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Γιορτάστηκε καί φέτος  ή Μάχη τής Κρήτης 
ϋυμησε ξανα σ δλο τόν κόσμο πώ ς Κρήτη σημο 
λευτεριά  και θυσία. Κάτω άπ* τόν μαγιάτικο *. 
ξαναζωντάνεψαν τόν περασμένο μήνα οί θρυλ 
{**Χ*Ρ^€ ^ ου δίδαξαν πω ς «πολεμουν οί ήρα 
την ώρα πού δλη ή άνθρωπότητα ψυχοραγοϋσ€ 
τα χτυπήματα τω ν χιλτερικών στρατιών. * 
δηλώσεις για τήν έπέτειο τής άφθαστης θικ 
βγιναν στις 21.καί 22 Μαΐου στα Χανιά, στο Ή 
κλειο καί στο Ρέθυμνο μέ τήν παρουσία πολΤΙ 
έπισήμων καί πλήθους κόσμου. Στη Σχολή Χω 
φυλακής Κρήτης, στό Ρέθυμνο, έψάλλει έπιμ 
μοσυνη δέηση χοροστατοϋντος του Σεβάσμιο)· 
του Μητροπολίτου κ . Τ ίτου, άνεγνώσθη *Ημε( 
^ “ Διαταγή τής Σχολής άπό τόν Δ ιοικητή! 
Π .Σ .Ο .X . * Αντισυνταγματάρχη κ . Γαρνέλη : 
ακολούθησε κατάθεση στεφάνων άπό τόν Νομάρ) 
έκπρόσωπο τοΰ ’Αρχηγού Χωροφυλακής, ’Αν 
τερο Διοικητή Φρουράς, Δήμαρχο καί τόν Πρόεί 
της Ενωσεως Συνταξιούχων ‘Οπλιτών Χωροφ 
λακής Ρεθύμνου. Κατά τήν διάρκεια τής τελεί 
δ κ. J. MORET, έμπορικός Σύμβουλος τής Αύστρ 
λιανής Πρεσβείας, ώς έκπρόσωπος τής Πρεσβείο 
απενεμε τήν Πολεμική Σημασία στόν Νομάρχη 
Σπυρόπουλο , δ όποιος στή συνέχεια τήν παρέδω 
σέ ένδειξη τιμής στόν Διοικητή τής Σχολής Χωρ 
φυλακής. Παρεστησαν έκπρόσωποι τω ν Δικασι 
κων καί Διοικητικών Α ρχώ ν του νομού, έπιζώ 
τες πολεμιστές μεταξύ των όποίων καί 6 π 
λαίμαχος Λοχαγός κ,, ΡATRTK LORY καί πλήθ 
κόσμου.

Επίσης στό Πεδίο Βολής Κρήτης κατά τή διά( 
K€ux ειδικής τελετής ό Πρόεδρος τής Παγκρητίι 
Ενωσεως κ . Βογιατζάκης άπένιεμε στόν’Αρχηΐ 

Στρατού Αντιστράτηγο κ . ’Επαμεινώνδα Γκρβ 
τσιο, στόν ’Αρχηγό Χωροφυλακής Άντιστράτη^ 
κ . Νικόλαο Κουτσιανα καί στόν έκπρόσωπο τ<£ 
Νεοζηλανδών άναμνηστικά μετάλλια σέ ένδειΗ 
τιμής για τήν συμμετοχή τους στήν ήρωϊκή άμυν 
τοΰ νησιού.

Στις φωτογραφίες στιγμιότυπα άπό τήν τελετ 
στήν Σχολή Χωροφυλακής στό Ρέθυμνο καί τΛ 
άπονομή τών μεταλλίων στούς κ . κ . ’Αρχηγέ 
Στρατού καί Χ ωροφυλακής.
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Π Ε Ρ I Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
Ή  θέσις του άστυνομικού βίς τήν ση
μερινήν κοινωνίαν, κ . Νικολάου Κου— 
τρουμπή, Ταγματάρχου Χωροφυλακής 
Συνεργασία άστυνομίας καί κοινού είς 
τήν μάχη κατά τού έγκλήματος, κ .  
Χρήστου Φ ορλίγκα, Ά ντ)ρ χο υ  Χωρο
φυλακής ................................... ·.·.............
'Α φιέρω μα εις τόν ά γώ να ' διά τήν 
καταπολέμησιν τω ν ναρκω τικώ ν. . . .  
Ναρκωτικά, δυναμΐτις στά θεμέλια τής
κοινωνίας . ......................................... . .
’Έκθεσις καταπολεμήσεως ναρκωτικών
είς τόν Βόλον ...........................................
*0 ναρκομανής, κ .  Σ π υ ρ . Θεοδωρο-
πούλου, Ε νω μοτάρχου . .................... ·
Ή  παράνομος διακίνησις τώ ν ναρκω
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’Ανθυπομοιράρχου ..............................
'Έκθεσις Τροχαίας είς τό Ά γ ρ ίν ιο ν . . 
Γεώργιος Καραϊσκάκης, ό άητός τής 
Ρούμελης, κ .  Γιάννη Ίω α ν ν ίδη , Λο
γοτέχνου—Ιστορικού . . . . . . . . .
Καραϊσκάκης ό ’ Αχιλλέας τής νεώτερης 
έλληνικής Ιστορίας * κ . Χρήστου Ρ έπ -
π α , ‘Υπομοιράρχου ..........................
Καρδίτσα, κ .  Βασιλείου Λ άππα, Έ π .  
Δικηγόρου, τέω ς Δημάρχου Καρδίτσης 
Μ έγδοβας, κ . Δ η μ . Λαμπαδάρη Έ π ι— 
θεωρητοΰ Δ η μ . Έ κπα ιδεύσεω ς. . . .  
‘Ο Παύλος στους Φ ιλίππους, κ . Φώτη
Τριάρχη, ‘Υπομοιράρχου ....................
Γεφτουσένκο, ό ώργισμένος ποιητής, 
κ .  Γρηγορίου Σταθαρά, Έ ν τ .  Ύ φ η — 
γητού Πανεπιστημίου Α θηνώ ν . . . 
Τροχονομικό περισκόπιο . . . . . . .
Προσκύνημα στό Σ ούλι, κ . Β ασ . Ντα—
λαγεώργου, Μ ο ιρ ά ρ χ ο υ .......................
ΠαροχαΙ άσφαλιστικών ταμ είω ν, 
κ . Μιχ . Παπαδάκου, ‘Υποστρατήγου
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ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ

Πρόσφατα, στδ Βόλο, όργανώ- 
θηκε μιά "Εκθεση διαφορε

τική άπό τ ίς  άλλες, πού είχε θέμα 
τήν καταπολέμηση τΏν ναρκωτικήν. 
* Η συγκέντρωση πολλών χιλιάδων 
έπισκεπτών φανέρωσε τό ένδιαφέρον 
τού κοινωνικοί συνόλου γιά τα κα
ταστροφικά Αποτελέσματα αύτού τού 
πάθους, πού σέ πολλές χώρες έχει 
πάρει διαστάσεις Αληθινής μάστι
γας.

πώς
καί

γ  *Η "Έκθεση αύτή έδειξε 
είνα ι καιρός ν ’ Αρχίσει 

στή χώρα μας ή μεθοδική προσπά
θεια γιά τήν καταπολέμηση τής 
κοινωνικής αύτής πληγής, πριν Αρ
χίσουν τά ναρκωτικά νά κατακτούν 
καί τόν έλληνικδ χώρο πού ή θέση 
του στή γεωγραφική διάταξη τόν 
έχει τάξει Αναγκαστικό σχεδόν πέ
ρασμα στή διακίνηση τού αργού θα
νάτου .

JL* Στήν *Ελληνική κοινωνία πα
ρουσιάζονται κάθε μέρα σχε

δόν κρούσματα έμπορίας καί χρήσης 
ναρκωτικών ούσιών. Τό ποσοστό ε ί 
ναι Ακόμη χαμηλό σχετικά μέ Αλλες 
χώρες. Ιδ ια ίτερ α  παρήγόρο είναι 
τό γεγονός δτι ή χρησιμοποίησή 
τους Αφορδ συνήθως Ανθρώπους τού 
ύπδκοσμου. 0t νέοι τής χώρας μας 
καί τό σύνολο τών ύπεύθυνων πολι- 
τβν μένει μακρυά καί Αποδοκιμάζει 
κάθε μορφή ναρκωτικήν.

ψ  Ή " Ε.Χ. "στό τεύχος αύτό 
Φ  δ ίνει τό δικό της "παρόν'1 

στίς προληπτικές έκστρατεΤες τής 
πολιτείας καί τής κοινωνίας γιά  
νά μείνει ή διαλυτική αύτή μάστι
γα μακρυά άπό τόν έλληνικό χώρο 
καί ίδιαίτερα μακρυά άπό τούς νέ
ους μας, τούς αΰριανούς ύπεύθυ- 
νους πολίτες.

^  " Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΣΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ" J

Τά νέα περιπολικά
f ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ λ

της Χωροφυλακής Αξιωματικοί- ΑνΒυπασ πισται Δρχ 180
εφοδιασμένα μέ όλα

Υπαξιωματικαι-Χωροφυλακες " 150

πολντ ̂ r S T e c l e l ΠοΑιτ. «ΥπάλΑηλοι- Ίδιώται 180

s s r τον igsH®̂ · Σύλλογοι-ΣωματεΤα-’Οργανισμοί ·· S50

^  ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΡΧ. 15 J
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Ό  σημερινός ’Αστυ
νομικός πρέπει:

Νά ζή μέσα στήν κοι
νωνία χωρίς νά άφο- 
μοιώνεται.

Νά συμμετέχη χωρίς 
νά ταυτίζεται.

Νά άκολουδή τό κοι
νωνικό ρεύμα χωρίς 
νά παρασύρεται.

Νά διδάσκεται χωρίς 
νά προσχωρη.

Νά γνωρίζη τά πάντα 
χωρίς νά έπηρεάζεται.
384

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ 
Ταγματάρχου Χωροφυλακής



ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟ νά Εκτιμήσουμε τήν θέση καί νά 
Αξιολογήσουμε τήν Αποστολή του Αστυνομικού 
όργάνου, Αν προηγουμένου δέν έχουμε σαφή εΙκόνα 
τής κοινωνίας μέσα στήν όποία τούτο καλείται νά 
δράση καί τήν όποίαν όφείλει νά προστατεύη.

Ή Αναγνώριση τού χώρου καί ή κατανόηση τοΰ 
κοινωνικού περιβάλλοντος Αποτελούν προϋπόθεση 
γιά  τήν έκτέλεση τού Αστυνομικού έργου. Ή Ανάγκη 
αύτή προκύπτει Από τήν Αποστολή τήν όποίαν 
Ιχει ή Αστυνομία μέσα στήν κοινωνία καί Από το ότι 
τό Αστυνομικό έργο συναρταται Απόλυτα μέ τήν 
συμπεριφορά των Ατόμων καί μέ τίς κοινωνικές τά
σεις τοΰ κοινού.

Κάθε έπιστήμη καί τέχνη Αναπτύσσεται διαρκώς 
καί έξελίσσεται.

Τελειοποιεί τα μέσα, καλυτερεύει ή Αλλάζει τΙς 
μεθόδους της, γιά  νά άνιχνεύση καί νά άντιμετωπίση 
άγνωστα μέν προσωρινά, υπαρκτά όμως στοιχεία.

Ή Αστυνομία, όμως, δέν βρίσκεται μπροστά σέ 
σταθερούς παράγοντες. Ένώ Ακόμη προετοιμά
ζεται καί Εξοπλίζεται διά νά άντιμετωπίση μία δε
δομένη κατάσταση, αύτή μεταβάλλεται ή Εξαφανί- 
ζεται καί παίρνει τήν θέση της μιά νέα, πιο διαφορε
τική Από τήν παλαιά, ή όποία χρειάζεται νέες μεθό
δους άντιμετωπίσεως στηριζόμενες σέ νέα δεδομένα.

Αύτό δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα στήν 
Αστυνομία καί έτπβάλλει τήν Ανάγκη τής διαρκούς 
καί σύντομης Αναπροσαρμογής των μεθόδων Ενερ- 
γείας της, Ανάλογα μέ τά καινούργια κοινωνικά δε
δομένα καί τίς νέες τάσεις των Ανθρώπων. Κύριο 
χαρακτηριστικό τής σημερινής κοινωνίας είναι ή τα
χεία έξέλιξή της καί ή διαφοροποίηση των Ιδεών καί 
τών τάσεων τών Ανθρώπων.

Οί ύψηλές τεχνικές καί Επιστημονικές γνώσεις τΙς 
όποιες χρειάζεται μία έντονα έξελισσομένη κοινωνία, 
σέ συνάρτηση μέ τό Ακριβό κοστολόγιο τής Εξειδι- 
κευμένης έργασίας, τείνουν νά άπομακρύνουν τό Ατο
μο Από τήν κανονική του πορεία, νά Αποδυναμώ
σουν τΙς ήθικές του Αξίες, νά τοΰ ξερριζώσοϋν τίς Αν
θρωπιστικές καί Χριστιανικές του Αρχές καί νά τό 
κατευθύνουν πρός τό υλικό κέρδος, τήν συσσώρευση 
Αγαθών καί τΙς υλιστικές Απολαύσεις.

Τά Ατομα δέν έκτιμώνται Από τον βαθμόν άνα- 
πτύξεως τών Ανθρωπιστικών τους Ιδιοτήτων, Αλλά 
Από τήν υλική Αξία τής άποδόσεώς τους.

Ή έπιστήμη καί ή τέχνη είναι Αντικείμενα συναλ
λαγής. ’Αρχικά έξυπηρετοΰν τά οίκονομικά συμφέ
ροντα τών φορέων τους καί κατά δεύτερον λόγον 
προσφέρονται γιά  τήν έξυπηρέτηση τοΰ συνόλου.

Ό  ίδιος ό Ανθρωπος, έχει γίνει Αντικείμενο συναλ
λαγής.

Εκτίθεται στήν Αγορά γιά  νά πωληθή Ανάλογα 
μέ τΙς Ικανότητες καί τίς γνώσεις του. Ό  νέος σπου
δάζει, μαθαίνει καί Εξειδικεύεται, όχι γιά  νά γίνη κα
λύτερος Ανθρωπος, ή γιά  νά όφελήση τούς συναν
θρώπους του, Αλλά γιά  νά άποκτήση μεγαλύτερη 
Αγοραστική Αξία στήν Αγορά. Νά γίνη περιζήτητο 
καί σπάνιο έμπόρευμα που θά πωληθή όσο γίνε
ται άκριβώτερα.

Ή κατάσταση αύτή δημιουργεί τεράστια προ
βλήματα. Ό  Ανταγωνισμός τών Ατόμων γιά  τήν 
Απόλαυση περισσοτέρων υλικών Αγαθών, σέ συνάρ
τηση μέ τΙς περιωρισμένες δυνατότητες γιά  τήν Από

κτησή τους, προκαλοΰν κοινωνικές έκτροπές. Πολ
λοί Ακολουθούν Αντικοινωνικούς τρόπους γιά  τήν 
έξοικονόμηση τών Αναγκαίων μέσων καί Αλλοι Ενερ- 
γοΰν κατά τών δικαιωμάτων τών συνανθρώπων 
τους καί έρχονται σέ σύγκρουση μέ τόν Νόμο.

Τό όραμα τού Ανθρώπου ήταν πάντοτε ή δημιουρ
γία  μιας κοινωνίας υγιούς, μιας κοινωνίας ορμονι
κής τής όποιας τά  μέλη μέ λογικήν Επεξεργασία 
καί έκτίμηση θά μπορούσαν νά Ιδούν τούς έαυτούς 
τους, καί τους άλλους όπως είναι στήν πραγματικό- 
τητα καί νά Αναπτύξουν τήν Ικανότητα νά Αγα
πούν τούς έαυτούς τους, τήν οίκογένειά τους, τούς 
γείτονές τους, όλους τούς Ανθρώπους, καί ολό
κληρη τήν φύση.

’Αντί όλων αυτών, όμως, ή βία έγινε κύριο χαρα
κτηριστικό τών σημερινών κοινωνιών. Τά λεπτά 
Ανθρωπιστικά αίσθήματα τής Αγάπης, τής φιλαλ
ληλίας, καί τού Ανθρωπισμού, έχουν σέ μέγιστο π ο
σοστό χαθή. Τό πνεύμα τής προσφοράς, τής συμ- 
παραστάσεως καί τής συμμετοχής στή λύπη καί 
τή χαρά τών συνανθρώπων, έχει παραχωρήσει τή 
θέση του στήν σκληρότητα, τήν ορπαγή καί τήν 
χωρίς έλεος καταστροφή. Ή Αγωνία κυριαρχεί στίς 
ψυχές τών Ανθρώπων καί οί ψυχικές νευρώσεις εί
ναι τό έπακόλουθο μιας εποχής γεμάτης Από ένταση 
καί Αντινομίες.

Μέσα σέ μιά τέτοια κοινωνία ζή σήμερα ό Αστυ
νομικός καί τοΰ έχει άνατεθή τό σκληρό έργο τής 
επιβολής τής τάξεως καί τής Ασφαλείας. Τής εφαρ
μογής τού Νόμου έναντίον εκείνων πού διαταράσ- 
σουν τήν κοινωνική γαλήνη καί προσβάλλουν τήν 
κοινωνική Ισορροπία. Είναι ύποχρεωμένος νά στα- 
θή μπροστά στο κύμα τής βίας, νά άντιμετωπίση 
καί νά συγκρατήση τίς ομαδικές κινητοποιήσεις, 
νά'συμβιβάση τΙς Αντιθέσεις, νά προστατεύση πρό
σωπα καί πράγματα, νά άντιδράση στίς προκλή
σεις μέ Αγάπη καί συμπάθεια καί ν’ άναδειχθή μέσα 
στά έκατομμύρια τών Ανθρώπων ένας καλός Σαμα
ρείτης. Δέν έχει δικαίωμα νά ύποχωρήση ή νά φυ- 
γομαχήση. Δέν τοΰ έπιτρέπεται Ακόμη καί νά δυσ- 
φορήση. Πρέπει νά γνωρίζη τήν κοινωνία, νά γνω 
ρίζει τίς τάσεις καί τΙς έξελίξεις, νά παρακολουθή Από 
κοντά τίς Ατέλειωτες διαφοροποιήσεις στούς διαφό
ρους τομείς, νά δέχεται τΙς πιέσεις καί τίς προκλή
σεις καί έκεΐνος νά παραμένει ψύχραιμος, καρτερικός, 
μέ καλοσύνη καί Ανθρωπισμό, μέ Αγάπη καί Ενδια
φέρον καί νά είναι πάντοτε έτοιμος νά βοηθήση.

Τό έργο είναι Αληθινά βαρύ καί δύσκολο. Θέλει 
ήρωϊσμό καί Ούταπάρνηση. Εγκράτεια καί σύνεση. 
Ικανότητα γιά  κατανόηση καί προσαρμογή. Χρειά
ζεται ό Αστυνομικός νά άρθή ύπεράνω τών περι
στάσεων. Ν’ άναπτύξη στο έπακρον όλες του τίς 
δυνατότητες. Νά κυριάρχηση Απόλυτα, στο χώρο 
τής δράσεώς του. Μόνον μ* αύτές τίς προϋποθέσεις 
μπορεί νά έκπληρώση τήν ύψηλή του Αποστολή καί 
νά γίνει πραγματικός φρουρός τοΰ Νόμου καί τής 
τάξεως, Αντάξιος συνεχιστής τής λαμπρής Ιστο
ρίας τοΰ Σώματος. Καί πιστεύω πώς μπορεί. Είναι 
Από τούς λίγους πού μπορούν νά φθάσουν σ’ αύτό 
τό ύψος. Διότι μέσα του διατηρεί τίς βασικές ήθικές 
Αξίες, τίς Αναλλοίωτες ήθικές Αρχές καί τόν διέπει 
πνεύμα αύταπαρνήσεως, πνεύμα θυσίας. Καί τέ
τοιοι Ανθρωποι είναι λίγοι σήμερα. ’Αλλά πάντα  
υπάρχουν οί Ικλεκτοί.
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Συνεργασία
αστυνομίας
καί κοινού 
οτήν μάχη 
κατά τού 
εγκλήματος

ΑΠΕΙΛΗΤΙΚΕΣ διαστάσεις άρχισε νά παίρνη 
τό κύμα τής έγκληματικότητος πού ξέσπασε στό 
έξωτερικό τά τελευταία χρόνια. Ή  κατάστασις φαί
νεται δτι θά έπιδεινωθή μέ τήν κλιμάκωσι τής βίας, 
άφοϋ, δπως είπε ένας άγγλος καθηγητής τής ψυχο
λογίας, «όφείλουμε νά ζούμε μέ τό έγκλημα σάν 
τίμημα γιά τόν «πολιτισμό μας». Διότι, πέραν τού 
εύκολου πλουτισμού και τού ύλικού εύδαιμονισμού 
πού έξασφαλίζουν ώρισμένα έγκλήματα τής έποχής 
μας στούς δράστες αύτών, και άλλοι Ισχυροί παρά
γοντες εύνοοϋν τήν έξαρσι τής έγκληματικότητος : 
Είναι ή δημιουργία πολυανθρώπων άστικών κέντρων 
και ή εύκολία τής έπικοινωνίας καί τών μεταφορών, 
πού διασφαλίζουν τήν άνώδυνη φυγή.

ΕΥΛΟΓΩΣ γενναται τό άγωνιώδες έρώτημα:
ΘΑ είσβάλη τό ώργανωμένον έγκλημα καί στή 

χώρα μας; Θά είσαχθοϋν καί στήν Ελλάδα τά έγκλή
ματα βίας άπό τις βιομηχανικές χώρες μαζί μέ τά 
άλλα βιομηχανικά προϊόντα;

Η ΑΠΑΝΤΗΣΕ είναι δτι τούτο θά έξαρτηθή άπό 
τήν έγκαιρη ένίσχυσι τών άμυντικών δυνάμεων τού 
κράτους. Τά Σώματα 9Ασφαλείας, ώς ύπεύθυνος 
φορεύς, έν συναγερμώ, είναι άποφασισμένα νά δώ
σουν τή μάχη κατά τού κοινωνικού νοσήματος πού 
λέγεται έγκλημα, γιά νά προστατεύσουν τόν Ε λλη 
νικό Λαό άπό τις δυσάρεστες έπιδράσεις του. Βέβαια, 
προηγουμένως πρέπει νά συμπληρωθούν τυχόν έλ- 
λείψεις σέ έμψυχο ύλικό, σέ μέσα καί στον όργανω- 
τικό τομέα. Ή  πολιτεία είναι πρόθυμη νά τά έξο- 
πλίση ικανοποιούσα τά άπαραίτητα αιτήματα αύτών. 
Είναι, δμως, άρκετή ή θωράκισις τών Σωμάτων 
’Ασφαλείας γιά τήν μείωσι τών άδικημάτων; Καί 
τό κοινόν τι θά κάνή; Θά περιορισθή νά άγωνιά 
λόγφ έξάρσεως τής έγκληματικότητος καί θά παρα- 
κολουθή μέ άπάθεια τά συμβαίνοντα;

ΕΧΕΙ τονισθή μέ έμφασι δτι γιά νά καρποφορήση 
ή προσπάθεια αύτή τών τεταγμένων γιά τήν προστα
σία τών ύψηλών άγαθών τής κοινωνίας άστυνομικών, 
είναι άπαραίτητη ή συνδρομή καί ή συμπαράστασις 
τού κοινού προς τά δργανα τής τάξεως. Τόσον ό 
ξένος δσον καί ό έλληνικός Τύπος καί οί άρμόδιες 
Υπηρεσίες, έπαναλαμβάνουν καί ύπενθυμίζουν δτι 
ή ’Αστυνομία, ώς θεσμός τής κοινωνίας γιά τήν έφαρ- 
μογή τών Νόμων, έχει τήν άνάγκη τής βοήθειας καί 
συνδρομής αύτής γιά νά τήν προστατεύση άπό τόν 
κόσμο τών έγκλη ματιών.

ΕΝΩ, δμως, άπευθύνονται έκκλήσεις καί παραι
νέσεις προς τό κοινόν γιά τήν χρησιμότητα τής προς 
τήν Έννομη Τάξι βοήθειας του, δέν έχει, ίσως, γίνει 
γνωστόν μέ ποιον τρόπον θά πρέπει νά παρασχεθή ή 
συνδρομή αύτή. ’Επειδή τούτο είναι ζωτικής σημα
σίας, θά έπιχειρήσωμε έν συνεχείς νά άναλύσωμε 
τούς τρόπους έκείνους μέ τούς όποιους ή κοινωνία 
θά συμμετάσχη στόν άντιεγκληματικό άγώνα, γιά 
ποιόν σκοπόν θά τό κάνη καί μέ πόΐα άποτελέσματα.

ΚΑΤ’ ΑΡΧΗΝ είναι άναγκαϊον δλα τά μέλη μιας 
ώργανωμένης κοινωνίας νά τηρούν τούς Νόμους πού 
έθέσπισε ή ιδία διά τών έκπροσώπων της. Γιατί 
αν δέν τηρηθούν οί Νόμοι καί έπικρατήση ή άναρ- 
χία καί τό δίκαιον τού ίσχυροτέρου, τότε ή κοινωνία 
δέν βά άνθέξη στούς έξωτερικούς καί έσώτερικούς 
έχθρρύς της καί θά παύση κάθε ύλική καί πνευμα
τική πρόοδος σέ βάρος τών μελών πού τήν άποτε- 
λούν.
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ΕΠΕΙΤΑ, γιά νά άφοσιωθή άπερίσπαστος ό άστυ- 
νομικός στό δύσκολο έργο του, γιά νά άγαπήση τό 
έπάγγελμά του και νά αύξήση τήν άπόδοσί του, γιά 
νά ένεργή μέ ένθουσιασμό καί ύπομένη άγογγύ- 
στως τούς κόπους καί τούς κινδύνους πού έμφω- 
λεύουν στό δρόμο τής καθημερινής έπαγγελματικής 
του ζωής, είναι άναγκαία ή έπικράτησις ώρισμένων 
εύνοϊκών κοινωνικών συνθηκών. Ό  άνθρωπος πού 
έφαρμόζει τόν Νόμο χρειάζεται νά περιβάλλεται μέ 
έμπιστοσύνη καί Αγάπη άπό τήν κοινωνία. Επιθυμεί 
τήν συναντίληψι, τήν κατανόησι καί τήν καλόπιστη 
κριτική τών ένεργειών καί τών παραλείψεών του. 
Θέλει νά κατανοήση ό πολίτης τις δυσχέρειες καί 
τις παγίδες πού άντιμετωπίζει στήν προσπάθειά του 
νά προλάβη ή νά έξιχνιάση τό άδίκημα.

ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ κλίμα τόν άποθαρρύνει καί τόν 
άπογοητεύει, διότι δέν πρέπει νά μάς διαφεύγη δτι 
είναι άνθρωπος καί αύτός μέ άνάλογα συναισθή
ματα. Τόν άποκαρδιώνει ή ώργάνωμένη έκστρατεία 
έκφοβισμοϋ καί διασυρμού, ή προκατάληψις καί ή 
κακόπιστη κριτική, ή όποια μπορεί νά έχη ώς συνέ
πεια τήν ύφεσι τής άποδοτικότητός του. Θά άναφέ- 
ρωμε ένα παράδειγμα τέτοιας κριτικής. Προ όλίγων 
μηνών χιλιάδες φιλάθλων, μετά τήν λήξι ποδοσφαι
ρικού Αγώνος στή Θεσσαλονίκη, είσήλθον βια(ως 
καί «ώργισμένοι» έντός τού γηπέδου, όπου συνέ- 
βησαν μικροεπεισόδια, παρά τις δραστήριες προ
σπάθειες τών όργάνων τής Χωροφυλακής. Τήν έπο- 
μένη ήμέρα έγραψε μία έφημερίδα: «’Ακόμη μιά 
φορά τά όργανα τής τάξης άπεδείχθησαν άδύναμα νά 
φέρουν σέ πέρας τήν άποστολή τους». Δέν έλαβε, 
όμως, τόν κόπο νά ύποδείξη τί ώφειλαν νά πράξουν 
τά όργανα έναντι τών χιλιάδων «ώργισμένων», καί 
τό παρέλειψαν.. .

ΒΕΒΑΙΑ, αύτή τήν κατανόησι καί τήν έμπιστο- 
σύνη δέν τήν ζητεί ή ’Αστυνομία άπό τήν κοινωνία 
μονομερώς, άλλά ύπό τόν όρο τής άμοιβαιότητος. 
Γι’ αύτό προσπαθεί νά προσφέρη τή μεγαλύτερη 
προστασία μέ τή λιγώτερη έπέμβασι στήν έλευθερία 
τού άτόμου. Ό  σημερινός Αστυνομικός έχει ταυτισθή 
μέ τήν κοινωνία, έντός τής όποιας έργάζεται καί 
ζεΐ, δημιουργώντας κλίμα άμοιβαίας έμπιστοσύνης. 
’Εφαρμόζει τό Νόμο μέ προσήνεια, μέ εύγένεια, μέ 
προθυμία, μέ άγάπη, χωρίς μεροληψία. Δέν περιορί
ζεται μόνον στά στενά όρια τής κυρίας άποστολής 
του, άλλά έπεκτείνει τις λειτουργίες προσφοράς 
ύπηρεσιών πρός τήν κοινωνίαν.

ΕΝΑξ άλλος τρόπος συμβολής τής κοινωνίας 
στον άγώνα κατά τού έγκλήματος είναι ή διαπαι
δαγώγησή τών νέων, γιά νά μάθουν νά ύπακούουν 
στούς νόμους. Ή  εύθύνη αύτής τής διαπαιδαγωγή- 
σεως άνήκει κυρίως στήν οικογένεια. Ύπό τών γο
νέων διαπλάθεται ή προσωπικότης τού άναπτυσσο- 
μένου άνθρώπου καί ή διάπλασις αύτή πρέπει νά 
είναι σύμφυτος πρός τις άντιλήψεις περί ήθικής καί 
δικαίου. Ή  κοινωνική άποστολή τών γονέων είναι 
ύψηλή καί λεπτή καί δέ;̂  πρέπει νά περιορίζεται 
μόνον στήν παροχή τών ύλικών μέσων (τροφής, 
στέγης κ.λπ.), άλλά είναι άναγκαιον νά έπεκτεί- 
νεται καί στήν έπί ύγιών ήθικών καί κοινωνικών 
βάσεων διάπλασι τών άπειρων παιδιών. Πέραν τών 
γονέων καί οί άλλοι κοινωνικοί καί κρατικοί παρά
γοντες, έκπαίδευσις, έκκλησία κ.λπ., πρέπει νά μετα

δώσουν στούς νέους τό αίσθημα τής τιμής, τής ήθι
κής καί τού σεβασμού πρός τούς Νόμους. Έ τσι, θά 
μειωθή ή συνεχώς άνερχομένη έγκληματικότης τών 
άνηλίκων.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ τρόπος συνδρομής είναι ή ύπό 
τών πολιτών παροχή πληροφοριών κάθε ύποπτου 
δράστηριότητος καί ή άποκάλυψις τών ύποψηφίων 
δραστών άδικημάτων, άκόμη δέ καί ή άναφορά τών 
δραστών τελεσθέντων τοιούτων. Τέτοια άδικήματα εί
ναι ληστείες, κλοπές, κλοπές τροχοφόρων,ζωοκλοπές, 
ναρκωτικά, σεξουαλικά, τυχηρά παίγνια, άγορανο- 
μικά, έμπρησμοί κ.λπ. ’Ιδίως πρέπει νά ένθαρρύ- 
νωνται τά θύματα νά καταγγέλλουν τά εις βάρος των 
έγκλήματα καί νά ύποδεικνύουν έκείνους πού τά 
διέπραξαν. Γιά νά έπιτύχη ό τρόπος αύτός τής συμ
μετοχής τού κοινού στήν πρόληψι τού έγκλήματος, 
διότι κατά ένα γνωμικό «ή πρόληψις είναι καλύτερη 
άπό τήν θεραπεία», είναι άνάγκη νά ξεπερασθή ή 
προκατάληψις πού ύφίσταται γιά τούς Αποκαλύ
πτοντας τούς δράστες άδικημάτων. ’Αλλά τά κί
νητρα αύτής τής ένεργείας τών πολιτών έχουν ώς 
στόχον τήν προστασίαν τού ίδιου καί τής κοινωνίας 
καί ώς έκ τούτου ούδείς καλόπιστος κριτής δύναται 
νά άμφισβητήση τή χρησιμότητα αύτής τής ρεαλι
στικής τακτικής.

ΤΕΛΟΣ, μία άλλη μέθοδος μέ τήν όποια συμβάλ
λει άποτελεσματικώς τό κοινό στήν πάταξι τών άδι
κημάτων είναι ή « α ύ τ ο π ρ ο σ τ α σ ί  α»’. Είναι 
δέ αύτοπροστασία τά μέτρα πού έπιβάλλεται νά 
λαμβάνουν οί άνθρωποι, ώστε νά μή γίνωνται άθε- 
λήτως.. .  συνεργοί τών έγκληματιών. Θά άναφέ- 
ρωμε μερικά: Νά φωτίζουν κατά τή νύκτα τις εισό
δους τών οικιών καί τό έσωτερικόν τών καταστη
μάτων, νά άσφαλίζουν τις πόρτες καί τά παράθυρα 
τών οικιών καί καταστημάτων. Πριν διαπιστώσουν 
τήν ταυτότητα τού έπισκέπτου, ίδίςι τού νυκτερινού, 
νά μήν άνοίγουν τήν είσοδο. Οί γυναίκες νά κρατούν 
προσεκτικά τις τσάντες τους, πρός άποφυγήν άρπα- 
γής των ύπό τών «ειδικών» τού είδους. Οί κτηνο- 
τρόφοι νά μή άφήνουν άφύλακτα τά ποίμνιά των. 
Οί εύπιστοι νά μή γίνωνται θύματα άπατεώνων ύπο- 
σχομένων.. .  θαύματα, όπως, θεραπείας άσθενειών 
διά τής μαγγανείας, προφητείας τών μελλόντων νά 
συμβοΰν, Αποκαλύψεις άγνώστων κλεπτών, άπο- 
κτήσεως έραστών ή συζύγων κ.λπ. Άναφερομένη 
στό θέμα τής αύτοπροστασίας, άθηναϊκή έφημερίδα, 
τόν Νοέμβριον τού 1976, έγραφε μεταξύ άλλων: 
«Δέν είναι δυνατόν Τράπεζες νά μή διαθέτουν σύ
στημα συναγερμού μέ κατ’ εύθεϊαν σύνδεσι μέ τήν 
’Αστυνομία—γιά νά άναφερθοΰμε στό στοιχειωδέ
στερο μέσο άσφαλείας, πού ύπάρχει άκόμη καί σέ 
ύποανάπτυκτες χώρες. ’Επίσης δέν είναι δυνατόν νά 
όργανώνωνται χρηματαποστολές μέ τόση προχει
ρότητα χωρίς πεπειραμένους καί έν ένεργείςι άστυ- 
νομικούς, χωρίς προηγούμενη συνεννόησι μέ τήν 
άρμόδια άρχή».

ΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ είναι ότι τό κοινόν πρέπει 
νά συνειδητοποιήση τήν άνάγκη τής πρός τις Αρμό
διες άστυνομικές Αρχές παρρχής συνδρομής καί 
συνεργασίας. Ή  τακτική αυτή έναρμονίζεται μέ τό 
ίδιον τό συμφέρον του. Έ τσι βοηθά άποτελεσματι
κώς στήν προστασία τού κοινωνικού συνόλου. Ή  
προσφορά αύτή τών πολιτών, άποτελεϊ σημαντική 
έπαλξι στή μάχη κατά τής έγκληματικότητος.
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ΠΡΟΣΦΑΤΑ στην ’Αθήνα με
ρικά καταστήματα πού έχουν αδυ
ναμία στην πώληση ξένων περιο
δικών μέ προκλητικές φωτογραφίες 
«πορνο» χωρίς νά άντιλαμβάνονται 
ίσως το κακό πού προξενούν, στην 
προσπάθειά τους νά κερδοσκοπή
σουν, κρέμασαν στις βιτρίνες τους 
κι Ινα περιοδικό - ξένο κι αύ- 
τό-πού λίγο πολύ μπορούσε νά δια- 
φημισθή μέ την φράση: «Τά ναρκω
τικά καί πώς νά τά δοκιμάσετε» ή 
πιο σωστά «πώς νά τά άπολαύσε- 
τε». Φυσικά, οί δικαστικές καί ά- 
στυνομικές αρχές έκαναν την δου
λειά τους: Κατάσχεσαν τό περιοδι
κό, άσκησαν διώξεις εναντίον τών 
ύπευθύνων καί μέ άγρυπνο μάτι 
παρακολουθούν μήπως τό πράγμα 
έχει συνέχεια. 'Όμως τό πρόβλημα 
δέν είναι έδώ ή μάλλον δέν περιορί
ζεται εδώ. Έ χει άλλες προεκτά
σεις, ικανές νά άνησυχήσουν καί νά 
προβληματίσουν κάθε σωστά σκε- 
φτόμενο πολίτη της χώρας μας του
λάχιστον, γιατί γιά άλλες χώρες άλ
λοι είναι ύπεύθυνοι, χωρίς αύτό νά 
δηλώνει άδιαφορία γιά τήν τύχη τών 
άλλων άνθρώπων καί τά προβλή
ματα τών άλλων κοινωνιών πού άλ
λωστε έχουν στενή σχέση μέ τήν 
έλληνική πραγματικότητα μιά καί 
άποτελουν τήν πηγή εμπορίου αύ- 
τοΰ του θανάτου.

'Η δική μας χώρα είναι ένα σύνο
λο άνθρώπων πού ζουν καί μοχθούν 
μέ μόνη ίσως έπιθυμία νά δοΰν τά 
παιδιά τους νά προοδεύουν, νά γί
νονται συνεχιστές σέ 6,τι καλό βροΰν 
καί νά κρατήσουν τήν ήθικότητά 
τους σέ έπίπεδα ανθρώπινης άξιο- 
πρέπειας άνάλογης μέ τήν παρά
δοση αύτοΰ τού τόπου. "Ολος ό ά- 
γώνας τού 'Έλληνα γίνεται γιά τά 
παιδιά καί δλα του τά όνειρα στηρί
ζονται σ’ αύτά. Σπάνια σ’ άλλη χώρα 
θά δούμε αύτό τό φαινόμενο πού σέ 
μάς μένει άκλόνητο καί μέρα τή μέ
ρα μεγαλώνει. Έ τσι ι δλα δείχνουν 
ότι σέ λίγο οί νέοι πού θά πάρουν στά 
χέρια τους καίθάύπηρετήσουν σέ δ- 
λες τις κοινωνικές λειτουργίες θά

μοχθήσουν κι αυτοί μέ τήν σειρά 
τους γιά τούς δικούς τους άπογό- 
νους. Γιά νά γίνει δμως αύτό πρέ
πει ή κοινωνία τους νάναι καλά θε
μελιωμένη, στεργιωμένη δχι βέβαια 
στις στενοκέφαλες δεισιδαιμονίες άλ- 
λά στις άνθρώπινες άξιες πού έχουν 
τήν δύναμη νά διατηρήσουν δπως 
διατήρησαν μέσα σέ χρόνια δύσκολα 
τον Ελληνισμό, νά θρέψουν καί νά 
μεγαλώσουν τούς πνευματικούς της 
ορίζοντες άνεβάζοντας παράλληλα 
καίτό πολιτιστικό της έπίπεδο.

Σ’ αύτή τήν κοινωνία δέν έχουν 
θέση τά ναρκωτικά. *Η άνθρώπινη 
ύπαρξη καταξιώνεται μέ ξεκάθαρο 
μυαλό καί μέ πνευματικούς παρά
δεισους κι δχι μέ τις «μοντέρνες» 
παραφροσύνες καί τις πλαστές ήδο- 
νογόνες καταστάσεις πού άντί γιά 
άπελευθέρωση φέρνουν τήν ύποτα- 
γή της άνθρώπινης διάνοιας καί 
βούλησης στά πάθη. ’Από τήν πλευ
ρά της προστασίας, τό Κράτος, 
μέ τά δικαστικά καί άστυνομικά 
του δργανα, έχει κηρύξει άπό χρό
νια ένα πολυμέτωπο καί άδιάκοπο 
πόλεμο έναντίον τών εμπόρων καί 
τών καταναλωτών τών ναρκωτικών 
καί ταυτόχρονα μέ κληρικούς, έκ- 
παιδευτικούς, κοινωνικούς λειτουρ
γούς καί κοινωνιολόγους διοργα- 
νώνει διαλέξεις, έκθέσεις καί άλλες 
έκστρατεΐες ένημερώσεως τών νέων 
πάνω στο θέμα αύτό. Έ τσι ή έλ
ληνική πραγματικότητα δέν περί- 
μενε ποτέ τήν κυκλοφορία εντύπου 
πού μέ τρόπο ξεκάθαρο θά έδινε ο
δηγίες #αί θά προπαγάνδιζε άνοιχτά 
τήν χρήση τών ναρκωτικών. Φτηνή 
βέβαια ή προπαγάνδα, πολύ πιό 
φτηνά καί χαμηλά τά κίνητρά της, 
μά έπικίνδυνη δσο καμμιά άλλη, άν 
σκεφτοΰμε πώς κάθε ναρκομανής 
είναι ένας μελλοθάνατος καί ταυ
τόχρονα ένας εγκληματίας ή στήν 
καλύτερη καί πιό αισιόδοξη σκέψη 
ένας ισόβια φυλακισμένος στις φυ
λακές τού πάθους του ή της πολιτείας. 
Αύτά τά δείχνουν καθαρά τά θολά 
του μάτια καί ή παθιασμένη έκφρα
ση τού προσώπου του, γεμάτη ρυτί

δες, σκιές χαμένης αύτοπεποίθησης. 
Τό δείχνει καθαρά ή ώρα πού άρχί- 
ζει τήν άναζήτηση τών ναρκωτικών 
καί δέν τά βρίσκει, τά χτυπήματά 
του, τό κλάμα, ό παροξυσμός, ή 
ύστερία καί ή συντριβή του κα
τόπιν, συντριβή μιάς άνθρώπινης 
ύπαρξης πού άπομένει κορμί άδύνα- 
μο, ξαπλωμένο στή γη, μέ βαριά - 
άνύπαρκτη σχεδόν - άνάσα, τυλι
γμένο στον ιδρώτα, μέ μάτια άδεια, 
ορθάνοιχτα, στηλωμένα κάπου ψη
λά, χέρια παραλυμένα, ματωμένα 
άπ* τά ίδια τους τά νύχια, κουρέλι, 
νά θυμίζει έναν χθεσινό καί νά έπι- 
βεβαιώνει έναν αύριανό θάνατο. Τό 
άποκαλύπτει ή δολοφονία σέ στι
γμές παροξυσμού, στιγμές πού ή 
ήρωίνη, ή μορφίνη, τό χασίς καί τ’ 
άλλα ναρκωτικά τρικυμίζουν καί 
θολώνουν τό μυαλό ή ή αύτοκτονία 
σέ στιγμές τραγικής άπόγνωσης.
Νάταν δμως μόνο αύτό... Νά στα
ματούσε ή καταστροφή στον έαυτό 
του ή σ’ άλλο θύμα; νΟχι. Πίσω άπ* 
αυτόν άκολουθεΐ μιά σειρά άλλων 
υποψήφιων θυμάτων: Του πατέρα, 
της μάννας, τών άδελφών, της γυ
ναίκας, τών παιδιών του άν δυστυ
χώς έχει οικογένεια. Πικραμένοι 
άβάσταχτα άπ’ τή ντροπή καί τό 
χαμό άπ’ τήν καταστροφή καί τά 
έρείπια, μέ πληγωμένα τά δνειρά 
τους θά σβύσουν κι αύτοί ή θά πά
ρουν τον ίδιο δρόμο, μέ τά ίδια άπαί- 
σια άποτελέσματα καί τήν ίδια τρα
γική τύχη. Καί οί έκδοτες, ναρκο
μανείς ίσως κι αύτοί - άν καί συνή
θως τά άφεντίκά τών βρώμικων επι
χειρήσεων δέν σκάβουν μόνοι τους 
τούς δικούς τους τάφους, περιορί
ζονται νά σκάβουν άλλων τάφους-θά 
κερδοσκοπούν καί θά άπολαμβά- 
νουν μέ τά χρήματα τών δυστυχι
σμένων θυμάτων τους καί θά μη
χανεύονται νέους τρόπους γιά περισ
σότερα κέρδη. ’Από τήν άλλη πλευ
ρά ή πολιτεία θά συνεχίζει νά άγωνί- 
ζεται νά κατάσχει, νά δικάζει καί 
ή κοινωνία ν’ άργοτυλίγεται άπό 
τόν μαρασμό καί νά· πλησιάζει δλο 
καί περισσότερο στό γκρεμό.



'Όμως αυτά δέν είναι παρά σκέ
ψεις άπαισιόδοξες, σκέψεις πού γί
νονται μέ τήν άπουσία τού συλλογι
σμού δτι οι νέοι μας ώριμοι καί σω
στοί, άντιδρουν καί θά άντιδρομν 
συνέχεια σ’ αύτδ τον ξεπεσμό. Οι 
νέοι μας περισσότερο λογικοί σή
μερα άπύ κάθε άλλη έποχή θά άντι- 
σταθουν, πρέπει ν’ άντισταθουν σ’ 
αύτύν τύν μαρασμό. Σήμερα πού ή 
επιστημονική έρευνα καί ή κριτική 
της έλεύθερης βούλησης του άνθρώ- 
που έχουν χαράξει μέ τις σφραγίδες 
τους τήν πολιτιστική άνάπτυξη τής 
κοινωνίας καί ιδιαίτερα των νέων 
πού γεμίζουν τις Γυμνασιακές καί 
Πανεπιστημιακές αίθουσες είναι ά- 
δύνατη, άντίθετη πρύς τή φυσική 
νομοτέλεια ή σκέψη πώς τά ναρκω
τικά θά υιοθετηθούν άπύ τούς νέους 
άνθρώπους. Σήμερα πού ό τύπος καί 
τά άλλα μέσα τής μαζικής ένημερώ- 
σεως φέρνουν πολύ κοντά στή σκέψη 
τού κάθε άνθρώπου τις εικόνες πού 
χαρακτηρίζουν τή χρήση των ναρ
κωτικών, είναι άδύνατο νά πιστέ
ψει κανείς πώς τύ μόνο πού μένει 
είναι νά περιμένουμε τήν έξάπλωση 
τού άργοΰ θανάτου. "Οχι. Καλά 
θεμελιωμένη καί ή σύγχρονη γενιά 
σ’ 6,τι καλό κληροδοτήθηκε άπ’ 
άλλες γενιές, μεστωμένη άπύ γνώ
σεις καί δνειρα, μέ τήν βοήθεια 
τής οικογένειας, τής εκκλησίας καί 
τού κράτους θά δώσει τήν μάχη 
γιά νά μή μολυνθή ποτέ άπύ τήν 
καρκινογόνο άρρώστια των ναρκω
τικών. Μόνοι τους οι νέοι μας θά 
σκεφτοΰν καί θ’ άποφασίσουν. Καί 
ή άπόφαση αυτή δέν θάναι γιά τήν 
άντίσταση μόνο τού εαυτού τους 
στά ναρκωτικά, άλλά καί γιά τήν 
διαφώτιση τών άλλων πού ή άγνοια 
καί ή έλλειψη ψυχικής δύναμης τούς 
στερεί τά εφόδια νά γνωρίζουν 
πολλά καί άκόμα ή σωτηρία αύ- 
τών πού σέ μιά άτυχη καμπή τής 
ζωής τους τά δοκίμασαν καί συ
νεχίζουν νά ζοΰν μ* αυτά καί γι# 
αύτά. Πρέπει αύτοί πιά νά οδηγή
σουν τύν άγώνα αύτόν. Νά γίνουν 
νέοι — άγνοί — σταυροφόροι καί ή 
πειθώ τους νά γίνει τύ γρανιτένιο 
τείχος πού πάνω του θά σταματή
σουν καί θά συντριβοΰν οί παραλο- 
γισμοί τής άνθρώπινης περιέργειας 
καί διαφθοράς. Μόνο έτσι ό τόπος 
μας θά μπορέσει νά μείνει άνεπη- 
ρέαστος, ελεύθερος, καί άτρωτος 
άπύ τά ναρκωτικά. Ή  μέχρι σήμε
ρα καταπολέμησή τους πέτυχε τύ 
έπιθυμητύ άποτέλεσμα. Παρ’ δλο 
δτι ή χώρα μας σάν γεωγραφική 
τοποθεσία βρίσκεται στύ πέρασμά

τους άπ* τήν ’Ανατολή στή Δύση, 
άπ’ τήν 5Ασία στήν Ευρώπη καί 
στήν ’Αμερική καί χρησιμοποιείται 
σάν τόπος διακινήσεως τών ναρκωτι
κών πράγμα πού σημαίνει δτι θάταν 
αν δχι φυσικύ πάντως δυνατύ άποτέ
λεσμα ή έξάπλωσή τους, παρουσιά
ζεται τύ φαινόμενο άντίδρασης στύ 
σύνολο τού πληθυσμού μέ άποτέ
λεσμα νά διατηρείται ή μέν χρήση 
σέ πολύ χαμηλά άριθμητικά πο
σοστά, ή δέ δίωξή τους καί τά 
άποτελέσματά της σέ πραγματικά 
θαυμαστά ΰψη, πού σημαίνει δτι 
στήν χώρα μας δχι μόνο ή έξάπλω
ση εμποδίζεται άποτελεσματικά, άλ
λά καί ή διακίνησή τους μέ σκοπύ 
τήν εμπορία στις άγορές τής Εύρώ- 
πης καί τής ’Αμερικής καταπολε
μείται. Αύτή ή επιτυχία δέν οφεί
λεται μόνο στά δργανα τής πολι
τείας. ’Οφείλεται στήν γνώση τού 
Ελληνικού Λαού τών τραγικών 
συνεπειών πού άκολουθοΰν τήν χρή
ση τους καί στήν επίγνωση τής 
ευθύνης τών νέων άπέναντι στήν 
κοινωνία, στήν πολιτεία, στήν 
οικογένεια καί στήν άνθρώπινη οντό
τητα. Αύτή ή επίγνωση τής εύθύ- 
νης μαρτυρεί ώριμότητα σκέψης 
καί γνώση τού καλού καί τού κακού.
Έ χει γίνει πιά «πιστεύω» τής 
νέας γενιάς δτι ή ήθική λύτρωση 
δέν είναι ή κατάσταση άδειας καί 
τεχνητής ήρεμίας ή ή δημιουργία 
παραισθήσεων καί κόσμων επιθυ
μητών μά ψεύτικων, άλλά ή τελική 
νίκη πάνω στά ένστικτα, πάνω 
στά πάθη, μετά άπύ άγώνα 
πού θά έχει εφόδια καί δπλα τήν 
άλήθεια καί τήν δικαιοσύνη καί ή 
δημιουργία ένύς κόσμου πραγμα
τικού μέσα στύν οποίο ή άνθρωπίνη 
συνείδηση θά βασιλεύει καί θά 
εξασφαλίζει τήν ήρεμία καί τήν 
ειρήνη τού κοινωνικού συνόλου. 'Η 
διάλυση τής κοινωνίας είναι τύ 
καταστρεπτικύ άποτέλεσμα τών 
ναρκωτικών γιατί ή άτομική 
καταστροφή συνδέεται άμεσα μέ 
τήν κοινωνική. Καί είναι άλήθεια 
δτι κάθε καταστροφή έχει γενεσιουρ
γέ αιτία κάτι πού τύ χαρακτηρί
ζουμε κακό. Καί δπως δ Γερμανός 
φιλόσοφος Σοπενχάουερ έγραψε : 
«Τίποτε δέν χαμηλώνει τόσο τύ 
πνευματικό επίπεδο άπύ τύν θαυ
μασμό καί τήν εξύμνηση τού κα
κού». Τύ πνευματικό επίπεδο τού 
άτόμου καί τής κοινωνίας χαμηλώ
νει καί τελματώνεται μέ τήν άνα- 
ζήτηση καί τήν χρήση τών ναρκω
τικών. *Η κατάσταση τής ψυχικής 
καί πνευματικής ύποδούλωσης άπο-

ξενώνει τύ άτομο άπύ κάθε ελπί
δα γιά ζωή, γιατί έχει πιά σταμα- 
τίσει ή ζωή του καί οί εξωτερικές 
επιδράσεις σταματούν νά τού προ
σφέρουν διεγέρσεις γιά δράση καί 
δημιουργία. Παράλληλα τά τείχη 
γύρω του, γύρω άπύ τήν συνείδηση, 
τύν ψυχικό κόσμο καί τήν πνευματι
κότητα του υψώνονται κατακόρυφα 
καί σχεδόν μόνιμα. Τύ μόνο πού 
άπομένει στύ άτομο πού έπέτρεψε 
ή μάλλον άγκάλιασε τά ναρκωτικά 
είναι νά ζήσει στις στιγμές τής 
έπίδρασης, τύν κόσμο τών παραι
σθήσεων καί σέ στιγμές ήρεμίας νά 
άναζητήσει καινούργιες καί με
γαλύτερες ποσότητες γιά περισ
σότερη συγκίνηση. Οί ορίζοντες πού 
άνοιξε γύρω του αύτή ή συνή
θεια τύν άπομονώνουν άπύ κάθε 
άξια. *Η άνάπτυξή του σταματάει 
εδώ. ’Εδώ δμως άρχίζει καί ή 
άντίδραση τών νέων πού έχουν 
ξεκαθαρίσει μέσα τους τις έννοιες 
«πνευματικότητα» καί «δημιουρ
γία» καί έχουν άποφασίσει νά προ
σφέρουν κι αύτοί τά δικά τους επι
τεύγματα χωρίς νά γκρεμίζουν τύν 
δικό τους πολιτισμό. Καί ξέρουν 
καλά πώς σέ κάθε πολιτισμό έχουν 
θέση ή λογική κι οχι τύ παρά
λογο, ή άγάπη κι δχι ή άδια- 
φορία, οί ζωντανοί κι δχι οί νεκροί.

Αύτές τις σκέψεις τεκμηρίωσε τύ 
ενδιαφέρον τών χιλιάδων νέων πού 
έπισκέφθηκαν στύ Βόλο τήν Έκθεση 
Ναρκωτικών πού είχε διοργανώσει 
ή Μητρόπολη. Οί νέοι δέν άντιμε- 
τώπισαν τήν Έκθεση σάν κάτι 
τύ πρωτότυπο, άλλά σάν κάτι πού 
διδάσκει, πού άνακαλύπτει τολμη
ρές πτυχές αύτου τού κοινωνικού 
καρκινώματος. Οί επισκέψεις καί 
τύ ενδιαφέρον πού εκδηλώθηκαν, βε
βαίωσαν πώς οί νέοι μας δέν υιο
θετούν τά ναρκωτικά, ούτε πιστεύ
ουν σέ τεχνητούς παράδεισους, άλ
λά μόνο στήν άξία τής ψυχής καί 
τού πνεύματος, σάν δυνάμεις δη
μιουργίας.

Ό  π α ρ α τ η ρ η τ ή ς
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ΕΓΙΝΕ άπό τΙς 24 ‘Απριλίου μέχρι τίς 
7 Μαΐου, στό Πνευματικό Κέντρο της 
Τεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος, στό 
Βόλο, ή πρώτη «‘Έκθεση κατά των Ναρκω
τικών» στήν Ελλάδα, μέ πρωτοβουλία 
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δη
μητριάδος κ. Χριστόδουλου. Τήν Έκθεση 
ώργάνωσε καί έπιμελήθηκε τό ‘Αρχηγείο 
Χωροφυλακής.

Ή  Έκθεση κατά των Ναρκωτικών πε- 
ριελάμβανε φωτογραφίες καί σκίτσα άνα- 
φερόμενα στή ζωή τών ναρκομανών, προ
βολή σλάΐτς καί κινηματογραφικής ταινίας 
γιά τά καταστρεπτικά άποτελέσματα πού 
ακολουθουν τήν χρήση τους, άναπαράσταση 
δωματίου—τεκέ — τοξικομανούς, άφίσσες 
μέ συνθήματα έναντίον τών κάθε είδους 
ναρκωτικών, διαλέξεις καί συζητήσεις γιά 
τήν λύση τών άποριών πού πρόκυπταν 
στούς έπισκέπτες τής Έκθέσεως, διανομή 
έντύπων μέ διαφωτιστικύ περιεχόμενο κα
θώς καί έπίδειξη φυσικών ναρκωτικών καί 
τοξικών ούσιών σέ άκατέργαστη καί κα
τεργασμένη μορφή.

Τήν Έκθεση έγκαινίασε ό ‘Αρχηγός 
Χωροφυλακής ‘Αντιστράτηγος κ. Νικόλαος 
Κουτσιανάς. Κατά τήν τελετή τών έγκαι- 
νίων παρέστησαν οί Σεβασμιώτατοι Μη
τροπολίτες Δημητριάδος κ. Χριστόδουλος 
καί Δωδώνης κ. Χρυσόστομος, ό ‘Ανώτε
ρος Διοικητής Χωροφυλακής Θεσσαλίας 
Ταξίαρχος κ. *ΑΘ. Μελιντζής, ό Νομάρχης 
Μαγνησίας κ. Δ. ‘Αναστασιάδης, οί Βου
λευτές του νομού, ό Δήμαρχος Βόλου κ. 
Θ. Κλαψόπουλος, ό ‘Ανώτερος Διοικητής 
Φρουράς Βόλου κ. Ξιφαράς, όΕίσαγγελεύς 
Πρωτοδικών κ. Α. Καφίρης, ό Πρόεδρος 
Πρωτοδικών κ. Γιολδάσης, ό Διοικητής 
Διοικήσεις Χωροφυλακής Συνταγματάρ
χης κ. *1. Ξηράκης, άλλοι έπίσημοι καί 
πλήθος κόσμου.

Κατά τήν διάρκειαν τών έγκαινίων μί
λησε ό Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Δημητριάδος κ. Χριστόδουλος καί τόνισε 
τήν άνησυχία τής ‘Εκκλησίας γιά τόν 
κίνδυνο πού διατρέχει ή νεολαία άπό τήν 
έξάπλωση τών ναρκωτικών καθώς καί 
τήν άγάπη καί τήν στοργή πού έπιδιώκει 
νά > προσφέρει στούς νέους άνθρώπους. 
Ό  Σεβασμιώτατος ζήτησε άπ* όσους 
έχουν τήν δύναμη καί τήν θέληση νά συνε-

χίσουν τήν έκστρατεία κατά τών ναρκωτι
κών στά στάδια τής ένημερώσεως καί 
προλήψεως. Στή συνέχεια ό κ. Νομάρχης 
άφου συνεχάρη τήν ‘Ιερά Μητρόπολη Δη
μητριάδος καί τό Σώμα τής Χωροφυλακής 
γιά τήν διοργάνωση τής μοναδικής στά 
χρονικά τής χώρας μας Έκθέσεως, 
τόνισε τήν άνάγκη εύρύτερης έξορμή- 
σεως έκ μέρους τής πολιτείας καί άλλων 
όργανώσεων γιά τήν πλήρη ένημέρωση τών 
νέων πάνω στά θέματα τών ναρκωτικών 
καί τούς κινδύνους πού άκολουθουν τήν 
χρήση τους. *0 ΕΙσαγγελεύς κ. Καφίρης 
σέ λόγο του μετά τόν κ. Νομάρχη άναφέρ- 
θηκε στήν έξάπλωση τών ναρκωτικών 
πού τήν χαρακτήρισε κοινωνικό πρόβλημα 
πού όδηγεΐ στήν ψυχοπαθολογική άλλο ίω
ση τής προσωπικότητας του άτόμου, μέ 
άποτέλεσμα τήν όδήγησή του στό ψυχια
τρείο ή τή φυλακή ή τό νεκροταφείο.’Ακο
λούθως ό ‘Αρχηγός Χωροφυλακής ‘Αντι
στράτηγος κ. Νικ. Κουτσιανάς άνέπτυξε 
τά αίτια πού σπρώχνουν τά άτομα στή χρή
ση τών ναρκωτικών καί πού δέν είναι άλ
λα παρά ή ροπή γιά φυγή άπό τήν πραγμα
τικότητα, ή περιέργεια γιά άπόκτηση νέ
ων έμπειριών, ή λανθασμένη άντιμετώπιση 
του άγχους τής έποχής μας καί ή άγνοια 
τών κινδύνων πού περιβάλλουν τό σύγ
χρονο κοινωνικό άτομο καί Ιδιαίτερα τούς 
νέους. Επίσης έπεσήμανε τό γεγονός τής 
καταστροφής τών φορέων τής κληρονομι
κότητας άπό τήν χρήση τών τοξικών ού
σιών.

Τέλος ό Μοίραρχος κ. Θ. Δακουράς μέ 
διάλεξη πού' συνοδεύονταν άπό τήν προ
βολή σλάΐτς, άνέπτυξε λεπτομερώς τό θέμα 
τών ναρκωτικών, τά αίτια καί τά άποτε
λέσματα, ένώ κατά τήν έπακολουθήσασα 
προβολή τής κινηματογραφικής ταινίας ό 
Άντισυνταγματάρχης κ. Ν. Τζαμουράνης 
έπεξήγησε τά διάφορα στάδια τής πορείας 
τών τοξικομανών κατά τήν άναζήτηση 
του πλάστου τους παραδείσου.

Τήν Έκθεση κατά τών ναρκωτικών 
έπισκέφθηκαν τουλάχιστον 10.000 άτομα, 
οί μαθητές καί οί μαθήτριες τών Δημοσίων 
καί Ιδιωτικών Γυμνασίων, Λυκείων καί 
Τεχνικών Σχολών του νομού. Τις διαλέ
ξεις καί τις προβολές τής κινηματογραφι
κής ταινίας καί τών σλάΐτς πού έπαναλαμ- 

«βάνονταν τέσσερες καί πέντε φορές τήν 
ή μέρα άκολουθουσε διαλογική συζήτηση, 
κατά τήν όποία οί ειδικευμένοι ’Αξιωμα
τικοί τής Χωροφυλακής άπαντοΰσαν στις 
έρωτήσεις τών έπισκεπτών, ξενάγηση στό 
χώρο τής Έκθέσεως καί έπεξήγηση τών 
έκτεθειμένων. Ή  μεγάλη άπήχηση πού 
είχε ή Έκθεση κατά τών ναρκωτικών στό 
κοινό του Βόλου έδειξε πώς είναι πιά και
ρός στή χώρα μας ν* άρχίσει όργανωμένη 
ή έκστρατεία γιά τήν ένημέρωση του κοι
νού καί ή άντιμετώπιση αύτής τής ήθικο- 
κοινωνικής πληγής νά πάρει πανελλήνιο 
χρώμα. Στό Βόλο, ό Σεβασμιώτατος Μη
τροπολίτης Δημητριάδος κ. Χριστόδουλος, 
σήκωσε πρώτος τήν σημαία αύτοΰ του 
άγώνα καί έρριξε τά πρώτα συνθήματα. 
Δέν μένει παρά ή συνέχεια. Τό πρώτο βήμα 
άπέδειξε ότι πολλά μπορούν νά κατορθω
θούν άρκεΐ νά ύπάρχει θέληση. Ή  Χωρο
φυλακή, πού κάθε στιγμή άγρυπνά καί 
διώκει άμείλικτα τά ναρκωτικά καί τό 
κύκλωμά τους, είναι πάντα πρόθυμη νά 
βοηθήσει τόσο τήν Εκκλησία, όσο καί άλ
λες κοινωνικές όργανώσεις καί συλλόγους 
πού θά θελήσουν νά πολεμήσουν αύτή 
τήν κοινωνική πληγή. Καί είναι χρέος 
όλων ό άγώνας νά μή προχωρήσει άλλο 
αύτή ή μάστιγα στήν κοινωνία μας. Είναι 
καθήκον ή προφύλαξη καί ή προστασία

τής νεολαίας πού πάνω της στηρίζονται 
όλα τά όνειρα αύτου του τόπου καί ή ένη- 
μέρωσή της γιά τούς κινδύνους πού παρα
μονεύουν σέ κάθε βήμα τών νέων. Πρέπει 
νά άποκαλυφθή ώμή ή άλήθεια καί ή δρα
ματική πορεία τών τοξικομανών πρός τήν 
καταστροφή καί τήν άπόγνωση. Είναι και
ρός νά πέσει άρκετό φώς σ* όλα τά τραγικά 
άποτελέσματα αύτου του πάθους γιατί 
μόνο ή γνώση τής άλήθειας μπορεί νά βοη
θήσει θετικά τούς νέους, πού πρέπει νά μά
θουν πώς άρχίζει καί που τελειώνει ή πε
ριέργεια καί ή άναζήτηση τών νέων έμπει- 
ριών. Ή  Έκθεση έδειξε ότι οί νέοι περι
μένουν τήν δημιουργία προϋποθέσεων γιά 
μιά εόρρωστη κοινωνία. Έ να άπόσπασμα 
άπό τό βιβλίο έντυπώσεων τής Έκθέσεως 
κατά τών ναρκωτικών δείχνει χαρακτηρι
στικά τήν άγωνία τών νέων γιά τήν έξά
πλωση του άργου θανάτου: «Σάς εύχαρι- 
στουμε θερμά γιά τήν έκστρατεία σας κα
τά τών ναρκωτικών, πού όλο καί περισσό
τερους νέους άνθρώπους όδηγοΰν στήν 
καταστροφή καί στόν θάνατο. Σάς παρα- 
καλοΰμε νά μείνει άμείωτο τό ένδιαφέρον 
σας γιά τόν διωγμό τών ναρκωτικών άπό 
τή ζωή μας πού χωρίς άμφιβολία θά τήν 
κάνει καλύτερη, πιό σταθερή κοντά στό 
Θεό μας. Σάς παρακαλοΰμε, έξαλείψτε 
τήν σύγχρονη μάστιγα, τά Ναρκωτικά. 
I. Άγγελίδης, μαθητής Γ '. Λυκείου, Α'. 
Άρρένων Βόλου». Καί μιά καί άναφέραμε 
τήν παραπάνω σημείωση είναι άδύνατο νά 
μήν άναφέρουμε τό συγκινητικό κάλεσμα 
του ’Αποστόλη Βαβύλη, μαθητή Β \ Λυ
κείου Τρικάλων: «Ή  δουλειά του Δεσπό
τη τής Μαγνησίας ή καλύτερα όλης τής 
Μητρόπολης πάνω στό τόσο μεγάλο θέμα 
πού λέγεται ναρκωτικά άξίζει πολλά συγχα
ρητήρια. Οί σημερινοί νέοι μέσα στήν άσ- 
φυκτικά καταναλωτική κοινωνία πού άπό 
παντού τούς πνίγει, άναζητώντας καινούρ
γιους δρόμους νά διοχετέψουν τίς δυνάμεις 
τους καί τίς βλέψεις τους, εύκολα παρα- 
σέρνονται—άν δέν καθοδηγούνται κατάλ
ληλα γιά τούς γύρω τους κινδύνους. Συμ
μαθητές, Συμμαθήτριες: μακρυά άπ* τύν· 
ψεύτικο παράδεισο.
Ένας άμερικανός γιατρός είπε: 
«Μπροστά σέ μιά ωραία άμμουδιά, σέ μιά 
ωραία ά^ρογιαλιά άποκτάς έφηβε τών 16 
χρόνων περισσότερη καί κυριώτερη πραγμα
τική εύτυχία άπό ότι μέ τόΙ-j.S.D. καί τήν 
ήρωΐνη....» Εμπρός λοιπόν συμμαθη
τές, συμμαθήτριες μαζί στόν άγώνα γιά 
τήν έξάλειψη τής μάστιγας πού λέγεται 
λευκός θάνατος. Ό  πνευματικός μας πα
τέρας μάς έδωσε τό παράδειγμα. "Ας άκο- 
λουθήσουμε. ΟΧΙ λοιπόν στούς έμπόρους 
του λευκοΰ θανάτου, σ* αύτούς πού δέν 
τούς συμφέρει τό ήθικοπνευματικό μας 
άνέβασμα. Καί καλύτερα θάταν νά σκεφτεί 
ό καθένας μας ποιοι καί γιατί έχουν συμ
φέρον άπ* τή δίκιά μας κατάπτωση, ποιούς 
δέν συμφέρει νά δούνε κατάφατσα τή ζωή. 
Ποιοι θέλουν νά κρατήσουν τή σάπια τους 
κοινωνία άπ* τά φυτά πού λέγονται ναρ
κομανείς. Ποιοι τέλος δέν θέλουν νά μάς 
άφήσουν νά νοιώσουμε τήν πραγματική 
ζωή καί έλευθερία».

Ή  Έκθεση έναντίον τών ναρκωτικών 
θά συνεχιστή καί σ* άλλες πόλεις τής 
χώρας μας, μέ τήν φιλοδοξία δλη ή Ελλά
δα νά μπορέσει νά δει άπό κοντά καί νά 
μάθει τί είναι τά ναρκωτικά καί γιατί πρέ
πει νά μείνουν μακρυά άπό τόν τόπο μας. 
Πίστη όλων τών άνδρών του Σώματος τής 
Χωροφυλακής είναι δτι δ άγώνας τους θά 
δικαιωθή καί θά βοηθηθή άπό δλους τούς 
πολίτες. "Αλλωστε ή κοινωνία του Βόλου 
έδωσε πρώτη τό παράδειγμα.
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ΑΝ ΚΑΙ πολλά μας είναι γνωστά γιά τις 
έπιδράσεις καί τά άποτελέσματα τών 
ναρκωτικών γενικά, ό ίδιος ό ναρκομανής 
παραμένει άκόμα άληθινό αίνιγμα. Ή  
κατάρα τών ναρκωτικών έχει άποδοθεϊ στις 
άθλιες συνθήκες ζωής πού έπικρατούν στις 
φτωχογειτονιές, στήν εύχέρεια έπαφής 
μέτά ναρκωτικά, στούς διαθέτες τοϋ «πρά
γματος» καί στό όργανωμένο έγκλημα.

Καί ένώ καθένας άπό αύτούς τούς παρά
γοντες μπορεί νά συνεισφέρει, άνάλογα 
στήν ύποδούλωση τοϋ άτόμου στά ναρκω
τικά, στήν «έξάρτηση», καμμιά συγκεκρι
μένη αιτία ή μεμονωμένη κατάσταση δέν 
όδηγεΐ φανερά σ’ αύτήν, άφοϋ ή «έξάρτη
ση» άπό τά ναρκωτικά, ό έθισμός, άπαν- 
τάται σέ όλες τις κοινωνικές καί οικονο
μικές τάξεις.

Δέν μπορεί νά προκληθεΐ «έξάρτηση» 
άπό τά διάφορα ναρκωτικά, χωρίς χημική 
έπίδραση. Παρ’ όλα αύτά, ένώ έκατομμύ- 
ρια άνθρώπων χρησιμοποιούν ναρκωτικά 
φάρμακα γιά Ιατρικούς λόγους, έλάχιστοι, 
άναλόγως, άπό αύτούς γίνονται ναρκομα
νείς.

Είναι άλήθεια ότι σέ «μητροπολιτικές» 
περιοχές μπορεί κανείς, κατά κανόνα, νά 
συναντήσει όμάδες «σκληρών» ναρκομα
νών, ένώ ή μεγάλη άναλογία νεαρών άτό- 
μων πού χρησιμοποιούν ναρκωτικά, βρί
σκεται στά «γκέττο». Στις «μητροπολιτι- 
κές» περιοχές, παρ’ όλο πού τά ναρκωτικά 
μπορεί νά είναι εύκολο νά βρεθούν στις 
γωνιές τών δρόμων, μόνο ένα μικρό ποσο
στό άτόμων καταλήγει στά «Φάρμακα» 
αύτά.

Κατά τό πλεΐστον, οί «σκληρού) ναρ
κομανείς πάσχουν άπό διάφορες μορφές 
συναισθηματικής άστάθειας ή όποία μπο
ρεί νά ήταν ή νά μήν ήταν φανερή πριν 
άπό τήν άρχική χρήση τού ναρκωτικού. 
Σέ ώρισμένες περιπτώσεις, μπορεί νά 
ύπάρχει «παρελθόν», (συχνά άδιάγνωστο), 
ψυχιατρικών άνωμαλιών. Μερικοί ψυχία
τροι, έχουν πει ότι οί ναρκομανείς διακρί- 
νονται άπό μιά συμφυή άνικανότητα 
άναπτύξεως ούσιαστικών διαπροσωπικών 
σχέσεων. Μερικοί άλλοι, έχουν πει ότι 
οί ναρκομανείς είναι πρόσωπα άπρόθυμα 
νά άντιμετωπίσουν τις εύθϋνες τής ώρι
μης ήλικίας.

Οί νεαροί ναρκομανείς, μπορεί νά πέ
ρασαν τά παιδικά τους χρόνια κάτω άπό 
μεγάλους περιορισμούς ή ύπερβολική 
«προστασία», ή άπλώς μπορεί νά μήν εϊγαι 
σέ θέση νά άντέξουν τις σωματικές καί 
συναισθηματικές διαφοροποιήσεις αύτής 
τής περιόδου τής ζωής τους. Είναι άξιοση- 
μείωτο δτι πολλοί ναρκομανείς «πρωτο- 
δοκιμάζουν» στά γυμνασιακά τους χρόνια.

Ή  μετάβαση άπό τήν παιδική ήλικία 
στήν ένηλικιότητα, σπάνια είναι άνετη 
καί άνώδυνη. Πολλά άτομα δέν έχουν 
τήν ψυχική δύναμη νά άνταπεξέλθορν 
στις άπαιτήσεις πού άντιμετωπίζουν.

Στά πρώτα καί μέσα γυμνασιακά χρό
νια, έπέρχεται μιά χαλάρωση τών δεσμών 
μέ τήν οικογένεια, ύποβάθμιση τής έξου- 
σίας τών γονέων, πολλαπλασιασμός τών 
εύθυνών καί σεξουαλική ώρίμανση. Ό  
νεαρός, περιστοιχισμένος άπό άνησυχία, 
άπογοήτευση, φόβο άποτυχίας, έσωτερι- 
κές συγκρούσεις καί άμφιβολίες, μπορεί 
ξαφνικά ν* άνακαλύψει δτι οί άμφετα- 
μίνες καί ή μαριχουάνα βελτιώνουν τό 
«συνδιαλέγεσθαι» καί τήν κοινωνικότητα, 
δτι τά βαρβιτουρικά καταπραΰνουν τήν 
άνησυχία, δτι τά παραισθησιογόνα διε
γείρουν τις αισθήσεις καί δτι τά καθαρώς 
ναρκωτικά προσφέρουν άνακούφιση καί 
ένα είδος «διαφυγής». Ή  κατάχρηση ναρ
κωτικών «φαρμάκων» γενικά, μπορεί νά 
άποτελέσει γιά ώρισμένους, τρόπο βε- 
βαιώσεως τής «άνεξαρτησίας» μέ τήν 
περιφρόνηση τών «έξουσιών» καί τών 
«συμβατικοτήτων».

Γενικά, οί ναρκομανείς κατατάσσονται 
σέ τέσσερες κύριες όμάδες.

Ή  πρώτη όμάδα, περιλαμβάνει άτομα 
πού χρησιμοποιούν ναρκωτικά γιά ένα 
ώρισμένο ή «κατά περίσταση» σκοπό. 
Παραδείγματα: Ό  σπουδαστής πού χρη
σιμοποιεί άμφεταμίνες γιά νά παραμείνει 
περισσότερη ώρα ξυπνητός, τήν περίοδο 
τών διαγωνισμών. *Η νοικοκυρά πού παίρ
νει χάπια άδυνατίσματος γιά νά άποκτή- 
σει πρόσθετη ένεργητικότητα καί νά τά 
βγάλει πέρα μέ τις δουλειές τού σπιτιού. 
Ό  έμπορος πού χρησιμοποιεί άμφετα
μίνες γιά νά διώξει τή νύστα, δταν όδηγεΐ 
δλη τή νύχτα γιά νά προλάβει κάποιο 
πρωινό ραντεβού. Στά άτομα αύτά μπορεί 
νά παρουσιαστεί ή νά μήν παρουσιαστεί 
ψυχολογική έξάρτηση.

Ή  δεύτερη όμάδα, άποτελεΐται άπό 
άτομα πού άναζητοΰν τήν «ήδονή» στά 
ναρκωτικά. Πρόκειται, συνήθως, γιά 
νέους γυμνασιακής ή κολλεγιακής ήλι
κίας. Οί άνθρωποι αύτοί χρησιμοποιούν 
«φάρμακα» γιά νά αισθανθούν κάποια 
εύχάριστη συγκίνηση καί διέγερση ή 
άπλώς γιά δοκιμή. Σ’ αύτές τις περιπτώ
σεις, ένώ έχουμε ψυχολογική έξάρτηση 
ένός κάποιου βαθμού, δέν έχουμε, (ή 
έχουμε έλάχιστη) σωματική έξάρτηση, 
λόγω τής σποραδικότητος καί τής άνο- 
μοιομορφίας τής χρήσεως. Μερικοί άπό 
αύτούς, μπορεί νά «δοκιμάσουν» ναρ
κωτικά μόνο μιά—δυό φορές πριν τό 
πάρουν άπόφαση δτι ύπάρχουν καλύτερα

πράγματα νά κάνει κανείς στή ζωή του. 
Ή  «ήδονική άπόλαυση» τών ναρκωτικών, 
συνίσταται σ’ ένα είδος άδιαφορίας γιά 
τις συμβατικότητες τής κοινωνίας, στή 
«βίωση» μιας περιπετειώδους τολμηρής 
έμπειρίας, ή άποτελεΐ ένα τρόπο «δια- 
σκεδάσεως». ’Αντίθετα μέ τούς «σκλη
ρούς» ναρκομανείς, πού συχνά παίρνουν 
τήν «δόση» τους μόνοι ή κατά ζεύγη, οί 
«θηρευτές τής ήδονής» ναρκομανείς, 
παίρνουν τό φάρμακό τους» όμαδικά ή 
έπ’ εύκαιρία διαφόρων κοινωνικών έκδη- 
λώσεων.

Στήν τρίτη όμάδα, άνήκει ό «σκληρός» 
ναρκομανής. Σχεδόν δλες οί δραστηριό- 
τητές του, στρέφονται γύρω άπό τήν προ
μήθεια καί τή χρήση ναρκωτικών. Πα
ρουσιάζει έντονη ψυχολογική έξάρτηση 
πού συχνά ένισχύεται καί άπό σωματική 
έξάρτηση, δταν γίνεται χρήση ώρισμένων 
ναρκωτικών. Συνήθως, ό «σκληρός» ναρ
κομανής, άρχίζει μέ τήν άναζήτηση τής 
άπολαύσεως, τής «ήδονής». Παίρνει 
ναρκωτικά γιά κάμποσο καιρό καί ξα
φνικά αισθάνεται δτι δέν μπορεί νά κάνει 
χωρίς αύτά.

Στά* λίγα τελευταία χρόνια, έκαμε τήν 
έμφάνισή του ένας νέος τύπος ναρκο
μανούς. Είναι ή τετάρτη όμάδα. Οί «Χίπ- 
πιζ». Αύτοΰ τού είδους οί ναρκομανείς 
τείνουν νά πιστεύουν δτι τά σημερινά 
συστήματατα γενικά, είναι είτε «άπηρ- 
χαιωμένα», είτε λανθασμένα καί δτι πρέ
πει νά άναζητηθεΐ ένας νέος «τρόπος 
ζωής». Τά ναρκωτικά άποτελοΰν άναγ- 
καΐο συμπλήρωμα τής ζωής τών «Χίπ- 
πιζ», οί όποιοι θά μπορούσαν νά κατατα- 
γοΰν στήν ίδια κατηγορία μέ τούς «σκλη
ρούς» ναρκομανείς. Ή  βασική διαφορά 
τους είναι δτι οί ποιό πολλοί «Χίππιζ» 
δέν προέρχονται άπό άθλιες φτωχογει
τονιές άλλά άπό οίκογένειες μέσου ή 
άρκετά ύψηλοΰ εισοδήματος καί δτι τό 
έκπαιδευτικό τους έπίπεδο είναι πολύ ά- 
νώτερο άπό αύτό τών κατοίκων τών «γκέτ
το».

Προφανώς, άνάμεσα σ’ αύτές τις τέσ
σερες κατηγορίες, ύπάρχουν έκτετα- 
μένα περιθώρια καί συμπτώσεις. Ό  κατά 
περίσταση ναρκομανής, ή ό «θηρευτής 
τής ήδονής», μπορεί νά χειροτερέψει καί 
νά μεταπέσει στήν κατηγορία τών 
«σκληρών», ή νά άσπαστεΐ τή «φιλο
σοφία» τών «Χίππιζ». Ή  μετάπτωση 
αύτή, γίνεται δταν ή άλληλεπίδραση με
ταξύ τών άποτελεσμάτων τού ναρκωτικού 
καί τής προσωπικότητος τού χρήστου, 
προκαλέσουν άπώλεια τού έλέγχου δσον 
άφορά τή χρήση ναρκωτικών. Γιά τόν 
ναρκομανή, τό «φάρμακο» γίνεται μέσο

395



«έπιλύσεως» ή άποφυγής τών προβλη
μάτων τής ζωής.

Ot άθλιες φτωχογειτονιές μεγάλων 
μητροπολιτικών περιοχών, συγκεντρώ
νουν άκόμα τόν μεγαλύτερο άριθμό τών 
γνωστών ήρωΐνομανών. Πλήν δμως, οί 
διάφορες Απογοητεύσεις, ή «άνωριμό- 
τητα» και ή συναισθηματική Αποστέρηση, 
δέν είναι άποκλειστικό «προνόμιο» τών 
φτωχογειτονιών. "Ετσι ή κατάχρηση μιας 
ποικιλίας ναρκωτικών άπό Ανθρώπους, 
μέσης καί άνωτέρας οίκονομικής τάξεως 
είναι κάτι πού παρατηρεΐται δλο καί συχ
νότερα. Ή  έξάρτηση άπό κάποιο ναρ
κωτικό, δέν κάνει διακρίσεις. Οί παρά
γοντες—κλειδιά πού συντελούν στην 
■δημιουργία καί τήν άνάπτυξή της, είναι: 
Κάποιο ναρκωτικό, κάποιο άτομο, κά
ποιο «περιβάλλον» πού προδιαθέτει γιά 
χρήση καί τέλος, κάποια άνεπάρκεια, 
κάποια έλλειψη τής προσωπικότητος.

Προβλήματα άναγνωρίσεως 
του ναρκομανούς.

"Αν καί ή κατάχρηση ναρκωτικών 
γενικά, στις ποικίλες μορφές της, μπορεί 
νά έπιφέρει άποτελέσματα δυνάμενα νά 
άναγνωριστοϋν, δλα σχεδόν τά συμπτώ
ματα αύτά καί οί έκφάνσενς, στήν άρχική 
τους έμφάνιση είναι ταυτόσημα μέ συμ
πτώματα προερχόμενα άπό καταστάσεις 
πού δέν έχουν καμμιά άπολύτως σχέση 
μέ τήν κατάχρηση ναρκωτικών.

Πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν νό
μιμα ναρκωτικά φάρμακα, σύμφωνα μέ 
τίς όδηγίες γιατρού — άλλά χωρίς νά 
τό ξέρουν οί σύντροφοι καί οί συνεργά
τες τους. Παραδείγματος χάριν, άσθέ- 
νειες δπως ή έπιληψία, ό διαβήτης ή τό 
άσθμα μπορεί νά άπαιτήσουν συντηρητι
κή θεραπεία μέ ναρκωτικά φάρμακα τά 
όποια θά προκαλέσουν, ίσως, παρε
νέργειες χαμηλού έπιπέδου. 'Επίσης, 
κάποιος θά μπορούσε νά είναι νυσταλέος, 
άπλώς έπειδή πήρε, χωρίς συνταγή για
τρού, κάποιο φάρμακο π.χ. άντιΐσταμίνη. 
"Ενα σημάδι, μέ βάση τό όποιο θά μπο
ρούσε κάποιος νά ύποθέσει δτι πρόκει
ται ίνερί καταχρήσεως ναρκωτικού, είναι 
ή έπίμονη παρουσία τών χαρακτηριστι
κών συμπτωμάτων. "Οταν βρίσκονται 
έπάνω σέ κάποιον, ό όποιος θεωρείται 
ύποπτος χρήσεως ναρκωτικών, δισκία, 
κάψουλάς καί άλλα παρόμοια, πού μοιά
ζουν μέ ναρκωτικά, δλα αύτά δέν είναι 
κατ’ Ανάγκην ναρκωτικά.

Στιγμιαία τέστς γιά τήν άναγνώριση 
τών περισσοτέρων ναρκωτικών φαρμά
κων, δέν ύπάρχουν. Ό  μόνος τρόπος μέ 
τόν όποιο είναι δυνατόν νά άναγνωρισθοΰν 
πολλά ναρκωτικά, είναι μέσω σειράς 
περίπλοκων έργάστηριακών διαδικασιών 
πού έκτελοΰνται άπό είδικευμένο τεχνικό. 
Γιά τήν άναγνώριση τών ναρκωτικών, δέν 
μπορεί κανένας νά βασιστή σέ άπλή όπτι- 
κή έξέταση. Πολλά Ισχυρά ναρκωτικά, 
τών όποιων γίνεται κατάχρηση, είναι 
παρόμοια, στήν έμφάνιση, μέ σχετικώς 
άβλαβή φάρμακα, άρκετά άπό τά όποια 
είναι εύκολο νά Αγοραστούν χωρίς συν
ταγή. Γενικά, ή άναγνώριση τών ναρκο
μανών είναι δύσκολη. Παρ' δλα αύτά,

*  ............. -

° Ενα δμορφο λουλούδι μπορεί νά κρύβη 
πολλές φορές και τόν Θάνατο. "Ετσι άπό 
τό λουλούδι του νπνοφόρου μύκωνος 
βγαίνει τό δηλητήριο του οπίου·



πολλοί «ύποψήφιοι» «σκληροί» ναρκο
μανείς, μπορούν νά σωθοϋν έάν ή είσοδός 
τους στόν κόσμο τών ναρκωτικών έπιση- 
μανθεΐ στά πρώτα στάδια, όπότε ή έπι- 
στήμη μπορεί νά βοηθήσει καί νά χει
ριστεί τό πρόβλημα άποτελεσματικά.

Κοινά συμπτώματα ένδει- 
κτικά τής καταχρήσεως 

ναρκωτικών.
Τούλάχιστον στά άρχικά τους στάδ1 α, 

οί μεταβολές τοϋ χαρακτήρος πού σχετί
ζονται μέ τήν κατάχρηση ναρκωτικών, 
δέν φαίνονται όλες έπιζήμιες π.χ. Κά
ποιος πού συνήθως είναι νυσταλέος καί 
γεμάτος άνία, χρησιμοποιώντας Αμφε
ταμίνες, μπορεί νά «ξυπνήσει» καί έτσι 
νά βελτιώσει τήν άπόδοσή του. 'Επίσης, 
κάποιος πού έχει τεντωμένα, εύαίσθητα 
νεύρα, χρησιμοποιώντας βαρβιτουρικά, 
μπορεί νά γίνει πιό συνεργάσιμος καί 
πιό εύκολομεταχείριστος. 'Επομένως έ- 
κεΐνο πού πρέπει νά άναζητήσουμε, δέν 
είναι άπλώς μεταβολές πρός τό χειρό
τερο, άλλά όποιεσδήποτε ξαφνικές άλ- 
λαγές στήν συνήθη έκφραση καί συμπε
ριφορά ένός άτόμου. Αίτια μπορεί νά 
είναι ή κατάχρηση ναρκωτικών. ’Ανάμεσα 
στά σημάδια πού είναι ένδεικτικά τής 
καταχρήσεως ναρκωτικών, περιλαμβά
νονται ξαφνικές καί ραγδαίες μεταβολές 
στόν τρόπο έκτελέσεως τής έργασίας άπό 
ένα άτομο, καί προσαρμογής του στήν 
κοινωνική πειθαρχία. Οί ναρκομανείς 
μπορεί έπίσης νά παρουσιάσουν Ασυνή
θιστη ένεργητικότητα ή άδράνεια καί 
άκόμα παράξενες ξαφνικές έξάψεις καί 
συγκινήσεις. Κάτι άλλο πού θά μπορούσε 
νά προδίδει κατάχρηση ναρκωτικών είναι 
οί μεταβολές, πρός τό χειρότερο, όσον 
άφορά τήν προσωπική έμφάνιση ένός 
άτόμου. Καί αύτό, έπειδή πολύ συχνά οί 
ναρκομανείς παραμελούν τήν έμφάνιση 
καί τίς ύγιεινές τους συνήθειες.

'Εκτός, άπό αύτές, ύπάρχουν καί άλλες, 
πιό έξειδικευμένες ένδείξεις πού θά έπρε
πε νά έγείρουν ύποψίες, είδικά όταν είναι 
περισσότερες άπό μία καί έμφανίζονται 
στό ίδιο άτομο, π.χ. Τό νά φέρεται κά
ποιος καί νά κινείται σάν νά θέλει νά 
άποφύγει τήν προσοχή τών άλλων καί 
σάν νά φοβάται μήπως τόν άνακαλύψουν. 
Τό νά φοράει γυαλιά σέ άκατάλληλες 
ώρες καί τόπους (γιά νά κρύψει τίς διε- 
σταλμένες ή συνεσταλμένες κόρες τών 
ματιών του). Τό νά φοράει πάντοτε, άκό
μα καί τίς ζεστές ήμέρες, ρούχα μέ μα- 
κρυά μανίκια (γιά νά κρύψει τά σημάδια 
άπό τίς ένέσεις). 'Επί πλέον ή συνανα
στροφή μέ γνωστούς ναρκομανείς, μπο
ρεί νά προκαλέσει ύπόνοιες. Λόγω τών 
δαπανών πού άπαιτούνται γιά τή^ Ικανο
ποίηση τού «πάθους» του, είναι πιθανό 
νά δούμε τόν ναρκομανή νά προσπαθεί 
νά δανεισθεΐ χρήματα άπό ώρισμένα ά
τομα. ’Εάν δέν μπορέσει νά δανεισθεΐ, δέν 
θά διστάσει νά κλέψει, κατά προτίμηση 
άντικείμενα πού μετατρέπονται εύκολα 
σέ ρευστό, όπως π.χ. φωτογραφικές μη- 
χανές, ραδιόφωνα, κοσμήματα κ.λπ. Έάν 
τό πάθος του είναι τόσο Ισχυρό πού νά

— > 
Διάφορα είδη ναρκωτικών γνωστών και 
άγνωστων πού οδηγούν τόν άνθρωπο, 
όταν αυτός κυριευθή άπό τό πάθος γιά τήν 
χρηση τους, στόν όλεθρό και τήν κατα'- 
στροφή.



τόν άναγκάζει νά παίρνει ναρκωτικά σέ 
ώρα έργασίας μπορεί νά τόν συναντή
σουμε, άκανόνιστες ώρες, σέ τουαλέττες, 
άποθήκες κ.λπ.

Εκτός άπό αότά τά χαρακτηριστικά 
πού προσδιορίζονται μέ βάση τήν συμ
περιφορά τοϋ άτόμου, και πού είναι κοινά 
στούς πιό πολλούς ναρκομανείς, κάθε 
μορφή καταχρήσεως έχει ώρισμένες 
χαρακτηριστικές έκφάνσεις, πού βοη
θούν στην άναγνώριση όσων έχουν μπλέ
ξει μ’ αύτή.

Οί έκφάνσεις αύτές είναι:

α) Προκειμένου περί νεαρών 
πού εισπνέουν τούς καπνούς 
κόλλας.

Ό  ερεθισμός τών βλεννογόνων μεμ
βρανών τού στόματος καί τής μύτης μπο
ρεί νά κάνει τη μύτη νά τρέχει ύπερβο
λικά. Τά μάτια, συχνά κοκκινίζουν καί 
τρέχουν έπίσης. Ό  χρήστης μπορεί νά 
φαίνεται σάν μεθυσμένος, μπορεί 
νά έχει χάσει τόν έλεγχο τών μυών του, 
νά παραπονεΐται ότι βλέπει τά διάφορα 
άντικείμενα δίπλα, ότι κουδουνίζουν τά 
αύτιά του, καί άκόμη ότι βλέπει «ζων
τανά» όνειρα ή ότι έχει παραισθήσεις. 
Έάν έχει γίνει ύπερβολική χρήση τής 
ούσίας, μπορεί νά έπακολουθήσει νύστα, 
λήθαργος ή άναισθησία.

β) Προκειμένου περί καταπρα
ϋντικώ ν.

Αύτός πού παίρνει τέτοια «φάρμακα» 
(βαρβιτουρι^ά καί ώρισμένα κατευνα- 
στικά), παρουσιάζει τά ίδια σχεδόν συμ
πτώματα μέ τόν μεθυσμένο άπό άλκοόλ, 
πλήν όμως, μέ μιά βασική διαφορά. Τά 
χνώτα του δέν μυρίζουν άλκοόλ. Τά άτομα 
πού χρησιμοποιούν καταπραϋντικά μπο
ρεί νά τρεκλίζουν ή νά σκοντάφτουν. 
Συχνά πέφτουν σέ βαθύ ύπνο. Γενικά, 
δέν έχουν διάθεση νά δραστηριοποιη
θούν, είναι νυσταλέα καί μπορεί νά δί
νουν τήν έντύπωση ότι έχασαν τόν προ
σανατολισμό τους.

γ )  Προκειμένου περί διεγερτι
κών.

Ή  συμπεριφορά τών άτόμων πού παίρ
νουν διεγερτικά, όπως π.χ. άμφεταμίνες 
κ.τ.τ., χαρακτηρίζεται άπό ύπερβολική 
δραστηριότητα. Είναι εύερέθιστοι, έρι- 
στικοί, φαίνονται πολύ νευρικοί καί 
δυσκολεύονται νά καθήσουν. Σέ μερικές 
περιπτώσεις, οί κόρες τών ματιών τους 
είναι διεσταλμένες άκόμα κι’ όταν βρί
σκονται σέ μέρος πού φωτίζεται καλά. 
Οί άμφεταμίνες ξεραίνουν τις βλεννο- 
γόνες μεμβράνες τού στόματος καί τής 
μύτης, μέ άποτέλεσμα νά έπηρεάζεται 
ή άναπνοή. Οί άνθρωποι αύτοί, δέν μπο
ρούν νά ξεχωρίσουν ώρισμένες μυρου
διές, όπως π.χ. τού κρεμμυδιού, τού 
σκόρδου, τού άλκοόλ κ.λπ. Αύτός πού 
έχει πάρει άμφεταμίνες, έπειδή τό στόμα 
του είναι στεγνό, γλύφει τά χείλη του 
γιά νά τά διατηρεί ύγρά. Αύτό, συχνά, έχει 
σάν άποτέλεσμα τά χείλη νά είναι κόκκινα 
καί σκασμένα. Σέ Ιδιαίτερες περιπτώσεις 
τά χείλη μπορεί νά είναι πολύ σκασμένα 
μέ τραχιά έπιφάνεια. Έπίσης, έπειδή, 
όπως είπαμε καί παραπάνω, ή βλεννο
γόνος μεμβράνη τής μύτης στεγνώνει, ό 
χρήστης άναγκάζεται νά τρίβει καί νά
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ξύνει τή μύτη του δυνατά καί συχνά γιά 
νά άπαλλαγεϊ άπό τή φαγούρα. "Αλλα 
χαρακτηριστικά είναι ή άκατάσχετη 
πολυλογία έπάνω σ’ όποιοδήποτε θέμα 
γιά τό όποιο γίνεται συζήτηση καί συ
χνά, τό συνεχές κάπνισμα.

Τέλος, οί άνθρωποι πού παίρνουν διε
γερτικά, συχνά, γιά πολύ καιρό, μένουν 
άϋπνοι καί νηστικοί καί συνήθως δέν 
μπορούν νά άντέξουν νά μή μιλήσουν καί 
σέ άλλους γιά τό πάθος τους.

δ) Προκειμένου περί «καθαρώς 
ναρκωτικών».

Τά άτομα πού είναι βαθιά έπηρεασμένα 
άπό τή χρήση τέτοιων ναρκωτικών συ
χνά φαίνονται σάν νά βρίσκονται σέ 
λήθαργο. Είναι νυσταλέα ή έμφανίζουν 
συμπτώματα πραγματικής κραιπάλης. Οί 
κόρες τών ματιών συχνά συστέλλονται 
καί δέν άντιδροϋν στό φώς. Μερικοί 
άνθρωποι πίνουν κατευναστικά ή άντι- 
βηχικά φάρμακα πού περιέχουν καθαρώς 
ναρκωτικές ούσίες. Συχνά ή μυρουδιά 
αύτών τών παρασκευασμάτων μπορεί νά 
γίνει άντιληπτή άπό τήν άναπνοή τους. 
*Άλλοι, άρχάριοι στό είδος, εισπνέουν 
καθαρώς ναρκωτικά, όπως π.χ. ήρωΐνη, 
σέ σκόνη. Μερικές φορές είναι δυνατόν 
νά διαπιστωθούν ίχνη άπό αύτή τή λευκή 
σκόνη γύρω στά ρουθούνια τους. ’Εάν οί 
εισπνοές τέτοιων ναρκωτικών είναι έπί- 
μονες τά ρουθούνια κοκκινίζουν καί 
σκάζουν.

Γιά νά έπιτευχθεΐ τό καλύτερο άποτέ- 
λεσμα, οί ούσίες αύτές είσάγονται στόν 
όργανισμό μέ ένέσεις, κατ’ εύθειαν στις 
φλέβες. Τό πιό συνηθισμένο σημείο τού 
σώματος όπου γίνονται αύτές οί ένέσεις, 
είναι τό μέσα μέρος τού βραχίονα, στόν 
άγκώνα. Ύστερα άπό έπανειλημμένες 
ένέσεις κατά μήκος αύτών τών φλεβών 
δημιουργείται ένας ιστός άπό ίχνη. 
'Επειδή ή άναγνώριση αύτών τών σημα- 
διών είναι εύκολη, οί ναρκομανείς αύτής 
τής κατηγορίας φορούν συνήθως ρούχα 
μέ μακρυά μανίκια, άκόμα καί όταν ό 
καιρός δέν τό έπιβάλλει. Οί γυναίκες, 
μερικές φορές, χρησιμοποιούν διάφορες 
πούδρες γιά νά σκεπάσουν τά σημάδια 
αύτά. Έ ξ άλλου, μερικοί άνδρες κάνουν 
τατουάζ στά σημεία όπου έγιναν οί ένέ- 
σεις. ’Εάν οί ένέσεις αύτές γίνουν χωρίς 
κατάλληλη άποστείρωση, ύπάρχει κίν
δυνος μεταδόσεως έλονοοίας καί άλλων 
τροπικών άσθενειών, ήπάτίτιδος κ.λπ. 
Κάτι άλλο πού μπορεί νά όδηγήσει στόν 
έντοπισμό τών ναρκομανών αύτής τής 
κατηγορίας είναι τά «σύνεργα» πού χρησι
μοποιούνται γιά νά γίνουν οί ένέσεις αύ
τές. 'Επειδή όλοι όσοι κάνουν ένέσεις 
ναρκωτικών πρέπει νά έχουν τά «σύνεργα» 
αύτά κάπου πρόχειρα, είναι πιθανόν νά 
βρεθούν έπάνω τους ή κρυμμένα σέ κά
ποιο κοντινό συρτάρι, ή πλυσταριό, ή 
κάπου όπου μπορεί νά έξασφαλιστεΐ, 
προσωρινά, κάποια μυστικότητα.

01 ψεύτικοι παράδεισοι τών ναρκωτικών, 
διαρκούν γιά μια στιγμή, ή μάλλον δέν 
ύπάρχουν καθόλου. Τό άτομο άπό τήν 
χρήση του ναρκωτικού κυριολεκτικά εξου
θενώνεται και οδηγείται σέ κόσμους φο
βερούς, σέ δρόμους χωρίς επιστροφή.

€) Προκειμένου περί παραισθη- 
σιογόνων.

Ό σοι παίρνουν παραισθησιογόνα, (π.χ. 
LSD), είναι σχεδόν άπίθανο νά τά παίρ
νουν σέ ώρα έργασίας ή σέ άλλο χρόνο 
έκτος άπό ώρες άναψυχής. Τά «φάρμακα» 
αύτά συνήθως χρησιμοποιούνται όμα- 
δικά κάτω άπό ειδικές συνθήκες, πού 
είναι σχεδιασμένες νά έπιτείνουν τά άπο- 
τελέσματά τους.

Ό σοι βρίσκονται κάτω άπό τήν έπή- 
ρεια παραισθησιογόνων, συνήθως άνα- 
παύονται ήσυχα μέσα σ’ ένα «όνειρο» ή 
μιά κατάσταση ήμιΰπνώσεως. Ωστόσο, 
τά «φάρμακα» αύτά δέν έπιφέρουν πάντα 
εύφορία. Μερικές φορές, στούς ναρκο
μανείς αύτής τής κατηγορίας δημιουρ- 
γεΐται ένα αίσθημα φόβου. Μπορεί νά 
τρομάξουν καί νά δοκιμάσουν νά «άπο- 
σκιρτήσουν» άπό τήν όμάδα.

Τά παραισθησιογόνα συνήθως λαμ- 
βάνονται άπό τό στόμα. Τά συναντάμε 
μέ τή μορφή δισκίων, ή σέ κάψουλες ή 
σέ ύγρό. Οί σταγόνες τού ύγροΰ, ρίχνον
ται μέσα σέ διάφορα ποτά, έπάνω σέ 
κύβους ζάχαρης, έπάνω σέ κράκερς ή 
άκόμη έπάνω σέ μικρούς χάρτινους βό
λους ή σέ ύφασμα. Είναι άξιοσημείωτο 
νά θυμώμαστε ότι τά άποτελέσματα καί οί 
έπιδράσεις τού LSD μπορεί νά έπανεμ- 
φανιστούν μέρες—ή άκόμα καί μήνες— 
μετά τή λήψη του.

στ) Προκειμένου περί μαριχου
άνας.

Ή  μαριχουάνα, φαρμακολογικώς, άνή- 
κει στά παραισθησιογόνα. ’Επειδή όμως 
ή Χρήση της είναι πολύ διαδεδομένη, 
πρέπει νά άποτελέσει άντικείμενο Ιδιαί
τερης έξετάσεως. Αύτοί πού καπνίζουν 
μαριχουάνα δέν είναι εύκολο νά άναγνω- 
ριστούν, έκτός έάν σέ δεδομένη στιγμή 
έχουν ύποστή βαθειά έπίδραση τής ού- 
σίας αύτής. Στά πρώτα στάδια τής ήπι- 
δράσεως όταν ή μαριχουάνα έπενεργεΐ 
σάν διεγερτικό, ό χρήστης μπορεί νά 
είναι έξαιρετικά ζωηρός άκόμα καί νά 
δείχνει σχεδόν ύστερικός. Μιλάει δυ
νατά καί γρήγορα καί έχει άληθινές «έκ- 
ρήξεις» γέλιου. Τά χαρακτηριστικά 
αύτά είναι συνηθισμένα σ’ αύτό τό στά
διο. Σέ μεταγενέστερα στάδια, μπορεί νά 
φαίνεται ότι νυστάζει ή ότι βρίσκεται 
σέ λήθαργο. Οί καπνιστές μαριχουάνας, 
είναι έπίσης δυνατόν νά άναγνωρισθούν, 
άν κρατούν ειδικά τσιγάρα πού συχνά 
τά λένε «μπαστουνάκια» κ.λπ.

Τό τσιγάρο μαριχουάνας είναι συχνά 
τυλιγμένο σέ διπλό τσιγαρόχαρτο, χρώ
ματος καστανού ή ύπόλευκου. Είναι πιό 
μικρό άπό τά συνηθισμένα τσιγάρα καί 
τό τσιγαρόχαρτό του είναι στριμμένο ή 
διπλωμένο πρός τά μέσα καί στά δυό 
άκρα. Τά τσιγάρα αύτά συχνά περιέχουν 
σπόρους καί βλαστούς μαριχουάνας καί 
είναι πιό πρασινωπά άπ’ τά τσιγάρα πού 
περιέχουν κανονικό καπνό. Έ να  άλλο 
στοιχείο πού προδίδει τούς καπνιστές 
μαριχουάνας, είναι ό τρόπος μέ τόν όποιο 
καπνίζουν. Συνήθως καπνίζουν όμαδικά. 
'Επειδή όμως τό τσιγάρο μαριχουάνας 
είναι «βαρύ» καί καίγεται γρήγορα, τό 
περιφέρουν μεταξύ τους γρήγορα, ύστερα 
άπό μιά—δύο ρουφηξιές. Εισπνέουν τόν 
καπνό βαθιά καί τόν κρατούν στά πνευ
μόνια όσο γίνεται περισσότερο.
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[ Ι Ν Η Σ Ι Σ  ΤΟΝ Ν Α Ρ Κ Ο Τ Ι Κ Ο Ν
Τό άρθρο τούτο έδημοσιεύθη τον Ιανουάριο του 1977 στήν 
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Μετάφρασις καί άπόδοσις άπό την 'Ανθυπομοίραρχο Δίδα 
Α ν δ ρ ο μ ά χ η  Τ ζ ο υ μ έ ρ κ α ,  Πτυχιουχο Έγκλη ματολογ ικών 
"Επιστημών Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Βρυξελλών.

’Από την 14η έως την 20ή ’Οκτω
βρίου του 1976 έλαβε χώρα στη πό
λη Άκκρα της Γκάνα ή 45η έτήσια 
Γενική Συνέλευσις της Interpol. 
Στη Συνέλευσι αύτή συμμετείχαν 
άντιπρόσωποι 99 χωρών μελών της 
Interpol καθώς καί παρατηρητές 
τών "Ηνωμένων ’Εθνών, της Διεθ
νούς Όργανώσεως ’Ελέγχου Ναρκω
τικών καί Φαρμάκων, του Διεθνούς 
Συνδέσμου ’Αρχηγών Αστυνομίας, 
της Διεθνούς Ένώσεως Έγκλη μα- 
τολόγων καί πλήθους άλλων οργα
νώσεων διώξεως του έγκλήματος.

Τη Συνέλευσι άπη σχόλη σαν ποι
κίλα προβλήματα έγκλη ματικότη- 
τος μεταξύ τών οποίων καί ή διεθνής 
παράνομος διακίνησις τών ναρκω
τικών. ’Έγινε, συγκεκριμένα, άπολο- 
γισμός της καταστάσεως της διεθ
νούς διακινήσεως τών ναρκωτικών 
τού έτοι>ς 1975. "Ο άπολογισμός 
αύτός είναι άπό τούς πλέον πρόσφα
τους, καί άποδίδει τήν κατάσταση 
στή διεθνή κλίμακα, γεγονός τό 
όποιο άφορα σημαντικά τήν "Ελλη
νική Χωροφυλακή δεδομένου δτι ή 
Έλλαδα είναι άπό τα πιο δραστήρια 
μέλη τής Interpol, καί ένδιαφέρεται 
άμεσα γιά τά θέματα διώξεως ναρ
κωτικών.

"Η Συνέλευσις, άπεφάσισετή συγ
κρότηση ειδικής επιτροπής γιά τό 
θέμα αύτό, καί ονόμασε πρόεδρό της 
τον Κύριο Van Straten (Κάτω 
Χώραι).

’Αρχικά, έλαβαν γνώση οι σύνε
δροι γιά τήν άναφορα τής Γενικής 
Γραμματείας τής Interpol πού άπει- 
κονίζει:

α) τήν βαρύτητα καί τήν φύση 
τής διεθνούς διακινήσεως τών ναρ
κωτικών,

β) τήν σημασία τών μεταβολών 
τής διακινήσεως αύτής άπό τον 
ένα στον άλλο χρόνο,

γ ) τήν συνεργασία τών χωρών με
λών μεταξύ των καί μετά τής 
Γενικής Γραμματείας,

δ) τήν πιθανή έξέλιξι τής κατα- 
στασεως, δεδομένου δτι οι προοπτι
κές βασίζονται στήν εμπειρία τών 
μελών τής Γενικής Γραμματείας, 
σε πληροφοριακά στοιχεία· καί άνα- 
φορές πού έκοινοποιήθησαν σέ αύτή.

Κατά τή διάρκεια τού περασμέ
νου χρόνου, πολυάριθμες χώρες κα

τόρθωσαν νά φθάσουν σ’ ένα πολύ 
υψηλό βαθμό συνεργασίας καί πλη- 
ροφορήσεως. Τό άποτέλεσμα τής 
εργασίας τών άξιωματικών συνδέ
σμων τής ειδικής ύπηρεσίας ναρκω
τικών τής Γενικής Γραμματείας, 
υπήρξε άναμφίβολα θετικό.
Έξέλιξις τής διακινήσεως.

*Όπιο και παράγωγα
Είναι ό δεύτερος χρόνος συνέχεια, 

πού οι κατασχέσεις, οπίου έχουν 
μειωθή εξαιρετικά καί ιδιαίτερα έκεί- 
νες άπό τήν ’Άπω ’Ανατολή. ’Από 
τήν αΰξησι δμως τής ποσότητος τής 
ήρωΐνης πού προέρχεται άπό τήν 
Ά π ω  Ανατολή καί πού φθάνει 
σέ ώρισμένες άλλες ήπείρους, είναι 
φανερό δτι οι καλλιέργειες τού ο
πίου άκμάζουν πάντοτε καί ή τάσις, 
πού έσημειώθη ήδη τό 1974 νά μετα
τρέπουν τό δπιο σέ μορφίνη καί κα
τόπιν σέ ήρωινη, πλησιέστερα στά 
κέντρα καλλιέργειας, διαπιστώνε
ται γιά μία άκόμη φορά.

Παράλληλα, οι ποσότητες τής 
μορφίνης πού κατεσχέθησαν ήσαν 
σημαντικά μειωμένες σχετικά μέ τό 
παρελθόν.

"Η καλλιέργεια τού ύπνοφόρου 
μήκώνος πού δπως είναι γνωστό έπε- 
τράπη πά^ι άπό τό 1974 στήν Τουρ
κία, άπό πληροφορίες, λέγεται δτι 
ελέγχεται σταθερά άπό τήν Τουρκι
κή Κυβέρνησι.

Σχετικά μέ τήν ήρωινη, σημειώ
νεται παράλληλα τό 1975 μία μείω- 
σις τής ποσότητος πού κατεσχέθη, 
ενώ άντιθέτως ό άριθμός τών κατα
σχέσεων καί τών έμπλακέντων άτό- 
μων αυξήθηκε σημαντικά.

Κ ο κ α ΐ ν η

"Η ’Αμερικανική ήπειρος διατηρεί 
πάντρτε τά πρωτεία τού μεγαλυτέ- 
ρου μέρους τής παρανόμου διακινή- 
σεως τών φύλλων τής κόκα καί τών

παραγώγων της, δηλαδή τής κθ~ 
καινής.

’Αξιοσημείωτο είναι δτι ή ολική πο- 
σότης πού κατεσχέθη, ηύξήθη τό 
1975 κατά 70 %, ένώ ό άριθμός
τών κατασχέσεων καί τών έμπλακέν
των άτόμων ηύξήθη ελάχιστα, γε
γονός πού μαρτυρεί δτι οι άποστολές 
ήταν σημαντικής ποσότητος.

Διαπιστώνεται κατά τά τελευταία 
χρόνια έξ άλλου, μία φανερή προέκ- 
τασις τής διακινήσεως προς τήν Ευ
ρωπαϊκή ήπειρο καί ιδιαίτερα τήν 
’Αγγλία "Ισπανία καί Γαλ>ία.

Κ ά ν ν α β ι ς
"Η κάνναβις, μέ τις διάφορες μορ

φές της είναι, άπό παλιά, τό ναρκω
τικό μέ τήν μεγαλύτερη διακίνηση, 
καί τήν μεγαλύτερη κατάχρησι. Τό 
1975 διεπιστώθη μία εντυπωσιακή 
αύξησις τής ποσότητος πού κατε
σχέθη, κυρίως στήν Κολομβία καί 
τό Μεξικό.

Τά δρομολόγια τής διακινήσεως 
δέν άλλάζουν, κάθε ήπειρος διατη
ρεί τις παραδοσιακές πηγές άνεφο- 
διασμού.

Έπεσημάνθη δμως, άρκετές φο
ρές, κάνναβις Κολομβιανής προελεύ- 
σεως, έξω άπό τήν άμερικανική ή
πειρο, ένώ φύλλα Τάϋλανδικής καν- 
νάβεως, τής μορφής πού ονομάζουν: 
Ταϋλανδικές ράβδους «Thaisticks» 
είναι διαδεδομένα στήν Εύρώπη καί 
τήν Αυστραλία. Τό ρετσίνι τής καν- 
νάβεως συνεχίζει νά άσκεί παγκό
σμια έλξι, ένώ δλες οί χώρες πού 
παράγουν αύτή τή μορφή τής καν- 
νάβεως τροφοδοτούν τις άγορές τή ; 
Βορείου ’Αμερικής, τής Εύρώπης 
καί τής Αύστραλίας μέ διάφορες 
ποσότητες.

"Η έκτίμησις τής πραγματικής 
σημασίας τής διακινήσεως τού υ
γρού χασίς είναι άκόμη πολύ δύσκο
λη. Δέν έπαληθεύτηκαν άκόμη οί
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προβλέψεις, σύμφωνα μέ τις οποίες 
θά αυξανόταν σημαντικά ή διακί- 
νησις και ή κατανάλωσις της ούσίας 
αύτής έπειδή έχει μεγάλη περιεκτι
κότητα σέ THC καί κρύβεται σχε
τικά εύκολα.

Φαίνεται όμως ότι ή διακίνησις 
της καννάβεως αύξάνεται σταθερά 
άπό τό γεγονός ότι πολυάριθμες 
χώρες αύξάνουν την κατασταλτική 
τους δραστηριότητα στά «σκληρά» 
ναρκωτικά σχετικά μέ τά «ελα
φρά» ναρκωτικά.

Ψυχότροπες ούσίες

Είναι δύσκολο νά παρουσιασθή ένας 
συγκεκριμένος πίνακας πού νά άπει- 
κονίση τήν κατάχρησι των ούσιών 
αύτών. Τούτο οφείλεται στο γεγο
νός ότι γιά τήν στιγμή δεν ύπάρχει 
ομοιομορφία έθνικών νομοθεσιών 
σχετικά μέ τις ψυχότροπες ουσίες 
όπως υπάρχει γιά τά ναρκωτικά.

Τό 1975 σημειώθηκε, κυρίως 
στήν Εύρώπη μία αΰξησις του άρι- 
θμου τών κλοπών στά φαρμακεία, 
ούσιών ήρεμιστικών ή ύπολειτουρ- 
γίας του κεντρικού νευρικού συστή
ματος.

Διεγερτικά του κεντρικού 
νευρικού συστήματος

Οί κατασχέσεις τών ούσιών αύ
τών αυξάνουν χρόνο μέ τό χρόνο. 
Τό μεγαλύτερο μέρος τών ούσιών 
αύτών προέρχεται άπό τις Σκανδι
ναβικές χώρες, τήν Δυτική Γερμα
νία καί ’Αγγλία.

Παράλληλα σημειώνεται έμφά- 
νισις παρανόμων εργαστηρίων παρα
σκευής άμφεταμινών. Τούτο πιθα
νώς νά οφείλεται στήν σχετική νο
μοθεσία καί διατάξεις ώρισμένων χω
ρών πού γίνεται όλο καί πιο αύστη- 
ρή, σχετικά μέ τήν παρασκευή, τήν 
διανομή καί τήν λιανική πώλησι. 
Ή  νομοθεσία αύτή εμποδίζει, όσο 
είναι δυνατό, τήν διάθεσι τών ου
σιών αύτών στήν παράνομη άγορά.

Παραισθησιογόνα
Γιά δεύτερο χρόνο συνέχεια αύξά- 

νεται ελάχιστα ό άριθμός τών κατα- 
σχεθέντων παραισθησιογόνων. Τού
το άναφέρεται σχεδόν πάντοτε στήν 
Εύρ'ώττη καί τήν ’Αμερική.

0  ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ τών κατα
σταλτικών ένεργειών σέ εθνικό επί
πεδο θεωρείται πρωταρχικής ση
μασίας στον άγώνα κατα τής παρα
νόμου διακινήσεως τών ναρκωτικών. 
Καλούνται όλες οί χώρες νά ίδρύ-
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σουν έναν εθνικό οργανισμό συντονι
σμού καί καταστολής.

Δέν είναι δυνατόν νά επιτευχθούν 
άπτά άποτελέσματα σέ διεθνές έπί- 
πεδο παρά μόνο χάρη σ’ ένα άπό- 
λυτο συντονισμό σέ έθνικό επί
πεδο.

Ή  Γενική Γραμματεία ζήτα άπό 
τις χώρες μέλη νά δώσουν βαρύτητα 
στά άκόλουθα σημεία:

ΝΑ συγκεντρώσουν άπό κάθε 
ύπόθεσι τό μέγιστο τών πληρο
φοριών γύρω άπό τήν παράνομη δια- 
κίνησι καί νά τής τό κοινοποιήσουν. 
Σέ περίπτωσι πού είναι άπαραίτητο 
νά τό κοινοποιήσουν στις ένδιαφερό- 
μενες χώρες.

ΝΑ παρέχουν όσο τό δυνατό περισ
σότερες πληροφορίες τόσο στή Γε
νική Γραμματεία όσο καί στις άλλες 
χώρες. - ,

ΝΑ άνταλλάσσουν πληροφορίες 
καί νά στέλνουν τις άναφορές όσο 
τό δυνατό ταχύτερα.

ΝΑ συλλέγουν πληροφορίες γύρω 
άπό διάφορες άπόψεις τής παρανό
μου διακινήσεως πού δέν είναι πολύ 
γνωστές σήμερα.

Παραδείγματα  
8 ιεθνους σενεργασ ίας

Ή  άναφορά τής Γενικής Γραμ
ματείας παραθέτει ώρισμένες έρευ
νες πού έπέτυχαν χάρη στή διεθνή 
συνεργασία. νΑς ίδοΰμε δύο παρα
δείγματα:

Τον Φεβρουάριο τού 1975, τό 
κεντρικό έθνικό γραφείο Σουηδί&ς 
πληροφορεί τον άρμόδιο άξιωματικό 
σύνδεσμο, ότι ένας καταζητούμενος 
Φινλανδός άπό τις Σουηδικές άρχές, 
γιά διακίνησι ναρκωτικών, θά στα- 
ματήση γιά δύο ώρες στις Λάς Πάλ- 
μας πριν νά κατευθυνθή στή Μαδρί
τη. Ή  Interpol τής Στοκχόλμης 
ζήτα άπό τήν Γενική Γραμματεία 
νά έπικοινωνήση μέ τις 'Ισπανικές 
άρχές γιά νά επιτηρούν διακριτικά 
τό άτομο αύτό. Ό  αρμόδιος άξιω- 
ματικός σύνδεσμος γιά τήν 'Ισπα
νία, μαθαίνει ότι τό άτομο αύτό μόλις 
έφυγε συνοδευόμενο άπό μία γυναί
κα. Ή  Interpol τής Στοκχόλμης 
τό πληροφορείται καί παίρνει όλα 
τά μέτρα γιά νά συλληφθή ό έν λόγω 
κατά τήν άφιξί του στή Σουηδία.

Τον ’Οκτώβριο τού 1975, ένας 
υπάλληλος τού Γραφείου Ναρκω
τικών τής ’Αστυνομίας τού Χόνγκ 
Κόνγκ τηλεφωνεί στή Γενική Γραμ
ματεία γιά νά τήν πληροφορήση ότι 
σύμφωνα μέ ώρισμένα στοιχεία, μία 
ομάδα συνοδών ήρωίνης θά ταξιδέ- 
ψη τήν έπομένη μέ πλοίο άπό τό

Χόνγκ Κόνγκ γιά τό Παρίσι μέ 
ήρωίνη πού προορίζεται γιά τό νΑμ- 
στερντάμ.

'Η πληροφορία αύτή μετεδόθη 
στά ’Εθνικά Κεντρικά Γραφεία τών 
ενδιαφερομένων Εύρωπαικών χω
ρών.

Στις 30. ’Οκτωβρίου τό βράδυ, 
συνελήφθησαν δύο Κινέζοι άπό το 
Χόνγκ - Κόνγκ στο άεροδρόμιο τού 
Όρλύ γιά διακίνησι ήρωΐνης No 3. 
Άνεκαλύφθησαν 730 περίπου γραμ
μάρια άπό τό ναρκωτικό αύτό στις 
σόλλες τών παπουτσιών τού ένός 
άπό αύτούς.

Κ λοπές ναρκωτικών  
άπό φαρμακεία

"Ενα νέο φαινόμενο άνεφοδιασμοΰ 
τής παρανόμου έμπορίας έπικινδυ- 
νων ναρκωτικών ένεφανίσθη σέ ώρι
σμένες χώρες. Συγκεκριμένα πρό
κειται γιά κλοπές καί ληστείες σέ 
βάρος φαρμακείων, έργαστηρίων ή 
άποθηκών φαρμακευτικών προϊόν
των. Σάν παράδειγμα άναφέρουμε 
ότι στή Δυτική Γερμανία έγιναν 1291 
κλοπές, στήν Γαλλία 900, στήν 
’Ιρλανδία 120, στήν ’Ιταλία 150 
καί στήν ’Αγγλία 769.*

Στις περισσότερες χώρες έλήφθη- 
σαν προληπτικά μέτρα κατά τής 
μορφής αύτής τής έγκληματικότη- 
τος. 'Ωρισμένες φορές μάλιστα, τά 
μέτρα αύτά ενσωματώνονται στην 
νομοθεσία περί ναρκωτικών.

’Επειδή υπάρχουν ενδείξεις, πού 
υποστηρίζουν τήν υπαρξι μιας, διε
θνούς έπιπέδου, διακινήσεως^ή Γενι
κή Γραμματεία τής O.I.P.C.—Inter
pol ήναγκάσθη νά διατυπώση μερι
κές προτάσεις πού άποσκοποΰν στην 
διευκόλυνσι τού άγώνα κατα τών 
ναρκωτικών. Πρόκειται κυρίως για 
μία ένισχυμένη καί πλήρη δραστη- 
ρ ιότητα άνταλλαγής πληρ οφορ ιών 
μεταξύ τών χωρών μελών καί τής 
Γενικής Γραμματείας, γιά τήν κα- 
τάρτισι ετησίων στατιστικών σχε
τικά μέ τις κλοπές ναρκωτικών, 
καθώς καί γιά μία προληπτική και 
άποτρεπτική άστυνομική τακτική 
σέ περίπτωσι άνάγκης.

Τιμές τώ ν ναρκωτικών στήν
παράνομη έμπορία, μέ σκοπό
τήν άνάλυσι της παρανόμου 

διακινήσεως

Κατά τήν Γενική Συνέλευσι τό 
1975, ή Γενική Γραμματεία άνέ- 
λαβε νά μελετήση τήν δυνατότητα 
παροχής πληροφοριών σχετικά με 
τήν άξια καί τήν τιμή τών ναρκωτι
κών πού κατάσχονται, καί τούτο,



χάρη στις εθνικές στατιστικές λαμ- 
βάνοντας δμως πάντοτε υπ 6ψι την 
αναγκαιότητα υιοθεσίας κοινών ά
ξιων με ενα ομοιόμορφο σύστημα. 
Τούτο θά συμβάλη στον ευχερέστερο 
καθορισμό της άξίας αύτών καί τον 
ύπολογισμό των τιμών σέ κάθε φάσι 
της παρανόμου εμπορίας, καθώς καί 
την τήρησι καταστάσεως ως προς 
τον βαθμό καθαρότητος της ούσίας.

Σήμερα τό σύστημα έκτιμήσεως 
τών κατασχέσεων βασίζεται στο 
βάρος, πράγμα πού. δέν έμποδίζει 
ν* άναφέρωνται συχνά οί άριθμοί φυ
τών πού κατεστράφησαν, μονάδες 
δγκου ή έπιφανείαςς, άριθμό σακχα
ρόπηκτων, κάψουλες, δόσεις, χάπια. 
Έ ξ άλλου δέν έτηρήθη καμμιά κα- 
ταστασις γιά την καθαρότητα του 
ναρκωτικού. *Η ομοιομορφία τών 
χρησιμοποιούμενων μονάδων μετρή- 
σεως παρουσιάζεται σάν στόχος

■ πρωταρχικής σημασίας.
Ποια είναι, εξ άλλου τά πλεονε

κτήματα, μιας τέτοιας έκτιμήσεως; 
Έκτος άπό τις . χρήσιμες ενδείξεις 
για τις πολυάριθμες μορφές τής 
καταχρήσεως ναρκωτικών, οί γνώ
σεις αυτές ένδεχομένως νά συμβά
λουν στην δημιουργία τών μελλο-

II ντικών κατασταλτικών μέτρων.
9 Πάντως, οι τιμές στην παράνομη 
εμπορία είναι εξαιρετικά ποικίλες 
και είναι δύσκολο νά συγκριθουν 
σέ διεθνές επίπεδο. Οί λόγοι οφεί
λονται κυρίως στή γεωγραφική προ- 
έλευσι, στην καθαρότητα τών προϊ
όντων, στην κατάστασι προσφοράς 
και ζητησεως, στή διαμετακόμισή 

Τέλος, η Γενική Γραμματεία, 
αμφιβάλλει αν τά διαθέσιμα στοι-^ 
χεϊα τών έρευνητών τήν στιγμή τής 
κατασχέσεως, έπιτρέπουν νά συγ- 
κροτηθή ένα άξιόλογο επιστημονικό 
σύστημα τεκμηριωσεως βασισμένο 
στις τιμές τών ναρκωτικών στήν 
παράνομη εμπορία. Έν τούτοις ή 
σύγχρονη τεκμηρίωσι, συμπληρω
μένη με πληροφορίες γύρω άπό τις 
τιμές είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα 
σχετικά με τη γενική μελέτη τής 
εμπορίας τών ναρκωτικών.

Ά πό τή συζήτησι μεταξύ τών 
d αντιπρόσωπων συνάγεται δτι, μπρο

στά στα τεράστια προβλήματα πού 
• δημιουργουνται άπό τήν παράνομη 
** διακινησι τών ναρκωτικών, πολυά- 

ριθμες χώρες έθέσπισαν αύστηρό- 
τερη νομοθεσία μέ σκοπό τήν άπο-

Τα καραβάνια του θανάτου στον δρόμο 
για την διάθεσι τών ναρκωτικών. 3Από 
τά υψίπεδα της 9Ασίας ξεκινά τό «εμπό
ρευμα» γιά τά μεγάλα κέντρα καταναλώ- 
σεως στήν Ευρώπη καί τήν 9Αμερική.



Παράνομα εργαστήρια επεξεργασίας 
είδη πού κατασχέθηκαν πρόσφατα στην

τελεσματική πάταξι των διακινη- 
τών. Οί κυρώσεις φθάνουν πολλές 
φορές έως την ποινή του θανάτου. 
Στήν Γκάνα οί δικαστικές άποφά- 
σεις λαμβάνουν ύπ’ δψιν τις κατα
δίκες πού έπεβλήθησαν στο εξωτε
ρικό.

Φαίνεται δτι τα μέτρα αύτά συνο- 
δευόμενα άπο μία ένίσχυσι του έλεγ- 
χου των τουριστών καί μία ένημε- 
ρωτική εκστρατεία του κοινού, απε- 
δείχθησαν άποτελεσματικά. Παράλ
ληλα ή αύστηρότης του νόμου έχει 
άναμφίβολα άποτρεπτικά άποτελε- 
σματα.

Το Πακιστάν ζήτησε νά κοινοποι
ούνται συστηματικά στο Κεντρικό 
Εθνικό Γραφείο του Πακιστάν οί 
πληροφορίες σχετικά μέ τις συλλή
ψεις των Πακιστανών στο εξωτερικό 
καί τις ήμερομηνίες άπολύσεωςτών 
καταδίκων Πακιστανών, άπο τά άλλα 
Κεντρικά Εθνικά Γραφεία. Ή  Γε
νική Γραμματεία, άπο τήν πλευρά της 
μεταβιβάζει στο Πακιστάν συστημα
τικά δλες τις σχετικές πληροφορίες.

"Αν καί διεπιστώθη ή άποτελε- 
σματικότης τών μέτρων πού έλα
βαν οί Τουρκικές αρχές, τά 'Ηνω
μένα ’Έθνη συνιστοΰν ένα νέο σύ
στημα ελέγχου τών καλλιεργειών 
καί θεσπίζουν ένα πολύ αύστηρο 
έλεγχο. Δέν παρετη^ήθη, έως σή
μερα, καμμία παράβασις στήν άπα- 
γόρευσι χαράξεως τών καψών 
του ύπνοφόρου μήκωνος. Ή  Τουρ-
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τών ναρκωτικών σε άλλα «ευγενέστερa» 
Μασσαλία άπο την INTERPOL.

κική άστυνομία έχει συνειδητοποιή
σω) άρκετά το γεγονός δτι ή χώρα 
τους είναι σύνδεσμος μεταξύ ’Α 
σίας καί Εύρώπης. Έβελτίωσε τήν 
όργάνωσί της καί οί στατιστικές 
έμφανίζουν μία εύδιάκριτη μείωσι 
της διακινήσεως.

Ή  έκστρατεία πού γίνεται σέ 
ώρισμένες χώρες γιά τήν έλεύθερη 
χρήσι της καννάβεως βάλλεται ενερ
γητικά. Ή  έκστρατεία αύτή θά 
είχε σάν .συνέπεια μία αυξησι της 
παραγωγής καί μία έξάπλωσι τών 
ζωνών καλλιέργειας. ’Επί πλέον, 
τίποτε δέν θά μπορούσε νά άποτρε- 
ψη τον κίνδυνο της άναρριχήσεως. 
Ώρισμένοι ύποστηρικτές της εκ
στρατείας αύτής μπορεί νά είναι 
ειλικρινείς άλλά άποδεικνύονται άνεύ- 
θυνοι.

"Οπως ακριβώς ύπεγράμμισε έ
νας διευθυντής έρευνών, πραγματο- 
γνώμων της επιτροπής ναρκωτικών 
του Ο HE, ό κίνδυνος τών «ελα
φρών» ναρκωτικών παραμένει ση
μαντικός.

Διεπιστώθη δτι ή Σκανδιναβία 
διαμορφώνεται σέ τόπο διαμετα- 
κομίσεως σχετικά μέ τήν διακίνησι 
τής εμπορίας ναρκωτικών προς την 
Ευρώπη καί κυρίως προς τό "Αμ
στερνταμ.

Μέ τό πνεύμα αύτό τροποποιήθη
κε καί ό όμοσπονδιακοΓ νόμος τής 
Ελβετίας, προσφέροντας έτσι ση
μαντική βοήθεια στις άλλες χώρες.

"Ετσι, τό νέο άρθρο 24 έπιτρέπει τήν 
κατάσχεσι από τό Κράτος ενός τρα
πεζικού λογαριασμού δταν μία ξέ
νη έπίσημη αρχή άποδείξη δτι εμ
πλουτίζεται άπο κέρδη πού προέρ
χονται άπο τήν εμπορία ναρκωτικών.

Συζητήθηκε έξ άλλου άπο τά 
Ηνωμένα "Εθνη τό θέμα τής μετα- 
βιβάσεως τών δειγμάτων τών ναρ
κωτικών. Θά συζητηθή πάλι κατά 
τήν σύγκλησι του έλεγκτικοΰ οργά
νου καί στή σύσκεψι τής έπιτροπής 
Ναρκωτικών πού θά γίνη στή Γε
νεύη.

Τό νέο Λατινικό δίκτυο πού άφορα 
κυρίως τις Άντίλλες, έπεσήμανε 
τήν δημιουργία, γιά τή διακίνησι 
τής κοκαΐνης, άλλά καί τής καννά
βεως, μιας μεθόδου, άεροπορικής 
μεταφοράς μέ μικρά άεροσκάφη, πού 
προήρχοντο κυρίως άπο τήν Κολομ
βία. Τό θέμα θά έξετασθή πάλι μέ 
τήν ευκαιρία μιας συγκλήσεως πού 
θά γίνη στις 'Ολλανδικές Άντίλλες 
τό 1977.

Ή  ειδικευμένη μόρφωσις τών 
άτόμων του προσωπικού, έγινε άντι- 
κείμενο άνταλλαγή'* άπόψεων άπ’ 
δπου συνάγεται δτι οί εθνικές άστυ- 
νομικές σχολές οφείλουν νά διαδρα
ματίσουν σημαντικό ρόλο, ένώ δέν 
πρέπει νά ελαχιστοποιούν τις δυνα
τότητες άμοιβαίας βοήθειας. Ή  Γε
νική Γραμματεία συνέταξε στο πα
ρελθόν σχετική άναφορά.

Ή  «Κεντρική Μονάδα Έκπαι- 
δεύσεως» του Ο.Η.Ε. συνεκροτήθη 
τον Φεβρουάριο του 1972 καί ώργά- 
νωσε 31 σεμινάρια πού συνεκέντρρ) · 
σαν περισσότερες άπο χίλιες συμ
μετοχές (άστυνομικοί, τελωνειακοί, 
Χωροφύλακες) προελεύσεως 100 
καί πλέον χωρών.

Ή  Επιτροπή τών ναρκωτικών 
έπεξεργάσθη 3 σχέδια άποφάσεων 
πού υιοθέτησε ή Γενική Συνέλευση 
μέ τήν άκόλουθη μορφή:

Α π ο φ ά σ ε ι ς
Κατανάλωσις καννάβεω ς σέ 

δλες τις μορφές καί έξάλειψις
της παρανόμου καλλιέργειας

Ή  Γενική Συ\έλευσις τής Ο.Ι. 
Ρ. G.—Interpol, συγκληθεΐσα κατά 
τήν 45η συνεδρίασί της, στήν ΑΚ- I 
ΚΡΑ (Γκάνα) άπο 14 έως 20 I 
’Οκτωβρίου* 1976.

ΣΥΝΕΙΔΩΣΑ δτι ή τοξικομα
νία διαφθείρει δλο καί περισσό
τερο τήν νεότητα,

ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΗ δτι ή ούσια- 
στική ενέργεια τής καννάβεως, εί
ναι επικίνδυνη, επιδρά στήν συμπε-1



ριφορά καί είναι επιβλαβής για την 
ύγεία καί την ισορροπία των νέων, 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΣ δτι πολυ
άριθμες κατασχέσεις ποσοτήτων, δ- 
λο καί πιο σημαντικών, της καννά- 
βεως, μαρτυρούν την έξέ> ιξι της 
διακινήσεως καί την εύρύτητα της 
χρήσεως του ναρκωτικού αύτου, 

ΕΧΟΤΣΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙ δτι 
ώρισμένες «διαφωτίσεις» τείνουν νά 
κάνουν πιστευτό δτι ή χρήσις της 
καίννάβεως δεν είναι επιβλαβής, 

ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ δτι αύτή ή κα- 
τανάλωσις δέν άποτρέπει συστημα
τικά τον κίνδυνο άναρριχήσεως καί 
δεν μπορεί παρά νά ένισχύση μία 
αΰξησι της παραγωγής του ναρκω
τικού αύτου, καθώς καί μία έξάπλω- 
σι των ζωνών της παρανόμου καλλι
έργειας,

ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ τό γε
γονός δτι οι παράνομες καλλιέρ
γειες στην παγκόσμια κλίμακα της 
καννάβεως δέν φαίνεται νά έχουν 
έλαττωθή,

ΕΧΟΝΤΑΣ ύπ’ δψιν, τις απο
φάσεις πού υίοθετήθησαν κατά τις 
παρελθουσες συνεδριάσεις,

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ τις άρχές πού 
περιείχαν οι άποφάσεις αύτές, 

ΣΤΝΙΣΤΑ στά κράτη μέλη:
1) νά συνεχίσουν ενημερωτικές 

εκστρατείες στά πλαίσια τών το
πικών δυνατοτήτων, μέ σκοπό νά 
κατορθωθή ή συνειδητοποίησις τών 
διαφόρων κινδύνων πού άπορρέουν 
άπό την κατανάλωσι της καννάβεως 
σέ δλες της τις μορφές,

2) νά διπλασιάσουν την παρατη
ρητικότητα στον έλεγχο καί νά πολ
λαπλασιάσουν τις Προσπάθειες στον 
αγώνα κατά της καννάβεως καί τών 
παραγώγων της,

3) νά δραστηριοποιήσουν τις έρευ
νες μέ σκοπό νά έντοπίσουν καί νά 
καταστρέψουν τις παράνομες καλ
λιέργειες καννάβεως.

Καλλιέργειες
ύποκαταστάσεως

Ή  Γενική Συνέλευσις της O.I.P.C. 
—Interpol, συγκληθεΐσα, κατά τήν 
45η συνεδρίασι στήν ΑΚΚΡΑ, άπό 
τήν 14 έως τήν 20 ’Οκτωβρίου 1976: 

ΕΧΟΝΤΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙ μέ 
ικανοποίησι τις προόδους πού πρα
γματοποιήθηκαν άπό τό Κεφάλαιο 
των Ηνωμένων ’Εθνών γιά τον ά
γώνα κατά τών ναρκωτικών (Fi}u- 
lad), σέ συνεργασία μέ τις ένδια- 
φερόμενες κυβερνήσεις, μέ σκοπό 
τήν συγκρότησι χρησίμων προγραμ
μάτων γιά τήν πρόληψι της Παρα
νόμου καλλιεργεί ας, της παραγω

γής καί της παρασκευής, καθώς καί 
τήν Παράνομη διακίνησι καί κατα- 
ναλωσι τών έπικινδύνων ναρκωτι
κών, ιδιαίτερα στήν Ταϋλάνδη, καί,

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ τά πορί
σματα τής άναφοράς τής Συνεδριά- 
σεως Interpol Εύρώπης —Ασίας 
γιά τούς ύπευθύνους τών ύπηρεσιών 
γιά τήν έξάλειψι τών ναρκωτικών, 
συγκληθεΐσα στο Chiang- Mai (Τα
ϋλάνδη) τήν 12 έως τήν 16 ’Ιου
λίου 1976,

ΚΑΛΕΙ έπειγόντως τις κυβερνή
σεις τών χωρών μελών νά συνεχί- 
σουν καί νά ένισχύσουν δσο είναι δυ
νατό τήν βοήθειά τους στο Κεφάλαιο 
τών 'Ηνωμένων Εθνών γιά τον άγώ
να κατά τής καταχρήσεως τών ναρ
κωτικών (Fnulad), γιά νά έπιτρα- 
Ηή ή άποτελεσματική συνέχισις καί 
εξέλιξις ώρισμένων σχεδίων γιά δ
λες τις ένδιαφερόμενες χώρες, καί 
ιδιαίτερα ένα πρόγραμμα άντικατα- 
στάσεως τών καλλιεργειών στήν 
Ταϋλάνδη (πού κανονικά πρέπει νά 
έχει τελειώσει μέχρι τό τέλος Δεκεμ
βρίου του 1977).

Αμοιβαία βοήθεια στέν άγώνα
κατά της διακινήσεως τώ ν  

ναρκωτικών

Ή  Γενική Συνέλευσις τής Ο.I.P.G. 
—Interpol, συγκληθεΐσα κατά τήν 
45η συνεδρίασή της στήν ΑΚΚΡΑ, 
άπό τή 14η έως τήν 20η ’Οκτω
βρίου 1976:

ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ τό διε
θνές καί συνεχώς έπεκτεινόμενο Πρό
βλημα, πού άντιπροσωπεύει ή δια- 
κίνησις καί ή κατάχρησις τών ναρ
κωτικών καί ψυχοτρόπων ούσιών,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τούς ύ- 
πευθυνους κοινωνικούς παράγοντες 
γιά τήν κατάχρησι καί ζήτη- 
σι τών ναρκωτικών, καθώς καί 
τούς οικονομικούς Παράγοντες Πού 
ώθοϋν στήν παράνομη παραγωγή, 
παρασκευή καί διακίνησι τών ναρκω
τικών καί τών ψυχοτρόπων ούσιών, 
νά προσαρμόζονται στήν ζήτησι, 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ δτι ώρι
σμένες κυβερνήσεις, γιά τις όποιες 
ή κατάχρησις καθώς καί ή καλλιέρ
γεια, ή Παρασκευή καί παράνομη 
διακίνησις τών ναρκωτικών καί ψυ
χοτρόπων ουσιών, δημιουργούν σο
βαρά Προβλήματα, είναι δυνατό νά 
έχουν άνάγκη τεχνικής καί οικονο
μικής βοηθείας γιά τήν άποτελεσμα
τική έξέλιξι, μέ σκοπό τήν προο
δευτική έξάλειψι τής παρανόμου καλ
λιέργειας, παρασκευής, διακινήσεως 
καί χρήσεως τών ναρκωτικών καί 
τών ψυχοτρόπων ούσιών,

ΖΗΤΕΙ ΕΠΙΜΟΝΩΣ άπό τις 
κυβερνήσεις νά έπικυρώσουν, έάν δέν 
τό έχουν ήδη κάνει, καί νά εφαρμό
σουν δσο τό δυνατόν πληρέστερα τήν 
μοναδική Σύμβασι περί ναρκωτικών 
του 1961 καθώς καί τήν Σύμβασι 
περί ψυχοτρόπων ούσιών του 1971, 
μέ σκοπό τον έλεγχο τής Παρανό
μου καλλιέργειας του οπίου, τής κό
κα καί τής καννάβεως στήν έπικρά- 
τειά τους καί τήν μεταξύ τους συνερ
γασία, μέ σκοπό τήν ένεργητική 
Παρεμπόδισι τής παρανόμου παρα
σκευής καί διακινήσεως τών ναρκω
τικών καί τών ψυχοτρόπων ούσιών:

Σι) ν ι σ τ α
1) Στις κυβερνήσεις Πού πιθανώς 

νά έχουν άνάγκην τεχνικής καί οι
κονομικής βοηθείας γιά νά δραστη
ριοποιήσουν άποτελεσματικά τά προ
γράμματα ελέγχου τών ναρκωτι
κών, δτι υπάρχει δυνατότης νά ζητή
σουν ένίσχυσι εΐτε στά πλαίσια δι
μερών συμφωνιών άπό άλλες ένδια
φερόμενες κυβερνήσεις, εΐτε στά 
πλαίσια διεθνών συμφωνιών άπό 
τό Κεφάλαιο τόν Ηνωμένων 
’Εθνών γιά τόν άγώνα κατά τών 
ναρκωτικών, άπό τό Πρόγραμμα 
γιά τήν άνάπτυξι τών 'Ηνωμένων 
’Εθνών καί άπό τά διεθνή Οικονο
μικά 'Ιδρύματα.

2) Σέ δλες τις κυβερνήσεις νά 
παράσχουν τά κατάλληλα κατασταλ
τικά μέσα γιά τήν δραστηριοΠοίησι 
τών Προγραμμάτων καταστολής τής 
παρανόμου διακινήσεως καθώς καί 
γιά τήν, συνεπεία τούτου, άποτε- 
λεσματικη μείωσι τών διαθεσίμων 
ποσοτήτων τών παρανόμων ναρκω
τικών σέ κάθε χώρα.

3) Νά διώκονται άποτελεσματικά 
οι διακινητές τών ναρκωτικών καί οι 
εισαγγελείς νά ζητούν αύστηρές κυ
ρώσεις φυλακίσεως γιά τά καταδι
καζόμενα άτομα.

4) Δραστηριοποιημένα Προγράμ
ματα γιά τήν πρόληψι τής καταχρή
σεως τών ναρκωτικών καί ενδεχομέ
νως γιά τήν θεραπεία καί έπανένταξι 
των τοξικομανών, μέ στόχο τήν ού- 
σιαστική μείωσι τής ζητήσεως τών 
ναρκωτικών καί των ψυνοτρόπων 
ούσιών.

5) Την ταχεία άνταλλαγή μεταξύ 
τών άστυνομικών ύπηρεσιών, τών 
πληροφοριών καί τών άποδεικτικών 
μέσων σχετικά μέ τά ναρκωτικά, 
χρησιμοποιώντας, δταν είναι δυνα
τό, τό δίκτυο επικοινωνίας τής Ο.Ι.

Interpol γιά τή διευκόλυνσι 
τών συλλήψεων καί κατασχέσεων 
ναρκωτικών.
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ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ

ε ξ α ι ρ ε τ ι κ ή  

επιτυχία έσημείωσε 

ή ’Έκθεση Τροχαίας

“Εκθεση Τροχαίας μέ σύνθημα «ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΑΙΜΑ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛ 
ΤΟ» εγκαινίασε την 22 Μαΐου στο ’Αγρίνιο ό 'Υπουργός Δημοσίας Τάξε 
ως κ Γεώργ. Σταμάτης. 'Η ’Έκθεση τοποθετείται στα πλαίσια των έντο
νων καί συστηματικών προσπαθειών της Χωροφυλακής για την διαφώ
τιση του κοινού σέ θέματα Τροχαίας καί την πρόληψη τών τροχαίων 
ατυχημάτων. Ή  πρωτοβουλία της διοργανώσεως ανήκε στον Ανώτερο 
Διοικητή Χωροφυλακής Δυτ. Ελλάδος Ταξίαρχο κ. Κ. Καλογεροπουλο. 
'Η Έκθεσή, πού λειτούργησε στο περίπτερο του Δημοτικού Πάρκου 
’Αγρίνιου, περιλάμβανε στατιστικούς πίνακες, φωτογραφικό υλικό, πίνα
κες καί άφίσες σχετικές μέ διατάξεις του Κ.Ο.Κ. και τα τροχαία ατυχή
ματα, προβολή εγχρώμων διαφανειών, διανομή δισφωτιστικών φυλλαδίων
κ.λ.π

που οργάνωσε 

ή Α.Δ.Χ. Δυτικής 

Ελλάδος 

στο ’Αγρίνιο.

Στα εγκαίνια παρέστησαν ό Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ακαρνα 
νιας κ. Θεόκλητος, ό Β #. 'ΐπαρχηγος Χωροφυλακής Υποστράτηγος κ. 
Παν.Ψάρρης, εκπρόσωποι ’Αρχών καί πολλοί επίσημοι. Μίλησε ο Διοικητής 
τής Δ.Χ. ’Ακαρνανίας Άντισυνταγματάρχης κ. Σπηλιοπουλος, ο οποίος 
άνέλυσε συνοπτικά, βασικά σημεία τού κυκλοφοριακού προβλήματος τής 
χώρας μας, ύπογράμμισε τή σημασία· τής προλήψεως μέ τήν μεθοδική 
διαφώτιση τού κοινού καί τις προσπάθειες τής Χωροφυλακής για την 
άντιμετώπιση τής καταστάσεως. Τήν ’Έκθεση πού ή λειτουργία της θα 
συνεχισθή καί σέ άλλες πόλεις, έπισκέφθηκαν πλήθη κόσμου πού εκδήλω
σαν ζωηρότατο ένδιαφέρον,.

Στις φωτογραφίες χαρακτηριστικά στιγμιότυπα απο τα εγκαίνια και 
τήν λειτουργία τής έκθέσεως στήν οποία τούς έπισκεπτες ξεναγούσαν 
άνδρες τής Τροχαίας.
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Μεγάλη έπιτυχία έσημείωσεν ή διάλεξή τήν όποίαν έδωσε- 
στήν Διακίδειον Σχολήν Πατρών ό Ταγματάρχης κ. Νικόλαος 
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ, μέ θέμα «Ή θέσις τής Χωροφυλακής στήν 
σύγχρονον Ελληνικήν κοινωνίαν».

Τήν διάλεξι ώργάνωσε ή Άνωτέρα Διοίκησις Χωροφυλακής 
Δυτικής Ελλάδος, έντός των πλαισίων τού έορτασμού τής 
μνήμης τής Προστάτιδος τού Σώματος Μεγαλομάρτυρος ‘Αγί
ας ΕΙρήνης.

Ό  ομιλητής άνεφέρθη έπ* όλίγον στήν Ιστορική διαδρομή τού 
Σώματος τής Χωροφυλακής, άπό τής ίδρύσεώς του τό 1833 
μέχρι σήμερον καί έν συνεχεία είσήλθε στό κυρίως θέμα.

Κατ’ άρχήν άνέλυσε τήν σημερινή κοινωνία καί έδωσε μια 
γενική είκόνα των μεταβολών στίς κοινωνικές δομές, στήν κινη
τικότητα των Ιδεών καί τών πεποιθήσεων τών άτόμων καί τών 
κοινωνικών ομάδων καί έπεσήμανε τήν άδυναμία τών άτόμων 
νά Ικανοποιήσουν τΙς Ολικές τους άνάγκες μέσα στήν κοινω
νία τής άφθονίας.

Επίσης άνεφέρθη στό κύμα τής βίας καί στήν άντικοινωνική 
συμπεριφορά τών άτόμων καί διέγραψε τούς κινδύνους διά τήν

δημοσίαν τάξι καί άσφάλεια έκ τής έντάσεως τών έγκληματικών 
δραστηριοτήτων.

Έν συνεχεία καθώρισε τήν θέσιν τού κοινού έναντι τής άστυ- 
νομίας καί έδωσε τήν είκόνα τού σημερινού άστυνομικού καί τά 
Ιδιαίτερα προσόντα μέ τά όποια πρέπει νά κοσμήται διά νά 
άνταποκριθή στα πολύπλοκα καί λεπτά καθήκοντά του.

’Ανέλυσε διεξοδικώς τΙς άρμοδιότητες οί όποιες έχουν άνατεθή 
στήν Χωροφυλακή καί τίς προσπάθειες πού καταβάλλονται 
έντός τού Σώματος διά τόν έκσυχρονισμό τών μέσων καί τήν 
προσαρμογή τής νοοτροπίας τών άνδρών στα νέα δεδομένα.

Τέλος έξήρε τήν σημασία τής συμπαραστάσεως τού κοινού 
στήν πρόληψι καί καταστολή τής έγκληματικότητος καί έπε
σήμανε τήν άνάγκη τής στενής συνεργασίας όλων, στον τομέα 
έξασφαλίσεως συνθηκών τάξεως, άσφαλείας καί κοινωνικής 
γαλήνης.

Τήν διάλεξι παρηκολούθησε έκπρόσωπος τού Σεβασμιωτά- 
τουΜητροπολίτου Άχαΐας, έκπρόσωποι τών πολιτικών, στρα
τιωτικών καί άστυνομικών άρχών καί πλήθος έκλεκτών έκ- 
προσώπων τού Πατραϊκού κοινού.
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Λογοτέχνη — Ιστορικού

ΛΕΝΕ ΠΩΣ γεννήθηκε μιά χειμωνιά
τικη νύχτα, μιά νύχτα πού ούρλιαζαν ό 
άνεμος καί ή βροχή. Γι* αύτύ κι* ό χαρα
κτήρας του έγινε άγριος κι* άνυπότακτος 
δπως άγριος ήταν κι* ό χαρακτήρας της 
μάνας του, πού άνήκε «είς έγκριτον 
οικογένειαν της Ρούμελης, άδελφής του 
Κώστα Διμισκή καί έξαδέλφης του Γώ- 
γου Μπακόλα». Γεννήθηκε στύ χωριό 
Μαυρομάτι τής Θεσσαλίας. Ό  Γεώργιος 
Καραΐσκάκης ήταν ένας άντρας μικρόσω
μος, μαυριδερός, δασύς, μέ μάτια μεγάλα, 
μορφή καχεκτική, μουστάκια παχιά. 'Όλη 
ή ζωή του ήταν μιά σειρά άπό άνυποταξίες 
καί άπόλυτη δίψα γιά την έλευθερία, 
«άποτίναξης παντός ζυγού, είτε έκ μέ
ρους των Τούρκων, είτε έκ μέρους των 
Ελλήνων προήρχετο οΰτος». Φιλόδοξος, 
ύπερήφανος, φιλύποπτος, δέν άναγνώριζε 
εύκολα κανένα άνώτερό του, άν καί πολύ 
συχνά καταλάβαινε πώς αύτό ήταν μεγάλο 
του σφάλμα. Γι* αύτό συνήθιζε νά λέη: 
«Είναι άνοησία νά πιστεύης πώς είσαι κάτι 
παραπάνω άπό τούς άλλους, χωρίς νά είσαι. 
Έ τσι δέν μπορείς νά βγής ψηλά. Πάντα θά 
σαλεύης σάν τό σκουλίκι κάτω άπό τά 
κλαδιά καί θά σέ ποδοπατάνε».

Κι* ώστόσο, ό ίδιος ξεχνούσε τά λόγια 
του. Τά ξεχνούσε καί προσπαθούσε νά 
κατανικήση κάθε έμπόδιο, «δπερ ήθελε 
παρεμβληθή διά τήν πραγματοποίησιν 
των πόθων του, πολλάκις άδιαφορών διά 
τά μέσα τά όποια έχρησιμοποίει διά 
τήν επιτυχίαν των σχεδίων του». Ό  μεγά
λος αύτός πατριώτης κι* άτρόμητος 
άρχηγός, έβριζε μέ τό παραμικρό, 6χι 
μ^άχα τούς άλλους καί τόν ίδιο τόν 
έαυτό του*· Καμμιά φορά, άμα τολμούσε 
κάποιος νά του παραπονεθή πώς τά λό
για του τόν είχαν πειράξει, άνασήκωνε 
τούς στενούς του ώμους κι* έστριβε τη 
μουστάκα του. «Καί τί θές νά σου κάνω, 
μωρέ» g του φώναζε. «Τά λόγια, άμα 
είπωθοΰνε μιά φορά, δέν γυρίζουν πίσω. 
Καί, στό κάτω —κάτω, άμα θέλης νά βγά- 
λης τό άχτι σου, βρίσε κι* έσύ γιά νά ξα- 
λαφρώσης. *Εγώ δέχομαι δ,τι κι* άν 
μου πούνε». Θύμωνε εύκολα κι* άρπαζό- 
ταν μέ τό παραμικρό. Μά, στό βάθος ήταν 
άνθρωπος άγαθός κι* οί σύντροφοί του τόν 

I λατρεύανε. 'Όταν άρρωστουσε —κι* άρ- 
ρωστούσε συχνά —καί πήγαινε νά νοση
λευτή στό Λουτράκι ή τήν Τθάκη, τά

παλικάρια του τρέμανε μήπως καί δέν 
γυρίση.

Κάποτε, πού άργησε νά έπιστρέψη στό 
στρατόπεδό τους, πήγαν τρεις σύντρο
φοί του νά μάθουν πώς είναι καί πότε θά 
πήγαινε πάλι κοντά τους. 'Όταν τούς είδε 
έκεινος, άναψοκοκκίνισε, χτύπησε τή 
γροθιά του σ* ένα χαμηλό τραπεζάκι πού 
είχε μπροστά του κι* έγινε θηρίο μοναχό.

—Τί νομίζατε, μωρέ; τούς·κεραυνοβό
λησε. Τί νομίζατε κι* ήρθατε νά μέ δήτε 
σάν νάμε καμμιά γυναικούλα; Περιμένατε 
πώς θά πεθάνω;

—*Ήρθαμε νά μάθουμε πώς είσαι καί νά 
μάς πής πότε θά ξαναγυρίσης άνάμεσά μας. 
Έ τσ ι πού μάς άφησες, είμαστε σάν τά 
παιδιά έκεΐνα πού χάσανε τόν πατέρα τους, 
τό στήριγμά τους,*καί δέν ξέρουνε πώς 
νά τά βολέψουν...

Του Καραϊσκάκη του καλάρεσε ή κου
βέντα τούτη καί κάλεσε τό ψυχοπαίδι του, 
τό Δανάλη Φασιλή, «νά φτιάξη καΐμακλή- 
δικους καφέδες καί νά φέρη σερμπέτια 
στα παλικάρια του, στούς άγαπημένους 
του μουσαφιραίους».

—"Ωστε σάς έλειψα, έ;
—Μάς έλειψες, καπετάνιε. Κι* άν δέν 

έρθης γρήγορα πίσω, θά διαλυθούμε. 
Μονάχα έσύ μάς κρατάς γύρω σου δεμέ
νους. ’Εμείς, μήτε τά μάτια μας δέν 
ξέρουμε νά βγάνουμε.

ΟΠΩΣ φαίνεται, ό Καραΐσκάκης είχε 
προσβληθή «ύπό πνευμονικής παθήσεως». 
Αλλά μέσα στό άρρωστημένρ του στήθος, 

κρυβόταν ψυχή πραγματικά ήρωϊκή καί 
μεγάλη. Πρώτος πάντοτε στή μάχη, 
άποσυρόταν τελευταίος άπό τούτη «καί 
συνήθως είς τάς συμπλοκάς έκ τού 
συστάδην έσφαζε τούς έχθρούς, πολεμών 
μεταξύ αύτών ώς λέων». Περιφρονώντας 
τις κοινωνικές συνθήκες τού καιρού του, 
είχε μαζί του στό στρατόπεδο τήν άγα- 
πημένη του φίλη, τήν Μαριώ, πού φο
ρούσε άνδρική φουστανέλλα γιορντάνια, 
γιαταγάνι «καί παρακολουθούσαν αύτόν 
πανταχοΰ μέ άφοσίωσιν καί θαυμασμόν». 
Τό παράξενο ήταν πώς μέ δλους τσακω
νόταν γιά ψύλλου πήδημα καί δλους τούς

μάλωνε γιά τό τίποτα. Τής Μαριώς, δμως 
τής φερόταν μέ άπίθανο ίπποτισμό καί 
δέν τής είπε ποτέ πικρό λόγο. ’Ακόμα 
κι άγριολούλουδα τής μάζευε τήν άνοιξι, 
γιά νά τής δείξη τά Πραγματικά του 
αισθήματα. Γιά χάρι της —Ιδιαίτερα τή 
γιορτή της Παναγίας—έβαζε τά παλι
κάρια του καί χόρευαν καί πανηγύριζαν, 
«ρίχνοντας μπαταριές δεξιά κι’ άριστερά, 
γιά .ν’ άντιλαλήσουν οί κάμποι καί τά 
βουνά καί νά χαρή ή ψυχή τής άγαπημένης 
του».

Ό  Καραΐσκάκης βγήκε στό κλαρί κι* 
έγινε κλέφτης, μόλις μπόρεσε νά σηκώση 
δπλο στό παιδικό του χέρι. Καί μέσα στούς 
κλέφτες άνατράφηκε καί μεγάλωσε, δσο 
κανένας άλλος. «"Οσοι πηγαίνανε γιά 
πρώτη φορά νά ύπηρετήσουν κοντά στούς 
άρματολούς - γράφει ό Νικ. Σ. Περράκης 
- ήσαν υποχρεωμένοι νά κάμουν κάμποσο 
διάστημα τό ψυχοπαίδι στούς άνωτέρους 
τους καί σιγά - σιγά νά συνηθίζουν στήν 
τραχιά έκείνη ζωή τών βουνών. "Ωσπου 
νά πιάσουν δπλο, περνούσαν πολλές φο
ρές καί δυό καί τρία χρόνια, άν δχι καί 
περισσότερα. Ό  Καραΐσκάκης δέν χρειά
στηκε τίποτε άπ* δλα αυτά. ΥΗταν έτοι
μος έξ άρχής καί γνώριζε τί άκριβώς ση 
μαίνει «κλέφτικη» ζωή, μέ τις πείνες της, 
τις κακουχίες της, τά κυνηγητά της καί 
τις άδιάκοπες μάχες της. Δέν χρειάσθηκε 
νά πάρη μάθημα άπό κανέναν, γιατί μπο
ρούσε νά δώση αύτός μάθημα στούς άλ
λους. "Οταν βασανιζόταν άπό πυρετό — 
καί αύτό γινόταν πολύ συχνά - άντί νά 
πέση στά στρωσίδια, δπως θά έκανε δ- 
ποιος άλλος στη θέσι του, αύτός πήγαινε 
καί λουζόταν μέ παγωμένο νερό. Καί, άν 
δέν ύπήρχε νερό, έτρωγε τό χιόνι μέ τις 
χούφτες, γιά νά δροσίση τά φλογισμένα 
του σπλάχνα».

Γρήγορα διακρίθηκε γιά τήν τόλμη 
του, άλλά καί γιά τόν άτίθασο χαρακτήρα 
του. Ή ταν άδύνατο νά δεχθή χαλινάρι 
καί, μ* δλο πού ήθελε τά παλικάρια του νά 
στέκωνται «σούζα» μπροστά του, έν τού- 
τοις τού άρεσε νά τού άντιλέγουν καί χαι
ρόταν αύτούς πού δέν σκύβανε κεφάλι.
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Φτάνει μονάχα νά καταλάβαινε πώς είχαν 
δίκιο. "Οταν είχαν άδικο κι* έπιμένανε, 
τούς έδιωχνε χωρίς πολλές κουβέντες. 
ΙΥ  αύτό, δμως, είχε άποκτήσει καί 
πολλούς έχθρούς. Σέ μιά μάχη μέ τούς 
’Αλβανούς του - ’Αλή Πασά πιάστηκε 
αίχμάλωτος. Σιδεροδεμένο τον πήγαν 
στά Γιάννενα, δπου τον ρίξανε στά πιο 
φριχτά μπουντρούμια, για νά «ψοφήση». 
Λέγεται, μάλιστα, πώς άπό τις κακου
χίες πού δοκίμασε έκεΐ μέσα, έπαθε 
«χτικιό», δηλαδή φυματίωσι. Ή  άλήθεια 
ήταν πώς οί ’Αλβανοί τύν βασανίζανε 
άφάνταστα, μόνο καί μόνο γιά νά του 
σπάσουν το ήθικό. Τον άφιναν νηστικό 
μέρες ολόκληρες καΐΑ δέν τον έβγαζαν κα
θόλου έξω. Βλέποντάς τον «χωρίς κρέας 
άπάνου του», πιστεύανε πώς θά πεθάνη 
στούς πρώτους μήνες της φυλακίσεώς 
του. Κι* ήτανε πολύ φυσικό νά τό πι
στεύουνε τούτο, άφου είχε φτάσει πιά νά 
μη μπορή νά σύρη τά πόδια του. Κι’ δμως, 
έζησε άρκετά χρόνια έκεΐ μέσα. Καί όχι 
μονάχα αύτό, άλλά κατάφερε νά δραπε- 
τεύση κιόλας άπό τήν τρομερή έκείνη 
Κόλασι, πού τόν είχαν ριγμένο.

Μετά τήν άπόδρασί του, πήγε στά φη
μισμένα "Αγραφα. Έ κεΐ κατατάχτηκε 
στο σώμ<ν των διασήμων άρματολών, 
των Καιο.ν :ωναίων, δπου προβιβάστηκε 
σέ λίγο σέ πρωτοπαλίκαρο. Ή ταν ένας 
άπό τούς λίγους πού λάβανε μέρος στό 
«ξεκαθάρισμα» του διαβόητου ’Αλβανού 
καί διώκτη των χριστιανών, του Βελή 
Γκέκα. "Οταν ό ’Αλή Πασάς, έχοντας 
κατά νου νά έξοντώση μέ κάθε τρόπο τούς 
Κατσαντωναίους, κατώρθωσε νά διαλύση 
τό σώμα τους, ό Καραϊσκάκης κατάφερε 
νά ξεφύγη άπό τόν άφανισμό καί νά πάη 
νά ύπηρετήση κάτω άπό τις διαταγές του 
Τσόγκα. ’Αλλά, ένα μέρος άπό τό σώμα 
αύτό,. βλέποντας δτι «πάσα» κατά του 
’Αλή άντίστασις θά ήτο μάταια, άπο- 
φάσισε νά δεχθή τάς προτάσεις του τυ
ράννου τών Ίωαννίνων, περί συνθηκολο- 
γήσεως καί προσλήψεως τών κλεφτών είς 
τήν ύπηρεσίαν τής Αύλής τού. Έ τσ ι, ό 
Καραϊσκάκης ύπηρέτησεν είς τόν ’Αλή 
Πασάν ώς άξιωματικός τών Τσοχαντά- 
ρηδων, δηλαδή τών σωματοφυλάκων, 
μετά §έ τήν καταστροφήν του σατράπου, 
έφυγε κρυφίως έξ Ίωαννίνων καί μετέβη 
πρώτον είς Βόνιτσαν καί έπειτα είς Μα- 
κρυνόρος, νά πολεμήση τούς Τούρκους, 
γενόμενος καπετάνιος τών Άγράφων.

ΟΤΑΝ έγινε ή περίφημη μάχη στό 
Κομπότι, ό Καραϊσκάκης πολέμησε σάν 
άληθινό λιοντάρι. Κι’ δταν οί Τούρκοι τό 
βάλανε στά πόδια, τούτος σκαρφαλώνον
τας σ’ ένα μικρό ύψωμα, άρχισε νά βρίζη 
άπό έκεΐ πάνω τούς έχθρούς, πού δέν 
τολμούσανε νά πολεμήσουν ώς τό τέλος 
καί φεύγανε σάν τούς λαγούς. "Ο,τι βρισιά 
μπορούσε νά ύπάρχη στήν τουρκική 
γλώσσα, τούς τήν πέταξε κατάμουτρα. 
"Υστερα «γυμνώσας τά όπίσθια του έπέ- 
δειξε είς τούτους ταΰτα». ’Αλλά Γκέκας 
τις ένεδρεύων έκεΐ πού τόν έπυροβόλησε 
καί τόν έπλήγωσεν είς τό εύαισθητότερον 
μέρος τού σώματός του». Ό  Καραϊσκά-

*Η προτομή του Καραϊσκάκη στην γενέ
τειρά τον τό χωριό Μαυρομάτι—Καρδίτσης 
δπου κάθε χρόνο στην επέτειο του θανάτου 
του γίνονται έορταστικές εκδηλώσεις προς 
τιμήν του μεγάλου αγωνιστή τής εθνικής 
μας παλιγγενεσίας.

κής, άντί νά κυττάξη τό τραύμα του, πού 
οπωσδήποτε, ήταν άρκετά σοβαρό, ξέσπα
σε σέ όμηρικά γέλια.

—Έ ,  τούς βρωμιάρηδεςΐ φώναξε. Πού 
άλλοΰ μπορούσαν νά μέ πληγώσουν, παρά 
μονάχα έκεΐ, άφοΰ έκεΐ τούς έχω δλους 
γραμμένους!

Κι’ δταν κάποιο άπό τά παλικάρια του 
τού ύπέδέιξε_ δτι πρέπει νά τόν κυττάξη 
γιατρός, αύτός τού άπάντησε:

—Νά σοΰ πώ, άδερφέ μου. Σέ τουρκα- 
λάδες δείχνω τά όπίσθιά μου, γιατί μονά
χα μ’ αύτά μπορούν νά κουβεντιάσουν. Σέ 
χριστιανό καί Έλληνα, δμως ποτέ. "Ας εί
ναι καί έχθρός μου.

"Οταν, δμως, λιποθύμησε άπό τήν αι
μορραγία, οί σύντροφοί του τόν σήκωσαν 
καί μέ φορείο τόν πήγαν στό Λουτράκι 
γιά νά θεραπευθή. "Οταν φτάσανε έκεΐ, 
έπειτα άπό πολλές ήμέρες, ήταν σέ κακή 
κατάστασι καί κανένας δέν πίστευε πώς 
θά τή γλυτώση. Χαροπάλεψε πάνω άπό 
ένα μήνα, μά στό τέλος ξεγλίστρησε άπ* 
τόν μεγάλο κίνδυνο. ”Λμα άνοιξε τά 
μάτια του γιά πρώτη φορά, έπειτα άπό 
τόσον καιρό καί είδε τά παλικάρια του 
νά κλαΐνε βουβά, τινάχτηκε ολόκληρος 
πάνω μέ σφιγμένες τις γροθιές του.

—Ου νά μοΰ χαθήτε, παλιοζαγάρια! 
τούς έβριζε. Κλαΐτε σάν τις γυναικούλες, 
έπειδή νομίσατε πώς θά τά τινάξω. Έ ,  
καί ύστερα; Τί θά γινόταν άν τά τίναζα; 
Θάχανε ή Βενετιά βελόνι!

Κι* ώστόσο, άγαποΰσε μέ πάθος τή ζωή. 
Τήν άγαποΰσε τόσο, δσο τίποτ’ άλλο. 
"Οταν σηκώθηκε στά πόδια του, μονάχα 
τότε κατάλαβε πώς είχε φτάσει στό χεί
λος τού γκρεμού. Μέ μιας άγκάλιασε καί 
φίλησε τούς συντρόφους του κι’ ύστερα - 
λένε r άποτραβήχτηκε σέ μιά γωνιά κι* 
έκλαψε μέ βουβά άναφυλλητά. Αύτός ό 
σκληρός άντρας, πού δέν λύγισε μέ τίποτα, 
είχε λυγίσει μπρός στήν ιδέα μονάχα τού 
θανάτου. «Είναι ώραΐο νά ζής», είπε. 
Είναι ώραΐο νά ζής καί ν* άνασαίνης τό 
φρέσκο άεράκι, πού σοΰ στέλνει ό Θεός 
άπό τά ύψη Του. "Ας είναι εύλογημένο 
τ’ όνομά Του». Πήρε κατόπιν τούς συν
τρόφους του γιά νά γυρίσουν πίσω, στό 
στρατόπεδό τους. Στό δρόμο τούς έτυχε 
μιά ομάδα άπό Τούρκους «άσκερλήδες». 
Μ* δλο πού μπορούσαν νά τούς άποφύ- 
γουν, γιατί ήταν πολλοί καί τούτοι λίγοι, 
ό Καραϊσκάκης, άρρωστος σχεδόν άκόμα, 
διέταξε νά τούς έπιτεθοΰνε. Καί τά παλι
κάρια του τούς ρίχτηκαν καί τούς πετσό
κοψαν δλους. Ούτ* ένας δέν γλύτωσε.

ΕΠΕΙΤΑ άπό τήν πρώτη πολιορκία 
τού Μεσολογγίου ό Όμέρ πασάς καί ό 
Κιουταχής, «κακώς έχοντες», έπρόκειτο 
νά περάσουν άπ* τό Βραχώρι, δπως λεγό
ταν άλλοτε τό ’Αγρίνιο. Μόλις τό πληρο- 
φορήθηκε αύτό ό Καραϊσκάκης, δέν έχασε 
καιρό. Μιά καί δυό πήρε τά παλικάρια 
του καί πήγε καί τούς έστησε καρτέρι 
στόν "Αγιο Βλάση. "Αμα τούς είδε νά 
κοντοζυγώνουν έκεΐνος, έδωσε τό σύν
θημα. Σάν τούς άετούς, τότε, οί κλέφτες 
πέσανε πάνω τους. Ή  μάχη πού άκολού- 
θησε, ήταν κάτι τό άπίθανο. Οί Έλληνες, 
άν καί μιά χούφτα μονάχα, πολεμούσαν 
μέ τέτοια μανία, ώστε έκαναν τούς σαρι- 
κοφόρους νά τά σαστίσουν κυριολεκτικά. 
Ποτέ άλλοτε δέν τούς έτυχε τέτοια ξαφνι
κή λαχτάρα. Ό  ένας μετά τόν άλλον, έπε
φταν νεκροί ή πληγωμένοι. Τό κακό τού
το κράτησε πάνω άπό έντεκα ώρες. Στό 
τέλος οί Τούρκοι άναγκάστηκαν νά πε- 
τάξουν τά δπλα τους καί δ,τι άλλο κρα-
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τουσαν ^·γιά νά μπορούν νά τρέξουν πιό 
εύκολα - καί τράβηξαν πρός τήν Πρέβεζα, 
τσακισμένοι κυριολεκτικά. Στό «πεδίο 
της μάχης», άφησαν πάνω άπό δια- 
κόσιους νεκρούς κι* άλλους τόσους πλη
γωμένους. ’Από τούς 'Έλληνες, έλάχι- 
στοι χάθηκαν κι* άκόμα λιγώτεροι τραυ
ματίστηκαν. Αύτή ήταν μία νίκη άνε- 
πανάληπτη, πού έκανε όλους πού λάβανε 
μέρος σ’ αύτήν νά ύπερηφανεύωνται γιά 
ένα πολύ μεγάλο διάστημα.

 ̂ΟΤΑΝ τό 1823 ό Μουσταής σκόπευε 
νά καταπνίξη τήν έπανάστασι στη Δυτική 
Ελλάδα, έγραψε στόν Καραϊσκάκη νά 
παρουσιαστή άμέσως μπροστά του, είδ* 
άλλως θά έστελνε νά τόν πιάσουν καί «νά 
τόν φέρουν διά της βίας ένώπιόν του». Ό  
άτρόμητος άρχηγός, ήταν καί πάλι άρρω
στος έκεΐνες τις ή μέρες. Άλλ’ όταν διά
βασε τό γράμμα του Μουσταή, έτριβε τά 
μάτια του καί δέν πίστευε. Ή ταν ποτέ 
δυνατόν ένας Τουρκαλάς νά τόν διατάζη 
σχεδόν, νά κάνη κάτι «πού δέν θά τόκανε 
μήτε κι* άν τόν έπρόσταζαν άκόμη χίλιοι 
σουλτάνοι κι* άλλα τόσα βιλαέτια»; Α
ναψε πάλι καί κόρωσε άπό τό κακό του.

—Σίγουρα παλάβωσε τούτος ό άντίχρι- 
στος! έκανε γυρίζοντας στά παλικάρια 
του, πού τόν κυττουσαν περίεργοι. Σέ μέ
να τά γράφει δλ’ αύτά; Πρέπει, χωρίς άλ
λο, νά τοόχη στρίψη τό μυαλό. Δέν γίνε
ται άλλοιώτικα!...

Κάθησε τότε καί του άπάντησε «διά 
βαναυσωτάτου καί αισχρολόγου σημειώ
ματος καί έστειλε τριακοσίους άνδρας αύ- 
του, νά πολεμήσωσι κατά του Μουσταή, 
αύτός δέ άνεχώρησε δι* ’Ιθάκην πρός νο
σηλείαν». Ό  Τούρκος, πού άλλα περίμενε 
καί άλλα του ήρθαν, βρέθηκε ξαφνικά μπερ
δεμένος μέ τούς «τριακοσίους», πού του 
έπιτεθήκανε άπό πολλές μεριές μαζί καί 
τόν πήραν φαλάγγι. Ά ν  καί μέ δεκαπλά
σιες δυνάμεις τούτος, δέν κατάφερε όχι 
μονάχα νά τούς διώξη - δπως ήλπιζε - 
άλλ’ ούτε καν νά τούς κουνήση άπό τή 
θέση τους. Αντίθετα, τά παλικάρια του 
Καραϊσκάκη, μ’ δλο πού ό δπλισμός τους 
ήταν έλάχιστός καί ή τροφή τους άκόμα 
λιγώτερη, έκαναν μιά τέτοια έξόρμησι, 
πού δέν άφησαν τίποτα όρθιο. Οί Τουρ- 
κοι τά χρειάστηκαν κυριολεκτικά κι* άπο- 
τραβήχτηκαν πρός τή θέσι Άδραμάκη. 
Ά λλάκιέκεΐ τούς ρίχτηκαν οί δικοί μας 
και δέν τούς άφησαν ν* άνασάνουν ούτε λε
πτό. Στό τέλος, ό έχθρός πέταξε τά δπλα 
του, άφησε τις άποθήκες μέ τά τρόφιμά 
του άθικτες καί έξαφανίστηκε άπό τό 
πρόσωπο τής γής.

 ̂Αυτή ήταν άλλη μιά νίκη έλληνική, χω
ρίς προηγούμενο. Ό  Καραϊσκάκης έπρε
πε νά είναι περήφανος γιά τούς άντρες του 
και τήν απαράμιλλη μαχητικότητά τους. 
Αύτός, δμως, έξακολουθουσε νά είναι άρ
ρωστος. Καί μ* 6λο πού. οί γιατροί του 
ύπεδείξανε νά μείνη «κλινήρης» γιά ένα με
γάλο διάστημα, έφυγε άπό τήν ’Ιθάκη - 
δπου νοσηλευόταν - καί πήγε στό Μεσο
λόγγι. Άπό κει, τόν Μάϊο τού 1824, πέ
ρασε στήν ’Ανατολική Ελλάδα, έπί κε
φαλής τριακοσίων άνδρων. *0 κρυφός του 
πόθος ήταν νά γίνη άρχηγός των Άγρά- 
φων. «Δι* δ καί ή κυβέρνησις, διά νά έκ- 
πληρώση τήν έπιθυμίαν του ταύτην, οΰ 
τήν στρατιωτικήν άξίαν πολύ έτίμα, διή- 
ρεσε τήν περιοχήν είς δύο τμήματα, διο- 
ρίσασα άρχηγόν του ένός έξ* αύτών τόν 
Καραϊσκάκην. Τό άλλο κατείχετο ήδη 
υπό τού Γιαννάκη Ράγκου».

Ά πό τό σημείο αύτό, ή κατάστασι άλ
λαξε μέ μιας. *0 τρομερός όπλαρχηγός, 
«πού τόν τρέμανε άκόμη καί οί πέτρες», 
έδειξε τί άξιζε πραγματικά. Στή μάχη τής 
Άμπλιανης πολέμησε μέ τέτοια γενναι
ότητα καί πάθος, ώστε δλοι δσοι. παρευ- 
ρίσκοντο έκεΐ πέρα, «μείνανε μέ στόμα 
άνοιχτό, γιατί δέν ξέρανε τί νά πούνε πού 
άπό κείνο τ’ άδύνατο σκαρί, έβγαινε τέ
τοια δύναμι καί τέτοια όρμητικότητα, πού 
έμοιαζε μέ χείμαρρο πού παρασέρνει τά 
πάντα στό πέρασμά του. Τό γιουρούσι 
που έκαμε μέ τά  λιγοστά Παλικάρια του 
έναντια στούς Τούρκους, ήταν σάν τόν 
κεραυνό πού πέφτει καί δέν άφίνει τίποτα 
όρθιο στό πέρασμα του. Τά κατακαίει δλα 
καί τά κάνει σκόνη. *0 'Καραϊσκάκης, 
μέ γυμνή τή σπάθα του άποδεκάτιζε τόν 
έχθρό, πού ζητούσε φεύγοντας έλεος». 
Αλλά καί στή μάχη τής Μεθώνης, πέρα 
από την άπαράμιλλη παλικαριά του, φανέ
ρωσε κι* ένα σωρό άλλα προσόντα, κυρίως 
δμως, στρατηγικά. Καί μ’ δλο πού ή μά
χη έκείνη χάθηκε άδοξα, ό Καραϊσκάκης 
έγραψε σ’ αύτή «χρυσές σελίδες».

ΜΕΤΑ τή μάχη τούτη, ξαναγύρισε 
στήν Ανατολική Στερεά, άλλά δέν έμεινε 
πολύ. Γοργά έφυγε πάλι γιά τήν Ανατο
λική Ελλάδα, μέ σκοπό νά βοηθήση τούς 
πολιορκημένους του Μεσολογγίου. Πρα
γματικά, σημαντική ύπήρξε ή βοήθεια 
που πρόσφερε έκεΐ. «Συνεννοηθείς οΰτος 
μετά των Τζαβελλαίων, άπεφάσισε νά 
έπιπέση κατά των πολιορκητών ταυτο- 
χρόνως μέ τήν' φρουράν τής πόλεως, προ- 
βαίνουσα είς έξοδον. Καί πράγματι, κατά 
την συμφωνηθεΐσαν ώραν, ό Κιουταχής 
ύπέστη βιαιοτάτην έπίθεσιν ύπό του Κα- 
ραϊσκάκη καί τής φρουράς του Μεσολογ
γίου. Καί ναι μέν δέν κατωρθώθη ή λύσις 
τής πολιορκίας άλλ* οί Τούρκοι άπώλεσαν 
ύπερτριακοσίους άνδρας, ή δέ φρουρά 
του Μεσολογγίου άνεθάρρησεν σπουδαίως. 
Μετ’ όλίγον ό Καραϊσκάκης κατώρθωσε, 
μετ’ έπικινδυνωδεστάτην πορείαν, νά είσ- 
έλθη είς τό Μεσολόγγιον, έξ οΰ καί πάλιν 
έξηλθε δια να έξακολουθήση τό έργον τής 
άποκοπής των συγκοινωνιών του Κιου- 
ταχή».

^Έτσι, λίγο άργότερα, στόν Κραβασσα- 
ρά και κατόπιν στήν Λάσπη, διεσκόρπισε 
διάφορα άποσπάσματα, πού μεταφέρανε 
ζωοτροφές. Οί Τούρκοι, πού δέν περιμέ
νανε ποτέ μιά τέτοια έπίθεσι πάθανε με
γάλη πανωλεθρία. Θέλοντας νά τούς δώση 
ένα καλό μάθημα, τούς έβαλε στή μέση 
κι* άρχισε νά τούς χτυπάη άπό τρεις με
ριές μαζί. Οί περισσότεροι, γιά νά σώ
σουν τό κεφάλι τους σήκωσαν τά χέρια καί 
παραδόθηκαν. Οί άλλοι, πού σκέφτηκαν 
νά πολεμήσουν, μέ τήν έλπίδα νά διασπά- 
σουν τόν κλοιό καί νά ξεφύγουν, πέσανε 
ώς τόν τελευταίο. Τά λάφυρα, πού ήρθαν 
στα X^pia των Ελλήνων, ήταν άμέτρητα. 
Στό διάστημα αύτό, δμως, έκανε τήν έμ- 
φάνισί του ένα ολόκληρο τάγμα γερά ώ- 
πλισμένο, μ* έπί κεφαλής τόν διαβόητο 
Μπεκίρ άγά καί τόν άντάξιο βοηθό του 
Ταχήρ Ούλάμι.

Βλέποντας τούτοι τούς δικούς τους νά 
πολεμάνε χωρίς έλπίδα, άποφάσισαν νά 
τους βοηθήσουν. Άκόμα δέν είχαν πάρει 
εϊδησι πώς άρχηγός τών δικών μας ήταν 
ό Καραϊσκάκης. Ά μ α  τό μυρίστηκαν, 
ήταν πιά άργά. *0 «κοντόσωμος» καί κα- 
χεκτικός έκεΐνος άρχηγός, πού μονάχα 
τ’ όνομά του σκορπούσε τόν τρόμο στόν 
έχθρό, ρίχτηκε καταπάνω τους καί μέ τό 
γιαταγάνι στό ένα χέρι καί στό άλλο τή 
μπιστόλα του, «άρχισε νά μοιράζη τό θά

νατο στούς άλλόπιστους, πού δέν ξέρανε 
πουθε νά φύγουν γιά νά γλυτώσουν άπ* 
τήν καταστροφή. "Ομως, ό Καραϊσκά- 
κης τούς κυνήγησε καί τούς στρίμωξε σάν 
τά τραγιά, σιμά στή Λάκκα, οπού τούς 
ξεζούπωσε καί τούς έκαμε νά τόν παρα- 
καλάνε γονατιστοί νά τούς λυπηθή καί νά 
μή τούς σφάξη. Κι’ ό Καραϊσκάκης δέν τούς 
έσφαξε. Τούς έβανε μέ τούς άλλους αιχμα
λώτους καί τούς πήρε μαζί του».

Του Μπεκίρ άγά, πού είχε πληγωθή 
βαριά καί πέθανε στό δρόμο, του έκοψε 
τό κεφάλι, γιά νά τό δείξη στούς άλλους 
οπλαρχηγούς, καί νά ήρεμήση ή ψυχή 
τους, «έπειδής έτουτος ό Τουρκαλάς είχε 
τή φήμη του μπόγια. "Οποιος χριστιανός 
έπεφτε στό δίχτυ του περνούσε άπ* τό 
χατζάρι του, άφοΰ τόνε παίδευε πρώτα 
ωσάν τόν Χριστό. Αύτός βασάνισε μέ τά 
χέρια του τό Λιάκο Χόρμοβα, τόν Χρή- 
στο Καραβίτη, τόν Θύμιο Σταρόγιαννο, 
τόν Γιώργη Σκούρτη, τόν Γιάννο Λεβεν- 
τογιάννη κι’ ένα σωρό άλλα παλικάρια* 
πολλούς άκόμα τούς έκοψε τή μύτη, τ’ 
αύτιά, τή γλώσσα, τούς έβγαλε τό ένα μάτι 
καί τούς άφησε νά φύγουν, νά γυρίσουν 
πίσω στούς συντρόφους τους, νά τούς δουν 
έκεΐνοι καί νά λουφάξουν. Που νά καταλά- 
βη ό άνόητος, πώς δλα τούτα κάμανε τούς 
Ρωμιούς νά φουντώνουν καί νά γίνονται 
θεριά. Ά μ α  είδανε τό λοιπόν δλους έκεί- 
νους τούς σακάτηδες νά γυρίζουν στό λη
μέρι τους, πήραν δρκο νά ξεκάμουν τόν 
Μπεκίρη. "Ενας άπό δαύτους ήταν κι* ό 
Καραϊσκάκης καί σ’ αύτόν έλαχε ή καλή 
μοίρα νά κρατήση τόν δρκο όπού είχε δώ
σει». Δυστυχώς, έπειτα άπ’ αύτό άρρώ- 
στησε καί πάλι καί δέ κατώρθωσε νά συνε- 
χίση τό θαυμάσιο έργο του. Οότε μπόρεσε 
νά βοηθήση τή φρουρά του Μεσολογγίου 
κατά τή θρυλική έξοδό της, πράγμα πού 
λύπησε πολύ τόν γενναίο ήρωα.

ΟΤΑΝ έπεσε τό Μεσολόγγι, ολόκληρη 
σχεδόν η Στερεά Ελλάδα βρέθηκε έκτεθει- 
μένη στή διάθεσι τών Τούρκων. Μονάχα ή 
Αθήνα κρατιόταν άκόμα γερά άπό τούςΈλ- 
ληνες, «έναντι τής ισχύος καί τής βίας του 
Κιουταχή». Ό  φοβερός σερασκέρης, ώσ- 
τόσο, δέν ήταν διατεθειμένος νά μείνη μέ 
σταυρωμένα τά χέρια. Αποφάσισε νά τήν 
καταλάβη δπωσδήποτε καί δέν άργησε νά 
πραγματοποιήση τό σκοπό του. Οί σαρι- 
κοφόροι φτάσανε στά περίχωρά της. Γορ
γά πήραν τά Σεπόλια, τά Πατήσια καί 
τους Αμπελοκήπους, χωρίς νά συναντή
σουν σοβαρή άντίστασι. Στις 28 ’Ιουνίου 
1826, οί Τούρκοι φτάσανε άπό τή Θήβα 
και στήσανε τό στρατηγείο τους στά Πα
τήσια. ‘Ο στρατός αύτός δέν ξεπερνουσε 
τις δέκα  ̂χιλιάδες άντρες. Άλλά τό ιππικό 
του, ̂ πού άνερχόταν σέ χιλίους περίπου 
ιππείς, βρισκόταν σέ ύψηλό έπίπεδο καί 
διέθετε καί ένα έξαίρετο πυροβολικό, άπό 
είκοσιέξι πυροβόλα καί όλμοβόλα. Α μέ
σως άρχισε ή πολιορκία τής Αθήνας.

Ο λόφος των Μουσών - τό σημερινό 
Αστεροσκοπείο - κατελήφθη καί στό 

έκκλησάκί του Αγίου Δημητρίου χτιστή
κανε πυροβολεία, σέ ύψηλότερο έπίπεδο 
άπό τήν Πνύκα. Ά πό τό γεγονός αύτό, 
τό έκκλησάκί του Αγίου Δημητρίου πήρε 
τό παρωνύμιο Β ο μ β α ρ δ ι ά ρ η ^  καί 
κατά παραφθορά Λ ο ύ μ π α  ρ δ ι ά  ρ η ς, 
δηλαδή Β ο μ β α ρ δ ι σ  τ ή ς. Στό διά
στημα αύτό, τέσσερις χιλιάδες περίπου 
άρματολοί, είχαν συγκεντρωθή στήν ’Ε
λευσίνα. Οί άρχηγοί τους πρότειναν νά 
διάνοίξουν δρόμο μέσα στήν πόλι τής 
Αθήνας καί έλπίζανε νά μπορέσουν νά 
κρατηθούν στά σπίτια. Φαίνεται, δμως, 
πώς ό σερασκέρης μάντεψε τό σκοπό τους
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καί τούς πρόλαβε στην έκτέλεσι. Τή νύχτα 
της 14ης Αύγούστου κατέλαβε μέ έφοδο 
την πόλι καί υποχρέωσε τούς ’Αθηναίους 
νά τραβηχτούν στην ’Ακρόπολι, όπου την 
κρατούσε ό Γκούρας. Έ ν  τούτοις οί ‘Έ λ
ληνες έπέμεναν νά προελάσουν άπό την 
’Ελευσίνα, άν καί ό Αριθμός τους ήταν 
ανεπαρκής, ώστε νά έχουν όποιαδήποτε 
λογική πιθανότητα ότι θά μπορέσουν νά 
κατακτήσουν την ’Αθήνα. Οί άτακτοι 
ανέρχονταν σε δυόμιση χιλιάδες υπύ τον 
Καραΐσκάκη καί οί τακτικοί σέ χίλιους 
πεντακοσίους ύπύ τον Φαβιέρο.

Οί δικοί μας διασχίσανε τά βουνά άπύ 
ένα μονοπάτι, πού άφινε στά δεξιά του 
την Ιερά  Όδό, καί τύ μοναστήρι του 
Δαφνιού, καί καταλάβαινε θέσεις σ’ ένα 
αγρόκτημα μ’ ένα μικρό πύργο, στο 
Χαΐδάρι. Πρέπει νά σημειώσουμε έδώ, 
ότι στο μεταξύ, ό Γεώργιος Καραϊσκάκης 
έλαβε τον βαθμό του ’Αρχιστρατήγου της 
Ρούμελης, γιά τις υπηρεσίες πού είχε 
προσφέρει ώς τότε. *0 Ζαΐμης, μάλιστα 
παρ’ όλο πού βρισκόταν διαρκώς «στά 
μαχαίρια μαζί του, έδωσε τόπο στην οργή, 
τον κάλεσε στο ’Ανάπλι καί μέ κολακευ
τικά λόγια του άνάγγειλε τόν διορισμό 
του». ‘Ύστερα του πρόσφερε πρώτος ̂ τό 
χέρι. Συγκινημένος ό Καραϊσκάκης, πήρε 
το χέρι αυτό μέσα στό δικό του καί τό 
άσπάστηκε τρεις φορές. Ύστερα άρχισε 
ή περίφημη εκείνη συζήτησι άνάμεσα 
στούς δυό άντρες.

—Δέν άρνιέμαι πώς ώς τώρα δέν έκανα 
όσο πρέπει τό χρέος μου προς την πατρίδα.

Ό  Ζαΐμης τόν ρώτησε :
—Γιατί τό λές αυτό; Τόν βαθμό τού 

άρχιστρατήγου πού πήρες, δέν τόν πήρες 
γιά τά μαύρα σου τά μάτια. Τόν έλαβες 
γιατί σου άξιζε.

—Τό πόσο άξίζω, μονάχα έγώ τό ξέρω. 
Θά μπορούσα νά κάνω πολλά πραγματα, 
άλλά δέν τά έκανα.

—Καί γιατί δέν τά έκανες ;
—Γιατί είμαι πεισματάρης καί Ιδιό

τροπος. Πολλοί μέ καταλάβανε, άλλά εσύ 
μέ κατάλαβες περισσότερο άπ* όλους. 
“Οταν θέλω, γίνουμε άγγελος καί όταν 
θέλω διάβολος. ’Από δώ καί πέρα, όμως, 
πήρα την άπόφασι νά γίνω μονάχα άνθρω
πος. Έ τσ ι, θά μπορέσω νά είμαι άντάξιος 
μέ τούς άλλους. Γιατί μέχρι τώρα πί
στευα πώς είμαι πάνω άπ* όλους. Έ ,  ας 
μέ συγχωρέση ό Θεός άν έκανα καί κανένα 
κακό.

Πραγματικά, άπό την στιγμή εκείνη, 
θά μπορούσε νά πή κανείς πώς ό Καραϊ- 
σκάκης άλλαξε έντελώς χαρακτήρα. «Γύ
ρισε τόν έαυτό του μέσα — έξω σαν κα
νένα παλιό ρούχο καί τόν άνανέωσε. Βέ
βαια, έξακολουθοΰσε νά παραμένη οξύ
θυμος καί νά τσακώνεται μέ τούς δικούς 
του. Μά, οί τσακωμοί του, τώρα, ήταν 
δίκαιοι καί δέν φέρναν τη διχόνοια, πού 
φέρναν άλλοτε. “Οπως καί άν έχη τό ζή
τημα, στις 20 Αύγούστου 1826, έκανε 
έπίθεσι στό Χαΐδάρι ό σερασκέρης, μέ 
την έλπίδα πώς θά πάρη φαλάγγι τούς 
Έλληνες. Τούτοι, όμως παρ’ όλο πού 
ήταν μιά χούφτα μονάχα^ οχι μονάχα, άν- 
τιστάθηκαν γενναία, άλλά καί κάνανε με
γάλη φθορά στούς Τούρκους.

ΤΗταν τέτοιες οί άπώλειές τους, πού ό 
Κιουταχής αναγκάστηκε νά άποτραβήξη 
τ’ άσκέρι του, άπό φόβο μήπως πάθη 
μεγαλύτερη ζημιά.

Φυσικά, άφοΰ άνασυγκρότησε τό στρά
τευμά του, ό Κιουταχής έκανε καί δεύτερη 
καί τρίτη έπίθεσι στό χαΐδάρι. “Ομως, 
οί δικοί μας, μ’ όλο πού δέν είχαν τά κα

τάλληλα εφόδια, άντιστέκονταν έπίμονα 
καί κρατούσαν τις θέσεις τους. ’Αλλά στην 
τέταρτη έπίθεσι άναγκάστηκαν νά ύπο- 
χωρήσουν.

*0 Φαβιέρος άποσύρθηκε μέ τό σώμα 
του στή Σαλαμίνα, ένώ ό Καραϊσκάκης 
έστειλε κάμποσα παλικάρια του σέ μιά 
πετυχημένη επιδρομή στά Σκοΰρτα, όπου 
πιάσανε μιά πολυάριθμη άγέλη μεγάλων 
ζώων, πού προορίζονταν γιά τόν τουρκικό 
στρατό.

Αύτή ή ενέργεια, μεγάλωσε τήν φήμη 
τού, Καραΐσκάκη σέ άφάνταστο βαθμό, 
«γιατί οί Έλληνες είχαν νά βάλουν στό 
στόμα τους κρέας άπό πολύ καιρό καί όλοι 
τόν εύλογοΰσαν γιά τούτο». Γιά κάμποσο 
διάστημα, ό σερασκέρης βομβάρδιζε τήν 
’Ακρόπολι, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. ’Αλ
λά βλέποντας πώς τά πυρά του προξε
νούσαν ελάχιστη ζημιά στούς πολιορκη- 
μένους προσπάθησε νά την καταλάβη ύπο- 
νομεύοντάς την. Μολονότι, άκόμη και μέ 
τά λαγούμια έκανε έλάχιστη πρόοδο έπέ- 
μενε μέ την χαρακτηριστική του έμμονή 
στή συνέχισι τών έπιχειρήσεών του. Έ να  
ελληνικό σώμα άποτελούμενο άπό Έ πτα- 
νήσιους καί Ρουμελιώτες, άποπειράθηκε 
δύο φορές ν’ άνακουφίση τούς Έλληνες 
πολιορκημένους. Δέν έφερε, όμως, κανένα 
άποτέλεσμα. Τό καλοκαίρι πέρασε έτσι 
χωρίς νά γίνη τίποτα τό αποφασιστικό. 
Τότε άκριβώς σκοτώθηκε κι* ό ’Ιωάννης 
Γκούρας, πού βρισκόταν πάνω στον ‘Ιερό 
Βράχο μαζί μέ τούς άλλους πολεμιστές, 
σάν στρατηγός καί φρούραρχός τους. Στις 
13 ’Οκτωβρίου 1826, ένώ Ανταλλάζονταν 
πυροβολισμοί μέ τούς Τούρκους, μιά σφαί
ρα τόν πήρε στό κρανίο. *0 έχθρός είχε δή 
μέσα στό σκοτάδι την λάμψι του μπαρου
τιού στό τσακμάκι τού καριοφιλιού τού 
Γκούρα, τόν πυροβόλησε καί τόν άφησε 
στον τόπο.

Στό μεταξύ, ό Γεώργιος Καραϊσκάκης 
προήλασε καί δεύτερη φορά ώς τό Χαΐδάρι. 
*Η κίνησί του αύτή έπέτρεψε στόν Ν. Κρι- 
εζώτην ν* άποβιβαστή Απαρατήρητα στόν 
όρμο τού Φαλήρου - κοντά στις έκβολές 
τού Κηφισού -  καί ν* άνέβη στήν Άκρό- 
πολι, όπου καί μπήκε μέ τερακόσιους 
πενήντα άντρες, χωρίς καμμιά άπώλεια. 
Ή  φρουρά τών δικών μας στήν Άκρόπο- 
λι, άνερχόνταν τώρα σέ χίλιους περίπου 
πολεμιστές. Άλλά ή παρουσία έκεΐ πεν- 
τακοσίων σχεδόν γυναικοπαίδων, αποτε
λούσε μεγάλο έμπόδιο. Υπήρχαν άφθονα 
Αποθέματα σταριού καί κριθαριού. “Ομως, 
τά ρούχα τών στρατιωτών ήταν κουρέ
λια καί δέν ύπήρχαν καύσιμα γιά νά ψη- 
θή τό ψωμί. Στό μεταξύ ό Κιουταχής, πού 
άπεφάσισε νά συνεχίση τήν πολιορκία και 
τόν χειμώνα, είχε πάρει τά μέτρα του, 
γιά νά διατηρήση τόν στρατό του καλα 
έφωδιαμένο μέ τρόφιμα καί στρατιωτικό 
ύλικό. Δέν τού έλειπε τίποτα.

Οί Έλληνες, «διά νά ήμπορέσουν νά στα
θούν είς τά πόδια των», κατέβαιναν κρυφά 
άπό τά τείχη, έφταναν ώς τις τουρκικές 
Αποθήκες, σκότωναν τούς φρουρούς, άρπα
ζαν δ,τι μπορούσαν άπό τρόφιμα καί άλλα 
καί ξαναγύριζαν πίσω φορτωμένοι. Οί έξορ- 
μήσεις αύτές γίνονταν τόσο συχνά, ώστε οί 
Τούρκοι τά έχασαν καί δέν ξέρανε πού να 
σταθούνε καί δέχονταν τό ένα χτύπημα 
πάνω στό άλλο. Άλλά δέν λέγανε ν’ απο
χωρήσουν. Αντίθετα, μέρα μέ τήν ήμέρα, 
έφτανε κι’ άλλος στρατός καί τό λεκανο
πέδιο τής Αττικής είχε γεμίσει άπό σαρι- 
κοφόρους. Στό διάστημα αύτό, ως έδρα 
τών Ελλήνων είχε όρισθή ή Ελευσίνα, 
όπου είχαν συγκεντρωθή «περί τούς χι- 
λίους τακτικούς ύπό τόν Φαβιέρον, Αρκε

τοί Πελοποννήσιοι ύπό τόν Χελιώτην καί 
ύπό τόν Καραΐσκάκην, έν δλω περί τούς 
τρισχιλίους πεντακοσίους».

Ό  τολμηρός Καραϊσκάκης, θέλοντας νά 
δείξη στόν σερασκέρη πώς δέν τόν πολυ- 
λογαριάζη, «προκάλεσεν τούς πολιορκούν- 
τας τήν Άκρόπολιν Τούρκους, καί παρά 
τήν γένναίαν καί πεισματώδη έπίθεσιν αύ- 
τών, τούς έτρεψεν είς αίσχράν φυγήν, βο- 
ηθούμενος καί ύπό τού Φαβιέρου καί τών 
Φιλελλήνων. Άπειρα λάφυρα περιήλθον 
είς χεΐρας τών Ελλήνων, κατάτινας ιστο
ρικούς ύπερτετρακόσια τουρκικά πτώματα 
έκάλυψαν τό πεδίον τής μάχης, καί τό 
σπουδαιότερον τό ήθικόν τών επαναστα
τών Απανταχού τής Ελλάδος, άνεπτερώ- 
θη μεγάλως. Άτυχώς, Αμέσως κατόπιν, 
έξεδηλώθη ζωηρά διαφωνία μεταξύ τού 
Καραΐσκάκη καί τού Φαβιέρου τού τελευ
ταίου έχοντος τήν γνώμην ότι έπρεπε να 
έπωφεληθώσι τής έν Χαϊδαρίω έπιτυχίας 
διά νά έκδιώξωσι τόν Κιουταχήν έξ Α τ 
τικής, ένώ ό Έλλην Αρχιστράτηγος έφρό- 
νει ότι λόγω έλλείψεως ιππικού, τό έγχεί- 
ρημα είναι Αδύνατον καί καταδικασμένον 
είς Αποτυχίαν, ήτις ίσως θά ήγεν είς κατα
στροφήν».

ΤΗΝ ΑΑΛΗ μέρα, οί Τούρκοι ένήρ- 
γησαν «νέαν βιαιοτάτην έπίθεσιν και 
πρός στιγμήν έκαμψαν τήν ύπό τού Φα
βιέρου κατεχομένην πτέρυγα τής ελληνι
κής παρατάξεως». Άλλά 6 Καραϊσκα- 
κης, πού κρατούσε τό δεξί μέρος ρίχτηκε 
μέ τέτοια ορμή έναντίον τών σαρικοφό- 
ρων, ώστε τούς Ανάγκασε νά τό βάλουν 
στά πόδια κυριολεκτικά, φωνάζοντας ό
πως πάντα «Αλλάχ! Αλλάχ!» Οί Απώ
λειες τού έχθροΰ ήσαν Απίθανες. *0 τόπος 
γέμισε άπό Αμέτρητα πτώματα, όπλα κι* 
ένα σωρό λάφυρα πολύτιμα. *0 στρατη
γός διέταξε τήν ίδια νύχτα ύποχώρησι 
στήν Ελευσίνα, γιά νά συγκεντρώση τόν 
στρατό του καί νά καταρτίση τό οριστικό 
σχέδιο «διά τήν έξόντωσιν» τού Κιουτα- 
χή. Ή  κανούργια αύτή νίκη, ώστόσο, πού 
μαθεύτηκε άπό στόμα σέ στόμα, έκανε 
ν’ άναγαλλιάσουν όχι μονάχα ψυχικά όλοι 
οί Έλληνες, άλλά καί ν’ Αναπτερωθή τό 
ήθικό τους. Γιατί πρέπει νά πούμε τήν 
Αλήθεια: Πολλοί είχαν Αρχίσει ήδη ν* 
Απογοητεύονται, έπειδή έβλεπαν πώς ή 
πολιορκία κρατούσε μήνες καί μήνες τώ
ρα. Είχαν, μάλιστα, παρουσιαστή καί κά
μποσα κρούσματα Ανταρσίας άνάμεσα 
στούς πολεμιστές τού «Βράχου», έπειδη 
μερικοί έπέμεναν νά κάνουν «έξοδο» κι* 
οί άλλοι έλεγαν όχι. Ό  Ν. Κριεζώτης, πού 
είχε πάρει κατά κάποιο τρόπο τήν θέσι 
τού Γκούρα, προσπαθούσε νά συμβιβαση 
τά πράγματα. ‘Οπωσδήποτε, γιά όλ* αύτά, 
Αντιμετώπιζε πολλές καί μεγάλες δυσκο
λίες καί δέν ήξερε πώς νά φερθή ν* Αντι
μετώπιση τήν κατάσταση.

Έ πειτα  άπό λίγες μέρες, έφτασε στόν 
Πειραιά ένα γαλλικό πολεμικό, μέ τόν 
ναύαρχο Δεριγνύ. ’Αμέσως σχεδόν πήγε 
νά τόν έπισκεφθή ό Φαβιέρος. Ταύτόχρο- 
να, τού Αναγγέλθηκε ότι φτάνουν γιά τόν 
ίδιο σκοπό ό Κιουταχής κι’ ό Όμέρ πα
σάς τής Εύβοίας... ’Αλλά ένω οί Τούρκοι 
στρατηγοί κατέβαιναν στήν αίθουσα τού 
πολεμικού, ήρθε κι’ ό Καραϊσκάκης έκει 
πέρα γιά έπίσκεψι τού ναυάρχου. «Παρά 
τάς προσπαθείας τού Δεριγνύ, ή συνάντη- 
σις Καραΐσκάκη καί Κιουταχή δέν άπεσο- 
βήθη. Οί δύο άνδρες, ταχέως άνακτήσαν- 
τες τήν ψυχραιμίαν των, έχαιρέτησαν αλ- 
λήλους». Τότε ό σερασκέρης είπε στόν 
φοβερό Αντίπαλό, του, Αλβανικά:
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—Ti κάνεις Καραϊσκάκη; Έ γώ  έλεγα 
πώς θάρθης στά Βιτώλια νά προσκυνή- 
σης καί νά σου δώσω δλα τά βιλαέτια άπ* 
τήν ’Αθήνα ώς "Αρτα.

Ό  Έλληνας στρατηγός τόν κύτταξε μέ 
τό φλογερό του βλέμμα.

—Έ γώ  νά σέ προσκυνήσω; άπάντησε. 
"Αν έσύ είσαι Ρούμελη Βαλεσής, είμαι 
κι έγω άλλο τόσο. Κι* άν ή κυβέρνησί μου 
ήξερε .πώς τώρα μιλάμε μαζί, θά μέ κρέ
μαγε έμένα καί τΙς δέκαπέντε χιλιάδες 
στρατιώτες, πού έχω στην Ελευσίνα. Αύ 
τό^ μονάχα πρέπει νά ξέρης. Καί στό λέω 
τούτο μιά γιά πάντα, γιατί σέ μένα δέν 
περνάνε κάτι τέτοια.

Ό  Κιουταχής έγινε άσπρος σάν κιμω
λία. Ωστόσο κρατώντας δσο μπορούσε 
περισσότερο τήν όργή του, ρώτησε τάχα 
άδιάφορα |

—Καί πώς μπορεί νά σέ κρεμάση;
Ό  Καραϊσκάκης άποκρίθηκε:
—Τάχα έσένα δέν σέ κρεμάει ό σουλτά

νος, άμα θέλη; Ναι ή 6χι;

Ο ΚΑΙΡΟΣ περνούσε γρήγορα, άλλ* ή 
κατάστασις παρέμενε ή ίδια. Είχε μπή 
τό 1827 κι οί Τούρκοι πολιορκούσαν άκόμα 
τόν «Βράχο» καί άφανίζανε τά περίχωρα 
της ’Αθήνας. Ούτε χορτάρι δέν φύτρωνε 
πιά στις άλλοτε εύφορες κοιλάδες της κι* 
ο φημισμένος Ελαιώνας είχε έγκαταλει- 
φθή πρό πολλου. Γιατί κανένας πιά δέν 
ζύγωνε έκεΐ πέρα . Ό  τόπος ήταν γεμάτος 

I άπό σαρικοφόρους κι* ό Ρωμιός πού έπε
φτε στά χέρια τους, τόν σφάζανε, άφου 

I . προηγουμένως του κάνανε τά πιό φριχτά 
βασανιστήρια. *0 Καραϊσκάκης, πάντως 
ήξερε πως οί πολιορκημένοι μπορούσαν 
ν άνθέξουν γιά ένα ίκανό διάστημα. *Απε- 
φασισε, λοιπόν, νά πάη νά άνακαταλάβη 
τήν Ρούμελη, μέ τήν έλπίδα πώς θά έκοβε 
έτσι «τας άνεφοδιαστικάς συγκοινωνίας 
του Κιουταχή ό όποιος κατόπιν τούτου θά 

I ηναγκαζετο νά λύση τήν πολιορκίαν της 
Ακροπόλεως», άφίνοντας στήν Ελευ

σίνα ως αρχηγό τόν Βάσο Μαυροβουνιώτη.
Πηγαίνοντας πρός τήν Δόμβραινα, ό 

Καραϊσκάκης έστειλε πρώτα τόν Γρί
βα Γαρδικιωτη νά καταλάβη ένα στρατη
γικό στενό. *Αλλ* οί Τούρκοι, πού τόν 
«μυρίστηκαν» ώχυρώθηκαν καλά καί άντέ- 

ί ταξαν ζωηρή άντίστασι στις έπιθέσεις τών 
Ελλήνων. Γοργά, δμως, κατέφθασε έ,πί 

| τόπου ο τρομερός αρχηγός καί μέ τούς 
ύπόλοιπους άντρες του πήρε στό φαλάγγι 
τους άλλόθρησκους, πού φεύγανε πανικό
βλητοι, σάν κυνηγημένα τραγιά. Μαθαί
νοντας στό μεταξύ δτι ό Μουσταφάμπεης 
έρχεται έναντίον του, άντί νά καθήση νά 
τόν περιμένη, πήγε καί τού έστησε καρτέ
ρι στα δυό στενά —δηλαδή στό Δίστομο 
και την Άράχωβα—άπ δπου άναγκαστι- 
κα θά περνούσε ό Τούρκος στρατηγός. Ή  
πανωλεθρία πού έπαθε ό τελευταίος, δέν 
περιγράφεται.

Πραγματικά—δπως άναφέρει ιστορικός 
τής έποχής—«σώμα έξ 800 Τούρκων, έρ-

\ Επάνω το εσωτερικό τον μοναστηριού 
οπονζοϋσε ή μητέρα του Καραϊσκάκη καί 
τον οποίου ή βυζαντικνή εκκλησία χρονο- 

Ι  λογεϊται απο τον 11 ον alcova καί κάτω η 
περίφημη σπηλιά λίγο πιο πάνω άπό το 
μοναστήρι δπον γεννήθηκε ό ήρωας.
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To στρατόπεδό τον Καρα- 
Ισκάκη στην Καστέλλα λί
γο πριν από τον Θάνατό 
του τον 9Απρίλιο τον 1827. 
'Η  παρουσία τον Καραϊσχά- 
κη εδινε φτερά στο κου
ράγιο των 'Ελλήνων για 
την νίκη του αγώνα τής 
9Εθνικής μας ανεξαρτησίας.

χόμενον εκ Δεκελείας, προσεπάθησε νά 
φέρη άντιπερισπασμόν τινά, άλλ9 ό Καραϊ- 
σχαχης έπελθών, έτρεψεν αύτούς εις φυγήν.
Εν τω μεταξύ, τό δριμύτατον ψύχος καί αί 

στερήσεις ήνάγχασαν τούς Τούρκους νά 
διαπραγματευθώσι μετά του Καραϊσκάκη, 
παραδεχθέντος δπως έξέλθουν οΰτοι άνευ 
οπλών καί υπό τόν δρον, δπως παραδοθουν 
αυτω ώς δμηροι ό Μουσταφάμπεης καί ό 
Κεχαγιάμπεης. *Αλλ9 οί Τούρκοι ήρνή-

θησαν νά δεχθώσι τούς δρους τούτους 
καί άπεφάσισαν νά επιχειρήσουν άπεγνω- 
σμένην έξοδον μετά τινας ή μέρας. 9 Αλλ9 
δπως ήσαν έξηντλημένοι άπό την πείναν 
καί τό ψύχος, δέν ήδυνήθησαν νά προχω- 
ρήσωσιν, οί δ9 'Έλληνες, άντιληφθέντες 
τούτο έγκαίρως , κατεδίωξαν αύτούς, έπη- 
κολούθησεν άγρία σφαγή καί ύπερχίλια 
πτώματα έκάλυψαν τόν λευκόν δρόμον της 
χιόνος, δστις αίματοεβάφη εις μεγάλην
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άπόστασιν. Πλουσιώτατα λάφυρα έπεσαν 
ε ζ̂ χεΐρας των Ελλήνων. Ό  Μουσταφά- 
μπεης ψυχορραγών, άπεκεφαλίσθη υπό 
του ίδίου αύτοΰ άδελφοΰ, ΐνα μή πέση ζών 
είς χεΐρας των πολεμίων καί ό Κεχαγιά- 
μπεης συλληφθείς καί μή άναγνωρισθείς 
έφονεύθη, είς μίαν προσπάθειαν δραπετεύ- 
σεώς του».

Η  ΝΙΚΗ ΑΤΤΗ της ’Αράχοβας, πα- 
νηγυρίστηκε δίκαια άπ* δλους τούς "Ελλη-

νες, σάν μιά άπό τις σπουδαιότερες του 
άγώνα. *0 Καραϊσκάκης, συνεχίζοντας τό 
£ργο του, προχώρησε πρός δυσμάς, πιά- 
νοντας διάφορα έπίκαιρα σημεία. Ό  
σκοπός του ήταν νά φέρη σ’ άμηχανία τόν 
Κιουταχή, μέ τήν έλλειψιν ζωοτροφών 
πού θά είχε. Κοντά στήν Βελίτσα άντι- 
μετώπισε ένα άπόσπασμα άπό έφτακό- 
σιους άνδρες, πού οδηγούσαν κάπου δύο 
χιλιάδες άλογα καί μουλάρια φορτωμένα

μέ τροφές καί πολεμοφόδια γιά τόν στρατό 
του σερασκέρη καί τούς έξουδερέρωσε 
χωρίς δυσκολία. Κι* ή έπιτυχία τούτη θεω
ρήθηκε άνεπανάληπτη έπειδή άκριβώς 
δλοι οί δικοί μας έφωδιαστήκανε μέ άφθονα 
τρόφιμα καί πολεμικά εΐδη.

Ό  Καραϊσκάκης μετά ξαναγύρισε στό 
Κερατσίνι, μέ τήν άπόφασι αύτή τή φορά 
νά έπιτεθή έναντίον του Κιουταχή καί νά 
«σπάση» τήν πολιορκία της Άκροπόλεως.

Δυστυχώς, τό σχέδιο αύτό δέν έπρόκει- 
το νά πραγματοποιηθή ποτέ. Ή  Ελληνική 
Κυβέρνησι διώρισε ήδη άρχηγό δλων τών 
έλληνικών δυνάμεων της ξηρας τόν φιλέλ
ληνα Τζώρτζ καί του έλληνικοΰ ναυτικού 
τόν Κόχραν. ’Αλλά καί οί δύο, άγνοώντας 
τά πρόσωπα καί τά πράγματα, έκαναν ώρι- 
σμένες ένέργειες, πού έρχόντουσαν σέ τέ
λεια άντίθεσι μέ τις άπόψεις του Καραϊ- 
σκάκη. Ό  τελευταίος, «έν συγκληθέντι 
συμβουλίίρ, Ιτίρότεινε νά περισφιχθή βα
θμιαίος 6 Κιουταχής, καταλαμβανομένου 
νυν του Πειραιώς, πρός ένωσιντών δύο έλ- 
ληνικών στρατοπέδων, του Φαλήρου καί 
του Κερατσινίου». ’Αλλά οί δύο ξένοι ήταν 
της γνώμης νά του έπιτεθοΰν άμέσως καί 
κατά μέτωπο. Ό  Καραϊσκάκης, γιά νά 
μήν έρθη σέ ρήξι μαζί τουςάφοΰ μελέτησε 
τό σχέδιό τους, τούς άνήγγειλε δτι θά είναι 
έτοιμος στις 23 Απριλίου.

Οί δύο φιλέληνες χάρηκαν μέ τήν άναγ- 
γελία τούτη. Ό  "Ελληνας άρχιστράτηγος, 
δμως, δέν ήταν διόλου ένθουσιασμένος. 
’Αντίθετα, διαβλέποντας τήν μεγάλη κα
ταστροφή πού θά πάθαιναν δλοι τους άρ- 
ρώστησε άπό τήν στενοχώρια του τήν πα
ραμονή της έπιθέσεως. Καί άρρώστησε, 
μάλιστα, βαριά. Στό μεταξύ, ένώ είχε δια- 
ταχθή νά μή ριχτή ούτε μιά σφαίρα, άν δέν 
δινόταν προηγουμένως τό συμφωνημένο 
σύνθημα, μερικοί άνυπόμονοι Κρητικοί πο
λεμιστές, έπιτεθήκανε έναντίον ένός τουρ
κικού όχυρώματος κι* άρχισαν νά πυροβο
λούν. Ή  συμπλοκή άρχισε νά γενικεύεται. 
Ό  Καραϊσκάκης «πυρέσσων έν τή σκηνή 
αύτοΰ καί άκούσας τούς τυφεκισμούς, πλη- 
ροφορηθείς δέ περί τίνος πρόκειται, έξήλ- 
θεκαί έρρίφθη είς τό μέσον τής συμπλοκής».

Τά πράγματα μέ μιας μπερδεύτηκαν. 
Ό  Κιουταχής, έστειλε όλόκληρο τό ίπ- 
πικό του κι* οί "Ελληνες, άπροετοίμαστοι 
άκόμα, βρέθηκαν «είς δεινοτάτην θέσιν». 
Ό  άσύγκριτος άρχηγός, ωστόσο πολεμούσε 
άδιάκοπα σάν τό λιοντάρι. ’Αλλά ένα βόλι 
τόν βρήκε στό στομάχι καί τόν πλήγωσε 
άσχημα. ΟΙ σύντροφοί του έσπευσαν άμέ
σως κοντά του, τόν παρέλαβαν καί τόν 
μετέφεραν στό πλοίο τού Κόχραν, δπου 
καί πέθανε έπειτα άπό λίγο.

’Έτσι, χάθηκε ό Γεώργιος Καραϊσκά- 
κης, ή μεγαλύτερη στρατιωτική φυσιο
γνωμία τού Αγώνα. Ή  κηδεία του έγινε 
στή Σαλαμίνα, μέ καταφανή συρροή άπεί- 
ρου πλήθους.

Οί ξένοι άρχηγοί, ωστόσο δέν έμποδί- 
στηκαν άπ* τόν θάνατό του, νά πραγματο
ποιήσουν τό σχέδιό τους έναντίον τού Κιου- 
ταχή. ’Αλλά ή πανωλεθρία πού πάθανε ή
ταν φοβερή. Τό άνθος τού έλληνικοΰ στρα
τού - χίλιοι πεντακόσιοι άνδρες - καλύ
ψανε τό πεδίο τής μάχης καί έννέα πυρο
βόλα πέσανε στά χέρια ? τού έχθροΰ. Οί 
στρατηγοί Βέϊκος, Τζαβέλλας, Μπότσα- 
ρης, Νοταράς σκοτωθήκανε, ένώ ό Καλ- 
λέργης κι* ό Δράκος πιάστηκαν αιχμά
λωτοι. Λίγον καιρό άργότερα ή Άκρόπολι 
παραδόθηκε. Καί σχεδόν άμέσως, ή Ρού
μελη ύπέκυψε καί πάλι στόν τουρκικό 
ζυγό.
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ΓΕΩ ΡΓΙΟΣ Κ Α ΡΑ ‘1
Ό  Ά χιλλέας ι Πς νεώτερης 
ε λ λ η ν ι κ ή ς  ί β τ ο ρ ί α ς

Χ ΡΗ ΣΤΟ Υ ΡΕΠΠΑ, Υπομοιράρχου

Π ροσπέφ τω , προσκυνώ της δόξας σου τό θρόνο 
κ ι αισθάνομαι ώ! προσκυνητής π ώ ς μ εγαλώ νω .
Καί είπα  — Τό λάγγεμα  νά πνίξω  καί νά κ ά ψ ω , 
καί τά  β ιβλ ία  καί κάθε άχνή σοφία στό φ ω ς σου, 
κ ι άπό τραγούδι νέαφ ω τιά  έπική ν* ανάψω 
μ* έσέ, * Α χιλλέα της Ρω μιοσύνης, "Ομηρός σου . . .
'Α πό τά  «Δεκατετράστιχα» Κ . ΠΑΛΑΜΑΣ
Μόνο ένας Παλαμάς θά μπορούσε νά γράψη αύτούς τούς μεστούς 

στίχους γ ιά  νά ύμνήση μιά μεστή σέ Ε θ ν ικ ή  προσφορά ήγετική μορφή 
τού '21 όπως ήταν ό Γεώργιος Καραϊσκάκης. Καί όμως . . . .  Σήμερα 
τό έργο τού Μεγάλου Παλαμά κατακρίνεται άπό μερικούς ότι περ ιέχει 
τά  στοιχεία  της «πατριδολατρείας» ,τοΰ «ρητορισμού» ,τοΰ «βερμπαλισμού» 
κ .λ . π . κ .λ .π .

"Οταν όμως πρίν άπό λίγο  καιρό συμπληρώθηκαν 150 χρόνια άπό τό 
θάνατο τού ηρώ α, όλοι σχεδόν οΐ «διαμαρτυρόμενοι κοντυλοφόροί», θεώ
ρησαν πάρεργο νά άσχοληθούν έστω καί χω ρ ίς πλατειασμούς καί ρητορι
σμούς μέ τή ζωή καί τήν 'Εθνική δράση τού * Α χιλλέα αύτού της Ρωμιοσύνης 
—αύτό τούλάχιστον τό χαρακτηριστικό δέν μπορούν νά τόν άμφισβητή— 

σουν οι έπικριτές τού Παλαμά . . . .

ΣΚΑΚΗΣ
Πότε και που γεννήθηκε 

ό ήρωας

*Άν τοποθετήσωμε τή μεγάλη ήρωική 
μορφή του Καραϊσκάκη δίπλα στις τρα
γικές συνθήκες πού δημιούργησε στήν 
Έπαναστατημένη Ελλάδα ό άπροσδό- 
κητος θάνατός του, άσφαλώς καί ό 
προαναφερόμενος χαρακτηρισμός του ΓΓα- 
λαμά είναι ό πιο εύστοχος άπό όσους 
δόθηκαν ώς τά σήμερα γιά τόν ηρώα. 
Μόνο πού ό νεώτερος αύτός Άχιλλέας 
δέν είχε θεϊκή άλλά κοινή καί μάλιστα 
καταφρονεμένη άπό τήν εποχή του γονική 
καταγωγή.

Τό τελευταίο αύτό πρέπει νά στάθηκε 
αίτια νά άσχοληθούν οί πρώτοι βιογράφοι 
του περισσότερο μέ τά λαμπρά του κα
τορθώματα καί λιγώτερο—σχεδόν ελά
χιστα—μέ τόν Καραϊσκάκη της παιδικής 
καί εφηβικής ήλικίας.

Μέ αύτό όμως δέν σημαίνει ότι οί 
διάφορες Ιστορικές πηγές σωπαίνουν άπό- 
λυτα γιά ότι Ιχει σχέση μέ τά πρώτα 
χρόνια τής ζωής του ηρώα. Συμβαίνει 
όμως οί πηγές αύτές νά παρουσιάζουν 
μεταξύ τους άπό ανεπαίσθητες, μέχρι 
σοβαρές διαφορές. Ή  πρώτη διαφορά
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παρουσιάζεται στη χρονολογία γεννησεως 
του Καραϊσκάκη. Στίς 22 ’Απριλίου 1835, 
δταν έγινε ή τελετή του ενταφιασμού των 
λειψάνων του ήρωα στό Νέο Φάληρο, 
ή τότε ήμιεπίσημη «Έφημερίς των ’Αγ
γελιών» μεταξύ άλλων έγραφε βτι «έρρί- 
φθησαν τεσσαράκοντα πέντε βολαΐ κανο- 
νίων ισάριθμοι μέ τά έτη της ζωής του
Καραϊσκάκη......... ». Μέ αύτό σημαίνει
6τι τύ τότε έπίσημο Κράτος θεωρούσε 
σαν σωστή χρονολογία γεννήσεώς του 
τό 1782. ’Από που είχε άντλήσει τή σχε
τική πληροφορία είναι άγνωστο. Πάντως 
οί βιογράφοι καί συμπολεμιστές του 
Δ. Αίνιάν, Ν. Κασομούλης καί Γ. Γαζής, 
δέν είναι όμόφωνοι στό θέμα αύτό. Συγ
κεκριμένα ό πρώτος άναφέρει τό 1782, 
ένώ οί δύο άλλοι τό 1780. Ά ς  σημειωθή 
άκόμη 6τι άλλοι Ιστορικοί παραθέτουν 
παλαιότερες ή μεταγενέστερες χρονο
λογίες.

Προσωπικά πιστεύω 6τι συζητήσιμες 
είναι άκόμη καί οί πληροφορίες έκείνων 
πού άναφέρουν παλαιότερες χρονολογίες 
άπό τό 1780. Τό συλλογισμό μου αύτό 
τόν συσχετίζω μέ ένα χαρακτηριστικό 
περιστατικό άπό την πολυσυζητημένη 
έκείνη δίκη του Καραϊσκάκη (1824). 
Ό  Κασομούλης πού ήταν παρών, διάσωσε 
μια έπιτιμητική φράση του πρόκριτου 
Γαλάνη Μεγαπάνου, ό όποιος παρατηρών
τας τόν άθυρόστομο άλλά έτοιμόλογο 
πάντα Καραϊσκάκη του είπε: «Μα διατί 
νά τό έχης αύτό τό χούϊ (σ.σ. συνήθεια) 
ένώ είσαι π ε ν ή ν τ α  χ ρ ο ν ώ ν ; ----».

Ά ν  τότε ό Καραϊσκάκης ήταν πράγματι 
50 χρονών πρέπει νά είχε γεννηθή τό 1774. 
Βέβαια μέ τό νά του πή ό Μεγαπάνος 
«είσαι πενήντα χρονών» δέν σημαίνει 6τι 
προσδιώριζε μέ άκρίβεια την ήλικία του 
Καραϊσκάκη, ό όποιος σακατεμένος καθώς 
ήταν άπό τή φυματίωση καί τίς κακουχίες 
του πολέμου, ήταν φυσικό νά δείχνη μεγα
λύτερος άπό 6τι στήν πραγματικότητα 
ήταν. ’Άν κρίνωμε δμως τά χαρακτηρι
στικά του (ίδίως τό δλόμαυρο χρώμα τών 
πλούσιων μαλλιών του) καί γενικά τό 
άγέρωχο παρουσιαστικό του, δλοί αύτά, 
δέν έπρεπε νά τόν έδειχναν γιά 50χρονο 
τή στιγμή μάλιστα πού ήταν μόλις 42 
ή 44 έτών σύμφωνα μέ τούς Ισχυρισμούς 
τών τριών βιογράφων—συμπολεμιστών 
του. Βρισκόταν λοιπόν τότε ό Καραϊσκάκης 
πολύ κοντά στόν πεντηκοστό χρόνο τής 
ήλικίας του;

Διαφωνία έπίσης ύπήρχε κάποτε καί 
στό θέμα του τόπου γεννήσεώς του 
Καραϊσκάκη. ’Αλλά οί κατά καιρούς 
άλληλοσυγκρουόμενες πληροφορίες έξετα- 
ζόμενες διεξοδικά καί πάνω άπό δλα άντι- 
κειμενικά, δέν άφήνουν τό παραμικρό 
ΐχνος άμφιβολίας δτι ό Καραϊσκάκης 
γεννήθηκε στό Μαυρομμάτι, τής Καρδί
τσας. Οί άντίθετοι ισχυρισμοί ξεκίνησαν 
άπό λανθασμένες πληροφορίες τών πρώ
των βιογράφων του ήρωα. Τήν αρχή έκανε 
ό Γαζής, ό όποϊοςστό βιβλίο του «Βιογρα- 
φίαι τών ήρώων Μάρκου Μπότσαρη καί 
Γ. Καραϊσκάκη» πού τυπώθηκε τό 1828 
στήν Αΐγινα, έγραψε δτι ό Καραϊσκάκης 
γεννήθηκε στήν Σκουληκαριά τής Άρτας. 
Ό  ΐδιος δμως άργότερα άνέτρεψε τόν 
Ισχυρισμό του αύτό διευκρινίζοντας στό 
άνέκδοτο μέχρι τό 1971 «Λεξικόν τής 
Επαναστάσεως» δτι ό Καραϊσκάκης 
«κατήγετο μητρόθεν άπό τήν Άρταν». 
Αλλά ή έπανόρθώση αύτή είδε τό φώς 

τής δημοσιότητος τό 1971. Μέχρι τότε 
—καί γιά 143 άκριβώς χρόνια—πολλοί 
θεωρούσαν τήν άφανέρωτη πλάνη του

Γαζή σάν αύθεντική Ιστορική μαρτυρία. 
Μάλιστα ό Γαζής γιά νά άπαλλαγή ορι
στικά άπό τό βάρος τής πλάνης του, 
έγραψε σέ μιά ύποσημείωση του Λεξικού 
του δτι «ό Περραιβός όμιλεΐ κατ’ έμέ 
έντελέστερον περί τών γονέων καί γεννή-
σεως του Καραϊσκάκη......... ». Ό  Γαζής
μάλλον άπέφυγε νά παραπέμψη στόν 
Διονύσιο Σουρμελή ό όποιος τόν είχε 
άγνοήσει μέ τή σειρά του τό 1828 δταν 
στό βιβλία του «Τστορία τών ’Αθηνών»
πού τύπωσε έπίσης στήν Αίγινα λίγο 
άργότερα άπό τόν Γαζή, έγραφε δτι ό 
Καραϊσκάκης «πατρίδα δέ είχε έκ μητρός 
τήν Σκωληκαριάν, έγεννήθη δμως εις 
Μαυρομμάτι χωρίον τών Άγράφων έκ 
συνουσίας άνόμου........ ».

’Αλλά καί ό Θεσσαλός—καί επομένως 
σωστά πληροφορη μένος —  Χριστόφορος 
Περραιβός στό έργο του «Απομνημονεύ
ματα πολεμικά», έγραψε δτι ή μητέρα 
του Καραϊσκάκη «συνουσιασθεΐσα λα
θραίος συνέλαβε τόν περί οΰ ό λόγος 
γεννήσασα αύτόν εις Μαύρο μμάτιον». 
Ό  Αίνιάν γράφει δτι «ή μήτηρ του ήτο 
Καλογραία γεννημένη είς τό Χωρίον Σκω-r
ληκοκαρυά τής έπαρχίας Ά ρ τη ς......... ».
Ή  πληροφορία δμως αύτή δέν έχει καμμία 
ιδιαίτερη σημασία άφου άναφέρεται στόν 
τόπο καταγωγής τής μητέρας τού Κα- 
ραϊσκάκη καί δχι στόν τόπο γεννήσεώς του.

Τέλος ό μεγάλος ιστορικός μας Κων]νος 
Παπαρρηγόπουλος έπικαλούμινος «προτέ- 
ρους βιογράφους, έπίσημα έγγραφα καί 
άλλας άξιοπίστους πηγάς» έγραφε τό 
1858 δτι «ό Γεώργιος Καραϊσκάκης 
έγεννήθη τό έτος 1782 είς Σκωληκαριάν 
ή Σκωληκοκαρυάν τής έπαρχίας Ά ρ τη ς ..». 
Βέβαια δέν άμφιβάλλει κανείς γιά τό 
μεγάλο κύρος του ιστορικού μας αύτου. 
’Αλλά γιά τό θέμα του τόπου καί τής χρο
νολογίας γεννήσεώς του ήρωα δέν πάρχει 
ή παράμικρή άμφιβολία δτι ό Παπαρρηγό
πουλος μοναδική πηγή είχε «προτέρυυς 
βιογράφους». "Όσο γιά τά έπίσημα £ »·ρα- 
φα πού έπικαλειται, μέ αύτό άσφ. ώς 
έννοεΐ έγγραφα σχετικά μέ τήν έπανασ ιτα- 
τική καί μετεπα ναστατική δράση του 
ήρωα. Φαίνεται άλλωστε καθαρά δτι είναι 
έπηρεασμένος άπό τίς πληροφορίες τών 
Γαζή καί Αίνιάνα. Γ ι’ αύτό άγνοώντας 
τήν πραγματική όνομασία του τόπου κατα
γωγής τής μητέρας του Καραϊσκάκη τήν 
άναφέρει διαζευκτικά σάν Σκωληκαριά ή 
Σκωληκοκαρυά δπως τή βρήκε γραμμένη 
στά κείμενα τών δύο. αύτών βιογράφων 
του ήρωα. Θά πρέπει νά σημειωθή 
άκόμη δτι όΠαπαρρηγόπουλος γιά τό θέμα 
αύτό έκτός του δτι δέν προσθέτει τίποτε 
περισσότερο άπό δσα γράφουν οί «πρότε- 
τεροι βιογράφοι», παράλληλα στήν μνη
μειώδη «Τστορία του Ελληνικού ’Έθνους» 
δέν κάνει τήν παραμικρή νύξη ούτε γιά τή 
χρονολογία γεννήσεώς τού Καραϊσκάκη__

Γιά τό δτι ό ήρωας γεννήθηκε στό 
Μαυρομμάτι τό άναφέρει καί ό Γιάννης 
Βλαχογιάννης, ό όποιος μεταξύ άλλων 
στοιχείων έπικαλειται καί ένα σημείωμα 
πού τού είχε δώσει παλαιότερα ό συντα
ξιούχος τότε Συνταγματάρχης Χωροφυ
λακής Εύάγγελος Σκίπης (1818—1906). 
*0 τελευταίος στό σημείωμά του αύτό 
έγραφε δτι «έκ πληροφορίας τών συγγε
νών τού Καραϊσκάκη » ό ήρωας γεννήθηκε 
στό Μαυρομμάτι. Λεπτομέρεια: ό Συντα
γματάρχης Σκίπης γεννήθηκε καί μεγά
λωσε στόν Κάλαμο τής Ιθάκης δπου ό 
Καραϊσκάκης είχε έγκαταστήσει τήν οίκο- 
γένειά του άπό τό 1820. ’Αλλά γιά τό 
άναμφισβήτητο γεγονός δτι ό Καραϊσκά-

κης γεννήθηκε καί πέρασε τά πρώτα 
χρόνια τής ζωής του στό Μαυρομμάτι, 
ύπάρχουν πολλά άκόμη συντριπτικά στοι
χεία. ’Εκτός άπό τήν. πλούσια τοπική 
παράδοση ύπάρχουν τά στοιχεία τής πα
ραδοχής άπό τούς άπογόνους τού Καραϊ- 
σκάκη, τής άναγνωρίσεως άπό τό Κράτος 
κ.λ.π. γιά τά όποια κάνει έκτενέστερο 
λόγο σέ άλλη σελίδα ό έπίτιμος Δικηγό
ρος, τ. Δήμαρχος Καρδίτσης, τ. Βουλευ
τής καί σεβαστός μου γνώριμος κ. Βασί
λειος Λάππας.

Οί γονείς του
"Όλοι οί ίστορικοί καί έρευνητές πα

ραδέχονται δτι μητέρα τοϋ Καραϊσκάκη 
ήταν ή άτυχη έκείνη Διαμάντω Ντιμισκή 
πού καταγόταν άπό τή Σκουληκαριά 
τής Ά ρτας καί ήταν άδελφή τών κλε
φτοκαπετάνιων Κώστα καί Δημήτρη 
Ντιμισκή καί πρώτη έξαδέλφη τοϋ γνω
στού άρματολοϋ Γώγου Μπακόλα. Πα
ραδέχονται έπίσης δτι ή Διαμάντω ήρθε 
νύφη στό Μαυρομμάτι καί πώς τό μικρό 
δνομα τοϋ άντρα της ήταν Γιαννάκης. 
'Οσο γιά τό έπώνυμό του, άλλοι δέν τό 
άναφέρουν καί άλλοι τό σημειώνουν μέ 
τά έπίθετα «Μαυρομματιώτης» ή «Μα- 
ρομματιανός». Έ πίσης άλλοι τόν θέλουν 
ντόπιο προεστό καί άλλοι άσήμαντο ξε- 
νοτοπίτη. Προσωπικά πιστεύω δτι ήταν 
ντόπιος Μαυρομματιώτης μέ καλή φήμη 
πού έφτασε μέχρι τή Σκουληκαριά καί 
έτσι έγινε γαμπρός τών άγέρωχων Ντι- 
μισκήδων καί στενός συγγενής τοϋ πα
νίσχυρου Μπακόλα.

Γιά τό ποιός ήταν ό πατέρας τοϋ Κα- 
ραΐσκάκη έχουν άναφερθή πολλά όνό- 
ματα. Ά ν  έξαιρέση κανείς τίς άλληλο
συγκρουόμενες πληροφορίες Άρτινών 
κυρίως έρευνητών, οί άλλες άναφέρουν 
τόν κλεφταρματολό Δημήτρη Τσκο ή 
Καραΐσκο. Ό  καλά άπό δτι φαίνεται 
πληροφορη μένος Συνταγματάρχης Χω
ροφυλακής Σκίπης, στό προαναφερόμενο 
σημείωμά του πρός τό Βλαχογιάννη, 
έγραφε άκόμη δτι «ό άρματολός πατήρ 
τοϋ Καραϊσκάκη ποτέ μέν καπετάνιος 
είς τά περίφημα Άγραφα, ποτέ δέ κα- 
ταδιωκόμενος ώς κλεφταντάρτης διήλθε 
διά τής άνωτέρω μονής καί βιαίως ήλθεν 
είς άθέμιτον μετά τής καλογραίας πράξιν 
έξ ής έγεννήθη ό Καραϊσκάκης...».

Ό πω ς προκύπτει άπό προσεκτική δια
σταύρωση τών διαφόρων παραδόσεων, 
6jav ό Καραϊσκάκης βρισκόταν στην 
ήλικία τών 7 ή 8 χρονών, ή μητέρα του 
τόν πήρε άπό τό Μαυρομμάτι καί τόν 
πήγε στό Βάλτο δπου βρισκόταν τό 
άρχοντικό τοϋ πατέρα του. Έ κεΐ δέν 
πρέπει νά έμεινε γιά πολύ, έπειδή τόν 
Ιδιο καιρό ό Καραΐσκος παντρεύτηκε. Ό  
έπόμενος προσωρινός σταθμός στήν 
περιπλάνηση τής δυστυχισμένης αύτής 
γυναίκας ήταν ή Σκουληκαριά, άπό δπου 
δμως έπέστρεψε σύντομα στό Μαυρομ
μάτι άναγκασμένη τό πιθανώτερο άπό 
τή φτώχεια καί τήν καταφρόνια τοϋ κό
σμου. 'Υστερα — καταλήγουν οί παρα
δόσεις — άφησε τόν μικρό σέ ξένα χέρια 
έπειδή έφυγε γιά τά Γιάννενα ή πέθανε. 
Τά έπόμενα 8 χρόνια ό Καραΐσκος τρι
γυρίζει πρώτα Απροστάτευτος στό Μαυ
ρομμάτι καί ύστερα κλέφτης στά βουνά 
τής Γράλιστας (Έλληνοπύργοο) δπου 
φύτρωσαν τά πρώτα φτερά του πού τόν 
Ανύψωσαν στήν κατοπινή μεγάλη Δόξα.
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Ό συντάκτης τής 
«’ Επιθεωρήσεως Χω
ροφυλακής» ' Υπομοί
ραρχος κ. Χρήστος 
Ρέττπας, συνομιλεί 
με απογόνους του 
ήρωα τής 'Ελληνι
κής έπαναστάσεως 
Γεωργίου Καραϊσκά- 
κη. Εις το μέσον ή 
κυρία Καραϊσκάκή— 
Φοϋλερ και δεξιά ό 
τρισέγγονος του ή
ρωα Ναυπηγός κ. 
Γιάννης Λεωνίδας.

ίο  πορτραιτο του ηρώα
Ό  Καραϊσκάκης είναι κατά την έκφρα

ση τοϋ Παπαρηγοπούλου «τό άκριβέ- 
στερον άπεικόνισμα» τής Έπαναστάσεως 
τοϋ '21. "Αν ό παραπεταμένος αύτός νόθος 
τί)ς σπηλιάς τοϋ Μαυρομματιοϋ έφτασε 
μια μέρα νά γίνη ό πατέρας — ύπερασπι- 
στής όλων τών Ελλήνων, αύτό ήταν 
άποτέλεσμα τής μεγάλης άξιωσύνης του. 
Προικισμένος μέ εύστροφία πνεύματος 
καί άνεξάντλητη σωματική καί ψυχική 
άντοχή, κατώρθωνε πάντα νά άντιμετω- 
πίζη μέ Επιτυχία τούς Τούρκους άλλά καί 
τις ραδιόυργίες τών πολιτικών, μέ άπο- 
κορύφωμα τή γνωστή έκείνη παρωδία 
δίκης πού σκηνοθέτησε σε βάρος του ό 
Μαυροκορδάτος. Σίγουρα τότε θά εϋρισκε 
τό τραγικό τέλος τοϋ Άνδρούτσου, άν δέν 
είχε τήν πρόνοια νά παρουσιαστή μπρο
στά στούς κατηγόρους του καί νά τούς 
άφοπλίση ήθικά, μέ άποτέλεσμα νά μήν 
άποτολμήσουν ούτε τή φυλάκισή του. 
Αύτή όμως δέν ήταν οΰτε ή πρώτη ούτε 
ή τελευταία ήθική του νίκη. ’Από τήν 
παιδική του ήλικία είχε μάθει νά άντιμε- 
τωπίζη παλληκαρίσια τή ζωή καί νά 
καυτήριάζη μέ τόν παροιμιώδη θυμό
σοφο τρόπο του τά πάθη καί τις άδυνα- 
μίες τών άνθρώπων. Είχε καί ό ίδιος τά 
συνηθισμένα άνθρώπινα έλαττώματα τά 
όποια όμως δέν έβλαψαν κανένα. Ό πως 
παρατηρεί κάποιος Ιστορικός σχολια
στής, ό Καραϊσκάκης «έβγαινε άπό τήν 
ψυχή τοϋ λαοϋ μέ τό σημάδι τής δικής 
του πίστης, μέ τήν έύφυία τοϋ Ρωμιοϋ, μέ 
τό θυμό πού ήταν πιό πολύ παρακολούθη
μα τής εύαισθησίας του καί τής άρρώ- 
στειας του, παρά ή συνάρτηση τής ιδιο
τροπίας καί τοϋ έγωϊσμοϋ ^ου... Κάτω 
άπό τήν έπιφάνεια τής όργής του μάντευε 
όποιος τόν γνώριζε τά άλλεπάλληλα στρώ
ματα τής άγάπης στούς στρατιώτες του». 
Πραγματικά οί τελευταίοι τόν λάτρευαν

στήν κυριολεξία γιατί ήξεραν ότι ή πράξη 
του έπισφράγιζε κάθε λόγο του. Έ να 
άλλο προτέρημα τοϋ Καραϊσκάκή ήταν 
ή άποφυγή άπό, κάθε είδους, πολιτική 
δραστηριότητα. Είχε συλλάβει άπόλυτα 
τό ρόλο του στήν Εθνική ’Επανάσταση 
τοϋ ’21, πράγμα πού δέν συνέβη μέ κανένα 
άλλο όπλαρχηγό στόν ίδιο βαθμό. Γ ι’ 
αύτό μόλις άνέλαβε τήν άρχιστρατηγία 
στή Ρούμελη κατώρθωσε νά έξαλείψη 
τό στενόκαρδο τοπικισμό πού ήθελε τούς 
Έλληνες χωρισμένους σέ Μωραΐτες, 
Ρουμελιώτες, Νησιώτες κ.λ.π. Χάρις 
στήν έμφυτη ιδιοφυία του κατώρθωσε 
τότε νά δημιουργήση κάτι τό άφάνταστο: 
Τό μεγαλύτερο στρατό — κάπου 11.000 
άνδρες — πού γνώρισε ή 'Ιστορία τής 
Έπαναστάσεως. ’Αλλά καί ό άναπάντεχος 
θάνατός του ήταν ή μεγαλύτερη καί όδυ- 
νηρότερη άπώλεια πού γνώρισε ή Ιστο
ρία τής Έπαναστάσεως. Γι’ αύτό καί ό 
χαρακτηρισμός «Άχιλλέας τής Ρωμιο
σύνης», είναι ό πιό άντιπροσωπευτικός 
γιά τόν Καραϊσκάκή. Καί τό φτερούγι- 
σμά του άπό τή σκοτεινή σπηλιά τοϋ 
Μαυρομματιοϋ ώς τά φωτεινά μεσούρανα 
τής Δόξας είναι ό πιό ζωντανός συμβο
λισμός τής άναγεννητικής πορείας τοϋ 
Νεώτερου Έλληνισμοϋ.

Συνάντηση μέ απογόνους 
του Καραϊσκάκή

«...Τόν ζώ, τόν βλέπω πολύ κοντά μου 
Καί τόν θαυμάζω όχι ώς δισέγγονή του 
άλλά ώς Έλληνίδα...».

"Ετσι άρχισε νά μιλάη γιά τόν ένδοξο 
πρόγονό της ή κυρία Ντόζια Καραΐσκά- 
κη—Φοϋλερ. Δίπλα ό ναυπηγός Κ. 
Γιάννης Λεωνίδας — τρισέγγονος τοϋ 
ήρωα — άκουγε τά λόγια της μέ μιά σε

μνή συγκατάβαση στήν έκφραση τοϋ 
προσώπου του....

Είμαστε καθισμένοι στή μέση ένός 
εύρύχωρου σαλονιοϋ μέ παληά άρχοντική 
έπίπλωση καί διακόσμηση δεμένη άρμο- 
νικά μέ τά κορνιζαρισμένα στούς τοίχους 
κειμήλια τής Ιστορικής γενιάς τοϋ Κα- 
ραΐσκάκη. Τό άσημόχρωμο φώς τοϋ δει- 
λινοϋ πού γλυστροϋσε διακριτικά άνά- 
μεσα άπ’ τις γρίλλιες καί ή ήσυχία πού 
άγκάλιαζε τή ριζωμένη κάτω άπό τό 
βράχο τοϋ Λυκαβητοϋ Κολωνακιώτικη 
γειτονιά, δημιουργούσαν μιά παράξενη 
ύποβλητικότητα. Δίπλα μας οί καλωσυ- 
νάτοι καί έντυπωσιακά άπλοι οικοδεσπό
τες μάς δημιουργούσαν κάθε τόσο τήν 
εύχάριστη έντύπωση ότι συζητούσαμε 
μέ παληούς οικογενειακούς φίλους... 
’Αλήθεια άπό ποϋ δέν πέρασε ή ώραία 
έκείνη συζήτηση... Καί πόσα δέν ήταν 
τά διαλείμματα τής συγκινητικής σιωπής 
στή θύμηση διαφόρων χαρακτηριστικών 
περιστατικών άπό τή ζωή καί τοϋ ήρωα 
καί άνθρώπου Καραϊσκάκή... * Αξέχαστη 
θά μάς μένη έπίσης ή στιγμή πού κρα
τήσαμε στά χέρια μας γράμματα τοϋ 
Καραϊσκάκή έπικυρωμένα μέ τήν κακο
γραμμένη ύπογραφή του καί τή «βούλα» 
του... Μείναμε, κάμποση ώρα σκυμμένοι 
πάνω άπό τις κιτρινισμένες αύτές σελίδες, 
μερικές άπό τις όποιες γράφτηκαν λίγες 
μέρες πριν άπό τό θάνατο τοϋ ήρωα. 
"Ωσπου ή Κυρία Καραϊσκάκή — Φοϋλερ, 
μάς έφερε σέ μιά δεύτερη συγκλονιστική 
άμεσότητα μέ τόν ένδοξο πρόγονό της. 
Αύτό έγινε τή στιγμή πού άνοιξε τήν 
κασσετίνα όπου φυλάγονται τό ρολόι, 
ή προσωπική μεταλλική σφραγίδα καί 
τό δακτυλίδι τοϋ ’Αθάνατου Στρατηλάτη. 
Κάθε ένα άπό τά πολύτιμα αύτά κειμήλια 
έχει καί τή δική του ίστορία... Καθώς 
κρατούσαμε στά χέρια μας τό ρολόι ή 
σκέψη μας πήγε στις τελευταίες στιγμές 
τοϋ ήρωα, όταν ψυχομαχώντας ύπαγό- 
ρευε μέ ραγισμένη φωνή τό ύστερόγραφο 
τής διαθήκης του λέγοντας στόν δακρυ- 
σμένο γραμματικό του: «Τό τουφέκι καί 
τά άτια μου νά πάνε τών παιδιών μου καί 
ώρα μου (=τό ρολόι μου).». Τό τουφέκι 
τοϋ Καραϊσκάκή πέρασε στά άξια χέρια 
τοϋ γιοϋ του Σπυρίδωνα — μετέπειτα 
Στρατηγού καί λαμπρού πολιτικού. Τό 
ίδιο λαμπρός πολιτικός ήταν καί ό 
Γεώργιος Καραϊσκάκης — πατέρας τής 
κυρίας Καραϊσκάκή — Φοϋλερ — ό 
όποιος γιά πολλά χρόνια έκλεγόταν 
πρώτος βουλευτής στό Νομό Καρδίτσης. 
Καί κάτι .άπό τά «παραλειπόμενα» τής 
φιλικής αύτής έπισκέψεώς μας: Ή  
κυρία Καραϊσκάκή — Φοϋλερ δείχνει 
καθαρά ότι έχει κληρονομήσει άπό τόν 
ήρωϊκό πολέμαρχο τής Ρούμελης τήν 
περήφανη λιγνή Κορμοστασιά καί τό 
φωτεινό βλέμμα του. Ό σ ο  γιά τόν κ. 
Λεωνίδα, τά χαρακτηριστικά τοϋ προ
σώπου του έμοιαζαν μέ έκεΐνα πού είδαμε 
σέ μιά φωτογραφία πού είκονίζει τή γα
λήνια μορφή τοϋ Στρατηγού Σπυρίδωνα 
Καραϊσκάκή. "Εχομε τήν έντύπωση πώς 
θά συμφωνήσουν μαζί μας μόλις διαβά
σουν τις παρατηρήσεις μας αύτές. 'Εκείνο 
πάντως πού θά πρέπει νά ύπογραμμίσωμε 
είναι τό γεγονός ότι περάσαμε μαζί τους 
ένα άξέχαστο άπόγευμα. "Οσο γιά τήν 
ιδιαίτερη τιμή πού μάς έκαναν νά μάς 
δεχτοΰν στό όμορφο καί φιλόξενο σπίτ^ 
τους νομίζομε ότι άρκοϋν’ μόνο δυό λέ
ξεις: Εύχαριστοϋμε θερμά.,..
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Λ Α Π Π A 
τέως Δημάρχου Καρδίτσης.

Η  ιστορία της Καρδίτσης δεν 
ανέρχεται, δπως άλλων πό
λεων, εις μακρινός παραδόσεις 
πού φθάνονν εις τούς μυθικούς 

χρόνους, ούτε άναφέρεται υπό 
αρχαίου συγγραφέως πόλις εν τώ  
σημείω όπου είναι κτισμένη. Και 
φυσικόν είναι τούτο, αφού η φύσις 
τού εδάφους δεν προσφέρεται διά 
την δημιουργίαν φρουρίου προς προ
στασίαν της πόλεως από έπιδρομάς 
ξένων, πού ήσαν συχναι και 9Ακρο- 
πόλεως προς προστασίαν των εύγε- 
νών χωροδεσποτών άπό τάς συχνός 
εξεγέρσεις των πενεστών. "Ολαι αί 
υπό των αρχαίων συγγραφέων άνα- 
φερόμεναι πόλεις, η Μητρόπολις, ή 
9Ιθώμη, οι Γόμφοι, το Αίγίνιον, ή 
Φάρσαλος, τό Κιέριον, ήσαν κτι-  
σμέναι εις τοποθεσίας φύσει όχυράς 
και δχι εις πεδινά μέρη.

'Η  Καρδίτσα κτισμένη εις την 
δυτικήν Θεσσαλίαν εύρίσκεται έπι 
της πεδιάδος και εις άπόστασιν 10 
περίπου χιλιομέτρων άπό τάς υπώ
ρειας των διακλαδώσεων τής Π ίν
δου και έχει ύψόμετρον άπό τής 
θαλάσσης 110.2 μέτρων, τό δ9 
έδαφος, όπου έκτίσθη απείχε τό
σον άπό την Μητρόπολιν, όσον και

Β Α Σ Ι Λ Ε  Ι Ο Υ  
’Επιτίμου Δικηγόρου,

άπό τό Κιέριον περί τά  δέκα 
χιλιόμετρα, άνήκε δε μάλλον εις 
την Μητρόπολιν λαμβανομένου ύπ  
δψιν δτι ή μεν Μητρόπολις προς 
δυσμάς δεν είχε γαίας καλλιεργη
σίμους και επόμενον ήτο νά στρα- 
φή προς 9Ανατολάς. Τό δε Κιέριον 
κείμενον έπι ορεινής όχυράς το
ποθεσίας εύρισκομένης εις τό μέσον 
τής πεδιάδος ήδύνατο νά έχη καλ
λιεργησίμους εκτάσεις προς δλα 
τά  σημεία τού δρίζοντος.

'Η  Καρδίτσα άποικίσθη κατά  
τά  μέσα τού 14ου αΐώνος μετά  
Χριοτόν. 9Ε π ι Μουράτ Β ' ο Τουρ- 
χάν Μ πέης λαβών ως τιμάριόν 
του ολόκληρον την Θεσσαλίαν και 
βλέπων, δτι ή Τουρκική δύναμίς του 
ήτο πολύ μ ικρά1 και δεν έπέτρεπε 
νά την διατηρήση, έστειλεν άπε- 
σταλμένους εις τό 9Ικόνιον και έπει
σε πέντε έως εξ χιλιάδες οικογένειας 
νά μεταναστεύσουν άπό έκεϊ εις 
την Θεσσαλίαν, δπου παρεχώρησεν 
εις αυτούς αγρούς εις τό μέρος τής

πεδιάδος. Τμήμα αυτών, άποτελού- 
μενον εκ τών σπουδαιοτέρων οι
κογενειών, έγκατεστάθη εις τον 
τόπον δπου ήδη ή πόλις Καρδίτσα, 
πού έγινε πρωτεύουσα τών άρ- 
χαίων τούτων φυλών τού 9Ικονίου, 
ώς άποδεικνύεται εκ τών εξής 
υπό τού Πουκεβίλ εις την ιστορίαν 
τής  cΕλληνικής 9Επαναστάσεως άνα- 
φερομένων «'Ο  Καραϊσκάκης έπι- 
πεσών κατά σώματος Τούρκων Κο- 
νιάρων, οΐτινες έβάδιζον άδοντες 
άσματα, δι ών παρεκάλουν 9Α λλάχ  
και Μωάμεθ, δπως παραδώση 
εις αυτούς άμαχητι τον Μωρηάν, 
διά νά έπαναφέρη δσον τάχιον εις 
την άληθή πίστιν την Βιέννην, την 
Ρώμην και την Πετρούπολιν και την 
Μόσχαν κατέκοψε τούς άγαθούς 
τούτους πιστούς και έκαυσε την 
μικρόν πόλιν τής Καρδίτσης.

'Ο  πληθυσμός τής Καρδίτσης ήτο 
άμιγής τουρκικός, άπαγορευομέ- 
νης τής εις αυτήν έγκαταστάσεως 
Χριστιανικών οικογενειών, πού
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ήσαν έγκατεστημέναι άνατολικώς 
τον μυλαύλακος εις τά  Τσιφλίκια 
Καμενάδων και Ματαραγκιωτά- 
δων.

Τό κλίμα της Καρδίτσης είναι 
θερμόν και υγρόν τον χειμώνα, κατά  
δε τους μήνας Ν]βριον και Δ ]βριον 
πίπτουν αί περισσότεραι βροχαί. Α Ι  
θύελλαι είναι σπανιώτεραι, ή σοβα- 
ρωτέρα δε τούτων είναι η κατά τό 
έτος 1960 συμβάσα ή όποια επέ
φερε μεγάλας καταστροφάς εις την 
γεωργίαν, κατέστρεψε τάς κερά
μους όλων των οικιών, έξερρίζωσεν 
αιωνόβια δένδρα και έφόνενσεν όλα 
τά  έν ύπαίθρω ευρεθέντα πτηνά.

Τό έδαφος της Καρδίτσης δεν εί
ναι σεισμοπαθές, ο μόνος σεισμός δ 
όποιος έπέφερε μερικός ζημίας και 
έτρομοκράτησεν τούς κατοίκους ή- 
το ό κατ 9Απρίλιον 1954 συμβάς.

Π ερί της ονομασίας της Καρδί
τσης πολλαι ύπάρχουν γνώμαι. Τό 
πιθανώτερον όμως είναι, ότι το ό

νομα έλήφθη από την χώραν της  
όποιας αύθέντης ήτο ο Φλαμανδός 
9Αντώνιο Λεφλάμα και έλέγετο Καρ
δίτσα ώς προκύπτει εκ τών έξης:

' Ο Δούξ τών 9Αθηνών κηδε- 
μών τού 9Ιωάννου I I  κληρονόμου 
τού Δουκός της Νέας Πάτρας ( 'Υ 
πάτης) και επίτροπος της χώρας 
του, όπου ύπήγετο ή Θεσσαλία, ό
ταν η Βασίλισσα της 9Ηπείρου 91 Α ν
να κατέλαβεν τό Κάστρον τού Φανα
ριού έστειλεν κατ αυτής στρατόν, 
τού όποιου 9Αρχηγός ήτο δ Φλαμαν
δός 9Αντώνιος Λεφλάμα, αύθέντης 
της Καρδίτσης, εύρισκομένης εις 
τάς όχθας τής Κωπάιδος Λίμνης. 
Ό  Στρατός ούτος έστρατοπέδευσεν 
εις τό Γυμνάσιον τής πόλεως και 
εκτοτε τό μέρος τούτου έλαβεν την 
ονομασίαν τής Χώρας, τής όποιας 
αύθέντης ήτο ό Λεφλάμα. Την ονο
μασίαν αύτήν έδέχθησαν οι μετά  
ένα αιώνα έγκατασταθέντες έν αύτή 
Κονιάροι. Μέχρι τού 1845 όπληθυ-

Χαρακτηριστικά φωτογραφικά στιγμιότυπα από την πολι της Καρδίτσης όπως τα 
είδε και τά αποθανάτισε ό φακός του περιοδικού μας ττρόσφατα.^ Μια πολις^ που 
σφύζει από ζωή και κίνησι, στην καρδιά του Θεσσαλικοϋ κάμπου με Θελησι και δια- 
Θεσι γιά πρόοδο και προκοπή. Μεγάλα πάρκα όπως το γνωστό «Παυσίλυπο», ωραίες 
πλατείες, οικοδομικός οργασμός, σημαντική εμπορικήι κινησις στους δρομους δεί
χνουν στον επισκέπτη την αλλαγή πού συντελείται και την προοδο που αγκαλιάζει 
την πόλι.

σμός τής Καρδίτσης ήτο αμιγής 
Τουρκικός από τού έτους δε τούτου 
επετράπη ή έγκατάστασις Χριστια
νών έν αύτή.

9Ε πι Τουρκοκρατίας ή Καρδί
τσα ήτο έδρα Δήμου, ο <5ε κατά την 
απελευθέρωσή τής Θεσσαλίας Τούρ
κος Δήμαρχος Καχριμάν Βέης ήσ- 
κησε τά  καθήκοντα τού Δημάρχου, 
συμφώνως προς τό αρθρον 3 τού Νό
μου Π . Μ. τού 1882 μέχρι τής έγκα- 
ταστάσεως τών νέων αρχών, αίτινες 
προήλθον έκ τών έκλογών τής 29 
Μαΐου 1883.

'Η  Καρδίτσα είναι έδρα Δήμου 
δυνάμει τού Νόμου Π . Μ. τού 1882, 
δι ον έπεξετάθη ό νόμος τής 27 
Δ ]βρίου 1833 περί συστάσεως τών 
Δήμων. 9Από δε τής 21 ]24 Μαρ
τίου 1882 μέχρι τής 7 Αύγούστου 
1887 ήτο έδρα 9Επάρχου, από δε 
ταύτης μέχρι τής 2 Μαΐου 1891 
έδρα Νομάρχου, από δε ταύτης μέ
χρι τής 14 ]22 9Ιουλίου 1892 έδρα 
9Επάρχου, από δε ταύτης πρωτεύ
ουσα έπαρχίας ανευ 9Επάρχου μέχρι 
τού 9Ιουνίου 1942, από τούτου έδρα 
9Επάρχου μέχρι τού Αύγούστου 1944 
και από τούτου έδρα Νομάρχου 
μέχρι σήμερον.

Είναι έδρα Πρωτοδικείου από
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τής 7 Ν  ]βρίον 1881 καί από τον 
1900 έδρα Μητροπόλεως, και έδρα 
Δ ιοικήσεως Χωροφυλακής and τον 
έτους 1944.

'Η  Καρδίτσα χάρις εις τούς Δ η 
μάρχους της προηγείτο των άλλων 
Θεσσαλικών πόλεων κατά ήμισν αι
ώνα, διότι εϊχεν 'Υδραγω γειον από 
τον 1901, ένώ ή Λάρισα έλυσε το 
ζήτημα τής ύδρεύσεώς της μόλις 
κατά το 1930, τά  Τρίκαλα μόλις το 
1950 και δ Βόλος ακόμη αγωνίζεται 
νά το λύση. Ε ίχε  Δημοτικά Λουτρά  
άπο τον 1901, είχε Πάρκον και ε γ 
γύς μάλιστα τής κεντρικής πλατείας 
άπο τον 1901 και ήλεκτροφωτισμόν 
άπο του 1910.

'Η  Καρδίτσα είναι ή πρώτη  
πόλις εις την όποιαν έτέθησαν α'ι 
βάσεις τον άγώνος των κολήγων 
κατά των Τσιφλικιούχων, οι όποιοι 
μέχρι τον 1901 είχον καταστή , κα
τά  την έκφρασιν του Τρικονπη, 
έκβιασταϊ και τύραννοι των Κ υβε
ρνήσεων.

9Από τον έτους 1963 λειτουργεί 
έν Καρδίτση, δαπάνη τον Κράτους, 
Κέντρον Γεωργικής 9 Εκπαιδεύσεως 
σκοπός τον οποίον είναι ή εκπαί
δευα ις των άγροτοπαίδων και άγρο-

τονεανίδων είς την γεω ργικήν , κτη- 
νοτροφικήν και οίκοκνρικήν.

Κ ατά το έτος 1971 ιδρύθη έν 
Καρδίτση υπό τής 9Ε ργατικής 'Ε 
στίας Κέντρον εργαζομένου κορι
τσιού, εις το όποιον διδακτικόν προ
σωπικόν άριστα κοτηρτισμένον δι
δάσκει άδαπάνως πρακτικά το κέν
τημα  διά μηχανής ή χειρός, μα 
γειρικήν, ζαχαροπλαστικήν και έν 
γένει οίκοκνρικήν, χορούς, μουσικόν 
δργανον, 'Ελληνικά, 'Ιστορίαν καί 
Γεωγραφίαν και ξένην γλώσσαν 
τά  9Α γγλικά . Πρώτοβονλίο. του άλ
λοτε Ε ίσαγγελέω ς Πρωτοδικών κ. 
Κ. Σ ταμάτη  και τής συζύγου του 
Βασιλικής ιδρύθη Σταθμός άνη- 
λικων, του όποιου σκοπός είναι 
ή πρόληψις τής παιδικής έγκλη- 
ματικότητος δι ενός προγράμματος 
έκπαιδεύσεως εις μαθήματα, εις 
γενικωτέραν μόρφωσιν και ηθικήν 
διαπαιδαγώγησήν. Τά δε άποτελέ- 
σματα ύπερέβησαν πάσαν προσδο
κίαν. "Η δη το έργον συνεχίζει 
μετά  τής αυτής έπιτυχίας δ Εισαγψ 
γελεύς κ. Γ · Παπαϊωάννου.

Κ ατά  τό 1962 συνεστήθη πρω
τοβουλία τής κ. Μαίρης Θεολόγη 
Λαογραφικός Χορευτικός 'Ό αιλός

σκοπός του οποίου είναι ή διαφύ- 
λαξις του 'Ιστορικού Λαογραφικον 
χορευτικού υλικού τού νομού Καρ- 
δίτσης, ή συγκρότησις χορευτικού 
όμιλον, ή άλληλοβοήθεια τών μ ε
λών κ.λ.π . τό δε καταστατικόν  
ένεκρίθη διά τής ύπ  άριθ. 862 ]  
1962 άποφάσεως τού  Π ρω τοδι
κείου Καρδίτσης. 'Ο  *Ομιλος προ έ
βαλε τήν πόλιν, είς άλας σχεδόν τάς 
πόλεις τής 'Ελλάδος και κα τ έτος 
έμφανίζεται εις τήν έκθεσιν Θεσ ]  
κης. 9Εξεπροσώπησε δε λαμπρώς 
τήν 'Ελλάδα είς 9 Αμερικήν, 
9 Ιταλίαν, 'Ελβετίαν, Αυστρίαν, 
Γερμανίαν κ.λ.π . άποσπάσας τον 
θαυμασμόν τών οργανωτών και θεα
τών καί έτιμήθη με  πολλά βραβεία.

Κ ατά  τό 1960 συνεστήθη ό 
καλλιτεχνικός Σύλλογος 9 Αριών, 
σκοπός τού οποίου είναι ή άνά- 
πτυξις τού μουσικοκαλλιτεχνικού 
αισθήματος, ή διάδοσις τής μου
σικής διά συστάσεως χορωδιών, 
δργανώσεως συναυλιών, καλλιτε
χνικών εορτών καί παραστάσεων, 
'ιδρύσεως μουσικής Σχολής καί έ γ 
χορδων οργάνων, ή ιδρυσις φιλαρ
μονικής, ή όργάνωσις έκδρομών 
κ.λ.π . τό δε καταστατικόν αυτού
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ένεκρίθη διά τής νπ  άριθ. 846 ]  
1960 άποφάσεως τον Πρωτοδι
κείου Καρδίτσης. Ψ υχή του συ-, 
λόγου τούτον είναι δ κ. Ιωάννης 
Ζωής και φωνή δ κ . Στέφανος 
Ενθνμιάδης.

Κατά το 1961 συνεστήθη δ 
Σύλλογος 9 Ορθοδόξου Χριστιανι
κής 9 Α γω γής « 'Ο “Αγιος Σεραφείμ», 
του δποίον σκοπός είναι ή συνέ- 
νωσις των 9Ορθοδόξων Χριστιανών 
και ιδία των γονέων εις κοινήν 
προσπάθειαν διά τήν έπικράτησιν 
εν τή  οικογένεια και τή  κοινωνία των 
αρχών τής ορθοδόξου Χριστιανικής 
εκκλησίας καί τήν ασκησιν τον 
οικογενειακού καί κοινωνικού βίου 
προς τάς άρχάς ταυτής. Ψυχή τον 
Συλλόγου τούτου είναι δ 'Ιεροκή- 
ρυξ κ . Ευστάθιος Μπιλάλης, δ 
δποιος προσφέρει τάς υπηρεσίας 
του τόσον έν τή  πόλει δσον καί έν 
τώ  Νομώ επί μίαν τεσσαρακονταε
τίαν με εξαιρετικόν ζήλον.

'Η  Καρδίτσα ύπήρξεν έν εκ 
τών μεγάλων κέντρων παραγωγής 
καί επεξεργασίας καπνού, δ δε αριθμός 
τών άσχολουμένων με το έμπόριον 
τού καπνού ήχο σεβαστός. 9Α πό τής 
άπαγορεύσεως τής φυτεύσεως τού  
καπνού τόσον εντός τής πόλεως 
Καρδίτσης, δσον καί εις πολλά 
χωρία, δλαι αΐ καπνοεμπορικαί επι
χειρήσεις μετέφερον τάς έδρας των 
αλλαχού.

3.Εκτός 5 κυλινδρομύλων καί άλ
λων βιοτεχνιών υπάρχουν καί 5 εργο
στάσια υφαντουργίας, τών όποιων 
τά  προϊόντα στέλλονται εις το εξω
τερικόν.

Εις από στάσιν οκτώ περίπου 
χιλιομέτρων καί δυτικώς τής Καρ
δίτσης, κεϊται ή Μητρόπολις, ήτις 
κατά τούς νεωτέρους χρόνους εκα
λείτο Παλαιόκαστρον καί υπό το 
άνομα τούτο ύπήγετο εις τον Δ ή
μον Καρδίτσης καί έπανέκτησε το 
ονομά της προ τριακονταετίας πε
ρίπου. Κ ατά τήν εποχήν τής εκ
στρατείας τής 'Ελλάδος κατά τής 
Τροίας, ή δεν ύπήρχεν, ή ήτο άσή- 
μαντον χωρίον, διότι ούδαμού άνα- 
φέρεται μεταξύ τών Θεσσαλικών πό
λεων, αί δποιαι μετέσχον τής εκ
στρατείας ώς ή Τρίκκη, ή 9Ιθώμη καί 
ή Οίχαλία. Φαίνεται δ9 δτι ήρξατο 
άκμάζουσα μετά  τά Τρωικά. Μετά 
το πέρας τής εκστρατείας κατά τής  
Τροίας, ή 'Ελλάς ύπέστη πολλάς 
μεταναστεύσεις καί μετοικεσίας. 'Η  
εκ τής Τροίας επιστροφή τών 
'Ελλήνων πολλάς διήγειρε στάσεις. 
Πολλαί δε εμφύλιοι ταραχαί συνέ
βη σαν εις πολλάς πόλεις συνέπεια

ΚΛΡΛΪΣΚΛΚΕΙΛ 
1 9 7 7

Λαογραφικές 
γιορτές στην 
Κ α ρ δ ί τ σ α  

γ ια  τ ά 150  
χ ρ ό ν ια  άπό 
τον δ ά ν α τό  
τού Γεωργίου 
Καραϊσκάκη

τών όποιων οι εκδιωκόμενοι μετέ-  
βαινον νά κτίσουν άλλας. 9Α ποτέ
λεσμα δε τούτου ήτο πολλαί πό
λεις από μεγάλαι νά γίνωνται μ ι- 
κραί, ώς ή 9ίθώμη, ή όποια ενώ 
ήτο μεγάλη μετεβλήθη εις χωρίον 
καί ύπήχθη εις τήν χώραν τών Μ η
τροπολιτών καί άλλαι νά καταστρα
φούν, δπως ή *Αρνη, ήτις ήτο κ τι
σμένη εις τήν ορεινήν τοποθεσίαν 
Πύργο - Ματαράγκας, άπέχουσαν 
τής Καρδίτσης περί τά  δέκα χιλιό
μετρα καί τής όποιας οι κάτοικοι 
έξεδιώχθησαν υπό τών Θεσσαλών 
καί εις το μέρος αυτό έκτίσθη το 
Κιέριον.

'Η  Μητρόπολις πρώτον μέν 
έδημιουργήθη εκ τριών άσημάντων 
πολιχνίων, κατόπιν δε προ σετ έ
θη σαν καί άλλαι, μεταξύ τών όποιων 
καί ή 9Ιθώμη, χωρίον κατά τον Στρά
βωνα «9Ερυμνόν καί τώ  δντι κλί
μα κά ν, ίδρυμένον μεταξύ τεσσά
ρων φρουρίων, ώς έν τετραπλεύρω  
κειμένων, Τρίκκης τε  καί Μητρο- 
πόλεως καί πελιναίου ( κλοκωτού) 
καί Γόμφον» καί κατέστη σημαί- 
νουσα πολιτεία, ώς άποδεικνύεται 
εκ τού δτι εϊχεν ένα ° Ιππαρχον, δη
λαδή άνώτερον στρατιωτικόν νΑ ρ
χοντα τών ιππικών δυνάμεων, ύπή
γετο δ9 εις τήν Θεσσαλιώτιδα, υπήρχε 
δε καί Ναός τής 9Αφροδίτης. 9Εν

Μέ λ α ο γ ρ α φ ι κ έ ς  καί -πολιτιστικές 
έκδηλώσεις τίμησε ή Καρδίτσα τά  150 
χρόνια τής μνήμης του μεγάλου άγωνιστή 
της Γ. Καραϊσκάκη.

Ο! εκδηλώσεις όργανώθηκαν με πρω
τοβουλία του ’Εκπολιτιστικού καί Λαο- 
γραφικοΟ Συλλόγου Καρδίτσης «Ό  Κα- 
ραϊσκάκης», με την συμπαράσταση του 
Νομάρχου κ. Κων]νου Γκλέτσιου καί τήν 
συμμετοχή πολλών χορευτικών καί χορω
διακών συγκροτημάτων.

ΣτΙς 24 ’Απριλίου, έγινε ή έναρξη τών 
έκδηλώσεων, μέ τήν διάλεξη του Υ πο
μοιράρχου κ. Χρ. Ρέππα με θέμα «Γ. Κα- 
ραΐσκάκης: 150 χρόνια ’Εθνικής μνήμης», 
στην αίθουσα τής Λαϊκής Βιβλιοθήκης, 
κατόπιν προσκλήσεώς του άπό τον σύλ
λογο «Καραϊσκάκης».

ΣτΙς ΙΙΜαΐου στο Εθνικό Στάδιο Καρ
δίτσης έγινε ή συνάντηση τών ποδοσφαι
ρικών ομάδων τής Χώροφυλακής καί τής 
μικτής όμάδος Καρδίτσής καί στο Δημοτικό 
Μέγαρο έγκαινιάστηκε ή έκθεση ζωγραφι
κής τής κ. Μαρίας Δαφνομήλη.

01 έκδηλώσεις κορυφώθηκαν μέ τριήμερο 
πανηγυρικό έορτασμό στίς 20, 21 και 
22Μαΐου μέ καλλιτεχνικές λαογραφικές καί 
έκδηλώσεις στην Καρδίτσα, τό Μαυρο- 
μάτι καί τή Μονή τον * Αγίου Γεωργίου 
καί στίς όποιες πήραν μέρος πολλά‘Ελ
ληνικά καί ξένα λαογραφικά συγκροτή
ματα.

ΤΙς εκδηλώσεις τίμησαν μέ τήν παρουσία 
τους ό ΣεβασμιώτατοςΜητροπολίτης Θεσ- 
σαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων κ. Κλε- 
όπας, Βουλευτές τού Νομού, ό Νομάρχης

τή  Μητροπόλει έφονεύθη ή αοίδιμος 
καί πολύκρατος 'Εταίρα Λαις υπο 
τών γυναικών τής Μητροπολεως, 
α'ι δποιαι εκ φθόνου καί ζήλου κι- 
νούμεναι τήν ώδήγησαν εις τον ιε
ρόν τής 9Αφροδίτης καί τήν έφό- 
νευσαν. Υ π έ ρ  τής άπόψεως ταύτης 
συνηγορεί καί τό δτι εν Μητροπο- 
λει υπήρχε ιερόν τής 9Αφροδίτης, 
ώς καί ή έν Μητροπόλει ύπάρχουσα 
παράδοσις, δτι έν αυτή έφονεύθη ή 
Λαΐς, ή δε πείρα άποδεικνύει δτι 
μιά παλαιά παράδοσις δεν πρέπει να 
απορρίπτεται ευκόλως. 9Εκτο ς τού
των καί δ κατά τό 1910 εύρεθεις τά
φος τόσον πλούσιος εις κοσμήματα 
καί πολυτίμους λίθους και ομοιος 
τού όποιου είναι ζήτημα αν ευρεθη 
δεύτερος έν Θεσσαλία, ώστε μονον 
πλουσιωτάτης 'Εταίρας ήδυνατο να 
είναι.

'Ο  Β. Δούσμανής έπισκεφθεις 
τά  χωρία βάσει τών άπομνημονευ- 
μάτοον τού Καίσαρος κατεληξεν εις 
τό συμπέρασμα, δτι ή μάχη μεταξύ  
Καίσαρος και Πομπηιου έγινεν εις 
τό προ τής Μητροπολεως πεδίον.

'Ο  Καισαρ ήττηθείς εις τό Δυ- 
ράχιον εφθασεν εις Γόμφους, οΐτι- 
νες προέβαλον άντίστασιν, έκπορ- 
θήσας δε αυτούς έπέτρειρε τήν δι- 
αρπαγήν εις τον στρατόν του . Μετά 
δε τούτο φθάνει εις τήν Μητρό χο~

422



Καρδίτσης κ. Γ κλέτσος, ό Διευθυντής Ό ρ- 
γανώσεωςτού 'Αρχηγείου Χωροφυλακής 
Ταξίαρχος κ. Κων. Τσίντζος ώς έκπρόσω- 
ττος του 'Αρχηγού Χωροφυλακής, ό Διοι
κητής τής Άνωτέρας Διοικήσεως Χωροφυ
λακής Θεσσαλίας Ταξίαρχος κ. Άθ. Μελι- 
τζής, οί Δήμαρχοι Καρδίτσης, Φαρσάλων, 
Λαμίας καί Τρικάλων, ή άττόγονος του Κα- 
ραϊσκάκη κ. Ευδοκία Φουλερ —Καραϊσκά- 
κη, άλλοι έπίσημοι, έκπρόσωποι τών 
Δικαστικών καί Στρατιωτικών Αρχών 
καί πλήθος κόσμου.

Παρευρέθη Ιπίσης ό Πρόεδρος τής 
Γ.Σ.Ε.Ε. κ. Ν. Παπαγεωργίου.
Οί Εκδηλώσεις έγιναν στην κεντρική πλα
τεία τής Καρδίτσης καί τό πρόγραμμα 
παρουσίαζε ό Κ. Βενετσιάνος. Στό Μαυ
ρομάτη Ιδιαίτερη πατρίδα του ηρώα οί 
ίκδηλώσεις κορυφώθηκαν μέ Λαϊκό Πανη
γύρι στήΜονή ‘Αγίου Γεωργίου πού σηα 
μείωσε μεγάλη έπιτυχία καί στό όποιο 
πήραν μέρος όλα τα  καλλιτεχνικά συγκρο
τήματα. ’Εξαιρετικές έντυπώσεις άφησε ή 
άψογη έμφάνιση τής μπάντας τής Χωρο
φυλακής μέ τήν διεύθυνση τού Υπομοιράρ
χου κ. Περδικάρη πού καταχειροκροτήθη
κε σ' όλες τΙς έμφανίσεις της.

'Επίσης ό Λαογραφικός καί έκπολιτι- 
στικός Σύλλογος Καρδίτσης «Ό  Καραϊ- 
σκάκης», άπέστειλε πρός τό 'Αρχηγείο 
Χωροφυλακής εύχαρηστήριον τηλεγρά
φημα διά τήν συμπαράσταση; τού Σώ
ματος κατά τήν διάρκειαν τών έκδηλώ- 
σεων καθώς καί διά τά  έκτυπωθέντα 
καί προσφερθέντα άπό τό  'Αρχηγείο 
Χωροφυλακής προγράμματα καί άφί- 
σες.

λιν, ήτις πληροφορηθεϊσα τάς κατα- 
στροφάς, πού έπαθον οί Γομφίοι 
ήνοιξε τάς πύλας εις αυτόν, δπου 
εστησεν τό στρατόπεδόν τουε, ύρών 
κατάλληλον την θέσιν και εκεί άνέ- 
μενε τον Πομπήΐον. ·0  Π ομπήϊος 
φθάσας εις την Λάρισαν δι άλλης 
όδοϋ, δπως ένωθή μετά  του Σ κ ι- 
πίωνος εκ Λαρίσης έπήλθε και αντε- 
στρατοπέδευσε τώ  Καίσαρι, ιδρύ- 
σας τό Στρατόπεδόν του εις τάς υ
πώρειας ύψηλοτάτων όρέων καί εις 
αποστασιν 30 σταδίων δηλαδή περί 
τά  5500 μέτρα. Φαίνεται δε στρα- 
τοπεδευσας παρά τον ορεινόν όγκον 
Γουβα του χωρίου Ρούσσου, διά νά 
φράξη εις τον Καίσαρα την προς 
την 'Ελλάδα οδόν. 'Η  δύναμις του 
Π ομπηΐου άνήρχετο εις 7.000 ιππείς 
καί 45.000 πεζούς, ένώ η του Κ αί- 
σαρος άνήρχετο εις 1000 ιππείς καί 
22.000 πεζούς καί δμως η μάχη  
άπέβη υπέρ του Καίσαρος.

'Η  γνώμη δτι η μάχη έγένετο εις 
την Φάρσαλον οφείλεται εις τό δτι 
01 *Αρχαίοι εις ολόκληρον τό άπό 
Φαρσαλον μέχρι καί πέραν της Μη- 
τροπόλεως πεδίον έδιδον τό δνομα 
πεδία τών Φαρσάλων.

Εις άπόστασιν 15 περίπου χιλιο- 
μέτρ. καί Β. Δυτικώς της Καρδίτσης 
κειται τό χωρίον Μαυρομμάτιον, 
ανωθι του οποίου υπάρχει η Ιερ ά

Μονή του 'Α γίου Γεωργίου, παρά 
την οποίαν υπάρχει η Σπηλιά εις 
την όποιαν έγεννήθη ό Στρατάρχης 
Καραίσκάκης. Κ ατά τον ιστορικόν 
Παπαρρηγόπουλον καί τον Γερ
μανόν Κάρολον Μένδελσον έγεννή
θη κατά τό 1782 εν Σκουληκαρια 
*Α ρ τη ς . Κ ατά  τον Δ . Φωτιάδην καί 
άλλους έγεννήθη έν τή  Σπηλιά Μαύ
ρο μ μ α τ ίου. “Ο τι δε τούτο είναι αλη
θές προκύπτει:

α) 9Ε κ του δτι άπό γενεάς εις 
γενεάν μεταδίδεται έν Μαυρομμα- 
τίω.

β )  9Ε κ  του δτι οι άπόγονοι του 
Καραϊσκάκη παραδέχονται τούτο.

γ )  9Ε κ  του δτι ό υιός του Σπυρί
δων Καραίσκάκης κατά τάς πρώ- 
τας Βουλευτικάς έκλογάς τής 20 
Δ ] βρίου 1881 έξετέθη ώς υποψή
φιος έν τώ  Νομώ Καρδίτσης καί 
έξελέγη πρώτος, άνακηρυχθείς βου
λευτής διά τής ύπ9 άριθμ. 3 J1881  
άποφάσεως του Πρωτοδικείου Καρ
δίτσης.

δ ) 9Ε κ  του δτι ή πολιτεία καί δ- 
ταν ήτο Υπουργός τών Σ τρα τιω τι
κών ο Σ τρατηγός καί βουλευτής 
Καρδίτσης Σπυρίδων Καραίσκάκης, 
ευθυς μετά  τήν προσάρτησιν τής  
Θεσσαλίας, έπέτρεψε τήν ενέργειαν 
εράνου πρός συλλογήν χρημάτων

διά τήν άνέγερσιν προτομής έν Μαύ
ρο μ μ α τ ίω.

ε )  9Ε κ  του δτι κατά τάς έορτάς 
τάς γενομένας έν Μαύρο μ  μ α τ ίω κατά  
τό 1927 έπί τή  έκατονταετηρίδι άπό 
του θανάτου του ή πολιτεία έξε- 
προσωπήθη διά του Υ π ο υργο ύ  τών 
Στρατιω τικώ ν, άντιπροσωπευθέντος 
υπό τού Σ τρατηγού 9Ιωάννου Κω- 
τούλα καταγομένου έκ Γραλίστης, 
δπου διήλθε τά  παιδικά του χρόνια 
ό Καραίσκάκης.

σ τ )  9 Ε κ  τού δτι ό έγγονός του 
Γεώργιος Καραίσκάκης έπί πολλά  
έτη έπολιτεύετο εις Καρδίτσαν έκλε- 
γόμενος Βουλευτής καί

ζ )  9Ε κ τού δτι διά τού ύπ9 άριθ. 
172 J1966 Β. Δ . καθιερώθη ώς γ ε 
νέτειρά του τό Μαυρομμάτιον καίτ 
ώρίσθη ή 23η 9Απριλίου, ημέρα τού  
θανάτου του ώς τοπική εορτή.

Πρός τιμήν τού ήρωος τελούνται 
κατ έτος καί κατά μήνα Μάϊον 
εις Καρδίτσαν τά  «ΚαρσΙσκά- 
κεια» εις τά  όποια λαμβάνουν χώραν 
έκπολιτιστικαί καί λαογραφικαί έκ- 
δηλώσειξ καί έμφανίζοι τα ι έκτος 
τών 'Ελληνικών καί ξένα χορευτικά  
συγκροτήματα.

☆
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Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ  Λ Α Μ Π Α Δ Α Ρ Η  
Έ πιθεω ρητου Δημοτικής Έ κπαιδεύσεω ς

Ε ΙΝ Α Ι μιά άποθέωϋη ομορφιάς 
αυτή την εποχή δ Θεσσαλικός κά
μπος. Καί είχαμε την ευτυχία να 
χάρου με το μεγάλο εαρινό φεοτιβάλ, 
διασχίζοντας την καταπράσινη άπε- 
ραντωσύνη της Θεσσαλικης πεδιά
δας, χάρις σε μια ομαδική φιλική 
εξόρμηση προς τήν Καρδίτσα καί το 
Μέγδοβα.

'Η  πύρινη σφαίρα του βασιλιά 
τής ημέρας, μόλις είχε προβάλει, 
σαν ξεκινήσαμε, κι έστελνε τα  
πρωινά της χαμόγελα στην πολύ
χρωμη πλάση, παίζοντας ανάμεσα 
στα κουρελιασμένα σύννεφα. Κ ι 
ήταν ή εμφάνισή της τό εγερτήριο 
σάλπισμα για  τό φυσικό καί ζωικό 
κόσμο, πού έπαιρνε έτσι, μπροστά  
στα έκθαμβα μάτια μας, μια ξεχω
ριστή οψη στίλβης καί ωραιότητας.

Μέσα στο καταπράσινο τάπητα  
του Θεσσάλικου κάμπου ενορχη
στρώνονταν χερουβικες μελωδίες από 
μύρα καί χρώματα, γ ια  ν’ άναμέλ- 
τρονν προς τον Π λάστη καί Δημιουρ
γό, τό αιώνιο τραγούδι του έρωτα 
καί τής ζωής. Ματωμένες πινελιές 
από δλοκόκκινες παπαρούνες με  
πολυποίκιλα σχήματα, ριγμένες δώ 
κι εκεί, έκαναν τή συντροφιά μας 
να άναφωνή, με μιά έκρηξη θαυμα
σμού: Τί θαύμα;

Κ ι είναι πράγματι θαύμα ή με
ταμόρφωση τής ξερής καί κατακίτρι- 
νης πεδιάδας τής Καρδίτσας σε μιά  
δλοπράσινη θάλασσα, ακόμα καί μ έ
σα στήν καρδιά τού καλοκαιριού.

Σάν άλλος «κοιμώμενος γίγας»  
ξύπνησε δ κάμπος σπ τήν αιώνια 
νάρκη, πού τον είχαν καταδικάσει 
ή καθυστέρηση καί ή πρόληψη κι 
άρχισε νά άποδίδη, χάρις στή θαυ
ματουργή δύναμη τής υδάτινης ευ
λογίας. Χρόνια καί χρόνια σώρευε 
στα σπλάχνα του τή δύναμη τού νε
ρού. Δεν τολμούσε νά τήν αξιοποίη
ση. 'Η  εγκατάλειψη, τά  έλη καί ή 
ελονοσία τήν είχαν μεταβάλει σε 
κατάρα. Κ ι έπρεπε νά περάσουν πολ
λά χρόνια γιά  νά άποξηρανθούν τά  
έλη, νά έξαφανισθή ή ελονοσία καί 
νά νοιώσουν δλοι τή σωτηρία δύναμή 
της.

'Εκατοντάδες σήμερα οι πομόνες, 
αντλούν άπ τά  έγκατα τής γης τή  
θεία υδάτινη δύναμη. Κ ι αυτή άρ- 
δεύει καί γονιμοποιέι τό πλούσιο 
χώμα πού τυλίγεται έτσι—χειμώνα 
καλοκαίρι—μέ ένα παχύ καταπρά- 
σινο μανδύα. Στήν ξεραΐλα τών 
περασμένων καιρών έχουμε σήμερα 
τό θαύμα τής πράσινης χαράς.

Καί τό θαύμα αυτό, αέναο κι 
αναλλοίωτο ξετυλίγεται αδιάκοπα 
μπροστά μας καί φτάνει απείραχτο 
καί παρθένο μέχρι τά  ριζά τών 
9Αγράφων. 9Α πό δώ όμως καί πέρα 
ξεπροβάλλει τώρα μπροστά μας ένα 
άλλο θαύμα. Τό τεχνικό θαύμα τού 
Μέγδοβα. 9Από πολύ μακριά, μιά  
δλόασπρη λωρίδα, χαραγμένη λες 
σά% όροθετική γραμμή στή λοφοσει- 
ρά, προϊδεάζει τον επισκέπτη.

9Αρχίζει από ψηλά, άπ9 τό Τσαρ

δάκι καί φθάνει ώς κάτω στή Μη
τρόπολη. Είναι δ αγωγός, πού φέρνει 
τά  νερά άπ τή  λίμνη τού Μέγδοβα 
στο εργοστάσια παραγωγής ηλε
κτρικού ρεύματος. Μέσα σ9 αυ
τόν κυλούν δρμητικά, από πεντα
κόσια εξήντα περίπου μέτρα ψηλά, 
είκοσιεπτά κυβικά μέτρα νερό στο 
δευτερόλεπτο καί πέφτουν μέ πρω
τοφανή δύναμη πάνω στήν τερά
στια φτερωτή τού εργοστασίου. 'Η  
πτώση είναι τόσο δυνατή, ώστε τήν 
αναγκάζει νά παίρνη πεντακόσιες 
στροφές στο λεπτό. Μαζί της στρέ
φονται μέ ιλιγγιώδη ταχύτητα καί 
οι τρεις γεννήτριες, πού κάθε μια  
παράγει σαράντα χιλιάδες κιλοβάτ 
ηλεκτρικού ρεύματος τήν ώρα κι 
έχομε έτσι τον πολιτισμό στο σπίτι 
μας.

Τό λεωφορείο όμως δλο και προ
χωρεί. Καί καθώς παίρνει τον άνή- 
φορικό φιδίσιο δρόμο, γ ιά  τις άετο- 
ράχες τών 9Αγράφων καί τή λίμνη, 
σπάζει τό νήμα τών σκέψεων καί 
μάς ξαναφέρνει στήν ζωντανή πρα
γματικότητα.

'Η  γή  είναι ήμερη. Κατάφυτες 
καί καταστόλιστες οι μαλακές βου
νοπλαγιές. Μέσα σ9 ένα έλ?.ηνικώ- 
τατο τοπίο, μέ τήν πάμφωτη λάμ
ψη τού ροδαμιού καί τις ξανθές εκ
ρήξεις τής φουσκοδεντριάς, άκούμ3 
καθώς προχωρούμε, τούς εθνικούς 
παιάνες, τών φτερωτών μας φίλων, 
δίπλα στις μουσικές' τρίλλιες τών 
γάργαρων νερών, πού κυλούν βαθια
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ο τις τερπνότατες λαγκαδιές. Πλήθος 
τα  πολύχρωμα λουλούδια, τα  χορτα- 
ρένια θαύματα τής αυτοφυούς βλα- 
στήσεως. Μια οργιαστική συμφω
νία χρωμάτων και μοσχοβολιάς με

Ι τά  κατακίτρινα σπαρτά και τα  σπά- 
λαθρα, τα  γαλάζια σκυλάκια, τις  
J ολοκόκκινες τσιγγάνες, τις παπα
ρούνες και τα  χίλια - μύρια φτωχο- 
λούλουδα, πού άνάμεσά τους βασι-

Ι λεύουν οι μαργαρίτες και τα  χαμο
μήλια.

Κ ι όσο ανεβαίνουμε πιο ψηλά οι 
γιγαντένιες καστανιές κι οι πυκνό
φυλλες όξυές και τά  δέντρα πνίγουν 
κάθε άλλη βλάστηση, γ ιά  νά φτά
σουμε στην κορυφή με τούς περή
φανους έλατιάδες, πού σάν φυσικοί 
ηλεκτρικοί στύλοι παράγουν το άλ
λο ζείδωρο αγαθό, το πολύτιμο οξυ
γόνο των ελληνικών βουνών.

Και δίπλα ή λίμνη!
Το μεγάλο έργο, πού διπλώνεται 

άπ το Τσαρδάκι και πέρα μ 3 δλη 
του τή  στιλτννότητα, καθώς οί λο
ξές ακτίνες τού ήλιου αντανακλούν 
στή γιαλιστερή του επιφάνεια και 
σχηματίζουν πύρινες λεωφόρους. 
Μιά ειδυλλιακή διαδρομή στήν παρα
λιακή λωρίδα μάς φέρνει ως το φρά
γμα , πού εντυπωσιάζει, ήμικυκλι- 
κό, όπως είναι, με τή  δύναμη και 
τήν αντοχή του. Πάνω του σπάζει 
ακίνδυνα το ασύλληπτο βάρος, πού 
ασκεί το νερό και πού αυτή τήν 
εποχή έχει βάθος περισσότερο από

εξήντα μέτρα. Τριανταπέντε μέτρα  
βαθιά και είκοσιεπτά πλατιά στά  
σπλάχνα τής γής χώθηκαν τά  θε
μέλιά του, γιά  νά μπορέση νά συγκρα- 
τήση τήν τεράστια δύναμη τής πι- 
έσεως. "Ιλιγγο νοιώθεις, καθώς επι
χειρείς από ογδόντα I μέτρα ψηλά 
νά κοιτάξης τά  πόδια του.

Στεκόμαστε γιά  λίγο  αμίλητοι 
μπροστά στο τεχνικό θαύμα, πού 
ξανοίγεται ολόγυρά μας. Ή  σιωπή 
μας υποδηλώνει το δέος και το θαυ
μασμό μας.

Το τέλος ωστόσο τής έξορμήσεως, 
μάς επεφύλαξε ακόμη μιά έκπληξη. 
Μάς χάρισε μιά ανεπανάληπτα πα
νέμορφη απογευματινή εικόνα τής 
Θεσσαλικής ομορφιάς. Σταθήκαμε 
κι απολαύσαμε το Θεσσαλικό πανό
ραμα από μ ιά  μαγευτική τοποθε
σία πού βρίσκεται:

Το Μοναστήρι τής Κορώνας!
'Η  μέρα ήταν άουννέφιαστη, κα

θάρια. Μιά σωστή μαγιάτικη μέρα. 
Ό  ήλιος έπαιρνε προς τό βασίλεμά 
του, πίσω άπ9 τά  χιονοσκέπαστα 
κορφοβούνια, πού άχνοζωγράφιζαν 
τις φιγούρες τους στο γαλάζιο στε
ρέωμα τ  ουρανού. Οι χρυσοπόρφυ- 
ρες ά κταες του αγκάλιαζαν κάτω τό 
μυριοπλούμιστό κάμπο κ ι έφερναν 
τό στερνό φίλημα τού άρχοντα τής 
ημέρας στις πόλεις καί τά  χωριά, 
στις πλαγιές καί τά  ριζοβούνια.

Καί σιγά-σιγά, δλοκόκκινος σά 
ματωμένος άκούμπησε, μ έ  μιά  μα-

λακή ήδύτητα, τό φλογισμένο τόξο  
του στο κεφάλι τών 9 Αγράφων. Τά 
κορφοβούνια άρχισαν μέ μιάς νά 
παίρνουν τά  πορφυρόξανθα χρώματα  
τής δύσης. "Ισκιωσαν τά  λακκώ
ματα  καί γιγάντωσαν άπ9 τις  πλα 
γιαστές ακτίνες οί Ισκιοι. Τά σύννε
φα, πού παραστέκονταν στή δύση, 
πορφυρώθηκαν γλυκά κι έγιναν π ε
λώρια χρυσά κομμάτια, οά μαλα
ματένια νησιά, μέσα στήν αργυρή 
θάλασσα.

Κ ι δσο 6 ματωμένος δίσκος τού  
ήλιου χάνονταν αργά - αργά, τόσο 
τά  χρώματα στον ουρανό, στά σύν
νεφα, στά κορφοβούνια, στήν πλάση  
ολόκληρη άλλαξαν, χίλιες βαφές, 
πράσινες, κόκκινες, ξανθές, ολόχρυ
σες, γαλάζιες, μέσα σ9 ένα κόσμο 
κατανυκτικής σιγής, ήρεμης γαλή
νης καί κρυφού μυστηρίου.

Καί τή  σ τιγμή , πού χάθηκε όλό- 
τελα πίσω  απ’ τό βουνό κι άρχισαν 
νά ξερροδίζουν κι οί ψηλότερες 
βουνοκορφές, πρόβολε, μ 9 δλη της 
τη  μεγαλοπρέπεια ή μαγική εσπέρα 
καί τύλιξε τά  πάντα στά σκοτεινά 
πέπλα της. Μονάχα ό κάμπος μέ  τήν 
Καρδίτσα, τούς Σοφάδες, τον Π α- 
λαμά καί τ 9 άλλα χωριά σπινθοβο- 
λούσε πέρα μακριά, τυλιγμένος στήν 
ηλεκτρική του πανδαισία.

'Η  ώρα δμως τού γυρισμού είχε  
ήδη σημάνει.
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«Διαβάς είς Μακεδονίαν βοήθη- 
σον ήμΐν . . . . » .

Αυτές είναι οί λέξεις πού άκουσε 
στ9 όνειρό του, ό ’Απόστολος Παύ
λος νά λέγονται άπό τά χείλη ένός 
ψηλόκορμου Μακεδόνα.

Τ  όνειρο ήταν τόσο ζωντανό 
πού τον συνετάραξε. Αύτές οί 
πέντε λέξεις καρφώθηκαν στήν 
καρδιά του. Πίστεψεν ότι αύτό τό 
όνειρο ήταν προσταγή τοϋ Θεού 
πού καθώριζε τήν πορεία γιά τήν 
συνέχισι τοϋ άποστολικοϋ του έρ
γου.

Τότε ό Παύλος βρισκόταν στήν 
Τρωάδα τής Μικράς ’Ασίας. Χωρίς 
καθυστέρηση ξεκίνησε μέ τήν συν
οδεία του γιά τήν Μακεδονία.

«Άναχθέντες ούν άπό τής Τρω- 
άδος εύθυδρομήσαμεν είς Σαμο
θράκη ν, τή δε έπιούση, είς Νεά- 
πολιν, έκείθεν τε είς Φιλίππους, 
ήτις έστί πρώτη τής μερίδος τής 
Μακεδονίας κολωνία». (Πράξεις 
άποστόλων ΙΣΤ 11— 12).

Ή ταν ήμέρα τού Σαββάτου τό 
49—50 μ.Χ. όταν ό ’Απόστολος 
Παύλος πήγεν έξω άπό τήν πόλη 
τών Φιλίππων καί κάθησε στις 
όχθες τού ποταμού.

Ε κεί ήταν ό τόπος προσευχής 
τών ’Ιουδαίων γυναικών πού έμεναν 
σ’ αύτή. Μέ τήν εύφράδεια καί τήν 
γλυκύτητα τού λόγου πού τον χα
ρακτήριζε, μίλησε προς τις συγκεν
τρωμένες γυναίκες.

Ή  Λυδία ή πορφυρόπωλις δέ
χεται μέσα στά φυλλοκάρδια της 
τό ίερό μήνυμα τού Σωτήρος. Είναι

Ι
ή πρώτη χριστιανή τής Ελλάδος  
καί τής Εύρώπης.

Παίρνει τον Παύλο καί τούς 
συνοδούς του, στο σπίτι της καί 
τούς φιλοξενεί.

«Εί κεκρίκατέ με πιστήν τφ 
Κυρίφ εϊνάι, είσελθόντες είς τόν 
οίκον μου μείνατε» τούς λέει.

’Εκεί, λοιπόν, στο ήσυχο αύτό 
τοπεΐο τών Φιλίππων, έκανε τήν 
πρώτην έμφάνισή του ό Χριστια
νισμός στήν Εύρώπη. Τό φαινομε
νικά άπλό αύτό γεγονός, είναι 
γεγονός παγκόσμιας σημασίας. Ή

Θεία Πρόνοια έδωσε στο κήρυγμα 
αύτό τοϋ Παύλου, τόν ώραιότερο 
συμβολισμό.

Τό πρώτο Χριστιανικό κήρυγμα 
στήν Εύρώπη έγινε στήν Ελλάδα, 
τήν κοιτίδα τοϋ Εύρωπαϊκοΰ Πολι
τισμού καί μάλιστα στήν Μακεδο- 
δονία, τήν δημιουργό τοϋ Οικου
μενικού Ελληνισμού.

Ή  φωνή τού Παύλου ένώνεται 
μέ τόν Ε λληνικόν Ύ μνο. ’Αντη
χεί στόν Ναό τού Παρθενώνα καί 
άπλώνεται σ ’ όλον τόν Εύρωπαϊκό 
χώρο. Γλυκοχαράζει ή Νέα Αύγή.

«Ποιος θά μπορούσε νά φαντα- 
σθεί, γράφει ό Χόλτσνερ, ότι τό 
Εύαγγέλιο θά έκανε τήν είσοδό του 
στήν Εύρώπη τόσον άθόρυβα. Ούτε 
πανηγυρικά όπως στόν Ά ρ ειο  
Πάγο, έμπρός στούς Φιλοσόφους, 
ούτε δραματικά όπως στήν Κύπρο 
έμπρός στόν ’Ανθύπατο, άλλά εί- 
δυλλιακά όπως ένα δροσοστάλαχτο 
πρωινό ή ένα χαριτωμένο ήλιοβα
σίλεμα στήν ’Α νατολή ...» .

Τις έπόμενες ήμέρες, ό Παύλος 
συνεχίζει τό κήρυγμά του.

Θεραπεύει «παιδίσκην τινά έχου- 
σαν πνεύμα πύθωνος, ήτις έργα- 
σίαν πολλή ν παρεϊχεν τοίς κυρίοις 
αύτοϊς, μαντευομένη...» .

Ή  ΐασή της διακόπτει τήν «μαν
τική» της Ικανότητα καί τά άφθονα 
κέρδη τών κυρίων της. Οί έμποράκοι 
αύτοί τής μαντείας καταγγέλλουντόν 
Παύλο καί τόν Σίλα στις Ρωμαϊκές 
άρχές. Οί Ρωμαίοι τούς συλλαμ
βάνουν, τούς μαστιγώνουν καί τούς 
φυλακίζουν. Διασώζεται μέχρι σή
μερα τό κελλί τής φυλακής των 
στούς Φιλίππους.

’Εκεί μέσα στο άνήλιαγο κελλί 
οί δύο’Απόστολοι προσεύχονται καί 
ψέλνουν ύμνους εύχαριστίας προς 
τόν Ύψιστο.

Τήν νύκτα γίνεται τό θαύμα.
«*Άφνω δε σεισμός έγένετο μέ- 

γας, ώστε σαλευθήναι τά θεμέλια 
τού δεσμωτηρίου, άνεώχθησαν τε 
παραχρήμα αί θΰραι πάσαι καί 
πάντων τά δεσμά άνέθη». (Πράξ. 
’Αποστόλων ΙΣΤ' 26).

Ξυπνά ό δεσμοφύλακας τρομα
γμένος. Νομίζει ότι οί κρατούμενοι 
δραπέτευσαν. ’Αποπειράται ν ’ αύ- 
τοκτονήσει. Τόν έμποδίζει ό Παύ
λος.

«Μηδέν πράξης σεαυτώ κακόν, 
άπαντες γάρ έσμεν ένθάδε».

Πέφτει έκεΐνος γονατιστός στά 
πόδια τού Παύλου καί τοϋ Σίλα καί 
ρωτά:

—«Κύριοι, τι μέ δει ποιεΐν ίνα 
σωθώ;».

—«Πίστευσον έπί τόν Κύριον 
Ίησοΰν Χριστόν καί σωθήση σύ 
καί ό οίκος σου».

Καί έπίστευσε στο Χριστό έκεΐ
νος. Τούς παίρνει στο σπίτι του, τούς 
φιλοξενεί. Γίνεται Χριστιανός αυ
τός καί ή οίκογενειά του.

«Καί ήγαλλιάτο πανοικί πεπι- 
στευκώς τώ Θεφ».

Τήν άλλην ήμέρα οί άρχές τής 
πόλεως μαθαίνοντας ότι ό Παύλος 
είναι Ρωμαίος πολίτης τού ζητούν 
συγνώμην καί τούς άφήνουν μαζύ 
μέ τόν Σίλα έλευθέρους.

Πηγαίνουν στο σπίτι τής Λυδίας. 
’Εκεί γίνεται ή άποχαιρετιστήρια 
συγκέντρωση, όλων τών νεοφώ
τιστων Χριστιανών. Τούς μιλά ό 
Παύλος, τούς τονώνει τήν πίστη 
καί τούς άποχαιρετά.

Ό  Παύλος ξεκινά γιά νά συνέ
χιση τήν άποστολική πορεία του 
προς Βέροια, Θεσσαλονίκη καί 
’Αθήνα.

Τό 57 μ.Χ. θά ξαναγυρίση στούς 
Φιλίππους καί θά έορτάση μαζύ 
μέ τούς άδελφούς τό Πάσχα.

Τό 62 μ.Χ. θά στείλη άπό τήν 
Ρώμη προς τούς Φιλιππισίους τήν 
περίφημη έπιστολή του.

Οί Φιλιππίσιοι Χριστιανοί γί
νονται οί κήρυκες τής νέας θρη
σκείας στήν γύρω περιοχή. Δέν 
ξέρομε τόν άκριβή άριθμό των. 
’Από τήν έπιστολή τού Παύλου 
όμως διαφαίνεται ότι ύπήρχεν έκεΐ 
μιά ισχυρή Χριστιανική άδελφό- 
τητα.

Τό έλπιδοφόρο μήνυμα τής Ν έ
ας θρησκείας, γοργόφτερο πουλί 
διασχίζει τούς αιθέρες καί συνε
παίρνει τις καρδιές τών άγαθών 
άνθρώπων. Τό Χριστιανικό κή
ρυγμα τής ’Αγάπης, τής Α δελφο
σύνης, τής Ίσότητος καί τής ’Ελευ
θερίας συνεγείρει τις καταπιεζό- 
μενες τάξεις καί τούς δούλους. 
"Οταν ώριμάση ό καιρός δέν θά 
χρειασθή παρά ό άξιος ήγέτης γιά 
νά μεταβάλει τήν συνεχώς κατα- 
διωκομένη παράταξη τών χριστια
νών σέ ήγέτιδα τάξη.
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Γ Ε Φ Τ Ο Υ Σ Ε Ν Κ Ο
ό ώ ρ γ ι β μ έ ν ο ς  π ο ι η τ ή ς

Γ ρ ά φ ε ι :  Ό  κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΩΣΤΑΡΑΣ ’Εντεταλμένος 'Υφηγητής Πανεπιστημίου "Αθηνών.

Σ ε άλλο σημείωμα and την Ιδια 
αυτή στήλη είχαμε έκφράσει τη  
γνώμη πώς στη Σοβιετική "Ενωσι 
πνέει κάποιος άλλος άνεμος. 9Ασφα
λώς θά ήταν εσπευσμένο και παρά
τολμο να χαρακτηριστή σαν άνεμος 
9Ελευθερίας. Γ ιατί οι άνθρωποι του 
κομμουνισμού - εννοώ τα  μέλη του 
Κόμματος - είναι σκληροί καί αδί
στακτοι μή αφήνοντας στον εξαθλιω
μένο ρωσικό λαό καί στους δορυ
φόρους περιθώρια ελευθερίας σκέ- 
ψεως καί ένεργείας. "Ενα παράδει
γμα: με αυτόματα υποδέχονται τους 
ξένους πού το τραίνο μεταφέρει στήν 
9Ανατολική Γερμανία καί ένοπλοι 
προβαίνουν στις εξονυχιστικές δια
τυπώσεις.

'Ο  επισκέπτης καταλαβαίνει αμέ
σως τή  διαφορά κλίματος καί δεν 
έχει περιθώρια ούτε ψυχικής άντι- 
δράσεως, αναγκαζόμενος νά σκυ- 
θρωπάση κι αυτός καί νά σκεφτή, 
αν μπορή νά αίσθάνεται σάν άγγελος 
μέσα στον κομμουνιστικό παρά
δεισον. Γ ιά  τον άπολυταρχούμενο 
μάλιστα λαό, ή ανελευθερία έχει γ ί
νει συνήθεια, καί ή παγερή σιωπή 
καί υποψία εκδηλώνονται με φυσι
κότητα θαυμαστή. Νά νομίζουν τά 
χα μερικοί πώς γεύονται καί τούς 
καρπούς τής ελευθερίας, αν καί 
ζοϋν κάτω από το κράτος τής ωμής 
βίας; Θαταν δύσκολο νά ύπο στη ρι
χτή  κάτι παρόμοιο.

9Εδώ δμως δεν πρόκειται γ ι  αυτό. 
Διότι, στο παραπάνω από τήν πρα
γματικότητα  παρμένο παράδειγμα, 
ό εξοπλισμός των ελεγκτών - με  
αυτόματα όπλα - στο σταθμό τής 
Λειψίας δε φανερώνει τίποτε άλλο 
παρά τή φοβία των ανθρώπων του 
κόμματος καί τήν αγωνιώδη προσ- 
πάθειά των νά κατακρατηθή σε κομ
μουνιστικά επίπεδά  ο λαός. 9Εν τού- 
τοις, φαίνεται, κάποιος άνεμος ισχυ
ρός ωθεί τον άρχοντα του Κρεμλίνου 
σε παραχωρήσεις. Βλέπετε, ή 'Ιστο
ρία οδεύει προς τά  εμπρός με βή
ματα γοργά καί άδυσώπητα κατά 
τέτοιον τρόπο, ώστε νά δικαιολογή-

ται ή άποψις δτι ένας καινούργιος 
άνθρωπος αρχίζει νά πλαστουργήται.
*Αλλωστε, στις περιπτώσεις τών 
Πολόνσκαγια καί Παστερνάκ, πού 
ή φωνή των κατώρθωσε νά φτάση 
ώς τ  αυτιά τών ελευθέρων λαών, 
έρχεται νά προστεθή το τραγούδι 
του «ώργισμένου νέου» - έτσι τον 
χαρακτήρισε - Ευγένιο Γεφτουσέν- 
κο, πού το ποιητικό του έργο καί 
ή αυτοβιογραφία του έχουν ξεπερά- 
σει τά  σιδερένια σύνορα τής χώρας 
του καί έχουν διαβαστή από δλους 
σχεδόν τούς ελευθέρους λαούς. Χ ω 
ρίς νά διεκδικοϋνται εδώ προνόμια 
καί φωτισμός προφητικός καί δύνα- 
μις προορατική, ή σατανικά ώργανω- 
μένη κομμουνιστική προπαγάνδα «έ
πεσε έξω». Θέλετε γ ια τί έπρεπε νά 
δείξη στο δυτικό ελεύθερο κόσμο πώς 
στη Ρωσία δεν ασκείται κανένας 
καταναγκασμός, είτε γ ιά  νά προ
παγανδίση τήν ανύπαρκτη στα κομ
μουνιστικά κράτη ελευθερία λόγου, 
ή ερυθρά προπαγάνδα επέτρεψε μιά  
πολύ επικίνδυνη «εξαγωγή»: είναι 
τά  ποιήματα, ή αυτοβιογραφία κα ιοί 
δηλώσεις, τις όποιες περιοδεύον
τας δ ώργισμένος ποιητής έκαμε σέ 
διάφορες εφημερίδες καί περιοδικά.

Μέσα στις γραμμές τών λόγων 
του καί τών άλλων δηλώσεών του 
διαφαίνεται κρυστάλλινη ή ψυχο
λογία τών δουλωμένων στον κομ
μουνισμό λαών σέ βαθμό πού νά φο
βάται κανείς γιά  τήν τύχη του Ιδιου 
του Γεφτουσένκο καί νά εύχεται νά 
μή καταλήξη στα ανήλιαγα βάθη κά
ποιας φυλακής μέ τήν κατηγορία 
τής συνωμοσίας ενάντια στο καθε
στώς καί τής έκμεταλλεύσεως, τά
χα, τών συμφερόντων του λαού.

9Ιδιαίτερα προξενούν βαθειά έντύ- 
πωσι τά  ποιήματα τού Γεφτουσένκο 
τόσο γιά  τήν άρτια εξωτερική τους 
μορφή, δσο καί γ ιά  το δυνατό, σάν 
παληό κρασί, περιεχόμενό τους. 'Η  
λιτότητα στο στίχο, ή απλότητα στήν 
έκφρασι, χωρίς τίποτε το περίτεχνο 
στή διατύπωσι, είναι μερικά από 
κείνα γιά  τά  όποια χαίρεται ό ανα

γνώστης. Εικόνες ζωηρές μέ χρώ
ματα άχνά, απαλά, θυμίζουν πίνακες 
κλασσικής ζωγραφικής. "Οταν δια- 
βάζη κανείς το ποίημα «Κληρονόμοι 
τού Στάλιν » «Φόβοι», αίσθάνεται 
δλες τις αισθήσεις νά είναι σέ έγρή- 
γορσι γ ιά  νά μή χάσουν τούς εύχυ
μους καρπούς τής νεανικής αυτής 
ποιήσεως. Νά, πώς επί Στάλιν «τάσ- 
κιαζε, δλα, ή φοβέρα καί τά  πλάκω
νε ή σκλαβιά».

Σ ιγά-σιγά  δάμαζαν τούς ανθρώπους
(οι φόβοι.

Κ ι δλα τά  σφράγιζαν μέ τή βουβή
(  σφραγίδα.

"Οταν σιωπούσες - σέ βάζανε καί
(  φώναζες

κι δταν ποθούσες νά φωνάξης - σού 
( σφάλιζαν το στόμα 

9Α μ  εκείνος ό φόβος νά μιλήσης μέ
(ξένο

Τί μέ ξένο! Δεν λές μέ τήν γυναίκα
(  σου;

Καί τον άμετρο φόβο νά μείνη ό 
(ένας άπ9 τούς δυο μοναχός 

Το φόβο μέ τό πρώτο χτύπημα στήν
(  πόρτα

Α ϊτοί βέβαια οι στίχοι, μά απο
πνέουν μέ παγερότητα τό βαρύ 
κλίμα κάτω από τό όποιον ζή καί 
κινείται — αυτό στο βάθος φαίνεται 
νά πιστεύη ό ποιητής — καί σή
μερα άκόμη ό ρωσικός λαός. Ουσια
στικά δ Γεφτουσένκο καταριέται 
τή  μοίρα καί τή  μέρα πού έτυχε νά 
γεννηθή κάτω άπό τέτοιες συνθήκες. 
Τά χρόνια τής παιδικής του ηλικίας 
πού γιά  πολλούς είναι νοσταλγικα, 
γεμάτα γλυκιές καί τρυφερές ανα
μνήσεις, υπήρξαν γιά  τον ώργισμένο 
ποιητή δύσκολα/  εφιαλτικά, πα- 
τροκτόνα (στήν κυριολεξία). 'Υπήρ
ξαν άκόμη τά  χρόνια εκείνα τού 
τρόμου καί τής ωμής βίας αποφα
σιστικά στή διαμόρφωσι τής προ
σωπικότητάς του. Καθαρά διακρίνει 
κανείς τήν απορία τού ποιητού : 
πώς δηλαδή δ αδίστακτος εγκλη
ματίας Στάλιν είχε θεοποιηθή, πώς 
ένας στυγνός δικτάτωρ έγινε τό

428



αναντικατάστατο είδωλο εκατόμ- 
μυρίων ανθρώπων, σωστός επίγειος 
Θεός στο όνομα τον όποιον ώρκί- 
ζοντο οι Ρώσοι, ακόμη και όταν 
από τις πληγές τονς έτρεχε αίμα  — 
πληγές τις όποιες προξενούσε το 
άγριο ξνλοκόπημα των ανθρώπων 
τον κόμματος σέ βάρος τάχα των 
αντιδραστικών. 01 άνθρωποι αυτοί— 
γράφει στην αυτοβιογραφία τον ό 
Γεφτονσένκο—έγραφαν στους τοί
χους τών «μπονδρομιών» — φυλα
κών με το αίμα τονς : Ζητώ  ό 
Στάλιν! (Δεν ξέρω αν στην παγκό
σμια ιστορία η και στην μυθολο
γία  ( I )  βρίσκη κάνεις χαρακτηρι- 
στικώτερο παράδειγμα ομαδικού πα 
ραληρήματος, ομαδικής πλάνης και 
ομαδικού φόβον όφειλομένον στην 
Άπιαστη με τον νον βία, στην κα
χυποψία και στην ελλειψι εμπιστο
σύνης ανάμεσα στους συνανθρώπους).

Μ εγάλη βαρύτητα και ενδιαφέρον 
μεγάλο  — θά έλεγα συγκλονιστικό— 
παρουσιάζει το ποίημα «Κληρο
νόμοι του Στάλιν». Γ ιατί σ9 αυτό 
το ποίημα φανερώνεται ή ψυχο- 
σύνθεσις του συγγραφέα και ή ψυ
χολογική βία, άπό την οποία διακα
τέχεται καί τώρα ό ποιητής. Κυ- 
ριώτατα όμως στο ποίημα αυτό 
αφήνει σαφείς υπαινιγμούς — πού 
διαβάζοντας φοβάσαι μήπως πήραν 
τήν έκτασι δημοσίας καί έμμετρης 
καταγγελίας — εναντίον τής σημε
ρινής ηγεσίας ( γ ι  αυτό καί στήν 
αρχή έξέφρασε τήν ευχή ότι θά 
πρέπει να νιώθη ευχαριστημένος αν 
τελικά  ο ποιητής δεν σταλή σέ καμ- 
μία φυλακή). 9Ά ς  μιλήσουν όμως 
οι στίχοι του ποιητοϋ.

«Καί νά, μου φαίνεται ξανά: το  
(  φέρετρο έχει τηλέφωνο. 

Naij το φέρετρο έχει τηλέφωνο.
(Συνδέεται άπ9 ευθείας 

μέ τον 9Εμβέρ Χότζα νά παίρνη έν-
(  τολές.

Ποιος ξέρει που άλλου νά όδηγή το
(  σύρμα;

"Οχι, ό Στάλιν δέν παραδόθηκε, γ ι 
αυτόν ο θάνατος μπορεί νά διορθωθή. 
Τον βγάλαμε άπό το Μαυσωλείο του. 
Μά πώς θά τον βγάλουμε άπό τούς 

( κληρονόμους του ; 
"Αλλοι άπ9 αυτούς κλαδεύουνε τις 

(  τριανταφυλλιές, 
κρυφά όμως πιστεύουνε 
πώς είναι προσωρινή αυτή ή πα-

(  ραίτησι.

Ε ΙΝ Α Ι Μ Ε Ρ ΙΚ Ο Ι Π Ο Υ  Β Ρ ΙΖ Ο Υ 
Ν Ε  ΤΟ Ν  Σ Τ Α Λ ΙΝ  Α Π 9 ΤΟ Β Η 
Μ Α  Κ Γ  ΟΜ ΩΣ Τ ΙΣ  Ν Υ Χ Τ Ε Σ  
Α Υ Τ Ο Ν  Ν Ο Σ Τ Α Λ Γ Ο Υ Ν »

'Ο  άναγνώστης μόνος του &ς 
ύποθέση ποιοι βρ ίζομε άπ9 το βήμα  
τον Στάλιν. Τώρα, αν αυτοί οι ίδιοι 
τον νοσταλγούν τις νύχτες, άρμο- 
διώτερος είναι άπ* όλους μας ό 
ποιητής, γ ια τί ξέρει πρόσωπα καί 
πράγματα. Τούτο θά το δείξη ό 
χρόνος. Γ ιατί δέν θά μείνη άμφιβο- 
λία καμμιά  — αν ξαφνικά ό ποιη
τής «περιπέση σέ άφάνεια καί δυ
σμένεια» ή αν κατηγορηθή ώς φιλο
δυτικός — ότι μέ τούς στίχους μα 
στιγώνει : l . — Τήν σημερινή ηγεσία  
καί 2. —τήν άνελευθερία λόγου καί 
έργου.

Πάντως, ένα είναι το βέβαιον : 
ότι ό Γεφτουσένκο είναι πόνε μένος 
άνθρωπος καί ποιητής, ότι ταξίδεψε 
σέ πολλές χώρες καί είδε «ίδίοις 
όμμασι» ποιά είναι ή πραγματική  
ελευθερία, ότι—το σπουδαιότερον— 
έχει ξεφύγει άπό τή  σιδερένια 
γραμμή τού κόμματος, γ ια τί είναι 
πιεστική καί Ανελεύθερη. "Εκφρασις 
πικρής ειρωνείας δέν είναι άραγε οι 
παραστατικοί στίχοι πού άκολου- 
θούν ;

«Το Κόμμα μέ διέταξε νά μήν
( ησυχάζω

Κ ι ας λένε μερικοί :
«'Η σύχασε». Δέν τήν ξέρω αυτή τή

(  δουλειά.
'Ό σο υπάρχουν στή Γ ή  κληρονόμοι

(τού  Στάλιν, 
όλο καί θά μού φαίνεται πώς είναι 

( άκόμη στο Μαυσωλείο».

Γ ιατί τούς θεωρεί τόσο επικίν
δυνους; Μήπως επειδή κατέχουν το 
βήμα; 9Αλλά ποιά ελπίδα φυτρώνει 
στά σπλάχνα τού Γεφτουσένκο γιά  
το μέλλον ; Θάναι τάχα καλλίτερο 
άπό το παρελθόν καί τό τώρα ; "Η  
θάρθούν μαύρες ημέρες χειρότερης 
τυραννίας; Θά συνεχιστή ό θρίαμβος 
τής ψευτιάς ; "Οχι, πιστεύει ο 
ποιητής καί έντονα τό εκφράζει.

«Π Ε Θ Α ΙΝ Ο ΥΝ Ε  στή Ρωσία οι
(φόβοι,

σαν νάσαν φαντάσματα χρόνων πα-
(  λιών.

Μονάχα γερόντισσες, στά προπύλαια
(ναών

Ζητιανεύουν τό ψωμί τους άκόμη». 
Νά, τώρα καί μ ιά  άπροσδρκητη όσο 

καί δηκτική σύγκρισι τής Ρωσίας 
μέ τό εξωτερικό, παρμένη άπό 
τό ποίημά τον:

« Ε Σ Υ  Ε ΙΣ Α Ι  Η  Ρ Ω Σ ΙΑ »

Κ ι9 όταν γυρίσης πάλι στήν πατρίδα  
κι9 άπό τήν ξενητειά βρεθής στή

(Μόσχα,
όπου λείπει τό ένα ή τό άλλο 

κι όπου πλεονάζει εκείνο πού δέν θές. 
τότε, ύστερα άπό τήν εξωτική ζω ή

(  σου
Μήν είσαι απαιτητικός καί λεπτο-

( λόγος».

Σ το  παραπάνω ποίημα, απλά, 
απέριττα μέ  άλήθεια καί χωρίς καμ- 
μιά  υπερβολή, γίνεται μ ιά  άντιπαρα- 
βολή τού κομμουνιστικού «Παραδεί
σου»—όπου δέν βρίσκεις τίποτε—μέ  
τήν πραγματικά εξωτική ζωή τού  
εξωτερικού. Μαγεμένος άπό τή  
λαχτάρα αυτής τής χώρας καί τάς 
περιορισμούς ζωής, ό Γεφτουσένκο, 
γράφει στίχους όλο θαυμασμό καί 
ευγνωμοσύνη προς τό φώς τής αλη
θινής ελευθερίας, όπως αυτό τον 
ζέστανε στο εξωτερικό καί τον 
γοήτεψε. Π ού βρίσκει τώρα τήν 
τόλμη μιάς τόσο ελεύθερης έκφρά- 
οεως; |Ισω ς στή βεβαιότητα ότι 
είναι σ9 όλο τον κόσμο γνωστός καί 
θά ήταν άντιπροπαγανδιστικό καί 
επικίνδυνο καί θά εξαγρίωνε τήν παγ
κόσμια κοινή γνώμη μιά  ένδεχο- 
μένη σύλληψίς του άπό μέρους τού 
Κόμματος. Τό Κόμμα, άλλωστε, 
μετά  άπό τό «επεισόδιον» Π αστερ- 
νάκ, έχει λόγους νά είναι προσεχτικό  
στή μεταχείρισι πνευματικών δια- 
σημοτήτων.

'Ο  χώρος δέν επιτρέπει νά παρα
θέσω μερικά ποιήματα άκόμη τού  
ώργισμένου καί χαροκαμένου ποιη- 
τού, π ιστά μεταφρασμένα, άπό τήν 
«Κομσομόλσκαγια Πράβδα» όπου 
δημοσιεύτηκαν. Μά είναι πειρασμός 
γιά  μένα καί παράλειψις αν ένα πο
λύτιμο γιά  τις πληροφορίες του ποί
ημα είχε εδώ παραλειφθή. Καί τό  
παραθέτω:

« 'Υπάρχει λόγος πού πολλοί τούς
(  ύποφέρουνε 

σήμερα άπό τήν καρδιά τους. 
Π ώς ν9 ανεχθούν αυτό οι στυλοβάτες, 
πώς ήρθε καιρός ν9 άδειάσουν 
τά  στρατόπεδα συγκεντρώσεως;
Καί νά γεμίζουνε αΐ αίθουσες όπου 
απαγγέλλονται στίχοι;»

Πνευματικός Άνθρωπος, ό Γεφτου- 
σενκο δέν μπορεί νά άνεχτή τροφο
δότες τής βίας — τά στρατόπεδα  
συγκεντρώσεως.
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ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΣΥΝΟΑΟ 

ΤΗΣ ΑΙ Ε ΘΗΟΥΣ 

ΟΑΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (I.R .F .)

ΠρΙν άπό δύο περίπου μήνες χα ΐ συγκεκριμένα μεταξύ 27 Μαρτίου 
— 3 ’Α πριλίου, στή Βέρνη καί τό Τουρΐνο, έγινε διαδοχικά ή καθιερωμένη  
σύνοδος της Ε π ιτρ οπ ή ς έκπροσώπων ’Εθνικών ’Ο ργανώσεων της Διεθνούς  
'Οδικής ‘Ομοσπονδίας ( I .R .F .) . ΟΙ διαπιστώ σεις καί τά  συμπεράσματα  
άπό τήν ένδιαφέρουσα αύτή έκδήλω ση, περιέχονται σέ μια έμπεριστατω μέ- 
νη έκθεση πού συνέταξε ό έπικεφαλης τής ‘Ελληνικής άντιπροσωπείας καί 
έκλεκτός φ ίλος τής Τροχαίας Χ ω ροφυλακής κ . Γ . Μ ακρής, Πρόεδρος τής 
Ε λ λ η νικ ή ς  ‘Οδικής ‘Ο μοσπονδίας. Μέ τήν ευγενική συγκατάθεση τού  
κ . Μ ακρή, μεταφέρουμε στις σελίδες μας τά κύρια σημεία τής έκθέσεώς 
τ ο υ , δίνοντας έτσι τήν εύκαιρία στούς άναγνώ στες μας νά ένημερωθουν 
γιά  ώρισμένα κυκλοφοριακά προβλήματα πού άπασχολοΰν σήμερα τΙς 
διάφορες Ευρωπαϊκές Χ ώ ρες.

Μ έ ρ ο ς  Α' 

’Α ν α κ ο ι ν ώ σ ε ι ς  

Ε ύ ρ ω π α ϊ κ ώ ν  

Ό  δ ι κ ώ ν 

’Ο μ ο σ π ο ν δ ι ώ ν

1. Ό λλανδία
Ή  ‘Ολλανδική ‘Οδική ‘Ομοσπονδία 

πού διαθέτει ένα προϋπολογισμό της τά- 
ξεως των 6 έκατομμυρίων δραχμών, έχει 
σημειώσει άρκετή δραστηριότητα στόν έπη- 
ρεασμό της κοινής γνώμης, μέ έκθέσεις, 
έρευνες καί συνεργασία μέ άλλους έπι- 
στημονικούς όργανισμούς—κυρίως έρευ- 
νών, - όπως π. χ . τό SOCIAL AND 
CULTURAL PLANRUREAU. Ή  συ
νεργασία αύτή άντικείμενο έχει τήν έρευνα 
έπί των δυνατοτήτων καί της άνεκτικδ- 
τητος γιά τον περιορισμό της χρήσεως 
του ιδιωτικού αύτοκινήτου. Καί αύτή ή 
έρευνα, δπως καί δλες οί προηγούμενες,

κατέληξε στό συμπέρασμα δτι, ένώ άνα- 
γνωρίζονται οι δυσκολίες πού δημιουργεί 
ή κυκλοφορία μεγάλου άριθμοΰ αύτοκι- 
νήτων στό κέντρο των πόλεων, δέν έχει 
κανείς τή διάθεση νά περιορίση τή χρήση 
του αύτοκινήτου του γιά τό σκοπό αύτό. 
‘Επομένως γιά νά έπιτευχθή κάτι πρός 
τήν κατεύθυνση αύτή, πρέπει μέ κατάλ
ληλο τρόπο νά πεισθοΰν (καί δχι νά 
πιεσθοϋν) οί κάτοχοι Ιδιωτικών αύτοκι- 
νήτων, νά κάμουν λιγώτερη χρήση του 
αύτοκινήτου τους στό κέντρο της πόλεως. 
Ά πό τήν άλλη μεριά οι αύτοκινητιστές, 
γιά νά δείξουν τήν έπιμονή τους στή χρήση 
του αύτοκινήτου τους κολλούν πάνω σ’ 
αύτό μιά σχετική έτικέττα (STICKER).

2. Μ. Βρεττανία
Καί οί Βρεττανοί συμφωνούν μέ τήν 

έτικέττα. Σέ κάθε περίπτωση «εχθρικής» 
ένεργείας έναντίον τού Ιδιωτικού αύτοκινή- 
του, έκδίδουν ένα τρίπτυχο. Τό τρί- 
πτυχο πού έσωκλείεται (σ.σ. στόν φάκελ- 
λο τής έκθέσεώς ) είναι σχετικό μέ διά
φορες ένέργειες τού Συμβουλίου του: «Μεί- 
ζονος Λονδίνου» (G. L. G.). Μεταξύ 
τών ένεργειών αύτών είναι ή κατάργηση 
4.000 παρκομέτρων, ό τριπλασιασμός 
τής τιμής τών ύπολοίπων καί ή αύξηση τών 
λωρίδων μόνο γιά λεωφορεία. Οί οδηγοί 
άντέδρασαν στις άποφάσεις αύτές ύπο- 
στηρίζοντας δτι τά μέτρα έναντίον τού 
Ιδιωτικού αύτοκινήτου πού λαμβάνονται 
συνήθως δέν ώφελοΰν ούτε τούς γενικώ- 
τερους σκοπούς.

Καί στή Μ. Βρεττανία διεξάγονται αύτή 
τή στιγμή διάφορες έρευνες γιά τήν πολι
τική τών μεταφορών. ’Αναμένεται μία 
«Λευκή Βίβλος» τής Κυβερνήσεως καί 
ένα άλλο πόρισμα γιά τις μεταφορές μέ 
φορτηγά αύτοκίνητα. ‘Ένα σοβαρό θέμα 
πού έθεσε ή B .R .F. στήν Κυβέρνηση είναι 
ή διαπίστωση δτι ένώ οί προϋπολο
γισμοί γιά δρόμους διαρκώς έλαττώνονται, 
οί έπιδοτήσεις (SUBSIDEES) γιά άλ
λους μεταφορικούς τρόπους αύξήθηκαν τό 
1973 —1974 καί άπό τότε έμειναν σταθε
ρές. Έ τσ ι ή σχέση δαπάνης γιά έπενδύ- 
σεις πρός δαπάνη γιά κατανάλωση διαρ
κώς έλαττώνεται. Τό 1977 —1978 οί δεύ-. 
τερες υπερβαίνουν τις πρώτες.

Ή  Βρεττανική ‘Οδική ‘Ομοσπονδία 
έχει μεγάλη δραστηριότητα, έπαρκές προ
σωπικό καί μεγάλη έπιρροή πού ύποστηρί- 
ζεται πάρα πολύ άπό τή βιομηχανία. Ή  
Βρεττανική βιομηχανία έχει κατανοήσει 
δτι καλύτεροι δρόμοι σημαίνουν μικρό
τερο κόστος μεταφοράς, άπό τό όποιο τό 
μισό τουλάχιστον είναι έξοικονόμηση 
χρόνου, πού σημαίνει αύξηση στήν παρα
γωγικότητα.

3. Σουηδία
Ή  Χώρα αύτή—πού έχει τήν αύτή περί

πτωση μέ τις έπιδοτήσεις—έντοπίζει τήν 
αιτία στό γεγονός δτι γιά τις έπιδοτήσεις 
ύπάρχουν άμεσα ένδιαφερόμενοι πού πιέ
ζουν τις Κυβερνήσεις, ένώ γιά τήν οδό τό 
ένδιαφέρον —καί δπου ύπάρχει—είναι τε
λείως άκαδημαϊκό.

*Η Σουηδική ‘Ομοσπονδία διεξάγει 
αύτή τή στιγμή μιά έρευνα σχετικά μέ ο
δούς, μέ διόδια γιά τήν οποία έζήτησε καί 
άπό έμάς στοιχεία. Τά στοιχεία αύτά 
τά βρήκε πολύ χρήσιμα. Καί αύτό έπειδή 
δικαιολογούνται τά οδικά σημεία δπου 
έγινε έπιβολή διοδίων. (Τά στοιχεία αύτά
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έδόθησαν σέ συνεργασία μέ τόν κ. Μπάστο 
του Τ.Δ .Ε.).

Ά πό 1-1-1978 τά ζητήματα τα σχετικά 
μέ την κυκλοφορία άναλαμβάνονται άπό 
τούς Δήμους. Έ ν  οψει αύτου ή Σουηδική 
Οδική Όμοσπονδία έκανε 8 περιφερειακά 

κατατοπιστικά συνέδρια γιά τούς Δήμους, 
τονίζοντας τήν κύκλοφοριακή έπίπτωση 
πού δημιουργεί τύ φορτηγό αύτοκίνητο. 
Στη Σουηδία συνέπεσε μιά αύξηση των 
τελών κυκλοφορίας (CARTAX) κατά 75% 
μέ τήν έκδοση ενός βιβλίου μέ τήν συνερ
γασία της Σουηδικής Όδικής 'Ομοσπον
δίας. Τό βιβλίο αυτό, γραμμένο άπό τόν 
οίκονομολόγο JAN BROMS, άναφέρεται 
στήν φορολογία της οδού καί στην πολιτική 
των μεταφορών καί έχρησίμευσε γιά τήν 
άντίκρουση της νέας φορολογίας. Ή δη  
μεταφράζεται ’Αγγλικά καί θά τό αποκτή
σομε.

4. Βουλγαρία
Ή  Χώρα αυτή άνέφερε πρόοδο στήν 

κατασκευή όδων καί οδογεφυρών. Δέν 
έδωσε έκθεση.

5. Δ. Γερμανία
Λόγω της διατηρήσεως τά τελευταία 

χρόνια τών διατιθεμένων πιστώσεων στό 
αυτό έπίπεδο—πραγματικής όμως έλατ- 
τώσεως λόγο) του πληθωρισμού—ή Δυτικο- 
γερμανική κατασκευαστική βιομηχανία, 
έργάζεται μόνο μέ τό 70% τής ίκανό- 
τητός της. Τά έσοδα άπό τήν οδό, τά όποια 
τό 1972 ήταν του αύτου ύψους μέ τά 
έξοδα—δηλαδή περίπου 18 δίς DM τά 
όποια παρέμειναν σταθερά —αύξήθηκαν τό 
1976 σέ 22 δίς DM—περισσότερο άπό τόν 
τιμάριθμο έργων όδοποιίας (17% ). Ή  
μεταφορά αύτών τών άοιθμών σ’ εμάς, 
δίνει πολύ χειρότερη εικόνα. Ή  DEUTS
CHE ST RASSENLIGA, δίνει καί μιά άνά- 
λυση τιμής τής κοινής βενζίνης πού στοι
χίζει στή Δυτική Γερμανία 0,86 DM 
(13 δρχ.^) Ή  άνάλυση αύτή έχει ώς έξής 
—Τιμή άργου πετρελαίου δρχ. 3,05 
—Κατεργασία » 1}10
—Διανομή » 0,85
Καθαρή τιμή χωρίς φόρους δρχ. 5,00-39 %  
Φόροι — δρχ. 8,00-61%

Σύνολον δρχ. 13,00
’'Αν καί σ’ έμάς ή κατεργασία καί ή δια

νομή είναι κατά τι άκριβώτερη (δηλαδή 
κατά 15 % ) έχουμε:

5,65
Φόροι 9,35

Ι Παλαιά τιμή πωλήσεως 15
Μετά τήν νέα τιμή άργου πετρελαίου

^Χομε: J    32,5%
Φόροι 12,50  67,5%

18.50

6. Φινλανδία
^Καί εδώ έχομε έλάττωση τών έσόδων

I
" 'τήζ £ Ομοσπονδίας τήν οποία προσπαθούν 

νά άναπληρώσουν μέ νέους συνδρομητές. 
’Ελαττώνονται έπίσης καί οί δαπάνες 
γιά δρόμους.

7. Ελβετία
Ή  χώρα αύτή βρίσκεται στό στάδιο 

τής επιθέσεως τών «περιβαλλο ντο μανών» 
έναντίον τής όδου, οί όποιοι χρησιμοποιούν 
κάθε νομικό ή πολιτικό μέσο γιά τόν 
σκοπό αύτό. Οί σιδηρόδρομοι καλύπτουν

τό έλλειμμά τους άπό τά έσοδα τής οδού 
τά όποια στήν Ελβετία θεωρητικώς είναι 
νομοθετικώς προορισμένα γιά τήν οδό.

8. Αύστρία
Η  Αύστριακή 'Οδική 'Ομοσπονδία έχει 

προτείνει ήδη άπό τήν προηγουμένη 
συνάντηση τήν VIGNETTE, δηλαδή ένα 
κολλητό έπίσημα καταβολής προσθέτου φό
ρου (αντί διοδίων) γιά κάθε αύτοκίνητο 
πού κυκλοφορεί (ή άπλώς διέρχεται) άπό 
τήν Αύστρία, ύπό τήν προϋπόθεση δτι ό 
φόρος αύτός θά προορίζεται γιά τήν 
οδοποιία. Δεδομένου δτι ή Αύστρία είναι 
λόγω τής γεωγραφικής της θέσεως Χώρα 
διερχομένης κυκλοφορίας, ύφίσταται ζη
μία στούς δρόμους της άπό αύτοκίνητα 
που δέν πληρώνουν φόρους σ’ αυτήν (δέν 
έχει έπιβάλει διόδια παρά σέ λίγους ειδικούς 
δρόμους). Έξεδήλωσα τήν άντίθεσή μου 
εναντίον κάθε έπιβαρύνσεως του τουρισμού 
αλλα καί τού διακομιστικοΰ έμπορίου. 
Σχετικά μέ τό θέμα αύτό ύπάρχεν μιά άλ
λη πρόταση (άπό τό Γερμανικό περιοδικό 
D E R  FREM D EN M ER K EH R ) άκρι- 
βώς λόγω τού μεγάλου ύψους τών Ειδικών 
διοδίων τής Αύστρίας, νά έφοδιάζωνται 
οι τουρίστες μέ ένα «Διαβατήριον διοδίων» 
μικρού υψους π.χ. 400 δρχ. καί νά έχουν 
τό δικαίωμα τής άνεξελέγκτου χρήσεως 
τών οδών μέ διόδια.

9. Βέλγιο
’Από τήν Βελγική Όμοσπονδία διοργα- 

νώθηκε μέ έπιτυχία στό τέλος του περα
σμένου ̂ χρόνου ένα COLLOQUIUM μέ 
θέμα «ή οδός καί ή δημοσία γνώμη». Συμ
μετοχή είχε τό 'Υπουργείο Δημοσίων 
’Έργων καί διάφορες ’Οργανώσεις.

10. Ε λλά ς
Παρά τήν αύξηση τής κυκλοφορίας, κα- 

ταναλώσεως βενζίνης (11% ) καί άκόμη 
μεγαλύτερη αύξηση'τών κυκλοφορούντων 
αυτοκινήτων (33% ) καί δή τών έπιβατη- 
γών (45% ) οί πιστώσεις γιά όδοποιια 
δυστυχώς έλαττώθησαν. 'Όσον άφορά τά 
άτυχήματα τού 1976 δέν άκολούθησαν τήν 
αύξηση τής κυκλοφορίας έναντι τού 1975
(4 %).

11. Γαλλία
Παρατηρεΐται καί έκεΐ μεγαλύτερη 

αύξηση τών κυκλοφορούντων αυτοκινήτων 
άπό τήν αύξηση τής καταναλώσεως τής 
βενζίνης. Ή  τιμή τής κοινής βενζίνης εί
ναι τώρα 15 δρχ. (άπό τις όποιες φόροι 9). 
Ή  αύξηση τής κυκλοφορίας ήταν 7 % ένώ 
τών άτυχημάτων 1,2% . Στούς αύτοκινη- 
τοδρόμους τά άτυχήματα άντιπροσωπεύ- 
ουν τό 1 ]3 τών άλλων οδών. Εύτυχώς έκεΐ 
χάρις στήν ιδιωτική χρηματοδότηση μέ τά 
CONCESSIONS, ή κατασκευή τών αύτο- 
κινητοδρόμων ύπήρξε λίαν Ικανοποιητική. 
Ειδικά γιά τούς αύτοκινητοδρόμους χρη- 
σιμοποιήθησαν 2,8 δίς φράγκα άπό δά
νεια, 2,3 δίς φράγκα άπό διόδια καί 1 δίς 
άπό τόν Κρατικό προϋπολογισμό.

Εις τό έπόμενο τ ε ύ χ ο ς . Προτάσεις 
— ’Α ποτελέσματα πειραματικώ ν πε
ριορισμών της κυκλοφορίας Ι . Χ .  
όχη μ ά τω ν στό κέντρο Ευρωπαϊκώ ν  
μεγαλουπόλεω ν — πρόγραμμα έργα - 
σιώ ν της I. R. F. γιά  τό 1977 — 78*

ΝΕΟΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΣΤΑ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΑ

Ή  Χωροφυλακή εξελίσσεται. Τά νέα 
τεχνολογικά επιτεύγματα καί οί επιστημο
νικοί μέθοδοι πού άκολουθεΐ γιά τήν καλύ
τερη έκτέλεση τών καθηκόντων της, άνε- 
βάζουν τήν άπόδοσή της σέ ζηλευτά ύψη. 
Αύτή ή προσπάθεια τής Χωροφυλακής 
γιά νάναι πάντα σύγχρονη καί ν* άνταπο- 
κρίνεται δσο πιό πολύ μπορεί στις άπαι- 
τήσεις τού κοινωνικού συνόλου καί στίς 
άνάγκες τής πολιτείας τήν φέρνει πολύ 
κοντά i στίς σύγχρονες άστυνομίες τών 
περισσότερο άναπτυγμένων χωρών. Μέσα 
στό πρόγραμμα τού συνεχούς εκσυγχρο
νισμού ήταν καί ή άλλαγή τών χρωμάτων 
τών περιπολικών αύτοκινήτων τού Σώ
ματος. Τό λευκό χρώμα, έδωσε τή θέση 
του, στό έπίσημα καθιερωμένο, άπό χρό
νια, πρασινόφαιο χρώμα τής Χωροφυλα
κής. Έ τσ ι τά περιπολικά αύτοκίνητα τών 
'Υπηρεσιών τής Χωροφυλακής σ’ δλη τή 
χωρά αλλάζουν χρώμα, διατηρώντας τό 
λευκό μόνο στόν «ούρανό» καί στίς πόρ- 
τες, ένώ τά άλλα μέρη έχουν τό πρασινό- 
φαιο. Έπίσης, τώρα, στίς πόρτες τού 
οδηγού καί τού συνοδηγοΰ καθώς καί στό 
πίσω μέρος—«καπώ» άποτυπώνεται τό 
έμβλημα τού Σώματος. Τά νέα περιπολικά 
αύτοκίνητα πού «οργώνουν» κυριολεκτικά 
τούς ελληνικούς δρόμους καί βρίσκονται 
πάντα κοντά στόν πολίτη γιά νά τόν έξυ- 
πηρετήσουν, νά τόν προστατεύσουν άλλά 
καί να επιβάλουν τόν Νόμο δπου χρειαστεί, 
είναι περισσότερο εύδιάκριτα καί περισσό
τερο έπιβλητικά. Ό  έπιτυχημένος συνδυα
σμός τών χρωμάτων καί ή προσαρμογή 
τους στά δεδομένα τών προηγμένων άστυ- 
νομιών σχολιάστηκαν ευνοϊκά άπό τό 
ελληνικό κοινό καί ιδιαίτερα άπό τούς 
οδηγούς, καθώς έπίσης καί άπό τό πλήθος 
τών τουριστών πού κινούνται στούς 
ελληνικούς δρόμους.

Μέ τήν άλλαγή τού χρώματος τών πε
ριπολικών αύτοκινήτων ή Χωροφυλακή 
για μια άκόμη φορά πρωτοτυπεί καί 
δίνει τήν εικόνα μιας πραγματικά Ευρω
παϊκής—μοντέρνας άστυνομίας μιά καί 
σέ θέματα ούσίας έχει πολλά νά δ.δάξει 
σέ συνάδελφα Σώματα άλλων κρατών.

Ό  Τ ρ ο χ α ί ο ς
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ΝΗΜΑ
Ο Υ Λ Ι

ΟΙ Σουλιώτισσες έμειναν για πάντα στην ιστορία 
σαν φωτεινό μετέωρο για τό πώς και με ποιες 
Θνσίες χαταχτάται η ελευθερία χαϊ θά διδασχονν 
με τον απαράμιλλο, τον παράλογο σχεδόν ηρωισμό 
τους, την άζία της ανθρώπινης άζιοπρεπειας.

ΠΡ ΟΣ  ΚΥ
ΤΟ Σ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΤΑΛΑΓΕΩΡΓΟΥ  
Μ ο ί ρ α ρ χ ο  υ
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ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ τήν τελευταία 
Κυριακή τού Μαΐου, όταν τό βου
νίσιο άγέρι δροσερό τά μΰρα άπλώ- 
νει άπό τήν άνθοφόρα φύση, τι
μούμε τήν μνήμη τών ήρωοσου- 
λιωτών, τή μνήμη τής Σουλιώτικης 
προεπαναστατικής μεγαλουργίας. 
Μέ Διάταγμα, έδώ και 15 χρόνια, 
καθιερώθηκαν γιορτές τών πανελ- 
λήνων στόν Σουλιώτοπο τής δόξας.

Ά π ό  τά Γιάννινα στήν Παραμύ
θι ά καί άπό έκεΤ στά λημέρια τών 
κλεφτών. Α πρόσιτα ύψη. Α π λη 
σίαστη τοποθεσία, φυσικά όχυ- 
ρωμένη, σέ συγκλονίζει μέ τό δέος 
τής πέτρινης ίσχύος. Πολλές οι 
στροφές μέ τό αυτοκίνητο σού δί
νουν έτσι τήν εύκαιρία, μέ τό σι- 
γοανέβασμα, νά χαρής αισθητικά 
τήν περιοχή στό άγριο μεγαλείο, 
τήν ήμεράδα τοϋ κάμπου τοϋ Φα
ναριού, τήν άφρισμένη βοή τού 
Α χέροντα, τούς Αλλεπάλληλους 
γυμνούς όρεινούς όγκους, σ’ ένα 
Αγκάλιασμα στεριωσύνης και έπα- 
φής μέ τά ούράνια στοιχειά.

Κοντά όμως σ’ αύτό τής άγριό- 
τητος τό περιβάλλον, στό Αετο- 
χτισμένο Σούλι ξεπηδά ό ήρωϊσμός 
σέ κάθε μονοπάτι, ή λεβεντιά στά 
μετερίζια, τά όχυρώματα, τά κα
ραούλια και άπό μάς ή Εθνική 
εύγνωμοσύνη γι’ αύτούς τούς προ
δρόμους τού άπελευθερωμού. Μέ 
εύλάβεια καί έθνική περηφάνεια 
προσκυνηταί άνηφορίζομε, ένώ κά
θε πέτρα άφήνει ματωμένα τά 
μυστικΑ της καί τήν πολεμική 
πνοή νά θωπεύη τήν τραχύτητα 
τών κορμιών τών πολεμιστών πού 
έπεσαν.

Ανεβαίνοντας, πυκνή ή βλά
στηση άφήνει τήν πράσινη φλυα
ρία της, μιά παρουσία όρθών 
κορμών μέ βλέμμα πρός τό χάος 
καί ένα τραγούδισμα πτερωτών 
πού μαγεύει τόν έπισκέπτη, μέ 
ήχητικά καί όπτικά - φιλιά τού 
φυσιολατρίσμού, στά άπόρθητα 
τών βράχων κάστρα. Δίπλα σου 
ή Σαμονίβα πού κατοικεΐται άπό 
τούς Τόκηδες* άπέναντι τό Φρούριο 
τής Κιάφας, μέ τά άπομεινάρια του 
καί μέ τόν άντίλαλο τών συγκρού
σεων, κάτω άπό τόν βαρύ ίσκιο 
καί τις σιδερόπορτες.

Γιά ένα χρέος έπιβεβλημένο 
ή άνάβαση. Πρώτα πολύωρη άπό 
τή Γλυκή, τή Σκάλα τής Τζαβέλλαι- 
νας ή πορεία, ένώ σήμερα ό νέος 
αύτοκινητόδρομος σέ πΑει ώς τό 
Βουλευτήριο, όπου βρίσκεται καί 
τό Δημοτικό Σχολείο καί ένα 
Ήρώον πού σημαδεύει τήν άνδρειο-

σύνη. Αμέσως μέσα σου παραλλη
λίζεται φουντωμένη ή όρμή ή έπι- 
θετική καί άμυντική αντίσταση 
μπροστά στά Άλβανότουρκα ασκέ
ρια πού δυνάστευαν τούς ραγιάδες. 
Μιά σκέψη διεγερτική σέ κεντρώ
νει· πώς χωρίς τό Σούλι τών γεν
ναίων θά άργούσε νά ούρανοδρο- 
μήση στήν Ελλάδα τό φώς τής 
λευθεριάς.

Γύρω σου, τών Σουλιώτικων βου
νών οί κορυφές, μετουσιώνουν στη- 
τές, ξεπεταγμένες μέ σκληράδα, 
άσάλευτους πυρσούς άνεξαρτησίας 
τών γραικών, άπό σώματα σκο
τωμένων εθελοντικά Σουλιωτοπο- 
λεμιστών. Αισθάνεσαι μέσα σου 
ξυπνητή, ένεργοποιημένη τή φι
λοπατρία νά σέ συγγενεύη μέ τού
τη τή φύτρα τού Ελληνισμού, μέ 
τούτους τούς Σπαρτιάτες τών ήπει- 
ρωτικών βουνών, τούς περιφρονη- 
τές τού θανάτου, τούς δημιουργούς 
καί φρουρούς τού έπους τής Σου- 
λιωτιάδος.

Α ναπνέεις τό πολεμικό κλέος 
πού σέ περηφανεύει, γιά τά παλ- 
ληκάρια τΌύ έθνικοΰ λυτρωμού 
καί αισθάνεσαι άπό τό άντίκρυσμα 
τών κατάλοιπων πατριωτικά δο- 
νούμενη τή συγκίνηση. Καί κα
ταλαβαίνεις μέ τό λογισμό σου 
πώς οί ήμίθεοι αύτοί, θεοί τής άν- 
τοχής καί τών στερήσεων, κατώρ- 
θωσαν νά έπιβιώσουν καί τή νίκη 
τους σύμβολο λατρείας νά κατα
στήσουν. Καί σάν τό βλέμμα σου 
γλυστρά στά βάθη τοΰ ιλίγγου καί 
τών γκρεμνών τά έρέβη, ή Ιδέα 
άνεβαίνει πνευματοποιημένη άπό 
τή θυσία, στή διάρκειά της.

Σούλι! Έδώ έμπρακτα ό ένθου- 
σιασμός φυτρώνει, βγαλμένος άπό 
τούς πρωτεργάτες τής άναγεννή- 
σεως τοΰ έθνους. Μιά χούφτα 
Έ λληνες τού Τετραχωριοΰ άλω- 
νίζουν τό βιλαέτι τού άλλόπιστου 
έχθρού. Κάτω άπό τή μύτη τού 
Ά ληπασά θέριευε τό έλεύθερο 
Σουλιώτικο κράτος, ή έλεύθερη 
Σουλιώτικη Δημοκρατία.

Προχωρώντας ψηλότερα, συ
ναντούμε τό Ναό τού Α γίου Δο- 
νάτου, προστάτου τών Σουλιωτών 
καί Πολιούχου τής άκριτικής Θε
σπρωτίας. Έδώ ή Λειτουργία καί 
ή έπίσημη δοξολογία. Ανάψαμε 
κερί καί φωτίστηκαν οί πολέμαρχοι. 
Ανάψαμε τό κερί καί ή μνήμη ξα
νάνιωσε στήν καρδιά μας ζεστή. 
Ή  προσευχή μας λαμπικαρισμένη, 
"αύθόρμητη άνακατεύτηκε μέ τόν 
"Εθνικό Ύ μ νο  καί τά θριαμβικά 
άσματα. Πιό ψηλότερα τό Κοΰγκι

μέ κορώνα του τόν άνατιναγμένο 
άπό τόν Σαμουήλ ναΐσκο τής Α γίας  
Παρασκευής.

Μάς μίλησαν έρείπια σπιτιών, 
πηγάδια, κατασκευές πολεμικές. 
Στά χαλάσματα πλανιέται ή πνοή 
τής έλεύθερης Σουλιώτικης Πο
λιτείας. Νομίζεις πώς άπό κάπου 
θά φανερωθούν άγέρωχοι καί άρμα- 
τωμένοι οί άρχηγοί άπό τις 47 φά
ρες, άπό τις 47 σουλιώτικες φύτρες 
Τζαβελλαίοι,. Μποτσαραϊοι, Κου- 
τσονίκηδες, Δαγκλήδες, Ζερβαϊοι.

"Αλλά ό Δεκέμβριος τού 1803 
έφερε τόν έκπατρισμό. Δέν ήσαν 
ήττημένοι. Μόνοι τους οί ίδιοι, μέ τό 
Θεό κοντάτους,μέ άπομακρυσμένη 
τήν βοήθεια, κυκλωμένοι, πεινασμέ- 
νοι, δέν παραδόθηκαν. Προδόθη- 
καν. Ύ πό όρους ή έντιμη ύποχώ- 
ρηση. Μέ συντριβή ή έγκατάλειψη 
τού γενέθλιου τόπου. Φεύγουν μέ 
ειρήνης όπογραφή καί παράσπον
δος ό "Αλής δημιουργεί τό Ζάλογ
γο. Τόν μαρτυρικό τόπο πού μο- 
λύνθηκε Από άρβανίτες μέ τά φου
σάτα τους πού καταπάτησαν βέ
βηλα προγονική γή άλώβητη.

Στό Σούλι σού μίλησαν ό τόπος 
τής παλληκαριάς καί τά χαλάσμα
τα καί ή φθορά τοΰ χρόνου σ* 
αύτά. Γιατί οί Σουλιώτες έκαναν 
έκείνο ,πού όλες οί γενιές πού πέρα
σαν καί οί μελλοντικές καί τοϋ 
καιρού οί άνθρωποι, θά θαυμάζουν 
τήν τόλμη,τήνάπόφαση, τό σθένος.

"Από τά περασμένα, τής Φυλής 
τά πεπρωμένα φθάνουν στήν έπο- 
χή μας, γιά νά μάς φρονηματίζουν, 
νά μάς έμπνέουν, γιά μελλοντικές 
έξορμήσεις, άν προκληθούμε άπό 
τούς ίδιους φεσσοφόρους πολέμιους 
τοΰ Γένους μας. "Αετοί σωστοί πού 
πάντα άνεβαίνουν δικαιωμένοι, μάς 
χάρισαν τόν άναβαφτισμό, μέ σκιρ
τήματα έσωτερικά, μέ έπίγνωση 
τό τι συντελεϊται έκεϊ στό βασί
λειο τών βράχων, τό καταφύγιο 
τής σουλιωτοψυχής.

Μέσα μας πλημμύρισε ή σκέψη 
άπό τήν πολύτιμη προσφορά ιδα
νικών γιά τήν πατρίδα καί ήθικών 
άξιών γιά τόν άνθρωπο.

"Αθάνατο Σούλι! Πολυξάκουστο 
ζής μέσα μας, σάν έστία φωτεινή 
καί άσβεστη, σάν άγρυπνο παράγ
γελμα έκτελέσεως τοΰ καθήκοντος, 
γιατί ή ρωμιοσύνη δέν Ανέχεται 
τήν ύποταγή στά δεσμά τής σκλα
βιάς, τόν ραγιαδισμό, τροφή τών 
ύποδούλων, τήν ύποτέλεια σέ δυ
νάστη. Μέ τόν πόθο τής "Ελευθε
ρίας τά σαρώνει όλα καί ζεϊ έντιμα 
καί περήφανα στούς αιώνες.
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Υ π η ρ ε σ ι α κ ά  δ έ μ α τ α

ΠΑΡΟΧΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΔΡΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ 

‘Υποστρατήγου Χ ω ροφυλακής

Μέρισμα Μετοχικού 
Ταμείου Στρατού.

Το μέρισμα του Μετοχικού Τα
μείου Στρατού έχει όρισθεΐ προπο
λεμικές κατά βαθμούς εις ωρισμενα 
χρηματικά ποσά ώς έξης: ’Αρχηγοί 
δρ. 2.500 μηνιαίως, ’Αντιστράτηγοι 
2.200, 'Υποστράτηγοι καί Ταξίαρχοι 
1900, Συνταγματάρχαι 1.700, Ά ντι- 
συνταγματάρχαι 1.550, Ταγματαρ- 
χαι 1.400, Μοίραρχοι 1.100, ‘Υπο
μοίραρχοι 900, ’Ανθυπομοίραρχοι 
800, Άνθυπασπισταί 660, Ένωμο- 
τάρχαι 500, ‘Υπενωμοτάρχαι 450, 
Χωροφύλακες 400.

Εις το τέλος έκάστου έτους άνα- 
λόγως των καθαρών εσόδων του 
Ταμείου, ορίζεται συντελεστής αυ- 
ξήσεως διά το μέοισμα του επο
μένου έτους. ’Ήδη διά το έτος 1977 
ό συντελεστής ώρίσθη εις 50%.

Το μέρισμα διακρίνεται εις μειω- 
μένον, άρτιον καί προσηυξημένον.

Μειωμένου μερίσματος δικαι
ούνται οι δικαιωθέντες συντάξεως 
καί μή έχοντες 25ετή ύπηρεσίαν. 
Ούτοι δικαιούνται μειωμένου μερί
σματος κατά 1]25 τού άρτιου μερί
σματος δι’ έκαστον κάτω της 25ε- 
τίας έτος.

’Αρτίου μερίσματος δικαιούνται 
οι έχοντες 25ετή συντάξιμον ύπη
ρεσίαν. Τούτο είναι το ανωτέρω 
άναφερόμενον κατά βαθμούς προ
σηυξημένον κατά τον συντελεστήν.

Ηύξημένου μερίσματος δικαιούν
ται οι έχοντες συντάξιμον χρόνον 
πέραν της 25ετίας καί μέχρι 35 
ετών. Διά τούτους το άρτιον μέ
ρισμα προσαυξάνεται κατά 4%  δι’ 
έκάστην διετίαν πέραν της 25ετιας 
καί μέχρις 5 διετιών. Ή  τελευ
ταία διετία θεωρείται πλήρης έφ 
δσον ύπερ βαίνει το έτος.

Κατά κανόνα έκαστος δικαιούται 
μερίσματος τού βαθμού όν είχε

προ της έξόδου του έκ της υπηρεσίας.
Οί δικαιούμενοι εις τήν σύνταξιν 

επιδόματος ευδόκιμου υπηρεσίας 
20 ο]ο καί άνω δικαιούνται μερί
σματος τού άνωτέρου βαθμού.

Οί δικαιούμενοι εις τήν σύνταξιν 
επιδόματος ευδόκιμου υπηρεσίας 
10 ο]ο δικαιούνται μερίσματος τού 
βαθμού των προσηυξημένου κατά 
το ήμισυ της διαφοράς μεταξύ τού 
μερίσματος τού βαθμού των και 
τού μερίσματος τού άνωτέρου βα
θμού.

Οί μή δικαιούμενοι ούδόλως έπι- 
δόματος εύδοκίμου υπηρεσίας δι
καιούνται μερίσματος τού βαθμού 
των.

Οί ’Αξιωματικοί οίτινες λαμ
βάνουν σύνταξιν Ενωμοτάρχου ή 
Άνθυπασπιστοΰ ώς μείζονα της 
άντιστοιχούσης εις τον βαθμόντων, 
δικαιούνται μερίσματος τού βαθμού 
των υπό τάς άνω προϋποθέσεις.

Διά τήν άπονομήν τού μερίσμα
τος απαραίτητος προϋπόθεσις είναι 
ή άπονομή συντάξεως. Προς τούτο 
τά σχετικά δικαιολογητικά υπο
βάλλονται προς το Μετοχικόν Τα- 
μείον Στρατού διά τήν άπονο μην 
μερίσματος, μετά τήν άπονομήν 
της συντάξεως.

Τό μέρισμα καταβάλλεται κατά 
διμηνίαν εις τήν άρχήν έκάστης δι- 
μηνίας βάσει βιβλιαρίου μερισμα
ταποδείξεων άνανεουμένων κατ’ έ
τος. Ή  πληρωμή γίνεται είτε εκ 
των Κεντρικών γραφείων τού Μ. 
Τ. Στρατού, είτε έκ των κατά τό
πους υποκαταστημάτων Γενικής και 
’Εμπορικής Τραπέζης.

Τό μέρισμα ύπόκειται εις τάς κά
τωθι κρατήσεις. 4 ο]ο υπέρ Νο
σηλευτικού 'Ιδρύματος Μ.Τ. Στρα
τού εξ. ου τό 1 ο]ο περιέρχεται εις 
τούς πόρους τής Ένώσεως άπο- 
στράτων ’Αξιωματικών.Εις τήν κρά
τη σιν αύτήν ύπόκειται μόνον το

τό μέρισμα ’Αξιωματικών καί ’Ανθυ- 
πασπιστών.
5 ο]ο διά κάθε θήλυ άγαμον 
τέκνον.
1,20ο]ο διά χαρτόσημον.
5 ο]ο διά φόρον εισοδήματος.

Διά τούς νεοεισερχομένους εις 
μέρισμα ύπάρχουν καί αί κάτωθι 
κρατήσεις.

Πάγια δικαιώματα 5 ο]ο δι’ δσα 
έτη άνεγνωρίσθησαν καί διά τα 
όποια δεν έχουν καταβληθεί παγια 
δικαιώματα. 5 ο]ο επί δύο έτη δι 
έκείνους εις τούς οποίους άπονέμε- 
ται μέρισμα άνωτέρου βαθμού.

Καταβολή γάμου. Αυτή συνίστα- 
ται εις τήν διαφοράν τού βασικού 
μισθού τού βαθμού ύφ’ δν ετελεσθη 
ό γάμος καί τού βαθμού ουτινος θά 
δικαιωθή μερίσματος. Ή  διάφορά 
υπολογίζεται επί τού ίσχύοντος κατά 
τήν εγγραφήν εις μέρισμα μισθολο
γίου.

Μέρισμα Επικουρικού 
Ταμείου Χωροφυλακής.

’Απαραίτητος προϋπόθεσις πα- 
ροχής μερίσματος έκ τού ’Επικούρ - 
κοϋ Ταμείου Χωροφυλακής είναι 
ή άπονομή συντάξεως, δι* δ και τα 
σχετικά δικαιολογητικά άπονομής 
μερίσματος, υποβάλλονται προς το 
’Επικουρικόν Ταμεΐον μετά την 
άπονομήν συντάξεως.

Τό μέρισμα τού ’Επικουρικού 
Ταμείου Χωροφυλακής έχει όρισθεΐ 
κατά βαθμούς καί έτη συμμετοχής 
διά τού ύπ’ άριθ. 428]76 Προεδρικού 
Διατάγματος.ν 'Ως χρονολογία συμ
μετοχής ορίζεται ή 15 Αύγούστου 
1957 διά τούς ύπηρετούντας προ τής 
χρονολογίας ταύτης (χρονολογίας^ 
ένάρξεώς λειτουργίας του). Διά τους 
μετά τήν χρονολογίαν ταύτην κα- 
ταταγέντας ώς ήμέρα συμμετοχής 
ορίζεται διά μεν τούς καταταγέντας
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ώς δοκίμους χωροφύλακας ή χρο
νολογία ονομασίας των εις μονίμους, 
διά δέ τούς καταταγέντας ώς δο
κίμους αξιωματικούς ή ύπαξιωμα- 
τικούς ή χρονολογία κατατάξεως.

Οί ύπηρετούντες προ της 15 
Αύγούστου 1957 καί έξερχόμενοι 
κατά την διάρκειαν του έτους 1977 
δικαιούνται 20 έτών συμμέτοχης 
καί τά άντ'ίστοιχα μηνιαία χρη
ματικά ποσά μερίσματος έχουν ώς 
έξης: ’Αντιστράτηγος ’Αρχηγός
δραχ. 3.276, 'Υποστράτηγος 2.707, 
Ταξίαρχος 2.621, Συνταγματάρ
χης 2.200, Άντισυνταγματάρ- 
χης f. 1.861, Ταγματάρχης 1.607, 
Μοίραρχος 1.354, 'Υπομοίραρ

χος 1.268, ’Ανθυπομοίραρχος 1.186, 
ΆνΘυπασπιστής 1.100, Ενω μο
τάρχης 1.014, 'Υπενωμοτάρχης 933 
καί Χωροφύλαξ 847. 'Έκαστος 
δικαιούται μερίσματος τού βαθμού 
ον έφερε προ τής εξόδου του εκ 
τής υπηρεσίας.

Τύ μέρισμα ύπόκειται μόνον είς 
κράτησιν 5ο]ο διά φόρον εισοδή
ματος. Τύ μέρισμα καταβάλλεται 
κατά διμηνίαν είς τήν αρχήν τού 
δευτέρου μηνός, δι’ επιταγής άπο- 
στελλομένης οίκοι καί έξοφλητέας 
μέσω των υποκαταστημάτων τής 
’Εμπορικής Τραπέζης.

Ταμεία ’Αρωγής Ά ξ)κώ ν  
και ’Αλληλοβοήθειας 

'Οπλιτών Χωροφυλακής.

Τά Διοικητικά Συμβούλια των 
άνω ταμείων εις τήν αρχήν έκάστου 
έτους άναλόγως των έσόδων τού 
προηγουμένου έτους καί τής έν 
γένει οικονομικής δυναμικότατος, 
καθορίζουν κατά βαθμούς τον μι
σθόν βοηθήματος. Ό  μισθός βοη
θήματος είναι τελείως διάφορος καί 
άσχετος προς τον βασικόν μισθόν 
τού έκάστοτε ίσχύοντος μισθολο
γίου. ’Επίσης είναι διάφορος ό κα- 
θοοιζόμενος μισθός βοηθήματος 
Ανθυπασπιστού υπό τού Ταμείου 

’Αρωγής άπό τον καθοριζόμενον 
διά ιόν αύτόν βαθμόν υπό τού Τα
μείου ’Αλληλοβοήθειας.

Οί παρεχόμενοι μισθοί τού έφ’ 
άπαξ βοηθήματος έχουν όρισθή ώς 
κάτωθι :
α) Υπό τού Ταμείου ’Αρωγής.

Είς τά 12 έτη συμμετοχής 24 
μισθοί βοηθήματος, άπό 13 - 16 
έτη συμμετοχής άνά 1 μισθός βοη
θήματος δι* έκαστον έτος συμμέτο
χης·

’Από 1 7 - 2 0  έτη συμμετοχής

άνά 2 μισθοί βοηθήματος δι* έκα
στον έτος συμμετοχής.

Ά π ό  τού 21ου έτους καί πέραν 
άνά εις μισθός βοηθήματος δι’ έκα
στον έτος συμμετοχής άπεριορίστως. 
β) 'Υπό τού Ταμείου Αλληλοβοή

θειας.
Είς τά 12 έτη συμμετοχής 24 

μισθοί βοηθήματος.
Ά π ό  τού 13ου έτους καί πέραν 

άνά είς μισθός βοηθήματος δι* 
έκαστον έτος συμμετοχής άπεριορί- 
στως.

Ουτω οί καταβαλλόμενοι μισθοί 
βοηθήματος είναι :

Ταμείου Αρωγής είς τά 20 έτη 
μισθοί 36, είς τά 25 μισθοί 41, είς τά 
30 μισθοί 46, είς τά 35 μισθοί 51 καί 
είς τά 40 μισθοί 56.

Ταμείου Αλληλοβοήθειας. Είς τά 
20 έτη μισθοί 32, είς τά 25 μισθοί 
37, είς τά 30 μισθοί 42 καί είς τά35  
μισθοί 47.

'Όσον άφορά τούς Αξιωματικούς 
καί Άνθυπασπιστάς έκαστος δικαι
ούται βοηθήματος τού βαθμού δν 
έφερε προ τής εξόδου του εκ τής 
ύπηρεσίας. Διά τούς όπλίτας παρέ
χεται βοήθημα άνωτέρου βαθμού 
είς τούς συμπληροΰντας 4,1]2 έτη 
είς τον βαθμόν.

Τό βοήθημα των ’Ενωμοταρχών 
οιτινες προάγονται είς Άνθυπασπι- 
στάς έν ένεργεία λόγω ορίου ήλικίας 
ή σωματικής άνικανότητος κατα
βάλλεται ύπό τού Ταμείου Α λλη
λοβοήθειας.

Τό βοήθημα είναι άσχετον προς 
την σύνταξιν καί καταβάλλεται εντός 
τριμήνου άπό τής υποβολής των 
δικαιολογητΊκών διά τραπεζικής έπι- 
ταγής. Τό βοήθημα δέν ύπόκειται είς 
κρατήσεις πλήν χαρτοσήμου.

Λοιπαι Παροχαι

Τό παρόν σημείωμα άφορά τούς 
εξερχομένους μετά δικαιώματος συν
τάξεως. Καί οί έξερχόμενοι δμως 
άνευ - δικαιώματος συντάξεως έχουν 
υπο ωρισμένας προϋποθέσεις ώρι- 
σμένα χρηματικά δικαιώματα. Ταΰ- 
τα είναι :

α) Χρηματική άμοιβή είς τούς 
έξερχομένους μετά 12 ετίαν όπλίτας.

β) Βοηθήματα είς τούς κρινομέ- 
νους άυικάνους τούς μη δικαιουμέ- 
νους συντάξεως.
γ) Έπιστροφαί κρατήσεων ύπό ’Ε
πικουρικού Ταμείου καί Ταμείου 
Αλληλοβοήθειας είς τούς έξερχο- 
μενους μετά όρισμένον χρόνον άνευ 
δικαιώματος βοηθήματος.

δ) ’Επίδομα νοσηλείας κατά τό 
άρθρον 93 τού Κώδικος Χωρ)κής.

Μικροοτοχαομοί

Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Ε Σ

Ό ταν είμαστε στενοχωρημένοι ή γενι
κά βαρύθυμοι άναζητοϋμε τήν αίτια πού 
μας τήν προκαλεΐ.

Τελευταία παράπονούνται οί φίλοι μου 
δτι κουράζονται άφάνταστα άπό μερικές 
άπλές λέξεις τής καθημερινής ζωής. Ό ταν 
τις άκούσουν αισθάνονται δτι διαπερνούν 
σάν Ιατρικές βελόνες.

’Αντίθετα δέν τούς πειράζει νά τις κα
τευθύνουν χωρίς πολλή σκέψη στούς 
άλλους, διότι έτσι άπομακρύνουν κάποιο 
φορτίο άπό έπάνω τους.

Αύτές οί λέξεις έχουν Ιδιαίτερο νόημα. 
Κρατούν μέσα τους ένα μυστικό πού μέ 
μεγάλη δυσκολία μπορεί κανείς νά άπο- 
καλύψη.

Ιδιαίτερη θέση κατέχουν οί κατηγορίες, 
οί όποιες είλικρινά μέ φέρουν σέ δύσκολη 
θέση νά τις ξεπεράσω.

Γιαύτό ή προσπάθειά μου έξαντλεΐται 
στήν ταξινόμησή τους.

Διότι οί κατηγορίες είναι ένα σύνολο 
άπό διαφορές—ποικιλίες τής ζωής. Ό λ ο ι 
μας καί δλα τά πράγματα βρίσκονται σέ 
μιά κατηγορία. ’Ανάλογα μέ τήν ποιότητα 
τά προϊόντα τά κατατάσσουμε σέ μιά 
κατηγορία. Τις μηχανές, σέ ύποδύναμη 
κατηγορίας, τή μόρφωση, σέ τομείς κατη
γοριών, τήν οικονομική κατάσταση καί 
τά σπίτια σέ άπεραντωσύνη καί τέλος τά 
χαρακτηριστικά, τή βούληση καί τις έπι- 
θυμίες τών άνθρώπων, σέ άβυσσαλέα μήκη 
κατηγοριών.

Κατά συνέπεια ή κατηγορία, στήν όποια 
μπορεί έμεΐς νά βρισκόμαστε, είναι δύσκο
λο νά μελετηθή, δεδομένου δτι πολλές 
μαζί κατηγορίες συγκατοικούν στή σκέψη 
μας καί δέ μπορούμε νά τις δαμάσουμε. 
Νά τις άξιοποιήσουμε, ώστε δλες μαζί 
νά μάς άπαλλάξουν άπό τήν περιπέτεια 
τής έργασίας...

Στήν προσπάθειά μας νά νικήση ή κα
λύτερη κατηγορία τό άποτέλεσμα πολ
λές φορές είναι άπροσδόκητο. Έγκατα- 
λείπεται ή νίκη, δηλαδή ή έπιθυμητή δη
μιουργία καί γεννάται άπό αύτή μιά προ
σωπική κατηγορία.
.. .Καί ένώ άγωνιζόμαστε γιά νά ξεφύγου- 
με άπό τήν κατηγορία πού βρισκόμαστε, 
μπαίνουμε βίαια στό χώρο τής άλλης.

Τότε ή κατηγορία γίνεται ένα συμβατι
κό δπλο στό χέρι καί πυραυλικό στή σκέ
ψη καί στή γλώσσα.

Σέ δλες τις κατευθύνσεις τοποθετούμε 
τις παρατακτές κατηγορίες kc ί στό 
μέσο φλογισμένη τή δική μας .
... Ό ταν  δμως οί κατηγορίες τών άλλων 
ξεκινούν άπό τούς γονείς, φθάνουν στά 
δικά μα; θεμέλια καί δημιουργούν ψυχικό 
σεισμό, κανείς δέν μένει χωρίς τραύματα!

Σ Ε Ρ Γ Ι Ο Σ
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Ε ν ω μ ο τ ά ρ χ η ς

ΜΕΡΙΚΕΣ φορές έρχεται ή στιγμή για 
νά συλλογιστεί κανείς πόσο χρόνων πρέπει 
νάναι ένας άνθρωπος για νά μπορέσει να 
διδάξει κάτι καλό ή κακό, πού θάχει όμως 
την σφραγίδα της προσωπικής του ευθύ
νης. "Αλλες πάλι φορές έρχεται κανείς νά 
συλλογιστεί, άν υπάρχουν σήμερα, μέσα 
βαθιά, στις ψυχές των άνθρώπων αισθή
ματα καί Ιδανικά. Σ ’ αύτές τις σκέψεις 
ήρθε τον περασμένο μήνα άπό την Θεσ
σαλονίκη μιά άπάντηση : «Τρία παιδια 
όρφανά, μαθητές οΐ δύο τής δευτέρας 
Γυμνασίου καί τής έκτης του Δημοτικού 
ό τρίτος, οίκότροφοι τής Παιδόπολης 
«"Αγιος Δημήτριος» 'Ωραιοκάστρου, βρή
καν καί παρέδωσαν στην Χωροφυλακή 
χαρτοφύλακα μέ 1,5 εκατομμύριο δραχμές 
σέ συναλλαγματική, 7.500 δραχμές σέ 
μετρητά καί πολλά λαχεία».

Τρία παιδιά λοιπόν άπ* τήν Παιδο- 
πολη «"Αγιος Δημήτριος». Ποιά τύχη 
τά έρριξε εκεί; *0 θάνατος τής οικογένειας 
καί τής εύθύνης αύτών πού άποφασίζουν νά 
φέρουν στον κόσμο άλλους άνθρώπους. 
Των δυό οί γονείς, χωρισμένοι, πήραν 
ξέχωρους δρόμους γιά νά βρουν τήν ευτυ
χία στή ζωή τους, τού τρίτου ή μάννα, 
ξαναπαντρεμένη, βρήκε τή δική της εύτυ- 
χία καί ξανάκανε όνειρα. Στό διάλεγμα 
τού δρόμου τους, όμως, ξέχασαν τά παιδιά 
τους — τήν ζωή τους. Κι αύτά πήραν τον 
δρόμο γιά τήν Παιδόπολη. ’Εκεί, μέ μο
ναδικούς προστάτες τούς πνευματικούς 
τους πιά γονείς, άνοιγαν τούς δικούς τους 
δρόμους, μέ έφόδια τις συμβουλές καί τά 
γυμνασιακά μαθήματα.

Είναι γενική γνώμη πώς άπό τέτοια 
θύματα οικογενειακών δραμάτων προέρ
χονται πολλοί έγκληματίες. Κι όμως, 
αύτά τά παιδιά, σέ μιά έκπληκτική σύμ
πτωση τής τύχης καί τής ζωής, σηκώ
θηκαν πιό ψηλά άπό τις γνώμες, πιό ψηλά 
άπό τις συμβουλές. "Ενα Κυριακάτικο 
άπομεσήμερο είδαν τήν τύχη νά τούς χα
μογελάει, είδαν τό όνειρο του σύγχρονου 
άνθρώπου — τό* χρήμα — νάναι ξαφνικά 
στά χέρια τους, χρήμα πολύ, πού ξέφυγέ 
άπό τά όνειρα κάποιου άλλου καί πήγε 
δίπλα τους. Καί τότε... Τότε, εκείνη τή 
στιγμή, πού, όπως λέει ό Κ. Καβάφης :

«πρέπει τό μεγάλο Ναι ή τό "Οχι
νά πούνε».

Είπαν τό μεγάλο Ναι, καί δίδαξαν πώς 
μπορεί κανείς νά πει τό Ναι μέσα στη 
ζωή του.

Παρέδωσαν τόνχαρτοφύλακα, μέ τόν 
θησαυρό στή Χωροφυλακή καί μέ τήν παι
δική τους άφέλεια έφυγαν γρήγορα, γιατί 
στις λίγες ώρες τής εξόδου ήθελαν νά δοΰν 
λίγο ποδόσφαιρο. Έδώ σταμάτησε τό 
μάθημα πού έδωσαν...

"Ενα μάθημα άνθρωπιάς καί εύθύνης, 
ένα μάθημα γιά όλο τόν κόσμο, γιά μικρούς 
καί μεγάλους, πλούσιους καί φτωχούς. 
Αύτό τό μάθημα, είναι ένα ολόκληρο 
περίγραμμα άνθρώπινων άξιών, ένα σύνο
λο φιλοσοφικών θεωριών πραγματοποιη
μένων στή γήινη σφαίρα πού τήν χαρακτη
ρίζει ή άδιάκοπη σύγκρουση τών οικονο
μικών συμφερόντων. Είναι τό σύνολο τής 
Χριστιανικής άλήθειας, ή αγάπη γιά τόν 
συνάνθρωπο. Αύτή ή έπιβεβαίωση τής 
άξίας τών σημερινών νέων δίνει τόσες 
έλπίδες γιά ένα καλύτερο αύριο, δημιούρ
γημα στηριγμένο στον αλληλοσεβασμό 
τών άνθρώπων καί στή γνώση τής διδα
σκαλίας τού Χριστού. Κι άν στου νέου 
τήν πορεία γιά τήν έπιτυχία του, έρθουν 
όλα στραβά, δέν πρέπει ούτε στιγμή, νά 
χαθούν τά ιδανικά, ή δύναμη γιά νά άντι- 
μετωπίζει σωστά τήν κάθε έπιτυχία η 
άποτυχία καί τή γνώση τού άγαθοΰ.

Αύτή ή γνώση τού άγαθοΰ, πού τή 
σημασία της άκουσαν πολλές φορές από 
τά χείλη τών καθηγητών τους τά τρία 
παιδιά τής Θεσσαλονίκης, τά καταξίωσε 
σάν άνθρώπους σωστούς καί τίμιους, κοι
νωνικά άτομα πού ξέρουν νά βαδίζουν 
μέ σταθερά βήματα τά άνηφορικά μονο
πάτια τής άρετής, περιφρονώντας τις 
γλυστερές κατηφοριές.

Οί τρεις μαθητές έγιναν παράδειγμα 
φωτεινό γιά χιλιάδες, έκατομμύρια, νέους. 
Μαζί μ* αύτούς πορεύονται κι άλλοι νέοι, 
πού έδωσαν κι αύτοί παρόμοια μαθήματα 
στούς άχόρταγους, στούς φιλοχρήματους, 
στούς έπιδειξίες τού πλούτου καί τής δύ
ναμης, στούς έγκληματίες όλου τού κό
σμου. Δίπλα τους ισάξια στάθηκε τή μέρα 
έκείνη κι ένας άλλος μικρός μαθητής, στις 
Σέρρες πού βρήκε κι αύτός 9.500 δραχμές 
καί τις παρεδωσε στή Χωροφυλακή. Αύριο 
θάναι κι* άλλα καί θάναι πολλά τα ηθικά 
άναστήματα.

Σέ μάς, τούς άλλους, δέν μένει, μετά 
άπ* όλα αύτά πού είπαμε, καί πού δέν 
ήταν παρά τό μεγάλο μας «Εύχαριστώ» 
γιά τό μάθημα πού μάς έδωσαν, παρά νά 
κρατήσουμε βαθιά στή θύμησή μας, άνε- 
ξίτηλα άπό τόν χρόνο τά όνόματά τους, 
καί νά ένώσουμε. μέ όλο τόν κόσμο τά : 
«Μπράβο!» στούς δεκατετράχρονους 
Νίκο Σακελλαρίδη καί Τάσο Κανάκη καί 
δωδεκάχρονο Γιώργο Τσολιακούδη. ’Ακό
μη «Μπράβο!» καί στό Δημήτρη 
Παυλίδη άπό τις Σέρρες.

Καί κάτι άκόμα: "Ενα «ε ύ γ  ε»
στούς άξιους δασκάλους, καί καθηγητές 
πού έπλασαν τέτοια παιδιά. Αυτή είναι η 
καλύτερη καί ή πιό ζηλευτή άμοιβή τους.
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Μιά άκόμη εκδήλωση γιά τούς άρι- 
στευσαντες, τον περασμένο χρόνο, μαθη
τές καί μαθήτριες, παιδιά των άνδρών 
Χωροφυλακής, πού την διοργάνωσε ό 
'Όμιλος Φίλων Χωροφυλακής Κηφι
σίας, έγινε τον μήνα πού πέρασε 
στή Κηφισιά, στήν οποία βραβεύτηκαν 
μέ το: Α.' Βραβείο καί 10.000 δραχμές 
ή Βαρβάρα Μπαρούτσου του Βασιλείου, 
κόρη Ενωμοτάρχου, το Β.' βραβείο καί 
8.000 δραχμές ή Σταυρούλα Τζωρτζίνη 
του Ή λία, κόρη Ταγματάρχου, ΙΥ βρα
βείο καί 5.000 δραχμές κι ή Αικατερίνη 
Ταραβήρα του Δημητρίου, κόρη 'Υπο
μοιράρχου καί ή Τζόγια Καππάτου του 
Κωνσταντίνου, κόρη ’Ανθυπομοιράρχου 
καί Δ / βραβείο καί 4.000 δραχμές ή Μα- 
ριάνθη Κοσσίνα του Σωτηρίου, κόρη 
Ενωμοτάρχου.

Στήν έκδήλωση παρέστη 6 Α / Ε π ι
θεωρητής Χωροφυλακής 'Υποστράτηγος

κ. Μιλτιάδης Άργιάννης, ό όποιος καί 
άπένειμε τά βραβεία, ή Πρόεδρος του 
Συλλόγου κ. Δήμα, ή Γραμματεύς κ. Δι
βανίου, ’Αξιωματικοί καί 'Οπλίτες τής 
Χωροφυλακής.

Ή  νέα αύτή βράβευση, πέρα άπό τή 
δικαίωση για τούς κόπους αυτών πού 
έφτασαν πιό .ψηλά, είναι — πρέπει να 
είναι — κι ένα μεγάλο κέντρισμα γιά όσους 
έμειναν πιό κάτω μέ μικρότερες έπιδόσεις. 
Είναι βέβαια φυσικό πώς κάποιος θά ναι 
πάντα πρώτος, άλλα δέν είναι άκατόρθωτο, 
στή προσπάθεια αύτή γιά τό άνέβασμα, 
νά άνέβόυν όλοι ψηλά, κι ας είναι δεύτεροι 
και τρίτοι. Αύτός ό χρόνος γιά τούς μα
θητές τώρα τελειώνει. Μένει ή τελευταία 
δοκιμασία. ’Έστω καί τώρα, τήν τελευταία 
αύτή στιγμή μπορεί νά γίνει πραγματικό
τητα τό όνειρο τής έπιτυχίας όσων δέν 
μπόρεσαν μέχρι τώρα νά άνέβουν ψηλά. 
’Αρκεί νά τό θελήσουν.

τ ή ς  α ξ ί α ς

Φ ίλε καί Φίλη . . .

’Εσύ πού βαδίζεις, τή στιγμή αύτή, 
για τήν τελευταία δοκιμασία σου στο 
σχολείο, μή ξεχνάς ποτέ ότι όταν θελήσεις 
κάτι μπορείς νά τό πετύχεις. Πέρασε 
σχεδόν ένας χρόνος πού πάλαιψες λίγο 
ή πολύ γιά νάρθουν 'οί μέρες αυτές.

Τώρα μή ξεχνάς πώς ή άναμέτρηση 
σου άνήκει*

Μάζεψε τά σύνεργά σου: μυαλό, βι
βλία, κουράγιο, θέληση καί δώσε τή μάχη 
σου.

Μετά τόσους μήνες δρόμο μή δειλιά- 
σεις, μή κουραστείς, μήν άμελήσεις. Πίσω 
σου πρέπει νά ξέρεις πώς ύπάρχει ή άγω- 
νία τών γονιών σου. Ζοΰν κι αύτοί
τόν άγώνα σου καί μάλιστα μέ περισσό
τερο καρδιοχτύπι άπό σένα.

’Έχουν κι αύτοί φτιάξει όνειρα γιά 
σένα. Μή τά γκρεμίσεις. Μή γκρεμίσεις 
δ,τι έφτιαχνες μέχρι τώρα.

Κι* αν δέν έφτιαξες τίποτε, -φτιάξε το 
τώρα. Μπορείς.

Μή ξεχνάς ποτέ πώς στό τέλος κάθε 
άνηφοριάς ύπάρχει ή κορυφή.

’Ανέβα την.
Ε μείς, /

θά ξαγρυπνήσουμε κοντά σου, θά ζήσουμε 
τήν άγωνία σου καί θά σου ευχηθούμε: 
ΚΟΥΡΑΓΙΟ... ΔΥΝΑΜΗ.. Ε Π ΙΤΥ Χ ΙΑ !

«Η Ε Π ΙΘ ΕΩ ΡΗ ΣΗ  ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ»

Έ να ευχάριστο μήνυμα άπό τή Λαμία: 
Τό φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών Ν. 
Δαβανέλλου οργάνωσε παιδική χορωδία 
πού συνοδεύεται άπό έγχορδα όργανα. Τήν 
διεύθυνσή της άνέλαβε ό μουσικός κ. Ά λέ- 
κος Νούλας, πολιτικός ύπάλληλος τής 
Διοικήσεως Χωροφυλακής Λαμίας. Ή  
Παιδική Χορωδία Λαμίας τόν περασμένο 
μήνα έκανε τήν πρώτη της δημόσια εμ
φάνιση στό Δημοτικό Θέατρο Λαμίας 
μέ^τήν επιτυχημένη έκτέλεση καλλιτεχνι
κού προγράμματος πού περιλάμβανε 
παλιά χορωδιακά έλληνικά τραγούδια καί 
απέσπασε τήν συμπάθεια καί τά κολακευ
τικά σχόλια τού μουσικόφιλου κοινού. Οί 
μικροί χορωδοί στή πρώτη τους εμφάνιση 
καταχειροκροτήθηκαν καί συγκίνησαν μέ 
την τέλεια άπόδοσή τους, όπως έπίσης ό 
μαέστρος κ. Νούλας καί ό ιδρυτής κ. Δα- 
βανέλλος. Ή  προσπάθεια αύτή είναι κάτι 
παραπάνω άπό σημαντική γιατί διοργα- 
νωνεται καί ένθαρρύνεται μόνο άπό τήν 
ιδιωτική πρωτοβουλία καί όχι άπό κρα
τικό η δημοτικό φορέα. Θά ήταν όμως 
ακόμη πιό σημαντικό αν ή ίδρυση αύτής 
τής χορωδίας ήταν ή άρχή καί τό άνοιγμα 
τού δρόμου καί γιά άλλες πόλεις τής Χώ
ρας μας πού έχουν δυνάμεις ικανές νά άνα- 
λάβουν τήν διοργάνωσή τους.

Στη φωτογραφία μας ό μαέστρος κ. 
Νούλας μέ τήν Χορωδία στήν πρώτη τους 
έμφάνιση.

Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΛΑΜΙΑΣ 
Μιά θαυμάσια προσπάθεια πού αποδίδει 

πλούσιους καρπούς.
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Μυθιστόρημα
Γ ΙΑΝΝΗ ΜΑΡΗ

*0 ’Ο λύμπιος, Αρχιτέκτονας άπό τήν ’Α θή να ,προσκαλείτα ιστόνΠ λα- 
ταμώ να Από τό ζεύγος ΕΥΘΥΜ ΙΑΔΗ. Στό τραίνο, ένας Ανδρας φοβισμένος  
πού βρέθηκε για  λίγο  στό βαγόνι τ ο υ , τού Αφήνει μια βαλίτσα καί πήδα στό 
κ ενό . Δυό Ανθρωποι πού παρακολουθούσαν τόν συνταξιδιώτη τ ο υ , ένδια— 
φέρθηκαν γιΑ τήν Ανεύρεσή τ ο υ . Στήν Βίλλα τούΕύθυμιΑδη φ ιλοξενείται 
καί ή *Α ννιώ  Λεονάρδου, μια όμορφη νεαρή γυ να ίκ α . ’Ανοίγοντας τήν βα
λίτσα τού συνταξιδιώτη δέν βρίσκουν τίποτε ύπ οπ το . Τήν έπομ ένη , ό 
’Ο λύμπιος δτ*ν Ανοίγει τήν βαλίτσα του διαπιστώ νει δτι κΑποιος τού τήν 
έχει Α νακατέψει. Ποιός δμως ; ‘Υ ποπτεύεται όλους καί κ α νένα . "Οταν Αργό
τερα πηγαίνουν y ta  μπάνιο στή παραλία όπου βρισκόταν ή * Α νν ιώ , βλέπουν  
ένα Ανδρα κοντά της πού τούς φάνηκε ότι μιλούσε μαζύ τη ς . Ή  * Α ννιώ  
όμως τό Αρνείται όταν τήν ρωτά σχετικώ ς ή ΕύθυμιΑδη. Τελικά ό ’Ολύ
μπιος Ανέφερε μόνο στόν ΕύθυμιΑδη για  τό Ανακάτεμα της βαλίτσας του καί 
τό μεσημέρι ό ΕύθυμιΑδης τού φέρνει μια φ ω τογραφ ία  στή όποία έκπληκτος 
ό ’Ο λύμπιος δέν δυσκολεύεται να  Αναγνωρίσει τόν έναν Από τούς δυό Ανδρες 
τού τραίνου πού παρακολουθούσαν τόν Αγνωστο μέχρι στιγμής συνταξιδιώ
τη του πού ρίχτηκε στό κ ε ν ό . Τό βράδυ ό ’Ολύμπιος καί ή ’Α ννιώ  βρέθηκαν 
στό κοινό μπαλκόνι τω ν δωματίων τους καί σέ λ ίγο  στό κρεββάτι τού ’Ολύ
μπιου . Ξαφνικά μέσα στή νύκτα τα γαυγίσματα τω ν σκυλιώ ν τού Εύθυ— 
μιάδη τόν κάνουν να π εταχτεί στό μπαλκόνι καί νά  διακρίνει έναν Ανδρα νά  
δρασκελίζει τόν τοίχο τού κήπου φ εύ γο ντα ς .

Τό Αλλο βράδυ πάλι ή * Α ννιώ  στό δωμάτιο τού ’Ο λύμπιου, τού φανε
ρώνει ότι είναι κόρη Ε β ρ α ίου  καί ότι ό πατέρας της σκοτώθηκε Από τούς 
Γερμανούς, άφ ίνοντας πίνακες μεγάλης Αξίας στό Γερμανό Γκρότς για  να  
έλευθερώσει τήν μάνα της καί αύτή τήν ίδια πού ήταν τότε δυό χ ρ ό ν ω ν . 01 
πίνακες είχαν κρυφθή κάπου στόν Π λαταμώ να καί τό σχεδιάγραμμα τού 
τόπου τό ε ίχε  κάποιος Σεβαστόπουλος πού περίμενε ή ’Αννιώ  για  να βρούν 
μαζύ τούς π ίνακ ες, Αφού ό Γκρότς €ΐχε έν τω  μεταξύ σκοτω θή. ‘Ο ’Ολύ
μπιος καί ή ’Α ννιώ  Αμφιβάλλουν έαν πράγματι ό Γκρότς έχει πεθάνει ή είναι 
ό ίδιος ό Σ εβαστόπουλος. *0 ’Ο λύμπιος κατάλαβε ότι ό συνταξιδιώτης του 
πρέπει να  ήταν ό Σ εβαστόπουλος. ’Α λλα οΐ Αλλοι πού τόν κυνηγούσαν ποιοί 
ή τα ν; Μέ τΙς Αμφιβολίες αύτές χώ ρισαν.

5  ό κ. Σεβαστόπουλος έμφανίζεται

ΗΤΑΝ μιά ώρα πού ή ’Αννιώ είχε Αφή
σει τό δωμάτιό μου καί δέν μπορούσα νά 
κοιμηθώ. Τό τασάκι πλάι μου ήταν γεμάτο 
Αποτσίγαρα. ’Ανατολικά, στή θάλασσα, 
άντικαθρεφτίζονταν οί πρώτες Ακτίνες του 
ήλιου. Μέσα στό δωμάτιο πλανιόταν τό 
Αρωμά της καί τά σεντόνια στό κρεβάτι 
κρατούσαν Ακόμα τό σχήμα άπ’ τό κορμί 
της. '

Μέ βασάνιζε τό γέλιο της όταν μίλησε 
για τόν σκοτωμό τού Γερμανού ύπαξιωμα- 
τικοΰ καί ή κακία πού είχα δη στα μάτια 
της. «Έσύ μπορείς νά ξεχνάς.. ’Εσένα δέν 
σέ κυνήγησαν μωρό, δέν σκότωσαν τόν 
πατέρα σου»*Είχε μεγαλώσει μέ τό μίσος 
μέσα στις φλέβες της. ’'Αραγε δμως, ήταν 
μόνο αύτό;

Προσπάθησα νά δώσω μιά έξήγησι γιά 
τό ρόλο τών ξανθών κρεμανταλάδων, Αλλά 
δέν τό κατάφερα. Λίγο Αργότερα κατάλαβα 
πώς δέν είχα καμμιά έλπίδα νά κοιμηθώ. 
Προσπαθώντας νά κάνω δσο γινόταν λιγώ- 
τερο θόρυβο, φόρεσα τό μαγιό μου, ντύ
θηκα καί βγήκα. Ή  μπαλκονόπορτα τής 
Άννιώς καί τών Εύθυμιάδηδων ήταν κλει
στή. ’'Οταν έβγαινα άπό τήν πόρτα τής 
αύλήςή κοπέλλα τής υπηρεσίας έμπαινε. 
Μέ χαιρέτησε.

—Πές στόν κύριο, δταν ξυπνήση, πώς 
πήγα γιά μπάνιο, τής είπα.

Ή  θάλασσα ήταν, έρημη καί καθαρή 
σάν κρύσταλλο. Πέταξα τά ρούχα μου καί 
ρίχτηκα στό δροσερό νερό. ’Ανοίχτηκα. Η 
πρωινή δροσιά κι’ ή . σωματική προστά- 
θεια μοΰ έκαναν καλό. *Όταν, μισή ώρα 
Αργότερα, γύρισα στήν ξηρά, ήμουν πιό 
ήρεμος. Ξαπλώθηκα' στήν Ακρογιαλιά 
στήν ρίζα ένός παραθαλάσσιου βράχου. 
Είχα μισοκοιμηθή, δτάν τόν Ακόυσα.

—Κύριε...
Μιλούσε σιγά, ψιθυριστά. Δέν ήμουν 

βέβαιος άν μιλούσαν σέ μένα.
—Κύριε...
Δέν υπήρχε κανείς άλλος γύρω. ’Ασφα

λώς μιλούσαν σέ μένα. Αναζήτησα τόν 
άνθρωπο πού έλεγε αυτό τό περίεργο «κύ
ριε». Δέν τόν είδα παρά λίγα δευτερόλεπτα 
Αργότερα. Ή ταν κρυμμένος πίσω άπό 
μιά παλιά βάρκα, τραβηγμένη στήν ξη
ρά κι’ έβγαλε μόλις τό κεφάλι του. Γνώ
ρισα Αμέσως τό Αδύνατο, πονηρό και φο
βισμένο πρόσωπό του.: *0 συνταξιδιώτης 
μου τού τραίνου!

—3‘Εσύ;
’Έβαλε τό δάχτυλο στά χείλη, σέ ση

μάδι νά σιωπήσω. ’Ύστερα ρώτησε σιγά:
—Είναι γύρω κανείς;
—Κανείς.
Σύρθηκε βιαστικά κοντά μου καί χώ

θηκε κάτω άπό τό βράχο.
—Τούς ξέφυγα.
Είχα μάθει πώς είναι κάθαρμα, πώς 

είχε συνεργασίες μέ Χιτλερικούς, πως 
βρισκόταν έδώ γιά μιά δουλειά όχι καθαρή. 
Κι* δμως δέν μοΰ ήταν Αντιπαθητικός.

—Μήν είσαι βέβαιος, τού είπα. Ξέφυ- 
γες άπό τόν ένα, πού σέ κυνήγησε δταν 
πήδησες. *0 άλλος είναι έδώ.

*0 γνώριμος φόβος, πού τόν είχα δή 
τόσο έντονα στό τραίνο, ζωγραφίστηκε 
πάλι στό πρόσωπό του.

—Τόν είδατε^
—Τόν είδα κ. Σεβαστόπουλε, τού εί

πα.
Ά ν  έβλεπε τόν. κόσμο νά γυρίζη Ανά

ποδα δέν θά έδειχνε περισσότερη έκλπηξι.
—Ξέρετε τό όνομά μου; τραύλισε.
—Κι’ αύτό κι* άλλα πολλά.

Ό  φόβος τόν έκανε .σχεδόν Αστείο. 
Μπορεί νά ήταν κατεργάρης, άλλά όπωσ- 
δήποτε δέν ήταν «σκληρός άντρας».
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—Ξέρω άκόμα καί γιατί βρίσκεσαι έδώ, 
συνέχισα.

—Μά....
Είχα τήν διάθεσι νά γελάσω.
—Πώς τό έμαθα;
Κούνησε τό κεφάλι του. Ναί.
—Είχα μιά ένδιαφέρουσα κουβέντα 

μέ τήν συνεταίρο σου.
Τώρα ήταν πιά πού ή έκπληξί του έφτα

σε στό κατακόρυφο.
—Μέ τήν συνεταίρο μου τραύλισε.
—’Ακριβώς.
Δυσκολεύτηκε νά μιλήση.
—Π ___π ....π ο ια  συνεταίρο μου;
Ε ίχα μάθει τί είδους τύπος ήταν καί 

φυσικά περίμενα πώς θά προσπαθούσε νά 
πη ψέματα. Ή  άπορία του, δμως, φαινό
ταν ειλικρινής.

Κυριολεκτικώς τά είχε χάσει.
—Δέν καταλαβαίνεις γιά ποιά σου μιλώ; 

είπα.
—Σάς όρκίζομαι σ’ δ,τι έχω ιερό, 6χι. 

Δέν καταλαβαίνω τίποτε.
—Ή  γυναίκα πού ό πατέρας τ η ς . . . . ,  

του ύπενθύμισα.
Μέ κυττουσε μέ ύφος άποβλακωμένο. 

’Ασφαλώς ήταν ό άνθρωπος πού ήξερε νά 
κρύψη κάτι, δταν ήθελε νά τό κρύψη.

—Ποιός πατέρας της; Ποιά γυναίκα;
Φαινόταν είλικρινά έκπληκτος, άλλά 

είχα άρχίσει νά θυμώνω.
—Γιατί βρίσκεσαι έδώ; τόν ρώτησα.
—Είναι μιά όλόκληρη ιστορία.
—Αύτή τήν ιστορία τήν έμαθα.
—Μιλήσατε μ έ ,.,.τό ν  φίλο ;
—Ποιό φίλο;
—Εκείνο στό τραίνο;
- Ό χ ι .
Δέν έπέμεινε.
—"Ωστε δέν έχεις ιδέα γιά τήν συνε

ταίρο σου ;
—Σάς είπα.
Δέν έπέμενα. ’Ήθελε νά κρατήση τό 

μυστικό του καί, στό κάτω της γραφής, 
είχε δίκιο. Δέν άνοίγεις στόν πρώτο τυ
χόντα, δλα σου τά χαρτιά.

—Έ ν τάξει, φιλαράκο, είπα. Έ γώ  
πάντως θά πώ στήν κυρία, δτι σέ ρΐδα.

—Γιά τδνομα του Θεού σέ ποιά κυρία;
Ά ,  6χι κι’ έτσι. Πήγαινε πολύ. Είχε 

κάθε δικαίωμα νά κρατά τά μυστικά του, 
άλλά δέν είχε κανένα δικαίωμα νά μέ 
κοροΐδεύη. Του τό ξεκαθάρισα, μ’ έναν 
τρόπο 6χι καί πολύ φιλικό.

—Μά σάς δίνω τό λόγο μου πώς δέν 
καταλαβαίνω γιά ποιά κυρία λέτε.

Τόν ρώτησα ψυχρά:
—Γιατί βρίσκεσαι έδώ;
—*Έχω----  μιά δουλειά.
—Τί δουλειά;
Δίστασε γιά λίγο. "Υστερα είπε μ’ 

έκεινο τό δειλό, συνεσταλμένο ύφος του, 
πού τό θυμόμουν καλά.

—Δέν έχω δικαίωμα νά σάς τήν φανε
ρώσω.

—Πολύ καλά.
Δέν θύμωνα γ ι’ αύτό. Του άνεγνώριζα 

τό δικαίωμα νά κρατήση μυστική τήν 
«άποστολή» του. "Ολη αύτή ή Ιστορία 
τών κρυμμένων άριστουργημάτων δέν 
ήταν ύπόθεσι, πού μπορείς νά τήν διηγησαι 
στό καφενείο. Σηκώθηκα.

—Που θές νά σου στείλω τά πράγματά 
σου; ρώτησα.

—Θά βρώ έναν τρόπο νά πάρω τή βα
λίτσα μου, είπε.

Δέν ήξερε, που θά μείνη ή δέν ήθελε νά 
μου πη;

—Ό χ ι τή βαλίτσα σου. Τά πράγματά 
σου. Τή βαλίτσα σου τήν έκαναν κουρέλι.

—Ποιός;
—’Εκείνοι πού έψαχναν νά βρουν τό 

σχεδιάγραμμα.
Δέν ρώτησε «ποιό σχεδιάγραμμα». 

Σιωπηρά παραδεχόταν τήν ύπαρξί του.
—Φυσικά δέν βρήκαν τίποτε, κατέληξα.
Χαμογέλασε χωρίς νά άπαντήση. Ή ταν 

ένας παλιανθρωπάκος, άλλά όπωσδήποτε 
δέν ήταν άντιπαθητικός. Μάζεψα τά ρούχα 
μου.

—Μήπως θέλεις νά διαβιβάσω τίποτε 
στήν κ. Λεονάρδου; τόν ρώτησα.

Μέ κύτταξε μέ τόν τρόπο πού κυττάζει 
ένας άνθρωπος κάποιον, γιά τόν όποιον 
δέν είναι βέβαιος άν μιλή άστεΐα ή σοβαρά.

—Στήν κ. Λεονάρδου; ρώτησε.
—Ά ,  ναί, ξέχασα πώς μου είπες δτι 

δέν τήν ξέρεις.
—Είναι ή κυρία πού λέτε, δ τ ι. . . .
Τόν έκοψα, μή ξέροντας άν έπρεπε νά 

θυμώσω ή νά γελάσω.
—Ακριβώς, ή κυρία πού λέω δτι__
’Έρριξα τά ρούχα μου στόν ώμο κι’ 

έτσι, δπως ήμουν μέ τό μαγιό, άνηφόρισα 
πρός τό σπίτι τού Εύθυμιάδη.

Πριν φτάσω τούς είδα στήν βεράντα 
γιά τό πρωινό. Ή ταν  κι* οί τρεις. Οί 
Εύθυμιάδηδες καί ή Άννιώ.

—Πού μάς τό σκάσατε έσεΐς πρωί- 
πρωί; φώναξε τήν ώρα πού άνέβαινα ή 
χαϊδεμένη οίκοδέσποινα.

Εξήγησα γιά τό πρωινό μου μπάνιο. 
Ή  Άννιώ μέ ύποδέχτηκε μέ τό βλέμμα 
τών άνθρώπων, πού έχουν ένα κοινό μυ
στικό. "Οσο γιά τόν Εύθυμιάδη ήταν στά 
κέφια του.

—Φαντάζομαι πώς τό κολύμπι θά σοΰ 
άνοιξε τήν δρεξι.

Φρόντισε ό ίδιος γιά τό πρωινό μου καί 
μιλήσαμε γιά θέματα, πού, αύτή τή στιγμή, 
μοΰ ήταν όλότελα άδιάφορα. "Ολη τήν ώρα 
ή Άννιώ μέ χαΐδευε μέ τό βλέμμα τής 
έρωτευμένης γυναίκας, πού άδιαφορεΐ άν 
οί άλλοι καταλάβουν τό αίσθημά της.

Θάπρεπε νάμαι εύτυχισμένος κι* δμως 
δέν ήμουν. Είχα μιά άόρατη έντύπωσι 
πώς κάτι συμβαίνει, κάτι δέν πήγαινε 
καλά. Πώς οί άνθρωποι, οί καταστάσεις 
καί τά πράγματα δέν ήσαν έτσι δπως φαί
νονταν δτι είναι.

Άνυπομονοΰσα νά βρώ τήν εύκαιρία νά 
μιλήσω μέ τήν Άννιώ. Δέν ήταν εύκολο. 
Μάταια προσπάθησα νά βρώ ένα πρόσχη
μα, νά μείνωμε μόνοι. Δέν τό κατάφερα. 
Ξαφνικά, ή Λιλή μέ ρώτησε:

—Τί πάθατε έσεΐς ;
—Τί έπαθα;
—Σάν νά μή βρίσκεσθε έδώ.
Ο άντρας της μπήκε γελώντας στή 

μέση:
—Λές νάναι έρωτευμένος ό φίλος μας;
’Ήμουν έρωτευμένος. "Ενας έρωτευμέ

νος πού είχε τήν άόριστη έντύπωσι πώς 
τόν κορόΐδευαν.

Χρειάστηκε νά ξαναπάω στή θάλασσα, 
άκολουθώντας τούς φίλους μου, πού έκα
ναν τό καθημερινό τους μπάνιο, γιά νά 
μπορέσω νά μιλήσω μέ τήν Άννιώ. Είχα 
βγή πρώτος, γιά ήλιοθεραπεία, στήν άμ- 
μουδιά καί σέ λίγο ή Άννιώ μέ μιμήθηκε. 
Τό άντρόγυνο — πολύ διακριτικά — έμεινε 
στή θάλασσα.

—Τί έχεις σήμερα; μέ ρώτησε, μόλις 
ξαπλώθηκε πλάι μου.

—Τί θέλεις νάχω;
—Είσαι σάν κάτι νά σέ άπασχολή.
—Α πλώ ς ήθελα νά μείνω μόνος μαζί 

σου.
Τό πέρασε γιά έρωτική φιλοφρόνησι.
—Μή φέρνεσαι σάν παιδί.

—"Ηθελα νά σέ δώ μόνη σου, γιατί έγω 
νέα. Ή ρθε. Λ

—Ποιός ;
—Ό  συνεταίρος σου, ό Σεβαστόπουλος.
—Είσαι βέβαιος ;
—Τόν είδα.
Τό πρόσωπό της έγινε σοβαρό.
—Πού ;
—Τού μίλησα. Ή  μάλλον αύτός μέ 

πλησίασε καί μοΰ μίλησε.
Υπήρχε αύτή ή άνησυχία στά μάτια 

της ή τήν φαντάστηκα ;
—Σοΰ μίλησε ;
—Ναί. Ε ίχα βγή άπό τήν θάλασσα, μέ 

πλησίασε μέ χίλιες προφυλάξεις καί μοΰ 
μίλησε.

Προσπάθησε νά φανή ξένοιαστη — 
άλλά ήμουν βέβαιος πώς δέν ήταν.
• —Σοΰ ζήτησε τή βαλίτσα του ;

—Ό χ ι. Δέν ένδιαφέρεται γιά τή βα
λίτσα του.

—Σ έ. . . .  —δίστασε γιά λίγο πριν συμ-
πληρώση τήν φράσι της — ___σέ ρώτησε
γιά μένα;

- Ό χ ι .
Πάλι τό νόμισα πώς ή άπάντησί μου τήν 

ήσύχασε, άλλά δέν ήμουν βέβαιος. Ή  
Άννιώ χαμογέλασε.

—"Ωστε κατάφερε νά τοΰ ξεφύγη.
Μιλοΰσε γιά τόν δεύτερο ξανθό κρε

μανταλά τοΰ τραίνου.
—Είναι πολύ πονηρός αύτός ό Σεβα

στόπουλος, είπε.
—Πολύ πονηρός, συμφώνησα.
Μούρριξε ένα γρήγορο έρωτηματικό 

βλέμμα, πού ή έννοιά του ήταν σαφής : 
Γιατί τδλεγα;

—Σκέψου πώς μοΰ φέρθηκε σάν νά 
άγνοοΰσε όλότελα τήν ύπαρξί σου, είπα.

"Οπως ήταν ξαπλωμένη στήν άμμουδιά 
γύρισε, άκουμπώντας τό κεφάλι στά πόδια 
μου.

—Τόν ρώτησες ;
—Κατά κάποιο τρόπο.
—Δηλαδή ;
—Τοΰ έκανα νΰξι γιά τήν «συνεταίρο» 

του.
—Καί ;
—Φέρθηκε σάν νά μή καταλάβαινε τί 

έλεγα.
Ή  Άννιώ γέλασε.
—Πολύ πονηρός. Αύτός ό άνθρωπος 

δέν έμπιστεύεται κανέναν καί τίποτε.
Ό  Εύθυμιάδης κι* ή γυναίκα του, πού 

έβγαιναν άπό τήν θάλασσα καί ήρθαν νά 
ξαπλωθούν κοντά μας, σταμάτησαν τήν 
κουβέντα μας.

Μήπως τό αίσθημά μου γιά τήν Άννιώ 
μέ έκανε ιδιαίτερα εύαίσθητο σέ παρά
λογες ύποψίες; Δέν ήταν φυσικό ό Σεβα
στόπουλος νά φερθή δπως φέρθηκε; Γιατί 
θά πρόδινε σέ έναν ξένο, δπως έγώ, τή 
συνεργασία του μέ τήν Άννιώ κι δ,τι δή
ποτε άλλο; «Αύτός ό άνθρωπος δέν έμπι- 
στεύεται κανέναν καί τίποτε». Τά λόγια 
της Άννιώς ίσως ήταν ή μόνη άπάντησί 
στά έρωτήματα πού μέ βασάνιζαν. "Οπως 
άνηφορίζαμε γιά τό σπίτι ή Άννιώ βρέ
θηκε κοντά μου. Ό  Εύθυμιάδης κι ή γυ
ναίκα του προπορεύονταν άγκαλιασμένοι.

—"Εμεινε έδώ; μέ ρώτησε σιγά.
Μιλοΰσε γιά τόν Σεβαστόπουλο.
—Νομίζω.
—Σοΰ είπε ποΰ έγκαταστάθηκε ;
—Ό χ ι, τό άπέφυγε. "Οπως τό είπες, 

αύτός ό άνθρωπος δέν έμπιστεύεται κα
νέναν καί τίποτε.

—Θά φροντίση νά μέ βρή μόνος του.
Τάχυνε τό βήμα της γιά νά φτάση τούς 

άλλους. Καί βέβαια 0 Σεβαστόπουλος θά
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H ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ’Αστυνομικό

Μυθιστόρημα

φρόντιζε νά τή βρή μόνος του, μια καί 
γι’ αύτό τό σκοπό είχε κάνει τό ταξίδι.

Κι όμως δεν φρόντισε. Πέρασε ή μέρα, 
ήρθε ή άλλη κι ό άνθρωπάκος δέν φάνηκε. 
Καί τό πιό περίεργο ήταν πώς καί ή Άννιώ 
δέν φαινόταν νά άνυπομονή. Ή ταν κάτι 
πού δέν τό καταλάβαινα. Ό ,τ ι  είχε συμβή 
ώς τώρα — καί ή «φιλοξενία» των Εύθυ- 
μιάδηδων καί τό ταξίδι της στήν Ελλάδα— 
είχαν ένα καί μοναδικό σκοπό. Νά συναν- 
τηθή μέ τόν «συνεταίρο» της στόν Πλα- 
ταμώνα. Τώρα ό «συνεταίρος», βρισκόταν 
έδώ καί ή συνάντησις δέν γινόταν.

Τή δεύτερη νύχτα, πού ήρθε στο δωμά
τιό μου, τή ρώτησα :

—Τόν είδες ;
—’Ό χι.
—Δέν είναι περίεργο πού δέν φρόντισε 

εκείνος νά σέ δη ;
—Ό χ ι, δέν είναι περίεργο. Ξέχασες πώς 

τόν παρακολουθούν; Πώς ό ένας άπό τούς 
διώκτες του βρίσκεται κιόλας έδώ; ’Ασφα
λώς, ό Σεβαστόπουλος παίρνει τά μέτρα 
του.

Ή ταν σωστό.
—’Αννιώ, ποιοι είναι αύτοί οί άνθρωποι; 

Γιατί τόν παρακολουθούν ;
—Τά είπαμε καί προχθές. Δέν ξέρω 

ποιοι είναι, άλλά σίγουρα ξέρουν την ύπό- 
θεσι. Παρακολουθούν τόν Σεβαστόπουλο 
γιά νά βροΰν τήν συλλογή. Ό  ίδιος ίσως 
ξέρει. 'Όταν συναντηθούμε θά μοΰ πή.

—* Αλλά έκεΐνος----
Έβαλε τό χέρι της στό στόμα μου.
—Δέν νομίζεις πώς άρκετά άσχοληθή- 

καμε μέ τούς άλλους; Πώς ώρα είναι νά 
άσχοληθοΰμε καί μέ μας τούς δυό ;

Ήμουν άνόητος νά καταστρέφω μέ 
υποψίες τις ώρες της εύτυχίας μου. Μέρα 
μέ τη μέρα ή Άννιώ φαινόταν δλο καί 
περισσότερο έρωτευμένη. Είχε καταργή
σει σχεδόν τά προσχήματα καί φρόντιζε 
νά βρίσκεται διαρκώς μαζί μου. Σάν νά 
φοβόταν πώς θά μέ χάση, αν μέ άφηνε 
μόνο μου.

Είχε πάψει, θάλεγες, νά ένδιαφέρεται 
γι* αύτό πού άποτελοΰσε τόν σκοπό τού 
ταξιδιού της. Περισσότερο άπό έκείνην 
τό σκεπτόμουν έγώ.

—Τί νάγινε; τή ρώτησα τήν τρίτη μέρα.
—Ποιός ;
Ρωτούσε «ποιός» σάν νά μήν ήταν ένας 

καί μόνο ό άνθρωπος πού περίμενε.
—Ό  Σεβαστόπουλος.
—Ασφαλώς, θά προσπαθή νά ξεφορ- 

τωθή τούς άλλους. Θά φανή.
—Ά λλά .. . .
Μ* έκοψε μ* ένα παιχνιδιάρικο χαμό

γελο.

—Σ ’ ένδιαφέρει τόσο πολύ ό Σεβαστό
πουλος ;

—Μά ή συλλογή.........
—'Υπάρχουν κι άλλα πιό σπουδαία άπό 

τή συλλογή.
Ναί, ήμουν άνόητος νά καταστρέφω μέ 

τέτοιες σκέψεις τις όμορφες ώρες μας. 
Αποφάσισα νά άδιαφορήσω κι έγώ.

Ή  δουλειά μου — τά συμπληρωματικά 
σχέδια της βίλλας — μ* άπασ^ολοΰσε 
έλάχιστα, γιά νά μή πώ καθόλου. Ά πο
τελοΰσε ένα εύγενικό πρόσχημα τού Εύ- 
θυμιάδη γιά νά μέ φιλόξενη. Ή  Λιλή 
φαινόταν νά εύνοή τό «ειδύλλιό » μου κι 
ό άντρας της διασκέδαζε μ* αύτό. Μέ πεί
ραξε κιόλας, λέγοντάς μου, πώς θύμιζα 
έρωτευμένο μαθητή. Στό τέλος τά κατά- 
φερα. Έπαψα νά σκέπτωμαι τόν Σεβα
στόπουλο καί τις ιστορίες του. Καί τότε 
έγινε εκείνο πού μέ άναστάτωσε.

’Έγινε άκριβώς τήν τέταρτη μέρα άπό 
τήν έμφάνισι τού Σεβαστόπουλου, τό 
πρωί, δταν πηγαίναμε γιά τό άπαραίτητο 
μπάνιο.

Ό  Εύθυμιάδης ήταν λίγο κακοδιάθετος 
κι έμεινε στό σπίτι. Μέ παρεκάλεσε νά 
συνοδέψω έγώ τις δυό γυναίκες στή θά
λασσα.

Κατηφορίζαμε προς τό συνηθισμένο μας 
μέρος στήν άκρογιαλιά, δταν ξεπρόβαλε ό 
Σεβαστόπουλος. Ό  άνθρωπάκος διασταυ
ρώθηκε μαζί μας καί προσπέρασε, σάν νά 
μή μας γνώριζε. Μόνο τό βλέμμα του, 
γρήγορο καί φιλικό μέ χαιρέτισε.

Έρριξα Ινα βλέμμα στήν Άννιώ. 
Φλυαρούσε μέ τήν Λιλή Εύθυμιάδη, χωρίς 
τίποτα νά δείχνη πώς πρόσεξε τόν Σεβα
στόπουλο. Κι δμως είχε περάσει πολύ 
κοντά της, σχεδόν τήν άγγιξε. Θάπρεπε 
νά θαυμάσω τήν αύτοκυριαρχία της. Κι 
δμως δέν τήν θαύμασα. Είχα τό δυσάρεστο 
αίσθημα πώς κάτι δέν βρισκόταν στή θέσι 
του, κάτι δέν πήγαινε καλά. Βέβαια, ή 
Άννιώ δέν μπορούσε νά. μιλήση γιά τόν 
άνθρωπάκο μπροστά στή φίλη της. Μπο
ρούσε, δμως, μ* ένα βλέμμα, μ* ένα νόημα 
νά συνεννοηθή μαζί μου. Δέν είδα ούτε τό 
βλέμμα, ούτε τό νόημα. Ή  Άννιώ φερνό
ταν σάν νά μήν είχε δη τόν Σεβαστόπουλο. 
Κι επειδή ήταν άδύνατο νά μή τόν δη, σάν 
νά τόν είδε καί νά μή τό γνώρισε. Σάν νά 
της ήταν άγνωστος. Ή  Λιλή πρόσεξε πώς 
ήμουν σκεπτικός.

—Τί έπαθες έτσι άπότομα; μέ ρώτησε.
—Τί θές νά πάθω; Μ* ενοχλεί ή ζέστη 

κι άνυπομονώ νά βρεθώ στό νερό.
Μέσα στή θάλασσα προσπάθησα νά 

ξεμοναχιάσω γιά λίγο τήν Άννιώ καί τά 
κατάφερα γρήγορα. Ή  οικοδέσποινά μας 
βιάστηκε νά βγή στήν άμμουδιά γιά τήν 
ήλιοθεραπεία της, πού τήν ένδιέφερε 
περισσότερο άπό τό κολύμπι.

—Ανοιγόμαστε; μοΰ πρότεινε ή Ά ν
νιώ.

Κολυμπούσε μέ δυνατές, σίγουρες κι
νήσεις, δπως δυνατή καί σίγουρη ήταν 
σέ δλα της. Τήν έφτασα πεντακόσια μέτρα 
άπό τήν ξηρά κι έκεΐ σταματήσαμε.

—Κουράστηκες; μέ ρώτησε.
Ήμασταν οί δυό μας. Κανείς δέν υπήρ

χε γύρω μας γιά νά μας άκούση. Είχε 
τώρα δλη τήν εύχέρεια νά μοΰ μιλήση γιά 
τήν έμφάνισι τού Σεβαστόπουλου. Έπρεπε 
νά μοΰ μιλήση γιά τήν έμφάνισι τού Σε
βαστόπουλου.

—Έ χεις διάθεσι νά πάμε πιό βαθειά; 
μέ ρώτησε.
Μιλούσε γιά δ,τι δήποτε άλλο, έκτός άπό 

κείνο πού μ* ένδιέφερε. Παρακαλοΰσα τό 
Θεό μέσα μου νά μοΰ μιλήση γιά τήν

συνάντησι μέ τόν Σεβαστόπουλο. Τρόμαζα 
μπροστά στήν ιδέα πώς δλα ώς τώρα ήταν 
ένα ψέμα, ένα άπέραντο, τρομερό ψέμα.

—Λοιπόν, θέλεις νά πάμε πιό βαθειά; 
ξαναρώτησε.

—νΟχι, καλά είμαστε έδώ. Δέν είμαι 
καί σέ πολύ καλή φόρμα σήμερα.

—Τό πρωί ήσουν θαυμάσια. Τί έπαθες;
Αφού δέν μιλούσε έκείνη θά μιλούσα > / εγω.
—Σκέπτομαί αύτόν τόν κατεργάρη.
—Ποιόν;
—Τόν Σεβαστόπουλο.
—Πάλι ; Μά σοΰ είπα. Κάποτε θά φανη.
Έ να  ψέμα! 'Όλα ώς τώρα ήταν ένα 

τεράστιο ψέμα. Ή  Άννιώ δέν ήξερε τόν 
Σεβαστόπουλο.

Δέν τόν είχε δη ποτέ της. 'Όλη ή Ιστο
ρία της γιά τήν συνάντησι μαζί του, γιά 
τις προτάσεις του καί τόν «συνεταιρισμό» 
ήταν ένα ψέμα. Ή  Άννιώ δέν είχε συ
ναντήσει ποτέ τόν Σεβαστόπουλο!

—Μά, τί έπαθες ;
Ή μουν ζαλισμένος. Νόμιζα πώς ή 

φωνή της έρχόταν άπό μακρυά.
—Σοΰ είπα. Δέν είμαι σέ καλή φόρμα 

σήμερα. Θά γυρίσω.
—Θέλεις νάρθώ μαζί σου ;
—*Όχι, δέν χρειάζεται.
Κολυμπούσα δσο γινόταν πιό άργά πρός 

τήν άκρογιαλιά, δπου μέ περίμενε ή Λιλή. 
Είχα άνάγκη νά σκεφτώ. Ή  ξαφνική άπο- 
κάλυψι μέ χτύπησε σάν γροθιά στό κε
φάλι. Τό έλεγα καί τό ξανάλεγα στόν 
έαυτό μου σάν νά μπορούσε αύτή ή έπα- 
νάληψι νά μοΰ δώση τήν έξήγησι στά 
άνεξήγητα. « Ή  Άννιώ δέν ξέρει τόν 
Σεβαστόπουλο. Δέν τόν έχει συναντήσει 
ποτέ της. Μοΰ είχε πη ψέματα. Ή  Ιστορία 
της ήταν ψεύτικη. Όλότελα ψεύτικη».

Όλότελα; ’Ό χ ι Ή ξερε τήν ΰπαρξι τού 
Σεβαστόπουλου. ’Ήξερε πώς βρίσκεται 
στό τραίνο. Ή ξερε καί τό όνομά του. 
Μόνο πού δέν είχε συναντηθή ποτέ μαζί 
του. Ά πό τά άλλα δμως; Τί ήταν ψέματα 
καί τί άλήθεια; Καί κυρίως γιατί νά πη 
σ’ έμένα ψέματα;

Δέν ήταν ύποχρεωμένη νά μοΰ διηγηθή 
τήν Ιστορία της χαμένης συλλογής τού 
πατέρα της, δέν είχε άνάγκη νά μοΰ διη- 
γηθή καμμιά Ιστορία. Γιατί μοΰ διηγήθη- 
κε μιά Ιστορία ψεύτικη; Καί τί ζητούσαν 
ή Άννιώ, ό Σεβαστόπουλος, οί δυό άλλοι 
στόν Πλαταμώνα; Τή χαμένη συλλογή 
τών έργων τέχνης; Μά άραγε υπήρχε 
αύτή ή συλλογή; Τώρα πιά μπορούσα 
νά άμφιβάλλω γιά δλα.

Πλησίαζα στήν άκρογιαλιά. Ό  άνθρω
πάκος, λοιπόν, πού ξαφνιάστηκε, δταν 
τού μίλησα γιά μιά κυρία «συνεταίρο» 
του ήταν είλικρινής. Δέν έκρυβε, δπως 
νόμισα, τούς συνεργάτες του, άλλά άγνο- 
όΰσε τήν ΰπαρξι τής Άννιώς. Καί στή 
σημερινή συνάντησι μας τό βλέμμα του 
τδδειξε. Οί δυό γυναίκες πού συνώδευα, 
ήταν όλότελα άγνωστες γι* αύτόν. Βγήκα 
άπό τό νερό καί ξαπλώθηκα πλάι στήν 
Λιλή, στήν άμμουδιά. Είχε κρυμμένο τό 
κεφάλι της κάτω άπό ένα ψάθινο καπέλλο.

—Ή  Άννιώ συνεχίζει, έ ;
—Ναί.
—Αύτή ή κοπέλλα θαρρείς κι είναι άπό 

σίδερο. Δέν κουράζεται ποτέ. Δέν μοΰ λές, 
τώρα πού είμαστε οί δυό μας είσαι στ* 
άλήθεια έρωτευμένος μαζί της ;

Δυστυχώς ήμουν.
—Δέν ξέρω καλά - καλά κι’ έγώ, άπάν- 

τησα.
—’Εκείνη φαίνεται ξετρελλαμένη μαζί 

σου, άλλά πρόσεξε.
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Τό χαμόγελό μου ήταν ψεύτικο.
—Νά προσέξω, τί ;
—Μή πέσης μέ τα μούτρα σ* αύτόν τόν 

έρωτα. Νά ξέρης που νά σταθής. Ή  
Άννιώ είναι γυναίκα πού διασκεδάζει μέ 

I τύν έρωτα. Δέν καίγεται άπ* αύτόν.
—Μά, έσύ ή ίδια είπες. . . .
—Πώς φαίνεται ξετρελλαμένη μαζίσου. 

Ναί. Είναι ξετρελλαμένη δπως ξετρελ- 
I λαίνεται μ* ένα καινούργιο παιχνίδι καί 
I τά λοιπά καί τά λοιπά. "Υστερα πώς νά 
Η σου πώ; Σάν νά τό παραδείχνη πώς είναι 
I έρωτευμένη μαζί σου.

—Θές νά πής πώς μέ κοροϊδεύει, ρώ- 
I τησα.

—"Οχι, βέβαια. Α πλώ ς θέλω νά πώ 
I πώς ή Άννιώ είναι γυναίκα, πού δέν άφή- 
I νει τά φτερά της νά καούνε στόν έρωτα. 
I ΓΥ αύτό σου λέω. Λιγάκι κοντρόλ στό 
I αίσθημά σου, γιά νά πάνε δλα καλά.

«Γιά νά πάνε δλα καλά». "Ολα πήγαι-
■ ναν άσχημα. Κύτταξα τήν Άννιώ, πού 
I κολυμπούσε άργά πρός τήν άκρογιαλιά..

—Λιλή, τί ξέρεις γιά τήν φίλη σου ; 
- Τ ί  ξέρω;

J —Ναί. Τί ξέρεις γι* αύτήν;
—Πώς είναι όμορφη, χαριτωμένη, ζων- 

I τανή, έξυπνη.
—Ό  άντρας της ;
—Δέν ξέρω τίποτα συγκεκριμένο γιά 

Η τόν άντρα της. Μιά φορά δέν ζουνε μαζί. 
—Καί γιά τό παρελθόν της;
Ά πό  τή θάλασσα ή Άννιώ μάς χαιρε- 

I  τοΰσε μέ φωνές. Ή  Λιλή της άπάντησε 
I  κουνώντας τό χέρι της.

—Τίποτα. Τή γνώρισα σ* ένα ταξίδι μου 
Η στό έξωτερικό, τήν κάλεσα νάρθή — καί
I ήρθε.

Χαμογέλασε.
—Στήν άρχή τήν ζήλεψα κιόλας λίγο. 
—Γιατί ;
—Είχα τήν έντύπωσι πώς, πριν άπό 

Η μένα, είχε γνωρίσει τόν άντρα μου καί 
I  μου τδκρυβε.

—Τόν είχε γνωρίσει;
—Σου είπα. Αύτή τήν έντύπωσι σχη- 

1 μάτισα στήν άρχή, μόλις ήρθε. ’Αλλά 
I  γρήγορα κατάλαβα πώς είχα λάθος.

Είχε λάθος; Δέν πίστευα πιά τίποτα. 
Ή  Άννιώ μου είχε πή ψέματα γιά τόν 

Η Σεβαστόπουλο. Μπορούσε νά πη καί γιά 
I  δλα τά άλλα.

—ΤΙ ήταν έκεΐνο πού σ’ έκανε νά σχη- 
I  ματίσης αύτή τήν έντύπωσι; έπέμεινα'.

Ή  Λιλή γέλασε. "Ωρα ήταν νά άρχίσω 
Η νά ζηλεύω τώρα έγώ τόν Εύθυμιάδη.

—Δέν ξέρω. "Οταν συναντήθηκαν μου 
I φάνηκε πώς δέν τήν έβλεπε γιά πρώτη 
Η φορά. ’Αλλά σου είπα. ’Έκανα λάθος.

Η  Άννιώ έβγαινε άπό τή θάλασσα, 
Η πιό φρέσκια καί πιό όμορφη άπό κάθε
■ άλλη φορά. ’Ήρθε κοντά μας, τινάζοντας 
I  τά νερά άπό τό μελαμψό της κορμί.

—Τι λέτε σείς οί δυό, ρώτησε.
—Μιλούμε γιά σένα, άπάντησε χαμο

ί  γελώντας ή Λιλή.
—Ε λπίζω  νά μή μέ ξεσχίσατε, είπε 

I  γελώντας καί ξάπλωσε κοντά μας. Αύτός 
I  ό τύπος σέ έσένα γνέφει; μέ ρώτησε.

Γύρισα πρός τό μέρος πού μοΰ έδειχνε. 
I  "Ορθιος, πίσω άπό τό βράχο στεκόταν ό 
I  Σεβαστόπουλος. Ό  Σεβαστόπουλος πού 
I  ή Άννιώ δέν τόν ήξερε.

Κι* άν είχα όποιανδήποτε άμφιβολία —
■ που δέν είχα πια — ή ίδια φρόντισε νά τή
■ διώξη μέ τά τελευταία λόγια της. Ό  Σε- 
I  βαστόπουλος χάθηκε πίσω άπό τό βράχο 
I  του. Οί δυό γυναίκες άρχισαν νά φλυαρούν.
I Δέν τις άκουα παλεύοντας μέ μπερυεμένα 
I  αίσθήματα καί σκέψεις πού δέν ώλοκλη-

ρονόντουσαν. Γιατί μοΰ είχε πη ψέματα 
ή Άννιώ; Γιατί μοΰ διηγήθηκε'τήν ιστο
ρία της συλλογής, ένώ είχε κάθε εύχέρεια 
νά μή μιλήση γι* αύτήν ; Πώς ήξερε τόν 
έρχομό τού Σεβαστόπουλου, άφού δέν 
ήξερε τόν ίδιο ;

—Μά τί έπαθες σήμερα έσύ;
Βγήκα άπό τις σκέψεις μου.
—Έ γώ  ;
—Ή  Λιλή σοΰ μιλούσε κι* οότε τήν 

άκουγες. Στή θάλασσα πάλι είχες τά 
χάλια σου.

Δικαιολογήθηκα πώς δέν ένοιωθα πολύ 
καλά.

—Τότε νά γυρίσωμε.
Ξεκινήσαμε γιά τό σπίτι. Οί δυό γυ

ναίκες φλυαρούσαν πάντοτε. Κάθε τόσο 
δμως ή Άννιώ γύριζε καί μοΰ έρριχνε 
ένα άνήσυχο βλέμμα. ΤΗταν ή άνησυχία 
τής έρωτευμένης γυναίκας, πού δέν κα
ταλαβαίνει τί συμβαίνει στόν φίλο της — 
ή κάτι περισσότερο;

Ό  Εύθυμιάδης μάς περίμενε στή βεράν
τα.

—Έσύ είπες πώς είσαι κακόκεφος, 
τού είπε ή γυναίκα του, άλλά .6 φίλος μας 
δέν είναι καλά.

—Τί  ̂ έχει ;
* Υπήρχε πραγματικά αύτό τό γρήγορο 

βλέμμα συνεννοήσεως άνάμεσα στόν Εύ
θυμιάδη καί τήν Άννιώ ή τό φαντάστηκα; 
Κύτταξα στά μάτια τόν φίλο μου, προ
σπαθώντας νά άνακαλύψω κάτι ύποπτο. 
Δέν ύπήρχε τίποτε. Ή  ιστορία μέ τόν 
Σεβαστόπουλο μ* έκανε νά βλέπω φαν
τάσματα.

Πέρασα μιά άσχημη μέρα. Τό ίδιο 
έρώτημα μέ βασάνιζε πάντοτε. Γιατί νά 
μοΰ πή ψέματα; Ένοιωθα ένα πόνο σχε
δόν φυσικό στήν καρδιά μέ τήν ίδέα, πώς 
ή γυναίκα πού άγαποΰσα μέ κορόϊδευε. 
Πώς καί δλα τά άλλα — ή άγάπη της, 
ή γνωριμία μας —1 ήταν ένα ψέμα, σάν 
τήν ιστορία τού Σεβαστόπουλου.

"Οπως τό συνηθίζαμε, ύστερα άπό τό 
φαί, άνεβήκαμε γιά τόν άπαραίτητο με
σημεριάτικο ύπνο. Γιά μιά στιγμή σκέ- 
φτηκα νά μπώ στό δωμάτιό της. Δέν 
τδκανα. Ή ταν μέρα, κι’ ό κηπουρός ή ή 
καμαριέρα μπορούσαν νά μέ δοΰν άπό τόν 
κήπο. (Κορόΐδευα τόν έαυτό μου μ* άύτή 
τήν δικαιολογία. Δέν πήγαινα νά τή βρώ, 
γιατί δέν είχα τό κουράγιο νά άντιμετω- 
πίσω μιάν έξήγησι μαζί της).

Στις πέντε κατέβηκα στό Ισόγειο. 
Κοντά στό παράθυρο ό Εύθυμιάδης μι
λούσε μέ τήν Άννιώ. Πήγα κοντά τους 
καί νόμισα πώς άλλαξαν κουβέντα μόλις 
πλησίασα. Ναί, άσφαλώς, έβλεπα πράγμα
τα πού δέν ύπήρχαν. *0 φίλος μου ήταν 
δπως πάντοτε.

—Θά πάω μιά βόλτα, είπα.
—Μόνος σου; ρώτησε ό Εύθυμιάδης.
Έρριξα ένα βλέμμα στήν Άννιώ.
—Θέλω κάποιον νά δώ.
Πίστευα πώς αύτά τά λόγια μου θά τήν 

άνησυχοΰσαν. Μέ πείραξε χαμογελώντας, 
πολύ φυσική, δπως θά φερνόταν άν δέν 
έκρυβε τίποτε κι* άν δέν είχε πή τό ψέμα
της.

Δημιούργησες κρυφές γνωριμίες στό 
χωριό ;

—’Ό χ ι καμμιά χωριατοπούλα, έ; συμ
πλήρωσε ό φίλος μου τό πείραγμά της. 
Μή ξεχνάς πώς είμαστε κοντά στόν ’Όλυμ
πο καί σ* αύτά τά ζητήματα οί όρεινοί 
Θεσσαλοί είναι πολύ εύαίσθητοι.

Απάντησα κάτι τόσο άπότομα, πού 
οί φίλοι μου μέ κύτταξαν ξαφνιασμένοι. 
Ναί, οί ύποψίες μου μ* έκαναν νά φέρ-

νωμαι σάν παιδί. Κατέβηκα στό Σταθμό. 
Αναζήτησα τόν Σεβαστόπουλο δπου μπο
ρούσα νά τόν βρώ. Δέν τόν βρήκα.

Περί μένα τή νύχτα μέ άνυπομονησία 
καί συγχρόνως μέ φόβο. Ή ξερα πώς ή 
Άννιώ θάρθή. Καί γιατί έρχόταν κάθε 
βράδυ καί γιατί ήθελε νά ζητήση έξηγή- 
σεις γιά τόν περίεργο τρόπο μου.

Ή ρθε, δταν δλα στό σπίτι τού Εύθυ
μιάδη άποκοιμήθηκαν. Μόλις μπήκε έκα
νε τήν έρώτησι, πού τήν περίμενα.

—Μά έπιτέλους, τί έχεις σήμερα ;
—Τί νομίζεις πώς έχω ;
—Δέν ξέρω, άλλά φέρνεσαι σάν παιδί. 

Δέν μπορώ νά καταλάβω κι* έγώ. Σάν 
πειραγμένο παιδί. Τί σούκανα;

Πραγματικά, ήμουν λίγο γελοίος μέ 
τόν τρόπο μου.

—Ποιόν ζήλεψες;
—Δέν είναι αύτό.
—Τότε είναι κάτι άλλο. Τ ί;
Μοΰ φερνόταν σάν νά ήμουν ένα παρά

λογα θυμωμένο παιδί. Δέν μπορούσα 
νά κάνω άλλοιώς. Έ πρεπε νά μιλήσω.

—Γιατί μοΰ είπες ψέματα; είπα.
—Ψέματα; Γιά ποιό πράγμα, σοΰ είπα 

ψέματα;
—Γιά τόν Σεβαστόπουλο.
Δέν κατάλαβε τά λόγια μου — ή έδειξε 

πώς δέν τά κατάλαβε.
—Δέν ξέρω, τί ;
—Δέν ξέρεις τόν Σεβαστόπουλο. Δέν 

τόν έχεις δή ποτέ σου. "Ολα δσα μοΰ 
είπες γιά τόν συνεταιρισμό, γιά τήν συ- 
νάντησι στό Παρίσι, γιά τό ραντεβού 
στόν Πλαταμώνα, ήταν ένα ψέμα. Έ να  
άπέραντο ψέμα, είπα σχεδόν δυνατά.

Γιά μιά στιγμή φάνηκε νά παλεύη άνά
μεσα στήν προσπάθεια νά .καταλάβη τί 
έλεγα καί στό θυμό, πού τής προκαλοΰ- 
σαν τά λόγια μου.

—Μά τί είναι αύτά πού λές ; είπε στό 
τέλος. Γιατί νά σοΰ πώ ψέματα;

—Αύτό θάθελα νά μάθω κι’ έγώ.
Ό  θυμός νίκησε τήν άπορία. (Πόσο 

δυνατή ήταν καί πόσο ήξερε νά ύποκρί- 
νεται!).

—Θάπρεπε νά φύγω άμέσως άπ* αύτό 
τό δωμάτιο. Ά λλά έπειδή άν φύγω τώρα 
δέν πρόκειται νά σοΰ ξαναμιλήσω ποτέ, 
θά συγκρατηθώ, μοΰ είπε ψυχρά. Καί θά 
σέ ρωτήσω: Γιατί μέ βρίζεις; Γιατί πι
στεύεις σ* δλες αύτές τις άνοησίες πού λές;

Τήν άγαποΰσα ώς τήν τελευταία ίνα 
τοΰ κορμιοΰ μου κι* δμως στεκόμασταν ό 
ένας άπέναντι στόν άλλον σάν έχθροί.

—Γιατί έχω τήν άπόδειξι πώς δέν συ
νάντησες ποτέ τόν Σεβαστόπουλο. Πώς 
δέν τόν ξέρεις.

—Μπορώ νά τήν άκούσω αύτή τήν 
άπόδειξι; ρώτησε ψυχρά.

—Τό πρωί, δταν πηγαίναμε στήν πλάζ 
συναντηθήκαμε μαζί του. Διασταυρωθή
καμε. Σχεδόν σέ άκούμπησε. Καί δέν τόν 
γνώρισες. Πίστεψα, γιατί ήθελα νά τό πι
στέψω, γιατί παρακαλοΰσα νά είναι έτσι, 
πώς ύποκρίθηκες, έπειδή ήταν μπροστά 
ή Λιλή. Άλλά μείναμε οί δυό μας, δλο- 
μόναχοι στή θάλασσα. Ε κ ε ί δέν μάς 
άκουγε κανείς. Ήσουν έλεύθερη νά μοΰ 
πής δ;τι ήθελες. Σέ ρώτησα. «Τί έγινε ό 
Σεβαστόπουλος»; Περίμενα νά μοΰ πής. 
«Είναι έδώ. Τόν είδα πριν άπό λίγο». 
Κι’ έσύ είπες: «Μήν άνησυχείς. Θά φανή». 
Δέν τόν είχες δή, έπειδή δέν τόν άναγνώ- 
ριζες. ’Επειδή δέν τόν είχες συναντήσει 
ποτέ. Έπειδή δλη ή Ιστορία σου ήταν 
ψεύτικη.

Μέ άκουγε σάν χαμένη.
—Συνάντησα έγώ τόν Σεβαστόπουλο ;



—Nat, Κι* άν ήμουν τόσο άνόητος νά 
πιστέψω πώς δεν τον πρόσεξες, γιατί 
ήθελα μέ δλη μου την καρδιά νά είναι 
άλήθεια, σε λίγο, μου έκοψες κι* αύτή 
την έλπίδα, έσύ, μόνη σου. ΤΗταν δταν 
βγήκες άπό τήν θάλασσα. Καθόμασταν 
οί τρεις, έμεΐς καί ή Λιλή στήν άμμουδιά. 
Τότε μου είπες: «Αύτός ό τύπος σ’ έσένα 
γνέψει;». Μου έδειξες έναν άνθρωπο. Τό 
θυμάσαι ;

—Nat.
—Αύτός ό άνθρωπος ήταν ό Σεβαστό- 

πουλος!
Περίμενα, στο τελευταίο χτύπημα, 

νά τη δω νά χάνη τό θάρρος της, νά σω
ριάζεται μπροστά στήν άποκάλυψι της 
μεγάλης άπάτης της. Σκέφθηκε γιά μιά 
στιγμή κι* ύστερα χαμογέλασε :

—Γι’ αύτό, λοιπόν, δλα τά μούτρα σου, 
γι’ αύτό τά καμώματα, γ ι’ αύτό τά με
λοδραματικά λόγια σου ;
—Δέν φτάνει αύτό; έκανα άπελπισμένος. 
Μου είπες ψέματα. Καί, δέν ξέρω ως ποιο 
σημείο μου είπες ψέματα. Δέν μπορώ 
νά πιστέψω πιά τίποτα άπό σένα. Τίποτα. 
Οοτε τήν αγάπη σου.

—Θύμωνα μέ τόν έαυτό μου, γιατί 
ένοιωθα πώς εκείνη τήν ώρα ήμουν έτοιμος 
νά κλάψω. Ή  Άννιώ άπλωσε τό χέρι της 
στο πρόσωπό μου. Ασυναίσθητα τρα- 
βήχτηκα.

—Κουτέ, είπε. Κουτέ, πού βασανίζεις 
άδικα τόν έαυτό τσου. Ποτέ καί γιά τίποτα 
δέν σου είπα ψέματα.

ΤΗταν τό μόνο πού δέν περίμενα νά 
άκούσω. Αύτό πιά δέν ήταν θράσος. 
ΤΗταν έξωφρενισμός.

—Ποτέ, ξαναειπε.
—Μά ό...;

; —Ό  Σεβαστόπουλος; μέ πρόλαβε. Ό  
Σεβαστόπουλος δέν ήρθε άκόμα.

Δέν καταλάβαινα. Δέν καταλάβαινα 
τίποτα.

—Μά άφοΰ τόν είδα, άφοΰ τού μίλησα, 
άφοΰ τόν είδες κι* έσύ, έκανα ζαλισμένος.

—Δέν ξέρω τί συμβαίνει, δέν ξέρω 
ποιός είναι, δέν ξέρω τί σου είπε, άλλά 
αύτός ό άνθρωπος δέν είναι ό Σεβαστό
πουλος, είπε ή Άννιώ.

—Δέν είναι;
—I Οχι δέν είναι.
Περίμενα μιά δικαιολογία μιά έξήγησι, 

μιά προσπάθεια νά δικαιολογήση τήν 
στάσι της. Ά λλά αύτό ;

Είχα συναντήσει τόν άνθρωπο στο 
τραίνο. Τόν είχα δη νά τόν κυνηγούν. 
Μοΰ είχε δώσει τή βαλίτσα του. Πώς 
μπορούσε νά μήν είναι αύτός; Θυμόμουν 
ολοζώντανο τόν διάλογό μας: «Τόν είδα 
κ. Σεβαστόπουλε». «Ξέρετε τό δνομά 
μου;»· «Κι* αύτό καί άλλα πολλά».

—Αύτός ό τύπος σοΰ είπε πώς λέγεται 
Σεβαστόπουλος; άκουσα τή φωνή της 
Άννιώς.

Δέν μοΰ τό είχε πή άκριβώς έτσι. ’Εγώ 
είχα άναφέρει τό δνομα κι* έκεΐνος είχε 
άπαντήσει: «Ξέρετε τό δνομά μου;».

—Ναι, άπάντησα.
—Τότε σοΰ είπε ψέματα. Δέν ξέρω γιά 

ποιό λόγο, άλλά αύτός ό άνθρωπος σου 
είπε ψέματα. Ό  πραγματικός Σεβαστό
πουλος, ό άνθρωπος πού μέ συνάντησε στό 
Παρίσι δέν ήρθε άκόμα.

—Άλλά τότε, ό δικός σου Σεβαστό
πουλος δέν ήταν ούτε στό τραίνο. Στο 
τραίνο ήταν ό άνθρωπος) πού βρίσκεται 
έδώ. |  |

—Δέν μπορώ νά καταλάβω τί συμβαί
νει, είπε άνήσυχη ή Άννιώ.

Σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι

2 5  χ ρ ό ν ι α  π ρ ο σ φ ο ρ ά ς

Ο Μ Ι Λ Ο Ι  Φ Ι Λ Ω Ν  

Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η Σ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ 
9Ανθ]στου Χωροφυλακής

Π Ε Ρ Α Σ Ε  αρκετός καιρός άπό 
τότε που βρεθήκαμε στην Κηφι
σιά στό Ξενοδοχείο «Α Π Ε Ρ Γ Η »  
στήν δεξίωση πού έδωσε τό Σώμα 
γιά  τούς ' Ομίλους Φίλων Χωροφυ
λακής ολόκληρης τής χώρας. Σ υ
ζητήσαμε μέ τούς Προέδρους των 
'Ομίλων Προαστίων Πρωτευούσης 
άλλα και των ’Επαρχιών και δια
πιστώσαμε ότι τά  μέλη τών 'Ο μί
λων αυτών, άλλά κυρίως τά  Προε
δρεία, έχουν άποδυθεΐ σέ μιά μ ε
γάλη προσπάθεια γιά  νά γίνει γνω
στό άπό τό πλατύ ελληνικό κοινό 
τό πολύτιμο κοινωνικό έργο πού 
προσφέρουν οι άνδρες τής Χωρο
φυλακής. 'Η  προσπάθειά τους αυτή 
γίνεται χωρίς ανταμοιβή,χωρίς άντα
πόδοση. Μοναδικό κίνητρο είναι ή 
άγάπη τους προς τό Σώμα, ή συ
μπαράστασή τους προς τόν άνώ- 
νυμο Χωροφύλακα. 5Εργάζονται ά- 
κούραστοι ανάμεσα στον πολίτη 
καί στό Χωροφύλακα καί προσπα

θούν να ενημερώσουν τον πολίτη  
γιά  τό δύσκολο έργο τού άστυνο- 
μικοϋ καί νά συμπαρασταθούν μέ 
άγάπη στον Χωροφύλακα γιά  τήν 
δύσκολη αποστολή του. Μιά άγάπη 
ζεστή, όπως τήν νοιώθουν οι ίδιοι 
πού βρίσκονται πιο κοντά στά συ- 
ναισθήματά του καί γνωρίζουν τόν 
άγώνα του. Προσπαθούν ακόμη νά 
δέσουν σφιχτά τόν αΕλληνα πολί
τη μέ τόν "Ελληνα Χωροφύλακα σ3 
ένα δεσμό ανθρώπινο, κοινωνικό, 
δίκαιο.

Μέ αυτές τις σκέψεις καί γ ι  
αυτόν τόν σκοπό έπισκεφθήκαμε

'Ο Πρόεδρος τον Ο.Φ.Χ.Νέας ’Ιωνίας 
συνομιλεί μέ συντάκτη του Περιοδικού 
γιά  το έργο καί την δραστηριότητα τού 
'Ομίλου (κάτω) και τό κτίριο πού ό "Ομι
λος άνήγειρε μέ δαπάνες του στον *Αγιο 
Άνδρέα—’Αττικής (δεξιά).
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τον Πρόεδρο ενός από τούς πα- 
λαιότερονς 'Ομίλους Φίλων Χωρο
φυλακής, γ ια  νά διαπιστώσουμε τ ί  
είναι αυτό πού τούς κάνει νά 
σκορπούν με τόση απλοχεριά την 
καλωσύνη τους στη Χωροφυλακή. 
Βρεθήκαμε στην Ν. 9Ιωνία κοντά 
στον Πρόεδρο του 'Ομίλου Φίλων 
Χωροφυλακής κ . Μ αργέτη πού μάς 
δέχθηκε με την συνηθισμένη κα
λωσύνη και προθυμία πού τον δια
κρίνει και μεταφέρομε εδώ τον 
διάλογό μας.

. — Κύριε Μ αργέτη πότε ιδρύ
θηκε ό "Ομιλος Φίλων Χωροφυλα
κής Ν 9Ιωνίας.

— 'Ο  "Ομιλός μας 'ιδρύθηκε το 
1952 και μάλιστα τον περασμένο 
Φεβρουάριο γιορτάσαμε τά  25 χρό
νια του. Σ τεγά ζετα ι σέ ιδιόκτη
τα  γραφεία στον Περισσό και

I εϊμαι Πρόεδρος από διετίας αλλά από 
τότε πού ιδρύθηκε είμαι διαρκώς 
κοντά τον και τά  περισσότερα χρό
νια ώς αντιπρόεδρος. Βοηθούν πολύ 
στον "Ομιλο δ 9Αντιπρόεδρος κ %. 
Β. Μόττας, ό Γενικός Γραμμα-

Ιτεύς κ. Γ . Δηλέρης, ό Ταμίας κ.
Σωκράτης Θεολογίδης, τά  12 μέλη  

Β του Συμβουλίου, αλλά και δλα 
τά  άλλα μέλη από τά  όποια οπο

ί τελείται.
— Κύριε Πρόεδρε ποιά είναι ή 

I δράση του 'Ομίλου καί οι μελ
ί λοντικοί στόχοι σας;

—Γιά τη  δράση του 'Ομίλου μας 
Β στά 25 χρόνια του, θά σάς πώ λίγα,

δσα θυμάμαι, άλλά νομίζω δτι 
πράγματι είναι λ ίγα  σέ σχέση με  
το έργο τής Χωροφυλακής προς 
τό κοινό.9Επροικοδοτήθησαν λοιπόν 
πολλά κορίτσια άνδρών τής Χωροφυ
λακής κατά τό παρελθόν. Π ρο
σφορά του 'Ομίλου Φίλων Χωρο
φυλακής είναι τά  οικήματα πού 
στεγάζετα ι τό 9Αστυνομικό Τμήμα  
καί τό Τμήμα 9Ασφαλείας Π ερισ
σού. "Εχομε ακόμη επιπλώσει πολ
λά Γραφεία Υπηρεσιώ ν Χωροφυλα
κής. Σ τις  γιορτές τών Χριστουγέν
νων καί Π άσχα προγραμματίζομε 
διάφορες εκδηλώσεις καί προσπα
θούμε νά φέρω με τον πολίτη κοντά 
μέ τον Χωροφύλακα. 01 συνεστιά
σεις, οι χοροί, οι εορτές πού κάνει ό 
"Ομιλος έχουν αυτόν τον σκοπό 
καί χαρακτήρα. Θυμάμαι πριν από 
μερικά χρόνια οργάνωσε δ "Ομιλος 
μιά εκδήλωση στο Παναθηναϊκό 
Στάδιο πού είχε μεγάλη απήχηση  
καί επιτυχία καί οι εισπράξεις διε- 
τέθησαν γιά  τις παιδικές κατασκη
νώσεις τής  | Χωροφυλακής. Προ 
ολίγων ετών σέ μιά  επίσκεψή 
μας στις παιδικές κατασκηνώσεις 
τής Χωροφυλακής στον "Αγιο  
9Ανδρέα — 9Α ττικής, διαπιστώσαμε 
πολλές ελλείψεις καί κατορθώσαμε 
στις 20-6-1976 νά παραδώσουμε 
στον 9 Α ρχηγό Χωροφυλακής κ. 
Κουτσιανά ένα ώραϊο κτιριακό 
συγκρότημα στον χώρο τών παι
δικών κατασκηνώσεων στον "Αγιο  
9Ανδρέα πού είναι από τις καλλί

τερες τού Λεκανοπεδίου — 9Α τ 
τικής.

Γ ιά  αμέσους μελλοντικούς στό
χους θά σάς πώ τά  εξής : 'Ο  πρώτος 
πού σκοπεύομε είναι ή βράβευση 10 
μαθητών Γυμνασίων — Λυκείων τέ 
κνων άνδρών τής Χωροφυλακής μέ  
συνολικό ποσό 100 χιλιάδων δρα
χμών γιά  δσους θά αριστεύσουν 
κατά τό σχολικό έτος 1976—1977 
καί πού τά  χρήματα αυτά συγκεν
τρώθηκαν από τά  μέλη τού 'Ο μί
λου καί τις διάφορες εκδηλώσεις. 'Ο  
δεύτερος στόχος είναι ή ίδρυση 
μιάς 'Ομοσπονδίας, ας πούμε, την 
όποια θά αποτελόσουν δλοι οι "Ομι
λοι Φίλων Χωροφυλακής τής 'Ε λ 
λάδος μέ σκοπό άφ9 ενός την σύσφι- 
ξη τών σχέσεων τών 'Ομίλων μετα 
ξύ τους καί άφ9 ετέρου τών 'Ο μί
λων τής Χωροφυλακής καί τού  
κοινού.

— Π ιστεύετε κ. Μ αργέτη δτι 
σ9 δλες τις μεγάλες πόλεις πρέπει νά 
υπάρχουν "Ομιλοι Φίλων Χωροφυ
λακής;

— Βεβαίως καί βασική επιδίωξή 
μας στήν 'Ομοσπονδία 'Ομίλων 
Φίλων Χωροφυλακής, δταν γίνει, 
θά είναι ή ύπαρξη ενός 'Ομίλου 
Φίλων Χωροφυλακής σέ κάθε πόλη, 
για τί πιστεύω δτι τό κοινό κάθε 
πόλεως θά ένημερωθεί καλύτερα 
από τούς 'Ομίλους γιά  τό τεράστιο 
έργο τής Χωροφυλακής, τό όποιο 
πράγματι δέν μπορεί κανείς νά τό  
νοιώσει αν δέν τό ζήσει από κοντά 
καί αν δέν πλησιάσει τον Χωροφύ
λακα στήν δύσκολη αποστολή του, 
όπως εμείς πού είμαστε στούς 
'Ομίλους.

Α υτά  μάς είπε δ ακούραστος 
Πρόεδρος τού 'Ομίλου Φίλων Χωρο
φυλακής Ν . 9Ιωνίας κ. Μ αργέτης 
συνταξιούχος ήδη καί τέως Πρόε
δρος τής Γενικής Συνομοσπονδίας 
Αυτοκινητιστών 'Ελλάδος. Τά λό
για  αυτά βγαίνουν καί από τις καρ
διές δλων τών Προέδρων τών 
'Ομίλων Φίλων Χωροφυλακής τής  
χώρας. "Ολοι έχουν τά  ίδια αισθή
ματα, δλοι αναγνωρίζουν τήν κοι
νωνική καί εκπολιτιστική αποστολή 
τής Χωροφυλακής.
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A G A H T I K H

Τ Ε Ν Ν Ι Σ

ένα βπόρ μέ

πα^κόβμια

άνα^νώριβη

Σ Π Υ Ρ Ο Σ  Τ Ζ Ε Τ Ζ Ι Α Σ  
Π ο λ ι τ ι κ ό ς  ‘Υ π ά λ λ η λ ο ς  

Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς

Ή  'Ιστορία του

Ένας Ά γγλος Ταγματάρχης, ό Γουΐν- 
φιλντ θεωρείται ό «πατέρας» τοϋ θαυμά
σιου αύτοϋ άθλήματος, περίπου τό 1873. 
Ή  άρχική του όνομασία ήταν «σφαίρισις» 
λίγο άργότερα δμως πήρε την τελική 
σημερινή του όνομασία δηλαδή ΤΕΝΝΙΣ.

Τέσσερα χρόνια πέρασαν μόνο άπό τήν 
έμφάνισή του γιά νά γίνη καί τό πρώτο 
πρωτάθλημα στήν άγγλική πόλι Γουΐμ- 
πλεντον, μέ διοργανωτή τότε, τόν όμι
λο «Κρίκετ—Τέννις». Τό ότι στό σύντομο 
έκεϊνο διάστημα τών τεσσάρων χρόνων και 
συγκεκριμένα τό 1877 έγιναν οί πρώτοι 
έπίσημοι άγώνες άποδεικνύει ότι οί Βρετ- 
τανοί έδειξαν μεγάλο ένδιαφέρον καί 
συμπαράσταση στό σπόρ αύτό πού διαδό
θηκε γρήγορα σέ εύρεΐα κλίμακα οτό πλα
τύ κοινό.

Ένας αίώνας πέρασε άπό πότε. Εκατό 
χρόνια άκριβώς (1877—1977) άργότερα, 
τό Τέννις έγινε ένα άπό τάπιό δημοφι
λή σπόρ σέ όλες σχεδόν τις χώρες τοϋ 
κόσμου, καί σέ όρισμένες μάλιστα άπό 
αύτές συναρπάζει στήν κυριολεξία τις 
πλατειές μάζες τών φιλάθλων, *πού πλη
ρώνουν άδρά, γιά νά παρακολουθήσουν 
έναν άγώνα του.

Τό «κύπελλο—Νταίηβις», τό Διεθνές 
τουρνουά «Φόρεστ Χώλλ» καί τό κύπελ
λο «Κράμμερ» (γιά έπαγγελματίες), είναι 
οί πιό γνωστές διοργανώσεις στήν Ύφή- 
λιο καί συγκεντρώνουν τό ένδιαφέρον 
χιλιάδων φιλάθλων, πού θέλουν νά δοϋν 
τις πιό φημισμένες «ρακέττες». Ή  σπου
δαιότερη καί μεγαλύτερη διοργάνωση

είναι τό «Κύπελλο—Νταίηβις» τό όποιο 
άρχισε τό 1900 μέ τήν συμμετοχή τών 

καλυτέρων άθλητών τοϋ κόσμου.
Τά κράτη πού συμμετέχουν χωρίζονται 

σέ ύπομίλους τής Εύρώπης—Αμερικής 
’Ασίας—’Αφρικής καί τής Αύστραλίας.

Ή  νικήτρια όμάδα κάθε ’Ηπείρου άντι- 
μετωπίζει τις νικήτριες τών ύπολοίπων. 
Στά τελικά προκρίνεται ή όμάδα πού θά 
συγκεντρώση τούς περισσοτέρους βαθμούς 
στήν ήμιτελική φάση τής διοργανώσεως 
καί άντιμετωπίζει τήν νικήτρια τοϋ περα
σμένου έτους. Μέχρι τό 1968 οτούς άγώ
νες τοϋ Κυπέλλου—Νταίηβις έλάμβαναν 
μέρος, μόνον έρασιτέχνες. Τά τελευταία 
χρόνια δμως παίρνουν μέρος καί έπαγ
γελματίες.

Τό Τέννις στή χώρα μας
Στήν Ελλάδα τό Τέννις γίνεται γνωστό 

τό 1888. Τήν χρονιά αύτή ίδρύθηκε στήν 
Κέρκυρα, ό πρώτος Ελληνικός Σύλλογος 
τό γνωστό «ΤΕΝΝΙΣ—ΚΛΑΜΠ», καί 
διεξάγονται οί πρώτοι άγώνες. Μετά άπό 
λίγα χρόνια καί συγκεκριμένα τό 1895 μέ 
τήν Ιδρυση τοϋ Όμίλου ’Αντισφαιρίσεως 
’Αθηνών, ό τότε Δήμαρχος ’Αθηναίων 
Μιχαήλ Μελάς, παρεχώρησε τόν χώρο, 
δίπλα άπό τις στήλες τοϋ ’Ολυμπίου Διός, 
στό ΖΑΠΠΕΙΟ, πού βρίσκονται άκόμη 
μέχρι σήμερα οί έγκαταστάσεις τοϋ Ό μ ί
λου. Μετά τήν πάροδο άρκετών χρόνων 
ίδρύθηκαν οί Ό μιλο ι Κηφισιάς καί Φι
λοθέης.

Ή  άνάπτυξη αύτή πού προήλθε άπό τήν 
δημιουργία τών Όμίλων είχε σάν άποτέ- 
λεσμα τήν διοργάνωση τοϋ Α' Πανελλη-
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νίου Πρωταθλήματος τό 1912, γιά νά 
άκολουθήσουν στήν συνέχεια καί πολλά 
άλλα Πρωταθλήματα μέχρι σήμερα.

Σιγά—σιγά τό Τέννις αυξάνει αίσθητά 
τήν δημοτικότητά του μεταξύ τών Ε λ 
λήνων. Δεσπόζουσες φυσιογνωμίες τήν 
προπολεμική έποχή στόν κόσμο τής Ε λ
ληνικής «ρακέττας» ύπήρξαν οί Ζαφειρό- 
πουλος—Καλλιφρονάς—‘Αργυρίου— Ξύ- 
δης—Ζάχος — Γκαριτζιώτης καί άλλοι. 
Θά πρέπει όμως νά άναφερθή καί ένα άλλο 
μεγάλο όνομα στό Ελληνικό Τέννις τοϋ 
Στάλτου, ό όποιος παρέμεινε άήττητος γιά 
είκοσιπέντε όλόκληρα χρόνια. ’Από γυ
ναικείας πλευράς Τεννίστριες πού ξεχώ
ρισαν ήταν έκείνη τήν έποχή ή Σταθάτου 
—Χαροκόπου καί ή Λελοϋ.

Στά μεταπολεμικά χρόνια, Ιδιαίτερα 
διακρίθηκαν άπό τούς άνδρες οί Τσιπου- 
ρόπουλος, Όράτης, Ρεϊγάκης, Πανα- 
γόπουλος καί Καλλύβας. ’Από τίς γυναί
κες αί Άστερή, Γεωργαντά, Άκρίβου, 
Κυριάκου κ. ά.

Σήμερα άπό τούς έν ένεργείςι άθλητές 
λάμπει όπωσδήποτε άκόμη τό άθλητικό 
άστρο τοϋ Νικ. Καλογερόπουλου τοϋ 
Γαβριηλίδη καί τοϋ Τριανταφυλλίδη.

Όπως συμβαίνει σέ όλα τά σπόρ έτσι 
καί τό Τέννις δέν ξέφυγε άπό τόν κανόνα. 
Οί πρώτοι άνθρωποι πού μόχθησάν γιά 
τήν έξάπλωσή του στήν Ελλάδα, προ
σπάθησαν νά βροϋν μιά «στέγη» γιά τό 
θαυμάσιο σπόρ. Φιλοξενήθηκαν γιά λίγα 
χρόνια στόν ΣΕΓΑΣ καί τό 1938 ίδρυσαν 
τήν δική τους 'Ομοσπονδία Άντισφαιρί- 
σεως τήν γνωστή Ε.Φ.Ο.Α.Μιά λοιπόν και 
τό 'Ελληνικό Τέννις έδώ καί άρκετό καιρό 
έχει άποκτήσει Ιδιαίτερη δημοτικότητα 
καί τείνει νά έξαπλωθή στό πλατύκοινό καί 
τό ένδιαφέρον τών φιλάθλων έκδηλώνεται 
όλο καί πιό πολύ, έπισκεφθήκαμε τόν 
πρόεδρο τής Ε.Φ.Ο.Α. κ. Δημήτριο Στε- 
φα\ ίδη καί τόν ρωτήσαμε νά μάς πή τή 
γνώμη του, γύρω άπό θέματα πού άφοροϋν 
τό Τέννις καί τήν μελλοντική έξέλιξη τοϋ 
ύπέροχου αύτοϋ άθλήματος.
—Ποϋ όφείλεται κατά τήν γνώμη σας 
κ. Στεφανίδη ή σημερινή άνοδος τοϋ Τέν- 
νις στήν Ελλάδα;
—Βασικά ή άνοδος τοϋ Τέννις στή χώρα 
μας, όφείλεται, στό ότι τό άθλημα αύτό 
έχει γίνει συνείδηση στόν Έλληνα.
—Σέ ποιό σημείο βρίσκεται σήμερα ή 
ποιοτική στάθμη τοϋ Έλληνικοϋ Τέννις 
σέ σχέση μέ τίς άλλες εύρωπαϊκές χώρες; 
—Ή  Γ.Γ.Α. συμπαρίσταται στήν προ- 
σπάθειά μας αύτή, καί έμεΐς σάν 'Ομοσπον
δία κάνουμε ό,τι είναι καλλίτερο.
Αύτό πού πρέπει Ιδιαίτερα νά τονισθή εί
ναι ή κατασκευή καί ή ύπαρξη πολλών 
νέων γηπέδων. Ά ν  συγκρίνουμε τό Ε λ 
ληνικό Τέννις μέ τών άλλων χωρών ύπάρ- 
χει τεραστία διαφορά. Πάντως προσπα
θούμε νά άξιοποιήσουμε τό έμψυχο ύλι- 
κό μας.

Πρωτάθλημα σκοποβολής Παραγωγικών 

Σχολών Ε.Δ. και Σ.Α.

Μέ διοργανώτρια τήν Σχολή ’Αξιωματι
κών Χωροφυλακής (ΣΑΧ) έγιναν οί έφε- 
τεινοί άγώνες σκοποβολής μεταξύ τών 
σκοπευτικών όμάδων τών παραγωγικών 
Σχολών ’Αξιωματικών τών Ενόπλων Δυ
νάμεων καί Σωμάτων ’Ασφαλείας. Διά
χυτη ήταν κατά τό τριήμερο τών άγώνων 
ή άγωνιστική διάθεση καί τό άνώτερο 
άθλητικό πνεϋμα τών άθλητών μαθητών 
οί όποιοι μέ γνώμονα τήν εύγενή άμιλλα 
άγωνίσθηκαν μέ άψογο ήθος γιά τήν νί
κη.

Οί άθλητές τής ΣΑΧ έντυπωσίασαντούς 
παρευρισκομένους μέ τήν άγωνιστική 
τους κατάρτιση. Συγκεκριμένα σημειώ
θηκαν οί έξής θαυμάσιες έπιδόσεις.

Α' ΗΜΕΡΑ

Στήν Καραμπίνα πρηνηδόν 0,22 ό Δόκιμος 
’Αξιωματικός ΒΛΑΧΑΒΑΣ Κων]νος κέρ
δισε τήν πρώτη άτομική νίκη μέ 384]400 
βαθμούς.

Τό όμαδικό στό ίδιο άγώνισμα κέρδισε 
έπίσης ή σκοπευτική όμάδα τής Σ.Α.Χ. 
μέ τούς άθλητές (ΒΛΑΧΑΒΑ—ΣΚΡΕΚΑ. 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ—ΑΣΠΡΟ ΥΔΗ) συγκεν
τρώνοντας 1516] 1600 βαθμούς.

Στό δεύτερο άγώνισμα τής πρώτης 
ήμέρας οί σκοπευτές τής Σ Α Χ  κέρδισαν 
μιά δεύτερη καί μιά τετάρτη άτομική 
νίκη μέ τούς ΒΛΑΧΑΒΑ 301]400 καί 
Μ Π ΑΤΙ ΑΡΤΑΚΗ μέ 291]400 β. Τό όμα
δικό κατέκτησε ή Σ A X μέ 1153] 1600 
βαθμούς.

Στήν Καραμπίνα γονυπετώς ό Δόκιμος 
’Αξιωματικός ΒΛΑΧΑΒΑΣ πήρε τήν δεύ
τερη θέση μέ 334]400 καί ή ΣΑΧ τήν δεύ
τερη όμαδική νίκη μέ 1272] 1600 βαθμούς.
Β' ΗΜΕΡΑ

Οί άγώνες έγιναν στό ΚΕΒΟΠ μέ πο
λεμικό τυφέκιο, ’Ακρίβειας καί Ταχείας 
βολής, 3 στάσεων. Ή  Σ A X μέ τόν σκο
πευτή της Δόκιμο ’Αξιωματικό ΒΛΑΧΑ
ΒΑ Κων]νο πού πήρε τήν δεύτερη θέση 
μέ 376]600 βαθμούς, κατέκτησε καί τήν 
τρίτη όμαδική μέ 1237]2400 στήν βολή 
άκριβείς. Στήν ταχεία βολή ή όμάδα τοϋ 
Σώματος κατέκτησε τήν τρίτη όμαδική 
νίκη μέ 1470] 1200 βαθμούς.

Γ  ΗΜΕΡΑ

Περίστροφο—’Ακρίβειας 0,38.
Στό. άγώνισμα αύτό ή Σ A X κέρδισε 

τήν δεύτερη όμαδική μέ 2000]2400 β. 
Μετά τό τέλος τών άγώνων ό Διοικητής 
τής Σ Α Χ  Συντ]ρχης κ. ΦΤΕΡΝΙΑΤΗΣ 
Σπυρίδων, συνέχαρη τούς άθλητές τών 
Σχολών καί εύχαρίστησε θερμά όλους 
όσους συνέβαλαν διά τήν όμαλήν καί 
άψογον διεξαγωγήν τών άγώνων. ’Ιδιαί
τερα δέ συνεχάρη τόν έκπρόσωπο τής 
Σκοπευτικής 'Ομοσπονδίας (ΣΚ.Ο.Ε.) 
Κον Μπάλταν διά τήν πολύτιμη τεχνική 
συμβολή του.

Τέλος εύχαρίστησε όλους τούς παρι- 
σταμένους. Στή συνέχεια έγινε ή άπονομή 
τών έπάθλων στούς νικητές.

XI. Βαλκανικοί άγώνες 
σκοποβολής

Μέ τήν συμμετοχή τών πέντε Βαλκανι
κών χωρών, Βουλγαρίας, Γιουγκοσλα- 
βίας, Ρουμανίας, Ελλάδος καί Τουρκίας, 
πραγματοποιήθηκαν στήν χώρα μας, καί 
συγκεκριμένα στό σκοπευτήριο τής Και- 
σαριανής, μέ ιδιαίτερη έπιτυχίαοί 11οι 
Βαλκανικοί ’Αγώνες Σκοποβολής 1977.

Ά ν  καί ο.ί δυνατότητες τής ’Εθνικής μας 
όμάδος, γιά μιά διάκριση στόν Εύρωπαϊκό 
χώρο, είναι μεγάλες, έν τούτοις καί πάλι

οί σκοπευτές μας δέν κατάφεραν νά ξεφύ- 
γουν άπό τήν μετριότητα. Τά έπίπεδα τών 
άποδόσεων τών άθλητών μας έκυμάνθηκαν 
μεταξύ τρίτης καί τετάρτης θέσεως στά 
όμαδικά άγωνίσματα, μέ μοναδική έξαί- 
ρεση τήν άξιόλογη έμφάνιση τοϋ Ενω
μοτάρχου Ξεν. Κρανά, ό όποιος άπέσπασε 
τήν τετάρτη θέση πραγματοποιώντας νέο 
ρεκόρ μέ 586]600 στήν «Καραμπίνα 
Εφήβων» μεταξύ δέκα όκτώ σκοπευτών. 
Τέλος ή Γενική κατάταξη διεμορφώθη 
ώς έξής:
1η ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2<* ΡΟΥΜΑΝΙΑ 3η 
ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ 4η ΕΛΛΑΣ 5η 
ΤΟΥΡΚΙΑ.

445



Κ Ρ Ι ΣΕ Ι Σ  Α Ξ Ι Ω ΜΑ Τ Ι Κ Ω Ν  ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ  
Ε Τ Ο Υ Σ  1977

Δι* άπο φάσεων των συνελθόντων προσ- 
φάτως, διά τάς τακτικάς ετήσιας κρί
σεις ’Αξιωματικών, 'Υπηρεσιακών Συμ
βουλίων, έπήλθον αί κάτωθι μεταβολαί εις 
τούς ’Αξιωματικούς Χωροφυλακής.

Υ ποστράτηγοι: ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Διονύ
σιος, Β'. '^παρχηγος Χωροφυλακής, άπε- 
στρατεύθη μέ τον βαθμόν του ’Αντιστράτη
γου, διατηρών επί τιμή τον τίτλον του Β'. 
'Υπαρχηγοΰ Χωροφυλακής καί ΙΩΑΝΝΟΥ 
Γρηγόριος, Β'. ’Επιθεωρητής Χωροφυλα
κής, άπεστρατεύθη μέ τον βαθμόν του 
’Αντιστράτηγου.
Σ υνταγματάρχαι: ΓΡΙΒΑΣ ’Ιωάννης καί 
ΣΠΥΡΑΚΗΣ Παναγιώτης, άπεστρατεύ
θη σαν μέ τον βαθμόν του Ταξιάρχου. 
Ά ντισυνταγμ ατά ρχαι : ΦΙΛΟΠΟΥ-
ΛΟΣ Παν. καί ΒΕΡΥΒΑΚΗΣ Σπυρίδων
Ταγματάρχαι: ΤΕΤΡΑΔΗΣ Διονύσ. καί 
ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗΣ ’Όθων, άπεστρατεύ
θη σαν μέ τον βαθμόν του ’Αντισυνταγμα- 
τάρχου.

Προήχθησαν εις τον άμέσως άνώτερον 
βαθμόν καί έτέθησαν έκτος οργανικών 
θέσεων οί :
Ταξίαρχοι: ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Κων. 
Π ΙΠ Π Α Σ Άνδρ., ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Άργύριος, ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛ- 
ΑΟΥ Τρύφων καί ΛΕΒΕΝΤΗΣ Κων]νος.
Συνταγματάρχαι: ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ
Πέτρος, ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Λάμπρος καί 
ΔΕΒΕΡΑΚΗΣ Γεώργιος, λόγω 35ετίας, 
ΜΠΟΥΛΟΥΤΑΣ Θεόδωρος, ‘ ΚΑΤΡΙ- 
ΤΣΗ Σ ’Αλέξανδρος, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Πλά των — ’Επαμεινώνδας, 
ΧΑΜΑΚΙΩΤΗΣ Γεώργιος, ΛΑΖΑΡΑ- 
ΤΟΣ Περικλής, ΤΣΑΠΑΚΗΣ Γεώργιος, 
ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Θεόδωρος, ΝΙΚΟΛΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ ’Αντώνιος, ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ 
Χρήστος, ΚΟΡΜΑΣ Μαρ., Χ Α ΪΔ Ε Μ Ε 
ΝΟΣ ’Ιωάννης, ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ Γεώρ
γιος, ΞΗΡΑΚΗΣ ’Ιωάννης, ΝΤΑΟΥΝ- 
ΤΑΚΗΣ ’Εμμανουήλ, ΔΡΕΜΠΕΛΛΑΣ 
’Αλέξιος, ΑΣΠΕΤΑΚΗΣ Δημήτριος, ΓΕ
ΩΡΓΟΙ!ΟΥΛΟΣ ’Ιωάννης καί ΜΑΡΑ- 
ΒΕΛΑΚΗΣ Άνασ τάσιος, λόγω προαγω
γής νεωτέρων των.
Ά ντισ υ ντα γ μ α τά ρ χα ι: ΔΗΜΗΤΡΑ-
ΚΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος καί ΜΠΑΓΚΑΣ 
Σωτήριος, λόγω 35ετίας.

ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΣΪΝ τών έκ τών προ
σφάτων άποστρατειών δημιουργηθεισών 
κενών οργανικών θέσεων, ένηργήθησαν 
αί κάτωθι προαγωγαί Άξιώματικών:
Εις 'Υποστρατήγους οι Ταξίαρχοι: 
ΛΙΝΑΡΔΟΣ Νικόλαος καί ΣΕΡΡΑΣ 
Διονύσιος.

Ε ιςΤ αξιάρχους οί Σ υνταγματάρχαι: 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ Δημήτριος, ΔΡΑ- 
ΚΑΚΗΣ ’Εμμανουήλ, ΠΙΑΣ Χαρίλαος 
ΣΜΑΡΙΑΝΑΚΗΣ Κων]νος, ΤΣΙΑΜΗΣ 
Κωνσταντίνος, ΜΠΟΥΓΟΥΛΙΑΣ Κων] 
νος καί ΓΙΑΝΝΟΥΡΑΚΟΣ ’Ιωάννης.

Εις Συνταγματάρχας οί Ά ντισ υ ντα — 
γματάρχαι : ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Γεώργιος, 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Δημήτριος, ΠΑΛΛΑΣ 
’Ιωάννης, ΠΟΥΑΟΥΔΗΣ Ήλίας, ΧΡΥ- 
ΣΑ ΓΗ Σ Δημήτριος, Ψ ΑΡΡΑΚΗΣ’Αντώ- 
νιος, ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, 
Π Α ϊΖ Α Ν Ο Σ  Δημήτριος, ΤΣΕΡΕΜ Ε- 
ΓΚΛΗΣ Δημήτριος, ΧΑΤΖΗΓΟΥΛΑΣ 
Εύάγγελος, ΑΔΑΜΟΠΟΥΑΟΣ Πανα
γιώτης,ΤΣΙΝΤΖΟΣ ’ Αθανάσιος,ΚΑΡΚΟ- 
ΜΗΤΑΚΗΣ Γεώργιος, ΡΟΥΜΕΛΙΩ

ΤΗ Σ Γεώργιος, ΠΟΥΛΙΔΑΣ ’Ιωάννης, 
ΔΑΒΙΛΛΑΣ Δημήτριος, ΓΚΟΥΝΤΡΑΣ 
Χρήστος, ΛΑΠΙΩΤΗΣ Λεωνίδας, ΠΡΩ
ΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ’Ιωάννης ΝΤΑΡΖΑ- 
ΝΟΣ Άνδρέας, ΡΟΥΣΣΗΣ Εύθύμιος, 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΗΣ Εύθύμιος, ΝΟΥΣΣΑΣ 
Άνδρέας καί ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώρ
γιος.

Εις * Α ντισυνταγματάρχας οί Ταγμα— 
τάρχαι: ΝΟΥΣΙΑΣ Χαράλαμπος, ΑΛΟΥ- 
ΜΑΝΗΣΣωτήριος,ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Γε
ώργιος, ΕΡΓΑΖΑΚΗΣΊωάννης,ΠΑΝΑ- 
ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων, ΑΓΓΕΛΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, ΓΙΑΝΝΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Λάμπρος, ΓΙΑΝΝΟΥΡΑΚΟΣ Λεω
νίδας, ΚΟΡΜΑΣ ’Ιωάννης, ΗΛΙΟΠΟΥ- 
ΑΟΣ Στυλιανός, ΑΝΔΡΑΚΑΚΟΣ Ά ν- 
δρέας, ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ Κων]νος, 
ΜΠΑΚΟΣ Γεώργιος, ΤΣΕΜ ΠΕΤΖΗΣ 
Κων]νος, ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ Κων]νος, 
ΝΙΚΟΑΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Σταύρος, ΚΑ- 
ΡΑΜΠΑΣΙΑΔΗΣ Παναγιώτης, ΓΚΑΡ- 
ΔΙΑΚΟΣ Κων ]νος, ΖΙΑΝΝΗΣ Κων]νος, 
ΜΠΟΥΤΕΡΑΚΟΣ Σταύρος, ΚΑΝΕΛ- 
ΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ 
Μηνάς, ΚΟΝΤΟΣ Θεμιστοκλής, ΑΝ- 
ΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Κων]νος, ΔΗΜΗ- 
ΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος, ΣΤΕΦΑ
ΝΟΥ Παναγιώτης, ΚΟΚΚΟΡΗΣ Γρη
γόριος, ΤΑΜΠΑΚΗΣ Γεώργιος, ΓΕΩΡ- 
ΓΟΠΟΥΛΟΣ ’Αθανάσιος καί ΧΡΥΣΑΝ- 
ΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης.

Εις Ταγματάρχας οί Μοίραρχοι: ΚΟ- 
ΤΡΩΝΗΣ Δημ., ΚΑΛΠΑΚΟΣ Θεωδό- 
ρος, ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος ΚΑ- 
ΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ Δημήτριος, ΤΣΙΓΑΡΑΣ 
’Απόστολος,ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Διονύσιος, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γεώρ
γιος, ΚΟΥΚΟΜΕΛΑΣ Βασίλειος, ΦΟΥΝ
ΤΑΣ Χρύσανθος, ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Θεό
δωρος, ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ Βασίλειος, ΚΟΝ- 
ΤΟΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Λουκάς, ΠΑΡΑ- 
ΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, ΠΑΠΑΓ- 
ΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ’Αντώνιος, ΔΑΚΟΥ- 
ΡΑΣ Θεόδωρος, ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Κων

σταντίνος, ΦΑΣΟΥΛΗΣ Νικόλαος,ΑΜΑ- 
ΡΙΩΤΑΚΗΣ ’Εμμανουήλ, ΚΑΡΑΓΓΕ- 
Λ ΗΣ Σταύρος, ΤΣΙΝΤΖΕΛΗΣ Στέφ., 
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ Νικόλαος, ΦΡΟΥΝ- 
ΤΖΑΣ Άγγελος, ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
Μιχαήλ, ΚΩΣΤΟΥΑΑΚΗΣ Εύτύχιος, 
ΡΕΒΕΑΑΣ Παναγιώτης, ΜΗΛΙΟΣ Νι
κόλαος, ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗΣ Γρηγόριος, 
ΣΙΟΥΤΑΣ Εύάγγελος, ΒΑΡΔΑΚΗΣ 
Χρήστος, ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Νικό
λαος, ΤΥΡΑΚΗΣ Γεώργιος, ΧΑΤΖΗ- 
ΝΙΚΟΛΗΣ Κοσμάς, ΚΟΚΟΑΑΚΗΣ Πέ- j 
τρος, ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ Νικόλαος, ΚΑ- 
ΤΣΙΛ ΙΕΡΗ Σ Δημήτριος, ΓΡΗ ΓΟ ΡΑ - 
ΚΟΣ Παναγιώτης καί ΦΡΟΥΝΤΖΟΣ 

Χρήστος.

Εις Μοιράρχους οί Υ πομοίραρχοι : 
ΧΑΡΑΑΑΜΠΟΠ ΟΥΛΟΣ Θεόδωρος, 
ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ Γεώργιος, ΦΟΥΡΑΑΣ 
Παύλος, Μ ΗΤΣΗΣ Μενέλαος, ΔΙΑΜΑ
ΝΤΗΣ Δημήτριος, ΣΑΜΨΩΝΗΣ ’Από
στολος, Μ ΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Δημήτριος, ΑΓ- 
ΓΕΑΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος, ΚΟΡ
ΜΑΣ ’Ιωάννης,ΓΙΑΝΝΙΟΣ Περικλής, 
ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΣ Νικόλαος,ΜΟΣΧΟΝΑΣ 
Χαράλαμπος, ΧΑΤΖΗΣ ’Ανδρέας, ΠΑΥ- 
ΑΑΤΟΣ Γεράσιμος, ΓΚΟΤΣΗΣ Παντε
λής, ΘΑΝΟΣ Χρήστος, ΡΑ Π ΤΗ Σ Νικό
λαος, ΖΗΚΙΔΗΣ Κωνσταντίνος, ΕΡΩ- 
ΤΟΚΡΙΤΑΚΗΣ Κωνσταντίνος, ΚΟΥ- 
ΤΣΟΜΠΑΝΗΣ Δημήτριος, ΚΡΑΝΙΑΣ 
Βασίλειος, ΣΠΑΝΟΣ ’Αλέξιος, ΓΙΑΝΝΑ- 
ΚΟΠΟΥΑΟΣ Εύάγγελος,'ΚΟΤΣΟΜΗ- 
ΤΡΟΣ Παναγιώτης,ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
Γεώργιος,ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ Όδυσσεύς, 
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Θεοχάρης,ΚΟΛΟ- 
ΚΑΘΗΣ Παναγιώτης, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛ- 
ΛΟΥΔΗΣ Χρήστος, ΖΙΑΚΟΣ Δημή- 
τριος, ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ Κωνσταντίνος, 
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος καί ΤΟΥ- 
ΛΙΑΣ Κωνσταντίνος.

’Επίσης προήχθησαν ε ίςτό ν  βαθμόν 
τού Μοιράρχου—’Ιατρού οί Υ πία τροι : 
ΤΑΝΙΩΝΟΣ Σταύρος, ΑΡΙΣΤΟΤΕ- 
ΛΟΥΣ Αναστάσιος καί ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ 
Νικόλαος.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ 
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Κατόπιν τών προσφάτως πραγματοποι- 
ηθεισών άποστρατειών καί προαγωγών, 
έγένοντο αί τοποθετήσεις τών κάτωθι* Ανω- 
τάτων ’Αξιωματικών τού Σώματος: 'Υπο
στράτηγος Ψ Α ΡΡΗ Σ Παναγιώτης Β'. 
'Υπαρχηγός, 'Υποστράτηγος ΑΡΓΙΑΝ- 
ΝΗΣ Μιλτιάδης Α \ Επιθεωρητής, 'Υπο
στράτηγος ΛΙΝΑΡΔΟΣ Νικόλαος Β'. 
’Επιθεωρητής καί 'Υποστράτηγος Σ Ε Ρ
ΡΑΣ Διονύσιος JT'. ’Επιθεωρητής Χωρο
φυλακής.
Ταξίαρχοι: ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ Δημή- 
τριος Ανώτερος Διοικητής Χωροφυλακής 
Στερεάς Ελλάδος, ΔΡΑΚΑΚΗΣ ’Εμμα
νουήλ, Διοικητής Σ.Ο.Χ., ΠΙΑΣ Χαρί
λαος, Ανώτερος Δοικητής Κεντρικής Μα
κεδονίας, ΣΜΑΡΙΑΝΑΚΗΣ Κων]νος, 
’Ανώτερος Διοικητής Χωροφυλακής Κρή
της, ΤΣΙΑΜΗΣ Κων]νος, Ανώτερος



ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ!  ΔΙ ΑΓΩΝΙ ΣΜΟΙ  
ΖΧΟΛΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Διοικητής Χωροφυλακής Πελοποννήσου, 
ΜΠΟΥΓΟΥΛΙΑΣ Κων]νος βοηθός*Αρχη
γού^ ΤΠ.Ε.Α. καί ΓΙΑΝΝΟΤΡΑΚΟΣ 
’Ιωάννης, ’Ανώτερος Διοικητής Χωροφυ
λακής ’Ηπείρου.

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙ- 
ΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΩΝ

Κατά το 5μηνον * Ιανουάριου —Μαΐου 
1977 έπραγματοποιήθησαν αί κάτωθι, κατά 
βαθμούς, προαγωγαί 'Υπαξιωματικών καί 
Χωροφυλάκων των Γενικών καί των Ειδι
κών του Σώματος 'Υπηρεσιών: Εις τόν 
βαθμόν του Άνθυπασπιστοΰ προήχθησαν 
53 Ένωμοτάρχαι. Εις Ένωμοτάρχας προ
ήχθησαν 313 'Υπενωμοτάρχαι καί ταυτό
χρονα 648 Χωροφύλακες οί οποίοι έχουν 
όλα τά καθοριζόμενα ύπό του Νόμου προ
σόντα, προήχθησαν εις τόν βαθμόν του 
'Υπενωμοτάρχου.

ΝΕΟΙ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΕΣ

Κατά τόν προηγούμενον μήνα έξήλθον 89 
νέοι Χωροφύλακες άπό τό Π.Σ.Ο.Χ. Ρό
δου καί κατετάγησαν εις τό Σώμα 96 
ίδιώται έκπληρώσαντες τήν στρατιωτικήν 
των θητείαν, οί όποιοι θά έκπαιδευθοΰν ως 
Δόκιμοι Χωροφυλακές είς τό Π.Σ.Ο.Χ. 
Κρήτης.

Κατά τό 3ον ΙΟήμερον τρέχοντος μηνός 
θά έξέλθουν άπό τό Π.Σ.Ο.Χ. Κρήτης 
(Ρέθυμνον) 60 νέοι Χωροφύλακες προϋπη- 
ρετήσαντες είς τό στράτευμα, λόγω λή- 
ζεως τής εύδοκίμου έκπαιδεύσεώς των. Με 
διαταγήν του ’Αρχηγείου, οδτοι θά τοπο
θετηθούν είς διαφόρους 'Υπηρεσίας Χωρο
φυλακής πρός ένίσχυσιν τής δυνάμεώς των.

ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ

Εκοινοποιηθη άρμοδίως Άπόφασις 
του 'Υπουργείου Κοινωνικών 'Υπηρεσιών 
αναφερομένη είς τόν τρόπον εφαρμογής 

παροχής ύγειονομικής περιθάλψεως 
διά τών Βιβλιαρίων υγείας. Σύμφωνα με 
αυτήν αποτελεί σοβαράν παράβασιν τών 
ίσχυουσών διατάξεων τής νομοθεσίας περί 
υγειονομικής περιθάλψεως τών ήσφαλι- 
σμένων του Δημοσίου υπαλλήλων, ή έγ- 
καταλειψις των ατομικών Βιβλιαρίων των 1 
είς ιατρεία, νοσοκομεία, εργαστήρια, 
ίδιωτικές κλινικές ή φαρμακεία. Είς περί- 
πτωσιν καταστρατηγήσεως τούτων, οί 
παραβαται, ησφαλισμένοι του Δημοσίου, 
θά ύφίστανται σχετικάς κυρώσεις. ’Εάν 
δέ διαπιστωθη καταδολίευσις τών συμφε
ρόντων του Δημοσίου άπό τήν παράνομη 
διακίνησιν των ατομικών Βιβλιαρίων νο
σηλείας έν γνώσει ή έν άγνοια τών ήσφα-

Ι
Ί λισμένων δικαιούχων, ούτοι θά παραπέ- 

μπωνται^ εις την τακτικήν δικαιοσύνην διά 
τας κατα νομον κυρώσεις. Οί έν ένεργείφ 
^Αστυνομικοί S καί οί δημόσιοι έν γένει 

; επάλληλοι θά παραπέμπωνται καί είς

Ι
τα Πειθαρχικά υπηρεσιακά των Συμβού
λια δια την επιβολήν τών νομίμων κυρώ
σεων.

ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Τό ’Αρχηγείον έκοινοποίησεν άρμοδίως 
διαταγήν διά τής οποίας έκλήθησαν όνο- 
μαστικως οι κριθεντεςίκανοί άνδρες νά συμ- 
μετάσχουν είς τόν είσιτήριον διαγωνισμόν 
τής Σ.Α.Χ., έτους 1977. Οί ύποψήφιοι 
οφείλουν νά παρουσιασθοΰν είς τήν Σ.Α.Χ., 
προκειμένου νά υποβληθούν, κατά τμήμα
τα, είς ύγειονομικήν έξέτασιν, άπό 7ης 
μέχρι 17ης τρέχοντος. Ό  διαγωνισμός θά 
διενεργηθή είς τήν Σ.Α.Χ. Αθηνών άπό 
18 μέχρι 23 Ιουλίου 1977. Ούτοι άνέρχον- 
ται είς 833 έξ ών 1 τυγχάνει Άνθυπασπι- 
στης καί οί λοιποί Ένωμοτάρχαι. Έ κ  τού
των 127 έδήλωσαν οτι επιθυμούν νά έξε- 
τασθοΰν είς ξένας γλώσσας. Ό  άριθμός τών 
εισακτέων έχει ήδη όρισθή είς 150 καί 30 
είσέτι οί όποιοι θά είσαχθοΰν καθ’ ύπέρ- 
βασιν, σύμφωνα μέ τάς εύεργετικάς δια
τάξεις του οικείου νόμου. Καθ’ ύπέρβασιν 
μπορούν έπίσης νά είσαχθοΰν καί οί, κατά 
τό Ν.Δ.119]1974, άποκατασταθέντες καί 
επανελθόντες εις τήν ενεργόν υπηρεσίαν 
τού Σώματος, σύμφωνα μέ τά ύπό τού 
νόμου, είδικώς διά τήν κατηγορίαν των, 
οριζόμενα.

Σύμφωνα μέ τό άνακοινωθέν άναλυτικόν 
πρόγραμμα υπό τού Αρχηγείου, οί υπο
ψήφιοι θα εξετασθοΰν είς τά άκόλουθα 
μαθήματα:
'Ελληνικά (18 ]7), Ποινικόν Κώδικα 
(19]7 ), Ποινικήν Δικονομίαν (20]7), Κα
νονισμόν Χωροφυλακής (21 ]7 ), 'Ιστορίαν 
(22]7) καί Ξένας γλώσσας (23-7-1977). 
Περισσότεραι πληροφορίαι διά τήν διεξα
γωγήν τών έξετάσεων περιέχονται είς τήν 
υπ αριθ. 420]2]71ι έ. έ. διαταγήν τού 
Αρχηγείου.

ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Ό  είσιτήριος διαγωνισμός τής Σχολής 
Υπαξιωματικών Χωροφυλακής θά διεξα- 

χθή από 13ης μέχρις 15ης ’Ιουλίου 1977 
είς την Σ.Ο.Χ. ’Αθηνών (Μεσογείων 96, 
Γουδί) καί είς Θεσσαλονίκην (Τανταλίδου 
8). Προσεκληθησαν ήδη μέ διαταγήν τού 
’Αρχηγείου νά παρουσιασθοΰν άρμοδίως οί 
υποψήφιοι Δόκιμοι 'Υπαξιωματικοί πρός 
ύγειονομικήν έξέτασιν.

Ο διαγωνισμός θά πραγματοποιηθή 
χωριστά διά τούς άποφοίτους καί τούς μή 
άποφοίτους γυμνασίου.

’Από τούς έπιτυχόντας θά είσαχθοΰν, 
κατά^ σειράν έπιτυχίας πρός έκπαίδευσιν 
648 έν δλω ύποψήφιοι ήτοι 432 άπόφοιτοι 
Γυμνασίου ίδιώται καί άνδρες Χωροφυ
λακής καί 216 μή άπόφοιτοι γυμνασίου. 
Είς τους είσαχθησομένους περιλαμβάνονται 
καί 108 ύποψήφιοι οί όποιοι θά είσαχθοΰν 
καθ’ ύπέρβασιν (72 άπόφοιτοι καί 36 μή 
άπόφοιτοι γυμνασίου) κατά τάς διατάξεις 
τοΰ Ν.Δ. 1348 ]1973.Έπίσης θά είσαχθοΰν, 
καθ’ ύπέρβασιν, σύμφωνα μέ τάς διατάξεις 
τοΰ Ν.Δ. 119J1974 καί τοΰ Ν. 81 ]1975, οί 
έπιθυμοΰντες έκ τής κατηγορίας τών άπο- 
κατασταθέντων καί έπαναφερθέντων ήδη 
είς την ενεργόν του Σώματος ύπηρεσίαν. 
Τό ανακοινωθέν άναλυτικόν πρόγραμμα 
τών έξετάσεων καθορίζει οτι οί ένδιαφερό- 
μενοι ύποψήφιοι θά έξατασθοΰν διαδοχικώς 
είς τά κάτωθι μαθήματα: Ελληνικά 13 ]7, 
Μαθηματικά 13]7, Ιστορίαν 14]7, Γεω
γραφίαν 14J7 καί τάς Ξένας γλώσσας 15 ]7. 
'Όσοι έκ τών έπιτυχόντων κριθοΰν, τελικώς 
είσακτεοι, θα κληθούν εγκαίρως πρός έκπαί 
δευσιν είς την Σ.Ο.Χ. κατά τόν προσεχή 
Σεπτέμβριον.

Ο ΙΚ Ο Δ Ο Μ ΙΚ Ο Σ  Σ Υ Ν Ε Τ Α ΙΡ ΙΣ Μ Ο Σ  Ο Π Λ ΙΤ Ω Ν  ΚΑΙ Π Ο Λ ΙΤ ΙΚ Ο Ν  ΥΠΑΛΛΗ ΛΟ Ν  
Χ Ο Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η Σ  Σ .Π .Ε. Ι0 Υ Λ ΙΑ Ν 0 Υ  3 6  - ΑΘ ΗΝΑΙ - 104

Α Ν  Α Κ Ο Ι Ν Π Σ Ι Σ
Ά να κ οινοϋτα ι πρός δπαντας τούς κ . κ .  συνεταίρους τοΰ άνωτέρω  

Σ υνεταψ ισμου δτι κατα τήν 19ην καί 26ην ’Ιουνίου 1977, συγκαλεΐτοα, 
τη Σ .Ο .X . Αθηνών—Μ εσογείων 96—καί ώραν 0 9 .0 0 ' , ΤΑΚΤΙΚΗ  

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΙΣ.
Κατ α υτή ν, έκτός τώ ν ά λ λ ω ν , θά συζητηθή καί τό ΘΕΜΑ ΑΓΟΡΑΣ  

ΕΚ Τ Α ΣΕ Ω Ν .
Κοιτόπιν τούτου παρακαλοΰνται άπαντα τά Μέλη τοΰ καθ’ ήμας Οικο

δομικού Συνεταιρισμού δπω ς παρευρεθοΰν κατά τήν ώ ς άνω τακτικήν
Συν^ €- Τ ΐν> ΙΔ ΙΑ  ΤΗΣ 26~6" 1977, πρός έπ ίτευξιν  της νομίμου απαρτίας καί λή ψ ιν  σ χετικώ ν α π ο φ ά σ εω ν . μ μ

’Εν Ά θ ή να ις  τη 1η ’Ιουνίου 1977
’Εντολή Διοικητικού Σ υμβουλίου

Ν ^ ό λ ίο ς ' Τ ζ/μ η ς °  ΓεΥ, ’ ΓΡ“μ μ ^ ε ύ ς
Ά ν θ ί σ τ ή ς ^ '
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φωτο - sinKBipoine - φωτο - επικαιρατηη
Κατόπιν προτάσεως της Διοικήσεως της 

Σχολής Αξιωματικών Χωροφυλακής ό Υπουρ
γός Εμπορίου κ. Ιωάννης Βαρβιτσιώτης μίλησε 
πρόσφατα' στή Σχολή ’Αξιωματικών πρός 220 
Δοκίμους ’Αξιωματικούς καί άνδρες τής Υ πη- 
ρεσίας ’Αγορανομίας Προαστίων Πρωτευούσης 
μέ θέμα: «Ή  Άγορανομική Πολιτική του 
Κράτους ύπό τά σημερινά δεδομένα», δίνοντας 
ταυτόχρονα καί τις βασικές κατευθυντήριες γραμ
μές μέ τις όποιες πρέπει νά προσανατολισθή ή 
εφαρμογή τής Άγορανομικής Νομοθεσίας.

Τον κ. Υπουργό υποδέχθηκε καί προσεφώ- 
νησε ό Α' Υπαρχηγός του Σώματος τής Χω
ροφυλακής Υποστράτηγος κ. Άγησ. Κωνσταν- 
τουδάκης ό όποιος καί εύχαρίστησε τόν κ. Υπουρ
γό έκ μέρους τών άνδρών του Σώματος για τήν 
προθυμία τής πραγματοποιήσεως τής διαλέξεως.

Στήν ομιλία του κ. Υπουργού παρέστησαν 
ό τότε Διοικητής τής Σχολής * Οπλιτών Χωροφυ
λακής Ταξίαρχος κ. ’Αν. Πίππας, ό Διοικητής 
τής Σχολής ’Αξιωματικών Χωροφυλακής Συν
ταγματάρχης κ. Σπ. Φτερνιάτης, ό Διευθυντής 
’Αγορανομίας Προαστίων καί πολλοί άνώτεροι 
καί κατώτεροι άξιωματικοί τής Χωροφυλακής.

Μέσα στα πλαίσια του ολου εκπαιδευτικού 
προγράμματος τής Σχολής ’Αξιωματικών Χωρο
φυλακής, πραγματοποιήθηκε τετραήμερος εκ
παιδευτική έκδρομή ένενήντα Δοκίμων ’Αξιωμα
τικών συνοδευομένων άπό τούς εκπαιδευτές τους 
’Αξιωματικούς.

Κατά τήν διάρκεια τής εκδρομής ή όποια είχε 
επιμορφωτικό καί ψυχαγωγικό χαρακτήρα, οι 
Δόκιμοι ’Αξιωματικοί ξεναγήθηκαν στούς άρχαιο- 
λογικούς, ιστορικούς καί θρησκευτικούς χώρους 
τής Πελοποννήσου, καθώς καί στά Μουσεία. 
Επίσης έπισκέφθηκαν μεγάλα βιομηχανικά συγ

κροτήματα καί ένημερώθηκαν άπό τούς άρμο- 
δίους σέ θέματα σχετικά μέ τήν λειτουργία τους. 
Στό Ηρώο τών Καλαβρύτων Καλαμάτας, καθώς 
καί στό Η ρώο τής Τριπόλεως οι Δόκιμοι ’Ανθυ
πομοίραρχοι κατέθεσαν στεφάνια πρός τιμή τών 
’Αγωνιστών τού Είκοσιένα. Στήν Καλαμάτα 
τους Δοκ. Αξιωματικούς δεξιώθηκε ό Δήμαρχος 
κ. Βεκος, στην Τρίπολη ό ’Ανώτερος Διοικητής 
Πελοπόννησου καί στό 5/Αργος ό Πρόεδρος τού 
Όμίλου Φίλων - Χωροφυλακής ’'Αργους.

*&$$**» t l .
5  S-.r ·'? : 0 } ·  ν ·  τ

^ ιΚ · -  ’-y '

^  Πρόσφατα άποφοίτησαν άπό τά Σχολεία 
πιένων Γλωσσών ’Αγγλικής καί Γαλλικής,'23 
’Αξιωματικοί τής Χωροφυλακής, μετά άπό έξά- 
μηνη ταχύρρυθμη φοίτηση.

Τα πτυχία στούς άποφοιτήσαντες έπέδωσε ό 
Αρχηγός τού Σώματος· ’Αντιστράτηγος κ. Νι

κόλαος Κουτσιανάς, ό όποιος καί μίλησε πρός 
τους αποφοιτησαντες καί τούς άλλους παριστα- 
μένους και τόνισε τήν άνάγκη τής παρακολουθή- 
σεως αύτών τών Σχολείων άπό τούς άνδρες τού 
Σώματος, άνάγκη πού δημιουργεί ή πολιτιστική 
καί Τουριστική άνάπτυξη τής Χώρας μας.

Στήν τελετή τής άπονομής τών πτυχίων πα- 
ρευρέθηκαν ό τότε Διο«α)τής τής Σχολής 'Οπλι
τών Χωροφυλακής Ταξίαρχος κ. Άνδρέας Πίπ
πας, ό Διοικητής τής Σχολής Αξιωματικών Χω
ροφυλακής Συνταγματάρχης κ. Σπυρ. Φτερνιά
της οί διδάξαντες καθηγητές καί πολλοί Αξιωμα
τικοί τού Σώματος.

Τα Ειδικά Σχολεία Ξένων Γλωσσών λει
τουργούν στα πλαίσια τού προγράμματος έκπαι- 
δεύσεως καί έπιμορφώσεως τών άνδρών τής Χω
ροφυλακής άπό τό 1958.
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φώτα - επίΗαιροτηο - φώτα - επικαιροτπα
Σαράντα άκόμα Ενωμοτάρχες άπόκτησαν 

πρόσφατα την είδικότητΛ του Τροχονόμου, μετά 
άπό δίμηνη έντατική έκπαίδευση σέ είδικό Σε
μινάριο Τροχαίας, οί όποιοι θά έπανδρώσουν 
‘Υπηρεσίες Τροχαίας Κινήσεως σ’ 6λη τη Χώρα. 
Τά πτυχία άπένιμε κατά τη διάρκεια ειδικής τε- 
’λετής στη Σχολή Χωροφυλακής ’Αθηνών ό 
Αρχηγός του Σώαατος Αντιστράτηγος κ. Νι
κόλαος Κουτσιανάς, κατά την οποία παρευρέθη- 
καν ό τότε Διοικητής τής Σχολής Όπλιτών 
Χωροφυλακής Ταξίαρχος κ. Άνδρέας Πίππας, 
ό Διοικητής τής Σχολής ’Αξιωματικών Χωρο
φυλακής Συνταγματάρχης Σπυρίδων Φτερνιάτης 
καί πολλοί άλλοι. ’Αξιωματικοί του Σώματος.

Ό  κ. ’Αρχηγός σέ σύντομη ομιλία του άπηύ- 
θι ν̂ε όδηγίες πρός τούς έκπαιδευθέντες καί τόνισε 
μεταξύ τών άλλων τήν σπουδο ιότητα τής νέας 
άποστολής τους πού έχει άμεση σχέση μέ τήν 
όλη προσπάθεια τής Χωροφυλακής γιά τήν άντι- 
μετώπιση του κυκλοφοριακοΰ προβλήματος στή 
Χώρα μας.

Στή προηγούμενη έκδοση είχαμε παρουσιά
σει τήν συγκινητική προσφορά τών άνδρών τής 
Άνωτέρας Διοικήσεως Χωροφυλακής Δυτικής 
Ελλάδος πρός τήν οικογένεια Εύθυμίου, πού 
πρόσφατα είχε άποκτήσει τό 16ο της παιδί στό 
χωριό Κυπάρισσος ’Ακαρνανίας. Τό περασμένο 
μήνςι ή προσφορά καί ή άπόδειξη τής άγάπης τής 
Χωροφυλακής γιά τό κοινωνικό σύνολο άλλά καί 
ή συμπαράστασή της στά προβλήματα του λαού 
ολοκληρώθηκε. Στό παρεκκλήσι τής ‘Αγίας 
Ελεούσης στό Μεσολόγγι ό Διοικητής Χωρο

φυλακής ’Ακαρνανίας Άντισυνταγματάρχης κ. 
Σπηλιόπουλος, ώς εκπρόσωπος του ’Αρχηγού 
Χωροφυλακής Άντιστρατήγου κ. Νικολάου Κου- 
τσιανά καί όλων τών άνδρών του Σώματος βά
φτισε τό νεογέννητο χαρίζοντάς του τό όνομα 
Νικόλαος. Στό μυστήριο παρέστησαν ό ’Ανώ
τερος Διοικητής Χωροφυλακής Δυτικής ‘Ελλά
δος Ταξίαρχος κ. Καλογερόπουλος, πολλοί 
Αξιωματικοί καί ‘Οπλίτες τών πλησιεστέρων 

‘Υπηρεσιών Χωροφυλακής καθώς καί πλήθος 
κόσμου καί φίλων τού Σώματος.

Στή Θεσσαλονίκη τήν 5η Μαίου, ήμέρα τού 
εορτασμού τής μνήμης τής ‘Αγίας Ειρήνης προ- 
στατιδος τής Χωροφυλακής, οί Συνταγματάρχες 
Χωροφυλακής κ. Κουνελάκης καί κ. Τερζής, 
* Υποδιευθυντές τής Διευθύνσεως ’Αστυνομίας, 
έπισκέφθηκαν τήν Σχολήν Τυφλών Θεσσαλονίκης, 
τό ’Άσυλο Παιδιού, όρφανοτροφεία καί άλλα 
φιλανθρωπικά ιδρύματα τής συμπρωτεύουσας 
και επέδωσαν διάφορα χρηματικά ποσά, προελ- 
θόντα άπό προαιρετικό έρανο μεταξύ τών άνδρών 
Χωροφυλακής τής ΔιευθύνσεωΓ ’Αστυνομίας 
Θεσσαλονίκης. '·*,Η προσφορά τών ύπηρετούντων 
στη Διεύθυνση* Θεσσαλονίκης άνδρών, μέ τήν 
εύκαιρία τού έο'ρτασμοΰ τής Α γίας Ειρήνης, 
αποτελεί δείγμα άγάπης καί συμπόνοιας γιά τον 
πάσχοντα συνάνθρωπο καί άπόδειξη τών ωραίων 
αγωνων τών άνδρών τής Χωροφυλακής γιά τήν 
άνακούφιση τού άνθρώπινου πόνου.

Στη φωτογραφία μας ό Συνταγματάρχης 
κ. Κουνελάκης τήν στιγμή τής έπιδόσεως τού 
χρηματικού ποσού στήν διευθύντρια τής Σχολής 
Τυφλών Θεσσαλονίκης.
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επικαιροτητες
Ειδήσεις καί σχόλια άπό την δραστηριότητα 

τ ώ ν  Υ π η ρ ε σ ι ώ ν  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς .
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ Δημητριάδος κ. 

Χριστόδουλος δι9 έπιστολής προς τον 
Υπουργόν Δημοσίας Τάξεως κ. Γεώργιον 
ΣΤΑΜΑΤΗΝ έξήρε τήν συμβολήν τοϋ 
Σώματος τής Ελληνικής Χωροφυλακής 
διά την όργάνωσιν και έπιτυχίαν τής 
εις άλλας σελίδας τοϋ Περιοδικού άνα- 
φερσμένης Έκθέσεως Ναρκωτικών, ή 
όποια έλαβε χώραν διά πρώτην φοράν 
είς τον Βόλον. Είς τήν έπιστολήν του 
ό Σεβασμιώτατος έξέφρασε συγχρόνως 
τάς όλοθέρμους εύχαριστίας του πρός 
τούς: Συνταγματάρχην κ. Τωάννην Ξη- 
ράκην, *Αντ]ρχην κ. Νικήτ. Τζαμουράνην, 
Μοιράρχους κ.κ. Θεοδ. Δακουράν, Εύάγ- 
γελον Γεωργίου και *Ανθ]στήν κ. Γεώργιον 
Παπαδιώτην, οί όποιοι ώς άναφέρει είς 
τήν έπιστολήν του «μέ έπαινετόν ζήλον 
κατέβαλον φιλότιμους προσπάθειας ώστε 
ή Έκθεσις αΰτη νά άποτελέση μοναδικόν 
γεγονός τής έποχής μας είς τήν σύγχρο
νον καί άκμάζουσαν πόλιν τοϋ Βόλου».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ τής Κοινότητος Νέας 
Χαλκηδόνος κ. Μάρκος ΤΣΑΓΚΑΣ, δΓ 
έπιστολής του πρός τήν Ύποδιεύθυνσιν 
’Αστυνομίας Χωροφυλακής Νέας Ιωνίας, 
έξήρε τάς καταβληθείσας προσπάθειας 
τών άνδρών της, διά τήν τήρησιν 
άπολύτου τάξεως και ήρεμίας κατά 
τάς έορταστικάς έκδηλώσεις τής Πρωτο
μαγιάς, τής όποιας τό δλον πρόγραμμα 
παρηκολούθησαν πολλαι χιλιάδες έπι- 
σκεπτών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ τοϋ Έφετείου Κρή
της κ. Παϋλος ΖΙΑΝΝΗΣ, άπέστειλεν 
πρός τήν Άνωτέραν Διοίκησιν Χωροφυ
λακής Κρήτης έπιστολήν διά τής>όποίας 
έξήρε τήν έπαινετήν έπίδοσιν καί προσ
φοράν τών άνδρών τής Διοικήσεως Χωρο
φυλακής Ηρακλείου κ. κ. Γεωργίου 
ΠΕΤΡΙΔΗ και Δημάρατου ΜΑΝΩΛΙΟΥ- 
ΔΑΚΗ διά τήν κσταπολέμησιν τοϋ 
κοινοΰ έγκλήματος και τών ναρκωτικών, 
προσφοραί αί όποΐαι λόγω καθήκοντος 
καί ίδιότητος έχουν όμολογουμένως κα- 
ταπλήξει τον έπιστολογράφον. «Τοιαϋται 
προσφοραί άνδρών σας, άνέφερε είς αύ- 
τήν μεταξύ άλλων, τιμοϋν τήν Χωρο
φυλακήν καί τήν καθιστούν θεματοφύ- 
λακα τής ύγιοϋς Ελληνικής κοινωνίας 
καί έπαινοΰν τό ύπ9 αύτής συντελούμε- 
νον έξοχο ν κοινωνικόν έργον».

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ Βοιωτίας κ. 9Αλέξ. 
ΚΑΖΟΓΛΗΣ δι9 έπιστολής του πρός τον 
Διοικητήν Χωροφυλακής Βοιωτίας Άντι- 
συνταγματάρχην κ.Κων]νον ΠΑΡΑΣΚΕΥ
ΟΠΟ ΥΛΟΝ, έξέφρασε ειλικρινή συγ
χαρητήρια διά τήν ύποδειγματικήν 
εύταξίαν κατά τάς προσφάτους μετακινή
σεις τοϋ κ. Προέδρου τής Δημοκρατίας 
είς τόν Βοιωτικόν χώρον.

«Τά ληφθέντα μέτρα τάξεως, τροχαίας και 
άσφαλείας έπιμαρτυροϋν τό ύψηλόν έπί- 
πεδον τής ύπηρεσιακής σας άποδόσεως 
και τάς άκαμάτους προσπάθειας σας διά 
τήν έπιτυχίαν τοϋ δυσκολωτάτου έργου 
σας» κατέληγεν ή έπιστολή.

ΕΠ’ ΕΥΚΑΙΡΙΑ τοϋ έορτασμοϋ τής 
Προστάτιδος τοϋ Σώματος Μεγαλομάρ- 
τυρος 'Αγίας ΕΙΡΗΝΗΣ, ή Διεύθυνσις 
’Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, έκήρυξε τήν 
ήμέραν τοϋ έορτασμοϋ, 5ηΜαΐου, ΛΕΥ
ΚΗΝ ΗΜΕΡΑ έπί τών πταισματικών πα
ραβάσεων, τά είς ύπηρεσίαν διατεταγμέ
να όργανά της άρκεσθέντα είς συστάσεις 
πρός τούς παραβάτας. Επίσης διά προαι
ρετικών προσφορών τών άνδρών της, 
συνεκέντρωσε χρηματικόν ποσόν, τό 
όποιον διέθεσε πρός ένίσχυσιν τών έν τή 
περιφερείς της υφισταμένων Φιλανθρω
πικών Ιδρυμάτων, αί Διοικήσεις τών όποι
ων δι9 έπιστολών έξέφρασαν άπειρους 
εύχαριστίας.

Ο ΑΚΟΛΟΥΘΟΣ τών Ενόπλων Δυνά
μεων τής έν Άθήναις Γαλλικής Πρεσβεί
ας Συνταγματάρχης κ. PAUL WILLING 
δι9 έπιστολής του έξέφρασε τάς εύχαρι- 
στίας του πρός τόν Ενωμοτάρχην κ. 
Σταϋρον ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΝ διά τήν 
παρασχεθεΐσαν συνδρομήν καί συμπαρά- 
στασιν κατά τό έπισυμβάν είς αύτόν 
τροχαΐον άτύχημα.

Ή  ΕΡΑΝΙΚΗ Επιτροπή ’Ανεγέρσεως 
τοϋ 'Ιεροϋ Ναοΰ 'Αγίου Κωνσταντίνου 
Μαμάκως Ναυπακτίας, άπέστειλε πρός 
τόν κ. ’Αρχηγόν τοϋ Σώματος έπιστολήν 
διά τής όποιας έξέφρασε τάς θερμάς της 
εύχαριστίας διά τήν γενναιόδωρον, ώς 
τήν χαρακτηρίζει, προσφοράν, έξ έκατόν 
όγδοήκοντα χιλιάδων (180.000) δραχμών, 
έκ μέρους τών άνδρών τοϋ Σώματος πρός 
άποπεράτωσιν τών έργασιών άνεγέρσεως 
τοϋ άνωτέρω Ναοϋ. «Ή  προσφορά αΰτη, 
άνέφερεν μεταξύ άλλων είς τήν έπιστολήν 
άποδεικνύει ότι οί άνδρες τής Χωροφυ
λακής, τών όποιων έπαξίως ήγεΐσθε, βα
θύτατα έμπεποτισμένοι άπό τά νάματα 
τής Χριστιανικής διδασκαλίας, άποδει- 
κνύονται πέραν τών ύπηρεσιακών των 
καθηκόντων καί πρωτοπόροι είς έργα πί- 
στεως καί εύλαβείας, ώς ό οίκος λατρείας 
τοϋ 'Υψίστου, ό όποιος θά λαμπρύνη τήν 
μικράν ένορίαν».

Ό  κ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΚΗΣ άπέστειλε 
πρός τόν κ. Υπουργόν Δημοσίας Τάξε
ως έπιστολήν, διά τής όποιας έξέφρασε 
τάς θερμάς του εύχαριστίας πρός τάς 
Υπηρεσίας Χωροφυλακής διά τάς κατα- 
βαλλομένας άοκνους προσπάθειας περι- 
φρουρήσεως τής έννόμου τάξεως καί 
άσφαλείας τών πολιτών. ’Επίσης, δι9 
αύτής έξέφρασε καί τά είλικρινή του

συγχαρητήρια πρός τούς άνδρας τοϋ 
Σταθμοϋ Χωροφυλακής Ώρωποϋ καί Τμή
ματος Διώξεως Κλεπτών—Διαρρηκτών 
τής ’Ασφαλείας Προαστίων Πρωτευούσης 
διά τάς προσπάθειας τάς όποιας κατέβα
λον διά τήν άνεύρεσιν τοϋ κλαπέντος 
αύτοκινήτου του και τήν σύλληψιν τοϋ 
δράστου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Διευθυντής τοϋ Κόμματος 
τής Νέας Δημοκρατίας κ. Γεώργιος 
Μισαηλίδης δι9 έπιστολής του πρός τόν 
κ. ’Αρχηγόν τοϋ Σώματος, έξήρε τάς φι
λότιμους προσπάθειας τών 'Υπηρεσιών 
Χωροφυλακής, και τήν μετά θαυμαστού 
ζήλου έκπλήρωοιν τών καθηκόντων των 
είς όλους τούς τομείς τής δράστηριότητός 
των. Ή  έκτίμησις τών παρεχομένων ύπη- 
ρεσιών έπροκλήθη έκ τής έπαινετής καί 
διακριτικής διαγωγής τών άνδρών τοϋ 
Σώματος, οί όποιοι διευκόλυναν τά μέλη 
τοϋ προσφάτως συνελθόντος είς Χαλκιδι- 
κήν προσυνεδρίου τοϋ Κόμματος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ τής Εύξείνου Λέσχης 
Φλωρίνης κ. Γεώργιος ΛΕΒΑΣΙΔΗΣ, .δι9 
έπιστολής πρός τήν Διοίκησιν Χωροφυ
λακής Φλωρίνης, έξέφρασε τά θερμά 
του συγχαρητήρια πρός τούς άνδρας τοϋ 
’Αστυνομικού Τμήματος 'Αγίου Γερ
μανού Φλωρίνης, διά τήν άμέριστον ήθι- 
κήν συμπαράστασιν αύτών κατά τάς έορ
ταστικάς έκδηλώσεις είς τήν άκριτικήν 
Κοινότητα Καρυών Φλωρίνης.

ΚΑΙ ΚΑΤΑ τόν παρελθόντα μήνα 
έσυνεχίσθη ή άθρόα προσφορά αίματος 
ύπό άνδρών τοϋ Σώματος πρός πάσχοντας 
συναθρώπους μας. Καθημερινώς σχεδόν 
λαμβάνονται είς τά Γ ραφεία τοϋ Περιοδι
κού έπιστολαί άπό διάφορα Νοσηλευτικά 
Ιδρύματα τής χώρας καί άπό μεμωνομένα 
άτομα διά τών όποιων έκφράζουν τάς όλο
θέρμους εύχαριστίας των. 'Ο αύθορμητι- 
σμός, ό άλτρουΐσμός τό ήθος καί ή διαγω
γή τών έθελοντών αιμοδοτών τοϋ Σώμα
τος έξυψώνουν τήν Χωροφυλακήν καί 
δημιουργούν κλίμα άγάπης, έμπιστοσύνης 
τών πολιτών πρός αύτήν. Οΰτω τό Γενικόν 
Νοσοκομεϊον Ξάνθης, δι9 έγγράφου του, 
έξέφρασε τάς εύχαριστίας τοϋ έπιστημο- 
νικοϋ καί νοσηλευτικού του προσωπικού 
διά τήν έθελοντικήν προσφοράν αίματος 
ύπό τών :Ύπομ]ρχου κ. ΓεωργίουΜΠΑΝΑ 
καί Χωροφύλακος κ. Πολύχρονη ΚΑΡΑ- 

ΜΑΛΙΔΗ. 'Ομοίως ό κ. Ιωάννης ΠΑΠΑ- 
ΖΑΧΑΡΙΟΥ έξέφρασε τάς εύχαριοτίας 
του διά τούς Δοκίμους Χωροφύλακας κ.κ. 
Δημ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ καί Χαρ. ΛΥΡΑΝ οί 
όποιοι μέ τήν προσφερθεΐσαν ποσότητα 
αίματος διεσώθη έκ βεβαίου θανάτου ό 
πατέρας του. Επίσης έξέφρασε εύχαρι- 
στίας ό κ. Παναγ. ΜΑΓΟΥΣΗΣ διά τούς 
Χωροφύλακας κ.κ. Ήλίαν ΣΤΑΜΟΥΛΗΝ 
καί Έμμαν. ΤΣΙΓΩΝΑΚΗΝ. Τέλος ό 
Δικηγόρος κ. Χρηστός ΑΛΒΑΝΟΣ δι9 
έπιστολής του περιέγραψε μέ κολακευτικά 
λόγια τόν πρωτοφανή, ώς άνέφερε, αύ- 
θορμητισμόν, τήν εύγένειαν καί τόν άλ- 
τρουΐσμόν τών Χωροφυλάκων κ.κ. Ίωάν. 
ΝΤΟΤΣΙΚΑ καί Βαρδή ΧΑΡΚΙΑΝΑ- 
ΚΗ διά τήν πρόθυμον προσφοράν πσσό- 
τητος αίματος, ίκανής διά τήν διάσωσιν 
κινδυνεύοντος συναθρώπου μας.

ΤΟΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ μήνα μέ πρωτο
βουλία τής Διοικήσεως Χωροφυλακής Κα
βάλας έπραγματοποιήθη συνεστίασις 
πρός τιμήν τών συνταξιούχων καί έφέδρων
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άνδρών τοϋ Σώματος τής πόλεως. Είς τήν 
συνεστίασιν παρευρέθησαν καί οί άνδρες 
τών Υπηρεσιών Χωροφυλακής τής άνω- 
τέρω πόλεως. Σκοπός τής συνεστιάσεως 
ήταν ή άνανέωσις τών δεσμών γνωριμίας 
τών έν ένεργείςι μετά τών συνταξιούχων 
καί έφέδρων άνδρών, οί όποιοι, συγκινη- 
μένοι^διά τήν τιμήν πού τούς έγινε, ηύχα- 
ρίστησαν τούς παρευρεθέντας συναδέλ
φους των καί άδελφωμένοι πέρασαν μία 
άξέχαστη βραδυά.

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

Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Ο Σ  Τ Ζ Α Β Α Ρ Α Σ
Ά νθυπα σ πισ τή ς Χ ω ροφυλακής

Σ υ ν α γ ε ρ μ ο δ
Εξω οί κλεφτεδ

1. Σας ειδοποιεί με διαπεραστικό σφύριγμα κινδύνου 
2. Στόματα καί εμποδίζει τό άνοιγμα τής πόρτας

2. Τρόποι Προστασίας
ατιό κλέφτες,κακοποιούς κΛ.π.

Μια νέα συσκευή 
ασφαλείας.

Μέ τήν όνομασία ΣΤΟΠ ΑΛΑΡΜ , 
πού σέ έλεύθερη απόδοση μεταφρά
ζετα ι «σταμάτημα μέ σ υναγερ μ ό» , 
κυκλοφόρησε στή χώ ρα μας μία νέα  
φορητή άμερικανική συσκευή ά σ φ α -  
λ ε ία ς , ή όποια τοποθετείται σέ όποια— 
δήποτε πόρτα καί σταματά τό άνοι
γμ ά  τ η ς , όταν κάποιος προσπαθήσει 
νά  τήν παραβιάσει. Ή  σωστική αυτή 
συσκευή έ χ ε ι ,  άκόμη , τό προνόμιο  
νά  έκ β ά λη , κατά τήν στιγμή τής 
παραβιάσεω ς, ένα όξύ καί διαπερα
στικό σφ ύριγμ α  κ ινδύνου , πού έχει 
σάν άποτέλεσμα νά  τρομάζει τούς  
κ λέφ τες καί νά  κινητοποιεί τόν  
ένδ ιαφ ερ όμ ενο . Λ ειτουργεί μέ αέριο 
καί είσάγεται άπό τούς Γενικούς 
Α ντιπ ρ οσ ώ π ου ς Ά φ ο ύ ς  ΚΟΡΟΤΖΕ 
ΛΗ  Ο . Ε . , Θεάτρου 3 , *Αθήναι
Τ ηλέφ  . 32 .16.103 καί 32 .14 .125  .

,Τόν μήνα πού πέρασε μέ απόφαση του Άνωτάτου Συμβουλίου Χωροφυλακής άποστρατεύθηκαν μέ τόν βαθμό 
του Αντιστράτηγου, ως ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους στη Χωροφυλακή, ό Β7. ‘Υπαρχηγός Χώρο 
φυλακής Υποστράτηγος κ. Διονύσιος Γερόπουλος καί ό Β7. ’Επιθεωρητής Χωροφυλακής ‘Υποστράτηγος κ. Γρηγόριος 
Ιωαννου. Οί αποστρατευθέντες^ Ανώτατοι Αξιωματικοί, σ’ δλο τό χρονικό διάστημα τής ύπηρεσίας τους στό Σώμα, 

διακρίθηκαν για τό ήθος και τις αρετές τους, γιά την ύπηρεσιακή τους κατάρτιση καί ικανότητα, γιά τά αισθήματα άγάπης 
καθώς καί για^τό ζήλο^καί αδιαπτοτω ενδιαφέρον τους γιά τήν έπίλυση τών προβλημάτων τής Χωροφυλακής καί τήν 
ικανοποίηση τών αιτημάτων τών ανδρών της.^ Ό  κ. ’Αρχηγός άπένειμε στούς άποχωρήσαντες Άντιστρατήγους ειδικό 
Ιιμητικο Δίπλωμα καί τό χρυσό έμβλημα τής Χωροφυλακής γιά τις πολύτιμες ύπηρεσίες πού πρόσφεραν στό Σώμα. 
. , Στη  φωτογραφία, λίγο μετά την απονομή, ο Αρχηγός Χωροφυλακής ’Αντιστράτηγος κ. Νικόλαος Κουτσιανάς, 

οί αποχωρουντες έ.α. Αντιστράτηγοι Χωροφυλακής κ.κ. Δ. Γερόπουλος καί Γ. Ίωάννου, ό Α.'Ύπαρχηγός Χωροφυλακής 
I ποστρατΊγγΌς κ. Αγησ. Κωνσταντουδάκης, ό Β.7 ‘Υπαρχηγός ‘Υποστράτηγος κ. Παναγιώτης Ψάρρης καί ό Α.7 ’Επι

θεωρητής Ιποστρατηγος κ. Μιλτιάδης Άργιάννης.
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Επιτυχίες στήν μάχη 
έναντίον του λευκου 

θανάτου

Είναι άλήθεια δτι τδ παράλογο πάθος 
του εύκολου πλουτισμού καί τού μεγάλου 
κέρδους, πού έχει κατακτήσει μερικούς 
νεοέλληνες, δημιούργησε παράλληλα στούς 
ίδιους τρομερές ήθικές άναστολές καί 
πωρωμένες ψυχοπνευματικές καταβολές, 
μέ φυσικό έπακόλουθο, οί άνθρωποι αύτοί 
νά πατούν στήν κυριολεξία «επί πτωμά
των», γιά νά έπιτύχουν τον άντικειμενικό 
τους σκοπό καί στόχο. Πάνω άπ’ δλα 
τούς «μετράει» ό εύδαιμονισμδς καί τδ 
εύκολο κέρδος καί γιαυτδ διακονούν 
μέ φανατισμό τδ έπικίνδυνο πλέγμα 
«ναρκωτικά — διάθεση — κατανάλωση», 
γιατί πιστεύουν άκράδαντα δτι ό χώρος 
προσφέρεται γιά έκμετάλλευση καί γιά 
πλουτισμό άνετο, γρήγορο καί μεγάλο. 
Χωρίς μεγάλα κεφάλαια, ιδιαίτερες γνώ
σεις καί έπιστημονικές έξειδικεύσεις, 
οι άδίστακτοι έμποροι τού άργοΰ θανάτου, 
οπλισμένοι μέ άναίσχυντη θρασύτητα, 
ρίχνονται σάν σωστοί καταπέλτες στδ 
άνθρωποκτόνο έμπόριο της έξουθενώσεως 
καί τού μαρασμού της άνθρώπινης ύπάρ- 
ξεως καί τού κατεξευτελισμού, της 
άτομικής άξιοπρέπειας. Κινούμενοι άπδ 
έσώτερη παρόρμηση, γιά την δημιουργία 
φανταστικών κερδών, άποδύονται σέ 
καταδρομικές ληστρικές έπιχειρήσεις, 
έξαπολύοντας συγχρόνως καί τά ένεργούμε- 
να «τσιράκια» τους, γιά νά έξασφαλί- 
σουν δλοι άπδ κοινού τδ πανάκριβο εμπό
ρευμά τους, πού θά ρίξουν — στήν συ
νέχεια — στήν άγορά, γιά νά τούς άπο- 
φέρει μυθικά — δπως έχουν τήν άφέλεια 
νά πιστεύουν — κέρδη. Αύτό, βασικά, 
είναι τδ πλάνο τών ένεργειών τους καί 
μέ ψυχρό ύπολογισμδ προχωρούν στήν 
ύλοποίησή του, πιστεύοντας άκράδαντα 
δτι κάθε άντίθετη σκέψη άποτελεΐ νο
σηρό συναισθηματισμό καί ξεπερασμένη 
«πουριτανική» άντίληψη, πράγματα πού 
έπικαλούνται άκόμη μερικοί άρτηριο- 
σκληρωμένοι ήθικολόγοι, μέ νοικοκυρί
στικες καί . . . μικροαστικές άντιλήψεις, 
ή οί έκπρόσωποι τού νόμου, πού άπδ

βαρύτατη ήθική ευθύνη καί ύψηλή συ
ναίσθηση καθήκοντος, γίνονται άμείλι- 
κτοι διώκτες τού παραδεισένιου κόσμου 
της κραιπάλης καί τών παραισθήσεων 
τών ναρκομανών καί τών έμπορων προ
μηθευτών τους. Αύτό, λοιπόν, τδ πλέγμα 
διώκουν άμείλικτα οί άνδρες της Χωρο
φυλακής σέ ολόκληρη σχεδόν τήν επι
κράτεια, δπου εκτείνεται ή δικαιοδοσία 
τους, καί οί καταπληκτικές επιτυχίες 
στδν κρίσιμο καί εύαίσθητο αύτό τομέα 
διαδέχεται ή μία τήν άλλη, μέ άποτέ- 
λεσμα καθημερινά σχεδόν νά άσχολεΐται 
ο τύπος καί τά άλλα μέσα έπικοινωνίας 
καί ένημερώσεως μέ τήν άποκάλυψη 
δικτύου λαθρεμπόρων καθώς έπίσης καί 
κατόχων ναρκωτικών, οί όποιοι τις πε
ρισσότερες φορές διαθέτουν μεγάλες πο
σότητες άπό τήν ποικιλία τού είδους, 
αξίας πολλών εκατομμυρίων δραχμών.

Μία τέτοια έπιτυχία πού σημείωσε 
πρόσφατα ή 'Υποδιεύθυνση ’Ασφαλείας 
Προαστίων Πρωτευούσης παρουσιάσθη- 
κε άπδ ολόκληρο τδν ήμερήσιο καί περιο
δικό τύπο πανηγυρικά καί μέ έκτετα- 
μενα ρεπορτάζ, πού ικανοποίησε καί 
έντυπωσίασε συνάμα τήν κοινή γνώμη. 
Συγκεκριμένα ένας Βολιώτης, καλής οί- 
κογενείας καί ή ωραία 18χρονη «παρται- 
νέρ» του δημιούργησαν ένα άρμονικδ 
«ντουέττο», πού θά προμήθευε τήν καρ
διά τής ’Αθήνας μέ ύψηλής στάθμης καί 
ποιότητος ναρκωτικά. Τδ «κοσμικό» 
ζευγάρι άποτελοΰσαν ό Δημήτρης Περι
στεράς, 28 χρόνων καί ή Ρούλα Καρούτα, 
οί όποιοι είχαν σάν στόχο τδ Κολωνάκι 
καί ιδιαίτερα τήν άνώτερη εισοδηματική 
τάξη τής περιοχής. Τδ έμπόρευμα πού 
πλασάριζαν ήταν άπδ τά σπανιώτερα 
καί άκριβότερα τού είδους καί προέρχον
ταν άπδ τδ χρυσό τρίγωνο Ταϋλάνδη — 
Λάος —Βιρμανία. Είναι ήρωίνη σέ σκόνη, 
άλλά σέ μία νέα έπεξεργασία, πού τήν 
παρουσιάζει σάν πούδρα καί είναι πανά
κριβη γιατί πουλιέται 5.000 δραχμές τδ 
γραμμάριο. ’Ανήκει στά «σκληρά» 
ναρκωτικά καί τδ είδος αύτό είσάγεται 
γιά πρώτη φορά στήν Ελλάδα. Ή  Α σ 
φαλεία Προαστίων Πρωτευούσης είχε 
άπδ καιρό θέσει σέ έφαρμογή σχέδιο 
έπισημάνσεως έκλεκτής πελατείας 
ναρκομανών, στούς οποίους διοχετεύον
ταν ποσότητες ήρωίνης καί άλλα άκριβά

ναρκωτικά. *Έτσι άποκαλύφθηκε τδ κο
σμοπολίτικο ζευγάρι, τών προμηθευτών 
πού είχε έδρα του τδ Κολωνάκι καί διέ
θετε . . . ύποκατάστημα στήν Μύκονο. 
Ταξίδεψαν καί οί δύο κάμποσες φορές 
στδ έξωτερικδ καί Ιδιαίτερα ^τδ Μπαν
γκόκ. Ά πδ έκεΐ άγόραζαν τήν ήρωΐνη 
καθώς καί μπουκάλια μέ σαμπουάν μέσα 
στα οποία την τοποθετούσαν συσκευασμένη, 
σέ πλαστικά' σακκουλάκια. ’Αφού κατά- 
φεραν νά τήν περάσουν άπδ τούς διαφό
ρους ελέγχους τών άεροδρομίων τήν 
προώθησαν στήν άγορά καί διέθεσαν τις 
πρώτες ποσότητες σέ «συστημένα» πρό
σωπα, πού τά περισσότερα βρέθηκαν 
γραμμένα στήν προσωπική άτζέντα τής 
ώραίας Ρούλας. Ή  λεπτή καί δύσκολη 
δουλιά τής έξιχνιάσεως τού λαθρεμπο- 
ρικού πλέγματος είναι έπιτυχία τού 
Τμήματος Ναρκωτικών τής €Υποδ]νσεως 
Ασφαλείας Προαστίων, πού κατάφερε, 
μέσα στδ κοσμοπολίτικο Κολωνάκι νά 
έπισημάνει τούς εισαγωγείς, τούς άγο- 
ραστές καί αύτούς πού πρακτόρευαν 
τδ σπάνιο έμπόρευμα. Στδ τέλος συνέλαβε 
τδ ζευγάρι σέ πολυτελές κεντρικό ξενοδο
χείο τής Αθήνας καί στήν συνέχεια 
κατάσχεσε μεγάλη ποσότητα ήρωΐνης, τήν 
οποίαν είχαν κρατήσει σάν άποθεματικό, 
γιά νά τήν διαθέσουν σέ ύψηλότερες 
τιμές, λόγω τών . . . .  τιμαριθμικών αύ- 
ξήσεων καί τών άνατιμήσεων γενικώτερα 
τού είδους στήν «διεθνή άγορά».

Πάντως τδ θλιβερό συμπέρασμα άπδ 
τήν όλη ύπόθεση είναι ότι οί δύο νέοι 
άνθρωποι, πού θά μπορούσαν άριστα νά 
δημιουργήσουν τίς καλύτερες προϋπο
θέσεις γιά μιά έντιμη καί εύτυχισμένη 
ζωή, διάλεξαν τδν φθοροποιό δρόμο τών 
ναρκωτικών, γιά νά έπιτύχουν ένα άμφι- 
σβητούμενο καί συνάμα έπικίνδυνο μέλλον 
εύδαιμονισμοΰ καί οικονομικής εύμά- 
ρειας. Καί νά σκεφθή κανείς ότι κύριο 
πρόσωπο καί κεντρικός ήρωας τής βρώ
μικης αύτής ύποθέσεως είναι ένας νέος 
άνθρωπος, καλής οίκογενείας, άπδ τήν 
ώραία πόλη τού Βόλου, πού μέ τόση άγά- 
πη καί στοργή περιβάλλει ό έξοχος Μητρο
πολίτης Δημητριάδος κ. Χριστόδουλος, ό 
όποιος σέ μιά συγκινητική προσπάθεια 
καί μέ τήν συνεργασία τού ’Αρχηγείου 
Χωροφυλακής, έκήρυξε πρόσφατα πρα
γματική σταυροφορία γιά τήν καταπολέ-

Το κοσμοπολίτικο ντουέτο τών εμπόρων τον αργόν Θανάτου πού' διακινούσε το 
ναρκωτικό τής ήρωίνης μεταποιημένης σέ αθώα πούδρα και που τόσο γρήγορα 
εξαρθρώθηκε άπό τήν ’Ασφάλεια Προαστίων.
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μ ηση της μάστιγος των ναρκωτικών, 
έ/καινιάζοντας μία πρωτότυπη καί κατα
τοπιστική έκθεση, στήν όποία παρουσιά
ζονται τά άξιολογότερα καί τα πλέον 
ο ντιπροσωπευτικά έκθέματα άπύ τύ δράμα 
: αί τήν κατάντια των ναρκομανών.

ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ συνέχεια, άλλά όπω- 
ιδήποτε σέ μια κάποια «έλάσσονα» κλί- 
ιακα, συγκριτικά μέ τήν πρώτη, κατα
τάσσεται ή δεύτερη έπιτυχία της *Υπο- 
Σιευθύνσεως ‘Ασφαλείας Προαστίων Πρω- 
;ευούσης. ’Έχει, δμως, καί αύτή δλα τά 
ττοιχεΐα της εύτολμίας, της παρατηρητι- 
ιότητος καί της γενναιότητος, έπειδή 

άκριβώς οί άνδρες της άψηφοΰν όποιον- 
/ήποτε κίνδυνο, προκειμένου νά έπιτύ- 

χουν στήν δύσκολη άποστολή τους. Ε κθέ
τουν καί τήν ζωή τους άκόμα στήν μανία 
:ών κακοποιών, βάζοντας στήν κυριολεξία 
?6 «στήθος τους σημάδι», παρουσιαζό- 
χενοι άλλοτε σάν συνεργάτες καί άλλοτε 
?άν άγοραστές του παράνομου έμπορεύ- 
χατος, γιά νά μεταβληθοΰν άμέσως μετά 
ιέ άσπονδους καί άμείλικτους διώκτες 
τους, μέχρι τήν στιγμή πού θά τύύς συλ- 
\άβουν γιά νά τούς παραδόσουν στήν 
δικαιοσύνη.

’Έτσι, λοιπόν, καί πρόσφατα άψήφησαν 
παρόμοιο κίνδυνο οί άνδρες του Τμήματος 
Διώξεως Ναρκωτικών της 'Υποδιευθύν- 
σεως ‘Ασφαλείας Προαστίων Πρωτευ- 
ούσης καί παρουσιάσθηκαν σάν άγοραστές 
στήν δυάδα τών έμπόρων του άργοΰ θα
νάτου, πού τήν άποτελοΰσαν ό «σπου
δαστής» Δημήτριος Τσουκαλάς, 22 χρό
νων καΐό Βασίλειος Γκανάς, 28 χρόνων, 
γιά νά άγοράσουν δήθεν ένα κιλό χασίς, 
τουρκικής προελεύσεως, άντί του ποσού 
τών 120.000 δραχμών. Ή  συνάντηση 
όρίσθηκε στύ Περιστέρι, γιατί τύ «πρά
μα» ήταν φυλαγμένο σέ οίκόπεδο καί 
έκεΐ θά γινόταν ή παραλαβή. "Όταν δλη ή 
διαδικασία τελείωσε καί έφθασε ή στιγμή 
τής πληρωμής, άντί γιά χρήματα οί άγο
ραστές έβγαλαν άπύ τίς τσέπες τους αύτό- 
ματες χειροπέδες άσφαλείας, πού τίς πέ
ρασαν άμέσως στά άμαρτωλά χέρια τών 
δύο χίππηδων. *Απύ τήν άνάκριση πού 
έπακολούθησε προέκυψαν τά έξής τραγε
λαφικά. *0 Τσουκαλάς είχε έπισκεφθή 
έπανειλημμένα τύ Πακιστάν καί ήθελε νά 
μείνει «κάτω άπύ τύ βλέμμα του Βούδα», 
γιαύτύ καί ή . . .φιλοσοφία του στηρί
ζονταν σέ άκαταλαβίστικες άρχές θεωρίας 
καί πράξεως πού βρέθηκαν μάλιστα γραμ
μένες σέ σημείωμά του: « Ή  ζωή, έγραφε, 
είναι σάν ένα πήχυ ύφάσματος, πού κάθε τι 
δίπλα του παρουσιάζεται μέ διαφορετική 
6ψη χρώματος. Τύ νά συγκρίνεις σέ σκο
τώνει. Τύ νά όνειρεύεσαι σέ στενάχωρε ι.
Τύ νά φαντάζεσαι σέ κουράζοί. Τύ νά 
έλπίζεις είναι μάταιο. Γιαυτύ καί σύ 
πίνε μαύρο, γιά νά άφοσιώνεσαι στύ 
κενό..» Αύτές, λοιπόν, θά πρέπει νά θεω
ρηθούν σάν. . . θεμελιακές άρχές βιοθε
ωρίας καί φιλοσοφίας ένύς θλιβερού ναρ
κομανούς, πού σάν στόχο του δέν είχε 

f τίποτε άλλο, παρά νά καπνίζει μαύρο γιά 
νά. . . άφοσιώνεται στύ κενό. ΤΙ κρίμα νά 
λέγονται τέτοια φοβερά πράγματα άπύ 
έναν άνθρωπο τόσο νέο, ό όποιος μαζί μέ 
τύν συνεργάτη του ήθελαν νά παρουσιά
σουν τίς κούφιες καί χιλιοειπωμένες θεω
ρίες τών. .. «παιδιών τών λουλουδιών», σάν 
τετραγωνικές σοφίες άνθρώπων άνωτέρας 
πνευματικής στάθμης.

Σπείρες κακοποιών 

έξαρθρώθηκαν 

στήν Βόρειο Ε λλάδα

Καί άπύ τήν Βόρειο Ελλάδα ή δραστη- 
ριότης τών 'Υπηρεσιών ‘Ασφαλείας Χωρο
φυλακής ύπήρξε πλούσια καί έντυπωσιακή, 
μέ προεξάρχουσα τήν *Υποδ]νση Γενικής 
‘Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, άπύ τήν πλού
σια συγκομιδή τής οποίας είναι μερικές 
χαρακτηριστικές περιπτώσεις, πού έχουν 
καταχωρηθή στύ βιβλίο Συμβάντων αύτής 
τής 'Υπηρεσίας.

Σέ χρόνια μάστιγα είχε καταντήσει γιά 
τήν Βόρειο 'Ελλάδα ή πολυμελής καί έπι- 
κίνδυνη σπείρα, πού μέ έδρα τήν Θεσσα
λονίκη δροΰσε σ* ένα χώρο παραγωγικό καί 
άρκετά πρόσφορο γιαυτή, έπί ένα χρόνο 
περίπου. Συγκεκριμένα τήν μηχανοκίνητη 
αυτή σπείρα, π*>ύ έδρασε στήν Θεσσαλονίκη, 
Βέροια, Γιαννιτσά, Σκύδρα, ‘Έδεσσα, Πτο- 
λεμαΐδα, Κοζάνη, Γρεβενά κ.λ.π., έξάρ- 
θρωσεή 'Υποδιεύθυνση Γενικής ‘Ασφαλείας 
Θεσσαλονίκης καί συνέλαβε δλα τά μέλη 
της, τά όποια είχαν συνολικά διαρρήξει 45 
καταστήματα, 10 πρατήρια βενζίνης, 10 
αύτοκίνητα, 19 ξωκκλήσια, 5 έκκλησίες, 
περίπτερα, σπίτια κ.λ.π Είχαν κλέψει 
έπίσης 3 αύτοκίνητα πού χρησιμοποιούσαν 
γιά τίς μετακινήσεις τους καί τήν μεταφο
ρά τών κλοπιμαίων, πού άποτελοΰσαν τήν 
συγκομιδή τών 100 καί πλέον διαρρήξεων, 
οί όποιες τούς είχαν άποφέρει 200.000 
δραχμές σέ μετρητά καί διάφορα είδη άξίας 
μεγαλύτερης τού έκατομμυρίου. Τά βασικά 
στελέχη τής σπείρας ήταν οί ’Ελευθέ
ριος ’Εσέρπογλου 31 χρόνων, τεχνίτης 
μωσαϊκών, ό άδελφύς του Κυριάκος 24 
χρόνων βιοτέχνης κάτοικος Θεσσαλονίκης, 
Κων ]νος Λανταβύς 20 χρόνων ήλεκτρολό- 
γος αύκοκινήτων, Κων]νος Χασιώτης 19 
χρόνων, άνεργος, Στυλιανός Τζιμπούλας 
23 χρόνων, Γεώργιος Κομποζιάδης 24 
χρόνων, κάτοικοι Βέροιας καί Σωτ. Κου- 
κουλούδης, 36 χρόνων, μάγειρος, κάτοικος 
Θεσσαλονίκης. Ή  δλη ύπόθεση άποκαλύ- 
φθηκε, δταν όργανα τής Γενικής ’Ασφαλείας

Θεσσαλονίκης βρήκαν στύ ήμιφορτηγό, πού 
έπέβαιναν οί άδελφοί Εσέρπογλου, διάφορα 
διαρρηκτικά έργαλεΐα, τά όποια τούς είχε, 
προμηθεύσει ό άνηψιός τους Εύάγγελος 
Ρωμανίδης. Ά πύ  τήν άνάκριση πού έπα
κολούθησε οί δράστες όμολόγησαν δτι πή
γαιναν γιά μία νέα διαρρηκτική «δουλιά» 
καί συνάμα άποκάλυψαν καί τούς άλλους 
συνεργάτες τους, οί όποιοι μάλιστα, είδικά
τήν στιγμή έκείνη, τούς περίμεναν γιά.....
ένδιαφέρουσα συνέντευξη, ή όποία θά τούς 
προσπόριζε όπωσδήποτε ικανοποιητικά 
κέρδη.

Μέ πέντε δραστήριους διαρρήκτες στε
λεχώθηκε ή έπικίνδυνη σπείρα, πού 
έδρασε δυναμικά καί παραγωγικά στήν 
πόλη καί τήν περιφέρεια τής Θεσσαλονίκης 
άπύ έπταμήνου καί πλέον. Τήν άποτελοΰ
σαν οί α) Ισαάκ ΣΠ Α Ν ΙΔΗ Σ, 18 χρόνων, 
άρτεργάτης, β ) ό άνήλικος Μ.Ι., 16 χρόνων, 
γ) Ξενοφών ΠΑΥΛΟΥ, 34 χρόνων, ήλεκ- 
τρολόγος, δ) Κων]νος ΣΠΑΝΙΔΗΣ, 18 
χρόνων, ταπετσέρης καί ε) Θωμάς ΛΙΟ- 
Λ ΙΟΣΙΔΗ Σ ή ΛΙΟΛΙΟΣΗΣ, 18 χρόνων, 
έπιπλοποιός. Μέσα’ σέ έπτά μήνες διέρρη- 
ξαν δύο χρηματοκιβώτια, πενήντα περίπου 
σπίτια, διάφορα καταστήματα, έργοστά- 
σια, πρατήρια βενζίνης, περίπτερα, αύτο
κίνητα, άκόμη καί αυτόματους πωλητές 
ζαχαρωτών καί συναποκόμισαν τύ χρη
ματικό ποσό τού ένύς καί πλέον έκατομ
μυρίου, σέ «ζωντανά» χιλιάρικα, σαράντα 
χρυσές λίρες ‘Αγγλίας καί συναλλαγματι
κές άξίας πάλι ένύς έκατομμυρίου περίπου 
δραχμών. Έπίσης είχαν κλέψει διάφορα 
άντικείμενα, καθώς καί άλλα είδη άξίας, 
δπως χρυσαφικά, ραδιομαγνητόφωνα 
μέχρι καί' φιάλες ύγραερίου καί ποικιλία 
τυποποιημένων καί άκριβών τροφίμων. 
Συγκεκριμένα ό Παύλου ήταν ό άρχηγύς 
συντονιστής τής σπείρας καί αύτύς έδινε 
τύ «δ—κέϋ», γιά νά κτυπήσουν τύν στόχο 
πού ό ίδιος πάντοτε διάλεγε, παίρνοντας 
πρώτος τήν μερίδα τού λέοντος άπύ τήν 
πλούσια λεία, πού έξασφάλιζε ή σπείρα του. 
’Έ τσι πρόσφατα ό άνήλικος Μ.Ι. μαζί μέ 
τύν-Σπανίδη ύστερα άπύ ύπόδειξη τού ‘Αρ
χηγού πήγαν* στήν Θέρμη—Θεσσαλονίκης 
καί άνοιξαν μέ άγτικλειδι τύ σπίτι τού κ. 
Μιχαήλ Μιχαηλίδη άπ* δπου πήραν 630.000 
δραχμές, *Η δουλιά πέτυχε γιατί ό Παύλου 
συνδέονταν παλαιότερα μέ τήν οικογένεια 
Μιχαηλίδη καί δπως ήταν φυσικό ήξερε

Οί άνδρες της Γενικής 9Ασφαλείας Θεσσαλονίκης με δικαιολογημένη περηφάνεια 
ποζάρουν μπροστά στά κατασχεθέντα στά χέρια τών κακοποιών είδη μετά τήν σύλ- 
ληφί τους.



δλα τά «κατατόπια» του σπιτιού, γιαυτό 
καί Ιδωσε τέλεια περιγραφή των χώρων 
καί των άντικειμένων πού υπήρχαν. ’Από 
τά χρήματα αύτός κράτησε τις 530.000 
δραχμές καί τά υπόλοιπα τά μοίρασε στούς 
δύο υποτακτικούς του, οί όποιοι καί 
άποδείχθηκαν έξαιρετικά δραστήριοι καί 
εύσυνείδητοι στην δουλιά τους. Οί ίδιοι 
επίσης, «κτύπησαν» την έκθεση επίπλων 
του κ. Λουκά ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΥ, στην 
οδό 25η Μαρ τίου, καί σήκωσαν ολόκληρο 
το χρηματοκιβώτιο το όποιο μετέφεραν μέ 
κλεμμένο αύτοκίνητο στο άλσύλιο, πάνω 
από την ’Αμερικανική Γεωργική Σχολή, 
και αφού τό διάλυσαν μοίρασαν τό περιε
χόμενό του πού ήταν 50.000 δραχμές. 
Δεν μπόρεσαν, όμως νά βρουν 1.000.000 
συναλλαγματικές καί 40 χρυσές λίρες 
’Αγγλίας, πού ήταν τοποθετημένες σέ ει
δική κρύπτη του χρηματοκιβωτίου. Τέλος 
οι ίδιοι πάλι δράστες καί οί συνεργάτες 
τους διάρρηξαν διαδοχικά, ένα καθαρι
στήριο στήν Θέρμη—Θεσσαλονίκης καί 
ενα εργοστάσιο ποτοποιίας άπό τά όποια 
πήραν 120.000 δραχμές, 300 μάρκα καί 
120 δολλάρια ’Αμερικής, καθώς έπίσης 
και πολλά σπίτια, περίπτερα καί κατα

στήματα. Γιά τις διαρρηκτικές τους δου- 
λιές χρησιμοποιούσαν πάντοτε κλεμμένα 
αυΐοκίνητα, πού στήν συνέχεια έγκατέ- 
λειπαν, μια καί τούς ήταν πλέον άχρηστο 
καί. . . . έπικίνδυνο φορτίο.

Μεγάλη έπιτυχία τής 

Χωροφυλακής 

στο Μεσολόγγι

Το Αστυνομικό Τμήμα Χωροφυλακής 
Μεσολογγίου πέτυχε, ύστερα άπό συν
δυασμένη παρακολούθηση καί άξιολόγηση 
των πληροφοριών, πού συγκέντρωσε καί 
διασταύρωσε, νά συλλάβει τον άρχαιοκά- 
πηλο Γεώργιο ΓΕΩΡΓΟΒΑΣΙΛΗ του 
Χριστόφορου, 31 χρόνων, άπό τό Μεσο
λόγγι, πού κατοικεί στο Βέλγιο. Ή  σύλ
ληψη έγινε στό σπίτι του, στήν όδό Τσόγ- 
κα 19, όπου όργανα του ’Αστυνομικού 
Τμήματος, παρουσία δικαστικού λει
τουργού, πραγματοποίησαν κατ’ οίκον

έρευνα καί άνακάλυψαν άρχαιολογικά 
άντικείμενα μεγάλης άξίας. Στά δυσεύ
ρετα καί πανάκριβα εύρήματα πού κατα
σχέθηκαν, συμπεριλαμβάνονται έργα σπά
νιας τέχνης^τής κλασσικής καί προκλασ- 
σικης ένοχης, όπως λήκυθοι, σκΰφοι, 
αρίβαλοι, ειδώλια κ. ά. πού ή άξια τους 
άποτιμάται σέ εκατομμύρια δραχμές. *Η 
επιτυχία τής Χωροφυλακής τού Μεσο- 
λογγίου στόν κρίσιμο καί εύαίσθητο τομέα 
τής άρχαιοκαπηλείας, θεωρείται ή μεγα
λύτερη τού έτους, γιαυτό καί δίκαια προ
βλήθηκε πανηγυρικά άπό όλα τά μέσα 
ενημερωσεως, έπειδη άκριβως ή σωστική 
παρέμβασή της άποσόβησε τήν διαφυγή 
στό έξωτερικό άρχαιολογικών ευρημάτων 
ανυπολόγιστης άξίας, τά όποια κατά τις 
εκτιμήσεις τού ’Εφόρου ’Αρχαιοτήτων των 
Δελφών άποτελούν έργα τής ελληνικής 
κληρονομιάς σπανιώτατης καί εξαιρετικής 
τέχνης.

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ  Π Ε Τ Ρ Ο Υ Τ Σ Ο Σ  
Ά νθ )σ τή ς Χω ροφυλακής

Μιά φωτογραφία ποτέ Sfev χάνει τήνάξία της, 8ταν έχει νά δείξει κάτι τό ξεχωριστό, ακόμη ψ ϊ  αν ή δημοσίευσή
της δεν άνταποκρίνεται στην ε

Στα πρόσωπα των άνδρών τής φωτογραφίας φαίνεται καθαρά χαραγμένο τό θρησκευτ 
ριαρχει στις ψυχές των ανδρων τής Χωροφυλακής καί ή διαβεβαίωσή τους ότι θά ύπερασπισθο 
ακόμη τα Ελληνοχριστιανικά ιδεώδη.ιδεώδη

ικό συναίσθημα πού κυ- 
ισθούν καί μέ τήν'ζωήν τους
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ΝΕΟΙ

Εκατόν πενήντα τέσσαρες νέοι Χωροφύλακες προστέθηκαν τον μήνα αυτόν στήν δύναμι του Σώματος 
τής 'Ελληνικής Χωροφυλακής. Μετά άπό άρτια επαγγελματική έκπαίδευσι έξη μηνών στα Παραρτήματα 
τήζ Σχολής 'Οπλιτών Χωροφυλακής στήν Ρόδο καί τό Ρέθυμνο τής Κρήτης οί νέοι Χωροφύλακες άπέ- 
κτησαν δλα εκείνα τά άπαραίτητα επαγγελματικά καί πνευματικά έφόδια πού χαρακτηρίζουν τον σ ύ γ
χρονο ’Αστυνομικό και μέ υψηλή άντίληψι του καθήκοντος τοποθετήθηκαν ήδη σε διάφορες Υ πηρεσίες  
του Σώματος γιά νά προσφέρουν άστυνομικό έργο μέσα στά πλαίσια του κοινωνικού τους λειτουργή
ματος. Από τούς νεοεξελθόντες Χωροφύλακες οί ενενήντα δύο προέρχονται άπό τό Παράρτημα τής 
Σχολής Οπλιτών Χωροφυλακής Ρόδου (φωτογραφία άνω) καί ο ί , εξήντα δύο άπό τό Παράρτημα· τής 

Σχολής 'Οπλιτών Χωροφυλακής Κρήτης (φωτογραφία κάτω).



Ή  Ελληνική χωροφυλακή στα πλαίσια τοΰ εκσυγ
χρονισμού τών τεχνικών της μέσων παρουσίασε πρό
σφατα νέου τύπου χρωματισμό τών περιπολικών της 
αυτοκινήτων πού είναι προσαρμοσμένος στις σύγχρο
νες αισθητικές ανάγκες καί πού γι’ αύτό έγινε δεκτός 
μέ ευμενέστατα σχόλια άπό τό κοινό.
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