κ . Πρόεδρος τή ς Δημοκρατίας τον όποιον
υποδέχθηκαν στήν είσοδο τώ ν Σ χ ο λ ώ ν , ο Υπουργός
Δ ημοσίας Τ ά ξεω ς κ . Γ εώ ρ γιο ς Σ τα μ α τη ς, ω ς έκπρο—
σω π ο ς τή ς Κ υ β ερ ν ή σ εω ς, ό Γεν ικό ς Γραμματευς του
‘Υπουργείου κ . ’Αναστάσιος Μ πάλκος καί ό ’Αρχηγός
Χ ω ρ ο φ υ λα κ ή ς 'Α ντιστρά τηγος κ . Νικόλαος Κ ουτσιανάς .
Μ ετά τήν έπιθεώ ρηση τώ ν παρατεταγμένω ν Τμη
μάτω ν , μέ έπ ικ εφ α λ ή ς τήν πολεμική Σημαία του δ ώ 
μ α το ς, άπό τόν κ . Πρόεδρο τή ς Δημοκρατίας καί την
άνάκρουση του 'Ε θνικού ‘Ύ μ νου απο τήν μουσική μπαντα
τ ή ς Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς, έπακολούθησε δοξολογία στο προ
αύλιο τώ ν Σ χ ο λ ώ ν , στήν όποια χοροστάτησε ό Σ εβ α σ μ ιώ τα το ς Μ ητροπολίτης Ρ ω γ ώ ν κ . Κ αλλίνικος καί έψ α λε
έκκλη σια στικούς ύμνους χορωδία από Δοκίμους τώ ν
Σχολών.
, ,
Έ ν συνεχεία ό κ . ’Α ρχηγός Χ ω ρ ο φ υ λα κ ή ς ανεγνωσε
έμπνευσμένο έορταστικό μήνυμά τ ο υ , τό οποίο δημο
σ ιεύ ετα ι στήν προηγουμένη σελίδα .’ Επακολούθησε δε
ξ ίω σ η πρός τιμήν τώ ν π ρ ο σκεκλη μ έν ω ν , στήν οποία
έπ εκρά τησε άτμόσφαιρα έγκαοδιότητος
Στον εορτασμό παρέστησαν , εκτός άπό το υ ς προαν α φ ερ θέν τες, ό ’ Α ρχηγός τή ς ’Α ξιω μ α τική ς 'Α ν τιπ ο λ ιτ ε ύ σ ε ω ς κ . Γ εώ ρ γιο ς Μ αύρος, ό ’Ακαδημαϊκός κ . Γ ε
ώ ρ γιος Ά θανασιάδης Ν όβας, ό Γ ' 'Α ντιπρόεδρός τή ς
Β ο υ λή ς κ . Λ αυρεντίδης, πολλοί Β ο υ λ ευ τές καί Γενικοί
Γρ αμ μ α τείς ‘Υ π ουργείω ν καί ό Γεν ικό ς Γραμματευς
Προεδρίας τή ς Δ η μ οκρατίας. * 0 Ύ π α ρ χ η γ ό ς τ ο υ 'Α ρ χ η 
γείου ’Ε νόπλω ν Δ υνάμεω ν 'Α ντιστρά τηγος κ . Β α ζα ιο ς,
ώ ς έκπρόσωπος τού κω λυόμενου Αρχηγούς Ενόπλω ν
Δ υ ν ά μ εω ν , ό Πρόεδρος τού ’Α ναθεωρητικού Δ ικα στη
ρίου ’Α ντιστράτηγος κ . Κ ρ ιτ σ έλ η ς, ο Δ ιοικη τή ς τή ς
Σ χ ο λ ή ς 'Ε θ ν ικ ή ς ’ Αμύνης 'Α ντιστρά τηγος κ . Φ ο υ ρ ιω τη ς,
ό ’ Α ρχηγός ’ Α στυνομίας Π όλεω ν κ . Τζήμας^ ο Αρχηγός
Λ ιμενικού Σ ώ μ α το ς Υ π ονα ύ α ρ χος κ . Σ κια δά ς, ό ’Αρχη
γός Π υροσβεστικού Σ ώ μ α το ς κ . Γ κ ικ α ς, οι Υπαρχηγοί
τώ ν 'Α ρχη γ είω ν Στρατού— Ναυτικού— Αεροπορίας, οι
‘Υ παρχηγοί τώ ν 'Α ρχη γ είω ν τώ ν Σ ω μ ά τω ν ’ Α σ φ α λεία ς,
οί Α' καί Γ ' ’ Ε π ιθ εω ρ η τές Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς, άλλοι ’ Α νώ
τα το ι καί Α ν ώ τ ε ρ ο ι ’Α ξιω μ α τικο ί τω ν ’Α ρχηγείω ν
Ε ν ό π λ ω ν Δ υνάμεω ν καί Σ ω μ ά τω ν ’Α σφ α λεία ς και
’Α ντιπ ροσω π είες τώ ν παραγωγικώ ν Σ χ ο λ ώ ν .
Παρέστησαν έπ ίση ς οί τ έ ω ς ’ Αρχηγοί Χ ω ρ ο φ υ λα κ ή ς
κ α θ ώ ς καί άλλοι έν άποστρατεία ’Α νώ τα τοι ’Α νώ τεροι
καί Κ α τώ τερ ο ι Α ξ ιω μ α τ ικ ο ί τού Σ ώ μ α τ ο ς .
Ε π ί σ η ς τόν εορτασμόν έτίμησαν μέ τήν^ παρουσία
το υ ς ό Νομάρχης ’ Α ττικ ή ς κ . Τ σιτσά ρ α ς, Ε ισα γγ ελείς
καί Δ ικα στικοί τού Σ υμβουλίου Ε π ικ ρ α τεία ς, Αρείου
Πάγου καί Έ φ ε τ ώ ν κα θώ ς καί ό Νομικός Σ ύμβουλος του
Υ π ο υ ρ γ είο υ Δημοσίας τ ά ξ ε ω ς , Δήμαρχοι καί Κοινο
τά ρ χ ες τού Νομού ’Α τ τικ ή ς, ό Πρύτανις τή ς ’Α νώ τα της
Βιομ ηχανικής Σ χο λή ς κ . Χ ου μ α νίδη ς, κα θώ ς καί άλλοι
Κ α θη γη τές τώ ν Ά ν ω τ ά τ ω ν Π νευματικώ ν ‘ Ιδ ρ υμ ά τω ν .
Τ έλ ο ς παρέστησαν έκπρόσωποι τώ ν . Δ ιο ικ η τικ ώ ν Αρ
χ ώ ν , Κ α θη γη τές τώ ν Σ χ ο λ ώ ν Χ ω ρ ο φ υ λα κ ή ς^ πολλοί
Δημοσιογράφοι τού ‘Ημερησίου καί Περιοδικού Τυπου
καί άλλοι π ρ οσκεκλη μ ένοι.
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'Υπομοίραρχος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΡΑΔΗΣ

’Ανθυπομοίραρχος

Ο αιών των ήλεκτρονικών
όπολογιστών
ΤΟ ΓΕ ΓΟ Ν Ο Σ δτι ζοΰμε στην εποχή
μιας έντυπωσιακής τεχνολογικής άπο·
γειώσεως, είναι πια κοινό μυστικό. ’Άν
δμως ή άπογείωση αύτή εξακόντισε τά
τελευταία χρόνια τόν άνθρωπο μέχρι καί
τόν διαστημικό χώρο, αυτό κατά ένα
μεγάλο μέρος ό’φείλεται στην δυνατότητα
τής μαζικής δσο καί αύτόματης επε
ξεργασίας στοιχείων καί πληροφοριών,
άπό υπερευαίσθητες ήλεκτρονικές συσ
κευές. Μέ την βοήθεια των συσκευών αύτών, οι επιστήμονες είναι πάντα σέ θέ
ση να έχουν μέσα σέ έλάχιστο χρόνο —
πολλές φορές κλάσματα του δεύτερο—
λέπτου —πληροφορίες καί άποτελέσματα,
για τά όποια σέ άλλες έποχές χρει
άζονταν μακροχρόνιες έρευνες καί πειρά
ματα.
Μέ τά δεδομένα αύτά, είναι εύκολο νά
άντιληφθή κανείς δτι ή καταπληκτική
τά τελευταία χρόνια τεχνολογική καί επι
στημονική πρόοδος, έξαρτάται άπόλυτα
άπό την δυνατότητα τής μαζικής καί τα
χείας επεξεργασίας στοιχείων καί πλη
ροφοριών, καθώς καί την δυνατότητα τής
ταχείας μεταδόσεώς τους. ’Έ τσ ι φτάσαμε
στό σημείο νά άποκαλοϋμε τήν εποχή μας,
έποχή «τής πληροφοριακής έπαναστάσεως»
(INFORM ATION R EV O L U TIO N ). ^
Βασικός έκφραστής τής «έπαναστά
σεως» αυτής είναι ό ήλεκτρονικός υπο
λογιστής (Com puter), ό όποιος καί ύλοποιει ολόκληρη σχεδόν την πρόοδο τής
σύγχρονης τεχνολογίας καί μαθηματικής
λογικής. Γ ι’ αύτό καί έπηρεάζει δλο καί
περισσότερο τήν ζωή του άνθρώπου. Β έ
βαια ό έπηρεασμός αύτός δέν είναι δυνα
τόν νά έκτιμηθή άκόμη. Μέ άλλα λόγια
οί δυνατότητες των ήλεκτρονικών υπο
λογιστών - γιά τήν ώρα - είναι πρακτικώς
δύσκολο νά συνειδητοποιηθούν άπό τούς
πολλούς. Όπωσδήποτε δμως, τό μέλλον
άνήκει στήν μηχανοργάνωση. Σήμερα,
συνηθίζεται νά λέγεται, δτι οί ήλεκτρονικοί ύπολογισταί επηρεάζουν σ’ ένα σημαν
τικό ποσοστό τήν ζωή τού άνθρώπου. Σέ
λίγα χρόνια δμως, θά λέμε δτι οί άνθρω
ποι έχουν έξάρτηση άπό τόν ήλεκτρονικό ύπολογιστή. ’Έ τσ ι ώστε δέν θά
άποφασίζουν γιά τίποτε, αν προηγουμέ
νως δέν καταφεύγουν σέ κάποιον «κομπιούτερ».
Τήν τακτική αύτή άκολουθοΰν ήδη ώρισμένες Τράπεζες, οί όποιες δέν έξαργυρώνουν έπιταγές, αν δέν βεβαιωθούν άπό
τόν ήλεκτρονικό ύπολογιστή δτι έχουν
κάλυψη. Ε π ίση ς καί ώρισμένες επιχειρή
σεις δέν πιστώνουν τούς πελάτες τους,
άν προηγουμένως δέν «συγκατατεθή» ό
ήλεκτρονικός ύπολογιστής. Δηλαδή εάν
δέν δώση στοιχεία γιά τά πιστωτικά δρια
καί γενικά τήν οικονομική έπιφάνεια καί
τήν άξιοπιστία τών πελατών. ’Αλλά οί
έφαρμογές τών ήλεκτρονικών ύπολογιστών είναι άπεριόριστες. Α ρκεί νά σηΟί τρομερές κατακτή σ εις τής διαστη 
μικής επιστήμης πού έφεραν τόν άνθρωπο
τροπαιοϋχο σέ ξένους πλανήτες οφείλονται
σέ μεγάλο βαθμό στήν βοήθεια πού πρόσφεραν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές μέ
τούς οποίους ύπολογίσθηκαν δεδομένα μ έσα
σέ σύντομο χρόνο γ ιά νά δοθούν έτσ ι σ ω 
στές λύσεις σ ’ ένα σωρό προβλήματα.

μειωθη ότι οί κατακτήσεις του άνθρώτόν μηχανισμό τών «ήριθμημένων ρά
που στο διάστημά, στο μεγαλύτερο ποσονηταί τού Πανεπιστημίου τής Πενσυλβαβδων», μέ τόν όποιο άπλοποιοΰσε τήν
στο τους είναι έργο των «ηλεκτρονικών'
νιας
κατωρθωσαν νά κατασκευάσουν
εκτέλεση τού πολλαπλασιασμού καί τ τ ς
σκλάβων», όπως άποκαλοΰν σήμερα πολ
υπολογιστή γενικής χρήσεως μέ ήλεκτροδιαιρέσεως.
λοί τούς «κομπιοΰτερς». Αίφνης ή απο
νικες λυχνίες. Ο ήλεκτρονικός αύτός ύποστολή και προσεδάφιση επανδρωμένου
Το αποφασιστικό όμως βήμα στήν προσ
λογιστής πού θεωρείται ό πρώτος ώλοδιαστημοπλοίου στην επιφάνεια της Σ ε
πάθεια τής μηχανικής άθροίσεως, έκανε
λήνης, θά Ιμενε για πάντα ένα δνειρο άπλητο 1642 ο B L A IS E P A SC A L κατασκευά
σίαστο άν ή όλη επιχείρηση δέν κατευθυζοντας ένα μηχανισμό άπό οδοντωτούς
τροχούς, χωρισμένους σέ 10 μέρη. Μέ
νοταν άπό τα μηχανήματα αύτά. Δηλαδή
ειδική μηχανική σύνδεση, μιά πλήρης πε
τελευταίου χτύπου ήλεκτρονικούς ύπολοTo 1951 μπήκε στήν άγορά ό πρώτος
ριστροφή τού τροχού προς τά δεξιά, έδινε
γιστες, οι οποίοι είχαν την ευχέρεια νά
ηλεκτρονικός υπολογιστής μέ τήν ονο
κίνηση στον διπλανό οδοντωτό τροχό,
κάνουν μέσα σέ λίγα δευτερόλεπτα πολύ
μασία U N I V A C - 1 , ό όποιος έγκαταπλοκους υπολογισμούς καί άτέλειωτες
ο όποιος περιστρεφόταν σέ διάστημα ίσο
σταθηκε στην Στατιστική Υπηρεσία τών
με το 1 ]10 τοΰ^ δεύτερου τροχού. Μέ τόν
μαθηματικές τυραξεις μέ αστρονομικούς
-n .ll.A . Απο τότε άρχισε νά σημειώνεται
τροπο αυτό, το οριο τών ψηφίων πού μπο
στην κυριολεξία άριθμούς, προκειμένου
ραγδαία^ προοδος στην κατασκευή ήλενα διαπιστώνεται κάθε φορά ή τροχιά του
ρούσαν νά προστεθούν, περιοριζόταν μόνο
κτρονικων υπολογιστών. Τό -κύριο χαρα
διαστημοπλοίου, ή άνάγκη ή όχι της διοραπο^τον άριθμό τών τροχών. ’Ά ς σημειω
κτηριστικός γνώρισμα τών ήλεκτρονικών
θώσεώς της κ.λ.π. Συμπέρασμα: Ό ρό
θη οτι σύμφωνα μέ τήν βασική αύτή άρχή
υπολογιστών τής λεγομένης «πρώτηε
λος^ των ηλεκτρονικών ύπολογιστών στήν
λειτουργούν καί οί περισσότεροι σύγχρο
γενεάς» (19^0 - 1 9 5 9 ) είναι οίήλεκτρονινοι επιτραπέζιοι ύπολογιασταί.
ζωή του σύγχρονου άνθρώπου αποτελεί
κες λυχνίες, ό μεγάλος δγκος, ή μικρή
μιά πραγματικότητα, τήν οποία καί πρέ
χωρητικοτης «μνήμης» καί ή μικρή Απο
Τήν αριθμομηχανή αύτή τελειοποίησε
πει όλοι νά δεχθούν δσο πιο σύντομα γί
λογιστική ταχύτητα.
το
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δίνεται...
αντικαταστασις τών ήλεκτρονικών
νοντάς της τήν πρόσθετη δυνατότητά νά
Σχε tικα μέ το τελευταίο, θά πρέπει νά
λυχνιών με τρανζίστορς, έσήμανε τήν άρπραγματοποιή πολλαπλασιασμούς καί δι
σημειωθή οτι σε όλες τις αναπτυγμένες
χη _της «δευτέρας γενεάς» τών ήλεκτροαιρέσεις. Έ τ σ ι δημιουργήθηκαν οί πρό
Χώρες, πιστεύεται δτι έάν οί άνθρωποι
νικων υπολογιστών (1959 - 1965)
Οί
δρομοι g τών σημερινών άριθμομηχανών,
δεν συνειδητοποιήσουν τις δυνατότητες
ύπολογισταί τής περιόδου αύτής διακρίοι οποίες τελειοποιήθηκαν σταδιακά μέ
τών ήλεκτρονικών ύπολογιστών καί δέν
νονται για τον περιορισμένο όγκο μηχανών,
την ήλεκτροκίνηση, τήν εκτύπωση τών
εξοικειωθούν μέ την χρήση τους, τότε
την μεγάλη χωρητικότητα «μνήμης», τ ήν
αριθμητικών πράξρων καί τήν αύξηση τής
μοιραία, θά είναι άνίκανοι νά παρακολου
μεγάλη επίσης υπολογιστική ταχύτητα,
χωρητικότητος σέ ψηφία.
θήσουν τήν τεχνολογική πρόοδο του μέλ
και τέλος την σημαντικήν βελτίωση στους
Τό 1812 ό C H A R L E S B A B B A G E ,
λοντος. Δεν είναι ούτοπιστική ή θεωρία
περιφερειακούς έξοπλισμούς τους.
συνελαβε την ιδέα κατασκευής άριθμο- V
Γκχτί ένώ ή τεχνολογική πρόοδος
Η μετάβαση άπό τήν δεύτερη στήν τρίμ^ϊΧ^νων οι οποίες θά μπορούσαν νά έκείναι δυνατόν νά φτάση καί σέ έπαναστατη ^ «γεν&α» των ηλεκτρονικών υπολογι
τελεσουν σειρά ύπολογισμών χωρίς ενδιά
τικα άκόμη επίπεδα, άντίθετα οί δυνατόστών, τοποθετείται γύρω στό 1965. 0 ί
μεση επέμβαση χειριστού. Ό B A B B A G E ,
τητες τού μέσου άνθρώπου, ακολουθούν
συσκευές πού έπινοήθηκαν τά επόμενα
άν και δεν κατωρθωσε νά τελειοποιήση
συνήθως μακροχρόνια έξελικτική πορεία.
χρονιά διακρίνουται γιά τά ολοκληρωμένα
την κατασκευή του, έν τούτοις θεωρείται
Αυτό συμβαίνει έπειδή ό άνθρωπος προ σ ε
το^ζ κυκλώματα, πού άντικατέστησαν τά
ο
«πατέρας»
τών
σημερινών
ύπολογιστών.
λωμένος ύποσυνείδητα στά καθιερωμένα
τρανζίστορς. Διακρινονται επίσης καί γιά
Και αυτό επειδή κατώρθωσε νά έπινοήση
συστήματα αντιδρά πάντα αύθόρμητα στις
τις δυνατότητες: α) Διανομής τού χσότο «πρόγραμμα»^ δηλαδή ένα σύνολο
διαπλαστικές κρούσεις πού προέρχονται
νου (TIM E S H A R IN G ) στήν έκτέλεση
διαδοχικών έντολών πρός τήν μηχανή, μέ
κάθε φορά άπό τις διάφορες ριζικέε μετα
διάφορων προγραμμάτων, β) Πολυπ^οβολές.
ενδιάμεσες «άποφάσεις», άνάλογες μέ
γραμματισμοΰ (M U LT I P R O GAMMING
τα επι μέρους άποτελέσματα.
δηλ. εκτέλεση α π ο τόν ίδιο ήλεκτρονικό
Γ ι αύτό πολλά άπό τά προοδευμένα
υπολογιστή
περισσοτέρων
τού
ενός
Κράτη προετοιμάζουν τούς πολίτες τους
ν
Επόμενο αποφασιστικό βήμα γιά
προγραμμάτων στόν
ίδιο χρόνο καί
να δεχθούν τήν νέα πραγματικότητα πού
την περαιτέρω μηχανογραφική εξέλιξη
δ) Επεξεργασίας μέ άμμείη άντα
έχουν διαμορφώσει οί ήλεκτρονικοί ύποΙκανέ ό H E R M A N H O L L E R IT H , χρ τποκριση (R E A L T IM E ). Στά πλεολογισται. Γιά τον σκοπό αύτό έχουν προσιμοποιωντας γιά πρώτη φορά στήν επε
νεκτηματα αύτά θά πρέπει νά προσ
βλεψει τήν εκπαίδευση τών μαθητών στον
ξεργασία τών δεδομένων τά «διάτρητα
τεθούν ή μείωση τού όγκου τών ήλεκτροχειρισμό καί τήν χρήση τών ήλεκτρονικών
δελτία».Για την ιστορία άναφέρομε δτι τό
νικών ύπολογιστών καί ή αύξηση τών
υπολογιστών άπό τό Δημοτικό Σχολείο
σύστημα αύτό χρησιμοποιήθηκε μέ επι
(π.χ. η Σουηδία). Παράλληλα έχουν
υπολογιστικών ταχυτήτων. 57Ας σημειωτυχία άπό τόν H O L L E R IT H κατά τήν
θή τέλος οτι η σημερινή ύπολογιστική
δημιουργήσει τις άνάλογες προϋποθέσεις
επεςεργασια τών αποτελεσμάτων τής άταχύτης, πλησιάζει τά 3 ]4 τής ταχύτηγια ; την ανάδειξη ειδικευμένων στελεχών
πογραφής τού πληθυσμού τών Η Π Λ
τό 1890.
'
τος τού φωτός. Ε π ίσ η ς δτι μέ τις τελευ
σεωςλθυζ
τ ° μεϊς
fX7iXavo?Tανώταίες βελτιώσεις - ιδίως στις περιφερεια
Αργότερα ή ύπολογιστική τεχνική πή
κές μονάδες - , μπαίνομε ήδη στήν «τέ
Αύτή τήν τακτική έπιβάλλει ή κυριαρ
ρε δύο μορφές: τήν άναλογική καί τήν
ταρτη γενεά» τών ήλεκτρονικών υπολογι
χία των ήλεκτρονικών ύπολογιστών σψηφιακή. Οί ύπολογισταί τής πρώτης
στών.
Ολους τους τομείς της άνθρώπινης προόκατηγορίας χρησιμοποιούνται μόνο γιά
δου. Τώρα, ποιο θα είναι τό μελλοντικό
επιστημονικούς σκοπούς. Δέν έχουν δη
επίπεδο της προόδου αύτής καί ποιά ή
λαδή εφαρμογή στον τομέα επεξεργασίας
Τά συστήματα ενός συγχρό
συμβολή του στήν ποιοτική εξέλιξη τού
στοιχείων, στόν όποιο χρησιμοποιούνται
ανθρωπίνου πολιτισμού, αύτό είναι ένα
οι ψηφιακοί ύπολογισταί.
νου ηλεκτρονικού
απο τα πολλά έρωτηματικά πού μετεω
, Οί πρώτοι ήλεκτρονικοί ύπολογισταί
ρίζονται στον ορίζοντα της φορτισμένης
ύπολογιστοΰ
απο ανησυχία καί άγχος τεχνολογικής
ϊύρω στό 1937 άπό τόν
επόχης μας...
* ^
HOW ARD
A I K E N - τότε καθηγητή
τοϋ Πανεπιστημίου τοϋ Χάρβαοντ. Ο'ί
Γ Ε Ν Ι Κ Α
ύπολογισταί αυτοί εκμεταλλεύονταν τήν
αΡΧ17'τ “ ν διατρήτων δελτίων καί τήν έννοια
Ιστορική εξέλιξη τών
τοϋ προγράμματος γιά τήν έκτέλεση δια
t Ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι ή συνδοχικών υπολογισμών χωρίς τήν παρεμυπαρξη. α) Μιας ήλεκτρονικής συσκευής ή
ηλεκτρονικών υπολογιστών βολη
χειριστοϋ. ’Αργότερα —καί ένώ διαροποία αποτελείται
άπό
μιά «Κεν
κουσε ακόμη ό Β\ Παγκόσμιος Πόλετρική Μονάδα Επεξεργασίας Δεδομένων»
> ° πρώτος αύτός υπολογιστής γνώ
(Κ .Μ .Ε .) πλαισιωμένη άπό ένα σύνολο
εΠ Ρ Ω Τ Η Απολογιστική μηχανή - ό
ρισε σημαντικές βελτιώσεις. ’Έ τ σ ι' ώστε
«Περιφερειακών Μονάδων» (Μηχανών 1 ' ολπλ- ΖΡήσιμοποιήθηκε ευρύτατα άπό
πραγματοποιούσε πρόσθεση μέσα σέ 3 ]1 0
το ο.000 π .Χ , στην Αίγυπτο καί τήν Κίνα.
(H A R D W A R E ) πού συνδέονται μέ αύτου δευτερολέπτου καί πολλαπλασιασ
Αρκετούς αιώνες άργότερα - τό 1617
ι’ή> και β) Απο ενα «Λειτουργικό Σύ
μό μέσα σε τεσσερα δευτερόλεπτα.
μ .Χ .- ο JO H N N A P IE R , κατασκεύασε
στημα» (S O F T W A R E ) πού καθοδηγεί
’Έ τ σ ι φτάνομε στό 1944, όταν δύο έρευκαι ελεγχει τό προαναφερόμενο μηχανικό
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σύστημα στίς διάφορες έργασίες του.
Ό ήλεκτρονικός υπολογιστής δέχεται, άπο θηκεύει, έπεξεργάζεται, συγκρίνει πλη
ροφορίες, άποφασίζει καί δίνει διάφορα
άποτελέσματα, άνάλογα μέ τις έντολές
πού παίρνει κάθε φορά. Άναλυτικώτερα
τά συστήματα αύτά του ηλεκτρονικού
ύπολογιστοΰ, έχουν την άκόλαυθη δομή:
Α' Μ Η ΧΑΝ ΙΚΟ ΣΥ ΣΤΗ Μ Α (H A R 
D W ARE)
I . Κ εντρική Μονάδα Έ τεεξερ γα σία ς
δεδομένων ( Κ . Μ . Ε . ) .
Είναι δπως θά έλεγε κανείς ή «καρδιά»'
του ήλεκτρονικοΰ ύπολογιστοΰ καί άποτελείται άπύ τά άκόλουθα τμήματα:
α) Τμήμα Μνήμης: Είναι τό σπουδαιό
τερο μέρος του ήλεκτρονικοΰ ύπολογιστοΰ, επειδή εκεί άποθηκεύονται προσω
ρινά διάφορες πληροφορίες — δπως: τά
στοιχεία των δεδομένων, οί οδηγίες ένύς
προγράμματος, τά άποτελέσματα της
επεξεργασίας,
κ.λ.π.
Μιά
ύποδιαίρεση της μνήμης είναι οί λεγόμενες «Λέ
ξεις» (W O R D S ), κάθε μιά άπύ τις ό
ποιες έκτός του δτι έχει ώρισμένη διεύ
θυνση στύν «μνημονικό» χώρο, παράλλη
λα είναι αύτόματα προσιτή στον ήλεκτρονικύ ύπολογιστή. Κάθε δεδομένο πρέπει
νά τοποθετήται στην μνήμη πριν άπο
τήν έπεξεργασία του. Οί πληροφορίες,
άφου μεταφερθουν στην μνήμη άπύ τις λε
γόμενες «μηχανές εισόδου δεδομένων»,
είναι πιά διαθέσιμες γιά έσωτερική έπε
ξεργασία. "Ας σημειωθή άκόμη δτι ό
ήλεκτρονικός ύπολογιστής είναι σέ θέση

νά τακτόποιή μέ ώρισμένη τάξη αλλά καί
καταπληκτική ταχύτητα τις πληροφορίες
πού παίρνει, μέσα στύν χώρο της μνήμης.*
Αίφνης ό ήλεκτρονικός υπολογιστής πού
χρησιμοποιεί σήμερα ή Μηχανογραφική
*Υπηρεσία Χωροφυλακής, είναι σέ θέση
νά ταξινομήση μέ άπόλυτη βαθμολογική
καί άλφαβητική σειρά ολόκληρη τήν δύνα
μη του Σώματος, μέσα στύν φανταστικό
χρόνο τών πέντε λεπτών!
β) Τμήμα αριθμητικό - λογικό: Είναι
ή μονάδα εκείνη του ήλεκτρονικοΰ ύπολογιστοΰ, ή όποια μέ τήν καθοδήγηση του
τμήματος ελέγχου, έκτελεΐ τήν καθ’ αυ
τό έπεξεργασία τών στοιχείων. Τήν μο
νάδα αύτή άποτελουν στοιχειώδη καί
ώλοκληρωμένα λογικά κυκλώματα, ώρισμένοι καταχωρηταί (R E G IS T E R S ) καί
άριθμητικοί μηχανισμοί. Τό άριθμητικό λογικό τμήμα έκπληρώνει ένα πλήθος
καθηκόντων τής «Κεντρικής Μονάδος
Επεξεργασίας Δεδομένων»
(Κ .Μ .Ε .).
Είδικώτερα έκτελεΐ άριθμητικές καί λο
γικές έργασίες. "Οπως: Ε κτέλεση τών
τεσσάρων άριθμητικών πράξεων, έργα
σίες χειρισμού στοιχείων (δπως μετατο
πίσεις άριθμών - S H IF T S ), σύγκριση δια
φόρων δεδομένων καί έλεγχο τών συν
θηκών, πού έπικρατοΰν στην συγκεκρι
μένη έπεξεργασία στοιχείων.

γ) Τμήμα έλέγχου: Τό τμήμα αύτό κα
θοδηγεί καί εναρμονίζει δλες τις έργο:σίες
οί όποιες καθορίζονται άνάλογα μέ τις έν
τολές πού έχουν δοθή στον ήλεκτρονικό
ύπολογιστή. Βασικά τό Τμήμα αύτό έλέγχει τις άριθμητικές καί λογικές έργασίες
τής «Κεντρικής Μονάδος Επεξεργασίας
Δεδομένων» (Κ .Μ .Ε .), καθώς καί τήν
μεταφορά τών δεδομένων άπό, καί πρός
τήν «Μνήμη». Ε π ίσ η ς έλέγχει τις μηχα
νές εισόδου καί έξόδου δεδομένων καί
καθοδηγεί τό δλο σύστημα, σύμφωνα μέ
τήν λογική τήν οποία έχουν καθορίσει
οί χειρισταί καί προγραμματισταί άνάμεσα άπό ένα σύνολο έντολών. Μέ τά δε
δομένα αύτά μπορούμε νά πούμε δτι ή
πιο ούσιαστική έργασία τού Τμήματος
έλέγχου, συνοψίζεται στίς πράξεις τών
έντολών άποφάσεως, διακλαδώσεως καί
ύπερπηδήσεως. Οί δροι αύτοί είναι συνώ
νυμοι πρός μιά μορφή έντολής, ή όποια
προκαλεΐ μεταβολή στήν κανονική διαδο
χή τών έντολών.
I I . Π ερ ιφ ερ εια κ ές Μονάδες
Οί περιφερειακές μονάδες είναι μηχα
νές οί όποιες έργάζονται κάτω άπό τόν
έλεγχο τού ήλεκτρονικοΰ ύπολογιστοΰ,
καί άποτελοΰν τό μέσο έπικοινωνίας με
ταξύ άνθρώπου καί συσκευής. Άνάλογα

Π λήρες συγκρότημα ηλεκτρονικού ύπολογιστοΰ τής C O N TRO L DATA μ ε όλα τά
τμήματα τ ά οπ οία συνθέτουν εναν σύγχρονο ήλεκτρονικό ύπολογιστή.
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με τον σκοπό _;ιθύ εκπληρώνουν διακρίνονται σέ μονάδες Εισόδου καί Εξόδου
δεδομένων. Συγκεκριμένα οί πληροφορίες
πού πρόκειται να έπεξεργασθοΰν άπό τον
ήλεκτρονικό υπολογιστή, δίνονται σ’ αύτόν μέ τις μονάδες εισόδου, ένώ τά άποτελέσματα άπό την έπεξεργασία τους παίρνονται άπό τον χειριστή άπό τις" μονάδες
εξόδου. Είδικώτερα οί μηχανές εισόδου
δεδομένων διαβάζουν ή άνιχνεύουν τις
πληροφορίες οί όποιες είναι κωδικοποιημένες καί τις μεταφέρουν μέ κανάλια
(C H A N N ELS) στην μνήμη του ήλεκτ^ονικοϋ ύπολογιστου. Οί πληροφορίες
αυτές μπορεί νά έχουν καταγραφή σέ κάρ
τες» χαρτοταινίες (μέ τήν μορφή διοςτρήσεω ς) ή σέ μαγνητικούς δίσκους, μαγνητικές ταινίες (ώς μαγνητισμένα σημεία) κλπ.
Ειδικό σύστημα μετατρέπει άπό τον ένα
κώδικα στον άλλο - άνάλογα μέ τις άπαιτήσεις των επί μέρους μηχανημάτων - τις
διάφορες κωδικοποιημένες μορφές πλη
ροφοριών, οί όποιες μπαίνουν άπό τά διά
φορα μέσα εισόδου. Ό άριθμός καί τό εί
δος των μηχανών εισόδου καί εξόδου, δε
δομένων, οί όποιες έχουν άπ* εύθείας
σύνδεση μέ τον ήλεκτρονικό υπολογιστή,
εξαρτάται πάντοτε άπό τον σχεδιασμό καί
τον προορισμό του όλου συστήματος. Τέλος
θά πρέπ&ι νά σημειωθή ότι κάθε περιφε
ρειακή μονάδα ή όποια συνδέεται μέ την
«Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας δεδο
μένων» (Κ .Μ .Ε .), κατευθύνεται άπό μιά
μονάδα ελέγχου.
Β ' Λ Ε ΙΤ Ο Υ Ρ Γ ΙΚ Ο Σ Υ Σ ΤΗ Μ Α (SO 
FTW A RE)
Τό μηχανικό σύστημα (H A R D W A 
R E ) του ήλεκτρονικου ύπολογιστου πού
ήδη περιγράψαμε σέ γενικές γραμμές,
μπορ :ι νά θεωρηθη σάν ένα διευθετημένο
σύστημα μεμονωμένων μηχανών, οί ό
ποιες μόλις συνεργασθοΰν, χειρίζονται τά
διάφορα δεδομένα μέ ήλεκτρονική ταχύ
τητα. Ο συγχρονισμός τών μηχανών αυ
τών καθώς καί ή καθοδήγηση καί ό έλεγ
χος του όλου μηχανικού συστήματος, γί
νεται μέ τό λειτουργικό σύστημα (SO
F T W A R E ) του ύπολογιστου. Τό σύ 
στημα αυτό πού θεωρείται ό εγκέφαλος
τής όλης συσκευής, άποτελείται άπό ένα
σύνολο προγραμμάτων ή ομάδων κωδικοποιημένων εντολών, -μέ τήν εκτέλεση
τών οποίων γίνεται ή αύτοκαθοδήγηση καί
ό έλεγχος τής λειτουργίας του. Είδικώτερα τό σύστημα αύτό: α) Κατευθύνει
τις μηχανές εισόδου καί εξόδου δεδομένων, β ) Ε λ έγ χ ει τήν καλή λειτουργία
των μηχανών αύτων, γ ) ’Ελέγχει τήν
κανονική μεταφορά τών δεδομένων, δ)
Εξασφαλίζει τις άπαιτούμενες γιά κάθε
εργασία περιφερειακές μονάδες καί φροντί
ζει να είναι έτοιμε, γιά χρήση στον άπαιτουμενο χρόνο, ε) Επισημαίνει τά διά
φορα λειτουργικά σφάλματα πού οφεί
λονται είτε στην κακή λειτουργία κάποιας
μηχανής είτε κάποιου προγράμματος, στ)
Ενημερώνει τον χειριστή γιά τήν καλή
εκτέλεση τών εργασιών, ζ) Ειδοποιεί τό
ίδιο γιά όποιοδήποτε λειτουργικό σφάλμα, η ) Επικοινωνεί μέ τον χειριστή συνή θως μέ τήν CON SOLE Τ Τ Ρ Ε W R IT E R .
\Η Χ ωροφυλακή ά π ό τούς π ρω τοπόρους
στην χ ώ ρ α μ α ς σ τ α σ υ στή μ ατα μηχανοργανω σ εω ς δ ια τής χρήσεω ς ηλεκτρονικών
υπολογιστών^ δ ιαθ ετει έζειδικευμένο π ρ ο 
σ ω π ικ ό κ α ι άρ τιες εγ κ α τ α σ τ ά σ εις πού υ π ο
βοηθούν π ά ρ α πολύ στην π ρ ο σ π ά θ εια εκ 
συγχρονισμού τώ ν μεθόδω ν δ ράσ εω ς τού
Σ ώ μ α το ς.
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κατανόησε πολύ ενωρίς την συμβολή των
ήλεκτρονικών ύπολογιστών στο αστυνομι
κό έργο. Έ τ σ ι τό 1966 ίδρυσε τήν Μη
χανογραφική 'Υπηρεσία Χωροφυλακής^.
Ή τότε νέα 'Υπηρεσία πλαισιωμένη άπό
μιά μικρή ομάδα ειδικά εκπαιδευμένων
’Αξιωματικών, 'Υπαξιωματικών καί Χ ω 
ροφυλάκων, ύπαγόταν στο Γραφείο Στα
τιστικής τού ’Αρχηγείου Χωροφυλακής.
Τό 1969, ή Μηχανογραφική 'Υπηρε
σία Χωροφυλακής απέκτησε δικά ^της
Γραφεία, έμίσθωσε διατρητικες και επα
ληθευτικές μηχανές καί γενικά μπήκε^ σε
μιά νέα καί δυναμική φάση λειτουργίας.
Έ τ σ ι ώστε σήμερα - 10 χρόνια μετά
τήν ίδρυσή της —να θεωρηται μια απο
τις πιο προοδευμένες Μηχανογραφικές
'Υπηρεσίες τής Χώρας μας. Στήν 10ετία αύτή ή Μηχανογραφική Υπηρεσία
Χωροφυλακής, άνάδειξε σπουδαίους μηχαχανογράφους. Μάλιστα μερικά απο τα
πρώτα κατώτερα στελέχη της
Υπαξιωματικοί καί Χωροφύλακες —μεταπή
δησαν άργότερα σέ διάφορες Δημοσίες
'Υπηρεσίες ή ’Ιδιωτικές ’Επιχειρήσεις,
δπου κατέχουν ήδη καίριες μηχανογρα
Οι ήλεκτρονικοι ύπολογι- φικές θέσεις.
|
Σήμερα, στην Μηχανογραφική Ιπ η σται εις τήν Χωροφυλακήν ρεσία Χωροφυλακής υπηρετούν 30 περί
που Α ξιωματικοί, 'Υπαξιωματικοι και
Ή χρήση ήλεκτρονικών υπολογιστών
Χωροφύλακες Μηχανογράφοι^ ώρισμένοι
άπό ένα αστυνομικό Σώμα, μπορεί να
άπό τούς οποίους θεωρούνται άριστοι μηβοηθήση άποφασιστικά στήν έπιτυχια τού
χανογράφοι πού μπορούν νά άνταποκριέργου του. Ή άποψη αύτή έπιβεβαιώθοΰν στις σύγχρονες μηχανογραφικές
θηκε καί στήν πράξη άπό ώρισμενες Αστυ
άπαιτήσεις. Θά πρέπει νά
σημειωνομίες προηγμένων Κρατών. Συγκεκρι
θή ακόμη δτι πολλοί άλλοι Αξιωμα
μένα οί ’Αστυνομίες τών Η .Π .Α ., Κανα
τικοί, 'Υπαξιωματικοι καί Χωροφύλακες
δά, Σουηδίας, Γαλλίας, ’Αγγλίας, Δυτ.
έχουν έκπαιδευθή στήν μηχανογράφηση.
Γερμανίας κ.λ.π. εκμεταλλεύονται σέ με
Μέ τον τρόπο αύτό τό Σώμα τής Χωρο
γάλο βαθμό τις δυνατότητες τών ήλεκτρο
φυλακής, δημιουργεί τις απαραίτητες
νικών ύπολογιστών μέ έντυπωσιακά κάθε
προϋποθέσεις για τήν μελλοντική του
φορά .αποτελέσματα. Έ τ σ ι στο ’Αστυνο
άνταπόκριση σέ μιά νέα τάξη άστυνομιμικό έργο έχει δημιουργηθή μια νέα πρα
κών πραγμάτων, τά οποία θα προκυψουν
γματικότητα, ενσωματωμένη με την σύγ
ιδίως άπό τήν είσοδο τής Χώρας μας στήν
χρονη «πληροφοριακή επανάσταση».
Ε .Ο .Κ . Γιά τον ίδιο εξ άλλου σκοπό
Ή Ελληνική Χωροφυλακή ώς σύγ
έχει προγραμματισθή γιά τό 1977 ή
χρονο Αστυνομικό Σώμα, δεν ήταν δυνα
άποστολή στό εξωτερικό δύο’Αξιωματικών
τόν νά μείνη άνεπηρέαστη άπό τήν νεα
Μηχανογράφων, προκείμενου να ενημε
αύτή πραγματικότητα. Ή ηγεσία της

Μέ την τελευταία παίρνει διάφορες έντολές για έκτέλεση ή άπαντά σέ διάφορες
ερωτήσεις του χειρ ιστού, θ ) Περιλαμβά
νει ειδικά προγράμματα μεταφρασεως
(C O M P IL E R S ). Οι προγ^αμματισταί,
αντί νά γράφουν τα διάφορά προγράμματα
τους άπ* εύθείας σέ έκτελέσιμες άπό τον
ήλεκτρονικό υπολογιστή εντολές - ^κάτι
πού είναι υπερβολικά δύσκολο^ - γράφουν
αυτά σέ διάφορες άλλες ευκολωτερες μορ
φές κωδικοποιήσεως. Δηλαδή σέ συμβο
λικές γλώσσες (C O BO L, F O R T R A N
κ .λ .π .), οπότε μετατρέπουν τά προγράμ
ματα σέ έκτελέσιμες έντολες απο τον ηλε
κτρονικό υπολογιστή καί ι) Το λει
τουργικό σύστημα περιλαμβάνει ώρισμενα
έτοιμα προγράμματα γενικής χρήσεως.
Ε π ειδή πολλές έργασίες^ είναι κοινές καί
επαναλαμβανόμενες, τά εκτελεστικά τους
προγράμματα* είναι γραμμένα έκ των
προτέρων. Έ τ σ ι ενσωματωμένα καθώς
είναι στο λειτουργικό σύστημα, μπορούν
νά χρησιμοποιηθούν οποτεδήποτε και άπό
όπο ιονδήποτε.
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ρωθούν στις τελευταίες εξελίξεις τής
Μηχανογραφικής Επ ιστή μης.
Έ τ σ ι μεθοδικά καί επίμονα προχωρούν
οί προσπάθειες τής Μηχανογραφικής 'Υ 
πηρεσίας Χωροφυλακής. Προσπάθειες οι
όποιες βοηθούν τό Σώμα στήν καθιέρωση
συγχρόνων μεθόδων όργανωσεως και διοικήσεως καί τήν άνασχεδίαση, άναπροσαρμογή τών διαδικασιών καί μεθόδων ληψεως
άποφάσεων. Μέχρι σήμερα η Μηχανογρα
φική 'Υπηρεσία Χωροφυλακής έχει μηχα
νογραφήσει πολλά υπηρεσιακά αντικείμενα
τά όποια παρακολουθεί καί ενημερώνει συ
στηματικά. Μέ τον τρόπο αύτό παρέχει
σέ δλα τά υπηρεσιακά κλιμάκια τεκμη
ριωμένες πληροφορίες καί γενικά στοι
χεία έξαιρετικά πολύτιμα γιά τήν άστυνομική πρακτική. Ενδεικτικά σημειώ
νομε μερικά άπό τά μηχανογραφημένα
θέματα:
Π ρ οσω π ικό Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς : Τό 1966
μέ τήν ίδρυση τής Μηχανογραφικής
'Υπηρεσίας τού Αρχηγείου Χωροφυλα
κής, άποφασίσθηκε σάν πρώτη εφαρμογή
ή μηχανογράφηση τού προσωπικού της.
Έ τ σ ι έκπονήθηκε άπό τήν Μηχανογρα
φική 'Υπηρεσία ειδικό άπογοαφικο δελ
τίο, τό όποιο άφού συμπληρώθηκε απο
δλους τούς τότε ύπηρετούντες στο Σ ώ 
μα, δημιουργήθηκε τό πρώτο μηχανογρα
φικό άρχείο προσωπικού. Έ κ τ ο κ τ ε το
άρχείο αύτό παρακολουθεΐται δυναμικά,
δηλαδή ένη μερώνεται συνέχεια μέ τις
έπερχόμενες μεταβολές
στά^ διάφορα
στοιχεία των άνδρων, καθώς επίσης
γράφονται στο Αρχείο και οι νεοκατα—
τασσόμενοι στό Σώμα.
Γιά κάθε άτομο ύπάρχουν στό άρχείο
δλες οί άπαραίτητες πληροφορίες^ δπως
στοιχεία τής ταύτότητας, στοιχεία πού
άναφέρονται στήν εξελιξη στο Σώμα, τις
γραμματικές γνώσεις, τις μετεκπαιδεύ
σεις, ειδικότητες, ξένες γλώσσες, μετα
θέσεις, κ.λ.π. Ή εκμετάλλευση^ καί^ ή
λήψη πληροφοριών άπό τό άρχείο αυτό
είναι πάρα πολύ χρησιμη. *Έτσι μέσα σε
ελάχιστο χώρο [ πού καταλαμβάνουν οί

ειδικές μηχανογραφκές ταινίες είναι κακαχωρημένοι δλοι οί άνδρες της Χωροφυ
λακής, μέ δλα τά στοιχεία πού τούς
άφορουν καί μέσα σέ ελάχιστο χρόνο
μπορούν νά δοθούν άπύ τύ άρχεΐο αύτύ δλες
οί πληροφορίες πού χρειάζονται. Τό άρχειο
αύτό, έκτος άπύ τήν συνηθισμένη συιριακή όργάνωση, έχει σχεδιασθή καί παρακολουθσΐται καί στύ σύστημα της λεγομένης «άμέσου καί ταχείας προσπελάσεως καί άναζητήσυως πληροφοριών».
Συγκεκριμένα είναι οργανωμένο κατά τύ
σύστημα M A R S (M U LTI A C C ESS R E T R IV A L S T S T E M ). 'Ένα σύστημα
έξαιρετικά δυναμικό, πού έπιτρέπει τήν
άντληση πληροφοριών μέ άπλούς χειρι
σμούς σέ σύντομο χρονικό διάστημα καί
μέ δυνατότητα χρήσεως τερματικού στα
θμού τοποθετημένου σέ μογάλη ή μικρή
άπόστάση.
Ε φ ε δ ρ ε ία Χ ω ρ ο φ υ λα κ ή ς: Μέ τήν εφαρ
μογή αύτή, ή οργανική κατανομή, ή διά
θεση καί γενικά ή παρακολούθηση της
έφεδρικής δυνάμεως τού Σώματος, γίνε
ται μέ μηχανογραφικό τρόπο.
Κ α τα διω κόμενοι: Περιλαμβάνει καί πα
ρακολουθεί δυναμικά δλους τούς βάσει
ποινικής άποφάσεως καταδιωκομένους, οί
όποιοι είναι καταχωρημένοι άπό τύ 1945
μέχρι σήμερα στά Δελτία Έγκληματολογικών 'Αναζητήσεων τής Διέυθύνσεως
Έγκληματολογικών 'Υπηρεσιών.
Ο ικονομικές υ π ο θέσεις: ΓΙαρακολουθούνται δλες οί μεταβολές τού προσωπι
κού οί όποιες έχουν οικονομικές έπιπτώσεις στήν μισθοδοσία του. Μέ τύ σύστη
μα αύτύ εξάγεται κάθε μήνα ή μισθοδο
σία δλης τής δυνάμοως του Σώματος.
Α υτοκίνητα : Περιλαμβάνει τις περι
πτώσεις κλοπής —άνευρέσεων αύτοκινήτων σέ ολόκληρη τήν Επικράτεια καί
ένημερώνεται συστηματικά.
Α π ο τελ έσ μ α τ α έξ ετά σ εω ν : Περιλαμ
βάνει
τήν μηχανογραφημένη εξαγωγή
τών άποτελεσμάτων τών εισαγωγικών
κάθε χρόνο έξετάσεων γιά τις Σχολές 'Α 
ξιωματικών καί *Υπαξ]κών Χωροφυλακής.

Γ εω γ ρ α φ ικ ό ά ρχεΐο: Περιλαμβάνει τούς
Δήμους, Κοινότητες καί Οικισμούς τής
Έπικρατείας καί ένημερώνεται συστημα
τικά γιά κάθε μεταβολή τους (μετονο
μασία, άλλαγή διοικητικής ύπαγωγής
κ .λ .π .)
Υ π η ρ ε σ ίε ς Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς: Περιλαμ
βάνει δλες τις υπηρεσίες Χωροφυλακής οί
όποιες έχουν λειτουργήσει άπύ τύ 1946
μέχρι σήμερα.
'Εκτός άπύ- τά προαναφερόμενα άντικείμενα, έχει σχεδιασθή καί μηχανογραφηθή ένας μεγάλος άριθμύς άπύ στατιστι
κές καί διάφορες άλλες εφαρμογές. Α λ 
λά οί δυνατότητες μηχανογραφήσεως
θεμάτων άπύ πλευράς Χωροφυλακής, εί
ναι άπεριόριστες. Γ ι' αύτύ καί οί έπιδιώξεις καί φιλοδοξίες του Σώματος, έκτείνονται σέ εύρύτερους ορίζοντες. ’Ήδη
ή Μηχανογραφική 'Υπηρεσία Χωροφυ
λακής έχει ολοκληρώσει ή τείνει νά όλοκληρώση ώρισμένες έφαρμογές άποφασιστικής σημασίας γιά τήν σύγχρονη
άστυνομική πρακτική.
Μέ τήν ολοκλήρωση τών έφαρμογών
αύτών καί τύν έφοδιασμό της μέ τελευ
ταίου τύπου μέσα, θά είναι σέ θέση νά
διευκολύνη τύ έργο τών ύπηρεσιών Τρο
χαίας καί Δημοσίας ’Ασφαλείας; μέ ένα
σύστημα ταχείας ροής πληροφοριών. Συγ
κεκριμένα τύ σύστημα αύτύ θά βασίζεται
στις σύγχρονες, δυνατότητες πολυπραγματισμοΰ, τηλεπεξεογασίας, ON LIN E,
καί TIM E SH A R IN G , μέ τήν χρήση
τηλετύπων, πού θά έχουν άπ’ εύθείας
σύνδεση μέ τύν ήλεκτρονικύ ύπολογιστή.
’Έ τσ ι θά ύπάρχη δυνατότης επικοινω
νίας καί άνταποκρίσεως τών Κεντρικών
καί Περιφερειακών 'Υπηρεσιών Χωρο
φυλακής μέσα σέ έλάχιστο χρόνο. ’Επί
πλέον τύ σύστημα αύτύ θά μπορή νά συνδεθή μέ τήν IN T E R P O L καί τά πανό
μοια συστήματα τών Εύρωπαικών ’Ασ
τυνομιών - είδικώτερα τών Αστυνομιών
τών Κρατών - μελών τής Ε .Ο .Κ . μόλις
ή Χώρα μας γίνη τύ 10ο μέλος της.
Σήμερα δλα σχεδόν τά Κράτη - μέλη

τής Ε.Ο .Κ . διαθέτουν Κεντρικό μηχανο
γραφημένο άρχεΐο πού βρίσκεται έγκατεστημένο σέ μιά πόλη. Όποιοδήποτε
περιπολικό τής Τροχαίας ή άλλης Α σ τυ 
νομικής 'Υπηρεσίας ζητήση πληροφορίες
άπύ τύ ραδιοτηλέφωνο, άπευθύνεται στύ
Κεντρικό R ] T τής περιοχής πού υπάγε
ται. Τύ τελευταίο ζητάει τις πληροφορίες
μέ ήλεκτρονικύ σύστημα άπύ τύ Κέντρο
τής πόλε ως δπου βρίσκεται τύ Κεντρικό
άρχεΐο. Καί άφοΰ τις παίρνει, τις διαβι
βάζει αύτόματα στύ περιπολικό. Ό χρό
νος πού μεσολαβεί άπύ τήν στιγμή αίτήσεως τής πληροφορίας μέχρι την στιγμή
τής άπαντήσεως, είναι κατά μέσο δρο
30 δευτερόλεπτα!. ’Ά ς σημειωθή δτι ή
άπάντηση τής πόλεως πού διαθέτει τύ
Κεντρικό άρχεΐο, καταγράφεται αύτόμα
τα μέ ήλεκτρονικύ σύστημα στύ άρχεΐο
του τοπικού Ραδιτηλεφωνικοΰ Κέντρου.
Στήν Δυτική Γερμανία, πολλά είδικώς
κατασκευασμένα αυτοκίνητα καί ελικό
πτερα τής Τροχαίας - άλλά καί τής ύπό
λοιπής ’Αστυνομίας - είναι έφωδιασμένα
μέ τερματικούς σταθμούς. ’Έ τσ ι επιτυγ
χάνεται άσύρματος επικοινωνία τού οχή
ματος μ.έ τύ άρχεΐο τής Μηχανογραφικής
'Υπηρεσίας καί δυνατότης ροής, πληρο
φοριών καί άπύ τά δύο μέρη, μέ ταύτόχρονη προβολή τής πληροφορίας σέ ειδική
οθόνη τού τερματικού σταθμού μέσα σέ
κλάσματα τού δευτερολέπτου.
'Ό λες σχεδόν οί Αστυνομικές 'Υπη
ρεσίες τών Κρατών - μελών τής Ε .Ο .Κ .,
συνδέονται μεταξύ τους μέ τερματικούς
σταθμούς, μέ περιφερειακό καί κεντρικό
ύπολογιστή. Μέ τύν τρόπο αύτύ έπιτυγχάνεται ή άμεση άξιοποίηση καί έκμετάλλευση τών διαφόρων πληροφοριών πού
ενδιαφέρουν τήν Αστυνομία. Τύ σύστη
μα αύτύ ύποβοηθεΐ στήν έξοικονόμηση
προσωπικού καί τήν άκρίβεια, τών πλη
ροφοριών. Ή υιοθέτησή του άπύ τά Κρά
τη - μέλη τής Ε .Ο .Κ . προήλθε άπύ τις
τάσεις γενικής άστικοποιήσεως καί γενι
κού αυτοματισμού, καθώς καί άπύ τήν
έπανάσταση ή όποια παρατηρεΐται στά
μέσα ένημερώσεως.

Κρήτη Μάιος 1941. Η Ελλάδα έχει πέσει. Στράγ
γισε και η τελευταία ρανίδα άπό τό αίμα της στον
αγώνα εναντία σε δυο αυτοκρατορίες. Μά ή ψυχή της
ττού δεν θέλει νά παραδεχθεί την ήττα, έχει συγκεντρωθή τώρα στήν Κρήτη πού ζωσμένη ξανά άπό φλό
γες εχει μεταβληθή ολάκερη σ ενα νέο Άρκάδι καί
έτοιμάζεται για το καινούργιο ολοκαύτωμα. Το
φλάμπουρο κρατουν μια χούφτα μαχητές πού δέν θά τό
άφήσουν άπό τά χέρια τους παρά μόνο νεκροί. Είναι
λίγοι, απελπιστικά λίγοι αύτοί πού με χίλιους κινδύ
νους ξέφυγαν με καΐκια καί βάρκες άπό την ήπειρωτικη^ Ελλαδα που την κατέκλυζε ο άγκυλωτός σταυρός
και ήρθαν εδώ, στά ιερά κρητικά χώματα γιά νά δώ
σουν τήν υπέρτατη, τήν τελευταία μάχη, στον υπέρ
πάντων άγώνα. Είναι Έλληνες καί ’Άγγλοι καί Αύστρα
λοί καί Νεοζηλανδοί, ντυμένοι στο χακί. Είναι Κρητικόπουλα καί Κρητικοπουλες μέ τήν λεβεντιά ζω
γραφισμένη στά νεανικά τους πρόσωπα. Είναι τέλος
οι άνδρες της Σχολής Χωροφυλακής Κρήτης πού μέ
τον διοικητή τους Ταγματάρχη Ιάκω βο Χανκοτη
είναι έτοιμοι καί άποφασισμένοι νά γράψουν στά ιερά
χώματα τής κρητικής γής μιά καινούργια χρυσή σε
λίδα^ στήν ένδοξη ιστορία του Σώματος τής Χωροφυ
λακής. 'Η μεγάλη μάχη άρχισε γύρω στις 4 τό άπόγευμα τής 20ής Μαιου 1941. Ό ούρανός κοντά στο
Ρέθυμνο πού τό υπεράσπιζαν οι άνδρες τής Χωροφυ
λακής γέμισε ξαφνικά άπό μικρές λευκές κηλίδες
που μεγάλωναν ολοένα άνάμεσα στον τρομερό βόμβο
των ναζιστικών άεροπλάνων. ΤΗταν τό 2ο Τάγμα τών
Αλεξιπτωτιστών πού ρίχθηκε άμέσως στήν φωτιά
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της μάχης. 'Όμως οί άνδρες της Χωροφυλακής τούς
τ^ερίμεναν. "Ωρμησαν άπύ τις πρόχειρα ώργανωμένες
θέσεις τους καί καθήλωσαν τούς εισβολείς στις παρυ
φές του ΡεΟύμνου. Ήταν ή πρώτη άπο τις μεγάλες
μάχες τής Κρήτης καί έληξε μέ νίκη. Μιά νίκη πού
τήν έπεσφράγισε το αίμα 35 άνδρών τής Χωροφυλακής
πού έπεσαν μαζύ μέ τον Ανθυπομοίραρχο Χλεμπογιάννη καί άλλων 65 πού τραυματίσθηκαν για να
μην περάσουν οί βάρβαροι. Βαοειές όμως ήταν καί οί
άπώλειες των Ναζί. 400 άπο τούς έπίλεκτους άλεξιπτωτιστές τους κείτονταν νεκροί καί το μεγαλύτερο
μέρος του ύλικοΰ τους έχει πέσει στά χέρια των Ε λ λ ή 
νων μαχητών. Πέντε μέρες κράτησε ή μάχη γιά το
Ρέθυμνο. Ή πόλη είχε σχεδόν καταστραφή άπο τούς
βομβαρδισμούς. Τά ελληνικά τμήματα άποδεκατίζονταν,
όμως κρατούσαν. Στερημένοι τον ύπνο, το φαγητό
καί το νερό οί άνδρες τής Χωροφυλακής καί οί άλλοι
συμπολεμιστές τους κάνοντας τά κορμιά των νεκρών
συντρόφων τους μετερίζια άπέκρουαν τις λυσσαλέες
έπιθέσεις τού έχθροΰ άπτόητοι, γενναίοι, άποφασισμένοι νά πεθάνουν εκεί όπου τούς έταξε το καθήκον καί
ή τιμή τής Πατρίδας.
Τά ΐδια συνέβαιναν καί στήν περιοχή τού Η ρα 
κλείου καί άπ* άκρη σ’ άκρη στήν Κρήτη, σέ κάθε
διάσελο καί φαράγγι όπου άδελφωμένοι στρατιώτες,
Χωροφύλακες καί λεβέντες Κρητικοί πολεμούσαν
μέ άνδρεία καί ήρωΐσμο πού ξάφνιαζε τον έπιδρομέα.
Δέκα ολόκληρες μέρες καί νύχτες μιά χούφτα άνδρες
μάχονταν ενάντια στήν πιο τέλεια πολεμική μηχανή τού
κόσμου πού σκόρπιζε φωτιά καί θάνατο άπο στεριά,
θάλασσα καί ούρανό.

Η μοίρα το θ»λησε στήν Κρήτη, το άπαρτο αυτό
κάστρο του Ελληνισμού, νά δοθούν οί πιο σκληρές
[Λ*αΧεζ και γ&ά πρώτη φορά νά συναντήσουν οί Ναζί
τόσο σκληρή άντίσταση. Αύτοί, οί άήττητοι ως τότε,
έκθαμβοι αντιμετώπιζαν άνθρώπους πού αψηφώντας
τα αεροπλανα τους καί τις βόμβες τους έμεναν ακλό
νητοι καί πέθαιναν στις θέσεις τους.
^Και ήταν τής ίδιας μοίρας το θέλημα στον άγώνα
αυτόν πού δίνονταν γιά τήν ίδια τήν τιμή καί τήν
ανθρωπιά τού ανθρώπου, στήν πρώτη γραιιαή νά
σταθούν τ άμούστακα παλληκαρόπουλα τής Σχολής
Χωροφυλακής Κρήτης καί νά γίνουν αιώνια σύμβολα
γιά τις γενιές τών έπερχομένων.
Το ότι στήν μεγάλη αύτή μάχη πήραν μέρος, άπο
τούς πρώτους καί τούς πιο διαλεχτούς, "Ελληνες Χ ω 
ροφύλακες, δίνει το μέτρο τής συμ,μετοχής τού Σ ώ 
ματος σ όλους τούς κρίσιμους κα-ί άποφασιστικούς
άγώνες τού ’Έθνους. Κι’ άποδεικνύει πέρα άπο τήν
προσωπική άνδρεία, τήν ιδέα καί τήν φλόγα τής έλευΟερίας πού έμψυχοόνει όλους τούς "Ελληνες. Το πνεύμα
τής θυσίας πού καθοδηγεί σ’ όλες τις πράξειε τους τούς
άνδρες τής Χωροφυλακής είτε στήν Κρήτη τούς τάσσει
η πατρίδα νά πεθάνουν είτε στοΰ Μακρυγιάννη, είτε
στο Νυμφαίο.
Το ίδιο αύτο πνεύμα, βαρειά μά τιμημένη κληρο
νομιά τού παρελθόντος, καθοδηγεί καί σήμερα καί
εμπνεει τούς άνδρες τής Χωροφυλακής στον δρόμο
τού καθήκοντος καί τής τιμής.

^ 21

Τό οινόπνευμα
ώς αίτιον
προυήήσεως
τροχαίων
ατυχημάτων
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ΣΗΜΕΡΟΝ, δσον ποτέ άλλοτε,
το αύτοκίνητον κυριαρχεί εις την
ζωήν τον άνθρωπον, αλλά εν ταύτώ
δημιουργεί πολλά και αοβαρα προ
βλήματα κατά τής ζωής και τής
σωματικής άκεραιότητός τον, όταν
εύρίσκεται εις χεϊρας άνικανών,
άπειρων, Ιδιαιτέρως νέων, άσθενών
και προπαντός υπό την επήρειαν
οινοπνεύματος ή άλλων τοξικών
ουσιών τελούντων οδηγών.
Προσεκτικάι μελέται και παρα
τηρήσεις τών στατιστικών προς
έξακρίβωσιν τών αιτίων, τά όποια
προκαλοϋν τά τροχαία άτυχήματα,
παρουσιάζουν κύριον αίτιον, τον
παράγοντα άνθρωπον, ώς οδηγόν
και πεζόν. Τά σοβαρώτερα εκ τών
τροχαίων ατυχημάτων, όπως θα
νατηφόρα — τραυματισμοί, διεπράχθησαν εξ ύπαιτιότητος τών
οδηγών και πεζών, κατά τον χρό
νον πού εύρίσκοντο υπό την επή
ρειαν οινοπνεύματος ή άλλων τ ο
ξικών ουσιών και ιδία τάς Κυριά
κός, έορτάς καί εξαιρέσιμους ήμέρας, κατά τάς οποίας λαμβάνουν
χώραν όμαδικαί ψυχαγωγίαι καί
έκδρομαί. Προς περιστολήν τών
άτυχημάτων τούτων, αί προηγμέναι
χώραι έπενόησαν καί έθεσαν εις
εφαρμογήν διάφορα μέτρα, επί σκο
πώ προλήψεως καί περιστολής τών
επικινδύνων καί σοβαρών τροχαίων
άτυχημάτων. Ουτω έν 'Ελλάδι διά
του άρθρου 110 του Ν.Δ. 4233]62
«περί Κωδικός 'Οδικής Κυκλοφο
ρίας», ώς έτροποποιήθη καί συνεπληρώθη διά του Ν.Δ. 200~\1969,
απαγορεύεται ή όδήγησις παντός
οχήματος υπό άτόμου τελοϋντος
υπό τήν επήρειαν οινοπνεύματος
( άλκοόλ) ή τοξικών ουσιών.
01 παραβάται τιμωρούνται διά
φυλακίσεως μέχρις εξ μηνών καί
διά χρηματικής ποινής.
'Η εισαγωγή, διά του πότου, εις
τον οργανισμόν οινοπνεύματος ( άλ
κοόλ ) προκαλει άμεσον καί ιδιαι
τέραν μορφήν οξείας άλκο ολικής
δηλητηριάσεως καί’εκδηλώνεται ύπο
τά γνωστά χαρακτηριστικά τής μέ
θης. Α ί εκδηλώσεις τής μέθης εις
έντασιν, άριθμόν καί είδος έξαρτώνται, οχι μόνον από τήν ποσότητα
καί ποιότητα του οινοπνεύματος
πού εϊσήλθεν εις τον οργανισμόν,
άλλα καί οπό τήν άνεκτικότητα,
τήν άντοχήν, ώς καί τήν γενικήν
■
ψυχοσωματικήν κατάστασιν του
άτόμου.
Ηύξημέναι ποσότητες, άλκοόλ ή
άλλων τοξικών ουσιών, επιφέρουν
έΐαφράν ή βαρεϊαν μορφήν μέθης.

'Η μέθη, δμως, επηρεάζει παροδικά
την ταχύτητα και ακρίβειαν της
άντιλήψεως, ακοής, άφής, γεύσεως,
όσφρήσεως και χαλαρώνει κάθε ρυ
θμιστικήν ακρίβειαν και ασφάλειαν
εις τάς λεπτοτέρας κινήσεις.
Κ ατά τά αρχικά στάδια τής μέ
θης παρατηρειται μερική άρσις ή και
κατάργησις των αναστολών, ή μειωσις τής αυτοκυριαρχίας, του υπό
τήν επήρειαν ατόμου, ταχύτατοι
και αδικαιολόγητοι συναισθηματι
κοί εκδηλώσεις και συγκινητικοί τά
σεις αυτού. 9Επίσης εκδηλα αισθή
ματα ευφορίας και ευεξίας, συνοδευόμενα από φλυαρίας και εκμυ
στηρεύσεις σοβαρών ατομικών και
οικογενειακών μυστικών του, αδι
καιολόγητοι και συνεχείς κινήσεις,
φωνασκίαι και τραγούδια.
'Η συναισθηματική του κατάστάσις μεταβάλλεται άποτόμως άπό
εύφορική εις μελαγχολική ή δυσφορική, κυριαρχεί ή έπιπολαιότης, ή
ανοησία και ασυναρτησία, ώς και ή
αδυναμία συγκεντρώσεως, με έπακόλουθον τήν κατάργησιν παντός
κοινωνικού και οικογενειακού σε
βασμού. Αι διαταραχαι τής μνήμης
είναι σημαντικοί και δεν ενθυμείται
ούδέν γεγονός, το οποίον έλαβε χώ
ραν κατά τον χρόνον τής μέθης του.
*Αδυνατεί νά διηγηθή τά πραγμα
τικά περιστατικά και καταφεύγει
εις παραποίησιν τών αναμνήσεων,
δια νά συμπληρώση τά εύρέα χά
σματα τής μνήμης του.

|Οδηγοί και πεζοί, τελούντες υπό
τήν ανωτέρω κατάστασιν, αδυνα
τούν νά άντιληφθούν εγκαίρως τον
δημιουργηθέντα αιφνίδιον κίνδυνον
και δεν δύνανται νά άντιδράσουν
εγκαίρως και όρθώς, δπως, ό οδη
γός νά τροχοπεδήση, νά στρέψη τό
τιμόνι του δεξιά ή άριστερά, ό δε
πεζός νά έπιταχύνη τό βήμα του,
νά σταματήση ή δπισθοδρομήση. *Η
βραδύτης άντιδράσεως και ή εσφαλ
μένη άποφευκτική ενέργεια τούτων,
εις χρόνον έλάχιστον , κλάσμα τού
δευτερολέπτου, προ τού άτυχήματος, άποτρέπει τήν πρόληψιν και
οδηγεί άναποφεύκτως εις τήν έπαύξησιν τού άριθμού τών τροχαίων
άτυχημάτων με τάς εντεύθεν δυ
σμενείς επιπτώσεις.

Μέθοδοι έλέγχου μέθης
οδηγών και πεζών

Με τό Ν.Δ. 20Ο\69 παρέχεται
τό δικαίωμα εις τούς άστυνομικούς
προανακριτικούς υπαλλήλους και
οφείλουν νά ενεργούν έλεγχον, προς
διαπίστωσιν μέθης, εκ τής χρήσεως
οινοπνευματωδών ή τοξικών ουσιών,
έπϊ παντός υπόπτου οδηγού οχή
ματος καν πεζού, εν περιπτώσει
έπισυμβάντος θανατηφόρου
τρο
χαίου άτυχήματος ή βαρείας σω
ματικής βλάβης, υπό τήν απαραί
τητον προϋπόθεσιν δτι υπάρχουν
ενδείξεις χρήσεως τών άνωτέρω.
Τά άστυνομικά όργανα οφείλουν
Τέλος διακρίνονται διάφορα νευ- νά σέβωνται τήν προσωπικότητα
ρολογικά και σωματικά συμπτώ τών οδηγών και πεζών, οι όποιοι
ματα τού υπό τήν επήρειαν οινο εμπλέκονται εις τά τροχαία άτυπνεύματος ή άλλης τοξικής ουσίας χήματα και νά αποφεύγουν νά τούς
ατόμου, δπως, διεσταλμένη κόρη ' υποβάλουν εις άδικαιολόγητον έλεγ
τών οφθαλμών, τρόμος τών χει- χον, εάν προηγουμένως δεν ύφίλεων και τού προσώπου, διαταραχαι στανται επαρκείς ενδείξεις, δτι έτής ομιλίας (δυσαρθρία — τραυλι χρησιμοποίησαν και τελούν υπό τήν
σμός), αδυναμία νά ισταται δρθιον επήρειαν οινοπνεύματος ή τοξικών
και νά βαδίζη σταθερώς, ώς επί ουσιών.
σης άνικανότης προσανατολισμού
9Απαραίτητος πρόϋπόθεσις, διά
και προσδιορισμού τής ήμέρας, τού τον σχηματισμόν ορθής πεποιθήμηνός, τού έτους και ώρας, διαταρα- σεως τών αστυνομικών οργάνων,
χαι τού σφυγμού, αποπνέει οσμήν είναι ή πλήρης γνώσις τού τρόπου
ώς άπό οινοπνεύματος, φθοράά ( σπα με τον όποιον συμπεριφέρονται και
σίματα) ύαλίνων και ξύλινων αντι εκδηλώνονται τά άτομα, οσάκις εύκειμένων, υπό τό κράτος τής οργής ρίσκονται υπό τήν επήρειαν οινο
και βιαιότητος.
πνευματωδών ή τοξικών ουσιών.
Συνέπειαι τών διαταραχών είναι:
Μετά ταύτα άπαιτειται προσε
νά λαμβάνη αποφάσεις εύκολα, γρή κτική μελέτη, λεπτομερής παρακογορα, πρόχειρα και αβασάνιστα και λούθησις και παρατήρηοις τού υπό
κατα τον Ιδιον τρόπον νά θέτη εις έλεγχον ατόμου και μόνον δταν διαενέργειαν τάς πλέον άπιθάνους Ιδέας, πιστωθή δτι συντρέχουν πολλά χα
αι όποιαι είναι ασυμβίβαστοι προς ρακτηριστικά συμπτώματα τών εξω
τον χαρακτήρα και τό άμεσον πε τερικών έκδηλώσεών του, ώς άνω
ριβάλλον του.
τέρω λεπτομερώς περιγράφονται,

τότε και μόνον ύφίστανται δεδικαιολογημέναι ενδείξεις, δτε και άποφασίζεται ό έλεγχος τούτου.
ΟΙ τρόποι διαπιστώσεως τής χρή
σεως οίνοπνεύματος (άλκοόλ) ή το
ξικών ουσιών, ώς και τό ποσοστόν
οίνοπνεύματος είς τον οργανισμόν,
τό όποιον απαιτείται νά ύπάρχη,
διά νά θεωρηθή ένοχος ό ελεγχόμε
νος, προσδιορίζονται διά τής ύπ
άριθ. 16386]1969 κοινής άποφάοεως τών Υπουργών Συγκοινω
νιών και Δημοσίας Τάξεως.
Ό έλεγχος επιτρέπεται και πρέ
πει νά γίνεται :
1) Δ ιά κάθε οδηγόν κατά τήν
όδήγησιν οίουδήποτε οχήματος, ώς
επίσης και δταν ό οδηγός θεωρείται
υπαίτιος έπισυμβάντος τροχαίου ά 
τυχήματος, με άποτέλεσμα τον θά
νατον ή σοβαρόν τραυματισμόν άνο
μων, διά^τού δπερ ώδήγει οχήματος.
2) Δ ιά κάθε πεζόν δταν είναι θύμα
τροχαίου άτυχήματος.
Διά τής ιδίας άποφάσεως επι
βάλλονται και καθορίζονται τρία (3 )
στάδια έλέγχου, δι δσους οδηγούς ή
πεζούς ύφίστανται ένδείξεις χρή
σεως οινοπνεύματος ή τοξικών ου
σιών.
Π ρ ώ τ ο ν σ τ ά δ ι ο ν : *Ανί
χνευσές υπόπτων : Τούτο περιλαμ
βάνει λεπτομερείς και προσεκτικός
παρατηρήσεις, παντός άστυνομικού
οργάνου, έπι τής έξωτερικής συμ
περιφοράς και τού τρόπου έκδηλώσεως τού υποψηφίου προς έλεγχον
οδηγού ή πεζού, δπως τήν οσμήν
οινοπνεύματος, άταξίαν βαδίσματος,
( διαγράφει όκταράκια) τραυλήν ομι
λίαν, άκατάσχετον φλυαρίαν, πολλα
πλός και άδικαιολογήτους κινήσεις,
πράξεις βιαιότητος έναντίον άνθρώπων ή ευθραύστων άντικειμένων,
άδικαιολογήτο ις συγκινήσεις κλπ.
Τά όργανα βασιζόμενα έπι τών
ανωτέρω χαρακτηριστικών συμ
πτωμάτων, έφ9 δσον τούς δημιουρ
γέ ιται βάσιμος υπόνοια δτι ό παριστάμενος έιώταόν των, οδηγός ή
πεζός, έχρησιμοποίησεν οινοπνευ
ματώδη ποτά ή αλλας τοξικάς ου
σίας, κατά τον χρόνον τής όδηγήσεως οχήματος ή τον προ τού άτυ
χήματος χρόνον, οφείλουν νά οδη
γήσουν άμέσως, τον ύπ9 αυτών
θεωρούμενον ύποπτον, ένώπιον τών
αρμοδίων άστυνομικών άνακριτικών
ύπαλλήλων προς περαιτέρω έξέτασιν.
Δ ε ύ τ ε ρ ο ι σ τ ά δ ι ο ν: Έ ξ έτασις
ένώπιον άρμοδίων
άνακριτικών ύπαλλήλων: Τούτο περι323

λαμβάνει τάς ακολούθους ένεργείας
των προανακριτικών υπαλλήλων διά
τον αυτόν σκοπόν, αί δποϊαι συνίστανται είς :
α) Ψ υ χ ο φ υ σ ι κ ό ς
εξε
τ ά σ ε ι ς , διά τής παρατηρήσεως
των οφθαλμών (διεσταλμένη κόρη)
και υποχρεωτικήν δοκιμασίαν τοϋ

7 ο αυτοκίνητο έχει
μπή ορμητικά στην
Ίωη του ανθρώπου και
από είδος πολυτε
λείας πού ήταν πριν
από μερικά χρόνια,
έγινε σήμερα το απα
ραίτητο εργαλείο γιά\
την δουλειά και τήν\
διασκέδαση. 'Η καλή
χρήση τοϋ εργαλείου
αυτού εξαρτάται από
τον άνθρωπο γιατί πολ
λες φορές από μέσον
εξυπηρετήσεωζ ,μπορεϊ νά μετάβληθη σέ
όργανό συμφοράς πού
άφαιρεϊ ανθρώπινες
ζωές και προξενεί
δυστυχία.

θέρον βάδισμα, ή δυνατότης περι
γραφής τοϋ έπισυμβάντος ατυχή
ματος, ή σταθερά και κανονική ομι
λία, ήρεμος και ορθή κρίσις αρι
θμητικών πράξεων κ.λ.π. ώς ή
προηγηθεισα λεπτομερής περιγραφή
τούτων.
β) Δ ο κ ι μ α σ ί α ν δι A L C 0 T E S T : Συνισταμένην εις τήν έξακρίβωσιν αιθυλικής αλκοόλης είς
τόν, υπό τοϋ εξεταζόμενου, έκπνεόμενον αέρα, εντός τής χρησιμοποι
ούμενης συσκευής. Το υπό έλεγχον
ατομον δεν επιτρέπεται νά καπνίζη
κατά τόν χρόνον πού εκπνέει εντός
τής συσκευής A L C O T EST καί
πρέπει νά έχη προηγηθή διακοπή
τοϋ καπνίσματος, τουλάχιστον επί
15' λεπτά τής ώρας.
γ) Τήν χρησιμοποίησήν παντός
ετέρου προσφόρου έπιστημονικοϋ μέ
σου, μή περιγραφομένου μεν έν τή
άποφάσει, αλλά άποδεκτοϋ γενομένου υπό τής επιστήμης σήμε
ρον καί έν τώ μέλλοντι.
Τ ρ ί τ ο ν σ τ ά δ ι ον: Μέθοδος
ποσοτικού προσδιορισμού τής αλκο
όλης έν τώ αιματι : Τούτο περί-

ΑΝ Α Κ Ο Ι Ν Ο Σ Ι
Ζητούμε συγγνώμην άπό τούς συνδρομητάς του
περιοδικού «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ» διά την
καθυστέρησι της έκδόσεως τού παρόντος τεύχους, ή
όποια οφείλεται αποκλειστικούς εϊς την άπεργίαν των
Λιθογράφων περιοχής ’Αθηνών.
Έκ τής Διευθύνσεως τοϋ περιοδικού
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λαμβάνει την απαραίτητον λήψιν
αίματος εκ τον οδηγού η πεζόν,
οσάκις ήθελεν άποδειχθή ή παρονσία αίθνλικής αλκοόλης εις την σνσκενήν A L C O T E S T , διά την ει
δικήν έξέτασιν προς
ποσοτικόν
προσδιορισμόν τής ληφθείσης αίθνλικής άλκοόλης. 'Η λήψις τον
αίματος πρέπει νά γίνεται παρ’ ια
τρόν, μη επιτρεπόμενης τής χρησι
μοποιήσεις αντισηπτικόν περιεχοντος αιθέραν ή αλκοόλην.
'Ο ιατρός οφείλει νά λάβη ποσό
τητα αίματος 10 M L και νά την συσκενάση εις δύο φναλλίδια των 5
M L τά όποια, επί παρονσία τον
έλεγχομένον καί ένδιαφερομένον,
σφραγίζονται νπό τής άστννομικής
αρχής καί άποστέλλονται εν συνε
χεία εις το αρμόδιον έργαστήριον
προς έξέτασιν. Τον ενός των δει
γμάτων φνλασσομένον παρ’ αυτού
δι ένδεχομένην έπανέξέτασιν, όταν
δημιονργηθοϋν άμφιβολίαι καί αμφι
σβητήσεις, ώς προς τά αποτελέσμα
τα τής πρώτης αιματολογικής εξε
τ ά σ εις .
'Η λήψις αίματος εκ ζώντος άτόμον ( όδηγοϋ ή πεζόν) πρέπει νά
γίνεται, όσον το δννατόν ταχύτερον,
από τής στιγμής τον έπισνμβάντος
τροχαίον άτνχήματος ή τής παραβάσεως. Τούτο είναι απολύτως άναγκαιον, διότι οίαδήποτε ποσότης οι
νοπνεύματος καί αν ληφθή εκ τον
άτόμον, τοντο ( αλκοόλ) κατανέμεται αμέσως καί ίσομερώς εις τούς
Ιστούς, ο δε μεταβολισμός αντον
εντός τον οργανισμού άκολονθει
σταθερόν ρνθμόν, καιομένον 0,1
γραμ. οινοπνεύματος κατά χιλιόγραμμον βάρονς σώματος εις μίαν
ώραν.
Προς διευκόλννσιν των εργαστη
ρίων πρέπει νά προσδιορίζεται άνακριτικώς δ χρόνος, δστις παρήλθεν
από τής αρχικής λήψεως τον οινο
πνεύματος, μέχρι τής ώρας που
λαμβάνεται το αίμα τνρός έξέτασιν.
Αίμα προς έξέτασιν λαμβάνεται
καί έκ των νεκρών οδηγών ή πεζών,
αλλά τοντο πρέπει νά σνλλέγεται
έκ τών κοιλοτήτων τής καρδίας, κα
τά την διάνοιξιν αυτής καί εις πο
σότητα τών 10 M L, σνσκευαζόμε
νον κατά τον αντον τρόπον, έπί π α
ρονσία σνγγενών καί γνωστών τών
θνμάτων.
Διά τής αιμοληψίας προστατεύ
εται άποτελεσματικώς, 6 νπό κατη
γορίαν οδηγός ή πεζός, οσάκις είναι
πράγματι αθώος, έναντι έσφαλμένων
έκτιμήσεων τών μαρτύρων καί έπιληφθέντων τής έξετάσεώς τον άστν-

νομικών άνακριτικών υπαλλήλων,
τών άλλο ιώσεων τής σνσκενής A L 
C O T E ST , ώς καί έναντι τον ειδικόν
έπιστήμονος, έξετάσαντος τό πρώ
τον δείγμα.
Π άντα τά ανωτέρω άποτρέπονται διότι, τό φνλασσόμενον 2ον
δείγμα αίματος κατά την έπανεξέτασίν τον έπιλύει κάθε άμφισβήτησιν, προστατεύει μεν τον άθώον αλ
λά κατηγορεί τον πραγματικοί νπαίτιον καί ένοχον.

Ή εύθύνη οδηγών - πεζών
Τέλος ή ιδία άπόφασις προσδιο
ρίζει την μεγίστην έπιτρεπομένην
σνγκέντρωσιν οινοπνεύματος εις τό
αίμα τον άνθρώπον εις 0,5ο]ο κνβ.
έκατ. κατ’ όγκον. Πέραν τής ποσότητος τών 0,5ο ]ο κνβ. έκατ. ό
νπό έλεγχον οδηγός ή πεζός νπεχει
ευθύνην.
Ποσότης οινοπνεύματος από 0,5
τοις εκατό κνβ. έκατ. έως 0,8 ο]ο
κνβ. έκατ. θεωρείται ότι τό ατομον
υπέχει μεν ενθύνην καί τότε μόνον
πρέπει νά άπαγγέλεται κατηγορία,
έφ* όσον καί έξ άλλων συμπτωμά
των, ώς αναπτύσσονται εις τό πρώ
τον καί δεύτερον στάδιον, έξάγονται
συμπεράσματα ότι νφίστατο μέθη.
eΕπομένως δεν είναι δυνατή ή κα
ταδίκη όδηγοϋ οχήματος, τελοϋντος
υπό τήν έπήρειαν οινοπνευματωδών
ή τοξικών ουσιών καί έάν εύρεθή
ποσότης οινοπνεύματος εις τον ορ
γανισμόν τον μέχρι 0,8ο]ο κυβικά
έκατ. Τά έπιληφθέντα αστυνομικά
όργανα καί προανακριτικοί υπάλ
ληλοι πρέπει, αμέσως νά παρατη
ρήσουν καί διαπιστώσουν, λεπτομε
ρώς, πάντα τά ιδιαίτερα ψυχικά καί
σωματικά χαρακτηριστικά συμπτώ
ματα τον έλεγχομένον όδηγοϋ, τά
όποια οφείλουν νά περιγράφουν με
κάθε λεπτομέρειαν εις τήν κατάθεσίν των ή νά διηγηθοϋν ένώπιον
τοϋ δικαστηρίου καί έπί τή βάσει
αυτών καί μόνον νά έξάγονν αντι
κειμενικήν καί δικαίαν κρίσιν, περί
τής θέσεως καί καταστάσεως τοϋ
υπό κατηγορίαν έλεγχομένον όδηγοϋ.
’Άνευ τών ανωτέρω, πραγματι
κών περιστατικών καί γεγονότων, ή
γνώμη καί ή κρίσις τών αστυνομικών
οργάνων θά είναι άβάσιμος, αυθαί
ρετος, πεπλανημένη καί δεν γίνεται
παραδεκτή παρά τών δικαστηρίων.
Διά ποσότητα οινοπνεύματος από
0,8 ο]ο κνβ. έκατ. καί άνω, νφίσταται πλήρης άπόδειξις μέθης καί ευ
θύνης καί άνεν τής περιγραφής τών

έκ δ η λ ώ σ εω ν κ ο ν μ π τω μ ά τω ν τοϋ
Ιον καί 2ον σταδίου έλέγχον.
Έ ν παραγράφω 4 τοϋ ανωτέρω
Ν.Δ. 200 ]69 ορίζεται οτι οι ύπο
πτοι οδηγοί νποχρεοϋνται εις πάσαν
περίπτωσιν νά δέχωνται τον έλεγ
χον διαπιστώσεως μέθης.
Οντοι, όμως, πολλάκις άρνοϋνται
ή ισχυρίζονται ότι νφίστανται ειδι
κοί παθολογικοί λόγοι, ή δε λήψις
αίματος θεωρείται έπικίνδννος διά
τήν υγείαν καί ζωήν των. Τους έν
λόγω ισχυρισμούς, τοϋ νπό έλεγχον
όδηγοϋ, πρέπει νά κρίνη ό έπιληφθείς τής αιμοληψίας Ιατρός. Ή ρη
τή άρνησίς του, νά χορηγήση αίμα
προς έλεγχον, δεν συνιστά ποινικόν
έγκλημα, αλλά μόνον διοικητικήν
παράβασιν, άφαιρουμένης τής άδειας
ικανότητος όδηγοϋ αυτοκινήτου έπί
έξ (6 ) μήνας, έν υποτροπή έντός
δύο (2 ) έτών έπί έν (1 ) έτος καί έν
υποτροπή έντός τριών (3 ) έτών
όριστικώς. Διά τον έν μέθη πεζόν
δεν προβλέπονται ποινικαί κυρώσεις.
Προς άρσιν πάσης αμφιβολίας ή
άρνησις τοϋ όδηγοϋ νά νποβληθή εις
έλεγχον μέθης δεν συνιστά έτερον
έγκλημα, προβλεπόμενον καί τιμωρούμενον νπό άλλης ποινικής διατάξεω ς.
Ό χαρακτηρισθείς ύποπτος οδη
γός διώκεται έπί μέθη, ή δε ένοχή
τον έκτιμάται έκ τής έξετάσεώς τον
διά A L C O T E S T , τών λεπτομερών
παρατηρήσεων καί περιγραφών, τών
ψυχοφυσικών έξετάσεων υπό τών
προανακριτικών υπαλλήλων, ώς καί
τών παραστάντων μαρτύρων οι ό
ποιοι, δι απολύτως ήτιολογημένων
καί λεπτομερών περιγραφών τών
χαρακτηριστικών έκδηλώοεων, τοϋ
νπό τήν έπήρειαν οινοπνευματωδών
ή τοξικών ουσιών τελοϋντος όδηγοϋ,
τον χαρακτηρίζουν άναλόγως.

eH ενρεια διαφώτισις τοϋ κοινω
νικού συνόλου καί ή συνειδητοποίη
σ α τών σοβαρών κινδύνων διά τήν
ψυχήν, τό πνεύμα καί τό σώ/la τοϋ
άτόμον, που προκαλοϋνται έκ τής
καταχρήσεως ή καί χρήσεως οινο
πνευματωδών ποτών ή άλλων το
ξικών ουσιών, πρέπει νά άποτελέση
τό πρώτον καί κύριον μέλημα τής
οικογένειας, τοϋ σχολείου καί τής
διεθνούς κοινωνίας, διά νά διαφνλαχθή καί διασωθή ή υγεία τοϋ άτόμον.
’Επίσης διά νά προστατευθή ή ζωή
καί σωματική άκεραιότης τούτον έκ
τών τροχαίων άτνχημάτων καί έκ
λειψη τό δυσμενές φαινόμενον τής
βαφής τών δρόμων δι.’ άνθρωπίνον
αίματος.
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ΕΝΑ άχόμη Πάσχα άγώνων καί άγωνίας πέρασε για τό προσωπικό των ‘Υπη
ρεσιών Τροχαίας Χωροφυλακής. Άγώνων
«επί 24ώρου βάσεως» γιά την άντιμετώπιση εκτάκτων κυκλοφοριακών συνθηκών
καί άγωνίας άν άπό την ομαδική κίνηση
έκατοντάδων χιλιάδων τροχοφόρων οί
άναμενόμενες άνθρώπινες άπώλειες θά
ήταν μικρές ή μεγάλες. Τελικά οί Τροχο
νόμοι μας ύστερα άπό εξαντλητικές προ
σπάθειες — εύγε τους! — κατώρθωσαν νά
κρατήσουν τόν δείκτη τών άτυχημάτων
στά χαμηλότερα δυνατά επίπεδα. Καί φυ
σικά θά θρηνούσαμε λιγώτερα θύματα άν
ώρισμένοι οδηγοί έδιναν μεγαλύτερη προ
σοχή στις συμβουλές της Τροχαίας πού
τούς δόθηκαν άπό τά όργανά της καί τά
διάφορα μέσα μαζικής ένημερώσεως. Ά ς
δούμε όμως πώς άκριβώς γράφτηκαν οί
έφετεινές πασχαλινές τροχαίες τραγωδίες.
’Α τυχή μ α τα .

Η ΕΚΑΤΟΜΒΗ
ΤΩΗ Τ Ρ Ο Χ Α Ι Ω Ν
ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΗΖ ΠΑΣΧΑΛΙΝΗΣ
Α Ρ Γ Ι Α Σ

Κατά τό έφετεινό θήμερο της πασχαλινής
άργίας, στήν περιοχή εύθύνης τής Χωρο
φυλακής έγιναν συνολικά 303 άτυχήματα
(28 θανατηφόρα καί 275 σωματικών βλα
βών). Οί άνθρώπινες άπώλειες άπό τά
άτυχήματα αύτά ήταν ό νεκροί καί 484
τραυματίες. Κατά τό άντίστοιχο θήμερο
τού 1976 έγιναν 272 άτυχήματα (26 θα
νατηφόρα καί. 246 σωματικών βλαβών)
μέ 27 νεκρούς καί 493 τραυματίες. Ε φ έτο ς
δηλαδή τά άτυχήματα αύξήθηκαν κατά 2
θανατηφόρα καί κατά 29 σωματικών
βλαβών. Έ ξ άλλου στις άνθρώπινες άπώλειες ύπάρχει αύξηση τών νεκρών κατά 7
καί μείωση τών τραυματιών κατά 9.
Συμπέρασμα : Οί άριθμοί του *77 (μέ
εξαίρεση τόν άριθμό τών τραυματιών)
είναι ελαφρά διογκωμένοι σέ σχέση μέ
τούς αντίστοιχους τού 1976 πού κυκλο
φορούσαν όμως λιγώτερα οχήματα καί
οδηγούσαν λιγώτεροι νέοι οδηγοί. ‘Ό π ω ς
θά έξηγήσωμε στή συνέχεια μέ άριθμούς,
ή αύξηση τών άτυχημάτων βασικά οφεί
λεται στις ίδιάζουσες κυκλοφοριακές ή
καιρικές συνθήκες πού έπεκράτησαν στούς
δρόμους κατά τις λεγόμενες «κρίσιμες
ήμέρες». Δηλαδή τις ημέρες εκείνες πού
έφτασε στό άποκορύφωμα ή ομαδική
έξοδος τών τροχοφόρων προς τήν επαρχία
καί ή επίσης ομαδική επιστροφή τους προς
τά μεγάλα άστικά κέντρα — κυρίως τήν
Αθήνα καί τά προάστιά της. Γιά τήν ώρα
μπορούμε νά πούμε δτι ή αύξηση τών
νεκρών* κατά 7 οφείλεται στό γεγονός δτι
άπό τά 28 θανατηφόρα άτυχήματα τό
ένα είχε τρεις νεκρούς ενώ τά άλλα τέσ
σερα είχαν άπό δύο (σύνολον 11 νεκροί).
Ε ίδη ά τυ χ η μ ά τω ν :

Συμπεράσματα και άναγκαϊοι
συλλογισμοί για τά τροχαία
ατυχήματα τ ο υ

Πάσχα.

ΟΙ Τροχονόμοι τής Χ ωροφυλακής κ α 
τέβαλαν υπεράνθρω πες π ροσ π άθ ειες γ ια
την σ ω σ τή κυκλοφ οριακή κίνηση χάρις
στην όπ οια δεν θρηνήσαμε πολύ π ε ρ ισ 
σ ότερ α θύματα.
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Ή κατάταξη τών άτυχημάτων στις
κατηγορίες παρουσιάζει τήν άκόλουθη
κλιμάκωση :
1. Συγκρούσεις
...................................121
2. Ε κτρ οπ ές - άνατροπές.................. 84
3. Παρασύρσεις πεζών .................
81
4. Προσκρούσεις σέ σταθερό άντικείμενο ................ ................................ 16
5. Π τώσεις άπό όχημα .................. 1
Σύνολον
303
Συμ π έρα σμ α : Οί παρασύρσεις πεζών
καί οί εκτροπές — άνατροπές άντιπροσωπεύουν τό 54,5 ο]ο περίπου τού συνο
λικού άριθμού τών άτυχημάτων. Ε π ο 
μένως ό δρος «πρόληψις τού άτυχήματος»
δέν σημαίνει πάντα τήν άποφυγή μόνο
τής συγκρούσεως μεταξύ δύο οχημάτων.
Δέν σημαίνει επίσης δτι οί πεζοί αντιπρο
σωπεύουν πάντα τά «θύματα».

Α ίτια : Τά αίτια πού προκάλεσαν τά
303 αύτά άτυχήματα παρουσιάζουν την
άκόλουθη κλιμάκωση :
1. ‘Υπερβολική ταχύτης ................... 91
2. ’Απροσεξία πεζού ........................... 46
3. Παραβίαση προτεραιότητος . . . . 25
4. Κίνηση στό άντίθετο ρεύμα κυκλο
φορίας ............................................... 15
5. ’Απόσπαση προσοχής ο δ η γ ο ύ .... 10
6. Όλισθηρότης οδοστρώματος ___
9
7. Αντικανονική ύπέρβασις ..........
8
8. ’Ανεξέλεγκτη άλλαγή πορείας___
7
9. Αντικανονική πορεία (γενικά)___
7
10. Μηχανική βλάβη του οχήματος.. 77
11. Μέθη όδηγοΰ ................................... 6
Τά υπόλοιπα 22 άτυχήματα οφείλονται
σέ διάφορα άλλα αίτια (ύπνωση όδηγοΰ,
βλάβη συστήματος τροχοπεδήσεως, πα
ραβίαση σημάνσεως του οδοστρώματος
κ.λ.π.).
Σ υ μ π έρ α σ μ α :
Ή υπερβολική ταχύ
της ή παραβίαση προτεραιότητος καί ή άδεξιότης των οδηγών καλύπτουν ένα ση
μαντικό μέρος στόν συνολικό άριθμό των
άτυχημάτων. Κατά τά άλλα έχομε νά πα
ρατηρήσουμε ότι τήν ίδια περίπου κλιμά
κωση παρουσιάζουν καί τά αίτια των άτυχημάτων πού συμβαίνουν όλες τις ήμέρες
του χρόνου. Μέ αύτό σημαίνει ότι οί οδη
γοί έπαναλαμβάνουν κάθε φορά τά ίδια
περίπου σφάλματα. Σφάλματα πού οδη
γούν γρήγορα ή άργά στήν καταστροφή...
Σ υ μ ε το χ ή τ ω ν ό χ η μ ά τ ω ν : Ε κ α 
τόν έννέα οχήματα έδωσαν τό τραγικό
«παρών» τους στά θανατηφόρα ή άλλα
σοβαρά άτυχήματα. ’Από τά οχήματα αύ
τά 39 ήταν Ι.Χ . έπιβατηγά αύτοκίνητα,
23 μοτοποδήλατα, 19 Ι.Χ . φορτηγά αύτο
κίνητα, 10 γεωργικά μηχανήματα, 6 μοτοσυκλέτται, 4 ταξί, άπό 2 λεωφορεία β
φορτηγά — στρατιωτικά οχήματα καί άπό
1 Δ .Χ . φορτηγό καί μηχάνημα έργων
(έκσκαφέας).
Σ υ μ π έρ α σμ α : Μέ τήν έμπλοκή 109
όχημάτων στά πιο αιματηρά άτυχήματατής
έφετεινής Πασχαλινής άργίας δέν σημαί
νει ότι όλοι οί όδηγοί τους είχαν ύπαιτιότητα. Καί δ μ ω ς ....Ο ί λίγοι άπρόσεκτοι
αύτοί όδηγοί ήταν άρκετοί γιά νά χυθή τό
σο πολύ αίμα___ Πόσοι άλλοι όμως δέν
έκαναν τά ίδια ή καί χειρότερα λάθη άλλά
άπέφυγαν τό άτύχημα τήν τελευταία
στιγμή- ;- Έ ρ ω τά τα ι όμως : ’Εάν συνεχίσουν τήν ίδια τακτική θά τό άποφύγουν
καί στό μέλλον ;
Σ υ χ ν ό τ η ς τ ώ ν α τυ χ η μ ά τ ω ν (χ ρ ο ν ικ ή ):
Οί περισσότερο αίματηρές ήμέρες ήταν
ή Μ. Π έμπτη 6 θανατηφόρα άτυχήματα,
55 σωματικών βλαβών (νεκροί 7 τραυ
ματίες 69) καί ή Δευτέρα του Π άσχα: 6
θανατηφόρα, 62
σωματικών
βλαβών
(νεκροί 8, τραυματίες 139).Τις άλλες ήμέ
ρες τά άτυχήματα παρουσίασαν τήν άκό
λουθη συχνότητα : Μ. Παρασκευή : 3
θανατηφόρα , 36 σωματικών βλαβών
(νεκροί 4, τραυματίες 57). Μ. Σάββατο:
5 θανατηφόρα, 30 σωματικών βλαβών
(νεκροί 6, τραυματίες 54). Κυριακή του
Π άσχα: 4 θανατηφόρα 57 σωματικών
βλαβών (νεκροί 4, τραυματίες 100). Τρίτη
του Π άσχα: 4 θανατηφόρα, 41 σωματικών
βλαβών (νεκροί 5 τραυματίες 65). "Ας
σημειωθή ότι άπό τά περισσότερο σοβαρά
53 άτυχήματα τά 37 συνέβησαν μετά τό
μεσημέρι καί τά 16 πριν. ’Επίσης ότι άπό
τά 28 θανατηφόρα τά 18 έγιναν μετά τό
μεσημέρι καί τά 10 πρίν.
Σ υ μ π έρ α σ μ α : Μ. Π έμπτη καί Δευτέρα
του Πάσχα σημειώθηκαν τά περισσότερα

άτυχήματα. Αύτό βασικά οφείλεται στό
γεγονός ότι τις δύο αύτές ήμέρες κορυφώθηκε ή έξοδος |ρ έπιστροφή τών τρο
χοφόρων μέ άφετηρία τήν Αθήνα καί τά
προάστιά της άλλά καί διάφορες άλλες
μεγαλουπόλεις. Ειδικά γιά τή Δευτέρα
του Πάσχα, θά πρέπει νά πούμε ότι ή
ξαφνική κακοκαιρία πού ξέσπασε τήν
ήμέρα έκείνη, τής έδωσε τήν άχαρη πρωτοπορεία στόν «μαύρο πίνακα» τών άτυχημάτων. Τέλος τό γεγονός ότι τά πιό
σοβαρά άτυχήματα έγιναν μεταμεσημβρι
νές (κυρίως άπογευματινές ) ώρες αύτό θά
πρέπει νά άποδοθή στήν χαλάρωση τών
άντανακλαστικών τών οδηγών άπό τήν
πολύωρη οδήγηση κατά τήν μετάβαση —
έπιστροφή στή επαρχία, τή σπουδή (ή
καί τον έκνευρισμό) νά καταλήξουν τό
συντομώτερο στόν προορισμό τους, τήν
ύπαρξη φυσιολογικής ή υπερβολικής εύθυμίας ύστερα άπό τις μεσημβρινές Π α
σχαλινές διασκεδάσεις κ.λ.π.
Σ υ χ ν ό τη ς τ ώ ν α τ υ χ η μ ά τ ω ν ( τ ο π ι κ ή ) :
Οί οδικοί χώροι όπου σημειώθηκαν τά
303 άτυχήματα έχουν ως εξής : 1) Κατ.
περιοχές (πόλεις χωριά) 151 άτυχήματα
(14 θανατηφόρα — 137 σωμ. βλαβών),
2) Επαρχιακοί δρόμοι : 43 άτυχήματα
(1 θανατηφόρο — 42 σωματικών βλαβών),
3) Αγροτικοί δρόμοι: 2 άτυχήματα θα-

νατηφόρα καί 1 σωματικών βλαβών.
4) ’Εθνικοί δρόμοι :
106 άτυχήματα
(11 θανατηφόρα καί 95
σωματικών
βλαβών).
Άπό
τά τελευταία αύτά
άτυχήματα. 50 περίπου έγιναν στις μεγά
λες οδικές άρτηρίες Αθηνών — Θεσσα
λονίκης, ’Αθηνών
Πατρών όπου παρα
τηρήθηκαν οί μεγαλύτερες κυκλοφοριακές
πιέσεις.
Σ υ μ π έρ α σ μ α : Τά περισσότερα άτυ
χήματα έγιναν σέ οδικά σημεία πού δέχτη
καν τις μικρότερες κυκλοφοριακές πιέ
σεις. Ά λ λά στά σημεία αύτά διάφορες ει
δικές συνθήκες (στενότης οδοστρώματος,
πυκνή
κυκλοφορία πεζών κ.λ.π.) έπέβαλλαν προσεκτική οδήγηση. Πολλοί
όμως όδηγοί έκαναν άκριβώς τό άντίθετο
έπηρεασμένοι άπό τήν ολέθρια έκείνη συνή
θεια του αύτοσχεδιασμοΰ σέ δρόμους όπου
ή κυκλοφορία μπορεί νά γίνει άνετα χωρίς
τήν πολυπρόσωπη παρουσία τής Τρο
χαίας. Αύτή είναι δυστυχώς ή πικρή άλήθεια. Γ ι ’ αύτό όσο θά συνεχίζεται νά παί
ζεται τό άχαρο αύτό «κρυφτό» στήν άσφαλ
το, άλλο τόσο τό σκηνικό τών τροχαίων
τραγωδιών θά μετατοπίζεται στό χώρο
ένός «κυκλοφοριακου φαύλου κύκλου». . . .

Ό

Τροχαίος

Όδική βοήθεια άπό τά ερτζιανά.
Κάθε πρωί άπό τις 7 καί 45 ' ώς τ’ίς 9
και 30' άπό τό Ε θνικό Πρόγραμμα τής
Ραδιοφωνίας τής Ε Ρ Τ καί μέσα άπό τήν
εκπομπή τό «Δισκόραμα» μεταδίδεται ή
«εκπομπή τής, τροχαίας». ’Από τήν εκπο
μπή τής τροχαίας δίνονται χρήσιμες, χρησιμώτατες όδηγίες κυκλοφορ ιακής φύσεως γιά τούς οδηγούς. Ό Γιώργος ΚΟΝ
ΤΟ Ν Η Σ πού παρουσιάζει κάθε μέρα τήν
έκπομπή τής τροχαίας δίνει στούς οδηγούς
τής Αθήνας, του Πειραιά, τής Θεσσαλο
νίκης καί τών Προαστίων στοιχεία πού
τούς διευκολύνουν τις πρωινές ώρες όταν
πηγαίνουν στις δουλιές τους.
’Έ τ σ ι μέ πληροφορίες έκείνης τής στιγ
μής άπό τούς άσυρμάτους τής Τροχαίας
’Αθηνών καί τής Τροχαίας Προαστίων
Πρωτευούσης
οί
«Φίλοι
όδηγοί»
ένημερώνονται γιά τά σημεία όπου ύπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση καί άκολουθουν άλλα δρομολόγια, πού κι αύτά τούς
ύποδεικνύει ή έκπομπή.
Επίσης ή έκπομπή κάνει χρήσιμες
ύπενθυμίσεις σέ όσους οδηγούς άδιαφο-

ρουν γιά τούς κανόνες του Κώδικος ‘Οδι
κής Κυκλοφορίας καί γιά τις παραβιάσεις
των φωτεινών σημάτων πού τόν τελευταίο
καιρό δυστυχώς είναι πάρα πολλές.
Γενικά άπό τήν έκπομπή τής Τρο
χαίας δίνονται έκτός άπό κυκλοφοριακής
φύσεως όδηγίες καί διάφορες άλλες συμ
βουλές γιά τούς οδηγούς.
Ή πρωινή καθημερινή Ραδιοφωνική
έκπομπή τής Ε Ρ Τ πού μέσα άπό τήν
Τροχαία δίνει συμβουλές, έχει άποδειχθή
ότι είναι πολύ χρήσιμη, όχι μόνο γιά τούς
οδηγούς τών μεγάλων πόλεων, άλλά καί
γιά τούς οδηγούς όλης τής Ελλάδος.
Ή συνεργασία Αστυνομίας Πόλεων
καί Χωροφυλακής
στά θέματα τής
έκπομπής τής τροχαίας είναι σπουδαία.
Στή
φωτογραφία
ό παρουσιαστής
τής έκπομπής Δημοσιογράφος κ.Γιώ ργος
ΚΟ Ν ΤΟ Ν Η Σ τήν ώρα τής έκπομπής
ένώ συνεργάζεται μέ τόν Διοικητή τής
Τροχαίας Προαστίων Πρωτευούσης Συν
ταγματάρχη κ. Θεόδωρο Μ Π Ο Υ Λ Ο Υ ΤΑ .
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Ή διακριτική
έξουσί α
τής
Δ ι ο ι κ ή σ ε ως

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Υ Χ ΙΩ Λ Ο Υ
Δ ικηγόρου H ap’ Ά ρ ε Up Π άγω

Διακριτική έξουσία είναι ή ίδιάζουσα έκείνη ευχέρεια, την οποίαν
διαθέτουν συχνότατα τά όργανα της
Διοικήσεως εν τη ένασκήσει τής
άρμοδιότητος αύτών.
Κατά γενικήν αρχήν του Διοικη
τικού Δικαίου, όπου εν τώ νόμω
δεν ιδρύεται σαφής καί έπιτακτική
ύποχρέωσις διά τήν Διοίκησιν, εν
άμφιβολία, δέον νά άποκλίνωμεν
υπέρ τής διακριτικής αυτής εξου
σίας.
0υτω παρά του Συμβουλίου τής
Επικράτειας έκρίθη, ότι άνατίθενταί εις τήν διακριτικήν εξουσίαν
τής Δ'οικήσεως αί πράξεις αί άφορώσαι εις άναγκαστικάς άπαλλοτρ ώσεις καί ή έκτίμησις της
δημοσίας ώφελείας κατ’ αύτάο, ή
στάθμισις των ούσιαστικών προ
σόντων των κατ’ εκλογήν ή κατ’
απόλυτον εκλογήν προακτέων υπαλ
λήλων, ό διορισμός ύπαλλήλων καί
ή πλήρωσις των θέσεων, πλήν των
υπό τού νόμου τιθεμένων περιορι
σμών, ή διενέργεια προαγωγών, έφ*
όσον δεν επιβάλλει ταύτας υποχρεωτικώς ρητή διάταξις νόμου, επ' εντά
ξεων ύπαλλήλων, ή εκλογή τών καταλληλοτέρων πρός ενταξιν καί προκειμένου περί χορηγήσεως άδε ιας
ίδρύσεως βιομηχανίας, ή κρίσις περί
τής ύπάρξεως τής προϋποθέσεως
τού από άπόψεως έθνικής οικονομίας
εν γένει συμφέροντος.
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2.
—Τού ίσου μέτρου κρίσεως διά
τήν άντιμετώπισιν τών όμοιων πε
ριπτώσεων καί
3.
—Τής έπιλογής τού όλιγώτερον
έπαχθούς διά τόν διοικούμενον τρό
Τόσον αί νομικαί πράξεις τών διοι
που πραγματώσεως τής διοικήσεως.
κητικών αρχών, όσον καί αί υλικάι
Είδικώτερον, έπί τή βάσει τών
ένέργειαι τών οργάνων τής δημοσίας
άνωτέρω γενικών άρχών, έχει κριδιοικήσεως διέπονται ύπό τών κα
θή παρά τού Συμβουλίου τής Επι
νόνων τού θετού δικαίου. Αλλαι μεν κράτειας, ότι ή Διοίκησις οφείλει
έξ αύτών συνίστανται εις τήν έκτενά χρησιμοποιή τό αύτό μέτρον
λεσιν τής όφειλομένης νομίμου ενερ κρίσεως έν ' τη νομιμότητι έναντι
γεί ας άνευ ούδενός περιθωρίου απο- πάντων τών ένδιαφερομένων πολι
κλίσεως έκ λόγων σκοπιμότητος ή τών, έφ5 όσον πρόκειται περί ομοδημοσίου συμφέροντος, αλλαι δε ειδών περιπτώσεων καί συντρέχουν
πραγματοποιούνται κατά
διάφο
αί αύταί προϋποθέσεις. Ως εκ τού
ρους τρόπους, ό δε νόμος παρέχει του, δύο αιτήσεις, ταυτσχρόνως ύποτήν δυνατότητα ένεργείας βάσει
βαλλόμεναι καί βάσιν έχουσαι τα
ούσιαστικών κριτηρίων, άφορωνταν
αύτά πραγματικά περιστατικά, δεν
είο τήν στάθμισιν τού δημοσίου δύνανται νά κριθούν με διάφορα κρι
συμφέροντος, τήν σκοπιμότητα και τήρια, καθ’ όσον έν έναντία περιάλλων στοιχείων, άναγομένων πάν
πτώσει έχομεν κακήν χρήσιν τής
τοτε εις τήν ούσίαν, τήν άξιολογικήν
διακριτικής έξουσίας.
έκτίμησιν τών οπαίων αφήνει εις
Ά ντιθέτως, κακή χρήσις διακρι
τήν Διοίκησιν (διακριτική ευχέρεια).
τικής έξουσίας τής Διοικήσεως,
'Η ύπαρξις ή μή διακριτικής ευ
δεν ύφίσταται οσάκις δεν πρόκειται
χέρειας εν έκάστη συγκεκριμένη
περίπτωσις συγκρίσεως, ά\λ5 αύπεριπιώσει δέον νά προκυπτη εκ
τοτελούς κρίσεως, δτε καί δεν δύτού νόμου καί τής έννοιας αύτού.
ναται νά γίνη λόγος περί παραβάσεως
'Η διακριτική έξουσία έχει πάντοτε
δρ'ον καί πηγήν τον νόμον και τον τής αρχής τού ίσου μέτρου. Η περίπτωσις αύτη έμφανίζεται κυρίας
σκοπόν αύτού. Ώ ς είναι δε φυσικόν,
(άλλ5 ούχί άποκλειστικώς) εις τάς
τό στάδιον άσκήσεως τής τοιαύτης
ύπαλληλικάς κρίσεις προαγωγών,
άρμοδιότητος, άρχεται μ.ετά τήν
έντάξεων κ.λ.π., εις άς, δ-ά νά γίνη
διακρίβωσιν τής συνδρομής τών
νομίμων προϋποθέσεων. Ή έννοια δεκτός σχετικός λόγος παρα τού
Συμβουλίου τής Επικράτειας, έκτος
δε τής χρηστής διοικήσεως ενυ
τού ότι θά πρέπει νά αφόρα σύγκριπάρχει εις τό πνεύμα τών διοικητι
σιν καί ούχί αύτοτελή κρίσιν, θά
κών νόμων. Επομένως αί διατάξεις
πρέπει
νά συντρέχη ούχί άπλη, αλλ
τού νόμου είναι σεβαστα/ καί κατά
έκδηλος ύπεροχή τού προσφεύγοντήν άσκησιν τής διακριτικής εξου
τος έναντι τών καθ’ ών ούτος στρέ
σίας.
Ση μειωτέο ν, ότι ή Διοίκησις έν φεται, τής άπλής ύπεροχής ύπαγομένης εις τάς περιπτώσεις τής ανε
τη ένασκήσει τής διάκοιτικής εξου
λέγκτου έκ μέρους τής Διοικήσεως
σίας δεν δύναται μεν νά υπαχθή εις
διαφόρου σταθμίσεως ουσιαστικών
τόν έ>ο-γχον του ακυρωτικού δικαστού, πλήν όμως ύποχρεούται νά δεδομένων.
Τέλος, λεκτέον ότι, ή Διοίκησις
άσκή ταύτην, ούχί
αύθαιρετως,
έν
τη ένασκήσει τής διακριτικής
αλλά συμφώνως πρός τον σκοπον
αύτής
εύχερείας, οφείλει νά τηρη,
τού νόμου καί τάς γενικάς άρχάς τού
πλήν
τών
διαγεγραμμένων υπο του
δικαίου, ούσα έν τούτο ελεγκτή υπο
νόμου
τύπων
καί κανόνων καί τούς
τού Συμβουλίου της Επικράτειας
έκ
τού
δεδηλωμένου
σκοπού καί τού
από τής άπόψεως τής ύπερβασεως
όλου
πνεύματος
αύτού
ένδεικνυομετών ακοών όοίων της δ*ακριτικης
νους
όρους
καί
τάς
γενικάς
άρχάς
έξουσίαΓ, ιδία, οσάκις ή υπερβασις
αυτή, άγει καί εις παράβασιν τών τού δικαίου, ενεργούσα έν γένει μετά
διακρίσεως καί ούχί κατ’ άπόλυτον
αρχών τής χρηστής Διοικήσεως.
Έ ξ ά>λου, τό πεδίον, έντός τού κρίσιν, έπερχομένης άλλως άκυρότητος τών πράξεων αύτής διά καοποίου, δέον νά κινηται η Διοίκησις
κήν χρήσιν διακριτικής εξουσίας.
έν τη ένασκήσει τής διακριτικής
'Ωσαύτως ύπό τών διοικητικών
αύτής έξουσίας, όροθετεΐται υπο
οργάνων,
δέον νά προκρίνονται,
τών έξής βασικών άρχών
όχι
μόνον
αί
νομιμοι καθ’ εαυτας
1.—Τής άγαθής κρίσεως, ήτις
ένέργειαι,
άλλ5
αδται να προκρίνον
δέον νά διέπη τήν «χρηστήν» και
ται
καί
κατά
νόμιμον
τρόπον.
«εύρυθμον» διοίκησιν,

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗΣ
Μνημόσυνο στήν μνήμη τού αείμνηστου Συνταγματάρχου

ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ χρόνια πέρασαν άπό τον θάνατο
του άτίμνηστου Συνταγματάρχη Χωροφυλακής Νι
κολάου Μουσχουντή, πού γιά σειρά πολλών χρόνων
διετέλεσε Διοικητής τής Γενικής Ασφαλείας Θεσσα
λονίκης καί στή συνέχεια Αστυνομικός Διευθυντής
καί πού άφησε τήν τελευταία' του πνοή στήν συμπρω
τεύουσα πού άγάπησε πιο πολύ κι άπό τον ίδιο του
τον έαυτό.
Στις 16 Μαρτίου στον Ιερό Ναό τής Εύαγγελιστρίας
Θεσσαλονίκης, έτελέσθη τό μνημόσυνο του μεγάλου
άνδρα πού άφιέρωσε τή ζωή του στήν ύπηρεσία τής
πατρίδας. Στο μνημόσυνο παρέστησαν τα μέλη τής
οικογένειας Μουσχουντή, Γεώργιος καί Δέσποινα
Βρανά, Νικόλαος, Σπυρίδων καί Δημήτριος Μουσχουντής, ό Β '. Επιθεωρητής Χωροφυλακής ‘Υπο
στράτηγος κ.Γρηγόριος Ίωάννου, ό Αστυνομικός Διευ
θυντής Ταξίαρχος κ. Χρήστος Σακελλάρης, ό Ανώτερος
Διοικητής Χωρ]κής Κεντρικής Μακεδονίας Συντα
γματάρχης κ. Χαρίλαος Πιάς, οί έ.ά. Αντιστράτηγοι
Χωροφυλακής Μήτσου, Καμουτσής, Κομνηνός, Δημακόπουλος, Τσώνος, Μίχος, Λυκάρτσης, Γεωργακόπουλος, άλλοι άπόστρατοι άξιωματικοί συνάδελφοι
καί φίλοι του Μουσχουντή, αντιπροσωπείες Α ξιω μα
τικών καί Όπλιτών του Σώματος καί πλήθος κόσμου.
Ό Νικόλαος Μουσχουντής σύνδεσε τ ’ όνομά του
στενά με τή Θεσσαλονίκη, τά πρώτα χρόνια μετά
την απελευθέρωση. Τά βήματά του καί ή κοινωνική
του δράσι χαράκτηκαν στή συμπρωτεύουσα με χρώ
ματα μοναδικής τιμιότητας καί άνθρωπιάς. Ό θά
νατός του τήν 16-3-1958 συγκλόνισε όλο τον Ε λ λ η 
νικό χώρο πού έχανε εκείνη τή στιγμή τήν μεγαλύ
τερη ίσως μορφή ανθρώπου—άστυνομικοΰ πού είδε
ποτέ ή Θεσσαλονίκη. ‘ Η κηδεία του ήταν λαϊκό προ
σκλητήριο όπου χιλιάδες λαού εκλαψαν τον αναπάν
τεχο Χαμό του. ‘ Η μνήμη του μένει ανεξίτηλη, άσπιλη
καί παράδειγμα φωτεινό στούς έπερχομένους άνδρες
του Σώματος τής Χωροφυλακής πού αν καί δεν γνώ

ρισαν τήν άνεπανάληπτη εκείνη μορφή, συγκινούνται
στο άκουσμα του ονόματος του. Ό έ.ά. Α.ντ]ρχης
Χωροφυλακής κ. Χρήστος Οίκονομόπόυλος, συνά
δελφος τού Ν. Μουσχουντή, έστειλε στήν « Ε .Χ .» σάν
πνευματικό μνημόσυνο, ένα ποίημά του, γραμμένο
τις μέρες τού θανάτου του, τό οποίο καί δημοσιεύ
εται σάν έλάχιστη προσφορά στή θύμησή του:
Στον

άξέχαστο
Νί κο

φί λο

καί σ υ ν ά δ ε λ φ ο

Μουσχουντή

Ανέβηκες στού δρόμου τήν κορφή
τάδωσες όλα
Δεν σκέφτηκες τό Χάρο πού θαρθή.
Ψιλή Μαρτιάτικη βροχούλα, σιγή,
αργά σταλιάζει
Κι* έρημη ή πολιτεία γιά τό χαμό σου
μαύρο στρώνει ατλάζι.
Τού τάφου σου τό χώμα ήταν ύγρδ
Α π ’ τής ψιλής βροχής τό κλάμα.
Κι’ ένα μπουκέτο μοσχομυριστό
ριγμένο σάν τής ορφανής άγάπης τάμα.
Αιώνιος χωρισμός εΐν* ή ζωή μας
στή στράτα μας παντού παραμονεύει
Μά ή θλίψη δεν μισεύει,
μένει μαζί μας.
Αφού μ* εύλάβεια στοργική σ’ άπίθωσε
ό Χάρος
Γαλήνια, άστόχαστα κοιμήσου
Έ νας μαρμάρινος σταυρός δέεται κλαίγοντας
γιά τήν άγνή ψυχή σου.
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Σ Τ Α Π Α Λ ΙΑ παραδοσιακά γιορτά
σια του Πηλίου «μνήσκει» δλη ή λεβεν
τιά κι δλο τό άστείρευτο μεράκι των πα
λιών άνθρώπων του βουνού των Κενταύ
ρων. Στά οργιαστικά γλεντοκόπια, στά
ξέφρενα χοροστάσια, στά λογης —λογής
«ζέφκια» του παλιού καλού καιρού, κρύ
βεται ολάκερος ό πηγαίος θησαυρός της
λαϊκής πηλιορείτικης ψυχής, πού βρήκε
μέσα στούς αιώνες άρίφνητους τρόπους
νά δώσει φόρμα κι έκφραση στούς καη
μούς και στά μεράκια της καί νά μετουσιώσει τούς σεβντάδες καί τά βιώματά
της σ* εύθυμα ξεδόματα πού φέρνουν τη
σφραγίδα τού οίστρου της.
Μέσα στόν οργιαστικό περίγυρο τής
παραδείσιας φύσης, μέσα στόν έρεθιστικό
άνασασμό τής όργασμένης γής του, ό πηλιορείτης δεν μπορούσε νά *ναι τίποτα άλ
λο παρά ένας άκόλουθος τού θεού Διόνυ
σου. Κι εϊταν κι είναι - δσο κι άν στις μέ
ρες μας άστικοποιήθηκαν άπ* τις δυνά
μεις τού συρμού κι αύτά τά παραδοσιακά
άγροτικά μας γιορτάσια - στ* άλήθεια
ένας τέτοιος. «Εύφυεΐς, πνευματώδεις,
εύθυμοι καί συμποτικοί», άναφέρονται
στά παλιά κείμενα οί οικιστές τού όλο-
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σύνεχα όργιασμένου τούτου χώρου. Καί
πώς νά μην είναι τέτοιοι μέσα σ* έναν τέ
τοιο θρασωμένο παράδεισο; 'Ένας μι
κρός, λοιπόν, Διόνυσος πλαντούσε άπό
παλιά στην ψυχή τού κάθε πηλιορείτη,
ένας άνθοστόλιστος κι άγκρισμένος «Μά
ης» άσφυκτιοΰσε στήν καρδιά τού κάθε
ξωμάχου τού βουνού τών πανάρχαιων μύ
θων.
Με τόν ερχομό τής εύωδιασμένης ’'Α 
νοιξης τούτος ό Μάης ξεπεταγόταν άλλοπαρμένος μέσα άπ* τό πανηγύρι τής όργιασμένης φύσης καί πηλαλοΰσε λαγνισμένος πάνω στό παχύ χορτάρι κι άνάμεσα στις μοσχοβολιές τών λουλουδιών,
σύμβολο άκατάλυτο, λές, τής παγανιστικής χαράς καί τής άναγέννησης τής φύ
σης, γιά νά ξαναφέρει την πίστη τού πανάρχαιου λαού στις παλιές ρίζες της καί
νά ξαναδώσει, άνάμεσα άπ* τούς αιώνες
τής έλληνικής ζωής, άτόφιες τις όογιαστικές Ιεροτελεστίες, δπου συμβολίζεται
ό παμπάλαιος δεσμός τής πηλιορείτικης
γής μέ τό θεό τής βλάστησης καί τής άναπαραγωγής.
Έ τ σ ι, λοιπόν, στό πηλιορείτικο χορευτικσμιμητικό έθιμο τών Μάηδων, πού άπο-

τελεΐ μιά άπ* τις γνωστότερες καί γραφι
κότερες έκδηλώσεις τής έλληνικής Πρω
τομαγιάς, βλέπουμε, μ* δλο τόν καται
γισμό τών ξενικών έπιδράσεων, διατη
ρημένες άκαίριες τις βασικές ομοιότητες
μέ τούς πανάρχαιους Διονυσιακούς μύ
θους καί τά θεμελιώδη τελετουργικά γνω
ρίσματα τής λατρείας τής φύσης πού εκ
φράζονταν μέ παρόμοιες μέ τή γιορτή τών
Μάηδων άρχαίες τελετές.
Στούς μύθους, ιδιαίτερα, τούς σχετι
κούς μέ τόν Ά δωνη καί τό Διόνυσο άναγνωρίζουμε πάμπολλα στοιχεία τών Μάη
δων τής εποχής τής τουρκοκρατίας, άλλά
καί τών κατοπινών, μέχρι τήν εποχή τού
μεσοπολέμου, χρόνων. Σ έ πολλούς άπ* αύτούς τούς μύθους, δπως καί στό μύθο τών
Μάηδων, ό κεντρικός καμπάς είναι ό ίδιος:
ένα πρόσωπο δολοφονείται, θάβεται μ*
ένα χλωρό κλαρί ή μ* ένα λούλουδο στό
χέρι καί στά στερνά άνασταίνεται κάτω
άπ* τήν έπίδραση τών τραγουδιών καί
τών χορών τών φίλων του.
Κάτι παρόμοιο^έξ άλλου, μέ τό παρα
πάνω, βλέπουμε καί στά «Έλευσίνια»
δπου, δπως μάς πληροφορεί ό Πρόκλος,
ή Περσεφόνη δίνει μέ τή βοήθεια τού

άντρα της, του Πλούτωνα, μιά νέα ψυχή
σ* έναν άπό κείνους πού λίγο πιό πριν εί
χαν χτυπηθεί καίρια άπ* τό θάνατο. Ό
συμβολισμός πού έπισημαίνεται σέ τού
τους τούς αρχαίους μύθους είναι τόσο
φανερός, δσο καί ή όμοιότητα των τελευ
ταίων μέ τό νεώτερο μύθο των Μάηδων.
Τί ειταν δμως τούτοι οί Μάηδες στό Π ήλιο καί πώς γιορτάζονταν;
Ό μακαρίτης ό Κορδάτος μάς πληρο
φορεί πώς ή γιορτή τούτη δέν είταν παρά
μιά δραματική παράσταση πού γίνονταν
άπό 1 5 - 2 0 μεγάλους νέους μασκαρεμένους πού* χαν στή μέση τό «Μάη», ένα
νέο δηλαδή, καταστόλιστο άπό λουλού
δια. Σέ κάποια στιγμή, ένας άπ’ τούς μασκαρεμένους νέους πείραζε άσεμνα τό κο
ρίτσι πού άκολουθουσε τή συντροφιά καί
τότε ό νέος, πού *ταν ντυμένος^,σά γενίτσα
ρος, πυροβολούσε καί «σκότωνε» τό φταίχ
τη. 'Όταν ό θάνατος τού τελευταίου δια
πιστώνονταν άπ* τήν κουστωδία τού Μάη,
ή παρέα έβαζε ένα λουλούδι πάνω στό
«νεκρό» κι έστηνε γύρω του εύθυμο χοροκόπι. Μέσα στό ξέφρενο τότε πανδαι
μόνιο πού άκολουθουσε, ό «σκοτωμένος»
άνασταίνονταν κι άκολουθουσε ολόγερος
τήν πανεύθυμη συντροφιά του.
Αύτή είταν ή άρχική βασική πλοκή του
μύθου των Μάηδων. ’Αργότερα δμως τού
τος ό μύθος παράλλαξε στις λεπτομέρειές
του κι άπ* τήν δλη εκδήλωση, πού ξο
μπλιάστηκε στό μεταξύ καί μέ καινούρ
για γραφικά στοιχεία, έλειψαν τά... αί
ματα καί προστέθηκε τό ώφελιμιστικό
στοιχείο.
Πρωταγωνιστής δμως πάντα, μέχρι
δηλαδή τις παραμονές τού τελευταίου
μεγάλου πολέμου πού τό βαθιά ριζω
μένο στήν παράδοση τού πηλιορείτικου
λαού έθιμο γιορτάζονταν σ* δλα τά πηλιορείτικα χωριά καί κυρίως στή Μακρινίτσα, είταν ό Μάης. Τούτος είχε, δπως τό
παρουσιάζει ό λαογράφος Βασίλης Πλά
τανος, «τό σώμα του σκεπασμένο μέ κισ
σούς, κλήματα, δάφνες, άγιοκλήματα,
τριαντάφυλλα, γαρούφαλλα, παπαρούνες,
μαργαρίτες, άνεμώνες, βιόλες, σπαρτιές
κι είταν πλουμισμένος μέ τά χρώματα
τών λουλουδιών τά πράσινα, τά κόκκινα,
τά κίτρινα, τά μενεξελιά, τά βυσσινιά, τά
γαλάζια, τά καφετιά, τά λιοτροπιασμένα,
άπό τήν κορφή ίσαμε τά νύχια τών ποδιώνε του, καί στό κεφάλι φορούσε μυριοπλεγμένο στεφάνι μ* όλάκερο τον άνθισμένο κόσμο της γης. Στά χέρια του
κρατούσε τό όργιαστικό σύμβολο τού
προκατόχου του Διόνυσου, τό μαγιόξυλο,
καταφορτωμένο μέ λουλούδια καί καρ
πούς καί καθώς τό χτύπαγε πάνω στό χώ 
μα, τραγούδαγε έναν άψάφωνο σκοπό
μέ τούτα τά λόγια:
«Κόρη ξανθή τραγούδισε άπό

γυαλένιον
(πύργο,
καί πήρ* άγέρας τή φωνή καί στό γιαλό
(τήν πάει,
κι δσα καράβια τ ’ άκουσαν δλα λιμάνια
(πιάσαν,
κι ένα καράβι κρητικό βαθιά καλαρμενίζει.
Μέ τόν άγέρα μάλωνε, μέ τό βοριά μα(λώνει.
—Δέ σέ φοβάμαι κυρ-βοριά, μαΐστρο-τρα(μουντάνα,
έχω καράβι άπό κάρυά, κατάρτ* άπό πλι?·
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έχω καί καραβόσκοινα δλο μαργαριτάρι,
έχω κι ένα μουτσόπουλο, θαλασσογυρισμένο.
—Ανέβα βρέ μουτσόπουλε στό μεσιανό
(κατάρτι,

νά δεις τί άγέρας μάς βαρεί καί τί και(ρός μάς δέρνει.
ΓΙαιζογελώντας ’νέβαινε, κλαίγοντας κα(τεβαίνει.
—Τί είδες βρέ μουτσόπουλε καί κλαΐς καί
(κατεβαίνεις;
—Κόρ* είδα μέ ξανθά μαλλιά καί μέ τά
(μαύρα μάτια.
—Κόρη ξανθιά μου άνοιξε τήν πόρτα τήν
(καρένια,
έχω δυό λόγια νά σοΰ πώ, γλυκά καί ζα
χαρένια.
Κόρη σά θέλεις φίλημα, σά θέλεις μαύρα
(μάτια,
πάρε κι ά'ρμάθιασε φλουριά καί κάν* τα
(πέντ* άρμάθες,
κι έλα μαζί μου μιά βραδιά, άμάν, άμάν,
(ένα Σαββάτο βράδυ,
πού είν* ή μάνα μ* στ’ν έκκλησιά, πατέρας
(στό παζάρι,
τά δυό ’δελφάκια στό σκολειό, σ* ένα χαρτί
(διαβάζουν,
τονα διαβάζει λεμονιά καί τ* άλλο κυπαρίσ(σι».
Μέ τό σκοπό τούτο ό Μάης κουβαλούσε
ώς τήν εποχή μας τις περιπλανήσεις τού
Διόνυσου στις θάλασσες τού έλληνικοΰ
άρχιπελάγους δταν ό θεός τού κρασιού
όντας αιχμαλωτισμένος άπό τυρρηνούς
πειρατές, κατάφερε νά τούς γητέψει μέ
τις μαγείες του καί νά βγει στά στερνά
στή Νάξο δπου καί παντρεύτηκε τήν ξαν
θιά Αριάδνη, τή προδομένη άπ* τό Θησέα
κόρη τού Μίνωα. Έ τ σ ι διαιωνίστηκε ώς
τις μέρες μας ό τραγουδισμένος κι άπ* τόν
θείο 'Όμηρο άρχαίος μύθος, πού συμβο
λίζει τήν ένωση τού άγροτικού Θεού Διό
νυσου μέ τήν ’Αριάδνη, πού προσωποποιεί
τήν άνοιξιάτικη φύση, τή γονιμοποιημένη
κάτω άπ’ τήν έπίδραση τού άγκρισμένου
άρχαίου Θεού.
Ό Μάης δμως δέν είταν μονάχος σέ
τούτο τό έθιμικό γιορτάσι — τό ’πάμε καί
παραπάνω. Καί μπορεί βέβαια σ* αύτή τή
διθυραμβική πορεία του πάνω στή λουλουδόσπαρτη πηλιορείτικη γη νά μήν τόν
άκολουθοΰσαν οί παλιοί σάτυροι, οί τρά
γοι, οί σειληνοί, οί νύμφες και οί λήνες,
τόν περιτριγύριζαν δμως χορευτικά οί
σύγχρονοι άκόλουθοί του πού *ταν κυρίως
τά ζέϊμπέκια, γιορτινοντυμένα μέ πλου
μιστά γελέκια καί. σαλβάρια, μέ φαρδιά
ζωνάρια γιομάτα γιαταγάνια καί πιστόλες
καί σαρίκια δλο φούντες καί κρόσια. Κι
ώς χτύπαγε ό Μάης τό κλωναρισμένο
ραβδί του στό χώμα ξεπετάγονταν ό γαμ
πρός ό Γενίτσαρος κι ή Νύφη. Φουστανε
λοφόρος ό πρώτος, μ* άσημένια ζώστρα,
κατηφένιο γιλέκο, κόκκινο φουντωτό φεσάκι καί τό μαυρομάνικο μαχαίρι στή μέση
άδραχνε λεβέντικα τόν «κάβο» κι έσερνε
τή νύφη σέ ξέφρενο χοροκόπι. Τούτη, πάλι
ή τελευταία, πού *ταν δά... άρσενικιά κι
έφερνε άρειμάνια μουστάκια, έκανε στό
γαμπρό χορεύοντας άγαρμπα νάζια καί
τσαλίμια, άνοικονόμητη καθώς είταν μέσα
στό κλαδωτό στενό φουστάνι της. Ά π ό
κοντά έρχονταν κι ό Χότζας μέ τή φαρδιά
κλαδωτή κελεμπία του καί τ* άψηλό του
σαρίκι κι ό Γύφτος μέ τή Γύφτισσα, πού
είταν καί τούτη, κατά ...σύμπτωση άρσενικιά
πού μετουσίωναν τήν ξέφρενη
χλαλοή άπ* τά νταούλια καί τούς ζουρνά
δες, πού ’παιζαν βρακοφόροι όργανοπαίχτες, καί τό κρασί πού ’τρεχε άσταμάτητα
στούς καταπιώνες τους, σέ σβέλτα πηδή
ματα, σέ παθιάρικα χορολυγίσματα καί
σέ λογής — λογής ξετσίπωτα τσαλίμια
κι άσεμνα καμώματα.

Κάποτε έρχονταν ή στιγμή πού τό
όργιο τών γιορταστών κορυφώνονταν κι
ή Νύφη μέ τή Γύφτισσα, τύφλα στό με
θύσι, έκαναν τάχα πώς κοιλοπονοΰσαν,
έτοιμες γιά γέννα. Χτύπαγε πάλι τότε ό
Μάης τό άνθοράβδι του στή γη καί ξεπετάγονταν λευκοντυμένοι καί μέ ψηλά
σκληρά καπέλα ό Γιατρός μέ τά Φραγκούλια του, νά δώσουν, τάχα, χέρι, νά βο
λευτεί ή κατάσταση. Ά π ό κοντά σμάριαζαν τότε καί τά ύπόλοιπα μέλη της άκολουθίας τού Μάη, Φράγκοι, Μωαμεθανοί
κι Εβραίοι. Άνάμεσά τους κι ό άπαραίτητος Άράπης, κι ή Γριά ή Μονοδοντοΰ
κι ό Βοεβόδας κι ή Χανούμισσα κι ό Διαβολάκος, ξαναζωντανεμένοι, τάχα, δλοι
μέ τήν παγανιστική έπενέργεια τού μα
γικού σκήπτρου τού Άρχιμάη, τού άκα
τάλυτου τούτου σύμβολου της άνανέωσης
της φύσης καί της ζωής.
Μέ διονυσιακά παιγνίδια, στό καλούπι
πάντα χορευτικομιμητικής παντομίμας,
συνεχίζονταν τότε τό όργιαστικό γλεντοκόπι μέσα στά στενορύμια τών χωριών
άπό πόρτα σέ πόρτα κι άπό ρούγα σέ ρού
γα. Κι έφτανε τότε κι ό φουστανελοφόρος
Άρκουδιάρης μέ τήν Αρκούδα του καί
σιγοντάριζε μέ τό ντέφι του τή χορευτική
οίστρηλασία, τών μασκαρεμένων γιορτα
στών πού τραγούδαγαν στεντόρια μέσα
στις λουλουδιασμένες ρούγες «επί προαι
ρετική άμοιβή», δπως μάς λέει ό παλιός
πηλιορείτης λόγιος Ζωσιμάς Έσφιγμενίτης τά παρακάτω «Ιδιόρρυθμα»:
«Μάη μου, Μάη δροσερέ κι Απρίλη λου
λουδάτε,
ό Μάης μέ τά τριαντάφυλλα κί ό Ά πρίλ’ς
μέ τά λουλούδια,
ούλου τόν κόσμο γιόμισες άπ* άνθια καί
λουλούδια,
τό νιόνε περικύκλωσες μές της κυράς τήν
πόρτα.
Σάν περπατεί, μαραίνεται, σά στέκεται,
πλανιώται
σάν πέσει κι άποκοιμηθεΐ, τόν ύπνο δέ
χορταίνει.
’Άνοιξε πόρτα της κυράς, πόρτα της μαυ
ρομάτας
νά μπώ νά διώ τή λυγερή, πώς στρώνει,
πώς κοιμάται,
πώς στρώνει στά τραντάφυλλα, κοιμάται
στά λουλούδια.
Π ώς νά τήν πώ νά σηκωθεί, πώς νά τήν
πώ νά κάτσει ;
Νά τήν είπώ λιγνό βεργί, καί τό βεργί
λυγάει,
νά τήν είπώ άγιόκλημα, τό κλήμα έχει
κόμπους,
νά τήν είπώ τραντάφυλλο, άπό τ* άκάθι
βγαίνει,
νά τήν είπώ βασιλικό, γκαστρώνει ή μυ
ρωδιά του».
Έ δ ώ δμως τό τραγούδι τών Μάηδων
δέν τελείωνε γιατί άκολουθοΰσε μιά ....
κερδοσκοπική έπωδός πού άνέβαζε στά
ούράνια τό νοικοκύρη τού κάθε σπιτιού,
γιά νά τόν άναγκάσει ν* άνοίξει γεννειόδωρα τή ... σακκούλα του. Ή έπωδός
αύτή, πού τραγουδιόνταν δπως τά γνω
στά μας πηλιορείτικα κάλαντα τών Φ ώ 
των, έλεγε τά παρακάτω :
«Αφέντη κι άφεντούτσικε, πέντε φορές
άφέντη,
λύσ* το, άφέντη, λύσε το, τό χρυσομάντιλό
σου,
κι αν έχεις γρόσια, δός μας τα, φλουριά
μήν τά λυπάσαι
κι άν τά λυπάσαι τά φλουριά, δός μας
δεκαπεντάρια,
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δός μας 'τ’ άφέντη, δός μας τα, νά πιούμε
στήν ύγειά σου,
γιά τήν ύγ ,ιά τ* άφέντη μας, γιά τήν
καλή χρονιά σου
Νά ζήσεις χρόνους εκατό και να τους
διαπεράσεις,
» >
κι απ τούς διακόσιους σ* άμπροστά
ν* άσπρ ίσεις νά γεράσεις.Ν’ άσπρ ίσεις σάν τόν *Έλυμπο, σάν τ ’
άσπρο περιστέρι.
"Όσα λουλούδια ν* του Μαγιού καί φύλλα
των δεντρώνε,
τόσο καλό νά δώσ* ό Θεός εδώ πού τρα
γουδάμε».
Καί σόδευαν τά φιλέματα οί μασκαρεμένοι Μάηδες (σύκα, καρύδια, φουντού
κια, μύγδαλα καί παράδες) κι έτρεχε αστα
μάτητο κι ερεθιστικό άπ* τις τσιρτουρες
καί τις κρασόφλασκες στους ξαναμμένους
καταπιώνες τό ντόπιο κοκκινέλι, ή μπραΐλα
καί τό φραουλί.
’Οχτώ ολάκερα μερόνυχτα κρατούσε
στα καλά τά χρόνια τούτο τό πηλιορείτικο
γιορτάσι. Καί τριγύριζαν ξεφρενιασμένοι
οί Μάηδες άπό χωριό σέ χωριό καί
ξεδίπλωναν τό άσίγαστο κι οργιαστικό χοροκόπι τους άπό καλντερίμι σέ καλντερίμι
κι άπό παζάρι σέ παζάρι. Καί συνάζονταν
οί πιό πολλοί άπό δαύτους στα τρανά κε
φαλοχώρια πού μυρμήγκιασαν άπ* τό
ξενοφερμένο άνθρωπομάνι, άπ* τούς «παγγυριώτες» «πού ’ρθαν νά ίδοΰν καί νά
χαροΰν τούς Μάηδες καί τά καμώματά
τους». Στις πλατείες της Μακρινίτσας καί
της Ζαγοράς καί στο κήπο τού Μουρογιχννη στά Πάνω Λεχώνια καί στο μηλιώτικο παζάρι, έχουν νά λένε οί παλιοί,
τά ζέφκια των Μάηδων είναι άδιήγητα
τόν παλιό εκείνο καλό καιρό. Π λα νο ΐσε
ό άγέρας άπ* τη μοσχοβολιά των λουλου-
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’ Οκτώ μερόνυχτα κ ρ α το ύ σ ε τ ό πηλιορείτικο γ ιο ρ τά σ ι των Μ άηδων. Κ α ί τ ρ ι
γύριζαν ο ί Μ άηδες ά π ό χω ριό σ έ χω ριό
κ α ί ά π ό καλντερίμ ι σ έ καλντερίμ ι γ ια
νά χορτάσουν τ ό ά σ ίγ α σ το κ α ί ξέφρενο
γλεντοκόπι τους. Σ την φ ω τογ ραφ ία μ ας
η π λ α τ εία τής γραφ ικής δ σ ο κ α ί όμορφης
Μ ακρυνίτσας.

Δ έν είναι μόνο σ το Π ή λιο τιού οί ”Ελλη
νες γιορτάζουν τόν ερχομό τοϋ Μ αΐου.
Π αντού σ έ όλη την χ ώ ρ α μ έ τ ά δ ικ ά της
όμορφ α ήθη κ α ί έθ ιμ α κ άθ ε περιοχή υ π ο
δ έχ εται τόν χαρούμενο μήνα τω ν λουλονδιών. Σ τον π ίν ακ α τής διπλανής σελίδας
στιγμ ιότυπ ο ά π ό τόν εορτασ μ ό τής π ρω τομ α γ ια ς στήν Κ έρκυρα.

διών, τη σύσμιχτη μέ τήνκνίσσα των ψη
μένων άρνιών καί τη χλαλοή πού ξεχύ
νονταν άπ* τά νταούλια, τούς ζουρνάδες
καί τό ξέφρενο φωνοκόπι των μεθυσμέ
νων γιορταστών. Μιά «οσμή εύωδίας
πνευματικής» ξεχύνονταν όλούθε μέσα
στήν όργασμένη πηλιορείτικη πλάση κι
άναρρίπιζε τις ξαναμμένες πηλιορείτικες καρδιές, τις διψασμένες γιά γνήσιο
παραδοσιακό γλεντολόϊ.

εκείνη εποχή. Ξεθυμασμένα πιά κάτω άπ*
τις σύγχρονες επιταγές τά πηλιορείτικα
ραβαΐσια, άφαντοι, ξοστρακισμένοι κι
οί Μάηδες τής ντόπιας παράδοσης. Ό
άγέρας τής «προόδου» σάρωσε στις μέρες
μας την «οσμή τής πνευματικής εύωδίας»
πού πλατάγιζε πυκνή κι εύφρόσυνη στούς
παλιώτερους καιρούς πάνω άπ* τόν πηλιορείτικο χώρο. Ά π ογυμ νω ^ *^ φαντά
ζει πιά ή λαϊκή ψυχή άπ* τά παραδοσιακά
της ξόμπλια, γυμνή άπ* τις πατροπαράδο
τες εθιμικές της καταβολές. Πολλή «τζάζ»
άκούγεται πιά στο Τέμενος τής γνήσιας
Τέχνης καί τής Παράδοσης, καλά τό είπε
ό μακαρίτης ό Μυριβήλης, πολλή «σκοπι
μότητα» άλλοτρίωσε τούς ιερούς εθιμικούς
μας Ναούς. Κάτω άπό τούτες, λοιπόν,
τις συνθήκες, όπου τά παραδοσιακά μας
έθιμα γίνονται κακόγουστα «σήριαλς» καί
«σλόγκαν» γιά φτηνή τουριστική εκμε
τάλλευση, φυσικό είταν κι οί «Μάηδες»
νά μή ξαναβιώσουν μεταπολεμικά μέ τήν
άλλοτινή τους, τουλάχιστο, εθιμική γνη
σιότητα. ’Έ τ σ ι ή σχετική προσπάθεια πού
’γίνε πριν λίγα χρόνια στή Μακρινίτσα δέν
πέτυχε στήν ούσία τίποτα άλλο άπό τό νά
σταθεί ή ίδια σάν ή επίσημη ληξιαρχική
πράξη τού θανάτου κι αύτοΰ τού τόσου χα
ρακτηριστικού πηλιορείτικου εθίμου.

Είταν τά χρόνια της άδολης πηλιαρείτικης ζωής, τ ή ς . πλουμισμένης μ*
άπλές, φυσικές χαρές, τής καταξιωμένης
άπό άθώες κι άλέγρες εύτυχίες.
Είταν τά χρόνια, πού οί πηλιορεΐτες
τιμούσαν μ* άπροσποίητη κι αύθόρμητη
συνέπεια στις κληροδοτημένες εθιμικές
διαδικασίες καί τό πνεύμα τής ντόπιας
παράδοσης καί τό..οινόπνευμα — νέκταρ
τού ντόπιου παραδείσου τους.
Είταν, τέλος, τότε — μακαρισμένα
χρόνια — πού οί πηλιορεΐτες, «Μάηδες»
όλοι, ποιος λίγο, ποιος πολύ, σέ τελευταία
άνάλυση, δικαίωναν άπόλυτα τούς π α -.
λιούς εκείνους λόγιους πού στά γραφτά
τους τούς χαρακτήριζαν «εύφυεΐς, πνευ
ματώδεις, εύθυμους καί συμποτικούς»...
__Άνεπίστροφα κύλισε ή χαρισάμενη
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Α

υ τοκρατορίες γεννήθηκαν, μ εσου 
ράνησαν κ α ί έσβυσαν. Μ ερικές π α ράμειναν σ το μεσουράνη μά τους
χρόνια, αιώνες. Φ ώ τισαν τον κ όσ 
μο, τον κ ατάκ τη σ αν γ εω γ ραφ ικ ά κ α ί
π νευ μ ατικά κ α ί έλάμπρυναν μ ε τη δόξα
κ α ί το μ εγ αλ είο τους τον λαόν τους. 3,Α λ*λες πριν ακόμη ανατείλουν, εσβυσαν, χ ά 
θηκαν.
'Η Βυζαντινή Α υ τοκ ρατορία Ιδρύθηκε
απ ό τον Μ έγα Κ ω νσταντίνο, άνδρώθηκε
μεσουράνησε, π αράμ εινε περισ σ ότερο απ ό
δ έκ α αιώ νες σ το μεσουράνημά της κ α ί
όπ ω ς ό μονομάχος σ ε μ ιά απ ό τις πολλές
μ άχες, πού δίνει, κ ά π ο τ ε θά νικηθή, έτσι
έγινε κ αί μ έ την Βυζαντινή Α υ τοκρατορία.
Κ α τ ά τήν π α ράδ οσ ι, ό ιδρυτής Κ ω ν σ τα
ντίνος είδ ε στόν ύπνο του έναν άετό νά π έ 
τ α κρατώ ντας μ ιά π έτρ α κ αί, δταν έφ θασε
πάνω α π ό τήν πόλι τοϋ Β ύ ζαντα, τήν έρριξε. Σ τ ο τόπ ο αυτόν έκ τ ισ ε τήν Β ασιλεύου
σ α , τή Ν έα Ρ ώ μη , τήν 'Ε πτάλοφ η Κ ω νσταντινούπολι, ή όπ οια κ ράτη σ ε μ ακρυά
τούς β αρβάρους περισ σ ότερο απ ό χίλια
χρόνια.
'Ο τελευ ταίος Α ύ τοκράτορας τοϋ Β υ 
ζαντίου Κ ω νσταντίνος Π αλαιολόγος —
Α ραγάσης, ανάλαβε τήν Α υ τοκ ρατορία
στις 12-3 -1 4 4 9 , μ ετά τον θάνατο τοϋ άδ εφοϋ του, 9Ιωάννη Η ', μ έ κ άπ οιο δ ιασ ταγ μ ό
πού π ή γ α ζε α π ό τή β αθ ειά έπ ίγνω σι τής
θέσεώ ς του. Τήν παραμονή τής στέφ εώ ς
του δεν μ π όρεσε νά κοιμηθή. Σ κεφ τό
ταν, σκεφ τόταν τήν β α ρ ειά κληρονομιά,
κ α ί μόνο τις πρω ινές ώ ρες δταν γ ιά λίγο
απ οκοιμήθηκε, είδ ε στόν ύπνο του τον
π α τ έρ α του νά τοϋ δείχνη α π ό ένα π α ρ ά 
θυρο μ ισογκρεμ ισμ ένα τείχη νά τ ά σ £ άρφαλώνουν εχθροί, νά γίνω νται μ άχες, σ κ ο
τω μ οί, γυ ναικόπαιδα νά φωνάζουν, κ λά
μ α τα , χαλασμούς κ α ί τον ήλιο νά βασιλεύη
κατακόκκινος.
Η θ ικ ό ς , νηφάλιος, τίμιος, γενναίος σάν
αετός, ό Κ ω νσταντίνος
Π αλαιολόγος,
α π ό τήν ώ ρα πού τοπ οθέτη σ ε σ το κεφ άλι
του τ ό Α ύ τοκρατορικό σ τέμ μ α , γνώ ριζε
το υπεράνθρω πο έργο, πού αναλάμβανε. 'Ο
Κ . Π απαρρη γύπουλος γ ιά τον Α ύ τοκ ράτορα
γ ράφ ει: « Τ ό δνομα Κ ω νσταντίνος Π α λ α ιο 
λόγος άπ έβη τό δημ οτικώ τατον απάντω ν
τώ ν ονομάτων τής μεσαιω νικής ήμών ισ το
ρ ία ς * κ α ί δικαίω ς. Α υτός τιρώτος τω όντι
έσ τρατή γη σ ε τοϋ νέου 'Ελληνισμού εις τον
μ α κραίω ν α τούτου π ερί ύπάρξεω ς κ α τ ά
τών Ό σ μ ανιδώ ν αγώνα" κ α ί αυτός άνεκήρυξε επ ί τώ ν επάλξεω ν τής Κ ω νσταν τι
νουπόλεως τον νέον 'Ελληνισμόν ώ ς τον
μόνο τοϋ μεσαιω νικού κληρονόμου* κ αί
αυτός, διά θανάτου ηρωικού, περιη ύγασε
δ ι αίγλης άνεξιτήλου τά ς τελευταίας
σ τιγμ άς τοϋ ευκλεούς γεννήτορος τοϋ καθ'
ήμ ας 'Ελληνικού *.Εθνους».
Ε ίχ ε κάνει δύο γάμους, τον π ρώ το τό
1428 στήν Π ελοπόννησο μ έ τήν ή γεμονίδα Μαγδαληνή Τ όκκου, ή όπ οια ώς
«δέσποινα» π ή ρε τό δνομα Θ εοδώρα.
Μ ετά ένα χρόνο, δμω ς, πέθανε, κ α ί ό
θάνατός της έπ ίκρανε πολύ τον Κ ω νστα-'
ντινο, ό όπ οιος τήν είχ ε άγ απ ή σ ει υ περ
βολικά, τόσο πού στις τελευ ταίες στιγμ ές
του αυτή θυμήθηκε. Π έρ α σ α ν δεκ ατρία
χρόνια κ αί ό αδελφός του τον έπ εισ ε κ α ί
π ή ρε δεύτερη γυναίκα τήν Α ικατερίνη
Γ ατελ οϋ ζι, κόρη τοϋ ηγεμόνα τής Λ έσβου,
άλλά κ α ί αυτή, δταν βρισκόταν μ α ζί του
αποκλεισμένη σ το φρούριο τής Λήμνου
απ ό τούς Τούρκους, α π ό τον φόβο της « τεκ οϋ σ απ ρ οώ ρ ω ς άπέΟανε». Γ ίνεται λόγος,
δ τι ό Φραντζής έπ εισ ε τον Κ ω νσταντίνο
Π αλαιολόγο νά κάνη έναν τρίτο γάμ ο, μ ό 
λις ανέβηκε σ το θρόνο τής Α υτοκρατορίας

μ έ μ ιά ήγεμονίδα τής 3Ιβη ρίας τ ό 1453.
Τον γάμ ο αυτό επ εδ ίω ξε ο Κ ω νσταντίνος,
π ερισ σ ότερο γ ιά νά ένισχυθή κ α ί βοηθηθή
ή Α υ τοκ ρατορία του, αλλά τ ά γεγονότα
τοϋ έτους αυτού τον έμ αταίω σαν.
Π ολ λά ύπέστη ή Βυζαντινή Α υ τοκ ρατο
ρ ία α π ό τήν ιδρυσί της κ α ί μ ετά .
9Ε π ιδρομ ές άλλοθρήσκων, άλώ σεις, λεη
λασίες, σπ ατάλ ες, δολοπλοκίες. Τήν κυ
βέρνησαν ικανοί κ α ί ανίκανοι. 31Α λλοτε
νεαροί αντοκ ράτορες κ α ί κ α κ ο ί κηδεμόνες.
Π ολλές φορές γυναίκες επηρέαζαν τούς
Κυβερνήτες. Π αρέμ εινε δμ ω ς επ ί τόσους
αιώνες Β ασιλ εύ ου σα κ α ί αυτό, γ ια τί ανέβη
καν στόν θρόνο κ α ί ικανοί Α ντοκράτορες.
Ή Κ ω νσταντινούπολή , είχ ε τείχη διπλά
απ ό τό 'Ε π ταπ ύ ργ ιο μ έχρι τήν Π ύλη τών
Βλαχερνών, κ αί τό έσ ω τερ ικ ό τείχ ος, πού
εκτείνονταν απ ό τήν Π ροπ οντίδα μέχρι τον
Κ ερ άτιο κ όλ π ο,είχ ε 112 πύργους.'Η τάφρος
είχ ε π λ άτος 1 3 -1 4 μ έτρ α κ α ί β άθος 4-5
μ έτρ α. Σ τις άλλες δύο πλευρές τοϋ τριγ ώ νου-γιατί τριγω νικό ήταν περίπου τό σχή
μ α, πού είχ ε ή περιοχή τής Κ ω νσταντι
νουπόλεως—δηλαδή ο π ό τό 'Ε π ταπύργιο
μ έχρι τήν Ά κ ρ ό π ο λ ι κ αί απ ό τήν Ά κ ρ ό πολι μ έχρι τον Κ ερ άτιο κόλπο, ύπήρχε
ένα τείχ ος χω ρίς τάφρο.
9Α π ό υ π ερ ασ π ισ τές διέθ ετε δχι π ερ ισ 
σότερους απ ό 8.000 γ ια τί, δταν ό Κ ω ν
σταντίνος Π αλαιολόγος δ ιέτ α ξ ε τον Φραντζή νά βρή τούς Δ ημάρχους κ α ί νά τούς
ρω τήση πόσους άνδρες πολεμ ιστές έχουν,
αυτός άνάφερε στόν Κ ω νσταντίνο έμ π ισ τευ τικ ά μόνο 7.000 ! !
Τ ά 26 π λ οία, πού υπήρχαν κ α ί ή αλυσί
δα, ή οπ οία έκλεινε τον Κ εράτιο, συμπλή
ρωναν τήν άμυνα τής Π όλ εω ς.
9Α πέναντι στόν Κ ω ν)νο Π αλαιολόγο
ήταν ο Μ ω άμεθ ό Β ' . 'Υ πήρξε μ ιά σ τρ α 
τιω τική Ιδιοφυία, μ έ μόρφωσιν, ενθου
σ ιασ μ ό, μελετητής κ α ί θαυμαστής * τοϋ
Μ. 9Α λεξάνδρου, άλλά αγ έλαστος, βλο
συρός κ α ί π εισ μ ατάρη ς. 'Ο 'Ενετός Ν.
Β άρβ αρ ος τον ά π ο κ α λ εϊ « άπ ισ το Τούρκο,
σκυλότουρκο». 9Α π ό τ ό 1451 πού έγινε
Σ ουλτάνος έβ αλ ε σ κ οπ ό του τήν κ α τά κ τη σ ι
τής Κ ω νσταντινουπόλεω ς, θέλοντας νά
είναι αυτός πού θά έπαληθέφη τ ά λόγια
τοϋ προφ ήτη: «'Ο μεγαλύτερος στρατη γός
θά είναι εκείνος πού θά κ ατακ τή σ ει τήν
Κ ω νσταντινούπολή). Χ τίζει τό φρούριο
Ρούμελη —Χ ισ άρ στήν ακτή τοϋ Β οσ π ό ρου προς αντιπ ερισπ ασμ ό τής Π όλ εω ς
γ ιά νά άποκόψ η τήν επικοινω νία τής Π ό 
λεω ς μ έ τον Εϋξεινο Π όντο κ α ί πριν άρχίση
τήν πολιορκία, επ ιχ ειρ εί εκ σ τρ α τεία στήν
Π ελοπόννησο γ ιά νά έμ ποδίση τούς
δεσ π ότες Δ ημήτριο κ α ί Θ ωμά νά στείλουν
ενισχύσεις στόν Κ ω νσταντίνο. Γ νω ρίζει
τήν αδυναμία τής Βυζαντινής Α υ τοκ ρατο
ρίας κ α ί υπολογίζει στήν αριθμητική
ύτιεροχή του.
'Ο Κ ω νσταντίνος Π αλαιολόγος, απ ό
τό 1451 ζη τούσε βοή θεια απ ό τήν Δ υ τι
κή Ε υρώ πη. 'Ο Φ ρειδερίκος ό Γ '. τής
Γ ερμ ανίας τοϋ ύποσχέθη κε βοήθεια, άλλά
δεν έστειλε. 'Ο Γενουάτη ς τοϋ είπ ε δτι,
γ ιά νά τοϋ στείλη βοήθεια, π ρέπ ει νά τοϋ
π αραχω ρή ση τήν Σηλυβρία. 'Ο Β ασ ιλ ιάς
τής Κ αταλω νίας ζή τη σε τήν Λήμνο. 'Η
Σ ερ β ία αντίθετα, έσ τειλ ε βοή θεια στους
Τούρκους. 'Ο Σ ουλτάνος τής Α ίγύπτου,
6 όπ οιος είχ ε έλθει σ έ προστριβές μ έ τον
Μ ω άμεθ, ύποσχέθ ηκε βοήθεια, άλλά δεν
έστειλε. Οί 'Ενετοί έδειξαν ενδιαφέρον,
άλλά κ α ί εκείνον γ ιά τό συμφέρον τους,
επειδή μ έ τήν άλω σι τής Κ ω νσταντινουπό
λεως, έκινδύνευαν κ αί οι δικές τους κ τή 
σεις κ α ί απ οικίες, κ α ί είχαν κ αταλ άβ ει, ort

τό σχέδιο τον Μ ωάμεθ δεν ήταν μόνο ή
κατάχτη ση τής Κωνσταντινουπόλεως, άλ
λα ολόκληρης τής Ευρώπης. "Εστειλαν,
όμως, αυτοί 8 π λ οία απ ό τήν Κρήτη.
Μόνο οι Γενουάτες έστειλαν, εκτός από
τον 9Ιωάννη 9Ιουστινιάνη, 2 π λ οία καί
700 άνδρες.
Α υτά συνέβαιναν όταν ό 9Α ρχιερέας τής
Ρώμης Θεώρησε κατάλληλη τήν περίπ τω σ ι γ ιά νά Θέση τούς όρους του γ ιά τήν
“Ενωσι των 9Εκκλησιών —πού τό 1439
είχ ε άποφασισθή στή Σύνοδο τής Φλω
ρεντίας μ ε ύποχώρησι των 'Ελλήνων σ τά
π ρω τεία τού Π ά π α , με άπ οτέλεσμ α νά διαιρεθή ό λαός κ αί ό κλήρος σε ένω τικού; καί
ανθενωτικούς—προσφέροντας βοήθεια στον
Κ ων)νο Π αλαιολόγο. "Ετσι, στήν κοινή
λειτουργία 9Ιταλών κ αί eΕλλήνων πού έγι
νε τήν 12-12-1452, μνημονεύθηκαν ό
Π ά π α ς Ν ικόλαος κ αί ό Π ατριάρχη ς Γ ρη γόριος. 9Αλλά οπ ω σδή ποτε ύπήρχε μεγάλη
διαφωνία ώς προς τήν ένωσι. Π ερισσότερο
άντιτάχθηκε ό κλήρος, οι μοναχοί, καί ένα
μεγάλο μέρος τοϋ λαοϋ, ό όποιος ξεχύθηκε
στούς δρόμους κ αί φώναζε: «Ούτε τήν
βοήθεια τών Λατίνων θέλουμε, ούτε τήν
“Ε νω σι».
Μεγάλη άπογοήτευσι είχ ε κυριεύσει τον
Κ ωνσταντίνο, ό όπ οιος έβλεπε τον λαό
χωρισμένο κ αί τον Μ ωάμεθ έτοιμο σάν
άρπ ακτικό,έξω άπό τ α τείχη. Δ υστυχώς
δεν μπορούσε νά τούς έξηγήση ότι ή σιω 
πηλή συγκατάθεσι γ ιά τήν ένωσι ήταν
φαινομενική, ούτε νά τούς πείση, ότι τήν
δέχθηκε λόγω τής κατασ τάσ εω ς.
'Η άξιοπ ρέπ ειά του νίκησε τήν άπελπισία του.
'Ο Βεζύρης Χαλήλ πασάς, Τούρκος π ρο
δότης, πληρωμένος άπ ό τούς “Ελληνες,
προσπάθησε νά πείση τον Μ ωάμεθ νά λύση
τήν πολιορκία μ ετά τήν άποτυχία τού
στόλου του άπ ό τον Φλαντανελά κ αί τής
εφόδου πού έκανε ό Μ ωάμεθ, υποστηρί
ζοντας οτι, έχουν περάσ ει παραπάνω άπό
πενήντα μέρες πού πολιορκεί τήν Π όλι
κ αί δεν κατάφ ερε τίπ ο τε καί ότι οι βοήθειες,
πού είχ ε ζητήσει ό Κωνσταντίνος, φθά
νουν. Δεν πείσθηκε όμως ό Μ ωάμεθ καί
κάλεσε τον Βεζύρη Ζαγανό, πού είχ ε δια
φωνήσει με τόν Χαλήλ, κ αί τού είπ ε, νά
μάθη κρυφά, τί γνώμη έχουν οι σ τρ ατιώ 
τες γ ιά τήν άλωσι. “Οταν αυτός τού άνέφε
ρε ότι πιστεύουν στήν άλωσι μ ε έφοδο,
δύσπιστος καθώ ς ήταν, κάλεσε κ α ί τούς
9Α ξιω ματικούς τών Γενιτσάρω ν κ αί τούς
ρώ τησε καί αυτούς. Τού είπαν , ότι ή Πόλι
θά πέση. "Ισως δεν τό πίστευαν κ α τ ά β ά 
θος, άλλα μ π ροστά σ 9 ένα αποφασισμένο,
βλοσυρό κ αί άγέλαστο Μ ωάμεθ, ή ά π ά ντησι έπ ρεπ ε νά είναι καταφ ατική. Σ τά
μ ικρά πονηρά μ ά τια τού Μ ωάμεθ φάνηκε
μ ιά στιγμ ιαία ικανοποίησι καί τούς νποσχέθηκε ότι, όποιος άνεβή πρώ τος τά τείχη
θά πάρη σάν άμοιβή τήν καλύτερη επαρχία
τής 9Α σίας κ αί Ευρώπης. Ν ω ρίτερα δέ,
είχ ε στείλει πρέσβεις στον Α ύτοκράτορα
Κ ω ν)νο κ αί τού ζητούσε νά τού παραδώ ση
τήν Π όλι, δίνοντας ύπόσχεσι ότι Θά έφευ
γαν όλοι ελεύθεροί, όπου ήθελαν, ό δέ
Κ ω ν)νος θά μπορούσε νά πάη στήν Π ελ ο
πόννησο όπου θά παρέμενε ανεξάρτητος
ηγεμόνας. Κάνοντας αυτήν τήν π ρότασι
δεν Θά π ερ ί μεν ε β έβ αια άλλη άπάντησι άπό
τήν «Κοινή γάρ γνώμη πάντες αύτοπροαιρέτω ς άποθανούμεν, μή φειδόμενοι τής
ζωής ήμών» γ ια τί γνώριζε τον άκέραιο
χαρακτή ρα
τού Κωνσταντίνου. ?Οχι,
δεν περίμενε ύποχώρηση, άλλα έπ εδίω κε
μάλλον νά προκαλέση διχογνωμία καί
σύγχυση στούς ύπερασπιστές. f Η νευρικό
τη τα κ αί άνησυχία ήταν έντονη στον Μ ωά

μεθ. Μ ετά τό πάθη μα τού Σουλειμάμπεη,
τήν νύκτα τής 22ας Μ αιου κ ατώ ρθω σε νά
σύρη 72 π λ οία π ίσ ω άπό τον Γ α λ α τ ά στήν
ξηρά άπ ό ένα δρόμο πού έσ τρω σ ε μ ε λίπος,
κ αί νά τ ά ρίξη στο Κ εράτιο Κ όλπο, ό
όπ οιος είχ ε κλεισθή μ ε τήν άλυσίδα.
Τ ά π άντα έδειχναν, ότι ή μεγάλη έφοδος
θά γινόταν τήν 2 8 )2 9 Μ αιου. Με δια
ταγή τού Μ ωάμεθ τό βράδυ τής 26 άναψαν
φωτιές σ 9 όλες τις σκηνές κ αί σ έ όλα τά
π λ οία, κ αί οι φλόγες φώτιζαν τήν ξηρά
κ αί τήν θάλασσα περισσότερο άπ ό τον
ήλιο, όπω ς γράφει ό Δούκας. Οι φωτιές
τών Τούρκων κ αί οι φλόγες, οι άλαλαγμοί,
τ ά τύμπανα τρόμαζαν τούς “Ελληνες πού,
κλεισμένοι μ έσα σ τά τείχη, δέν μπορούσαν
νά καταλάβουν, τί γινόταν. 'Ο 9Ιουστινιάνης προσπαθούσε μ έ κάθε τρόπο νά έπισκενάση τ ά γκρεμισμένα τείχη μ έ κλαδιά,
βαρέλια, πέτρες κ αί ό,τι άλλο μπορούσε
νά βρή , γ ια τί τό εξω τερικό τείχ ος είχ ε
πολλά ρή γματα άπ ό τά κανόνια τών Τούρ
κων. 9Ε πειδή , όμως, οι ύ περασπιστές γ ί
νονταν αντιληπτοί άπό τούς εχθρούς κ ατά
τήν επισκευή, οι γεροντότεροι φανέρωσαν
στο Β ασιλέα τήν π όρτα, πού βρισκόταν
στο κάτω μέρος τού Π αλατιού. Α υτός διέ
τ α ξ ε νά άνοιχθή κ αί έτσ ι οι υπερασπιστές
έμπαιναν κ αί έβγαιναν έπισκευάζοντες
τά τείχη άθέατοι άπ ό τούς εχθρούς. Ή
Κ ερκόπ ορτα, όπω ς έλεγαν τήν π ό ρ τα αυ
τή, στάθηκε όμως μοιραία, γ ια τί άπ ό αυ
τήν μπήκαν οι πρώ τοι Τούρκοι μ έσ α σ τά
τείΡ '
§Ολη τήν ήμ έρα τής 27 ης Μ αιου ό Μ ω ά
μεθ, π α ρ ά τις επιθέσεις, δέν κατάφ ερε
τίποτε, αλ^αί συνέχισε μέχρι τό π ρ ω ί τής
28ης οπ ότε κ αί σταμ άτη σε. Μέχρι τό
βράδυ έτοίμ αζε τήν μεγάλη έφοδο, κ αί
π α ρ ά τ α ξ ε περίπου 160.000 άνδρες γύρω
γύρω άπ ό τ ά τείχη.
'Ο Κ. Π αλαιολόγος κ ατάλ αβ ε οτι ήλθε
ή μεγάλη ώρα. Τ ότε άθελά του σκέφτηκε
τό όνειρο πού είχ ε δή τήν παραμονή τής
στέψεώς του, άλλά κ αί τήν γυναίκα του
Θ εοδώρα κ αί μουρμούρισε: «“Ε να παιδί,
ένα παιδί άν είχ α ίσως εκείνο μπορούσε,
άν νικηθώ, νά ξανάπαιρνε τήν Π όλι».
Τήν 28 Μ αίου έγινε στήν 'Α γία Σ οφ ία
ή τελευταία λειτουργία."Ανδρες, γυναίκες,
π αιδιά, ιερείς, κ αί μοναχοί έψελναν τό
«Κ ύριε έλέησον». 'Ο Κω νσταντίνος μέ
τήν άκολουθία του μ ετάλαβ ε τών 9Α χράντων Μυστηρίων κ αί αναχώρησε γ ιά τ ά τεί
χη. 'Ο 'Ιστορικός Φραντζής γράφ ει: « Π ο ι
ος μ π ο ρ εί νά διηγηθή τ ά δάκρυα καί τούς
Θρήνους I ! κ αί ένας ξύλινος ή πέτρινος άν
θρωπος άκόμη θά έκλαιε».
Οι ύπερασπιστές έρριξαν τό βάρος τής
άμυνας σ τά γκρεμισμένα τείχη.
Κ α ί έγινε μ ιά έπίθεσι, έγιναν δύο, τρεις
συνεχείς επιθέσεις, μέ ηρωικές αποκρού
σεις, ο'ι νεκροί Τούρκοι μεγάλωναν τό
σωρό τών πτω μ άτω ν γύρω άπ ό τά τείχη.
Μ έσα στήν αντάρα τής μάχης κ αί μ έσα
σ τά π ρώ τα φ εγγίσματα τής μέρας, εκ εί
πού είχ ε χαθή ή έννοια τού χρόνου κ αί ο'ι
Χ ριστιανοί είχαν κουραστή νά σκοτώνουν
τούς άπιστους, κ αί είχαν πιστέψ ει ότι ή
Π όλι κερδήθηκε, όταν ό Κ ω νσταντίνος
βλέποντας τις αποκρούσεις τών 'Ελλήνων
έχει ήδη ανακράξει γεμ άτος χ αρά καί
ενθουσιασμό « Σ υστρατιώ ται κ αί άδελφοί,
Ιδική μ ας είναι ή νίκη», τότε τραυμ ατί
σθηκε ό 9Ιουστινιάνης κ αί γυρίζοντας
δίπλα του λέει στον Κ ωνσταντίνο, ό όποιος
μ έ τήν λιονταρίσια καρδιά του πάλευε σάν
απλός στρατιώ τη ς: «Π ηγαίνω μέχρι τό
πλοίο γ ιά νά δέσω τήν πληγή μου κ αί γυ
ρίζω άμ έσω ς». 'Ο Β ασιλιάς τού έρριξε
ένα βλέμμα σάν νά τού έλεγε, μήν φεύγεις

9Ιωάννη αυτή τήν ώρα σ έ χρειάζομ αι,
μ πορείς άκόμ α». Ο'ι στρατιώ τες βλέποντας
τον 9Ιουστινιάνη νά φεύγη δείλιασαν,
άλλά πολεμούσαν μέ όση δύναμη τούς
είχ ε άπομείνει. Τήν ίδια στιγμή οι Τούρ
κοι, πού είχαν πλησιάσει, άνακάλυψαν τήν
άνοικτή Κ ερκ όπ ορτα κ αί μ ερικοί τολμηροί
μπήκαν μ έσα. "Ετσι βρέθηκαν σ τά νώτα
τών 'Ελλήνων.9Εκμεταλλευόμενοι τήν τύχη
τους κτυπούν τούς “Ελληνες, σ τ 9 άκάλυπτα
σ η μ εία ε κ ε ί πού αυ τοί πίστευαν ότι δέν
ύπάρχει κίνδυνος άπ ό τούς Τούρκους άνοίγόντας δρόμο σ 9 αυτούς πού έρχονταν κ α 
τόπιν. Τό απρόσμενο γεγονός π ροκ αλ εϊ
σύγχυσι στούς υπ ερασπ ιστές τών τειχών
οι οπ οίοι τώ ρα βάλλονται άπ ό δύο πλευ
ρές. Οι άτακ το ι πού πολιορκούν τό τείχος
άρπάζουν τήν ευκαιρία πού τούς δίνεται
άπ ό τον πανικό τής στιγμής γ ιά νά π ετά ξουν τούς γάντζους κ α ί νά σταθεροποιή 
σουν τις σκάλες σ τα τείχη. Σ άν δαίμονες
άρχισαν νά τΐίς σκαρφαλώνουν βάζοντες
μ π ροσ τά σ τά μ ά τια τους τό χέρι τους άντί
γ ιά άσπίδα. 'Εάλω ή Π ό λ ις !! 'Ο Κ ω νσταν
τίνος είχ ε πλέον περικυκλωθή άπ ό τούς
Τούρκους. Κ α ιιμ ιά ελπίδα. Π άλευε, σ κ ό
τωνε, δύο, τρεις, πέντε δέν τέλειων αν π ο 
τέ. Π α ρ α κ α λ εί νά βρεθή κανείς Χ ρισ τια
νός νά τού π ά ρει τό κεφάλι κ α ί χτυπημένος
άπ ό δυο Τούρκους πέφ τει στο σω ρό τών
νεκρών Τούρκων κ αί Χ ριστιανών, άγνώριστος, ό πιο γνω στός Α ύτοκράτορας.
Τούρκεψε ή Π ό λ ι! ! "Ανδρες, γυναίκες κ άί
π α ιδιά κάθε ηλικίας πού βρίσκονταν μ π ρο
σ τά στον διψασμένο Τούρκο αποκεφ αλιζό
ταν.
Σ τή 'Α γία Σοφ ία γινόταν ή τελευ ταία Λ ει
τουργία. 'Η παράδοση λέει ότι, όταν μπή
καν ο'ι Τούρκοι κ αί άντίκρυσαν τον Π α π π ά
άνοιξε ό τοίχ ος π ίσ ω άπ ό τό “Α γιο Β ή μ α
κ αί εξαφανίσθηκε μέσα. “Οταν ή Κ ω νσταντινούπολι έλθη πάλι σ τά χέρια τών
Χ ριστιανών, ό Π α π π ά ς Θά βγή άπ ό τον
τοιχίο γ ιά νά συνέχιση τήν λειτουργία.
'Ο Μ ωάμεθ κ αβ άλ α στο άλογό του,
μ πή κε σ τά τείχη. "Εβριζε λέγοντας:
«Π ενήντα χιλιάδες π έσανε σ τά τρ ία μ εγ ά
λα γιουρούσια, χωρίς τούς Γενιτσάρους
κ α ί άτακτους κ α ί οι υ π ερασπ ιστές ήταν
μ ιά χ ο ύ φ τα !!!» Τ ότε τού άνήγγειλαν
ότι ο'ι τελευταίοι υ π ερασπ ιστές άπ ό τήν
Κρήτη πολεμούν κ άτω άπ ό τήν μόνη άετοφόρο ση μαία πού κυματίζει πάνω σ 9
ένα Π ύργο, κ αί δέν παραδίδονται. Τ ότε
ό Μ ωάμεθ π ροσ τάζει νά τούς άφήσουν
νά φύγουν χαρίζοντάς τους τήν ζωή π α ίρ
νοντας μαζύ κ αί τ ά όπλα τους, γ ια τί
π ράγμ ατι ήταν γενναίοι.
Τ ρεις μέρες κ αί τρεις νύκτες έλεηλάτησαν, έσφαξαν, άτίμ ασαν κ αί έσβυσαν
τήν δίψα τους ευχαριστημένοι, γ ια τί νόμι
ζαν, ότι έκαναν τό καθήκον τους.
ΧΗ ταν 29 Μ αιου 1453 ημέρα Τρίτη. 'Η
Β ασιλεύουσα δέν ήταν π ιά ■'Ελληνική.
Δέν ήταν π ιά Χ ριστιανική. 'Η Βυζαντινή
Α υτοκρατορία έσβυσε. Δέν έσβυσε όμως
ή Π ίσ τι. Τ ά Φ ώ τα της μ εταλαμ παδεύτη 
καν σ τά π έρ α τ α τού κόσμου. Δέν έσβυσε
ό Π όθος. 'Ο Π α π π ά ς πού χάθη κε στο
“Α γιο Β ή μ α φορά τ ά άμφ ιά του κ α ί κ ρατά
τό “Α γιο Δ ισκοπότηρο, έτοιμος νά συνέχι
ση τήν Λ ειτουργία. Οι μακρυνοί άπόηχοι
μιάς ξεθω ριασμένης παραδόσ εω ς φθάνουν
σ τά αυ τιά μ ας ζω ντανοί: «Π άλι μ έ χρόνια
μ έ καιρούς πάλι δίκιά μ ας θάναι».
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ΔΕΝ Ε Χ Ω μισή ώρα πού αποβιβάσθη
κα στο γραφικό λιμανάκι της Δάφνης.
Τό κίτρινο λεωφορειάκι άπό τις Καρυές
άργεΐ άκόμη κι έτσι μου δίνεται ή εύκαιρία νά γνωρίσω καί νά κουβεντιάσω μ’
ένα σωρό καλογέρους. "Αλλος έτοιμάζεται γιά τη Θεσσαλονίκη γιά κάποιο
πρόβλημα ύγείας* ένας κοντόσωμος κα
λοσυνάτος μοναχός έχει νά φροντίση έξω,
στον κόσμο, οικονομικές υποθέσεις της
μονής του* ό βεργολυγερός γέροντας άπό
τό ρωσικό μοναστήρι ήλθε γιά κάποιες
προμήθειες άπό τά μπακάλικα τής Δά
φνης: ένα μπουκάλι ρακή, μερικά κιλά
ζάχαρη, λίγο σαπούνι, κονσέρβες μέ
ψαρικά,— κρέας δέν τρώνε ποτέ οί μο
ναχοί,— καί δυο τρεις πλεξούδες σκόρδο.
Τρεις άδελφοί άγιογράφοι άπό τή Σκήτη
τής 'Αγίας "Αννας τακτοποιούν τό μοτοράκι τους γιά νά γυρίσουν στο μέρος τους.
Παρέκει ό Τελωνειακός ύπάλληλος σ κ ο 
τώνει, ρίχνοντας τήν πετονιά, τις ώρες
τής άνίας. Στο καφενεδάκι τού λιμανιού
άκούγεται σιγά κάποιο τρανζιστοράκι.
Αύτή είναι καί ή τελευταία έπαφή μέ τον
έξω κόσμο.
Πιάνω κουβέντα μέ ένα ρακένδυτο
άσκητή πού άκουμπα στο μπαστούνι του
καί περιμένει κι αύτός τό λεωφορειάκι των
Καρυών. Είναι ό γέρο-Μάρκος, έρημίτης
άπό τά Καρούλια. Οί έρημίτες αύτοί μέ
νουν καθηλωμένοι όλημερίς στις άπόμερες σπηλιές τους, άντικρύζοντας τον
ούρανό καί τή θάλασσα καί ζώντας μέ
λίγο παξιμάδι πού τούς στέλνουν τά
μοναστήρια. Μ έ τό κομποσκοίνι στο
χέρι προσεύχονται
άδιάλειπτα στον
Κύριο. "Ανθρωποι ήρεμοι καί πράοι,
έξοργίζονται, γίνονται έξαλλοι, άν άκούσοον γιά ένωση τών έκκλησιών, γιά οι
κουμενική κίνηση.
Κατά καιρούς, άπό τά βυζαντινά χρό
νια, τό ’Ό ρος έχει συνταραχθή άπό έρι
δες σάν κι αύτές. Ή φιλολογία μας λέγει
πολλά γιά τούς Κολλυβάδες, πού κατέ
φυγαν στο νησί τού Παπαδιαμάντη. Στις
μέρες μας, όλόκληρη μονή, ή Έ σφιγμένου, έχει άνυψωμένη μαύρη παντιέρα μέ
τήν έπιγραφή «’Ορθοδοξία ή Θάνατος»
κι άρνεΐται νά μνημονεύση τά όνομα τού
Οίκομενικού Πατριάρχη. "Εχει, λοιπόν,
καί τό "Αγιον Ό ρ ο ς τά προβλήματά του.
’Αλλά είναι προβλήματα πνευματικά,
άνάγονται στή σφαίρα τού ύψηλού και
τού εύγενούς. Γιατί στον "Αθω δέν έχει
θέση ή κοσμική μικρότητα. Τούτο γίνεται
φανερό σ έ κάθε σου βήμα.
Ή διαδρομή άπό τή Δάφνη ώς τις Καρυ
ές είναι άπό τις πιο ονειρώδεις.
Τό φιδίσιο δρομάκι, όπου διακινεΐται
τό μοναδικό λεωφορείο καί τό όχημα
τής Χωροφυλακής, όδηγεΐ στήν πρωτεύ
ουσα τής άγιορείτικης πολιτείας μέσα
άπό μιά άπαράμιλλη φύση, στολισμένη
μέ βουνά καί φαράγγια, χαράδρες καί
μικρούς χειμάρρους, μά προ πάντων πυκνό
τατο πράσινο κάθε λογής — φούντο υκιές καί καστανιές, μυγδαλιές καί πλατά
νια, ελιές καί έλατα καί άλλα δεντριά καί
θάμνους. Μόλις τό λεωφορείο άρχίση ν’
άνεβαίνη, άρχίζει κι ή συναυλία τών που
λιών, τό κελάρισμα τών νερών καί ή
σιγαλόφωνη ψαλμωδία τών
μοναχών
πού ταξιδεύουν μέ τό ίδιο λεωφο
ρείο γιά τήν πρωτεύουσα τού "Ορους, τό
ταπεινό χωριουδάκι τών Καρυών με τούς
πολύτιμους θησαυρούς τού Πρωτάτου.
Μιά συναυλία πού μοιάζει μέ δοξολογία
προς τον Κύριο γιά τά θαυμάσια πού δη
μιούργησε. Ό π ω ς άκριβώς τά ύμνεΐ ό
Προφητάναξ στις περίφημες ώδές του:

«Εύλογεΐτε
πάντα τά έργα Κυρίου
τόν Κύριον. 'Υμνείτε και ύπερυψοϋτε αύτόν είς τούς αίώνας.
Εύλογεΐτε, άγγελοι Κυρίου, ούρανοί Κυ
ρίου, τόν Κύριον. Υ μ νείτε καί
ύπερυψοϋτε αύτόν είς
τούς
αίώνας.
Εύλογεΐτε ΰδατα, πάντα ύπεράνω ίων
ουρανών, πάσαι αί δυνάμεις Κυ
ρίου, τόν Κύριον. 'Υμνείτε καί
ύπερυψοϋτε αύτόν είς τούς αίώ
νας.
Εύλογεΐτε, ήλιος καί σελήνη, άστρα του
ούρανοϋ, τόν Κύριον. 'Υμνείτε
καί ύπερυψοϋτε αύτόν είς τούς
αιώνας.
Εύλογεΐτε, πας όμβρος καί δρόσος καί
πάντα τά πνεύματα τόν Κύριον.
Υ μ ν είτε καί ύπερυψοϋτε αύτόν
είς τούς αίώνας».
Δροσοπηγή, πού άναβρύζει δρόσσ ψυχής.
Αύτό είναιτό "Οροςκι αύτή ή προσφοράτοο
σ’ έκεΐνον πού θά άρνηθή τά κοινά καί τά
μάταια, τά φθαρτά καί τά έπίγεια καί θά
καταφύγη στόν Παράδεισό του. Είναι
πραγματικά παραδεισένιο τό τοπίο άπό
τή Δάφνη ώς τις Καρυές. Είναι τόσο γοη
τευτικό τό θέαμα τής φύσης, πού ο έ τραβά
έξ όλοκλήρου, ώστε νά σου διαφεύγουν
εικόνες ξεχωριστής γραφικότητας στο
έσωτερικό τοϋ λεωφορείου κι οΰτε νά λογαριάζης τις συχνές πυκνές καθυστερή
σεις του («ή μηχανή πήρε νερά» άπό τή
χθεσινή βροχή καί «δέν τραβάει» τό πε
τρέλαιο). ’Αλλά όλα αύτά διορθώνονται
καί τό κίτρινο λεωφορειάκι συνεχίζει τόν
δρόμο του γιά νά άντικρύσης νέες όμορφιές καί νά νοιώσης νέες συγκινήσεις.
Πανιού όργιάζει τό πράσινο καί κάθετόσο
κάποια σκήτη ή ένα κελλάκι διακόπτει
τήν άγριότητα τοϋ δάσους, γιά νά σοϋ
θυμίσει πώς έδώ ζοϋν καί προσεύχονται
άνθρωποι άφιερωμένοι στόν Θεό καί πώς
δέν μ ετέχεις.σέ έξερευνητική άπόστολή
πού χάθηκε στά βάθη τής ’Αφρικής.
Τό λεωφορείο σταματά γιά λίγα λεπτά
στήν Ιδιόρρυθμη μονή Ξηροποτάμου,άφήνει τήν άλληλογραφία καί λίγα πράγματα
καί παίρνει πάλι τόν άνήφορο. Παρατηρώ
τούς συνεπιβάτες μου. Ό γέρο Μάρκος
πού ήλθε μαζί μας μετρά τό κομποσκοίνι
του καί κάνει τό σημείο τοϋ σταυρού, ένας
ροδομάγουλος γεροντάκος πού διατηρεί
πτ νδοχεΐο στις Καρυές, τόν έχει πάρει τοϋ
καλοϋ καιροϋ. Στά πίσω καθίσματα δυό
άφελεΐς προσκυνητές συζητοϋνμεγαλόφωνα γιά τις ιδιοτυπίες τοϋ "Ορους. Οί άπορίες τους βουνά. Αύτοί σίγουρα θά φύγουν
άπό τόν "Αθω καί δέν θάχουν μπορέση νά
τις λύσουν...
Βλέπω τό σκελετωμένο κορμί τοϋ γέροΜάρκου καί θαρρώ πώς ξέφυγε άπό τις
σελίδες τοϋ «Ταξιδεύοντας» τοϋ Νίκου
Καζαντζάκη. Πρέπει νά πώ ότι οί έρημίτες
αύτοί θεωρούνται ή «καρδιά τοϋ "Ορους»
καί είναι άνθρωποι θεοφοβούμενοι. £.υπνοϋν, άναπνέουν, κοιμούνται, διανύουν
τήν τροχιά τής ζωής καί σβήνουν μέ τό
όνομα τοϋ Κυρίου στά χείλη τους. Μέ
τήν παρουσία του οτή σκέψη καί τήν καρ-

9Α σκη τικές μορφές δοσμένες στήν λα
τρεία τοϋ Θεόν που π ίσ τ α υπηρετούν
αιώνες τώ ρα στήν Ιδιότυπη, μοναδικής στον
κόσμο, μοναστική π ολιτεία τον 'Αγι
ου νΟρους, μακρυά άπ ό τόν σύγχονο μηχα
νικό πολιτισμό μ έσα στήν ασύγκριτη γ α 
λήνη τοϋ ”ΑΘω.

διά τους. Ό Θεός είναι ό μοναδικός τους
σύντροφος κι άπό κείνον άντλοϋν δύναμη
και καρτερία.Βρίσκονται πολύ κοντά,σιμά
του. Καί βλέπουν κάποτε όράματα. Την
Παναγία, τον Χ ριστό, τούς άγιους. Ή
πίστη τους είναι βαθειά κι άμετακίνητη.
Κ ι’ αυτή τούς σώζει καί κάνει θαύματα.
Ό γέρο—Μάρκος ήταν άρρωστος. Εί
χ ε ούρια, καρκίνο τού είπε ό γιατρός,
ύψηλό πυρετό. Ζ ήτησε λαδάκι άπό τή
μονή Φιλοθέου, όπου βρίσκεται ή περίφημη«είκόνατής Παναγίας Γλυκοφιλούσας»,
πού κατά τήν παράδοση φιλοτεχνήθηκε
τον όγδοο αιώνα, άλείφθηκε μ’ αύτό καί
του πέρασαν όλα. Τώρα δεν βλέπει πιά
αίμα, του πέρασε κι ό πυρετός καί δοξολο
γεί τον Κύριο.
ΒΡΕΘ Η Κ Α στις Καρυές ντάλα μεσημέ
ρι. ’Αλλά γιά τούς άνθρώπους τού "Ορους
ήταν κιόλας άπόγευμα. Στά μοναστήρια
τής χερσονήσου, άρχιζαν ήδη, άν δέν τον
είχαν άμχίσει, τον έσπερινό. ’Ακολουθών
τας τήν συμβουλή του γραμματικού τής
'ίερας ’Επιστασίας, ένός νεαρού μοναχού
Διονυσιάτη, πήρα τό δρόμο γιά τό Κουτλουμούσι (πού δέν άπέχειάπό τήν αθω
νική πρωτεύουσα παρά δέκα λεπτά δρόμο
με τά πόδια) γιά νά προλάβω τον έσπερινό.
Ή διαδρομή εύχάριστη, κατηφορική, ανά
μεσα σ έ άναπαυτικό πράσινο, πού χάριζε
πλούσια σκιά, καί τό χώμα βρεμένο άπό
τή χθεσινή βροχή, ήταν γιά κείνη τήν
ώρα πραγματική άπόλαυση. Τό Κουτλουμούσι δέν άργησε νά φανή δίνοντάς μου
έξωτερικά τήν έντύπωση ένός μεσαιωνι
κού πύργου. Κατευθύνθηκα αμέσως στο
Καθολικό άπό τις γλυκέ ιές ψαλμωδίες
πού ξεχύνονταν στή μεγάλη αύλή τού
μοναστηριού. ’Αμέσως μέ τράβηξαν οί
τοιχογραφίες τού ναού. Ό λίγος χώρος
έπέβαλελ νά σχεδιασθοΰν μικρές οί μορ
φές, οί συνθέσεις όμως είναι πολυπρό
σωπες κι έντυπωσιάζουν. Σκηνές άπό
τή ζωή τού
Χριστού κι άπό τήν
Παλαιά
Διαθήκη.
Τήν
προσοχή
μου τραβάει άμέσως ή σύνθεση μέ τήν
έπιγραφή «Αινείτε τον Κύριον έν ψαλμοΐς καί όργάνοις». ’Εδώ ό καλλιτέχνης
μεταφέρει μία γνήσια λαϊκή σκηνή χο
ρού τής έποχής τής Τουρκοκρατίας.
Ή φωνή ένός σωματώδους καλογέρου
πού έχει κάποια πάθηση στά πόδια καί
γι’ αύτό προχώράει παράξενα, έρχετα»
βροντώδης νά διακόψη τούς συλλογι
σμούς μου: «Νά δούμε ποιος θά γλυτώση
άπό τό ζύγι του». Καί τό χέρι του δείχνει
τήν παράσταση της Δευτέρας Παρουσίας.
Ή τελευταία κρίση άπό τον Δίκαιο,
βασανίζει πολύ τον 'Αγιορείτη μοναχό.
"Οχι μόνο γιά όσα έκανε πριν στή ζωή
του, άλλα γιατί ή έννοια τής άμαρτίας
είναι σύμφυτη μέ τήν άνθώπινη παρουσία.
Καί σ ’ όλη του τή ζωή πασχίζει νά έξαγνισθή άπό τήν άμαρτία αυτή καί νά
παρουσιασθή καθαρός μπροστά στον
Κύριο, γιά νά άπολαύση τά άγαθά τής
άλλης ζωής.
Νά ένας ώραϊος τρόπος νά άνπμετωπίση
κανείς τον θάνατο θά σκεφτή έκεϊνος πού
δέν έχει πίστη. Ό τυφλωμένος άνθρωπος,
π:»ύ δέν μπορεί νά δή ούτεΛό πνευματικό
βάθος τής χριστιανικής ’Ορθοδοξίας,
ούτε τή μεταφυσική όμορφιά τού χρι
στιανικού βίου.
Ή σύνθεση είναι μεγαλειώδης. Τό
μάτι πέφτει στο Σατανά κι άναθυμάται
κανείς τά λόγια τής Άποκαλύψεως τού
Ίωάννου, όπως τά μετέφερε μέ θαυμαστό
τρόπο στή ζωντανή μας γλώσσα ό Σεφέρης:
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«Ξέρω πού κατοικείς. ’Εκεί πού είναι ό
θρόνος τού Σατανά. 'Ω στόσο κρατάς τό
όνομά μου καί δέν άπαρνήθηκες τήν πίστη
μου καί στις μέρες άκόμη πού ό Άντίπας
ό μάρτυράς μου ό πιστός θανατώθηκε στή
χώριβ σας όπου ό Σατανάς κατοικεί. Ό μ ω ς
έχω λίγα έναντίον σου. Είναι κάποιοι
κοντά σου πού κρατούν τή διδαχή τού
Βαρλαάμ πού όρμήνεψε τον Βαλάκ νά
βάλει σ έ σκάνδαλο τούς γιούς τού’Ισραήλ,
νά φάνε είδωλόθυτα καί νά πορνευτούν.
"Ετσι έχεις κι έσύ κοντά σου κάποιους
πού κρατούν παρόμοια τή διδαχή τών
Νικολαΐτών. Μ ετάνοιωσε λοιπόν, ειδεμή
έρχομαι γρήγορα m τούς πολεμήσω μέ
τήν ρομφαία τού στόματός μου».
Καί πρέπει άκόμη νά είπωθή τούτο. Ό τ ι
ό Χριστιανός, ό μοναχός πού προβάλλεται
ώς ύπόδειγμα γιά τον Χριστιανό, δέν άμαρτάνει μόνο μέ τις πράξεις, άμαρτάνει καί
μέ τις σκέψεις. «’Εν λόγφ,έργο) ή διανοίμ».
Βλέπει τό ζύγι καί άναρριγά καί βρίσκε
ται πάντοτε σ έ έγρήγορση. Μέ τήν προ
σευχή, μέ τήν ψαλμωδία, μέ τά άγαθά
έργα.
Μ έ προθυμία δέχομαι τήν πρόταση τών
μοναχών νά συμφάγωμε στήν κοινή Τρά
πεζα, περισσότερο γιά νά ζήσω άπό κοντά
τήν χαρακτηριστική αύτή ώρα τής μονα
χικής ζωής. Τό κοινόβιο δέν-έχει άκόμα
όργανωθή καλά κι έτσι δέν διαβάζουν
έδώ τό άπαραίτητο ψυχωφελές άνάγνωσμα
σχετικά μέ τήν έορτή τής ήμέρας, όπως
όρίζουντά τυπικά καί γίνεται στις πιο πολ
λές μονές τού "Ορους. Ή Τράπεζα είναι
τεράστια, δείγμα τής άλλοτινής άκμής
τού μοναστηριού. Οί μοναχοί μέ βάζουν
άνάμεσά τους στο κεντρικό τραπέζι. Είναι
* καμμιά τριανταριά κι άμέσως μετά τήν
εύλογία τού οίνου, τού άρτου καί τού έλαι
ο υ άπό τον γηραιότερο, ρίχνονται μέ βου
λιμία στο λιτό άλλά άφθονο φαγητό. 'Ο 
πωσδήποτε γιά τούς άνθρώπους αύτούς,
πού στερούν ran. τόσα, τό φαγητό είναι
μιά μικρή χαρά. Μπρος στον καθένα
ύπάρχει ένα πιάτο μέ μπακαλιάρο, μαγει
ρεμένο μέ λάδι καί πατάτες, μερικές φέτες
ψωμί, ένα κρεμμύδι, ένα δοχείο μέ κρασί
καί πεντέξι μούσμουλα. Ό λ α νόστιμα, εύλογημένα.Μετά τον κάματο τής ήμέρας, ή
συγκέντρωση αύτή, δέν έχει άπλώς τον
χαρακτήρα κορεσμού τής πείνας. Στο τρα
πέζι ό μοναχός διακόπτει γιά λίγο τή μο
ναξιά του, γιά νά βρεθή κοντά στο συνο
δοιπόρο τής ζωής του, ν’ άνταλλάξη κά
ποια κουβέντα. Ό τα ν τελειώ ση ό γηραιότερος μοναχός εύχαριστεΐ τον Θεό καί
καθένας άποτραβιέται στο κονάκι του,
γιατί σέ λίγο θά σημάνη τό άπόδειπνο.
Τήν έπισημότητα τού δείπνου δείχνει
καί ή έμφάνιση τών μοναχών. Φορούν
όλοι ράσο καί έπανωκαλύμμαυχο. "Ετσι
προσέρχονται γιά τις καί τις
άκολουθίες.
Γ ι’ αύτούς είναι καί τό
φαγητό μιά τελετή.
Οί Καρυές είναι ή μοναδική ίσως περί
πτωση χωριού στον κόσμο, όπου ήθελημένα δέν ύπάρχει ούτε μιά γυναίκα. ’Εδώ
όλες τις δουλειές τις κάνει ό άνδρας.Μά
πόση τάξη ύπάρχει παντού, πόση καθα
ριότητα καί
νοικοκυριό. ’Ακόμη καί
γλάστρες καί λουλούδια καί άλλα έργα
πού τά συνηθίσαμε άπό τό γυναικείο χέρι.
Λαϊκοί καί μοναχοί κάνουν όλες τις δου
λειές. Έ χ ο υ ν , γι’ αύτό, όλον τον καιρό.
Ή μέρα κυλάει στις Καρυές άργά καί '.ά
γεγονότα στή ζωή τών άνθρώπων έλάχιστα. Ό έρχομός καί τό φευγιό τού λεωφο
ρείου γιά τή Δάφνη, περαστικοί έπισκέπτες πού έφοδιάζονται μέ τό διαμονητήριο
καί φεύγουν γιά τά μοναστήρια, μερικοί

μοναχοί πού έρχονται γιά τον γιατρό ή τον
τσαγκάρη (άν δέν έχουν ειδικευμένο μονα
χό στο κοινόβιό τους ή ζοΰν ώς έρημίτες)
κι άλλοι πού κάνουν προμήθειες στά
μπακάλικα τού χωριού. Υπάρχουν κι
ένα - δυο ξενοδοχεία.
Αύτό στο όποιο καταλύομε, έχει τήν
έπιγραφή: «H otel e x tra Prim a»! Διατηρεί
καί μαγέρικο γιά τις άνάγκες τών προσκυ
νητών. "Εχει βραδυάσει καί τό χωριό έχει
νεκρωθή. Στο ξενοδοχείο έχουν άνάψει
μ ιά -δυο λάμπες πετρελαίου. Δ υ ο -τρ εις
λαϊκοί κι ένας σερδάρης τά κουτσοπίνουν
στή γωνιά τού μαγέρικου. "Ανθρωποι ήρε
μοι; άναθυμούνται μνήμες άπό τά μέρη
τους. Κουβέντες ειρηνικές, ζεστές, γεμά
τες νοσταλγία. Ό ξενοδόχος προθυμοποι
είται νά μάς φιλέψη λίγο κρέας μέ μανέ
στρα πού περίσσεψε. Μά προτιμούμε μιά
όλόγλυκια ντομάτα καί λίγη άπό τή νοστιμώτατη φασολάδα πού άχνίζει στή
φωτιά. Τό κρέας είναι έξω άπό τήν άτμόσφαιρα τού Ό ρους. Οί μοναχοί δέν τό
συνηθίζουν. Μετά άπό λίγο άνεβαίνομε
γιά ύπνο. Τό στρώμα είναι κάπως σκληρό,
άλλά μετά άπό μιά τόσο γεμάτη μέρα καί
μέ τή σκέψη πώς ό ύπνος μάς παίρνει στήν
καρδιά τούΌ ρους, τά πάντα μάς φαίνονται
άνετα κι άναπαυτικά καί δέν άργούμε νά
παραδοθσύμε στόνΜορφέα, πού παρ’ όλο
τον χριστιανισμό τού "Αθω, έξακολουθεΐ
νά φτεροογίζη στον ύπνο τών άνθρώπων
του καί νά τούς όδηγεΐ σ έ χριστιανικώτατα
συνήθως όράματα.
ΣΤΟ καθολικό τής παραθαλάσσιας μονής
Γρηγορίου . παρακολουθώ τήν προ^ίνή
λειτουργία. Είναι νύχτα άκόμη, όταν τό
μελίσσι τών μοναχών ξεχύνεται στον αυ
λόγυρο τού μοναστηριού μέ ένα κερί ή
ένα φακό στο χέρι, γιά νά κατευθυνθή
στον ναό. Στή λάμψη τών καντηλιών οί
τοιχογραφίες, τά άνατολικής τέχνης άναλόγια,ό βυζαντινός τροΰλλος,ό πολυέλαιος
μέ τις άγιογραφίες, τό ξυλόγλυπτο τέμπλο
σέ μεταφέρουν σέ έναν άλλο κόσμο, πού
τον ζωντανεύουν οί ψαλμοί, οί δεήσεις, οί
προσευχές καί οί κατανυκτικές μελωδίες.
Άκκουμπισμένοι στά στασίδια τους οι μο
ναχοί έχουν άποθέσει τό φθαρτό καί άμαρτωλό σαρκίο τους καί έχουν γίνει πνεύμα,
έχουν ένωθή μέ τον Χριστό. Τό μοσχολίβανο σκορπά πραγματικά εύωδία πνευμα
τική καί τό ρυθμικό κουδούνισμα τού
θυμιατηριού υπογραμμίζει τήν ιερότητα
καί τήν έπισημότητα τού χώρου. Αύτήεΐναι
ή μεγάλη ώρα τή ς πίστεως, άλλά καί τού
Βυζαντίου. Ή έμφάνιση στο ίερό τού ιε
ρομόναχου μέ τά χρυσοποίκιλτα άμφια,
πού είναι ό λειτουργός τής ήμέρας, μοΰ
φέρνει στο νοΰ τούς έξαίσιους στίχους
τού Κωνσταντίνου Καβάφη:
«’Εκεί σάν μπώ, μές σ ’ έκΚλησία τών
Γραικών...».
Έ δ ώ στο ΆγιώνυμονΌρος, περισσότερο
άπό όπουδήποτε έχω τήν αίσθηση αύτή,
πού τόσο παραστατικά άποδίδει ό Ά λ έ ξανδρινός ποιητής, μέ τήν άνεπανάληπτη
τέχνη του. Άκκουμπισμένος σ ’ ένα άκρινό
στασίδι, μέ σφαλιστά τά μάτια ταξιδεύω
μέ τής φαντασίας τά φτερά καί φθάνω πολ
λά χρόνια πίσω. ’Απομονωμένος στο
Ό ρ ο ς, νομίζω πώς ζώ σ έ μιά μεσαιωνική
πολιτεία, πώς είμαι καί γώ κάτοικος τού
θαυμάσιου αύτοΰ χώρου καί πώς σ έ λίγο,
όταν τελειώ σει ή λειτουργία, θά φύγω μέ
τό μικρό πλοιάριο, τΐ λέω; μέ τό βυζαν
τινό δρόμωνα γιά^τήν Βασιλεύουσα γιά
κάποια ύπόθεση. Μά ή φωνή τού έκκλησάρη μέ ξαναφέρνει στήν πραγματι
κότητα μέ μιά πρόταση, πού μέ γεμίζει

λικές ρήσεις γιά τούς άλιεΐς. Ά π ό τόν
Ματθαίο, τόν Μάρκο, τόν Λουκά. Ά π ό
τούς άλιεΐς είναι γνωστό ότι κάλεσε ό
Χριστός τούς μαθητές του καί τούς είπε:
«Δεύτε όπίσω μου καί ποιήσω ύμάς
άλιεΐς άνθρώπων». Μετά μιλούν γιά τ ό ;
άπόστολο Άνδρέα, πού ήταν κι αύτός,
όπως τά άλλα παιδιά τού Ιωνά, ψαράς,
άπό τή Βησθαϊδά, στή δυτική όχθη τής
λίμνης Τιβεριάδος. Καί ψέλνουν σιγα
λόφωνα, μελωδικά, τό άπολυτίκιό του:
«*Ως τών Α ποστόλω ν πρωτόκλητος...»
Οί μοναχοί συχνότατα μιλούν γιά τούς
Α ποστόλους. Ά λ λ ω σ τ ε κι έκεΐνοι άκολούθησαν τό άσκητικό παράδειγμα τού
Χριστού καί ιδιαίτερα ό Παύλος, κατ’
έξοχήν άσκητής, πού μόνο άποσύρθηκε
στήν έρημο τής Α ραβίας, άλλά αίσθάνόταν σέ όλη του τή ζωή έντονη τήν άνάγκη νά «ύποπιάζη καί δουλαγωγή τό σώμα
του διά νά μή άποδειχθή άδόκιμος» (Α'
προς Κορινθίους έπιστολή Θ' 27) Ά π οστολικό θεωρούν οί μοναχοί καί τό δικό
τους έργο. Δέν έχει σημασία, άν είναι
άποτραβηγμένοι άπό τόν κόσμο. Μέ τήν
άσκηση, όπως καί οί Α π όστολοι, δείχνουν
τό δρόμο γιά μιά άληθινή χριστιανική
ζωή. Είναι γνωστό ^ρτι ό Χριστιανισμός
θεωρεί τήν ά σκησή όλων- τών πιστών:
κληρικών, μοναχών καί λαϊκών (κοσμι
κών) μέ διάφορες βέβαια βαθμίδες. « Ό
ιερός Χρυσόστομος», γράφει ό Φλωρόφσκι, μεγάλος ’Ορθόδοξος θεολόγος,
«δέν έθεώρει τήν μοναστικήν ζωήν ώςμίαν
άνωτέραν κατεύθυνσιν διά τούς έκλεκαούς
άλλά μάλλον ώς γενικόν εύαγγελικόν κα
νόνα, προοριζόμενον δι* όλους τούς Χρι
στιανούς. Εις τό σημείον τούτο συμφωνεί
πλήρως μέ τήν κυρίαν παράδοσιν τής
άρχαίας ’Εκκλησίας, άπό τού Μεγάλου
Βασιλείου καί τού Αύγουστίνου μέχρι
τού Θεοδώρου τού Σουδίτου είς τούς μετέπειτα χρόνους».

Ή ύπακοή κ αι ή τήρηση των π α ρ α δ ό
σεων είναι απ ό τις μεγαλύτερες αρετές
των μοναχών τον 'Αγίου "Ορους. Με
Θρησκευτική εύλάβεια τηρούν αυ τά πού οι
παλαιότεροι άφησαν κ α ι διαφυλάσσουν σαν
κόρη οφθαλμού τ α κειμήλια των αιώνων.

ένθουσιασμό. Ό ήγούμενος μέ ρωτά άν
θάθελα νά διαβάσω κανένα άπό τσύς βα
σιλικούς ψαλμούς του Δαυίδ. Δέχομαι μέ
προθυμία καί δέος. Καθώς διαβάζω νιώ
θω νά καθαρίζω, ν’ άπολυτρώνωμαι, συ
νειδητοποιώ τό πνευματικό βάθος τών
λόγων τού Προφητάνακταί
«Έπίβλεψον έπ’ έμέ και έλέησόν με κατά
τό κρίμα τών άγαπώντων τό όνομά σου.
Τά διαβήματά μου κατεύθυνον κατά τό
λόγιόν σου, καί μή κατακυριεύσάτω μου
πάσα άνομία. Λύτρωσαί με άπό συκοφαν
τίας άνθρώπων καί φυλάξω τά έντολάς
σου. Διεξόδους ύδάτων κατέδυσαν οι
όφθαλμοί μου, έπεί ούκ έφύλαξα τον
νόμον σου. Δίκαιος εΐ, Κύριε, καί εύθεΐαι αί κρίσεις σου. Έ νετείλω δικαιοσύ
νην τά μαρτύριά σου καί άλήθειαν σφο
δρά. Έ ξέτη ξέ με ή ζήλος σου ότι έπελάθοντο τών λόγων σου οί έχθροί μου»...
Οί ώρες στη μονή Γρηγορίου κυλούν
ήρεμα, τό περιβάλλον, ή άτμόσφαιρα
σοϋ μεταδίδουν καί σένα τή γαλήνη τους.
Ζωή άληθινά χαρισάμενη. Κουβεντιά

ζομε μέ τούς μοναχούς, παρακολουθούμε
τήν έτοιμασία τού φαγητού μέ τις τε
ράστιες χύτρες πού τοποθετούνται στον
πυρωμένο κλίβανο.-Στή γωνιά ένας περα
στικός γευματίζει μέ λίγα φασολάκια καί
δ,τι άλλο άπό τό χθεσινό φαγητό τον
φίλεψε ό άρχοντάρης. Στή βιβλιοθήκη
ρίχνω σκόρπιες ματιές καί θλίψη μέ
καταλαμβάνει στή σκέψη ότι τόσοι θη
σαυροί είναι άδύνατο νά γίνουν κτήμα
μας, όχι σέ μιά άλλά σέ πολλές ζωές. Τώρα
όμως μέ τις μικροταινίες, ή μελέτη τών
πολυτίμων κειμένων πού διασώζουν οί
άγιορείτικες βιβλιοθήκες δέν είναι πιά
δύσκολη ύπόθεση.
Δυο μοναχοί φεύγουν γιά ψάρεμα. Μέ
προθυμία μέ παίρνουν μαζί τους. Θαυμά
ζει κανείς καί τήν έμπειρία καί τήν ύπομονή τών άνθρώπων αύτών. Κ ’ ή βάρκα
γεμίζει άπό μεγαλόσωμους,«χάνους» πού
σπαρταρούν στό κατάστρωμά της. Εύλογία Κυρίου. Δοκιμάζω κι έγώ τήν καθετή χωρίς έπιτυχία. «Στό όνομα τού Κυ
ρίου» μού λέγει ό πάπα Ρηγΐνος πού είναι
μαζί μας. «Στό όνομα τού Κυρίου»
ρίχνω τήν καθετή καί άμέσως άνεβάζω
κι έγώ ένα σπαρταριστό μεγαλόσωμο
«χάνο». Χαμογελούν οί δυό μοναχοί καί
σταυροκοπιούνται. Κάνω κι έγώ τον
σταυρό μου κι εύχαριστώ τον Θεό γιά
τήν εύλογία. Αύριο θά μαγειρέψουν τά
ψάρια μέ δυό τρόπους, λαδιά καί ψητούς
γιά τούς γεροντότερους μοναχούς πού
πρέπει νά τρώνε έλαφρύ φαγητό. Έ νώ
ρίχνουν τήν πετονιά, άναφέρουν ευαγγε

ΑΝΕΒΑΙΝΟΝΤΑΣ κανείς στή Σιμωνόπετρα έχει τήν έντύπωση πώς όδεύει στον ούρανό κι όταν φθάση στούς «περιστερώνες»
αύτούς τού Α γίου "Ορους βρίσκεται πρα
γματικά «έπί πτερύγων άνεμων» «έν μέσω
νεφελών». Έ χ ε ι ήδη έπιτύχει μιά σημαν
τική άπομάκρυνση άπό τόν κόσμο. Αύτό
τό συνειδητοποίησα σιόν αυλόγυρο τού
ναού, όπου καθίσαμε μαζί μέ τόν συντα
ξιδιώτη μου νά άπολαύσωμε τήν έξαίοια
γαλήνη. ’Εκεί μάς πλησίασε ένας γέροντας
μοναχός καί μάς ρώτησε άπό πού είμαστε.
Ή ταν άρρωστος καί κουρασμένος, γι’
αύτό άναπληροΰσε στό κελλάκι του έκεΐ
δίπλα τις πολλές άκολουθίες μέ τό κομποσχοίνι. ’Εκεί τού πήγαιναν λίγο φαγάκι
οί άδελφοί του μοναχοί. Μοναδική του
άσχολία ήταν οί τρεις γλάστρες του, μιά
μαντζουράνα, ένας βασιλικός καί μιά γαρουφαλιά πού είχε πάνω της δυό κόκκινα
γαρύφαλλα καί τήν φρόνιιζε μέ ιδιαίτερη
άγάπη. Γιά τόν άνθρωπο έκεΐνο οί τρεις
γλάστρες ήταν ό δικός του κόσμος.
Γιά μιά στιγμή ό μοναχός έφυγε άπό
κοντά μας καί ξαναγύρισε φέρνοντας τά
δοό μοναδικά γαρύφαλλα τής γλάστρας
του, πού τά πρόσφερε στούς δυό μας. Α π ο 
στερήθηκε δηλαδή τόν κόσμο του, όλόκληρο τόν κόσμο του καί μάς τόν χάρισε.
Α λήθεια , πού άλλοΰ άγαπητέ άναγνώστη
μπορείς νά έχης τήν εύκαιρία νά γνωρίσης τέτοιους άνθρώπους, γεμάτους τόση ν
άγάπη; Άγάπη, ναι αύτό είναι τό βασι
κό χαρακτηριστικό τού Α γίου "Ορους καί
τό πολύτιμο μήνυμά του.στή σύγχρονη
ταραγμένη έποχή μας.
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Α Π ΕΝ Α Ν ΤΙ άπ’ τό ’Ά κτιο, στην
είσοδο του Άμβρακικοΰ κόλπου,
είναι χτισμένη ή ΙΙρέβεζα. Γαλή
νια και πανέμορφη πολιτεία έχει
δέσει άπ’ τά πρώτα της χρόνια την
ζωή της μέ τη · θάλασσα. Καί σάν
τήν κοιτάς,καθώς ζυγώνεις στο λιμάνι
της, θωρεΐς πώς είναι γερά καρφω
μένη άπό χρόνια πολλά πάνω στις
ύπέροχες ακτές του Άμβρακικου.
Πλησιάζοντας φέρνεις στο νου σου
τήν ιστορία της. Χτισμένη έδώ σ’
αυτό τό στενό πέρασμα κατά τό 10ο
αιώνα μ.Χ. γνώρισε τήν ορμή δλων
τών βαρβαρικών ορδών που κατέβη
καν άπό τον Βορρά στήν Πατρίδά
μας. Σάν πόλη, μέ τό σημερινό της
σχέδιο, ξαναχτίστηκε τον 13-ΐ4ο
αιώνα. 'Η μοίρα της έγραφε πώς
έπρεπε νά περάσει πολλά μέχρι σή
μερα. Λιμάνι ιδανικό καί θέση στρα
τηγική, μοναδική σχεδόν, στά πα
ράλια της ’ Ηπείρου, έγινε στόχος
πολεμικών επιχειρήσεων καί άντικείμενο κατακτητικών επιθέσεων
τών Ε νετώ ν, τών Γάλλων, τών
Τούρκων καί τών Τουρκαλβανών τ ’
Ά λή Πασά, πού μπόρεσαν νά κα
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ταστρέφουν δ,τι οι άλλοιείχαν αφήσει
νά ξεφύγει άπ’ τήν ορμή τους. Οι κά
τοικοί της σε κάθε πόλεμο καί σε
κάθε ξεσηκωμό πλήρωναν τον δικό
τους φόρο αίματος, πάντοτε μέ τήν
ελπίδα της λευτεριάς τους. 'Η λευ
τεριά δμως άργησε νάρθει πολύ.
Σ τις 20 ’ Οκτωβρίου τού 1912 τά
Ελληνικά στρατεύματα, λίγο έξω
άπό τήν Πρέβεζα, στά ερείπια της
άρχαίας Νικόπολης, συντρίβουν τήν
Τουρκική άντίσταση καί ή Πρέβεζα,
λεύτερη πιά, ύψώνει τήν Γαλανόλευ
κη. Σήμερα παρουσιάζει άξιόλογη
έμπορική κίνηση, οικονομική άνθηση
και μιά πολύ έλπιδοφόρα τουριστική
άνάπτυξη. Οί άκτές της πανέμορφες,
δέχονται κάθε χρόνο δλο καί περισ
σότερους τουρίστες, Γάλλους καί
’Ιταλούς κυρίως πού απολαμβάνουν
τήν Ελληνική θάλασσα καί τον έλληνικό ήλιο σ’ ένα περιβάλλον άγνό,
άμόλυντο σχεδόν άπό τον τεχνολογι
κό πολιτισμό κι άπ’ τούς δγκους τού
μπετόν. Τ ό Ά κ τιο , άπέναντί της, μέ

νει άσάλευτο μέ τό μεσαιωνικό ταυ
κάστρο. Στο κομμάτι της θάλασσας
που άπλωνε rat ήρεμη ανάμεσα τους,
τό 31 π .Χ . ή ιστορία έζησε τήν πιο
συγκλονιστική ναυμαχία τών Ρωμαϊ
κών χρόνων δταν στις 2 Σεπτεμβρί
ου ο στόλος του Όκτάβιου συντρίβει
και -διαλύει τον στόλο τού παλιού του
φίλου Αντώνιου καί της Βασίλισ
σας της Αίγύπτου Κλεοπάτρας. 'Η
ναυμαχία πού έμεινε γνωστή στήν
ιστορία σάν ναυμαχία τού Ά κτιου
είναι σταθμός στήν Παγκόσμια ' Ι 
στορία καί άφετηρία τής Ρωμαϊκής
κυριαρχίας στον τότε γνωστό κόσμο.
Στήν άνάμνηση. αύτής τής νίκης ό
Όκτάβιος βάζει τά θεμέλια, στήν
παραλία πού είχε στρατόπεδεύσει
τον στρατό του καί είχε στήσει τό
στρατηγείο του, μιάς νέας πόλης πού
τής χαρίζει τήν ελευθερία καί τήν
άσυλία. Χτίζει τήν όνομαστη Νικόπολη, σύμβολο τού θριάμβου του καυ
τής κυριαρχίας του.

Η ΝΙΚΟ Π ΟΛΗ χτισμένη στο λι
μάνι Κόμαρον* (Μύτικα) γνώρισε μέ
ρες άκμής άξιοζήλευτης ακόμη, ά λ 
λα. καί ραγδαίας παρακμής. Ή έξαιρετική της θέση συγκέντρωσε με την
πάροδο των χρόνων τούς περισσό
τερους κατοίκους τής ’ Ηπείρου πού'
φθάσανε τον πληθυσμό της στα χρό
νια τής άκμής στις 300.000. 'Η εύ
νοια τού Αύγούστου καί ή έμπορική
της κίνηση πού φαίνεται άπο το χτί
σιμο τριών λιμανιών (Κόμαρος, Γλυκή, Άνακτόριο) έγιναν ή αίτια νά
γίνει κέντρο πολυεθνικό. Ή παραχωρηθεισα άτυλία συγκέντρωσε στη
Νικόπολη άνθρώπους άπ’ δλα τά
μέρη του κόσμου πού τής έδωσαν
κοσμοπολίτικο χρώμα. Οι Ρ ω 
μαίοι γύρω άπο τη Νικόπολη χτί
ζουν ένα τεράστιο σε μήκος τείχος
καί σε σχήμα «Π» για νά την προφυλάξουν άπο τις επιδρομές διαφό
ρων φυλών πού κατέβαιναν την επο
χή εκείνη στή Εύρώπη. Στά χρόνια
τής Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας πα
ρουσιάζει μεγάλη πολιτιστική καί
πνευματική κίνηση. 'Ιδρύονται φιλο
σοφικές σχολές, άπ’ τις όποιες ξεχω
ρίζει ή σχολή τού Στωικοΰ φιλόσο
φου Επίκτητου, πού ιδρύεται, τό
94 μ.Χ. Κτίζεται τό μικρό καί τό με
γάλο θέατρο, τό στάδιο, τό ύδραγωγειο, τά λουτρά. Σήμερα σώζονται
άνάμεσα σέ οργιώδη βλάστηση τά
έρείπια δλωντών κτισμάτων αύτών.
Τό μικρό θέατρο —’Ωδείο, λίγο έξω
άπο τά Βυζαντινά τείχη πού άναστηλώθηκε σχεδόν ολόκληρο έχει ήμικυκλική ορχήστρα, σκηνή, άποχετευτικό σύστημά καί καλό σύστημα άκμυ
στικής χάρις σέ τρεις ύπόγειες '‘σή
ραγγες πού επικοινωνούν μέ μικρά
άνοίγματα μέ τις κερκίδες. ’Έ χ ει
χωρητικότητα 2.500 θεατών περί
που. Τό μεγάλο θέατρο, δυο χιλιόμε
τρα άπο τή Νικόπολη, βρίσκεται έξω
άπο τό χωριό Σμυρτούλα. Δίπλα του
τό άρχαΐο στάδιο καί τό ιερό τού
’Απόλλωνα, ό ναός τού οποίου είναι
σχεδόν ολοκληρωτικά κατεστραμμέ
νος. Κτίσμα τής Ρωμαϊκής εποχής
είναι καί τό ύδραγωγείο τής Νικόπολης πού δέχονταν νερό μέ άγωγούς μήκους πολλών χιλιομέτρων
άπο τον ''Αγιο Γεώργιο Φιλιππιάδας.

οΕ π ά ν ω οι τεράστιες μαρμάρινες φιγού
ρες πού δείχνουν κ α τ ά τρόπο εντυπωσιακό
την Θυσία τών γυναικών του Σουλίου στο
Ζ άλογγο κ αι κάτω τμήμα τών ερειπίων
τής αρχαίας Ν ικοπόλεως όπω ς σώ ζονται
σή μερα γ ια νά μαρτυρούν στους αιώνες
την ιστορική συνέχεια τής Φυλής.

Οί εκβολές τοϋ π ο τα μ ού 9Α χέροντα πού
αιώ νες τώ ρ α κυλά τ ά νερά του ή συχα στην
η πειρω τική γή κ α ι πού σ τενά έχ ει συνδεθή
μ έ τήν ελληνική μυθολογία κ α ι τήν ιστορία.

τής άνθρώπινης φύσης τήν νέκρωσε.
Οί ναοί τών Βυζαντινών χρόνων μέ
τις υπέροχες ψηφιδωτές δαπεδογραφίες (οί τοίχοι τους είναι σχεδόν κα
τεστραμμένοι) παρουσιάζουν στά μάτιας μας ολοκάθαρα τά χρόνια τής
δόξας. Έ δ ώ ή βυζαντινή τεχνοτροπία
παρουσιάζεται συγκεχυμένη μέ στοι
χεία συριακής καί αιγυπτιακής τ έ 
χνης πράγμα πού μαρτυρεί το πολυ
εθνικέ χρώμα τού πληθυσμού της.
’ Ερείπια σώζονται άπέ τις βασιλικές
τού 'Αγίου Δημητρίου, τού Ά λκ ίσ σονα τού ’Επισκόπου Νικοπόλεως,
τού ’Επισκοπικού Μεγάρου καί άλ
λων δύο τρίκλινων βασιλικών. Σ ώ 
ζεται έπίσης άρκετά καλά διατηρη
μένο το ’Ιουστινιάνειο τείχος πού
έχει πάχος δυόμιση μέτρα περίπου
καί μήκος δύο χιλιόμετρα. Τό Β υ
ζαντινέ αύτέ τείχος πολύ μικρότερο
σε μήκος τού Ρωμαϊκού περικλείει
μικρέ μέρος τής πόλεως καί δείχνει
δτι κατά τήν κατασκευή του είχε
αρχίσει ήδη ή παρακμή.
ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ τήν Νικόπολη
καί προχωρώντας πρές τέ εσωτερικέ
τού Νομού πολύ κοντά στή Πρέβεζα
συναντάμε τά βουνά τού Ζαλόγγου,
πού τέ 1803 ή θυσία τών Σουλιώτισσων τάδεσε στενά μέ τήν ιστορία καί
τούς αγώνες τού Έθνους μας. Τ έ
Ζάλογγο δέν είναι πιά βουνό. Είναι
τέ άντιπροσωπευτικώτερο σύμβολο
τής θυσίας, είναι τέ τίμημα τής
λευτεριάς. Είναι μιά κραυγή μετέωρη
πού σάν κοιτά κάνείς τέ μνημείο, τήν

άκούει ν’ άντιβοά στά αύτιά του*
Τετρ ακόσια δέκα σκαλοπάτια καί
άρκε ;ά ανηφορικέ μονοπάτι οδηγούν
άπέ τέ μοναστήρι στέν τόπο τής Ου
σίας τά βήματα τού έπισκέπτη. Κι’
δσο άνεβαίνει τά σκαλιά καί κοιτά
ψηλά στή κορφή πού είναι συμβολικά
στημένες οί τέσσερες γυναικείες μορ
φές στήν στερνή τους χορευτική φι
γούρα τόσο φαίνεται νά ξεφεύγει ή
κορυφή καί νά μένει άπιαστη. Καί
σάν τ ’ άνέβασμα φθάσει στέ τέλος
του καί ό έπισκέπτης σταθεί δυέ
μέτρα έξω άπέ τέ μνημείο, στή με
ριά τού γκρεμού, έκεί πού μένουν
ακόμα χαραγμένα τά τελευταία βή
ματα των Σουλιώτισσων δέν πρέπει
νά θίξει τή ματιά του χαμηλά, γιατί
σαν δεί την ομορφιά πού απλώνεται
στα πόδια του ζωγραφισμένη μέ
βραχια, δέντρα,λαγκάδια καί γάργαρα
νερά, δεν θα μπορέσει νά εξηγήσει
μέσα του μέ τή λογική του τήν από
φαση εκείνη. Μόνο θά μείνει αμίλη
τος, λες καί τέ μεγαλείο πού είχαν
εκείνα τά πηδήματα τού πήρε τή
μιλιά, νά συλλογιέται τί είναι πιέ
δμορφο, ή ζωή ή ή λευτεριά!.
Κάτω απ’ τέ βράχο τέν ιερέ καί
καθαγιασμένο άπέ τέ αίμα τών
Σουλιωτισσων, φυτευμένο μέσα στά
βραχια είναι τέ ιστορικέ .μοναστήρι
τ ’ "Αη Ταξιάρχη, πού όπως λέει ή
τοπική παράδοση τδχτισε κάποιος
βοσκές, ό Σάββας πού βρήκε, καθώς
εβοσκε σέ κείνο τέ μέρος τά πρόβα
τά του, τήν εικόνα τών 'Αγίων Ταξιαρχών. 'Η παράδοση άναφέρει δτι
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Κοντά στο υδραγωγείο βρίσκονται
τά λουτρά, κτίριο μέ τοξοειδές σχήμα
καί θολωτή στέγη.
Στο Μουσείο τής Νικόπολης
φυλάγονται ευρήματα τής άρχαίας
Ελληνικής καί Ρωμαϊκής εποχής,
άγάλματα θεών, δύο μαρμάρινες
σαρκοφάγοι μέ άνάγλυφες τ:αραστάσεις, ένας γυάλινος άμφορέας,
μοναδικές για τήν τεχνική του καί
αρκετά νομίσματα μέ τήν έπιγραφή:
«Νικόπολις ιερά» ή «Σεβαστού κτίσμα» ή «Νικοπόλεως άσυλον». Κατά
τούς πρώτους Χριστιανικούς χρό
νους άναφέρεται χωρίς νάναι άπόλυτα
έξακριβωμένο δτι την Νικόπολη έπισκέφθηκε ό ’Απόστολος Παύλος.
Μετά τον 3ο αιώνα μ.Χ . ή Νικόπολη
δέχεται τις άλλεπάλληλες επιδρομές
τών βαρβάρων. Πρώτοι έρχονται οι
Βησιγότθοι μέ τον Φριτιγέρνη το
380 μ .Χ .’Ακολουθούν με :ά λίγα χρό
νια, το 395 οί έπ-θέσεις τού ’Αλάριχου, γιά νάρθουν κατόπιν οί Γότθοι,
οί Βάνδαλοι, οί Σλαύοι καί τέλος οί
Βούλγαροι, γιά νά τήν γκρεμίσουν καί
νά σταματήσουν γιά πάντα πιά τη
ζωή της. 'Η Νικόπολη άφού άντεξε
1.109 χρόνια περνά πλέον στην ιστο
ρία. Τά ερείπιά της θυμίζουν πώς
κάποτε έδώ ύπήρξε μιά μεγάλη, μιά
άληθινή πρωτεύουσα πού το μίσος

ό άγνός έκείνος άνθρωπος έμαθε σέ
ποια έκκλησιά άνήκε ή εικόνα καί τή
γύρισε* την άλλη όμως μέρα ή εικόνα
ξαναγύρισε στο Ζάλογγο. Αύτό έπαναλήφθηκε δυό—τρεις φορές καί ό
βοσκός άποφάσισε νά χτίσει μονα
στήρι καί νά άφιερωθή καί ό ίδιος
στο Θεό. Γ ι’ αύτό οι ντόπιοι τό λένε
καί «Παπασάββας» καί «Εικόνα»
έκεΐνο τό μέρος. Τό μοναστήρι τ ’
ΆηΤαξιάρχη στά χρόνια τα προεπα
ναστατικά είχε γίνει ορμητήριο καί
καταφύγιο των άγωνιστών. Σ ’ ένα
τοπικό δημοτικό τραγούδι άναφέρετα ι:
«Μέσ’ στη κορυφή στο Ζάλογγο
Ψηλά στον άϊ—Ταξιάρχη
"Εχουν οι κλέφτες σύναξι...»
Γιά τό λόγο αύτό πολλές φορές
πυρ7ΐίολήθηκε καί λεηλατήθηκε άπ’
τούς Τουρκαλβανούς τ ’ Ά λή Πασά.
Λίγα μέτρα άπέναντι άπό τό μονα
στήρι άπλώνεται ή αρχαία πόλη Κασσώπη.ΤΗταν πρωτεύουσα των Κασσωπαίων, φυλής έλληνικής πού κα
τοικούσε στο χώρο πού περικλείεται
άπό τον *Α(!ιβρακικό κόλπο, τον Λού
ρο, τον ’Αχέροντα καί τό Ίόνιο πέ
λαγος. Κατά τούς πρώτους ίστορικούς χρόνους οι Κασσωπαίοι ήταν ε
νωμένοι μέ τούς Θεοπρωτούς καί κα-

3Α πόψεις τών ερειπίων τον Ν εκρομαν
τείου πού συνδέεται καί αυτό στενά μ έ την
μυθολογία κ αι την αρχαία ελληνική ιστορία
σέ θέμ ατα πού αφορούν την μεταφυσική
κ αι τό θάνατο.

τάτρν 5-6οπ.Χ.αίώνα άποσπάστηκαν
καί ίδρυσαν δικό τους αυτόνομο κρά
τος. Ή άρχαία Κασσώπη χτισμένη
στους πρόποδες τού Ζαλόγγου σέ
εύθύγραμμο τετραγωνισμένο γεω
μετρικό σχέδιο είναι μία άπό τις
καλύτερα διατηρημένες άρχαίες ελ
ληνικές πόλεις. Σώζονται τά έρείπια
τής άγορας, τά θεμέλια τού ναού τής
’Αφροδίτης, τά δυό θέατρα, τό Πρυ
τανείο, πολλές έπιγραφές, τμήματα
των τειχών, δυό τοξοτές πύλες, λι
θόστρωτοι δρόμοι, υπόγειος—λαξευμένος σέ βράχο—τάφος σέ σχήμα
θαλάμου καί πολλά άλλα οικοδομή
ματα πού δέν έχουν άποκαλυφθή
έντελώς. Στην πεδιάδα τού Φαναριού
συναντάμε τό Νεκρομαντείο τού
Αχέροντα, πού είναι ένα άπό τά
σπουδαιότερα ευρήματα καί πού
συνδέεται στενά μέ την μυθολογία
καί την άρχαία έλληνική ιστορία σέ
θέματα πού άφορούν την μεταφυσι
κή καί τον θάνατο. Τό άναφέρει
πρώτος ό 'Όμηρος, ό 'Ηρόδοτος καί
όλοι σχεδόν οι άρχαίοι κλασσικοί
σάν τόπο όπου οι ζωντανοί συναντού
σαν τις ψυχές τών νεκρών καί συζη
τούσαν μαζί τους. Τό Νεκρομαν
τείο ήρθε στο φώς μέ τις άνασκαφές
τού καθηγητή Δάκαρη (1958— 1964)
κάτω άπό τήν έκκλησία τής μονής
τού 'Αγίου Ίωάννου. 'Ένας ορθο
γώνιος πολυγωνικός περίβολος δια
στάσεων 62X 46 μέ είσοδο στή βό
ρεια πλευρά περικλείει τά έρείπια
τών διαφόρων αιθουσών τού μαντείου.
Μέσα σ’ αύτό υπάρχει τό κυρίως

ιερό, μέ πλευρές μήκους 22 μέτρων
καί πολυγωνικούς τοίχους πλάτους
3,30 μέτρων, τρεις θάλαμοι άπό τούς
οποίους σώζονται μόνο τά θεμέλια,
άποθήκες μέ μεγάλα πήλινα πιθάρια
όπου φύλαγαν τις τροφές. Στο ιερό
οδηγούσε ένας διάδρομος στενός μέ
άπότομες καί άπρόβλεπτες έξοδους
πού ονομάζονταν λαβύρινθος. Κάτω
ύπάρχει μία ύπόγεια αίθουσα, λαξευ
τή στό βράχο διαστάσεων 15Χ4.25μ.
μέ 15 πώρινα τόξα στήν οροφή, πού
πιστεύονταν ότι ήταν ή κατοικία τής
Περσεφόνης καί τού 'Άδη. 'Όλοι οί
χώροι τού νεκρομαντείου ήταν σκο
τεινοί καί φωτίζονταν μόνο μέ λυ
χνάρια. ’Εκεί ό έπισκέπτης πού πή
γαινε γιά νά μιλήσει μέ τήν ψυχή
τού άγαπημένου του νεκρού, υπο
βάλλονταν σέ δοκιμασίες καί σέ κά
θαρση πού είχαν σάν άποτέλεσμα
τήν αύθυποβολή καί τήν χαλάρωση
τών αισθήσεων. 'Η κάθαρσηδιαρκούσε 29 ολόκληρες μέρες σέ κατασκότεινο περιβάλλον καί μέ διαρκή διή
γηση τών ιερέων διαφόρων-περιστα
τικών καί θαυμάτων πού είχαν σάν
σκοπό τήν ψυχική προετοιμασία τού
έπισκέπτη. Γιά τροφή οί ιερείς έδι
ναν στούς έπισκέπτες χοιρινό, καρύ
δια, μέλι, λούπινα καί καναβούρι
πού προκαλοΰσαν οργανικές διατα
ραχές καί παραισθήσεις. '"Οταν οί
ιερείς μέ κατάλληλες πλέον έρωτήσεις άνάκριναν τον έπισκέπτη καί
μάθαιναν τήν ζωή του, τότε πριν
άκόμη συνέλθ/) άπό τις παραισθή
σεις του τόν οδηγούσαν στήν αίθου-

Το Σόί'λι Θά σνγκινή σ το ές αιώ νες τις
κ αρδιές τω ν Ιιλλήνιον κ αί ή άτιότιση φό
ροι' τιμής σ ’ αντονς π ον Ονσιασαν την ζωή
τους σ τ α ιερά αν τά χ ώ μ α τ α είναι ένα ελ ά 
χ ιστο * Εθνικά χρέος.

σα οπού θά συναντούσε την ψυχή του
νεκρού. Έ χ ε ι πλέον μέ ένα σύστημα
τρ ο χ α λ ία ς τοποθετημένο άνώμεσα
στα κενά των πελώριων τοίχων κα
τέβαιναν άπό τήν οροφή καί άπαντουσαν , σάν ψυχές πλέον, στις ερω
τήσεις του επισκέπτη.
Το ιερό καταστράφηκε τό 167 π .X
άπό τούς Ρωμαίους καί κατά τις άνασκαφές βρέθηκαν πολλά πιθάρια
γεμάτα απανθρακωμένους
δημητριακούς καρπούς. Ε π ίσ η ς ήρθαν
στο φως εκατοντάδες αγγεία, στά
μνες, άμφορεις, λεκάνες, ληκύθια,
άσκοί καίπιάτα.Στίς άποθήκες βρέθη
καν μυλόπετρες, σίδηρος, άλέτρια,
τσεκούρια καί πολλά έργαλεια. Στά
ειδώλια πού βρέθηκαν είκονίζεται ή
μορφή της Περσεφόνης, τού Κέρ
βερου καί μιά δυσδιάκριτη μορφή
κάποιου Θεού του θανάτου. Κάτω
από τό Νεκρομαντείο, πριν άπό χρό
νια, άπλώνονταν ή άποξηρανθείσα
πιά Άχερουσία λίμνη τής έλληνικής
μυθολογίας, ενώ λίγα
μέτρα πιο
κάτω κυλά τά νερά του ό Αχέροντας
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πού συναντά σε κείνο τό σημείο τον
Κωκητό (Μαύρο) καί τον Πυριφλεγέθωνα (Βουβό). Κατά τή μυθολογία
οι ψυχές των νεκρών κατέβαιναν
μέσα άπό τον Αχέροντα στον "Αδη
που ήταν κάτω άπό τήν ’Αχερουσία.
Μισό χιλιόμετρο βορείως τού Νε
κρομαντείου βρίσκεται ή Έφυρα, ή
άρχαιότερη πόλη της Ηπείρου άποικία τών Πελοποννησίων κατά τό
13-14οπ.Χ . αίώνα.Σώζονταιτά τείχη
της, πού έχουν περίμετρο 1.200 μέ
τρα, χτισμένα μέ πελώριες πέτρες
πού θυμίζουν τά τείχη της Τίρυνθας.
Μέ άνασκαφές ήρθαν στο φώς δύο
μεγάλα ορθογώνια κτίσματα καί δύο
τάφοι παιδιών.
Απέναντι απο την Εφυρα, αναμεσα άπό τό Καναλάκι καί τό Νεκρο
μαντείο είναι χτισμένη ή Πανδοσία.
Τήν ίδρυσαν τον 7ο αιώνα π .Χ . άποικοι τών Ή λείων. Τό τείχος της
έχει περίμετρο 1.640 μέτρων καί ένισχύεται μέ 22 ορθογώνιους πύργους.
*Η Πανδοσία καταστράφηκε τό 167
π .Χ . άπο τούς Ρωμαίους, οί οποίοι
τής έπέστρεψαν άργότερα νά άνοικοδομηθή καί τήν ώρισαν έδρα τού Κοι
νού των Ηπειρωτικών φυλών, δίνοντάς της τό δικαίωμα νά κόψει καί
δικά της χάλκινα νομίσματα.

Δ Ε Κ Α Ε Ξ Η χιλιόμετρα άπό τό
Νεκρομαντείο, προς τό Ίόνιο, συναν
τάμε τήν Πάργα.Είναι μιάπολιτειούλα γεμάτη φυσικές ομορφιές καί
ιστορίες. Κτισμένη στή πλαγιά τού
Πεζόβουλου, άμφιθεατρικά έχει κλέ
ψει όλη τήν ομορφιά πού χάρισε ό
Θεός στή "Ηπειρο. Οί ακρογιαλιές
της συναγωνίζονται σέ ομορφιά τις
ακρογιαλιές τού Αιγαίου καί ό Π ε
ζόβολος τήν στεφανώνει μ’ ένα ύπέροχο πράσινο φόντο. Έ δ ώ τό 1790
γεννήθηκε ό Κανάρης καί έδώ κατέ
φυγαν οί Σουλιώτες μετά τήν κατασ
τροφή τού Σουλίου.
Στήν περίοδο της Ενετοκρατίας
(1401—1797) είχε όχυρωθή σημα
ντικά καί άπό τό λιμάνι .της περνούσε
όλη ή εμπορική κίνηση της ’ Ηπείρου.
Τό 1797 ή Πάργα πέρασε στά χέ
ρια της Γαλλίας καί τό 1800 μέ τή
Ρώσο—τουρκική Συνθήκη έγινε αύτόνομη. Τό 1814 τήν ξαναπήραν οί
Γάλλοι, γιά νάρθη ένα χρόνο μετά
στήν ’Αγγλική κυριαρχία καί τελικά
τό 1817 οί "Αγγλοι τήν παραχώρη
σαν στον ’Αλή Πασά. Οί Παργινοί
άρνήθηκαν νά ζήσουν κάτω άπό τον
Τουρκικό ζυγό καί έφυγαν άφού πρώ
τα μέσα σέ στιγμές τραγικού εθνικού
μεγαλείου ξεθάψανε τά κόκκαλα τών

νΑποψη τής Π άργ α ς τής ω ραίας εϊδυλιακής κω μοπόλεω ς στΙς *Η πειρω τικές
ακτές τοϋ Ί ο ν ίου που τ α τελευ ταία χρόνια
έγινε ένας σοβαρός πόλος έλξεως χιλιάδων
τουριστών κ αί που ασφαλώς το μέλλον προβλέπεται ακόμ α πιο λαμπρό.

ί>
γονιών τους καί τά κάψανε για να μή
μολυνθοΰν άπό του Τούρκου τή πα
τημασιά. Χαρακτηριστικό είναι τό
δημοτικό τραγούδι:
Τούς Παργιενούς έπούλησαν σά
γίδια, σά γελαδια,
κ’ δλοι στην ξενιτειά θά παν νά
ζήσουν οι καημένοι.
Τραβούν γυναίκες τά μαλλιά, δέρ
νουν τ ’ άσπρα τους στήθια,
μοιριολογοΰν οι γέροντες με μαύρα
μοιρολόγια,
παπάδες με τά δάκρυα γδύνουν τις
έκκλησιές τους.
Βλέπεις εκείνη τή φωτιά, μαύρο
καπνό πού βγάνει ;
Ε κ ε ί καίγονται κόκκαλα, κόκκαλα
άντρειωμένων,
πού τήν Τουρκιά τρομάξανε καί τό
βεζίρη κάψαν.
Ε κ ε ί ναι κόκκαλα γονιού, πού ίο
παιδί τά καίει,
νά μή τά βρούνε οι Λιάπηδες, Τούρ
κοι μή τά πατήσουν.
Στή Πάργα σώζονται πολλά ι
στορικά μνημεία, μεγάλο φρούριο
με τό περίφημο ένετικό λέοντα, κά
στρο των Παργινών, Βυζαντινός
ναός των 'Αγίων ’Αποστόλων τού
12ου μ.Χ. αιώνα κ.ά.
Πρόσφατα ή Πάργα γνωρίζει μιά
μεγάλη τουριστική κίνηση πού οφεί
λεται περισσότερο στις φυσικές της
ομορφιές καί στά ύπέροχα γραφικά
τοπία όπως ή Λίχνος, ή Κίπορη, τό
νησάκι τού 'Αγίου Γιαννάκη πού τά
νερά μιας υποθαλάσσιας πηγής άναβλύζουν καί σχηματίζουν στήν έπιφάνεια τής θάλασσας κύκλους, πού
οί κάτοικοι τής περιοχής τούς λένε
«μάτι». Στις έκβολές τού Αχέροντα,
κοντά στήν Πάργα είναι τό μοναστήρι
τής 'Αγίας 'Ελένης πού στά χρόνια
τής Έπαναστάσεως σκοτώθηκε ό
Κυριακούλης
Μαυρομιχάλης πο
λεμώντας τούς Τούρκους.
Τό οδοιπορικό στο Νομό τής Πρέ
βεζας τελειώνει κάποτε. Ό επισκέ
πτης φεύγει κρατώντας στά μάτια
του ζωντανές τις στιγμές πού έζησε
γεμάτος εντυπώσεις καί γνώσεις.
Κι* ή Πρέβεζα φιλόξενη καί ζεστή
θά περιμένει ξανά τά βήματά του
γιά νά τού άποκαλύψει δλες τις ο
μορφιές της.

Π Α Π Α Δ Α Τ Ε Σ
Ή ομορφιά τής Ελληνικής ύπαίδρου καί ή λεβεντιά τής
Φυλής σ’ ένα αρμονικό ταίριασμα.

’Από την επίσκεψη τοϋ κ. Γενικού Γραμματέως τοΰ
Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως στην Ήπειρο.

Ό Γενικός Γραμματεύς του'Υπουρ
γείου Δημοσίας Τάξεως κ. Άναστ.
Μπάλκος στις 15 ’Απριλίου κατά
τή διάρκεια περιοδείας του στο νομό
Πρεβέζης έπισκέφθηκε καί τίμησε
με την παρουσία του τή θρησκευτική
πανήγυρη του χωρίου Παπαδάτες
Πρεβέζης. Τόνκ. Μπάλκο συνόδευαν
ό Νομάρχης Πρεβέζης κ. Γεώργιος
Γιαννόπουλος, ό ’Ανώτερος Δ]τής
Χωροφυλακής ’ Ηπείρου Ταξίαρχος
κ. Κ. Σωτηρόπουλος, ό Διοικητής
της Διοικήσεως Χωροφυλακής Πρε
βέζης Άντισυνταγματάρχης κ. Κ.
Μπερούκας καί άλλοι επίσημοι.
Στους Παπαδάτες οι κάτοικοι με
έπικεφαλής τον Πρόεδρο τής Κοινότητος, τον ’Αντιπρόεδρο καί τα μέ
λη του Κοινοτικού Συμβουλίου,
έπεφύλαξαν θερμή ύποδοχή στους
επισήμους καί ιδιαίτερα στον κ. Γενι
κό Γραμματέα προς τον όποιο οι εν
θουσιώδεις εκδηλώσεις φανέρωσαν
είλικρινά αισθήματα αγάπης. 'Ό μι
λος γερόντων φουστανελλοφόρων καί
ό χορευτικός όμιλος Συρρακιωτών
Πρεβέζης χόρεψαν τοπικούς χορούς
κατά τά πατροπαράδοτα έθιμα του
χωριού. Στήν έκδήλωση συμμετείχε
τό δημοτικό συγκρότημα τοΰ Ή λία
Παναγιωτόπουλου τό όποιο άπέδωσε κλέφτικα καί πασχαλιάτικα τρα
γούδια τής περιοχής.
Οι Παπαδάτες άπέχουν τριάντα έξη
χιλιόμετρα άπό τήν Πρέβεζα, στήν
περιοχή τοΰ Θεσπρωτικοΰ. Στά
χρόνια τής Τουρκοκρατίας ήταν ένα
από τά πολλά χωριά πού έμειναν
στην ιστορία μέ τό ονομα Λάκα
Σούλι. 'Ορμητήριο των Σουλιωτών
καί των κλεφτών τής περιοχής εναν
τίον τών Τουρκαλβανών τοΰ ’Αλή Πα
σά, πού χάραξε μέ τό αίμα τών παλληκαριών του τή δική του ιστορία
και μενει στο πέρασμα τών χρόνων
άξεθώριαστη, γεμάτη ήρωϊσμούς καί
θυσίες. Πολύ αργότερα, στά χρόνια
τής κατοχής, κρατά στούς ώμους του
τό βάρος τοΰ νέου αγώνα κατά τών
Γερμανικών στρατευμάτων κατοχής
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Ξ εχωριστή λεβεντιά κ αι εθνική περηφάνεια γ ια τ α ήθη κ αι έθιμα του τόπου που ο
χρόνος δεν κατάφ ερε να άλλάξη. 'Η π α ρ ά 
δοση συνεχίζεται γνήσια, όπως αιώνες τ ώ 
ρα την εζησαν κ αι την ζοϋν οι Ή π ειρ ώ τες.
------------------------------------- ►

καί κατά του Ε.Λ .Α .Σ. Στούς Πα
παδάτες ό θρυλικός στρατηγός του
Ε .Δ .Ε .Σ . Ζέρβας στήνει τό στρα
τηγείο του καί οί κάτοικοι του χω 
ρίου πυκνώνουν τις γραμμές των
ταγμάτων τής Εθνικής ’Αντιστά
σεως. Γιά μιά άκόμη φορά τό χωριό
προσφέρει τό αίμα του στήν πατρίδα.
Τό τάγμα του Ε .Δ .Ε .Σ . πού εδρεύει
στούς Παπαδάτες γίνεται ή συνεχής
άπειλή των Γερμανικών Στρατευ
μάτων καί τού Ε.Λ .Α .Σ. πού με τις
παράτολμες επιθέσεις του προξενεί
μεγάλες απώλειες στον εχθρό. Κατά
την ύποχώρηση των
Γερμανών
επιτίθεται λίγο έξω άπό τό χωριό
Παπαδάτες εναντίον μιας γερμανι
κής φάλαγγας την οποία καί δια
λύει κυριολεκτικά, συλλαμβάνοντας
πολλούς αιχμαλώτους καίάποκομίζονταςάφθονο πολεμικό ύλικό. Ή ιστο
ρική μορφή τού στρατηγού Ζέρβα εί
ναι στενά δεμένη μ’ αύτό τον τόπο
πολλοί δε κάτοικοι, τού χωριού πού
πύκνωναν τά τάγματα τού Ε .Δ .Ε .Σ .
και πού ζούν άκόμη θυμούνται με
συγκίνηση τις ήρωϊκές στιγμές έκείνης τής συγκλονιστικής εποποιίας,
στά σκαμμένα δέ, άπό τον ήλιο, τή
βροχή καί τά χρόνια πρόσωπά τους,
διακρίνεται ατόφια ή ηπειρώτικη
λεβεντιά. Τ ’ άετίσιο βλέμμα αύτών
τών γερόντων έχει τή δύναμη νά
ξαναζωντανέψει τις τιτανικές μάχες
τών άγωνιστών τού Ε .Δ .Ε .Σ . στον
αγώνα γιά τήν ελευθερία τής πατρί
δας μας.
Τό χωριό έχει πλούσια λαογραφία
απο τοπικά, λαϊκά καί θρησκευτικά
έθιμα κι* ένα πλήθος δικά του δημο
τικά τραγούδια, ιστορικά, κλέφτικα,
τής άγάπης, τού γάμου, μοιρολόγια
κ.λ.π. Επίσης χορεύονται εξαιρετι
κοί τοπικοί χοροί, μέ τήν συνοδεία
μονο τραγουδιού, άπό τούς γέροντες
τού χωριού.
Οί Παπαδάτες είναι μιά πανέ
μορφη ζωγραφιά μέσα στή Λάκα
Σούλι, πού φανερώνει στον επισκέ
πτη δλη τήν ομορφιά τής ελληνικής
υπαίθρου, δλη τήν λεβέντικη ήπειρωτικη ψυχή καί τήν ζεστή φιλοξενία
π·,υ άπλόχερα οί κάτοικοί του
προσφέρουν.

ΕΝ Α Π ΟΛΥ έπίκαιρο θέμα, πού άπασχολεΐ σοβαρά τούς ύπευθύνους οτίς
τηλεπικοινωνίες, με έπεκτάσεις στον
κόσμο των Ραδιοτηλεγραφητών του εσω
τερικού και τού έξωτερικοϋ, είναι ή παρά
νομη λειτουργία Ραδιοπομπών καί κυ
ρίως ή αύθαίρετη χρήση ραδιοσυχνοτή
των, πού άνήκουν άποκλειστικά σ έ \όμιμους ραδιοσταθμούς με σοβαρότατη
άποστολή.
Τό θέμα αύτό, δεν είναι άπλό, όπως
μπορεί νά παρουσιάζεται σ ’ έκείνους πού
τυχόν άκούουν μουσική κάποιου παρά
νομου ραδιοπομπού ή τή διαφήμιση οι
κοπέδων καί κέντρων διασκεδάσεως.
Ή ένέργεια τού ραδιοπειρατή, είναι
σωστό έγκλημα, είναι πράξη όντικοινωνική, άνεοθύνων καί άδιαφόρων άτόμων,
πού περικλείει τρομερούς κινδύνους,
όχι γιατί κάνουν κατά κάποιον τρόπον
άντιποίηση στούς Κρατικούς Ραδιο
σταθμούς ή εισπράττουν παράνομα κέρδη
άπό τις διαφημίσεις, άλλά γιατί ό κίν
δυνος αύτός, άπό τή μιά στιγμή οτήν άλλη
νά γίνουν αιτία κάποιου πολύνεκρου
δυστυχήματος, είναι πολύ πιθανός. Γιά νά
γίνη αύτό άλτιληπτό, πρέπει νά δώσουμε
ώρισμένες έξηγήσεις καί τότε θά φανη
άν, ή μουσική κάποιου παράνομου ραδιο
σταθμού, μπορή νά γίνη ή πένθιμη
ύπόκρουση κάποιας τραγωδίας.
"Οπως είναι γνωστό, γράψαμε δέ σχε
τικά καί στο προηγούμενο τεύχος, οί
ραδιοσυχνότητες χωρίζονται σέ διάφορες
περιοχές, πού όταν τις έκφράσουμε σέ
μήκος κύματος, τότε έχουμε τά μακρά

κύματα, τά μεσαία, τά βραχέα, ύπερβρα
χέα κ.λ.π. ’Ανάλογη μέ τήν άποστολή κά
θε ραδιοπομπού, είναι καί ή συχνότητα
πού έχει παραχωρηθή σ ’ αύτόν. Οί συχνό
τητες αύτές, δεν δίδονται αύθαίρετα.
Υ π ά ρ χει Διεθνές Συμβούλιο πού καθορί
ζει τις ραδιοσυχνότητες πού έχει δικαίω
μα νά χρησιμοποιεί κάθε Χώρα. Π ολλές
ραδιοσυχνότητες είναι διεθνείς, άλλες
πάλι άποκλειστικές γιά κάθε Κράτος. Τό
άρμόδιο Υπουργείο κάθε Κράτους, πα ραχωρεΐ τις συχνότητες πού άνήκουν,
στις διάφορες 'Υ π ηρεσίες Στρατιωτικές,
Πολιτικές κ.λ.π. μέ δικαίωμα άποκλειστικής έκμετάλλευσης.
"Οταν λέμε συχνότητα μέ τό πρίσμα
πού τήν έξετάζουμε, τι έννοούμε; "Αν
δέν ήτο ασύρματος ό Ραδιοπομπός αλλά
ένσύρματος, τότε θά είχε τηλεφωνικές
γραμμές, όπως συμβαίνει στά τηλέφωνα.
Σύμφωνα μέ τό Π .Δ. 271]30-4-1976, ό έλεγ
χος των ραδιοεκπομπών άνήκει στο Τμή
μα έλέγχου ραδιοεκπομπών τής Γενικής
Διευθύνσεως Ταχυδρομείων—Τηλεπικοι
νωνιών τού 'Υπουργείου Συγκοινωνιών.
Μέ τό άρθρο 20 τού παραπάνω Π .Δ.,
άνατίθεται στον Ο .Τ.Ε. ή εύθύνη τής πα
ρακολούθησης καί τού έλέγχου τών ρα
διοεκπομπών σ ’ όλη τή Χώρα, μέ τήν Ει
δική Υ π η ρ εσ ία πού συνιστάται σ ’ αύτόν,
δηλαδή τό Κέντρσν ’Ελέγχου Συχνοτή
των.
’Από τον Νόμον (Ν.Δ. 1244172), προβλέπονται αύστηρές ποινές, γιά όσους
θέτουν σ ε παράνομη λειτουργία Ραδιο
πομπούς—φυλάκιση μέχρι ένός έτους καί

χρηματική ποινή μέχρι 100.000 δραχμές.
’Ανεξάρτητα όμως άπό τον τρόπο πού
καθορίζει τό άρμόδιο Υπουργείο τήν
έξουδετέρωση αύτών τών παρανόμων Ρα
διοσταθμών, καί τήν εύθύνη γιά τή παρα
κολούθηση τών έκπομπών, έπιβάλλεται
λόγω τής σπουδαιότητας πού παρουσιά
ζει τό θέμα καί τών κινδύνων πού άπειλούνται άπό τή συνέχιση αύτής τής κατά
στασης, νά άπασχολήσει ιδιαίτερα τις
’Αστυνομικές ’Αρχές, άλλά καί αύτούς
άκόμη τούς νομοταγείς πολίτας καί ειδικά
τούς Ραδιοερασιτέχνας, ώστε τό ταχύτερο
δυνατόν νά Εξουδετερωθούν οί παράνομοι
Ραδιοσταθμοί.
Μέ τήν εύκαιρία πού άναφέραμε τούς
ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΑΣ, είναι άναγκαίο
νά δοθούν ώρισμένες έξηγήσεις, γιατί ό
πολύς κόσμος κάνει σύγχυση μεταξύ τών
Ραδιοερασιτεχνών καί τών Ραδιοπειρατών.
Γιά τούς Έ ρασιτέχνας προβλέπει τό
ίδιο Π.Δ. όπου όρίζονται καί οί προϋπο
θέσεις λειτουργίας τών ’Ερασιτεχνικών
Σταθμών.
Μ έ τον όρον Ραδιοερασιτέχνης, νοείται
σύμφωνα μέ τον Νόμον, έκεΐνος πού κα
τέχει Πτυχίον Ραδιοερασιτέχνου. Τό
Πτυχίον αύτό
χορηγείται άπό
τό
Ύπουργείον
Συγκοινωνιών,
ύστερα
άπό έπιτυχεΐς
γραπτές
καί
προΓ ράφ €ι:
ό Τ α γ μ )ρ χ η ς Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς
χ . Η Λ ΙΑ Σ ΟΙΚΟ Ν Ο Μ ΑΚΗ Σ
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φορικές έξετάσεις. ’Από τό ίδιο 'Υπουρ
γείο ν χορηγούνται και οί άδειες για τήν
έγκατάσταση καί λειτουργία τών Ε ρ α 
σιτεχνικών Σταθμών ’Ασυρμάτου. Οί Ρα
διοερασιτέχνες χρησιμοποιούν δικές των
συχνότητες πού προβλέπονται άπό τόν
Νόμο. Σκοπός τους είναι ή παρατήρηση
και ή έρευνα στα θέματα έκπομπής -Σ'
λήψης καί στις συνθήκες πού διαδίδονται
τά ήλεκτρομαγνητικά κύματα. Μ έ λίγα
λόγια, καταγίνονται μέ έπιστημόνικές
έρευνες. Ά π ό πλευράς κοινωνικής δρά
σης, οί Ραδιοερασιτέχνες βρίσκονται
πάντα στό πλευρό, τόσο τών ’Ενόπλων
Δυνάμεων όσο καί τών Κρατικών 'Υ π η 
ρεσιών Τηλεπικοινωνίας καί έχουν άποδειχθή στό παρελθόν, χρησιμότατοι οέ
πολύ κρίσιμες περιστάσεις. ’ Επικοινω
νούν μέ δλο τόν κόσμο, μεταξύ των καί
δέν βλάπτουν κανένα άλλο μέσον ραδιοε
πικοινωνίας. Χρησιμοποιούν χειριστήριον καί μικρόφωνον. Είναι δηλαδή όπως
οί κανονικοί Ραδιοτηλεγραφηταί, μέ όλα
τά άπαιτούμενα προσόντα, άλλά έρασιτέχνες καί όχι έπαγγελματίες.
Κάθε έκπομπή τους, γράφεται σέ ειδικό
βιβλίο, πού έλέγχεται καί παρακολουθεΐται άπό τό ίδιο τό Ύπουργεΐον καί τις
'Υπηρεσίες πού έχουν όρισθή γι’ αύτή
τήν παρακολούθηση καί τόν έλεγχο.
’Αξιοπρόσεκτες είναι οί παρακάτω δια
τάξεις τού Π .Δ. μεταξύ τών άλλων, πού
ρυθμίζουν τά θέματα τών Ραδιοερασιτε
χνών.
«Ά ρθρον 6. ...1 .. γ) Εις ώρας έπιτακτικής άνάγκης, κινδύνου (Θεομηνίαι, πλημμύραι, σεισμοί, πυρκαϊαί κ.λ.π.) ό ’Ερα
σιτεχνικός Σταθμός δύναται νά χρησιμοποιηθή ίνα παράσχη βοήθειαν. Αί Ύ π ηρεσίαι τού ’Ερυθρού Σταυρού, αί Ά στον.
Ά ρχαΙ κ.λ.π. δύνανται νά διατάξουν τήν
έπικοινωνίαν μέ τούς άλλους ’Ερασιτε
χνικούς Σταθμούς πρός τόν σκοπόν παρο
χής βοήθεια ς...... «ιγ) Πας άδειοΰχος
έρασιτέχνης, εις τήν άντίληψιν τού όποιου
ύποπίπτει ή ΰπαρξις παρανόμου σταθμού
ή οίασδήποτε παρανομίας έντός τών ραδιοερασιτεχνικών συχνοτήτων, όφείλει
νά άναφέρη τά συμβάντα είς τήν πλησιεστέραν Αστυνομικήν ’Αρχήν ή τό Ύπουρ
γεΐον Μεταφορών καί ’Επικοινωνιών»....
«κβ) Ό κάτοχος (’Ερασιτεχνικού) Στα
θμού, ύποχρεοΰται όπως τηρή ύπευθύνως
ήμερολόγιον λειτουργίας τούτου, βιβλιοδετημένον, ήριθμημένον καί τεθεωρημένον υπό τού 'Υπουργείου Μεταφορών
καί ’Επικοινωνιών...κ.λ.π.».
«κγ) Ό κάτοχος τής άδειας, ύποχρεσύται
όπως ύποβάλη άντίγραφον τού ήμερολογίου του, έν δλω ή έν μέρει, πρός τό
Ύπουργεΐον Μεταφορών καί ’Επικοι
νωνιών, έφ’ όσον τούτο ήθελεν ζητηθή.
«κδ) Ό σταθμός, ή άδεια λειτουργίας
έρασιτεχνικοΰ Σταθμού καί τό ήμερολό
γιον τού Σταθμού, ύπόκεινται είς έλεγχον
ύπό τής άρμοδίας Υπηρεσία ς τού Υπουρ
γείου Μεταφορών καί ’Επικοινωνιών».
Ά π ό τά παραπάνω, δείχνεται καθαρά
ή θέση τού Ραδιοερασιτέχνη. Δέν πρέπει
λοιπόν νά γίνεται σύγχυση τού θεσμού
αύτοΰ, πού έχει καί μακρά ίστορία έξ
άλλου στις έπιστημόνικές άνακαλύψεις
καί έρευνες καί διεθνή προβολή, μέ τούς
παράνομους πού άποτέλοΰν ένα είδος
Συσκευή εντοπισμού τών παρανόμως
λειτουργούντων ραδιοφωνικών σταθμών
( ραδιογωνιόμετρων). Μέ παρόμοιες συ
σκευές έφωδιάσθηκε πρόσφ ατα ή Χ ω ρο
φυλακή.

Τεντιμποϋσμού πού έκδηλώνεται μέ τά
ήλεκτρομαγνητικά κύματα.
Οί Ραδιοπειραταί, δέν είναι συμπαθείς
στούς Ραδιοερασιτέχνες, γιά τό λόγο
άκριβώς πώς ύπάρχει αύτή ή παρανόηση,
άλλά καί γιατί γνωρίζουν τούς κινδύνους
πού μπορούν νά προκαλέσουν. Έ χου ν
συμφέρον νά έξουδετερωθοΰν καί πιστεύο
με άπόλυτα πώς θά διευκολύνουν τις άρμόδιες κρατικές Υ π η ρ εσ ίες γιά τό σκοπό
αύτό.
Υποθέτομε τώρα, πώς δύο τηλέφωνα έπικοινωνοΰν καί γίνεται κάποια συνομιλία.
Ά ν στό χρόνο αύτό μποΰν στήν ίδια
γραμμή καί άλλα τηλέφωνα καί άρχίσουν
νά συνομιλούν όλοι αύτοί οί συνδρομηταί,
τότε ή γραμμή άχρηστεύεται. Κανείς δέν
θά μπορέσει νά συννενοηθεΐ.
'Οταν λοιπόν μιλούμε γιά κάποια
συχνότητα, είναι σάν νά λέμε μιά γραμμή
άσύρματη. Μέ τήν γραμμήν αύτή συν
δέονται δύο ή περισσότεροι Σταθμοί,
ταυτόχρονα ή χωριστά καί ή συνομιλία
γίνεται μέ τάξη, δηλαδή όταν όμίλεΐ
ό ένας Σταθμός, οί άλλοι είναι σ έ άκρόαση. Στις συνθήκες αύτές, ύποθέτομε πώς
ένας Σταθμός πού δέν άνήκει στό κύκλω
μα αύτό, χρησιμοποιεί τήν ίδια συχνό
τητά καί έκπέμπει μουσική ή όμιλία.
Τά άποτελέσματα θά είναι περίπου τά
ίδια, όπως στή περίπτωση τής έμπλακής
πολλών τηλεφώνων στήν ίδια γραμμή.
Λέγομε δέ περίπου, γιατί ή περίπτωση
«τής θελημένης άσύρματης έμπλοκής»
είναι άκόμη χειρότερη. Ά ν ό αύθαίρετος
Σταθμός έκπέμπει Ισχυρό σήμα, τότε
προκαλεΐ τή λεγόμενη «φήμωση» έκείνων τών Σταθμών πού δέχονται τό Ισχυ
ρό σήμα καί έτσι διακόπτουν τελείως τήν
έπικοινωνίαν μεταξύ τους. Στις άλλες
περιπτώσεις, προκαλεΐ παρόμοιες δυ
σμενείς έπιδράσεις, έλαφρότερης μορφής
δπω; έξασθένηση τού σήματος πού
παίρνουν, ή δυσκολία στή κατανόησή τους.
Ά ς πάρουμε καί μία άλλη περίπτωση,
πού κάποιο πλοίο στέλλει σήμα SO S διό
τι κινδυνεύει. Στό σήμα αύτό παρεμβάλ
λεται τό σήμα τού Ραδιοπειρατή. Τά
άποτελέσματα δέν χρειάζεται νά τά
έξετάσουμε. Τό ίδιο μπορεί νά συμβεΐ
καί στήν Αεροπορίαν ή έναν άλλο
Σταθμό πού στέλλει ένα σήμα γιά νά
ζητήσει βοήθεια.
Τά παραπάνω, μπορούν νά συμβοΰν
οτίς περιπτώσεις τής ραδιοφωνικής έκ
πομπής ή έκπομπής μέ M O R S .'Υπάρ
χουν όμως καί άλλα σήματα πού άπευθύΡ αδιογω νιόμετρο γ ιά τήν ανίχνευση κ αι
νονται στά συστήματα πλοήγησης πλοί
τόν ραδιοεντοπισμό ραδιοσταθμώ ν που
ου ή άεροσκάφους, ώστε μέ βάση αύτά
εκπέμπουν σ τά μ εσ α ία κ ύ μ ατα μ έ μικρό
νά κινούνται στήν κατεύθυνση τού προο φωνο ή χειριστήριο καθώ ς κ αι σημάτων
ρισμού των.
Σ ταθμώ ν S S .B .
Ποιό συγκεκριμένα, έχομε τά συστήμα
τα N .D .B ., δηλαδή τούς ραδιοφάρους
Έ τ σ ι, είναι δυνατόν, τήν ώρα πού οί
τών άεροσκαφών. Μιά παρεμβολή κά
άνύποπτοι άκροαταί άκούουν τή μουσική
ποιου ραδιοπειρατή έχει σάν άποτέκάποιου «παράνομου», μέ τήν ίδια μου
λεσμα νά όδηγήσει σέ διαφορετικό
σική νά όδηγεΐται κάποιο άεροπλάνο
δρομολόγιο τό άεροσκάφος. Δέν είναι
ή πλοίο στή καταστροφή ή τό λιγώτερο
άπαραίτητο ό ραδιοπειρατής νά χρησι
κάποιος βαρειά άσθενής, νά χάνει τή
μοποιήσει τήν ίδια άκριβώς συχνότητα.
ζωή του, γιατί παρεμποδίζονται τά μέσα
Καί μιά γειτονική συχνότητα, πού δέν
ραδιοεπικοινωνίας καί έτσι τόν κατα
έχει τήν άπαραίτητη άπόσταση άπό τή
δικάζουν σ έ άπομόνωση.
συχνότητα τού ραδιοφάρου, μπορεί νά
Είναι πολλές σί περιπτώσεις, πού
όδηγήσει στό άποτέλεσμα αύτό. Τά συ
οί παρεμβολές τών παρανόμων ραδιο
στήματα N .D .B . έργάζονται στά μακρά
πομπών, έμποδίζουν καί τις τηλεπικοι
κύματα. Υπάρχουν καί
Ραδιοφάροι
νωνίες τής Χωροφυλακής.
V .O .R . διά τά πλοία πού έργάζονται στή
Γενικά, ή κατάσταση πού παρουσιά
περιοχή V H F, δηλαδή μέ συχνότητα
ζεται σήμερα μέ τήν άσυδοσία τών ραδιο
F .M . όπως λέγεται. Καί σ ’ αύτά ύπάρχει
πειρατών, δημιουργεί σοβαρές καταστά
ό ίδιος κίνδυνος άπό τούς ραδιοπειρατές
σεις, σ ’ όλες τις τηλεπικοινωνίες, άλλά
τών συχνοτήτων F .M .
καί στις ραδιοφωνικές έκπομπές.
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ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Πρόσκληση σέ γεύμα
ΑΥΤΗ ή πρόσκληση ήταν δια
φορετική απ’ τις άλλες, πού όλοι
μας παίρνουμε άπό φίλους ή γνω
στούς νά τούς τιμήσουμε με τήν
παρουσία μας.
’Αλλά ας δώσουμε τό λόγο στά
γεγονότα: Μια παρέα άπό τρία
άτομα μπήκε σ ’ ένα εστιατόριο νά
«κορέση τήν πείνα της». Σέ λίγο
στήν παρέα προστέθηκαν και άλλα
τέσσερα μέλη, και άρχισαν νά πα
ραγγέλνουν ό,τι «τραβούσε» ή όρε
ξή τους. Κανονικό λουκούλειο
γεύμα δηλαδή. Μέ τά ορεκτικά,
τό κύριο πιάτο, τά «εύγενή» ποτά
και τά επιδόρπια. Κάποτε τό θεριό
τής πείνας χόρτασε. Και ήρθε ή
σειρά τού λογαριασμού. Τότε ξύ
πνησε τό κοιμισμένο μέσα στις
καρδιές όλων μας φιλότιμο. ’Αλη
θινός καυγάς μεταξύ των συνδαι
τυμόνων γιά τό ποιος θά πληρώση.
Και ήταν πρόθυμοι γι’ αύτό όλοι.
Στωϊκά περίμενε ό σερβιτόρος νά
είσπράξη. Τελικά υποχώρησαν οι
έξη μπροστά στήν επιμονή το ύ __
άνυποχώρητου έβδομου. Και όχι
μονάχα υποχώρησαν, μά και άναχώρησαν άπό τό έστιατόριο. Έ μ ει
νε μόνο ό «κουβαρντάς». Και τότε
διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν σέ
άδυναμία νά πληρώση τό λογαρια
σμό, γιά τον απλό λόγο ότι δεν
είχε — χρήματα. Μά θά πήτε,
άφού δέν είχε χρήματα, πώς άνέλαβε νά— πληρώση
καί γιά
λογαριασμό των άλλων; Αύτό είναι
άλλο θέμα. Τό όποιο άνέλαβε
νά ξεκαθαρίση ή "Αμεσος Έπέμβασις.
3Από τήν πρόχειρη έξέταση,
πού έκαμε ό επικεφαλής τού περι
πολικού Ενωμοτάρχης, διαπιστώ
θηκε ότι οί έφτά νεαροί φίλοι, προ350

κειμένου νά εξασφαλίζουν δωρεάν
τό «έπιούσιον» πλούσιο γεύμα κα
τέφευγαν στο συνηθισμένο «κόλπο».
Έξυπακούεται ότι αύτό γινόταν
κάθε φορά σ ’ άλλο έστιατόριο.
Καί συνήθως ξέφευγαν άνώδυνα.
Τό πολύ... .πολύ, όταν κάποιος
σερβιτόρος ή έστιάτορας ήταν
«ζόρικος», ν’ άφιναν κάτι γιά «ενέ
χυρο», οπότε γύριζαν και πλήρω
ναν τό λογαριασμό.
Είχαν δίκη ο λοιπόν, οί πρόγονοί
μας όταν έλεγαν ότι «ή πείνα
τέχνας κατεργάζεται».
Έ ν α

ψ έ μ α

ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΑ χτυπούσε τό
τηλέφωνο τού Κέντρου ’Αμέσου
Έπεμβάσεως των Προαστίων Πρωτευούσης τή μέρα έκείνη.
Και στά περισσότερα τηλεφω
νήματα ό διάλογος μέ τον έκφωνητή ήταν στερεότυπος και γεμά
τος ερωτηματικά :
— Ξέρετε ή ταύτότητά μου λήγει
στον άριθμό πέντε.
Και γιατί τό λέτε σέ μάς ;
— Πού νά τό πω ;
— "Οπου νομίζετε.
— Μά άπό σάς δέν θά πάρω τις
δέκα χιλιάδες ;
— Ποιές δέκα χιλιάδες ;
— Αύτές πού κερδίζω.
^ -Κ α ι γιατί τις κερδίζετε ;
— ’Επειδή ή ταύτότητά μου λήγει
στο πέντε.
— Καί ποιος σάς τό είπε αύτό ;
— Κάποιος γνωστός μου. Δέν είναι
άλήθεια ;
— Μάλλον όχι. Βλέπετε ή ταύτότητα δέν είναι λαχείο νά κερδίζη
στούς λήγοντες.
Καί ό διάλογος τελείωνε εδώ,
άφού καταλάβαινε πλέον ό __ δή
θεν κερδισμένος ότι είχε πέσει θύμα

τού γραφικού έθίμου. Γιατί πρέπει
νά πούμε ότι ήταν πρωταπριλιά.
Πράγμα πού κάποιος «εύφυής»
έκμεταλλέύτηκε νά «σκαρώση» τό
ψέμα του. "Ενα άνώδυνο όπωσδήποτέ ψέμα, πού όμως έδημιούργησε
πρόσθετη δουλειά στήν Ά μ εσ ο
’Επέμβαση. Σέ ώρες μάλιστα πού
κάποιος, ίσως, νά καλοΰσε γιά
βοήθεια. Α λλά τό ζητούσε τό
έθιμο, βλέπετε.
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Οι άσκοι του Αιόλου
Τέτοια περιστατικά άντιμετωπίζει πολλές φορές ή Ά μ εσος Έ πέμβασις. Τό άντιμετωπίζει βέβαια
είνα ι.. . σχήμα λόγου, άφού στήν
πραγματικότητα δέν χωράει κανενός είδους έπέμβαση. Τι θά μπο
ροΰσε, επί παραδείγματι, νά κάνη
για ν’ άποτρέψη τον ενοχλητικό
βήχα ή τό ροχάλισμα ένός ένοικου
διαμερίσματος πολυκατοικίας; "Η
πώς θά μπορούσε νά έπέμβη γιά τή
βελτίωση τών καιρικών συνθηκών,
πού ζητούσε ευγενικά ή κυρία;
Καί προς Θεού, μή ύποθέσετε, ότι
δέν ήταν καλά στά μυαλά της. Κάθε
άλλο. Α λλά ή ευαίσθητη ψυχή της
δέν μπορούσε νά βλέπη τό μαρ
τύριο.
Ά ς παρακολουθήσουμε όμως τό
σχετικό διάλογο μέ τον εκφωνητή:
— Ή Ά μ εσος Έπέμβασις είσθε;
-^-Μάλιστα.
—Θάθελα νά σάς πώ ότι φυσάει
φοβερά.
—Τό βλέπουμε.
—Ξέρετε ταλαιπωρεί άφάνταστα
τά δεντράκια τής πλατείας. Θά τά
τσάκιση. Σάς παρακαλώ κάντε κάτι
νά τά σώσουμε.
—Καί τι μπορούμε νά κάνουμε;
—Ξέρω κι έγώ.
Τελικά βέβαια ό Χωροφύλακας
δέ θεώρησε φρόνιμο ν’ άπευθυνθή
στο Θεό τών άνέμων, τον Αίολο,
γιά νά τον παρακαλέση νάκλείση
στούς άσκούς τους τούς άγέρηδες
πού εξαπόλυσε.
Σκέφτηκε ότι προτιμότερο θάταν
νά τηλεφωνήσή στον αρμόδιο Δή
μο νά στηρίξη, άν μπορούσε, τά
δεντράκια.
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Λ ΙΤ Ο Χ Ω Ρ Ο
Μια ακόμη θυσία των άνδρών τής
Χωροφυλακής για τήν Πατρίδα

Συμπληρώθηκαν 31 χρόνια άπό τότε
πού μιά χούφτα Χωρ]κες μαζύ μέ μικρή
ομάδα άπό στρατιώτες ξαναζωντάνεψαν τύ
«μόλων λαβέ» του Λεωνίδα.
Στις 30 Μαρτίου 1946 στο Λιτόχωρο
λίγοι "Ελληνες έστρεψαν τύ βλέμμα τους
ψηλά στή πίστη, ψηλά στην Πατρίδα,
ψηλά στην 'Ιστορία καί μέ αύτή τήν άνά■ τάσι βάδισαν άπύ τήν ζωή στην αιωνιό
τητα μέ τύ φωτοστέφανο της τιμής. "Οταν
οί άνδρες του Στάθμου Χωροφυλακής Λιτοχώρου, προσηλωμένοι στύν όρκο τους
καί στις Εθνικές παραδόσεις, άδραξαν τύ
τουφέκι γιά νά άντιμετωπίσουν τούς κόκ
κινους διαβόλους, ήξεραν ότι: «Πεθαίνοντες γιά τήν 'Ελλάδα, θεία θά είναι ή
δάφνη, γιατί μιά φορά κανείς πεθαίνει».
"Οταν βρεθήκαμε στύ Λιτόχωρο κατά
τήν έπέτειο του έορτασμοΰ τής άντιστάσεως καί θυσίας καί γινόταν τύ προσκλη
τήριο των νεκρών, διακρίναμε στά μάτια,
του μόνου έπιζήσαντος Άνθυπαπιστοΰ
Χωροφυλακής έ.ά. Νικ. Παπακωνσταν
τίνου, άνάμεσα άπύ τά δάκρυα γιά τύν
χαμύ τών συναδέλφων του, τήν άντάρα τής
μάχης, τούς καπνούς, τούς σταυραετούς
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Χωροφύλακες νά πολεμουν ^καί νά σκοτώνωνται γιά τήν 'Ελλάδα μέ τύ χαμό
γελο ζωγραφισμένο στύ πρόσωπό τους
γιατί τίμησαν τή στολή του "Ελληνα
Χωροφύλακα καί έτήρησαν τύν όρκο τους.
"Ολες οί άρχές τής Πιερίας μέ μεγάλη
συμμετοχή τών κατοίκων του Λιτοχώρου
έτίμησαν στις 3-4-77 τούς ήρωϊκούς ύπερασπιστές του, Χωροφύλακες καί στρα
τιώτες.
Μετά άπύ τήν έπιμνημόσυνο δέη σι στύ
ήρώο τών πεσόντων, χοροστατουντος
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κί
τρους κ. Βαρνάβα, έγινε κατάθεσι στε
φάνων άπύ τύν Νομάρχη Πιερίας κ.
Κατακαλίδη, άπύ τύν Διοικητή του Β '
Σώματος Στρατού ’Αντιστράτηγον κ. Γ .
Κωστάκη, άπύ τύν Β ' Επιθεωρητή Χ ω 
ροφυλακής 'Υποστράτηγον κ.
Γρηγόριο Ίωάννου, τύν Δήμαρχον Λιτοχώρου κ. Κοκκώνη καί άπύ τύν έπιζήσαντα Άνθυπασπιστή Χωροφυλακής έ.ά.
κ. Παπακωνσταντίνου.
Ε π ίσ η ς παρευρέθηκαν ό Διοικητής τής
7ης Μεραρχίας 'Υποστράτηγος κ. Λαμπρίδης, ό 'Υποδιοικητής τής Α .Δ .Χ .

Κεντρ. Μακεδονίας Άντ]ρχης κ. Νταρζάνος, πολλοί Δήμαρχοι τής περιοχής, άλ
λοι άνώτεροι καί κατώτεροι Αξιωματικοί
τών Ενόπλων Δυνάμεων καί Σωμάτων
Ασφαλείας, οι πολιτικές καί Δικαστικές
άρχές τής Πιερίας, Έπιθεωρηταί, Καθηγηταί καί διδάσκαλοι Δημοτικής καί
Μέσης έκπαιδεύσεως, έκπρόσωποι δια
φόρων συλλόγων, όργανώσεων, Σωμα
τείων, Πρόεδροι Κοινοτήτων καί συγγε
νείς τών πεσόντων.
Μετά τύ προσκλητήριο νεκρών, ό Κα
θηγητής τής Μέσης Δημοσίας Τεχνικής
Σχολής Κατερίνης κ. Ζαπουνίδης μέ
γλαφυρότητα έξήρε τύν πατριωτισμύ τών
άνδρών του Στάθμου Χωροφυλακής Λιτοχώρου καί Στρατιωτών καί έτόνισε:
«. . . . jdjOco στο Λιτόχωρο δέκα άνδρες
τής Χωροφυλακής μας καί μιά ομάδα
Στρατιωτών μας άπέδειξαν Πίστη στύν
όρκο τους τύν ειλικρινή. "Ακόυσαν τήν
προσταγή τών Προγόνων, τήν φωνή τής
'Ιστορίας. Έστρεψαν μέ τύ ήλιοβασί
λεμα, τύ τελευταίο τους ήλιοβασίλεμα,
τύ βλέμμα τους πιύ πάνω άπύ *δώ στις
κορυφές του Όλύμπου καί είδαν τούς
σταυραετους ψηλά πολύ ψηλά, καί πήραν
θάρρος γιατί οί ψυχές τους παρέα μέ τούς
^σταυραετούς, έχ ει ψηλά, θά μέναν στην
αιωνιότητα------ Έ δ ώ ό Χωροφύλακας, ό
συνεχιστής τής έποποιΐας του Συντά
γματος Χωροφυλακής Μακρυγιάννη, στά
θηκε ολόρθος. ΙΙριν δυύ χρόνια εκεί στου
Μακρυγιαννη, σημείωσε νίκη άποφασιστική, νίκη πρώτης σημασίας γιά τήν
έλεύθερη δημοκρατική πορεία του Ε λ λ η 
νισμού. . . Η αθανατη 'Ελληνική ψυχή,
στο σώμα τής Ελληνικής Χωροφυλακής
και τοΰ^ Ελληνα Στρατιώτη μεγαλούρ
γησε για μια ακόμη φορά καί έπεισε έχθρους καί φίλους ότι οί Μαραθώνες, οί
Θερμοπύλες, τύ Κράτος του ’Αλεξάνδρου
η ΙΙυλη του Ρωμανού, τύ Ζάλογγο, ό
Ολυμπος, ή Άραπίτσα, ή Πίνδος, δέν
είναι απίθανοι θρύλοι χαμένοι στήν ομί
χλη του χρόνου, άλλά ζωογόνος πηγή
δημιουργικών έμπνεύσεων γιά όλους τούς
ελεύθερους λαούς . . .Καί δίκαιος ό έ
παινος, δικαιολογημένος ό θαυμασμός καί
φυσική η ευγνωμοσύνη στύ Σώμα τής
Ελληνικής Χωροφυλακής. Τύ Σώμα πού
σΤο
^ I p W ; £ωής του διαδραματίζει
σοβαρό και άποφασιστικύ ρόλο στη δια
μόρφωση τής πορείας τού Έθνους»
και κατέληξε: «Τύ Έ θνος τιμά τούς
ανδρες πού άναπαύονται ύστερα άπύ τή
θυσία τους. Ε μ ε ίς πρέπει νά εξυπηρετή
σουμε τη βαθύτερη ’Εθνική σκοπιμότητα:
1 ον παραδειγματισμό. Καί νά έχουμε στύ
νου ότι «είναι τιμή σ’ έκείνους όπου στή
ζωη τους ώρισαν νά φυλάγουν Θερμο
πύλες». Ζήτω ή άθάνατη 'Ελλάδα.
Στις 12 ή ώρα έγινε ή παρέλασι στή
Κεντρική Λεωφόρο πρύ τών έπισήμων
άπύ τά Σχολεία Δημοτικής καί Μέσης
Εκπαιδεύσεως καί άλλων τοπικών Σχο
λών, άπύ Προσκόπους, Μηχανοκίνητες
μονάδες τού Στρατού, άπύ Τμήματα Στρα
τιωτών καί Χωροφυλακής κ.ά. Τιμές άπέδωσαν οί Μουσικές, τής Χωροφυλακής,
τού ^Στρατού καί τού Μουσικομορφωτικου Συλλόγου «ΑΡΙΩΝ» Κατερίνης.
Στή συνέχεια ό Διοικητής Χωροφυλακής Πιερίας Αντ]ρχης κ. Γ . Παναγόπουλος έδεξιώθη τάς άρχάς καί τύ κοινό
στύν κέντρον «Ε Ν ΙΠ Π Ε Υ Σ » καί ή όλη
τελετή έκλεισε μέ την βραδυνή φωταγώγησι τής ΙΙόλεως.
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
'Ο Υ π ου ργ ός Δ ημοσίας Τ άξεω ς κ.
Γ εώ ργιος Σ ταμ άτη ς ομίλων προς τούς
’Α ξιω ματικούς οι όπ οιοι παρηκολούθησαν
τό Σεμινάριον Έ π ιμ ορφ ώ σεω ς στην Π ά 
τρα.

Ε Ξ Α ΙΡ Ε Τ ΙΚ Η Ν επιτυχίαν έσημείωσεν τό
όργανωθέν προσφάτως εις Πάτρας Σε
μινάριον έπιμορφώσεως ’Αξιωματικών των
Σωμάτων ’ Ασφαλείας. Τό Σεμινάριον
αύτό, τό όποιον ώργανώθη μέ πρωτο
βουλίαν του ‘Υπουργείου Δημοσίας Τά
ξεως εντάσσεται εις τά πλαίσια της συσφίξεως των σχέσεων μεταξύ άστυνομίας
καί κοινού καί της έναρμονίσεως των
ενεργειών τών άνδρών τών Σωμάτων
Άσφαλείαςπρός τάς διατάξεις του νέου Συν
τάγματος. ’Ήδη τά όργανωθέντα παλαιότερον παρόμοια δύο σεμινάρια εις ’Αθή
νας καί Θεσσαλονίκη μέ την εύγενή συμ
μετοχήν ομιλητών έκ του πολιτικού καί
επιστημονικού κόσμου της χώρας είχον
επιτυχίαν μεγαλυτέραν καί αυτής της
άναμενομένης, δπως χαρακτηριστικώς έτόνισε εις σχετικόν λόγον του ό ‘Υπουργός
Δημοσίας Τάξεως κ. Γεώργιος Σταμάτης, ή όποια διά μίαν άκόμη φοράν έπεβεβαιώθη άπό την εξαιρετικήν πράγματι
επιτυχίαν τού Σεμιναρίου, τό τρίτον κατά
σειράν, τό όποιον ώργανώθη εις Πάτρας.
Ε ξ άλλου εις τά πλαίσια τών προσ
παθειών αύτών τό Άρχηγείον Χωροφυ
λακής άποστέλλει εις τάς έπαρχιακάς πό
λεις ειδικευμένους ’Αξιωματικούς τού
Επιτελείου τού Αρχηγείου, οι όποιοι εις
συγκεντρώσεις άνδρών αναπτύσσουν θέ
ματα σχετικά μέ τάς διατάξεις τού νέου
καταστατικού Χάρτου τής Χώρας καί τον
τρόπον τής καλλιέργειας καλών σχέσεων
μεταξύ άστυνομίας καί κοινού.
Τό Σεμινάριον παρηκολούθησαν 100
’Αξιωματικοί
έκ τών
όποιων
70
τής Χωροφυλακής καί 30 τής Άστυνο
μίας Πόλεων. Τήν έναρξιν τού Σεμινα
ρίου έκήρυξεν ό Νομάρχης Άχαίας κ.
Σπυρ. Τσίρκας παρουσία τού ’Αρχηγού
Άστυνομίας Πόλεων κ. Τζήμα, τού Α'.
Επιθεωρητοΰ Χωροφυλακής ‘Υποστρα
τήγου κ. Παναγιώτου Ψάρρη, τού Ά νω τέρου Διοικητοΰ Χωροφυλακής Δυτικής
Ελλάδος Ταξιάρχου κ. Κ. Καλογεροπούλου, τού Αστυνομικού Δ]νταύ Πατρών
καί άλλων επισήμων. Κατά τήν διάρκειαν

τού Σεμιναρίου, ώμίλησαν έπί διαφόρων
θεμάτων οί Βουλευταί κ. κ. Κ. Παπαρηγόπουλος, X. Καρατζάς, Δ. Ψηλός, Δημ.
Καλούδης, Δ. Καραισκάκης, Νικ. Βγενόπουλος Κων. Γόντικας, Ά γ . Κουτσόγιωργας, Ά θ . Κανελλόπουλος, Γεώργ.
Παπακωνσταντίνου
Ί.
Σκουλαρίκης,
Στυλ. Παπαδάκης, ό Πρόεδρος τού Δι
κηγορικού Συλλόγου Πατρών κ. Π. Μαράντης, ό Πρύτανις τού Πανεπιστημίου
Πατρών κ. Κ. Σύρος, ό Πρόεδρος τού Δη
μοτικού Συμβουλίου Πατρών κ. Μαρινάκης καί άλλοι εκλεκτοί επιστήμονες.
Έ π * ευκαιρία λήξεως τών εργασιών
τού Σεμιναρίου μετέβη εις Πάτρας ό
‘Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Γεώργιος
Σταμάτης, ό όποιος παρουσία τού Σεβ.
Μητροπολίτου Πατρών κ. Νικοδήμου,
τών Βουλευτών κ. κ. Β. Μπεκρή, Ά γ .
Κουτσόγιωργα, Ν. Βγενοπούλου, Στ.
Παπαδάκ/) καί Κ. Γόντικα, τών Νομαρ
χών Άχαίας κ. Σπ. Τσίρκα καί Η λείας
κ. Α. Νικολάου, τού Δημάρχου Πατρών
κ. Άννινου, τού Προέδρου τού Δημοτικού
Συμβουλίου κ. Παρινάκη, τού ΙΙρυτάνεως τού Πανεπιστημίου κ. Σύρου, τών
Προέδρων τού Δικηγορικού καί ’Ιατρι
κού Συλλόγου, τών πολιτικών καί στρα
τιωτικών άρχών τής Πόλεως Πατρών καί
πολλών άλλων εκλεκτών προσκεκλημέ
νων ώμίλησε προς τούς παρακολουθήσαντας τό σεμινάριον Αξιωματικούς, είπών τά έξής:
«Μέ κατέχουν αισθήματα χαράς καί
συγκινήσεως. Χαράς διότι εύρίσκομαι μέ
σω υμών, συγκινήσεως διότι διαπιστώνω
από τήν σημερινήν συγκέντρωσιν πόσον
εγενετο άποδεκτός ό σκοπός ό όποιος
έτάχθη διά τήν λειτουργίαν τών Σεμινα
ρίων.
Έξεκινήσαμε· μέ έναν δισταγμόν εις
την καθιέρωσιν τών Σεμιναρίων, όχι διότι
δέν ύπελογίσαμεν ότι θά εΰρωμεν τήν δέ
ουσαν άνταπόκρισιν, άλλά διότι δέν έγνωρίζαμεν έάν ό σκοπός ό όποιος έτάχθη διά
την λειτουργίαν τών Σεμιναρίων θά εΰρισκε τόσο πλουσίαν άποδοχήν καί εις τάς

καρδίας καί εις τάς συνειδήσεις τού ‘Ελ
ληνικού λαού. Ή πείρα όμως άπό τά
Σεμινάρια καί τών Αθηνών καί της Θεσ
σαλονίκης, μάς έπεισε ότι πρέπει νά συνεχίσωμε τό έ^γον.
Ή σημερινή λειτουργία τού Σεμιναρίου
τών Πατρών μάς έχει γεμίσει ενθουσια
σμόν ώστε όχι μόνον νά τό επεκτείνω μεν,
άλλά καί νά τό καθολικεύσωμεν έίς ολό
κληρον τήν χώραν. Είναι άνάγκη - ήτο καί
είναι - νά έπιτύχωμεν νά έναρμονίσωμεν
τας σχέσεις πολίτου καί Σωμάτων Ασφα
λείας έπί βάσεως έγκαρδιότητος.
Έχουν συμβή μερικά πράγματα κατά
τό παρελθόν, τά όποια, ας ειμεθα ειλικρι
νείς, είχαν προκαλέσει μία διαταραχήν
τών σχέσεων αύτών, διότι τά περιστατικά
τά όποια συνέβησαν ώδήγησαν εις τήν
μεγάλην παρεξήγησιν καί ή παρεξήγησις
ήτο ή βασική αίτια αύτης της διαταρα
χής. Καί τά Σεμινάρια άπέβλεψαν εις τό
νά άρουν τήν παρεξήγησιν καί νά εμπεδώ
σουν εις τήν συνείδησιν τών Ελλήνων πο
λιτών τήν πεποίθησιν, ότι τά Σώματα
Ασφαλείας κατέχονται άπό τό ύψηλόν
πνεύμα μιάς άποστολής ή οποία συνίσταται οχι μόνον εις τήν διασφάλισιν της
λειτουργίας καί τήν στερέωσιν τής δη
μοκρατίας, άλλά καί εις τήν στερέωσιν
αύτοΰ τούτου τού τόπου, ό όποιος φέεει
τό όνομα, τό ωραίο όνομα Ελλάς.
Θέλω νά πιστεύω, ότι ή εμπειρία μάς
ένθαρρύνει νά πιστεύωμεν καί νά διακηρύσσωμεν ότι, ή παρεξήγησις δέν ύπάρχει πλέον καί ότι ή, κατανόησις τής άπο
στολής σας έχει έπέλθη πλήρως εις τήν
συνείδησιν ολοκλήρου τού Ελληνικού λα
ού, συνείδησιν, ή όποια άνά πάσαν στι
γμήν έκδηλοΰται κατά τρόπον πανηγυρι
κόν, όπως έξεδηλώθη εις αύτήν τήν ώραίαν
πόλιν, τήν πόλιν τών Πατρών.
*0 ρόλος τών Σωμάτων Ασφαλείας
ύπηρξεν άνέκαθεν ύψηλός, έχει συνδεθεί
μέ τήν ΰπαρξιν τού Κράτους καί μέ τήν
ΰπαρξιν τής Δημοκρατίας. Είναι καί ω
ραίος καί τιμητικός, άλλά καί δύσκολος.
Είναι ρόλος ό όποιος πολλάκις δημιουρ-

γεΐ μέσα είς την ψυχήν καί την καρδίαν
σας, διότι είναι ρόλος έκτελεστικός, πι
κρίας έναντι των οποίων οφείλετε πάντοτε
νά εγείρετε τό άνάστημά σας, διά να ύπερπηδάτε τάς δυσκόλους στιγμάς, αί όποΐαι
πολλάκις σκοπίμως δημιουργοΰνται, διά
νά άποθαρρυνθήτε είς τον ρόλον αύτόν,
τον όποιον έπιτελειτε.
Είναι εύτυχώς έλάχισται αί δυνάμεις αί
όποΐαι έχουν τάξει ως σκοπόν των την
άποκαρδίωσιν καί την άποδυνάμωσιν των
Σωμάτων ’Ασφαλείας είς τόν ρόλον αύ
τόν. Ή σημερινή παρουσία τόσων συνα
δέλφων βουλευτών καί ή πρόθυμος άποδοχή έκ μέρους των της προσκλήσεως διά
νά ομιλήσουν είς τό Σεμινάριον, μου δίνει
τ» δικαίωμα νά διακηρύξω άπό τής θέσεως αύτής ως υπεύθυνος 'Υπουργός καί
πολιτικός προϊστάμενος των Σωμάτων
’Ασφαλείας, ότι ή κατανόησις του ρόλου
σας, είναι κατανόησις σχεδόν της παμψη
φίας του Ελληνικού λαού. Έάν είς τόν
δημόσιον βίον έμφανίζωνται κάποτε - πε
ριστατικά τά όποια δύνανται νά δημιουρ
γήσουν μέσα είς τάς καρδίας σας - εΐτε
πικρίαν, είτε δυσανασχέτισιν, είτε άντίδρασιν, θά παρακαλέσω πάρα πολύ νά τά
ύπερπηδάτε καί νά συνεχίσετε τόν ρόλον
σας με τόν ίδιον ένθουσιασμόν, μέ τό
ίδιον φρόνημα, μέ τήν ιδίαν πίστιν προς
έκεΐνο είς τό όποιον σάς έχει τάξει ή πο
λιτεία καί είς τό όποιον έχετε άνταποκριθεΐ κατά τρόπον ώστε νά δύναμαι άπό
της θέσε ως αύτής νά άπευθύνω πρός τά
Σώματα ’Ασφαλείας δημόσιον τόν έπαι
νον δι* ό,τι έπιτελοΰν. Γνωρίζετε ότι τό
‘Υπουργεΐον Δημοσίας Τάξεως έχει τάξει
ώρισμένους σκοπούς καί μίαν άποστολην.
Ποια είναι ή άποστολή αύτή; Ή περιφρούρησις τής άσφαλείας του τόπου καί ή
στερέωσις τής δημοκρατίας. Χαίρω πάρα
πολύ διότι δύναμαι άπό τής θέσεως αύτής
ύπευθύνως νά διαβεβαιώσω τόν Ε λλ η 
νικόν λαόν ότι τά Σώματα Άσφαλείας
έπιτελουν είς τό ακέραιον τό καθήκον των
διά τήν επιτυχίαν τής άποστολής αύτής
του ‘Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως. Τό
‘Υπουργεΐον έπιδιώκει, έπίσης, νά καταστήση τά Σώματα Άσφαλείας σεβαστά
καί άδιάβλητα είς τήν κοινήν γνώμην.
Τό ‘Υπουργεΐον ήδη αισθάνεται καί πάλιν
την άνάγκην νά παράσχη δι* έμου τήν
διαβεβαίωσιν ότι έχει έπιτύχει είς αύτήν
τήν άποστολήν. *0 ίδιος ό Πρόεδρος τής
Κυβερνήσεως πρό ήμερων ενώπιον του
‘Υπουργικού Συμβουλίου όταν έξέθετε
τάς άπόψεις του όσον άφορά τήν τακτικήν,
τήν στάσιν καί τήν άπόδοσιν των Σωμά
των Άσφαλείας, ό ίδιος διεκήρυξε μέ θάρ
ρος, άνευ δισταγμού, πρός τόν ‘Ελληνικόν
Λαόν, ότι τά Σώματα Άσφαλείας έχουν
άνταποκριθή πλήρως είς τόν προορισμόν
των. Εΐνο:ι μιά άναγνώρισις πανηγυρική
καί έπίσημος ή οποία πρέπει νά εύρη άπήχησιν, όχι μόνον είς τάς καρδίας τάς ίδικάς σας, άλλά καί είς τάς καρδίας ολο
κλήρου τού ‘Ελληνικού λαού. Διότι άπό
τής θέσεώς του ό Πρόεδρος τής Κυβερνή
σεως διαβεβαίωσε ύπευθύνως πόσο τά Σ ώ 
ματα Άσφαλείας κατώρθωσαν νά έχουν
σταθή είς τό ύψος τής άποστολής των καί
πόσο τά Σώματα Άσφαλείο.ς έκπληρώνουν αύτην τήν άποστολήν καί μετά ποιας
πίστεως, μετά ποιου φανατισμού, μετά
πσίου ένθουσιασμοΰ, άλλά καί μετά ποιας
συνεπείας.
Κύριοι Αξιωματικοί θά έπαναλάβω καί
πάλιν, ότι ή άποστολή σας δεν είναι μόνον
μεγίστη, άλλά καί δυσχερής. _Δ ιότι σεις
έχετε έπιφορτισθή, διά νά έξασφαλίσετε

καί νά διαφυλάξΰτε ό,τι ώραΐον, ό,τι υψη
λόν, ό,τι εύγενές υπάρχει είς τόν τόπον
αύτόν. Ή παράδοσις, ή Ιστορία, ή άσφάλεια, αύτός οΰτος ό τόπος ή Ελλάς, είναι
έργον τής ίδικής σας άποστολής καί είς
τήν έκπλήρωσιν αύτής τής άποστολής
υπάρχουν καί ώρισμέναι - έλάχισται εύ
τυχώς - άντιδράσεις. Άλλά αί άντιδράσεις δέν πρέπει νά σάς άποθαρρύνουν.
Τούναντίον αί άντιδράσεις είναι έκ^ΐναι
αί όποΐαι μαρτυρούν πόσον δικαίως καί
άποτελεσματικώς έπιτελειτε τόν ρόλον
καί τήν άποστολήν σας. Τά Σεμινάρια
έχουν ώς σκοπόν, νά δημιουργήσουν κλί
μα άμοιβαιότητος καί άλληλοεκτιμήσεως
είς τάς σχέσεις πολιτών καί Σωμάτων
Άσφαλείας, διότι δέν πρέπει νά άποκρύψω ότι, τά όργανα τής τάξεως ύπό τήν
έκτελεστικήν των μορφήν δέν είναι δυνα
τόν νά άποκαλύψουν, ούτε τό άνθρωπιστικόν περιεχόμενον τής συνειδήσεώς των και
τής ψυχής των, ούτε άκόμη τό άνθρωπιστικόν άλλά καί εύγενές περιεχόμενον τής
άποστολής, »τήν οποίαν έκτελοΰν έναντι
τού τόπου. Τά σεμινάρια έχουν ώς σκο
πόν νά άποκαλύψουν τήν ίδικήν σας ψυ
χήν, τήν ίδικήν σας }*αρδίαν, τήν ίδικήν
σας συνείδησιν καί νά δώσουν τήν εύκαιρίαν καί είς τόν λαόν νά άνατάμη τό μέγε
θος τής άποστολής τήν οποίαν έπιτελειτε.
Θέλω νά πιστεύω άπολύτως ότι αύτός ό
σκοπός έχει πραγματοποιηθεί είς δσας
πόλεις έλειτούργησαν τά σεμινάρια. Έάν
μάλιστα λάβω ύπ* οψιν τάς πλούσιας καί
πανηγυρικάς έκδηλώσεις αί όποΐαι πάρε τηρήθησαν είς τόν τόπον αύτόν, είς ,τάς
Πάτρας, έκ μέρους καί τού λαού καί έπισήμων οργανώσεων, πρέπει νά είμαι παρα
πολύ ένθουσιασμένος. Διότι έπαναλαμβάνω καί πάλιν αί έκδηλώσεις αύταί μού
δίνουν τό δικαίωμα νά διακηρύσσω ότι τα
Σώματα Άσφαλείας εύρίσκονται έγκατεστημένα είς τήν συνείδησιν, είς τήν καρ
δίαν καί είς τήν ψυχήν τού Ελληνικού
λαού καί ότι όταν τοιοΰτο είναι τό ύπόβαθρον, τό ψυχολογικόν έπί τού οποίου
στηρίζονται πρέπει νά είναι βέβαιος ό
Ελληνικός λαός, ότι ή άποστολή θά έκτελεΐται καθημερινώς, ότι ό τόπος αύτός θά
προοδεύη συνεχώς, ότι ή Δημοκρατία
θά βαδίζη άδιαταρράκτως τόν δρόμον
της, ότι ή ιστορία καί αί παραδόσεις αί
έλληνικαί θά περιφρουρηθοΰν, θά κατο
χυρωθούν διά νά άποτελοΰν οδηγόν διά
τούς μέλλοντας, άλλά διά νά άποτελοΰν
έπίσης καί παράδειγμα δι’ έκι-ίνους, οι
όποιοι πρόκειται νά διαδεχθούν σάς, ή μάς
είς τήν ύψηλήν άποστολήν τήν οποίαν έπιτελούμεν.
Έ ν α ς άλλος σκοπός ό όποιος έχει έπιτευχθή διά τής λειτουργίας τών Σεμινα
ρίων είναι ή διοχέτευσις γνώσεων πρός
τούς άξιωματτκούς καί δι* αύτών πρός τά
ύπόλοιπα
τμήματα τών
Σωμάτων
Άσφαλείας.
Προσήλθον έδώ συνάδελφοι βουλευταί,
προσήλθον έδώ άνθρωποι τών γραμμά
των, άνθρωποι προερχόμενοι άπό τόν δη
μοσιογραφικόν κόσμον, οι όποιοι σάς
μετέδωσαν πλούσιας καί πολυτίμους γνώ
σεις. Έπληροφορήθην καί πρέπει νά έξάρω ότι ή συζήτησις διεξήχθη είς ένα έπίπεδον ύψηλοΰ φρονήματος, υψηλών διαθέ
σεων καί ύψηλών έκδηλώσεών. Καί δέν
είχα άμφιβολίες όταν είχα έπιλέξει συνα
δέλφους, οί όποιοι θά έκαλοΰντο νά άνταποκριθοΰν είς τόν σκοπόν τής ομιλίας.
Δέν είχα καμμίαν άπολύτως άμφιβολίαν
ότι θά άντεπεκρίνοντο μέ οΐον ήθος, μέ
οΐον φρόνημα, μέ οΐον ύψηλόν αίσθημα

εύθύνης άντεπεκρίθησαν πρός τόν σκο
πόν διά τόν όποιον τούς έκαλέσαμε. Σεις
άπό έκεΐνα τά όποια άνέπτυξαν καί έδίδαξαν θά άποκομίσετε πολυτίμους γνώσεις
τάς όποιας θά τάς προσθέσετε είς τήν φα
ρέτραν τών δικών σας γνώσεων διά να
άποτελοΰν τό πνευματικόν ύπόβαθρόν
έπί τού όποιου θά στηρίζετε πάντοτε τήν
έκπλήρωσιν τής άποστολής σας.
Αξιωματικοί τών Σωμάτων Άσφαλείας
προχωρήσατε είς τόν δρόμον τόν όποιον
σάς έχει διαγράψει ή Πολιτεία. Ό δρόμος
είναι εύγενής, ό δρόμος είναι ύψηλός άλλά
είναι καί δρόμος άκανθώδης. Έ τ σ ι συμ
βαίνει μέ τάς ύψηλάς άποστολάς. Δέν
είμαι ύπερβολικός είς τόν χαρακτηρισμόν,
ούτε είμαι ύπερβολικός είς τήν έκφρασιν,
όταν λέγω ότι, ή άποστολή σας είναι ιδιαι
τέρως ύψηλή, έχω συνείδησιν τής έννοιας
τής λέξεως. Διότι έάν τά εύγενή τέκνα καί
ό εύγενής Στρατός έχουν άναλάβει, νά
άμύνωνται υπέρ τής άνεξαρτησίας τής
πατρίδος μέ οΐαν ετοιμότητα καί ικανό
τητα δύνανται νά διεξάγουν τό έργον, τά
Σώματα Άσφαλείας έχουν άναλάβει τόν
ρόλον, νά έξασφαλίζουν τό έσωτερικόν τού
τόπου αύτοΰ καί νά δίδουν είς έκείνους,
οί όποιοι άποτελοΰν τούς μαχητάς τών
συνόρων, τό θάρρος καί τήν έμπιστοσύνην,
ότι πίσω έγκαταλείποντες τάς οικογένειας
των, τάς. έγκαταλείπουν είς φρούρησιν, είς
προστασίαν καί τάς έγκαταλείπουν άκόμη
είς χεΐρας άνθρώπων, οί όποιοι—θα το
έπαναλάβω πολλάκις, έχει μίαν σημασίαν
ιδιαιτέραν—έκπληρούν την
άποστολήν
των, ή όποια κυρίως συνίσταται είς τήν
περιφρούρησιν τής
Εθνικής . Ελλάδος,
άλλά καί είς τήν περιφρούρησιν τών παρα
δόσεων καί τής ‘Ιστορίας τής Ελλάδος.
Περί αύτοΰ θέλω νά είναι βέβαιοι έκεΐνοι
οί όποιοι άγωνίζονται, έπα'ναλαμβάνω καί
πάλι, είς τά σύνορα υπέρ τής άνεξαρτη
σίας καί τής άκεραιότητος τής πατρίδος».
Τέλος ό ‘Υπουργός Δημοσίας Τάξεως
ηύχαρίστησεν θερμώς τούς όμιλητάς τού
Σεμιναρίου, διότι εύγενώς προσφερθέντες
άνέπτυξαν θέματα ζωτικής σημασίας διά
τήν σύγχρονον κοινωνικήν ζωήν τής χώ 
ρας καί τό δημοκρατικόν της πολίτευμα
τά όποια άφησαν άρίστας έντυπώσεις εις
τούς άκροατάς των Αξιωματικούς καί
κατέληξεν, ώς εξής: «’Αξιωματικοί τών
Σωμάτων Άσφαλείας αύτάς τάς έκδηλώσαις νά τάς έγκλείσετε μέσα είς τήν καρ
δίαν σας, μέσα είς τήν ψυχήν σας καί νά
τάς έχετε οδηγόν είς όλας τάς έκδηλώσεις
σας καί είς όλους τούς σκοπούς καί τήν
άποστολήν τήν οποίαν έκπληρώνετε. Κα
τά τήν έκτέλεσιν τής άποστολής σας νά
σκέπτεσθε, ότι κοντά σας είναι ό Ελληνι
κός Λαός, ότι κοντά σας είναι τό ένδιαφέρον, ή στοργή καί τού πτωχού καί τού
ισχυρού καί τού άδυνάτου καί τού δυνατού
καί τού κοινώνικώς χαμηλά καί τού κο.ινωνικώς ύψηλά, έν ένί λόγω ολοκλήρου
τού Ελληνικού λαού. Μέ αύτάς τάς σκέ
ψεις, μέ αύτάς τάς διακηρύξεις, μέ αύτάς
τάς πεποιθήσεις τάς οποίας άποκομίζω
σήμερα κύριοι, αισθάνομαι άκόμα τήν
άνάγκην νά διαβεβαιώσω τόν ‘Ελληνικόν
λαόν άπό τής θέσεως αύτής, ότι ή κυβέρ\ ησις καί έγώ ώς εκπρόσωπός της είς τόν το
μέα τού ‘Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως
έκπληρώνομε καί θά έκπληρώνομεν έν
παντί τήν άποστολήν μας».

*
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Τά αέρια
τοϋ πεπτικού σωλήνα
Δ ρο ς
Α Ν ΑΣΤΑΣΙΟ Υ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΔ Η
'Ε π ιά τρ ο υ —Χ ω ρ ο φ υ λα κή ς
Γ αστροεντερολόγου

ΑΠΟ άρχαιοτάτων χρόνων τά
άέρια τοϋ πεπτικού σωλήνα άποτελοϋσαν πρόβλημα για πολλά
άτομα και είχαν άναγκάσει ήδη
τον Ίπποκράτη νά... άσχοληθή
μαζί τους σε ένα άπό τά συγγράμματά του. Παρά τήν πάροδο αιώ
νων άπό τότε και τήν τόσο μεγάλη
πρόοδο τής ιατρικής, τά άέρια έξακολουθοΰν άκόμη νά ταλαιπωρούν
έκατοντάδες χιλιάδες κόσμο, μιά
και δεν λύθηκαν άκόμη δλα τά
προβλήματα πού άφοροϋν στήν
παραγωγή, πρόληψη ή θεραπεία
τους.
Έ χ ε ι διαπιστωθή, δτι στον έντερικό σωλήνα ένός φυσιολογικού
άτόμου, ΰπάρχουν περί τά 100 κ.έ.
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άέρος και δτι κάθε άτομο αποβάλ
λει υπό φυσιολογικός συνθήκας,
άπό 500 μέχρι καί 1.000 κ.έκ. άέρος
ήμερησίως. Ό άέρας αύτός, άποτελεΐ ενα μίγμα διαφόρων έπί μέ
ρους άερίων, τά όποια είναι το
Υδρογόνο, το Όξυγόνο, τό Διο
ξείδιο τοϋ "Ανθρακος, τό "Αζωτο
καί τό Μεθάνιο. Τά τέσσερα πρώτα
άνευρίσκονται σε δλα τά άτομα,
ένώ τό τελευταίο, τό Μεθάνιο, άποτελεΐ προνόμιο ορισμένων μόνον
άτόμων. Έάν θελήσουμε νά έμβαθύνουμε λίγο στήν «άερολογία»,
τά παρακάτω έχουν γίνει μέχρι
σήμερα γνωστά γιά τό κάθε άέριο
άπό τά άνωτέρω.
Τό Υδρογόνο παράγεται στο
παχύ έντερο, άπό τήν έπίδραση
μικροβίων σέ όρισμένα σάκχαρα,
τά όποια δέν άπερροφήθησαν στο
λεπτό έντερο, δπως συμβαίνει μέ
τά υπόλοιπα σάκχαρα, καί έτσι
έφθασαν έπειτα στο παχύ έντερο.
Υπερπαραγωγή Υδρογόνου παρατηρεΐται σέ όρισμένα άτομα, τά
όποια λόγω τής έλλείψεως ένός
ειδικού ένζύμου, άδυνατοϋν νά πέψουν τήν λακτόζη τοϋ γάλακτος.
Ή λακτόζη αύτή, φθάνει στο παχύ
έντερο καί άποτελει τήν πρώτη
ύλη γιά τήν παραγωγή τοϋ Υ δ ρ ο 
γόνου. Έ τ σ ι έξηγεΐται ή δυσανεξία
όρισμένων άτόμων προς τό γάλα
καί τά συμπτώματα πού παρουσιά
ζονται μετά τήν λήψη τοϋ γάλα
κτος. Μέ παρόμοιο μηχανισμό δημιουργοϋνται καί τά άέρια, τά
όποια συνοδεύουν τήν κατανάλωση
όσπρίων. Τά δσπρια περιέχουν
όρισμένα σάκχαρα, τά όποια δμως
δέν πέπτονται άπό δλα τά άτομα καί

δχι μόνο άπό όρισμένα δπως συμ
βαίνει μέ τό γάλα.
Τό Διοξείδιο τοϋ "Ανθρακος παράγεται, σέ μεγάλες ποσότητες,
στο άνώτερο τμήμα τοϋ πεπτικού
σωλήνα, άπό διάφορες χημικές
άντιδράσεις, μετά τήν λήψη τρο
φής. Τό μεγαλύτερο ποσό άπό αύτό
άπορροφάται άπό τό έντερο καί
έτσι μιά πολύ μικρή ποσότης πα
ραμένει ώς έλεύθερο άέριο μέσα
στο έντερο.
Τό "Αζωτό είναι τό κύριο άέριο.
τοϋ έντερικοΰ σωλήνα καί ύπερτερεΐ σέ ποσότητα δλων των άλλων.
Έ ν άντιθέσει μέ τά άλλα άέρια, δέν
παράγεται μέσα στον πεπτικό σω
λήνα, άλλά προέρχεται είτε άπό
τον καταπινόμενο άέρα, είτε άπό
τό αίμα «διά διαχύσεως» έντός τοϋ
αύλοϋ τοϋ εντέρου.
Τό Όξυγόνο εύρίσκεται σέ ελά
χιστη ποσότητα μέσα στο έντερο,
πιθανόν διότι καταναλίσκεται άπό
τά μικρόβια τοϋ έντέρου.
Τελευταίο άέριο είναι τόΜεθάνιο
τό όποιο παράγεται δπως καί τό
Υδρογόνο στο παχύ έντερο άπό
τήν δράση όρισμένων μικροβίων.
Ό πως προανεφέρθηκε, γιά άγνώστους λόγους, μόνον ορισμένα
άτομα έχουν τήν Ικανότητα νά
παράγουν Μεθάνιο. Έ χ ε ι πάντως
διαπιστωθή δτι ύπάρχει μία κληρονομικότης στήν ιδιότητα αυτή,
καθ’ δσον δταν καί οι δύο γονείς
παράγουν Μεθάνιο, τά παιδιά τους
έχουν 95ο]ο πιθανότητα νά έχουν
τήν ίδια ικανότητα. Τό Μεθάνιο
καίγεται παράγοντας μιά λαμπερή
μπλέ φλόγα, καί κάπου στο έξωτερικό, ύπάρχει άκόμη καί σύλλογος
έπωνομαζόμενος τής «Μπλέ Φλό
γας».
Νομίζω δμως δτι άρκετά άσχοληθήκαμε μέ τήν «άερολογία» καί
θά ήταν σκόπιμο νά λεχθοϋν καί
λίγα λόγια γιά τήν πρακτική άντιμετώπιση τοϋ προβλήματος. Δεδο
μένου δτι ή προέλευση των διαφό
ρων άερίων είναι διάφορη, είναι
άρκετά δύσκολο νά ύπάρξη μία
καί μόνο θεραπευτική άγωγή. Συ
νήθως δέν είναι εύκολο νά διαπιστωθή έάν ή περίσσεια τοϋ άέρος
όφείλεται σέ ηύξημένη κατάποση
ή σέ ύπερΛάραγωγή ή άκόμη έάν
είναι πραγματική αύξηση τοϋ πο
σού τοϋ άέρος ή βραδεία άποβολή
φυσιολογικού ποσοϋ. Στις περι
πτώσεις αυτές ή μόνη βοήθεια
προέρχεται άπό φάρμακα τά όποια
έλαττώνουν τήν ποσότητα τοϋ έντερικοϋ άέρος άσχέτως προελεύ-

σεως ή υποβοηθούν στήν άποβολή
του. Στις περιπτώσεις δπου είναι
δυνατόν νά έντοπισθή τό ειδικό αί
τιο, ή θεραπεία άποσκοπει στήν
έξάλειψή του. Έάν π.χ. ύπάρχει
πρόβλημα μεγάλης καταπόσεως άέρος έπιχειρεΐται ή καθοδήγησις
του άτόμου για τό πώς θά τήν άποφύγη. Έάν ύπάρχη διαταραχή τής
πέψεως τοϋ γάλακτος, συνιστάται
ή άποφυγή του. Ε π ίσ η ς συνιστάται ή άποφυγή τών όσπρίων έάν
ή παρο:γομένη ποσότης άέρος είναι
ύπερβολική. Παρά τά άνωτέρω,
σε πάρα πολλές περιπτώσεις δέν
είναι δυνατόν νά έντοπισθή μιά
πιθανή αίτια ή νά έφαρμοσθή μιά
άποτελεσματική άγωγή. Ίσ ω ς στο
μέλλον νά ύπάρξη πρόοδος στον
τομέα αύτό καί νά καταστή δυνατή
μιά πιο άποτελεσματική άντιμετώπιση τοϋ προβλήματος.

Τ ά π ε ρ ιβ α λ 
λ ο ν τ ικ ά
ά τυ χή μ α τα
κ α ι ιό π α ιδ ί.

ΤΙ ΕΙΝ Α Ι Ο Π Α Ρ Α Γ Ω Ν
ΡΕΖΟΥΣ
Ο ΠΑΡΑΓΩΝ ρέζους δέν είναι παρά
μιά «σογκολλητίνη», μιά ούσία, δηλαδή,
πού κυκλοφορεί στο αίμα μερικών άνθρώπων καί πού έχει τήν Ιδιότητα νά
«συγκολλά» τό ένα με τό άλλο τά έρυθρά
αίμοσφαίρια καί νά τά καταστρέφει.
Ό παράγων ρέζους πρωτομελετήθηκε
τό 1940 άπό τόν Κάρλ Λανστάήερ (πού
τιμήθηκε μέ τό βραβείο Νόμπελ τής Ι α 
τρικής όταν πρωτοανακάλυψε ότι τό αίμα
τών άνθρώπων χωρίζεται σε 4 όμάδες)
και τόν βοηθό του, τόν ’Αλεξάντερ Βήνερ. Οί δυό αυτοί έρευνητές διαπίστωσαν
ότι ένα ποσοστό άνθρώπων ,πού φτάνει
τά 15 % έχει παράγοντα ρέζους ά ρ ν η τ ικ ό. Κ ι’ όταν τό αίμα ένός τέτοιου άνθρώπου—μέ άρνητικό ρέζους—περάσει
στήν κυκλοφορία ένός άλλου πού έχει
ρέζους θ ε τ ι κ ό , τότε έπέρχεται συγ
κόλληση τών αιμοσφαιρίων μέ συνήθως
μοιραία άποτελέσματα.
*Av δέ, μιά γυναίκα μέ ρέζους άρνητικό
κάνει παιδί μέ άντρα πού έχει ρέζους θε
τικό, τότε τό παιδί πού θά γεννηθεί—τό
πρώτο—θά είναι συνήθως μέ ρέζους θε
τικό καί δέν θά παρουσιάσει κανέναν
νοσηρό φαινόμενο.
Τό δεύτερο όμως παιδί, άπό τούς ίδιους
γονείς, έπειδή τό αίμα τής μητέρας είναι
εύαισθητοποιημένο, ύπάρχει κίνδυνος,
είτε νά παρουσιάσει, μόλις γεννηθεί «αι
μολυτικό ίκτερο», είτε άκόμα καί νά πεθάνει τό έμβρυο.
Κ ι’ αύτό συμβαίνει σέ όλους τούς έπόμενους τοκετούς πού θά κάνει αύτό τό
ζευγάρι. Καί μάλιστα, παρουσιάζεται καί
μιά σχετική έπιδείνωση τής κατοστάσεως.
Γ ι’ αύτό καί σήμερα, οί γιατροί συνιστοϋν νά άποφεύγουν τό δεύτερο παιδί
τά ζευγάρια πού σ’ αύτά, ό ένας άπό τούς
δυό έχει δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ό ρέζους άπό
τόν άλλο.

Μέσα στς> περιβάλλον πού ζ*,ί
καί κινείται το σημερινό παιδί, πα
ραμονεύουν πάντα οί κίνδυνοι ένός
μεγάλου ή μικρού άτυχήματος.
Το θέμα άπασχολεί σοβαρά τούς
διεθνείς οργανισμούς προστασίας καί
είναι ήδη άντικείμενο έρεύνης, άπό
ειδικούς φορείς, οί οποίοι προσπα
θούν νά μεθοδεύσουν συστηματικά
τον καθορισμό τών μέτρων, πού θά
πρέπει νά λαμβάνωνται, γιά τήν
πρόληψη τών άτυχημάτων τοϋ παι
διού στο σπίτι.
Τά συνηθέστερα άπο τά άτυχήματα αύτά είναι τά εγκαύματα, οί
διάφοροι τραυματισμοί καί οί δη
λητηριάσεις.
'Ένα μεγάλο ποσοστό άτυχημάτων στο σπίτι, έχουν σάν άποτέλεσμα τήν πρόκληση έγκοίυμάτων
στά παιδιά. Στή Γαλλία, 14.000
άτομα νοσηλεύονται κάθε χρόνο άπο
εγκαύματα. Το 76ο]ο τών περιπτώ
σεων άφοροϋν άτυχήματα πού συνέβησαν μέσα σέ κατοικίες καί
το σπουδαιότερο — δτι ό ένας στούς
δύο παθόντες ήταν παιδί. Συνολικά,
1.000 άτομα το χρόνο πεθαίνουν
άπο έγκαύματα.
Ά πο στατιστικές, διαπιστώθηκε
δτι, δυο είναι τά έπικίνδυνα σημεία
του σπιτιού, γιά τά παιδιά, στήν

περίπτωση αύτή : ή κουζίνα καί το
μπάνιο. Οί οίιτίες τών έγκαϋ μάτων
είναι κατά σειρά : Δοχεία μέ υγρά
πού βράζουν πάνω στήν κουζίνα,
μέ τά χερούλια γυρισμένα προς τά
έξω καί κακή λειτουργία στο ύδραυλικο σύστημα μίξεως ζεστού καί
κρύου νερού τοϋ μπάνιου.
Στά παραπάνω πρέπει νά προστεθοΰν καί οί έπεκτάσεις ήλεκτρικων καλωδίων πού αποσυνδέονται
καί προκαλοΰν έγκαύματα καί πλη
γές στά παιδιά, πού τά βάζουν στο
στόμα τους καί άκόμη τά σοβαρά
έγκαύματα πού προκαλοΰνται άπο
διάφορα θερμαντικά σώματα.
Στήν οδυνηρή «λίστα» τών άτυχημάτων τοϋ σπιτιού, μέ τόν θλι
βερό άπολογισμό τών πολλών καί
μεγάλων θυμάτων, στον χώρο της
νηπιακής, προσχολικής καί σχολι
κής ήλικίαε, άκολουθοΰν οί τραυμα
τισμοί καί οί δηλητηριάσεις.
Οί τραυματισμοί στά παιδιά προκαλοΰνται κυρίως άπό πτώση. Ό
συνολικός μέσος έτήσιος αριθμός
θανάτων λόγω πτώσεως, είναι πε
ρίπου 2.000. Σ ’ αύτόν, συμπεριλαμβάνεται ένας σημαντικός άριθμός
παιδιών.
Οί συνηθέστεροι τραυματισμοί
στα παιδιά, οφείλονται σέ κατολι
σθήσεις, σέ πτώσεις άπό τις καρέ
κλες ή άπό ύπερ βολικό σκύψιμο σέ
παράθυρα.
Τέλος άναφερόμαστε στις δηλη
τηριάσεις, έπειδή κΐ’ αύτές δημιουρ
γούν άθροιστικά έναν μακάβριο έτήσιο. άπολογισμό, μέ πολλά θύματα
καί περισσότερους θανάτους.
Κάθε χρόνο στή Γαλλία δηλητη
ριάζονται γύρω στά 30.000 παιδιά.
Ε κα τό περίπου άπ* αύτές τις δη
λητηριάσεις επιφέρουν τό θάνατο
καί πολλές, μιά μόνιμη άναπηρία
άπό βλάβη -ενός οργάνου, δπως τό
συκώτι ή ό εγκέφαλος.
'Ένα ποσοστό 63ο ]ο τών δηλη
τηριάσεων, προκαλοΰνται άπό κατά
ποση φαρμάκων καί 25ο ]ο άπό
άλλες ουσίες πού βρίσκονται μέσα
στο σπίτι.
Βασική προϋπόθεση γιά τήν πρό
ληψη τών άτυχη μάτων αύτών είναι
νά βρίσκωνται τά φάρμακα σέ μέρη,
δπου δέν μπορούν νά έντοπισθοΰν
απο τα παιόια.
Καί μιά παρατήρηση :
Τό γάλα, άντίθετα μέ δ,τι πιστεύε
ται, δεν άποτελεΐ άντίδοτο γιά τις
δηλητηριάσεις καί θά πρέπει νά
αποφεύγεται στις περιπτώσεις αύτες, γιατί διευκολύνει τήν άπορρόφηση τών τοξικών ούσιών.
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ΜΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΠΕΤΟΒΕΝ
Ή Ακαδημία ’Αθηνών τί
μησε τά 150 χρόνια άπο τον
θάνατο του γίγαντα τής
Μουσικής.

Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ’Αθηνών τον μήνα πού
πέρασε τίμησε τη μνήμη τοϋ Μπετόβεν,
συμμετέχοντας έτσι στις εκδηλώσεις των
150 χρόνων άπό τον θάνατο τσΰ μεγάλου
μουσουργού. Στην έκδήλωση μίλησε ό
Ακαδημαϊκός κ. Μενέλαος Παλλάντιος με
θέμα «Λουδοβίκος Βάν Μπετόβεν, - όρόσημν> στη ζωή καί στη τέχνη». Ή διά
λεξη τοϋ κ. Παλλάντιου δΓ-μοσιεύθηκε
στο τεύχος τής «Νέας ’Εστίας» πού κυ
κλοφόρησε τήν 1η Μαΐου.
Ή ζωή καί τό έργο τού Μπετόβεν συν
δέονται μεταξύ τους με τήν πιο τραγική
καταδίκη πού ή άνθρώπινη μοίρα μπορεί
νά καταδικάσει ένα μουσικό. Μέ τή στέ
ρηση τής άκοής. Κ ι’ όμως ό μεγάλος
δημιουργός είχε τή δύναμη μέσα σιό
σκοτάδι των ήχων νά όραματισθή καί ν’
άποδώσει μέ ήχους τήν βαθιά έπιθυμία
τού άνθρώπου γιά τή χαρά. Μπόρεσε νά
έκφράσει άπαράμιλλα κι άξεπέραστα
μέχρι σήμερα τό συναίσθημα πού γλυ
καίνει τό άγχος τού άνθρώπινου άγώνα,
πού έχει διατηρήσει τό σκληρό του χρώ
μα καί όλη τή συγκλονιστικότητά του
μέσα στο Κέρασμα του άπ’ τούς αιώνες.
Ό Μπετόβεν είναι γιά τή μουσική ό δη
μιουργός ένός κόσμου νέου, όμορφου καί
πραγματικού. ’Απαλλαγμένη ή τέχνη του
καί ή δημιουργία του άπό κάθε ρομαντι
σμό, άγγίζει τις πιο βαθιές κρυφές γωνιές
τής άνθρώπινης ψυχής καί παρουσιάζει
μέ μιά ξεχωριστή άνατομία σ’ όλη τήν
έκταση καί σ ’ όλο τό βάθος τον έσωψυχικό κόσμο τού άτόμου, μέ τήν άληθινή
όμορφιά ή τήν άληθινή άσχήμια, χωρίς
νά κρύψει τίποτε άπό τό άνθρώπινο σύ
νολο. Πέρα όμως άπό τήν τέλεια ψυχογράφηση πού άποκάλυψε ό Μπετόβεν,
έδωσε μέ άφθαστα ήχητικά σχήματα τις
καταστάσεις καί τον χώρο πού τριγυρί
ζουν τήν άνθρώπινη ύπαρξη και πού μέοα
σ’ αύτές κινείται καί δημιουργεί άναπόσπαστα δεμένος μ’ ένα νόμο φυσικής
οικονομίας ό άνθρωπος. Ό Λουδοβίκος
Μπετόβεν είναι ή ίδια ή μουσική, ή μου
σική πού γεννιέται άπο τό κλάμα τού
νεογέννητου καί προχωράει άκόμα πιο
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πέρα άπ’ τον έπιθανάτιο ρόγχο, στήν αι
ώνια χαρά. Αύτό τό περίγραμμα κλείνει
μέσα του όλη τήν ιδιομορφία άλλά καί
όλα τά στάδια τής άνάπτυξης τής άνθρωπινης ύπαρξης. Πίσω άπό κάθε κλάμα
κρύβεται πάντα κάποιος πόνος πού μοι
ραία άκολουθεϊται άπό μιά άδηλη χαρά,
μιά χαρά πού πέρα άπ’ τον όραματισμό,
περιμένει τήν κατάλληλη στιγμή γιά νά
ξαναδώσει ζωή καί έλπίδα στο σφιγμένο
άπό τό άγχος άνθρώπινο πρόσωπο. Ό
Μπετόβεν καταξιώθηκε σ έ ηρώα πού ξεπέρασε τήν έποχή του στήν προσπάθειά

του νά δώση τήν μουσική μέσα άπό τήν
ύπαρξή του. Ή συγκλονιστική του ανα
μέτρηση μέ τή φύση καί τά άντίξοα χτυ
πήματα τής τύχης του πού είχαν δια
μορφώσει ένα χαρακτήρα μόνιμα παρά
ξενο χάραξαν στο πρόσωπό του τή νίκη
καί τήν άθανασία στον παγκόσμιο χώ
ρο τής Τέχνης. *Η«’Ενάτη Συμφωνία» ή
«Συμφωνία τής Χαράς» είναι ό δραματικός
τής άτέλειωτης άνθρώπινης έλπίδας όραματισμός καί ό πανέμορφος άπολογισμός
τής ψυχικής άνάταοης τής άνθρώπινης
ύπαρξης.

H ID ΕΟΡΤΗ
THE ΧΟΡΟΦΪΑΑΚΗΙ
Στο τιμημένο Σώμα σου
χιλιάδες παλληκάρια
προσφέρουνε τά νειάτα τους
και δάφνινα κλωνάρια.
Ο ί τιμημένοι άνδρες σου
άκούραστα φροντίζουν
ειρήνη κα'ι άσφάλεια
στο Κράτος νά χαρίζουν.
Μεσάνυχτα στη βάρδια
κα'ι στην ΰπηρεσία
παντού κα'ι πάντα έκτελουν:
«καθήκον με θυσία».
Δολοφονίες ϋποπτες
κλοπές καί διαρρήξεις
προβλήματα σ’ άτέλειωτα
προσμένουν άνακρίσεις.
Καθήκοντά σου μόνιμα
«ό Νόμος κι ή γαλήνη»
με φύλακα προστάτη σου
παντού τήν "Αγια Ειρήνη.
ΙΠAIM. Κ Ο Τ Ι Τ Σ Α Σ

Διδάσκαλος

ΑΠΟ ΤΗΝ άκριτική Όρεστιάδα "Ε
βρου ό αναγνώστης μας Ν. Πατεράκης
έστειλε στη στήλη μας μέ τήν παράκληση
νά δημοσιευθή τό ποίημά του «'Ορκί
ζομαι». Οί στιγμές πράγματι έπιβάλλουν
τή δημοσίευσή του και τήν διαβεβαίωση
πώς ή έλληνική ψυχή έχει άσταμάτητα
καρφωμένη τή ματιά της στ’ άκριτικά
χώματα τής πατρίδας μας κι είναι έτοιμη
γιά μιά άκόμη φορά νά τιμήσει τήν ίστορία της, άν χρειαστεί.
Ο Ρ Κ ΙΖ Ο Μ Α Ι

'Ορκίζομαι οτό χώμα
έτοΰτο πού πατώ
τό χιλιοδοξαομένο
τό 'Ελληνικό.
Στον ούρανό σου γΠ μου
τούτο τό γαλανό
στον "Αγιο Νικόλα
τό θαλασσινό.
Πώς δέν θά σέ πατήσουν
ποδάρια έχθρικά
ξανά θά σέ τιμήσουν
σπαθιά Ελληνικά.
Στον "Αγιο Γιώργη
τον Πολεμιστή
όρκίζομαι μιά λέξη
και πάλι ν’ ακουστή
πού νά θυμίζει Άρκάδι
καί Ζάλογγο, παιδιά
και κάποιο Είκοσιένα
πού έλαιιψε ή Λευτεριά.
Μολών Λαβέ καί ’Ό χι
καί τώρα θ’ άκουστή
θά λάμψη πάλι ή λόγχη
άν ξαναχρειαστεΐ.

Η ΘΗΤΕΙΑ τής Καίτης Άλκρέρη^Μ ακροπούλου στή νεοελληνική λογοτεχνία
άρχισε πριν 27 χρόνια όταν έκδόθηκε ή πρώτη ποιητική της συλλογή «Χίμαιρες».
'Η πορεία της στον πνευματικό χώρο συνεχίστηκε μέ τις ποιητικές συλλογές «Κα
ταιγίδες», «'Ηλιοβασίλεμα», «’Ανάμεσα οτόν Κόσμο», «Κάτω άπ’ τ’ άστρα»,
«Στό δρόμο τής ζωής», «"Ονειρα πού σβύνουν», «’Αναμνήσεις καί Νοσταλγίες»,
«Βοριάδες πού σαρώνουν τά φύλλα».’Εκτός άπό ποίηση έδωσε καί τά ταξιδιωτικά
«Πολιτείες πού ξαναζούν—Αύοτρία— Γερμανία—'Ολλανδία—Βέλγιο», «Γιουγκο
σλαβία—Δαλματικές άκτές»,’ «’Αναζητώντας τις σκιές στά Παλάτια τής Αύστρίας»
καί «Ταξίδια στήν Ούγγαρία». Ή ποίηση τής Καίτης ’Αλιφέρη, πιοτή στον παρα
δοσιακό στίχο, σκορπά, γύρω της μιά όμορφη καί μιά νοσταλγική άνάμνηση εικό
νων πού χάραξαν ένα παρελθόν. Μέσα της ξεφεύγει μιά άπαλή μελαγχολία κι ίσως
μιά πίκρα Ύΐάδ,τι χάθηκε πρόωρα χωρίς νά ξεθωριάσει ή θύμησή του. Δέν συγ
κλονίζεται άπό μηνύματα πού μπορούν νά προβληματίσουν τον άνθρωπο ούτε άπό
όραματισμούς καί ποιητικές συλλήψεις πανανθρώπινων άξιών, όμως κατεβαίνει
χαμηλά, μπαίνει στήν άνθρώπινη καρδιά μοιράζεται μαζί της τις πίκρες καί τις χαρές
τής καθημερινής ζωής, ζεΐ τις όμορφες στιγμές τής άγάπης καί θυμάται—πάνω άπ’
όλα θυμάται κάθε τι ώραϊο πού πέρασε άπ’ τή ζωή μας. ’Από τή συλλογή «Βοριά
δες πού σαρώνουν τά φύλλα» δημοσιεύουμε τό ποίημα πού άκολουθεί :

τ nρa
Τώρα παλιέ μου γνώριμε τά πάντα έχουν άλλάξει . . .
"Ενας καπνός λές κι’ έγιναν τά πρωτεινά τά χρόνια,
κι’ ή μοίρα πού τό δρόμο μας άκέρηα έχει χαράξει,
λύπες μάς δίνει πιότερο δίχως καμμιά συμπόνοια.
Καί τά τραγούδια πού άλλοτε άκούγαμε μιλώντας
σέ κάποιες μέρες ξένοιαστες καί πλέρια φωτισμένες,
μεΐναν εικόνες άχρωμες πού ήρεμα περνώντας
στή μνήμη ξαναφέρνουνε χαρές λησμονημένες.
Τώρα παλιέ μου γνώριμε ένας σκληρός άγέρας
μέσ’ τού χειμώνα τις νυχτιές μάς τραγουδάει θλιμμένα
γιά τά παλιά όνείρατα καί τ’ άνθια μιάς έσπέρας
πού άγάλια ξεφυλλίσανε μέσα στα περασμένα . . .

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ πριν λίγες μέρες
τά «Κριτικά Φύλλα» τού Ι.Μ . Χατζηφώτη,
άφιερωμένα αύτή τή φορά στό Γρηγόριο
Ξενόπουλο. Γιά τόν «πατέρα» τής «Διά
πλασης τών Παίδων» καί τής «Νέας
Έ σ τ ίις » γράφουν στις 160 σελίδες τών
«Κ . Φ.» πολλοί ύπεύθυνοι πνευματικοί
άνθρωποι τού τόπου μας, στοχαστές
καί συγγραφείς μεταξύ τών όπόίων καί οί
Πέτρος Χάρης,
Μ. Σταοινόπουλος,
Διον. Ρώμας, I. Μ. Πανα>ιωτόπουλος,
Ν. Β. Τωμαδάκης, Γ . Θ. Βαφόπουλος,
Α. Καραντώνης, Σίατόπουλος, Κ . Ά σ η μακόπουλος, Μ. Καραμαλίκη κ. ά.
Μέ τήν έκδοση αύτή τά «Κριτικά Φύλ
λα» συμπληρώνουν πέντε χρόνια ζωής
καί γιά μιά άκόμη φορά ή έκδοσή τους
άποτελεΐ πνευματικό γεγονός τής Γραμ
ματείας μας. Ή μέχρι τώρα ύπεύθυνη,
πνευματική πορεία τους βεβαιώνει άπόλυτα ένα αισιόδοξο μέλλον.
’Επίσης άπό τις έκδόσεις τών «Κριτι
κών Φύλλων» κυκλοφόρησε τό 2ο τεΰχ<^
τής «Παράδοσης» μέ κείμενα όρθοδόξου
προβληματισμού, έρευνες καί παρουσιά
σεις, ταξιδιωτικά άρθρα, ποιήματα κ. ά,
θέματα σχετικά μέ τις Ελληνοχριστια
νικές παραδόσεις καί μέ τήν πνευματική
ζωή τού τόπου μας.
☆

☆ ☆

Κυκλοφόρησε « Ή έν Ά θήναις καί έν
έτει 1896 έκδοσις τών Μηνιαίων» άνάτυπο τής δημοσιευθείσης στήν «Θεολο
γία» μελέτης τού Σεβασμιωτάτου Μη
τροπολίτου Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομου
Θέμελη. 'Η μελέτη έξετάζει τήν γνησιό
τητα τών κατά καιρούς έκδόσεων τών
«Μηνιαίων» καί ιδιαίτερα τής έκδόσεως
τού 1896 τού ’Αρχιμανδρίτου καί άργότερα ’Επισκόπου Γόρτυνος καίΜεγαλουπόλεως, ’Ιωάννη Μαρτίνου σέ σύγκριση
μέ τήν έκδοση τού 1843 τού 'Ιερομόναχου
Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανού καί
έπισημαίνει τις μεταξύ τους διαφορές,
διορθώσεις προσθήκες καί παραλείψεις.
Ή μελέτη έκτός τού ότι είναι έργον πο
λύμοχθο καί συνέχεια τής πνευματικότητος τού Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Μεσσηνίας, κατατοπίζει σωστά κάθε με
λετητή τών άγιων βιβλίων καί είναι
πολύτιμο συμπλήρωμα τής ’Εκκλησια
στικής βιβλιογραφίας καί δοκιμιογρα
φίας. Ό Μητροπολίτης κ. Χρυσόστομος
Θέμελης είναι ένας άκούραστος πνευμα
τικός έργάτης ό όποιος
πέρα άπ’
τά ’Αρχιερατικά του καθήκοντα έπιδίδεται στή συγγραφή σπουδαίων έκκλησιασυικών βιβλίων πού καταξιώνουν ένα
άληθινό πνευματικό Πατέρα. "Αλλα έργα
του είναι : «Παναγία Δινιούς», «Παναγία
Υπαπαντή», «Δύο Θεόδωροι ’Επίσκοποι
Εύρίπου» «*Η 'Ιερά Μητρόπολις Εύρί
που διά μέσου τών αιώνων», « Ή ’Επισκο
πή Ώ ρεών», «Νομοκανόνων Παλαιστινός», «Γάμος καί Διαζύγιον», «Ή έν Βορείω Εύβοίςι 'Ιερά Μονή "Αγιος Γεώρ
γιος» «"Ηλια», «Ά ρχαί καί διάδοσις τού
Χριστιανισμού έν Εύβοια», «Συνοπτική
Ιστορία τής Διαρκούς 'Ιεράς Συνόδου τής
’Εκκλησίας τής Ελλάδος», «Καθαιρέσεις
Μητροπολιτών Εύρίπου», «Κων]νος Οι
κονόμος ό έξ Οικονόμων», « Ή προ
σευχή», κ. ά.
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Στοργή καί ένβια φέρον χρειάζεται
γιά ιού! άνήλικουο
παραράτεΒ των τόμων. Ή άΟιαφορία
άρουργεϊ τήν υπο
τροπή.
Η Ψ ΥΧΡΗ καί άδιάφορη στάσι προς
τήν Εγκληματικότητα, ώρισμένων άνθρώπων πού βλέπουν νά διαπράττωνται
μπροστά τους πράξεις βίας και βαρβαρότητος άλλά σιωπούν γιατί δέν τούς άφορουν προσωπικά, είναι μιά σοβαρή καί
θλιβερή παράλειψι.
Τό χαρακτηριστικό έκεΐνο «άδιαφορώ»
των μοντέρνων καιρών μας συντελεί με τήν
καταδικαστέα παθητικότητά του στήν
άνθησι άνησυχητικών ήθών.
Ή φράσι «μήν άσακατεύεσαι σ ε ό,τι
δέν σ ’ αφόρα» —άποψις όρθή σύμφωνα
με τήν γνώμη ώρισμένων—Ερμηνεύεται
συμπερασματικά ή ότι ή υγεία τής κοι
νωνίας τής οποίας είμαστε αναπόσπαστα
μέλη δέν πρέπει νά μάς άφορά, ή ότι κά
ποιοι «άλλοι» όφείλουν νά ένδιαφερθοϋν.
Έ ά ν όμως ό καθένας μας περιμένει τά
πάντα άπό τούς άλλους, τότε σχεδόν κα
νείς μας δέν θά άναρωτηθή νά μάθη
τί θά μπορούσε νά κάνη ό ίδιος γιά νά
έλαττωθή τό κακό. Καί όταν μερικοί
άποφασίζουν νά άσχοληθούν μέ τήν πραγματοποίησι τού τόσο δύσκολου καί
λεπτού αύτοΰ έργου, άντιμετωπίζουν συχ
νά τήν Επιθετική καί ύστερόβουλη συ
μπεριφορά των συνανθρώπων τους. "Ας
σκεφθούμε σ τ ο ‘ σημείο αύτό τούς λ ει
τουργούς Εκείνους πού όσχολοΰνται μέ
τούς άνηλίκους Εγκληματίες ή μέ τούς
νέους Εκείνους πού κινδυνεύουν νά Εγκλη
ματήσουν.
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Έ κ τ ή ς REVUE IN TERNATIO NALE DE POLICE CRIMINELLE
Μ ετά φ ρ α σ ις - ά πόδοσις :
Ε Υ Τ Υ Χ ΙΑ Χ Α Τ Ζ Α Κ Η , Ε ν ω μ ο τ ά ρ χ η ς
Είναι άρκετοί πού ύποστηρίζουν τήν
άποψι πού άναφέραμε προηγουμένως,
ότι ό γυιός τού γείνοτα πού διέπραξε μιά
κλοπή ή μιά βίαιη πράξι είναι ό
«άλήτης» πού πρέπει νά καταδικαοθή άπό
τήν κοινωνία ή «όργισμένος νέος» πού
περνά μιά κρίση τής Εφηβικής ήλικίας.
Ε τσι, τό Επίμοχθο καί ύπομονετικό έργο
όλων Εκείνων πού άσχολούνται μέ τόν
σωφρονισμό καί τήν διαμόρφωσι τού
χαρακτήρος των νεαρών Εγκληματιών
θεωρείται άπό τούς άνθρώπους αύτούς σάν
περιττό έξοδο τού κράτους ή σάν σοβαρό
πλήγμα κατά τής άτομικής Ελευθερίας.
Αύτοί πού ταύτίζουν αύτομάτως τόν
νεαρό Εγκληματία μέ τόν «αλήτη» εί
ναι σάν νά παραδέχονται ωμά καί ξεκά
θαρα τήν ΰπαρξι τού άνθρώπου Εγκληματία
«HOM M E C R IM IN E L ». 'Υποστηρίζουν
ότι ό νέος πού διέπραξε κάποια κακή πρά
ξι, άπεκάλυψε τήν πραγματική του φύσι
πού τόν ώθησε άναπόφευκτα προς τό κακό.
Διέπραξε κατά τήν γνώμη τους ένα άδίκημα γιατί είναι Εγκληματίας Εκ φύσεως
καί ώς έκ τούτου, τό μόνον μέσον άντιμετωπισεώς του είναι ή άπομόνωσί του ή
άπομάκρυνσί του άπό τούς κόλπους τής

κοινωνίας τήν όποια δέν σεβάσθηκε. Σύμ
φωνα μέ τις άντιλήψεις αύτες πρέπει
τό άτομο αύτό νά «πληρώση» τό χρέος του
πρώτα μέ μιά ποινή κάποιας διάρκειας καί
Εν συνεχεία μέ τήν περιφρόνησι καί τήν
δυσπιστία τών άνθρώπων γιά όλη του
τήν ζωή.
«Ό π ω ς στρώσεις θά κοιμηθής» λέγετα*
συχνά μεταξύ τών ύποστηρικτών τής γνώ
μης αύτής, ύπερβολικά άδιάλλακτων γιά
νά μεταβάλουν τις ίσχυρογνώμονες άντιλήψεις του.
Μέ τήν Εγωιστική νοοτροπία τους, μέ
τήν άρνησί τους νά προσπαθήσουν νά
καταβάλουν τις άνθρώπινες άδυναμίες τών
άλλων (γιατί οί δικές τους είναι πάντοτε
δικαιολογημένες) γκρεμίζουν τις γέφυρες
Επικοινωνίας μέ τούς παραστρατημένους
νέους καί βάζουν Εμπόδια στούς δρόμους
πού όδηγούν στήν κοινωνική τους παλινόστη σι μέ άποτέλεσμα νά δημιουργήται
μεγάλος κίνδυνος.
Τίποτα δέν είναι περισσότερο σωτήριο
άπό τόν διάλογο καί τίποτα δέν είναι πιο
καταστρεπτικό άπό τήν έλλειψι τού διαλό
γου.

Ό άναποφάσιστος άκόμη νέος ή αύτός
πού φαίνεται άποφασισμένος νά άρπάξη
απ’ την κοινωνία αυτά πού έκείνη δέν τοϋ
προσφέρει, αισθάνεται βαθειά τήν άνάγκη
νά έκφρασθή, νά μιλήση γιά τις άνησυχίες
του γιά δλα αύτά πού συμβαίνουν στόν
έσωτερικό του κόσμο. Έ να ς θυμός δσο έν
τονος και &ν είναι κατασιγάζει μέσα στις
λέξεις ένός διαλόγου, έξασθενίζει μέ
τήν παρουσία ένός συνομιλητοϋ πού άκούει περισσότερο μέ τό δίκαιο τής καρδιάς
παρά μέ τις αίσθήσεις του καί πού ξέρει
νά άντιμετωπίζη μέ στοργική ζεστασιά τά
προβλήματα ένός έφήβου και νά δίνη λύ
σεις σ ’ αύτά μέ τήν πλούσια έμπειρία του.
Ό ταν ό έφηβος έχει νά άντιμετωπίοη έναν
συνομιλητή άδιάλλακτο, έπιτήδειο σέ
έπιχειρήματα και άποφασισμένο νά μιλήση μέ ώμή ειλικρίνεια, περνά αύτομάτως
στήν «έπίθεση» και άντί νά έξωτερικεύση
τά προβλήματα καί τις σκέψεις πού τόν
άπασχολοϋν, κλείνεται παθητικά στόν
έαυτό του. Έ να ς ένημερωμένος έκ τών προτέρων συνομιλητής μπορεί νά βοηθήση
γόν προβληματιζόμενο έφηβο νά άκολουθήση ένα δρόμο διαφορετικό άπό αύτόν
τής παρανομίας γιά νά ίκανοποιήση
τις λογικές έπιθυμίες του. Γιά νά τοϋ
ύποδείξη δμως έναν δρόμο έλκυστικό
καί τίμιο συγχρόνως, πρέπει πρώτα νά
καταλάβη τό βάθος τών σκέψεών του καί
τόν πολύπλοκο μηχανισμό τών προβλη
μάτων πού τόν άπασχολοϋν. ’Αλλά γιά
νά καταλάβη πρέπει πρώτα νά άκούση
καί δυστυχώς στήν έποχή μας μιλάμε
πολύ καί καταλαβαίνουμε λίγα γιατί
άδιαφοροϋμε γιά τά προβλήματα τών
συναθρώπων μας.
Τά πρώτα θύματα τής άδιαφορίας αύτής
είναι οί νέοι πού αισθάνονται τήν ζωτική
άνάγκη νά είσακουσθοϋν, νά κατανοηθοΰν άπό τούς μεγάλους. Διαδοχικά ή καί
συγχρόνως θέλουν καί δέν θέλουν, άρνοϋνται, διαμαρτύρονται καί ζητούν.
Οί περισσότεροι άπό αύτούς κατέχονται
άπό τό πνεϋμα τής μιμήσεως, άλλά έγκαταλειμένοι μόνοι μέ τά είδωλα καί τις
φαντασιώσεις τους, καταλήγουν νά τά
μιμούνται καί νά τις ύλοποιοϋν. Αύτός εί
ναι ό μεγάλος κίνδυνος τοϋ όποιου τό
τίμημα πληρώνει κυρίως ή κοινωνία.
Ά ν έξετάσουμε τήν περίπτωσι αύτών
πού χαρακτηρίζουν τήν νεανική παρα
νομία σάν μιά άπλή κρίσι τής έφηβείας,
σάν ένα κακότροπο φέρσιμο πού σταματά
στο κατώφλι τής ώριμότητας ή έκείνων
π^ύ χαρακτηρίζουν τόν νεαρό έγκληματία «σάν οργισμένο νέο» πού διέπραξε
βέβαια κάποιο σφάλμα άλλά πρέπει νά
συγχωρηθή γιατί «δέν βαρυέσαι δλοι
εΐμασταν κάποτε νέοι», θά διαπιστώσουμε
δτι μέ τά λεγόμενά τους καθησυχάζουν
δυστυχώς τήν κοινωνία καί παρασύρουν
σέ μιά έγκληματική άδιαφορία τό κοινω
νικό σύνολο. "Αν έξετάσουμε τις πράξεις
πού αύτοί χαρακτηρίζουν σάν νεανικές
άταξίες θά διακρίνουμε μέσα σ’ αύτές
έγκληματικές τάσεις πού θά μπορούσαν
νά όδηγήσουν σ’ ένα έγκλημα άλλά πού
δέν καρποφόρησαν είτε γιατί μεσολάβη
σε κάποια έξωτερική βοήθεια είτε γιατί
ό ίδιος ό νέος κατώρθωσε νά τις άποφύγη χάρις στήν δυνατότητα τοϋ χαρακτήρος του.
Ό νέος πού σταματά έκουσίως στά
πρόθυρα τής παρανομίας καί έπιστρατεύει τήν ψυχική του δύναμι γιά νά άπομακρυνθή άπό αύτήν, υπάρχει άναμφισβήτητα στήν πραγματικότητα. ’Αλλά
άλλοίμονο! Ή πράγματικότης αύτή άπέ-

χει πολύ άπό τοϋ νά είναι γενική. Έ να ς
μεγάλος άριθμός νέων πού έγκλημάτησαν
ή πού κινδυνεύουν νά έγκληματήσουν,
πρέπει νά βοηθηθή δυναμικά μέ στοργή,
κατανόησι καί — κυρίως — ύπευθυνότητα.
Είναι άπαράδεκτον νά έπιδοκιμάζουμε
τις άνέντιμες πράξεις τους. "Αλλωστε καί
οί ίδιοι περιφρονοϋν τήν έπιδοκιμασία μας
γιατί πιστεύουν δτι τό έπιδοκιμαστικό
χαμόγελό μας κρύβει κατά βάθος τήν
ειρωνεία καί τήν άπέχθειά μας γι’ αύτό
πού κάνουν. Καί άναφέρουμε έδώ σάν
παράδειγμα τό «χαστούκι» πού δέχθηκε
ένας «έντιμος» κύριος πού παρακολου
θούσε μέ έπιδοκιμαστικό χαμόγελο τό
καταστρεπτικό έργο τεσσάρων νεαρών
πού προσπαθούσαν νά ξερριζώσουν ένα
μικρό δένδρο άπό ένα δημόσιο πάρκο.
"Οταν τελείωσαν πέρασαν άπό μπροστά
του καί μέ μιά περιφρονητική έκφρασι
τοϋ πέταξαν κατά πρόσωπο μερικές βρι
σιές.
Ό νεαρός έγκληματίας ή αύτός πού
βαδίζει πρός τήν παρανομία πρέπει νά
σταματήση πριν είναι άργά. Πιστεύουμε
δτι τοϋτο είναι δυνατό γιά δλους τούς
νέους (έκτός βέβαια τών περιπτώσεων
τών διανοητικά άσθενών). Τά παραστρατημένα αύτά παιδιά δέν είναι —δσόν
άφορά τά περισσότερα άπό αύτά— οΰτε
άλήτες, άθεράπευτα βουτηγμένοι στήν
παρανομία, ούτε όργισμένοι νέοι. Είναι
έφηβοι πού ένα μέρος τής καρδιάς τους
ή τοϋ έαυτοϋ τους υποφέρει άπό άσθένεια
πού δέν θεραπεύεται μέ φάρμακα, μέ
κρύα ντούζ ή μέ σιδερένια κάγκελα. Στις
περισσότερες τών περιπτώσεων είναι
μιά άσθένεια πού προέρχεται άπό τά
αισθήματα ή τά συναισθήματα, τήν κακή
έπιρροή καί συναναστροφή, τήν υπερή
φανη ήθική άπομόνωσι, τήν άδιαφορία
ή τήν άποδοκιμασία, τήν δίψα γιά ζωή ή
τήν άπελπισία! ’Εμείς είμαστε αύτοί
πού πρέπει νά τούς πλησιάσουμε καί νά
τούς βοηθήσουμε νά βροΰν τήν θέσι τους
μέσα στόν κοινωνικό μηχανισμό.
Υπάρχουν πολλοί τρόποι τούς όποι
ους μπορούμε νά μετέχειρισθοϋμε γιά
νά θεραπεύσουμε τό άγχος, τις άνησυχίες
τους, τήν έπιθετικότητά τους, τό πάθος
τους γιά τή βία.
Κατά τήν διάρκεια τοϋ έκπαιδευτικοϋ
έτους 1975 στήν Σχολή ’Ανθρωπολογίας
τών Παριοίων, έμελετήθη τό θέμα «Ή
νεολαία καί τά προβλήματα τής έγκληματικότητος τών νέων» καί έγινε προσπά
θεια νά διατυπωθούν όρισμένες υποδεί
ξεις πού άφοροϋν^σιήν μεταχείριση τών
άνηλίκων έγκληματιών μέσα στά άναμορφωτικά ιδρύματα, καί βγήκαν τά
έξής συμπεράσματα :
— Νά κινήται μέ ύπομονή τό ένδιαφέρον
τοϋ νέου πρός τις άθλητικές έκδηλώσεις καί τόν άθλητισμό πού καλλιεργεί τό
ύγιές άγωνιστικό πνεϋμα καί κατασιγάζει
τό πάθος πρός τή βία.
—Νά προτείνεται στόν νέο νά όργανώση άποδοτικώτερα τις έλεύθερες ώρες
τους, ώστε άφ’ ένός μέν νά καταναλώνη
φυσικές καί πνευματικές δυνάμεις καί
άφ’ έτέρου νά γεμίζη τή ζωή τρυ μέ αι
σθηματικές συγκινήσεις σάν αύτήν τοϋ
αισθήματος τής άνθρωπίνης άλληλεγγύης.
— Νά βοηθήται ό νέος νά άνακαλύψη
τις ίκανότητές του, ώστε νά καλλιεργή-

ται μέσα του τό αίσθημα τής ύπευθυνότητας.
Καί τοϋτο κατορθώνεται άν δήμιουργηθοϋν πνευματικά κέντρα, δπου έκεΐ
οί νέοι θά άσχοληθοϋν μέ τό θέατρο, τις
καλές τέχνες, τήν μουσική, τό τρα
γούδι, τά πνευματικά παιχνίδια, όπως
τό σκάκι καί τόσα άλλα.
"Ας ύποδείξουμε λοιπόν στούς νέους
αύτούς, σκοπούς πού δέν μπορούν οί
ίδιοι νά θέσουν στήν ζωή τους, άς τούς
βοηθήσουμε νά αισθανθούν πιό άνετα
μέσα στούς χώρους τών σωφρονιστηρίων.
Δυστυχώς στήν κοινωνία μας είναι πολ
λοί αύτοί πού θεωροϋν άρκετά ύψηλό τό
έπίπεδο τών δαπανών τοϋ κράτους γιά
τούς «άλήτες» αύτούς καί προτιμούν
νά μειωθούν οί δαπάνες. Πολλοί άπό τούς
συμπολίτες μας έπαναστατοϋν μέ τά
μέτρα βελτιώσεως καί άνανεώσεως τών
άναμορφωτηρίων καί τών φυλακών καί δέν
καταλαβαίνουν δτι τά μέτρα αύτά έχουν
σάν σκοπό νά έκπολιτίσουν άνδρες καί γυ
ναίκες, άνήλικους καί ένήλι^ους, πού
έχουν άνάγκη ά\αμορφώσεως. Δέν βλέ
πουν δτι τά ιδρύματα αύτά προορίζονται
γιά νά μάθουν στις παραστρατημένες
αύτές ύπάρξεις νά ζοϋν μιά ζωή μέ οργα
νωμένη έργασία, σωματική καί ψυχική
ύγεία καί πνευματική καλλιέργεια. Δέν
βλέπουν δτι δλα αύτά τά μέτρα άποσκοποϋν νά έπαναφέρουν στήν κοινωνία ένα
θεραπευμένο μέλος της πού πλήρωσε τό
τίμημα τής έπανόδου του στούς κόλπους
της μέ τήν προσωπική του έλευθερία.
Δέν βλέπουν δτι ή πρόληψις τών έγκλημάτων καί τών ύποτροπών στοιχίζει λιγότερα χρήματα καί λιγότερο άνθρώπινο
πόνο άπό τήν καταστολή τοϋ έγκλήματος
δσο έπιτυχημένη καί άν είναι αύτή.
Δέν βλέπουν δτι ή κοινωνία δέν έχει μόνο
τό δικαίωμα άλλά καί τό καθήκον νά
άμύνεται. Τό νά μή βλέπουν λοιπόν δλα
αύτά, δίνει τήν έντύπωσι τής πνευματι
κής τυφλώσεως καί τής ήθικής καταπτώσεως.
Γ ι’ αύτούς λοιπόν πού σκέπτονται έτσι,
πρέπει νά πούμε καί νά έπαναλάβουμε
γιά μιά άκόμη φορά δτι «ό άνθρωπος
έγκληματίας L* HOMME C R IM IN E L δέν
ύπάρχει. Καθένας άπό μάς μπορεί σέ
μιά στιγμή τής ζωής του νά έγκληματήση
χωρίς νά είναι γεννημένος γι’ αύτό.
Ή διάκρισι μεταξύ τοϋ καλοϋ καί τοϋ
κακοϋ νέου δέν είναι δυνατόν νά γίνεται
«Α P R IO R I» . Κανένας δέν είναι γεννη
μένος έγκληματίας δπως ύπεστήριζον
ώρισμένοι τόν περασμένο αιώνα. ’Ακόμη
καί στήν σπάνια περίπτωση τοϋ χρω
μοσώματος Υ, μιλοΰν γιά τάσι πρός τήν
βία καί όχι γιά τό βέβαιο έγκληματικό
μέλλον τοϋ άτόμου πού πιθανόν νά έχη
τό πρόσθετο αύτό χρωμόσωμα.
Κάθε έγκληματίας ήταν ένας τίμιος
άνθρωπος πριν διαπράξη τό έγκλημά του
καί κάθε τίμιος άνθρωπος γίνεται αύτο
μάτως έγκληματίας δταν διαπράξη ένα
έγκλημα. Ό διαχωρισμός αύτός μεταξύ
καλοϋ καί κακοϋ άτόμου είναι τό ίδιο
έπιζήμιος μέ τήν παθητική άδιαφορία
πρός τήν έγκληματικότητα τών νέων.
Καί οί δύο αύτές λανθασμένες άπόψεις
μέ τήν έλλειψι τοϋ πνεύματος ύπευθυνότητος πού τις χαρακτηρίζει έξασθενίζουν τό κοινωνικό σύνολο, πράγμα πού
μάς άναγκάζει νά έπαναλαμβάνουμε άδιάκοπα δτι κάθε κοινωνία είναι άξια τής
έγκληματικότητας πού συναντά στούς
κόλπους της.
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TO N ΜΗΝΑ αύτόν ή Χωροφυλακή γιόρ
τασε με έπίσημες έκδηλώσεις την προστάτιδά της την 'Αγία ΕΙρήνη. Τό άπλό
όνομα «ΕΙρήνη» πού ή κόρη του Λικίνιου από τή Μαγεδώνα τής Περσίας με
ζωή της καί τή 6υσία της σ ε μιά έποχή
πού ή ανθρωπότητα είχε ξεχάσει τό νόημά της, τό Σώμα τής Χωροφυλακής στήν
έκτέλεση τού χρέους του άπέναντι στήν
κοινωνία, τδκανε σύμβολο καί προορι
σμό. Γιά τήν Ειρήνη ταγμένη στον Έ λ λαδικό χώρο ή Χωροφυλακή, 144 χρόνια
τώρα άγωνίστηκε καί άγωνίζεται, προσφέροντας στήν Ε λλη νικ ή κοινωνία τον
ίδιο της τον έαυτό. Ή νεώτερη καί πρό
σφατη ιστορία τής χώρας μας είναι μιά
περίτρανη άπόδειξη ότι ή Χωροφυλακή
σάν Σώμα ποτέ δέν σταμάτησε νά πλη
σιάζει καί νά ένώνεται μέ τό κοινωνικό
άτομο, χωρίς διακρίσεις καί ύστεροβουλίες. Ή ίστορία της γράφτηκε άπό τούς
άνδρες της, στή προσπάθειά τους νά βοη
θήσουν τον τόπο αύτό, πού πόνεσαν σάν
παιδιά του, μέ όλη τή δύναμη τής ψυχής
τους. Δέν μένει πιά παρά τό κοινωνικό
σύνολο νά σηκώ σει στούς ώμους του τό
βάρος τής εύθύνης του, νά πλησιάσει,
νά έρευνήσει, νά όποδείξει καί νά άγκαλιάσει κι αυτό τή Χωροφυλακή, νά γίνει
συμπαραστάτης τής προσπάθειάς της.
Μά πρώτα άπ’ όλους πρέπει οί νέοι μας
νά νοιώσουν καί νά έκτιμήσουν τό έργο
της, νά δούνε μέ άντικειμενικότητα τήν
άγωνία αύτής τής πορείας καί ν’ άγαπήσουν, ν’άγαπήσουν πολύ τή Χωροφυλακή.

Η ΧΩ ΡΟ Φ ΥΛ Α Κ Η στή προσπάθειά
της νά πλησιάσει όλους τούς νέους κι όλα
τά παιδιά τής χώρας μας ξεκίνησε άπό
κτιρό μιά σειρά διαλέξεων στά Δημοτικά
Σχολεία καί στά Γυμνάσια όλης τής χώ
ρας, πάνω σ έ θέματα κυκλοφοριακής
άγωγής, πού δυστυχώς στή χώρα μας
βρίσκεται σ έ χαμηλά έπίπεδα. Μ έ σχε
διαγράμματα, φωτεινές διαφάνειες, εικό
νες καί διάλογο οί μαθητές καί οί μαθή
τριες έμαθαν γιά τούς κινδύνους πού κρύ
βει ή κυκλοφορία τού αύτοκινήτου καί τό
άπερίσκεπτο βάδισμα στο δρόμο. Είδαν
τά άποτελέσματα τών άτυχημάτων καί τις
ζημιές πού προκαλοϋν καί ήρθαν πολύ
κοντά στον Χωροφύλακα πού πάνω στούς
'Ελληνικούς δρόμους δίνει κάθε στιγμή
ένα μεγάλο παρόν, φορώντας τά διακρικριτικά τού Τροχονόμου. Πρόσφατα μά
λιστα άρχισε στά Δημοτικά Σχολεία καί
στά Γυμνάσια τού Λεκανοπεδίου ’Αττικής
ή συστηματική διαπαιδαγώγηση τών νέων
πάνω σ ’ αύτό τό θέμα. Γυναίκες Ύ παξιωματικοί καί Χωροφύλακες μέ έπικεφαλής τήν ’Ανθυπομοίραρχο δεσποινίδα
’Ανδρομάχη Τζουμέρκα, πλαισιούμενες
άπό κατώτερους καί άνώτερους ’Αξιωμα
τικούς τού Σώματος προερχομένους άπό
ύπηρεσίες Τροχαίας, Επισκέπτονται δια
δοχικά όλα τά έκπαιδευτικά ιδρύματα,
δίνουν διαλέξεις καί προβάλλουν έγχρω
μες διαφάνειες σχετικές μέ τά θέματα
Τροχαίας καί κυκλοφορίας. Τά παιδιά,
οί αύριανοί ύπεύθυνοι πολίτες Αντιμετω
πίζουν μέ άγάπη καί κατανόηση αύτή τήν

προσπάθεια καί ζητούν νά μάθουν όλο
καί περισσότερα τόσο γιά τήν Τροχαία
καί τήν σχετική νομοθεσία όσο καί γιά
τή Χωροφυλακή. Τά πρώτα αύτά βήματα
προς τούς νέους κέρδιζαν τό έλπιδοφόρο
μήνυμα πώς αύριο "αν αύτά τά παιδιά
βγούν στή κοινωνία καί διέκδικήσουν τή
θέση τους σάν πολίτες παραγωγικοί, θά
έχουν ήδη καταλάβει τον άγώνα καί τον
μόχθο τής Χωροφυλακής πού μόνο καί
μόνο γιά τήν εύημερία τού κοινωνικού
συνόλου έργάζεται. Έλπιδοφόρο καί
χαρμόσυνο τό μήνυμα αύτό, γιατί μόνο
έτσι ή Χωροφυλακή θά μπορέσει νά πλη
σιάσει καί νά σταθεί άκόμη πιό κοντά
στόν άγ'ώνα τού άτόμου γιά τήν πρόοδό
του καί νά τό προστατεύσει άπό κάθε
είδους κίνδυνο.
ΕΙΝΑΙ όμως άνάγκη οί νέοι μας νά
μάθουν κάτι άκόμα. Πώς όπως μιά μάννα·
πονά καί ύποφέρει γιά τά παιδιά της έτσι
καί ή Χωροφυλακή πονά καί προσπαθεί
γιά ένα καλύτερο αύριο, όπου ή ήσυχία,
ή άσφάλεια καί ή τάξη τής κοινωνίας θά
είναι μιά κατάσταση μόνιμη καί σταθερή
καί όχι έπιθυμητό όνειρο. Τούτο γιατί
όπως πιό πάνω είπαμε ή Χωροφυλακή
τάχτηκε άπό τήν πολιτεία, άπό τον ίδιο
τον λαό γιά νά ύπηρετεί καί νά προστα
τεύει τήν ζωή, τή σωματική άκεραιότητα,
τή τιμή καί τή περιουσία τού άτόμου καί
τού κοινωνικού συνόλου τήν ήσυχία.
"Αν σκεφτοΰμε δέ, ότι όλα αύτά τά Εξα
σφαλίζει χωρίς διακρίσεις σ ’ όλους τούς

Η Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ
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πολίτες, τότε Αντιλαμβανόμαστε πόσο
άγωνιά καί πόσο πασχίζει νά φυλάξει όλα
αύτά στις περιπτώσεις πού Αφορούν νέους,
πού ούτε τή γνώση, ούτε την έμπειρία,
ούτε και τή ψυχική δύναμη έχουν ν’ άντισταθοϋν μόνοι τους σέ κάθε πρόκληση.
Γ ι' αύτό οί νέοι. Αποτελούν τόν μεγάλο
τομέα προσφοράς τής Χωροφυλακής.
Οί σύγχρονοι νέοι έχουν πάντα τήν Ανάγ
κη μιας άδολης συμπαράστασης, άγνής
καί πάνω Απ’ όλα φιλικής καί όχι πατριαρ
χικής Αστυνόμευσης πού δημιουργεί
πολλά Αντικοινωνικά προβλήματα. Ό
νέος Αντιμετωπίζει μέ περιέργεια όλους
τούς πειρασμούς πού ύψώνονται γύρω
του χωρίς νά έχει τήν άπαιτούμενη κρίση
νά ξεδιαλύνει τό κακό άπ’ τό ιλό, μιά
καί τά δυό αύτά Αποτελούν έννοιες ρευ
στές σήμερα καί Αντιμετωπίζονται Απ’
όλους μέ σχετικότητα περιστασιακή.
Στις δύσκολες αύτές στιγμές τής ζωής
του ζητά πάντοτε κάτι Απ’ όπου θά πια
στεί, ζητά ένα πρότυπο Ανθρώπινο γιά νά
παραδειγματιστεί. Δύσκολες στιγμές ύπάρχουν γιά όλους τούς νέους. 'Απ’ αύτούς
άλλοι έχουν τό Απαραίτητο στήριγμα,
τήν Αναγκαία καί ποθητή βοήθεια κι
άλλοι δέν τήν έχουν. Αύτοί πού δέν τήν
έχουν είναι συνήθως παιδιά παραμελημένα, παιδιά διαλυμένων οικογενειών ή
χωρίς καθόλου οικογένεια, πού είναι
έτοιμα νά πιστέψουν καί νά δεχτούν μιά
όποιαδήποτε στοργή χωρίς νά ύπολογίζουν τά έπακόλουθα. ’Εδώ έρχεται ή
Χωροφυλακή, νά προστατεύσει καί νά
σώσει. Νά σταματήσει τόν κατήφορο καί
νά δείξει νέους δρόμους, δύσκολους άλλά
σωστούς. Οί άνδρες τού Σώματος γίνονται
οί στοργικοί πατέρες, οί τίμιοι καί Αλη
θινοί φίλοι, δίνουν κουράγιο, γεμίζουν
τήν ψυχή τους μέ τήν πίστη ότι κι αύτοί
μπορούν νά ζήσσυν τίμια καί νά πετύχουν
στή ζωή τους χωρί^ ν’ Αδικήσουν, χωρίς
νά γλυστρίσουν καί νά κυλιστούν στήν
άμαρτία. Κάθε μέρα πολλά περιστατικά
άπό τή ζωή τών παραστρατημένων νέων
φέρνουν τή Χωροφυλακή στο πλευρό
τους καί έρχονται στο φώς τής δημοσιότητος προσφορές θετικής βοήθειας.
ΑΠΟ ΤΗΝ πλευρά τών νέων ίσως τά
πράγματα είναι λί*>ο διαφορετικά. Καί
είναι φυσικό αύτό μιά καί έμφυτη καί
στενά μέ τήν ψυχοσύνθεση τού Ανθρώπου
είναι δεμένη ή Αντίδραση. Πολλοί νέοι
Αντιδρούν στήν προσπάθεια αύτή τής
Χωροφυλακής νά σταματήσει ότι κακό
έχουν Αρχίσει. Καί τούτο γιατί δέν τούς
δείχνει ποτέ ή Χωροφυλακή δρόμους
£ΰκολους καί Ανήθικους, δρόμους πού
προσφέρουν έφήμερη άγάπη καί κατα
στροφή. Δείχνει δρόμους δύσβατους κι
Ανηφορικούς πού όδηγοΰν στή δημιουρ
γία κοινωνικών παραστημάτων καί στε
λεχών υπεύθυνων στή λειτουργία τής
κοινωνίας. ’Επιδιώκει δάφνες μόνιμες καί
άγάπη άδολη, σταθερή. Τής φτάνει μόνο
ή κατανόηση τής εύσυνειδησίας της καί
τής ύπευθυνότητάς της κατά τήν έκτέλεση
τού καθήκοντος. Ή έκτίμηση τών νέων
έρχεται σάν καταλάβουν τό τί έχεις κάνει
γι’ αύτούς. Τήν εύγνωμοσύνη καί τήν
άγάπη τους τήν φ('.νερώνουν άφοΰ νοιώσουν πόση δύναμη τούς προσφέρθηκε γιά
νά βαδίσουν στή ζωή μέ διάφορες έκδηλώσεις καί εύχαριστίες άλλά πιό πολύ μέ
τήν μόνιμη Αλλαγή τού τρόπου τής ζωής
τους καί τήν Απόλυτη προσαρμογή τους
σιό κοινωνικό σύνολο. Αύτή είναι ή νίκη
τής Χωροφυλακής.

ΕΠΙΣΗΣ ή Αναγνώριση τής προσφοράς
τής Χωροφυλακής φαίνεται άπό τις χιλιά
δες έπιστολές πού κατακλύζουν καθημε
ρινά τά γραφεία τών Υπηρεσιώ ν ώς καί
άπό τή συγγραφή διαφόρων έκθέσεων σέ
διαγωνισμούς γιά τή προσφορά τής Χωρο
φυλακής. ’Αναφέρομε ένα μικρό Από
σπασμα τής έκθέσεως τού Ή λία ΤΣΕΛΟΥ
τού Γυμνασίου Φοορνάς, πού βραβεύθηκε πέρυσι στό διαγωνισμό « Ή Α γία Ει
ρήνη σάν προστάτιδα τής Χωροφυλακής»
καί πού διακρίνεται κίίθαρά ή Αναγνώ
ριση τού έργου τής Χωροφυλακής καί ή
σωστή έκτίμηση τής προσφοράς της:
« __ Ή θανάτωση τής ‘Αγίας Ειρήνης
άπό τήν γέννηση τής Χωροφυλακής χω
ρίζεται άπό τό βάραθρο χιλίων τόσων
χρόνων. Αύτό όμως δέν έμπόδισε τήν
Χωροφυλακή μέ τό πανανθρώπινο έργο
νά μπή στά βήματά της καί νά μπορέση
μέχρι σήμερα νά βαστάη όρθια τό σταυρό
τού χρέους καί τής εύθύνης της Ακούρα
στη στούς αιώνες. Σκοπό της καί καθή
κον είναι ή διαφύλαξη τού χώρου, κατά
έπέκταση τής κοινωνίας, ή προστασία
τού Ατόμου άπό τις άρπαχτικές βλέψεις
τών κακοβούλων, ή Απονομή τής δικαιο
σύνης σέ δίκαιους καί άδικους καί σέ γε
νικό κανόνα τό άνέβασμα· τού Ανθρώπου
σάν σύνολο καί σάν άτομο, σά σώμα καί
σάν πνεύμα σέ ψηλότερα πλατώματα τής
εύημερίας — *Η ‘Αγία Ειρήνη άπ’ τή
μιά μεριά, ή Χωροφυλακή άπ’ τήν άλλη
δέν ήταν δυνατόν νά μείνουν χώρια γιατί
καί οί δυό πήραν τόν ίδιο δρόμο, μέ μόνη
διαφυρά ότι ή μέν ‘Αγία έφθασε στό τέρμα
ή δέ Χωροφυλακή βαδίζει άκόμα τό σκλη
ρό δρόμν> της μέχρι νά μή χρειαστή πιά
νά ύπάρχει. ‘Η σχέση αύτή τούς έδεσε μέ
τά δεσμά τής οικογένειας. Μ έ σεβασμό
καί δέος ή ? Χωροφυλακή άνέθεσε τήν
πορεία της στά χέρια τής ‘Αγίας Ειρήνης,
όνομάζοντάς την μάνα καί προστάτιδά
της καίδίνονταςσυγχρόνως τήν υπόσχεση
ότι θά πεθάνη κι αύτή άν χρειαστή στό
δρόμο τού καθήκοντος ότι θά κάμη λεω
φόρους τά στενά μονοπάτια πού βλέπουν
στήν ειρήνη, ότι θά τήν παντρέψη μέ τήν
εύτυχία καί θά τήν θρονιάση στόν Ε λ λ η 
νικό χώ ρ ο__ ». Καί ό Μαθητής τού Δη
μοτικού Σχολείου Στ. Μπερδάνης γρά
φει: « __ ‘Η Χωροφυλακή έχει ώς Απο
στολή της νά έπιβάλη τήν τάξη στό έσωτερικό τής χώρας. Καί πραγματικά ή
ίστορία τής Χωροφυλακής είναι γεμάτη
άπό τέτοια παραδείγματα. Κατόρθωσε
μέσα σ έ λίγα χρόνια μετά άπό τόν 2ο
Παγκόσμιο πόλεμο νά διδάξη τόν σε
βασμό πρός τούς νόμους στούς "Ελληνες
πολίτες. Δέν είναι μόνο τό αίσθημα Ασφα
λείας πού μάς παρέχει άλλά έρχεται πάντα
βοηθός σέ κάθε δύσκολη περίπτωση τών
πολιτών. Τό γνωστό 100 μάς λύνει χίλια
δυό προβλήματα. Ή Αστυνόμευση τών
έλληνικών δρόμων είναι έργο τής Χω
ροφυλακής... Νομίζω ότι δέν είναι τυ
χαίο ότι ή προστάτιδα τής Χωροφυλακής
λέγεται ‘Αγία Ειρήνη. Γιατί ειρήνη καί
άγάπη έπιδιώκει ή Ε λληνική Χωροφυ
λακή. "Οταν όμως άπειλήται ή ειρήνη
ξέρει νά τήν ύπερασπίζεται. Μήπως κάτι
τέτοιο δέν έγινε μετά τήν κατοχή καί στό
Σύνταγμα τού Μακρυγιάννη; ’Οφείλουμε
μεγάλο μέρος τής έλευθερίας μας στούς
ήρωες τής Χωροφυλακής ιού Συντάγμα
τος Μακρυγιάννη. ’Αλλά μήπως καί τά
πρώτα θύματα τού έμφυλίου πολέμου δέν
ήσαν άπό τή Χωροφυλακή; Ά ς θυμηθού
με τούς ύπερασπιστές τού Λιτοχώρου
καί τόσων άλλων προμαχώνων. Μακάρι
ή Χωροφυλακή μέ τήν βοήθεια τής Α γίας

Ειρήνης νά φέρη ειρήνη στήν Ε λλά δα
μας».
ΙΣΩΣ δέν χρειάζεται τίποτε άλλο νά πού
με άν καί τό θέμα «Οί Νέοι καί ή Χωρο
φυλακή» δέν έξαντλεΐται έδώ. Ούτε καν
Αναλύεται.Απλώς φωτογραφίζεται. Κάποςα άλλτν φορά ή στήλη αύτή θά μιλήσει
άκόμη πιό πολύ καί θά φέρει κοντά σας
τά αισιόδοξα μηνύματα όλων τών νέων
τής Ελλάδας μας.
Α ΓΓΕ Λ Ο Σ

Π Ε ΤΡΟ Υ Λ Α Κ Η Σ

Ενωμοτάρχης

"Ενας ακόμη αγνός
μικρός μας φίλος
Έ ν α ς άκόμη μικρός—μικρός μας φίλος.
Είναι ό Μπαμπάτζης Χρήστος τού Βασι
λείου, 7 χρονών, πού π. ζάρει στό φακό
μέ τήν άγατημένη του στολή καί μ’ ένα
χαμόγελο αισιοδοξίας στά χείλη του.
Τού εύχόμαστε σάν μεγαλώσει νά βρει
στή Χωροφυλακή τό δρόμο του καί τό
μέλλον του, μιά καί οί πόρτες της είναι
πάντα Ανοιχτές γιά όλους τούς νέους
Υπομονή μικρέ μας φίλε. ’Εμείς θά σέ
περιμένουμε.
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Ι ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ
ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΗ

'Αστυνομικό

Μυθιστόρημα

* 0 ’ Ο λ ύ μ π ιο ς, ά ρ χιτέκτον α ς άπό τή ν ’Α θή ν α , π ρ ο σ κ α λ είτα ι στόν
Π λα τα μώ να από τό ζ εύ γ ο ς Ε Υ Θ Υ Μ ΙΑ Δ Η . Σ τό τρ α ίν ο , ένας άνδρας φ ο β ι
σμ ένος , πού β ρέθηκ ε για λ ίγ ο σ τό βαγόνι τ ο υ , το ΰ α φ ή ν ει μια β α λ ίτσ α καί
πήδα στό κ ε ν ό . Δ υ ο άνθρω ποι πού παρακολουθούσαν τόν σ υ ν τα ξιδ ιώ τη τ ο υ ,
ένδιαφέρθηκαν για τή ν άνεύρεσή τ ο υ . Σ τή ν Β ίλ λ α το ΰ Ε ύθυμ ιά δη φ ιλ ο ξ ε 
ν είτα ι κα ί ή ’Α ννιώ Λ εονάρδου, μια όμορφ η νεαρή γ υ ν α ίκ α . Ά ν ο ίγ ο ν τα ς τήν
β α λ ίτσ α το υ σ υ ν τα ξιδ ιώ τη δεν βρίσκουν τ ίπ ο τ ε ύ π ο π το . Τήν έπ ο μ έν η , ό
Ο λύμ πιος όταν άνοίγει τή ν β α λ ίτσ α το υ δ ια π ισ τώ ν ει ό τι κάποιος το ΰ τή ν
ε χ ε ι ά ν α κ α τέψ ει. Π οιός ό μ ω ς ! *Υ π ο π τ εύ ετα ι όλους κα ί κ α ν έν α . "Ο ταν ά ργότερα πηγαίνουν για μπάνιο σ τή παραλία όπου βρισκόταν ή *Α ν ν ιώ , βλέπ ουν
ενα άνδρα κοντά τ η ς πού το ύ ς φ ά ν η κ ε ό τι μ ιλ ο ύ σ ε μαζύ τ η ς . Ή ’Α ννιώ
ό μ ω ς τό άρνεΐται δταν τή ν ρ ω τά σ χ ε τ ικ ώ ς ή Ε ύ θ υ μ ιά δ η . Τ ελ ικ ά ό ’ Ο λύμ π ιος
ά ν έφ ερ ε μόνο στόν Εύθυμιά δη για τό άνακάτεμα τ η ς β α λ ίτσ α ς το υ κα ί τό
Ι^^στιμέρί ό Ε υ θυ μ ια δ ης το υ φ έρ ν ει μια φ ω το γ ρ α φ ία στή ν όποία έκ π λ η κ το ς
ο ’ Ο λύ μ π ιος δέν δ υ σ κ ο λ εύ ετα ι νά αναγνω ρίσει τόν έναν άΛό το ύ ς δυό
άνδρες το υ τραίνου που παρακολουθούσαν τόν ά γν ω στο μ έχ ρ ι σ τιγ μ ή ς
σ υ ν τα ξιδ ιώ τη το υ πού ρ ίχ τη κ ε στό κ ε ν ό .
Τό βράδυ ό ^Ο λύμπιος κα ί ή ’Α ν ν ιώ βρέθηκαν στό κοινό μ π α λκόνι πού
είχα ν τα δω μ ά τιά το υ ς κ α ί, ρεμβά ζοντας τό φ εγ γ ά ρ ι δέν άργησαν νά βρε
θούν στό κ ρ εβ β α τι το ύ ’ Ο λ ύ μ π ιο υ . Α ρ χ ίζ ο υ ν τ ις έ ρ ω τή σ εις προσπ α θώ ντα ς
ό ένας να μ ά θει τα μ υ σ τικ ά το ΰ άλλου σ χ ε τ ικ ά μ έ τόν σ υ ν τα ξιδ ιώ τη τοΰ
τρ α ίν ο υ . Μ ετά άπό ευ χ ά ρ ισ τες σ τ ιγ μ έ ς τά έντονα γ α υ γ ίσμ α τα τ ω ν σ κ υ λ ιώ ν
το ύ Ε υ θ υ μ ιά δ η , ανάγκασαν τόν ’ Ο λύμπιο νά π ε τ α χ τ ε ΐ άπ* τό κ ρ εβ β ά τι
καί να π ρ ολά β ει να δει εναν άνθρωπο σ κ α ρ φ α λω μ ένο νά δ ρ α σ κ ελίζει τόν
το ίχ ο το ύ κήπου κα ί τά σ κ υ λιά νά προσπαθούν νά τόν φ θ ά σ ο υ ν . Οί Ε ύ θ υ μιάδηδες πού ξύπνησαν κ ι’ α ύτοί π ερ η φ α νεύ τη κα ν γιά τά σ κ υ λιά το υ ς καί
Χ^Ρ|ζ άλλη ά νησυχία α φ ο ύ πείραξαν τόν ’ Ο λύμπιο γιά τόν « β α θ ύ » ύπνο
τ η ς Ά ν ν ι ώ ς , πήγαν γιά ύ π ν ο . "Ε φ υ γ ε κ ι’ ή ’ Α ννιώ άπό τό δ ω μ ά τιο καί ό
’ Ο λύ μ π ιος όλη τή μέρα σ κ ε φ τ ό τ α ν : θ ά ξα ν α ρ χ ό τα ν ;

Τά μυστικά piac βαλίτσας
καί μιας γυναίκας
362

Α Ν Α ΡΘ Ε I— Πλησίαζαν δώδεκα,
οί ^Ευθυμιαδηδες είχαν άποκοιμηθή
—η ύποκρίνονταν πώς είχαν άποκοιμηθη δταν η Αννιώ πέρασε τήν μπαλκονόπορτα, που τήν είχα αφήσει μισάνοιχτη: Ή τα ν ντυμένη μόνο μέ τό
νυχτικό της κι είχε ρίξει μια λεπτή ρόμπα
στους ώμους της.
Ή ρ θ ε κοντά μου καί μέ άγκάλιασε
χωρίς κουβέντα, χωρίς έξήγησι, σάν
να ήταν, δ,τι γινόταν, φυσικό, τό μόνο
που μπορούσε να γίνη. Ε ίχα νά της πώ
τόσα πολλά κι όμως δέν της είπα τίποτε.
Μόνο άργότερα, δταν μείναμε ήσυχοι,
ό ένας πλάι" στόν άλλο μίλησα.
—Σκέφτηκα πολύ τά χθεσινά, της
είπα. Δέν ξέρω γιατί άκριβώς βρίσκεσαι
εδω, άλλά είμαι σίγουρος πώς δέν ήρθες
στήν τύχη.
“ Γιά δποιο λόγο κι αν ήρθα^ σέ βρήκα
εδω. Δέν είσαι εύχαριστημένος μ* αύτό;
Ηξερε δτι μέ κρατούσε στά χέρια της.
—Θέλω δμως νά μάθω.
-Τ ί;
—"Ολα.
Πέρασε πάνω μου καί σηκώθηκε χα
μογελώντας. ’Έ τ σ ι δπως ήταν, ολόγυμνη
πήγε κι έκλεισε τά πατζούρια τής μπαλκονοπορτας. Για λίγο τό δωμάτιο γέ
μισε^ σκοτάδι. 'Ύστερα άκούστηκε ό
διακόπτης καί τό ήλεκτρικό φως μάς
τύλιξε όρμητικό. Η ’Αννιώ φορούσε τή
ρόμπα της.
—"Ας μάθωμε, λοιπόν, μαζί, είπε.
Ας „.·μαθωμε πρώτα - πρώτα ποιό μυ
στικό κρύβει αύτή ή περίεργη βαλίτσα.
Π ήγε στη γωνιά, πήρε τή βαλίτσα
τοΰ άνθρωπάκου καί τήν άδειασε. Δέν
έψαξε καθόλου τό εσωτερικό της. ("Ωστε
τό είχε ψάξει μιά άλλη φορά).
1Έ χ ε ις ένα σουγιά, ένα ψαλίδι; μέ
ρώτησε.
Τήν κυττοΰσα παραξενεμένος.
—Κάτι πού νά μπορή νά μάς βοηθήση
τέλος πάντων.
Σηκώθηκα καί σαστισμένος τής έδω
σα ο,τι μου ζητησε. "Ενα μικρό σουγιά
μέ τή λαβή ντυμένη σέ φίλντισι.
% Ας την κανωμε, λοιπόν, νά μάς πή
τα μικρά της μυστικά.
_Μ έ σίγουρες κινήσεις έσχισε τή φόδρα
τής περίφημης βαλίτσας. Κύτταξε τήν γυ
μνωμένη καινούργια έπιφάνεια προσεκτι
κά, τήν έψαξε μέ τό χέρι.
—Τίποτα, είπε.
’Αναποδογύρισε τή βαλίτσα στή θέσι
της. Χάραξε σ’ δλη της τήν περιφέρει*
τή δερμάτινη βάσι της καί τράβηξε τό
φύλλο τού δέρματος. *Έτσι, ξεσχισμένη ή
βαλίτσα ήταν άξιοθρήνητη. Ή Άννιώ
ερεύνησε μέ προσοχή τήν κάθε της γω 
νιά. 'Ένας τελωνειακός, πού θά ύπωπτευόταν τόν επιβάτη του γιά λαθρεμπό
ριο, δέν θάκανε περισσότερα. Στό τέλος
ή ώραία γυναίκα πέταξε τήν λεηλατημέ
νη βαλίτσα.
Δεν ύπάρχ^ι τίποτα, είπε.
—Τ ί περίμενες νά βρής;
Δέν άπάντησε. Απότομα γέλασε.
—Πολύ έξυπνο, μουρμούρισε.
Δέν κατάλαβα,
^ Π ο ιό ;
%—Νά τούς ρίξη πίσω σου καί πίσω άπό
τη βαλίτσα. ’Έ τ σ ι πού τήν άφησε στά χέ
ρια σου, ό καθένας θά ύπωπτευόταν πώς
κάτι έκρυβε.
—Μά επιτέλους, ποιος; φώναξα εκνευ
ρισμένος.
—*0 άνθρωπάκος σου, άγάπη μου, ό
άνθρωπος πού συνάντησες στό τραίνο, είπε.

Ή ρ θε καί κάθησε κοντά μου στό κρεβά
τι. Ήμουν σέ. μια περίεργη κατάστασι.
—Δέν νομίζεις, έπιτέλους, πώς ήρθε ή
ώρα νά μου πής περί τίνος πρόκειται;
είπα έρεθισμένος.
—Δέν ξέρω αν μπορώ νά σοΰχω έμπιστοσύνη, άπάντησε ήσυχα.
Συχρόνως μέ κυττοΰσε μ ένα βλέμμα
πού μέ παρέλυε.
—Γιατί νά σούχω;
’Ήμουν έτοιμος νά άπαντήσω «γιατί σ’
άγαπώ», άλλά μέ σταμάτησε τό γελοίο.
—Νομίζω πώς έχω δικαίωμα νά μάθω,
μουρμούρισα.
Γιά λίγο φάνηκε διστακτική. “Υστερα
το άπεφάσισε.
—Λοιπόν, έχεις δίκιο, είπε. Δέν ήρθα
τυχαία στόν Πλαταμώνα. Κάτι ζητώ.
—Τ ι;
—Κάτι πού μου άνήκει, κάτι πού μου
τοκλεψαν δταν ήμουν μικρό παιδί.
Μ* έσπρωξε άπαλά μέ τό χέρι καί ξάπ
λωσε πλάι μου.
I —Δώσε μου ένα τσιγάρο, είπε.
’Άναψα ένα καί της τοδωσα.
—Δέν ξέρω αν σου έχω πή, δτι ό πατέ
ρας μου ήταν πολύ πλούσιος, άρχισε.
—Δέν (λούχεις πή τίποτε γιά τη ζωή σου.
—Ναι, ήταν πολύ πλούσιος. Καί ήταν
Εβραίος.
Ζοΰσε στην Αίγυπτο, δπου γεννήθηκα.
—Μιλούσε σιγά, κόβοντας την φράσι της
γιά νά καπνίση, μέ τό βλέμμα άφημένο στη
οροφή, σάν νά διηγόταν την ιστορία της
στόν έαυτό της κι* δχι σέ μένα...
Ό πατέρας της ζούσε στήν Αίγυπτο,
δπου κι* εκείνη είχε γεννηθή. Οί δουλειές
τ ο ), λίγο πριν άπό τόν πόλεμο, τόν έφεραν
στήν Γαλλία.
—Ήμουν δέν ήμουν τότε δύο χρονών κι*
ήταν μιά επικίνδυνη έποχή. Ή άτμόσφαιρα
μύριζε πόλεμο. “Ολοι το ένοιωθαν πως ο
πόλεμος πλησίαζε. *0 πατέρας μου......
Άκουγα χωρίς νά τήν διακόψω ούτε μιά
φορά. Πάντα ό πατέρας της είχε άδυναμία
στά έργα τέχνης, ήταν ένας συλλέκτης
παθιασμένος, άλλά έκείνη τήν έποχή τό
πάθος του αύτό τό έκανε «λογική». ’Έντυσε
τό μεγαλύτερο μέρος της ρευστής περιου
σίας του σέ πίνακες μεγάλων ζωγράφων,
πού καί τήν άξία τους δέν έχαναν καί μπο
ρούσαν νά κρυφτούν καί νά μεταφερθουν
εύκολα.
—Τό Μόναχο δέν τόν ξεγέλασε, συνέχιζε
ή Άννιώ. Οί άλλοι πίστεψαν πώς ό πόλεμος
ματαιώθηκε. *0 πατέρας μου μέ τό ένστι
κτο τής φυλής μας, μιας κυνηγημένης
αίώνες φυλής, κατάλαβε πώς ό πόλεμος
άπλώς είχε άναβληθή γιά λίγο καί πώς οί
Γερμανοί θά χτυπούσαν τήν Γαλλία. Πή
ρε τή μητέρα μου, έμένα καί τήν συλλογή
του καί ήρθε στήν Ελλάδα. Φανταζόταν
πώς ή μικρή μας χώρα θά μπορούσε νά
μείνη έξω άπό τό γενικό μακελλειό.
Άκουγα άναστατωμένος καί περίεργος.
“Ωστε είναι Εβραία, σκέφτηκα. Δέν μπο
ρούσα δμως, νά καταλάβω ποιά σχέσι έπρε
πε νάχη ό πόλεμος μέ μάς.
—Τό τί έγινε άργότερα τό ξέρεις. *0
χείμαρρος τού Χίτλερ έφτασε κι’ έδώ .Ά ρ 
χισαν νά κυνηγούν τούς Εβραίους. Σκορ
πίσαμε. ’Εγώ ήμουν μωρό καί μ’ έκρυψαν
εύκολα σέ μιά φιλική οικογένεια. Τόν πατέ
ρα μου τόν έπιασαν. Ή μητέρα μου...
Ή μητέρα, γιά νά σώση τόν άντρα της
ξώδεψε δ,τι είχε καί δέν είχε. Στό τέλος
φανέρωσε τόν θησαυρό—τή συλλογή—πού
είχε καταφέρει νά κρύψη ό πατέρας της.
Έ να ς άξιωματοΰχος τής «Γκεστάπο»
ήταν φιλότεχνος.

—Σάν νά μπορούσε ένα θηρίο νά
άγαπά τήν τέχνη, είπε. Κι δμως μπορούσε.
Αύτό τό τέρας πού σκότωνε μέ τόση
εύκολία, ήταν ικανό νά ξεσπάση σέ κλά
ματα μπροστά σ’ ένα κομμάτι τού Μανέ
ή τού Ρενουάρ. Τέλος πάντων. Ή μητέρα
μου πρόσφερε, στόν Γκρότς, έτσι τόν έλε
γαν, τήν συλλογή. Δέν κατάφερενά γλυτώση τόν πατέρα μου, άλλά γλύτωσε εμάς.
Ό ίδιος βοήθησε τή μητέρα μου νά τό
σκάση, μ’ έμένα στά χέρια της γιά τήν
Αίγυπτο. ’Ήρθε ή άπελευθέρωσι καί ή
μητέρα μου έγραψε σέ φίλους. *0 Γερμα
νός τής Γκεστάπο είχε φύγει μαζί μέ
τά τελευταία τμήματα. Κανείς δέν ξα
νάκουσε νά μιλούν γι* αύτόν καί φυσικά
ό «θησαυρός» τού πατέρα μου, ή συλλογή
του άπό άριστουργήματα, -δέν ξαναβρέθηκε. Πέρασαν τά χρόνια, έγινα γυναίκα,
γνώρισα τόν άντρα πού παντρεύτηκα.
Ή τα ν ένας τύπος γοητευτικός.
Ή τα ν γελοίο, άλλά ένοιωσα ένα σφί
ξιμο ζήλειας στήν καρδιά.
@ Ε-Τόν έρωτεύτηκα μέ τήν πρώτη μα
τιά. Αργότερα κατάλαβα πόση άσχήμια
κρυβόταν κάτω άπό τήν όμορφη έπιφάνεια. Χωρίσαμε, άλλά αύτό δέν εν
διαφέρει τήν ιστορία μας.
Κι δμως, έμένα μ’ ένδιέφερε. Περισ
σότερο άπ’ δλα τά άλλα.
—Πήρατε διαζύγιο;
—’Ό χι, άλλά ζοΰμε χωριστά. Είχα
ξεχάσει πιά τις ιστορίες τής μητέρας
μου γιά τήν συλλογή τού πατέρα μου
δταν λίγους μήνες πριν, στό Παρίσι,
δέχτηκα τήν έπίσκεψι ενός περίεργου
τύπου. Τόν ξέρεις. Τόν συνάντησες στό
τραίνο.
^ @ - Ό άνθρωπος μέ τή βαλίτσα;
—Αύτός. Μοΰ είπε πώς θά μπορού
σαμε νά γίνώμε κι οί δυο πλούσιοι.
Π ώς ήξερε τό μέρος δπου 6 Γκρότς—
Γκρότς δπως σοΰ είπα ήταν τό όνομα
τού άξιωματίκοΰ τής Γκεστάπο—είχε
κρύψει τά άριστουργήματα τού πατέ
ρα μου.
^ Β -Κ α ί γιατί δέν πήγαινε νά τά πάρη
μόνος, του;
Ή Άννιώ γύρισε, γιά πρώτη φορά, τό
πρόσωπο πρός τό μέρος μου.
—Αύτό τόν ρώτησα κι εγώ, είπε. ·
Νόμισα πώς άκουσα κάποιο θόρυβο
στόν κήπο. Τής έγνεψα νά σωπάση. Ό
θόρυβος δέν ξανακούστηκε.
—Πίστεψες πώς ήταν πάλι ό χθεσινός;
μέ ρώτησε.
—Ναι.
Χαμογέλασε.
—Θά άπογοητευτή, δπως άπογοητεύτηκα κι* έγώ. Ή βαλίτσα, δέν κρύβει τί
ποτε. Λοιπόν;
— Σέ είχα ρωτήσει, είπα γιατί άφού
αύτός ό τύπος ήξερε πού ήταν κρυμμένη ή
συλλογή τού πατέρα σου, ήρθ^ σέ σένα.
Γιατί δέν πήγε νά τήν πάρη μόνος του;
—Τό ίδιο τόν ρώτησα κι* έγώ.
Τό ίδιο μοΰ είπε, τόν είχε ρωτήσει κι’
έκείνη. Ό άνθρωπάκος, δμως , είχε μιά
άπάντησι πειστική.
—Δέν μπορούσε.
—Γιατί;
^ Β -Μ ’ άφησε νά καταλάβω πώς δέν είχε
καί πολύ καθαρό παρελθόν.
—Δοσίλογος;
—Αύτό ύποθέτω. ‘Οπωσδήποτε θά
προκαλοΰσε ύποψίες, αν άρχιζε έρευνες.
’ Αλλά δέν ήταν μόνο αύτό. Κι* αν τά κατάφερνε νά βάλη τή συλλογή στό χέρι, πάλι
τού ήταν άχρηστη.
—Γιατί;

—Δέν θά μπορούσε νά πουλήση ούτε ένα
κομμάτι. Θά τόν έπιαναν γιά κλέφτη.
Έ τ σ ι τής πρότεινε τόν συνεταιρισμό.
’Εκείνη ήταν ή νόμιμη κάτοχος, σάν κλη
ρονόμος τού πατέρα της. Ό ίδιος ήταν ό
μόνος πού ήξερε, πού βρισκόταν ή συλλογή.
Καθένας, χωριστά δέν είχε στά χέρια του
τίποτα. Κι* οί δυο μαζί τά είχαν δλα.
—Βρήκα τήν πρότασί του λογική.
—Καί δέχτηκες.
—Ναι.
Ή ιστορία της ήταν άπολύτως πειστική,
άλλά κάτι δέν ξέρω κι’ έγώ τί, μέ κρατούσε
έπιφυλακτικό. Σηκώθηκα. Ά π ό τό άνοιχτό παράθυρο τό φεγγάρι γέμιζε άσήμι τό
δωμάτιο.
—Καί πώς έμπιστεύεσαι έναν άνθρωπο,
πού δέν τόν ήξερες, έναν άνθρωπο, πού ή
ίδια λές πώς είχε ύποπτο παρελθόν; τή
ρώτησα.
Χαμογέλασε.
—Δέν τόν έμπιστεύομαι, άπάντησε.
■ τ Τ ότε;
—Κάνω τό μόνο συνδυασμό πού μπορεί
νά γίνη. Δέν είχα τό δικαίωμα τής έκλογής.
’Ή δεχόμουν νά συνεργαστώ μ* αύτόν τόν
κατεργάρη ή έχανα κάθε έλπίδα νά άποκτήσω αύτό, πάνω στό όποιο έχω κάθε
δικαίωμα.
—Καί πώς είσαι βέβαιη δτι αύτός ό
άνθρωπος δέν λέει ψέματα;
’Απάντησε μέ μιά έρώτησι.:
—Τί θά μπορούσε νά κεοδίση αν λέη
ψέματα;
Ή ταν σωστό.
Θάπρεπε νά είμαι ευχαριστημένος μέ τά
λόγια της. Μοΰ είχε δείξει έμπιστοσύνη καί
δλα δσα μέ βασάνιζαν, άποκτοΰσαν μιά
έξήγησι. Κι* δμως δέν ήμουν. Θά προτι
μούσα τήν Άννιώ Λεονάρδου μιά γυναίκα
πού βρέθηκε τυχαία στόν Πλαταμώνα. Πού
δέν κυνηγούσε τίποτε.
—Είπες πώς αύτός ό τύπος...
: :^ Ό Σεβαστόπουλος.
—Έ τ σ ι τόν λένε;
Έ τ σ ι τόν έλεγαν.
—Αύτός ο Σεβαστόπουλος, λοιπόν, έχει
τό σχεδιάγραμμα. Π ώς τό άπέκτησε;
“Ισως τό παράκανα μέ τις ερωτήσεις μου
άλλά ή Άννιώ άπαντοΰσε πρόθυμα, χωρίς
νά ένοχλήται καθόλου άπ* αύτές.
—Τόν ρώτησα. Μοΰ διηγήθηκε μιά ι
στορία πού δέν τήν πίστεψα καί πολύ.
Φαίνεται πώς δουλεύει γιά λογαριασμό
τού Γκρότς.
ί --τ-Σοΰ τό είπε;
—’Ό χι, άλλά τό ύποπτεύομαι.
—Τ ί σού είπ ε;
, —Π ώς συνάντησε στή Βιέννη τόν Γκρότς.
Ό δήμιος αύτός τής «Γκεστάπο» είχε
καταφέρει νά γλυτώση άπό τό ρωσικό μέ
τωπο, άλλά κρυβόταν. Οί συμμαχικές
άστυνομίες τόν κυνηγούσαν γιά μιά σειρά
εγκλήματα. Φαίνεται πώς στή Ρωσία είχε
κάνει τρομερά πράγματα. Τέλος πάντων.
Συνήντησε τόν Γκρότς κι’ έζησαν μαζί,
κάτω άπό συνθήκες πού δέν μοΰ τις φανέ
ρωσε. Ό Γκρότς ήταν γερασμένος καί άρ
ρωστος. ’Εκείνος τόν περιποιήθηκε στις
τελευταίες του ώρες.
—Ό Γκρότς πέθανε;
— Έ τ σ ι μοΰ είπε. Πεθαίνοντας τού άφη
σε τό μόνο πού διέθετε. Τό σχεδιάγραμμα.
Εύρισκα αυτή τήν ιστορία πολύ μελο
δραματική, γιά νά είναι άληθινή.
—Τόν πιστεύεις; ρώτησα.
Πάλι ή Άννιώ χαμογέλασε.
£ —’Ό χι. Φαντάζομαι πώς ό Γκρότς είναι
στήν ύγεία του μιά χαρά. Πώς, επειδή δέν
μπορεί νά έμφανιστή, στέλνει «στό πόδι
του» τόν Σεβαστόπουλο. Π ώς ό πράγματι-
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ΒΠΕΡΙΠΕΤΕΙΒ,_,
Γ ΙΑ Ν Ν Η

Μ ΑΡΗ

Μ υ θ ισ τ ό ρ η μ α

κός συνεταίρος μου, ό κρυφός καί άόρατος
συνέταιρος μου, είναι αύτός ό κ. Γκρότς.
Αυτό φαινόταν πιό πιθανό.
—Τ ι άλλο σου είπ ε;
—Π ώ ς ό «θησαυρός» μια πού πρόκειται
για πραγματικό θησαυρό, είναι κρυμμένος
κάπου γύρω στον Πλαταμώνα.
Κ ^ -Γ ια τί έδ ώ ;
Ναι, οί ερωτήσεις μου έμοιαζαν λίγο μέ
ερωτήσεις ανακριτή. Ή Άννιώ θά είχε
δίκιο να θυμώση. Κι* όμως δεν θύμωνε.
Η Ρ|ρ’ άρέσει πού ρωτάς έτσι, είπε.
Ελέγχεις, μ* αύτό τον τρόπο, τόν έλεγχο
που έκανα κι εγώ. Βλέπω μέ εύχαρίστησι
πώς το μυαλό μας δουλεύει μέ τόν ίδιο
τρόπο. Αύτό τόν ρώτησα. Καί μου έξήγησε.

Τής^ έξηγησε πώς στή μικρή γερμανική
φρουρά του Πλαταμώνα ήταν έπικεφαλής
ένας ύπαξιωματικός απόλυτα άφωσιωμένος
στον Γκρότς. 'Ένα δημιούργημά του,
που τον ύπάκουε σάν ρομπότ. 'Όταν ό
Γκρότς πήρε τήν διαταγή μεταθέσεως γιά
το ρωσικό μέτωπο, έστειλε στον άνθρωπό
του τη συλλογή. ’Εκείνος τήν έκρυψε μό
νος του καί του παρέδωσε τό σχεδιάγραμ
μα.
—Καί πώς ήταν βέβαιος αύτός ό Γκρότς,
ότι το «ρομπότ» ύστερα άπό τόν πόλεμο,
όταν όλα στή χιτλερική Γερμανία διαλύθησαν, δέν ξέχασε τήν άφοσίωσί του;
Οτι δεν γύρισε στόν Πλαταμώνα γιά νά
πάρη δ,τι έκρυψε;
—Δέν γύρισε. Ό Γκρότς κι* ό Σεβαστόπουλος ήταν βέβαιοι.
Πώς ; ^
Επειδή οί νεκροί δέν γυρνούν.
Πέθανε ;
—Ό Γκρότς είπε πώς ό ύπαξιωματικός
του σκοτώθηκε στο ρωσικό μέτωπο,
όπου είχε φροντίσει νά τόν μεταθέση.
Ο Σεβαστόπουλος πιστεύει κάτι περισ
σότερό. Π ω ς ο ίδιος ό Γκρότς φρόντισε
νά «πεθάνη», γιά νά μήν ύπάρξη άργότερα ένας έπικίνδυνςς μάρτυρας ή διεκ
δικητής.
Γέλασε.
—Καλά κουμάσια αύτοί οί παλληκαράδες του Χίτλερ.
Τό γέλιο της μου έκανε κακό.
’Αργότερα, όταν όλα θά τάβλεπα κάτω
άπό ένα καινούργιο φώς, θά τό θυμόμουν
πολλές φορές αύτό τό γέλιο. Καί τώρα,
όμως, μέσα στό ήσυχο αύτό δωμάτιο,

ΠΟΛΟΝΣΚΑΓΙΑ
Έ ν α ς νέος
Π άθίερνακ
Γ Ρ Η Γ Ο Ρ ΙΟ Υ Φ . Κ Ω Σ Τ Α Ρ Α
’Ε ν τετα λ μ έν ο υ 'Υ φ η γ η τ ο ΰ
Π α νεπ ιστημ ίου Α θ η ν ώ ν

( Κ ά θ ε τόσ ο νέα ενθαρρυντικά μηνύματα δημο
κρατική ς κ α ι φιλελεύθερος φωνής καταφθάνουν
ατιο το Π α ρ α π έτ α σ μ α . 'Η μελέτη τοϋ Ρ ώ σου
συγγραφ έα Κ .Π . Π ολόνσκαγια δείχνει π ώ ς ό
Π ασ τερν α κ , στον ιδεολογικό του αγώ να ενάντια
σ το σοβ ιετικό σ κ οταδ ισ μ ό κ α ι ολοκληρω τισμό,
δεν υπήρξεν ο μόνος. Ό Π ολόνσκαγια, μ έ τις έ 
ρευνες του γύρω ά π ό τόν ’Α ριστοφ άνη, δέν μ ά 
χ ετα ι μόνο τόν άνελευθερισμό' άλλά κ α ι τούς άλ 
λους «πνευματικούς άνθρώ πους» π ο ύ άσχολήθηκαν μ έ τόν ’Α ριστοφάνη -—τόν π ρύ ταν ι τω ν άρχαίω ν μ α ς κω μικώ ν—γ ια τί ένόμιζαν δτι τούς
π α ρ εχ ει τιροσφορο κ α ί απ οδ οτικ ό έδαφ ος γ ιά
«δη μ οκρατική » π ρο π α γ ά ν δ α ).
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που είχε γίνει μιά ερωτική φωλιά, τό
γέλιο της άντήχησε δυσάρεστα. 'Όλα
αύτά ήταν μια τρομερή ιστορία, γεμάτη
αίμα, σκληρότητα καί συμφέρον. Ό
δήμιος του Χίτλερ είχε σκοτώσει τόν
άνθρωπο που τον θαύμαζε. Π ώ ς μπορού
σε η Αννιώ νά γελά μέ τέτοιες φρικα
λεότητες. ;
νΦαίνεται πώς ή έκφρασί μου πρόδωσε
τό τί γινόταν μέσα μου. Μέ κάλεσε κοντά
της, „μέ τ ° χ έΡι*
—"Ολα αύτά είναι άπαίσια, έ ; μοΰ είπε
τρυφερά.
—Μάλλον.
Έ 5 λοιπον, είπε, καί ή φωνή της
εγινε^ σκλήρη, εμένα μ* εύχαριστοΰν.
Μακαρι όλοι οι Γκρότς νά σκότωναν
όλους τούς συνεργάτες τους. Μακάρι
να έπνιγε ο ένας τόν άλλον μέσα σέ
λάκκους άπό λάσπη καί αίμα.
Ή έκφρασί της μέ τρόμαξε.
. —Άννιώ!
Εσυ έχεις τό δικαίωμα νά συγχωρής.
Εσύ έχεις τό δικαίωμα νά ξεχνάς καί
νά είσαι αισθηματικός. Ε σέν α δέν σέ
κυνήγησαν μωρό αύτά τά καθάρματα, δέν
σκότωσαν τόν πατέρα σου σ* ένα στρα
τόπεδο, δέν έκαψαν μέσα στούς φούρ
νους τούς έξη εκατομμύρια ομοφύλους
σου. Α λλά έγώ χαίρομαι νά άκούω
πώς αύτά τά τσακάλια άλληλοσπαράχτηκαν.
Άναψε θυμωμένη ένα τσιγάρο κι*
αμέσως τοσβησε. Γιά λίγο μείναμε σιω
πηλοί. Ή άλλαγή πού έβλεπα στά χαρα
κτηριστικά της μέ μούδιαζε. Αύτή ή
όμορφη, τρυφερή γυναίκα, μπορούσε νά

J A v ά π ό άγνοια θέλησης νά κολύμβησης σ τ ά β α θ ειά νερά
τής αριστοφ ανικής κ ω μ ω δία ς—σ τ ά ο π ο ία οι ά ρ ισ το ι ή οι α δ έ
ξ ιοι ρίχνονται! —θά καταπ οντισ θή ς οπ ω σδή ποτε. Χ ρ ειά ζ ετα ι
λοιπόν γνώ σις, άντικειμενικότη ς κ α ι έλλειψις κ ά θ ε σ κ οπ ιμ ό
τητας, γ ια τί αλλοιω ς θα θεω ρης —όπ ω ς πολλοί Ρ ώ σ ο ι σ υ γ γ ρα
φ είς αντιμ ιλιταριστή η σ οσ ια λ ισ τή τόν π α τ έ ρ α τοϋ γέλιου.
Μ ελετώ ντας, άπ ό τούς Ρ ώ σ ου ς, δσους κυρίω ς άσχολήθηκαν
μ έ τήν κ λασσική 'Ε λλ άδα, μ ένει π ά ν τα άδιανόητη ή ξεχω ριστή
τους προτίμ η σις γ ιά τόν ’Α ριστοφάνη. Οί Σ .I.Ρ ά ν τ σ ιγ κ , Ν.Φ.
Ν τερατάνι, Μ.Ν. Τσερνιάφσκυ, Ν.Μ. Κ λ ιάτσ κ ο, Σ .Ι. Σ α μ π ο λέφσκυ κ α ί Ι.Μ . Ν αχώφ, έγραφαν αξιοπ ρόσ εκ τες μ ελέτες γ ιά
τον π ρ ώ το μ α ς κω μ ικό. Σ τ ό σ η μ είω μ ά μ α ς αύτό θά μ ιλήσω μ ε
γ ιά τόν Π ολόνσκαγια.
Ο ,τι τον δ ια κ ρ ίν ει ά π ό τούς άλλους π ού άναφ έραμε, είναι
ή ειλικρίνεια κ α ί ή απ ου σ ία προπαγ ανδισμ οΰ, ή β α θ ειά γνώ σις
τοϋ αρχαίου πνεύματος, απ όρρο ια τής καλής γνω ριμίας κ α ί
συναναστροφής μ έ τ ά κείμ ενα τοϋ αρχαίου λόγου. Τόν ’Α ρι
στοφάνη^ τον χ ρ η σ ιμ οπ ο ιεί ώ ς έδαφ ος κατάλληλο γ ιά νά σ α τυριση το ανελεύθερο ρω σ ικ ό κ α θ εσ τώ ς κ α τ ά τρόπον απίθανα
ειρωνικό. Α ντίθετα μ έ τούς άλλους Ρ ώ σ ου ς συγγραφ είς πού
διαστρέφ ουν τήν καυ στικ ή σ άτυ ρα τοϋ κω μ ικοϋ μ α ς γ ιά νά
προπαγανδίσουν τήν ειρήνη τ ά χ α κ α ί τήν συνύπαρξι, ό Π ολόνσ κ α γ ια αφήνει νά διαφανοϋν οι π ρ α γ μ α τικ ά φιλελεύθερες
ιδεες κ αι, καλυπτόμενος—γ ιά νά μή διωχθή—κ ά τ ω άπ ό τό
ειρω νικό του π λ έγμ α, τεντώ νει τήν πνευματική νευρά τοϋ άλ άθητου τόξου του γ ιά νά πλήξη τόν όποιον δή π οτε αρχηγό κ αί
δημ αγω γό. Κ ά τ ω ά π ό τ ις γ ραμ μ ές του κινείται μ ιά θαυμαστή
π αρρη σ ία, μεγαλύτερη εκείνης τοϋ ’ Π α σ τερ ν ά κ —ά σ χ ετ α άν
τ ο κ αθ εσ τώ ς τον ανέχτη κε αν α γ κ α σ τικ ά γ ιά νά μήν τόν μ ετατρεφ η σ ε « επ εισ όδιο» . Έ τ σ ι, δέν έγινε ευρύτερα γνω στός
κ α ί γ ια τί δέν έγραφ ε γ ιά θέμ α π ροσ ιτό σ τό π λ ατύτερο κοινό
Μ ε τη μελέτη τώ ν Ρ ώ σω ν συγγραφέων ένα γίνεται π εποιθη σ ις: οτι, π α ρεκ τός α π ό τ ά (φερέφωνα τοϋ άθείστικοϋ
κ αθ εσ τώ τος κ α ί τούς υπη ρέτες τής θεάς ύλης κ α ί π α ρ α γ ω 
γής, έκ το ς α π ό τούς
ύμνητές τοϋ Παντοδύναμου
« Κ όμ 
μ α το ς» , υπήρξαν πριν κ α ί μ ε τ ά τόν Π α σ τ ε ρ ν ά κ —κ α ί υπάρχουν
τολμηροί πνευ μ ατικοί ερ γ άτες πού ύμνησαν τήν ελευθερία κ αί
διεκήρυξαν π ώ ς δίχω ς αύτήν δέν υ π άρχ ει ’Α λήθεια κ α ί δίχω ς
την Α λήθεια δεν ζή ή Τέχνη. « Α ϋ στε τ ά χ έρ ια τοϋ *Αν-

είναι τόσο σκληρή; Πέρασαν κάμποσα
δευτερόλεπτα για νά ξαναβρώ το πρόσωπο
πού ήξερα.
—Σέ τρόμαξα; μου είπε χαμογελώντας
ή Άννιώ.
I —Σχεδόν. Κι* ύστερα;
"Υστερα θυμήθηκα τήν πρόσκληση της
Λιλής. ΤΗταν μια θαυμάσια ευκαιρία νά
βοεθή στόν Πλαταμώνα, χωρίς νά προκαλέση περιέργεια.
—Τής έγραψα.
—Κι* ό Σεβαστόπουλος;
—Κανονίσαμε νά ταξιδέψωμε χωριστά.
Έ γ ώ έφτασα πρώτη καί προχθές τον
περίμενα. Κι* άντί γιά κείνον ήρθες έσύ.
Πίστευα πώς πρόκειται γιά μιά τυχαία
καθυστέρηση, όταν μας διηγήθηκες τήν
ιστορία μέ τήν βαλίτσα. Τότε μόνο...
Τότε μόνο κατάλαβε, γιατί ό άνθρωπος
του τραίνου δεν ήταν συνεπής στο ραντε
βού.
—Στην άρχή πίστεψα πώς κάτι έκρυ
βες. Π ώς είχες σχέσι μέ τήν ιστορία μου.
Σκέφτηκα πώς ή του είχες πάρει τή
βαλίτσα ή συνεργαζόσουν μαζί του.
—Έ γ ώ ;
—Αύτή ή βαλίτσα του στά χέρια σου
μέ παρέσυρε. ’Ήμουν βέβαιη, πώς μέσα
στή βαλίτσα ό Σεβαστόπουλος είχε
κρύψει τό σχεδιάγραμμα. Γ ι’ αυτό τήν
φύλαγε έτσι, όπως μάς είπες, καί γι*
αύτό σου τήν παρέδωσε, όταν κινδύ
νευε.
Τόλμησα τήν έρώτησι;
—*Αννιώ. έσύ έψαξες τά πράγματά μου
τήν πρώτη μέρα;
Μου άπάντησε χωρίς δισταγμό.

M f -Ναί.
"Ενά σκληρό χέρι μου έσφιξε τήν καρ
διά. ’Ήμουν έρωτευμένος καί ύπέφερα.
—Άννιώ, ή βαλίτσα σ’ έφερε καί σή
μερα στό δωμάτιό μου;
*Υπέφερα πού τό σκεπτόμουν, άλλά
ήταν μιά λογική έξήγησι. Αέν ήταν ό
έρωτας—ή έστω ό πόθος—πού είχαν
ρίξει τήν ώραία γυναίκα στήν άγκαλιά
μου. Ή τα ν ή έπιθυμία της νά βεβαιωθή
τί έκρυβε ή περίφημη βαλίτσα.
Δέν διαμαρτυρήθηκε. "Οπως καθόμουν
πλάι της, στό κρεβάτι, μου χαΐδεψε μέ
τό χέρι τό στόμα.
—Π ώς μπορείς νά γίνεσαι τόσο κου
τός; Στό δωμάτιό σου ξέρεις τί μ.*
έφερε.
—Ά λλά....
,^-Μήν καταστρέφης μέ άνόητες ύποψίες τήν εύτυχία πού γνωρίσαμε. Ά ν μ*
ένδιέφερε ή βαλίτσα μπορούσα νά τήν έχω
μέ χίλιους άλλους τρόπους —κι* 6χι μ’
αύτό.
Σφίχτηκε επάνω μου καί τήν πίστεψα,
γιατί ήθελα νά τήν πιστέψω.
Τό ήθελα μέ όλη μου τήν ψυχή. Μοΰ
ήταν άνυπόφορο νά δεχτώ, πώς μέ είχε
χρησιμοποιήσει σάν ένα μέσο γιά νά πετύχη τό σκοπό της. ’Ή θελα νά πιστέψω τήν
ιστορία της, μά δέν τά εξηγούσε όλα. Ποιά
θέσι είχε μέσα στήν ιστορία ό νυκτερινός
έπισκέπτης μου: Ποιοι ήταν οί άνθρωποι
πού κυνηγούσαν τόν Σεβαστόπουλο;
Γιατί τόν κυνηγούσαν; Τή ρώτησα.
—Δέν ξέρω. Στήν άρχή πίστεψα πώς
έσύ ήξερες.
—Κυνηγούν κι* αύτοί δ,τι κυνηγάς κι*

θρώπου, δώ στε του τήν ’Ελευθερία νά έκφράση όλη τ ο υ ' ‘τή
σκέψ ι..» γράφει ό Μ. Στσεντρίν (βλ έπ ε π ερί λογοτεχνίας,
σελίς 5£9 κ. έξη ς). Κ α ί δέν είναι τούτο ένας συμπτω ματικός
κραυγισμός, π α ρά ένα φλογερό κήρυγμα ελευθερίας, ώς ιερής
έννοιας ανθρωπίνου χρέους.
Ά λ λ ά ό ελεύθερος κόσμος δέν έπ ρόσεξε καν ή δέν ένίσχυσε
αυτούς τούς αγωνιστικούς κρωγμούς τού Ρ ώ σου συγγραφέα, μέ
άπ οτέλεσμ α νά μή φθάση ή απτόητη κ α ί άντρίκεια φωνή του
στήν απέραντη ρωσική αγέλη.. Συνοψίζομε: όχι μόνον ό Π ασ τερνάκ, άλλά κ αί άλλοι λόγιοι πού έζήσαν «κάτω απ ό τήν βαρειά
σκιά, έλεύθεροι όμως στό πνεύμα, εφτερούγισαν στόν ήλιο τής
έλευθερίας τόν έχάρηκαν, τόν έχόρτασαν κ αί έγραψαν μ έ οδύνη
κ αί σπαραγμό.
’Ε κείνο πού φαίνεται νά πιστεύη ό Π ολόνσκάγια είναι δτι
άν ζοϋσε σήμερα στή Ρ ω σ ία ό ’Αριστοφάνης, « θά δινόταν
διαταγή νά σταλή ό άγιος γέροντας νά σαπίση στήν φυλακή
ή στόν τάφο (κ α τ ά τήν φράσι τοϋ Έ ρ ρ . Χάϊνε, "Α παντα, τό
μος 10ος, σελ. 166) ή θά χανόταν άσημος σ τά «καταναγ κασ τι
κ ά» τής παγωμένης Σιβηρίας. eO Π ολόνσκαγια παρακολουθεί
μέ πικρόχολο σαρκασμ ό τήν ηθική χαλάρω σι, τόν επιστημονικό
αθεϊσμό, τή γενική υποκρισία. Θ εω ρεί τό δημαγωγό σάν όλέθριο κοινωνικό κακό, μ έ κύρια όπλα του τήν διαστρέβλω σι
των πραγμάτω ν, τήν αναισχυντία κ αί τήν άχρειότητα. Τό θράσος—γράφει—είναι βασικό προσόν των αρχηγών—παφλαγώνων
( Π αφλαγώνα—απ ό τό ρήμα παφ λάζω —ονομάζει ό *Α ριστοφ ά
νης τό δημαγωγό Κλέωνα γ ιά νά δείξη τή θορυβώδη κ αί κενή
εύγλωτία του). Κ α ί π αραθ έτει τούς στίχους: «”Ε , βρω μερέ
κ αί άκάθαρτε, φ ω νασκέ! ’Α πό τό θράσος κ αί τις άπειλές σου
είναι γεμάτη όλη ή γή ..». Γ Α ρ ισ τ. 'Ιππής, 304 σ τ ). 'Ο δη
μαγω γός—συνεχίζει 6 Π ολόνσκαγια—β ρίσκεται σ έ πυρετώ δηκίν?]σι κ αί δονεϊται απ ό τήν έπιθυμία νά σκαρώ ση δίκες έσχ άτης τά χ α προδοσίας μ έ σκοπό νά έξουδετερώνη κάθε πολιτικό
του άντίπαλο, όργανο δήθεν τών έχθρών τοϋ κράτους του.
Τό λαρύγγι τοϋ άρχηγοϋ- δημαγωγοϋ κάνει θόρυβο με)*αλύτερο από τόν καταρράκτη , είναι βάραθρο απύθμενο, « κ αταιγ ί
δα» κ αί θύελλα πού έρχεται μέ μουγκρητά καί ταραχή σάν
άγριο κϋμα, βγάζοντας λόγους απειλητικούς σάν νά «πετάη
πέτρες», να έκτοξεύη πυραύλους ή ύπερβόμβες—θά έλέ^/αμε
σήμερα.
Π ρέπ ει νά τονισθή ή ειλικρίνεια τοϋ Π ολόνσκαγια, ό πόθος
. του γ ιά τήν ειρήνη, κ αί ή αγάπη του προς τή δημ οκρατία.

έσύ;
Είναι φανερό.
' "^-Πρέπει νά ξέρουν κι* αύτοί γιά τόν
θησαυρό.
—’Ασφαλώς, άλλοιώς δέν θά παρακο
λουθούσαν τόν Σεβαστόπουλο καί δέν θά
έμπαιναν τή νύχτα στό δωμάτιό σου.
"Ωστε κι* εκείνη πίστευε, πώς ό κρεμαν
ταλάς ήταν ό νυκτερινός έπισκέπτης μου.
Ή *Αννιώ συνέχισε:
—Ξέρουν γιά τήν συλλογή, άλλά δέν
ξέρουν πού βρίσκεται. Κι* άσφαλώς είναι
έν γνώσει πώς ό Σεβαστόπουλος ξέρει.
Τόν παρακολούθησαν, άλλά έκεινος τούς
άντιλήφθηκε. Παρακολουθούσαν τόν άνθρωπάκο, γιά νά τούς όδηγήση στήν συλ
λογή. Κι* όταν τούς ξέφυγε, ό ένας κυνή
γησε τόν Σεβαστόπουλο κι* ό άλλος τή
βαλίτσα.
Η Β-Καί τώρα; Τ ί σκέπτεσαι νά κάνης
τώρα;
Ρ|Ρ-Τό μόνο πού μπορώ , άπάντησε ή ’Αν
νιώ. Θά περιμένω.
^ Ε -Τ όν Σεβαστόπουλο;
—Ναι.
^ Ε -Κ ι* άν δέν φανή;
Γιά μιά στιγμή τό πρόσωπό της σκο
τείνιασε. "Υστερα χαμογέλασε.
—Θά τό πάρω άπόφασι πώς έχασα τήν
περιουσία τού πατέρα μου, άλλά...
Σφίχτηκε πάλι έπάνω μου.
—...Ά λλά κέρδισα έσένα.
Θάδινα τό δεξί μου χέρι γιά νά τήν πι
στέψω, άλλά κάτι, βαθειά μέσα μου, μοΰ
έλεγε πώς τά πράγματα δέν ήταν τόσο
όμορφα καί άπλά.
Σ υ ν ε χ ίζ ετ α ι

Γ ι αύτό, θεω ρεί ώ ς θείο δώ ρο τό πολίτευμα τών άρχαίω ν
Α θηναίω ν, ενώ ώς άφόρητη κ α τ ά ρ α τόν βαρύνει τό ανελεύθερο
κομμουνιστικό καθεστώ ς. ’Α πό τήν πλευρά αύτή, είναι τραγ ι
κός κ αί διχασμένος ό Ρ ώ σ ος διανοούμενος. Αέν χρ ειά ζετα ι σοφία
γι αύτή τή διαπ ίστω σ ι. 'Ο πόνος του γ ιά τή β ία κ α ί τήν έλευθερία είναι διάχυτος σ έ κ άθε σελίδα καί τον υποχρεώ νει σ έ μιά
ανειρήνευτη κ αί ασταμ άτη τη π ά λ η : νά ύποκύψη στήν β ία κ αί
νά συντρίψη τήν έσω τερική του π ίσ τι ή νά ύπηρετήση τήν π α ρ 
ρησία, πού τήν ένεδρεύει όμως ό κίνδυνος. Μοναδική καταφυγή
ό ’Αριστοφάνης, πού δ ιακ ω μ ω δεί τούς δημαγωγούς κ αί μ α σ τ ι
γώνει τούς κενολόγους αρχηγούς.
'Ο Π ολόνσκαγια, έξ άλλου, αντιπροσω πεύει έδώ τό έρευνητικό πνεϋμα, πού δέν γίνεται νά περιορισθή κ αί νά ύποταχθή
«χωρίς όρους» σ έ κανένα δογματισμό. Ν ά άσκ?]θή τώ ρα άδυσώ πητος κ αί «διηνεκής» έλεγχος πάνω σ* αύτό τό πνεϋμα,
είναι υπολογισμένα αδύνατο κ αί α π οτελ εί τό μεγαλύτερο έχθρό
κ α τ ά τοϋ ST A T U S QVO. Β έβαια, τοϋτο ή μ π ορεϊ νά συμβή
ώς ένα σημείο κ αί βαθμό, όμως επ’ άπειρον είναι πολύ δύσκολο.
Γ ια τ ί απ ό τή δημιουργία ό άνθρωπος φέρει τ ά σ π έρ μ ατα τής
αλλαγής, στήν οπ οία έπ ιζη τεϊ τήν βελτίω σι. *Η αλλαγή αύτή
είναι έπίσης έργον τής πορείας τής ιστορίας πού οδεύει προς τά
έμπρός κ αί συχνά προς τό χειρότερο. Τό πνεϋμα τής αλλαγής
κ α τ α κ τ ά τις ψυχές κ αί τις γεμ ίζει μέ ανησυχία. Κ ά π οιες β αθειές λαϊκές άν α κ ατατάξεις ύποτονίζουν δειλά στήν άρχή, έντο
να υστέρα, τοϋτο τό καθολικό αίτημα.
Ε ύκρατες φυσιογνωμίες μ έ πλούσια πνευματική κ α ί ηθική
π ροίκ α, ώπλισμένες μ έ αγω νιστικό πνεϋμα, είναι οι έκφ ραστές
κ αί οί μ αχητικοί φορείς τοϋ καθολικοϋ αιτήματος, πού αύτοφανερώνεται στις διάφορες μορφές τής ζωής κ α ί αναγκάζει
τούς διαφόρους άρχηγούς σ έ παραχω ρήσεις. Μέ τις παραχω ρή 
σεις αυτές ένας έλεύθερος άνθρωπος αρχίζει, νά πλαστουργήται.
Συγκεφαλαιώνομεν : 'Ο γοργός βημ ατισμός τής ιστορικής
μοίρας είναι αμείλικτος κ αί πλέον απ οτελεσμ ατικός απ ό κ άθε
θέλησι κ αί προσ π άθ εια καταναγκασμού. Σ ιδερένια ή άλλα π α 
ρ α π ετά σ μ α τα κ αί φίμωτρα, τ ά προσπερνά μ έ οίκ το. Διαλύει
τ ά νέφη τοϋ φόβου πού συσσω ρεύει ή βία. Γ εμ ίζ ει τις απέραντες
έκ τάσ εις μ έ άνέμους έλευθερίας ή ποταμούς αιμάτω ν (άν χρειαστή ). Ε1σδΐ)ει σ τά απ ροσ π έλασ τα π α ρ απ ετάσ μ ατα. Αέν αφήνει
σέ σιγή τό λογισμό. Κ α ί δημιουργεί τις τολμηρές κ α ί εύκρατες
προσω πικότη τες, υμνητές τής ελευθερίας, όδηγητές τοϋ ’Αν
θρώπου κ αί θεραπευτές τής Τέχνης κ αί τής Ζωής.

365

Α Ο Α Η Τ IΚ Η
έ π ιβ ε ώ ρ η σ ις
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ

1977
ΟΠΩΣ κάθε χρόνο έτσι καί έφέτος εις τό
σκοπευτήριο του 'Υμηττού από 27-3 έως
2-4-1977 έγιναν με άπόλυτη έπιτυχία οί
έτήσιοι Πανελλήνιοι Σκοπευτικοί άγώνες σταθερού στόχου 1977. Στούς αγώ
νες αύτούς έλαβαν μέρος σκοπευτές καί
σκοπεύτριες άπό οκτώ Σωματεία, άθλητές των Ενόπλων Δυνάμεων καί Σωμάτων
’Ασφαλείας, καθώς καί σκοπευτές των
Άνωτάτων ’Εκπαιδευτικών 'Ιδρυμάτων.
Κάθε Σωματείο ή Σχολή είχε δικαίωμα
νά λάβη μέρος στούς άγώνες σ έ ομαδικά
καί άτομικά άγωνίσματα μέ σύνολο άθλητών κατά κατηγορία ώς έξης : ’Ανδρών 10,
Γυναικών 7 καί έφήβων 7. Στά 9 άγωνί
σματα τού προγράμματος σημειώθηκαν
πολλές άξιόλογες έμφανίσεις καί πραγμα
τοποιήθηκαν νέα ρεκόρ. Ή σκοπευτική
ομάδα τού Σώματος κατώρθωσε νά παροοσιάση ένα δυναμικό συγκρότημα πραγμα
τοποιώντας μάλιστα καί νέο Πανελλήνιο
ρεκόρ μέ τήν σκοπεύτρια ’Ενωμοτάρχη
Δήμητρα Γαλάνη. Άναλυτικώτερα οί
αθλητές τού Σώματος κατέκτησαν τις έξης
θέσεις:
Τ Υ Φ Ε Κ ΙΩ Ν 22 ΠΡΗΝΗΔΟΝ Β. 60
Χωροφύλαξ Π. ’Ηλιάδης τρίτος μέ
592]600
Ε λλη ν ικ ή Χωροφυλακή ομαδικό τρίτη
μέ 2.316 βαθμούς.
ΟΜ ΑΔΙΚΟ ΓΥ Ν Α ΙΚ Ω Ν
Στο άγώνισμα αυτό ή γυναικεία ομάδα
τού Σώματος κατέκτησε τήν τρίτη θέση
μέ 1.671 βαθμούς.
ΟΜ ΑΔΙΚΟ ΕΦΗΒΩΝ
Οί έφηβοι σκοπευτές τής Ε λλ η νικ ή ς
Χωροφυλακής απέσπασαν τήν τετάρτη
θέση.
ΠΙΣΤΟΑΙ ΚΑ ΤΑ ΑΝΔΡΙΚΕΑΩΝ
Ή Ε λλη νικ ή Χωροφυλακή κατέκτησε
τήν τετάρτη θέση α τ ό όμαδικό μέ 2.120
βαθμούς.
Τ Υ Φ Ε Κ ΙΟ Ν 22 ΟΡΘΙΩΣ
Ό Χωροφύλαξ Π. ’Ηλιάδης κέρδισε
τήν πρώτη θέση μέ 349]400.
Στο όμαδικό ή Ε λλ η ν ικ ή Χωροφυλακή
κατέκτησε τήν τρίτη θέση μέ 1.328 β.
Τ Υ Φ Ε Κ ΙΟ Ν 22 ΓΟ Ν ΥΠ ΕΤΩ Σ
Ε λλη ν ικ ή Χωροφυλακή τρίτη μέ 1.447
]1600.
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Ε π ιμ έ λ ε ια : Σ Π Υ Ρ Ο Σ Τ Ζ Ε Τ Ζ ΙΑ Σ , Π ο λ . 'Υ π ά λ λ η λ ο ς Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς
ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ ΤΡΙΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ 3X40
Ό Χωροφύλαξ Πελοπίδας ’Ηλιάδης
άπέσπασε τήν πρώτη θέση μέ 1111 β.
’Επίσης α τ ό όμαδικό ή σκοπευτική
ομάδα τού Σώματος κατέκτησε τήν τρίτη
θέση μέ 4.318J4800.
ΠΙΣΤΟ ΑΙ ΓΥ Ν Α ΙΚ Ω Ν 30-30.
Ή Ενωμοτάρχης Δήμητρα Γαλάνη
πρώτη μέ νέο Πανελλήνιο ρεκόρ 556]
600β. ’Επίσης α τ ό ίδιο άγώνισμα ή ’Ενω
μοτάρχης Βάσω Θεοδωροπούλου κατέ
κτησε τήν τρίτη θέση μέ 527]600 βαθμούς.
Στο όμαδικό ή Ε λλη ν ικ ή Χωροφυλακή
κατέκτησε τήν δεύτερη θέση μέ 1488
στούς 1800 βαθμούς.
ΕΑΕΥΘ ΕΡΟ ΠΙΣΤΟΑΙ 50 μ.
Ό Μοίραρχος Δημήτριος Κοτρώνης
κέρδισε τήν πρώτη θέση μέ 552]600 β.
Στο όμαδικό ή Ε λλ η ν ικ ή Χωροφυλακή
κατετάγη δεύτερη μέ 2076]2400 βαθμ.
’Επίσης στο όμαδικό έφήβων οί σκο
πευτές τού Σώματος κατέκτησαν τήν τρί
τη θέ τη μέ 832] 1200 βαθμούς.
Τ Υ Φ Ε Κ ΙΟ Ν 22 S T A N D A R D —ΓΥ Ν Α Ι
ΚΩ Ν — ΕΦΗΒΩΝ.
'Η Χωροφύλαξ Ε λ έν η Τσέλου δεύ
τερη μέ 527J600 β. Ό ’Ενωμοτάρχης

Ξενοφών Κράνος τρίτος μέ 492]600 β.
Στά όμαδικά ή Ε λλη ν ικ ή Χωροφυλακή
κατέκτησε τήν δεύτερη καί τρίτη θέση
μέ 1507 καί 1394 βαθμούς άντίστοιχα.
Τέλος στο τελευταίο άγώνισμα του
Πρωταθλήματος ή σκοπευτική όμάδα
τού Σώματος στο άγώνισμα «Περίστροφον μεγάλου διαμετρήματος (0,38)» στο
όμαδικό κέρδισε τήν δεύτερη θέση μέ
2202 βαθμούς.
Στούς άγώνες έπιδείξεως οί σκοπεύτριες τού Σώματος Δήμητρα Γαλάνη καί
Βάσω Θεοδωροπούλου έντυπωσίασαν μέ
τήν τεχνική τους κατάρτισι συγκεντρώ
νοντας 132 καί 131 βαθμούς.
’Αξίζει νά σημέιωθή ότι ΠΟΑΥΝΙΚΕΙΣ
σκοπευτές καί σκοπεύτριες άναδείχθηκαν:
1) Κατηγορία άνδρών ό Χωροφύλαξ
Πελ. ’Ηλιάδης μέ 16 βαθμούς.
2) Κατηγορία γυναικών ή Ζωή Γκιάλη
Π .Σ.Ε. μέ 12 βαθμούς.
3) Κατηγορία έφήβων ό Δ. Λιβέρης—
Π .Α.Ο. μέ 18 βαθμούς.
Στή γενική βαθμολογία.
Ή Ε λλ η ν ικ ή Χωροφυλακή κατετάγη
Τρίτη μέ 161 βαθμούς.

ΤΟ Μ Ο Ν Τ Ε Ρ Ν Ο
Π Ε Ν Τ Α Θ Λ Ο

65 χρόνια ’Ολυμπιακό
ά θ λ η μ ά

σε στή σημερινή του μορφή τό άθλημα
τών «5 Αγωνισμάτων» ύστερα μάλιστα άπό
τήν πρωταρχική ιδέα τού Βαρώνου Πιέρντέ-Κουμπερτέν γιά τήν υλοποίηση τού
Μοντέρνου Πένταθλου.
Οί άγώνες τού Μοντέρνου Πένταθλου
γίνονται σέ 5 Αγωνιστικές ήμέρες. “Ένα
άθλημα κάθε ήμέρα.
ΙΠΠΑΣΙΑ: Στο Αγώνισμα αύτό ό Αθλη
τής ή ή Αθλήτρια πρέπει νά τρέξη μιά δια
δρομή 800 μ. μέ 15 διαφορετικά έμπόδια
καί νά πηδήση μιά τεχνητή λίμνη 3 μέ
τρων. 'Η Απόσταση αύτή πρέπει νά καλυφθή σέ χρόνο λιγότερο άπό 22'. Βαθμοί
1. 000.

ΞΙΦΑΣΚΙΑ: Οί Αθλητές Αγωνίζονται
στο Ξίφος Μονομαχίας. 70 ο]ο τών νι
κών - 1.000 β.
ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ: Οί άγώνες γίνονται μέ
έπαναληπτικό πιστόλι τών (5,6) μέ 20 β.
άπό Απόσταση 25 μέτρων καί μέ στόχο
«κινητό Ανδρείκελο». 194)200 β., 1000 ή
β. 22.
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ: Τό Αγώνισμα πραγμα
τοποιείται σέ μιά «κούρσα» άπ*.στάσεως
300 μ. «ΕΛΕΥΘΕΡΟ» 03.54'-β. 1000 ήβ.6.
ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ: Τέλος στο
τελευταίο άθλημα τής 5ης ημέρας διεξά
γεται ή κούρσα τών 4.000 μ. σέ Ανώμαλο
έδαφος. Χρόνος 14: 15. β. 1000 ή β. 6.
Στο Μοντέρνο Πένταθλο ό Αθλητής ή

“Οσο παράξενο καί άν φαίνεται ύπάρχουν καί σήμερα άνθρωποι πού Ασχο
λούνται με τον Αθλητισμό καί Αγνοούν
τί είναι τό Μοντέρνο Πένταθλο.
'Υπάρχουν καί άλλοι Ακόμη περισσό
τεροι πού δέν έχουν Ακούσει ποτέ γιά τήν
ύπαρξή του. Κ ι’ όμως τό Μοντέρνο Πέν
ταθλο είναι έδώ καί 65 χρόνια ένα καθιε
ρωμένο ’Ολυμπιακό άθλημα.Ό Σύνδεσμος
Ελληνικών Γ υμναστικών 'Αθλητικών
Σωματείων (Σ.Ε.Γ.Α.Σ.) έχει έδώ καί λίγο
καιρό δώσει μιά Ιδιαίτερη σημασία στήν
καλλιέργεια καί στήν άνάπτυξι τού Μον
τέρνου Πένταθλου. Στή δημιουργία τού
Μοντέρνου Πένταθλου σημαντικό καί
Αποφασιστικό ρόλο έπαιξε όπως άναφέρεται στήν ίστορία τού αθλήματος ένας
’Αξιωματικός τών στρατευμάτων τού
Ναπολέοντα. Συγκεκριμένα ό Αξιωματι
κός αύτός είχε έντολή νά μεταφέρη μιά
είδησι στον Αύτοκράτορα ή όποια είχε
ούσιαστική σημασία γιά τήν έκβαση μιας
μάχης. Καί γιά νά φτάση στον προορισμό
του έπρεπε:
1) Νά περάση μέ τό άλογό του μιά πολύ
έπικίνδυνη περιοχή γεμάτη έμπόδια.
(ΙΠΠΑΣΙΑ).
2) Σέ πολλές περιπτώσεις νά άμυνθή
μέ τό σπαθί του, πρώτον γιά νά σώση τήν
ίδια του τή ζωή καί δεύτερον γιά νά φθάση στον προορισμό του έγκαίρως. (ΞΙ
ΦΑΣΚΙΑ).
3) Νά χρησιμοποιήση τό πιστόλι του
γιά νά Αντιμετώπιση τούς έχθρούς του.
(ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ).
4) Λόγω τού τραυματισμού τού άλογου
του έπρεπε νά διάσχιση κολυμπώντας ένα
βαθύ καί ορμητικό ποτάμι. (ΚΟΛΥΜ 
ΒΗΣΗ).
5) Καί τέλος γιά νά φθάση στον τελικό
σκοπό του, έπρεπε μέ τά πόδια νά τρέξη
μέσα άπό μιά δασώδη καί δύσβατη περιο
χή. (ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ).
Νά, λοιπόν πώς ξεκίνησε καί πώς έφτα-.

ή Αθλήτρια πρέπει νά είναι πολυσύνθετο
ταλέντο.
•Σπάνια Αθλητής στο σπόρ αύτό τών
«5 Αγωνισμάτων» διατηρεί τήν φόρμα του
γιά πολλά χρόνια. Πρέπει νά σημειωθή
ότι μέχρι σήμερα μόνο ένας Αθλητής κα
τόρθωσε νά κερδίση δύο ’Ολυμπιάδες καί
αύτός ήταν ό Σουηδός ΧΑΑ (1952 - 1956).
Στήν ίστορία τού Αθλήματος άπό τό
1912 μέχρι τό 1956 νικητές στούς ’Ολυ
μπιακούς άγώνες στο Μοντέρνο Πένταθλο
άναδείχθηκαν ΣΟΥΗΔΟΙ μέ μιά μοναδική
έξαίρεση στήν ΌλυμπΆδα τού 1936 πού
τήν πρώτη θέση είχε κερδίσει ό Γερμα
νός HAND R IC K . ’Από τό 1956 καί μετά
ό τίτλος τού Όλυμπισνίκη Αλλάζει κά
τοχο μεταξύ Σουηδών καί Ούγ/ρων πρω
ταθλητών. Γιά νά λάβη κανείς μέρος στο
Μοντέρνο Πένταθλο πρέπει νά δηλώση
συμμετοχή τουλάχιστο σέ δύο Αγωνίσμα
τα. Στή χώρα μας τό σπόρ ούτό τώρα τε
λευταία έχει παρουσιάσει μιά ξεχωριστή
άνοδο. ’Αξιόλογη κίνησι στο Μοντέρνο
Πένταθλο παρουσιάζει ό Πανελλήνιος
Γυμναστικός Σύλλογος. Ό ΣΕΓΑΣ προς
τό παρόν έκτος άπό τις πολλές ύποδείξεις
γιά τήν άνοδο τού Αθλήματος άπό τούς
ένδιαφερυμένους έχει προσλάβει καί ειδι
κό προπονητή μέ σκοπό νά δώση κάθε
είδους συμβουλή γύρω άπό τό πολυσύν
θετο αύτό σπόρ σέ Αθλητές-προπονητές
καί σέ όσους θέλουν νά Ασχοληθούν μέ
τό μοντέρνο πένταθλο.

’Απριλίου. Μέ συμμετοχή τών άντιπρο12 Δυτικών
Χωρών καί μέ διοργανώτρια τήν Ελλάδα.
Είναι ή δεύτερη φορά πού ή χώρα μας
άνέλαβε τήν διοργάνωση μιας τόσο μεγά
λης Αθλητικής έκδηλώσεως καί τά κατάφερε περίφημα. Οί χώρες πού έλαβαν μέ
ρος ήταν: ΕΛΛΑΣ, ΙΣΡΑΗΛ, ΑΓΓΛ ΙΑ ,
Λ Ο ΥΞΕΜ ΒΟ ΥΡΓΟ , ΒΕΛΓΙΟ, ΦΙΝΛΑΝ
ΔΙΑ, ΓΕΡΜ ΑΝΙΑ, ΕΛΒΕΤΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ,
ΓΑΛΛΙΑ, ΤΟ ΥΡΚΙΑ καί ΑΥΣΤΡΙΑ.
Οί άγώνες τού α' καί β' Όμίλυυ έγι
ναν στήν ’Αθήνα, τού γ' στή Θεσσαλονί
κη καί τού δ' 'Ομίλου στή Λάρισα. Οί
νικήτριες όμάδες άπό κάθε όμιλο έπαιξαν
γιά μιά Από τις τέσσερεις πρώτες θέσεις,
οί δεύτερες Αγωνίστηκαν γιά τήν πέμπτηόγδόη θέση καί οί τρίτες στήν κατάταξη
τών όμίλων γιά μιά θέση «τιμής» άπό τήν
ένάτη έως τήν δωδεκάτη θέση.
Θερμά συγχαρητήρια Αξίζουν συήν
Ε λληνική 'Ομοσπονδία Πετοσφαίρας
(ΕΟΠΕ) γιά τήν άψογη διοργάνωση τού
Τουρνουά, καί πιστεύουμε ότι μέ τήν
πραγματοποίηση τού «ΚΥΠ ΕΛ Λ Ο Υ ΑΝΟΙΞΕΩΣ» στή χώρα μας πολλά διδαχθή
καμε άπό τό Εύρωπαϊκό ΒΟΛΛΕΥ—
ΜΠΩΛΑ.
Τήν όμάδα τού εθνικού μας συγκροτή
ματος άπήρτιζαν οί Αθλητές ΓΕΩΡΓΑΝ ΤΗΣ, ΓΑΑΑΚΟΣ, ΠΟΛΥΖΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ, ΚΟΥΜΠΑΗΣ, ΛΑ Ι ΟΣ, ΚΟΛΑΙΟΠΟΥΑΟΣ, ΝΙΚΟΛΑ Ι ΔΗΣ, ΗΛΙΟΠΟΥΑΟΣ, ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ, ΚΟΚΚΙΝΑΡΑΣ καί ΚΑΖΑΑΗΣ.
Προπονητής τής όμάδος είναι ό Σοβιε
τικός Βλαντιμίρ-—Άστάφιεφ.
’Αξίζει νά σημειωθή ότι βασικά στε
λέχη τής έθνικής όμάδος Ανήκουν στήν
Ε λληνική Χωροφυλακή όπως οί: ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ, ΓΑΑΑΚΟΣ καί ΠΟΛΥΖΟΣ.
ΤΕΛ ΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ
1η ΓΑΛΛΙΑ
4η ΤΟ ΥΡΚΙΑ
2η ΒΕΛ ΓΙΟ
5η ΟΛΛΑΝΔΙΑ
3η ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
6η ΕΛΛΑΣ, κ.λ.π.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΟΛΛΕΫ ΜΠΟΛ οωπευτικών εθνικών όμάδων
ΑΘΗΝΑΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑ 20.4.-26.4.77

’Εδώ καί λίγα χρόνια τό Βόλλεΰ ξεπέρτισε τήν κατηγορία τών Αγνώστων Αθλη
μάτων στή χώρα μας καί έγινε ένα άθλημα
μέ Αλματώδη έξέλιξη στον τομέα τής δη
μοτικότητας, Αλλά καί στον τομέα τής
προσελεύσεως νέων Αθλητών. Ή Αλήθεια
είναι πώς κάθε χρόνο πραγματοποιούνται
καί νέα πρωταθλήματα καί συγκροτούν
ται νέες κατηγορίες Αθλητικών Σωμα
τείων καί στήν περιοχή τού κέντρου Αλ
λά καί στις έπαρχίες. "Ενα θεωρείται
βέβαιο πώς άν τό Βόλλεϋ συνέχιση τή
μεγάλη του σημερινή άνοδο σύντομα θά
μπορή νά συναγωνίζεται τό άλλο ομαδικό
Σπόρ μέ τήν μεγάλη παράδοση στήν πα
τρίδα μας, τό ΜΠΑΣΚΕΤ ΜΠΩΛΑ.
Ό μικρός αύτός ττρόλογος γιά τό Βόλ
λεϋ έγινε μέ Αφορμή τήν μεγάλη διεθνή
διοργάνωση πού πραγματοποιήθηκε στή
χώρα μας τό τελευταίο πενθήμερο τού
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ΔΥΝ Α Μ ΕΙ
του Π .Δ . της 9-3-1977
ώνομάσθησαν ’Ανθυπομοίραρχοι 102 Δό
κιμοι ’Αξιωματικοί, λόγω λήξεως της
3ετοΰς εύδοκίμου έκπαιδεύσεώς των εις
την Σχολήν Α ξιωματικών Χωροφυλακής.
—Δυνάμει
του Π .Δ . της 9-3-1977
άπεστρατεύθη τη αιτήσει του ό Ταγμα
τάρχης Κ Α ΡΥ Ο Φ Υ Λ Λ Η Σ Κων]νος.

★
Σ Υ Ν Ε Π Ε ΙΑ τής άπό 5-3-1977 άποφάσεως
του Υ .Δ . Τάξεω ς άπεστρατεύθη, λόγω
συμπληρώσεως 35ετους υπηρεσίας εις
τήν Χωροφυλακήν, ό Μοίραρχος Ν ΙΚΟ ΛΟ Π ΟΥΛΟ Σ Γεώργιος.
—Δυνάμει
του Π .Δ . της 2-3-1977
άπεστρατεύθη τη αιτήσει του ό Α νθυ
πομοίραρχος έξ Άνθυπασπιστών Κ Ρ ΙΓ Κ Ο Σ ’Ιωάννης.
>
ΔΥΝ Α Μ ΕΙ του Π .Δ . της 26-3-1977
άπεστρατεύθησαν τη αιτήσει των οί
Άνθυπασπισταί :1) Π Α Ν Α ΓΙΩ Τ Η Σ Νι
κόλαος, 2) Κ Α ΡΑ ΓΙΑ Ν Ν Η Σ Αθανάσιος
καί 3) Π Α Π Α Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Υ Γεώργιος.
—Δυνάμει του Π .Δ . της 18-3-1977
άπεστρατεύθησαν διά λόγους υγείας οί
Άνθυπασπισταί: 1) Β Ε Λ Α Ε Τ Η Σ Φ ώ 
τιος, 2) Μ Ο Υ Τ Ε Β Ε Λ Η Σ Δημήτριος,
3) Π Ε Τ Ρ Ο Υ Κων[νος καί 4) Φ Ε Ρ Ε Ν Τ ΙΝΟΣ ’Ιωάννης.
Κ Α ΤΑ τό Α 7. 4μηνον τρέχοντος έτους
έπραγματοποιήθησαν αί κάτωθι, κατά
βαθμούς, προαγωγαί 'Υπαξιωματικών καί
Χωροφυλάκο^ν των Γενικών καί τών Ε ι
δικών του Σώματος 'Υπηρεσιών : Εις
τον βαθμόν του Άνθυπασπιστου προήχθησαν 48 Ένωμοτάρχαι. Ε ις Ένωμοτάρχας προήχθησαν 232 'Υπενωμοτάρχαι καί
εις τον βαθμόν του 'Υπενωμοτάρχου
προήχθησαν 538 Χωροφύλακες οί όποιοι
έχουν δλα τά καθοριζόμενα ύπό του νόμου
προσόντα.

★
Π Ρ Ο Ε Κ Η Ρ Υ Χ Θ Η παρά του Αρχηγείου
διαγωνισμός διά τήν μετάταξιν Χωροφυ
λάκων προς πλήρωσιν ύπαρχουσών ή
δημιουργηθησομένων κενών θέσεων εντός
του τρέχοντος έτους είς τάς Τεχνικάς
'Υπηρεσίας του Σώματος. Οί Χωροφύ
λακες οί όποιοι έχουν τεχνικάς γνώσεις·
μηχανικού αύτοκινήτου, τηλεπικοινωνιών
καί οπλισμού, έφοσον έπιθυμρΰν, μπορούν
νά μεταταγοΰν με. τον βαθμόν του τεχνί
του Γ ' τάξεως (Χωροφύλακος) είς άντιστοίχους κενάς θέσεις τών Τεχνικών
'Υπηρεσιών Χωροφυλακής. Οί ύποψήφιοι θά έξετασθουν προφορικώς καί
γραπτώς είς τήν θεωρίαν καί τήν πράξιν
επί τής ύπό του οικείου Κανονισμού
όριζομένης, κατ’ ειδικότητα, ύλης. Αί
εξετάσεις θά διενεργηθοΰν κατά τό 3ον
ΙΟήμερον τού τρέχοντος μηνός είς τό
Κεντρικόν Συνεργεϊον Νοτίου Ελλάδος
(Σύνταγμα Χωροφυλακής Μακρυγιάννη).

★
Κ Α ΤΑ τό A 7 Ιδνθήμερον τρέχοντος
μηνός θά καταταγούν είς τό Σώμα 100
περίπου νέοι Χωροφύλακες, διαφόρων
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στρατολογικών κλάσεων, οί όποιοι προέρ
χονται έξ ιδιωτών προϋπηρετησάντων είς
τό στράτευμα.
—Κατά τό Γ 7. ΙΟήμερον τρέχοντος
μηνός θά έξέλθουν άπό τό Π .Σ .Ο .Χ .
Ρόδου, λόγω λήξεως τής εύδοκίμου έκπαιδεύσεώς των, 93 νέοι Χωροφύλακες
προϋπηρετήσαντες είς τό στράτευμα. Ούτοι
θά τοποθετηθούν με διαταγήν τού Α ρ χη 
γείου είς διαφόρους 'Υπηρεσίας Χωροφυ
λακής προς ένίσχυσιν τής δυνάμεώς των.

★
Μ Ε πρόσφατον άπόφασιν τού 'Υπουρ
γείου Δημοσίας Τάξεω ς κατενεμήθησαν
είς διαφόρους 'Υπηρεσίας τού Σώματος
αί ύπό τού Ν. 2 95J1 976 ποοβλεπόμεναι
θέσεις τών Πολιτικών 'Υπαλλήλων. Τό
Άρχηγεΐον έκοινοποίησε αύτήν είς τάς
ένδιαφερομένας 'Υπηρεσίας μετά σχετι
κού άριθμητικοΰ πίνακος ό όποιος περιέ
χει τήν κατανομήν τών οργανικών θέσεων
τών Πολιτικών 'Υπαλλήλων κατά Διευ
θύνσεις JA .X ., Άστυνομικάς Διευθύνσεις,
Άνωτέρας Διοικήσεις καί Διοικήσεις
Χωροφυλακής. Αί τυχόν ύπάρχουσαι κεναί
θέσεις τούτων θά καλύπτωνται ύπό Χωρο
φυλάκων καί τυχόν ύπηρετούντες πο
λιτικοί ύπάλληλοι ώς ύπεράριθμοι, θά
καλύπτουν κενάς θέσεις Χωροφυλάκων.

★
Η Γ Ε Ν ΙΚ Η Γραμματεία τής IN T E R P O L
(Διεθνούς
Έγκληματολογικής ’Αστυ
νομίας) έζήτησεν άρμοδίως τήν ύποβολήν
άρθρων ή μελετών γενικού ένδιαφέροντος
άπό τούς άστυνομικούς τών συνεργαζομένων μέ αύτήν χωρών διά τήν δίωξιν
τού διεθνούς έγκλήματος. Τούτο άποσκοπεΐ
είς τον έμπλουτισμόν τής ύλης τού επι
σήμου δημοσιογραφικού της οργάνου ( Έ πιθεώρησις τής IN T E R P O L ).
Οί έκ τών άνδρών Χωροφυλακής έπίθυμούντες οφείλουν νά ύποβάλουν τάς συνε
ργασίας τωνείς τό Άρχηγεΐον πρός προώθησίντωνείς τήν IN T E R P O L , ή οποία
έδρεύειείςτό SA IN T CLOU D τής Γαλλί
ας. Τά θέματα πρέπει νά είναι πρωτότυπα
καί νά άναφέρωνται είς τό Δίκαιον, τήν
Ποινικήν Διαδικασίαν, τήν Εγκληματο
λογίαν, τήν Επιστημονικήν Αστυνομίαν,
τήν Αστυνομικήν τεχνικήν, τά άποτελέσματα τής εφαρμογής, νέων μεθόδων προλήψεως τής διεθνούς έγκληματικότητος
καί άλλα συναφή θέματα, άναφερόμενα
είς σχετικήν Διαταγήν τού Αρχηγείου.

★
ΤΟ Α Ρ Χ Η Γ Ε ΪΟ Ν έκοινοποίησε διαταγάς
σχετικάς πρός τήν ορθήν εφαρμογήν
κριτηρίων, κατά τήν ύποβολήν προτάσεων,
πρός άπονομήν ήθικών άμοιβών είς τούς
άνδρας. Έ τόνισε δέ ιδιαιτέρως, λόγω μή
λελογισμένης χρήσεως τοιούτων κριτη
ρίων κατά τό παρελθόν, τήν συμμόρφωσιν
τών άρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων
πρός τάς οδηγίας καί τό πνεύμα τών
ίσχυουσών, ώς πρός τό θέμα αύτό, δια
ταγών καί τήν ύποβολήν προτάσεων ήθι
κών άμοιβών μόνον δι’ ένεργείας τών άν
δρών αί όποΐαι εμπίπτουν είς τά πλαίσια
τών δοθεισών οδηγιών.
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Μ Ε Α Π Ο ΦΑΣΙΝ τού 'Υπουργού Κοινωνικών 'Υπηρεσιών καθωρίσθη ό συντελεστής (βασικός μισθός) έπί τού οποίου
ύπολογίζονται τά βοηθήματα τών μετόχων του Τ .Α .Ο .Χ . καθώς καί αί βάσει
τών βοηθημάτων, γινόμεναι ύπέρ αύτοΰ
κρατήσεις. Ή ΐδια άπόφασις καθώρισεν
επίσης τάς κατά βαθμούς κρατήσεις διά
δικαίωμα λήψεως τού βοηθήματος άπό
τάς οικογένειας τών άποβιούντων μετόχων, τήν κράτησιν διά έκδοσιν άδειας
γάμου τούτων, καθώς καί τήν κράτησιν
διά συνδρομήν των είς τό Δελτίον Δη
μοσίας Ασφαλείας.
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Κ Α ΤΑ TO 3ΜΗΝΟΝ Μαρτίου —- Μαιου
1977 έπραγματοποιήθησαν ή συνεχίζονται είσέτι αί άκόλουθοι, μετεκπαιδεύσεις
ή σεμινάρια έπιμορφώσεως άνδρών Χώροφυλακής:
1“) Ε ίς τό έν Άθήναις Σχολεΐον πληροφοριών τής Υ Π .Ε .Α . διά θέματα τής
άρμοδιότητός της 40 Α ξιω ματικοί, επί
37 ήμέρας. 2) Ε ίς τό EKJEAJE Λαρίσης
έπί θεμάτων τής άρμοδιότητός του, 1
κατώτερος Α ξιω ματικός, έπί 9 ήμέρας.
3) Ε ίς τήν Σ .Α .Χ . (Αθήνας) 30 κατώτεροι
Α ξιωματικοί —Άνθυπασπισταί καί είς
τήν Σ .Ο .Χ . (Αθήνας) 30 'Υπαξιωματικοί
καί Χωροφύλακες, άνά 25 ήμέρας, διά
θέματα Τουρισμού. 4) Έ π ί θεμάτων
Μηχανοκινήτου τμημάτων Τ]Θ είς τήν
Υ .Μ .Μ .Χ . Π . Π ρωτ]της, έπί 37 ήμέρας,
40 κατώτεροι Α ξιω ματικοί. 5) Ε ίς τήν
έν Άθήναις Σχολήν τής Π .Σ .Ε .Α ., διά
θέματα Πολιτικής Άμύνης, 3 κατώτεροι Α ξιωματικοί, έπί 20ήμερον. 6) Ε ίς
τό Κέντρον Έκπαιδεύσεώς Τεχνικού (Κ.
Ε .Τ .Ε .) Πατρών, 2 κατώτεροι ’Αξιωματι
κοί, ώς Τεχνΐται ’Οχημάτων, έπί 13
εβδομάδες. 7) Ε ίς τήν Σχολήν Έκπαιδεύσεως Τεχνιτών Τηλεπικοινωνιών (Σ Ε Τ
ΤΗ Λ ) Πύργου ’Ηλείας, 3 Ανθυπομοί
ραρχοι καί 17 Χωροφύλακες, έπί 17 έβδομάδες, καθώς καί 2 'Υπαξιωματικοί—f
Χωροφύλακες είς τό Κ .Σ.Ν . Ελλάδος
(Σύνταγμα Χωροφυλακής Αθηνών) έπί
1 μήνα, ώς τεχνΐται τηλεπικοινωνιών. 8)
Δι’ άνάλυσιν συστημάτων είς τήν έν
Άθήναις έταιρείαν C O N T R O L D A TA
1 κατώτερος Α ξιωματικός έπί 128 ήμέ
ρας καί 1 τοιοΰτος διά προγραμματισμόν
γλώσσης
FO RTRA N .
9) Ε ίς τήν
Σχολήν Α λεξιπτωτιστώ ν Άσπροπύργου
Α ττικ ή ς, 4 'Υπαξιωματικοί καί Χωρο
φύλακες, διά 2μηνον έκπαίδευσιν. 10) Διά
θέματα Δημοσίας Ασφαλείας 60 Χωρο
φύλακες, ήτοι άνά 30 είς τήν Υ.Α.1Ί.
Πρωτευούσης (Αθήνας) καί τήν Υ .Γ .Α .
(Θεσ]νίκης), έπί 20ήμερον. 11) Διά θέ
ματα Τουρισμού είς τήν Σ .Ο .Χ . Αθηνών,
30 'Υπαξιωματικοί καί Χωροφύλακες, έπί
25 ήμέρας. 12) Διά θέματα Αύτοαμύνης
(τέχνη ΤΖ Ο Υ Ν ΤΟ —Κ Α ΡΑ Τ Ε ) είς τό
Λαγονήσι Α ττικ ή ς, 40 'Υπαξιωματικοί
καί Χωροφύλακες, έπί 25 ήμέρας. 13)
Ε ίς τήν Σ .Ο .Χ . ’Αθηνών διά θέματα Προλήψεως τής Έγκληματικότητος άνηλίκων
καί γυναικών, 80 'Υπαξιωματικοί καί
Χωροφύλακες άνδρες καί γυναίκες, έπί
15νθήμερον. 14) Είς τήν έν Άθήναις Σχο-
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λήν Στελεχών Παιδικών Ε ξοχώ ν 6 γυναί
κες 'Υπαξιωματικοί καί Χωροφύλακες έπί
113 ήμέρας, ίνα χρησιμοποιηθούν ώς στε
λέχη του 'Ιδρύματος Παιδικών Εξοχώ ν
Χωροφυλακής πού λειτουργεί εις 'Άγιον
Άνδρέαν Α ττικής. 15) Δι* έπιμόρφωσιν
εις θέματα Τροχαίας είς την Σ.Ο .Χ.
Αθηνών 80 Χωροφύλακες καί έτεροι 40
είς Διεύθυνσιν Αστυνομίας Θεσσαλονίκης,
άνά 20ήμερον, καθώς καί 40 είσέτι είς τήν
Σ.Ο .Χ. έπί 2μηνον, δι* είδίκευσιν είς ζη
τήματα Τροχαίας. 16) Είς το Κέντρον
*Εκπαιδεύσεως 'Υλικού Πολέμου (Κ.Ε.
Υ.Π .) Λαμίας, διά θέματα τής άρμοδιότητός του, 17 'Υπαξιωματικοί, έπί 5
έβδομάδες. 17) είς τύ Κ.Σ.Ν. 'Ελλάδος
(Σύνταγμα Χωροφυλακής Αθηνών) α) 3

τεχνΐται 'Οπλισμού 'Υπαξιωματικοί καί
Χωροφύλακες έπί 12 ήμέρας, διά θέματα
τής είδικότητός των, β) 15 Χωροφύλακες
διά θέματα μηχανολογίας — ήλεκτρολογίας
αύτοκινήτου καί βλάβας συστημάτων αύτοΰ, έπί 1 μήνα, γ) 11 τεχνΐται οχημάτων
'Υπαξιωματικοί καί Χωροφύλακες έπί
1 μήνα διά θέματα τής είδικότητός των,
δ) 5 Χωροφύλακες έπί 3μηνον δι* έπισκευήν τηλεπικοινωνιακών μέσων καί
ε) 20 Χωροφύλακες δι* έπισκευήν μετα
φορικών μέσων έπί 3μηνον, ήτοι άνά 10
είς τύ Κ .Σ.Ν .Ε. (’Αθήνας) καί τύ Κ .Σ .Β .Ε .
(Θεσσαλονίκην) καί 18) Είς τήν έν *Αθήναις Σχολήν 'Οδηγών Χωροφυλακής 52
Χωροφύλακες ,ώς οδηγοί αύτοκινήτου.

Ε Π ΙΜ Ο Ρ Φ Ω Σ ΙΣ Ν Ε Ω Ν Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ο Ν Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Ν
*Εκ του ’Αρχηγείου Χωροφυλακής
έξεδόθη ή κατωτέρω Εγκύκλιος, παρέχουσα οδηγίας είς τούς διοικοΰντας Α ξ ι
ωματικούς Χωροφυλακής διά τήν συνέχισιν τής επαγγελματικής έκπαιδεύσεως
τών νεοεξερχομένων έκ τής Σ .Ο .Χ . 'Οπλι
τών, πρακτικώς καί θεωρητικώς, ώστε νά
άνταποκρίνωνται πληρέστερον είς τάς
άπαιτήσεις τών συγχρόνων άστυνομικών
άναγκών.
Είς τήν ’Εγκύκλιον μεταξύ άλλων άναφέρονται καί τά έξής:
«Μετά τήν άρτίαν έκπαίδευσιν, ή οποία
συντελεΐται είς τάς Σχολάς, άνακύπτει
αύτονόητον καί έπιτακτικύν τύ καθήκον
τών διοικούντων καί τών βαθμοφόρων
γενικώς τών 'Υπηρεσιών, είς ας τοποθε
τούνται οί νέοι 'Υπαξιωματικοί καί Χωρο
φύλακες: Νά τελειοποιήσουν καί νά καταρ
τίσουν τούς νέους 'Υπαξιωματικούς καί
Χωροφύλακας, ώστε νά καταστούν άποδοτικά άστυνομ&ά όργανα ικανά νά συνδρά
μουν είς τήν κοινήν καί συλλογικήν προ
σπάθειαν τής
'Υπηρεσίας, άναγκαίαν
προϋπόθεσιν διά τήν εύόδωσιν
του
έργου της.
Πέραν τών άλλων προσόντων διά τών
οποίων πρέπει νά είναι έξωπλισμένος ό
Διοικητής—Αξιωματικός, οφείλει ταύτοχρόνως νά εΙ*»αι καί ικανός έκπαιδευτής
του προσωπικού του.
Κατά τήν έφαρμογήν τών έβδομαδιαίων
προγραμμάτων διδασκαλίας άλλά καί κα
τά τάς καθημερινάς έπαφάς του μετά τών
νέων οπλιτών, έπιβάλλεται νά ποδηγετήση τούτους καί νά έπιτύχη τήν προσαρ
μογήν καί τήν έξοικείωσίν των είς τάς
νέας συνθήκας ζωής.

Είναι δέ χρήσιμος καί άναγκαία αύτή
ή συνεχής προσπάθεια, διότι οί εισερχό
μενοι είς τύ Σώμα, άντιμετωπίζουν ανα
πόφευκτους δυσχερείας συνδεομένας μέ
τήν άπειρίαν τής νεαράς ήλικίας. Ή πρα
κτική έξάσκησις καί ή τελειοποίησις τών
νέων δεν θά περιορίζεται βεβαίως είς τήν
έπαγγελματικήν μόνον κατάρτισιν, άλλά
θά προχωρή καί πέραν αύτής είς τήν έντύς
καί έκτύς τής 'Υπηρεσίας έπαγγελματικήν
καί κοινωνιών διαβίωσίν των. Διά τού
τρόπου αύτοΰ θά άποφύγουν οΰτοι ολι
σθήματα, τά όποια άποτελοΰν κυρίως
έκρηξιν πληθωρικής καί άδιαθέτου ζωτικότητος καί τά όποια βλάπτουν τήν σω
στήν λειτουργίαν τής 'Υπηρεσίας.
Οί διοικοΰντες θά έπιτύχουν τήν άξιοποίησιν τών είς τήν δύναμίν των τοποθ^τουμένων νέων άνδρών, αν κατορθώσουν
νά διαπλάσουν αύτούς κατά τοιουτον τρό
πον, ώστε νά ά ν τ α π ο κ ρ ι θ ο ΰ ν έπαρκώς είς τά καθήκοντά των καί αύξηθή ή άποδοτικότης καί ή πειθαρχικότης
αυτών.
Είς τούτο θά βοηθήση άποτελεσματικώς
τύ παράδειγμα τών βαθμοφόρων οί όποιοι
όφείλουν νά άποτελούν τά πρότυπα τής
έπαγγελματικής καταρτίσεως, τής ορθής
συμπεριφοράς καί τού άληθινοΰ άστυνομικοΰ τής έποχής μας. Ε π ίση ς χρή
σιμον είναι όπως ένθαρρύνουν τήν άναπτυσσομένην ύπ* αύτών πρωτοβουλίαν καί
προάγουν τύ αίσθημα τής άλληλεγγύης
μεταξύ τών νέων καί τών παλαιών, οί
όποιοι πρέπει νά ένεργοΰν μέ πνεύμα στε
νής συνεργασίας καί άγάπης πρύς τούς
νέους συναδέλφους των».

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ
ΚΩΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
'Υ π ο στρ ά τη γ ος Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς έ .ά .
Τήν 27-3-1977 άπεβίωσε καί έκηδεύθη
είς τό Α' Νεκροταφεΐον ’Αθηνών ό έ.ά.
Υποστράτηγος Χωροφυλακής Κώτσης
Δημήτριος. Είς τήν κηδείαν παρέστη
άντιπροσωπεία ’Αξιωματικών Χωροφυ
λακής μέ έπί κεφαλής τον Άντισυνταγματάρχην Μπλίκαν Σωτήριον ό όποιος
έξεφώνησεν τον έπικήδειον καί κατέθεσεν, έκ μέρους τοϋ Σώματος, στέφανον
έπί τής σοροϋ του.
Ό μεταστάς έγεννήθη τό 1882 είς
Φουρνά Εύρυτανίας. Κατετάγη είς τήν
Χωροφυλακήν τό 1907. Ώνομάσθη ’Αν
θυπομοίραρχος τό 1911. Προήχθη διαδοχικώς είς τούς έπομένους βαθμούς καί
άπεστρατεύθη τό 1940, λόγω όρίου ήλι
κίας, μέ τον βαθμόν τοϋ 'Υποστρατήγου.
Ύ πηρέτησεν εύδοκίμως είς διαφόρους
τοϋ Σώματος Υπ ηρεσία ς καί διεκρίθη
διά τήν άφοσίωσίν του είς τό ύπηρεσιακόν
καθήκον. Έτιμήθη μέ μετάλλια καί άλλα;
ήθικάς διά τάς προς τήν πατρίδα προσφερθείσας ύπηρεσία^ του. ΤΗτο μορ
φωμένος ’Αξιωματικός, καλός οικογε
νειάρχης καί διετήρει καλάς κοινωνικός
σχέσεις.
Ό θάνατός του έλύπησε συγγενείς,
φίλους καί συμπατριώτας του. Ά ς είναι
ή μνήμη του αίωνία.

ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Σ υντα γμ ατάρχης Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς έ .ά .
Τήν 16-3-1977 άπεβίωσε καί έκηδεύθη
είς Φλώριναν ό έ. ά. Συνταγματάρχης
Χωροφυλακής Βλάχος Νικόλαος. Ή
νεκρώσιμος άκολουθία έλαβε ιδιαιτέρως
έπίσημ^ν χαρακτήρα, ένεκα τής άθρόας
συμμετοχής κατοίκων τής περιοχής,
συγγενών, φίλων, συμπατριωτών, πρώην
συνεργατών τοϋ έκδημήσαντος καθώς
καί έκπροσώπων τών τοπικών ’Αρχών
μετά τής μουσικής τοϋ Δήμου. ’Επίσης
παρέστη άντιπροσωπεία ’Αξιωματικών
Χωροφυλακής μέ έπί κεφαλής τον Διοι
κητήν τής Δ .Χ. Φλωρίνης Άντισυν]ρχην
Άγ>ελόπσυλον Νικόλαον ό όποιος έξεφώνησε τον έπικήδειον καί κατέθεσεν
έπί τής σοροϋ στέφανον, έκ μέρους τοϋ
Σώματος.
Ό μεταστάς έγεννήθη είς Κάτω Φιγαλείαν ’Ηλείας τό 1906. Κατετάγη είς
τήν Χωροφυλακήν τό 1926. Ώνομάσθη
’Ανθυπομοίραρχος τό 1937, Τό 1951
προήχθη, κατ’ έκλογήν, είς τόν βαθμόν
τοϋ Ταγματάρχου καί άπεστρατεύθη τό
1963 ώς Συνταγματάρχης, λόγφ όρίου
ήλικίας. Υπηρέτησαν εύδοκίμως είς δια
φόρους τής χώρας περιοχάς καί κυρίως
είς τήν Φλώριναν όπου έδημιούργηοεν
καί τήν οικογενειακήν του έστίαν.
Ετιμήθη μέ μετάλλια καί άλλας τιμητικάς διακρίσεις διά τάς προσφερθείοας
προς τήν Πατρίδα ύπηρεσίας του.
Ά ς είναι ή μνήμη του αίωνία.
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ΦΕβτο - επικαιροτηρ - φωτο - επικαιροτηο
Τό περασμένο μήνα άποφοίτησαν τής Σχολής
οι μετεκπαιδευθέντες Μοίραρχοι. Κατά τή διάρ
κεια τής μετεκπαιδεύσεως διδάχτηκαν μαθήματα
σχετικά με την επαγγελματική αντιμετώπιση
των θεμάτων πού κατά τον χρόνο τή ς έν συνε
χεία προαγωγής των θά κληθούν νά άντιμετωπίσουν. Κατά την τελετή τής άπονομής των πτυ
χίων πού έγινε στις Σχολές Χωροφυλακής ’Αθη
νών, παρέστησαν ό ’Αρχηγός τού Σώματος ’Αν
τιστράτηγος κ. Νικόλαος Κν^υτσιανάς, οί Α.'
και Ϊ Υ ’Επιθεωρητές Χωροφυλακής 'Υποστρά
τηγοι κ. κ. Παναγ. Ψάρρης καί Μιλτιάδης Ά ρ γιάννης. οί Διοικητές των Σχολών Ταξίαρχος κ.
Άνδρέας Πίππας καί Συνταγματάρχης κ. Σπ.
Φτερνιάτης, οί διδάξαντες Καθηγητές καί άλλοι
προσκεκλημένοι. Κατά τή διάρκεια τής τελετής
μίλησε ό Διοικητής τής Σχολής ’Αξιωματικών
ό όποιος εύχήθηκε στούς μετεκπαιδευθέντες
πρόοδο καί υψηλές έπιδόσεις σ έ όλους τούς το
μείς τής έπαγγελματικής άποστολής τους. Στο
τέλος μίλησε ό ’Αρχηγός τού Σώματος ’Αντι
στράτηγος κ. Νικόλαος Κουτσιανάς, ό όποιος
άπένειμε καί τά πτυχία.

Τις μέρες τού Πάσχα βρέθηκαν στή Θ εσσαλο
νίκη πολλοί γνωστοί ήθοποιοί οί όποιοι γιόρ
τασαν τό Πάσχα μέ τούς άνδρες τής Χωροφυ
λακής. Τήν βραδυά τής Ά ναστάσεω ς τό φωτο
γραφικό συνεργείο τής Διευθύνσεως ’Αστυνο
μίας Θεσσαλονίκης «έπιασε» σ έ μιά στιγμή τού
«Χριστός Ά ν έσ τη » καί λίγο πριν άπό τό τσούγκρισμα τού πατροπαράδοτου κόκκινου αυγού
τήν πάντα δημοφιλή ηθοποιό ’Αλίκη Βουγιουκλάκη, τον Γιάννη Γκιωνάκη καί τον θεατρικό
συγγραφέα καί σεναριογράφο Ά λ έκ ο Σακελλάριο μαζί μέ τον Διευθυντή τής Ύποδιευθύνσετος
Τροχαίας Θεσσαλονίκης ’Αντισυνταγματάρχη
κ. Γεώργιο Ντούμα καί άλλους άνδρες τού Σώ
ματος.
Ό Διευθυντής τής Διευθύνσεως ’Αστυνομίας
Προαστίων Πρωτευούσης Ταξίαρχος κ. Σέρρας
έπισκέφθηκε εκ μέρους τού ’Αρχηγού τού Σώ
ματος Άντιστρατήγου κ. Νικολάου Κουτσιανά,
τον περασμένο μήνα, τό Φιλιππίδειον Ίδρυμα
στή Νέα Κηφισιά καί έπέδωσε στον Μητροπο
λίτη ’Αττικής κ. Δωρόθεο έπιταγή 10.000 δρα
χμών, προσφορά τών άνδρών τού Σώματος Χω
ροφυλακής προς τά φιλοξενούμενα άπό τό Ίδρ υ
μα παιδιά. Ό Σεβασμίώτατος Μητροπολίτης
’Αττικής κ. Δωρόθεος, εύχαρίστησε τον κ.
Σέρρα καί διεβίβασε εύχαριστήριο μήνυμα προς
όλους τούς άνδρες τού Σώματος γιά τήν εύγενική
προσφορά τους. Τό Φιλιππίδειο "Ιδρυμα, δωρεά
Φιλιππίδη καί Σικιαρίδη, διευθύνεται άπό άνώτερους κληρικούς μέ πρόεδρο τον Μητροπολίτη
’Αττικής καί έχει άποστολή τήν περίθαλψη τών
έγκάταλειμένων άπό διαζευγμένους γονείς καί
ορφανών άνηλίκων άγοριών, φιλοξενεί δέ σή
μερα 50 άνήλικα άγόρια ήλικίας 6 - 1 5 χρονών
καί παρέχει σ ’ αυτά διαμονή καί διατροφή.
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Πρόσφατα ό Αξιωματικός της Καναδικής
Χωροφυλακής κ. M ARTIN, συνοδευόμενος άπό
την Γραμματέα της Καναδικής Πρεσβεία; στήν
’Αθήνα, έπισκέφθηκε τον ’Αρχηγό τής Χωροφυ
λακής ’Αντιστράτηγο κ. Νικόλαο Κουτσιανά
καί του παρέδωσε τό έμβλημα τής Καναδικής
Χωροφυλακής, ένδειξη έκτιμήσεως των ξένων
συναδέλφων.
Ό κ. ’Αρχηγός εύχαρίστησε έκ μέρους του
Σώματος τον κ. M ARTIN καί τον διαβεβαίωσε
ότι καί τό Σώμα τής Ε λληνικής Χωροφυλακής
έμπνέεται από αισθήματα πραγματικής φιλίας
γιά τήν συνάδελφο ύπηρεσία τοϋ Καναδά.
Στή φωτογραφία μας στιγμιότυπο άπό τήν
έπίσκεψη τοϋ κ. M ARTIN στο γραφείο τοϋ κ.
Άρχηγοϋ.

Οί νέοι ’Ανθυπομοίραρχοι τον περασμένο
μήνα άποσπάσθηκαν στήν Διεύθυνση ’Αστυνο
μίας Θεσσαλονίκης γιά πρακτική έκπαίδευση
πριν τοποθετηθούν στις οριστικές ύπηρεσίες
τους. Τούς νέους ’Ανθυπομοιράρχους υποδέχθη
κε στή Αέσχη Χωροφυλακής ό Β.' ’Επιθεωρητής
Χωροφυλακής Υποστράτηγος κ. Γρηγόριος
Ίωάννου.
Κατόπιν ό Διευθυντής ’Αστυνομίας Θεσσαλο
νίκης Ταξίαρχος κ. Χρήστος Σακελλάρης με
λόγο του προς τούς νέους ’Αξιωματικούς, άπηύθυνε συστάσεις καί συμβουλές σχετικά μέ θέματα
συμπεριφοράς καί υπηρεσιακής δράστηριότητος. Τήν Κυριακή (3-4-1977) στή Λέσχη Χωρο
φυλακής μίλησε ίτρός τούς ’Ανθυπομοιράρχους
ό Α.' Υποδιευθυντής τής Διευθύνσεως ’Αστυνο
μίας μέ θέμα : « Ή Θεσσαλονίκη διά μέσου των
αιώνων μέχρι σήμερον—Ιστορικά καί άρχαιολογικά μνημεία—σύγχρονος ζωή». Στή φωτο
γραφία μας στιγμιότυπο άπό τήν όμιλία του A
Ύποδιευθυντοΰ τής Διευθύνσεως στούς νέους
’Ανθυπομοιράρχους.

Τήν παραμονή τοϋ Πάσχα, ό Ταξίαρχος Χω
ροφυλακής κ. Γεώργιος Μανωλάκος ώς έκπρόσωπος τοϋ Άρχηγοϋ τοϋ Σώματος Άντιστρατήγου κ. Νικολάου Κουτσιανά, έπισκέφθηκε τά
Νοσηλευτικά Ιδρύματα των ’Αθηνών στά όποια
νοσηλεύονται άσθενεΐς άνδρες τοϋ Σώματος τής
Χωροφυλακής στούς όποιους καί διεβίβασε τις
εύχές τοϋ κ. Άρχηγοϋ γιά γρήγορη άνάρρωση,
καί διένειμε δώρα γιά τις γιορτές τοϋ Πάσχα.
Στή συνέχεια ό κ. Μανωλάκος έπισκέφθηκε
τον Διευθυντή τοϋ 401 Στρατιωτικού Νοσοκο
μείου καί τόν εύχαρίστησε έκ μέρους τοϋ κ.
Άρχηγοϋ γιά τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους
νοσηλευομένους άνδρες τοϋ Σώματος άπό τό
προσωπικό τοϋ Νοσοκομείου.
Στή φωτογραφία μας ό κ. Μανωλάκος μέ τον
Διευθυντή τοϋ 401 Σ.Ν. ένώ προσφέρει τό Πα
σχαλιάτικο δώρο.
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Ειδήσεις καί σχόλια άπό την δραστηριότητα
τω ν

Υπηρεσιών

Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Εργασίας κ. Κων]νος
Λ Α Σ Κ Α ΡΗ Σ έπανελθών εις τάς Ά θ ή νας, μετά την πρόσφατον περιοδείαν του
εις την Θεσσαλίαν, άπέστειλεν προς τον
Αρχηγόν Χωροφυλακής ’Αντιστράτηγον
κ. Νικόλαον ΚΟ ΥΤΣΙΑ Ν Α Ν , Επιστολήν
διά της όποιας έξέφρασε τάς ευχαριστίας
του διά την προσφερθεισαν έξυπηρέτησιν
υπό άνδρών του Σώματος. Η επιστολή
έχει ώς έξης:
«’Αγαπητέ μου κ. ’Αρχηγέ.
Κατά την πρόσφατον περιοδείαν μο^
εις Θεσσαλίαν την 26, 27, 28 καί 29 παρελ
θόντος μηνός Μαρτίου μοί έδοθη η ευκαι
ρία διά πολλοστήν φοράν νά διαπιστώσω
τό υψηλόν πνεύμα πειθαρχίας, έξυπηρετήσεως καί εύγενείας, τό όποιον διακρίνει
τό Σώμα της Χωροφυλακής, δι’ ό καί σάς
συγχαίρω. Θά είθελα νά σάς παρακαλέσω, όπως διαβιβάσητε τα αισθήματα
μου αύτά εις τον Άνώτερον Διοικητήν
Χωροφυλακής Θεσσαλίας Ταξίαρχον κ.
Μελιτζήν καί τούς ύπ’ αύτόν Διοικητας
Χωροφυλακής Μαγνησίας Συνταγματάρ
χην κ. Ξηράκην, Τρικάλων Συνταγμα
τάρχην κ. Γρίβαν και Καρδιτσης Αντισυνταγματάρχην κ. Ξαρχουλάκον και να
τούς διαβεβαιώσητε ότι δεν πρόκειται να
λησμονήσω τήν έξυπηρέτησιν τήν όποιαν
παρέσχον εις εμέ καί τούς συνεργατας μου,
οιτινες μέ συνώδευσαν.
Πρέπει, κύριε ’Αρχηγέ, νά αίσθάνεσθε
χαράν καί ύπερηφάνειαν, διότι ήγεισθε
ενός λαμπρού καί άξιοθαυμάστου Σώματος,
εις τό όποιον πολλά οφείλει ή Πατρίδα μας
άπό τής συστάσεώς του καί μέχρι σή
μερον.»
Μετά τιμής
Κων[νος Λάσκαρης
«Ε ΙΝ Α Ι γνωστόν σέ όλους μας, πόσο
μεγάλη σημασία έχει γιά τήν προκοπή
κάθε Δήμου, σ*ίήν έπίλυση μιάς σειράς
προβλημάτων, ή συνεργασία τής Δημοτικής
καί τής ’Αστυνομικής ’Αρχής. 'Όταν
αύτή ή συνεργασία ύπάρχει, τότε άποφεύγονται πολλά λάθη καί ξεπερνώνται διά
φορες ύπερβολές, πού μπορεί νά έχουν σάν
αποτέλεσμα τήν άσκοπη ταλαιπωρία των
πολιτών. Παράλληλα προς τήν έναρμόνιση ένεργειών τών δύο παραπάνω ’Αρχών,
πού τις εκφράζουν άνθρωποι σάν κι* έμάς,
άποφεύγονται παρανομίες ή καί όταν
άκόμη τύχει νά γίνουν, τιμωρούνται εκεί
νοι πού πραγματικά έφταιξαν καί δέν
άφήνονται άσύδοτοι οι λίγοι νά ζημιώ
νουν τούς άλλους μέ κακές πράξεις.
Αύτό νομίζω πώς είναι καί τό άληθινό νόημα
τής Δημοκρατίας, τήν όποιαν όλοι μας
επιδιώκουμε νά στερεώσουμε στόν τόπο
μας. Τελειώνοντας, επιθυμώ νά σάς
συγχαρώ διά τήν άποτελεσματικήν βοή
θειαν πού παρέχουν στήν Δημοτική Α ρχή
οί καλές καί εύσυνείδητες ύπηρεσίες σας,
σάν ’Αξιωματικού τής Ελληνικής Χωρο
φυλακής».
Αόγοι άνώτεροι τών υπηρεσιακών άβροτήτων ώθησαν τόν Δήμαρχον ’Αλίμου—
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Χωροφυλακής.
Α ττικ ή ς κ. Παύλον Τ Ζ ΙΒ Α Ν ΙΔ Η Ν νά
άπευθύνη τήν άνωτέρω έπιστολήν προς
τόν Διοικητήν τού ’Αστυνομικού Τμή
ματος Ά ν ω Καλαμακίου ‘Υπομοίραρχον
κ. Ίωάννην Σ Υ Κ ΙΩ Τ Η Ν διά τής όποιας
έξέφρασε τάς εύχαριστίας του διά τήν
έξαίρετον συνεργασίαν των. Άναγνωρίζων ό κ. Δήμαρχος τήν θαυμασίαν
συνεργασίαν καί τήν συμβολήν τών άνδρών
τού Ά στυν. Τμήματος τής περιοχής του,
έξεπλήρωσε συγχρόνως δι* αύτής μίαν
ήθικήν ύποχρέωσιν έναντι τών μοχθούντων διά τήν άσφάλειαν καί ήσυχίαν τών
κατοίκων τής περιοχής του, οί όποιοι
έπιδίδονται άπροσκόπτως πλέον εις έργα
προόδου καί εύημερίας.
Ό κ. Καλλίνικος Β Α Τ Ζ ΙΔ Η Σ , δι’
επιστολής του προς τό Άρχηγεΐον Χωρο
φυλακής, έξέφρασε τάς εύχαριστίας του
προς τούς άνδρας τής Γενικής Α σφ α 
λείας Θεσσαλονίκης καί είδικώτερα εις
αύτούς οί όποιοι ήσχολήθησαν μέ μεθοδικότητα καί πρωτοφανή ζήλον διά τήν
άνακάλυψιν τών διαρρηκτών τού κατα
στήματος του, εκ τού οποίου άφήρεσαν
ικανόν άριθμόν ωρολογίων καί χρημα
τικόν ποσόν. Ε ις τό ενεργητικόν τής άνω
τέρω υπηρεσίας τής Χωροφυλακής κατα
τάσσεται ή διαλεύκανσις τής διαρρήξεως
τού καταστήματος τού επιστολογράφου,
διά τήν οποίαν ό τύπος τής συμπρωτευούσης ήσχολήθη εκτενέστατα καί μέ
εγκωμιαστικά
σχόλια
προέβαλε τήν
έντός 48ώρου άνακάλυψιν τών δραστών.
■Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ τής Α .Ε .Κ .κ . Λουκάς
Μ Π Α ΡΛ Ο Σ, διά τηλεγραφήματος του
προς τήν *Υποδ]νσιν Αστυνομίας Χωρο
φυλακής Ν. ’Ιωνίας, έξέφρασε τάς εύχαριστίας του προς τούς άνδρας αύτής διά
τήν ομαλήν καί άπό πάσης άπόψεως

Εις τό προηγούμενον τεύχος
του
περιοδικού
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΧΩ ΡΟ Φ ΥΛΑΚΗΣ κα'ι εις τό άρθρον
«ΤΟ Θ ΕΙΟ Ν Π Α Θ Ο Σ Ο Π Ω Σ ΤΟ
ΕΙΔΕ Ο ΓΚΡΕΚΟ» (σελις 238) έκ
παραδρομής έτέθη κάτωθι του
κειμένου τό όνομα του Μοιράρ
χου Γεωργίου Ευαγγέλου. Τό κεί
μενον έλήψθη άποσπασματικώς
έκ τής σε,ιράς «Ο ί μεγάλοι όλων
τών εποχών» και έκ τοΰ βιβλίου
«ΓΚΡΕΚΟ».
επιτυχή διεξαγωγήν τής ποδοσφαιρικής
συναντήσεως μεταξύ τής άνωτέρω όμάδος
καί τής Κ .Π .Ρ . Αγγλίας. « Ή έπικοατήσασα τάξις, είναι έργον τής εύγενοΰς
παρουσίας τών άνδρών τής Χωροφυλακής,
ή οποία πάντοτε μέ συγκινητικόν ζήλον
έκτελεΐ τό δύσκολον έργον της» άνέφερε
μεταξύ άλλων ό έπιστολογράφος. Ε π ίσ η ς
τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοΰ Γυμνα
στικού Συλλόγου ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ Α θ η 
νών, δι* επιστολής του προς τό Άστυν.
Τμήμα Περισσού, έξέφρασε τάς εύχαριστίας του προς τούς άνδρας αύτοΰ διά τά
λαμβανόμενα μέτρα τάξεως κατά τάς
διεξαγομένας ποδοσφαιρικάς συναντήσεις
εις τό Γήπεδόν του, αί όποΐαι τελούνται
μέ άπόλυτον τάξιν καί εις πολιτισμένην
άθλητικήν άτμόσφαιραν.
ΤΗ Ν 2 7 -3 -1 9 7 7 εις αίθουσαν τής ‘Εται
ρείας Μακεδονικών Σπουδών οί Ροτα
ριανοί ‘Όμιλοι Θεσσαλονίκης έβράβευσαν
διάφορα άτομα δι* έργα άλτρουϊσμοΰ καί
κοινωνικής δράσεως. Μεταξύ τών βραβευθέντων ήτο καί ό Ενωμοτάρχης
κ. Απόστολος Π Ε Τ Α Λ Α Σ τής ‘Υποδν]
σεως Γενικής Ασφαλείας εις τόν όποιον
άπενεμήθη τό βοαβεΐον άριστείας μετ’
άργυροΰ Μεταλλίου διά τήν έθελοντικήν
προσφοράν αίματος. Σημειωτέον ότι ό
άνωτέρω Ένωμ]ρχης, έχει προσέρει εις
50 καί άνω περιπτώσεις έθελουσίως
αίμα διά τήν διάσωσιν συνανθρώπων του.
Ε ις τήν φωτογραφίαν στιγμιότυπο ν άπό
τήν άπονομήν τοΰ τιμητικού διπλώματος
εις τόν ’Ενωμοτάρχην.

Ό έ.ά. Ταξίαρχος κ.Ίω άν. ΚΑ ΖΗ Σ, δι*
έπιστολής του πρός τόν κ. ’Αρχηγόν του
Σώματος, έξέφρασε τάς απείρους του
ευχαριστίας διά τούς άνδρας του Τμή
ματος Τροχαίας Κινήσεως Αιγάλεω, οί
όποιοι προσέφερον εις αυτόν καί τά λοιπά
μέλη της οίκογενείας του πάσαν δυνατήν
βοήθειαν καί συμπαράστασιν είς πρό
σφατον τροχαΐον άτυχημα. Βαθυτάτην
έντύπωσιν έπροξένησεν είς αύτόν, ώς άνέφερε είς την έπιστολήν του, ή άρτία έκπαίδευσις καί όργάνωσις της ώς άνω υπη
ρεσίας, ώς καί ή εύγένεια καί ό άνθρωπισμός των άνδρών της, γεγονότα τά
όποια θά άποτελοΰν ένα έπί πλέον δεσμόν
αύτου μέ τό Σώμα της Χωροφυλακής.
Ό Πρόεδρος του ’Ορειβατικού Συν
δέσμου Βόλου κ. Α. ΤΣΑ Ο Υ ΣΗ Σ, άπέστειλε πρός την Διοίκησιν Χωροφυλακής
Μαγνησίας, έπιστολήν διά τής οποίας
έξέφρασε τάς ευχαριστίας του διά την
άποτελεσματικήν συμβολήν των άνδρών
τής Αμέσου Έπεμβάσεως Βόλου, χάριν
τής οποίας διευθετήθη παρεξήγησις μεταξύ
αύτου καί τής ’Εθνικής Όμάδος χιονο
δρομίας τής Τουρκίας. Μέ πράγματι
άψογον συμπεριφοράν καί μέ φιλικόν

πνεύμα έξυπηρετήσεως, οί άνδρες τής
Αμέσου Έπεμβάσεως Βόλου περιέβαλον
τήν ξένην άντιπροσωπείαν καί τής προ
σέφερον άξιοθαύμαστον συμπαράστασιν.
Διά τάς περιποιήσεις αύτάς προ τής άναχωρήσεώς της, έδήλωσε πρός τον άνωτέρω έπιστολογράφον, ότι θά ένθυμήταί
ζωηρώς αύτάς καί θά κάνη ειδικόν σχο
λιασμόν είς τον τύπον τής χώρας της.
Ο Ε Π ΙΜ Ε Λ Η Τ Η Σ τής Εθνικής Πινα
κοθήκης Ζωγράφος κ. Κων]νος ΚΟ ΥΤ Σ Ο Υ Ρ Η Σ , άπέστειλε πρός τήν Διοίκησιν Χωροφυλακής Ά χαΐας, έπιστολήν
διά τής οποίας έξέφρασε τά θερμά του
συγχαρητήρια πρός τόν Διοικητήν αύτής
Συνταγματάρχην κ. Δημ. ΔΟΥΚΑΝ, διότι
ύπό τάς οδηγίας αυτού,άνδρες τής άνωτέρω
ύπηρεσίας κατόπιν συντόνων ένεργειών
καί μέ μεθοδικότητα συνέλαβον σπείραν
διαρρηκτών, ή οποία έλυμαίνετο τάς οικίας
τής παραθαλασσίου περιοχής Κορίνθου—
Πύργου. Θύμα τών διαρρηκτών ύπήρξε
καί ό έπιστολογράφος, τού οποίου διέρρη—
ξαν την εξοχικήν οικίαν καί άφήρεσαν όλα
σχεδόν τά έν αύτή ύπάρχοντα. ’Ιδιαιτέραν
σημασίαν έπροξένησεν είς αύτόν, ή έπιστροφή τών κλαπέντων του άντικειμένων

καί ό τρόπος τής συμπεριφοράς τών
έπιληφθέντων άνδρών τής Χωροφυλακής.
Ε ΙΝ Α Ι όμολογουμένως κολακευτικά τά
άναφερόμενα είς τήν έπιστολήν τού κ.
Δημάοχου Έρμουπόλεως Σύρου διά τό
Περιοδικόν Ε Π ΙΘ Ε Ω Ρ Η Σ ΙΣ Χ Ω Ρ Ο Φ Υ 
ΛΑ ΚΗ Σ καί είναι έπίσης ιδιαιτέρως τι
μητικόν διά τόν κ. Δήμαρχον, ό όποιος
μετά μεγίστης προσοχής τό έμελέτησε,
καί έπεσήμανε δύο σημεία είς μελέτην
συνεργάτου μας διά τήν νήσον Σύρον,
ή οποία έδημοσιεύθη είς τό τεύχος
παρελθόντος ,μηνός Μαρτίου, ώς μή άκριβή. Εύχαριστοΰμεν ιδιαιτέρως τόν κ.
Δήμαρχον διά τάς παρατηρήσεις του καί
πρός άποκατάστασιν τής άληθείας καί
τής ύπευθύνου ένημερώσεως τών άναγνωστών μας διευκρινίζομεν ότι, ώς άναφέρεται είς τήν έπιστολήν, «ή δεξαμενή
έπισκευής πλοίων είναι κρατική καί ότι
τά έσοδα έξ αύτής δέν γεμίζουν τό
ταμεΐον τού Δήμου». Έ π ίσ η ς είς έτερον
σημείον τού δημοσιεύματος άναφέρεται τό
Μέγαρον τής πόλεως ώς «Νομαρχιακόν»
άντί τού όρθοΰ «Δημοτικόν».
Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Ο Σ Τ Ζ Α Β Α Ρ Α Σ
Ά ν θ υ π α σ π ισ τή ς Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς

Στό χω ριό Κυπάρισσος ’Ακαρνανίας ή οίκογέν€ΐα Γ εω ρ γίο υ Ευθυμίου ά π έκ τη σε π ρόσφ ατα τό 16ο τ η ς
π α ιδ ί. Για τή χώ ρ α μας ή οικογένεια Ε υθυμ ίου είναι ή μεγαλύτερη οικογένεια π ιστή σ τίς παραδόσεις
περί οίκογενείας καί έμπρακτη απόδειξη του δτι μπορεί νά ζήση καί μ ά λιστα ευ τυ χ ισ μ έν α μια οικογένεια
μ* δσα παιδιά καί νά χει για τί ή ευ τυ χ ία δέν μ ετρ ιέτα ι ο ύ τε μ έ τά χρήμα τα ο ύ τε μ έ τή ν άνετη καί π ο λ υ τελ ή
ζω ή άλλά μέ τήν αγάπη καί τήν π ίστη .
Τήν παραμονή τού Π άσχα ό Δ ιο ικ η τή ς τή ς Ά ν ω τέρ α ς Δ ιο ικ ή σ εω ς Χ ω ρ ο φ υ λα κ ή ς Δ υ τικ ή ς Ε λ λ ά δ ο ς
Ταξίαρχος κ . Κ ω ν )ν ο ς Καλογερόπουλος έπ ισ κ έφ θ η κ ε στόν Κυπάρισσο τήν οικογένεια Ε υθυμ ίου καί διεβ ί—
βασε τ ις θερμές ευ χ ές τού ’Αρχηγού τού Σ ώ μ α το ς Ά ν τισ τρ α τή γ ο υ κ . Νικολάου Κ ουτσιανά κα ί δλω ν τώ ν
άνδρών τού Σ ώ μ α τ ο ς . ’ Ε π ίση ς έπ έδ ω σ ε έπιταγή 20 .000 δραχμών καί δέματα μ έ δώρα γιά δλα τά μέλη τ ή ς
ο ίκ ογενεία ς, προσφορά τώ ν άνδρών τού Σ ώ μ α τ ο ς. Ή οικογένεια Ε υθυμ ίου ευχα ρ ίστη σε τόν κ . Α ν ώ τ ε ρ ο
καί δέχθηκε πρόθυμα τήν πρότασή του νά β α φ τίσ ει τό Σ ώ μ α τ ή ς Χ ω ρ ο φ υ λα κ ή ς τό νεογέννητο παιδί τ η ς .
Αυτό είναι άκόμη μιά απόδειξη δ τι ή Χ ω ρ ο φ υ λα κ ή βρίσκετα ι πάντα κοντά στά προβλήματα τού λαού μας
καί ή κοινωνική τη ς προσφορά ά γκα λιά ζει δλες τ ίς φ ά σ εις τή ς ζ ω ή ς τή ς κοινωνίας μ α ς .
Σ τή φ ω το γρ α φ ία ό Α ν ώ τ ε ρ ο ς Δ ιοικη τή ς Χ ω ρ ο φ υ λα κ ή ς Δ υ τικ ή ς Ε λ λ ά δ ο ς Τα ξίαρχος κ . Κ α λ ο γ ερόπουλος καί άλλοι άνδρες τού Σ ώ μ α το ς μ έ τήν οικογένεια Ε υ θ υ μ ίο υ .
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χωρίς ωστόσο νά περιφρονουνται καί τά
τρόφιμα.
ΑΛΑΟΣ «ρέκορμαν» διαρρήκτης, άλλά
Β ' κατηγορίας αύτός, ήταν ό συλληφθείς
’Αθανάσιος Μ Π Α ΞΕΒΑ Ν Η Σ, ετών 24,
κάτοικος Ηρακλείου—’Αττικής, ό ό
ποιος, σέ διάστημα δύο μόλις μηνών,
διέπραξε 19 κλοπές σέ καταστήματα καί
εργοστάσια τών βορεινών προαστίων μέ
πλούσια συγκομιδή σέ είδη καί μετρητά.
Ε πά νω του, βέβαια, άνευρέθησαν μόνον
διάφορα άντικείμενα άξίας, δεδομένου
ότι τά χρήματα καταναλώθησαν σέ ποι
κίλες διασκεδάσεις.
’Επακολούθησαν
καί
πολλές άλλες
έξιχνιάσεις κλοπών καί διαρρήξεων καί
συνελήφθησαν οί περισσότεροι επικίν
δυνοι δράστες.

Επιτυχίες τής 'Υποδιευθύνσεως Ασφαλείας Προαστείων Πρωτευούσης
Μ Ε πλούσιο «ρεπερτόριο» έκα\ε τό
«ντεμποΰτο» της — καί αύτό τό μήνα —’
ή ορχήστρα των διαφόρων κακοποιών σέ
πολλά διαμερίσματα της χώρας καί όπως
πάντοτε οι κλοπές, οί διαρρήξεις, τά
λαθρεμπόρια ναρκωτικών, οι βιασμοί
καί διάφορα άλλα άδικήματα άποτέλεσαν
ένα καλόγουστα «ένορχηστρωμένο» πρό
γραμμα, πού έκτέλεσαν με την μεγαλύ
τερη . . . εύσυνειδησία καί δεξιοτεχνία
οί άνθρωποι -ή σωστότερα οί υπάνθρωποι—
τού έγκλήματος καί της παρανομίας.
Ό άντίποδας, όμως, καί τό άντίβαρο,
συνάμα δε καί τό φόβητρο της όλης
αύτής δραστηριότητος, ήταν οί άνδρες
της Χωροφυλακής «άπανταχοΰ της Ε λ 
λάδος», οί όποιοι μέ την χαρακτηριστική
φιλεργατικότητα καί την άκάματη ένεργητικότητά τους έξιχνίασαν, στο σύνο
λό τους σχεδόν, ποικιλία εγκλημάτων καί
σ^νέλαβαν τούς άδίστακτους, επικίν
δυνους καί πωρωμένους έμπνευστές καί
δράστες.
Καί άς άρχίσωμε άπό τήν ’Αθήνα.
Μέ άδρές γραμμές καί έντελώς δειγματο
ληπτικά περιγράφονται ώρισμένα μόνον,
άπό τά πάμπολλα, άδικήματα, πού έξιχνιάσθησαν πρόσφατα άπό τήν ‘Υποδιεύ
θυνση Ασφαλείας Προαστίων Πρωτευού
σης. Πρώτος έρχεται ό «ρέκορμαν» τών
διαρρήξεων ’Αλέξανδρος Χ Ρ Υ Σ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ, 32 χρόνων, άεργος, κάτοικος
Αθηνών, οδός Ίωάννου Φ ιξ άριθ. 2,
πού σέ διάστημα τριών μόλις μηνών διέπραξε 30 διαρρήξεις, τις 21 μόνος του
καί τις 9 μέ τον συνεταίρο του Ναπολέοντα Μ Η ΤΣΟ Π Ο ΥΛ Ο , 19 μόλις χρόνων.
Στόχος τους ήταν σπίτια, καταστήματα
καί διάφορα κέντρα τών περιοχών Μο
σχάτου, Χαλανδρίου, Αιγάλεω, Νίκαιας,
Ν. Σμύρνης, Π . Φαλήρου καί πολλών
άλλων συνοικιών καί προαστίων, χωρίς
βέβαια νά εξαιρείται καί τό κέντρον της
Αθήνας. Τήν λεία τους άποτελοΰσαν με
τρητά, χρυσαφικά, ράδιο—μαγνητόφωνα,
άριθμομηχανές καί ποικίλα άλλα είδη,
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Κ Α Ι τώρα μιά σύντομη περιήγηση
στο χώρο τών ναρκωτικών. Ά π ο την
Καλαμάτα, καί συγκεκριμένα άπό τό
χωριό Βλαχόπουλο, μέ πολλή . . . . συ
μπάθεια, έστελνε στην Αθήνα χασίς σέ
φούντα ό γεωργός Αθανάσιος Καράμπελας
μέ τήν διαμεσολάβηση του έξαδέλφου του
Παναγ. Διασάκου. Παραλήπτες ήσαν οί
Έ μ μ . Παπαγεωργίου 32 χρόνων, πού
μένει στο Αιγάλεω καί Νικ. Τριανταφυλλόπουλος, 32 έπίσης χρόνων, πού μένει στο
Χαϊδάρι. Τό γεγονός άπεκάλυψαν οί
άνδρες τής *Υποδ]νσεως ’Ασφαλείας Προα
στίων Πρωτευούσης, οί όποιοι καί συ
νέλαβαν επ’ αύτοφώρω στον Ισ θ μ ό τής
Κορίνθου τούς δύο τελευταίους, πού αύτη
τήν φορά μετέφεραν οί ίδιοι μέ ήμιφορτηγό αύτοκίνητο δύο περίπου κιλά χασις
σέ φούντα, συσκευασμένο σέ τρία δέ
ματα καί κρυμμένο, μέ πολλή επιμέ
λεια, σέ διάφορα μέρη του αύτοκινήτου.
Ή δεύτερη έπιτυχία ήταν μέσα στο
Κέντρο τής Αθήνας, όπου κατόπιν παρακολουθήσεως, άνδρες του Τμήματος
Λαθρεμπορίου—Ναρκωτικών τής *Υποδιευθύνσεως ’Ασφαλείας Προαστίων Πρω
τευούσης συνέλαβαν τον ναυτικό Νικόλαο
Κ Α Θ Α ΡΑ Κ Η , 29 χρόνων, διότι κατείχε
ποσότητα επεξεργασμένης ινδικής καννά) ω ;, τήν όποιαν είχε μεταφέρει άπό τό
Πακιστάν γιά έμπορία καί γιά ποοσο>πική του χρήση.

Χ αρα κ τη ριστικ ά φ ω το
γ ραφ ικά σ τιγ μ ιότυπ α α π ο
τήν δραστη ριότη τα τώ ν δ ια 
φόρων ' Υ πηρεσιών ’Α σφ α
λείας Χ ωροφυλακής οι ο π ο ί
ες έχουν άποδυθή σ ’ έναν
ατέλ ειω το πόλεμ ο κ α τ ά τώ ν
παρανόμω ν. Σ τη ν π ρώ τη
φ ω τογραφ ία τ ά κ ατασ χ εθέν τ α ά π ό τήν ’Α σφ άλεια Χ α 
νίων π α ράν ο μ α όπ λα, στην
δεύτερη τ ά εύρεθέντα σ τ ά
χ έρια τώ ν μελών τής σ π εί
ρας ά π ό τήν ’Α σφ άλεια Π ρ ο 
αστίω ν Π ατρώ ν κλεμ μ ένα
είδη κ α ι στην τρίτη τ ά λ α 
θ ρ α ία ω ρολόγια τ ά ο π ο ία
άνακάλνψ ε ή Ά σφ άλεια τής
Λ αμ ίας.

ΑΛΛΗ μεγάλη, έπίσης, έπιτυχία ήταν 1
ή άποκάλυψη δύο έπαγγελματιών βια- 1
στών, οί όποιοι έβίαζαν τά θύματά τους, 1
άφού προηγουμένως τά νάρκωναν. Προ- 1
κειται γιά δύο πλανόδιους μουσικούς, πού 1
σέ διάστημα λιγώτερο άπό πέντε μήνες
βίασαν τρεις νέες καί δύο άνήλικα κο- I
ρίτσια. Τά θύματά τους διάλεγαν άνά- ι
μέσα σέ νέες κοπέλλες πού ήθελαν νά 1
γίνουν τραγουδίστριες. Τ ις παρέσυραν σέ I
έρημικές τοποθεσίες καί ύπό τήν έπήρεια
του χασίξ, πού τούς πρόσφεραν μέσα σέ
άθώο τσιγάρο, καί τήν άπειλή τών όπλων
τις κακοποιούσαν βάναυσα. Γιά τήν
έπιτυχία ’ * τού σκοπού τους χρησιμο
ποιούσαν τό αύτοκίνητο τού ενός, πού τό
είχαν μετατρέψει γιά τήν περίπτωση σέ
κινητή γκαρσονιέρα. Πρόκειται γιά τούς
Δημήτριο Ζιάγκα, τσιγγάνο, 27 χρόνων
άπό τήν Καρδίτσα, κάτοικο Αθηνών, 1
Τζαζμπανίστα τό έπάγγελμα, καί Ή λία
Τσατσάκη 38 χρόνων άπό τό Μποζικό
Κορινθίας, κάτοικο Κολωνοΰ, βιολιστή.

Ή "Ασφάλεια Χανίων στον
αγώνα κατά τών παρανόμων

Μ Ε δεξιοτεχνία καί ύστερα άπό συντο
νισμένες ένέργειες οί Α ρ χές ’Ασφαλείας
Χωροφυλακής στά Χανιά τής Κρήτης
έξάρθρωσαν έπικίνδυνη σπείρα χασισεμπόρων καί χασισοποτών, ή δράστη ριότης τής οποίας έπεκτείνετο σέ ολόκληρο
τον νομό. Στο δραστήριο πλέγμα τής
λαθρεμπορίας τών ναρκωτικών ήταν καί
παραγωγοί, οί όποιοι προμήθευαν ολό
κληρο τό δίκτυο μέ τήν προσοδοφόρα
καλλιέργειά τους. Ή όλη ύπόθεση, όμως
περιήλθεν έγκαιρα σέ γνώση τής Χωρο
φυλακής καί άρχισε άμέσως ή έπίμονη
καί διακριτική παρακολούθηση, μέ άποτέλεσμα νά έντοπισθοΰν καί νά συλληφθοΰν παραγωγοί, έμποροι καί κατανα
λωτές. Συγκεκριμένα συνελήφθησαν οί
Νικ. Καραμπινάκης, 20 χρόνων, Δημ.
Ποδάρας 19 χρόνων καί Γεώρ. Μα- I
ρινάκης 22 χρόνων, όλοι τους άνερ
γοι, οί όποιοι
κατείχαν
ώρισμένη \
ποσότητα γιά έμπορία καί γιά ιδία χρήση. L
’Επίσης συνελήφθησαν στο χωριό Έ μ π ρό-

σνερος—Άποκορώνου οί Νίκ. Θωμάκης
34 χρόνων, σιδηρουργός καί Έλευθ.
Βολουδάκης, 36 χρόνων, διότι αύτοί
ήσαν οί παραγωγοί καί «έπεξεργασταί»
του είδους, οί όποιοι τό διέθεταν στην
κατανάλωση άντί άδρής καί γενναίας
αμοιβής.
ΜΙΑ δεύτερη μεγάλη έπιτυχία της
’Ασφαλείας Χωροφυλακής Χανίων Κρή
της ήταν ή
άνακάλυψη
όλοκλήρου
όπλοστασίου, μέ σύγχρονο οπλισμό, πού
ήταν άποθηκευμένος
στό
σπίτι του
Γερμανού υπηκόου Στράους Φράνκ, 27
χρόνων, καί προοριζόταν, όπως κατέθε
σε ό ίδιος στην άπολογία του, για διά
θεση καί εμπορία, μέ άπώτερο σκοπό
τόν προσπορισμό χρημάτων. Ά π ό την
όλη έρευνα, σέ βάθος,- της ύποθέσεως
προέκυψε ότι συνεργάτης, συνάμα δέ καί
προμηθευτής του παράνομου οπλισμού,
ήταν ό Κων]νος Χονδράκης, 48 χρόνων,
πού διατηρεί όπλσυργείον στα Χανιά.
Γνωρίστηκαν, λοιπόν, καί οί δύο,
έγιναν φίλοι καί σκέφθηκαν οί άνθρωποι
ότι άπό τήν μία στιγμή στήν άλλη θά
μπορούσαν να γίνουν πλούσιοι μέ τό
παράνομο καί επικίνδυνο έμπόριο των
όπλων. Δυστυχώς γι’ αύτούς, όμως, οί
άκοίμητοι «βιγλάτορες» άνδρες της Χ ω 
ροφυλακής τούς έντόπισαν, τούς συνέ
λαβαν καί κατάσχεσαν τό άκριβό έμπόρευμά τους.

Επικίνδυνη σπείρα κακο
ποιών εξάρθρωσε ή Ασφά
λεια Προαστίων Πατρών
ΑΞΙΖΟΥΝ δίκαιο έπαινο καί ειλι
κρινή συγχαρητήρια οί άνδρες τού Τμή
ματος ’Ασφαλείας ΙΙατρών, οί όποιοι
ύστερα άπό συντονισμένες καί μεθοδευμέ
νες ένέργειες καί μέ τήν προσωπική κα
θοδήγηση τού Διοικητοΰ Χωροφυλακής,
κατώρθωσαν να έξαρθρώσουν σπείρα κα
κοποιών ή οποία είχε σάν στόχο τις
άκατοίκητες βίλλες ολόκληρης τής περιοχής
άπό τήν Κόρινθο μέχρι τήν ΙΙάτρα.

Μια προσπάθεια τριών μηνών, πού
καταπόνησε τούς άνδρες καί τών άλλων
«παρόδιων» ύπηρεσιών τής Χωροφυλα
κής, έστέφθη μέ πλήρη έπιτυχία καί
έτσι οί έπικίνδυνοι διαρρήκτες Πέτρος
Σ Τ Ρ ΙΓ Α Σ , 25 χρόνων, οδηγός καί ό
βοηθός του Ιωάννης Π Α Π ΑΓΙΑΝ Ν ΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, 18 χρόνων, έπεσαν, στήν
κυριολεξία, στα δίκτυα τής Χωροφυλα
κής.
’Εκείνο πού πρέπει, όμως, ιδιαιτέρως
να τονισθή είναι ή προσωπικότης τών
συλληφθέντων κακοποιών καί ό τρόπος
πού χρησιμοποιούσαν στήν όλη άνάπτυξη τής εγκληματικής τους δραστηστηριότητος.
Δύο νέοι πού είχαν όλα τα «φόντα»
καί τις προϋποθέσεις να δουλέψουν,
σωστά καί τίμια, καί νά προκόψουν, άποφάσισαν νά χρησιμοποιήσουν τήν έντιμη
δουλειά τους, σάν προπέτασμα, γιά τήν
κάλυψη τών εγκληματικών τους ένεργειών.
Κάθε μέρα, ό ένας σάν οδηγός ένός
φορτηγού καί ό άλλος σάν βοηθός, έκα
ναν μεταφορές εμφιαλωμένου νερού άπό
τό Αουτράκι' στά Λεχαινά — Η λείας.
Φαίνεται, όμως, πώς τό ταξίδι είχε γίνει
ρουτίνα καί μέσα τους υπήρχε πολλή
περισσότερη ενεργητικότητα, άπ* αύτήν
πού άπαιτοΰσε τό κύριο έπάγγελμά τους.
Σκέφθηκαν λοιπόν, νά ποικίλουν τή
ζωή τους, καί μέ πάρεργη άπασχόληση,
έκτονώνοντας έτσι τήν πολλαπλή ζωτι
κότητά τους. Καί δέν άργησαν νά βρούνε
τόν τρόπο. Σκέφτηκαν νά κάμουν μιά
«επιθεώρηση» στις βίλλες
πού έόρίσκοντο στό δρόμο τους, γιά νά διαπιστώ
σουν πόσο καλά είναι άσφαλισμένες καί
νά θαυμάσουν τήν . . . αρχιτεκτονική
τους. ’Έμειναν, όμως έκπληκτοι όταν δια
πίστωσαν ότι μέσα σ’ αύτές υπήρχαν
άκριβά καί πολυτελή είδη καί άπεφάσισαν νά τά μεταφέρουν σέ . . . . άσφαλέστερο μέρος. ’Έ τσ ι τή νύκτα φόρτωναν
τό φορτηγό μέ ότι πράγματα ύπήρχαν
στις βίλλες, χωρίς καμμιά διάκριση, άπό
τά πιό σημαντικά μέχρι τα πιό άσήμαντα,
καί τά μετέφεραν στό σπίτι τού οδηγού
όπου τά άποθήκευαν. 'Ό μως όπως λέει
καί ή παροιμία «μιά τού κλέφτη δυο τού
κλέφτη τρεις καί . . . » τό αύτοκίνητό
τους έπισημάνθη καί τελικά πιάστηκαν

καί οί δράστες. Κατά τήν φιλοξενία τους
στό Τμήμα Ασφαλείας, είχαν έκτεθή
πρός άναγνώριση, τά κλοπιμαία, στό
διπλανό άκριβώς δωμάτιο.
Είναι λυπηρό διότι δύο νέοι άνθρωποι έχα
σαν οχι μόνο τήν έλευθερία τους, άλλά καί
τήν άξιοπρέπειά τους καί πλέον στό
χωριό τους θά είναι δακτυλοδεικτούμενοι
καί παράδειγμα πρός άποφυγή άπ’ όλους
τούς νέους.

Λαθρεμπόριο ωρολογίων
άποκαλύφθηκε στήν Λαμία
ΜΙΑ επιτυχία πρώτου μεγέθους έγγράφεται στό ένεργητικό τών 'Υπηρεσιών
Ασφαλείας Χωροφυλακής Λαμίας, πού
κατάφεραν, ύστερα άπό επίμοχθη προ
σπάθεια, νά εντοπίσουν καί νά συλλάβουν
έπικίνδυνο λαθρέμπορο, ό όποιος άπό
καιρό, δρούσε επικίνδυνα καί παράνομα μέ
λαθρεμπορικό «τζίρο» πού ξεπερνοΰσε τά
πέντε εκατομμύρια. Συγκεκριμένα ό ώρολογοποιός Γεώργιος Πλατής, 40 χρόνων,
κάτοικος προσωρινά Λαμίας είχε φέρει
κατά καιρούς, λαθραία, άπό τήν Δυτική
Γερμανία επτακόσια περίπου ωρολόγια
διαφόρων τύπων, τά όποια τοποθετούσε
μέσα στά λάστιχα τού αύτοκινήτου του,
καθώς έπίσης καί σέ γεμάτα δοχεία ύγρών
καί καυσίμων.
’Επειδή τό Τμήμα ’Ασφαλείας τής
πόλεως είχε άπό καιρό πληροφορίες,
ότι στήν άγορά κυκλοφορούσαν λαθραία
ώρολόγια, άναζήτησε συστηματικά καί
έντόπισε τελικά τόν Πλατή, πού μαζί μέ
τόν άδελφό του, έκανε συχνά—πυκνά
«περίεργα» ταξίδια στήν Γερμανία. Τότε,
όργανα τής ’Ασφαλείας πραγματοποί
ησαν μέ όλους τούς δικονομικούς τύπους
καί παρουσία δικαστικού λειτουργού,
αίφνιαδιαστικό έλεγχο στό σπίτι τού
Πλατή, όπου καί βρήκαν ένα ολόκληρο
ώρολογοποιείο «άμπαλαρισμένο» σέ. . ·.
κουτιά. Συγκεκριμένα βρήκαν 435 άνδρικά ώρολόγια χειρός, 209 γυναικεία καί
18 έπιτραπέζια. ’Επίσης 1060 μηχανές
άνδρικών καί γυναικείων ώρολογίων, 26
κουτιά μέ άλλες μηχανές, 70 πλαστικές
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θήκες, μέ διάφορα άνταλλακτικά, καθώς
καί 1.000 περίπου πολυτελή λουράκια.
Μέ την επιτυχία της αύτή ή Χωροφυ
λακή Λαμίας εξουδετέρωσε έναν έπικίνδυνο λαθρέμπορο, ό όποιος θά έζημίωνε
σημαντικά τό Δημόσιο άπό την δασμο
λογική διαφυγή του παράνομου εμπορεύ
ματος του, καθώτ καί άπό τον άθέμιτο
άνταγωνισμό πού θά πραγματοποιούσε
σε βάρος των νομίμων καί άναγνωρισμένων έπαγγελματιών τής πόλεως.

Άπό τήν Θεσσαλονίκη μέ
επιτυχίες
Ε ΙΝ Α Ι διαπιστωμένο ότι οί μήνες τής
άνοίξεως, είναι μήνες οργασμού καί
υπέρμετρης δραστηριοτητος, ^κατα τους
οποίους όπως παρατηρούν καί οί εγκληματολόγοι, παρουσιάζεται Ιδιαίτερη έξαρση
σέ κάθε μορφή καί είδος εγκληματικό
τητας. Ή παρατήρηση - αυτή Επαληθεύε
ται καί γίνεται περισσότερο άντιπροσωπευτική, τήν περίοδο ακριβώς αυτή, επει
δή ιδιαίτερα στήν Θεσσαλονίκη έσημειώθη μιά κάποια «ενεργός δραστηριότης» των πάσης φύσεως κακοποιών.
"Ανθρωποι κάθε κατηγορίας, τάξεως καί...
διαλογής άκολούθησαν τό «σκολιο» μο
νοπάτι τής παρανομίας, γι* _αύτό καί
σύντομα έπεσαν στά δίκτυα τής Τποδϋ
νσεως Γενικής ’Ασφαλείας Θεσσαλονίκης,
οί άνδρες τής όποιας σάν γνήσιοι φύλακες—1
άγγελοι της πολεως την προάσπισαν,
συνάμα δέ καί τήν άπάλλαξαν άπό τούς
κακοποιούς αύτούς επιδρομείς. Η πρώτη
επιτυχία τής 'Υπηρεσίας μας αύτής ήταν
ή έντόπιση καί ή σύλληψη δύο υπερώριμων
διαρρηκτών φοιτητών, οι οποίοι ελυμαινοντο στήν κυριολεξία τήν Θεσ]νίκη. Πρό
κειται γιά τούς 1) Χαράλαμπο Μ ΙΧΑ Η Λ
τού ’Ανδρέου, 28 χρόνων, άπό τό Πραστειό—’Αμμόχωστου — Κυπρου, φοιτητη
τής Φυσικομαθηματικής καί 2) Θεοφάνη
ΘΑΝΑΣΗ τού Χρήστου, 35 χρόνων,
άπό τήν Μουσιώτισσα—Ίωαννίνων, φοι
τητή τής Ιατρικής, κάτοικοι και οι δυο
τού συνοικισμού 40 Εκκλησιώ ν, οί
όποιοι σέ σύντομο—σχετικά—διάστημα
έξετέλεσαν σωρεία διαρρήξεων και εκαρπώθησαν διάφορα άντικείμενα, τιμαλφή
καί χρήματα άξίας δύο περίπου εκατομ
μυρίων δραχμών. "Ηταν τόσο πωρωμενοι
καί ανάλγητοι, μέ παράλογη εμπιστοσύνη
στον εαυτό τους καί μέ τόσο άέρα στην . . .
δουλιά τους, ώστε άξίζει νά παρ<Λ>σιασθή,
χάρη τών αναγνωστών μας, ή τελευταία
θρασυτάτη διάρρηξη, ή οποία στο τέλος
έγινε Βατερλώ καί συνάμα τό κύκνειο
άσμα τους. Ά π ό μήνες τώρα σχέδιαζαν
νά διαπράξουν τήν μεγάλη κλοπή τής . . .
«καρριέρας» τους, γι’ αύτό καί διάλεξαν
σάν υποψήφιο θύμα τον έπιχειρηματια
εισαγωγέα ωρολογίων κ. Νικ. Βαίζιδη.
Πρώτη τους δουλιά ήταν νά Αντιγρά
ψουν τά κλειδιά τού καταστήματος
καί τού σπιτιού, γι’ αύτό καί αρχισαν
νά παρακολουθούν καθημερινά τον ϊδιο
καί τήν οίκογένειά του, μέ άπώτερο σκοπό
νά μποΰν στο κατάστημα καί νά άφαιρέσουν τά κλειδιά τών χρηματοκιβωτίων.
Γιά τον σκοπό, άκριβώς, αύτό μπήκαν
πολλές φορές στο σπίτι καί τό κατάστημα,
άλλά πάντοτε χωρίς επιτυχία. Τότε,
λοιπόν, πήραν τήν μεγάλη καί άδίστακτη
Απόφαση νά κάνουν τό τρομερό «σάλτο
μορτάλε» τής ζωής τους καί έτσι ό πρώ
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τος καί νεώτερος, ό Μιχάλης, πού σάν
Φυσικομαθηματικός
ήταν περισσότερο
«φορμαλιστής» καί ύπολογιστής, μπή
κε μέ Αντικλείδι μέρα μεσημέρι στο
σπίτι, τήν στιγμή πού όλοι άπουσιάζαν καί
κρύφτηκε στο πατάρι πάνω άπό τήν
τουαλέττα. Κατά τις 11 ή ώρα τήν νύκτα
γύρισε άπό τήν έξοδό της ή οικογένεια
Βαϊζίδη, ή οποία άφοΰ έδείπνησε παρακο
λούθησε γιά λίγο τηλεόραση καί στήν συνέ
χεια άπεσύρθη γιά ύπνο. Σάν Ασπάλακας
τότε βγήκε άπό τήν κρύπτη του ό Μιχαήλ
καί άφοΰ έβεβαιώθη ότι όλοι έκοιμώντο,
πήρε άπό τήν τσέπη τού σακκακιοΰ τού
καταστηματάρχου τά κλειδιά τών χρημα
τοκιβωτίων καί μαζί μέ τόν συνέταιρό του
Θανάση, πού τόν άνέμενε στήν είσοδο τού
σπιτιού, πήγαν στο κατάστημα καί πήραν
410 ωρολόγια χειρός, 67.000 δραχμ. σέ με
τρητά καί γραμμάτια ονομαστικής άξίας
100.000 δραχμών. Ά π ό τήν έπομένη κιόλας
τής κλοπής, φοβούμενοι τήν έπισημανσή
τους εάν χρησιμοποιούσαν τά κλεμμέν cωρο
λόγια, άρχισαν τις διαπραγματεύσεις μέ τό
θύμα γιά τήν επιστροφή τους, άντί ώρισμένου ποσού. Μέ τήν κατεύθυνση πάν
τοτε καί τήν έπίβλεψη τής *Τποδ]νσεως
Γενικής Ασφαλείας συμφωνήθη τό ποσόν
καί στήν συνέχεια, έπειτα άπό πολλές Αμ
φιταλαντεύσεις, ώρισθη καί ό τόπος τής
συναντήσεως. Φυσικά είχαν τις ύποψίες
τους, ότι πιθανόν νά είχε ένημερωθή ή
Ασφάλεια, γιαυτό καί παρακολούθησαν
κρυμμένοι τις κινήσεις επί μιάμισυ περί
που ώρα. 'Όταν, στο τέλος, βεβαιώθη
καν, ότι δέν υπήρχε κίνδυνος, ήλθαν στο

ραντεβού μέ καθυστέρηση δύο καί πλέον
ωρών. Τότε έκαναν ταύτόχρονα καί τήν
έμφάνισή τους οί άνδρες τής *Τποδ]νσεως
Γενικής Ασφαλείας, οί όποιοι μέχρι εκεί
νη τήν στιγμή ήταν Αμέριμνοι καί Αδιάφοροι
περιπατητές, πού συνόδευαν διακριτικά καί
μέ πολύ ίπποτισμό τις ....ντάμες τους. Ή
σύλληψη, οί χειροπέδες καί ή συνοδεία ήταν
ό θλιβερός Απολογισμός τής αμαρτωλής
ζωής δύο νέων, μορφωμένων καί φερέλπιδων οπωσδήποτε, Ανθρώπων...Τί κρίμα!!!
*Έπειτα άπό εντατική καί διακριτική
παρακολούθηση συνελήφθη, έπ’ αύτοφώρω,
άπό όργανα* τής *Υποδ]νσεως Γενικής
Ασφαλείας Θεσσαλονίκης ό Κοσμάς Κ Ο Υ Μ Π Ρ Ο ΓΛ Ο Υ τού Εύστρατίου, 21 χρό* νων, άνεργος, κάτοικος Θεσ]νίκης (Μή
δειας 18) στήν Νεάπολη, ό όποιος σέ σύν
τομο, σχετικά, χρονικό διάστημα διέπραξε
σωρεία διαρρήξεων στήν πόλη καί στά
προάστια. Ά π ό αύτές ή μεγαλύτερη ήταν
σέ κεντρικό Χρυσοχοείο, άπό τό όποιο πήρε
διάφορα χρυσαφικά καί ωρολόγια, πού ή
άξια τους ύπολογίζεται 200.000 περίπου
δραχμές. Στά χέρια του άνευρέθη καί κατεσχέθη μικρός μόνον Αριθμός, διότι τά
περισσότερα είχε πωλήσει σέ διάφορους
διαμεσολαβητές καί κλεπταποδόχους.
Τ Ρ Ε ΙΣ άλλοι διαρρήκτες 19—20 χρό
νων ό καθένας, είχαν διαπράξει περί τις
20 κλοπές καί διαρρήξεις στήν Θεσσαλονί
κη καί στά χωριά Μεγαλοχώριο καί Κοί
μηση —Σερρών, σέ διάφορα καταστήματα

αΕ να μικρό άλλά χα ρακ τη ρισ τικ ό δ είγ μ α τών κατασχεθέντω ν άπ ό την 'Υ ποδιεύθυνσι
Γενική ς ’Α σφ αλείας Θ εσσαλονίκης σ τ ά χ έρια τον διαρρηκτικοϋ ντονέτου τώ ν Φ οιτη
τών, ελ άχ ιστο ευτυχώ ς είδος μ ετα ξύ τον φ οιτητικού κόσμ ου της συμπρω τεύουσας

γραφεία, περίπτερα καί εκκλησίες, μέ
πλουσιοπάροχη λεία καί προσοδοφόρα
συγκομιδή. *Ακόμη είχαν κλέψει πέντε
μοτοποδήλατα καί πολλά είδη ιματισμού
καί κλινοστρωμνής άπό ταράτσες καί εξώ 
στες σπιτιών. Τούς συνέλαβε καί αύτούς
«έξ άπίνης» ή ’Ασφάλεια καί βρήκε στον
ιδιαίτερο κρυψώνα τους πολλά άπό τα κλο
πιμαία. Πρόκειται για τούς Βασίλειο Κλαζίδη του ΙΙαναγιώτου, ’Ιωάννη Τσίτα του
Κων]νου καί Δημητρίου Κοσμίδη του Παναγιώτου.
ΑΝΗΛΙΚΟΙ καί οί τέσσερις «χρυσοδάκτυλοι» καί μαθητές ιδιωτικής Τεχνι
κής Σχολής διέρρηξαν άποθήκη κεντρικού
καταστήματος στην περιοχή ’Αμπελοκή
πων Θεσσαλονίκης καί πήραν μαγνητό
φωνα, ραδιόφωνα, άναπτήρες ύγραερίου,
ωρολόγια καί διάφορα είδη λαϊκής τέχνης,
συνολικής άξίας 50.000 περίπου δραχμών.
Οί πρωταγωνιστές μας είναι οί Κ .Ε ., 14
χρόνων, Τ .Γ ., 14 χρόνων, Π.Ν. 15 χρόνων
καί Μ .Δ., 17 χρόνων. Ό πρώτος, μάλιστα,
τής παρέας την ίδια μέρα πήγε σέ γνωστό
κατάστημα τής περιοχής Νεαπόλεως καί
άπό κρεμασμένο σακκάκι πήρε 12.500

δραχμές, οί όποιες βρέθηκαν καί κατασχέ
θηκαν πάνω του, όταν έπεσε μαζί μέ την
παρέα του στήν «παγανιά» τής Ασφαλείας.
Η Β -Σ Π Ε ΙΡ Α Τσιγγάνων ζωοκλεπτών
ήταν ή επομένη «φουρνιά», ή οποία έλυμαίνετο επαρχιακές πόλεις τις βορείου
Ελλάδος. Την άποτελοΰσαν οί Στέφανος
Ντεμίρ, Ρασήμ Ρασήμογλου, Δημήτριος
Ρασήμογλου, Ά σ ή μ Άμπεντίν Όγλοΰ,
Φώτης
Σισμάνογλου καί Μουσταφάς
Χαϊδάρογλου ή Χρηστός ή Γιοβάνος.
Συνολικά είχαν Κλέψει περί τά 40 βοοειδή
άπό σταύλους καί βουστάσια διαφόρων
άγροτικών περιοχών, τά όποια στήν
συνέχεια πωλουσαν σέ πολλές ζωοπανηγύρεις, πού Ιπερναν ένεργό μέρος. Τό
«κασέ» τους, άπό τις παράνομες αύτές
συναλλαγές, ξεπέρασε τό έκατομμύριο,
άλλά είχαν τήν. . . άτυχία ή Ασφάλεια
νά παρέμβη «σκανδαλωδώς» στά οικο
νομικά τους.
— Γ ΙΑ νά προσφέρει δήθεν τις καλές του
ύπηρεσίες, στόν συνταξιούχο του Ο .Σ.Ε.
Κ .Σ ., 67 χρόνων, πού άντιμετώπιζε

οικογενειακά προβλήματα, ό Χαράλαμπος
Α Λ ΕΞ Α Ν Δ ΡΙΔ Η Σ , 35 χρόνων, άπό τις
Μουριές—Κιλκίς, του άπέσπασε κατά. . .
δόσεις περί τις 50.000, μέ τήν άπατηλή
ύπόσχεση ότι θά τού προσκόμιζε τά άπαραίτητα έπιβαρυντικά στοιχεία, γιά τήν
έν διαστάσει σύζυγό του, ώστε νά έπιτύχη άνετα τήν έκδοση του διαζυγίου.
Ε π ειδή , όμως, ό καιρός περνούσε καί τά
στοιχεία δέν προσκομίζοντο, ό συνταςιούχος άρχισε νά δυσανασχετεί καί νά μή
τού δίνει πλέον άλλα χρήματα οπότε ό
Άλεξανδρίδης άρχισε τις πιέσεις, τούς
εκφοβισμούς, καί τούς άπροσχημάτιστούς
έκβιασμούς, παρουσιάζοντας, μάλιστα, τόν
φίλο του Μενέλαο Λουκά, 28 χρόνων,
σάν Χωροφύλακα τής ’Ασφαλείας, μέ τά
στοιχεία Κώστας Ζάκος. Έ π ειτ α άπό
καλοστημάνη παγίδα τών οργάνων τής
Ασφαλείας συνελήφθησαν καί οί δύο τήν
στιγμή πού είσέπρατταν τά «έκβιαστικά
τους άργύρια».
Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ
Ά ν θ )σ τ ή ς

ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ
Χ ω ροφυλακής

I I Μέσα σέ ζεστή γιορτινή Ατμόσφαιρα πού κυριαρχούσαν αισθήματα άγάπης καί συναδ^λφικότητος γιορτάστηκε
απ όλες τις υπηρεσίες^Χωροφυλακής τα Πασχα. Οι άνδρες τού Σώματος τσούγκρισαν τό πασχαλινό αύγό καί εύχήθηκαν
τά «Χρόνια Πολλά» σ’ όσους τίμησαν μέ τήν παρουσία τους τις Εκδηλώσεις αύτές. Τά Αστυνομικά Καταστήματα όλης
τής χώρας γέμισαν κόσμο καί εύχές,^ζώντανές εικόνες τής έκτιμήσεως καί τής άγάπης τού κόαμου γιά τή Χωροφυλακή
που βρίσκεται^ παντα στό^ πλευρό του πολίτη μέσα στο κοινωνικό σύνολο. Στις μεγάλες ύπηρεσίες τής Χωροφυλακής ή
γιορτή του Πάσχα πήρε^έπίσημο χαρακτήρα καί πολλοί έπίσημοι πού τίμησαν μέ τήν έπίσκεψή τους τό Πασχαλιάτικο
τραπέζι τής Χωροφυλακής έζησαν στιγμές αληθινής πασχαλινής άτμόσφαιρας.
Στή συμπρωτεύουσα ή Διεύθυνση ’Αστυνομίας γιόρτασε τή μέρα τού Πάσχα στη Λέσχη Χωροφυλακής. Τήν
γιορτής τίμησαν μέ τήν παρουσία τους ό ‘Υπουργός Βορείου Ελλάδος κ. Νικόλαος Μάρτης, ό Β .' ’Επιθεωρητής Χωροφυ
λακής Υποστράτηγος κ. Γρηγοριος Ιωαννου, πολλοί Διοικητές στρατιωτικών καί άλλων δημοσίων ύπηρεσιών, προσωπι
κότητες τού πολιτικού κόσμου, καλλιτέχνες καί πολλοί φίλοι τού Σώματος πού κατά τή διάρκεια τής δεξιώσεως άντάλλαξαν εύχές μέ τούς άνδρες τής Χωροφυλακής.
Στη φωτογραφία μας ό ‘Υπουργός Βορείου Ελλάδος κ. Μάρτης τήν στιγμή πού τσουγκρίζει τό αύγό μέ τό
Διευθυντή ’Αστυνομίας Θεσσαλονίκης Ταξίαρχο κ. Χρήστο Σακελλάρη, ενώ παρακολουθή τήν «άναμέτρηση» ό γνωστός
ήθοποιός κ. Γιάννης Γκιωνάκης.
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Μέ τό πατροπαράδοτο έλληνικό κ έ φ ι γιορτά
σ θη κ ε κα ί φ έ τ ο ς τό Π ά σχα σ ' ό λες τ Ις 'Υ π η ρ ε
σ ίες Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς . Ή σ υ μ μ ετο χ ή το υ κοινού
στό Π ασχαλινό γ λ έ ν τι ήταν μεγά λη καί μα ζύ μ ε
τ ις ε υ χ έ ς τσούγκρισαν τά κόκκινα αυγά μ ε το ύ ς
άνδρες το ύ Σ ώ μ α το ς κα ί γιόρτασαν μα ζύ το υ ς την
’Α ν ά σ τα σ η .
Ε π ίκ ε ν τ ρ ο
τ ω ν έο ρ τα σ τικ ώ ν εκ δ η λ ώ σ εω ν
στην ’Αθήνα ήταν οι Σ χ ο λ ές Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς . Τ ο ύ ς
έ π ισ κ έπ τες ύποδέχονταν οί Δ ιο ικ η τές τ η ς Σ .Ο . X .
Τ α ξία ρ χο ς κ . ’ Ανδρέας Π ίππας καί Σ .A . X . Συν
τα γμ α τά ρ χη ς κ . Σ π . Φ τερ ν ιά τη ς μ έ ά ν τιπ ρ ο σ ω π ε ΐε ς Α ξ ιω μ α τ ικ ώ ν , Δ οκ . ’ Α ξιω μ α τικ ώ ν κα ί Δ ο
κ ίμ ω ν Ε ν ω μ ο τ α ρ χ ώ ν .
Κ α τα σ τό λ ισ το ί δλοι οί χ ώ ρ ο ι τ ώ ν Σ χ ο λ ώ ν
έδιναν πανηγυρικό τ ό ν ο , τό δέ πα σχα λινό κ έ φ ι
κ ο ρ ύ φ ω ν ε ή Μ ουσική το ύ Σ ώ μ α το ς πού έπ α ιζε
Ε λ λ η ν ικ ο ύ ς σκοπούς κα ί συνόδευσε χο ρ ευ τικά
συγκροτήμα τα πού έπ ισ κ έφ θ η κ α ν τ ις Σ χ ο λ ές καί
χόρεψ αν ‘Ε λλ η ν ικ ο ύ ς χ ο ρ ο ύ ς .
Τ ις Σ χ ο λ ές Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς έπ ισ κ έφ θ η σ α ν γιά
νά τσουγκρίσουν τά αύγά κα ί νά εύχηθούν τό « Χ Ρ Ι 
Σ Τ Ο Σ Α Ν Ε Σ Τ Η » ό Πρόεδρος τή ς Δημοκρατίας
κ . Κ ω ν )ν ο ς Τ σ ά τ σ ο ς , ό ‘ Υ πουργός Δ η μ ο σίω ν
’Έ ρ γ ω ν κ . Σ τ ρ ά το ς, ό Γ ' ’Α ντιπρόεδρος τ ή ς Β ου
λ ή ς κ . Λ α υ ρ εν τίδ η ς, π ολλοί Β ο υ λ ε υ τ έ ς , ό ’Α ρχη
γός ’ Ε νό π λω ν Δ υ ν ά μ εω ν Σ τρα τη γ ό ς κ . Ν τά β ο ς,
ό Γ εν ικ ό ς Γρ α μ μ α τέα ς το ύ ‘Υ πουργείου Δ ημοσία ς
Τ ά ξ εω ς κ . Ά ν α σ τ . Μ π ά λ κ ο ς, ό ’Α ρχηγός τή ς
'Α στυ ν ο μ ία ς Π ό λεω ν κ . Τ ζ ή μ α ς , ό ‘Υ π α ρ χηγός
κ . Π α π α γ εω ρ γ ίο υ , ό ‘Υ π α ρ χη γό ς το ύ Π υροσβε
στικο ύ Σ ώ μ α το ς κ . Π οτουρίδης π λή θο ς π ο λ ιτώ ν
κ α θ ώ ς κα ί σ υ γ γ εν είς κα ί φ ίλ ο ι τώ ν Δ ο κ ίμ ω ν ’ Α
ξ ιω μ α τικ ώ ν καί Δ ο κ ίμ ω ν ’Ε ν ω μ ο τ α ρ χ ώ ν .
’Ε κ μέρους το ύ Σ ώ μ α το ς παρευρέθησαν καί
συνεώ ρτασα ν μ έ το ύ ς άνδρες τ ώ ν Σ χ ο λ ώ ν ό ’Αρ
χ η γ ό ς Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς 'Α ν τισ τρ ά τη γ ο ς κ . Νικό
λαος Κ ο υτσια να ς ό Α ' ‘Υ π α ρ χη γό ς Χ ω ρ ο φ υ λ α 
κ ή ς 'Υ π ο σ τρ ά τη γ ο ς κ . Ά γ η σ . Κ ω ν σ τα ν το υ δ ά κ η ς,
ό Β ' ‘Υ π α ρ χ η γό ς ‘ Υ π ο σ τρ ά τη γο ς κ . Δ ιο ν . Γερό
π ο υ λ ο ς, ό Γ ' ’ Ε π ιθ εω ρ η τή ς Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς ‘Υ π ο 
στρά τη γος κ . Μ ιλ τ . Ά ρ γ ιά ν ν η ς , άπόστρατοι
’Α ξ ιω μ α τικ ο ί καί ‘ Ο π λ ίτες το ύ Σ ώ μ α τ ο ς , πολλοί
ά νώ τερ οι καί κ α τώ τερ ο ι ’Α ξ ιω μ α τ ικ ο ί, Δ όκιμοι
τώ ν Σ χ ο λ ώ ν κα ί π ολλοί * Υ π α ξιω μ α τικ ο ί κα ί Χ ω
ρ ο φ ύ λ α κ ες.
Σ τ ις φ ω το γ ρ α φ ίες σ τιγ μ ιό τυ π α άπό τ ις πα
σ χ α λ ιν ές έο ρ τα σ τικ ές έκ δ η λ ώ σ εις σ έ διάφ ορες Ύ
π η ρ εσίες Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς .

m O ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
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Ή Χωροφυλακή έχει ανεγείρει σε διάφορα μέρη τής
Ελλάδος Ιερούς Ναούς αφιερωμένους στήν μνήμη τής
προστάτιδος τού Σώματος Μεγαλομάρτυρος ΑΓΙΑΣ
ΕΙΡΗΝΗΣ. "Ενας άπ’ αύτούς είναι καί ό Ιερός Ναός
τής φωτογραφίας πού βρίσκεται στήν Ρ όδο.

