


Jov Αύγουστο δλη ή Ελλάδα γιορτάζει μιά άπό τις πιο μεγάλες γιορτές τής Χριστιανοσύνης 
την Κοίμησι τής Υπεραγίας Θεοτόκου. Α π ' άκρου εις άκρον σ* ολόκληρη την χώρα, σέ λαμπρούς 
Ναούς κα'ι ταπεινά έξωκκλήσια οί πιστοί θά συγκεντρωθούν για να άποτίσουν τον όφέιλόμενο 
σεβασμό στην μνή^μη ’Εκείνης, τής πάναγνης κόρης πού τής έλαχε ή μεγάλη άποστολή να γίνη 

μητέρα τού Θεού. Με ιδιαίτερη κατάνυξι στάθηκε πάντα ό Χριστιανισμός εμπρός στό σύμβολο 
τής Θεομήτορος κα'ι ιδιαίτερα ό Ελληνικός Χριστιανισμός γιατί στην ζωή του Έθνους ή Πανα
γία στάθηκε ατούς αιώνες ή Ό δηγήτρα, ή ’Ελευθερώτρια, ή ’Ελεούσα, ή Φανερωμένη και τόσα 
αλλα πού ό Λαός σοφά οδηγημένος άπό τό ένστικτο άπέδωσε σέ ’Εκείνη «την τιμιωτέρα των 
χερουβείμ καί ένδοξοτέραν άσυγκρίτως των σεραφείμ» δπω ς προσφυέστατα τήν χαρακτηρίζει ό 
τμνωδός τής ’Εκκλησίας.

^ ττ1ν Εκείνης λοιπόν, τής «Θεοτόκου καί μητέρας του φωτός» ταπεινοί προσκυνη-
ταί ευλαβικά κλείνομε τό γόνυ καί άτενίζοντες τό άνέσπερον φως τής θείας μορφής Της δεόυεδα. 
τήν προστασίαν Της. . r
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Ε Ξ Ω Φ Υ Α Λ Ο Ν

9 Αποφασιστικής 
σημασίας ύπήρξε 
και φέτος ή συμβολή 
τής Χωροφυλακής 
στήν επιτυχία των 
θεατρικών εκδηλώ
σεων του φεστιβάλ 
9Επιδαύρου.

ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ

Σέ πολλούς Α ρ χα ιολογικ ούς  
κ α ί ισ τ ο ρ ικ ο ύ ς  χώρους δ ιο ρ -  

γανώ νονται τήν π ερ ίο δ ο  τού καλο
κ α ιρ ιο ύ  κ α λ λ ιτ ε χ ν ικ έ ς  κ α ί  π ο λ ι τ ι 
σ τ ικ έ ς  έκδηλώ σεις δ ιε θ ν ο ύ ς  προβο
λ έ ς .  ‘Ε π ίκεντρο  τών έκδηλώσεων αύ-  
τών ε ί ν α ι  ή ‘Ε π ίδαυρος ,δπ ου  ο I πα
ρα σ τά σ εις  Αρχαίου δράματος συγ
κεντρώ νουν κάθε χρόνο  χ ι λ ι ά δ ε ς  
Έ λ λ η ν ε ς  κ α ί Ξ ένους θ ε α τ έ ς .

* Τό ΑρχαΤο θέατρο τής *Επι-  
δ α ύ ρ ο υ ,χ τ ισ μ έν ο  τό ν  4ον a t -  

ώνα π .Χ . Από τ όν  Π ολύκλειτο  τόν  
‘ΑργεΤο,Ανακαλύφθηκε τό 1881 Από 
τό ν  Αρχαιολόγο Παναγ.Καββαδία κ α ί  
ΑποτελεΤ θαυμαστό μνημε,Το Τ έχνη ς ,  
μέ κύρια  χα ρα κ τη ρ ισ τικ ά  τήν ξεχω
ριστή  Α ρ χιτεκ το ν ικ ή  δομή κ α ί τήν  
τ έ λ ε ι α  Ακουστική τ ο υ .

Τά ‘Ε πιδαύρια  έκ τό ς  Από δ ι 
ε θ ν έ ς  κ α λ λ ιτ ε χ ν ικ ό  γ ε γ ο ν ό ς  

ε ί ν α ι  κ α ί  σημαντικό  μέσο προβολής  
τή ς 'Ελλάδος στόν παγκόσμιο του
ρ ισ τ ικ ό  χώρο.Πρωταρχικό ρόλο στήν 
έ π ιτ υ χ ί α  το υ ς  π α ί ζ ε ι  ή Χωροφυλακή 
o t  Ανδρες τής δ π ο ία ς  έξυπηρετούν  
μέ κάθε τρόπο τ ο ύ ς  έ π ισ κ έ π τ ε ς ,  μέ 
Αποτέλεσμα νά Αποσπούν τά  ευμενή  
σ χ ό λ ια  τού κ ο ινο ύ  κ α ί τών δ ιο ρ γ α 
νωτών.

CH συμβολή τής Χωροφυλακής 
στήν έπ ιτυ χη μ ένη  διεξαγω γή  

τώ ν‘Επιδαυρίων έκδηλώνεται μέ τήν  
Αμέριστη οδική  β ο ή θ ε ια , πού Ακού- 
ρασταοί Ανδρες τής Τ ροχαίας προσ
φέρουν στούς οδηγούς κατά τή δ ια 
δρομή κ α ί στούς χώρους σταθμεύσε-  
ως τών α υτοκινήτω ν, καθώς κ α ί μέ 
την έξυπηρέτηση τών 'Ελλήνων κα ί  
Ξένων έπισκεπτώ ν Από τούς  Ανδρες  
τή ς Τ ου ριστ ικ ή ς ‘Α στυνομίας καί  
τών Αλλων 'Υπηρεσιών Χωροφυλακής 
στό χώρο τών θεατρικώ ν έκδήλώσεων.

^  11Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ" j
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*)* ’Αρχιεπισκόπου 'Αμερικής ΜΙΧΑΗΛ

ΕΝΑΣ τέλειος Θεός καί τέλειος άνθρωπος μας έσωσε. Διά νά έλθη όμως δ Θεός επί τής γης καί νά γίνη ό Θεάνθρω
πος Σωτήρ μας, έχρειάζετο ένας τύπος τέλειος άνθρώπου . Αυτός δέ ό τέλειος τύπος του άνθρώπου, άπό τόν όποιον έπήρεν 
ό Θεός τήν άνθρωπίνην φύσιν διά νά γίνη ό Θεάνθρωπος Σωτήρ μας, ήτο ή Π αναγία, ή *Υπεραγία Θεοτόκος.

Ή  Παναγία δέν ήτο Θεός. Δέν ήτο δύναμις άγγελική. Δέν ήτο ούρανία. Ή το  τύπος τέλειος άνθρώπου. Ή το  ώλοκλη- 
ρωμένος άνθρωπος. Έγεννήθη δπω ς καί ημείς άπό γονείς άνθρώπους, τόν ’Ιωακείμ καί τήν ’Άννα. Καί έγεννήθη , δπω ς 
διδάσκει ή 'Ορθόδοξός μας Ε κκλησ ία , μέ τό προπατορικόν άμάρτημα, μέ τό όποιον καί ήμεΐς γεννώ μεθα . Καί δπω ς καί 
ήμεΐς καθαριζώμεθα άπό τό προπατορικόν άμάρτημα, κατά τό Βάπτισμα, μέ τήν χάριν καί τήν δύναμιν τού Ά γ ιο υ  Πνεύ
ματος, τοιουτοτρόπως καί ή Παναγία έκαθαρίσθη άπό τόν ρύπον τού προπατορικού άμαρτήματος μέ τήν ίδιαν χάριν καί 
τήν δύναμιν τού Παναγίου Πνεύματος κατά τόν Ευαγγελισμόν τη ς, όταν είπε προς αύτήν ό Γαβριήλ άρχάγγελος «πνεύμα 
άγιον έπελεύσεται έπί σέ καί δύναμις 4Υψίστου έπισκιάση σε». Ά π ό  τήν στιγμήν έκείνην έγινε ό τέλειος καί ώλοκληρω- 
μένος τύπος τού άνθρώπου, καί παρέμεινε τοιαύτη μέχρι τής στιγμής κατά τήν οποίαν παρέδωκε τήν μακαρίαν της ψ υχήν 
εις τόν υίόν της καί Θεόν, τόν Σωτήρα μας τόν Ίησούν Χριστόν .

« 'Ιδού ή δούλη Κυρίου γένοιτό μοι κατά τό ρήμά σου», ήσαν αί πρώται λέξεις, πού είπε πρός τόν Γαβριήλ ή Θεοτόκος 
άμέσως μετά τήν έπισκίασίν της ύπό τού * Αγίου Πνεύματος, εύθύς, δηλαδή , μετά τήν κάθαρσίν της άπό τό πρρπατορικόν 
άμάρτημα, καί μόλις έγινε ό τέλειος καί ώλοκληρωμένος τύπος τού άνθρώπου, δπω ς τόν έδημιούργησε καί τόν ήθέλησεν ό 
Πλάστης, ό Θεός μας. Βαθυτάτην ταπείνωσιν έξωτερικεύουν καί ύποδηλούν τά λόγια α ύ τά : « 'Ιδού ή δούλη Κυρίου». 
Μόλις τήν έπεσκέφθη τό Πνεύμα τού Θεού, έκατάλαβε βαθύτατα δλην τήν άνθρωπίνην της άδυναμίαν καί παρέδωκεν 
έαυτήν είς τόν Θεόν έν βαθυτάτη ταπεινώ σει. Ή  μεγαλυτέρα άρετή τής Θεοτόκου ήτο ή ταπείνω σ ις. ‘Η μεγαλυτέρα άρε- 
τή κάθε χριστιανού, πού πρέπει νά έχη πρότυπον μιμήσεως τήν Παναγίαν, είναι ή ταπείνω σ ις.

Ποιος ό λόγος, διά τόν όποιον έδειξε βαθυτάτην ταπείνωσιν ή Π αναγία ; *0 λόγος ήτο διότι έκατάλαβε, Ιδιαιτέρως 
μετά τόν Ευαγγελισμόν τη ς, όταν έφωτίσθη μέ τήν χάριν τού Παναγίου Π νεύματος, δτι δλαι αί εύλογίαι τη ς , δλαι αί 
άρεταί τη ς, δλα τά προσόντα της είναι χαρίσματα καί δώρα τού Θεού . Ά ν  €ΐχεν άγνότητα, είς τού Θεού τήν δύναμιν τήν 
ώ φ ε ιλ ε . Ά ν  είχε π ίστιν , είς τόν Θεόν τήν έχρεώ στει. Ά ν  ήξιώθη νά γίνη Μήτηρ τού Θεού, είς τού ίδιου Θεού τήν 
συγκατάβασιν άπέδιδεν αύτήν. Ά ν  θά τήν έμακάριζαν εις τούς αιώνας τώ ν αιώνων δλαι αί γενεαί τώ ν άνθρώπων θά 
έγίνετο τούτο, μόνον διότι τό είχε θελήσει ό Θεός. "Ολα αύτά τά  έβλεπε μέ τό φ ώ ς τής θείας χάριτος μέσα είς τήν βα
θυτάτην της ταπείνωσιν . Ή  ύπερηφάνεια καί ή άλαζονεία δλα είς έαυτήν τά άποδίδει. Διότι ή ύπερηφάνεια καί ή άλαζο- 
νεία είναι σκότρς πυκνόν, ψηλαφητόν . Καί μέσα είς αύτό ό άνθρωπος δέν βλέπει παρά τό δήθεν μεγαλεΐον του , δέν άτε- 
νίζει παρά τάς δήθεν άρετάς του* δέν ψηλαφά παρά τά δήθεν τάλαντά του* δέν άναγνωρίζει παρά μόνον τό άνάστημά του . 
δέν προσκυνά παρά μόνον τήν δήθεν μεγαλειότητά του καί δέν λατρεύει παρά μόνον τό έγώ του . 'Επειδή δέ είναι σκότος 
πνευματικόν, πυκνόν, ψηλαφητόν, άδιαπέραστον ή ύπερηφάνεια καί ή άλαζονεία, είς μίαν στιγμήν προσκόπτει, άνατρέ- 
π ετα ι, συντρίβει, χάνει δλα τά δήθεν της προσόντα καί τάς δήθεν άρετάς της καί τό μεγαλεΐον τ η ς . Καί μόνον ή ταπείνω σις 
πάντοτε διακρατεΐ τάς άρετάς, τά  προσόντα καί τά χαρίσματά τ η ς .

"Οπως ή Π αναγία, πού άνεκηρύχθη μέν άπό τόν Θεόν καί τούς άνθρώπους τιμιω τέρα τώ ν Χερουβείμ καί ένδοξοτέρα 
τώ ν Σεραφείμ , πού είπε δμως είς τόν Γαβριήλ άρχάγγελον «Ιδού ή δούλη Κυρίου» κατά τήν εύτυχεστέραν καί μακαριω- 
τέραν στιγμήν πού έπέρασε καί έζησεν ον άνθρώπινον, κατά τήν στιγμήν καθ' ήν έξ όνόματος τού Παντοδυνάμου Θεού 
ήκουεν δτι θά γεννήση τόν Σωτήρα τής άνθρωπότητος . «Κύριος ύπερηφάνοις άντιτάσσεται, ταπεινοΐς δέ δίδωσι χάρ ιν» , 
λέγει ό Λόγος τού Θεού .

Τό Δεκαπενταύγουστον κυρίως καί κατ' έξοχήν μάς διδάσκει καί πρέπει νά μάς έμπνέη τήν άλήθειαν αύτήν διά νά 
τήν κάμωμεν καθημερινήν ζωήν δλοι μας, άνδρες καί γυναίκες, καί μάλιστα αί γυναίκες πού άνήκουν είς τό φ ύλον, 
πού τόσον έτίμησεν, ύπερύψωσε καί έδόξασεν ή Π αναγία . Δέν ύπάρχει άρετή μεγαλυτέρα άπό τήν ταπείνωσιν καί δέν 
ύπάρχει τρόπος καί μέσον καλλίτερον καί άσφαλέστερον διά νά έξασφαλίσωμεν τήν χάριν τού Θεού. Διότι δ ,τ ι  καλόν 
έχομεν, είς τόν Θεόν τό όφείλομεν .Καί δ ,τ ι  σπουδαΐον καί σημαντικόν έπιτυγχάνομεν, είς τήν βοήθειαν τής χάριτος τού 
Θεού τό χρεω στούμεν. Καί μόνον μέ τήν ταπείνωσιν δεικνύομεν πώ ς άναγνωρίζομενδτι τά προσόντα καί αί άρεταί μας 
είναι τού Θεού δώρα καί χαρίσματα .

Ταπεινώς καί άφανώς διήλθεν τήν ζωήν του ό τελειότερος τύπος τού άνθρώπου, πού έζησεν έπί τής γή ς , μετά τό ν  
Θεάνθρωπον , ή Μήτηρ τού Θεού , ή Π αναγία . *0 υιός τη ς, ό Σωτήρ μας, έδοξάζετο, έθαυμάζετο, έπευφημεΐτο καί έ χ ε ι-  
ροκροτεΐτο άπό τούς άνθρώπους . Καί έκείνη πού Τού έδωκε τήν σάρκα καί τό αίμά της πάντοτε είς τήν σκιάν εύρίσκετο, 
είς τήν άφάνειαν . Μιμηθώμεν τό παράδειγμά τ η ς . Ά ς  άφήνομεν τούς άλλους νά έκτιμοΰν τά  έργα μας . «Έ γκω μιαζέτω  
σε ό πέλας καί ̂ ιή τό σόν στόμα, άλλότριος καί μή τά  σά χε ίλη » , λέγει ή Σοφία τού Θεού . Ά ν  τά έργα μας είναι κοινωφε
λή καί άποδοτικά, έξάπαντος θά έκτιμηθούν άπό τούς άνθρώπους. Ά ν  ό χ ι, καμμία τυμπανοκρουσία καί κανείς θόρυβος 
δέν θά τάπερισώση.Διότι ό θόρυβος καί ή τυμπανοκρουσία είναι τής ύπερηφανείας καί τής άλαζονείαςτέκνα καί γεννήματα . 
"Οχι τής χάριτος τού Θεού . Καί δ ,τι δέν είναι καρπός τής Θείας Χάριτος είναι προσωρινόν, είναι έφήμερον καί πρόσκαι- 
ρον . Μόνον ό Θεός είναι αιώνιος καί μόνον δ ,τι γίνεται μέ τήν χάριν Του είναι διαρκές καί μόνιμον . Ή  Θεία δέ χάρις δί
δεται μόνον είς τούς ταπεινούς. «Κύριος ύπερηφάνοις άντιτάσεε:α ι, ταπί ι >οΐς δέ δίδωσι χάριν» .
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Γ ρ ά φ ε ι  6 Λ ο γ ο τ έ χ ν η ς  : 
κ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ κατάνυξη στάθηκε 
πάντα ό χριστιανικός κόσμος μπροστά 
στό σύμβολο της Θεομήτορος. Καί ή 
λατρεία της έδωσε άφορμή στην δη
μιουργία βαρύτιμων έργων θρησκευό
μενης τέχνης, μέσα στόν Ιστορικό χώρο 
της Χριστιανοσύνης.

’Εξαίσιες συλλήψεις ποιητικού λόγου, 
θαυμάσια γλυπτά, έκπληκτικά έργα ζω
γραφικής, περίβλεπτα οικοδομήματα, άλη- 
θινά θαύματα άρχιτεκτονικης άφιερώθη- 
καν, στήν «Κεχαριτωμένη τών ούρανών» 
πού άποτέλεσε τό ύπέρτατο σύμβολο 
της σοφής άλληλουχίας τού θείου με τό 
άνθρώπινο. ’Αλλά καί βαθύτατα έπηρέασε 
καί τήν έθνική μας ζωή.

Ή  καταφυγή 
τών πονεμένων, 

ή νικήτρια στρατηγός

Ή  Π λ α τ υ τ έ ρ α :  "Εργον Φώτη Κόντογλου.

Ό  λαός τών Ελλήνων είδε πάντα μέ 
πολύ σεβασμό τή γαλήνια καί πονεμένη 
μορφή της Παναγίας, καί τό θείο της 
σύμβολο βρίσκεται βαθύτατο ριζωμένο 
στήν έθνική καί πνευματική μας παρά
δοση. Είναι ή σκέπη τών εύσεβών, ή κα
ταφυγή τών πονεμένων, ή ύπέρμαχος 
τών άδικημένων καί πάνω άπ* όλα, γιά 
τό Ελληνικό γένος, είναι ή νικήτρια 
στρατηγός στις έπάλξεις της έλευθερίας 
μέσα στόν κύκλο τού χρόνου. Τό τε
λευταίο αύτό στοιχείο στάθηκε τό κο
ρύφωμα τών έξάρσεων στή διαχρονική 
ζωή τού λαού μας. Καί άρκετές έορτές 
της Παναγίας συνδέονται μέ βασικής 
σημασίας ιστορικά γεγονότα μέσα στόν 
έλληνικό χώρο !

Ά πό τις πολλές έορτές πού ό Ε λλη
νικός Χριστιανισμός έχει άφιερώσει στήν 
Θεοτόκο δυό είναι οί μεγαλύτερες: Ό  
Εύαγγελισμός της Εικοστής Πέμπτης 
Μαρτίου καί ή Κοίμησις τό Δεκαπεν- 
ταύγουστο. Καί οί δυό είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένες μέ τήν Ιστορική καί πνευ
ματική ζωή τού 'Εθνους. Ό  Εύαγγελι- 
σμός βρίσκεται στήν άφετηρία της έθνι- 
κης μας Παλιγγενεσίας μέ τό σήκωμα 
της σημαίας τής Έπαναστάσεως τού 
Είκοσιένα, πού ύπηρξε ταυτόχρονα κι 
ένα δυνατό σάλπισμα παρηγοριάς γιά 
όλους τούς ραγιάδες τού Αίμου. Ή  γιορ
τή τής Κοιμήσεως έξ άλλου, τό Δεκα- 
πενταύγουστο, έχει συνδεθη μέ δυό 
έπίσης βαρύτιμες ίστορικές άλλά καί 
πνευματικές έπετείους πού ένώ άπέχουν ' 
ή μιά άπό τήν άλλη περισσότερο άπό 
δεκατρείς αιώνες, παρουσιάζουν ση
μαντική όμοιομορφία. Έχουν καί οί 
δυό τό έξοχο ίστορικό προνόμιο νά 
άποτελοΰν έπετείους υπέρτατης ήθικης 
καί πνευματικής άντιστάσεως τών Ε λλή
νων, πού καί στις δυό αύτές τομές τού χρό
νοι) βροντοφώνησαν ένα βαρυσήμαντο 
«ΟΧΙ» έλευθερίας στις δυνάμεις τού σκο
ταδισμού. Ή  πρώτη συνδέεται μέ τήν Πο
λιορκία της Κωνσταντινουπόλεως άπό 
τούς Άβάρους καί ή άλλη μέ τήν πρό
σφατη ίστορική ώρα, τού έπους τού 
Σαράντα. Καί τις δυό φορές, ή φυλή, 
προμαχούσε όλο κλήρου τού κόσμου στις
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έπάλξεις τοϋ πολιτισμού καί τής έλευ- 
θερίας. Καί ό κόσμος είχε καί στις δυό 
περιπτώσεις άνάγκη άπό έναν τολμηρό 
ύπερασπιστή.

Μπροστά στα τείχη 
τής Πόλης

Ή  μια άπό τΙς Ιστορικές αύτές ώρες 
ήταν τό 611, όταν οί Άβαροι, προδί- 
νοντας τή συμμαχία πού είχαν μέ τόν 
αύτοκράτορα τοϋ Βυζαντίου Ηράκλειο 
καί ένώ αύτός έλειπε σέ μακρυνή έκ- 
στρατεία κατά τών Περσών, ξεχύθηκαν 
πρός τήν Κωνσταντινούπολη μέ μυριά
δες στρατό, ζητώντας νά καταλύοουν 
τή Βυζαντινή Αύτοκρατορία.

ΟΙ πρώτες σιδερόφρακτες φάλαγγες 
έφτασαν μπροστά οτά τείχη τής Πόλης 
στίς 29 Ιουλίου σέρνοντας και γιγάντιες 
πολιορκητικές μηχανές για τήν κατα
στροφή. Οί πϋλες έκλεισαν, βέβαια, 
άλλά μέσα στή βασιλεύουσα πόλη τοϋ 
μεσαιωνικού Ελληνισμού βρισκόντου
σαν έλάχιστες χιλιάδες πολεμιστών πού 
μόλις έκάλυπταν τΙς άνάγκες μιας στοι
χειώδους άπλώς φρουρήσεως τών τειχών 
σέ καιρό είρήνης. Αύτό τό ήξεραν οί 
έπιδρομεΐς καί κάλεσαν τήν πολιτεία 
νά παραδοθή ένώ μέ άλλεπάλληλα κύ
ματα στρατού καί άφθονες πολιορκη
τικές μηχανές χτυπούσαν τά κάστρα.

«Παραδοθήτε, παράγγειλε στούς πο- 
λιορκημένους ό τρομερός Χαγάνος τών 
Άβάρων. Μόνον &ν γίνετε πτηνά καί 
πετάξετε ή ψάρια καί πέσετε στή θά
λασσα θά μπορέσετε νά σωθήτε...».

Σύγχυση, άπελπισία καί δέος έπε- 
κράτησε γιά μιά στιγμή άπό τόν αίφνι- 
διασμό αύτόν καί τήν προδοσία τής 
είρήνης μέσα στήν πρώτη τότε άπό τις 
πολιτείες τοϋ κόσμου και βασική έστία 
τού πολιτισμού. Γρήγορα όμως ό 'Ελλη
νισμός συνήλθε καί δυό ήρωϊκές ήγετικές 
μορφές ύψώθηκαν μέσα στή δραματική 
ώρα, άψηφώντας τήν άριθμητική ύπε- 
ροχή τοϋ άντιπάλου.

Ό  ένας ήταν ό γενναίος ύπερασπιστής 
τών τειχών στρατηγός Βώνος καί ό 
άλλος λαμπρός διανοούμενος Ιεράρχης 
ό Πατριάρχης Σέργιος, πού χωρίς κανένα 
δισταγμό βροντοφώνησαν στούς βαρ
βάρους τή μεγάλη άρνηση. Ήταν ένα 
άκόμα «"Οχι» μέσα στήν έκταση τού 
Ιστορικού χρόνου πού βροντοφωνοϋσε 
ό Ελληνικός άνθρωπος, μιά άκόμα σε
λίδα ήθικής μεγαλοσύνης στή βιογραφία 
τοϋ πολιτισμού.

«Τήν πάσαν 
έλπίδα μου...» 
ένα ποιητικό 
αριστούργημα

«Τήν πάσαν έλπίδα μου εις Σέ άνατί- 
θημι..» ψιθύρισε ό τιμημένος Ιεράρχης

Σέργιος προσκυνώντας τήν είκόνα τής 
Θεομήτορος. Μήνας Αύγουστος. Πλη
σίαζε, τις ήμέρες έκεΐνες, ή γιορτή τής 
Κοιμήσεως. Καί συνεννοήθηκε μέ τόν 
Βώνο γιά μιά μέχρις έσχάτων άντίσταση.

Άλλά στό σημείο αύτό πρέπει νά 
σταθούμε μέ Ιδιαίτερη προσοχή. Γιατί 
μέσα άπό κείνη τήν ήρωϊκή ώρα δέν ξε- 
πήδησε μόνο ένας έθνικός ήρωΐσμός, 
άλλά κι ένα πνευματικό μεγαλούργημα. 
Γεννήθηκε ή έξοχη ποιητική σύνθεση τού 
«Ακάθιστου "Υμνου», «Τού ύπέροχου 
καί κατανυκτικοΰ άσματος τής Ελληνι
κής έκκλησίας» — όπως τόν άποκαλεΐ 
ό μέγας Γερμανός ίστορικός Κρουμ- 
βάχερ — πού ποιητές του είναι ό ίδιος 
Πατριάρχης Σέργιος καί ό Ιερομόναχος 
Γεώργιος ό Πισίδης. Τό θαυμάσιο αύτό 
θρησκευτικό ποίημα, άφιερωμένο στό 
σύμβολο τής Πλατυτέρας τών Ούρανών, 
άποτελεΐται άπό είκοσιτέσσερες ώδές 
πού ή κάθε μιά άρχίζει καί μέ ένα ξε
χωριστό γράμμα τοϋ έλληνικοΰ άλφα- 
βήτου. Περιέχει τίς έξοχώτερες ποιη
τικές παρομοιώσεις τής Θεομήτορος, 
μέ ποιητική καί μελωδική κορωνίδα 
τό περίφημο τροπάριο «Τή ύπερμάχφ 
στρατηγφ τά νικητήρια» πού συνετέθη 
τήν έπομένη τής μεγάλης νίκης. Τό 
όλο ποίημα τοϋ «Ακάθιστου "Υμνου» 
είχε τελειώσει ώς τήν παραμονή τής 
έορτής τής Κοιμήσεως καί πρωτοψάλ- 
θηκε τό ίδιο βράδυ τού μεγάλου Εσπε
ρινού καί τής όλονυκτίας άπό λαό καί 
κλήρο «όρθοστατοΰντας» — γι’ αύτό 
καί όνομάστηκε «Ακάθιστος» — στήν 
έκκλησία τής Παναγίας τών Βλαχερνών, 
μέ ξεχωριστή κατάνυξη. Τήν άλλη 
μέρα ψυχωμένοι άπό τό ύποβλητικό 
φώς τοϋ συμβόλου τής Ύπερμάχου 
Στρατηγού, οί όλιγάριθμοι μά ήρωϊκοί 
ύπερασπιστές, σκόρπισαν σέ μιά γεναία 
έπίθεση τό στρατό τών έπιδρομέων καί 
έσωσαν γιά μιά άκόμα φορά τό προ
πύργιο τοϋ πολιτισμού, τήν Κωνσταν
τινούπολη. Ήταν μιά άπό τίς όχι σπά
νιες γιά τούς "Ελληνες ώρες πού ό λαός 
γίνεται ποιητής καί ό ποιητής λαός.

Φασιστική πρόκληση

Ή  άλλη άπό τίς μεγάλες αύτές ώρες, 
τίς τόσο συχνά συνυφασμένες μέ τό 
σύμβολο τής Θεοτόκου μέσα στήν έθνική 
μας ζωή, είναι ή νεώτερη δραματική 
έπέτειος όταν άνήμερα τής έορτής τής 
Παναγίας, έγινε ό τορπιλισμός τού 
έλληνικοΰ καταδρομικού Έλλη μέσα 
στό λιμάνι τής Τήνου στίς 15 Αύγούστου 
τού 1940. Τό ώραΐο πολεμικό είχε άγ- 
κυροβολήσει έκεΐ γιά νά άποδώση τίς 
καθιερωμένες τιμές στή λιτάνευση τής 
είκόνας τής Παναγίας, όπως γίνεται 
κάθε χρόνο. Τό περήφανο πλοίο ήταν 
σέ μεγάλο σημαιοστολισμό καί καθρε
φτιζόταν στά γαλάζια νερά. Ό  κόσμος 
στήν προκυμαία, περιμένοντας τή λαμπρή 
πομπή, τό καμάρωνε.

Καί ξαφνικά μέσα στήν είρηνική 
θρησκευτική ώρα άκούστηκαν τρεις

άπαίσιες έκρήξεις. Ήταν άπό τίς τρεις 
τορπίλες πού έρριξε άπάνω στό άνύ- 
ποπτο πολεμικό ένα φασιστικό ύποβρύ- 
χιο γειτονικής χώρας, πού ώς έκείνη τήν 
στιγμή δέν είχε μαζί μας καμμιά διαφορά. 
Μιά μελανή σελίδα Ιστορίας, όπως κι 
όλος έκεΐνος ό άδιανόητος πόλεμος πού 
άκολούθησε. Οί δυό άπό τίς βολές άστό- 
χησαν, μ’ όλο πού ό «στόχος» βρισκόταν 
άκίνητος, ίσα μπροστά τους. Ή  τρίτη 
έπί τέλους, βρήκε τό άνόποπτο σκάφος 
καί τό έστειλε στόν υγρό τάφο. ΟΙ δυό 
άλλες τορπίλες έσκασαν στήν προκυ
μαία, τή γεμάτη κόσμο. Σάν άπό θαύμα 
τής Μεγαλόχαρης, δέν είχαν κανένα 
θύμα έκτός άπό μερικούς μολωπισμούς. 
Τ’ άνήσυχα πρόσωπα φώτισε τό δέος 
μπροστά στό μυστήριο τής θείας οίκο- 
νομίας.

Ή  πράξη ύπήρξε άπαρχή ένός και
νούργιου Ελληνικού έπους. Τό όδυνηρό 
προοίμιο γιά νά γράψη πάλι ό λαός μας 
στά βουνά τής Βορείου Ηπείρου καί 
τής Αλβανίας μιά άπό τίς έξοχώτερες 
σελίδες τής ιστορίας του!

700 κοσμητικές 
προσωνυμίες!...

Στενά δεμένη μέ τήν έθνική μας παρά
δοση είναι ή Παναγία. Αποτελεί ένα 
άπό τά βασικά θρησκευτικοκοινωνικά 
μας σύμβολα, ίσως τό πιό μεγάλο. 
Αύτής τής κατανύξεως άποτέλεσμα είναι 
καί τό πλήθος τών προσωνυμιών πού 
έχει δώσει ώς τώρα ό λαός μας στή Θεο
τόκο. Περισσότερα άπό έπτακόσια έπί- 
θετα τήν κοσμούν, άνάλογα μέ τό λα
τρευτικό κύκλο καί τίς Ιδιαίτερες παρα
στάσεις καί τούς θρύλους πού τήν πε
ριβάλλει ή λαϊκή μας παράδοση. Πολλές 
άπό τίς προσωνυμίες ποικίλλουν έπίσης 
άνάλογα καί μέ τό χρόνο τής έορτής, 
μέ τά θαύματα, άκόμα καί μέ τόν τόπο 
πού είναι χτισμένη ή έκκλησία της ή μέ 
τόν τρόπο πού είναι ζωγραφισμένη στίς 
είκόνες της.

Άπό τά θαύματα πού σύμφωνα μέ 
τήν παράδοση έχουν γίνει κατά καιρούς 
ό λαός τήν όνομάζει : Ελεούσα, Φα
νερωμένη, Άναφωνήτρια, Διασώζουσα, 
Θαλασσομαχούσα, Ψυχοσώστρια, Χι- 
λιαρμενήτισα, Διακονοΰσα, καθώς καί 
Πλατυτέρα, άπό τήν έξοχη στροφή τοϋ 
Ακάθιστου 'Υμνου «χαϊρε σκέπη τού 
κόσμου πλατυτέρα νεφέλης».

Άπό τίς έποχές τής γιορτής ή Θεο
τόκος όνομάζεται : Μεσοσπορίτισα,
Άλευροΰ, Χρυσοκελαριά, Βροχερή, Λε- 
μονήτισα, Ροδίτισα, Σταφυλοΰ κ.λ.π.

Άπό τόν τόπο, τέλος, καί τόν τρόπο 
τών άναπαραστάσεών της στίς είκόνες 
τήν άποκαλοΰμε : Μυρτιδιώτισα, Άθη- 
νιώτισα, Σπηλιώτισα, Βλαχέρνα, Άμπε- 
λακιώτισα, Βατοπεδινή, Άκροτηριανή, 
Όδηγήτρια, άπό τή Μονή 'Οδηγών 
τής Πόλης, καθώς καί Βρεφοκρατοϋσα, 
Γλυκοφιλοΰσα, Μεγαλομάτα, Εύαγγε- 
λίστρια, Δακρυρροοΰσα κ.λ.π.

Ή  λαϊκή όμως παράδοση περισσότερο 
άπ’ όλα τήν άποκαλεΐ Μεγαλόχαρη καί 
Νικήτρια Στρατηγό. Είναι δυό έξαίσιες 
έννοιες. Συνδυάζουν τόν άνθρωπισμό 
καί τήν ήθική άντίσταση τών έλευθέρων 
άνθρώπων, πού γεννήθηκαν καί δέν θά 
πάψουν νά ζοϋν σέ τούτο τόν τόπο.

539





ΤοΟ κ. T Z A N H  T Z A N E T A K H ,  Γενικού Γραμματέως E.O.T.

To ήδη μεγάλο πρόβλημα τής 
προστασίας του περιβάλλοντος 
θά γίνεται έντονώτερο στά προ- 
σεχή χρόνια. Γιατί ή αλματώδης 
αύξηση του διεθνούς τουρισμού 
είναι μαθηματικά σίγουρο πώς 
θά συνεχισθή και στην ερχόμενη 
δεκαετία. Σύμφωνα με επίσημα 
στοιχεία του ’Οργανισμού Οικο
νομικής Συνεργασίας καί Ά ναπτύ- 
ξεως προβλέπεται γιά την ΙΟετία 
1975 - 1985, μία αύξηση 57 ο]ο, 
σέ σύγκριση μέ τό 1973. Είδικώ- 
τερα μέ την άνάπτυξη του ελλη
νικού τουρισμού, προβλέπεται πο
λύ μεγαλύτερη, σχεδόν διπλάσια, 
σέ ποσοστό, συγκεκριμένα, 150%.

’Αλλά αύτή ή άνάπτυξη είναι 
πολύ στενά συνδεδεμένη μέ δρα
στηριότητες ποικίλες, πού Θά έ
χουν επίδραση μεγάλη, άμεση ή 
έμμεση, τοΰ περιβάλλοντος. Θά 
χρειασθούν καί άλλα ξενοδοχεία 
ή καταλύματα σέ περιοχές οπωσ
δήποτε προνομιούχες μέ κίνδυνο 
νά βλάψουν ή καί νά καταστρέ
ψουν τό τοπίο. Γενικώτερα, τό 
φυσικό περιβάλλον θά ύποστή 
διαμορφώσεις μέ την κατασκευή 
καινούργιων δρόμων, νέων άερο- 
δρομίων καί λιμανιών, ενώ δέν 
μπορεί παρά νά αύξηθούν καί οι 
Θόρυβοι καί τά καυσαέρια. Ή ύ
περβολική χρήση των ακτών θά 
έχει σάν άποτέλεσμα την μεγαλύ
τερη ρύπανση καί ό κίνδυνος γιά 
ελάττωση ή καί εξαφάνιση τοΰ ζωι
κού καί φυτικού πλούτου συγκε
κριμένων περιοχών τής ξηράς ή 
τής Θάλασσας, θά είναι συνεχής.

Δέν μπορούμε δηλαδή παρά νά 
όμολογήσουμε ότι τό πρόβλημα 
πού ήδη ύπάρχει Θά γίνη άμε- 
σώτερο στά έπόμενα χρόνια. Ό  
τουρισμός άναγκαστικά «ζητάει» 
καί «παίρνει» πολλά άπό τό περι
βάλλον. Καί εμείς πρέπει νά κατα
βάλλουμε διαρκή προσπάθεια γιά 
νά περιορίσουμε στο ελάχιστο δυ
νατό αύτά πού «παίρνει». Νά πε
ριορίσουμε όσο γίνεται περισσό
τερο τις κακές επιπτώσεις καί νά

άπολαύσουμε τά  ώφελήματά του 
πού στή σημερινή εποχή, ιδιαί
τερα μάλιστα γιά  την χώρα μας, 
έχουν πολύ μεγάλη σημασία.

Ύστερα άπό τά προβλήματα 
πού δημιούργησε στην διεθνή οι
κονομία ή ενεργειακή κρίση τού 
1973, τό συνάλλαγμα άρχισε νά 
άποτελή προϋπόθεση έπιβιώ- 
σεως. Καί είναι γνωστό πόσο συν
άλλαγμα εισρέει στήν Ελλάδα 
άπό τον Τουρισμό. Πέρυσι τό του
ριστικό συνάλλαγμα έφθασε σέ 
824 εκατομμύρια δολλάρια καί ή 
πρόβλεψη, βάσιμη, γ ιά  τό 1977, 
είναι ότι Θά ύπερβή τό 1.000.000. 
000 δολλάρια. Γιά τό κράτος δη
λαδή ό τουρισμός είναι ή μιά 
άπ’ τις δυο'πρώτες πηγές συναλ
λάγματος. Προηγείται τό ναυ
τιλιακό καί άκολουθεϊ μέ ελάχιστη 
διαφορά τό τουριστικό.

Ανεξάρτητα όμως άπό αύτό, 
ό τουρισμός είναι συντελεστής καλ
λιέργειας καλών σχέσεων άνάμεσα 
στούς ανθρώπους καί τά έθνη, 
γιατί διευκολύνει την μεταξύ τους 
επικοινωνία καί άλληλοκατα νό
ηση. Έ τσι συμβάλλει θετικά στην 
παγκόσμια πολιτιστική εξέλιξη, 
στήν διεθνή συνεργασία καί ειρή
νη. Κάτι δηλαδή πού πάντα 
ύποστή ρίξε καί ύποστηρίζει ή Ε λ
λάδα. Γιατί ή Ελλάδα πού κάτω 
άπό τήν προστασία τού Ξένιου 
Δία καθιέρωσε άπό τούς άρχαίους 
χρόνους τήν ιδέα τής φιλοξενίας, 
μπορεί νά θεωρηθή καί σάν ή 
πρώτη στήν καθιέρωση τού του
ριστικού πνεύματος. Αξίζει στο 
σημείο αύτό νά Θυμηθούμε, κάνο
ντας μιά μικρή παρένθεση ότι ό 
πρώτος συνειδητός περιηγητής ή
ταν Έλληνας. Ό  Παυσανίας, πού 
ήταν ταύτόχρονα καί ό πρώτος 
τουριστικός συγγραφέας.

Θά έπαναλάβω μιά φράση πού 
έχρησιμοποίησα καί άλλες φορές, 
ύστερα ά π ’ όσα άνέφερα. Γιά μένα 
ό τουρισμός είναι ένα δίκοπο μα
χαίρι. Πού, πραγματικά, μπορεί 
νά σκοτώση ένα τόπο ή νά τού

δώση ζωή, ζωντανεύοντας δ,τι 
είναι όμορφο καί έχει νεκρωθή, γιά 
διαφόρους λόγους.

Έ τσι σάν πρώτο στόχο μας 
βάλαμε τή διατήρηση τής ομορ
φιάς τοΰ τόπου μας, ώστε δλες 
οι περιοχές που προσφέρονται, 
νά γίνουν ελκυστικές γ ιά  τον ξέ
νο, χωρίς δμως νά ύποστούν άλ- 
λοιώσεις καί καταστροφές. Καί ό
ταν λέμε «νά διατηρήσουμε», εν
νοούμε νά διασώσουμε καί νά το
νίσουμε τά ύπάρχοντα στοιχεία 
ομορφιάς πού άποτελούν καί τον 
πρωταρχικό πόλο έλξεως τών 
τουριστών. Καί σάν τέτοια, δέν 
εννοούμε μόνο τις φυσικές καλλο
νές, αλλά καί τούς ιστορικούς καί 
αρχαιολογικούς θησαυρούς, κα
θώς καί όλα τά παραδοσιακά στοι
χεία. Ειδικά γιά  τήν διατήρηση 
τών παραδοσιακών οικισμών τής 
χώρας προωθούμε εύρύ πρόγραμ
μα συντηρήσεως καί διασώσεώς 
του. Στά πλαίσια τοΰ προγράμμα
τος αύτοΰ έχουν ήδη έπιλεγή 10 
παραδοσιακοί οικισμοί, σέ διά
φορες περιοχές τής χώρας, πού θά 
μετατραπούν σέ ξενώνες, χωρίς 
καμιά άλλοίωση τής μορφής τους.

Είναι γνωστό ότι τελικός στό
χος μας στον άριθμό τών τουρι
στών είναι τά 6,.500.000. Ό  άρι- 
θμός αύτός είναι άσφαλώς εντυ
πωσιακός καί θά δημιουργήση 
πολλές. σκέψεις. Ωστόσο, δέν νο
μίζω ότι θά ύπάρξη κίνδυνος κατα
στροφής τοΰ περιβάλλοντος άπό 
τον άριθμό αύτό γιατί ή επιδίωξή 
μας είναι νά τον επιτύχουμε μέ 
άπλωμα στο χώρο καί στον χρό
νο, ώστε μέ ορθή κατανομή νά μή 
δημιουργηθοΰν προβλήματα στούς 
μήνες τής αιχμής. Γ ιά τό λόγο αύτό 
κάνουμε ιδιαίτερα έντονη διαφήμι
ση γιά  τον εκτός αιχμής τουρι
σμό, δίνοντας κίνητρα σέ όσους 
θέλουν νά ταξιδέψουν στήν Ε λ
λάδα αυτές τίς εποχές. Καί γ ιά  νά 
απλώσουμε τον τουρισμό καί σ’ 
άλλες περιοχές τής χώρας μας πού 
προσφέρονται γιά  άνάπτυξη, δώ-



Καταγάλανες και πεντακάθαρες οι πε
ρισσότερες έλληνικές ακρογιαλιές. Πρέ
πει νά διατηρηθοϋν δπως είναι. Είναι έπι- 
γη των καιρών και καθήκον όλων μας.

+  -------

σαμε δανειοδοτικά κίνητρα γιά  
τήν ανέγερση νέων ξενοδοχείων. 
Πάντως δεν σκοπεύουμε νά φτιά
ξουμε πολλά καινούργια ξενοδο
χεία. ’Ήδη λειτουργούν πάνω άπό
210.000 κρεβάτια, Νομίζω δτι μία 
σταδιακή προσθήκη 70.000 κρε- 
βατιών άκόμη θά μπορεί νά καλύ- 
ψη τις άνάγκες διαμονής των
6.500.000 τουριστών, δεδομένου ό
τι στούς μήνες τής αιχμής Ιού
λιο καί Αύγουστο, τά  κάμπινγκς 
και τά  ένοικιαζόμενα δωμάτια 
θά άπορροφήσουν ενα μεγάλο μέ
ρος τού πρόσθετου τουριστικού 
ρεύματος. Δώσαμε ιδιαίτερη έμφα
ση στήν κατασκευή κάμπινγκς 
και βοηθήσαμε τήν αύξηση των 
ένοικιαζομένων δωματίων, πού δι
αρρυθμίζονται άπό δικούς μας άρ- 
χιτέκτονες, πράγμα πού γίνεται 
γ>ά πρώτη φορά στήν Ελλάδα. 
'Ωστόσο άν θέλουμε νά προστα
τεύσουμε άποτελεσματικά τό περι
βάλλον πρέπει νά καταλάβουμε 
δτι ό τουρισμός δεν είναι ύπόθεση 
πού άφορα ενα μόνο όργανισμό. 
Είναι ύπόθεση δλων των Ελλή
νων καί ιδιαίτερα των νέων. Ά πό  
τον οδηγό τού λεωφορείου με τά 
καυσαέρια, τήν νοικοκυρά με τά 
σκουπίδια έξω άπό τήν πόρτα 
της, τό  καθαρό τραπέζι στο μι
κρό χωριό, τον εκδρομέα πού άφή- 
νει τά  κονσερβοκούτια καί τά ά
δεια μπουκάλια στο δάσος ή τήν 
άκρογιαλιά πού πέρασε τήν ή μέ
ρα του.

Ό  τουρισμός είναι παράδοση. 
Και εμείς πού ήδη περιμένουμε κι 
εφέτος νέα, μικρή βέβαια αύξηση 
τής τουριστικής κινήσεως, δεν έ
χουμε τήν παράδοση άλλων χω 
ρών, δπως π .χ . ή Ελβετία ή ή 
Αύστρία. Πρέπει νά κερδίσουμε 
δσο γίνεται γρηγορώτερα, τον 
χαμένο καιρό. Στο σημείο αύτό 
θά τονίσω δτι ή συμβολή δλων 
σας είναι άναγκαία καί πολύτιμη.

"Ολοι μαζ'ι πρέπει νά ξεκινή
σουμε μιά σταυροφορία γ ιά  τον 
σεβασμό και τήν προστασία τών 
στοιχείων πού χαρακτηρίζουν αυ
τόν τον τόπο! Ά ν  έργασθούμε, χέ
ρι - χέρι, μπορούμε, χωρίς αμφι
βολία, νά κάνουμε τον τουρισμό 
κάτι πολύ σημαντικό γιά  τήν Ε λ 
λάδα. Ά ν  δχι, δεν θά είναι ύπερ-



βολή νά πούμε, πώς ό τουρισμός 
μπορεί νά σκοτώση. Βοηθήστε, 
ώστε τά παιδιά μας νά χαίρων- 
ται αυτόν τον τόπο. Μπορώ νά 
σας διαβεβαιώσω δτι οί επίσημοι 
φορείς δέν βλέπουν τον τουρισμό 
αποκλειστικά σάν πηγή  είσροής 
συναλλάγματος καί καταβάλλουν 
κάθε δυνατή προσπάθεια γ ιά  νά 
μην γίνη ποτέ βιομηχανία.

"Ας δούμε όμως και ώρισμένα 
είδικώτερα προβλήματα σχετικά 
μέ τον τουρισμό καί τήν προστα
σία του περιβάλλοντος.

Τό Συμβούλιο τής Ευρώπης 
προσπάθησε νά ξυπνήση τό εν
διαφέρον των Εύρωπαϊκών λαών 
γιά  τήν κοινή τους αρχιτεκτονική 
κληρονομιά, νά προστατευση κτί- 
σματα και χώρους μέ αρχιτεκτο
νικό ή Ιστορικό ενδιαφέρον, νά 
διατηρήση τό χρώμα παλαιών 
πόλεων καί χωριών καί νά εξα
σφαλίσει στά άρχαΤα μνημεία ένα 
ζωντανό ρόλο μέσα στήν σύγχρο
νη κοινωνία. Ό  όρος π ε ρ ι β ά λ 
λ ο ν  δέν σημαίνει μόνο φυσικό 
περιβάλλον. Περιλαμβάνει και δ,τι 
έφτιαξε ό άνθρωπος, τό άρχιτε- 
κτονικό δηλαδή περιβάλλον, τό 
όποιον έχει άνάγκη ϊσης προστα
σίας μέ τό φυσικό περιβάλλον.

Είδικώτερα στήν Ελλάδα πρέ
πει νά εξασφαλίσουμε... ένα μέλ
λον γιά  τά παρελθόν μας. Καί αυ
τό γιά χάρη δχι μόνο τής ιστο
ρίας ή ώρισμένων ατόμων μέ ει
δικά ενδιαφέροντα, αλλά προς ό
φελος δλων τών ανθρώπων καί τών 
παιδιών μας. Γιά νά βελτιώσουμε 
τήν ποιότητα τής ζωής τους και νά 
ξαναδώσουμε στήν καθημερινή 
τους διαβίωση τις ανθρώπινες δια
στάσεις πού τοσό πολύ τούς λεί
πουν, χ.ορΙς οί ίδιοι νά τό άντιλαμ- 
βάνωνται.

Δέν υπάρχει αμφιβολία πώς γιά 
νά ζήση κανείς πρέπει οί διαστά
σεις νά είναι ανθρώπινες. Τά π α 
λαιό μας σπίτια, οί συνοικίες καί 
οί δρόμοι τους δέν έχουν πιά, πα
ρά σέ ελάχιστες περιπτώσεις, αυ
τές τις διαστάσεις. Τό περιβάλλον 
αυτό που είχε δημιουργηθή άπό 
τον άνθρωπο, πού χρειάστηκε ο
λόκληρη περίοδο γιά  νά διαμορ- 
φωθή καί δέν χαράχτηκε στά σχέ
δια στήρ:α τών τ&χνικών, κινδυ
νεύει νά χαθή ολοκληρωτικά. Προ
στασία καί διατήρηση αυτών τών 
άνθρωπίνων διαστάσεων σημαί
νει διατήρηση του δλου περιβάλ
λοντος. Βέβαια ό καθαρός αέρας, 
τό άμόλυντο νερό, είναι άπαραί-

τητο γιά  τήν ύπαρξή μας, άλλά 
καί ή ανθρώπινη διάσταση τής 
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς μας, 
είναι απαραίτητη γιά  τήν ζωή 
μας. Χρειαζόμαστε τήν ανθρώ
πινη πόλη, τον ανθρώπινο δρό
μο καί τό άνθρώπινο σπίτι, γιά 
τήν άνθρώπινη φύση μας. Μόνος 
του ό καθαρός άέρας, τό άμόλυντο 
νερό καί τό φαγητό, δέν άρχουν.

"Ολοι οί έλληνες θά πρέπει νά 
πιστεύουν δτι άν θέλουμε νά ξα
ναδώσουμε ζωή στίς παλιές μας 
συνοικίες, νά τίς άνανεώσουμε, θά 
πρέπει νά προσαρμόσουμε, ολό
κληρο τό οίκο νομικό καί νομικό 
μας σύστημα καί νά πάψουμε νά 
σκεφτόμαστε δτι συμφέρει καλύ
τερα νά γκρ3μίσουμε ένα παλιό 
σπίτι καί νά χτίσουμε στήν θέση 
του ένα καινούργιο, δηλαδή νά 
εκσυγχρονίσουμε ένα παλιό οίκο- 
δόμημα καί μετά νά τό αναζωο
γονήσουμε.

Θέλετε νά αναφέρουμε ένα παρά
δειγμα καταστροφής τής φύσεως; 
Πριν άπό μερικά χρόνια είχε άνα- 
καλυφθή ή Μαγιόρκα σάν Ιδεώ
δης τόπος παραθερισμου. Οί του
ρίστες ξεχύθηκαν στο νησί πού 
έγινε ολόκληρο μιά μεγάλη «μπίζ
νες». ’Αμέτρητα ξενοδοχεία καί 
πολυώροφα μεγαθήρια ξεπήδησαν 
κατά μήκος τών άκτών, πού άπο- 
τελούσαν τήν μεγαλύτερη τουρι
στική ατραξιόν του νησιού. Οί 
τουριστικές δυνατότητες αυξήθη
καν τρομαχτικά καί κανένας δέν 
φρόντισε γιά  τή φύση καί τήν Ισορ
ροπία στο περιβάλλον. Οί τουρί
στες εξακολουθούν ίσως άκόμη νά 
ευχαριστιούνται, βρίσκοντας ψυ
χαγω γία  στον ήλιο καί στήν θά
λασσα. ’Αλλά διαχρίνεται κι* δλας 
ή ή μέρα πού οί τουρίστες δέν θά 
ευχαριστιούνται πιά. Οί άκτές εί
ναι τόσο ρυπαρές καί χαλασμέ
νες, ώστε νά μήν προσελκύουν 
κόσμο. Ή  φύση μπορεί ώς ένα 
σημείο μόνο νά έπιβαρυνθή...

’Ανέφερα προηγουμένως δτι εί- 
δικά γ ιά  τήν διατήρηση τών παρα
δοσιακών οικισμών τής χώρας 
προωθούμεν ευρύ πρόγραμμα συν- 
τηρήσεως καί διασώσεώς τους.

Σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα αυ
τό οί παραδοσιακοί οικισμοί επι
λέγονται άπό τήν ορμοδία υπη
ρεσία που συνέστησε ό Ε.Ο.Τ. 
άναστηλώνονται καί, χωρίς νά 
χάσουν τίποτα άπό τον παραδο
σιακό άρχιτεκτονικό τους χαρα
κτήρα, μεταβάλλονται σέ ξενώ
νες —καταλύματα γιά τούς ξέ

νους μας. *Έτσι, δχι μόνο θά δια- 
φυλαχθεί τό τοπίο, άλλά οί παρα
δοσιακοί οικισμοί θά γίνουν π α 
ράλληλα ένας ιδανικός πόλος έλ- 
ξεως τουριστών καί, τό σημαντι
κότερο, θά άποτελέσουν μία μονα
δική προσφορά προς τόν τόπο καί 
τούς κατοίκους του.

Πρίν άπό ένάμισυ χρόνο περί
που, έπελέγησαν σέ πρώτη φάση, 
όκτώ παραδοσιακοί οίκισμοί στήν 
Βάθεια Μάνης, τήν Βυζίτσα Πη- 
λίου, τά Μεστά Χίου, τήν Ξάνθη, 
τόν Θεολόγο Θάσου, τήν Οια 
Σαντορίνης, τό Φισκάρδο Κεφαλ
ληνίας, καί τά  Ζαγόρια ’Ηπείρου. 
Πολλοί άπό τούς οικισμούς αυτούς 
(Οΐα Σαντορίνης, Μέστά Χίου, 
Βυζίτσα, Μακρυνίτσα, Φισκάρδο 
Κεφαλληνίας) θά άρχίσουν νά λει
τουργούν άπό φέτος, ενώ άλλοι 
(Βάθεια Μάνης, Θελόγος Θάσου,* 
Ξάνθη, Ζαγοροχώρια κ.ά.) θά λει
τουργήσουν τού χρόνου. Τό σχε
τικό πρόγραμμα, πού προβλέπει 
έργα δαπάνης 125 εκατομμυρίων 
δραχμών, θά φθάση σέ πρώτη φά
ση στίς 2.000 περίπου κλίνες.

Οί όκτώ αυτοί οίκισμοί έμφα- 
νίζουν μία άξιόλογη μορφή λαϊ
κής άρχιτεκτονικής. Σ’ αυτούς, ό
πως προβλέπεται στο πρόγραμ
μα άξιοποιήσεώς τους, έκτος άπό 
τήν προσπάθεια άναστηλώσεως 
καί άποκαταστάσεως στήν άρχική 
τους μορφή, θά καταβληθεί παράλ
ληλα καί προσπάθεια γιά  τήν δη
μιουργία τών άπαραιτήτων λει
τουργιών υποδομής, δπως κοι
νοτικό κατάστημα, βιβλιοθήκη, 
πλατεία κ.λ.π. Στο σημείο αυτό, 
πρέπει νά τονισθή δτι, έπειδή δέν 
πρόκειται γ ιά  καθαρά μουσειακή 
άναστήλωση, άλλά γ ιά  οίκιστι- 
κές βελτιώσεις πού έχουν σάν σκο
π ό  τήν διαφύλαξη τού άρχιτε- 
κτονικού χαρακτήρα τών οικι
σμών, είναι έπιθυμητό, δχι μόνο 
νά παραμείνουν οί υπάρχοντες 
κάτοικοι, άλλά καί νά έπιστρέψουν 
δσοι έχουν έγκαεαλείψει τά σπίτια 
τους. Καί αυτό, γιατί στόχος τού 
Ε.Ο.Τ. είναι άφού διαμορφωθούν 
σέ ξενώνες τά κτίσματα καί παρα
μείνουν γιά  ένα μικρό χρονικό διά
στημα κάτω άπό κρατική εκμε
τάλλευση, άργότερα νά περιέλ
θουν καί πάλι στήν κυριότητα τών 
σημερινών κατόχων τους, πού θά 
έξασφαλίσουν έκτος άπό ένα τέ
λεια άναστη?.ωμένο σπίτι, ένα ου
σιαστικό οικονομικό πόρο μέ τήν 
λειτουργία τους, σάν ένα είδος ξε
νοδοχείου.
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Έξηιρετιυύ επιτυχία 
σημείωναν καί έφέται
οί παραατΑσεΐΒ αρχαίου
OpdpuTog αιΰ θέατρο rij£  

Enid αύρου.



ΓΗΣ ΧΟΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΝ ΕΚΔΗΛΟΣΕΟΝ
ΚΑΠΟΥ βαθιά στήν ’Αργολίδα, μέσα σ’ 
άπέραντους πευκώνες καί έλαιώνες, πού 
τύ σταχτοπράσινο άνατίναγματώνφιδίσιων 
κορφών τους πετάγεται ώς τύ κατα
γάλανο του ούρανοΰ, προσπαθώντας να 
ξεπεράσει τΙς κορφές τών βουνών καί 
νά δει πέρα στη γαλάζια θάλασσα του Ά ρ -  
γολικου, κοιμάται ήσυχη—νεκρή ή Ε π ί
δαυρος. ’Ασάλευτα τά σπασμένα της 
μάρμαρα, αίώνες καί αίώνες τώρα, ξε
κουράζονται στις φιλόξενες πλαγιές του 
Τίτθιου καί του Κυνόρτιου, νοιώθοντας 
τήν γαλήνη τών νεκρών μέσα στήν άγαπη- 
μένη τους γη. Μιά άρχαία νεκρή πολιτεία, 
γεμάτη ναούς άφιερωμένους στύ μεγάλο 
γιατρό τών άρχαίων, τόν ’Ασκληπιό, τόν 
γιό του ’Απόλλωνα καί της Κορωνίδας, 
της κόρης του μυθικού Φλεγύα. Μά κάθε 
καλοκαίρι σπάζει όρμητικά αύτή ή σιωπή. 
Ή  γαλήνη παραχωρεί τή θέση της σέ μιά 
άδιάκοπη κίνηση. Χιλιάδες φωνές—γνω
στές καί άγνωστες στούς άρχαίους Θεούς— 
άναταράσσουν τόν αιώνιο ύπνο τους καί τήν 
γαλήνη τών σπασμένων μαρμάρων καί 
ξυπνάν τις μορφές τών άρχαίων Δωριέων, 
πού ζουν κι* αύτοί νοσταλγικά τις ίδιες 
στιγμές τών πανάρχαιων ’Ασκληπιείων.

Μπροστά στά μάτια στέκει σαγηνευτική 
ή Επίδαυρος. 'Ένας συνδυασμός όργιαστι- 
κής βλάστησης καί όμορφιάς μέ τήν σφρα
γίδα τού ’Αρχαίου Ελληνικού πνεύματος. 
Έδώ λοιπόν κάθε καλοκαίρι γίνονται τά 
Έπιδαύρια. Θεατρικές παραστάσεις—δι
δασκαλίες άρχαίων δραμάτων, πού ζων
τανεύουν οί 'Έλληνες ήθοποιοί μπροστά 
στά μάτια χιλιάδων Ελλήνων καί Ξένων 
θεατών. Μέσα σ* αύτή τήν άτμόσφαιρα 
πού τήν χαρακτηρίζει ή Τέχνη καί τό Κάλ
λος της ’Αρχαίας καί της Νέας Ελλάδας, 
ή· Χωροφυλακή ξεδιπλώνει δλη τήν ένερ- 
γητικότητά της γιά νά βοηθήσει καί νά συμ
βάλλει άποφασιστικά καί θετικά στήν έπι- 
τυχία τών Έπιδαυρίων καί στήν παγκό
σμια προβολή της Χώρας μας. Δεκάδες 
τροχονόμοι, μέ τις κατάλευκες στολές τους, 
πλημμυρίζουν κάθε γωνιά της ’Αρχαίας 
Επίδαυρου γιά νά έξυπηρετήσουν τούς έκα- 
τοντάδες όδηγούς πού ξεκίνησαν άπό κάθε 
γωνιά της πατρίδας μας γιά νά παρακο
λουθήσουν τις παραστάσεις. Πλάι τους, 
εύσταλεΐς καί ευγενικοί, οί άνδρες τού 
Τουρισμού. Μέ τά διακριτικά της ειδικό
τητάς τους στή στολή τους είναι πρόθυμοι 
καί άκούραστοι γιά νά δώσουν κάθε πλη

ροφορία στούς τουρίστες καί νά τούς ευχη
θούν καλή παραμονή στήν Ελλάδα. 'Όλοι 
τους άνώνυμοι πρεσβευτές, πρεσβευτές κα
λής θελήσεως, δέν είναι παρά ή προσωπο
ποίηση τού Ξένιου Δία στούς ξένους έπι- 
σκέπτες της Χώρας μας. ’Ακόμη ένα πλή
θος άλλων άνδρών τής Χωροφυλακής έτοιμοι 
νά έξυπηρετήσουν τόν καθένα καί νά βοη
θήσουν στήν έπιτυχία τών Έπιδαυρίων. 
Καί μέσα σ* αύτό τό ίδιο τό θέατρο ή πα
ρουσία τους κυριεύει καί άποδεικνύει δτι ή 
Χωροφυλακή είναι πάντα πρώτη σέ προσφο
ρά. Δίπλα στούς ύπαλλήλους τού Θεάτρου, οί 
άνδρες τής Χωροφυλακής κατευθύνουν καί 
καθοδηγούν τούς θεατές στις θέσεις τους, 
φροντίζουν νά είναι πάντα έλεύθεροι οί 
διάδρομοι γιά νά μή παρουσιασθή συνω
στισμός. ’Ακούραστοι πλημμυρίζουν μέ τήν 
παρουσία τους οί άνδρες τούς Σώματος 
τήν ’Αρχαία ’Επίδαυρο, προσφέροντας 
στήν ύπηρεσία τού Τουρισμού κάθε τί 
πού χαρακτηρίζει τήν προσωπικότητά τους. 
Κάθε χρόνο χιλιάδες έπιστολές φτάνουν 
στό ’Αρχηγείο Χωροφυλακής, γιά νά 
έκφράσουν τά εύχαριστήρια τών έπισκε- 
πτών πού έξυπηρετήθηκαν άπό τούς άνδρες 
τής Χωροφυλακής, πούάψηφώντας τόν καυ-



τόν καλοκαιριάτικο ήλιο, έμεναν στις θέσεις 
τους ώρες ολόκληρες, πρόθυμοι πάντα γιά  
κάθε βοήθεια. Αύτές οΐ επιστολές είναι ή 
ήθική ίκαποποίηση καί ή όμόφωνη άνα- 
γνώριση του έργου της Χωροφυλακής. 
Καί φέτος, όπως κάθε χρόνο, πέρα άπ* όλα 
αύτά, τό Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων του 
’Αρχηγείου Χωροφυλακής, τύπωσε καί 
μοίρασε δωρεάν στους έπισκέπτες, κατα
τοπιστικό τεΤράπτυχο πού περιείχε οδη
γίες γιά θέματα τροχαίας, την κίνηση των 
αυτοκινήτων, τα μέρη σταθμεύσεως, χάρτη 
μέ λεπτομερές σχεδιάγραμμα γιά την 
στάθμευση των διαφόρων αύτοκινήτων καί 
πρόγραμμα άναλυτικό μέ τις ήμερομηνίες 
των παραστάσεων. Τό φυλλάδιο ήταν 
μεταφρασμένο καί στην ’Αγγλική γιά την 
καλύτερη έξυπηρέτηση των τουριστών.

’Ίσως θεωρηθούν όλα αύτά ένα αύτοε- 
γκώμιο τής Χωροφυλακής. ’Ό χι. Είναι ή 
παρουσίαση μιας άλήθειας καί μάλιστα σέ 
πολύ μικρότερο βαθμό άπό τήν πραγμα
τικότητα. Μιά ματιά άντικειμενική στό 
χώρο τής Α ρχαίας Έπιδαύρου, μιά προ
σεκτική μελέτη τής συμπεριφοράς καί τής 
υπηρεσίας πού πρόσφεραν καί προ
σφέρουν κάθε χρόνο οί άνδρες τής Χωρο-

φνλακής στά Έπιδαύρια, θά δείξει τό μέ
γεθος τής προσφοράς. Μιας προσφοράς πού 
τήν χαρακτηρίζει πέρα γιά πέρα ή άνι- 
διοτέλεια καί ή άφοσίωση στό καθήκον 
καί στήν υπηρεσία του πολίτη. Κατά τήν 
πρώτη μέρα τών Έπιδαυρίων, διδάχτηκε 
άπό τό Εθνικό Θέατρο ό Φιλοκτήτης του 
Σοφοκλή, μέτόν ’Αλέξη Μινωτή στό ρόλο 
του Φιλοκτήτη. Τήν παράσταση παρηκο- 
λούθησαν: Ό  Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως 
κ. Κων]νος Καραμανλής ό 'Υπουργός Προ
εδρίας καί Παιδείας κ. Γεώργιος Ράλλης, 
ό 'Υπουργός Πολιτισμού καί Επιστημών  
κ. Τρυπάνης, ό Πρόεδρος του Εθνικού 
Θεάτρου κ. I. Θεοδωρακόπουλος, ό Β \  
'Υπαρχηγός Χωροφυλακής 'Υποστράτη
γος κ. Παναγ. Ψάρρης, ό Α'. Επιθεωρη
τής Χωροφυλακής 'Υποστράτηγος κ. 
Μιλτ. Άργιάννης, Βουλευτές, προσωπικό- 
τητέξτών Γραμμάτων καί τής Τέχνης, γνω
στοί ήθοποιοί του θεάτρου καί πολλές χ ι
λιάδες 'Ελλήνων καί ξένων έπισκεπτών. 
Τά «Ε Π ΙΔΑ Υ ΡΙΑ  1977» συνεχίζονται μέ
χρι τις 4 Σεπτεμβρίου, πού θά λήξουν μέ 
τήν διδασκαλία τής Κωμωδίας «Σφήκες» 
του Αριστοφάνη, άπό τό Κρατικό Θέατρο 
Βορείου' 'Ελλάδος. Μαζί μέ τά Έπιδαύρια

συνεχίζεται καί ή προσφορά τής Χωροφυ
λακής στόν πολιτιστικό τομέα τής Χώρας 
μας, πού συνοδεύεται άπό μιά σημαντική 
προβολή σέ διεθνή έπίπεδα.
Η  ΕΠ ΙΔΑ Υ ΡΟ Σ άπέκτησε φήμη κατά 
τήν άρχαιότητα γιατί έκει πιστεύονταν ότι 
γεννήθηκε ό Ασκληπιός. Ό  Παυσανίας 
στά Κορινθιακά, άρχίζει τήν περιγραφή 
τής Έπιδαύρου άφου προσδιορίζει πρώτα 
τήν γεωγραφική της θέση: «Κατά δέ 
τήν Λήσσαν έχεται τής ’Αργείος ή Έ π ι
δαυρίων πριν δέ ή κατ’ αύτήν γενέσθαι τήν 
πόλιν, έπί τό ιερόν άφίξη του ’Ασκληπιού» 
—« Ή  Επίδαυρος είναι μέρος τής ’Αργο
λίδας, κοντά στή Λήσσα (τό σημερινό Λυ- 
γουριό). Πριν φτάσετε σ’ αύτή τή πόλη 
άνταμώνετε τό Ιερό του ’Ασκληπιού». Γιά 
τήν γέννηση τού Ά φίληπιοΰ υπήρχαν 
τρεις μύθοι πού δικαιολογούσαν τήν άφιέ- 
ρωση τής Έπιδαύρου σγόν άρχαΐο γιατρό. 
Ό  ένας έφερε τον Ασκληπιό ώς γιό του 
Απόλλωνα καί τής Κορωνίδας τής Κόρης 
του Φλεγύα, πού ήρθε στήν ’Επίδαυρο 
γιά νά μάθει πόσους άντρες έχει πού μπο
ρούν νά πολεμήσουν. Ή  Κορωνίδα γέννησε 
τον ’Ασκληπιό καί τόν άφησε στό Τίτθιο, 
όπου τρέφονταν μέ τό γάλα μιάς κατσίκας.
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Έ κεΐ τύν βρήκε ό βοσκδς Άρεσθάνας, πού 
σαν τύν πλησίασε είδε μια λάμψη νά ξεφεύ
γει καί κατάλαβε δτι ήταν Θεός. Ό  άλλος 
μύθος έλεγε, δτι δταν ή Κορωνίδα ήταν 
έγκυος άπό τύν ’Απόλλωνα, συνδέθηκε έρω- 
τικά μέ τύν "Ισχύ τύ γιύ του Έλατου καί ή 
"Αρτεμη, γιά νά έκδικηθή την προσβολή 
πού έγινε στύν άδελφό της, τήν σκότωσε. 
Τήν ώρα δμως πού τύ πτώμα της Κορω
νίδας καίγονταν, ό Έρμης άρπαξε τύ βρέ
φος καί έτσι σώθηκε 6 ’Ασκληπιός. ‘Η  
τρίτη παράδοση άναφέρει δτι ό Ασκληπιός 
ήταν γιύς της ’Αρσινόης της κόρης του Λευ
κίππου. ‘Υπάρχει άκόμα καί ή άποψη 
πού υποστηρίζεται άπύ πολλούς μελετη
τές 6τι ό ’Ασκληπιός γεννήθηκε στά 
Τρίκαλα της Θεσσαλίας, δπου ίδρυσε 
καί τύ πρώτο ’Ασκληπιείο. Τύ Α σ 
κληπιείο της Έπιδαύρου, λέγονταν 
καί ‘Ιερό του Ασκληπιού ή Τερύ 
ή "Αλσος ή Τερύ του Απόλλωνα του Μα- 
λεάτου καί του ’Ασκληπιού. Έδώ ύπήρ- 
χε τύ "Αβατο ή Έγκοιμητήριο, πού κοι- 
μόνταν την νύχτα οί άρρωστοι καί έμφανί- 
ζονταν στύν ύπνο τους ό ’Ασκληπιός καί 
τούς γιάτρευε. Τά έρείπια του περίφημου 
'Ιερού έφερε στύ φώς ή άρχαιολογική σκα

πάνη του Π. Καββαδίαάπύ τύ 1881—1909. 
Μέσα στύ Τερύ "Αλσος υπάρχει ό «Θόλος» 
—κατά τύν Παυσανία-ή «Θυμέλη», σύμφω
να μέ μιά έπιγραφή πού βρέθηκε. ΤΗταν 
άπύ τά ωραιότερα οίκοδομήματα της άρχαί- 
ας Ελλάδας καί περιβάλλονταν έσωτερι- 
κώς άπύ μία στοά 14 κιόνων Κορινθιακού 
ρυθμού καί έξωτερικώς άπύ στοά 26 κιόνων 
δωρικού ρυθμού. Τά έρείπια άποκαλύφθη- 
καν τύ 1883 καί συναρμολογήθηκαν άπύ 
τύν Καββαδία στύ Μουσείο Έπιδαύρου 
τμήματα τού τοίχου, μέρος της μαρμάρινης 
στέγης, μέρος της δωρικής καί τής κοριν
θιακής στοάς κ.λ.π. "Αλλοι ναοί τού ‘Ιερού 
είναι: ό ναός τής Άρτέμιδας, ό ναός τής 
’Αφροδίτης, τύ Ιερό τής Θέμιδας, ό Ναός 
τής Υ γείας καί άλλος ναός τού Ασκληπιού. 
Επίσης τύ Γυμνάσιο ή στοά τού Κότυος 
πού άνοικοδόμησε ό Άντωνινος καί άπο- 
καλύφθηκε τύ 1882 άπύ τύν Καββαδία, 
τύ άρχαΐο στάδιο, πού χρονολογείται άπύ 
τύν Ε' π.Χ. αιώνα καί έχει μήκος 196, 44 
καί πλάτος 23,05 μέτρα, στύ όποιο, κατά 
τά ’Ασκληπιεία, γίνονταν γυμνικοί άγώνες* 
μοιάζει δέ μέ τύ στάδιο τής άρχαίας ’Ολυ
μπίας. Τύ άρχαΐο θέατρο χτισμένο στη δυ
τική πλάγιά τού Κυνόρτιου, έπιχείρησε νά

τύ άποκαλύψει γιά πρώτη φορά 6 BLUET  
τύ 1829. Τύ1881 ό Καββαδίας έφερε στύ 
φώς όλόκληρο τύ οίκοδόμημα, πού είναι 
χτισμένο άπύ λευκό τιτανόλιθο καί πωρό
λιθο, ή δέ όρχήστρα του είναι κυκλική. 
Είναι άπύ τά καλλιπρεπέστερα θέατρα τής 
άρχαιότητος καί είναι έργο τού Πολυ
κλείτου τού Αργείου.

'Ο Πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος 
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, μέλη του * Υπουρ
γικού Συμβουλίου, καθώς και άλλες σημαί- 
νουσες προσωπικότητες τίμησαν μέ τήν 
παρουσία τους τήν φετεινή έναρξη των 
παραστάσεων των *Επιδαυρίων, τά όποια 
σημείωσαν εξαιρετική επιτυχία. Τά μέ
τρα τάξεως τής Χωροφυλακής, άριστα 
άπό κάθε πλευρά, άπέσπασαν τά ευμενή 
σχόλια των χιλιάδων θεατών κατά τις 
θεατρικές παραστάσεις.
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ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΟΥΜΠΑ, Ταγματάρχου Χωροφυλακής

Αύτή την έποχή κάθε χρόνο γίνεται μεγά
λος . . . .  θόρυβος για τούς θ ο ρ ύ β ο υ ς .  "Ολοι 
θορυβούνται άπό αυτούς, όλοι αναζητούν τήν 
ησυχία, την γαλήνη. Είδος πολυτελείας πλέον 
ή, ή σ υ X ί ε ί δ ο ς  ο υ σ ι ώ δ ε ς  εν άνεπαρκεία 
θά έλεγαν οι οικονομολόγοι.

ΥΠΑΡΧΟΥΝ στιγμές, πού δ 
άνθρωπος αναζητεί, μέσα στο κα
θημερινό του πρόγραμμα, μία δασι 
*)συΧια£> πού θά δώστ) τήν εύκαιρία 
στο νευρικό του σύστημα νά χα- 
λαρώση και νά άνανεωθή, γιά νά 
μπορέση νά άντιμετωπίση τις νέες 
καταστάσεις πού θά έπακολουθή- 
σουν. Συνήθως, ώρες ησυχίας είναι 
οι ώρες άναπαύσεως, το μεσημέρι 
καί το βράδυ, άφού καί στις δυο 
περιπτώσεις ακολουθεί ή ένεργο- 
ποιησις του άνθρώπου στην εργα
σία του καί γενικά ή άντιμετώπισις 
της καθημερινότητας, πού την χα
ρακτηρίζει το άγχος καί ή νεύρωσις, 
μιά νεύρωσι πού έρχεται ως φυσιο
λογικόν έπακόλουθον της συγκρού- 
σεως του άνθρώπου με τό εξωτε
ρικό περιβάλλον πού πάντοτε σχε
δόν έχει σάν άποτέλεσμα την ύπο- 
χωρησι τού έπιθυμητου στο υπο
συνείδητο καί τήν πραγματοποίησι 
του κατορθωτού. Είναι γεγονός ότι 
ό άνθρωπος έχει τήν δύναμι νά 
επιβαλη στον εαυτό του ώρισμένες 
αύτοδεσμεύσεις πού θά τον βοη
θήσουν νά απαλλαγή άπό κάθε

αγχώδη κατάστασι, ως καί άπό 
τά ύποκατάστατά της, άρκεΐ νά 
μην άγνοήση μερικές βασικές άρχές 
πού πρέπει νά διέπουν τήν ζωή του 
καί τήν προσωπικότητά του. Είναι 
° ί  καλής συμπεριφοράς,
τής εύγενείας, καί τού σεβασμού των 
δικαιωμάτων του κοινωνικού συ
νόλου, τού αύτοελέγχου των πρά
ξεων πού έχουν άμεση σχέσι μέ 
την κοινωνικότητα τής εργασίας 
καί τής ψυχαγωγίας, όπως καί τού 
χαρακτήρος των άντιδράσεών του, 
αντιδράσεων που έχουν άμεση σχέσι 
μέ τό περιβάλλον πού ζή καί τις 
καταστάσεις πού αντιμετωπίζει. Καί 
ή μείωσις των θορύβων έχει άμεση 
σχέσι μέ όλα τά παραπάνω, μιά 
καί ό δημιουργός τού θορύβου είναι 
ό άνθρωπος άποκλειστικά, είτε μέ 
την παραγωγό μορφή τού άποτε- 
λεσματος μιας τεχνολογικής έπι- 
τεύξεως (έργοστάσια, αεροπλάνα, 
αυτοκίνητα κ.λ.π.) είτε μέ τήν 
μορφή διασκεδάσεως καί ψυχα
γωγίας είτε μέ τήν μορφή άποτε- 
λέσματος έργοίσίας. 'Η  αΰξησι τού 
θορυβου εχει πάλι παραγωγό αιτία

τον άνθρωπο, μιά καί ή> γέννησί 
του σ’ αυτόν οφείλεται. *Αρα ή 
μειωσι είναι θέμα άποκλειστικά 
έξαρτώμενο άπό τήν θέλησί του, 
ή οποία φυσικά θά διέπεται καί 
θά έχει κινητήριο δύναμι τις πα
ραπάνω βασικές άρχές τής συμ
περιφοράς. Ή  άνεξέλεγκτη παρα
γωγή τού θορύβου έχει τρομακτικά 
καταστροφικά αποτελέσματα πού 
απλώνονται περισσότερο στούε χώ
ρους τής ψυχικής καί διανοητικής 
υγείας τού άνθρώπου καί προκα- 
λούν υπερεντάσεις νεύρων, νευρώ
σεις καί άλλες γνωστές ψυχοπ ρευ
ματικές άσθένειες, οι όποιες δυ
στυχώς στήν έποχή μας άπλώνονται 
μέ τρομερά γρήγορο ρυθμό στο 
σύνολο τής κοινωνίας καί δημιουρ
γούν τις άντικοινωνικές συμπερι
φορές μέ τά ποικίλα γνωστά άπο- 
τελέσματα. Ή  έλλειψι ήρεμίας, ψυ
χραιμίας, ή άπουσία τού αύτοε- 
λέγχου, οί άνάρμοστες συμπεριφο
ρές, οι άϋπνίες, οί νευρικότητες* 
οι άφύσικες άντιδράσεις πολλές φο
ρές είναι άποτελέσματα τής ταυ- 
τισεως τής ζωής τού άτόμου μέ



τόν θόρυβο , πού δημιουργεί στόν 
άνθρωπο ή έλλειψι της ήσυχίας 
καί τής φυσιολογικής διαβίωσης. 
'Ένα βλέμμα στην καθημερινή ζωή 
του άτόμου, εύκολα άποδεικνύει 
τήν καταστροφική έπίδρασι των 
θορύβων —- στον ψυχοπνευματικο 
κόσμο τού ανθρώπου. *Η ζωή στις 
μεγαλουπόλεις, σίγουρα χαρακτη
ρίζεται άφόρητος. Το καθημερινό 
πρόγραμμα είναι μια σειρά, μια 
άλυσίδα ήχητικών ένοχλήσεων. 
Στο δρόμο, οι θόρυβοι των οχημά
των, πού προέρχονται είτε άπό 
τήν κακή λειτουργία τους, είτε άπό 
τήν κακή συμπεριφορά τού οδηγού 
καί οί οποίοι συνοδεύουν τον άν
θρωπο, άκόμα καί δταν βρίσκεται 
στύ οπίτι του, διαπερνώντας τις 
μονώσεις των τοίχων. Στήν έργα- 
σία, οί θόρυβοι πού δημιουργοΰν- 
ται άπο τά μηχανήματα ή τον έκ- 
νευρισμο των συναλλασσομένων. 
Στο σπίτι οί θόρυβοι πού παρά- 
γονται άπο τήν συμπεριφορά των 
συγκατοίκων πού έχει σχέσι με 
τήν χρήσι των οικιακών συσκευών, 
τήν ψυχαγωγία, τήν συμπεριφορά

των παιδιών, τήν φιλοξενία κα
τοικίδιων ζώων κ.λ.π. καί πού 
στερούν τύ βασικό δικαίωμα τού 
κάθε άτόμου νά άναπαυθή. Γεγονός 
είναι δτι άκόμα καί τίς ώρες πού 
ό άνθρωπος δέν εργάζεται καί μπο
ρεί νά διαθέση τίς ώρες του γιά 
τήν άνάπαυσί του πού θά κατορ- 
θωθή ίσως μέ τήν άπομάκρυνσί του 
άπο τον χώρο τής καθημερινής 
διαβίωσης ή μέ τήν προστασία τής 
γαλήνης, έκείνος προτιμά νά δια
θέση αυτές τίς ώρες γιά τήν δια- 
σκέδασί του, πού άντιπροσωπεύεται 
άπό μερικά δημόσια κέντρα πού 
προσφέρουν έκκωφαντικούς ήχους 
μουσικής καί διάφορες άλλες θο
ρυβώδεις εκδηλώσεις. Μέ λίγα λό
για προκαλεί ό άνθρωπος μόνος 
του τήν υποδούλωσή του στον 
θόρυβο Mm τήν κυριάρχησι τών έξ 
αύτού άποτελεσμάτων στο νευρικό 
του σύστημα καί στήν υγεία του 
γενικώς.

Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ, στά πλαίσια τής 
καταπολεμήσεως τής άσυνειδησίας 
τών θορυβοποιών, ή όποια δρά εις 
βάρος τών άλλων, μέ μιά σειρά 
νομικών διατάξεων πού άποφάσισε 
νά θέσπιση,'έλαβε μέτρα διωκτικά 
καί σωφρονιστικά. Έ τσ ι ή Χωρο
φυλακή, έφαρμόζοντας σήμερα τίς 
ποινικές διατάξεις προστατεύει τήν 
ίδια τήν γαλήνη καί τήν ήσυχία 
τών πολιτών άπό τούς άναίσχυν- 
τους θορυβοποιούς στις ώρες τής 
κοινής ήσυχίας, τούλάχιστόν, πού 
ορίζονται κι’ αυτές άπό τίς νομικές 
διατάξεις. *Η έφαρμογή τής νομο
θεσίας «περί διαταράξεως τής κοι
νής ήσυχίας», δέν είναι περιο
ρισμός τής έλευθερίας τού άτόμου, 
άλλά κατοχύρωση τών δικαιωμά
των τού κοινωνικού συνόλου καί 
έπαναφορά τής συμπεριφοράς στά 
πλαίσια τού άλληλοσεβασμοΰ. Γε- 
γενός είναι, δτι ή λύση δέν μπορεί 
νά έπιτευχθή χωρίς τον αύτοέλεγχο 
τών ίδιων τών μελών τού κοινω
νικού συνόλου, μπορεί δμως νά 
περιορισθή σημαντικά καί νά μειω- 
θή σέ άξιόλογο βαθμό. Αύτό έξαρ- 
τάται καί άπό τήν συγκεκριμένη βοή
θεια τών ένοχλουμένων, οί οποίοι 
μπορούν νά ζητήσουν νά έπιβληθή 
τό Κράτος τού Νόμου καί νά άποκα- 
τασταθή ή ήσυχία. "Ομως τό σημαν
τικότερο κέρδος μπορεί νά προέλ- 
θη άπό μιά σωστή διαπαιδαγώγησι 
τών νέων γιά τό μέλλον καί μιά 
μεγάλη έντονη διαφώτισι τού κοι
νού γιά τό παρόν.

Δέκα εντολές γιά τον 
κολυμβητή πού Φέλει 

νά ξαναβγεί σώος 
στήν άκτή.

Καθημερινά διαβάζουμε πνιγμούς στή 
θάλασσα, σε ποτάμια καί λίμνες. Σχεδόν 
πάντα αύτά τά περιστατικά όφείλονται σέ 
άγνοια στοιχειωδών κανόνων γιά τήν 
συμπεριφορά μέσα στό νερό.

Γιά τήν άποφυγή τών δραμάτων άνα- 
φέρουμε τις πιό κάτω «δέκα έντολές, τοϋ 
κολυμβητή»:
1 .  Πρώτη έντολή είναι ό σεβασμός τής 
σηματοδοτήσεως τού χώρου τοϋ μπά
νιου (άν βέβαια ύπάρχει), πού δείχνει 
τΙς έπικίνδυνες ζώνες καί τόν βαθμό 
κινδύνου. Περιοχές έρημες καί χωρίς 
σηματοδότηση, είναι έκ προοιμίου έπι
κίνδυνες.
2 . Ό  κολυμβητής πρέπει ν’ άποφεύγει 
τίς μοναχικές περιπλανήσεις μέσα στό 
νερό καί νά προτιμά τό κολύμπι τουλά
χιστον άνά δύο, πού έπιτρέτ^ει, σέ περί
πτωση άτυχήματος, γρήγορη άναγγελία 
τοϋ κινδύνου καί έγκαιρη προσφορά βοή
θειας.
3 . Είναι προτιμότερο νά κολυμπά κα
νείς παράλληλα στό γιαλό, σέ άπό- 
σταση μικρότερη τών δέκα μέτρων καί 
άποφεύγοντας βάθη άνώτερα τών πέν
τε μέτρων. Κάτω άπό τή γαλάζια θά
λασσα κρύβονται βυθοί γεμάτοι παγίδες.
4 .  Ή  είσοδος στό νερό πρέπει νά είναι 
βαθμιαία, ώστε νά έπιτραπεΐ ή προ
σαρμογή τοϋ όργανισμοϋ στή διαφορά 
θερμοκρασίας. *Η βουτιά σάν μέθοδος 
ήρωϊκής εισόδου στή θάλασσα πρέπει 
νά άποκλεισθεΐ.
5 . Ν’ άποφεύγεται παρατεταμένη έκθε
ση στόν ήλιο ή μεγάλη σωματική προσ
πάθεια. Ό  όργανισμός κάμπτεται κά
ποτε άπότομα, χωρίς νά προειδοποιεί.
6 . Κάποια άπόσταση μεταξύ τών γευ
μάτων καί τοϋ μπάνιου είναι μία συνετή 
προφύλαξη.
7 . Φρόνιμο είναι νά μήν ξεπερνά ό κο
λυμβητής τά δεκαπέντε λεπτά στό πρώτο 
μπάνιο καί ν* αύξάνει τό χρόνο παραμονής 
του στό νερό βαθμιαία.
8 . Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται γιά 
έκείνους πού έχουν τάση στήν άπώλεια 
τών αισθήσεων, ή ύπόκεινται σέ άλλεργι- 
κές άντιδράσεις στό κρύο καί στό ζεστό.
9 . Μέ τήν πρώτη αίσθηση άδιαθεσίας 
μέσα στό νερό, ή άπότομο ρίγος, ό 
κολυμβητής άμέσως πρέπει νά βγει έξω. 
10 . Ό σοι κολυμπούν κοντά στήν άκτή, 
πρέπει νά ξέρουν δτι τό «χάσιμο» τοϋ 
κεφαλιού ένός κολυμβητή πού προπορεύ
εται, έστω καί άν γίνεται περιοδικά, μπο
ρεί νά δείχνει άπώλεια αίσθήσεων. Ε π ι
βάλλεται άμεση βοήθεια.

Αύτοί οί στοιχειώδεις κανόνες πρέπει 
σχολαστικά νά τηρούνται Ιδίως στά πρώτα 
μπάνια καί δταν ή θερμοκρασία τοϋ νεροϋ 
είναι κάτω άπό 20 βαθμούς.

’Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται δταν 
ή κολύμβηση γίνεται σέ άγνωστες θάλασ
σες.
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Ο  Λ / T O C  N C K I X P I O C
Hai in 5eia j)aT(oeia 6ϊηιγ dTi'fii/a

Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ  Π Λ Α Τ Α Ν Ι Α  
Δ η μ ο σ ι ο γ ρ ά φ ο υ  

Τ α γ μ ) ρ χ ο υ  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς  έ . ά .

ΟΤΑΝ βρεθή κανείς γιά μερικό 
καιρό άνάμεσα στις πολλές έκ- 
κλησιές τής Αίγινας και μέσα στο 
πνεϋμά τής έντονης θείας λατρείας, 
πού δίμκρίνει τούς κατοίκους τού 
νησιού, αισθάνεται δτι ζεΐ, σέ ένα 
άνώτερο θρησκευτικό έπίπεδο με 
βαθύτερη τή θεία του άντίληψη.

Τήν ' αίσθηση αυτή προκαλοϋν 
είδικώτερα οί υποβλητικές «πα
ρουσίες» τών μοναστηριών του 
Αγίου Νεκταρίου καί τής Χρυσο- 
λεόντισας, ή άπάτητη βουνοκορφή 
τοϋ Ά γ ι9 Άνΐώνη, οί 365 έκκλη- 
σιές—έρειπωμένες ή άναστηλωμέ- 
νες—πάνω στον ίδιο λόφο τής Πά
λη οχώρας, οί διάσπαρτες σ’ δλό- 
κληρο τό νησί διάφορες έκκλησιές 
κι ό Ά γιο—Νικόλας μέσα στο 
λιμάνι%-πάνω στο λιμενοβραχίονα 
πού ύποδέχεται τά καράβια μέ 
τούς ταξιδιώτες, σάν τελετάρχης, 
μιας άδιάκοπης Ιεροτελεστίας.

Τά έκκλησιαστικά αυτά σύμβολα 
μαζί με τήν έκδηλη θεία λατρεία 
τών κατοίκων τοϋ νησιοϋ και τήν 
άνυπόκριτη χριστιανική τους πί
στη σύνθέτουν ένα συναρπαστικό 
νοερό θρησκευτικό πίνακα πού δη- 
μ ουργέΐ ούράνια έκσταση καί 
προσφέρει θεία άγαλλίαση.

Κορυφαίο όμως καί κυρίαρχο 
στοιχείο στή σύνθεση αύτοϋ τοϋ 
πίνακα τής Αίγινας, είναι ή μορφή 
καί τό πνεϋμα τοϋ "Αγίου Νεκτα
ρίου πού έμπνέει τήν άντίληψη 
στούς κατοίκους τοϋ νησιοϋ δτι ό 
"Αγιος αύτός ζεΐ άκόμη καί κινεί
ται άθέατα άνάμεσά τους σάν προ
στάτης καί συμπαραστάτης στήν 
καθημερινή τους ζωή.

Γιά τό σχηματισμό τής άπόψεως 
αύτής βοηθοϋν πραγματικά περι
στατικά τής ζωής τοϋ Άγιου στήν 
Αίγινα, ό θρύλος γιά τά θαύματά 
του, πού γεφυρώνει τήν χρονική 
άπόσταση όπό τον θάνατό του 
(1920) μέχρι σήμερα, μέ τή ζωντα
νή παράδοση καί οί όπτασίες, 
πού συμβαίνουν συχνά στούς κα

τοίκους τής Αίγινας γύρω άπό τή 
μορφή καί τό έργο του. Ήρεμος 
στή μορφή καί μειλίχιος στούς 
τρόπους—λένε έκεΐνοι πού τον 
γνώρισαν άπό κοντά καί ζοϋν 
άκόμη σήμερα— άποτραβηγμένος 
άπό τή ζωή τά τελευταία του χρό
νια, σάν "Ηγούμενος τοϋ μοναστη
ριού, σκόρπιζε τή θεία χάρη σέ 
όλες τις λαϊκές τάξεις κι9 έβεβαίωνε 
τούς κατοίκους τοϋ νησιοϋ δτι 
«μιά μέρα θά τρέχη πολύς κόσμος 
στήν Αίγινα κι9 οί Αίγινήτες θά 
ζοϋν καλύτερα». Ή  ρήση αύτή 
έξηγεΐται πολύ καλά σήμερα μέ 
τή μεγάλη συρροή τών Χριστιανών 
στήν Αίγινα γιά τό προσκύνημά 
του.

"Η θεϊκή γοητεία πού τον διέ- 
κρινε καί ή μεγάλη φήμη τής λα
τρείας του ώδήγησετό Πατριαρχείο 
στο νά τόν άνακηρύξη πρόωρα 
Ά γιο  καί νά διατάξη τήν έκταφή 
τών λειψάνων του.

Κατά τήν έκταφή, τό σκήνωμά 
του βρέθηκε άλειωτο καί άνέδιδε 
έντονη εύωδία όπως άναφέρει τό 
σχετικό Πρωτόκολλο τής έκταφής, 
πού συντάχθηκε άπό τόν έκπρόσω- 
πο τοϋ Πατριαρχείου, τό Δήμαρχο, 
τόν Είρηνοδίκη καί τόν Αστυνόμο 
τής Αίγινας.

Τά θαύματά του καί οί όπτασίες 
μετά τό θάνατό του, γίνονται θρύ
λος, γοητεύουν τούς χριστιανούς 
καί δυναμώνουν τό θρησκευτικό 
συναίσθημα τοϋ λαού.

Θρυλεΐται κυριολεκτικά ό Ά 
γιος καί συγκινεΐ τούς χριστιανούς 
ή έμφάνισή του πού έγινε μετά τό 
θάνατό του σέ μιά πόλη τής Α με
ρικής γιά νά λειτουργήση τό έκ- 
κλησίαομα πού άδημονοϋσε άπό 
τήν καθυστέρηση τοϋ δικοΰ του 
παπά.

Παρουσιάστηκε—λένε τά χαρτιά 
καί ό θρύλος-ένας άγνωστος πα
πάς μέ θεϊκή άκτινοβολία καί έκαμε 
μιά συναρπαστική Θεία Λειτουρ
γία, πού ένθουσίασε κι’ έπροβλημά- 
τισε τό έκκλησίασμα. Κ ι9 δταν τόν 
ρώτησαν έκεΐνοι πού έκκλησιά- 
σθηκαν ποΰ θά τόν βροϋν, άν 
χρειασθή τούς άπάντησε, «στήν 
Αίγινα». "Υστερα άπό λίγον και
ρό, πού τόν ζήτησαν μέ τά χαρα
κτηριστικά του άπό τό Πατριαρ
χείο γιά παπά τους στήν πολιτεία 
τους, πήραν τήν άπάντησι δτι δέν 
ήταν παπάς, άλλ9 ό Ά γιος Νέκτά- 
ριος.

Διηγούνται άκόμη, οί πάλη ο ί 
Αίγινήτες πού ζοϋν σήμερα δτι 
τά πρόβατα ένός πιστοϋ χριστια
νού άπό τή Ρούμελη, δταν βγήκαν 
άπό τό καράβι, πήγαν κατ9 εύθεΐαν 
μόνα τους στο Μοναστήρι τοϋ 
"Αγίου Νεκταρίου, όπου τό άφεν- 
τικό τους τά είχε κάμει «τάμα» 
γιά τή σωτηρία προσφιλών του 
προσώπων.

Λαμποκοπάει τό πλήθος τών 
άφιερωμάτων, πού κρέμονται γύ
ρω άπό τις εικόνες του στο Μονα
στήρι γιά νά έκφράσουν τήν ευ
γνωμοσύνη τών πιστών στον Ά 
γιο, πού τούς συμπαραστάθηκε 
μέ τά θαύματά του στις δυσκολίες 
του. βρέθηκαν καί ξαναγύρισαν 
στή θέση τους θαυματουργά, 
διάφορα άφιερώματα πού είχαν 
κλέψει άγνωστοι κακοποιοί

Αλλά μαζί μέ τά πραγματικά 
περιστατικά τής ζωής του καί τά 
θαύματά του, είναι καί οί όπτασίες 
πού βλέπουν συχνά οί κάτοικοι 
τοϋ νησιοϋ γύρω άπό τόν Ά γιο  
οί όποιες έδραιώνουν στις καρδιές 
τών πιστών τήν λατρεία τοϋ "Αγίου
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και δίνουν μεγαλύτερες διαστάσεις 
στη φήμη του.

Θά βουλιάζαμε με τό καΐκι μι ς 
—διηγείται ένας απλοϊκός ναυτι
κός με τή λαϊκή του έκφραση—άν 
δεν έβαζε τό χέρι του ό "Αγιος 
Νεκτάριος. Τό θυμάμαι καί άνα- 
τριχιάζω! Πλέαμε άνοιχτά στο 
πέλαο, όταν ξαφνικά σήκωσε 
φουρτούνα καί τό καΐκι μας σκα
μπανέβαζε σαν καρυδότσουφλο πά
νω στα θεώρατα κύματα. Τό τέλος 
μας φαινόταν δτι πλησίαζε! Πά
νω στήν απελπισία μου, άρπαξα 
στήν αγκαλιά μου τήν εικόνα του 
'Αγιου, τον κύτταξα κατάματα καί 
τον ρώτησα : «τι λες ρέ γέρο, θά 
πάμε μαζί στόν’πάτο;» Μου φάνηκε 
δτι σήκωσε πάνω τά φρύδια του 
σέ μια κίνηση πού σήμαινε ΟΧΙ 
καί δεν πήγαμε στο βυθό τής θά
λασσας! Μάς γλύτωσε ή χάρη του.

Καί σαν νά ήθελε ό "Αγιος νά 
κάνη επίσημη τήν αθέατη παρουσία 
του στο νησί τής Αίγινας πα- 
ρουσιάσθηκε — σέ οπτασία—πριν 
από λίγα χρόνια στο Φρούραρχο

τής Αίγινας. Εκείνη δε «ή 
όπτασία», τον κρατεί άκόμη σφι
χτά καί τον αναγκάζει νά τή διη- 
γήται συχνά, δπως άκριβώς τήν 
είδε τότε πού συνέβη . . . .

Κατάκοπος από τή δουλειά μου, 
διηγείται καί τώρα ό γερασμένος 
πια έκεινος φρούραρχος, ξάπλωσα 
ένα μεσημέρι, μισοντυμένος, πά
νω στο κρεββάτι μου. Τά μάτια 
μου γλάρωναν—χωρίς νά κοιμά
μαι—δταν μου φάνηκε πώς βρέ
θηκα στή Μητρόπολη τής Αίγι
νας σέ μιά επίσημη τελετή. Τήν 
ώρα πού διάβαζε στήν 'Ωραία 
Πύλη τό Εύαγγέλιο ό Δεσπότης, 
βγήκε από τό ίερό τής έκκλησίας 
ένας παπάς, στάθηκε μπροστά μου 
καί είπε « "Αν δεν πας νά έξομο- 
λογηθής δόν είσαι δεχτός στήν 
εκκλησία'). Πειράχθηκα καί μπή
κα στο ίερό τής έκκλησίας γ«,ά νά 
διαμαρτυρηθώ στο Δεσπότη. Ε 
κείνη τή στιγμή γύριζε στήν 'Αγία 
Τράπεζα ό Δεσπότης με τό Ευαγγέ
λιο στά χέρια: «Τι θέλεις εσύ εδώ», 
με ρώτησε σοβαρά. Προσπάθησα

νά σταθώ «προσοχή» μπροστά του, 
άλλά με θάμπωσε ή λάμψη του 
καί τρίκλιζα. Στηρίχθηκα στον 
τοίχο του ιερού καί τού άπάντησα : 
«είμαι ό Φρούραρχος τής Αίγι
νας κι9 ήρθα νά ρωτήσω γιατί 
μοϋ είπε ό παπάς δτι δεν είμαι δε
χτός στήν έκκλησία». Δεν πρό- 
φθασα νά πάρω τήν απάντησή 
του γιατί πετάχτηκα δρθιος επη
ρεασμένος από τό δραμα. Δεν είπα 
σέ κανέναν τίποτε, άλλά συνεχόμε
νος άπό τή συγκίνηση περίμενα 
δυο—τρεις ή μέρες — τό Σάββατο 
βράδυ πού θά έρχόταν άπό τήν 
"Αθήνα ένας φίλος μου Αίγινήτης 
γιά νά τού είπώ τήν όπτασία μου.

"Οταν ήλθε τού τήν διηγήθηκα 
καί μέ ρώτησε πώς ήταν ό Δεσπό
της πού έλεγε τό Ευαγγέλιο. Τού 
είπα δτι είχε μέτριο άνάστημα, 
μάλλον, μελαχροινός, φαλακρός 
μέ λίγα άσπρα καί κατσαρά μαλ
λιά στο πίσω μέρος τού κεφαλιού 
του! Τότε χαμογέλασε ό φίλος μου 
καί μού είπε: Αυτός ήταν ό "Α
γιος Νεκτάριος. Τον γνώρισα καλά

Μιά έπιτυχημένη 

έκδοσι τού ’Αρχηγείου 

Χωροφυλακής

«Γιά νά έπιτύχει ό άστυνομικός στο λειτούργη
μά του, χρειάζεται πίστη στο καθήκον καί άφοσίω- 
ση στήν άποστολή του».

Πράγματι, γιά νά πετύχει ό άστυνομικός στο 
λειτούργημά του χρειάζεται πίστη στο καθήκον καί 
άφοσίωση στήν άποστολή του, ύποχρεώσεις πού 
έπιβάλλονται άπό τό Σύνταγμα τής Ελλάδος καί 
άπό τον Ορκο του. Γι αύτό τό λόγο τό ’Αρχηγείο 
Χωροφυλακής, τον μήνα πού πέρασε, έκανε μιά 
έκδοση πού άναφέρεται ειδικά πάνω στά θέματα πού 
έχουν στενή σχέση μέ τήν άποστολή τών όργάνων 
τής Χωροφυλακής, σύμφωνα μέ τις διατάξεις τού 
Συντάγματος καί τις προδιαγραφές ένός σωστού 
λειτουργού τής κοινωνίας καί τού Κράτους. Τό ένδια- 
φέρον τού Αρχηγείου Χωροφυλακής γιά τή σωστή 
έφαρμογή τών Νόμων τής Πολιτείας άλλά καί γιά 
τήν κάθε είδους προσφορά τών άνδρών τής Χωροφυ
λακής στον κοινωνικό τομέα, Εκδηλώνεται καθαρά 
μέ τήν τελευταία αυτή έκδοση, πού δέν είναι παρά 
ένα σύνσλο κανόνων νομικών καί ήθικών, τούς ο
ποίους κάθε "Αστυνομικό δργανο πρέπει νά έφαρμό- 
ζει. Χωρίς τήν έφαρμογή τών στοιχειωδών αυτών 
κανόνων ή έκπλήρωση τής άποστολής τού Άστυ-
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όταν ήμουν μικρός, γιατί ό πα
τέρας μου ήταν παπάς κι’ ό Ά γιος 
Νεκτάριος—φίλος τοϋ πατέρα μου 
— έρχόταν σιό σπίτι μας. Έγώ 
είμαι ό κατάλληλος άνθρωπος, πού 
θά σέ φέρω κοντά του. Αύριο τό 
πρωί—στις 5 ή ώρα—νά είσαι στο 
μουράγιο. Θά πάμε στο μοναστήρι 
του V s άκούσωμε τόν δρθρο, πού 
ψέλνεται άπό τις καλόγριες. Τό 
έπόμενο πρωινό, ξημερώματα Κυ
ριακής, διηγείται τώρα ό παληός 
Φρούραρχος τής Αίγινας, κατέβη
κα σιό μουράγιο μέ τόν υποδιοι
κητή μου, πήραμε μια κούρσα 
μαζί κι’ οί τρεις μας κι* άνεβή- 
καμε σέ λίγο στο Μοναστήρι τοϋ 
Άγιου Νεκταρίου.

Στήν πόρτα τοϋ μοναστηριού 
περίμενε μια καλόγρια, κι όταν 
μας είδε μάς είπε μέ καλοσύνη: 
έλάτε! Σάς περιμέναμε!!»

Θέλουμε τήν Αγία Ήγουμένη 
κάτι νά τής είποϋμε, τής είπε ό φί
λος μου ό Αίγινήτης.

Τό ξέρω μάς ξανάειπε ή καλό
γρια. Σάς περιμένέι κι’ αύτή. Μπή

καμε κι’ οί τρεις στο κελί τής Ή- 
γουμένης, μιάς γερόντισας μ9 άσ
πρα μαλλιά καί θεϊκή μορφή καί 
τής διηγήθηκα τήν όπτασία μου.

Ό  Ά γιος Νεκτάριος ήταν ό 
Δεσπότης αύτός! μάς έξήγησε. Κι9 
έκεΐνος σάς έστειλε εδώ - στο μο
ναστή ρι του. Είναι τώρα μιά έβδο- 
μάδα, πρόσθεσε ή Ήγουμένη, πού 
ένας όμιλος άπό άσεβεϊς έκδρο- 
μεΐς Αθηναίους κατασκήνωσε στον 
’Ελαιώνα, δίπλα στο μοναστήρι 
καί κάθε μέρα μάς βρίζουν καί μάς 
ζητοϋν νά φύγομε 9μεΐς άπό τό μο
ναστήρι καί νά μποϋν αύτοί μέσα. 
Προσπαθήσαμε νά έπικοινωνήσω- 
με μαζί σας, άλλά δεν μπορέσαμε! 
Προσευχηθήκαμε στον Ά γιο  νά 
μάς προστατέψη κι9 αύτός σάς 
έστειλε σήμερα εδώ!

Τό όραμά μου έκεΐνο - διηγείται 
πάντα μέ συγκίνηση ό Φρούραρ
χος, έδειχνε ολοφάνερα τή θαυμα
τουργή κι9 άθέατη παρουσία τοϋ 
Άγιου στο νησί τής Αίγινας.

Τέτοια πραγματικά περιστατικά 
τής ζωής τοϋ Άγιου στήν Αίγινα, 
τά θαύματά του κι9 οί όπτασίες, 
δημιουργούν τό θρύλο τής ζωντα
νής άλλ9 άθέατης παρουσίας του 
στο νησί. Κι9 ό θρΰλος αύτός θε
μελιώνεται μ9 ένα προσκύνημα στο 
μοναστήρι του, όπου ό κάθε προ
σκυνητής θ9 άκούση στον τάφο του 
χαρακτηριστικούς χτύπους πού μοι
άζουνε μέ άνθρώπινο περπάτημα 
καί θά ίδή στο ύπνοδωμάτιό του τις 
παντούφλες, τά σεντόνια, τά μαξι
λάρια καί τις πετσέτες, πού άλλά- 
ζουν καί πλένονται γιατί άλλοιώ- 
νονται μέ τή χρήση άπό τόν ζων
τανό άλλ9 άθέατο Ά γιο.

Αύτά τά ζωντανά ντοκουμέντα 
άπό τήν Αίγινα, προσφέρουν σέ 
κάθε Χριστιανό μιά εύχάριστη γεύ
ση τής θείας λατρείας, άνεβάζουν 
τό επίπεδο τής πίστεώς τους καί 
μποροΰν νά γίνουν αιτία γιά τήν 
πνευματική άνοδο καί τήν άναγέν- 
νηση κάθε συνανθρώπου μας.

νομικού θεωρείται άποτυχημένη. Γι' αύτό, μέ τήν 
έκδοση αύτή, τό Αρχηγείο Χωροφυλακής έπιχεί- 
ρησε όχι νά διδάξει άλλά νά έπιδείξέι. Νά έπιδείξει 
μερικά χαρακτηριστικά πού πρέπει σήμερα, κάθε 
άστυνομικό όργανο - κάθε βαθμοϋ, νά έχει ή νά 
άποκτήσει. Καί τοΰτο, όχι γιά νά έχει τό Αρχηγείο 
Χωροφυλακής «καθαρά τά χέρια», άλλά γιά νά 

1 ξέρει ό καθένας πού άποτελεί, μ9 όλους τούς άλλους 
τό σύνολο τοϋ Σώματος τής Χωροφυλακής, σέ τί 
μπορεί νά άναλύσει τήν προσωπικότητά του καί 
πότε μπορεί νά σταθεί ύπερήφανος γιά τό δ,τι είναι 
καί ισχύει τό τί μπορεί νά είναι. Είναι μερικά πράγματα 
στή ζωή μας πού τά μετράμε μέ τό μέτρο τής ζυγα
ριάς πού έχει όλα τά στοιχεία τοϋ έξωτερικοϋ περι
βάλλοντος, ξεχνώντας πώς ή πιο σωστή ζυγαριά 
είναι αύτή πού κρύβουμε μέσα μας βαθιά, ή συνεί
δηση. Μιά έπίκληση λοιπόν σ9 αύτήν τή ζυγαριά 
καί μιά πρόκληση, γιά ένα άξιοπρόσεχτο διάβασμα 
τοϋ βιβλίου, δέν είναι μόνο υποχρέωση τυπική, 
άλλά καί μιά έσωτερική άνάγκη, γιατί όλοι πρέπει, 
όπως λέει ό ποιητής «νά σηκωθούμε λίγο ψηλότερα..» 
Τό βιβλίο αύτό είναι ένα τεντωμένο χέρι πού δείχνει 
τόν άνήφορο καί τήν κορυφή του. Κι9 ό άνήφορος 
είναι αύτός πού πάντα καταξιώνει τούς άνθρώπους, 
όχι σάν δύναμη υλική, μά σάν φωτεινά ήθικά πρότυ
πα καί άναστήματα άξίας πού μετριώνται μέ τά μέτρα 
τών πανανθρώπινων ιδανικών. Κι9 ένας άστυνομι- 
κός άνεβαίνει ή πρέπει νά άνεβαίνει κάθε στιγμή 
έναν άνήφορο. Τόν άνήφορο τής προσφοράς. Μοι
ραία ή θέλοντας διαλέξαμε όλοι μας αύτόν τόν δρό
μο. Ίσως καί νά μήν ξέραμε καλά τί είχε γιά μάς 
αύτό τό μονοπάτι. "Ομως τό πήραμε κι9 άρχίσαμε 
δειλά - δειλά τά πρώτα μας βήματα. Μέχρι τώρα ή 
μελέτη τής άνθρώπινης συμπεριφοράς άπέδειξε ότι 
οί προσφορές ή δέν πληρώνονται καθόλου ή πλη
ρώνονται μέ ειρωνεία. Εμείς τό ξέρουμε. Μάς τό δί

δαξε ό ανήφορος μας. Γι' αύτό δέν πρέπει νά στα
ματήσουμε, δέν πρέπει νά λυγίσουμε—θάμαστε έμεΐς 
οί νικητές. Καταξιωμένοι στή συνείδηση τών πο
λιτών καί τών συναδέλφων πού θ9 άκολουθήσουν, 
άλλά καί στή συνείδηση τών άπομάχων αύτοΰ τοϋ 
δρόμου, πού άπό τήν κορυφή του μάς κοιτούν άγρυ
πνα καί πατρικά. Δέν πρέπει νά λυγίσουμε. Ή  Χωρο
φυλακή είναι λειτούργημα. Καί τά λειτουργήματα 
κανείς δέν έχει δικαίωμα νά τά προδώσει. Υπηρε
τούνται πιστά καί εύσυνείδητα. Βοηθός στήν πιστή 
κι9 εύσυνείδητη άφοσίωση τοϋ καθένα μας στο κα
θήκον, άς γίνει τό βιβλίο αύτό... Είναι τόσο άπλό, 
όσο άπλή είναι καί ή άλήθεια. Είναι τόσο άληθινό, 
όσο καί ή ζωή μας. Καί είναι γεμάτο άγάπη. Αγάπη 
γιά μάς, γιά τούς άνθρώπους, γιά τήν Πολιτεία. 
Αύτά είναι άλλωστε καί τά ιδανικά μας. Γ ι9 αύτά 
ξενυχτάμε. Γι9 αύτά πονάμε. Γι9 αύτά πληγωνόμαστε, 
θυσιαζόμαστε. Κι9 είμαστε ύπερήφανοι γιατί ξέρου
με νά θυσιαζόμαστε, νά είμαστε μιά άδιάκοπη προ
σφορά στήν έννοια τοϋ Ανθρώπου καί τοϋ νΕθνους. 
Στις λίγες σελίδες τοϋ βιβλίου αύτοΰ ύπάρχουν τά 
σημάδια πού πρέπει νά σημαδεύουν τήν ζωή μας. 
Ύπάρχουν τά όρια. Στο χέρι μας είναι νά τά σπά
σουμε. Καί τά όρια, τά σύνορα σπάζουν γιά δυο 
σκοπούς: Ή  γιά νά μεγαλώσουν ή γιά νά μικρύνουν. 
Έμεΐς μάθαμε πάντα νά μεγαλώνουμε πιο πολύ άπό 
τις περασμένες προσφορές. Ά ν  σπάσουμε τά όρια,· 
άς τά σπάσουμε γιά νά τά πλατύνουμε, νά τά ύπερβάλ- 
λουμε, νά είμαστε έμεΐς οί «πρώτοι» τής κοινωνίας. 
"Ας μή τά στενέψουμε ποτέ. Δέν μάς δίδαξε ή ίστοτ 
ρία μας μέ τί τρόπο μπορούμε νά μικραίνουμε τάσύνρ- 
ρα τής άποστολής μας. ’Εμείς μάθαμε ν9 άνεβαίνου-, 
με. Ά ς  άνέβουμε λοιπόν άκόμα πιο ψηλά αύτή τή : 
φορά μέ βοηθό τό βιβλιαράκι πού έχει τόν τίτλο:
«Τό σύγχρονο άστυνομικό όργανο».
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Τι είναι και τι έπιδιώκει 
ή Ε.Ο.Κ.

Ή  Ε.Ο.Κ. είναι μία οικονομική 
ένωση 9 Εύρωπαικών χωρών (Βέλ- 
γιον, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, 
Λουξεμβούργο, 'Ολλανδία, Βρέτ- 
τανία, Δανία, καί Ιρλανδία).

Οι τρεις τελευταίες χώρες έγι
ναν μέλη της κοινότητος τον Ι α 
νουάριον του 1973.

Σκοπός της ΕΟΚ είναι ή οικο
νομική καί πολιτική ένοποίηση τών 
χωρών πού μετέχουν σ’ αυτήν.

Για νά επιτύχουν τον τελικό τους 
άντικειμενικό σκοπό, δηλαδή τήν 
πολιτική ένωση, τά μέλη της κοι- 
νότητος έπέλεξαν άρχικά τήν οδό 
της οικονομικής ένοποιήσεως.

Ή  ελπίδα τους είναι, δτι χάρη 
στά μέχρι σήμερα συγκεκριμένα 
έπιτεύγματά τους, μέ τό νά θέσουν 
δηλαδή κάτω από κοινό έλεγχο τήν 
βιομηχανική παραγωγή, τήν κατάρ
γηση τών δασμών καί άλλων οικο
νομικών φραγμών, μέ τήν εφαρμο
γή κοινής πολιτικής σε τομείς δπως 
ή γεωργία, θά θέσουν προοδευτικά 
τά θεμέλια μιας μορφής πολιτικής 
ενωσεως η οποία θά πραγματοποίη
σή ί^ΧΡ1 τό 1980.

Ενεργώντας κατ* αύτόν τον τρό
πον οι χώρες - μέλη τής κοινότητος 
επιδιώκουν:

—Νά τεθή τέρμα σε αιώνων Εύ- 
ρωπαϊκούς άνταγωνισμούς. 
g -Νά καταργηθουν τά εμπόδια 

στο εμπόριο καί νά δημιουργηθή 
μιά μεγαλύτερη άγορά πού θά έπι- 
τρέπη καλύτερη χρήση τών άπο- 
θεμάτων καί καλύτερες ύπηρεσίες 
στον καταναλωτή.

—Νά καταργηθουν οί έλεγχοι 
στά σύνορα μεταξύ τών χωρών -με
λών καί νά παύσουν οί εθνικές δια
κρίσεις πού οφείλονται στήν ύπαρξη 
τών συνοριακών ελέγχων.

—Νά ένεργοποιηθή τό δυναμικό 
τφν 250 έκατομυρίων Ευρωπαίων 
γιά μιά μεγαλύτερη εύημερία, κοι
νωνική δικαιοσύνη καί βελτίωση 
τής ζωής γιά τις επόμενες γενεές.

—Νά έπανακτηθή ένα μέρος από 
τήν διεθνή έπιρροή τήν οποία τά 
Εύρωπαϊκά κράτη έχουν χάσει ώς 
μεμονωμένες δυνάμεις.

—Νά καταστή ή Εύρώπη ή με
γαλύτερη δύναμη στήν ύπηρεσία 
τής Ειρήνης καί πηγή βοήθειας 
για τά κράτη πού έχουν άνάγκη 
ένισχύσεως.

Τά πρώτα βήματα συνεργασίας 
άρχισαν τό 1950 όταν- δ τότε ύπουρ-

Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η  
Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η  Κ Ο Ι Ν Ο Τ Η Σ

Κ Α Ι
Η Ε Λ Λ Α Σ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΟΜΟΣΙΟΥ, *Αντ]ρχου Χωροφυλακής
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γός των εξωτερικών της Γαλλίας 
Ρομπέρ Σουμάν υπέβαλε ένα σχέ
διο νά τεθή ύπό κοινό έλεγχο ή πα
ραγωγή άνθρακος καί χάλυβος των 
χωρών Δ. Γερμανίας, Γαλλίας, Βελ
γίου, Ιταλίας, 'Ολλανδίας καί Λου
ξεμβούργου.

"Ετσι ίδρύθηκε τό 1951 ή κοι
νοπραξία άνθρακος καί χάλυβος.

Τό πείραμα υπήρξε τόσο επιτυ
χημένο ώστε οί 6 χώρες άπεφάσι- 
σαν νά επεκτείνουν την συνεργα
σία τους μεταξύ τών οικονομιών 
τους καί νά προχωρήσουν στην άπό 
κοινού χρησιμοποίηση της πυρη
νικής ένεργείας γιά ειρηνικούς σκο
πούς.

Μετά τήν ύπογραφή τής συνθή
κης τής Ρώμης τό 1957 έγκαταστά- 
θηκε τό 1958 στις Βρυξέλλες ή 
Εύρωπαϊκή Οικονομική Κοινότης 
πού έγινε γνωστή ώς Κοινή ’Αγορά 
χκαί ή Εύρωπαϊκή Κοινότης γιά τήν 
πυρηνική ένέργεια πού έγινε γνω
στή ώς Ευρατόμ.

Βλέπουμε λοιπόν μέχρι τώρα τήν 
ίδρυση τριών Κοινοτήτων οί όποιες 
όμως συγχωνεύθηκαν σέ μιά τόν 
Ιούλιο του 1967.

Τι έπέτυχε μέχρι σήμερα 
ή Ε.Ο.Κ.

Μέ τήν· κατάργηση τών φραγμών 
στις άνταλλαγές βιομηχανικών καί 
άγροτικών προϊόντων καί μέ τήν 
προοδευτική συγχώνευση τής οι
κονομικής, βιομηχανικής καί κοι
νωνικής πολιτικής ή ΕΟΚ —άν καί 
υπάρχουν πολλά πού πρέπει νά γί
νουν —συνέβαλε μέσα σέ διάστημα 
μικρότερο άπό 25 χρόνια στήν ρι
ζική μεταβολή ενός μεγάλου μέ
ρους τής Εύρώπης.

Μιας ομάδας έθνών πού κατά 
παράδοσιν διέκειντο έχθρικώς τό 
ένα πρός τό άλλο.

'Η  όμάς αύτή κατέστη, μέ τήν 
κοινή άγορά, μιά άπό τις πιο σταθε
ρές καί εύημερουσες περιοχές του 
κόσμου.

*Η ΕΟΚ έγινε μία άπό τις με
γαλύτερες οικονομικές μονάδες του 
κόσμου.

Έ χε ι 250 εκατομμύρια κατοί
κους.

Διακινεί τό 1]5 του παγκοσμίου 
εμπορίου χωρίς νά ύπολογίζεται ή 
έμπορική κίνηση άνάμεσα στις 9 
χώρες.

Είναι ό μεγαλύτερος είσαγωγεύς 
άγαθών άπό τόν λεγόμενο τρίτο 
κόσμο.

Τι προβλέπετατ διά τό 
άμεσον μέλλον

Στήν διάσκεψη κορυφής του Πα
ρισιού τόν ’Οκτώβριο του 1972 
άπεφασίσθη νά σχηματισθή μιά Εύ- 
ρωπαϊκή 'Ένωση πού νά έχη μεγα
λύτερη έκταση καί βάθος μέχρι τό 
1980.

’Ασφαλώς ή μορφή καί τό σχήμα 
πού θά προσλάβη ή Εύρωπαϊκή 
Ένωση είναι κάτι πού θά άποφα- 
σισθή στο μέλλον.

Τά κράτη δμως μέλη έπανέλαβαν 
τήν άποψη δτι ή άνάπτυξη τής κοι- 
νότητος θά πρέπει νά βασίζεται στήν 
δημοκρατία, τήν ελευθερία σκέψεως, 
τήν ελεύθερη κυκλοφορία άτόμων 
καί ιδεών καί στήν συμμετοχή τών 
λαών μέσω άντιπροσώπων τους οί 
όποιοι θά εκλέγωνται σέ έλεύθερες 
γενικές εκλογές.

Πρός τόν σκοπό τής δημιουργίας 
μιας νέας Εύρώπης, ή διάσκεψη 
κορυφής έθεσε σάν στόχους διά τά 
προσεχή έτη τήν οικονομική καί 
νομισματική ένωση,τήν βοήθεια πρός 
τις πτωχότερες περιοχές, τόν έκσυγ- 
χρόνισνό τής βιομηχανίας, τήν προ
ώθηση τής 'τεχνολογικής έρεύνης, 
τήν βελτίωση του περιβάλλοντος 
καί τήν εξασφάλιση ένεργείας.

Οι θεσμοί τής Ε.Ο.Κ.
α) 'Η ’Επιτροπή.
'Η  ’Επιτροπή τής κοινής άγορας 

είναι ό φρουρός τών συνθηκών καί 
τών συμφερόντων τής κοινής άγο
ρας καί ή διαρκής κινητήριος δύ
ναμή της*

’Από αύτήν προέρχεται ή πρω
τοβουλία γιά τήν Νομοθεσία τής 
κοινής άγορας εις προτάσεις πού 
ύποβάλλει στό Συμβούλιον τών 'Υ
πουργών.

Καθορίζει καί διευθύνει τήν κοινή 
άγροτική πολιτική καί διεξάγει τις 
διαπραγματεύσεις γιά τις έμπορικές 
συμφωνίες.

Φέρει ένώπιον τής δικαιοσύνης 
τις περιπτώσεις τών χωρών ή επι
χειρήσεων οί όποιες παρά τήν προει
δοποίηση δέν συμμορφώνονται μέ 
τις συνθήκες καί τούς κανονισμούς.

Ή  έπιτροπή άποτελεΐται άπό 
13 μέλη πού ορίζονται κατόπιν κοι
νής συμφωνίας τών κυβερνήσεων γιά 
4 έτη. Συνέρχεται τούλάχιστον μιά 
φορά τήν εβδομάδα, άποφασίζει μέ 
άπλή πλειοψηφία καί άπασχολεί 
9.200 υπαλλήλους τούς λεγομένους 
«Εύρωκράτες».

β) Τό Συμβούλιον τών 
'Υπουργών.

Είναι τό κυρίαρχο όργανο τής 
ΕΟΚ. ’Απαρτίζεται άπό 9 μέλη, 
ένα γιά κάθε χώρα. Ή  σύνθεσή του 
μεταβάλλεται άνάλογα μέ τά θέματα 
πού πρόκειται νά συζητηθούν:

'Υπουργοί Οικονομικών, Γεωρ
γίας, Μεταφορών κ.λπ.

'Η  προεδρία έναλλάσσεται κάθε 
έξη μήνες μεταξύ τών μελών κατ’ 
άλφαβητική σειρά.

Τό Συμβούλιο βοηθεϊται άπό 
Γραμματεία, 50 περίπου ομάδες 
εργασίας καί άπό τήν έπιτροπή τών 
Μονίμων άντιπροσώπων τών χωρών 
μελών στήν ΕΟΚ.

γ) Τό Δικαστήριο.
Άποτελεΐται άπό έννέα δικαστές 

πού βρηθοΰνται άπό 4 Εισαγγελείς 
και διορίζονται κατόπιν κοινής συμ
φωνίας άπό τις κυβερνήσεις.

Ελέγχουν τήν σωστή έρμηνεία 
καί έφαρμογή τών Κανονισμών τής 
ΕΟΚ. Τό Εύρωπαικό δικαστήριο 
άποφαίνεται έπί τών διαφωνιών με
ταξύ τών κρατών—μελών καί τής 
επιτροπής. Οί άποφάσεις του δε- 
σμεύόυν τις χώρες μέλη, τούς θε
σμούς τής ΕΟΚ καί δλους τούς 
ιδιώτες.

Είναι ό άνώτατος κριτής δλων 
τών νομικών περιπτώσεων πού περι
λαμβάνονται στις συνθήκες.

8) Εύρωπαικό Κοινοβούλιο.
Άποτελεΐται άπό 198 μέλη. 'Η  

Γαλλία, Γερμανία, ’Ιταλία καί Μ. 
Βρεττανία άντιπροσωπεύονται άπό 
36 μέλη, Βέλγιο καί 'Ολλανδία 
άπό 14, Δανία καί ’Ιρλανδία άπό 10 
καί Λουξεμβούργο άπό 6.

Οί άντιπρόσωποι ύποδεικνύονται 
άπό τά άντίστοιχα κοινοβούλια.

Συνεδριάζει 14 φορές τόν χρόνο 
καί έχει έξουσίες έλέγχου έπί τού 
προϋπολογισμού τής ΕΟΚΤ κάμνει 
ύποδείξεις στό Συμβούλιο τών 
'Υπουργών καί έπερωτήσεις γιά 
τήν δραστηριότητα τής έπιτροπής.

Εκτος τών άνωτέρω οργάνων 
ύπάρχουν καί ειδικές έπιτροπές πού 
συμβάλλουν στις έργασίες τής ΕΟΚ.

Οι σπουδαιότερες είναι:
*Η Οικονομική καί Κοινωνική 

έπιτροπή.
'Η  Συμβουλευτική έπιτροπή.
'Η  Νομισματική έπιτροπή.
Η έπιτροπή οικονομικής πολι

τικής.
'Η  έπιτροπή Διοικητών Κεν

τρικών Τραπεζών.
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To επιβλητικό κτήριο οπού στεγάζονται τά Γραφεία και οι άλλες Υπηρεσίες 
τής Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος που εχει την έδρα της στην πρωτεύουσα 
τοϋ Βελγίου τις Βρυξέλλες.

Η επιτροπή Περιφερειακής Πο
λιτικής.

Η επιτροπή Μεταφορών, 
ΐπάρχει επίσης ή Ευρωπαϊκή Τρά

πεζα Επενδύσεων πού εδρεύει στο 
Λουξεμβούργο.

Ε λλά ς και Ε.Ο.Κ.

'Όπως είναι γνωστόν ή Ελλάς εί
χε συνδεθή με τήν ΕΟΚ άπο το 
1962. Βάσει τής συμφωνίας θά 
μπορούσε νά καταστή πλήρες μέλος 
το^ 1984. ’Ήδη, με αίτησή της, ή 
Χωρά μας ζήτησε νά γίνη άμέσως 
πλήρες μέλος τής ΕΟΚ. Ή  αϊτησις 
τής Ελλάδος έγινε δεκτή άλλά ή 
ένταξή μας προ βλέπεται νά γίνη 
στο τέλος τού 1979.

Οι επιπτώσεις στον 
Τουρισμό.

Πριν άπαντήσουμε στο έρώτημα 
αύτο άς δούμε μία άλλη πλευρά τής 
διακινησεως των ατόμων στις χώρες 
τής ΕΟΚ.

Πώς παρουσιάζεται σήμερα ή 
ελεύθερα κυκλοφορία τών εργαζο
μένων στις χώρες τής ΕΟΚ.

Οι αρχές τής έλευθέρας κυκλοφο
ρίας τών εργαζομένων δπως έτέ- 
θησαν στήν συνθήκη τής Ρώμης εί
χαν κάποιο πρακτικό άποτέλεσμα 
χάρη σε μιά σειρά νομοθετικών 
μέτρων πού έλήφθησαν στήν ΕΟΚ. 
Μεταξύ τών ετών 19*61 καί 1968

οι έξη κατήργησαν δλους τούς περιο
ρισμούς στούς έργαζομένους πού 
εύρί σκόντα ι σε αναζήτηση εργα
σίας σε μιά άπο τις χώρες τής Κοι- 
νότητος.

Σήμερα οι ύπήκοοι μιας χώ ρα ς^  
μέλους τής Κοινότητος δύνανται νά 
είσέλθουν σε μιά άλλη χώρα—μέλος 

-γιά νά άναζητήσουν έργασία, δεί
χνοντας άπλώς το διαβατήριο ή τήν 
ταυτότητά τους. Αύτο σημαίνει δτι 
δ^ν έχουν άνάγκην πλέον άπο άδεια 
εργασίας. Θά πρέπει νά έχουν τον 
ίδιο μισθό, τήν ίδια κοινωνική άσφά- 
λιση καί τά ίδια συνδικαλιστικά 
δικαιώματα με τούς εγχωρίους ερ
γάτες. Καί οι οίκογενειές τους μπο
ρούν νά τούς συνοδεύουν.

Οι ύπηρεσίες έξευρέσεως εργα
σίας τής ΕΟΚ τηρούνται ενήμερες 
σχετικά με το ποιοι καί πόσοι ζη
τούν έργασία άφ* ενός καί με το 
πού καί πόσες κενές θέσεις ύπάρ- 
χουν πού δέν είναι δυνατόν νά συμ
πληρωθούν άπο εγχωρίους έργα
ζομένους.

Περιέργως ή άποδημία τών έρ- 
γατών στο έσωτερικο τής Κοινό- 
τητος φαίνεται νά έχη μειωθή κατά 
πολύ σε μιά στιγμή πού έχουν καταρ- 
γηθή τά έμπόδια στην κυκλοφορία 
τών έργαζομένων.

Ό  άριθμός τών υπηκόων μιας 
χωράς τής ΕΟΚ πού μετακινούνται 
γιά έξεύρεση έργασίας σέ μιά άλλη 
χώρα έχει κατέλθει άπο 250.000 
περίπου το 1965 σέ 140.000 το 
1970.

Η κίνηση πραγματοποιείται κυ
ρίως άπο τήν ’Ιταλία προς τήν Γερ
μανία, περιορίσθηκε δμως μέ τήν 
μείωση τών άνέργων στήν Ιταλία.

Αποδεικνύεται έτσι δτι ή κίνησίς 
τών εργατών στο έσωτερικο τής 
ΕΟΚ έχει έπηρεασθή περισσότερο 
άπο οικονομικούς καί κοινωνικούς 
παράγοντας παρά άπο τούς περιο
ρισμούς στήν έλεύθερη κυκλοφορία 
τού έργατικού δυναμικού.

Μέχρι σήμερα καμμιά μελέτη δέν 
έχει γίνει σχετικώς μέ το ποιές θά 
είναι οι έπιπτώσεις στήν κίνηση τών 
τουριστών άπο τις χώρες τής ΕΟΚ 
προς τήν Ελλάδα δταν αύτή γίνη 
πλήρες μέλος τής Κοινότητος.

'Όμως, παρά τήν έλλειψη με
λετών, μπορούμε μέ άρκετή πιθα
νότητα ορθής προβλέψεως νά σκια
γραφήσουμε τις προοπτικές στον 
τομέα αυτόν.

Βασικώς ή κίνηση αύτή δέν θά 
έπηρεασθή σημαντικά έπειδή καί 
ή Ελλάδα θά άνήκη στήν ΕΟΚ.

Οι άνθρωποι, προκειμένου νά έπι- 
λέξουν τον τόπο πού θά περάσουν 
τις διακοπές τους, λαμβάνουν ύπ’ 
δψιν άλλους παράγοντες.

Κατά συνέπεια δέν πρέπει νά 
περιμένουμε, δτι έξ αιτίας καί μόνο 
τού γεγονότος, δτι θά γίνουμε μέλη 
τής ΕΟΚ θά αύξηθή καί ή τουριστική 
κίνηση άπο τις χώρες αύτές προς 
τήν Ελλάδα.

Γιά νά αύξηθή αυτή ή κίνηση 
πρεπει νά έξασφαλίσουμε τις προϋ
ποθέσεις έκειρες οι όποί:ς θά προ- 
σελκύσουν τούς τουρίστες τής ΕΟΚ, 
πράγμα πού καί σήμερα ισχύει.

"Ωστε καταλήγουμε στο συμπέ
ρασμα δτι ό τουρισμός θά μείνη 
ανεπηρέαστος άπο τήν είσοδόν μας 
στήν ΕΟΚ;
"Οχι βέβαια. Αύτο δέν είναι σωστό. 

Ό  τουρισμός θά ύποστή καί αύτός 
τήν εύνοϊκή έπίδραση τής έντάξεώς 
μας στήν Κοινότητα, άλλά ή έπί- 
δρασις αύτή θά είναι έμμεσος καί 
δχι άμεσος-

Η αύξηση τής τουριστικής κινή- 
σεως θά είναι άποτέλεσμα τών κα
τωτέρω αιτιών:

α) Τής έλευθέρας διακινήσεως 
τών άτόμων εντός της Κοινότητος.

β) Τής όλοκληρώσεως τής τελω- 
νειακής ένώσεως.

γ ) Τής έλευθέρας κυκλοφορίας 
τών κεφαλαίων.

δ) Τής ''οικονομικής καί νομι- | 
σματικής ένώσεως.

ε) Τής έναρμονίσεως τής άσφα- 
λιστικής νομοθεσίας (παράδειγμα 
ή άσφάλισις τών αύτοκινήτων).
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Τό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των κρατών—μελών τής Ευρωπαϊκής Οικονο
μικής Κοινότατος σε συνεδρίαση γιά τήν εξέταση και την άντιμετώπησι διαφόρων 
προβλημάτων.

στ) Τής έλευθέρας μετακινήσεως 
εκπαιδευτικών, σπουδαστών καί ε
ρευνητών στό έσωτερικό τής κοινό- 
τητος.

'Όπως είναι γνωστό οι άνθρωποι 
πολλές φορές συνδυάζουν τον του
ρισμό μέ τις επαγγελματικές τους 
άσχολίες. Έ τσ ι ή άρσις ώρισμένων 
φραγμών πού άναφέραμε θά διευ- 
κολύνη τήν κίνηση τών άνθρώπων 
στό έσωτερικό τής Κοινής Αγοράς 
καί θά αύξήση οπωσδήποτε τήν 
τουριστική κίνηση πρός τήν χώρα 
μας.

Εκτός τών άνωτέρω αιτιών θά 
ύπάρξουν καί ψυχολογικοί παρά
γοντες οί όποιοι θά ευνοήσουν τήν 
αύξηση τής τουριστικής κινήσεως 
πρός τήν Ελλάδα. Αυτοί είναι ή 
ένίσχυσις τής ασφαλείας τής χώρας 
μας ή οποία άποτελεΐ καί τον σπου
δαιότερο άπό τούς λόγους πού επέ
βαλαν τήν ένταξή μας στήν κοινή 
άγορά καί ή συνείδησις μεταξύ τών 
κατοίκων τών χωρών τής κοινής 
άγοράς, δτι κι* εμείς άποτελουμε 
μέλη τής ιδίας οικογένειας.

Ή  έλευθέρα κυκλοφορία 
τών άτόμων στήν Ε.Ο.Κ.

Άνεφέρθη προηγουμένως ή άσφά- 
λιση τών αύτοκινήτων.

νΑς εξετάσουμε δμως τι σημαίνει 
αύτό γιά τούς κατοίκους τών χω
ρών—μελών τής Κοινής Άγοράς.

Τόν Απρίλιο του 1972 τά Κρά
τη—μέλη τής Κοινότητας άπεδέ- 
χθησαν νά εύθυγραμμίσουν τις νο
μοθεσίες τους στό θέμα τής άσφα- 
λίσεως αύτοκινήτων.

Τόν ’Ιούλιο του 1973 οί έξη κα- 
τήργησαν τόν έλεγχο στά σύνορά 
τους γιά τήν «πράσινη κάρτα», 
δηλαδή άπεδέχθησαν γιά δλα τά 
κράτη—μέλη τήν εθνική άσφάλιση.

Τόν Μάιο του 1974 οί άλλες 
Εύρωπαϊκές χώρες πού άκολού- 
θησαν, δπως ή Σουηδία, ή Νορβη
γία, ή Φινλανδία, ή Ελβετία καί ή 
Αύστρία, ύπέγραψαν συμφωνία μέ 
τήν οποία έπεκτείνεται τό σύστημα 
έναρμονίσεως τής άσφαλιστικής νο
μοθεσίας οχημάτων καί στις άνω
τέρω χώρες.

Επομένως, οί κάτοχοι οχημάτων 
στις 14 αύτές χώρες δέν είναι πλέον 
ύποχρεωμένοι νά έπιδείξουν τήν 
«πράσινη κάρτα», δταν ταξιδεύουν 
μέ αύτοκίνητο σε όποιαδήποτε άπό 
τις 14 αύτές χώρες.

'Όπως προκύπτει άπό τήν εναρ
μόνιση τής πολιτικής επί τής άσφα- 
λίσεως τών αύτοκινήτων, τό θέμα 
τής διευκολύνσεως τής έλευθέρας 
κυκλοφορίας μεταξύ τών χωρών τής 
Δυτ. Εύρώπης καί τής άπλουστεύ- 
σεως τών συνοριακών έλέγχων, δέν 
άποτελεΐ μόνον πρόβλημα τών χω
ρών τής ΕΟΚ, άλλά γενικώτερον 
πρόβλημα τό όποιον άνέλαβε νά 
λύση τό Συμβούλιο τής Εύρώπης.

Εις τό Συμβούλιο τής Εύρώπης 
συνεστήθη καί λειτουργεί μία έπι- 
τροπή ή οποία ονομάζεται « Ε π ι
τροπή έπί τών δελτίων ταυτότητος 
καί τής κινήσεως τών προσώπων».

Εις τήν επιτροπή αύτήν ή οποία 
λειτουργεί άπό τό 1969, συμμε- 
τέσχε γιά πρώτη φορά τόν περα
σμένο ’Ιανουάριο καί ή Ελλάς. 
Είχα τήν τιμή νά όρισθώ ώς άντι- 
πρόσωπος τής χώρας μας καί νά 
μετάσχω τών εργασιών τής επι
τροπής αύτής ή οποία συνέρχεται 
σχεδόν δύο φορές τόν χρόνο στό 
Στρασβούργο.

Ή  τελευταία σύνοδος συνήλθε 
άπό 14—17 ’Ιανουάριου καί συζή
τησε τό θέμα τής ένοποιήσεως τών 
δελτίων ταυτότητος τών χωρών— 
μελών του Συμβουλίου τής Εύρώ
πης καί τής καθιερώσεως του δελτίου 
ταυτότητος—διαβατηρίου.

Τι είναι τό δελτίον ταυτότη
τος - διαβατήριον.

1 ο όελτιο αυτό οα είναι ταυτό
τητα μαζί καί διαβατήριον, θά έχη 
τά στοιχεία ταυτότητος του κατό
χου, τά όποια θά είναι καταχω- 
ρη μένα κατά τήν ίδια τάξη γιά 
δλες τις χώρες καί θά άναγράφωνται 
στήν ’Εθνική γλώσσα τής χώρας καί 
σε μιά άπό τις επίσημες γλώσσες 
του Συμβουλίου τής Εύρώπης (Α γ
γλική ή Γαλλική).

Στό κάτω μέρος του δελτίου ταυ
τότητος — διαβατηρίου θά είναι 
κωδικοποιημένα δλα τά στοιχεία 
μέ τρόπο πού νά μπορούν νά δια- 
βάζωνται άπό μηχάνημα ήλεκτρο- 
νικοΰ ύπολογιστου (OPTICAL 
READER).

’ Ετσι αύτός πού εισέρχεται ή 
εξέρχεται μιας χώρας θά τοποθετή 
τό δελτίον αύτό στό ειδικό μηχά
νημα, θά τό παίρνη άμέσως, καί 
αύτομάτως τό μηχάνημα θά κατα- 
γράφη τά στοιχεία του καί θά δίνη 
μήνυμα εάν ό κάτοχός του έχει 
άπαγόρευση εισόδου ή έξόδου.

Μέ τόν τρόπον αυτόν θά άπο- 
φευχθή ή καθυστέρηση καί ή ταλαι
πωρία πού ύφίστανται σήμερα στά 
σύνορα οί ταξιδιώτες κυρίως δταν 
ή κίνηση είναι μεγάλη.

’Ακόμη κάθε χώρα θά έχη χωρίς 
καμμιά άλλη προσπάθεια, στατι
στική τής κινήσεως άλλοδαπών.
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ΝΕΟΙ ΙΟΥΔΕΣ
ΣΤΗ ΣΙΑΤΙΣΤΑ, σ’ ένα ξωκκλήσι, την 'Αγία Πα

ρασκευή, άνθρωποι φτωχοί καί πλούσιοι, άφιέρω- 
ναν. στα χρόνια τά Βυζαντινά, αλλά καί στα κατοπι
νά, τά. χρόνια τής Τουρκοκρατίας^ στο Θεό καί 
στούς 'Αγίους, Καντήλια χρυσά κΤ ασημένια, Ευαγ
γέλια καί Σταυρούς, Εικόνες κΓ άλλα άναθήματα, 
δείγματα λατρείας καί Εύ^νωμοσύνης στο Θεό. "Ο
λα αυτά, με τό πέρασμα του χρόνου, έγιναν κειμήλια 
θεωρήθηκαν έργα τέχνης καί σήμερα είναι άπό τά 
λίγα πράγματα πού τίμια καυχώμαστε ότι είναι πλού
τος μας καί βιός μας, είναι τό αίμα μας καί ή ψυχή 
μας. Μάς θυμίζουν τις ρίζες μας, τούς γονείς μας. 
Ομως, έκτος άπό ρίζες, έκτος από ιερές κληρονομιές, 

είναι καί καλλιτεχνήματα αξίας, άξίας μεγάλης, 
πού προέρχεται είτε άπό τήν Τέχνη—αξιολόγηση 
Τέχνης είτε απο τά πολύτιμα μέταλλα καί πετρά
δια πού τ’ άποτελοϋν. Θησαυροί λοιπόν τού "Εθνους 
είναι τ άναθήματα κι5 οί άγιογραφίες των έκκλησιών 
μας. Μ’ αυτούς ζωντανεύει στά μάτια μας τό Βυζάν
τιο κι ή σκλαβωμένη Ρωμιοσύνη. Ζωντανεύει τό 
Κρυφό Σχολειό καί στά ξωκκλήσια αυτά βλέπουμε 
σκιές - σκιές τα Ελληνόπουλα νά κάθονται στά στα
σίδια, ν* άκούν τον IJaπά, πούχε στο χέρι τό Εύαγγέ- 
λιο, αυτό τό ίδιο, πού σήμερα έμεις, μέ δέος άντι- 
κρύζουμε, σάν πατρογονική ιερή παρακαταθήκη. 
Ζωντανεύουν κι9 οί σκυφτοί—καμπουριασμένοι— άπό 
τήν φτώχεια καί τήν πείνα άγιο/ράφοι καί ζωγράφοι 
λαϊκοί, άγνωστοι οι πιο πολλοί, άποπνευματοποιημέ- 
νοι, πού μέ τις πινελιές τους χάρισαν σέ μάς εικόνες 
θαυμαστές, μαυρισμενες απο τά χρόνια κι3 άπό τά 
τόσα πού είδαν. Ζωντανεύουν ακόμα καί τού Είκο- 
σιένα οι αγωνιστές πού πήγαιναν τά «τάματα» μετά 
άπό τη νίκη, μετά άπ’ τό «ξεπάστρεμα» των Τούρ
κων, τάματα πουταξαν, πριν κινήσουν γιά τον άγώ- 
να, πρίν^χτυπηθοϋν γιά τήν λευτεριά τούτης τής γής. 
Ακόμα έρχονται στά μάτια μας, οί χήρες, οί μάνες 

οί χαροκαμένες, μαυροντυμένες, πονεμένες πού άπι- 
θώναν στά εικονοστάσια τά προγονικά δακτυλίδια 
καί τά χρυσά τού γάμςυ τους, «ταξίματα» στή Πανα
γιά καί στούς 'Αγίους, σάν κάνανε παράκληση γιά 
νάβρει τήν ύγεία του τό παιδί τους ή ό κύρης τους. 
Ταξίματα άπ τήν καρδιά, ή μόνη τους περιουσία, 
δώρα στούς ευεργέτες Αγίους, όχι γιατί πίστευαν 
πως μ αυτά θά γιατρέψουν ή θά σώσουν τ’ άγαπη- 
μένα πρόσωπα, μά γιατί έτσι τόνιωθαν, σάν δείγμα 
εύγνωμοσύνης, σάν δείγμα τού «πιστεύω» τους, οί 
λαϊκοί αγνοί άνθρωποι τής έποχής πού σημάδεψε 
γιά καλά τον δρόμο τής φυλής μας. Αύτά είναι τά 
πλούτη πού μας άφησαν οί γονιοί μας, πλούτη με
γάλα, ξαπλωμένα σ’ όλες τις γωνιές τής χώρας μας, 
στην ύπαιθρο, ποΰναι γεμάτη μοναστήρια καί ξωκ
κλήσια. Είναι ή συνέχεια τής άρχαίας κληρονομιάς,
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ή συνέχεια των μαρμάρινων άρχαίων ναών, των άγαλ- 
μάτων, τών γλυπτών. Ή  συνέχεια τής ιστορίας. Ή  
ίδια ή ιστορία.

Α γ ΤΑ τά ιερά, αύτές τις ψυχές μας, ξένοι άνθρω
ποι—αλλόφυλοι, απόγονοι αύτών πού οί πρόγονοί 
μας, μέ μιά λέξη όνόμασαν «βάρβαρους», έρχονται 
έδώ, γιά νά τ άγοράσουν, νά τά κάνουν δικά τους. 
Αφού πρώτα, σ άλλες έποχές, πήραν τά φώτα τά 

πνευματικά άπό τήν πατρίδα μας—καί τά παίρνουν 
ακόμη—ζητάν τώρα —μέ μέσα άνήθικα—νά πάρουν 

,τιΐ ν ψ υχή /α ς, τήν ιστορία μας, τήν ζωή μας όλη. 
Αλλοτε, ζητάν νά τήν κλέψουν, άλλοτε, νά τήν άγο

ράσουν. Τό πρώτο τούς είναι λίγο δύσκολο, τό δεύ
τερο πιό εύκολο, μιά καί πάντα βρίσκουν «’Εφιάλ
τες» η οί «’Εφιάλτες» πάντα βρίσκουν Μήδους—άγο- 
ραστές ξένους ή ντόπιους. ’Αδίστακτοι πωλητές, 
πού θά μπορούσαν νά πουλήσουν άκόμα καί τήν οί- 
κογένειά τους, τήν γυναίκα τους, τά παιδιά τους καί 
τό δικό τους τό σώμα—τήν ψυχή τους τήν πούλη
σαν στήν αρχή—γιά νά δουν στά χέρια τους μερικά 
χιλιάρικα. Αδίστακτοι, πωρωμένοι, πού θά πουλού
σαν τά πάντα χωρίς νάχουν—έστω γιά νά πει ό κό
σμος πώς τούς έμειναν λίγα ψίχουλα συνείδησης μέσα 
τους -ούτε τις τύψεις τού ’Ιούδα, γιά νά κρεμαστούν 
στο τέλος. Χειρότεροι λοιπόν κι’ άπό τον ’Ιούδα, 
τόσο μεγάλη ή πώρωσή τους. Θάλασσα υπερπόντια, 
πού πνίγει κάθε άνησυχία καί κάθε άνασταλτικό.’ 
Ιερόσυλοι, άπλώνουν τά λερωμένα τους χέρια στά 

καθαγιασμένα κληροδοτήματα καί άπονα τά ρίχνουν
? 5° ^ σ^κκου<= τουζ> Χωρίς νά τρέμουν τά δάκτυλα, 
ηδονιζόμενοι ταυτόχρονα άπό τήν σκέψη, πώς τό 
καθένα από αύτά τά λάφυρα μεταφράζεται σέ «χρυ
σά άργύρια», σέ ζωή εύκολη καί φανταχτερή. Η 
δονίζονται στή σκέψη πώς σέ λίγο θάρχίσει τό πα
ζάρεμα αυτών πού είναι τό χρώμα καί ή ψυχή του 
Εθνους, αυτών πού είναι τά σημάδια τής ιστορικής 

του πορείας. Τό παζάρεμα τής πατρίδας. ’Αδίστα
κτοι. ’Απάνθρωποι...

ΕΤΣΙ, πρόσφατα, μιά νέα άπόπειρα, πού είχε 
στόχο τήν 'Αγία Παρασκευή, τό ξωκκλήσι έξω άπό 
τή Σιάτιστα, ήρθε νά προβληματίσει, όχι μέ τό μέ
γεθος του έγκλήματος, μά μέ τό μέγεθος τής θρασύ- 
τητας καί τής πώρωσης δυο άνθρώπων, πού κοιμόν- 
ταν καί ξύπναγαν μέ τήν σκέψη, πώς θά πουλήσουν 
π ιοάκρφά ό,τι ιερό καί ό,τι κειμήλιο έχει ή Ελλάδα. 
Καί τούτο γιατί ό ένας—τραγική σύμπτωση ή άπό- 
~ Υενικ:ήζ άμφιβολίας; ήταν καθηγητής

τής Θεολογίας!!) — ό δύστυχος—καί καθαιρεμένος 
αρχιμανδρίτης, μέ άρκετή προϊστορία καί άρκετό 
ποινικό παρελθόν γιά τό ίδιο έγκλημα. Θεολόγος 
λοιπόν ό αρχηγός. Στά φοιτητικά του χρόνια, έμα
θε τό τί άντιπροσώπευαν αυτές οί Εικόνες, τά 
Ευαγγέλια, κι όλα τά σκεύη τών Βυζαντινών ’Εκκλη
σιών γιά τήν Χριστιανοσύνη καί τό Έθνος. ’Αργό
τερα σάν λειτουργός τού Θεού, μέ τά βρώμικα τρι
σάθλια χέρια του, έπιασε καί λέρωσε τά καθαγια
σμένα άφιερώματα, λειτούργησε μέ τ’ "Αγια Εύαγγέ-
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λιο και μέ τό Δισκοπότηρο—πού τόβλεπε, άπό κά- 
cco, τό έκκλησίασμα και ριγούσε. Καί τά χείλη του— 
ci ειρωνεία γιάτό Θεό-άκούμπαγαν στο Δισκοπότηρο 
καί στράγγιζαν τήν Θεία Κοινωνία, χωρίς νά καί
γονται. Τό σχήμα του τό πρόδωσε για τ’ άργύρια. 
Κι’ όταν πικρή ήρθε ή πληρωμή καί πήρε τό δρόμο 
για τήν φυλακή δεν μετάνοιωσε, δεν λυπήθηκε γιά 
δ,τι έκανε. Μόνο πού θέλησε πιο ώργανωμένα τήν 
άλλη φορά νά ξαναεγκληματίσει γιά νά μείνει άτι- 
μώρητος καί λεύτερος, λεύτερος άπό τήν έγκόσμια 
φυλακή, ραγιάς τής φυλακής τού πάθους του καί τής 
άσυνειδησίας του. Καί μιά νυχτιά στή Σιάτιστα, 
συντροφιά μ5 άλλο ένα σκουλίκι, θέλησε νά «πατή
σει» άκόμα ένα θεματοφύλακα τής Χριστιανοσύνης, 
άκόμα ένα άποκούμπι τών πιστών χριστιανών. Μά 
τή στερνή στιγμή είδε τά όνειρά του ν’ άδειάζουν, 
τά μάτια του νά γεμίζουν κρατητήρια καί φυλακές, 
τ’ αύτιά του νά βουίζουν άπό τήν λέξη «ένοχος». 
Στο δρόμο τους μπήκαν άνεπιθύμητα καί άπρόσκλη- 
τα οί τιμωροί τους. Ό  ένας, ένωμοτάρχης. Οί άλλοι 
δυό, Χωροφύλακες. Ταγμένοι θεματοφύλακες κάθε 
πολύτιμου καί κάθε Ιερού. Προστάτες τού κάθετι πού 
κινδύνευε. ’Αποφασισμένοι άκόμα καί τήν ζωή τους 
νά δώσουν, γιά νά μήν περάσει τό έγκλημα, γιά νά 
μή γίνει τ’ άδικο, κι άς ήξεραν πώς ούτε ένα «εύχαρι- 
στώ», ούτε ένα «μπράβο» θ’ άκούσουν. Μπήκαν στο 
δρόμο τήν κρίσιμη στιγμή καί έσωσαν τά προγονικά 
κειμήλια, σταμάτησαν τήν Ιεροσυλία. Κι’ ή πράξη 
τους μέσα στή νύχτα βάφτηκε κόκκινη, κόκκινη 
άπό τό αίμα τού φτωχού, μά τόσο ώραίου καί τίμιου 
παλληκαριοΰ, τού ’Ενωμοτάρχη, πού τραυματισμένος 
άπό τό κατσαβίδι—αύτό πρόλαβε κι’ άρπαξε ό ’Ιού
δας—τού θεολόγου, πήρε τό δρόμο τού νοσοκο
μείου, μ’ άνοιχτές τις πληγές τού κορμιού του, 
δείγματα ήρωϊσμοΰ καί θυσίας, προσφορές στο βω
μό τού καθήκοντος, στο βωμό τής υπέροχης κλη
ρονομιάς. Τήν ώρα πού όρμούσε γιά νά σώσει άπό 
τό βεβήλωμα τά ιερά καί πολύτιμα θυμιατήρια δέν 
σκέφτηκε άν θάκουγε έπαίνους ή άν ό μισθός του 
θά μεγάλωνε. "Ηξερε, άλλωστε, πώς ούτε τό ένα, ούτε 
τό άλλο θά γίνονταν. Θά συνέχιζε νά είναι αύτός 
ό τελευταίος, ό «έσχατος» τών «πολιτισμένων» καί 
τών «διανοουμένων». Κι’ αύτός πού κάθε μέρα τόσα 
άκούει, τόσα νιώθει, ύψώθηκε γιά μιά άκόμα φορά, 
τήν ώρα πού οί κατήγοροι, οί διανοούμενοι, οί κρι
τές τής κοινωνίας κοιμώνταν ή γλεντούσαν εύδαί- 
μονες, υψώθηκε καί πάλι στήν κορυφή τής 
πυραμίδας τού καθήκοντος κι’ άπέδειξε περίτρανα— 
μαζί μέ τούς συναδέλφους του, τούς Χωροφύλακες— 
πώς μόνο αύτός ξέρει μέ τί πόνο καί τί άγωνία πρα
γματοποιείται κάθε προσφορά καί φοριέται αύτή ή 
στολή. Τ’ άπέδειξε καί τ’ άποδεικνύει κάθε στιγμή, 
σέ κάθε φάση τής ζωής, αύτός ό περιφρονημένος 
θυσιαζόμενος.

ΠΕΡΑ άπ’ αύτό δμως υπάρχει καί μιά άλλη πλευ
ρά στο θέμα. Τά ξωκκλήσια καί τά μοναστήρια τ’ 
άκατοίκητα είναι άπειρα. Σέ κάθε μέρος τής χώρας 
μας, σέ κάθε βουνοπλαγιά, κάθε κορφούλα, κάθε 
χαράδρα, σέ κάθε ξέφωτο υπάρχει καί κάποιο ξω

κλήσι έρημικό, γεμάτο θησαυρούς, γεμάτο ιερά κει
μήλια. Οί άνδρες τής Χωροφυλακής καί λίγοι είναι 
καί κάθε στιγμή είναι άδύνατο νά είναι κοντά τους’ 
Είναι τόσο πλατιά ή άποστολή τους πού δέν μπορούν 
νά βρίσκονται στο δρόμο κάθε ιερόσυλου ή κάθε 
άρχαιοκάπηλου, γιά νά σταματήσουν τήν άμαρτω- 
λή πορεία τους καί τό άφάνισμα τής περιουσίας τού 
"Εθνους. Όμως κοντά σ’ αύτά τά έρημα έκκλησάκια, 
κάθε μέρα, είναι άλλοι άνθρωποι, οί έπισκέπτες καί 
οί χωρικοί, οί γεωργοί καί οί βοσκοί, οί ξυλοκόποι, 
οί άνθρωποι καί οί έργάτες τής έλληνικής υπαίθρου, 
πού έχουν τήν εύκαιρία νά δοΰν κάθε ξένο πού πλη
σιάζει, νά καταλάβουν τον σκοπό τους καί νά ειδο
ποιήσουν τήν πιο κοντινή ύπηρεσία τής Χωροφυλα
κής γιά νά έπέμβη. Κι’ άν δέν προλάβουν, μπορούν 
νά κρατήσουν στο μυαλό τους τά χαρακτηρηστικά 
τους, τον άριθμό τού αυτοκινήτου καί δτι άλλο μπο
ρεί νά βοηθήσει καί νά ειδοποιήσουν τήν Χωροφυ
λακή, άμέσως, γιά νά μπορέσει, έστω μετά άπό λίγο 
χρόνο καί πολύ κυνηγητό, νά πάρει τά κλεμμένα 
καί νά παραδώσει στή Δικαιοσύνη τούς «βάρβα
ρους». Ό  κόσμος τής ύπαίθρου μπορεί νά βοηθήσει 
καί νά προστατεύσει. Άρκει νά καταλάβει δτι αύτά 
πού κλέβουν οί άδίστακτοι άρχαιοκάπηλοι, άνήκουν 
σ’ έκεινον. Είναι δικά του. Δική του κληρονομιά 
πού πρέπει νά μείνει σάν κληρονομιά καί στά παι
διά του καί στά έγγόνια του. Πρέπει νά μάθει δτι 
δέν μπορούν νά τού τά πάρουν, δπως δέν μπορούν 
νά τού πάρουν τήν γή, τήν θάλασσα, τον άέρα, τό 
χωριό του, τό σπίτι του, τήν γυναίκα του, τό παιδί 
του. Αύτά είναι ό Θεός του καί ή Πατρίδα του. Γι’ 
αύτά πολέμησε, γι’ αύτά θά ξαναπολεμήσει αν χρεια
στεί. Κι’ έχει δικαίωμα καί ύποχρέωση δλος ό κό
σμος νά τά προστατεύσει, νά τά κρατήσει άμόλυντα. 
Κι’ άπόδλοτον κόσμο, πιο μεγάλη ύποχρέωση, έχουν 
οί ίερείς. Αύτοί πού κάθε μέρα τά πιάνουν μέ τά χέρια 
τους, τ’ άγγίζουν μέ τά μάτια τους καί λειτουργούν 
καί προσεύχονται μ’ αύτά. Γι’ αύτούς είναι ύποχρέω
ση. Είναι καθήκον καί θεία προσταγή. "Ισως άν δ- 
λοι βοηθήσουν σ’ αύτόν τον άγώνα τήν Χωροφυλακή, 
αν λίγο άγρυπνήσουν μαζί της, νά μήν μπορέσει 
κανείς ν’ άπλώσει τά βέβηλα χέρια του καί νά λερώ
σει τά ίερά κειμήλια, τις παρακαταθήκες τής φυλής 
μας. Είναι καιρός ό καθένας νά άναλογιστει τις εύ- 
θύνες του στο τόπο αύτό καί τίμια ν’ άναλάβει τό 
βάρος πού τού άνήκει, γιατί ό δρόμος τού Γολγοθά 
είναι σκληρός καί μακρύς κι’ άσήκωτος ό Σταυρός. 
Ή  Χωροφυλακή ξέρει καλά νά βαδίζει τον δρόμο τού 
Γολγοθά, μά είναι σκληρό καί άδικο νά σηκώνει 
καί άλλους Σταυρούς, Σταυρούς άλλων, χωρίς νά 
βρεθεί, ένας Σίμωνας Κυρηναΐος νά βοηθήσει 
λίγο, ή νά προσφέρει ένα χαμόγελο συμπάθειας καί 
μιά λέξη κουράγιου. Κι’ ό Σταυρός τών ιερών κλη
ρονομιών, άνήκει σ’δλους. Σ’ δλους πού θέλουν νά 
ζοΰν στο τόπο αύτό καί νά καυχώνται γιά τήν κατα
γωγή τους.

Ό  π α ρ α τ η ρ η τ ή ς
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ΜΕΣΑ σ’ ένα ύπέροχο φυσικό περιβάλ
λον, πού κυριαρχεί τό πεύκο καί δ κα
θαρός άέρας, βρίσκεται τό 'Ίδρυμα των 
Παιδικών Έξοχων Χωροφυλακής, στόν 
"Αγιο Άνδρέα ‘Αττικής. Στά σύγχρονα 
κτίρια φιλοξενούνται κάθε κα| *καίρι άρ- 
κετές εκατοντάδες παιδιά, άγόρια καί 
κορίτσια, των έν ένεργεία καί άπο- 
στράτων άνδρών του Σώματος. ‘Έτσι 
γιά τρεις εβδομάδες — τόσο διαρκεΐ κάθε 
κατασκηνωτική περίοδος — τά μικρά 
παιδιά ζοΰν μιά όμορφη όμαδική ζωή, 
σ* ένα πανέμορφο φυσικό περιβάλλον, 
χαίρονται την ειδυλλιακή ύπαιθρο, την 
θάλασσα καί τό παιγνίδι. Ή  άλλαγή του 
τρόπου ζωής καί των καθημερινών πα
ραστάσεων τών παιδιών, συντελεί στην 
διάπλαση του χαρακτήρα του μικρού παι
διού, στην καλή ύγιεινή κατάσταση καί 
στήν γενική επιμόρφωσή του. Μέ τήν 
άλλαγή παραστάσεων άνοίγονται στά 
μάτια του νέοι κόσμοι καί στήν προκει
μένη περίπτωση άσυνείδητα δημιουργει- 
ται καί ζωντανεύει μέσα του ή άγάπη 
γιά τήν έξοχή, τήν ύπαιθρο γενικά, τά 
δέντρα, τήν θάλασσα, τήν φυσική ζωή. 
Ταγμένο μέσα σ’ ένα σύνολο άλλων παι
διών χωρίς μεγάλη διαφορά ήλικίας, ζεΐ 
τήν ομαδική ζωή πού πάντοτε τήν διέ- 
πουν κοινοί κανόνες καί προγραμματισμός 
ένεργειών. Έ τσι μαθαίνει τό παιδί νά 
αντιμετωπίζει άπό μικρή ήλικία τήν εξί
σωση τών άνθρώπων καί βοηθεΐται ή 
κατανόηση τών δικαιωμάτων κ α ί' τών 
ύποχρεώσεων πού έχει άπέναντι. στό σύνο
λο — τό όποιοδήποτε κοινωνικό σύνολο. 
Ή  προσπάθεια πού καταβάλλεται άπό 
τούς ύπεύθυνους αύτής τής δμαδικής 
διαβίωσης, γιά νά έξαλειφθοΰν άπό τόν 
ψυχικό κόσμο τού παιδιού τά διάφορα 
αίσθήματα πού έχουν σχέση μέ τήν άφύ- 
σικη άντιμετώπιση τών συνανθρώπων του 
δέν τήν χαρακτηρίζουν παρά μόνο παιδα
γωγικής επιστήμης σκοποί καί πάντοτε 
σχεδόν έχουν θετικά παραγωγικά άπο- 
τελέσματα. Τό παιδί συνηθίζει σέ κά

ποιο πρόγραμμα, ύπακούει σέ κανόνες, 
σέβεται ή τουλάχιστον μαθαίνει νά σέ
βεται τά δικαιώματα τών άλλων, άνακα- 
λύπτει φίλους καί μοιράζεται μέ άλλα 
παιδιά τήν άγάπη, τήν στοργή καί τήν 
προσφερόμενη προστασία. Τό ομαδικό 
παιγνίδι καί ή καθημερινή έπιμόρφωσή 
του βοηθούν στήν άνάπτυξη τής εύγενι- 
κής άμιλλας καί στήν έξάλειψη διαφόρων 
μειονεκτημάτων, πού ό περιορισμός τού 
παιδιού στό στενό οικογενειακό περιβάλ
λον καλλιεργεί. Ε πίσης εύνοικά άποτε- 
λέσματα έχει ή έλεύθερη εκδήλωση τού 
παιδιού, όταν παίζει στις έλεύθερες ώρες, 
χωρίς νά αισθάνεται δεσμεύσεις, γιατί 
ή παρακολούθησή του γίνεται μέ τρόπο 
απόλυτα διακριτικό καί φυσικό είναι 
νά αίσθανθή τό παιδί πώς είναι έντελώς 
έλεύθερο νά κάνει αύτό πού οί εσωτερικές 
παρορμήσεις τού ύπαγορεύουν. Έτσι, 
δπως άλλωστε ύποστήριξε ό VICTO R  
SM IPNOFF στήν «Ψυχανάλυση το6 
Παιδιού», τό παιγνίδι, τό σωματι,κδ 
βίωμα, ή έλεύθερη έκφραση, ή δημιουρ
γικότητα, προωθούνται σάν μέθοδοι 
άγωγής καί έρχονται νά εύρύνουν τό πε
δίο τής μάθησης, πού μέχρι τότε τήν 
άντίκρυζαν άπό μιά οπτική γωνία Απο
κλειστικά γνωστική. Τό φυσικό περι
βάλλον καί ό τρόπος συμπεριφοράς τών 
ύπεύθυνων τών Παιδικών Εξοχώ ν, βοη
θούν σημαντικά τό παιδί, στήν* π ιό κρί
σιμη ήλικία του - 3 θ  μέχρι 16 χρονών — 
να νιωση τι μπορεί νά κάνει σωστά, 
τό πόσο πρέπει οί ψυχικές του 
δυνάμεις νά έπιδράσουν στό δυναμικό 
πού τού κατευθύνει τήν έπιθυμία τής δρά
σης του καί τού ύπαγορεύει τήν σύγκρουση 
μέ τους εξωτερικούς παράγοντες πού 
ζητούν κάποιο συμβιβασμό καί κάποια 
όριοθέτηση τών έπιθυμητών. Οί Παιδικές 
Εξοχές πού λειτουργούν μέ προκαθορι

σμένο σκοπό τήν διαπαιδαγώγηση τού 
παιδιού, μέ μέσο τήν ψυχαγώγηση, πετυ
χαίνουν σέ μικρό χρονικό διάστημα, μιά 
σημαντική βελτίωση τού ψυχικού κόσμου



των παιδιών. Αύτοί. οι λόγοι είναι άρκε- 
τοί νά βοηθήσουν στην κατανόηση της 
σημασίας τους καί στη λήψη σημαντικών 
μέτρων — οικονομικών, οργανωτικών, 
κ.λ.π. — για την ενίσχυσή τους καί νά 
πείσουν τούς γονείς, πού γιά λόγους υπη
ρεσίας βρίσκονται μακρυά άπό το λεκα
νοπέδιο της ’Αττικής καί δεν στέλνουν 
τα παιδιά τους, ή πού γιά λόγους άγνοιας 
καί έλλειψης εμπιστοσύνης τούς στερούν 
την άλλαγή καί άπόκτηση νέων πα
ραστάσεων. Είδικώτερα, παιδιά άνδρών 
τού Σώματος πού ζοΰν σέ μακρινές 
περιοχές, στά όρεινά, σέ μικρούς 
σταθμούς, σέ άγονες περιοχές, έχουν άνάγ- 
κη άπο μιά έστω βραχύχρονη άλλαγή, μιά 
γνωριμία μέ άλλα παιδιά, μέ άλλους τόπους 
καί τρόπους ζωής. Αύτή ή άνάγκη εί
ναι ίσως μεγαλύτερη άπο τήν άνάγκη τών 
παιδιών πού ζούν στο λεκανοπέδιο τής 
’Αττικής καί πού λίγο ^  πολύ το καλο
καίρι γνωρίζουν τις χαρές τής έξοχής. 
Αλλωστε οί τριακόσιες δραχμές πού 

άντιστοιχοΰν σέ κάθε παιδί σάν έξοδα 
γιά τις 22 μέρες είναι ποσόν πού κάθε 
πατέρας μπορεί νά διαθέση καί μάλι
στα *:ν σκεφτοΰμε πώς κάθε παιδί έχει

μεγαλα έξοδα, μέ τις σημερινές άπαιτή- 
σεις είναι ποσον πού συμφέρει, γιατί είναι 

π0^  μιαρότερο άπο έκεΐνο πού θά 
του προσφερθή τις ίδιες μέρες στον κα
θημερινό τόπο ζωής. Ή  τροφή πού πα- 
ρεχεται καί πού είναι ομοιόμορφη γιά  
ολα τα παιδιά, χωρίς νά ύπάρχει τό δι
καίωμα τής εκλογής, άφαιρει άπο τό 
παιδί πολλές άδυναμίες πού προβάλ
λει στό σπίτι του καί τις ποικίλες άπαι- 
τησεις του πάνω σ’ αύτό τό θέμα. *Η 
πληρότητα της καί ή ποιότητά της είναι 
απόλυτα έγγυημένες, γιατί γιά κάθε γεύ
μα συνηγορεί καί ελέγχει ό γιατρός τού 
Σώματος πού υπηρετεί στις Παιδικές 
Εξοχες, στό μόνιμο ιατρείο πού ύπάρχει 

στο χώρο τού ‘Ιδρύματος. Τό διαιτολόγιο 
είναι πλουσιωτατο καί διαφέρει άπο μέρα 
σε μέρα με άποτέλεσμα τό παιδί νά άφο- 
μοιωνει διαφορετικά συστατικά άπαραί- 
τητα γιά τήν άνάπτυξή του. "Αλλο μέτρο 
ικανοποιητικό στό θέμα τής διατροφής 
είναι το σταθερό ωράριο πού άκολουθεΐται 
και πού άποτελείται άπο τό ποωϊνό 
(08.30' — 09.00'), τό γεύμα (12.30 — 
13.00'), τό άπογευματινό (17.30—18.00) 
καί τό δείπνο (2 0 .3 0 —21.00'). Γιά τά

μικρότερης ηλικίας παιδιά, οί εμφανιζόμε
νες δυσκολίες στά θέματα τού φαγητού, 
αντιμετωπίζονται μέ τήν βοήθεια τών 
στελεχών του ‘Ιδρύματος.

ΕΝ Α  ΑΛΛΟ θέμα είναι ή ψυχαγωγία 
τού παιδιού, πού γίνεται μέ δυο διαφο
ρετικούς τρόπους : μέ τήν σωματική
άσκηση καί τήν ψυχική. Ή  σωματική 
άσκηση περιλαμβάνει τά διάφορα παιγνί
δια, τήν άθληση, τό κολύμπι. ‘Η  παιδική 
χαρά πού ύπάρχει στό χώρο τών κατα- 
σκηνώσεωνδιαθέτει όλους τούς τύπους τών 
βοηθητικών οργάνων. ’Επίσης μικρές 
αθλητικές έγκαταστάσεις έπιτρέπουν στά 
παιδια την επίδοση τους στά διάφορα 
αθλήματα. "Ολα αύτά, πάντοτε κάτω 
απο την άγρυπνη παρακολούθηση τών 
ύπεύθυνων τού Ιδρύματος. Ή  ίδια 
παρακολούθηση ισχύει καί γιά τό θαλάσ
σιο μπάνιο, πού έπιτρέπεται μόνο μετά 
τη γνωμάτευση τού γιατρού ό όποιος 
ελέγχει^ την θερμοκρασία τής θάλασσας 
και τού εξωτερικού περιβάλλοντος. Γιά 
τό μπάνιο^ στήν άκρογιαλιά δημιουργεΐται 
κλοιός άπο τό προσωπικό τού ‘Ιδρύματος 
καί μέ τήν βοήθεια σχοινιών σέ βάθος

▲ΕΞίαΖΙΖ ΤΟΥ Κ. ΠΡΟΕΑΡΟΥ ΤΗΖ ΑΗΜΟΚΡΑΤΙΑΖ

Τήν 30ήν Ιουλίου ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας κ. Κων]νος 
Τσάτσος καί ή σύζυγός του κ. ’Ιωάννα Τσάτσου έδεξιώθησαν 
εις τούς κήπους τού Προεδρικού Μεγάρου, έπί τής όδού Ήρώ- 
δου ’Αττικού τούς άποφοιτήσαντας προσφάτως άπό τάς παρα
γωγικός Σχολάς τών ’Ενόπλων Δυνάμεων καί Σωμάτων Ασφα
λείας νέους Αξιωματικούς. Εις τήν δεξίωσιν παρέστησαν ό 
Αρχηγός τής Αξιωματικής Άντιπολιτεύσεως κ. Γεώργιος 

Μαύρος, ό Υπουργός ’Εθνικής Άμύνης κ. Εύάγγελος Άβέρωφ 
—Τοσίτσας ό Υπουργός ’Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Παπαδό- 
γκωνας καί άλλα μέλη τής Κυβερνήσεως. Ό  ’Αρχηγός τών 
Ενόπλων Δυνάμεων Στρατηγός κ. ’Ιωάννης Ντάβος, οί ’Αρ
χηγοί καί ‘Υπαρχηγοί τών ’Αρχηγείων τών ’Ενόπλων Δυνά
μεων καί Σωμάτων ’Ασφαλείας, άλλοι άνώτατοι άξιωματικοί, 
έκπρόσωποι ’Αρχών, άντιπροσωπείαι άξιωματικών, οί προσφά
τως άποφοιτήσαντες άπό τάς παραγωγικός Σχολάς άξιωματι- 
κοί καί πολλοί άλλοι προσκεκλημένοι.

Ο Πρόεδρος τής Δημοκρατίας καί ή κ. ’Ιωάννα Τσάτσου 
φιλομειδέστατοι καί προσηνείς μέ τήν διακρίνουσαν αύτούς 
εύγένειαν καί άπλότητα ύπεδέχθησαν τούς προσκεκλημένους 
των εις τόν κήπον τού Προεδρικού Μεγάρου, όπου ό πλούσιος 
μπουφές ή ώραία μουσική καί ή έγκαρδιότης τού περιβάλλοντος 
συνετέλεσαν εις τήν δημιουργίαν τών άριστων έντυπώσεων καί 
τών ώραιοτέρων άναμνήσεων άπό τούς προσκεκλημένους.

Τό Σώμα τής Χωροφυλακής έξεπροσώπησεν εις τήν δε- 
ξίωσιν ό ’Αρχηγός, ’Αντιστράτηγος κ. Νικόλαος Κουτσιανάς, 
οί Α' καί Β' ‘Υπαρχηγοί Υποστράτηγοι κ.κ. Ά γησ. Κωνσταν- 
τουδάκης καί Παν. Ψάρρης οί Α' καί Γ  Έπιθεωρηταί Υ πο
στράτηγοι κ.κ.Μιλ. Άργιάννης καί Διον. Σέρρας, άλλοι άνώ- 
τατοι άξιωματικοί, άντιπροσωπεία άξιωματικών όλων τών 
βαθμών καί οί άποφοιτήσαντες προσφάτως άπό τήν Σχολήν 
Αξιωματικών ’Ανθυπομοίραρχοι.

Εις τάς φωτογραφίας στιγμιότυπα άπό τήν δεξίωσιν.
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τέτοιο πού δεν κινδυνεύουν ούτε τά μι
κρότερα και τά πιο βραχύσωμα παιδιά. 
Ή  παραμονή στη θάλασσα καί στον ήλιο 
ορίζεται πάλι από την καθημερινή γνω
μάτευση του γιατρού πού παρίσταται, 
δπως καθημερινά παρίσταται καί ό Διευ
θυντής των Παιδικών Έ ξοχω ν. ’Έτσι 
άφοβα τά παιδιά χαίρονται τήν θάλασσα 
καί τά όμαδικά παιγνίδια στήν άμμου- 
διά. Ή  ψυχαγώγηση πού άκολουθεΐ τον 
δρόμο της ψυχικής άσκησης, άποτελειται 
άπό μιά κοινοτική συνάντηση, δηλαδή 
μιά συνάντηση δλων των παιδιών της 
κατασκηνώσεως, δπου κάτω άπύ τις 
όδηγίες της άρχηγου, ύπαρχηγου καί 
της τμηματάρχου, τά παιδιά μαθαίνουν 
τραγουδάκια, ποιήματα, άνέκδοτα, παι
δικά «σκέτς», διαλόγους κ.λ.π. Επίσης  
τρεις ή καί τέσσερες φορές τήν έβδομάδα 
παρακολουθούν κινηματογραφικές προ
βολές παιδαγωγικών ταινιών πού προ
βάλλει το κινηματογραφικό συνεργείο 
του Σώματος. Ε κτός άπό αύτά, δύο 
φορές τήν έβδομάδα ή μουσική της Χω
ροφυλακής δίνει συναυλία πού ή παρακο
λούθησή της είναι υποχρεωτική, γιά δλα 
τά παιδιά καί ή έκτέλεση προγραμμάτων

περιέχει τά πιό κατάλληλα γιά αύτά 
μουσικά κομμάτια. Μεγάλο παιδαγωγικό 
χαρακτήρα έχει ή καθημερινή έπαρση 
καί υποστολή τής σημαίας, πού γίνεται 
μέ παρατεταγμένα δλα τά φιλοξενούμενα 
παιδιά καί ή δλη τελετή έμπνέει πατριω
τικά συναισθήματα στό ψυχικό τους κό
σμο. * 0 .ύπνος, άκολουθεΐ προκαθορισμέ
νο υποχρεωτικό ωράριο καί είναι, γιά 
τήν μεσημβρινή άνάπαυση, διάρκειας 
τριών ωρών (14.00 — 17.00) καί γιά 
τό βράδυ έννιάμισυ ωρών (22.00 — 07.30').

Τό προσωπικό τών Παιδικών Ε ξοχώ ν  
άποτελειται άπό 19 στελέχη — όμαδάρχι- 
σες (άνάλογα μέ τό αριθμό τών φιλοξε
νούμενων), τό προσωπικό του έστιατορίου, 
κηπουρό καί άπό τούς τεχνικούς. Διευ
θύνεται άπό τόν Ταγματάρχη κ. Δημ. 
Ζαφειρόπουλο. Διαχειριστής τών Ε ξ ο 
χών είναι ό ‘Υπομοίραρχος κ. Σωτ. Τσώ- 
κος, άρχηγός τής κατασκηνώσεως ή Ε νω 
μοτάρχης δ]δα Δήμ. Γαλάνη, ύπαρχηγός 
ή χωροφύλαξ ’Ό λγα Βενιεράκη καί 
τμηματάρχης ή δ]δα Ελένη Κασσαγιάνντ. 
Ή  ύπηρεσία του γιατρού εκτελεΐται δια- 
δο χικά άπό δλους τούς ύπηρετουντες στό

λεκανοπέδιο ττ.ς ’Αττικής, γιατρούς του 
Σώματος τής Χωροφυλακής. "Ολο τό 
καλοκαίρι λειτουργούν τρεις .κατασκηνώ^ 
τικές περίοδοι, άπό 22 μέρες ή-κάθε μία. 
Στήν πρώτη φιλοξενούνται παιδιά (άγόρια 
καί κορίτσια ήλικίάς 6 μέχρι 9 χρρνών, 
τήν δεύτερη κορίτσια ηλικίας ΙΌ μέχρι 
16 χρονών καί τήν τρίτη άγόρια ήλικίας 
10 μέχρι 16 χρονών.) Ή  πρώτη περίοδος 
φιλοξένησε 135 παιδιά καί έλπίζεται, 
άπό τό προσωπικό τής ‘Ιδρύματος, δτι 
οί έπόμενες δύο θά φιλοξενήσουν πάνω 
άπό 300 ή κάθε μία. Είναι ύποχρέωση 
δλων νά βοηθηθή ή άνάπτυξη τών Παι
δικών Εξοχώ ν. Αύτό τό καλοκαίρι ό 
"Ομιλος Φίλων Χωροφυλακής Κηφισιάς, 
πρόσφερε τήν ήμέρα τών έγκαινίων, 
ογδόντα κουβέρτες, πίνακες καί διάφορα 
δώρα, γιά τήν καλύτερη διαβίωση τών 
φιλοξενουμένων παιδιών. Σημαντικό βοή
θημα είναι οί είσπράξεις πού διαθέτονται 
άπό τούς ποδοσφαιρικούς άγώνες τής 
όμάδας τής Χωροφυλακής και άπό άλλες 
έπιχορηγήσεις.

ΙΊΡΟΖ ΤΙΜΗΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Λ ΞΙ Ω Μ Α Τ Ι Κ Ω Ν



α Τόλμη ρ ο και εξαιρετικά δύσκολο τό πρόβλημα αυτό. 
Ό μω ς ό άνθρωπος δχι μόνο τό θέτει εις τον εαυτόν του, 
αλλα και τό συζητει σοβαρά άπό πολλά χρόνια. Καί, 
προκειμένου νά δώση μίαν άπάντησι εις αύτό, τό συν
δέει με ενα άλλο, οχι ολιγωτερο δύσκολο ερώτημα η, 
ακριβέστερα, με δύο άλλα έρωτήματα:

«Το συμπαν είναι αιώνιο;» τό ένα. «*0 χώρος είναι 
πεπερασμένος η άπειρος;» τό άλλο. Τον λόγο τον έχει ή 
γεωμετρία και πιο πέρα άκόμη ή άστρονομία καί ιδιαί
τερα ή κοσμολογία.

Γράφουν σχετικά με τά έρωτήματα αύτά οι Γάλλο 
αστρονόμοι Stephane Groueff καίJean—Pierre Carti 
τα έξης. «Πολύς κοσμος, επιστημονικός καί μη έπιστη 
μονικος, θελει νά γνωρίζη διά τό σύμπαν εάν οι διαστά 
σεις του είναι άπειρες η πεπερασμένες, εάν είναι αίώνι< 
η^εαν εχει μιαν αρχή και ένα τέλος. Αύτές οι έρωτήσεΐι 
τίθενται κατα πολλούς τρόπους, άπό τά παιδιά ώς πα 
ραδειγμα η απο τους φιλοσόφους, τούς άστρονόμους 
τους ποιητας, τους θρησκευτικούς άνδρας ή άκόμη άπ< 
τους μαθηματικούς, πού άποτελοΰν ιδιαίτερη κλειστά 
ταξί και ομιλούν την εσωτερική τουςγλώσσα. Καίαύτο 
συζητούν μέ ορούς καί έννοιας πού είναι πολύ ολίγο έλκυ- 
στικοί εις τούς άμυήτους, πολύ άκατανόητοι, πολύ κλει
στοί, άλλά καί πολύ ένοχλητικοί ένώ άπό τό άλλο μέ
ρος είναι ακριβείς και σαφείς εις όσους έχουν τη\ 
τύχη νά καταλαβαίνουν τάς άπαντήσεις τους».

Θά προσπαθήσωμε δμως μέ συντομία καί κάθε δυ
νατή άπλότητα νά δώσωμε εις τούς άναγνώστας νά κα
ταλάβουν μερικές μαθηματικές έννοιες. Θά μπορούσαμε 
σάν παράδειγμα νά φέρωμε τό έπίπεδο εις τό όποιο δύο 
εύθειες γραμμές είναι παράλληλοι, δσο καί άν τις προ- 
εκτεινωμεν δέν συναντώνται. Αύτό συμβαίνει εις την 
γεωμετρία του Ευκλειδιου, εις την όποια τό άθροισμα 
των γωνιών κάθε τριγώνου είναι ίσο μέ 180ο ή 2 όρ-

Γ ρ ά φ ε ι :
Ό  Ό μότ. Καθηγητής του 
Πανεπιστημίου 'Αθηνών 

κ. ΔΗΜ.  Κ Ω Τ Σ Α Κ Η Σ
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Άστρικό νεφέλωμα πού άπέχει ένα έκατομμύριο έτη φω
τός άπό την γη.

θές γωνίες. Είς την γεωμετρία του Riemann (1826 — 
1866) έχομε έπιφάνειες, πού, δπως λέμε, έχουν θετική 
καμπυλότητα. Είς αυτές δέν υπάρχουν ούτε εύθείες γραμ
μές οΰτε παράλληλοι—σάν παράδειγμα έχομε τήν επι
φάνεια της σφαίρας —είς τήν οποία τό άθροισμα των 
γωνιών κάθε τριγώνου είναι πάντοτε μεγαλύτερο άπό 
180ο ή άπό 2 ορθές γωνίες. ’Έχομε άκόμη τή γεω
μετρία του Lobatchevsky (1793—1856) πού θεωρεί 
έπιφάνειες μέ τό σχήμα της σέλλας άλογου. Είς αύ- 
τές ύπάρχουν πολλαί παράλληλοι καί τό άθροισμα των 
γωνιών κάθε τριγώνου είναι πάντοτε μικρότερο άπό 
180ο ή 2 ορθές γωνίες. Τό σχήμα πού παραθέτομε βοη- 
θεΐ πολύ διά νά γίνουν κατανοητές οι τρεις γεωμετρίες.

'Όλες αύτές οι άντιλήψεις διεμορφώθησαν μέχρι τών 
άρχών τού 20ου αίώνος καί συνεπληρώθησαν μέ τήν 
γενικήν θεωρία τής σχετικότητος του Einstein. Έ τσι, 
άστρονόμοι, φυσικοί καί μαθηματικοί κατέληξαν είς 
τό συμπέρασμα δτι οι φ υ σ ι κ ο ί  ν ό μ ο ι ,  ή γ ε ω -  
μ ε τ ρ ί α  π ο ύ  π. ε ρ ι γ ρ ά φ ε ι #ά κ ρ ι β έ σ τ ε ρ α  
τ ό  χ ώ ρ ο , κ α ί  ή δ ι α ν ο μ ή  τ ή ς  δ λ η ς δ έ ν  
ε ί ν α ι  ά ν ε ξ ά ρ τ η τ α  μ ε τ α ξ ύ  τ ο υ ς .  Έάν 
είς τό σύμπλεγμα αύτό προσθέσωμε καί τό χώρο, τότε 
έχομε τό ενιαίο πλαίσιο του «χώρο—χρόνου» καί τήν 
κατάλληλη γεωμετρία πού χρησιμοποιούμε διά τήν 
μελέτην του.

Ό  Ρώσος μαθηματικός A. Friedmann άνεκάλυψε 
(1922) ένα λάθος είς τάς εξισώσεις (1917 )τοΰ Einstein. 
Εύρήκεν δτι ύπάρχουν δύο άκόμη λύσεις. Έ τσ ι είδαν 
οι έρευνηταί δτι τό σύμπαν μπορεί νά είναι σ τα τ ι κ ό, 
νά είναι διαστελλόμενο ή καί παλλόμενο. Οι 
άστρονομικές παρατηρήσεις σήμερα δείχνουν δτι τό 
σύμπαν είναι διαστελλόμενο. Διαστέλλετα,ι, φουσκώνει. 
Καί δσο περνά ό χρόνος μεγαλώνει είς διαστάσεις. Ό  
’Αμερικανός άστρονόμος Ε. Hubble έκαμε τις πρώτες 
πρωτοποριακές άνακαλύψεις είς τόν τομέα αυτόν. Καί 
τις συνεχίζει μέ μεγάλη επιτυχία ό άντάξιος διάδοχός 
του είς τό ’Αστεροσκοπείο τού Palomar, ό άστρονόμος 
A. Sandage. Τις ίδιες πληροφορίες δίνουν καί τά άλλα 
σύγχρονα μεγάλα άστρονομικά δργανα.

«Πώς άρχισε τό σύμπαν;». Στο ερώτημα αύτό μπο
ρούμε τώρα νά δώσωμε άπάντησι. Τήν έδωσε τό 1927 
ό Βέλγος κοσμολόγος καθηγητής Abbe G. Lemaitre 
(1894—1966) μέ τή γνωστή του θεωρία τής «μεγάλης 
έκρήξεως» (Big Bang). Τήν συνεπλήρωσε (1948) καί 
τήν ένίσχυσε σημαντικά ό Ρώσο —άμερικανός κοσμο
λόγος G. Gamow (1904—1968).

Κάποτε είς τό παρελθόν, πριν άπό 15 ή 18 δισεκατομ
μύρια χρόνια, συνέβη μία μεγάλη έκρηξι τής άρχικά 
υπέρπυκνης καταστάσεως τής ύλης τού σύμπαντος πού 
κατελάμβανε ένα χώρο μέ άκτΐνα μικρότερη άπό τήν 
άπόστασι 'Ηλίου —Γής. *Η συγκέντρωσις εκείνη ήτο 
τό «άρχικό άτομο» (Primeval Atom) πολύ πυκνό καί 
εξαιρετικά θερμό —10 δισεκατομμύρια βαθμούς. Ξα
φνικά έξερράγη, ή ύλη του διεσκορπίσθη ύπό. μορφήν 
πυρήνων ύδρογόνου, ήλιου, ήλεκτρονίων καί άκτινοβο- 
λίας. ’Αργότερα ένεφανίσθησαν τά άτομα, τά διάφορα 
χημικά στοιχεία, οι γαλαξίες, οι άστέρες, τά πλανητικά 
συστήματα. *Η διαστολή συνεχίζεται καί κάποτε τό 
σύμπαν θά άποδιοργανωθή, θά άποσυντεθή, θά διαλυθή 
καί θά «άποθάνη».

Ό  Sandage έδέχετο άλλοτε (1965) δτι τό σύμπαν 
μάλλον πάλλεται, άργότερα δμως (1973) ύπεστήριξεν 
δτι τό σύμπαν προχωρεί προς τήν έξελικτική πορεία τής 
διαστολής, ή οποία, παρατηρεί, μέ παράφρασι τού σχε
τικού άγιογραφικοΰ χωρίου, μάς λέγει δτι «ή γή καί οι 
ούρανοί άπολούνται καί πάντες ώς ίμάτιον παλαιωθή- 
σονται» καί μίαν ήμέρα «ώσεί περιβόλαιον έλίξεις αυ
τούς καί άλλαγήσονται» (Έβρ. α' 10—12). ’Αλλά, 
προσθέτει, πρέπει νά περιμένωμεν τήν άπάντησι, πού 
θά μάς δώσουν τά άστρονομικά δργανα «εντός τών 25 
προσεχών έτών, δυνατόν δέ καί συντομώτερα!».

Ό  άνθρωπος δμως είναι πολύ περίεργος. Θέλει νά 
μάθη τί ήτο πριν γίνη ή έκρηξι έκείνη πού έδημιούργησε 
τόν κόσμο. «Τί ύπήρχε προηγουμένως;».

Είς τό σημείο αύτό πούέφθάσαμε, ή σκέψιςκαί ό νοΰς 
προς στιγμή σταματούν. Σταματούν είς τό σημείο πού 
έγινε τό ξεκίνημα τού σύμπαντος, είς τήν άρχή τής 
μετρήσεως τού χρόνου. Ό  μαθηματικός ονομάζει τήν 
κατάστασι έκείνη ίδιάζον άνώμαλον — σημείον, 
κατάστασι «ίδιάζουσα» (Singularity), διότι άναγνωρί- 
ζει, δτι δέν μπορεί νά περιγράψη τις ίδιότητές της μέ 
τήν κανονική μαθηματική γλώσσα. Ό  φυσικός λέγει 
δτι «τότε» ήτο ή άρχή τού χρόνου. Δέν έχει καμμιά ένοια 
νά έρωτήσωμε, τί ύπήρχε ή συνέβη προηγουμένως. Κά
θε τί πού τώρα παρατηρούμε είς τό σύμπαν χρονολο
γείται έπειτα άπό τό ίδιάζον σημείον. Κάθε τι πού 
άναφέρεται πριν άπό τό ίδιάζον αύτό σημείον, δέν έχει 
κανένα άπολύτως νόημα διά τόν μαθηματικό, τόν 
φυσικό, τόν άστρονόμο.

'Η  ιδέα δμως τής αρχής τού χρόνου άπασχολεΐ καί 
τόν φιλόσοφο, τόν στοχαστή καί τόν διανοητή γενικώ- 
τερα. Καί πρέπει νά πούμε, δτι ή ιδέα αύτή φιλοσοφικώς 
είναι δύσκολη καί συνδέεται είτε μέ λογικοκρατικές 
άπόψεις είτε μέ συναισθηματικές επιδράσεις , πού συχνά 
συγκλονίζουν τόν άνθρωπο. Συνδέονται δμως καί μέ 
θρησκευτικές ή μεταφυσικές άντιλήψεις καί πεποιθή
σεις, συχνά δέ ό έρευνητής δέν παραλείπει νά τις πα- 
ρουσιάση σαφώς, δταν πραγματεύεται τέτοια μεγάλα 
θέματα.

Οι Groueff καί Cartier γράφουν (σ. 226—27) σχε- 
τικώς μέ τό έρώτημα «τί ύπήρχε προηγουμένως; — 
δηλαδή πριν άπό τήν έκρηξι τού άρχικοΰ άτόμου —τά 
έξής: «'Η παραδοσιακή φιλοσοφία όμιλεί συχνά διά 
«άρχικές συνθήκες» έπειτα άπό τις οποίες προέκυψαν 
λογικώς δλες οί μετέπειτα έξελίξεις. Ά λλ’ ό ορισμός 
αύτός δέν μπορεί νά ίκανοποιή τό πνεύμα τού Lamai- 
tre  ...Κάθε άρχή άντιμετωπίζεται σάν προϊόν μιάς έξε- 
λίξεως . Μία άρχή «πραγματική» δέν μπορεί παρά νά 
είσάγη ένα είδος πράξεως «ύπερφυσικής», ή οποία δια
κόπτει αύθαιρέτως τήν φυσικήν πορείαν τών γεγονότων. 
Ό  Laplace περιγράφει μίαν τοιαύτη διακοπή ώς ένα 
«άρχικό κτύπημα δακτύλου, ένα κέντημα (chiqenau- 
de), ενώ ό Jeans όμιλεί διά «τόν δάκτυλον τού Θεού 
πού θέτει είς κίνησι τόν αίθέρα»... 'Η  «ά ρ χ ή τ  ο ΰ 
κ ό σ μ ο υ  ε ί ν α ι  ά π ρ ό σ ι τ η  ε ί ς  τ ή ν  
σ κ έ ψ ι».

Πραγματικά. *Η «άρχή» τού κόσμου είναι άπρόσιτη 
είς τήν σκέψι τού άνθρώπου. Δέν είναι δυνατόν νά συλ- 
ληφθή, πολύ δέ περισσότερο νά κατανοηθή, ή έννοια τής 
άρχής. Δι’ αύτό οί ειδικοί χρησιμοποιούν έκφράσεις πε
ριγραφικές τού γεγονότος, ωσάν τού Laplace καί τού 
Jeans ή θεωρούν τήν αρχήν ώς ένα σημείο «ίδιάζον» 
ή «άνώμαλον». Καί μέ δλα αύτά τά σχήματα δέν κά- 
μνουν τίποτε άλλο βασικά, παρά νά παρακάμπτουν τό
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ερώτημα, διότι δέν μπορούν νά δώσουν άπάντησι εις 
αύτό. Τό πρόβλημα τούτο παύει νά είναι φυσικό. Εύρί- 
σκεται εις την περιοχή του μή κατ’ επιστήμην επιστη
τού. Είναι εις τό πεδίο της μεταφυσικής.

«Έν τούτοις ό Lem altre δέχεται δτι ή «άρχή» του 
κόσμου ερμηνεύεται ώς μία· «έναρξις άπρόσιτη» ώς μία 
Ιναρξις ή όποία δέν . μπορεί νά πλησιασθή οδτε μέ τήν 
σκέψι.Καί αύτό,παρατηρεί (Βλέπε έργοΔ.Κωτσάκη,«Οί 
πρωτοπόροι τής Επιστήμης καί ή Γένεσις του κόσμου» 
Άθήναι 1976), συμφωνεί μέτό του Ήσαίου, ό οποίος 
λέγει δτι «ό Θεός κρύπτεται, κρύπτει τόν έαυτόν του 
μέσα εις τήν έναρξι τής δημιουργίας!». Ενδιαφέρουσα 
είναι καί ή άποψις του γνωστού Άγγλου άστροφυσικοΰ 
καί κοσμολόγου James Jeans (1877—1946), ό όποιος 
διατυπώνει τις μεταφυσικές του πεποιθήσεις, μέ τις 
ακόλουθες σκέψεις: (('Η σύγχρονη επιστήμη μας άνα- 
γκάζει νά θεωρήσωμε δτι ό Δημιουργός εργάζεται έξω 
άπό τόν χρόνο καί τό χώρο, πού είναι μέρος τής δημιουρ
γίας του, δπως άκριβώς ό ζωγράφος είναι έξω .άπό 
τό μουσαμά εις τόν οποίον ζωγραφίζει».Ή άντίληψις 
αυτή, λέγει, είναι σύμφωνη μέ τό συμπέρασμα του 
Αυγουστίνου: « Οχι εν χρόνω, άλλα μετά του χρόνου 
έπλασεν ό Θεός τόν κόσμον».

Εις ομιλίαν του εις τήν γενικήν συνέλευσι τής Διεθνούς 
’Αστρονομικής Ένώσεως ( 1932) ό διαπρεπής ’'Αγ
γλος άστροφυσικός Sir A.S. Eddington διά τό πρόβλη
μα τής «αρχής» του κόσμου είπε μερικές βασικές σκέ
ψεις πού ισχύουν καί σήμερα. Α ξίζει νά τις παραθέσο
με: «Σκέψεις καί γνώμες διά τήν άρχή δλων τών 
πραγμάτων, είπε, εύρίσκονται πραγματικά πέραν άπό 
ένα έπιστημονικό τρόπο άποδείξεως. Δέν μπορούμε νά

δώσωμε καμμιά έπιστημονική αιτιολογία, διατί ό κό
σμος έδημιουργήθη κατ’ αυτόν τόν τρόπο καί διατί δχι 
κατ άλλον...Είναι άλήθεια δτι, άν προεκταθώμεν πρός 
τό μέλλον, τούτο προλέγει δτι τό ύλικό σύμπαν μίαν 
ημέρα θά έλθη εις κατάστασι νεκρής άκινησίας καί αύτό 
βασικά θά θεωρηθή ώς ((τέλος»....

» Εκείνο δμως διά τό οποίο υπάρχει πραγματική 
βάσι διά νά ύποψιασθώμε μία άσθενή θέσι, μέ τις ση
μερινές άντιλήψεις τής Φυσικής, είναι ή προέκτασι 
πρός το παρελθόν. Ή  άρχή παρουσιάζει άνυπέρβλητες 
δυσκολίες έάν δέν συμφωνήσωμε νά θεωρήσωμε τό ζή
τημα αύτό άνοικτό ώς υπερφυσικό. Ίσω ς πρέπει νά τό 
αφησωμε δπως έχει... Ά ν  μεταφερθοΰμε διαρκώς 
και περισσότερο πρός τά όπίσω, τότε ή σωρός τών δυσ
κολιών αυξάνει, μέχρις δτου γίνη ένα φράγμα πού είναι 
άδύνατο νά τό ύπερβουμε. Τό φράγμα αύτό είναι έκεί- 
νο, πού τό όνομάζομεν «άρχή».

Τό σύμπαν άρχισε κάποτε. 'Η  «άρχή» του είναι ένα 
άνυπέρβλητο «φράγμα» λέγει ό Eddington ή «άρχή» 
του κόσμου είναι «άπρόσιτη $ίς τήν σκέψι», λέγουν οί 
Groueff καί Cartier ό Θεός «κρύπτει τόν έαυτόν του 
μέσα εις τήν έναρξι τής δημιουργίας» γράφει ό Lemal
tre , είναι «ένα κέντημα» σημειώνει ό Laplace είναι 
«ο δάκτυλος του Θεού, πού θέτει εις ^ίνησι τόν 
αιθέρα», παρατηρεί ό Jeans....

Θά ήτο ίσως ένδιαφέρον νά μάθη κανείτ τις σκέψεις 
και τις άντιλήψεις τών ειδικών, πού σχετίζονται μέ τό 
«τέλος» του σύμπαντος. Ά ν , φυσικά, ύπάρχει κάποια 
άπαντησι εις τό ζήτημα αύτό.

Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Ι Σ  τ.  199]1977

ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ ΟΦΦΙΚΙΟΥ 
ΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

, Η Α.Θ.Π. ό ΟΙκουμενικός Πατριάρχης κ. Δημήτριος άπένειμε τό 
Οφφίκιον τοϋ «’Ά ρχοντος Δικαιοφύλακος» εις τόν Δρα Σπϋρον 

Ζομπανάκη, Σύμβουλον Δημοσίων Σχέσεων. Τό σχετικόν δίπλωμα 
έπεδωσε είς τόν τιμηθέντα, είς τά πλαίσια ειδικής τελετής, ό Μητρο
πολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ.Μελίτων. Σημειωτέον, δτι ό κ. Ζομπα- 
νάκης είναι ό πρώτος Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων ό όποιος λαμβά
νει Πατριαρχικόν Όφφίκιον.

Κατά τήν τελετήν ή όποία έπραγματοποιήθη σύμφωνα μέ τό 
τυπικόν της Πατριαρχικής Αύλής, προσεφώνησε τόν κ. Ζομπανά
κη ό Μητροπολίτης Χαλκηδόνος κ. Μελίτων. Ό  κ. Μελίτων άφοϋ 
άνεφέρθη είς τήν πνευματικήν καλλιέργειαν, τό ήθος, τήν άγάπην τού 
τιμηθέντος είς τάς παραδόσεις τοϋ Γένους καί τήν άφοσίωσίν του είς 
τόν Οικουμενικόν θρόνον, μέ τόν όποιον άλλωστε καί έκ καταγωγής, 
ώς Κρής, έχει ιδιαίτερον σύνδεσμον, έκαμε λόγον καί διά τά Πατριαρ
χικά Οφφίκια είπών μεταξύ άλλων τά έξής: «Τά Όφφίκια ταϋτα δντα 
Οφφίκια τοϋ Ιεροϋ Βυζανπνοΰ Παλατιού μετεβιβάσθησαν μετά τήν 

άλωσιν είς τήνΜ εγάλην Εκκλησίαν καί έκτοτε ή Μεγάλη Εκκλησία  
φυλάττει αυτά καί ποιείται χρήσιν αύτών τοΐς υίοΐς αύτής τοΐς άναδει- 
κνυομένοις έπί πίστει καί εύλαβείμ καί άφοσιώσει καί διακονία πρός 
Αυτήν. Τά Οφφίκια ταϋτα είναι έν άπό τά πολλά δείγματα τής εύγε- 
νείας τής καταγωγής μας, τής εύγενείας τοϋ Γένους. Ά ναλογίσθητι 
λοιπόν, δτι άναδεχόμενος τό Ό φφίκιον τοϋ «’Ά ρχοντος Δικαιοφύ- 
λακος» εΙσέρχεσαι είς τήν διαδοχήν έκείνων, οί όποιοι έφύλαξαν διά 
μέσου τών αιώνων τήν εύγένειαν τοϋ Γένους».

Η «Έπιθεώρησις Χωροφυλακής», διερμηνεύουσα τά αισθήματα 
τοϋ Σώματος, συγχαίρει θερμώς τόν τιμηθέντα, ό όποιος έπί μίαν 10ε- 
τίαν τυγχάνει καθηγητής τών Δημοσίων Σχέσεων είς τάς διαφόρους 
Σχολάς καί σεμινάρια αύτοΰ καί άπό πολλών έτών στενός συνεργάτης 
τοϋ Περιοδικού ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ. Τό Σώμα τής 
Ε λληνικής Χωροφυλακής έκφράζει καί τήν#αράν του διά τό γεγονός 
δτι είς τών καθηγητών τών Σχολών του τιμαται υπό τοϋ Πανσέπτου 
ΟΙκουμενικοϋ Θρόνου μετά τοϋ όποιου άλλωστε συνδέεται μέ Ιερούς 
καί άρρήκτους δεσμούς. 'Ως γνωστόν, άνδρες τής Κρητικής Χωροφυ
λακής άπετέλεσαν τό 1919 τήν τιμητικήν φρουράν τής Κιβωτού τής 
‘Ορθοδοξίας, ή Χωροφυλακή είναι έπίσης έκείνη ή όποία άστυνομεύει 
τάς Επαρχίας τοϋ Οικονομικού Πατριαρχείου είς τήν Ελλάδα.
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— Ml ’Άγνωστες ιστορικές σελίδες

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Α  Ν Τ Ο Κ Ο Υ Μ Ε Ν Τ Α  
ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

«Ό ρόλος, ή προσφορά καί αί Φυσιαι τής Ελληνικής Χωροφυλακής»

Γράψει ό Μοίραρχος κ. ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΔΟΚΑΝΑΡΗΣ, Πτυχιοϋχος Φιλολογίας

Ή  λευτεριά μας 
ήταν ψεύτικη.

Οι Γερμανοί ξανάρχονται.

Ό  τίτλος αύτός δέν'άποτελεΐ σενάριον 
τηλεοπτικού σήριαλ ή κινηματογραφικής 
ταινίας άναγομένης είς την σφαίραν τής 
φαντασίας και τής χίμαιρας, άλλα 
είναι μία άληθινή ιστορία γραμμένη 
μέ αίμα πολύ και μέ άφθονα δάκρυα. Τό 
χρονικόν καλύπτει τήν χρονικήν πε
ρίοδον Ά νο ιξ ις  1941—Φθινόπωρον 1943 
καί περιορίζεται τυπικώς είς τά διατρέ- 
ξαντα έν Κερκύρμ γεγονότα άπό τής κα- 
ταλήψεως τής νήσου ύπό τών Ιταλών 
μέχρις τής άποκαταστάσεως - των Ε λ λη 
νικών άρχών έν αύτή. ’Αναλυτικώτερον 
άναφέρεται είς τήν προσπάθειαν έξιτα- 
λισμοΰ τών κατοίκων τής Κερκύρας καί 
τούς άγώνας τής Χωροφυλακής καί τών 
λοιπών Δημοσίων Υπηρεσιών διά τήν 
άποτροπήν τού έγκληματικοϋ σχεδίου 
τών ’Ιταλών. ’Ακόμη άναλύει τά άκολου- 
θήσαντα τήν πτώσιν τού Μ ουσολίνι γε
γονότα καί τήν συνθηκολόγησιν τής ’Ιτα
λίας, τήν προσωρινήν άπελευθέρωσιν τής 
νήσου διά τής συλλήψεως τών εύρισκο- 
μένων έν Κερκύρμ Γερμανών στρατιωτών, 
τούς λαϊκούς πανηγυρισμούς έπί τή άπε- 
λευθερώσει, τό δραματικόν 20ήμερον τών 
βομβαρδισμών, τάς άναληφθείσας ύπό τών 
Γερμανών έπιχειρήσεις και τήν άνατατά- 
ληψιν τής νήσου ύπ’ αύτών. Τά γεγονότα 
αύτά, μεστά είς περιεχόμενον, άλλά άγνω
στα είς τό εύρύ κοινόν, κρίνομεν σκόπιμον 
νά παρουσιάσωμεν άπό τών στηλών τής 
«Έπιθεωρήσεως Χωροφυλακής» δεδο
μένου ότι ή ένεργός παρουσία τής Χωρο
φυλακής καλύπτει άπαντα τά προεκτεθέντα 
γεγονότα. Έ ν τή έξιστορήσει ταύτη 
διαφαίνεται ή έκτίμησις άνωτάτων κρα
τικών λειτουργών πρός τό έθνικόν έργον 
τής Χωροφυλακής όπως του Είσαγγελέως 
Έφετών Κερκύρας ’Εμμανουήλ Κομνηνοϋ 
και προτίστως του σεπτού Τεράρχου 
άειμνήστου Μητροπολίτου Κερκύρας Με- 
θυδίου Κοντοστάνου, οΐτινες έν μέσω 
τής δραματικότητος τών στιγμών, διέ- 
βλεπον τήν Χωροφυλακήν, ώς τον 
ένσαρκωτήν τού κράτους τού νόμου καί 
τής Ελληνικής Πατρίδος. ’Αλλά περί 
όλων αύτών άμέσως κατωτέρω.

Τό δράμα έν έξελίξει. Ή  εισαγωγή τού 
δράματος άρχιζει μέ τό άποχαιρετιστή-

ριον μήνυμα τό όποιον άπηύθυνε, πρός 
τόν Κερκυραϊκόν λαόν, ό τελευταίος 
Νομάρχης τής έλευθέρας Κερκύρας, όλί- 
γας στιγμάς πρός τής καταλήψεώς της 
άπό τούς ’Ιταλούς. Παραθέτομεν άπόσπα- 
σμα τού άποχαιρετιστηρίου μηνύματος 
τού τότε Νομάρχου Κερκύρας καί νϋν 
Υπουργού ’Εθνικής ’Αμύνης κ. Εύαγγέ- 
λου ’Αβέρωφ.

Κέρκυρα 28 ’Απριλίου 1941.
«Κερκυραΐοι! ’Ενώ ή Ε λλάς γονατι- 

σμένη, άλλά νικήτρια δέχεται τό πάτημα 
τού ήττημένου κατακτητού. πού παντού 
έστήριξαν ξένες πλάτες...ό πρός τό παρόν 
τελευταίος έδώ Νομάρχης τού έλευθέρου 
Ελληνικού Κράτους σάς άπευθύνει αύτόν 
τόν ύστατον χαιρετισμόν γεμάτον άγάπην 
καί συγκίνησιν. Σέ λίγο θά καταληφθούμε. 
Νά είσθε βέβαιοι ότι όπως κι’ άν γίνη ή 
κατάληψις οί έπί κεφαλής τής νήσου θά 
φερθούν σάν άγνοί καί άξιοπρεπεΐς Έ λ 
ληνες. Προσωπικώς λυπούμαι πού μέ τήν 
κατάληψιν δέν θά μπορέσω νά υπηρετήσω 
άπ’ αύτή τήν θέση τήν όποια θά άφήσω 
γιατί δέν έπιτρέπεται ό έκπρόσωπος τού 
άγωνιζομένου Ελληνικού Κράτους νά 
δέχεται διαταγάς άπό τόν ήττημένο 
έχθρό...

Πατριώται τής Κερκύρας; Καλήν άντά- 
μωσι μεθαύριον πού ό ήλιος τής έλευθε- 
ρίας θ’ άνατείλη πάλι στο ώραιο νησί σας. 
Καλήν άντάμωσι. Ζήτω ή Ελλάς».

Ό  Νομάρχης Κερκύρας 
Εύάγγελος ’Αβέρωφ

Τό πλήρες κείμενον τού άποχαιρετιστη- 
ρίου μηνύματος ’Αβέρωφ δέν έπρόφθασε 
νά τυπωθή καί νά κυκλοφορήση προ τής 
καταλήψεώς τής νήσου άπό τούς ’Ιτα
λούς. Έτυπώθη όμως όλίγας ήμέρας άργό- 
τερονείςτό τυπογραφεΐον Σπύρου Λοΐσιου 
καί έκυκλοφόρησεν εύρύτατα είς τήν πό- 
λιν καί τήν Κερκυραϊκήν ύπαιθρον, χάρις 
είς τούς πατριώτας άγωνιστάς Σπΰρον 
Δάν, Θ. Κόλλαν, Α. Πάλην, Κ. Δαφνήν, 
Έμ. Κομνηνόν, Χρ. Μουστάκην. Έ λ. 
Χρυσόβιτσιάνον, X. Κουκήν, "Αγγελόν 
Στρούζαν καί X. Τυπάλδον. Τό άποχαι- 
ρετιστήριον μήνυμα ’Αβέρωφ, κατά τόν 
Ιστορικόν Κώσταν Δαφνήν (1) «στάθηκε τό 
πρώτο άντιστασιακό κείμενο στόν Κερκυ- 
ραϊκό χώρο». ’Αποτελεί δέ τήν πεμπτου
σίαν τού άγωνιστικοΰ πνεύματος τού Δη
μοσιοϋπαλληλικού κόσμου τής Κερκύρας, 
ό όποιος έκράτησεν ύψηλά τήν Ιδέαν τής 
Ελληνικής Πατρίδος, άκόμη καί κατά 
τούς χαλεπούς καιρούς τής προσαρτή-

σεως τών Ίονίων Νήσων είς τήν ’Ιταλίαν. 
Τό μήνυμα τού Νομάρχου ένεστερνίθησαν 
άπαντες οί προϊστάμενοι τών Δημοσίων 
Υπηρεσιών, οΐτινες έκλήθησαν ύπό τού 
άποχωρήσαντος Νομάρχου ’Αβέρωφ νά 
παραμείνουν είς τάς θέσεις των χάριν 
τού γενικωτέρου έθνικοΰ συμφέροντος.

Ό  αγών τών Δημοσίων 
'Υπηρεσιών κατά του αφελ

ληνισμού τής Κερκύρας.
Έ να μήνα καί δύο ήμέρας μετά τήν 

κατάληψιν τής Κερκύρας άπό τούς ’Ιτα
λούς ήτοι τήν 30ην Μαΐου 1941 άποσαφη- 
νίζονται αί προθέσεις τών ’Ιταλών νά  
προσαρτήσουν τήν Κέρκυραν καί τάς λοι- 
πάς νήσους τού Ίονίου είς τήν ’Ιταλίαν. 
Ά π ό  τής ήμερομηνίας ταύτης άρχιζε ι τό 
προπαρασκευαστικόν στάδιον τής πρα- 
γματώσεως τού άντικειμενικοΰ σκοπού 
τής φασιστικής ’Ιταλίας καί άρχίζει ή 
ύλοποίησίς του, διά τής άναθέσεως τής 
Διοικήσεως τών πολιτικών υποθέσεων 
τών Ίονίων νήσων εις τόν Ά ρχιφασί- 
σταν Pierro Parini, μέ τήν έντο- 
λήν τού πλήρους άφελληνισμοΰ τών κα
τοίκων τών Ίονίων Νήσων. Ό  Parini 
περί βεβλημένος μέ ηύξημένας έξουσίας, 
βάσει τού 91 ] 12-11-1941 Διατάγματος 
τού Ντοΰτσε, έγκαθίσταται είς τά 
βασιλικά ’Ανάκτορα τού Μόν Ρεπό, 
δεικνύων οΰτω είς τόν καταπιεζόμενον 
Κερκυραϊκόν λαόν τήν πρόθεσίν του 
νά έγκατασταθή μονίμως είς τήν Κέρκυ
ραν. Τό σατανικόν σχέδιον Parini 
ήταν ή βαθμιαία διάβρωσις τού έθνικοΰ 
φρονήματος τών κατοίκων διά τής κα- 
ταργήσεως τών Ελληνικών Υπηρεσιών 
τής Νήσου καί τού προσεταιρισμοΰ 
τών όλιγοψυχούντων κατοίκων διά τής 
παροχής είς αύτούς ύλικών παροχών. 
Εφαρμόζεται τότε τό περιβόητον φιά
σκο (σχέδιο) Parini «περί τής κατα
σκευής τού Ίονικοϋ λαού», ό όποιος 
δέν ήταν Ε λληνικός ούτε Ιταλικός 
άλλά μίγμα καί κατασκεύασμα τής μα- 
κράς παραμονής τών Βενετών εις τά 
Επτάνησα. Τό πράγμα δηλαδή έπήγαινε 
πολύ μακριά. Οί Ιταλοί διεκδικοΰσαν 
τά έπτάνησα έπειδή ταΰτα διετέλεσαν 
έπί 4 αιώνας ύπό Βενετικήν κατοχήν 
καί έπρεπε, κατά τάς άντιλήψεις τών 
Ιταλών, νά κατασκευασθή θεωρητική 
βάσις στηρίξεως τών Ιταλικών διεκδική-
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σεων έπ’ αύτών. Φυσικά ή άνεπτυγμένη 
έθνική συνείδησις τών Έπτανησίων άντε- 
λήφθη τό φιάσκο καί δεν ύπέκυψεν οΰτε 
εις την φασιστικήν βίαν, οΰτε είς τάς 
παραπλανητικός των έξαγγελίας, οΰτε 
άκόμη είς τάς ύλικάς των παροχάς. Ή  
προσάρτησις τής Ίεράς γης των Ε πτανή
σ ω ν  είς τον κορμόν τής Φασιστικής 
Ιταλίας τόν Ιούνιον του 1942 προεκά- 
λεσε κύμα έξεγέρσεων είς όλα τά Ε πτά
νησά, μέ άποκορύφωμα τάς δυναμικάς 
έκδηλώσεις τής μαθητιώσης Νεολαίας 
Κερκύρας τής 11ης Αύγούστου 1942 
έπ’ ευκαιρία τής λιτανεύσεως του σεπτού 
σκηνώματος τού Πολιούχου Κερκύρας 
'Αγίου Σπυρίδωνος. ’Από τού σημείου 
αύτοϋ άρχίζει τό φοβερόν άνθρωποκυνη- 
γητόν καί ή δημιουργία τών πυρήνων 
τής ’Εθνικής άντιστάσεως. Οί καταδιω- 
κόμενοι δι* έθνικήν δρασιν πατριώται 
καταφεύγουν είς τήν Ή πειρον καί πλαι
σιώνουν τάς Ε.Ο.Ε.Α. ή άποφασίζουν 
ύπερπόντια ταξείδια μέ βάρκες καί κου
πιά είς τήν Μ έσην ’Ανατολήν διά νά  
λάβουν μέρος είς τόν συμμαχικόν άγώνα. 
Οί περισσότεροι τών άγωνιστών τής 
δευτέρας κατηγορίας δέν έδωσαν ση
μεία ζωής, τούς κατάπιεν ή θάλασσα 
κατά τόν ύπεπόντιον πλοϋν.- Ή  έπί μέ
ρους άναφορά τής δράστηριότητος
άτόμων, όμάδων καί όργανώσεων θά 
έξέφευγε τής παρούσης μελέτης. ’Ενταύ
θα κρίνομεν σκόπιμον νά  άναφερθώμεν 
είς τήν δραστηριότητα ένίων Άνωτάτων 
Κρατικών Λειτουργών τής καταργηθεί- 
σης Ε λληνικής Διοικήσεως καί νά έξά-

ρωμεν τό πατριωτικόν των ήθος. ’Αξία 
μνήμης ή δράσις τού Είσαγγελέως Πλημ- 
μελειοδικών Κερκύρας Χρήστου Μου- 
στάκη, ό όποιος άρνεΐται νά έφαρμόση 
τήν ’Ιταλικήν Νομοθεσίαν είς τά Δικα
στήρια τής Κερκύράς. Τούτου ένεκεν 
συλλαμβάνεται, φυλακίζεται καί τελικώς 
έκτοπίζεται. Ό  Είσαγγελεύς Έφετών 
Κερκύρας ’Εμμανουήλ Κομνηνός μετά 
τήν σύλληψιν τού Είσαγγελέως Μουστά- 
κη συνιστά είς τόν διαδεχθέντα αύτόν 
συνάδελφόν του νά  συνέχιση τό έργον 
τού προκατόχου του καί προτρέπει τούς 
δικαστάς νά μήν δέχωνται είς τάς συνε
δριάσεις τών Δικαστηρίων τήν παράστα- 
σιν τών ’Ιταλών Καραμπινιέρων προς 
τήρησιν τής τάξεως. Ό  άγνός αυτός 
άγωνιστής καί τίμιος πατριώτης βαρέως 
φέρων τήν άπέλασιν τής Χωροφυλακής 
άπό την Κέρκυραν δέν ήθελε νά βλέπη 
είς τήν θέσιν τών Ε λλή νω ν Χωροφυ
λάκων τούς ’Ιταλούς Καραμπινιέρους. 
Τό δελτίον παρακολουθήσεως τού Εί
σαγγελέως Έφετών Κομνηνού άπό τήν 
’Ιταλικήν Καραμπινιερίαν έχει ώς έξής (2) 
«Μετά τήν διάλυσιν τής Χωροφυλακής 
Κερκύρας, ούτος κατέστησε γνωστόν είς 
τούς δικαστάς ότι κακώς ήνείχοντο τήν 
παρουσίαν τών Καραμπινιέρων τών πα- 
ρισταμένων κατά τάς συζητήσεις είς

τρόπον ώστε δι’ ύπηρεσιακής έπιστολή ζ> 
άπευθυνομένης προς τόν Διευθυντήν 
τών Φυλακών ήτήσατο τήν μεταφοράν 
τών κρατουμένων καί τήν παράστασιν 
κατά τάς συζητήσεις διά Δεσμοφυλά
κων . . . . »  Συνεπεία τής πατριωτικής του 
δράσεως ό Είσαγγελεύς Έφετών Κομνη
νός συλλαμβάνεται καί έκτοπίζεται. Τό 
έργον του συνεχίζουν οί έναπομείναντες 
Δικαστικοί, οί τρεις έκ τών τεσσάρων 
Είρηνοδικών Κερκύρας άναγκάζονται 
νά έγκαταλείψουν τήν Κέρκυραν. Ό  
Διευθυντής τών ταχυδρομείων Κερκύρας 
Τισαρχόντου άρνεΐται νά θέση είς κυ
κλοφορίαν τά ’Ιταλικά γραμματόσημα. 
’Αξία θαυμασμού ή δράσις τού έκπαιδευ- 
τικοΰ κόσμου Μέσης καί Δημοτικής 
Εκπαιδεύσεως. Οί Διευθυνταί τών Σχο

λείων Μέσης Εκπαιδεύσεως Κερκύρας 
άντικαθίστανται άπό ’Ιταλούς καθηγη- 
τάς μέ τήν κατηγορίαν ότι έξάπτουν τόν 
έθνικόν φανατισμόν τής μαθητιώσης 
Νεολαίας.Είς τό πρόσωπον τού Έπιθεω- 
ρητού Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Κερ
κύρας Εύαγγέλου Παπαΐωάννου άντικα- 
τοπτρίζεται τό άγωνιστικόν πνεύμα τού 
Διδασκαλικού κόσμου Κερκύρας. Ό  
λαμπρός ούτος έκπαιδευτικός καθώς 
αί Ίταλικαί άρχαί είχον άπαγορεύσει 
τό μάθημα τής 'Ιστορίας είς τά Δημοτικά

, Δημοτικό θέατρο τής Κέρκυρας δηον διετηρεΐτο πριν από τούς βομβαρδι
σμούς τής 14-9-1943. Σήμερον δέν ύπάρχει πλέον διότι κατεστράφη όλοσχερώς άπό 
τον σφοδρό εκείνο βομβαρδισμό.



Σχολεία, περιεφέρετο καθημερινώς εις 
τά σχολεία πόλεως καί ύπαίθρου καί πα- 

1 ρώτρυνε τούς διδασκάλους νά διδάσκω- 
' σι τήν ίστορίαν είς τά Ελληνόπουλα  

έκτός προγράμματος. Ό  Διδασκαλικός 
n κόσμος έπειθάρχησεν εις τάς έντολάς 

τοϋ Έπιθεωρητοϋ του καί τό μάθημα τής 
ό Ιστορίας κατέστη καθημερινόν μάθημα 
5 τών Έλληνοπαίδων καί όταν άκόμη ό 

Παπαϊωάννου έξεδιώχθη τής θέσεώς 
του καί άντεκατεστάθη άπό τόν Ιταλόν  

) Επιθεωρητήν Κάρολον Μπριγκέντι. 
; Ή  δράσις τοϋ Κερκυραϊκοϋ κλήρου άπο- 

τελεΐ Ιδιαίτερον κεφάλαιον τής ταραχώ- 
ι δους έκείνης περιόδου καί άναφέρεται 
fcj λεπτομερώς εις τό περισπούδαστον έρ- 
ϊ γον τοϋ άειμνήστου Κων]νου Βοβολίνη 

«Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ». Διά τοϋτο δέν θά άσχο- 

• ληθώμεν έδώ μέ τήν δράσιν τοϋ Κερκυ- 
ν ραϊκοϋ κλήρου είμή μόνον άκροθιγώς είς 
; τήν δραστηριότητα τοϋ άειμνήστου Μη- 
■ τροπολίτου Κερκύρας Μεθοδίου καί είς 
)· τό κεφάλαιον όπου αί ένέργειαι τούτου 
!· σχετίζονται μέ τήν Χωροφυλακήν. Έπί- 
5 σης διεκρινίζεται ότι ή περιορισμένη 
ί  έκτασις τής παρούσης μελέτης δέν μας 
ι; έπιτρέπει νά έπεκταθώμεν είς τήν δρα- 
ι στηριότητα τών λοιπών Δημοσίων *Υπη- 
ό ρεσιών καί όργάνων. Περί τής δραστη-

στηριότητος τών όποιων άναφέρεται 
λεπτομερώς ό XII τόμος τών Κερκυραϊκών 
χρονικών τοϋ κ. Κώστα Δαφνή.

Άπό τής καταργήσεως τής 
Χωροφυλακής μέχρις τής 
έπαναφορας της 15 ’Ιουλίου 
1942 - 29 Σεπτεμβρίου 1943.

Μετά τήν προσάρτησιν τής Έπτανήσου 
τόν ‘Ιούνιον τοϋ 1942 ύπό τής Ιταλίας 
ή Χωροφυλακή άποσύρεται άπό όλα τά 
νησιά τοϋ “Ιονίου. Ό  Κερκυραϊκός λαός 
μέ δάκρυα στα μάτια παρηκολούθησε 
τήν άναχώρησιν τοϋ τελευταίου "Ελ- 
ληνος Χωροφύλακος. Ή  ‘Αστυνομία 
τών Πόλεων είχεν άποσυρθή 7 μήνες 
ένωρίτερον καί ή Χωροφυλακή χωρίς νά  
λάβη νέας ένισχύσεις έπιφορτίζετο μέ 
τήν άστυνόμευσιν τής πόλεως Κερκύ
ρας. Είχε γίνει άνάλογος διάρθρωσις 
τών ύπη ρεσιών Χωροφυλακής έν τή 
πόλει τής Κερκύρας βάσει τών ύπαρχου- 
σών δυνατοτήτων τής Διοικήσεως Χωρο
φυλακής Κερκύρας. Ό  τότε Διοικητής 
Χωροφυλακής Κερκύρας (καί άργότε- 
ρον ’Αρχηγός τοϋ Σώματος) Ταγματάρ
χης Κωνσταντίνος ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗΣ,

Τό παλαιόν Φρούριον τής Κερκύρας όπως ήτο κατά τήν εποχήν τοϋ πόλεμόν. 
Εις τήν κορυφήν τον Φρουρίου είχεν άναρτηθή μεσίστιος ή 9Ιταλική σημαία τήν πρώ- 
την ήμέραν τής κατοχής.

ό όποιος είχε ζήσει έπί μακρόν είς τήν 
Κέρκυραν καί είχε συλλάβει τόν παλμόν 
τοϋ άγωνιζομένου λαοϋ της, άντιμετώ- 
πιζε μέ ψυχραιμίαν τήν κατάστασιν. 
Ό  Κων]νος Μακρυνιώτης ύπήρξεν ό 
Διοικητής Χωροφυλακής ό όποιος ήγα- 
πήθη Ιδιαιτέρως άπό τόν Κερκυραϊκόν 
λαόν λόγφ τών ειδικών συνθηκών τής 
έποχής καί τών γεγονότων τά όποια 
άντιμετώπισε. Ή  συναίσθησις τοϋ καθή
κοντος δέν τόν έκαμψε καί όταν άκόμη 
ό Ιταλικός κλοιός είχε καταστεί άσφυ- 
κτικός γύρω του. Τά προβαλλόμενα ύπό 
τών φασιστών προσκώματα περισσότερον 
έχαλύβδωνον τήν ψυχήν του. Έ κ τών 
ένόντων άντιμετώπιζε τήν κατάστασιν 
καί άνέμενε καρτερικώς τά χειρότερα. 
ΤΗτο βέβαιος ότι έξετέλει τό ώραιότε- 
ρον έργον τής ζωής του καί ή ίστορία τόν 
έδικαίωσε. Δέν ήργησεν όμως νά έλθη 
ή τραγική ώρα τής άπελάσεως τής 
Χωροφυλακής άπό τήν Κέρκυραν. Ό  
φασιστικός γορύλας, άντιλαμβανόμενος 
τήν άνασταλτικήν δρασιν τής Χωροφυ
λακής εις τό άφομοιωτικόν έργον τοϋ 
έξιταλισμοϋ τών Ε λλήνω ν κατοίκων τής 
νήσου, διέταξε τήν έντός μιας ήμέρας 
άναχώρησιν τών άνδρών τής Χωροφυ
λακής άπό τήν Κέρκυραν. Ή  άναχώρησις 
τών άνδρών τής Διοικήσεως Χωροφυ
λακής Κερκύρας δι9 ’Ιωάννινα—μέσω 
Ή γουμενίτσης—έγένετο τήν πρωίαν τής 
15-7-1942. Τήν προτεραίαν (7η έσπερι- 
νή ώρα τής 14-7-1942) οί άνδρες μετέβη- 
σαν είς τόν Τερόν Ναόν “Αγίου Σπυρί
δωνος τοϋ Θαυματουργού καί έκαμον
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τοϋ Μόριά είς τά απομνημονεύματά του, 
διαδέχεται τό φώς τής ήμέρας πού πλη
σιάζει», ούτω και τό βαρύ πέπλον τής 
Ιταλικής σκλαβιάς διεδέχθη ή μικρά 
Κερκυραϊκή Ά ν ο ιξ ις  τοϋ Φθινοπώρου 
1943. Τά γεγονότα έξελίσσονται ραγδαίως 
ή ειδησις τής άποβάσεως τών Συμμάχων 
είς την Σικελίαν και ή μετ’ όλίγον άναγ- 
γελία τής πτώσεως τοϋ καθεστώτος 
Μ ουσολίνι παρέλυσαν κάθε έννοιαν δρα- 
στηριότητος τοϋ φασιστικοϋ καθεστώ
τος εις τά Επτάνησα. Οι μέχρι τής στιγ- I 
μής έκείνης τύραννοι αίσθάνονται τήν I 
άνάγκην νά γίνουν άνθρωποι, θέλουν 
νά έξιλεωθοϋν καί προσπαθούν νά έξευ- 
μενίσουν τά θύματά των. Προβαίνουν 
είς τήν χαλάρωσιν τών μέτρων έπαγρυ- 
πνήσεως, φθάνουν μέχρι τήν φιλάνθρω
πον άπόλυσιν πολιτικών κρατουμένων. I 
Ή  Καραμπινιερία καί ή Φινάντσα έτέθη- I 
θησαν εις τό περιθώριον εύθύς ώς έγνώ- 
σθη ή πτώσις τοϋ καθεστώτος Μ ουσολί
νι. Διά τούτο ό σεπτός Ιεράρχης Μητρο- 
πολίτηςΚερκύρας Μεθόδιος (3) άπηύθυνε 
τό υπ άριθ. 1120 άπό 30-7-1943 έγγραφόν 
του προς τόν Διοικητήν τών πολιτικών 
Υποθέσεων τών Ίονίων Νήσων Parini 

καί τήν ’Ιταλικήν Στρατιωτικήν Διοίκη- 
σιν Κερκύρας είς δτι έζήτει τήν έπανα- 
φοράν τής Χωροφυλακής είς τήν Κέρκυ
ραν ώς μόνης ίκανής νά έπιβάλη τήν 
τάξιν. Τό έγγραφον τοϋ ιεράρχου δεν 
έφερε άποτέλεσμα άλλά τά γεγονότα  
έλαβον ταχυτέραν έξέλιξιν. Τήν 8ην 
Σεπτεμβρίου έγνώσθη είς τήν Κέρκυραν 
ή συνθηκολόγησις τής ’Ιταλίας.

Ή  λευτεριά πού ήταν 
ψεύτικη.

Ό  Κερκυραϊκός λαός έξεχύθη είς I 
τούς δρόμους διά νά γιορτάση τήν I 
έλευθερίαν του. Σημαΐαι καί λάβαρα I 
ίερά, κρυμμένα στά μαϋρα χρόνια τής 
Ιταλικής κατοχής ό άριθμός τών όποιων 

έκπλήσσει μέ τά σημερινά δεδομένα, 
έζάγονται έκ τής κρύπτης των καί άναρ- 
τώνται είς τάς στέγας καί τούς έξώστας 
τών οικιών πόλεως καί χωρίων. ’Επακο
λουθεί φωταγώγησις καί λαμπαδηοφορία. 
Ά νθρω ποι παντός φύλου καί πάσης ήλι- 
κίας μέ δάκρυα στά μάτια άγκαλιάζονται [· 
καί φιλιούνται καθώς συναντώνται στούς ! 
δρόμους. Μυριόστομοι ίαχαί ζήτω ή Η 
Ελλάς, ζήτω ή έλευθερία, δονοϋν τήν I'1 

Κερκυραϊκή ν άτμόσφαιραν, ένώ τρα- Ρ  
γούδια καί χοροί τή συνοδείμ λαϊκών 
όργάνων συμπληρώνουν τό μεθυστικόν 
πανηγύρι τής χαράς. Πέντε ήμέρας έκρά- V 
τησεν ή έορταστική παραζάλη. Τήν |  
πρωίαν τής 13ης Σεπτεμβρίου 1943 ό 
Κερκυραϊκός λαός, άκαθοδήγητος τών I* 
όσων είχον συμβή, προσγειώνεται είς ρ  
τήν πραγματικότητα. Διαπιστώνει ότι 
νεα συμφορά άπλώνει τά πλοκάμια της 
έπάνω είς τό' μαρτυρικόν του νησί, ρ 
Τά Γερμανικά άεροπλάνα κάμνουν τήν k 
έμφάνισίν των έπάνω είς τόν Κερκυραΐ- ρ 
κόν Ούρανόν, ένώ μοίρα Γερμανικών 
άρματαγωγών πλέει άπό Ή γουμενίτσης ρ  
πρός τόν όρμον τών Μπενιτσών μέ σκο- Κ: 
πόν νά άποβιβάση στρατεύματα εις Κ 
τήν νήσον. Ή  άπόπειρα τών Γερμα
νών νά άποβιβάσουν στρατεύματα είς Βι 
Μπενίτσας, παρά τήν ύποστήριξιν τής li; 
άεροπορίας, άποτυγχάνει μέ βαρυτάτας ρ  
άπωλείας, έν σκάφος έβυθίσθη αύτανδρον 
καί πολλά άλλα ύπέστησαν βλάβας. Τάς It? 
έναντίον τών Γερμανών έπιχειρήσεις 11 
άντιμετώπισεν ή έν Κερκύρςι έδρεύουσα k

αείμνηστος Μητροπολίτης Κερκύρας Μεθόδιος, ό όποιος ήγωνίσθη σθενα- 
ρως κατα τών κατακτητών εις την περίοδον τής κατοχής τής νήσου.

π ιράκλησιν είς τό σεπτόν σκήνωμα τοϋ 
Α γίου . Σπαρακτικοί ύπήρξαν αί στιγμαί 
τοϋ άποχωρισμοΰ ’Αξιωματικοί καί όπλϊ- 
τ ι ι  δέν ήδυνήθησαν νά συγκρατήσουν 
τά δάκρυα. Έ ν μέσω τής τραγικότητος 
τών στιγμών, ή μορφή τοϋ Διοικητοϋ 
Χωροφυλακής άνυψοΰται ύπεράνω προ
σώπων καί πραγμάτων, είς έν πατριωτικόν 
ξέσπασμα άνεφέρθη έν συντομία είς 
τό ιστορικόν τοϋ Έ λληνοϊταλικοϋ  
πολέμου καί είς τάς πρσφερθείσας ύπη- 
ρεσίας τής Χωροφυλακής πρός άνακού- 
φισιν τοϋ καταπιεζομένου λαοϋ. Ή  όμι- 
λία Μακρυνιώτη κατέληγεν- ώς έξής: 
«Τό ότι ή Ιταλία θά χάση τόν πόλεμον 
είναι ήλιου φαεινότερον. Δέν θάπεράση 
πολύς καιρός καί θά έπανέλθουμε 
θριαμβευταί είς τήν Κ έρκυραν. . 
(Πράγματι μετά 15 μήνας ό Γ. Τσιριλά- 
κης ό όποιος παρηκολούθησε δακρύων 
τήν όμιλίανΜακρυνιώτη ώς είς τών ’Αξιω
ματικών του, έπανήρχετο ώς Διοικητής

Χωροφυλακής Κερκύρας υπό τάς έπευ- 
φημίας τοϋ λαοϋ) . . . .  Ένθυμεΐσθε τήν 
πρωίαν τής 28-4-1941 ότε ή Ιταλική ση
μαία άνηρτήθη μεσίττιος είς τό Φρού- 
ριον τής Κερκύραςκαί μεσίστιος παρέμει- 
νε καθ’ δλην τήν πρώτην ήμέραν τής 
καταλήψεως τής Κερκύρας άπό τούς 
’Ιταλούς. Ή μπορεΐ τούτο νά έγινε άπό 
λάθος ή ταραχήν τών άναρτησάντων τήν 
’Ιταλικήν σημαίαν Φρουρών άλλά δέν 
π ιύει νά είναι ένα κακό σημάδι γ ι’ αύ- 
τούς. Ό  Θεός καί ό Ά γ ιο ς  Σπυρίδων 
έστειλαν τό πρώτον παρήγορον σημάδι 
τής νίκης» (Ά π ό  τό άνέκδοτον ήμερολό- 
γιον Κ. Μακρυνιώτη κατά προφορικήν 
ά ρήγησιν τοϋ ίδιου). Μέ τήν άναχώρησιν 
τής Χωροφυλακής έσβηνε κάθε έννοια  
Ελληνικής Κρατικής Διοικήσεως είς 

τήν Κέρκυραν. Ό  Κερκυραϊκός λαός 
έίχεν είσέλθη είς τήν τελευταίαν φάσιν 
τής τραγωδίας του. Ά λ λ ά  «όπως τό βαθύ 
σκοτάδι τής νύχτας, ώς λέγει ό Γέρος
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Ιταλική Μεραρχία (14.000 άνδρες). 
°' Ή  άποτυχία όμως αΰτη έξαγριώνει τούς 
I Γερμανούς καί Αποφασίζουν νά μεταφέ- 
J! ρουν τάς έπιχειρήσεις των είς τόν αέρα. 
w ’Αλλεπάλληλα κύματα Γερμανικών Αερο

πλάνων έξορμοϋν έξ όλων τών άεροδρο- 
 ̂ μ ίων τής χώρας καί Αντί τών γνωστών μας 

έκρηκτικών βομβών μάς έξαπολύουν τό 
νέον φροϋτον τών έμπρηστικών βομβών. 

ι  Ό ταν έπειτα Από 24 ώρας έσταμάτησεν 
ό φοβερός βομβαρδισμός, Από την πα
λαιόν πόλιν τής Κερκύρας δέν είχεν 

/’ Απομείνει παρά ένας Απέραντος σωρός 
ιν καπνιζόντων έρειπίων. Πολυάριθμοι οί. 
ν νεκροί καί έκατοντάδες οί τραοματίαι.

Μεταξύ τών άποτεφρωθέντων κτιρίων 
Ϋ τό Δημοτικόν Θέατρον τής Κέρκυρας, 

τό μεγαλύτερον τής Βαλκανικής καί τό 
Ιστορικόν κτίριον τής Ίονίου ’Ακαδημίας 

ν· ένθα έστεγάζετο ή Δημοσία Βιβλιοθήκη.
Ή  έκδικητική μανία τών Γερμανών 

όφείλεται είς τάς πληροφορίας τάς όποίας 
είχον Από φασιστικά στοιχεία ότι ή 

' έξουδετέρωσις τών Γερμανικών Φρου- 
‘ ρών Κερκύρας είχεν έπιτευχθή τή 
,ν ένεργφ συμμετοχή Ελλήνω ν Πατριωτών.
! Ή  παράδοσις μάλιστα τοϋ Γερμανικού
I όχυροΰ "Άγιος Δημήτριος είς τάς νοτί

ους άκτάς τής Κερκύρας (Αευκίμμης)
1# είχε συντελεσθή τή προσωπική παρουσία 

τού έφέδρου Λοχαγού τού ιππικού Δη- 
] μητρίου Βλάσση. Ούτος λόγφ τής δρά- 
] σεώς του έν ’Αλβανία καί τής άναμίξεώς
II του είς τήν έθνικήν Αντίστασιν κατεδιώ- 
[ κετο άπό τάς ’Ιταλικός άρχάς κατοχής 
ν μέχρις θανάτου. Γενναίος όμως καί συ

ναισθηματικός έξέχασε τάς μακροχρο
νίους ταλαιπωρίας του καί συνετέλεσεν 
άποφασιστικώς εις τήν παράδοσιν τής 
Γερμανικής Φρουράς Α γίου  Δημητρίου 
Αευκίμμης.

Είς τήν ένεργόν συμμετοχήν τού Κερ- 
’ κυραϊκοΰ λαού έναντίον τής Γερμανικής 

έπιβουλής συνέβαλε καί ή έμφάνισις 
. τού ΒορειοηπειρώτουΌπλαρχηγοΰ(4)Σπύ- 
j ρου Παπά μετά 15 ένόπλων Ανταρτών.

Ό  Παπάς διά προκηρύξεώς του έκάλει 
' τόν λαόν εις Αντίστασιν καί τόν έπληρο- 
. φόρει ότι είς όλόκληρον τήν Ελλάδα οί 
’ Γερμανοί είχον έξουδετερωθή άπό Έ λ 

ληνας πατριώτας καί ’Ιταλούς καί δτι 
δέν έμενε τίποτε άλλο εί μή μόνον ή 
σύλληψις τών Γερμανών καί ή έξουδετέ- 

Ί ρωσις τών εις Κέρκυραν Γερμανικών 
; Φρουρών. Τά πράγματα έξελίχθησαν ώς 
| Ανωτέρω έξετέθησαν, 600 περίπου Γερμα

νοί συνελήφθησαν καί μετεφέρθησαν είς 
τήν ’Ιταλίαν, ένφ σημαντικός Αριθμός 
Γερμανικών Αεροπλάνων κατερρίφθησαν 
κατά τό διάστημα τών έπιχειρήσεων. Τ’

' Ανωτέρω καί αί πληροφορίαι τάς όποίας 
! είχον λάβει οί Γερμανοί άπό ’Ιταλούς 
1 φασίστας δτι ή έξουδετέρωσις τών Γερμα

νικών Φρουρών Κερκύρας δέν θά έπι-
* τυγχάνετο άνευ τής συμμετοχής τών Έλ- 
Ί λήνων πατριωτών, έξηγρίωσε τούτους 
’ καί άπεφάσισαν νά έκδικηθούν τό Έλ- 
1 ληνικόν στοιχεΐον. Μετά τάς Αποτυχίας
' των νά έπιτύχουν άπόβασιν διά τού στε- 

1 νοΰ ’Ηπείρου —Κερκύρας, μετετόπισαν 
τό βάρος τών έπιχειρήσεων των. Διά νά 

!\  έξουδετερώσουν τό Ε λληνικόν στοι- 
χεΐον, ήρχισαν συνεχή καί άνελέητον

* βομβαρδισμόν, δχι μόνον τής πόλεως 
’ Κερκύρας άλλά καί τής Κερκυραϊκής 
ι’ υπαίθρου. Ταύτοχρόνως μέ τήν Γερμανι-

κήν Αεροπορίαν έβαλλον καί τά ’Επάκτια
* Πυροβολεία τών ’Ηπειρωτικών άκτών. 
ν Έκ τών ’Επάκτιων Πυροβολίων περισσό- 
!ι τερον έδοκιμάσθη ή περιοχή Αευκίμμης 
ι’ δπου έβομβαρδίζετο έπί 24ώρου βάοεως.

Τό ΙΟήμερον 14—24 Σεπτεμβρίου 1943 
ύπήρξε διά τόν Κερκυραϊκόν λαόν ή 
φρικιαστικωτέρα περίοδος τού πολέμου. 
Ή  άναμενομένη ’Αγγλική βοήθεια δέν 
έφαίνετο νά έρχεται άπό πουθενά, ένώ 
ούτε ένα συμμαχικό άεροπλάνον δέν 
ένεφανίσθη είς τόν Κερκυραϊκόν όρί- 
ζοντα διά νά έμψυχώση τούς άγωνιζομέ- 
νους. Ύ πό τάς προϋποθέσεις αύτάς πά
σα προσπάθεια Αντιστάσεως έθεωρεΐτο 
ματαία. Διά τούτο ή Ιδέα τής παραδόσεως 
τής νήσου είς τούς Γερμανούς ήρχισε νά 
ώριμάζη. Πράγματι τάς πρωϊνάς ώρας τής 
24ης Σεπτεμβρίου 1943, μετά άπό συνε
χή βομβαρδισμόν τής Γερμανικής Αερο
πορίας καί τό άδιάκοπον σφυροκόπημα 
τών Γερμανικών ’Επάκτιων Πυροβολείων, 
οί Γερμανοί Αποβιβάζονται είς τά άβαθή 
θαλάσσια ΰδατα έγγύς τής λίμνης Κο- 
ρισσίων (Δυτικάς άκτάς τής νήσου). 
Τό ’Ιταλικόν παρατηρητήριον Αποτελού
με νον άπό φασιστικά στοιχεία πιστά είς 
τόν Μ ουσολίνι έδιδεν έσφαλμένας πλη
ροφορίας είς τό πυροβολικόν τό όποιον 
αίφνιδιάσθη καί παρεδόθη δταν έβλήθη 
έκ τών δπισθεν. Είς τήν Κωμόπολιν 
Άργυράδες έγένετο σύσκεψις πατριωτι
κών στελεχών τής Αντιστάσεως καί έμε- 
λετάτο ή δυνατότης προβολής Αντιστά
σεως πρός παρεμπόδισιν τής άποβιβά- 
σεως τών Γερμανών. Τελικώς δμως έπε- 
κράτησαν λογικαί Απόψεις καί έκρίθη άσ
κοπος ή αίματοχυσία. Οΰτω ένας λόχος 
Γερμανών Αποβιβάζεται καί καταλαμβά
νει τήν άνήσυχον περιοχήν τής Λευκίμ- 
μης άνευ Αντιστάσεως. Τήν έπομένην 
25ης Σεπτεμβρίου 1943 όλόκληρος ή 
Κέρκυρα καταλαμβάνεται άπό τούς Γερ
μανούς. Οί ’Ιταλοί μέχρι τής τελευταίας 
στιγμής, μέ διαφόρους προφάσεις, δέν 
άπεκατέστησαν τάς Έλληνικάς άρχάς, 
παρά τά διαβήματα τού Μητροπολίτου καί 
τών τοπικών όργανώσεων. Ό  Μητρο
πολίτης Κερκύρας Μεθόδιος (5) τήν 21- 
*9-1943 διά τού ύπ’ άριθ. 102 έγγράφου 
του (τρίτον κατά σειράν άπό τής πτώ
σεως τού Μουσολίνι) έζήτει άπό τόν ’Ιτα
λόν έπιτετραμμένον BARATTIERI νά 
έπιτρέψη τήν έπαναφοράν τής Χωροφυ
λακής είς τήν Κέρκυραν διά τήν τήρησιν 
τής τάξεως. ’Επ’ αύτοΰ ό ιστορικός Κώ
στας Δαφνής γράφει.(6) «Ώ ς τήν 28ην Σε
πτεμβρίου 1943 δέν ύπήρχεν ούσιαστική 
διοίκησις είς τήν Κέρκυραν.... Τά πρά
γματα άρχισαν νά Αλλάζουν άπό τής 28ης 
Σεπτεμβρίου πού έπανήλθε στήν Κέρ
κυρα ή Ελληνική Χωροφυλακή, μέ διοι
κητή τόν Ταγματάρχη Γ. Τσιριλάκη». 
Ή  άποκατάστασις τών Ελληνικών Αρ
χών είς τήν Κέρκυραν σημαδεύεται άπό 
τήν ένεργόν παρουσίαν τής Χωροφυλα
κής. Ό  Διοικητής Χωροφυλακής Κερκύ
ρας Ταγματάρχης Γεώργιος Τσιριλάκης 
έγκατέστησε τό έπιτελεΐον τής Διοική- 
σεώς του είς τό παρά τόν Σαρρόκον πα
λαιόν κτίριον τής Διοικήσεως Κερκύρας.
’Ανέλαβε δέ, μέχρις τής 10ης Δεκεμβρίου 
1943, τήν άσιυνόμευσιν τής πόλεως Κερ
κύρας, κατανείμας τήν δύναμίν του κατά 
ύπηρεσίας, συμφώνως πρός τήν διάρθρω- 
σιν τήν όποιαν είχε κάμνει ό Κων]νος 
Μακρυνιώτης πρό τής άπελάσεως τής 
Χωροφυλακής άπό τήν Κέρκυραν. Τό 
έργον τής Χωροφυλακής είς τήν έρειπω- 
μένην έκ τών βομβαρδισμών Κέρκυραν 
ύπήρξεν πολυσχιδές. Έβοήθησε τήν 
Νομαρχίαν καί τάς άλλας δημοσίας άρ
χάς τής νήσου νά κάμουν τήν Ε λλη νι
κήν των παρουσίαν. Σταδιακώς ή Χωρο
φυλακή έπεκτείνεται καί είς τήν ύπαιθρον 
χώραν τού νομού Κερκύρας. Είναι συγκι-

νητικαί καί άσβεστοι είς τήν μνήμην τών 
έπιζώντων αί στιγμαί τής έγκαταστά- 
σεως τών κλιμακίων Χωροφυλακής εις 
τήν ύπαιθρον. Οί άνθρωποι δπου μέ τό 
νομικόν καθεστώς τοϋ Μ ουσολίνι είς 
τά Επτάνησα είχον πάψει νά λέγωνται 
Έ λληνες έβλεπον είς τά πρόσωπα τών 
Ε λλήνω ν Χωροφυλάκων τήν άνάστασιν 
τής αιώνιας Ελλάδος. Ή  ώραία αύτή 
άνάμνησις δέν έσβησε ποτέ άπό τήν μνή
μην τών Κερκυραίων. Τό ύπό μορφήν 
Ανεκδότου λεγόμενον «είμαστε Έαμίτες 
άλλά θέλομεν τήν Χωροφυλακήν» έχει 
Ιστορικόν πυρήνα καί άναφέρεται είς συγ
κεκριμένα γεγονότα. Είναι δέ άπότοκον 
τής βαθυτάτης έντυπώσεως τήν όποιαν 
είχε δημιουργήσει εις τήν λαϊκήν ψυχήν 
ή έπανίδρυσις τών ύπηρεσιών Χωροφυ
λακής μετά τήν κατάλυσιν τής Ίταλο- 
κρατίας. Τήν ζωηράν ταύτην έντύπωσιν, 
δέν ήδυνήθησαν νά έξαλείψουν άπό τήν 
μνήμην τού λαού, ούδέ, αί μεταγενέστε
ροι ιδεολογικοί Αποκλίσεις. Καί κάτι 
άλλο άκόμη, τό Ανθρωπιστικόν έργον τής 
Χωροφυλακής τής περιόδου ταύτης ύπερ- 
βαίνει τά Ε λληνικά δρια καί ύπερυψοΰ- 
ται είς τό παγκόσμιον στερέωμα τής 
εύψυχίας καί γενναιότητος έναντι τών 
χθεσινών έχθρών μας. Τά κολακευτικά 
σχόλια τού ’Ιταλικού τύπου, μετά πάρο
δον 20ετίας άπό τής λήξεως τού πολέμου, 
τά άναφερόμενα είς τήν φιλάνθρωπον 
μεταχείρισιν τής όποίας έτυχον οί δια- 
φυγόντες τήν σύλληψιν τών Γερμανών 
’Ιταλοί στρατιώται έν Κερκύρα* έχουν 
άμεσον σχέσιν μέ τό έργον τής Χωροφυ
λακής τής περιόδου ταύτης. Ά λ λ ά  περί 
τής δράσεως τής Χωροφυλακής κατά τήν 
Γερμανοκρατίαν, τήν συμμετοχήν της 
είς τήν έθνικήν Αντίστασιν καί τήν ένερ
γόν συμπαράστασιν τήν όποιαν πα- 
ρέσχεν είς τόν ΕΔΕΣ διά τόν Αφοπλισμόν 
τού τοπικού ΕΛΑΣ θά άσχοληθώμεν έκτε- 
νέστερον είς έτέραν μας μελέτην. Είς τό 
σημεΐον αύτό διευκρινίζομεν μόνον δτι, 
μετά τήν άναχώρησιν τών Γερμανών καί 
τόν Αφοπλισμόν τού τοπικού ΕΛΑΣ, ή 
Κέρκυρα παρέμεινεν ύπό τόν έλεγχον 
τού Ζέρβα καί τής Κυβερνήσεως τών 
’Αθηνών. Οΰτω, καθ’ δν χρόνον εις ’Αθή
νας τό Σύνταγμα Χωροφυλακής ΜΑΚΡΥ- 
ΓΙΑΝΝΗ έγραφε τήν γνωστήν είς δλους 
μας έποποιΐαν, ή Χωροφυλακή Κερκύρας 
έξετέλει τό ίδικόν της άθόρυβον έργον, 
έβοήθη δσον ήδύνατο είς τήν δημιουρ
γίαν τής Εθνοφυλακής, τοϋ πυρήνος 
τού πρώτου μεταπολεμικού Ελληνικού  
στρατού, τού μέλλοντος ν’ άναλάβη τήν 
γενικήν κάθαρσιν.

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α :
1) Κώστα Δαφνή «Χρόνια πολέμου καί 

Κατοχής», Κέρκυρα 1966, σελίς 105 .
2) Πηγή τού κειμένου αύτοΰ τά έγκα- 

ταλειφθέντα άρχεΐα τής ’Ιταλικής Καρα- 
μπινιερίας, μεταφρασθέντα έν έτει 1946 
άπό έπίσημον μεταφραστήν τού Υ πουρ
γείου ’Εσωτερικών. Βλέπε Κερκυραϊκά 
Χρονικά τόμος XII, Κέρκυρα 1966, σελί
δες 157-  158.

3) ΜΕΘΟΔΙΟΥ ΚΟΝΤΟΣΤΑΝΟΥ ΜΗ
ΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΑΡΧΕΙΟ Ν  
έπί ’Ιταλικής καί Γερμανικής Κατοχής, 
Κέρκυρα 1949, σελίς 218.

4) Μεθοδίου Κοντοστάνου Ανωτέρω 
σελ. 283 - 285.

5) Μεθοδίου Κοντοστάνου άνω^έρω 
σελ. 293 - 296.

6) Κώστα Δαφνή «Χρόνια Πολέμου 
καί Κατοχής», Κέρκυρα 1966 σελίς 263.

571



ΣΤΙΣ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ έγινε στις Σχολές 
Χωροφυλακής ’Αθηνών, ή άπονομή των 
πτυχίων σέ 298 νέους Ενωμοτάρχες,' 
<ϊπό τον ’Α ρχηγό της Χωροφυλακής 
Αντιστράτηγο κ. Ν ικόλαο Κουτσιανά. 

Κατά την έναρξη τής τελετής, έψάλει 
Δέηση χοροστατοϋντος του Σεβασμιω- 
τάτου Μητροπολίτου Ταλαντίου κ. Α μ 
βροσίου. Στή συνέχεια ό Διοικητής τής 
Σχολής Ό πλιτώ ν Χωροφυλακής, Τα- 
ξίαρχος κ. ’Εμμανουήλ Δρακάκις, μέ 
Ημερήσια Διαταγή προς τούς νεοεξερ- 

χομένους Ύπαξιωμστικούς, άφοϋ άνα- 
φέρθηκε στο θέμα τής έκπαιδεύσεως καί 
τής ύπηρεσιακής καταρτίσεώς τους, κατά 
τήν διάρκεια τής Σχολής, τόνισε ότι : 
«Τό πτυχίο τούτο, ώς καί τά διακριτικά 
τού βαθμού σας, τά όποια περιεβλήθητε, 
συμβολικά τού δικαιώματος τής άσκή- 
σεως των καθηκόντων τού Ύπαξιωματι- 
κού Χωροφυλακής, σάς περίποιούν ύψί- 
στην τιμήν, σάς έπιβάλλουν όμως καί 
βαρείας υποχρεώσεις καί εύθύνας. Και 
τούτο διότι, κυρία άποστολή σας είναι 
ή διατήρησις τής Δημοσίας Τάξεως καί 
’Ασφαλείας καί ή προστασία τής ζωής, 
τής τιμής, τής έλευθερίας καί τής περιου
σίας τού πολίτου. ’Αλλά καί πέρα τού
των, διά τούς άνδρας τής Χωροφυλακής, 
τό καθήκον δέν έξαντλειται εις τό ’Αστυ
νομικόν μόνον έργον, τούτο έπιβάλλει 
τήν συμπαράσταοιν καί συναντίληψιν 
εις τούς αγώνας και τάς προσπάθειας 
όλων έκείνων πού άγωνίζονται νά διατη
ρήσουν άκέραιον καί άσάλευτον τό 
Κράτος τών ήθικών άξιων καί τάς έθνικάς

παραδόσεις. Ή  ιστορία τής Χωροφυλα
κής άποτελεΐ έκλεκτόν μέρος τής ’Εθνι
κής μας ίστορίας καί οί άγώνες της ταυ
τίζονται μέ όλους τούς ’Εθνικούς μας 
άγώνας». Καί συνέχισε άπευθύνοντας 
τις τελευταίες του συμβουλές προς τά 
νέα στελέχη τού Σώματος : «Νέοι Ένω- 
μοτάρχαι. Κατά τήν έκτέλεσιν τών κα
θηκόντων σας έχετε πάντοτε κατά νούν 
ότι είσθε "Ελληνες καί νέα στελέχη ενός 
ένδοξου Σώματος. ’Αγαπήσατε μέ πάθος 
τό Σώμα τούτο καί συνεχίσατε τήν λαμ
πρόν ιστορίαν του, μέ άπόλυτον προσή- 
λωοιν εις τάς ένδοξους παραδόσεις του. 
Βαδίσατε παραλλήλως προς τάς πράξεις 
και τά παραδείγματα τών ήρώων του. 
Παραμείνατε μακράν κομματικών δια
μαχών και άναδειχθήτε όργανα μόνον 
τού Κράτους καί ύπηρέται τού πολίτου. 
Περιφρουρήσατε, ώς κόρην οφθαλμού, 
τά συνταγματικώς κατοχυρωμένα δι
καιώματα τού 'Ελληνικού Λαού καί 
τό Δημοκρατικόν μας Πολίτευμα. Ή  
ιστορία διδάσκει ότι μία καί μόνη μέ
θοδος ύπάρχει διά νά έγγίσωμεν τό ιδεώ
δες τής έλευθερίας καί νά κατασφαλίσω- 
μεν τά δικαιώματα τού πολίτου καί ή 
μέθοδος αΰτη είναι ή απόλυτος προσή
λω σή  εις τήν άρχήν τής νομιμότητος. 
Οί νόμοι είναι ή ψυχή τής πολιτείας. 
"Οπου λειτουργεί ό Νόμος καί άπονέ- 
μεται δικαιοσύνη, έκεϊ ύπάρχει Πολι
τεία, χρηστή καί δικαία». Τελειώνοντας 
ό Ταξίαρχος κ. Δρακάκις άποχαιρέτησε 
τούς νέους ’Ενωμοτάρχες : «Ή  Σχολή
καί τό Σώμα τής Χωροφυλακής όλόκλη-

ρον, διά τής παρουσίας τής ήγεσίας του 
σάς προπέμπουν μέ τάς καλλιτέρας των εύ- 
χάς, δι’ έπιτυχήάσκησιντών καθηκόντων 
σας καί λαμπράν σταδιοδρομίαν». Στή 
συνέχεια ό κ. ’Α ρχηγός άπένειμε τά πτυ
χία στούς νέους ’Ενωμοτάρχες, κάτω 
άπό τά ζωηρά χειροκροτήματα τών προσ
κεκλημένων καί τών συγγενών τών νέων 
'Υπαξιωματικών. Κατόπιν άκολούθησε 
δεξίωση.

Στή τελετή παρέστησαν πλήν τού κ. 
’Αρχηγού, οί Α /  και Β.' Ύ παρχηγοι 
Χωροφυλακής, Υ ποστράτηγοι κ.κ.’Αγησ. 
Κωνσταντουδάκης καί Παναγ. Ψάρρης, 
ό Α /  ’Επιθεωρητής Χωροφυλακής 'Υπο
στράτηγος κ. Μιλτ. Ά ργιάννης, ό Β.' 
Ύ παρχηγός τής ’Αστυνομίας Πόλεων 
κ. Γεννημάρας, ’Ανώτατοι και ’Ανώτεροι 
’Αξιωματικοί τής Χωροφυλακής, οί Δ ιοι
κητές τών Σχολών, ’Αντιπροσωπείες 
τών ’Ενόπλων Δυνάμεων καί τών Σωμά- 
τών ’Ασφαλείας, · άντιπροσωπεία τής 
Σχολής ’Αξιωματικών Χωροφυλακής, 
άπόστρατοι άξιωματικοί τού Σώματος, 
οί καθηγητές τών Σχολών και πλήθος 
συγγενών τών νέων ’Ενωμοταρχών.

ΤΗ Ν ΙΔΙΑ μέρα, στή Ρόδο, έγινε ή 
άπονομή τών πτυχίων σέ 157 νέους ’Ενω
μοτάρχες, τού Παραρτήματος τής Σχο
λής Χωροφυλακής Όπλιτών Ρόδου, άπό 
τον Γ.'Επιθεωρητή Χωροφυλακής, Υ π ο 
στράτηγο κ. Διον. Σέρρα.

Μετά τήν άφιξη τού κ. Σέρρα, έψάλει 
Δέηση, χοροστατούντος τού ’Αρχιμαν-
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δρίτου Ρόδου κ. ’Αλεξάνδρου και Ακο
λούθησε ή άνάγνωοη τής 'Ημερήσιας 
Διαταγής τοϋ Διοικητοϋ τού Π.Σ.Ο.Χ. 
Ρόδου, Άντισυνταγματάρχου κ. Βασ. 
Παπαβασιλείου. Στή συνέχεια ό Γ \  
Επιθεωρητής 'Υποστράτηγος κ. Σέρρας, 
άπένειμε τά πτυχία στούς νέους Ενωμο
τάρχες και Ακολούθησε μικρή δεξίωοη. 
Στήν τελετή παρέστησαν : ό Νομάρχης 
Ρόδου κ. ’Ιωάννης Παναγιωτίδης, Βου
λευτές, ό Δήμαρχος Ρόδου κ. Γεώργιος 
Αύγουστάκης, ό ’Ανώτερος Διοικητής, 
Χωροφυλακής Δωδεκάνησου Συνταγμα
τάρχης κ. ’Ιωάννης Πουλίδας, άλλοι 
Ανώτεροι καί κατώτεροι ’Αξιωματικοί, 
οί έκπαιδευτές καί καθηγητές τών Σχο
λών, καθώ; καί συγγενείς τών νέων 
Ενωμοταρχών.

ΜΕ ΤΗΝ Απονομή τών πτυχίων στούς 
Ενωμοτάρχες τής έκπαιδευτικής σειράς 
1976— 1977, συμπληρώθηκαν 20 χρόνια, 
άπό τήν εισαγωγή ιδιωτών γιά πρώτη 
φορά στή Σχολή ’Ενωμοταρχών. Στά 20 
αύτά χρόνια, νέοι άπ’ όλη τήν 'Ελλάδα, 
Απόφοιτοι Γυμνασίου, ήλικίας 18—21 
χρόνων, όνομάστηκαν Δόκιμοι Ύπαξιω- 
ματικοίμετά άπό έπιτυχεις έξετάσεις, καί 
άποτέλεσαν τό δημιουργικό φυτώριο, 
πού έδωσε στό Σώμα τής Χωροφυλακής 
Ικανά στελέχη, μέ μεγάλη ύπηρεσιακή 
άλλά καί κοινωνική καί πολιτιστική κα
τάρτιση. Κάθε χρόνο, μετά δεκάμηνη 
έκπαίδευση στή Σχολή Ύπαξιωματικών 
πάνω σέ θέματα Αστυνομικής καί στρα
τιωτικής φύσεως άλλά καί μέ εύρεϊα έπι-

μόρφωση σέ θέματα γενικού ένδιαφέ- 
ρον;ο;, έξέρχονται οί νέοι Ύπαξιωματι- 
κοί καί πλαισιώνουν κάθε είδους ‘Υπη
ρεσίες τού Σώματος, προσφέροντας τόν 
δημιουργικό νεανικό ένθουσιασμό τους 
στήν καλύτερη έκτέλεση τού έργου τής 
Χωροφυλακής καί στήν έκπλήρωση τού 
καθήκοντος τού Αστυνομικού Απέναντι 
στόν πολίτη καί στήν πολιτεία. Ή  πα
ρουσία τού ’Ενωμοτάρχη Απλώνεται σ’ 
όλο τόν ‘Ελληνικό χώρο. ’Από τις Α νώ 
τατες ’Επιτελικές ‘Υπηρεσίες μέχρι τά 
πιό Απομακρυσμένα Φυλάκια τής Χω
ροφυλακής καί τούς πιό όρεινούς Στα
θμούς. ‘Ο Ενωμοτάρχης τόσο σάν 
γραμματέας μιάς ‘Υπηρεσίας, δσο σάν 
μάχιμος ή ύπεύθυνος κάποιου Γραφείου 
προσφέρει σωστές καί θετικές υπηρεσίες 
καί άνταποκρίνεται άπόλυτα καί υπεύθυ
να στις Απαιτήσεις τού έργου τής Χωρο
φυλακής. Άλλα, τό σημαντικώτερο έργο, 
τό-έργο πού τόν καταξιώνει σάν προσω
πικότητα καί τόν έμπλουτίζει μέ πείρα 
μοναδική, είναι ή Διοίκηση τού Σταθμού. 
Οί περισσότεροι Σταθμοί Χωρρφυλακής 
όλης τής Χώρας διοικοΰνται άπό ’Ενω
μοτάρχες καί μάλιστα οί περισσότεροι 
άπό σχετικά νεαρούς στήν ήλικία. Νέοι, 
πού σέ διαφορετικές περιπτώσεις θά 
ήταν φοιτητές ή σπουδαστές ή νεοσύλ
λεκτοι στρατιώτες, σηκώνουν τό βάρος 
τής εύθύνης πού ή θέση τού Αστυνομικού 
Σταθμάρχη έπιφυλάσσει. *Η Αντιμετώ
πιση μέ έπιτυχία αύτών τών εύθυνών 
Απαιτεί προσόντα πολλά, πού ή' Απόκτησή 
τους μεταφράζεται μέ τόν συνδυασμό

τών θεωρητικών γνώσεων μέ τήν Απο
κτημένη πείρα, τήν σωστή σκέψη, τήν 
Ανάληψη πρωτοβουλίας καί τήν ψυχική 
δύναμη. Αύτά τά ίδια προσόντα είναι τά 
βασικά γνωρίσματα τού κάθε ήγήτορα, 
τού κάθε ύπεύθυνου γιά τή ζωή, τήν τιμή 
καί τήν περιουσία τού συνόλου. Καθρέ
φτης τής προσωπικότητας τού Ενωμοτάρ
χη καί παράλληλα τών προσόντων του 
είναι ή Διοίκηση, πού άπό τήν έπιτυ- 
χημένη έκτέλεσή της έξαρτάται ή προ
σφορά τών ύπηρεσιών του καί ή έκπλή
ρωση τού καθήκοντός του σάν έκπρο- 
σώπου τής Πολιτείας — μοναδικού σέ 
Αρκετές περιπτώσεις — στις μικρές 
κοινωνίες τής ‘Ελληνικής ύπαίθρου. 
Μέ τήν συμπλήρωση τής 20ετίας, ένας 
Απολογισμός δείχνει πώς τήν ιεραρχία 
τού Σώματος σήμερα, τήν συνθέτουν 
σχετικά νέοι Αξιωματικοί, πού ή κα
τάρτισή τους καί ή πλατειά γενική έπι- 
μόρφωσή τους έγγυώνται τήν συνέχιση  
τής άνοδικής πορείας τού Σώματος, Αν
τάξιας τής Ιστορικής του προσφοράς 
στή Χώρα. Καί είναι γνωστό, ότι κάθε 
Αξιωματικός έχει περάσει άπό τό στάδιο 
τού ’Ενωμοτάρχη, έχει ζήσει τις εύθύνες 
τού βαθμού καί έχει χαλυβδωθή μέ τις 
έμπειρίες πού άπόκτησε σέ μια πολύ 
νέα ήλικία σάν Διοικητής κάποιου 
Σταθμού ή σάν μάχιμος Ύ παξ κυματικός 
κάποιου Αστυνομικού Τμήματος.
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ
ΤΙΜΑ
ΤΟΥΣ ΗΡΩΑΣ 
ΤΗΣ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ

Τό ερειπωμένο κτίριο τής ' Υποδιοι- 
κήσεως Χαλανδρίτσας που υπάρχει ακόμα 
για να Θνμίζη και σήμερα την ανδρεία 

W και τον ηρωισμό εκείνων πού θυσίασαν 
Τ την ζωή τους γιά νά ζή ή 'Ελλάς ελεύθερη.

Σ Τ ΙΣ  10 ΙΟΥΛΙΟΥ τιμήθηκε στη Χ α“ 
λανδρίτσα, ή μνήμη των 45 άνδρών τηζ 
Χοίροφυλακής πού έπεσαν στη μάχη τή^
5ης ’Ιουλίου 1948, κατά των άναρχοκομ" 
μουνιστών, γιά την υπεράσπισή της. 0^ 
ήρωϊκοί υπερασπιστές της Χαλανδρίτσας, 
μέ έπικεφαλής τον ’Ανθυπομοίραρχο Κων. 
Παπαδόπουλο, έγραψαν σελίδες άφταστου 
ηρωισμού καί τίμησαν μέ τον θάνατό 
τους γιά μιά άκόμα φορά την Χοίροφυ- 
λακη, αποδεικνύοντας δτι ή ' ιστορία της 
και συνέχεια έχει καί συνέπεια..Το αίμα 
τους χυμένο~ στο βωμό της λευτεριάς καί 
στα ιδεώδη της άληθινής δημοκρατίας 
χαραξε στά μέτωπά τους δάφνινα στεφά
νια — στεφάνια άμάραντα — καί ξανά- 
φερε στο νου τό ηρωικό Μεσολόγγι, δί
νοντας ταυτόχρονα τήν διαβεβαίωση δτι 
ή Χωροφυλακή ξέρει νά πεθαίνει γιά τη 
λευτεριά καί νά γράφει την ιστορία της 
μέ θυσίες άνεπανάληπτες. πού όρθώνονται 
στο πέρασμα των χρόνων σάν φάροι 
φωτεινοί καί οδηγούν τά βήματα των 
συνεχιστών. Ξανάφεραν στη θύμησή τους 
οί κάτοικοι της Χαλανδρίτσας τόν επικό 
άγωνα των λίγων παλληκαριών, την 
ηρωική ύπεράσπιση καί τήν απεγνωσμέ
νη έξοδο καί στή μνήμη δλων ξαναντή- -  I 
χησε τό στερνό σήμα τού Άνθ]ρχου 
Κων. ΙΤαπαδοπουλου ι «Κινδυνεύομεν, 
Κινδυνεύομεν. Σώσατέ μας».

Σ Τ Η  Σ Ε Μ Ν Η  τελετή παρέστησαν ό 
Νομάρχης Ά χ α ια ς  κ. Σπυρίδων Τσίρκας, 
ό Βουλευτής κ. Βασ. Μπεκίρης, ό Α ' Ε π ι 
θεωρητής Χωροφυλακής * Υποστράτηγος 
κ. Μ ιλτ. Ά ργιάννης, ό ’Ανώτερος Διοικη- 
της^ Φρουράς Π ατρών Ταξίαρχος κ. 
Γεώργιος Μπέλτος. ό Α νώ τερος Διοικη
τής Χωροφυλακής Δυτικής Ε λλάδος Τα- 
ξιαρχος κ. Κων. Καλογερόπουλος, ό 
Α στυνομικός Διευθυντής Π ατρών κ.
Παν. Αεκάκος, ό Λ ιμενάρχης Π ατρώ ν 
Α ναρχος κ. Δημ. Βαβούρης, εκπρόσω

ποι τής Ναυτικής Διοικήσεως Ίονίου, 
τής Πυροσβεστικής 'Υπηρεσίας Πατρών, 
τό Διοικητικόν Συμβούλιον καί τά  μέλη
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του 'Ομίλου Φίλων Χωροφυλακής Πα- 
τρών, έκπρόσωποι Έφεδροπολεμιστικών 
’Οργανώσεων, Επαγγελματικών, Βιοτεχνι
κών καί άλλων Συλλόγων καί Σωματείων 
τών Νομού Ά χαΐας,ο ί τοπικές άρχές, άντι- 
προσωπειες τών άνδρών τών Υπηρεσιών 
Χωροφυλακής καί ’Αστυνομίας Πόλεων, 
Πατρών, οί έπιζήσαντες τής μάχης άνδρες 
τής Χωροφυλακής καί πλήθος κόσμου. 
Μετά τό μνημόσυνο, πού έγινε στόν ιερό 
Ναό τής Κοιμήσεως Θεοτόκου, καί την 
έπιμνημόσυνη δέηση, στό μνημείο τών 
πεσόντων, έγινε προσκλητήριο νεκρών 
καί κατάθεση στεφάνων. Κατά την τε
λετή μίλησε ό γιατρός κ. Βασίλειος Φω- 
τόπουλος καί μέσα σέ μιά παλλόμενη άπό 
συγκίνηση άτμόσφαιρα είπε μεταξύ άλ
λων : «..Χίλια όκτακόσια θεριά κυκλώ
νουν τόν 'Ιερό Λόχο του ’Ανθυπομοιράρχου 
Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου. Εξήντα  
άνδρες ήσαν όλοι κι’ όλοι. 'Ένας μπροστά 
σέ τριάντα! Έ νας ύπερασπιστής τής 
Πατρίδας, Θρησκείας, Οικογένειας καί 
’Ιδιοκτησίας, μπροστά σέ τριάντα «’Ιδιώ
νυμους» Μπολσεβίκους, όπως προφητικά 
£ιεκήρυττε άπό τις 28-1-1925 ό Ε λευ
θέριος Βενιζέλος... Χαλανδρίτσα, 5η Ιο υ 
λίου 1948! ’Από τις 4,30' ώρα τό πρωί 
ώς τις 1,30' τ* άπομεσήμερο.! Μεγάλες 
"Ωρες! ώρες θυσιών! Καί οί άνθρωποθυ- 
σίες, έκατόμβες! Θερμοπύλες, οί 
Χαλανδριτσάνικες ξερολιθιές σήμερα. Καί 
ή φρουρά μέχρι του τελευταίου άνδρα, 
οότ’ ένα βήμα πίσω! Έ πεσε «δπου,έστοι- 
χήθη»! Ακούσατε τό στερνό μήνυμα του 
Μεσολογγίτη Ανθυπομοιράρχου Κων]νου 
Παπαδόπουλου. «Αδέλφια! Τέλειωσαν 
τά πυρομαχικά μας. Ζήτω ή Πατρίδα! 
Έξερχόμεθα»! ...Καί γίνονται τότε μέ 
μιας «έλεύθεροι, οί πολιορκημένοι» Χω
ροφύλακες! Καί έπιχειροΰν έξοδο μέ γυμνές 
ξιφολόγχες! Μεσολόγγι, ή Χαλανδρίτσα 
σήμερα! Κΐτσος Τζαβέλλας, ό Ανθυπο
μοίραρχος Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος 
άπό τήν Κλεισούρα του Ζυγού. Καί πάνω 
στή φοβερή έξοδο, τριάντα ένας Χωρο
φύλακες σφάζονται, άπό τούς σφάχτες 
τής Ο.Π.Λ.Α. μέ τά τσεκούρια, έδώ, άπ* 
έξω.. Θυσία στό θυσιαστήριο τής Πατρί
δας... Μέσα στά καπνίζοντα έρείπια στόν 
κουρνιαχτό τής μάχης, μέ πνιγμένη άνάσα 
καί μαυρισμένα άπ* τούς καπνούς τού 
πολέμου τό πρόσωπο καί τά χέρια, πλα
νιέται μιά γυναίκα αρματωμένη! Γιά 
όνομα τού Θεού! Μιά μοναχή γυναίκα, 
πολεμά σήμερα στήν Χαλανδρίτσα, μέ 
χίλιους φονηάδες! Είναι ή γυναίκα ένός 
Ενωμοτάρχη τής Φρουράς. Ή  Χρυσάνθη 
Στεφανοπούλου άπό τό Σούλι τών Μο- 
λοσσών. Θερίζει ή Σουλιώτισσα τούς 
Ντελήδες τού κόκκινου φμσισμοΰ. "Ιδια 
Δέσπω τού Μπότση. Καί τό ταμπούρι 
της, ένας τρόχαλος, ένας άρμακάς... τού 
Δημουλά ό Πύργος! Στό τέλος τινάζεται 
στόν άέρα! ΤΗταν δέν ήταν δυό καί τέταρτο! 
Καί ό λαμπρός ήλιος, χρύσωνε καί στεφά
νωνε τήν Χρυσάνθη Στεφανοπούλου! Καί 
μετά; Μετά, «έάλω ή Πόλις!» ...Σημά
δεψαν καί όριοθέτησαν τού Έθνους τήν 
μοίρα, θεσμοθέτησαν, οί άνδρες τής Χω
ροφυλακής, οί αιμοδότες τών Εθνικών 
Προβληματισμών, τόν 'Υπέρτατο Νόμο 
μέ τήν στερνή πνοή τους . Τόν νόμο τής 
’Αρετής! Ακούσατε τόν παιάνα τών Ή ρα- 
κλειδών, τό ρέκβιεμ τής υπέροχης χορω
δίας τών τριών φυλακίων τής Χαλανδρί- 
τσας τού 1948! «"Ω ξεΐν άγγέλειν Έ λλη- 
σιν ότι τήδε κείμεθα, τοις κείνων ρήμασι 
πειθόμενοι!».
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Πέρα άπ τή Φλώρινα, πίσω άπ* 
τό Πισοδέρι, απλώνονται μεγα
λόπρεπες, νωχελικές οι Πρέ- 

σπες. Τό χειμώνα γκρίζες, σχεδόν 
μουντές, σιωπηλές. Την άνοιξη 
και τό καλοκαίρι γαλάζιες, διά
φανες, γιορταστικές. Δύο λίμνες, 
μια ιστορία ανάμεσα άπό δικά μας 
και ξένα πετροβούνια.

9Εδώ, σ9 αυτές τις δύο λίμνες, 
γύρω άπ9 αυτές, χιλιάδες χρόνια 
συναντιόνταν σ9 αγώνες τιτανικούς 
οι βάρβαρες ορδές μέ την *Ελληνική 
ψυχή και γέμιζαν αίμα κι έγραφαν 
μ 9 αυτό την Ιστορία αυτού τού τό
που.

Σ 9 αγώνες τιτανικούς. . . "Ισως 
ή φράση να μη κλείνει, να μη δείχνει 
τό μέγεθος και την τραγικότητα 
αυτών τών αγώνων, κι ίσως ή πέν- 
να να μή μπορεί να σκιαγραφήσει 
στ9 άσπρο χαρτί πέρα για πέρα την 
αγωνία αυτού τού τόπου. Γιατί οι 
Πρέσπες δέν είναι μόνο δυο λίμνες 
μέ Ιστορία, άλλα ή ιστορία σέ μια 
άπό τις πιο συγκλονιστικές σελίδες 
της. Σέ μια άπό τις πιο συγκλονι
στικές σελίδες της. . .

Πάνω της συναντήθηκαν τα βή
ματα τού 9Αλάριχου, τού Σαμουήλ, 
τού Τούρκου, τού Βούλγαρου, τού 
Κομιτατζή. . . Συναντήθηκαν στο 
κλωθογύρισμα τού χρόνου μά δέν 
έμειναν, δέν στέριωσαν. Διάβηκαν. 
"Εσβυσαν. Διώχτηκαν. Φεύγοντας 
άφησαν πίσω τους σωρούς άπό 
στάχτες, έρείπια. "Αφησαν κόκκινα 
σημάδια— χυμένο αίμα ελληνικό. 
"Αφησαν τάφους, πολλούς τάφους, 
κόκκαλα ηρώων ξεθαμένα. "Αφησαν 
την σφραγίδα τού πολιτισμού τους, 
τό δείγμα τής άνθρωπιάς τους, για 
να θυμίζει στούς αιώνες πού έρχον
ται καί φεύγουν πόσο παράξενα 
ερμηνεύουν πολλές φορές, μερικές 
φυλές τον προορισμό τους πάνω 
στη γή.

Πέρασαν καί διάβηκαν. . . Κι ό 
*Ελληνισμός έμεινε ορθός, άκλόνητος, 
άμόλυντος, πικραμένος, δπως έμεινε 
ορθός στη Καστοριά, στο Κιλκίς, 
στη Ρόδο, στη Κρήτη, στη Κύπρο. 
Σήμερα τό λέμε ιστορική ευθύνη 
καί έπίγνωση χρέους. Σήμερα μέ 
πρόσωπο βουβό προσπαθούμε να 
νοιώσουμε τήν άγωνία του. Τότε τό 
λέγανε άγώνα, άγώνα για να μή 
γίνουν βάρβαρα τα 'Ελληνικά, άλλό- 
φυλα τα 9Εθνικά, ξένα τα οικεία. 
Τότε φώναζαν στις λαγκαδιές: άγώ
να καί αίμα!

9 Αγιον ας καί αίμα για τα σπίτια, 
τις γυναίκες, τα παιδιά, τή θρη
σκεία, τούς νεκρούς γονιούς. "Ομως

καί τα δυο τό ίδιο κάνουν, χρέος τό 
ένα, χρέος καί τ  άλλο, άλλάζουν 
οι λέξεις μόνο.

9Εδώ λοιπόν, σ9 αυτή τή γή, ή 
φωτιά καί τό τσεκούρι νικήθηκαν, 
σαρώθηκαν. 'Η  ιστορία μάς λέγει 
πώς δέν νικήθηκαν άπό στρατούς 
πάνοπλους κι οργανωμένους. Νική
θηκαν άπ9 τούς άκριτες χωρικούς 
αυτού τού τόπου, άπ9 τούς κατοίκους 
τών Πρεσπών καί μόνο, κι άπό τα 
λίγα παληκάρια πούτρεξαν άπ9 τή 
λεύτερη 'Ελλάδα, μ9 ένα κόκκινο 
τριαντάφυλλο στο στήθος, ζωγρα
φισμένο πριν άκόμα ρθή τό βόλι, 
πριν άκόμα γίνουν θυσία.

Είναι μια εποποιία ή ιστορία τών 
Πρεσπών. Τα νερά τους καθώς ήσυ
χα αναπαύονται, έχουν πολλά νά 
πούν. Δέν μένει παρά ν9 άρχίσει ή 
βροχή, ν9 αναταραχτούν γιά λίγο 
καί νά μιλήσουν. Τότε θέλει πολύ 
κουράγιο ή  καρδιά, μή καί δακρύσει, 
καί μή σπαράξει άκούγοντας τό 
θρήνο, τό μοιρολόγι, τις κατάρες. 
Καί τά έρείπια, στά γύρω χωριά, 
συμπληρώνουν τό σκηνικό. Κι αυτές 
οι μορφές πού στέκουν καί ζούν στο 
τελευταίο αυτό κομμάτι τής γής τής 
'Ελληνικής, δείχνουν πώς βαθιά, 
στις ρυτίδες τών προσώπων τους 
έχουν χαραχτεί οι πιο πικρές στι
γμές τής Ρωμιοσύνης.

01 πιο πικρές στιγμές τής Ρωμιο
σύνης, ο'ι πιο τραγικές στιγμές τού 
'Ελληνισμού, στιγμές επιθανάτιου 
ρόγχου. . .

Γύρω άπ9 τις Πρέσπες ή  Μικρο- 
λίμνη, ο'ι Καργιές, δ Λευχώνας, ή 
Καλλιθέα, τό Πλατύ, δ Μηλεώνας, 
δ Λαιμός, δ "Αγιος Γερμανός, ο'ι 
Ψαράδες, ή Πύλη. Χωριά μικρά, 
χωριά ρημαγμένα. Ρημαγμένα άπ9 
τό χρόνο, άπ9 τον πόλεμο, άπ9 τή 
ξενιτειά. 9Αφού άντεξαν μπόρες καί 
μπάρες, αντιμετωπίζουν σήμερα, λές 
καί τέλειωσε δ προορισμός τους άφού 
χύσαν δλο τό αίμα τους γιά νάναι 
ελληνικά, τό σκληρό φάσμα τού 
μαρασμού. Τά σπίτια ερειπωμένα, 
τά πιο πολλά άκατοίκητα, στέ
κουν στά μάτια τού διαβάτη σάν 
τελευταία δράση μα τής 'Ελληνικής 
γής.

Μέσ9 τή Μικρή Πρέσπα, δ"Αγιος 
9Αχίλλειος: "Ενα νησάκι μέ δέκα 
σπίτια πού σάν τά θωρεϊς άπό μα- 
κρυά θυμίζουν κάστρα ερειπωμένα, 
ξεχασμένα. "Ενα νηνάκι γεμάτο 
έκκλησιές βυζαντινές, μισογκρεμι- 
σμένες. Πήρε τ  όνομά του άπ9 τό 
σεπτό τού "Αγιου 9Αχίλλειου σκή
νωμα πούφέραν μαζί τους ο'ι Λαρι- 
σαιοι, σάν σύρθηκαν εδώ αιχμά

λωτοι τού Σαμουήλ καί χτίσανε τήν 
έκκλησιά τους πού μένει τώρα τσα
κισμένη άπ9 τά χρόνια καί τήν άνε- 
μελειά τ 9 άνθρώπου, ξεχασμένη σχε
δόν νά περιμένει μιά φορά τό χρόνο 
τή γιορτή της, πού θάρθουν προ
σκυνητές μέ τις βάρκες, άπ9 τή 
άλλη όχθη τής λίμνης, νά κάνουν 
τον σταυρό τους καί νά φύγουν ξανά. 
Τότε ή Μικρή Πρέσπα θά γεμίσει 
κι αυτή φωνές, θά πετάξουν καί τά 
πουλιά άνήσυχα, θά βγάλουν κι9 οι 
ψαράδες τό μεροκάματο.

Στή Μικρή Πρέσπα φυτρώνουν 
καλάμια, πολλά καλάμια πού υψώ
νονται πάνω άπ9 τό νερό, λές καί 
πασχίζουν νά φθάσουν καί νά μπη
χτούν στον ουρανό, νά δούν άπό 
κει τον κόσμο δλο. "Ομως πασχίζουν, 
δέν φθάνουν. Ψηλά, δυο μέτρα τό 
πολύ κι έτσι αποφασίζουν νά μεί
νουν τουλάχιστον πυκνά δεμένα γιά 
νά μή μπει άνθρώπου μάτι μέσα 
τους καί τή καρδιά τους δει. 9Εδώ 
μέσα σ9 αυτά τά καλάμια λένε οι 
επιστήμονες, ζούν άπ9 τά παλιά 
τά χρόνια, τά πιο σπάνια είδη που
λιών. Τά βλέπεις κοπάδια—κοπάδια 
νά πετάγονται ξαφνικά μπροστά 
σου νά πετούν τρομαγμένα καί νά 
κάθονται λίγο πιο πέρα, σέ μιά 
άλλη καλαμιώνα καί νά κυττούν 
τριγύρω φοβισμένα, γιατί δέν μπό
ρεσαν ποτέ νά καταλάβουν πώς δυο 
άράδες γράμματα στά βιβλία τού 
Νόμου, σταμάτησαν άπό χρόνια τή 
θηριωδία τ  άνθρώπου σ9 αυτό του
λάχιστο τό κομμάτι τής χώρας 
μας καί τδκαναν καταφύγι.

9Εδώ λοιπόν, σ9 αυτές τις λίμνες 
τις τελευταίες τής 'Ελλάδας σέ 
φέρνει δ δρόμος τής άναζήτησης καί 
τής ιστορίας. "Εμελλε νά γίνουν τά 
νερά τους τό φυσικό χώρισμα τριών 
φυλών. Φυσικό δρόσημο στά δικαι
ώματα μά δχι στις συνειδήσεις τής 
φυλής. Γιατί είν ή μοίρα τών τρα
νών δλου τού κόσμου νά κομματιά
ζουν καθώς τό θέλουν τή γή, κι9 ή 
μοίρα τών φτωχών νά σφίγγουν τά 
δόντια σάν κομματιάζει τό μαχαίρι 
τών μεγάλων τό κορμί τους.

Τό χάραμα ο'ι λίμνες παράξενα 
σιωπούν. Καί στά απλωμένα τής 
σιωπής φτερά σηκώνεται δυό μπό
για τό νερό, λές κι δ θρύλος άπό κάτω 
τό σηκώνει, καί νά στά μάτια σου 
φανερώνονται χιλιάδες σκιές πού σέ 
πλησιάζουν, μέ χέρια απλωμένα, μέ 
όνειρα ξανά ζωντανεμένα.

Χιλιάδες σκιές, γνωστές, καλά 
ζωντανεμένες άπ9 τό θρύλο, γερά 
ζωντανεμένες άπ9 τό αίμα, άπ9 τά 
όνειρα τά τσακισμένα τής φυλής.
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Χιλιάδες σκιές, τυλιγμένες στους 
μανδύες της αβεβαιότητας και της 
θυσίας. Σε πλησιάζουν, σέ κράζουν 
οι στρατιές του Βουλγαροκτόνου 
σαν ξεπηδούν cm τα βάθη των αι
ώνων, της λησμονιάς. Χτυπούν τα 
δόρατα και ζωντανεύουν σπινθη- 
ροβόλα τα μάτια τους την ιστορία. 
Και σαν σέ κοσμογονικό αντάμωμα, 
σαν στη συντέλεια τού κόσμου, βλέ
πεις πλάι τους ολόρθους τούς Μα
κεδονομάχους, σαν νανοιξε ή γη  ή 
τιμημένη και βγήκαν, μέ τον Κώττα 
άρχηγό, σηκώνοντας στους ώμους 
τους το βάρος του και της ιστορικής 
ευθύνης. Σηκώνοντας στους ώμους 
τους τη λευτέριά και τον αγώνα της. 
9 Αδελφωμένες δυο στρατιές, δυο 
εποχές, μια ιστορία, μια φυλή. Σέ 
πλησιάζουν κάτω άπ τό σχήμα τού 
Σταυρού και μέσα στο δραμα τού 
'Ελληνισμού.

Δυο στρατιές, δυο εποχές, μια 
ιστορία. . . Μια δλόκληρη ιστορία 
στα μάτια σου. 'Η  ιστορία της 
φυλής σου καθώς στέκεται δρθή 
μές στους αιώνες, ενάντια σέ κάθε 
χτύπημα, σέ κάθε θάνατο. 'Η  ιστο
ρία της φυλής. . . 'Η  'Ιστορία Σου. 
Γραμμένη εδώ, πάνω </ αυτά τα 
νερά, κάθε χάραμα, στα, νερά τής 
Πρέσπας, τής Μικρής και τής Με
γάλης, πάνω στά γύρω ερείπια, στά 
πετροβούνια, στη βροχή πού μπορεί 
και ραπίζει τά  μάτια σου γιά νά 
θυμίζει τις ρίζες σου. Γραμμένη 
εδώ, μέ πέννα—κορμιά ελληνικά, 
λεβέντικα. Μελάνι, το αίμα, αίμα 
πολύ, πού φτάνει γιά νά γράψεις τήν 
ιστορία δλου τού κόσμου, μιά κι ή 
δική σου είναι και δική του, μιά 
κι αυτός είσαι σύ, πατρίδα. . .

9Εδώ σ9 αυτές τις στενές λω
ρίδες γής, στο ζύμωμα αυτό τού 
νερού μέ τό χώμα νοιώθεις μιά 
περηφάνεια αλλόκοτη, τρελλή. Σάν 
άντικρύζεις απέναντι σου τις πυρα
μίδες πού χωρίζουν τη γή  σου, σάν 
άντικρύζεις τις στερνές' ελληνικές 
βουνοκορφές, τά στερνά 'Ελλψικά  
νερά, ξαναγεννιέσαι, άντρώνεσαι, πα
ράξενα μεγαλώνεις. 9Εδώ σ9 αυτή 
τή γή  υψώνεσαι πάνω άπ τά σύν
νεφα, πάνω άπ9 τή σκέψη και μένεις 
νά θωρεϊς βουβός τό δραμα, τό 
δραμα τριάντα αίώνοον καί κάτι.

Δέν μένει πιά παρά νά σκύψεις, 
νά φιλήσεις τούτη τή γή, νά βάψουν 
τά χείλια σου αίμα προγονικό και 
νάναι αυτό τό φίλημα δ δρκος σου 
και ή ψυχή σου.

Πνευματικοί αντίλαλοι

Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ  Κ Ο Τ Ζ Ι Α Σ
Έ νας μεγάλος επιστήμων 

και Έ λληνας

ΣΤΟ τεύχος τοΰ Φεβρουάριου είχαμε 
άναφερθή άπό τήν ίδια στήλη, στον 
έρευνητή Γ. Κοτζια και στόν άγώνα του 
γιά τήν θεραπεία του καρκίνου. Λίγους 
μήνες άργότερα, στις 13 Ιουνίου, ό  για
τρός «κουράγιο» άφησε τήν στερνή άνά- 
σα του, στό νοσοκομείο «Μ εμόριαλ  
Σλόαν Κέττερινγκ» τής Νέας Ύ όρκης, 
χτυπημένος δ χ ι άπό τόν καρκίνο, πού 
χρόνια τόν σιγότρωγε, άλλά άπό ένα 
ξαφνικό καρδιακό έπεισόδιο, άποτέλε- 
σμα τής άδιάκοπης κούρασης άπό τήν 
πάλη του μέ τήν φοβερότερη άρρώστια 
τής έποχής μας.

Ό  Γ. Κοτζιάς άφησε πίσω του ένα τερά
στιο σέ άξια έργο - άποτέλεσμα τού πολύ
μοχθου άγώνα του μέσα στά έργαστήρια 
τών μεγαλύτερων άντικαρκινικών Ινστι
τούτων τού κόσμου - πού προώθησε τις 
έλπίδες γιά  τήν θεραπεία τοϋ καρκίνου 
πολύ κοντά στήν πραγματικότητα.

Μέ τόν θάνατο τοϋ Γ. Κοτζια σί καρκι
νοπαθείς δλου τοϋ κόσμου έχασαν τό 
μεγάλο τους στήριγμα, τόν συμπάσχο- 
ντα φίλο, πού άπό τό ίδιο κρεββάτι τοϋ 
πόνου, μ’ ένα πνεύμονα στό στήθος καί 
βαριά χτυπημένος τίς σωματικές του 
δυνάμεις, έδινε καθημερινά τήν μάχη του 
μέ τόν θάνατο.

Σχεδόν Ισάξια μέ τήν μεγάλη του έπι- 
στημονική προσφορά, ήταν και είναι, 
τά αίσιόδοξα μηνύματα και τά καλέσμα- 
τά του γιά περισσότερο θάρρος τών καρ
κινοπαθών. Μέ τήν άτέλειωτη ψυχική

του δύναμη, κήρυξε μέσα στήν άγωνία 
τής έποχής μας, γιά  τό μέλλον αύτής 
τής άρρώστιας πώς: «Π λησιάζει ή ώρα 
τής θεραπείας τοϋ καρκίνου. ’Α λλά γιά  
νά νικήσεις τόν έχθρό πρέπει νά τόν πεις 
μέ τ’ όνομά του...». Τό αισιόδοξο αύτό 
μήνυμα, βγαλμένο άπό τά χείλη τοϋ έπι- 
στήμονα, πού νίκησε τήν φοβερή άρ- 
ρώστια τοϋ Π άρκινσον και άνακούφισε 
χιλιάδες άρρώστους στις μέρες μας, γί
νεται τό σύμβολο μιας νέας έκστρατείας, 
πού σίγουρα θά όδηγήσει σύντομα σέ 
ποθητά άποτελέσματα. Αύτό τουλάχι
στον διαβεβαιώνουν οί τελευτο{ΐες άνα- 
καλύψεις τοϋ μεγάλου Έ λληνα  για- 
τροϋ—έρευνητή, σχετικές μέ την έμφά- 
νιση καί έξέλιξη τοϋ καρκίνου στά έγκε- 
φαλικά κέντρα. Και σάν τραγική ειρω
νεία τής τύχης, ό καρκίνος, πού μέχρι 
κείνη τήν στιγμή τοϋ άργοσκόϋωνε τόν 
μοναδικό του πνεύμονα, κάνει μετά, 
στάση και χτυπά, γιά μιά άκόμη φορά, 
τόν Γ. Κοτζια, στόν έγκέφαλο-καί τόν 
όδηγεί καί πάλι στό χειρουργικό κρεβ
βάτι. Κ ι’ δμως ό άνθρωπος «κουράγιο» 
δέν σταματάει τόν άγώνα του Λ ’Αναδι
πλώνει καί πάλι τίς λιγοστές δυνάμεις 
του καί ξεκινάει γιά καινούργια πετά
γματα στό χώρο τής έπιστημονικής έρευ
νας, πλουτισμένος άκόμα πιο πολύ άπό 
έμπειρίες, έμπειρίες δικές του, Αποκτη
μένες άπό τήν μάχη τοϋ «γιατρού— Αρ
ρώστου» μέ τήν άρρώστιά του;Γ Ό λ ο ς  
αύτός ό άγώνας τοϋ Γ. Κοτζια δέν είναι 
παρά ό άγώνας τοϋ άνθρώπου πού ξέρει 
τί μπορεί νά προσφέρει στήν Αντιβίωση 
τοϋ άνθρώπινου γένους καί στήν άνα- 
κούφιση τοϋ πόνου. ΓΥΡΩ μα; πλανιέται 
διάχυτος ό πόνος πού σκληρές άρρώστιες 
σκορπούν, σέρνοντας μαζί του νκαί τήν 
δυστυχία. Συνήθως ό πόνος αύτός δέν 
έχει τήν δύναμη νά συγκινήσει τούς 
άνθρώπους πού δέν τόν νιώθουν, ένώ 
έχει τήν δύναμη νά σταματήσει; καί νά  
γκρεμίσει κάθε έλπίδα τοϋ πάσχοντα. 
Λίγα είναι τά φωτεινά όρόσημα πού πα
λεύουν χτυπημένα ή άχτύπητα άπό τίς 
ίδιες τίς άρρώστιεζ γιά τήν γιατρειά τους. 
Τά κίνητρα αυτά είναι άγνά καί στις 
δυό περιπτώσεις καί τούτο, γιατί αύτσί 
οί άνθρωποι ξέρουν δτι άγωνίζονται γιά 
μιά ιδέα καί μόνο, ένώ μποροϋν, ή νά  
άφεθοϋν στήν τύχη τους νικημένοι ή 
δσοι δέν χτυπήθηκαν άκόμα άπό τίς 
καταραμμένες άρρώστιες—νά στραφούν 
σέ άλλα πεδία έπιστήμης καί νά χτίσουν 
τήν ζωή τους πάνω στήν πρόσκαιρη μά 
σωστή γιά πολλούς εύδαιμονία καί έπι- 
τυχία.

Ό  Γιώργος Κοτζιάς άνήκε στή στρα
τιά τών άνθρώπων πού μέ τήν ζωή τους 
τήν ίδια χάραξαν τήν πρόοδο τής έπι
στήμης καί τοϋ πολιτισμού τοϋ άνθρώ
που μέ. χρώματα καί υλικά άνθρωπιάς 
καί έγιναν οί άγνοί τής ίστορίας τής άν- 
θρωπότητας.

Ή  στερνή άνάσα τοϋ καθηγητή Γ. Κο- 
τζιά στό νοσοκομείο τής Νέας Ύόρκης 
ίσως γίνει γιά τούς έρευνητές—συμμα
χητές του—πού θά συνεχίσουν τό έργο 
του, ή έμπνευση καί ή έλπίδα πού θά τούς 
φέγγει στό δύσκολο δρόμο πού χαρά
ζουν μέ τούς φακούς τών μικροσκοπείων 
στά έργαστήρια τής γιατρειάς τοϋ πόνου 
καί τής δυστυχίας.
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/  /  /  d  /

Ο ΤΑΝ  ξύπνησα άπό το λήθαργο 
πού τέσσερα τώρα ήμερόνυχτα με 
βασάνιζαν στον 418 θάλαμο τον 
9Ασκληπιείου Βούλας, σαν να ερχό
ταν άπό άλλο κόσμο, ακόυσα τη 
φωνή τής μάνας μου και δύο άλλων 
ανθρώπων πού κουβέντιαζαν.

'Η  συζήτηση γινόταν σέ εγκάρ
διο τόνο. Προσπάθησα να αναγνω
ρίσω τις φωνές των συνομιλητών 
τής μάνας μου άλλα δεν μου θύμιζαν 
τίποτε. Μετά έβαλα τα δυνατά μου 
να άνοίξω τα μάτια μου για να 
άντιληφθώ τι συμβαίνει και μόλις 
κατώρθωσα να σηκώσω λίγο τα 
βλέφαρά μου, είδα μέσα σέ μια 
θολούρα πού έμοιαζε πολύ μέ πυκνή 
ομίχλη, τή σιλουέττα τής μάνας μου 
και δύο άντρων μέ στρατιωτική 
στολή.

Περίεργο! είπα μέσα μου. Τι 
γυρεύουν στο σπίτι μας Χωροφύ
λακες. Ταυτόχρονα, το μυαλό μου 
θόλωσε περισσότερο γιατί τίποτε 
γύρω μου δέν έμοιαζε μέ το υπνο
δωμάτιό μου.

Γιά να βεβαιωθώ &ν έβλεπα όνειρο 
ή ζοϋσα τήν πραγματικότητα, επι
στράτευσα όλες μου τις δυνάμεις 
καί φώναξα: Μαμααά.

Τότε πραγματικά ένοιωσα τήν 
παρουσία τής μάνας μου, πού μέ 
λαχτάρα μέ άγκάλιασε, δόξασε το 
Θεό πού μίλησα, άρχισε νά μέ 
φιλάει καί καθώς ξεκόλλαγε άπό 
άπάνω μου, τά καυτά της δάκρυα 
πότιζαν τά μάγουλά μου. Τήν ίδια 
στιγμή, ένα άντρικό χέρι χαΐδευε 
το κεφάλι μου καί είδα μέσα σέ 
κείνη τή σκοτούρα πού είχε πλακώ
σει τά μάτια μου δύο σκιές νά στέ
κουν στήν άλλη πλευρά του κρεβα
τιού μου.

Το γεγονός ότι δέν μιλούσαν 
καθόλου άπό τή στιγμή πού ήρθαν 
κοντά μου, μού έδωσε νά καταλάβω 
ότι όλοι τουξ ήταν συγκινημένοι.

Φαίνεται πράγματι ότι οι δύο 
αυτοί άντρες, συμμερίστηκαν τήν 
δικαιολογημένη συγκίνηση τής μά
νας μου, πού ύστερα άπό τόσες μέρες 
ακούσε τή φωνή μου καί γιά νά τήν 
άφήσουν μόνη κοντά μου, θέλησαν 
νά αποχωρήσουν. Ξαφνικά όμως 
ξεκόλλησε και ή μάνα μου άπό πάνω 
μου καί πήγε νά τούς κατευοδώσει.

Πάλι μεταξύ τους άκούστηκε 
ένας διάλογος γεμάτος αβρότητες 
καί ευχές γιά περαστικά μου. 9Από 
τήν άλλη μεριά ή μάνα μου φαίνεται

ότι μαζί μέ το ευχαριστώ πού έλεγε, 
έκαμε καί μιά χειρονομία πού ξά
φνιασε τού ξένους αυτούς ανθρώπους, 
γιατί ακόυσα τον ένα άπό αυτούς 
νά λέει:

«Προς Θεού κυρία Χρονοπούλου. 
Τι πράγματα εϊνα αυτά; Δέν θέλουμε 
νά νοιώθετε υποχρεωμένη, γιατί 
δέν κάναμε τίποτε περισσότερο άπό 
το καθήκον μας. Νομίζω ότι στή 
θέση μας κάθε άνθρωπος θά έκανε 
το ίδιο».

f Υπέθεσα ότι κάτι θέλησε νά τούς 
προσφέρει ή μάνα μου καί κείνοι οι 
άνθρωποι δέν το δέχτηκαν. 9Ενώ 
ένα σωρό ερωτηματικά μαζεύονταν 
στή σκέψη μου, ψάχνοντας γιά το 
γιατί.

'Όταν έφυγαν οι άγνωστοι επι
σκέπτες, ή μάνα μου γύρισε κοντά 
μου.

"Ηθελα πολύ νά μέ πληροφορήσει 
γιά πολλά πράγματα, άλλά μιά άκα
τανίκητη δύναμη σφάλιζε το στόμα, 
τά μάτια μου, ένας κρύος ιδρώτας 
μέ σπασμούς κάλυπτε όλο μου το 
σώμα, ενώ άπό τούς πόνους νόμιζα 
ότι στά αυτιά μου σφυροκόπαγαν 
χίλιοι δαίμονες.

"Ετσι δέν βρήκα το κουράγιο 
νά ξαναμιλήσω στή μάνα μου, πού 
φαίνεται ότι κατάλαβε τήν κατά
στασή μου καί κάλεσε άμέσως κοντά 
μου, τούς γιατρούς τού νοσοκομείου.

“Οπύος έμαθα άργότερα, είχαν 
περάσει άκόμα δύο εικοσιτετράωρα 
άπό τήν ημέρα εκείνη πού πρωτο- 
μίλησα, είδα καί άκουσα όσα παρα
πάνω σάς άνάφερα. Είχα άποχτήσει 
πιά τις αισθήσεις μου. Είχα πλήρη 
συναίσθηση τού τόπου, τού χρόνου 
καί τής κατάστασής μου.

01 γιατροί μού είχαν κάνει τά 
απαραίτητα στήν περίπτωσή μου 
τέστ καί είχαν επιτρέψει τις πρωινές 
ώρες τής ήμέρας εκείνης σέ ένα 
9Ενωμοτάρχη τής Τροχαίας καί 
ένα Χωροφύλακα νά μού πάρουν 
κατάθεση, γιά το άτύχημα πού 
είχα πάθει.

9 Από τις ερωτήσεις πού μού 
έκαναν, κατάλαβα ότι προσπαθού
σαν νά άνακαλύψουν τά αίτια πού 
προκάλεσαν το άτύχημά μου. Μέ 
τή συζήτηση πού είχα μαζί τους 
βεβαιώθηκα άκόμη ότι αυτοί μέ 
είχαν μεταφέρει στο νοσοκομείο 
μετά τό άτύχημά μου καί είχαν 
έρθει καί άλλες φορές γιά τον ίδιο 
σκοπό.
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Φεύγοντας μου είπαν: «Φιλαράκο 
μην το λες ούτε τον παπά, φτηνά 
τη γλύτωσες».

9Από το διάγραμμα της πορείας 
τής υγείας μου είδα δτι είχα έρθει 
στο νοσοκομείο με «βαρείας μορφής 
εγκεφαλική διάσειση, κάταγμα στο 
μηριαϊον και μώλωπες σε πολλά 
σημεία του σώματός μου».

9Από τ ι δλα αυτά; Δεν ήθελα 
εξηγήσεις, τά θυμόμουνα δλα. Κάτι 
μικρολεπτομέρειες πού μου έλειπαν 
τις πληροφορήθηκα από τούς τρο
χονόμους πού μου είχαν πάρει το 
πρωί κατάθεση.

9Εκείνο τώρα πού μου τριβέλιζε 
το μυαλό ήταν, τ ι ήξερε ή μάνα μου 
και έκανε τόσες ντεμενάδες στούς 
Χωροφύλακες προχθές.

Μου δόθηκε και γ ι αυτό ή ευκαι
ρία ένα απόγευμα, καθώς βρέθηκα 
μόνος μου με τη μάνα μου νά τό 
ερευνήσω. 9Έ τσ ι την παρακάλεσα 
νά μου εξηγήσει τ ι ακριβώς έκανε 
προ ήμερανν στούς Χωροφύλακες 
και είχαν διαμαρτυρηθή.

9Εκείνη, πήρε ένα σοβαρό ύφος, 
κούνησε περίεργα τό κεφάλι της 
και άρχισε νά μου λέει:

«Παιδί μου, εμείς οι άνθρωποι 
πολλές φορές είμαστε άδικοι και 
και αχάριστοι και πρώτη εγώ. 9Από 
τό 1958, πού κάποιος αστυνομικός 
έπιασε τον πατέρα σου γιά οφειλές 
του στην 9Εφορία, δέν είχα μάτια 
νά δώ Χωροφύλακες, παρ9 δτι, τό 
φταίξιμο ήταν του πατέρα σου, 
γιατί αμέλησε, καίτοι τον είχαν 
πολλές φορές ειδοποιήσει, τις οφει
λές του. 9Από μέρες δμως τώρα έχω 
αλλάξει γνώμη και προχθές ώμολό- 
γησα την αμαρτία μου σέ κείνους 
τούς Χωροφύλακες και θέλησα, φι
λώντας τους τά χέρια νά πάρω 
από 8λονς τους συγχώρεση».

Τούτα τά λόγια τής μάνας μου, 
πού πρόδιναν και την ψυχική της 
συντριβή έγιναν φωτιά στή μπα
ρουταποθήκη πού φώλιαζε μέσα 
μου. Δέν ξέρω γιατί μέ πείραξε τό 
ύφος της. 'Ομολογώ πώς αγρίεψα, 
κοκκίνησα από τό θυμό μου και μέ 
ένα ύφος, πού δέν θυμάμαι αν μετα
χειρίστηκα ποτέ μιλώντας μέ τή 
μάνα μου, τήν διέκοψα απότομα 
γιά νά τής υπενθυμίσω, δτι δέν 
μου δίνει απάντηση σέ κείνο πού 
τήν ρώτησα.

9Εκείνη πάλι ήρεμη, γαλήνια δσο 
ποτέ, κατάλαβε δτι μου είχε κοστί

σει γιατί μίλαγε μέ τόσο σεβασμό 
γιά τούς Χωροφύλακες και μου είπε: 
«Γιάννη μου, μπορεί νά γέρασα 
αλλά δέν ξεκούτιανα. Στήν ερώτησή 
σου απαντάω, μά άρχισα από μα- 
κρυά γιά νά δείξω δτι πολλές φορές 
αδικούμε τούς ευεργέτες μας».

Αυτή ή απάντηση τής μάνας μου 
μού δημιούργησε ώρισμένες υπό
νοιες.

«Κάποιο λάκκο έχει ή φάβα» 
συλλογίστηκα. Πήρα αμέσως στρο
φές, νόμισα πώς βρήκα τήν αιτία 
και πεισμωμένος καθώς ήμουνα 
τής είπα:

«"Αα κατάλαβα, σέ συγκίνησαν 
προχτές, οι Τροχονόμοι γιατί σού- 
πανε δτι ήρθαν νά μέ Ιδούν. "Α μ  
δέν ήρθαν \γι αυτό μάνααα.... Και 
θριαμβευτικά σά νά τής γκρέμιζα 
ένα ψεύτικο πύργο από παράλογες 
εντυπώσεις τής πέταξα.

«rΗρθαν νά μέ ανακρίνουν κακο
μοίρα μου. ΤΗρθαν νά μού κάνοχτν 
μήνυση αλλά δέν μέ έρριξαν στις 
παγίδες τους. Μπάς και νόμισες δτι 
τούς πήρε δ πόνος γιά τον κανακάρι 
σου ; Μήν ανησυχείς τή δουλειά τους 
θέλανε νά κάνουνε.....»

Νόμισα δτι ύστερα από δλα αυτά 
βζρα ξεριζώσει κάθε καλή γνώμη 
τής μάνας μου γ ι αυτούς τούς αν
θρώπους και περίμενα τώρα εύλογα 
τήν εκδήλωση τής οργής της.

9Απογοητεύτηκα δμως γρήγορα, 
καθώς μέ πολλή λύπη τήν άκουσα 
νά λέει:

«*Α χ  παιδί μου, Νά 9ξερες πόσο 
άδικος είσαι θά σκέπαζες τό πρό
σωπό σου από ντροπή. Βιάστηκες 
σάν νέος νά κατηγορήσεις δύο αν
θρώπους πού είναι πολύ ανώτεροι 
από εμάς. "Έτσι επιπόλαια δλοι μας 
βγάζουμε τά συμπεράσματά μας, 
γιαύτό και έχουμε παραξηγήσει μιά 
τάξη ανθρώπων, πού δέν προσφέρει 
μόνο τις πολύτιμες υπηρεσίες της 
γιά τήν ήσυχία και τήν άσφάλειά 
μας, αλλά και τή ζωή της και τό 
αίμα της αν συντρέξει ανάγκη».

"Ακοχχγα τά λόγια τής μάνας μου 
και αισθανόμουν απελπισμένος γιατί 
δέν είχα ακόμα κλονίσει τήν πίστη 
της γιά τούς αστυνομικούς. Ταυτό
χρονα έψαχνα νά μαντέψω τούς λό
γους πού τήν είχαν κάνει εδώ και 
κάμποση ώρα συνήγορο τώτν Χωρο
φυλάκων.

9Επειδή δμως δέν εύρισκα τό 
μίτο τού μυστηρίου πού έκρυβε, τήν

άφησα και συνέχιζε ανενόχλητη.
«Ναι παιδί μου, εμείς οι πολίτές, 

πολλές φορές, από γεγονότα πού δέν 
καλό εξετάζουμε, παίρνουμε πάντ)α 
τό μέρος τιον ανθρώπων πού θεω
ρούμε αδυνάτους. Νά, λόγου χάριν 
βλέπουμε κάποιον νά τον συλλαμβά
νουν οι αστυνομικοί και λέμε: Τον 
κακομοίρη τον κάψανε οι αγριάν
θρωποι. 9Ερωτήσαμε δμως ποτέ νά 
μάθουμε, τ ι σόι άνθρωπος ήταν 
αυτός δ κακομοίρης; Μάθαμε αν 
έκλεψε, αν σκότωσε και άν ζημίωσε 
τό κοινωνικό σύνολο; Μή μού πεις 
δτι τόκανες τού λόγου σου; "Ας 
είμαστε παιδί μου ειλικρινείς. Ποτέ 
δέν μάς βασάνισαν τέτοιες σκέψεις. 
Ποτέ δέν συμμεριστήκαμε τή δου
λειά εκείνων τατν ανθρώπων πού 
φροντίζουν έκτος τδχν άλλων νά μάς 
απαλλάξουν από τά παράσιτα πού 
απειλούν νά φέρουν στήν κοινωνία 
μας τούς νόμους τής ζούγκλας.
9Αντίθετα τούς βλέπουμε σάν μπα
μπούλες και φοβερίζουμε τά παιδιά 
μας μέ δαύτους, γιά νά τά προδια
θέτουμε άσκημα απέναντι τους από 
τήν βρεφική τους ά^όμα ηλικία.

"Ολα αυτά παιδί μου, τά συλλο
γιέμαι δύο ήμέρες τώρα και από 
τύψεις δέν μπορώ νά κοιμηθώ. 
"Αν θέλεις νά μάθεις τό γιατί, σέ 
πληροφορώ δτι εσύ είσαι ή αιτία.

"Αν δέν ήταν στο γύψο και δεμένο 
ψηλά τό δεξί μου πόδι, θά πήδαγα 
δρθιος πάνω στο κρεβάτι μου. "Ετσι 
καθώς ήμουνα δμως φασκιωμένος, 
άρκέστηκα μέ ασυνήθιστο έντονο 
ύφος νά φωνάξω: «9Εγώ; γιατί; 
για. πιο λόγο;» θ ά  σού τό είπώ 
παιδί μου, γιά νά σού γίνει μάθημα, 
δπως έγινε και σέ μένα.
«Είναι ένα γερό χαστούκι, αλλά 
φαίνεται δτι έτσι ξυπνάμε εμείς 
οι αχάριστοι». Και συνέχισε ή μητέ
ρα μου:

«Καθώς θά θυμάσαι, την μέρα 
πού έπαθες τό ατύχημα δ πατέρας 
σου ήταν στο φαρμακείο μας πού 
διημέρευε. "Ετσι δ 9Αξιωματικός 
τής Τροχαίας τής Γλυφάδας ενημέ
ρωσε εμένα γιά αυτό. Γιά νά μή 
τρομάξω μού είπε δτι δέν έχεις πά- 
θει τίποτε τό σοβαρό καί δτι είσαι 
στο νοσοκομείο τής Βούλας. Σκύ
φτηκα δτι δέν έπρεπε νά τρομάξω 
και τον πατέρα σου. Πήρα λεφτά. 
"Αρπαξα τό πρώτο ταξί και ήρθα 
κατ ευθείαν ότό χειρουργείο. Μού 
είπαν δτι σέ είχαν φέρει έδώ, σέ
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βρήκα σέ κακά χάλια και μετά πήγα 
ατό ταμείο τον νοσοκομείου νά πλη
ρώσω γιά τήν είσοδό σου·

9Από ένα διάλογο ίκεΐ Ακόυσα 
δτι δεν μάς είχαν χρεώσει αίμα 
γιατί δύο Χωροφύλακες είχαν προσ- 
φερθεϊ και είχαν δώσει δωρεάν το 
δικό τους. 9Απόρησα και θέλησα 
νά βεβαιωθώ. Πήγα πάλι στο χει
ρουργείο καί άπό την προϊστάμενη 
έκπληκτη πληροφορήθηκα δτι οΐ 
τροχονόμοι πού σέ μετέφεραν έκει, 
άκουσαν τούς γιατρούς νά λένε δτι 
είχες ανάγκη αμέσου έπεμβάσεως, 
αλλά θά έπρεπε πρώτα νά εξασφα
λίσουν μιά ποσότητα αίματος. Προ 
της αναβολής λοιπόν και του κινδύ
νου πού διέτρεχες, έδωσαν πρόθυμα 
και δωρεάν αυτοί τό αίμα τους γιά 
νά σέ κρατήσουν στη ζωή.

« 'Η  πράξη τους αυτή, μέ έκανε 
νά κλάψω καϊ νά άναλογισθώ, πόσο 
πιο ψηλά στέκουν αυτοί οι άνθρωποι 
άπό μάς τούς ύπολοιπούς.

«θαύμασα τή χειρονομία τους, 
πού ξεπερνά τό έπαγγελματικό τους 
καθήκον καί στη συνείδησή μου 
πήραν τή θέση πού τούς ταιριάζει. 
"Αν έχω άδικο περιμένω νά μέ κρί
νεις».

Προς στιγμή ένοιωσα έξουθέ- 
νωση και συντριβή, τράβηξα κοντά 
μου τή μάνα μου πού είχε βουρκώ
σει και άφησα τά δάκρυά μου νά 
πλημμυρίσουν στά μάτια μου.

Φαίνεται δμως δτι και πάλι κυ
ριάρχησε μέσα μου ένα άλλόκοτο 
πείσμα. Δέν ξέρω γιατί άφοϋ ήμουν 
νικημένος και έξουθενωμένος, προσ
πάθησα πάλι νά μειώσω τήν άξια 
τής προσφοράς έκείνων τών ανθρώ
πων και δταν πιά είχαμε ηρεμήσει, 
τόλμησα νά πώ στή μάνα μου:

«Τούς θεατρίνους, ήρθαν και σου 
πήραν συχαρήκια. *Ετσι δέν είναι; 
Μήμοϋ πεις πάλι δτι στά είπε δλα 
αυτά ή προισταμένη;»

Τότε είδα μιά μάνα άλλοιώτικη, 
άγανάκτησε, μου έβαλε τις φωνές 
και μέ λυγμούς μου ορκίστηκε στή 
ζωή μου, δτι άντίθετα, αυτά τά 
παιδιά δέν τής έκαναν τήν παραμι
κρή νύξη γιά αυτή τήν προσφορά 
τους.. Γιά άλλη μιά φορά είχα 
ύποστεΐ ψυχρολουσία καί σάς βε- 
ναιώνω δτι έκείνη τή στιγμή ντρά
πηκα,δσο ποτέ στή ζωή μου. Είχα 
αποπειραθή νά μειώσω μιά μεγάλη 
προσφορά δύο άνθρώπων, πού έγώ,

ίσως νά μήη είχα τή δύναμη νά κάνω 
ποτέ.

Προσπάθησα δ αδιάντροπος νά 
αμαυρώσω μιά ανθρώπινη, μιά υπέ
ροχη πράξη, πού έγινε άπό δύο συν
ανθρώπους μου αθόρυβα, ανυπόκριτα 
καί χωρίς ύποψία προσδοκίας αμοι
βής. Ταυτόχρονα ή μάνα μου μου 
έλεγε:

«Παιδί μου, σάν γίνεις καλά, τρέ- 
ξε νά βρής τά περήφανα εκείνα παι
διά καϊ φίλησέ τους τά χέρια, δπως 
έπιχείρησα προχθές νά κάμω έγώ, 
μά κείνοι δχι μόνον δέν μέ άφησαν 
αλλά άντίθετα, μέ ευχαριστούσαν, 
γιατί τούς έδωσες τήν ευκαιρία νά 
κάνουν τό καθήκον τους, δπως χι
λιάδες άλλοι συνάδελφοί τους έχουν 
κάνει σέ άλλους συνανθρώπους μας, 
χωρίς τυμπανοκρουσία.

Καμάρωσε τώρα γιά τούς άνθρώ- 
θρώπους αυτούς. Θαύμασε τό ψυχι
κό τους μεγαλείο. Τρέξε νά τούς 
γνωρίσεις καί νά τούς ευχαριστή
σεις, προσπάθησε νά τούς μιληθείς, 
άξίζειΙΙΙ».

Τήν άλλη μέρα τό πρωί, λές καί 
ήταν βαλτός άπό τήν μάνα μου, 
άνοιξε τήν πόρτα τού θαλάμου μου 
ένας μοτοσυκλεττιστής Χωροφύ
λακας.

Μέ πολλή συμπάθεια καί ένα 
πλατύ χαμόγελο μου έσφιξε τό χέρι 
καί μου ευχήθηκε τιεραστικά. Τον 
άναγνώρισα άμέσως. ΎΗταν δ Χω
ροφύλακας πού μέ είχε σταματήσει 
στήν πλατεία τής Γλυφάδας καί 
ήθέλε νά μέ γράψει γιατί έτρεχα 
δαιμονισμένα. Τή γλύτωσα δμως, 
γιατί καθώς κράταγα κάτι φάρμακα 
στήν τσάντα μου, τού δικαιολογή
θηκα, δτι τά πάω στή Βάρκιζα 
γιά νά σωθή κάποιος συνάνθρωπός 
μας πού τά είχε ανάγκη.

Δέν φάνηκε νά μέ πολυπίστεψε 
μά μου είπε:

«Φύγετε κύριε, αλλά προσέχετε, 
γιατί άν τρέχετε έτσι βάζετε τή 
δική σας ζωή σέ κίνδυνο καί άν λέτε 
αλήθεια, έσεϊς είστε πολύ νέος 
καί πρέπει νά ζήσετε νά σώστε καί 
άλλους πού ίσως σάς χρειαστούν 
αύριο».

Σάν έπιασε τό ψέμμα μου, έτριψα 
τά χέρια μου άπό χαρά, χωρίς νά 
υπολογίσω τή συμβουλή του, ξανάρ
χισα νά τρέχω καί μετά άπό τά 
9Αστέρια τής Γλυφάδας άρχισα νά 
μετράω τά αυτοκίνητα πού προσ

περνούσα.
Στο ύψος δμως τής στροφής προς 

τό Καβούρι άπό ταχύτητα καί κακό 
υπολογισμό ξέφυγα άπό τό δρόμο 
καί χτύπησα σέ μιά κολώνα τής 
Δ.Ε .Η . Τώρα μάθαινα άπό τον 
ίδιο αυτό Τροχονόμο δτι μετά άπό 
λίγα λεπτά άκουσε στή μοτορόλα 
τής μηχανής του ένα περιπολικό 
νά διαβιβάζει:

9Από 1—5—17 προς Κέντρο.
«*Αναφέρεται άνστροπή δικύκλου 

εις διασταύρωσιν Καβουριού, δδηγός 
Γιάννης Χρονόπουλος, ετών 20, 
φοιτητής, τραυματισθείς σοβαρώς 
διακομίζεται εις 9Ασκληπιειον».

Είπαμε πολλά μέ εκείνο τον τρο
χονόμο καί δταν μέ άποχαιρέτησε 
μού είπε:

Λυπάμαι, ίσως φταίω πού σέ 
πίστεψα, μιά κλήση ίσως σέ γλύ
τωνε άπό αυτό τό άτύχημα:

'Ομολογώ δτι άπό ντροπή δέν 
είχα μάτια νά τον άντικρύσω. 9Αλή
θεια! κείνη τή στιγμή ήμουν ένα 
ανθρώπινο ράκος. Μπροστά του 
ήμουν ένας τιποτένιος, ένας υπόδι
κος, ένας ψεύτης καί ένας μικρός 
άνθρωπος, πού μέχρι χθές, δέν είχα 
αυτόν καί δλους τούς συναδέλφους 
του σέ υπόληψη, γιατί δέν είχα στά 
σοβαρά μετρήσει τή μεγάλη απο
στολή τους.

Τήν άλλη μέρα, καθώς δέν έφευγε 
άπό τό νού μου ή μεγάλη μου ύίπο- 
χρέωση σ9 αυτούς τούς ανθρώπους, 
σκέφτηκα δτι δ καλύτερος τρόπος 
γιά νά ζητήσω άπό δλους τους συ
γνώμη} ήτο νά γράψω αυτή τήν 
ιστορία καί νά παρακαλέσω νά δη- 
μοσιευθή στο περιοδικό τής Χωρο
φυλακής.

Νόμιζα δτι έτσι ήταν δ καλύτερος 
τρόπος νά ξεπλύνω τήν ντροπή μου 
γιά δ,τι χωρίς λόγο, μπροστά άπό 
λίγες ήμέρες αισθανόμουν γιά τούς 
αστυνομικούς.

Και ένοιωσα τήν ανάγκη καί τήν 
ύποχρέωση, νά φωνάξω μέ δλη τή 
δύναμη τής ψυχής μου δημόσια 
νά τό άκούσουν δλοι οι νέοι τής 
γενιάς μου καί νά προβληματισθούν:

«Συγνώμη καλοί μου φίλοι, άπό 
σήμερα θά σάς αγαπώ σάν τά άδέρ- 
φια μου. ”Οχι γιατί τό αίμα σας 
τρέχει στις φλέβες μου, αλλά γιατί 
ένα ατύχημά μου, μέ έκανε νά μάθω 
πόσα προσφέρετε σεις στήν κοινωνία 
αθόρυβα, ένώ εμείς σάς κακολο
γούμε».
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Η Λ Ι Ο Π Λ Η Ξ Ι Α
η κοινώς ήλίαση

ΚΩΝ]ΝΟΥ ΑΝΤΩΝΑΚΗ, Υπιάτρου Χωροφυλακής

Όρισμός — αιτιολογία

Ηλιοπληξία ή Ήλίαση ή Σει- 
ρίαση είναι βαρειά διαταραχή του 
όργανισμοϋ και όφείλεται στην 
άμεση και παρατεταμένη έπίδραση 
των ήλιακών άκτίνων στο κεφάλι 
και τον αυχένα, έμμεσα δέ σέ 
βλάβη των μηνίγγων και του έγ- 
κεφάλου.

"Αν δέ ή έπίδραση των ήλιακών 
άκτίνων διαρκέσει γιά πολύ καί 
ύπάρχει αύξηση τής θερμοκρασίας 
του άέρα καί ή σχετική ύγρασία 
τής άτμόσφαιρας άνέβει τουλά
χιστον στο 70 ο]ο, τότε ή ήλίαση 
μετατρέπεται σέ θερμοπληξία.

Κατά τήν θερμοπληξία λόγω 
τής υπερβολικής αύξησης τής θερ
μοκρασίας του περιβάλλοντος, κο
ρεσμού τής ατμόσφαιρας άπό 
ύδρατμούς καί άκινησίας τού άέρα, 
στέκεται άδύνατη ή έξάτμιση τού 
ίδρωτα καί αρα άδύνατη καί ή 
άποβολή θερμότητας άπό τό σώμα.

Μετά τά ανωτέρω σάν προκα
ταρκτικά καί έπεξηγηματικά καί 
πριν μιλήσω γιά τά συμπτώματα— 
θεραπεία προφύλαξη, θά ήταν 
παράλειψή μου νά μή άναφερθώ 
γιά λίγο στά εύεργετικά άποτελέ- 
σματα τών ήλιακών άκτίνων στο 
σύνολο τού οργανισμού.

«Μέτρον άριστον» έλεγαν οί 
πρόγονοί μας. Κατάχρηση έκθεσης 
στον ήλιο =  ήλίαση καί τά κα
ταστρεπτικά της άποτελέσματα.

Ή  μέ μέτρο έκθεση στον ήλιο =  
εύνοϊκή έπίδραση στήν πνευματι
κή, ψυχική καί σωματική εύεξία.

"Ετσι ή ήλιοθεραπεία όταν γί
νεται σύμφωνα μέ τις οδηγίες τών 
ειδικών ιατρών δίνει ικανοποιη
τικά καί πολλές φορές άριστα 
άποτελέσματα. 'Αντίθετα ή υπερ
βολική έκθεση στον ήλιο (ήλιο- 
χρηστία, ήλιόλουτρα) τού άκα- 
θοδήγητου καί άπληροφόρητου κοι 
νού έχει όχι σπάνια δυσάρεστες 
καί έπιβλαβεις συνέπειες.

Οί εύνοΐκές καί θεραπευτικές 
ένέργειες τής ήλιοθεραπείας στις 
σωματικές λειτουργίες τού όργα- 
νισμού είναι πολλές. Πρώτα - πρώ
τα γίνεται καλλίτερη ρύθμιση τής 
κυκλοφορίας τού αίματος, έρεθί- 
ζονται τά αίμοποιητικά όργανα 
(σπλήνα, μυελός οστών), αύξάνε- 
ται μέ μέτρο ό άριθμός τών λευ
κών αιμοσφαιρίων, τών αιμοπε
ταλίων. Αύξάνεται ή άνταλλαγή 
τής ύλης μέ άποτελέσματα τήν 
λήψη περισσότερης τροφής, άρα 
καλλίτερη διατροφή, (αύξηση καί 
τής γενικής άντίστασης τού όργα- 
νισμοΰ καί ένίσχυση τού άμυντι- 
κού συστήματος).

Έ τσι έξηγειται καί ή ευνοϊκή 
ένέργεια τής ήλιοθεραπείας στήν 
φυματίωση τών πνευμόνων, τών 
άρθρώσεων καί τών οστών. 'Ακό
μα, έτσι αύξάνεται άνάλογα καί 
τό ποσό τού σιδήρου, τού άσβε- 
στίου καί τού φωσφόρου τού ορ
γανισμού καί μέ τήν αύξηση τών 
δύο τελευταίων (δηλ. άσβεστίου 
καί φωσφόρου) έξηγοΰνται οί βελ
τιώσεις καί θεραπείες άσθενών 
άπό παιδική τετανία, (σπασμοί 
άπό έλλειψη άσβεστίου άπό κακή 
λειτουργία τεσσάρων, συνήθως, 
πολύ μικρών άδένων πού λέγονται

Παραθυρεοειδείς καί πού βρίσκον
ται στο λαιμό στήν πίσω έπιφά- 
νεια τού μεγάλου καί πολύ σπου
δαίου άδένα, τού θυρεοειδή).

Δερματικά έλκη (πληγές), δερ
ματικές μολύνσεις, τραυματισμοί 
τού δέρματος, έπηρεάζονται εύ- 
νοϊκά άπό τήν ήλιοθεραπεία, γε
νικά δέ έπιτυγχάνεται ταχύτερη 
έπούλωση.

Ή  έπίδραση τής ήλιοθεραπείας 
στον ψυχισμό ύγιών καί άσθενών 
είναι σέ όλους γνωστή. Ή  έπί
δραση αύτή είναι κατά πάσα πι- 
πιθανότητα όρμονικής προέλευσης. 
"Ισως έμεις οί νοτιώτεροι λαοί 
άπό συνήθεια δέν είμαστε σέ θέση 
νά άντιληφθοΰμε τήν αύξηση τής 
ψυχικής διάθεσης τών βορειό
τερων λαών όταν βρίσκονται στο 
περιβάλλον τού ήλιόλουστου κλί
ματος τής δικής μας χώρας.

Συμπτώματα ήλίασης :

Τά πρωταρχικά καί πλέον χα
ρακτηριστικά συμπτώματα είναι 
ή έντονη καί άκατανίκητη δίψα, 
ή ξηρότητα τού στόματος, τού 
φάρυγγα καί τού δέρματος. 
'Ακόλουθα, ζωηρή έρυθρότητα τού 
τριχωτού μέρους τού κεφαλιού 
καί τού προσώπου. Σέ βαρύτερες 
περιπτώσεις, τό πρόσωπο κα
λύπτεται άπό άφθονους ιδρώτες, 
ζάλη, πόνο στο κεφάλι καί τό 
στήθος, κατάπτωση τού όργανι- 
σμού, άδυναμία στις κνήμες, δυ
σφορία, αίσθημα συστροφής τού 
στομάχου (ναυτία - έμετοι), δυ
σκολία στήν ούρηση, αίσθημα 
πνιγμού, βραχνάδα φωνής καί βοή 
στά αύτιά. Ό  πυρετός είναι πάν
τοτε σταθερός καί μπορεί νά φθά- 
σει ή καί ξεπεράσει τούς 42ο 
Κελσίου. Περισσότερο θερμό όμως 
είναι τό δέρμα, πού άναδίνει καί 
χαρακτηριστική μυρωδιά. Υ πάρ
χει δύσπνοια καί ταχυσφυγμία. 
Οί διαταραχές τής όρασης είναι 
πραγματικά περίεργες, γιατί ό άσ- 
θενής βλέπει όλα τά άντικείμενα 
σάν νά έχουν ομοιόμορφο χρω
ματισμό. Τέλος άκολουθοΰν λυ- 
ποθυμικά φαινόμενα, άπώλεια τής 
συνείδησης καί θάνατος άπό άσφυ- 
ξία μέ σπασμούς.

Δέν είναι σπάνια καί ή κεραυνο
βόλος μορφή* Σ’ αύτή τή μορφή 
ό άσθενής κλονίζεται, ταλαντεύ
εται γιά μιά στιγμή σάν μεθυ
σμένος, χάνει τις αισθήσεις του 
καί πέφτει χωρίς προειδοποιητικά
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φαινόμενα, καμμιά φορά δέ και 
κατά τήν διάρκεια συνομιλίας.

Πολύ πετυχημένη είναι ή πα
ρομοίωση τής έπίδρασης τών ήλια- 
κών άκτίνων μέ τό μαχαίρι του 
χειρουργού, καθ’ δτι μπορεί νά 
φέρει τήν εύλογία σε σωστή πο
σολογία, άνεπανόρθωτες δέ κα
ταστροφές σε άμετρες χρήσεις.

Πρέπει έπίσης νά άναφερθεΐ 
δτι παρατηρήθηκε άναζωπύρωση 
(έπανεμφάνιση) φυματίωσης τών 
πνευμόνων και μάλιστα μερικές 
φορές μέ Ισχυρή αίμόπτυση, (ίσως 
γιατί δροϋν μαζί μέ τις ύπεριώδεις, 
έρυθρές καί υπέρυθρες άκτίνες).

Θ ε ρ α π ε ί α :

Μεταφέρουμε τον άσθενή, χωρίς 
χρονοτριβή, σέ μέρος δροσερό, 
ευάερο, σκιερό, ή κάτω άπό δέν
δρα. Τον τοποθετούμε σέ ύπτια 
θέση καί άπαγορεύουμε τήν συγ
κέντρωση γύρω άπό αύτόν περί
εργων, δπως γίνεται συνήθως, γιά 
νά μήν έμποδίζεται * ό άερισμός. 
Άφαιροΰμε τά βαρειά ρούχα καί 
άερίζουμε τό σώμα του μέ όποιο- 
δήποτε πρόχειρο μέσο (βεντάλια 
ή χαρτόνι). Τοποθετούμε κρύες 
κομπρέσσες ή παγοκύστη στο μέ
τωπο καί τό κεφάλι, διαβρέχουμε 
τό πρόσωπο, τον τράχηλο, τό 
στήθος καί τό σώμα μέ κρύο νερό 
καί έφαρμόζουμε ζωηρές έντριβές 
στά άκρα (άπό τήν περιφέρεια 
προς τό κέντρο) καί στήν καρδια
κή χώρα.

Δίνουμε στον άσθενή νά άνα- 
πνεύσει ξύδι, αιθέρα ή άμμωνία 
καί άν μπορεί νά πιει τού δίνουμε 
άφθονα υγρά, τσάι ή έλαφρό καφέ 
(μέ τό κουταλάκι), μικρές ποσό
τητες μαγειρικό άλάτι γιά νά 
άναπληρώσει αύτό πού χάνει ό 
όργανισμός του μέ τήν έντονη 
έφίδρωση. Στή συνέχεια διαγεί- 
ρουμε τά κέντρα τής άναπνοής 
καί τής κυκλοφορίας μέ καρδιο
τονωτικές ένέσεις (καφεΐνη — κο- 
ραμίνη — λοβελίνη). Τήν άλλη 
ήμέρα καί άν ό άσθενής διατηρεί 
τις αισθήσεις του, τού δίνουμε 
άλατούχο καθαρτικό. "Αν έχει χά
σει τήν συνείδησή του τού κά
νουμε λουτρό 8ο Κελσίου γιά 
5 ■— 10 λεπτά τής ώρας καί σιγά— 
σιγά αύξάνουμε τήν θερμοκρασία 
τού νερού μέχρι 40ο Κελσίου. 
'Ενώ διαρκεΐ τό λουτρό, τοπο
θετούμε στο κεφάλι του κρύες 
κομπρέσσες καί έφαρμόζουμε ζωη

ρές έντριβές στήν καρδιακή χώρα. 
'Αδειάζουμε τό έντερο μέ ύπο- 
κλυσμούς. Στις άσφυκτικές κα
ταστάσεις δίνουμε όξυγόνο καί 
έφαρμόζουμε τεχνητή άναπνοή. 
"Αν ό άσθενής πέσει σέ κώμα, τού 
κάνουμε άφαίμαξη καί όσφυονω- 
τιαία παρακέντηση.

Πορεία — Πρόγνωση :

Στις έλαφρές μορφές ή πορεία 
διαρκεΐ 2—3 ήμέρες, ένώ στις 
βαρειές, πού σπάνια θεραπεύον
ται, διαρκεΐ 8—15 ήμέρες. Τέλος 
στήν κεραυνοβόλο μορφή άν δέν 
ξανάβρει τις αισθήσεις του μετά 
τό χάσιμο τής συνείδησης, πέφτει 
σέ κώμα καί ληθαργικό ύπνο, 
πού σέ λίγες ώρες καταλήγει σέ 
θάνατο.

Ή  θεραπεία τού άσθενή προ- 
αναγγέλεται μέ πτώση τής θερ
μοκρασίας, άφθονη έφίδρωση, έπα- 
ναφορά τού σφιγμού στο φυσιο
λογικό καί έπαναπόκτηση τής άν- 
τίληψης. Σχεδόν δμως πάντοτε 
παραμένει γιά λίγο χρόνο έξα- 
σθένηση, άνικανότητα γιά έργα- 
σία, πονοκέφαλος, ευαισθησία καί 
έλάττωση τής άκοής καί τής δρά
σης. Σέ νεαρά άτομα μερικές φορές 
παρατηρήθηκε μετά άπό ήλίαση 
άνοια, (δηλ. βλάβη τού εγκεφάλου 
μέ έλάττωση τής μνήμης καί τών 
άλλων διανοητικών λειτουργιών), 
δχι σπάνια, ιδιαίτερα στά βρέφη 
τό άποτέλεσμα είναι θάνατος.

Ποια ατομα κινδυνεύουν 
περισσότερο άπό ήλίαση :

Τά ξανθά άτομα μέ κοντά μαλ
λιά ή φαλάκρα. 'Αντίθετα είναι 
προφυλαγμένα τά άτομα μέ μαύρα 
μαλλιά, άκόμα δέ περισσότερο 
αυτά πού έχουν σγουρά μαλλιά 
(δπως οί μαύροι τής ’Αφρικής). 
Τά παιδιά κινδυνεύουν περισσό
τερο έπειδή τά τοιχώματα τού 
κρανίου * τους είναι λεπτά. Τά 
βρέφη άκόμα περισσότερο, γιατί 
ό όργανισμός τους δέν έχει άπο- 
κτήσει άκόμα τήν Ικανότητα νά 
άντιδρά καί νά συντονίζει τις 
ρυθμιστικές λειτουργίες τής θερ
μοκρασίας. ’Επίσης τά παχύ
σαρκα άτομα, δπως αύτά πού 
πάσχουν άπό πνευμονικές καί καρ
διακές παθήσεις άπό άρτηριοσκλή- 
ρωση (οί άρτηριοσκληρωτικοί πα
θαίνουν θανατηφόρες έγκεφαλικές 
αιμορραγίες) καί οί άλκοολικοί.

Προφύλαξη — οδηγίες :

Σωστή ήλιοθεραπεία : Ή  άρχή 
τής έκθεσης στον ήλιο δέν πρέπει 
νά είναι άπότομη, άλλά μόνο γιά 
λίγα λεπτά τής ώρας (2' — 5') καί 
σιγά — σιγά άπό ήμέρα — σέ ήμέρα 
αύξηση τού χρόνου έκθεσης. Έ ιί-  
σης δέν πρέπει νά έκθέτονται άπό- 
τομα στον ήλιο μεγάλα τμήματα 
τού σώματος πού συνήθως είναι 
καλυμμένα. "Ετσι μόνο μπορεί ή 
έκθεση στον ήλιο, μετά δέκαπέντε 
ήμέρες άπό τήν άρχή της, νά 
παρατείνεται γιά μία ώρα ή καί 
περισσότερο, χωρίς βλαβερές συ
νέπειες, άλλ’ αντίθετα γιά ώφέλεια.

’Απαραίτητη κρίνεται ή χρησι
μοποίηση ψάθινων καπέλλων, 
ιδιαίτερα άπό άτομα πού είναι 
ύποχρεωμένα νά εργάζονται στο 
ύπαιθρο (άγρότες, δδοιπόροι κλπ.). 
Στά τροπικά καί ύποτροπικά κλί
ματα χρησιμοποιείται τό τροπικό 
κάλυμμα τού κεφαλιού (ή κράνος), 
πού άποτελεΐται άπό φελλό ντυ
μένο μέ λευκό ύφασμα ιςαί μέ 
τρύπες γιά τήν κυκλοφορία τού 
άέρα καί μέ προεξοχή στο πίσω 
μέρος γιά τήν προφύλαξη τού 
αύχένα.

Ό ταν ή θερμοκρασία τού περι
βάλλοντος καί ή ύγρασία είναι 
πολύ αύξημένες, πρέπει νά άπο- 
φεύγουμε τις έντονες σωματικές 
κινήσεις, τήν πολύ τροφή καί 
τά οινοπνευματώδη ποτά.

Οί έργαζόμενοι σωματικά πρέ
πει νά παίρνουν ύδατανθρακούχες 
τροφές καί χυμούς φρούτων, τά 
ρούχα πρέπει νά είναι εύρύχωρα, 
χαλαρά καί κατά προτίμηση λευ
κά πού δέν άπορροφοΰν πολλές 
ήλιακές άκτίνες, δπως τά σκούρα, 
νά είναι δέ πορώδη ώστε νά 
διευκολύνεται ό άερισμός τού σώ
ματος καί ή έξάτμιση τού ίδρώτα. 
Τά άφθονα άλατούχα ποτά, ιδιαί
τερα τό τσάι ή ό έλαφρός καφές 
καί μάλιστα μέ άρκετή ζάχαρι, 
δπως καί οί χυμοί φρούτων πού 
περιέχουν βιταμίνη C, διευκο
λύνουν τήν έφίδρωση καί τονώ
νουν τον όργανισμό. Ή  δυσκοι
λιότητα προκαλεΐ συμφόρηση καί 
πρέπει νά καταπολεμάται. Οί πο
ρείες τών στρατιωτών καί μάλιστα 
σέ πυκνές γραμμές πρέπει νά άπο- 
φεύγονται κατά τις θερμές ήμέρες. 
Ά λλ’ άν οί άνάγκες τό έπιβάλ- 
λουν πρέπει νά λαμβάνονται δρι- 
σμένες προφυλάξεις. Οί γραμμές 
πρέπει νά είναι άραιές καί οί 
σταθμεύσεις συχνές.
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Ε ξ ε τ ά σ ε ι ς
9Ευωμοτσρκωυ
yid τηυ
Σκοίΐη ’ΠξιωματιΙιωυ 
ΧωροφυίΐαΙτης

Στις 18 ’Ιουλίου άρχισαν στη Σχολή  
’Αξιωματικών Χωροφυλακής, στήν ’Αθή
να, οί έξετάσεις για τήν είσαγωγή 180 
μαθητών ώς Δοκίμων ’Αξιωματικών. Στις 
έξετάσεις, πού τελείωσαν τήν 22 \ο υ -  
λίου, γιά  δσους δεν διαγωνίστηκαν στις 
ξένες γλώσσες καί στις 23 γιά δσους 
διαγωνίστηκαν, πήραν μέρος 743 Ε νω 
μοτάρχες καί 2 Άνθυπασπισταί. Τά 
μαθήματα τοϋ διαγωνισμού ήταν ή Έ κ 
θεση ’Ιδεών, ό Ποινικός Κώδικας, ή Ποι
νική Δικονομία, ό Κανονισμός Χωροφυ
λακής καί ή 'Ιστορία. ’Επίσης προαιρε
τικός ήταν ό διαγωνισμός στις ξένες γλώσ
σες (’Αγγλική φ  Γαλλική —  ’Ιταλική) 
καί λάβανε μέρος 127 ’Ενωμοτάρχες. 
Είδικώτερα στήν ’Αγγλική δώσανε έξε- 
τάσεις 105, στήν Γαλλική 14, τήν ’Ιτα
λική 1, στήν ’Αγγλική καί Γαλλική 4, 
στήν 'Αγγλική καί ’Ιταλική 2 καί 1 στήν 
’Αγγλική, Γαλλική καί ’Ιταλική. Δέν 
έδωσαν έξετάσεις δσοι άπό τούς ύπο- 
ψηφίους άποκλείστηκαν άπό τήν 'Υγειο
νομική ’Επιτροπή γιά διάφορα προβλή
ματα τής ύγείας τους.

Οί έξετάσεις τής Σχολής ’Αξιωματι
κών— μετά τήν έπιτυχία καί τήν εισα
γωγή στή Σχολή, δπου ή φοίτηση είναι 
διάρκειας τριών χρόνων — δίνουν τήν 
εύκαιρία γιά  μιά καλή έξελικτική πο
ρεία τοϋ Ύπαξιωματικοϋ, στήν Ιεραρχία 
τών ’Αξιωματικών. Τό δριο ήλικίας γιά  
τις έξετάσεις είναι τό 35ο καί γιά τήν 
συμμετοχή τού Ύπαξιωματικοϋ άπαιτοϋν- 
ται όρισμένα προσόντα (τυπικά καί ού- 
σιαστικά). Στήν βαθμολογική έπιτροπή 
συμμετέχει καί ένας Καθηγητής—συνή
θως Άνωτάτων Σχολών—όπως έπίσης 
καί ’Ανώτερος Δικαστικός Λειτουργός 
γιά τά μαθήματα πού άνάγονται στή 
νομική σφαίρα. Ό  τρόπος τών έξετάσεων 
έξασφαλίζει άπόλυτη άντικειμενικότητα,



ή δέ έκλογή τών θεμάτων γίνεται παρου
σία τής βαθμολογικής έπιτροπής, άπό 
θέματα πού αύτή έπέλεξε, λίγη ώρα πριν 
καί έπί παρουσία έπιτροπής πού άποτελει- 
ται άπό τόν έπικεφαλής τών ’Αξιωματι
κών έπιτηρητών, ’Αξιωματικό καί άπό 
ένα ύποψήφιο για κάθε αίθουσα. Υ π ο 
ψήφιος έπίσης είναι και αύτός πού τρα
βάει τόν κλήρο καί έν συνεχείς τόν πα
ραδίνει στόν Καθηγητή ή στόν πρόεδρο 
τής Έπιτροπής γιά τήν άνακοίνωση. 
Ή  άνακοίνωση τού θέματος τών έξετά- 
σεων γίνεται μέ μεγαφωνική συσκευή 
άπό τήν αίθουσα κληρώσεως τού θέμα
τος καί μετά άπό τις τυχόν παρατηρήσεις 
καί διευκρινίσεις, άρχίζει τό μέτρημα 
τού χρόνου. Χρόνος έξετάσεως είναι οί 
δύο ώρες, μέσα στις όποιες γίνεται άπό 
τούς ύποψηφίους ή άνάπτυξη τού θέμα
τος. Κατά τήν ώρα τού διαγωνισμού άπα- 
γορεύονται άπόλυτα κάθε είδους συνο
μιλίες ή άτασθαλίες, ένώ έπιτρέπεται 
στούς ύποψηφίους ή χρησιμοποίηση  
σχεδίου—τό όποιο παραδίνεται ταυτό
χρονα μέ τήν κόλλα τού διαγωνισμού— 
καί τό κάπνισμα. Οί κόλλες τών έξετά- 
σεων είναι καλυμμένες στό μέρος πού 
άναγράφονται τά στοιχεία τών ύπο- 
ψηφίων καί έλέγχεται κατά τήν παράδοση 
ή ύπαρξη πιθανών διακριτικών γνωρι
σμάτων, πού σέ θετική περίπτωση σημαί
νει μηδενισμό τού ύποψηφίου καί ταύτό- 
χρονο άποκλεισμό άπό τις έξετάσεις. 
Μέ τόν τρόπο αύτό κατοχυρώνεται ή 
στεγανότητα τών έξετάσεων καί ή άντι- 
κειμενικότητα τής βαθμολογήσεως καί 
τής έπιτυχίας.

Στις έξετάσεις τής Σχολής ’Αξιωματι
κών παρέστησαν ό Γ'. ’Επιθεωρητής Χω
ροφυλακής 'Υποστράτηγος κ. Διον. Σέρ- 
ρας καί ό Διοικητής τής Σχολής ’Αξιωμα
τικών Συντίρχης κ. Σπυρ. Φτερνιάτης.



Εισαγωγικές

έξετάσεις

τών

ύποψηφίων

για

την Σχολή

Ύπαξιωματικών

Χωροφυλακής

Χαρακτηριστικά φωτογραφικά στι
γμιότυπα από την άναμονη τών υποψηφίων 
στο προαύλιο τών Σχολών, την κλήρωση 
τών θεμάτων, την μεταβίβασή τονς με 
τέλεξ στην Θεσσαλονίκη, καθώς και την 
γραπτή δοκιμασία τών ύποψηφίων Ύ πα- 
ξιωματικών τής Χωροφυλακής.

Στις 13 καί 14 ’Ιουλίου έγιναν οί εισα
γωγικές εξετάσεις της Σχολής Ενωμοταρ
χών, στις όποιες πήραν μέρος 5.111 υπο
ψήφιοι, Ιδιώτες καί Χωροφύλακες. Ε ξ ε 
ταστικά κέντρα ήταν ή Α θήνα καί ή Θεσ
σαλονίκη. Τά μαθήματα στά όποια διαγω
νίστηκαν οί υποψήφιοι Δόκιμοι Ενωμοτάρ
χες ήταν ή ’Έκθεσις ’Ιδεών, ή Πρακτική 
’Αριθμητική, ή ‘Ιστορία καί ή Γεωγραφία. 
’Επίσης προαιρετικά διαγωνίστηκαν στις 
ξένες γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερ
μανικά, Ιταλικά) 794 υποψήφιοι, είδικώ- 
τερα στην Α γγλική  648, στη Γαλλική 75, 
τη Γερμανική 19 καί στήν Ιταλική 21. 
Ε πίσης σέ δυο γλώσσες διαγωνίστηκαν 31 
υποψήφιοι, (14 ’Αγγλική—Γαλλική, 9 ’Α γ
γλική—Ιταλική, 4 Α γγλική  —Γερμανική, 
4 ’Ιταλική—Γερμανική). Οί έξετάσεις τής 
Σχολής ’Ενωμοταρχών στηρίζονται σέ 
σύστημα άπόλυτης άντικειμενικότητας. 
Παρακολουθήσαμε άπό κοντά όλες τις φά
σεις του διαγωνισμού, κάνοντας ταυτόχρονα 
μιά βαθιά άνατομία σ’ αυτό τό επίμαχο 
θέμα πού τόσο άπασχολεΐ μερικούς υποψη
φίους Ιδιαίτερα τούς άποτυχόντες, ώς πρός 
τήν στεγανότητά του καί διαπιστώσαμε 
οτι: Γιά κάθε μάθημα ύπάρχει μιά ειδική 
επιτροπή βαθμολογήσεως ή όποια έκλέγει 
τά θέματα του διαγωνισμού καί άποτελεΐται 
άπό έναν άνώτερο καί έναν κατώτερο άξιω- 
ματικό Χωροφυλακής καί άπό έναν ιδιώτη 
καθηγητή τής ειδικότητας τού μαθήματος. 
Δυο ώρες προτού τήν έναρξη τών εξετάσεων 
ή επιτροπή άποσύρεται καί μέ βάση τήν 
ύλη τών έξετάσεων έκλέγει τά θέματα. Κά
θε θέμα γράφεται σ’ ένα κλήρο καί όλοι οί 
κλήροι τοποθετούνται στήν κληρωτίδα. 
’Αφού οί ύποψήφιοι είσέλθουν στις αίθουσες 
καί κατόπιν κληρώσεως καθήσουν στά 
έδρανα, παραλαμβάνουν δυο κόλλες χαρ
τιού. Μία επίσημη καί μία γιά πρόχειρο. Ή  
επίσημη κόλλα στο πάνω δεξιό μέρος έχει 
μία λουρίδα μπλέ χαρτιού αδιαφανούς, μέ 
τό όποιο καλύπτεται τ ^  ονομα τού ύποψη- 
φίου. Ή  κλήρωση τών θεμάτων γίνεται 
παρουσία τής Επιτροπής βαθμολογήσεως, 
καθώς καί παρουσία μιας άλλης έπιτροπής 
πού άποτελεΐται άπό, κάθε αίθουσας εξετα

στικής τον έπικεφαλής’ Αξιωματικό τών έπι- 
τηρητών καί ένα ύποψήφιο, έπίσης άπό κάθε 
αίθουσα. Γιά τον κλήρο καλείται άλλος 
ύποψήφιος μέ τήν άναφώνηση κάποιου 
άριθμού πού θά Αντιστοιχεί σ’ αύτόν. Ό  
Πρόεδρος τής έπιτροπής βαθμολογήσεως 
καλεΐ τον ύποψήφιο γιά τήν κλήρωση καί 
έκεΐνος άφοΰ άποσύρει άπό τήν κληρωτίδα 
τόν κλήρο, τον άποκαλύπτει καί άνακοινώ- 
νει μεγαλόφωνα, στήν επιτροπή καί στούς 
έκπροσώπους τών ύποψηφίων καί τών επι
τηρητών ,'τό θέμα. Στή συνέχεια ύπογράφει 
κάτω άπό τό θέμα καί μετά άπ* αύτόν 
ύπογράφουν τά μέλη καί ό Πρόεδρος τής 
βαθμολογικής έπιτροπής. Ό  κλήρος μέ 
τό θέμα φωτοτυποΰνται σέ ισάριθμα άντί- 
τυπα μέ τις αίθουσες καί κάθε άξιωματι- 
κός ύπεύθυνος γιά τήν επιτήρηση παρα- 
λαμβάνει άπό ένα. Πριν τό θέμα άνακοινω- 
θή στούς ύποψηφίους, μεταδίδεται μέ τήν 
βοήθεια τηλετύπου στήν Θεσσαλονίκη καί 
άφοΰ ληφθή ή άπάντηση τής λήψεως τότε 
ταυτόχρονα άνακοινώνεται μέ τή βοήθεια 
μεγαφωνικής συσκευής σ’ όλες τις αίθουσες 
καί επαναλαμβάνεται άπό τούς έπικεφαλής 
έπιτηρητές. ’Ακολουθεί ή έναρξη τών έξε
τάσεων πού ή χρονική της διάρκεια είναι 
δύο (2) πλήρεις ώρες. Μετά τήν πάροδο 
τών δύο ωρών τά γραπτά άποσύρονται ύπο- 
χρεωτικώς,καταμετρούνται, τυλίγονται καί 
σφραγίζονται σέ άδιαφανή δέματα καί 
παραδίνονται στήν βαθμολογική έπιτροπή 
γιά τήν βαθμολόγηση. Ή  βαθμολογία γίνε
ται μέ καλυμμένα τά ονόματα τών διαγω- 
νισθέντων. Πρώτος βαθμολογεί ό ιδιώτης 
καθηγητής, ή βαθμολογία τού οποίου 
είναι δεσμευτική γιά τούς Αξιωματικούς 
Χωροφυλακής, τών οποίων οί βαθμοί δέν 
μπορούν νά είναι μικρότεροι ή μεγαλύτεροι 
άπό δύο μονάδες άπό τόν βαθμό τού καθη
γητή. Στή συνέχεια τά γραπτά παραδίνον
ται στήν έπιτροπή άποκαλύψεως, ή οποία 
άφοΰ έξάγει καί γράψει στό γραπτό τήν 
μέση βαθμολογία, άποκαλύπτει τήν ταυτό
τητα τού διαγωνισθέντος, γιά νά συνταχθή 
ό πίνακας τών αποτελεσμάτων.
ΚΑΤΑ τις έξετάσεις τής Σχολής Ε νω μο
ταρχών, στό έξεταστικό κέντρο τών
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’Αθηνών (Σχολές Χωροφυλακής),ήταν πα- 
ρόντες σ’ δλες τις φάσεις του διαγωνισμού: 
ό Γ \  Επιθεωρητής Χωροφυλακής Υ π ο 
στράτηγος κ. Διον. Σέρρας καί ό Διοικη
τής τής Σχολής Όπλιτών Ταξίαρχος κ. 
Εμμανουήλ Δρακάκης,μετά του Υποδιοι
κητή τής Σχολής, Άντϊρχου κ. Μπριλάκη. 
Ζωηρή ήταν ή συγκίνηση πού είχε ζωγρα
φιστεί στα πρόσωπα των ύποψηφίων. Τά 
τελευταία χτυποκάρδια τής μεγάλης στι
γμής πού πλησίαζε. ’'Ισως σ’ όλους τήν 
στιγμή έκείνη νά είχε πλησιάσει τύ όραμα 
τής έπιτυχίας καί ή μορφή του νέου Υ π α -  
ξιωματικου τής Χωροφυλακής. ’Όνειρα 
γεμάτα νεανικό ένθουσιασμό καί λαχτάρα 
για μια θέση, πού πολλά μπορεί νά προσφέ
ρει στήν κοινωνία καί τό έθνος. Οί νέοι ύπο- 
ψήφιοι έμοιαζαν μέσα στόν περίβολο τής 
Σχολής—πού έκπαιδεύτηκαν καί φοίτησαν 
δλοι οί ’Αξιωματικοί καί Υπαξιώματικοί 
του Σώματος— μ* ένα μελίσσι έτοιμο νά 
ξεχυθή καί ν* άρχίσει τόν άγώνα του γιά 
νά φτιάξει τήν κυψέλη, τήν δική του κυψέλη 
—τό μέλλον του. Μέ τήν συγκίνηση λοιπόν 

έντονα ζωγραφισμένη στό πρόσωπό τους οί 
νέοι ύποψήφιοι άπλωναν τό χέρι τους γιά νά 
τραβήξουν τόν κλήρο πού θά τούς ώριζε 
τό θρανίο —τό πεδίο μάχης—καί μέ τήν 
άγωνία κορυφωμένη περίμεναν τήν έκφώ- 
νηση του θέματος. Τήν άγωνία τήν έδειχναν 
ξεκάθαρα οί λιγόλογες συζητήσεις λίγο 
πριν μπουν στήν αίθουσα καί οί τελευταίες 
βιαστικές σκόρπιες ματιές στό βιβλίο. 'Ό 
μως δλοι ήταν αισιόδοξοι. Κανείς άπελπι- 
σμένος. Αύτότουλάχιστο άκούσαμε άπ’δλους 
δσους ρωτήσαμε. Καί ήταν αισιόδοξοι γιατί 
ήξεραν πώς τούςώδήγησαν μέχρι τόν περί
βολο τής σχολής τά αισθήματα άγάπης 
γιά τήν Χωροφυλακή καί ή έπιθυμία γιά 
ένα σωστό καί σίγουρο μέλλον πού τό 
χαρακτηρίζει ή αδιάκοπη προσφορά στόν 
άνθρωπο. Μ* αύτήν τήν αισιοδοξία πιάσανε 
δλοι τά μολύβια στό χέρι σχεδιάζοντας ταύ- 
τόχρονα στό νου τους τήν στολή του Υ π α -  
ξιωματικου τής Χωροφυλακής μέ τήν 
σιγουριά πώς θάναι καί αύτοί μέσα στούς 
648 Δόκιμους Ενωμοτάρχες πού θά είσα- 
χθουν στή Σχολή Υπαξιωματικών.
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Ν Ε Ο Υ ΐ

Η Ω Ρ Α  

ΤΩΝ

Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν

ΑΥΤΟΝ τό μήνα, έρχεται, σ ’ δλους 
δσους άφησαν τά θρανία τοϋ Λυκείου μέ 
τό όνειρο ν ’ άγωνιστοΰν για κάτι τό πιο 
ψηλό, ή ώρα ν ’ άντιμετωπίσουν τό μέλ
λον τους. 'Ερχεται ή ώρα τών έξετάσεων. 
Χιλιάδες άπόφοιτοι, θά μαζευτούν στά 
έξεταστικά κέντρα γιά νά δώσουν τη 
μάχη μέ την τύχη καί τήν άγνοια. Ό σ ο ι  
νικήσουν, θά πετάξουν σ ’ άλλες άτμό- 
σφαιρες. Οσοι χάσουν, θ* άρχίσουν πάλι 
άπό την άρχή τήν προετοιμασία τους 
γιά  τήν άλλη χρονιά. Τό νά χάσουν 
ή νά κερδίσουν δέν είναι τό μέτρο τής 
άξίας τους. Μέτρο τής άξίας είναι τό 
πείσμα γιά τήν συνέχιση τοϋ άγώνα τους. 
'Αλλωστε οί πόρτες τών Σχολών είναι 
τόσο στενές πού λίγους άφήνουν νά  
περάσουν. Γεμίζουν καί εύκολα δέν 
χωρούν πολλούς. Οί πιο πολλοί θά μεί
νουν έξω, στο νάρθηκα. Γι’ αύτούς θά 
υπάρχει πάντα μιά εύχή, όλόθερμη ευ
χή, γιά έλπίδα καί κουράγιο. Γιά τούς 
άλλους, ένας άκόμα άνήφορος θ’ άρχίσει.

Η  ΩΡΑ τών έξετάσεων πλησιάζει. 
Μ’ ένα μολύβι στο χέρι κι* ένα πλήθος 
γνώσεις στο μυαλό οί άπόφοιτοι θά 
πάρουν τις θέσεις τους στά έξεταστικά 
κέντρα. Ίσως τήν ώρα πού θά διαβαίνουν 
τό κατώφλι νά όραματιστοϋν δυο κόσμους 
νά ζωντανεύουν γύρω τους. Πίσω τους, 
μέσα στή θύμηση, τό Δημοτικό Σχολειό  
καί τό Γυμνάσιο. Δώδεκα χρόνια, ένα 
κομμάτι ζωής, τό πιο νεανικό, τό πιό 
άνεύθυνο κι’ άνέμελο, ίσως καί τό πιό  
όμορφο. Σ’ αυτά κλεισμένη ή παιδική 
καί ή έφηβική ήλικία Κλεισμένες οί 
τρέλλες καί οί χαρές πού ή νιότη χαρίζει. 
Πρόσωπα άλλοτε δειλά καί άλλοτε 
άβουλα ή γεμάτα άφέλεια καί ζωηράδα. 
Πρόσωπα γεμάτα άγνά χαμόγελα ή γε
μάτα άγωνία γιά τό μάθημα τής ήμέρας, 
τήν βέργα τού δάσκαλου καί τον κατά
λογο τού καθηγητή, γιά τόν βαθμό τού 
ένδεικτικοϋ ή τού άπολυτηρίου, γιά τό 
πρώτο χαμόγελο τής φίλης ή τού φίλου 
πού χάρισε στό πρώτο σκίρτημα τής 
έφηβείας, κάποια άνοιξη, τό πρώτο 
ρομαντικό όνειρο....Μ προστά τους, μέσα 
στό * όνειρο, τά Πανεπιστημιακά άμφι- 
θέατρα, τά έργαστήρια, οί ’Ακαδημαϊκές 
αίθουσες, οί Στρατιωτικές Σχολές, ή

ζωή πού περιμένει τόν κατακτητή της, 
ή έπιστήμη τόν έρευνητή της, ή φιλο
σοφία τόν στοχαστή της, τό λειτούργημα 
τόν λειτουργό του. Χίλια όνειρα, πρό
σωπα γεμάτα προβληματισμούς, υπεύθυ
νη μελέτη, έρευνα, διαλέξεις, συζητή
σεις άτέλειωτες γιά τήν κατανόηση τού 
άγαθοϋ, ή τής έλευθερίας, ή τών άνθρώ- 
πινων δικαιωμάτων. ’Ελπίδες όμορφες 
γιά τό άνέβασμα στά σκαλοπάτια αύτοΰ 
τού όνειρου καί τήν κατάκτηση τού κό
σμου, τήν έκπλήρωση τού σκοπού καί 
τών δημιουργημάτων πούπλαθε τόσο 
καιρό ή φαντασία. Δυο κόσμοι: Ό  ένας, 
ή θύμηση, ό άλλος, τό μέλλον. Σφικτά 
δεμένοι τώρα στά μάτια τους. Ό  ένας 
κουνάει τό μαντήλι στό στερνό άντίο, 
ό άλλος άπλώνει τό χέρι καί καλεΐ—  
όμορφο κάλεσμα. Στή μέση ό μαχητής, 
καπετάνιος τού καραβιού του —  καλοτά
ξιδο νάναι. Γερό σκαρί νά βγει, νά μή 
σπάσει στή πρώτη φουρτούνα. Ν ’ άντέ- 
ξει νά διαβεΐ τά ρεύματα. Νά νικήσει. 
Δέν έχει σημασία άν άργήσει νά φτάσει 
στ’ άπάνεμο άραξοβόλι. Μ όνο μή τσα
κιστεί καί ναυαγήσει. Δώδεκα χρόνια τ’ 
άλμπουρα δένονταν. 'Α ν δέθηκαν σφικτά 
δέν θά σπάσουν. Θάταν κρίμα νά σπάσουν. 
Ά ν  δέν δέθηκαν καλά, στήν πρώτη τρι
κυμία θά λυγίσουν. Δώδεκα χρόνια, 
χρόνια άτέλειωτα ήταν, καιρός πολύς 
γιά τό καλό τό στέριωμα, άν δούλεψαν 
οί ναύτες. Δυό κόσμοι είναι τά λιμάνια 
του. Τ’ ένα πίοω, τ’ άλλο μπροστά του. 
Κ ι’ οί έξετάσεις θάλασσα. ’Αποτυχία 
ή τρικυμία. Μά ή τρικυμία περνάει 
κι’ ή άποτυχία νικιέται. Μ’ ένα άκόμη 
πάλεμα, κ ’ άκόμη ένα, άν χρειαστεί. 
Ό μω ς τώρα, τήν ώρα πού τό μεγάλο 
άναμέτρημα σιμώνει, ή σκέψη θά είναι 
μία : Ολα τά σύνεργα νά δουλέψουν γιά  
τή νίκη. Μυαλό, μνήμη, μάτια, χέρια θά 
παλέψουν. Στά δώδεκα χρόνια δέν πά
λεψαν σχεδόν ποτέ όσο έπρεπε. Τώρα 
δέν είναι ώρα γιά συμβιβασμούς. ’Εδώ 
δέν ταιριάζει αύτό πού λέγονταν στό 
Δημοτικό ή στό Γυμνάσιο, πώς δηλαδή 
φτάνει τό ότι διάβηκε ή τάξη. Τώρα τόν 
ρόλο θά τόν παίξει ή πρωτιά. Τό βήμα 
τό ταχύ κι’ άκούραστο θά σπάσει τό 
νήμα, τ’ άργό θά τό βρεί σπασμένο. Θ’ 
έχει γεμίσει ό νυμφώνας άπό Ό δυσοεΐς. 
Οί μνηστήρες θά μείνουν έξω. Τήν Πη
νελόπη λίγοι θά τήν κατακτήσουν, γιατί 
λίγους περιμένει. Ίσως νά μήν είναι όλοι 
έκλεκτοί, όμως οί πιό πολλοί θά είναι. 
Οί άλλοι θά είναι άπλώς πιό πρακτικοί 
άπό τούς έκλεκτούς πού θ’ άμελήσουν. 
Τά σύνεργα πρέπει νά μαζωχτοΰν σφιχτά- 
σφιχτά, πάνω στ' άσπρο χαρτί καί νά 
νικήσουν τά έμπόδια χωρίς λάθη, χωρίς 
παραπατήματα. Στήν μεγάλη στιγμή πού 
ό καθένας θά βρεθεί μ’ ένα κομμάτι λευκό 
χαρτί μπροστά του κι* ένα μολύβι στό 
χέρι, περιμένοντας ν ’ άκούσει τή σάλ
πιγγα, δέν έχουν θέση οί καθυστερήσεις.
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Δέν έχουν θέση οί άμφιβολίες καί οί 
άνευθυνότητες. *Η εύθύνη θάναι τό μέτρο 
κάθε άράδας πού τό χέρι θά σχεδιάζει 
σταθερά στή ζωή πού τοϋ προσφέρεται. 
Κάθε άράδα, κάθε λέξη θάναι κι* ένα βή
μα. Μά τά βήματα χωρίς τήν αύτοπε- 
ποίθηση καί τό κουράγιο δέν πάνε πάντα 
μπροστά. Πηγαίνουν καί πίσω ή μένουν 
άκίνητα, σάν τά πηδήματα πού άναμο- 
χλεύουν τόν άέρα καί σημαδεύουν τά 
ίδια καί τά ίδια άχνάρια. Τήν ώρα τήν 
μεγάλη, πού πλησιάζει, πρέπει ό καθένας 
νά τήν άντιμετωπίσει μέ ψυχραιμία. 
Ό  καλός μονομάχος κάνει τό χέρι άτρεμο 
καί σημαδεύει σταθερά κι' έπίμονα στό 
στόχο. Κάνει τό χέρι του άλύγιστο, άλλά 
κι' εύκίνητο όταν αύτός θέλει. Καί πα
τάει, πρώτα άπ’ δλα, γερά στά πόδια του. 
Τά πόδια τοϋ καθένα έκείνη τή στιγμή 
είναι ή γνώση πού άπέκτησε σκυμμένος 
στά βιβλία του τόσα χρόνια. Ή  γνώση 
ή σωστή, πούκανε κτήμα του, σ ’ αύτά 
τά χρόνια, πού ταξίδευε στ’ άτέλειωτα 
πελάγη τής έπιστήμης, μέ τήν ταυτότητα 
τοϋ έπισκέπτη, τοϋ περιηγητή.

ΑΥΤΗ τή στρατιά τών νέων μνηστή
ρων, μέ μάτι άνήσυχο καί ξάγρυπνο, 
έκατομμύρια σκέψεις παρακολουθούν. 
Μυριάδες προσευχές άνεβαίνουν στόν 
ούρανό, χιλιάδες ταξίματα, άτέλειωτα 
όνειρα, δυσβάσταχτες άγωνίες τών γο
νιών, τών άδελφών, τών συγγενών. Στόν 
καθένα μνηστήρα, σκιές πιστές, άκολου- 
θοϋν οί πατεράδες, οί μάνες, τ’ άδέλφια. 
Όρθόνωνται μπροστά του άνήσυχες. 
’Έ χουν κρεμμάσει πάνω τους όλες τις 
έλπίδες κι’ όλα τά όνειρα. Τά όνειρα 
ποΰφτιαχνε ή μάνα, σάν νανούριζε στήν 
άγκαλιά της τό βλαστάρι της καί πα- 
ρήγγειλε «άπό τήν Βενετιά» τήν τύχη 
του. Τά όνειρα τοϋ πατέρα πού τ’ άκολου- 
θοϋσε μέ μάτι περήφανο στις τρελλές 
ζωηράδες. Τά όνειρα τοϋ μεγάλου άδελ- 
φοϋ, τοϋ προστάτη ή τοϋ μικροϋ, πού 
άντίκρυζε τό πρότυπο τής κάθε σκέψης 
του. Αύτές οί άγωνίες, κορυφωμένες, 
σάν προσευχές, άκολουθοϋν τούς έτοι
μους νά πολεμήσουν γιά νά συντρίψουν 
ή νά συντριφτούν. Μά όχι, δέν θά συν
τριφτούν. 'Απλώς θά χάσουν. Τίποτε 
δέν μπορεί νά συντρίψει τήν έλπίδα, 
γιατί έλπίδα είναι ή ψυχή καί ή καρδιά 
τ’ άνθρώπου. Μόνο σάν σβύνει ή ψυχή 
σβύνει κι* ή έλπίδα. Τίποτε δέν μπορεί 
νά τήν σκοτώσει. Ή  πίκρα τήν δυνα
μώνει. Ή  χαρά τής χαρίζει φτερά. Μαζί 
μέ τούς μνηστήρες έλπίζουν καί οί γο
νείς. Πάντα προσμένουν νά δοϋν τό γιό  
ή τήν κόρη, κάτι μεγάλο στή κοινωνία, 
συχνά τό πιό μεγάλο. Έ τσι θαρρούν, 
σάν άποχαιρετοϋν σέ κάποιο σταθμό τό 
βλαστάρι τους—όλο εύχές καί δάκρυα— 
πώς θά γυρίσει γοργά πίσω, μά θάρθει 
όχι όπως έφυγε, άλλά, καθηγητής, για
τρός, μηχανικός, δικηγόρος, άξιωματικός 
ή δ,τι άλλο έχουν όνειρευτεΐ. Καί τόν 
φαντάζονται νά κατεβαίνει άπό τό ίδιο 
πάλι λεωφορείο, τραίνο ή καράβι, όχι 
όπως έφυγε, άλλά φτασμένο, πετυχημένο, 
υπεύθυνο πολίτη, έκπληρωτή τών προσ
δοκιών τους.

ΟΙ ’Ανώτατες καί ’Ανώτερες Σχο
λές καρτερούν τούς νέους φοιτητές καί 
σπουδαστές. Ή  κρισιμότητα τών ένα- 
γώνιων στιγμών άπαιτεΐ αύτοσυγκέντρω- 
ση. Στις λίγες μέρες πού μένουν, μιά άνα- 
σύνταξη τών δυνάμεων θά κάνει καλό. 
Ή  νίκη ποτέ δέν γίνεται τόσο εύκολη 
όσο όταν πιστέψει κανείς σ ’ αύτή.

Μαθητές πού διακρίθηκαν 
στους τελευταίους 

δ ι ά γ ω ν  ι σ μ ο ύ ς

ΜΕ τό τέλειωμα κι’ αύτής τής σχολικής 
χρονιάς, κάθε μαθητής πήρε ένα ένδει- 
κτικό ή ένα άπολυτήριο — έκτός φυσικά 
άπ’ αύτούς πού άπέτυχαν καί έμειναν 
γιά νά διαγωνιστούν ξανά τό φθινόπωρο 
ή γιά νά πάνε πάλι στήν ίδια τάξη —  
πού έκτός άπό τό ότι είναι τό διαβατήριο 
γιά τήν άλλαγή τής τάξης, είναι καί ή 
έπίσημη διαβεβαίωση τών έπιδόσεων 
πού πέτυχε ό μαθητής κατά*τή διάρκεια 
όλης . τής σχολικής χρονιάς. Είναι ό 
καθρέφτης τής έννιάμηνης προσπάθειας 
καί γιά τούς περισσοτέρους καί ό καθρέ
φτης τής άξίας τους. Υ πάρχουν καί πε
ριπτώσεις μαθητών πού ή άξια τους έμ- 
φανίζεται, στό τέλος τής χρονιάς, μέ 
πλαστό πρόσωπο, άλλες φορές πιό με
γάλη κι* άλλες μικρότερη, γιά λόγους 
πού όφείλονται στήν άποχή άπό τά μα
θήματα μετά άπό κάποια μακροχρόνια 
άρρώστια, οτήν άτυχία ή στήν ύπερβδ- 
λική εύνοια τής τύχης καί ο ’ άλλους 
άστάθμητους παράγοντες, πού μόνο οί 
μαθητές μποροϋν νά προσδιορίσουν, 
γιατί αύτοί τούς ζοΰν.

Στις μεγάλες όμως έπιδόσεις δέν υπάρ
χουν έξωτερικές έπιδράσεις, πού νά με
γαλώνουν τό' μέγεθος τής άξίας τοϋ μα
θητή, γιατί μιά μεγάλη έπίδοση πρώτα 
άπ’ όλα συνεπάγεται συνεχή έπίμο- 
νή καί μελέτη συστηματική. Γιά 
νά διατηρηθή ένας βαθμός σέ ψηλά έπί- 
πεδα χρειάζεται μόχθος περισσότερος 
άπ’ ό,τι χρειάζεται γιά νά κατακτηθή 
γιά πρώτη φορά. Γι’ αύτό τό λόγο δέν 
είναι δυνατόν ένας παρατηρητής νά μεί
νει άδιάφορος μπροστά σέ μιά έκπλη- 
κτική βαθμολογική έπιτυχία πού άντι- 
προσωπεύει τό τέλειο, τό πιό μεγάλο. 
Τό άποτέλεσμα τής έπιτυχημένης προ
σπάθειας ένός μαθητή, βεβαιώνει μιά 
άνοδική μελλοντική πορεία στόν χώρο 
τών άνώτερων ή άνώτατων σπουδών πού 
θά άκολουθήσουν. ’Επίσης βεβαιώνει 
μιά συνέπεια τοϋ μαθητή πρός τά καθή- 
κοντά του, μιά καί άποφάσισε νά διαλέ
ξει τό σχολείο άπό ό,τι άλλο. Αύτή ή 
συνέπεια τών μαθητών άπέναντι στις 
ύποχρεώσεις τους είναι άπαραίτητη γιά  
ένα καλό άποτέλεσμα, όπως έπίσης είναι 
άπαραίτητη γιά τήν χαλύβδωση τοϋ χα
ρακτήρα πού πρέπει νά μένει άνεπηρέα- 
στος άπό έξωτερικές παραπλανητικές 
έπιδράσεις καί νά δημιουργεί άπό τήν 
έφηβική του ήλικία τό αίσθημα εύθύνης 
πού θά τόν βοηθήσει νά άντιμετωπίσει 
στό μέλλον τις δυσκολίες πού θά παρου- 
σιασθοϋν. Σήμερα ή ζωή γιά τούς μαθη
τές είναι περισσότερο άνετη άπό κάθε 
φορά. Οί παλιότεροι καί μεγαλύτεροι 
άντιμετώπιζαν τρομερά δύσκολες κα
ταστάσεις, πού οί συνθήκες τής ζωής 
δημιουργούσαν. Σήμερα είναι έλάχιστοι 
οί μαθητές πού άντιμετωπίζουν βιοπο
ριστικά προβλήματα, πού πρώτα είχαν 
νά άναμετωπίσουν σχεδόν στό σύνολο. 
Τώρα ύπάρχει καί ή άμέριστη βοήθεια 
τών γονέων, πού προσπαθούν μέ κάθε 
τρόπο νά μάθουν τά παιδιά τους γράμμα
τα. Τό μαρτυρούν αύτό τά χιλιάδες φρον
τιστήρια πού ύπάρχουν σ ’ όλη τή χώρα,

άκόμα καί στις μικρότερες κωμοπόλεις, 
φροντιστήρια γιά όλα τά μαθήματα, γιά 
όλες τις τάξεις, πού παλιότερα θεωρούν
ταν σάν ή πιό μεγάλη πολυτέλεια, 
όπως καί πολυτέλεια θεωρούνταν καί 
ή ύπαρξη βιβλίων, πράγμα πού σήμερα 
θεωρείται, έκτός άπό άπαραίτητο, πολύ 
συνηθισμένο. Γιά τούς λόγους αύτούς 
είναι ύποχρέωση τού κάθε μαθητή ή 
έπίπονη προσπάθεια γιά ένα καλό άπο
τέλεσμα, πού ταυτόχρονα θά δείχνει 
καλή άφομοίωση τών γνώσεων πού διδά
χτηκε καί θά προμαντεύει μιά γόνιμη 
άξιοποίηση.

Στό περιοδικό μας, έφτασαν τις μέρες 
αύτές, τά πρώτα άποτελέσματα τών Εξε
τάσεων, πού άφοροΰν παιδιά άνδρών 
τού Σώματος καί .πού άποσποΰν τόν 
θαυμασμό καί τά συγχαρητήρια γιά τις 
έκπληκτικές έπιδόσεις.

Σέ έπόμενο τεύχος καί άφοΰ ληφθοΰν 
όλα τά όνόματα τών μαθητών πού δια- 
κρίθηκαν θά δημοσιεύσωμε τά όνόματα 
καί τις έπιδόσεις τους.

Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ  Π Ε Τ Ρ Ο Υ Λ Α Κ Η Σ  
’Ε ν ω μ ο τ ά ρ χ η ς
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H ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ
ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΗ

Αστυνομικό 

Μυθιστόρημα

7 ·  Ή  άλλη ΟψΙ

ΓΥ ΡΙΣΑ  στο σπίτι τό ’ίδιο άναστατω- 
μένος, δπως τό είχα αφήσει. 0 ί  Εύθυμιά- 
δηδες καί ή Ά ννιώ  έπρεπε νά κοιμούνται 
στα δωμάτιά τους. Ανέβηκα κι εγώ στο 
δικό μου. Τί κρυβόταν πίσω άπό τον 
θάνατο αύτου του άνθρωπάκου, τα ψέ
ματα της *Αννιώς, τά βήματα πού είχε 
άκούσει ή Λιλή τά ξημερώματα;

Προσπαθούσα νά βάλω σέ μιά σειρά τά 
γεγονότα, νά βγάλω ενα συμπέρασμα 
άπό 6,τι είχε γίνει ώς σήμερα. Δεν τά 
κατάφερα. Ή  Ά ννιώ  περίμενε κάποιο 
Σεβαττόπουλο, γιά νά βρουν την κρυμ
μένη συλλογή του πατέρα της. Ό  Σεβα- 
στόπουλος ήρθε, άλλά δέν ήταν αύτός πού 
περίμενε. Τον δεύτερο Σεβαστόπουλο τόν 
κυνηγούσαν καί τελικά τόν σκότωσαν. 
Ποιοί; * Ασφαλώς έκεϊνοι πού τόν κυνη
γούσαν. Ά λλά  γιατί; Ή  ιστορία της 
Ά ννιώ ς μέ τη συλλογή, δέν δικαιολογούσε 
αύτόν τόν θάνατο. 'Υπήρχε, λοιπόν, 
κάτι άλλο πίσω άπ* αύτή την Ιστορία—ή 
ολόκληρη ήταν ψεύτικη;

Φυσικά, ούτε Ιδέα, γιά νά κοιμηθώ. 
" Αφησα τό δωμάτιό μου, δταν τό κουτί 
άπό τά τσιγάρα μου άδειασε καί τό δω
μάτιο είχε γεμίσει καπνούς. Στη βεράντα 
ό Εύθυμιάδης έπινε τόν καφέ του. ΤΗταν 
φρέσκος, δπως είναι οί άνθρωποι ύστερα 
άπό ένα ήσυχο ύπνο κι* ένα δροσερό μπά
νιο καί στά μαλλιά του γυάλιζαν άκόμη 
λίγες στάλες άπό νερό.

τού νομίσματος

—Δέν φαίνεσαι νά κοιμήθηκες, μοΰ είπε. 
Τό καταλάβαινα πώς είχα τά χάλια μου. 

Δέν χρειαζόμουν καθρέφτη. Φέρνοντας τό 
χέρι στο πρόσωπο άγγιζα τις ρυτίδες της 
άγωνίας μου.

—Δέν κοιμήθηκα, είπα.
—Βγήκες;
—Μιά βόλτα.
—Μέσα στό λιοπύρι;

■Β—Αύτή ή δολοφονία μέ έξενεύρισε.
—Βέβαια, είπε ό φίλος μου άνάβοντας 

ήσυχα τά τσιγάρο του, ένα έγκλημα δέν 
είναι κάτι διασκεδαστικό, άλλά δέν κατα
λαβαίνω γιατί τό παίρνεις έτσι «άπό 
καρδιάς». Στό κάτω—κάτω είναι κάτι 
όλότελα άσχετο μέ μάς.

Δέν κρατήθηκα.
—Είναι;
Γιά ένα κάτι τού δευτερολέπτου, τό 

βλέμμα τού φίλου μου σταμάτησε στό 
πρόσωπό μου οξύ, αυστηρό, θάλεγα έχ- 
θρικό. Γ ιά ένα κάτι τού δευτερολέπτου, 
δμως, μόνο. Πάλι τό πρόσωπο τού Εύθυ- 
μιάδη έλαμψε, πρόσωπο άνέμελου εύτυ- 
χισμένου άνθρώπου. Χαμογέλασε.

—'Ώρα είναι νά βγάλης αύτόν τόν 
φουκαρά συγγενή.

—Τόν γνώρισα, είπα. Ταξιδέψαμε μαζί. 
Είδα άπό κοντά τόν φόβο του. Μου έμπι- 
στεύθηκε τή βαλίτσα του.
Προσπάθησα νά χαμογελάσω κι* έγώ.

—Τό βλέπεις, λοιπόν, πώς δέν είναι

όλότελα άσχετος μέ μάς— μέ μένα δη
λαδή.

"Εψαξα γιά τσιγάρο, άλλά είχα άδιάσει 
τό κουτί μου στό δωμάτιό μου. *0 Εύθυ
μιάδης πρόσεξε τήν κίνησί μου καί έσπρωξε 
πρός τό μέρος μου τήν τσιγαροθήκη του. 
"Οπως έσκυβα λίγο γιά νά άνάψω, νό
μισα πώς μέ παρακολουθούσε μέ τό οξύ 
βλέμμα πού είχα δή, γιά λίγο, καί προη
γουμένως.

—’Έ χεις καιρό τόν Μήτσο στή δουλειά 
σου; τόν ρώτησα.

—Τόν Μήτσο;
Πάλι αυτό τό «κάτι» στό βλέμμα του. 

(*Αλλά υπήρχε πραγματικά ή, έκνευρι- 
σμένος έβλεπα πράγματα άνύπαρκτα;).

—Ναι.
—Χμ. * Αρκετό καιρό. Γιατί;

_ (Ή  Λιλή είχε άκούσει βήματα στον 
κήπο τά ξημερώματα καί τά σκυλιά δέν 
γαύγισαν. *Η *Αννιώ βρισκόταν —τότε ή 
λίγο πριν—στό δωμάτιό μου κι* ό Εύθυ
μιάδης ροχάλιζε πλάϊ στή γυναίκα του. 
*Αλλά ό Μήτσος;).

"Εσβησα τό σπίρτο πριν άπαντήσω.
—Θάθελα νά τόν ρωτήσης άν γνωρίζεται 

μέ έναν άπό τούς δυό ξανθούς κρεμαντα
λάδες, πού παρακολουθούσαν τόν άνθρω- 
πάκο μας.

—Πώς σοΰ ήρθε αύτή ή Ιδέα;
Ηταν περισσότερο δυσαρεστημένος, 

παρά έκληκτος. Καί τότε, δπως έρχεται 
ξαφνικα, σάν άπροσδόκητη άστραπή, μιά 
σκέψι πού θάπρεπε νά τήν κάνης άπό καιρό 
κι* δμως δέν τήν έκανες ποτέ, άναρωτή- 
θηκα: Τι ήξερα γιά τόν άνθρωπο πού 
έλεγα «φίλο μου»; "Ημασταν φίλοι στό 
σχολείο. 'Ύστερα, στά είκοσι τόσα χρόνια 
πο,ύ πέρασαν, πόσες φορές τόν είχα δή; 
Δέκα; Είκοσι; Τριάντα; Είχα στό νοΰ 
μου μιά είκόνα γι* αύτόν τόν «φίλο μου». 
Πώς μπορούσα νά ξέρω δμως πόση 
σχέση είχε αύτή ή είκόνα μέ τήν πραγμα
τικότητα; *0 Εύθυμιάδης είχε γίνει μιά 
«οίκονομική δύναμι». Έ μαθα ποτέ μέ 
ποιο τρόπο είχε άποκτήσει αύτόν τόν 
πλούτον του καί* τί άλλαγές είχε φέρει 
α.>τος ο πλούτος στον παλιό μου συμμα
θητή ; Καί ήξερα τέλος, τί ήταν στό βάθος 
τής ψυχής του, καί τότε, ό συμμαθητής 
μου;

—Δέν μοΰ είπες, πώς σοΰ ήρθε αύτή ή 
ιδέα, έπανελάμβανε ό Εύθυμιάδης.

Η  φωνή του ήταν ήσυχη, άλλά ύπήρ- 
χε κάτι ξερό στον τόνο της. ’Αναρωτήθηκα 
άν έπρεπε νά πώ τήν άλήθεια. Τήν είπα.

—SO ένωμοτάρχης μοΰ έλεγε, πώς τόν 
είδε νά μιλά μ* έναν άπό τούς δύο κρεμαν
ταλάδες.

Αύτή τήν φορά ήμουν βέβαιος. Δέν 
ήταν δημιούργημα τού έκνευρισμοΰ καί 
τής φαντασίας μου. "Ηταν άνησυχία 
αύτό πού είδα στό πρόσωπο τού Εύθυμιάδη.

—*0 ένωμοτάρχης; Δέν μοΰ είπατε 
τίποτα μέ τήν Λιλή.

—Δέν μοΰ τό είπε δταν τόν είδαμε μέ 
τήν γυναίκα σου.

— Αλλά;
Ένοιωσα ένα μικρό φόβο.
—Αργότερα. 'Όταν κοιμόσουνα. Βγήκα 

μιά βόλτα καί τόν συνάντησα.
Ό  Εύθυμιάδης τώρα δέν προσπάθησε 

νά κρύψη τήν ψυχρότητά του.
—"Ακούσε, άγαπητέ μου, δέν μ* άρέσει 

νά γίνωνται κουσκουσουριά γύρω άπό τό 
σπίτι μου.

Σηκώθηκε καί πήγε ώς τήν άκρη τής 
βεράντας.

—Μήτσο! φώναξε.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ

*0 ’Ολύμπιος, Αρχιτέκτονας άπό τήν 'Αθήνα, προσκαλείται στόν 
Πλαταμώνα άπό τόν ζεύγος ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ. Στό τραίνο, ένας άνδρας φοβι
σμένος πού βρέθηκε γιά  λίγο στό βαγόνι του , τού Αφήνει μια βαλίτσα καί 
πήδα στό κενό . Δυό Ανθρωποι πού παρακολουθούσαν τόν συνταξιδιώτη του , 
ένδιαφέρθηκαν γιΑ τήν Ανεύρεσή τ ο υ . Στή βίλλα τού Εύθυμιάδη 'φιλοξε
νείται καί ή 'Α ννιώ  Λεονάρδου , μιΑ όμορφη νεαρή γυνα ίκα . Ά νοίγοντας 
τήν βαλίτσα τού συνταξιδιώτη δέν βρίσκουν τίποτε τό ύποπτο . Τήν έπομέ- 
νη , ό 'Ολύμπιος δταν Ανοίγει τήν βαλίτσα του διαπιστώνει ότι κάποιος τού 
τήν έχει Ανακατέψει. Ποιός ό μ ω ς; ‘Υποπτεύεται όλους καί κανένα. "Οταν 
Αργότερα πηγαίνουν για  μπάνιο στή παραλία όπου βρισκόταν ή 'Α ννιώ , 
βλέπουν έναν ανδρα κοντά της πού τούς φάνηκε ότι μιλούσε μαζύ τη ς . Ή  
'Αννιώ όμως τό άρνεΐται. Τελικά ό 'Ολύμπιος Ανέφερε μόνο στόν Εύθυμιά- 
δη γιά  τό Ανακάτεμα τής βαλίτσας του καί τό μεσημέρι ό Εύθυμιάδης τού 
φέρνει μιΑ φω τογραφία  στή όποία έκπληκτος ό 'Ολύμπιος δέν δυσκολεύε
ται νά Αναγνωρίσει τόν έναν άπό τούς δυό Ανδρες τού τραίνου πού παρακο
λουθούσαν τόν Αγνωστο συνταξιδιώτη του πού ρίχτηκε στό κενό . Τό βράδυ 
ό 'Ολύμπιος καί ή * Αννιώ βρέθηκαν στό κρεββάτι τού 'Ολύμπιου καί ξα
φνικά μέσα στή νύκτα τά  γαυγίσματα τω ν σκυλιών τού ΕύθυμιΑδη τόν κά
νουν νά πεταχτει στό μπαλκόνι καί νά διακρίνει έναν Ανδρα νά δρασκελίζει 
τόν τοίχο τού κήπου φ εύγοντας. Τό Αλλο βράδυ ή 'Αννιώ στό δωμάτιο τού 
'Ολύμπιου τού φανερώνει ότι είναι κόρη ‘Εβραίου καί ότι ό πατέρας της 
πού σκοτώθηκε άπό τούς Γερμανούς Αφισε στόν Ανακριτή, γιά  νά σωθεί ή μη
τέρα της καί ή ίδ ια , πίνακες μεγάλης Αξίας πού είναι κρυμμένοι κάπου 
στόν Πλαταμώνα καί πού τό σχεδιάγραμμα τό έχει κάποιος Σεβαστόπουλος. 
*0 'Ολύμπιος κατάλαβε ότι αύτός πρέπει νά είναι ό συνταξιδιώτης τού τραί
νου .

‘Ο 'Ολύμπιος τό πρωΐ στή παραλία συνανταται μέ τόν . . .  συνταξιδιώ
τη του καί τόν φω νάζει Σεβαστόπουλο. Αύτός παραξενεύθηκε στό Ακουσμα 
τού όνόματός το υ . Μετά Από λίγες μέρες ένώ διασταυρώθηκε ή 'Α ννιώ  μέ 
τόν Σεβαστόπουλο στό δρόμο καί στή παραλία, αύτή έδειξε Αδιαφορία πού 
προξένησε έντύπωση στόν 'Ολύμπιο καί κατάπληξη όταν ή 'Α ννιώ  τού λέει 
ότι αύτός δέν είναι ό Σεβαστόπουλος πού περιμένει αύτή .

Τό Αλλο πρωί ένώ ό 'Ολύμπιος καί ό Εύθυμιάδης ήταν στήν βεράντα 
ό κηπουρός τούς λέει ότι βρήκαν στήν παραλία έναν νεκρό, Αγνωστο, πού 
μάλλον πνίγηκε, Αλλά ό 'Ενωμοτάρχης είπε ότι διέκρινε ένα κτύπημα στό 
κεφάλι τ ο υ . Μέ περιέργεια ρωτούσε 0 Εύθυμιάδης τόν κηπουρό καί 0 'Ολύ
μπιος πού σέ λίγο πήγε στήν παραλία Αναγνώρισε τό πτώ μα το ύ . . .  Σεβα- 
στόπουλου. ‘Ο 'Ολύμπιος άπό τήν ’Αννιώ δέν μπόρεσε νά μάθη τίποτε νέο . 
Στή βίλλα ή Λιλή έπέμενε ότι τήν νύκτα Ακούσε ένα χαρακτηριστικό σφύ
ριγμα στό κήπο . Σέ λίγο ό ’Ολύμπιος καί ή Λιλή περνώντας άπό τό 'Αστυνο
μικό Κατάστημα μαθαίνουν άπό τόν 'Ενωμοτάρχη ότι τό πτώ μα ήταν ένός 
Αγνωστου πού έμεινε στά έρείπια τού Κάστρου. Τό μεσημέρι ό 'Ενωμοτάρ
χης πού συναντά τόν 'Ολύμπιο τόν ρωτά γιατί ένδιαφέρεται γιά  τό έγκλημα 
καί αύτός τού λέει τήν Ιστορία μέ τό τραίνο καί ότι οί δυό ξανθοί είναι τώρα 
στόν Πλαταμώνα. *0 Ε νω μοτάρχης τόν ρωτά έάν είδε κανένα άπ* αύτούς 
στή βίλλα γιατί είδε τόν κηπουρό νά μιλά μ* έναν άπό αύτούς.

Σέ λίγο ό «υπηρέτης γιά  όλες τις δου
λειές» φάνηκε. Ό  Εύθυμιάδης γύρισε 
στην πολυθρόνα του.

—Ό  κύριος 'Ολύμπιος, είπε ψυχρά, μέ 
ρωτά Αν γνωρίζεσαι μ ' έναν ξανθό πού 
ήρθε στόν Πλαταμώνα τις τελευταίες 
μέρες.

Ό  Μήτσος φαινόταν έκπληκτος.
—Ξανθό ξένο;
—Γνωρίζεις κανένα; ρώτησε ό Εύθυ

μιάδης, άκόμη πιό ψυχρά.
—’Ό χ ι, έκανε ό άλλος Απορώντας.
—Κ ι’ όμως, ό κύριος—τόνισε μέ κάποια 

εχθρική σημασία τό «κύριος»—μου είπε 
πώς σέ είδαν νά μιλάς μαζί του.

Ό  Μήτσος φαινόταν σαστισμένος.
—Π ότε;
Ό  Εύθυμιάδης γύρισε σέ μένα.
—Π ό τε; ρώτησε.
Ε ίπα μουδιασμένος αύτό πού μου είχε 

πή ό Αστυνομικός. Ό  Μήτσος σκέφτηκε 
γιά λίγο, σάν νά μή καταλάβαινε, κ ι’ 
ύστερα χαμογέλασε.

—’Ά , θά λέτε τόν ξανθό κύριο πού μέ 
ρώτησε γιά τό τραίνο.

Ε ίπε γιά κάποιον ξένο πού τόν ρώτησε, 
περισσότερο μέ νοήματα, παρά μέ λόγια 
κάτι γιά  τό τραίνο. Ό  Εύθυμιάδης άκουγε 
μέ πρόσωπο κλειστό, πεισμωμένο.

—Εύχαριστώ, είπε στό τέλος. Δέν 
σέ χρειάζομαι Αλλο.

Ό  Ανθρωπός του έφυγε. Ό  Εύθυμιάδης 
Αναψε νευρικά ένα τσιγάρο. "Υστερα σηκώ
θηκε καί ίπ ε :

—Μέ συγχωρής, έχω νά τελειώσω ένα 
γράμμα.^

Κι’ αύτό ψυχρά, τυπικά, σάν νά μιλούσε 
σ’ ένα ένοχλητικό ξένο.

Μ’ Αφησε σέ μιά πολύ δυσάρεστη κατά- 
στασι. ’Ή ταν φυσικό ένας άνθρωπος μέ τη 
δική του θέσι νά μή θέλη νά μπλέκεται τό 
σπίτι του μ’ ένα έγκλημα. ’Αλλά πάλι 
αύτό πού έγινε, δικαιολογούσε ένα τέτοιο 
θυμό, μιά τέτοια στάσι άπέναντί μου; 
’Ή ξερα—καί δέν φρόντισε νά μή τό κατα
λάβω—πώς δέν είχε κανένα γράμμα νά 
τελειώση. Π ώ ς έφυγε γιά  νά μου δείξη 
καθαρά τήν Αποδοκιμασία του. Κ ι’ αύτό 
ήταν Αδικαιολόγητο. ’Επιτέλους δέν είχα 
κάνει τίποτα σοβαρό. Τ ί τόν είχε ενο
χλήσει ; "Οτι είχα Ανακατέψει έναν 
άνθρωπο τής υπηρεσίας του σ’ αύτήν τήν 
ιστορία ή ότι συζήτησα μέ τόν άστυνο- 
μ ικό ;

—Δέν Ακόυσα τή Λιλή πού έβγαινε στή 
βεράντα. Τήν άντιλήφθηκα όταν μέ ρώ
τησε:

—Τί έγινε μέ τόν Αντρα μου;
—Τής εξήγησα. ’Εκείνη γέλασε.

—Και γι* αύτό είναι έτσι έξω φρενών 
μαζί σου; 'Εσείς οί Αντρες, δταν περνούν 
τά  χρόνια, γίνεστε γερογκρινιάριδες. Θά 
τού περάση.

’Αλλά δέ τού πέρασε. Σ ' όλο τό ύπό- 
λοιπο τής ήμέρας ό Εύθυμιάδης μου φέρ
θηκε μέ τυπική εύγένεια. Ή  Ατμόσφαιρα 
τής οικειότητας, πού έπικρατοΰσε ώς 
τότε στό όμορφο σπίτι, χάθηκε. Μάταια 
οί δυό γυναίκες προσπάθησαν νά ξανα
ζεστάνουν τά πράγματα. Δέν τό κατά- 
φεραν.

Κι* αύτό πού συνέβαινε ήταν παράλογο, 
Αδικαιολόγητο. Στό κάτω τής γραφής 
δέν είχε γίνει τίποτε μεταξύ μας. 'Ακόμη 
καί ή Λιλή δέν καταλάβαινε.

—Δέν ήταν έτσι. Π ώ ς έγ ινε; μου έλεγε.
Μέσα σ’ αύτή τήν Ατμόσφαιρα τής 

τυπικής εύγένειας, του πείσματος καί 
μιας συγκρατημένης έχθρότητας, έφτασε 
τό βράδυ. "Οταν Ανέβηκα στό δωμάτιό 
μου τό ήξερα πιά. ’Έ πρεπε νά είναι τό 
τελευταίο μου βράδυ στόν Πλαταμώνα. 
Θά έφευγα. Δέν γινόταν άλλοιώς. Δέν 
μπορείς νά μένης φιλοξενούμενος κά
ποιου, πού, έστω Αδικαιολόγητα, σέ Αντι
παθεί.

Ε ίχα  πάρει τήν άπόφασί μου, Αλλά μου 
ήταν όδυνηρό. Πρώτα—πρώτα δέν ήθελα 
νά φύγω ψυχραμένος μέ Ανθρώπους, πού 
ώς έκείνη τήν στιγμή μου είχαν φερθή 
τόσο καλά. "Υστερα υπήρχε καί ή περιέρ- 
γειά μου γιά  τήν μυστηριώδη ίστορία 
του Σεβαστόπουλου καί τής Ά ννιώ ς. 
Καί τέλος—καί κυριώτερο — υπήρχε ή 
ίδια ή 'Αννιώ. Δέν μπορούσα νά τό δεχτώ 
εύκολα πώ ς έπρεπε νά τήν άφήσω.

’Ή ξερα πώ ς αύτή τή νύχτα θάρθή. 
‘Υπήρχαν πολλά πού είχαμε νά πούμε καί 
ιδιαίτερα τήν παραξένεψε ή Απροσδόκητη 
ψυχρότητα τού Εύθυμιάδη. Καί ήρθε.

Πάλι τό φώς τού φεγγαριού έμπαινε 
άπό τό παράθυρο, πάλι ή μουσική τής 
θάλασσας έφτανε ώς τό δωμάτιο, πάλι 
ή νύχτα γέμιζε τό σκοτάδι Αρώματα. 
’Αλλά ή διάθεσι καί τών δυό μας δέν ήταν 
γιά  έρωτα.

—Τ ί έγινε μέ τόν Εύθυμιάδη; μέ ρώ
τησε μόλις μπήκε στό δωμάτιο.

Τής είπα.
—Μόνο αύτό.
—Μόνο.
Κι' έκείνη δέν καταλάβαινε, όπως κι' 

έγώ.
Β - Ό  ένωμοτάρχης τ ί Αλλο σοΰ είπε;

Ή τ α ν  μιά φυσική έρώτησι κ ι' όμως οί 
υποψίες μέ φαρμάκωναν. Ρωτούσε έτσι 
ή ύπήρχε κάτι πού τήν Ανησυχούσε, κάτι 
πού ήθελε νά τό μάθη;

—Τίποτε. Μέ ρώτησε μόνο πού ήξερα 
τόν Σεβαστόπουλο— ή αύτόν πού έμφα- 
νίστηκε σάν Σεβαστόπουλος.

—Γιατί πίστευε πώς τόν ήξερες;
—’Ανησυχούσε;
—Δέν ξέρω. Πάντως τού τά είπα όλα— 

δηλαδή έλάχιστα. Π ώ ς τόν συνάντησα 
στό τραίνο.

—Δέν φαντάζομαι νά τού φανέρωσες 
όσα σού είπα γιά  τήν συλλογή τού πα
τέρα μου;

—Φυσικά, όχι*
Βρισκόμουν γιά  λίγες όμορφες καλοκαι

ριάτικες μέρες στό σπίτι ένός φίλου καί 
είχα κοντά μου τήν γυναίκα πού Αγα
πούσα. Καί τώρα τούς ύπωπτευόμουν καί 
τούς δύο. Ή τ α ν  τό πιό άσχημο, άπ’ όσα 
μπορούν νά συμβοΰν Ανάμεσα σέ Ανθρώ
πους πού συνδέονται.

—Καί τώρα καταλαβαίνεις πώ ς είμαι 
υποχρεωμένος νά φύγω, είπα.
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Γ Ι Α Ν Ν Η  Μ Α Ρ Η
Μυθιστόρημα

:—Μά δχι. Αύριο θά είναι δλα δπως 
πρίν.

—Δέν θά είναι.
Προσπάθησε νά με πείση μέ δλη της 

την δύναμι— καί ήταν αύτό τδ πρώτο 
εύχάριστο πού μου συνέβαινε τις τελευ
ταίες τρομερές μέρες. "Αν είχε κάτι νά 
κρύψη, άν είχε σχέσι μέ την ύπόθεσι, δέν 
θά βιαζόταν νά μέ ξεφορτωθή τώρα πού 
είχε άντιληφθή τις ύποψίες μου;

—Θά τό δής, της είπα.
Ray—Μά είναι όλότελα άδικαιολόγητο νά 
θυμώση έτσι γιά κάτι τόσο άσήμαντο.

—Δέν προσπάθησε νά κρύψη τό θυμό 
του, της είπα μέ πίκρα. Μου τον έδειξε 
πολύ φανερά.

—Πολύ φανερά.., μονολόγησε σκεπτική 
ή Ά ννιώ .

Καί τότε, δπως συμβαίνει καμμιά φορά, 
ή σκέψι πού υπήρχε πίσω άπό τό όμορφο 
μέτωπό της καί δέν τήν φανέρωνε, έλαμψε 
μέσα μου. Ναί, ό Εύθυμιάδης μου είχε 
δείξει πολύ φανερά τήν δυσαρέσκειά του. 
* Υπερβολικά φανερά, άδικαιολόγητα φα
νερά. Θύμωσε γιά κάτι πού δέν άξιζε καί 
μου έδειξε τόν θυμό του. Μήπως δλα έγι
ναν ά κ ρ ι β ώ ς  γ  ι * α ύ τ ό ;  Μήπως 
θύμωσε έτσι άδικαιολόγητα γιά νά μου 
δ ε ί ξ η τό θυμό του; Μήπως δ,τι έγινε, 
έγινε μόνο καί μόνο γ ι ά  ν ά  μ έ  ά ν α γ -  
κ ά σ η  ν ά  φ ύ γ ω ;

ΤΗταν μιά σκέψι πού μέ πάγωνε, άλλά 
μιά σκέψι λ ο γ ι κ ή .  Ή  μεταβολή του 
« φ ί λ ο υ  μου» έγινε δταν άκουσε πώς 
είχα κουβέντες μέ τόν ενωμοτάρχη. Ναί. 
Ό  Εύθυμιάδης μου φέρνονταν έτσι παρά
λογα ψυχρά, έπειδή ήθελε νά μέ δη νά 
φεύγω.

—Τί σκέπτεσαι; μέ ρώτησε ή * Αννιώ.
"Ως τότε, δλες οί ύποψίες μου είχαν 

συγκεντρωθή έπάνω της. Τώρα δέν ύπο- 
πτευόμουν έκείνη —ή τουλάχιστον δέν 
ύποπτευόμουν μ ό ν ο ν  έκείνην.

—Αύτό πού νομίζω πώς σκέφτηκες 
κι* εσύ, είπα.

"Οπως μπήκε στό δωμάτιό μου είχε 
άφήσει τήν πόρτα άνοιχτή. Είδα τή σιλου- 
έττα του Εύθυμιάδη, πού έκανε βόλτες 
στό μπαλκόνι. Περνώντας έξω άπό τό 
δωμάτιο μας κύτταξε καί προσπέρασε. 
’Αλλά ό τρόπος του ήταν τέτοιος πού ήθελε 
νά δείξη ότι μάς είχε δή.
- . —Καλύτερα νά πηγαίνης, είπα στήν 
Ά ννιώ .

Δέν μπορούσε νά γίνη (άλλιώς. Βρήκα 
ένα πρόσχημα, πού δέν έπειθε κανέναν,

καί τό πρωί άποχαιρέτησα τούς «φίλους 
μου». Ό  Εύθυμιάδης δέν προσπάθησε 
ούτε τυπικά νά μέ κρατήση, ένώ ή γυναί
κα του ήταν πραγματικά λυπημένη. 
Μέ τήν Ά ννιώ  είχα συνεννοηθή. Θά έμενα 
γιά λίγο στό ξενοδοχείο τω ν . Τεμπών 
κι* εκεί θά μου τηλεφωνούσε. Θά βλέ
παμε τί θά κάναμε στή συνέχεια.

Δέν είχα αύτοκίνητο κι* έτσι πήγα στό 
σταθμό. Ό  νέος ένωμοτάρχης θάλεγες 
πώς μέ περίμενε.

—Φεύγετε; μέ ρώτησε ρίχνοντας ένα 
βλέμμα στις βαλίτσες μου.

Είπα τό πρώτο ψέμα πού ήρθε στό 
στόμα μου γιά μιά ξαφνική ειδοποίηση 
άπό τήν Α θήνα γιά δουλειά.

—Κρίμα, είπε.
—Γιατί «κρίμα»;
—Γιατί, άν μένατε, ίσως μαθαίνατε 

έπιτοπίως τήν λύσι τού προβλήματος.
—Μιλάτε γιά τό έγκλημα;
—Κούνησε τό κεφάλι του μέ ύφος λιγάκι 

μυστηριώδες.
g g - Γ ι αύτό καί γιά δ,τι έχει σχέσι μ* 
arro.

—Έ χετε  νεώτερα;
—"Ηρθε ό μοίραρχος. Είναι βέβαιο πώς 

αύτόν τόν δύστυχο τόν σκότωσαν στήν 
ξηρά καί τόν τράβηξαν νεκρό—ή σχεδόν 
νεκρό—στή θάλασσα.

Σάν νά τό θυμήθηκε μόνο έκείνη τή 
στιγμή, είπε:
-Συνελήφθησαν στή Θεσσαλονίκη καί οί δύο 
τύποι, γιά τούς όποίους μοΰ μιλήσατε. 
Είναι ξέρετε κι* οί δυο Γερμανοί. "Αν 
δέν μοΰ μιλούσατε γι* αύτούς θά πρόφται- 
ναν νά περάσουν τά σύνορα.

Ένοιωσα κάποια εύθύνη γ ι’ αυτή τή 
σύλληψι.

—‘Ωμολόγησαν;
—Άντιθέτως, άρνιοΰνται τά πάντα. 

Δέν ξέρουν, λένε, τίποτε, ούτε γιά τόν 
άνθρωπο, ούτε γ ιά  τό έγκλημα. Πάντως 
τά χαρτιά τού θύματος δέν βρέθηκαν στά 
πράγματά τους.

Μέ άθώο ύφος, πάρα πολύ άθώο, γιά  
νά τό πιστέψω, ό νέος άστυνομικός μέ 
ρώτησε :

—Αλήθεια, κ. ’Ολύμπιε, γιατί φεύγετε;
—Μά σάς είπα . . .
Ι ^ Ά , ναί. Αύτή ή είδοποίησις γιά τήν 

ξαφνική δουλειά. Τό τραίνο σας άργεΐ 
δμως άκόμη. Θ ά θέλατε νά πιούμε ε αν 
καφέ;

"Ηξερα πώς δέν πρόκειται γιά τόν 
καφέ—κι* δμως δέχτηκα. Καθήσαμε στό 
μικρό καφενείο τού σταθμού.

—Τί φαντάζεστε πώς αύτός ό άνθρωπος 
μπορούσε νά ζητά στά μέρη μας; μέ ρώ
τησε μόλις παρήγγειλε στό γέρικο γκαρ
σόνι.

Ε ίχε διατυπώσει τήν έρώτησί του 
ήσυχα σχεδόν άδιάφορα. Σάν νά μή τής 
έδινε καμμιά σημασία.

—Κι* έσεϊς; ρώτησα.
—Δέν ξέρω. Πάντως οί δυο Γερμανοί, 

πού συνελήφθησαν, φαίνεται πώς ήξεραν 
τήν Θεσσαλονίκη.

—Κι* είναι σπουδαίο αύτό.
—Δέν θά ήταν, άν αύτοί οί άνθρωποι 

δέν είχαν δηλώσει στις Α ρχές, πώς πρώ
τη φορά πατούσαν τό πόδι τους στήν 
Ελλάδα. Καί τό περίεργο είναι πώς καί 
τά διαβατήριά τους καί τ ά  στοιχεία τών 
ύπηρεσιών αλλοδαπών συμφωνούν μαζί 
τους. Αύτοί οί άνθρωποι ε π ί σ η μ α  
πρώτη φορά έρχονται στήν Ελλάδα.

—Μά είπατε . . .

—Π ώ ς είχαν κινηθή στή Θεσσαλονίκη 
σάν νά τήν ήξεραν. Σάν νά τήν είχαν έπι- 
σκεφθή κι* άλλη φορά.

—Κι* έσείς νομίζετε...,
BjfE-Π ώ ς τήν έπισκέφτηκαν.

I—Κρυφά;
—*!Η καί φανερά, είπε ό νέος άστυνο

μικός σκεπτικός. Ά ς  πούμε σάν στρα
τιώ τες. Σάν στρατιώτες ένός στρατού 
κατοχής.

Αύτός ό νεαρός τελειόφοιτος τής Ν ομι- 
μικής είχε-μυαλό πού έκοβε.

—Θέλετε νά πήτε..., μουρμούρισα.
-Λ ΙΙώ ς ίσως τό έγκλημα πού άντιμετω- 

πίζομε έχει τ ις  ρίζες του πολύ μακρυά. 
"Ισως είκοσι τόσα χρόνια πρίν.

-—Στήν Κ ατοχή ;
*0 ένωμοτάρχης χαμογέλασε.
—Στήν Κατοχή, άπάντησε. Μόνο τότε 

μπορούσαν νά έρθουν στήν Ε λλάδα  
Γερμανοί χωρίς διαβατήρια καί χωρίς νά 
τό ξέρουν οί ύπηρεσίες άλλοδαπών.

Τό γέρικο γκαρσόνι έφερε τούς καφέ
δες. Ό  νεαρός συνομιλητής μου μέ χτυ 
πητή άπόλαυσι, σάν ν* ήταν ό καφές 
τό σημαντικό καί οί κουβέντες του γ ιά  
τό έγκλημα καί τήν Κατοχή τό άσήμαντο. 
Ε γώ  ήξερα εκείνο, πού γ ιά  τόν ένωμοτάρ- 

χη άποτελοΰσε θεωρητικό συμπέρασμα. 
Ή  ίστορία ε ίχε  τ ις  ρίζες της στήν Κατοχή. 
"Οπως μοΰ τήν είχε παρουσιάσει δμως ή 
Ά ννιώ —ή άλλοιώς; *0 νέος άστυνομικός 
άφησε τό άδειο φλυτζάνι του στό τραπέ
ζι κι άναψε ένα τσιγάρο.

—’Εσείς τ ί λέτε; μέ ρώτησε.
—Τίποτε.
Κύτταξε τό ρολόι του.
—Τό τραίνο σας πρέπει νάρθη σέ δέκα 

λεπτά. Σπουδαίος άνθρωπος ό κ. Εύθυ- 
μιαδης, ε;

—Περίφημος.
— Αύτή τήν κυρία πού φιλοξενεί στό 
σπίτι του τήν γνωρίζετε άπό καιρό;

—Γιατί τό ρωτάτε;
Χαμογέλασε.
—Ά ,έ τ σ ι.  ‘Υπερβολικά όμορφη γυναίκα.
— Εδώ  τή  γνώρισα. Μίλησα στόν 

Εύθυμιάδη γ ιά  δσα μοΰ είπατε σχετικά 
μέ τόν Μήτσο. Τόν κάλεσε μπροστά μου 
καί τόν ρώτησε. Π ραγματικά είχε μιλή
σει μέ τόν ξένο.

—Τό παραδέχτηκε;
—Ναί. Ο ξένος τόν ε ίχε ρωτήσει πού 

βρίσκεται ό σταθμός ή κάτι παρόμοιο.
—Αύτό σάς ε ίπε;

; —Γ ια τί; Ε ίναι άπίθανο;
—Πολύ άπίθανο, είπε χαμογελώντας ό 

ένωμοτάρχης. Δέν ξεκινάει κανείς άπό τό 
σταθμό γιά  νά πάη έκεί ψηλά—έδειξε μέ 
τό κεφάλι πρός τή βίλλα τού Εύθυμιάδη— 
καί νά ρωτήση πού βρίσκεται ό σταθμός, 
άπό τόν όποιο μόλις έφυγε. Αύτός ό κ. 
Μήτσος είπε ψέματα.

—Γ ια τί δέν τού ζητάτε νά πή τήν άλή- 
θεια;

—Θά τό κάνω, δταν μπορώ. Νά είστε 
βέβαιος πώ ς άν τόν ρωτήσω τώρα, θά 
μοΰ πή δ,τι είπε καί σέ σάς. Ά ,  νά τό 
τραίνο σας.

Ή  άμαξοστοιχία φάνηκε στήν άκρη 
τής γραμμής. ν 0  ένωμοτάρχης κύτταξε 
τό ρολόι του.

—Συνήθως τό τραίνο έρχεται μέ καθυ- 
στέρησι, είπε. Σήμερ α ήρθε πέντε λεπτά 
νωρίτερα. Σάν νά βιάζεται κ ι αύτό νά 
σάς διώξη μιά ώρα γρηγορώτερα άπό δώ.
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Τό νόμισα ή είχε πραγματικά τονίσει 
τΙς λέξεις «κι αύτό»;

—Ποιός άλλος βιάζεται νά μέ διώξη; 
ρώτησα προκλητικά.

Μέ κύτταξε ήσυχα μέσα στά μάτια.
—Αύτό έσεις πρέπει νά τό ξέρετε, είπε. 

Πάντως άποφασίσατε πολύ άπότομα νά 
φύγετε. Στήν προηγούμενη συνάντησί μας 
δέν μου είπατε τίποτε γιά άναχώρησι.

"Αφησε ένα νόμισμα στό τραπέζι καί 
σηκώθηκε.

—Πάμε;
Τό τραίνο έμπαινε έκείνη τήν ώρα στόν 

σταθμό.
Οί άποφάσεις μας δέν είναι πάντα άπο- 

τέλεσμα ώριμης σκέψεως ή ψυχρών 
συλλογισμών. Τό δευτερόλεπτο έκεΐνο 
άκριβώς, πού ό ένωμοτάρχης περίμενε 
όρθιος κι έγώ έσκυβα γιά νά πάρω τή 
βαλίτσα μου, έγινε ή άλλαγή. ’Ή ταν αί- 
τία αύτά πού μου είχε πη γιά τούς Γερμα
νούς της Κατοχής; Ή ταν ό ιδιαίτερος 
τρόπος πού τόνισε τΙς λέξεις «κι αύτό»; 
Ή ταν κάτι σάν είρωνεία πού νόμισα δτι

διέκρινα στά έξυπνα μάτια του; Δέν ήταν 
τίποτα άπ* δλα αύτά κι έπρόκειτο άπλώς 
γιά τήν κρυμμένη βαθειά μέσα μου έπιθυ- 
μία νά μήν άπομακρυνθώ άπό τήν *Αν- 
νιώ; Ούτε τότε, ούτε τώρα θάξερα νά τό 
πώ. Πάντως, μέσα σ* έκεΐνο τό κάτι του 
δευτερολέπτου τό άπεφάσισα.

—Ξέρετε άν ύπάρχη δωμάτιο στό μοτέλ; 
ρώτησα.

Μιά μικρή λάμψι φάνηκε στά μάτια του 
άστυνομικου, πού έσβησε άμέσως.

—Δέν θά φύγετε; μέ ρώτησε.
—Φυσικά θά φύγω. ‘Απλώς θά άναβάλω 

γιά λίγο τήν άναχώρησι.
Δέν μέ ρώτησε γιατί. Φαινόταν εύχα- 

ριστημένος. Μου ζήτησε τήν άδεια νά μέ 
συνοδέψη στό μοτέλ κι έκεΐ, μόνος του, 
φρόντισε νά μου δώσουν ένα καλό δωμά
τιο.

—Σάς άφήνω νά ξεκουραστήτε, είπε. 
"Αν έχω νέα θάρθώ νά σάς δώ.

Μέ άφησε νά παλεύω μέ άνήσυχες 
σκέψεις, μετανοιωμένον γιά τήν άπόφασι 
πού πήρα. Δέν ήταν έλλειψι κάθε άβρό-

τητος αύτή ή παραμονή μου στόν Πλα- 
ταμώνα; Ποιά δικαιολογία θά έδιναν στή 
Λιλή, άν μ* έβλεπε—καί δέν μπορούσε παρά 
νά μέ δη — ή καί στόν ίδιο τόν Εύθυ- 
μιάδη; Δέν ήταν μιά πεισματάρικη «χω
ριατιά», νά μείνω έξω άπό τό σπίτι τους, 
άφοΰ μου είχαν δώσει νά καταλάβω πώς 
δέν ήμουν πιά εύπρόσδεκτος.;

Κλείστηκα στό δωμάτιό μου. Στό δρόμο 
τά αύτοκίνητα γιά τή Θεσσαλονίκη περ
νούσαν τό ένα πίσω άπό τό άλλο. Λίγη 
ώρα άργότερα είδα τήν Λιλή μέ τήν Άννιώ , 
πού πήγαιναν γιά μπάνιο. Φυσικά, ό 
θάνατος ενός άλήτη, σάν τόν ύποθετικό 
Σεβαστόπουλο, δέν θά άλλαζε τις συνή
θειες τών καλομαθημένων αύτών κυριών. 
Κρύφτηκα πίσω άπό τήν κουρτίνα τού 
παραθύρου, γιά νά μή μέ. δοΰν. Αύτό πού 
είχα κάνει ήταν παιδιάστικο καί άνόητο. 
Αποφάσισα νά μή ξεμυτίσω άπό τό 
μοτέλ, ώς τό άλλο πρωί. Καί τό άλλο 
πρωί οπωσδήποτε θά έφευγα.

Σ υ ν β χ  ί ζ ε τ α ι

Μ ιά  άδικη καί  οδυνηρή καταστροφή

Φούντωσαν τώρα τό καλοκαίρι οί φωτιές. 
Χιλιάδες δασόφυτα στρέμματα έγιναν στάχτη, 
και άπέμειναν σκελετωμένα, καρβουνισμένα, 
νεκρά τά δέντρα, τραγικές άποδείξεις τής άνθρώ- 
πινης άσυνειδησίας καί άμέλειας. Ή  φωτιά 
άνελέητα έσπειρε πίσω της τήν έρημιά καί οί 
πανέμορφες βουνοπλαγιές τής χώρας μας, δέν 
είναι πιά παρά γυμνά τοπία πού φέρνουν δάκρυα 
στά μάτια κάθε ευσυνείδητου άνθρώπου. Ή  
Χωροφυλακή ρίχτηκε πάλι στή μάχη τών πυρ- 
καϊών καί πρόσφερε χωρίς νά ύπολογίζει κού
ραση καί κίνδυνο τις ύπηρεσίες της. Στήν Έλ- 
ληνική ύπαιθρο οί άνδρες τού Σώματος άντι- 
μετώπισαν δεκάδες πυρκαϊές καί έζησαν δραματι

κές μέρες μέσα στήν κόλαση τών καιγομένων δα
σών, προσπαθώντας νά σώσουν δ,τι μπορού
σαν άπό τόν έθνικό πλούτο, άψηφώντας κάθε 
κίνδυνο πού άπειλοΰσε τήν ζωή τους καί έκ- 
πληρώνοντας γιά μιά άκόμη φορά τό καθήκον 
τους πρός τό Έ θνος. Στή Βαρυμπόμπη Ά ττι- 
κής ό Χωροφύλακας Θωμάς Μ άλλιος τραυματί
στηκε σοβαρά τήν Κυριακή στις 10 Ιουλίου  
καί μεταφέρθηκε μέ έγκαύματα στό νοσοκομείο. 
Ή ταν κι’ αύτό ένα δείγμα τής εύσυνειδησίας 
πού χαρακτηρίζει τούς άνδρες τού Σώματος καί 
τούς δίνει τήν δύναμη ν’ άντέχουν σέ κάθε σωμα
τική καί ψυχική δοκιμασία.
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A Q A H T I K H
έ π ι β ε ώ ρ η σ ι

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΣ 
ΕΝΟΠΛΩΝ ΑΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ 

ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ
1 9 7 7

’Ε π ιμέλεια : Σ Π Υ Ρ Ο Σ  Τ Ζ Ε Τ Ζ Ι Α Σ  Πολ. 'Υπάλληλος Χωροφυλακής

Μέ άψογη διοργάνωση της Χωροφυλακής 
στη Ρόδο και συγκεκριμένα στό Εθνικό  
στάδιο της πόλεως πραγματοποιήθηκε 
άπό 5 έως 10 ’Ιουλίου τό έτήσιο πρωτάθλη
μα καλαθοσφαίρας μεταξύ των άντιπρο- 
σωπευτικών ομάδων των Ενόπλων Δυνά
μεων καί των Σωμάτων ’Ασφαλείας. Τό 
πρωτάθλημα παρουσίασε μεγάλο ένδιαφέ- 
ρον καί άγωνιστική έξαρση για τό λόγο δτι 
δλες οί όμάδες ήταν Ισχυρές μια καί διέθε
ταν στό έμψυχο δυναμικό τους την «άφρό- 
κρεμα» του έλληνικου Μπάσκετ. "Ετσι 
δόθηκε ή εύκαιρία στους Ροδίτες φίλους 
του άθλήματος νά χειροκροτήσουν ζωηρά 
τά «μεγαθήρια» της Ελληνικής Μπασκέτ- 
τας. ’Ασφυκτικά γεμάτο τό γήπεδο μπά
σκετ του σταδίου «ΔΙΑ ΓΟ ΡΑ » έζησε 
στό πενθήμερο του πρωταθλήματος ξεχω
ριστές άθλητικές «πιέννες». Στη κυριολε
ξία δόθηκαν σκληρές μάχες για την τελική 
έπικρά^ιητη, πάντα δμως μέσα στά σωστά 
άθλητικά πλαίσια, γεγονός πού χειροκρο
τήθηκε θερμά άπό τούς φιλάθλους. "Ας 
δούμε δμως ποιά ήταν ή δυναμικότητα των 
ομάδων πού πήραν μέρος στό φετεινό 
πρωτάθλημα Ε .Δ . καί Σ.Α. :
Χωροφυλακή: Ή  όμάδα του Σώματος 

μετά άπό φιλότιμες προσπάθειες των 
άθλητών της ίσοβάθμισε στην δεύτερη 
θέση μέ τόν Στρατό καί τό Λι
μενικό. "Ας πάρουμε δμως τά γε
γονότα άπό την άρχή. Θαυμάσια 
προπονημένοι οί άθλητές του Σώματος 
πήγαν στή Ρόδο γιά νά έκπροσωπήσουν 
έπάξια τήν Χωροφυλακή καί κατάφεραν 
6χι μόνο νά δείξουν τις άθλητικές τους 
άρετές άλλά άπόσπασαν καί τά πιό 
εύμενή σχόλια των φιλάθλων παρά 
τις άντίξοες συνθήκες πού παρου- 
σιάσθηκαν. Συγκεκριμένα άπό τό πρώτο 
κι* δλας παιχνίδι τραυματίσθηκαν οί 
δύο άπό τούς βασικούς Μ πασκετμπο
λίστες Τσάνταλης καί Μπογατσιώτης, 
μέ άποτέλεσμα νά παρουσιασθή μεγά
λο κενό στή δύναμη τής όμάδας. Παρ* 
δλααύτάδμως πάλαιψαν γενναία κάτω 
άπό τά καλάθια καί κατάφεραν νά έντυ- 
πωσιάσουν τούς φιλάθλους μέ τις «μάχες» 
πού έδωσαν.
Ιδιαίτερα τό παιχνίδι μέ τήν όμάδα του 
Λιμενικού ήταν κάτι πού δεν περιγρά- 
φεται. Συγκινημένοι οί φίλαθλοι στό τέ
λος του άγώνα μπήκαν στό «τερραίν» 
καί σήκωσαν στού ςώμους τους τούς παί
κτες τής Χωρ ]κής ένθουσιασμένοι άπό 
τό συγκλονιστικό παιγνίδι πού είχαν 
παρακολουθήση. Ή  όμάδα του Σώματος 
στά τέσσερα παιχνίδια πού έδωσε είχε 
τά έξής άποτελέσματα:. Λιμενικό —Χω
ροφυλακή 5f^-53, Χωροφυλακή—Α ε 
ροπορία 70—53. Στρατός —Χωροφυ
λακή 74—58, καί Αστυνομία —Χωρο
φυλακή 111—79 πόντους.

Σ τρατός: Μέ προπονητή τόν ύπέροχο τε
χνικό Φαίδωνα Ματθαίου καί μέ παίκτες
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έτοιμους για τήν νίκη παρουσίαζε μια 
θαυμάσια όμάδα μέ πολλές άθλητικές 
άρετές.

'Αεροπορία: Ή ταν ή φιλότιμη όμάδα του 
πρωταθλήματος. Μέ παίκτες άπειρουςάλ- 
λά μέ τήν σωστή καθοδήγηση του Ή λία  
Βλαβάκη προσπάθησαν νά σταθούν 
σωστά μέσα στό γήπεδο καί τελικά τά 
κατάφεραν. Τούς αξίζουν συγχαρητήρια 
άσχετα μέ τήν τελική τους κατάταξη. 

' Α σ τ υ ν ο μ ί α  Π ό λ ε ω ν :  Παρου
σίασε τήν πιό δεμένη όμάδα μέ παίκτες 
καλογυμνασμένους από τούς όποίους 
οί περισσότεροι άνήκουν στό Εθνικό μας 
συγκρότημα καί φυσιολογικά κατέκτησε 
τό πρωτάθλημα 1977.

Λιμενικό: Ή  όμάδα του Λιμενικού Σώμα
τος έντυπωσίασε μέ τις έμφανίσεις της. 
Διαθέτει δύο θαυμάσιους Μπασκεμπω- 
λίστες τόν Μάκη Δενδρινό καί τόν Θεσ- 
σαλονικέα Τσομπανάκη.

Ή  απόδοση των παικτών του Σώματος.
Μ. Γ ιαννουζάκος (Χωροφύλαξ): 'Έπαιξε 
φιλότιμα καί προσέφερε πολλά. Διακοίθηκε 
τόσο στό άμυντικό, όσο καί στό έπιθετικό 
παιχνίδι. ΤΗταν ό σκόρερ της όμάδος.
Ν. Τσοσκούνογλου (Χωροφύλαξ): Τό
γρήγορο καί έξυπνο παιχνίδι του δημιούρ
γησε θαυμάσιες φάσεις. Παραμένει ένα 
μεγάλο κεφάλαιο γιά τήν όμάδα του Σώμα
τος.
Π. Τσάνταλης—Κ. Μπαγατσιώτης (Χωρο- 

ροφύλακες): "Αν καί τραυματισμένοι οί 
δύο αύτοί μπασκεμπωλίστες, υπερέβαλαν 
τούς έαυτούς των καί πραγματοποίησαν 
συγκινητικές έμφανίσεις.
Δ. Κοτζιάς: (Χωροφύλαξ): Ό  ταλαντούχος, 
νέος άθλητής του Σώματος. Πολύ σωστή 
ή προσφορά του στούς άγώνες του πρωτα
θλήματος. Πιστεύεται ότι μελλοντικά θά 
προσφέρει πολύ περισσότερα.
Κ. Νάνος (Χωροφύλαξ): Σωστός στις 
ένεργειές του καί μέ άγωνιστικό πείσμα. 
Τά πήγε περίφημα. 'Απαραίτητος στήν 
όμάδα.

ΟΙ ύπόλοιποι παίκτες στό μικρό διάστη
μα πού χρησιμοποιήθηκαν είχαν θετική 
προσφορά. Σ ’ αύτό έδώ άκριβώς τό σημείο 
πρέπει νά τονίσουμε Ιδιαίτερα τήν μεγάλη 
προσφορά του προπονητή της όμάδας κ. 
Γεωργίου Ζάννου ό όποιος έπί σειρά έτών 
προσφέρει άφιλοκερδώς τις τεχνικές του 
γνώσεις γύρω άπό τό άθλημα.

'Αρχηγός άποστολής ήταν ό Άντ]ρχης 
κ. Καραγιάννης καί άρχηγός της όμάδας ό 
'Υπομοίραρχος κ. Έλευθεριάδης Βασίλειος, 
οί όποιοι μέ τήν μεγάλη τους πείρα καί τις 
συντονισμένες ένέργειες βοήθησαν γιά 
όλα τά γνωστά θετικά άποτελέσματα. 
Μετά τήν λήξη των άγώνων ό Γ'Έπιθεω- 
ρητής Χωροφυλακής Υποστράτηγος κ. 
Διον. Σέρρας άπένειμε τό κύπελλο στήν 
πρωταθλήτρια ομάδα. Παρουσία πολ
λών έπισήμων συνεχίστηκε ή άπονομή τών 
έπάθλων. Τά κύπελλα άθλοθέτησαν τό 
ΑΣΑΕΔ, ή Νομαρχία Ρόδου καί ή 'Ομο
σπονδία Καλαθόσφαιρας.

Ό  Διοικητής της ΠΣΟΧ Ρόδου 
ΆντΓρχης κ. Βασ. Παπαβασιλείου, παρέ
λαβε τιμητική πλακέτα, ή όποία άπενε- 
μηθη άπό τόν Δήμο Ρόδου στή Χωροφυ
λακή, γιά τήν άψογη διοργάνωση του πρω
ταθλήματος. Τό πρωτάθλημα Μπάσκετ 
Μπώλ Ενόπλων Δυνάμεων καί Σωμάτων 
'Ασφαλείας 1977 έληξε μέ δεξίωση πού 
παρέθεσε τό ΠΣΟΧ πρός τιμήν τών φιλοξε- 
νουμένων άποστολών καί τών προσκεκλη
μένων.

Άγα)νεζ πάλης άδλητών τών Ενόπλων 
Δυνάμεων καί Σωμάτων ’Ασφαλείας 

α τά  ’Ι ω ά ν ν ι ν α

Ενδιαφέροντες άγώνες πυγμαχίας στά 
πλαίσια του πρωταθλήματος 'Ενόπλων 
Δυνάμεων—Σωμάτων 'Ασφαλείας έγιναν 
άπό 23 έως 25 Ιουνίου στά 'Ιωάννινα. 
Στούς άγώνες πήραν μέρος γνωστοί πρω- 
τοπυγμάχοι, οί όποιοι άνήκουν στις Έ νο
πλες Δυνάμεις καί στά Σώματα 'Ασφαλείας.

Οί.άγώνες πραγματοποιήθηκαν στό χώ
ρο του σταδίου τής πόλεως, όπου ειδικά γιά 
τόν σκοπό αύτό είχε τοποθετηθή κατάλλη
λο «ΡΙΓΚ».

Τά κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα 
τών άγώνων ήταν ή θαυμάσια διοργάνωση 
άπό τήν Χωροφυλακή καί τό άθλητικό 
πνεύμα πού έδειξαν οί αθλητές. Πεντακά
θαροι οί άγώνες ένθουσίασαν τούς 4000 καί 
πλέον φιλάθλους, πού τούς παρακολούθη
σαν, μέ ζωηρό ένδιαφέρον. Στις «4» κα
τηγορίες τού άθλήματος πού άγωνίσθηκαν 
οί πυγμάχοι τής Χωροφυλακής, έφεραν τά 
εξής άποτελέσματα: Στά 54 κιλά, ό Χω

ροφύλακας Χουλιάρας κατέκτησε τήν πρώ
τη θέση ύστερα άπό μιά δυναμική έμφά- 
νιση. Επίσης οί πυγμάχοι τής Χωροφυλα
κής Γασπαρίδης, Παπαϊωσήφ, καί Μπού- 
τας στά 71 ,75 , καί 81 κιλά άντίστοιχα, 
κέρδισαν τις δεύτερες θέσεις. ’Ιδιαίτερα 
πρέπει νά τονισθή ή θαυμάσια έμφάνιση 
του χωροφύλακα Μπούτα, ό όποιος ύστερα 
άπό τριετή άποχή επανήλθε καί έντυπω
σίασε, μέ τό δυναμικό καί καθαρό παίξιμό 
του.

Οί άγώνες σημείωσαν εξαιρετική έπιτυ- 
χία καί οί πυγμάχοι χειροκροτήθηκαν θερμά 
άπό τούς φιλάθλους. Μετά τό τέλος τών 
συναντήσεων έγινε ή άπονομή τών έπάθλων 
στούς νικητές. Στή τελετή τής άπονομής 
παρέστησαν ό Μητροπολίτης Ίωαννίνων, 
ό Νομάρχης Ίωαννίνων, ό 'Ανώτερος 
Διοικητής Χωροφυλακής ’Ηπείρου, άλλοι 
’Αξιωματικοί του Σώματος καί πολλοί φί
λοι τού άθλήματος.
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ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΙ -ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ 
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Δυνάμει τοϋ Π.Δ. τής 21-6-77 προήχθη 
είς τόν βαθμόν τοϋ Συνταγματάρχου, ό 
Ά ντ]ρχης ΘΕΟΦΙΛΗΣ Κων]νος.

Άπεστρατεύθη όΜ οίραρχος ΠΑΠΑΔΑ- 
ΚΗΣ Θεοφάνης, προαχθείς έν άποστρα- 
τείμ είς Ταγ]ρχην, δυνάμει τοϋ Π.Δ. τής 
1-7-77.

ρ —Προήχθη είς τόν βαθμόν τοΰΜοιράρχου 
ό Ύ πομίρχος ΙΝΤΖΕΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, 
δυνάμει τοϋ Π.Δ. τής 1-7-77.

—Δυνάμει τοϋ Π.Δ. τής 12-7-77 προή- 
χθησαν είς Υ πομοιράρχους οί κάτωθι 47 
Ά νθ]ρ χοι, ώς συμπληρώσαντες 3ετίαν 
είς τόν βαθμόν των: ΔΕΛΛΗΣ Σπυρ. 

ΜΗΤΣΗΣ Ά θαν. ΡΑΔΗΣ Ν ικ ., ΚΑΡΟ- 
ΛΕΜΕΑΣΓεώργ. ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ Χρηστ. 
ΓΙΑΝΝΕΣ Γεώργ. ΝΤΪΝΟΣ Δημήτρ., 
ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτρ., ΣΥΓ- 
ΓΟΥΝΗΣ Παναγ., ΡΟΥΜΠΟΣ Σταϋρος, 
ΓΚΟΤΣΗΣ Δημήτρ., ΣΤΕΡΠΟΠΟΥΛΟΣ 
Ν ικ., ΜΠΟΓΡΑΚΟΣ ή ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΣ 
Παϋλος,ΜΠΟΖΙΝΑΚΗΣ Χρίστος ΚΑΡΑ- 
ΟΛΑΚΗΣ Ν ικ., ΡΙΝΗΣ Κων]νος, ΚΑΛΟ- 
ΦΩΑΙΑΣ Παν.ΚΑΛΤΣΗΣ Εύστρ.,ΜΥΑΩ- 
ΣΗΣ Δημ., ΤΖΩΝΗΣ Κων]νος, ΣΚΑΡ- 
ΜΟΥΤΣΟΣ Ά να στ. ΚΛΩΝΑΡΗΣ Κων] 
νος,ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργ. ΣΤΡΙΚΟΣ 
9Αθαν., ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Παν., 
ΔΑΛΑΜΑΓΚΙΔΗΣ Ά θαν. ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ  
Γεώργ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Ά να σ τ., ΧΑΛΑ- 
ΣΟΧΩΡΗΣ Ά θαν., ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ά λ εξ . 
ΦΛΩΡΟΣ Βασίλ. ΠΑΤΣΗΣ Βασίλ.,Μ Α- 
ΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ά ντω ν., ΣΩΤΗΡΙΟΥ 
Κων]νος, ΒΑΡΣΟΣ Ά θα ν., ΚΑΝΙΟΥΡΑΣ 
Στέφ., ΣΦΗΝΑΡΟΛΑΚΗΣ Εύτύχ., ΘΕΟ
ΧΑΡΗΣ Δημ., ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Νικ., 
ΜΠΟΛΟΜΥΤΗΣ Βασ. ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Ά θαν., ΒΛΑΧΟΣ Θεόδ. ΝΙΚΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Ά ρ ιο τ ., ΚΟΛΛΙΑΣ Τωάνν., ΜΑΝΙ- 
ΟΠΟΥΛΟΣ Κων]νος, ΛΕΚΑΣ Ά να σ τ. 
καί ΤΣΙΑΚΛΑΓΚΑΝΟΣ Μήνας.

—Δυνάμει τοϋ Π .Δ. τής 15-7-77 προή- 
χθησαν είς τόν βαθμόν τοϋ Ύπομ]ρχου 
οί έξ Άνθυπασπιστών 92 κάτωθι Α νθυπο
μοίραρχοι: ΚΑΦΙΡΗΣ Γεώργ. ΠΥΡΟΒΟ- 
ΛΑΚΗΣ Τωάνν., ΑΝΑΠΛΙΩΤΗΣ Ν ικ., 
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ Ά λ έ ξ ., ΣΤΕΦΑΝΟΥ Πα
ναγ., ΜΠΕΗΣ Δημ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ  
Δημ., ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΔΗΜ. ΣΠΗΛΙΩΤΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Νικ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Ά να σ τ., ΚΥΡΙΑΚΟΓΓΟΝΑΣ Τωάν., 
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Ή λιος, ΨΑΡΡΑΣ 
Γεώργιος, ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗΣ Θεοδ., 
ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ Τωάν. ΔΗΜΗΤΡΟΣ 
Τωάν., ΚΟΥΡΟΣ Γεώργ. ΠΑΠΟΥΤΣΑ- 
ΚΗΣ Ν ικ. ΛΕΚΚΑΚΟΣ Δημ. ΣΑΡΡΗΣ 
Ά ρ ισ τ . ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Ά θαν. 
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Εύθ., ΓΚΟΝΟΣ 
Τωάν., ΔΑΤΣΕΡΗΣ Ν ικ. ΚΑΛΤΑΚΗΣ 
Ά λ κ . Μ ΑΝΑΝΑΣ Εύστρ. ΘΕΟΔΩΡΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Παν. ΠΟΔΟΧΩΡΙΤΗΣ Βασ. 
ΡΗΓΑΣ Κων. ΠΑΡΣΩΤΑΚΗΣ Ά ρ ισ τ . 
ΖΗΒΕΛΔΗΣ Δαμ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ά ρισ τ. 
ΣΚΑΛΤΣΑΣ Φίλ. ΜΑΝΔΑΛΟΣ Χρΐστ. 
ΧΕΙΛΑΣ Τωάν. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Ά θ α ν ., ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρ. 
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Φώτιος, Κ ΑΛΑ- 
ΝΤΖΗΣ Δημ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ Γεώργ,. 
ΡΑΜΜΟΣ Σπυρ. ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  
Περ., ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν ικ. ΚΑΛ- 
ΛΕΡΓΗΣ Έμμ. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ Κίμ. 
ΣΤΑΜΑΤΗΣ Παν.ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Ά ντ . 
ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ Λαμπ. ΒΑΚΑΣΗΣ Ά θαν. 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Ν ικ. ΜΟΙΡΑΣ Παντ. 
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ά ρ γ . ΠΑΠΑΔΗΜ Η- 
ΤΡΙΟΥ Γεώργ. ΜΟΣΧΟΣ. Ά ν τ . ΛΙΑΤΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Δημ. ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Γεώργ., 
ΤΣΟΡΩΝΗΣ Σταϋρος, ΓΑΛΑΤΟΥΛΑΣ  
Στυλ., ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ Περικλής, 
ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ Δημ. ΧΑΡΙΣΜΙΔΗΣ 
Ά να σ τ., ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Προκ., 
ΤΡΟΥΛΙΝΟΣ Έλευθ. ΑΔΑΜΟΣ Γεώργ., 
ΧΑΤΖΙΝΑΣ Ν ικ. ΛΟΥΚΑΣ Τωάν. ΠΑ- 
ΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ά λ ε ξ . ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 
Χρίστος, ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Νικ. ΡΟΥΓΑΣ 
Δημ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ Γεώργ. ΤΕΖΑΣ 
Ν ικ., ΒΛΑΧΟΣ Θεόδ. ΔΙΑΒΑΤΗΣ Σπυρ. 
ΛΩΝΗΣ Γεώργ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Γεώργ., 
ΣΠ ΗΛΙΟΠΟ Υ ΛΟΣ Εύστ. ΑΥΓΕΡΙ
ΝΟΣ Φώτ. ΒΟΣΣΟΣ Χαρ., ΤΣΩΝΟΣ 
Γεώργ. ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ Χρΐσ. ΔΙΑΚΟΣ 
Στυλ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Μαρ. ΠΟΥ- 
ΑΟΣ Δημ. ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Μ ιχ. 
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Ά θαν. ΚΩΣΤΑΚΗΣ 
Σόλ., ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ Έμμ, ΤΣΙΟΥΤΣΙ- 
ΑΣ Ά θαν. ΜΑΣΤίΧίΔΗΧ Χρΐ<γ. ΦΩΝΙΑ- 
ΔΑΚΗΣ Μιχ. καί ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟ- 
ΠΟΥΑΟΣ Παν.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΙ
ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ

Κατά τό A  . 6μηνον 1977 άπεστρατεύ- 
θησαν διά διαφόρους λόγους, 33 Άνθυπα- 
σπισταί των Γενικών και ΕΙδικών τοϋ 
Σώματος Υπηρεσιώ ν.

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙΣ
ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ

Τήν 30-7-77 έληξεν ή μετεκπαίδευσις τών 
κάτωθι 5 έπαναφερθέντων προσφάτως 
είς τήν ένεργόν τοϋ Σώματος ύπηρεσίαν 
Άνθυπασπιστών, οί όποιοι άκολούθως 
είσήχθησαν είς τήν οίκείαν Σχολήν  
(ΣΕ ΜΑ) τήν 29-1-1977:
ΓΚΟΥΒΙΤΣΑΣ Ά νδρ. ΜΟΛ ΥΒΔΑΣ Ά π ό -  
στολ., ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΣ Εύτ., ΧΑΛΜ Α- 
ΤΖΗΣ Εύάγ. καί ΜΕΑΑΙΟΣ Χρίστος.

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ - ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΙ 
ΥΠΑΞ]ΚΩΝ - ΧΩΡ]ΚΩΝ

Κατά τό 7μηνον Τανουαρίου— ’Ιου
λίου 1977 έπραγματοποιήθησαν αί κά
τωθι, κατά βαθμούς, προαγωγαί Ύπαξιω- 
ματικών καί Χωροφυλάκων τών Γενικών

καί τών Ειδικών τοϋ Σώματος 'Υπηρεσιών 
ήτοι 70 Ένωμοτάρχαι προήχθησαν είς 
Άνθυπασπιστάς, 400 Ύπενωμοτάρχαι 
είς Ένωμότάρχας καί 877 Χωροφύλακες 
είς Ύπενωμοτάρχας, ώς συμπληρώσαν
τες τόν ύπό τοϋ νόμου καθοριζόμενο ν 
χρόνον υπηρεσίας καί έχοντες όλα τά 
προβλεπόμενα πρός προαγωγήν λοιπά  
προσόντα.

Κατά τό όμηνον Τανουαρίου—'Ιουνίου 
1977 άπεστρατεύθη σαν άπό τάς Γενικάς 
καί τάς ΕΙδικάς τοϋ Σώματος 'Υπηρεσίας 
διά διαφόρους λόγους, 233 Ένωμοτάρχαι, 
6 Ύπενωμοτάρχαι καί 112 Χωροφύλακες. 
Είς αύτούς τούς άριθμούς συμπεριλαμβά- 
νονται καί 6 άποβιώσαντες άπό διαφόρους 
αίτιας ήτοι 4 Ένωμοτάρχαι, 1 Υ πενω μο
τάρχης καί 1 Χωροφύλαξ.

ΝΕΟΙ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΕΣ

Κατά τόν προηγούμενον μήνα έξήλθον 
έκ τής Σ.Ο.Χ. 455 νέοι Ένωμοτάρχαι έκ 
τών όποιων 298 έξεπαιδεύθησαν εύδοκί- 
μως ώς Δόκιμοι 'Υπαξιωματικοί είς τήν 
Σ.Ο.Χ. Α θηνώ ν (Μ εσογείω\ 96) καί 157 
τοιοϋτοι είς τό Π.Σ.Ο.Χ. Ρόδου.

— Κατά τόν προηγούμενον μήνα έξήλθον 
έκ τοϋ Π.Σ.Ο.Χ. Ρόδςυ 139 νέοι Χωροφύ
λακες, κλάσεως 1979.

Κατά τό Γ \  ΙΟήμερον τρέχοντος μηνός
θά έξέλθουν έκ τοϋ ίδιου Παραρτήματος 

τής Σ.Ο.Χ. 125 νέοι Χωροφύλακες. Ό λ ο ι  
αύτοί οί φερέλπιδες νέοι Υπαξιωματικοί 
καί Χωροφύλακες θά έπανδρώσουν δια
φόρους Υ πηρεσίας τοϋ Σώματος.

ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΙΣ ΧΡΟΝΟΥ 
ΕΙΣ ΤΟ ΔΙΠΛΑΣΙΟΝ

Ύ πό τοϋ Γενικοϋ Λογιστηρίου τοϋ 
Κράτους καί κατόπιν άποφάσεως τοϋ 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, διευκρινίσθη ότι 
οί έξερχόμενοι τοϋ Σώματος τής Χωρο
φυλακής τή αιτήσει των άνδρες καί έχον
τες συμπληρώσει 24 έτη καί 6 μήνες 
ύπηρεσίαν είς τό Σώμα τής Χωροφυλα
κής καί είς τάς Ε νόπλους Δυνάμεις, 
έμπίπτουν είς τάς διατάξεις τής παραγ. 4 
τοϋ άρθρου 1 τοϋ Ν .Δ . 142]74, ήτοι προσ
μετρούν είς τό διπλάσιον τά 5 έτη.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ

Κατά τό 3μηνονΜ αιου—Ιουλίου 1977 
έπραγματοποιήθησαν ή συνεχίζονται άκό- 
μη αί κάτωθι μετεκπαιδεύσεις ή σεμινάρια 
έπιμορφώσεως άνδρών Χωροφυλακής.
1) Εις τήν Υ.Μ .Μ .Χ.Π . Πρωτευούσης 
διά λήψιν μέτρων τάξεως καί άντιμετω-
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in  τοΒ pnvflB * Νέο top pnvdg)
πίσεως έκτάκτων καταστάσεων 22 ’Αξιω
ματικοί, άπό 16-5-1977 μέχρι 21-5-1977 
καί Ισάριθμοι τοιοϋτοι διά τό ίδιον θέμα 
άπό 23]5 μέχρι 28-5-1977. 2) ΕΙς τήν Σ.Α. 
X. ’Αθηνών διά θέματα 'Αγορανομίας, 
25 ’Αξιωματικοί, έπί 1 μήνα. 3) ΕΙς τό έν 
Άθήναις Σχολεΐον Πληροφοριών τής 
Υ Π . Ε. Α., 40’Αξιωματικοί, έπί 40νθήμερον, 
διά θέματα τής άρμοδιότητος της, 4) ΕΙς 
τήν έν Άθήναις Σχολήν τής Π,Σ.Ε.Α.
15 Αξιωματικοί, διά θέματα Πολιτικής 
Ά μύνης, έπί 20ήμερον. 5) ΕΙς τήν Διεύ- 
θυνοιν Όργανώσεως Α .Χ ., 43 'Αξιωμα
τικοί, διά θέματα τής άρμοδιότητός της, 
έπί 3 έβδομάδας. 6) Συντ]ρχης Χωροφυ
λακής 1 έπί δήμερον διά θέματα ήλεκτρο- 
νικών ύπολογιστών είς τήν έν Ά θήναις  
Σχολήν Έπιμορφώσεως Δημοσίων Υ π α λ
λήλων, 7) Διά θέματα διώξεως Ναρκωτι
κών είς Γαλλίαν καί 'Ελβετίαν, 1 "Υπο
μοίραρχος, έπί 20ήμερον. 8) Είς τό ΕΚΕΑ] 
Ε Λαρίσης διά θέματα τής άρμοδιότητός 
του, 1 Υπομοίραρχος, έπί δήμερον. 9) 
Είς τήν Δ.Α.Π . Πρωτ]σης, διά θέματα 
Προστασίας 'Εθνικού Νομίσματος, 2 
Ανθυπομοίραρχοι έπί 1 μήνα, 40 "Υπα- 
ξιωματικοί καί Χωροφύλακες διά τό αύτό 
άντικείμενον,έπί 20ήμερον,καθώς καί Ισά
ριθμοι τοιοϋτοι, διά θέματα Ναρκωτικών, 
έπί ΙΟήμερον. 10) Είς τήν Διεύθυνσιν 
Έγκληματολογικών "Υπηρεσιών (Α θή
νας), διά θέματα φωτογραφικής τέχνης, 11 
Ύπαξιωματικοί, έπί 20ήμερον καί 12 
τοιοϋτοι διά θέματα Δακτυλοσκοπίας έπί 
40 ήμέρας. 11) Είς τήν Διεύθυσιν Α στυ
νομίας Θεσσαλονίκης, 40 "Υπαξιωματικοί, 
διά θέματα Τροχαίας, έπί 20ήμερον. 12) 
Είς τήν έν Άθήναις Στρατιωτικήν Σχο
λήν Σωματικής Αγω γής Ενόπλω ν Δυνά
μεων, 3 Ένωμ]ρχαι, διά θέματα τής άρμο
διότητός της, έπί 8 έβδομάδες ( έναρξις 
30]5]1977). 13) Είς τό έν Ά θήναις 730 
Τ.Ε. Σιδηροδρόμων, 10 "Υπαξιωματικοί 
καί Χωροφύλακες, ώς βοηθοί Σταθμαρχών 
Σιδηροδρόμων, έπί 26 έβδομάδας (έναρ- 
ξις 23-5-1977). 14) Είς τό Κ.Σ.Ν. "Ελλά
δος (Σύνταγμα Χωροφυλακής Αθηνών), 
12 "Υπαξιωματικοί καί Χωροφύλακες, ώς 
Τεχνΐται ’Οχημάτων, έπί 29 ήμέρας. 15) 
Διά θέματα προστασίας τοϋ περιβάλλοντος
16 άνδρες είς τό "Υπουργεΐον Βιομηχανίας 
καί Ένεργείας, έπί ΙΟήμερον. 16) Διά 
θέματα Δημοσίας Ασφαλείας 60 Χωρο
φύλακες ήτοι άνά 30 είς τήν Υ.Α.Π.Π . 
(Αθήνας) καί τήν Υ.Γ.Α. (Θεσσαλονίκης) 
άνά 12 ήμέρας. 17) Είς τό Κ.Σ.Ν. "Ελλά
δος (Σύνταγμα Χωροφυλακής Αθηνών) 
διά θέματα Μηχανολογίας καί ήλεκτρο- 
λογίας αύτ]των 15 Χωροφύλακες, έπί 1 
μήνα. 18) Είς Λαγονήσι—Αττικής διά 
θέματα αύτοαμύνης (τέχνη ΤΖΟΥΝΤΟ—  
ΚΑΡΑΤΕ) 40 Χωροφύλακες έπί 24 ήμέ
ρας, 19) Διά θέματα Όργανώσεως -λή- 
ψεως άποφάσεων καί ήλεκτρονικών ύπο- 
λογιστών 1 Ταγμ]ρχης καί 1 "Υπομίρχοςείς 
τήν "Εταιρείαν CONTROL ΌΑΤΑ(Άθή- 
νας)έπί 12ήμέρας. 20) Είς τό Τμήμα Δημ. 
Σχέσεων τοϋ Α ρχηγείου 2 Χωροφύλακες 
διά θέματα χειρισμού Κινηματογραφι
κών μηχανών έπί 6ήμερον καί 21) Διά 
θέματα "Οδικής Κυκλοφορίας, 1 Συντα
γματάρχης, είς "Ολλανδίαν, έπί 5νθήμερον.

Δ Ι Α Φ Ο Ρ Ε Σ  ΕΝ 
Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Κ Ε

ΕΡΡΥΘΜΙΣΘΗ τό πρόβλημα τής τοπο- 
θετήσεως καί λειτουργίας παιδικών παι- 
γνίων λειτουργούντων διά κερματοδέκτου 
είς πεζοδρόμια ή άλλους κοινοχρήστους 
χώρους, σύμφωνα μέ τάς διατάξεις τής 
ίσχυούσης νομοθεσίας. Ή  λήψις τοϋ 
μέτρου αύτοϋ έπεβλήθη έκ τής άνάγκης 
τής άσφαλοϋς καί άκινδύνου λειτουργίας 
των πρός άποφυγήν τής παρακωλύσεως 
τής κυκλοφορίας καί τής άποτροπής τών 
άτυχημάτων είς βάρος τοϋ κοινοϋ. Έζη- 
τήθη δέ ταύτόχρονα ή μέριμνα καί ή 
συνεργασία τών άρμοδίων Αστυνομικών 
Α ρχώ ν, μέ άλλας συναρμοδίας 'Αρχάς 
διά τήν έπιτυχή έφαρμογήν του.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ άπό τάς άρ- 
μοδίας Ά ρ χά ς Χωροφυλακής τά Σφαιρι
στήρια πρός διαπίστωσιν τής τη ρήσεως 
τών όρων τής νομίμου λειτουργίας των 
καί λαμβάνονται συνεχώς μέτρα διά τήν 
έξάλειψιν τών συνεχιζομένων κρουσμά
των εΙσόδου είς τούς χώρους των πρός 
ψυχαγωγίαν άνηλίκων μαθητών άπουσια- 
ζόντων, πολλάκις, διά τήν αίτίαν αύτήν, 
έκ τής άντιστοίχου παρακολουθήσεως 
τών ύποχρεωτικών κατά νόμον, σχολικών 
των μαθημάτων.

ΑΝΑΠΡΟΣΗΡΜΟΣΘΗΣΑΝ δΓ άπο- 
φάσεως τοϋ "Υπουργείου Κοινωνικών 
Υπηρεσιών αί είς βάρος τοϋ Δημοσίου 
δαπάναι διά τήν νοσηλείαν καί τήν έκπαί- 
δευσιν τών κωφαλάλων παίδων τών 
ήσφαλισμένων τοϋ Δημοσίου είς είδικά 
Εκπαιδευτήρια.

ΕΓΕΝΕΤΟ άρμοδίως άποδεκτή καί έκοι- 
νοποιήθη πρός έφαρμογήν Γνωμοδότησις 
τοϋ Ν.Σ.Κ. έπί τοϋ θέματος τής άνευ άμοι- 
βής παροχής ύπό τών Σχολιάτρων Ια
τρικών ύπηρεσιών είς τούς ήσφαλισμέ- 
νους τοϋ Δημοσίου έκπαιδευτικούς τής 
περιφερείας των καί τά μέλη τής οίκογε- 
νείας των.

ΑΝΕΚΟΙΝΩΘΗΣΑΝ είς τάς ένδιαφερο- 
μένας Άστυνομικάς καί λοιπάς Κρατικάς 
άρχάς αί γνωστοποιηθεΐσαι ύπό τοϋ Συμ
βουλίου Τελωνειακής Συνεργασίας νέαι 
μέθοδοι καί τά μέσα τά όποια χρησιμο
ποιούν οί κοκαϊνομανείς διά τήν άπό- 
κρυψιν Ναρκωτικών καί άλλων Ψυχο
τρόπων ούσιών (Master - Blaster κ.α.)

ΕΤΕΘΗΣΑΝ είς τήν διάθεσιν τών Α ρ 
χών καί τοϋ κοινοϋ οί λειτουργοϋντες 
νέοι άριθμοί τηλεφώνων τών συντονιστι
κών Κέντρων τής Γενικής Διευ- 
θύνσεως Δασών τοϋ "Υπουργείου Γεωρ
γίας διά τήν άμεσον άναγγελίαν τών 
σημειουμένων, καθοιανδήποτε ώραν τοϋ 
24ώρου, πυρκαϊών, τόσον κατά τήν χει
μερινήν όσον καί κατά τήν θερινήν περί
οδον τοϋ έτους.

Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Υ Σ Ε Σ  
Σ Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ

—ΣΥΝΕΣΤΗΘΗ άρμοδίως ή έναρμόνι- 
σις, έπί Εύρωπαϊκής βάσεως, τών διδομέ- 
νων ύπό διαφόρων Κρατών όρισμών είς- 
τόν όρον «ΕΞΑΦΑΝΙΣΘΕΝΤΑ ΠΡΟΣΩ
ΠΑ», ό καθορισμός τών διαφόρων κατη
γοριών τούτων, αί άπαιτούμεναι νομικαί 
προϋποθέσεις καί τά ληπτέα άποτελεσμα- 
τικά μέτρα διά τήν άναζήτησιν αύτών έν- 
τός τών Εύρωπαϊκών πλαισίων. Ύπεμνή- 
σθη δέ έπιμόνως ή έγκαιρος καί κατάλλη
λος ένημέρωσις τοϋ κοινοϋ διά τήν συμπα- 
ράστασίν του είς τό έργον τής Α στυνο
μίας, κατόπιν συνεννοήσεως καί συνερ
γασίας μετά τής IN TE RPO L καί τών 
παραγόντων έκείνων οί όποιοι έπιδει- 
κνύουν ένεργόν ένδιαφέρον διά τήν άπο- 
κατάστασιν τής έπαφής τών έξαφανι- 
σθέντων μέ τάς οίκογενείας των (Διε
θνής Κοινωνική "Υπηρεσία, Στρατός 
Είρήνης κ.ά.). ‘Η ένέργεια αύτή άποσκο- 
πεΐ είς τήν βελτίωσιν τοϋ συστήματος 
άναζητήσεων τών έξαφανισθέντων διά 
τής χρησιμοποιησεως άποτελεσματικω 
τέρων μεθόδων δράσεως.

ΚΑΤΗΓΓΕΛΘΗΣΑΝ άρμοδίως περι
πτώσεις ώς πρός τήν παράνομον άσκησιν 
τοϋ 'Οδοντιατρικού έπαγγέλματος άπό 
πρόσωπα στερούμενα πτυχίου 'Οδοντιά
τρου. Πρός έξάλειψιν τοϋ φαινομένου 
αύτοϋ συνεστήθη είς τάς άρμοδίας άστυ
νομικάς άρχάς ή συνεργασία αΰτών μέ 
τούς έκπροσώπους τών κατά τόπους 
"Οδοντιατρικών Συλλόγων καί ή είς 
αύτούςπαροχή κάθε δυνατής συνδρομής.

ΕΔΟΘΗΣΑΝ όδηγίαι είς τάς "Υπηρε
σίας Χωροφυλακής διά τήν παρακολού
θησήν τών Αθιγγάνων τής περιφερείας 
των καί τόν συστηματικόν έλεγχον τών 
άποσκευών καί τών μέσων διακινήσεώς 
των, καθώς καί τών δελτίων ταύτότητος 
καί τών άδειών έργασίας τών έκ τούτων 
παρακολουθουμένων ώς άλλοδαπών. Τό 
μέτρον αύτό άποσκοπεΐ είς τήν μείωσιν 
τών ύπ' αύτών διαπραττομένων έγκλημά- 
των κατά τής ζωής, κυρίως, καί τής 
Ιδιοκτησίας.

ΔΙΕΤΑΧΘΗ ή ύπό τών άστυνομικών 
άρχών ένδεδειγμένη έρευνα καί έπισήμαν- 
σις τών Ακαλύπτων Φρεάτων, δεξαμενών, 
τάφρων ή άλλων παρεμφερών χώρων τής 
περιοχής των καί ή ύπό τών ύπευθύνων 
μέριμνα πρός κάλυψιν αύτών είς τρόπον 
ώστε νά πληροϋνται όλοι οί όροι άσφα- 
λείας τούτων.

Ή  λήψις τοϋ μέτρου τούτου έπεβλήθη 
πρός άποσόβησιν τοϋ κινδύνου τής παγι- 
δεύσεως άνυπόπτως κινουμένων προσώ
πων καί έξάλειψιν τών κρουσμάτων 
άπωλείας τής ζωής άθώων άνθρωπίνων 
ύπάρξεων καί, κυρίως, άνηλίκων.
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Μ ε τ ά  άπό δίμηνη παρακολούθηση είδικοϋ 

Σεμιναρίου Τροχαίας, σαράντα Χωροφύλακες 
άπέκτησαν, πρόσφατα, την ειδικότητα τού Τρο
χονόμου. Τό Σεμινάριο περιλάμβανε θεωρητική 
και πρακτική Εκπαίδευση άπό ειδικευμένους 
Αξιωματικούς του Σώματος τής Χωροφυλακής. 

Τά πτυχία τής είδικότητος άπένειμε στους έκπαι- 
δευθέντες Χωροφύλακες ό Β'.Ύπαρχηγός Χωρο
φυλακής 'Υποστράτηγος κ. Παναγιώτης Ψάρ- 
ρης κατά την διάρκεια ειδικής τελετής, πού έγινε 
στη Σχολή Χωροφυλακής ’Αθηνών, στήν όποια 
παρέστησαν και ό Διοικητής τής Σ.Ο.Χ. Τα- 
ξίαρχος κ. Εμμανουήλ Δρακάκης, ό Διοικητής 

Σ· α · χ · Συνταγματάρχης κ. Σπυρί
δων Φτερνιατης, οί διδάξαντες ’Αξιωματικοί 
καί άλλοι ’Αξιωματικοί τής Χωροφυλακής. Οί 
νέοι Τροχονόμοι θά πλαισιώσουν τις 'Υπηρε
σίες Τροχαίας Χωροφυλακής όλης τής Ε λ 
λάδος καί θά συμβάλλουν στή γενική προσπά
θεια τοϋ Σώματος γιά τήν άντιμετώπιση τοϋ 
κυκλοφοριακοΟ προβλήματος.

Σ Υ ς Λ 1 *ουλίου εγινε, στό ’Αρχηγείο Χα 
ροφυλακης, ή καθιερωμένη σύσκεψη τοϋ Σώμο 
τος, στην όποια πήραν μέρος ή ήγεσία το 
Σώματος, οί Διευθυντές ’Αστυνομίας Προο 
στιων Πρωτευούσης καί Θεσσαλονίκης, ο 
Ανώτεροι Διοικητές Χωροφυλακής καί Έπι 

τελείς Αξιωματικοί τοΟ ’Αρχηγείου. Στή σύ 
σκέψη εγινε γενική άνασκόπηση τής καταστά 
σεως άπο πλευράς τάξεως καί άσφαλείας, άνα 

ηκαν θέματα εύθύνης καί άρμοδιότητος τήι 
Χωροφυλακής καί συζητήθηκαν μέτρα καλύ
τερος αστυνομευσεως. Ό  ’Αρχηγός τοΟ Σώματος 
Αντιστράτηγος κ. Νικ. Κουτσιανάς εδωσι 

γενικές όδηγιες καί κατευθύνσεις γιά τήν άποτε- 
λεσματικώτερη άσκηση τών καθηκόντων καί 
έπεσημανε τήν προσοχή τών ύπηρεσιών στά 
υεματα προστασίας τοϋ περιβάλλοντος, Του- 
ρισμοϋ, προστασίας τής κοινής ήσυχίας καί 
έλεγχου τής Τροχαίας κινήσεως, τά όποια πα- 
ρουσιαζουν ιδιαίτερη έξαρση κατά τήν περίο- 
οο τοϋ καλοκαιριοϋ.

Τόν Β \ ’Επιθεωρητήν Χωροφυλακής Υ π ο
στράτηγον κ. Νικόλαον Λινάρδον, έπισκέ- 
φθηκε πρόσφατα ό Παναγιώτατος Μητροπολί
της Θεσσαλονίκης κ. Πάντελεήμων—άνταπο- 
δίδοντας Εθιμοτυπική Επίσκεψη τοϋ νέου Έπι- 
θεωρητοϋ Χωροφυλακής Βορείου Ε λλάδος— 
καί τοϋ εύχήθηκε καλή Επιτυχία στά νέα του 
καθήκοντα. Οί Επισκέψεις τών νέων προϊστα
μένων των κατά τόπους Ύπηρεσιών Χωροφυ- 
κής στους Εκπροσώπους τών ’Εκκλησιαστικών, 
Διοικητικών, Δικαστικών καί τών άλλων Ά ρ-  
%ών, Εκτός άπό τόν Εθιμοτυπικόν χαρακτήρα 
πού έχουν, άποσκοποϋν στή σύσφιξη τών σχέ
σεων καί στή συνεργασία τοϋ Σώματος τής 
Χωροφυλακής μέ τις άλλες τοπικές άρχές, 
πού Επιτρέπει τήν με Επιτυχία Εκτέλεση τών 
καθηκόντων τών άνδρών τών Ύπηρεσιών τής 
Χωροφυλακής καί τήν άπό κοινοϋ άντιμετώπιση 
πολλών καταστάσεων σχετικών μέ τήν Δημόσια 
Ασφάλεια καί Τάξη. Στή φωτογραφία στιγμιό

τυπο άπό τήν Επίσκεψη τοϋ Παναγιωτάτου Μη
τροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Παντελεήμονος 
στον Β . Επιθεωρητή Χωροφυλακής Υποστρά
τηγο κ. Νικόλαο Αινάρδο.
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φωτο - cnmaipoiqe - φωιο - επικαιροτηο
Ό  'Υπομοίραρχος MATTHIAS HELD τής 

Αστυνομίας τής πόλεως HAAGODD τής Δυτ. 
Γερμανίας και ή σύζυγός του, κατά τήν διάρκεια 
τουριστικής έκδρομής τους στη Μύρινα Λή
μνου, ξεναγήθηκαν άπό τούς άνδρες τοϋ ’Αστυ
νομικού ΤμήματοςΜύρινας, οί όποιοι στά πλαί
σια τής προσπάθειας γιά τήν προαγωγή τών 
Δημοσίων Σχέσεων, μεταξύ τών ’Αστυνομικών 
τών διαφόρων ξένων χωρών έδωσαν προς τι
μή τους δεξίωση κατά τήν διάρκεια τής όποιας 
προσφέρθηκαν άναμνηστικά τής έπισκέψεως 
καί τής φιλοξενίας τοϋ ξένου συναναδέλφου. 
Στή φωτογραφία ό Διοικητής τοϋ Τμήματος 

Μοίραρχος κ. Κωνσταντίνος Άγγελόπουλος 
και ό Υπομοίραρχος κ. MAT. HELD, πα
ρουσία τής συζύγου του και τών άνδρών τοϋ 
Τμήματος, κατά τήν στιγμή τής άνταλλαγής 
τών άναμνηστικών. Συγκεκριμένα ό Μοίραρχος 
κ. Άγγελόπουλος πρόσφερε τόν πίνακα τών 
διακριτικών τών βαθμών τής ίεραρχίας τοϋ 

Σώματος τής Χωροφυλακής.

Τό ’Αρχηγείο Χωροφυλακής, στά πλαίσια τής 
γενικώτερης προσπάθειας γιά τήν προστασία 
τοϋ περιβάλλοντος όργάνωσε ειδικό Σεμινά
ριο τό όποιο παρακολούθησαν 600 περίπου 
’Αξιωματικοί καί Ύπαξ κυματικοί τοϋ Σώματος. 
Τήν έναρξη τοϋ Σεμιναρίου κήρυξε τήν 12-7-1977 
ό Αρχηγός Χωροφυλακής ’Αντιστράτηγος κ. 
Νικόλαος Κουτσιανάς, ό όποιος μιλώντας προς 
τούς άνδρες τοϋ Σώματος είπε μεταξύ άλλων 
καί τά έξής: «Ή  Χωροφυλακή, ή όποια είς 
όλους τούς αγώνας καί είς όλας τάς μεγάλας προ
σπάθειας διά τήν προστασίαν τοϋ Ελληνικού  
λαού, εύρίσκεται είς τήν πρώτην γραμμήν, κη
ρύσσει γενικόν συναγερμόν όλων τών 'Υπηρε
σιών της, είς μίαν γενικωτέραν προσπάθειαν νά 
συμβάλη άποφασιστικώς είς τήν όργανωμένην 
σταυροφορίαν διά τήν προστασίαν τοϋ περι
βάλλοντος'». Στή συνέχεια άνέπτυξε σχετικό 
μέ τήν μόλυνση θέμα ό Καθηγητής τής Άνω- 
τάτης Γεωπονικής καί Πρόεδρος τής Ε ται
ρείας Προστασίας τοϋ Περιβάλλοντος κ. Κων
σταντίνος ΝΙΑΒΗΣ.

Στις 25 ’Ιουλίου, παραμονή τοϋ έορτασμοϋ τής 
μνήμης τής Αγίας Παρασκευής, τελέσθηκε στόν 
όμόνυμο 'Ιερό Ναό τών Παιδικών ’Εξοχών τής 
Χωροφυλακής, στόν Ά γ ιο  Άνδρέα Αττικής, 

Μέγας Εσπερινός, στόν όποιο έχοροστάτησε ό 
Πανοσ. Αρχιμανδρίτης κ. Εύοέβιος. Μετά τήν 
τέλεση τοϋ Εσπερινού, έγινε ή περιφορά τής 
Ίεράς Είκόνος τής Μεγαλομάρτυρος Αγίας  
Παρασκευής, στούς χώρους τών ’Εξοχών. Τις 
τελετές παρακολούθησαν όλα τά φιλοξενούμενα 
παιδιά τών άνδρών τοϋ Σώματος , τό προσωπικό 
τοϋ 'Ιδρύματος μέ έπικεφαλής τόν Διευθυντή τών 
Παιδικών ’Εξοχών Ταγματάρχη κ. Δημ. Ζαφει- 
ρόπουλο καί άντιπροσωπεΐες παιδιών, πού φι
λοξενούνται σέ άλλες κατασκηνώσεις. Παρέστη
σαν στόν έορτασμό: Οί Α \ καί Β \ Ύπαρχηγοί 
Χωροφυλακής Υποστράτηγοι κ.κ. Ά γησ. Κων- 
σταντουδάκης καί Παναγ. Ψάρρης, ό Γ'. Ε π ι
θεωρητής Χωροφυλακής Υποστράτηγος κ. Διον. 
Σέρρας, άλλοι Ανώτατοι καί Ανώτεροι Α ξιω 
ματικοί τής Χωροφυλακής, οί γονείς τών φιλο- 
ξενουμένων παιδιών καί πλήθος κόσμου,
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ε π ικ α ιρ ο τη τε ς
Ειδήσεις καί σχόλια από την δραστηριότητα

τοϋ 'Αγίου Νικολάου Άραπίτσης. Ε π ί
σης καί ό Μητροπολίτης Λευκάδος κ. 
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ δι* έγγράφου του ευχαρί
στησε τον Διοικητήν Χωρρφυλακής Λευ
κάδος και τούς άνδρας τής Διοικήσεως 
διά τήν έξυπηρέτησιν τών χιλιάδων προ
σκυνητών κατά τήν πανήγυριν τής 'Ιεράς 
Μονής Φανερωμένης Λευκάδος.

τ ώ ν  Υ π η ρ ε σ ι ώ ν  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς .
ΠΡΟΣΦΑΤΟΣ διεξήχθη εις τήν χώρα 

μας τό 24ον Ράλλυ «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ», τήν 
έπιτυχίαν τοϋ όποιου έδημοσιεύσαμεν εις 
τό τεύχος τοϋ προηγουμένου μηνός, με τάς 
δηλώσεις τών έκπροσώπων τής όργανωτι- 
κής έπιτροπής καί τών άγωνισθέντων. Ή  
έπιτυχία αότή, έν πολλοΐς, όφείλεται καί 
εις τήν συμβολή καί τήν συμπαράστα- 
σιν τού Σώματος τής Χωροφυλακής, διά 
τάς όποιας ό Πρόεδρος τής ’Οργανωτικής 
Έτιτροπής κ. ’Αλέξανδρος ΔΑΡΔΟΥΦΑΣ, 
άπέστειλε προς τον ’Αρχηγόν τοϋ Σώμα
τος ’Αντιστράτηγον κ. Νικ. Κουτσιανάν 
έπιστολήν, εις τήν όποιαν άναφέρεται 
μεταξύ τών άλλων ότι τό Σώμα τής Χωρο
φυλακής, συνέβαλε σπουδαίως εις τήν 
έπιτυχίαν τής διεθνοΰς αύτής έκδηλώσεως, 
έξέφρασε δέ συγχρόνως τάς θερμάς εύχα- 
ρισιίας του πρός τούς άνδρας τής Χωρο
φυλακής. ’Επίσης με Ιδιαιτέραν εύχαρί- 
στησιν άνέφερε τήν άναγνώρισιν τοϋ 
άθλήματος αύτοϋ ώς παγκοσμίου ένδια- 
φέροντος καί ότι ό διεθνής άντίκτυπος, 
έκ τών ληφθέντων ύπό τών άνδρών τοϋ 
Σώματος μέτρων Τάξεως καί Τροχαίας, 
ύπήρξε μεγάλος. Οι ξένοι δημοσιογράφοι 
οί όποιοι παρηκολούθησαν όλας τάς φά
σεις τοϋ άθλήματος, άνεφέρθησαν εις τον 
Τύπον τής χώρας των μέ κολακευτικά σχό
λια διά τήν συμβολήν τής Ελληνικής 
Χωροφυλακής. Κινηματογραφημένα στι
γμιότυπα τοϋ Ράλλυ ήγοράσθησαν ύπό 
τής EUROVISION, διά τήν άναμετά- 
δοσίν των ύπό τών τηλεοπτικών δικτύων 
ξένων χωρών.

Η ΖΩΣΙΜΑΙΑ Παιδαγωγική ’Ακαδημία 
Ίωαννίνων, δι’ έπιστολής της πρός τήν 
Διοίκησιν Χωροφυλακής Λευκάδος, έξέ
φρασε τάς εύχαριστίας της διά τάς προσ- 
φερθείσαςύπηρεσίας αύτής, πρός τούς έκ- 
δρομεΐς σπουδαστάς της. Ή  έπιστολή 
κατέληγε: «Ή  συμπαράστασίς σας αύτή, 
μαρτυρεί τήν έκτίμησίν σας πρός τον 
μέλλοντα Έ λληνα διδάσκαλο καί δικαιώ
νει τήν άποστολήν σας ώς 'Υπηρεσίας 
τοϋ Σώματος τής 'Ελληνικής Χωροφυλα
κής, πού τίθεται πάντοτε πρόθυμα στήν 
υπηρεσία τών πολιτών, τών παιδιών καί 
τών νέων τής Χώρας μας. Ή  προσφο
ρά τών 'Υπηρεσιών σας πρός τό Τδρυμά 
μας θεωρείται ώς πολύτιμη συνεργασία 
στο έκπαιδευτικό έργο.

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ’Αθηνών κ. Σε
ραφείμ, δι’ έγγράφου του πρός τήν Ύπο- 
διεύθυνσιν Τροχαίας Προαστίων Πρωτευ- 
ούσης, έξέφρασε τάς εύχαριστίας του διά 
τά προστατευτικά μέτρα Τροχαίας, τά 
όποια έλαβε κατά τήν ήμέρα τής έορτής 
τών «Σπιτιών Γαλήνης Χριστού» καί 
«Όμάδων Έλευθέρως Διαβιούντων Υ π ε
ρηλίκων», τής 'Ιεράς ’Αρχιεπισκοπής 
’Αθηνών, εις τήν Πεντέλην. Ή  έξυπη- 
ρέτησις καί ή προθυμία τών άνδρών σας, 
κατά τήν προσέλευσιν καί άναχώρησιν 
τών 2.000 υπερηλίκων, κατά τήν ήμέραν

έκείνην, ύπήρξαν ύποδειγματικαί καί άξιαι 
παντός έπαίνου, άνέφερε μεταξύ άλλων 
εις τό έγγραφό του ό Μακαριώτατος.

Ο Κ. ΣΩΤ. Μ Π ΑΛΙΚΟΣ, δι’ έπιστολής 
του πρός τον Άνώτερον Διοικητήν Χωρο
φυλακής Πελοποννήσου, Ταξίαρχον κ. 
Κων]νον ΤΣΙΑΜΗΝ, έξέφρασε τάς άπει
ρους εύχαριστίας του, διά τήν προσφερ- 
θεΐσαν ύπό τοϋ Διοικητοϋ τοϋ ’Αστυνομι
κού Τμήματος Μεγαλοπόλεως, Μοιράρχου 
κ. Νικ. ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ καί τών Άνθ]στοϋ 
Σωτηρ. ΒΟΓΚΑ καί Χωρ]κος κ. Χρήστου 
ΒΡΕΤΗ, σωτήριον βοήθειαν, είς τόν 
διατρέξαντα σοβαρόν κίνδυνον τής ζωής 
του, υίόν του.

Ο Κ. ΚΩΝ]ΝΟΣ ΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, 
άπέστειλε πρός τό ’Αρχηγείον Χωροφυλα
κής, έπιστολήν διά τής όποιας έξέφρασε 
τάς θερμάς ευχαριστίας του, πρός τούς 
έπιληφθέντες άνδρες τής Χωροφυλακής, 
διά τήν άνεύρεσιν τοϋ κλαπέντος έκ τής 
περιοχής ’Αθηνών αύτοκινήτου του.Μ ε
ταξύ άλλων άνέφερε καί τά έξής: «Οί έν 
λόγω συνάδελφοί σας άπέδειξαν άστυνο- 
μικήν παρατηρητικότητα, όξυδέρκειαν, 
έτοιμότητα καί καταπλήσσουσα εύστοχίαν 
δράσεως, όταν άντελήφθησαν τό αύτοκί- 
νητόν μου μέ άλλοιωμένα βασικώς τά έξω- 
τερικά χαρακτηριστικά του, λόγω άλλα- 
γής χρωματισμού. Περιστατικά σάν τό 
Ιδικόν μου, έδραιώνουν τόν σεβασμόν, τήν 
έκτίμησίν καί τήν άγάπην τών πολιτών 
πρός τήν ήρωϊκήν Χωροφυλακήν, ή όποια 
άποδεικνύεται αξία τής σπουδαίας Κοι
νωνικής καί ’Εθνικής άποστολής της».

Ο ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ έ. ά. κ. Γεώργιος 
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ άπέστειλε πρός τόν 
κ. ’Αρχηγόν τοϋ Σώματος έπιστολήν, διά 
τής όποιας έξέφρασε τώ; άπειρους εύχα- 
ριστίας του διά τούς Χωρ]κας κ. κ. Βασ. 
ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΝ καί Ά θαν. ΝΤΑΝΟΝ, 
οί όποιοι μέ τάς βασικός μηχανολογικός 
των γνώσεις άποκατέστησαν μηχανικήν 
βλάβην τοϋ αύτοκινήτου του, ένώ εύρί- 
σκετο εις άκατοίκητον περιοχήν καί ήδυ- 
νήθη ούτος νά συνέχιση τό ταξίδιόν του. 
Ιδιαιτέραν όμως έντύπωσιν προεκάλεσε 
εις τόν έπιστολογράφον τό ότι οί άνωτέρω 
Χωροφύλακες τόν συνώδυεσαν μέ τό υπηρε
σιακόν αύτοκίνητον έπί μικράν χιλιομε
τρικήν άπόστασιν πρός έλεγχον τής 
καλής λειτουργίας τοϋ αύτοκινήτου του, 
ώστε νά φθάση άσφαλής είς τόν προο
ρισμόν του.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ Σιδηροκάστρου 
κ. ’Ιωάννης, δι* έγγράφου του πρός τάς 
'Υπηρεσίας Τροχαίας Χωροφυλακής Βέ
ροιας καί Εδέσσης έξέφρασε τάς θερμάς 
του εύχαριστίας διά τά ληφθέντα άψογα 
μέτρα όμαλής διακινήσεως τών προσκηνη- 
τών τών έορταστικών έκδηλώσεων τής 
'Ιεράς Μονής 'Αγίας Τριάδος καί τήν έν 
συνεχείς έπίσκεψιν αύτών είς τάς πηγάς

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ Συμβούλιον τής 
Γυμναστικής Εταιρείας ’Αγρίνιου, δι* έγ
γράφου του πρός τό Ά ρχηγεΐον Χωροφυ
λακής, έξέφρασε τάς εύχαριστίας του διά 
τήν διάθεσιν τής Μουσικής τοϋ Σώματος 
είς τάς έορταστικάς έκδηλώσεις ΠΑΠΑ- 
ΣΤΡΑΤΕΙΑ 1977, αί όποΐαι έλαβον χώραν 
προσφάτως εις τήν πόλιν τοϋ Ά γρινίου. 
Παρομοίαν έπιστολήν άπέστειλε καί ή 
Σχολή ΧΑΤΖΗΔΑΚΙ δ.ά τής όποιας έξέ
φρασε τάς εύχαριστίας της διά τήν διά- 
θεσιν τής Μουσικής τοϋ Σώματος,ή όποια 
έκάλυψε τάς Γυμναστικός έπιδείξεις τών 
μαθητών της.

Ο κ. ΔΗ Μ. ΜΠΑΛΛΗΣ άπέστειλε 
πρός τό Ά ρχηγεΐον Χωροφυλακής έπι
στολήν, διά τής όποίας έξέφρασε τάς 
ευχαριστίας του πρός τούς τροχονόμους 
Χωροφύλακας κ.κ. Κων]νον ΣΑΜΑΡΑΝ 
καί Χαρ. ΜΠΕΡΤΖΑΤΟΝ διά τήν εύγενι 
κήν καί πρόθυμον έξυπηρέτησιν τήν 
όποιαν παρέσχον είς αύτόν. Παρομοία 
έπιστολή άπέστειλε καί ό κ. Ή λ. 
ΚΡΙΕΖΗΣ διά τόν Ύπεν]ρχην κ. 
Ά λεξ . ΚΡΕΤΣΗΝ ό όποιος διέσωσε τόν 
έπιστολογράφον άπό θρασυτάτην έπίθε- 
σιν νεαρών κακοποιών. ’Επίσης ό κ. Α. 
ΔΗΜΑΚΗΣ δι’ έπιστολής έξέφρασε 
τάς εύχαριστίας του πρός τόν Ύπεν]ρχην 
κ. Θεόδωρον Μ Α ΥΡΟΕΙΔΑΚΟΝ, διά τήν 
άνεύρεσιν και παράδοσιν τών προσφά
τως ύπ αύτοϋ άπολεσθέντων πολυτίμων 
άντικειμένων του.

ΟΙ ΑΝΔΡΕΣ τοϋ ’Αστυνομικού Τμήμα
τος Σοφάδων, διά προαιρετικοΰ μεταξύ 
των έράνου συνεκέντρωσαν σεβαστόν 
χρηματικόν ποσόν, τό όποιον προσέφερον 
είς τό έκκλησιαστικόν Συμβούλιον τοϋ 
Ιερού Ναοϋ 'Αγίας Παρασκευής Σοφάδων 

διά τήν άγιογράφησιν είκόνος τής Προ- 
στάτιδος τοϋ Σώματος τής Χωροφυλακής 
Α γίας Ειρήνης. Τό άνωτέρω έκκλησια- 
στικόν Συμβούλιον διά πράξεώς του έξέ
φρασε τάς εύχαριστίας του, διά τήν θεά
ρεστο ν ώς έχαρακτήρισε πράξιν των καί 
απεφάσισε τήν τοποθέτησιν ταύτης είς 
περίοπτον έν τφ Ναώ θέσιν.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Συγκοινωνιών κ. Γ. 
ΒΟΠΑΤΖΗΣ, δι’ έπιστολής του πρός τόν 
’Αρχηγόν τοϋ Σώματος Ά ντ]γον κ. Νικ. 
ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΝ, έξέφρασε τάς εύχαρι- 
στίας του διά τήν προσφοράν τών ’Υπη
ρεσιών Χωροφυλακής είς τήν άσφαλή 
άφιξιν, μετακίνησαν καί άναχώρησιν τών 
Υπουργών τών Ευρωπαϊκών Κρατών οί 
όποιοι έλαβον μέρος είς τήν 45ην Σύνο
δον τοϋ Συμβουλίου τής Εύρωπαΐκής Δια- 
σκέψεως τών 'Υπουργών Μεταφορών. 
’Επίσης δι’ αύτής έξέφρασε συγχρόνως 
καί τήν άκραν αύτοϋ εύαρέσκειαν πρός 
τούς άνδρες τών άρμοδίων Υ πηρε
σιών Χωροφυλακής.

Ο ΙΕΡΕΥΣ κ. Παν. ΣΑΡΑΝΤΑΚΚΛΗ- 
ΣΙΩΤΗΣ δι’ έπιστολής του πρός τόν ’Αρ
χηγόν τοϋ Σώματος ’Αντιστράτηγον κ.
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Νικ. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΝ, έξέφρασε τάς εύ- 
χαριστίας του πρός τούς άνδρες τοϋ Τμή
ματος ’Ασφαλείας Όρεστιάδος διά την 
έντός, μόλις όλίγων ώρών, άνακάλυψιν 
καί σύλληψιν τοϋ θρασυτάτου -δράστου 
τής εις βάρος του κλοπής: «Θεωρώ δθεν 
ύποχρέωσίν μου, άνέφερε μεταξύ άλλων 
εις τήν έπιστολήν, όπως διά τής παρούσης 
έκφράσω τάς θερμός μου εύχαριστίας πρός 
τά δράσαντα όργανα καί τόν άξιον αύτών 
’Αρχηγόν διά τήν μεγίστην ύπηρεσίαν ήν 
πρός έμέ προσέφερον καί νά συγχαρώ ταϋ- 
τα διά τήν κεραυνοβόλον ένέργειάν των, 
προσενεγκόντα οΰτω διά τής πράξεώς των 
ταύτης σπουδαίαν ύπηρ εσίαν είς τήν Δηι ο- 
σιαν άσφάλειαν. Έπί τούτοις συγχαίρω 
καί 'Υμάς προσωπικώς κ. ’Αρχηγέ, διότι 
ήγεΐσθε τοιούτων όργάνων τοϋ ήρωϊκοϋ 
Σώματος τής Χωροφυλακής. Δεχθείτε καί 
αύθις τήν έκφρασιν τών μεγίστων εύχα- 
ριστιών μου.

Ο ΦΙΛΟΤΕΧΝΙΚΟΣ "Ομιλος Τριπό- 
λεως άπέστειλε πρός τήν Διοίκηοιν Χω
ροφυλακής ’Αρκαδίας έγγραφον, διά τοϋ 
όποίου έξέφρασε είς τούς άνδρες αύτής 
τάς εύχαριστίας καί τά συγχαρητήρια του, 
διά τά ληφθέντα άψογα καί άποτελεσμα- 
τικά μέτρα τάξεως καί τροχαίας εις τάς 
προσφάτους καλλιτεχνικός έκδηλώσεις 
είς τό άρχαΐον ΘέατρονΜαντινείας μέ τήν 
παρουσίασιν τοϋ θεατρικού έργου ΙΦΙ
ΓΕΝΕΙΑ ΕΝ ΤΑΥΡΟΙΣ τήν όποιαν πα- 
ρηκολούθησε πλήθος θεατών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Γρεβενών κ. Στέργιος 
ΒΡΕΝΤΖΙΟΣ δι’ έγγράφου του πρός τήν 
Διοίκησιν Χωροφυλακής Γρεβενών έξέ- 
φραοε τάς εύχαριστίας του πρός τούς άν
δρες αύτής οί όποιοι μέ μεγάλον ύπηρε- 
σιακόν ζήλον, μέ εύπρέπειαν καί εύγένειαν 
συνέβαλαν όπως ή προσφάτως λαβοϋσα 
χώραν είς τήν πόλιν τών Γρεβενών έμπο- 
ροπανήγυρις λειτουργήσει όμαλώς καί 
έπικρατήσει κατ’ αύτήν άπόλυτος τάξις.

άλλά καί μετά τήν λήξη της, προσέφεραν 
τις πραγματικά πολύτιμες ύπηρεσίες 
τους, πρός όλους, άθλουμένους, διαιτητές 
καί φιλάθλους, παρ’ όλες τις άντιξοότη- 
τες πού παρουσιάστηκαν κατά τήν διάρ
κειαν τών άγώνων καί μάλιστα άπό τήν 
κακοπιστίαν πού συνάντησαν άπό τήν

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ

Είς τό έν Ά θήναις καί έπί τής όδοϋ 
Άκομινάτου, άριθ. 39, τηλ. 5220.395, 
βιβλιοπωλεΐον τοϋ κ. Παναγ. ΚΥΡΙΤΣΗ, 
’Ανθυπομοιράρχου έ. ά., πωλοϋνται διά
φορα βιβλία Ιστορικού καί λογοτεχνικού 
περιεχομένου καθώς καί έγκυκλοπαίδειες 
σέ λογικές τιμές. Εις τούς άνδρες τής Χω
ροφυλακής προσφέρεται ειδική έκπτωσις 
μέχρι ποσοστού 40% έπί τής βιβλιοπω- 
λιακής τιμής πωλήσεως. Οί έπιθυμοϋντες 
νά άγοράσουν βιβλία, μποροϋν ν’ άπευ- 
θύνωνται είς τό κατάστημα αύτό, πρός 
έξυπηρέτησίν των.

Ύ πό τοϋ Καθηγητοϋ κ. Ελευθερίου 
ΠΡΟΚΟΥ—Γ'. Σεπτ]μβρίου 69, τηλ. 
8234.556 Ά θήναι -έξεδόθη τό Ε πιστη
μονικόν έργον «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΓΓΙ-

πλευράν άθλουμένων καί μή καί πού 
πολλές φορές κατεκρίθησαν, άδικα όμως 
καί τό τονίζουμε αύτό,γιατί άναγκάστηκαν 
γιά νά κρατήσουν τό άθλημα στά άθλητικά 
του πλαίσια, νά έλθουν σέ άντίθεση 
μέ τούς άς τούς χαρακτηρίσουμε έπιεικώς, 
άτακτοϋντες. Τούς άξίζει κάθε έπαινος».

ΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ». 
'Εκαστον άντίτυπον διατίθεται είς τούς 
άνδρες τοϋ Σώματος άντί 300 δραχμών. 
Οί Ενδιαφερόμενοι δύνανται νά προμηθευ- 
θοϋν τοϋτο άπ’ εύθείας άπό τόν έκδότην.

Ή  Βιομηχανία Κουρτινών κ. ’Ιωάν· 
ΚΟΥΡΑΚΟΥ—Έργοστάσιον: Χαμόμη-
λος Ά χαρνώ ν, τηλ. 2460031, Πρατήριον 
28 ’Οκτωβρίου 63, Ν . ’Ιωνία, τηλ. 2777929 
προσφέρει τά είδη της καί είς μεγάλην 
ποικιλίαν εις τούς άνδρες τοϋ Σώματος, 
μέ έκπτωσιν έως 15 % πέραν τών τιμών 
τοϋ έργοστασίου.

Τό Κατάστημα Χρυσοχοΐας Εύαγγέλου 
ΑΝΑΤΟΛΙΤΗ-Στουρνάρη 65,τηλ. 8229208 
ΑΘΗΝΑΙ—προσφέρει άπαντα τά είδη του 
είς τούς άνδρες τοϋ Σώματος μέ έκπτωσιν 
έως 30 % έπί τών άναγραφομένων τιμών.

Β Ι Β Λ Ι Α  Π Ο Ι Ο Τ Η Τ Ο Σ

HUGH LOFTING : «Το Νησί πού ταξιδεύει»
Ένα βιβλίο γεμάτο άπό λεπτότατο χιούμορ, ταξιδιωτική περι

πέτεια καί γνώση, μέσα σ’ ένα πελώριο γυάλινο σαλιγγάρι τής θά
λασσας, μέ τήν ευτράπελη, ευχάριστη, ζωντανή καί συναρπαστική 
συγγραφική άφηγηματικότητα, ένός νέου καί άσύγκριτου Αίσωπου, 
γιά παιδιά άπό 9—15 χρόνων.
Σελίδες 370, δραχμές 300, δι’ έπιταγής.
Άντών. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφ. : 8823.644 καί 8234.689 ώρες 
2—6 μ.μ. 'Αλίτσης 8 Τ.Τ. 103 ΑΘΗΝΑΙ

Ο κ. ΔΗ Μ. ΖΟΥΤΑΣ, ιδιοκτήτης ξενο
δοχείου, έξέφρασε τάς άπειρους εύχαρι- 
στίαςτουδιά τηλεγραφήματόςτου πρός τό 
Ά ρχη γεΐον Χωροφυλακής καί έξ όνόμα- 
τος τών ξένων περιηγητών τής περιοχής 
Κασσάνδρας Χαλκιδικής, οΐτινες παρη- 
κολούθησαν τήν έπί τριήμερον ήρωϊκήν 
προσπάθειαν τών άνδρών Χωροφυλακής, 
διά τήν κατάσβεσιν τής μεγάλης πυρκαίάς.

ΑΙ ΕΝΩΣΕΙΣ τών Ποδοσφαιρικών Σω
ματείων τών πόλεων Πατρών καί Ααρίσης 
καί ό Σύνδεσμος Διαιτητών Ποδοσφαίρου 
Η πείρου έπί τή λήξει τοϋ ποδοσφαιρι
κού Πρωταθλήματος τής περιόδου 1976—  
77, δι’ έγγράφων των πρός τάς άρμοδίας 
* Υπη ρεσίας Χωροφυλακής έξέφρασαν τάς 
εύχαριστίας των διά τήν συμπαράστασιν 
τών άνδρών τους πού συνετέλεσαν ώστε 
αί ποδοσφαιρικοί συναντήσεις τής προσ
φάτου άγωνιστικήςπεριόδου νάδιεξαχθοϋν 
μέ άπόλυτον τάξιν καί έντός τών άθλητικών 
πλαισίων. Εις τό έγγραφόν της ή Ένωσις 
Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πατρών, άνέ
φερε μεταξύ άλλων καί τά έξής: «'Ολα τά 
άστυνομικά όργανα, -χωρίς έξαίρεση, 
πού είχαν άναλάβει τήν τάξιν στούς ποδο
σφαιρικούς άγώνες, μέ κρύο ή ζέστη, μέ 
βροχή καί λάσπη, ώρες όλόκληρες πολύ 
πριν άρχίσει ή άθλητική συνάντηση,
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Σπείρα παραχαρακτών 
εξαρθρώθηκε άπό τις 'Υπη

ρεσίες ’Ασφαλείας τής 
Χωροφυλακής

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ μας νόμισμα, καθώς έπί- 
σης καί τό νόμισμα κάθε έλεύθερης 
και κυρίαρχης χώρας, έκδίδεται άπό τό 
ίδιο τό κράτος καί κατά συνέπεια τελεί 
ύπό τήν προστασία καί τήν αιγίδα του, 
γιά τήν σωστή χρησιμοποιήσή του σάν  
άνταλλακτικοϋ μέσου συναλλαγής καί 
έμπορικότητος. ’Ονομάσθηκε νόμισμα  
άπό τήν άρχαιότητα άκόμη, γιατί άκρι- 
βώς ή άξια του καθορίζονταν άπό τον 
ΝΟΜΟ,γεγονός πού άποδεικνύει περί
τρανα τήν άμεσότητα τής έξαρτημένης 
σχέσεως, πού ύπήρχε μεταξύ κράτους καί 
νομίσματος. Τό νόμισμα, λοιπόν, κατά 
τήν οικονομική έπιστήμη, είναι τό 
όργανο ή σωστότερα τό άντικείμενομέ, 
τό όποιο μετριέται ή άξια των πραγμάτων 
διευκολύνονται οί άνταλλαγές καί έπι- 
τυγχάνεται ή συσσώρευση, διατήρηση καί 
άποταμίευση των άξιων. Είναι προϊόν 
μακροτάτης ιστορικής έξελίξεως, πού 
συντελέσθηκε κάτω άπό τήν έπίδραση 
διαφόρων κοινωνικών συνθηκών καί 
καταξιωμένων ιδεών, οί όποιες καθόρισαν 
δυναμικά καί έξελικτικά τήν άνθρώπινη 
μοίρα. Ή  έμφάνισή του προκάλεσε 
έπανάσταση στήν άνθρώπινη οικονομία, 
γιατί έπέτρεψε τήν συγκέντρωση τών 
κεφαλαίων καί παράλληλα τήν εύχερή 
μεταβίβασή τους, ένίσχυσε τό πνεύμα 
τής πρωτοβουλίας καί τόνωσε τήν οικο
νομική προσπάθεια, πού είχε σάν 
άποτέλεσμα τήν συλλογική δραστηριό
τητα καί καθορισμένη έξέλιξη τών 
άνταλλαγών προϊόντων καί ύπηρεσιών. 
Θεωρείται, λοιπόν, καί δικαίως, σάν 
υψιστο άγαθό, γιαυτό καί τό έπίσημο 
κράτος τό περιβάλλει μέ άδιαπέραστη 
νομική θωράκισι, γιά νά τό διαφυλάξει 
γνήσιο καί άνόθευτο άπό τούς έπικίν- 
δυνους κιβδηλοποιούς καί παραχαρά
κτες, οί όποιοι κατά καιρούς έπιδιώκουν 
έναν παράνομο καί άθέμιτο πλουτισμό 
μέ τήν έγκληματική πλασΓογράφησή 
του. Γιατί, δυστυχώς, υπάρχουν άνθρω

ποι πωρωμένοι καί άχαλίνωτοι, πού μο
ναδική σκέψη έχουν τον εύκολο πλουτι
σμό, άδιαφορώντας αν θά τινάξουν στον 
άέρα τήν έθνική μας οικονομία, κι έτσι 
έμφανίζονται κατά καιρούς στο προσκή
νιο, άλλοτε σάν κατασκευαστές καί άλλο
τε σάν διακινητές πλαστών νομισμάτων, 
μέ τά όποια έπιδιώκουν νά προσπορισθοϋν 
παράνομα περιουσιακά όφέλη. Ή  Ε λλη 
νική Χωροφυλακή ταγμένη άπό τήν πο
λιτεία γιά τήν διαφύλαξη τών άτομικών 
καί κοινωνικών άγαθών πρώτιστο καί 
κύριο μέλημα έχει νά τά διασφαλίζει, 
δημιουργώντας έτσι ένα πραγματικό 
καί άδιαπέραστο τεϊχος προστασίας καί 
κοινωνικής άσφαλείας. Οί άνδρες της 
μεριμοϋν νυχθημερόν γιά τήν έπιτυχία 
τού σκοπού αύτοΰ καί τής άποστολής

τους γενικώτερα καί είναι αδιαμφισβή
τητο γεγονός ότι ή προσπάθειά τους 
πάντοτε στέφεται άπό αίσια καί έπιτυχή 
έκβαση. ’Έτσι καί πρόσφατα μία κατα
πληκτική έπιτυχία πού σημείωσαν οί 
'Υπηρεσίες τής '^ποδιευθύνσεως ’Ασφα
λείας Προαστίων Πρωτευούσης, σέ συ
νεργασία μέ τήν 'Υποδιεύθυνση Γενικής 
’Ασφαλείας Θεσσαλονίκης καί τήνΔιοι- 
κήση Χωροφυλακής Σερρών είχε σάν 
άποτέλεσμα νά άποκαλυφθεΐ όλόκληρο 
νομισματοκοπείο πλαστών νομισμάτων 
μέ ύπερσύγχρονα μηχανήματα, τό όποιον 
είχε έγκαταστήσει στήν ’ Θεσσαλονίκη 
σπείρα παραχαρακτών. Τήν 5μελή σπείρα 
άποτελούσαν 1) ό λιθογράφος ’Απόστο
λος ΧΑΤΖΗΑΣΛΑΝΗΣ, 45 χρόνων, άπό 
τήν Μονοβρύση Σερρών, κάτοικος Θεσ-

602



σαλονίκης, πού ήταν ό έγκέφαλος καί 
έμπνευστής τής πλαστής παραγωγής 
έλληνικών καί ξένων χαρτονομισμάτων, 
2) ό 'Ιωάννης ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, 47 χρόνων, 
τυρέμπορος, κάτοικος Σερρών, πού ήταν 
ό χρηματοδότης τής έπιχειρήσεως, ό 
όποιος είχε καταβάλλει τό ποσόν τών 
200.000 δραχμών καί είχε άναλάβει τήν 
ύποχρέωση νά διοχετεύσει στην έλληνική 
άγορά καί κυρίως σέ άγρότες, μέ τούς 
όποίους έρχόταν σέ έπαφή λόγω τού 
έπαγγέλματός- του, τά πλαστά χαρτονο
μίσματα, 3) ό Στέργιος ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ, 
52 χρόνων, ζωέμπορος, κάτοικος Σερ
ρών, πού ήταν καί αύτός χρηματοδότης 
τής σπείρας καί άμεσος συνεργάτης τού 
Εύσταθίου, ό όποιος θά «πλασάριζε» 
τά πλαστά χιλιάρικα στήν έλληνική

3 Εκτυπωτικά καί άλλα μηχανήματα τά όποια χρησιμοποιούσε ή σπείρα για τήν 
παραχάραξη, καθώς και παραχαραγμένα χαρτονομίσματα πού τά μέλη τής 
σπείρας περίλυπα άντικρύζουν μετά τήν έγκαιρη σύλληψί τους από τις r Υπηρεσίες 
* Ασφαλείας τής Χωροφυλακής.

ύπαιθρο, 4) ό Φώτης ΔΟΥΑΑΜΗΣ, 27 
χρόνων, κάτοικος Θεσσαλονίκης, πού 
ήταν ό καλλιτέχνης τής δουλιας καί φω
τογράφιζε τά χρήματα, πού προορίζονταν 
γιά πλαστογραφική άναπαραγωγή καί 
5) ό Μιλτιάδης ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ, 43 
χρόνων, κάτοικος Θεσσαλονίκης, λιθο
γράφος καί τυπογράφος τό έπάγγελμα. 
Πρόκειται γιά τό άνθρωπο πού είχε άνα- 
λάβει νά σχεδιάσει καί νά έκτυπώσει τις 
ύδατογ ραφή σεις καί τις «γραμμές» πού 
διακρίνονται, όταν κοιτάξει κάποιος 
ένα χαρτονόμισμα μπροστά σέ μιά φω
τεινή έπιφάνεια.

Η ΣΠΕΙΡΑ τών παραχαρακτών έγκα- 
τέστησε τό «νομισματοκοπείο» στήν όδό 
Μελενίκου 33, στήν Θεσσαλονίκη, καί

έπειτα άπό πολλές δοκιμές καί άλλεπάλ- 
ληλους σχεδιασμούς πέτυχε μιά έξαιρε- 
τική καί πιστή πλαστογράφηση έλλη- 
νικών χιλιοδράχμων καί χαρτονομισμά
των τής Νοτίου ’Αφρικής τής όνομα 7ci- 
κής άξίας τών 10 R A N D S. Πλαστογρά
φησε σέ πρώτη φάση 1536 χιλιάρικα καί 
χίλια R A N D S, τά όποια καί βρέθηκαν 
άθικτα καί έτοιμα πρός διάθεση, κατά 
τήν έρευνα πού ένήργησαν στό λιθο- 
γραφεΐο όργανα τής ’Ασφαλείας, 
παρουσία δικαστικού λειτουργού. 'Η 
προϊστορία τής όλης ύποθέσεως καί 
στήν συνέχεια ή έξέλιξή της, πα
ρουσίασε πολλές διακυμάνσεις, άλ
λοτε εύνοϊκές καί άλλοτε δυσμενείς, 
ώστόσο όμως ή κατάληξη ήταν ή 
παταγώδης άποτυχία της, χάρη στις συν-
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τονισμένες ένέργειες καί τις έπίπονες 
προσπάθειες τών 'Υπηρεσιών Χωροφυ
λακής πού άναφέραμε, οί όποιες χωρίς 
νά  φεισθοϋν κόπων καί με άνείπωτες τα
λαιπωρίες κατάφεραν νά  έξιχνιάσουν 
μία άπό τις σοβαρώτατες παραχαράξεις 
καί πλαστογραφίες νομισμάτων τής τε
λευταίας 20ετίας. Ά λλ* &ς άναφέρομε, 
σέ άδρές γραμμές χάρη τών άναγνωστών 
μας, τά χαρακτηριστικά σημεία στά 
όποια στηρίχθηκαν οί ύπηρεσίες μας 
καί διαλεύκαναν μιά τόσο σκοτεινή καί 
μυστηριώδη ύπόθεση. Π ριν λίγο καιρό ό 
ψαράς Γεώργιος ΛΙΑΛΙΟΣ, 44 χρόνων 
άπό τό χωριό Πρόβατά—  Σερρών, καθώς 
ψάρευε στόν Στρυμόνα οί πετονιές του 
άνέσυραν άπό τόν βυθό, άντί γιά  ψάρια, 
εύαισθητοποιημένους λιθογραφικούς 
τσίγκους, πάνω στούς όποιους ήταν άπο- 
τυπωμένα χιλιόδραχμα καί άλλα ξένα  
νομίσματα. Ό  νομοταγής ψαράς παρέ
δωσε τούς τσίγκους στό Τμήμα ’Ασφα
λείας Σερρών, τό όποιο καί άξιολόγησε  
σωστά τήν περίπτωση, άναφέροντας στό 
’Αρχηγείο Χωροφυλακής, γιά τόν πε
ραιτέρω συντονισμό καί χειρισμό τού 
θέματος. Ή  Διεύθυνση ’Αστυνομίας ’Α σ
φαλείας τού ’Αρχηγείου έλαβε σοβαρώτα- 
τα ύπ’ δψει της τήν περίπτωση καί 
κατάστρωσε άμέσως ένα τέλειο σχέδιο  
ένεργείας, πού έδειχνε με σαφή τρόπο 
πώς έπρεπε νά ένεργήσουν οί 'Υπηρεσίες 
πού θά έμπλέκονταν στήν όλη ύπόθεση 
καί πώς θά κλιμάκωναν σωστότερα τις 
ένέργειές τους, ώστε νά φθάσουν μέ βε
βαιότητα στόν στόχο τους καί νά κτυ- 
πήσουν μέ σιγουριά τήν ρίζα τού κακού. 
Ετσι άποκαλύφθηκε ότι άγοραστής τών 

τσίγκων ήταν ό Χατζηασλάνης, πού τό 
1974 έπέστρεψε άπό τήν Ν ότιο ’Αφρική, 
δπου παρέμεινε τέσσερα χρόνια, έργα- 
ζόμενος έκεΐ σάν οικοδόμος. Τά λίγα  
χρήματα, λοιπόν, πού έφερε άπό τή 
’Αφρική, σκέφθηκε νά τά αύξήσει μέ 
πολύ ταχύ ρυθμό, γιαυτό καί άποφάσισε 
νά παράγει δσα έπιθυμοΰσε δικά τόυ 
καί μάλιστα χωρίς κόπο καί άγωνία. 
Έκμυστηρεύθηκε τό σχέδιό του στόν 
τυρέμπορο τών Σερρών ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, 
ό όποιος μέ προθυμία δέχθηκε νά  χρη
ματοδοτήσει τήν «έπιχείρηση», δίνοντας 
σαν πρώτη δόση 200.000 δραχμές.. Μέ 
τά χρήματα αύτά ό Χατζηασλάνης προ
μηθεύεται άπό έταιρία τών ’Αθηνών ένα 
φωτογραφικό, ένα μεταφορικό καί ένα 
έκτυπωτικό μηχάνημα συνολικής άξίας 
1.200.000 δραχμών καί ή έπιχείρηση  
πλέον ήταν έτοιμη. ’Επειδή όμως, ό 
ίδιος ήταν άσχετος μέ τήν λιθογραφία 
καί μέ τήν τυπογραφία προσλαμβάνει 
«ειδικούς» σάν ύπαλλήλους, με σκοπό 
νά τόν μυήσουν στά μυστικά τής τέχνης. 
"Ετσι τό Τυπογραφείο —  Τράπεζα τής 
όδοϋ Μελενίκου 33 στήν Θεσσαλονίκη  
άρχισε νά παράγει άφθονο έλληνικό καί 
ξένο χαρτονόμισμα, έτοιμο νά  τεθεί στήν 
κυκλοφορία, γιά νά  προσφέρει ύψηλό-ει
σόδημα στούς ειδικούς έκδότες-τραπεζίτες, 
πού είδαν τήν ζωή τους νά άλλάζει καί 
οί ίδιοι νά  μεταβάλλονται, άπό τήν μία 
μέρα στήν άλλη, σέ μεγαλοκεφαλαιού- 
χους μέ εύρύτατη οικονομική έπιφάνεια. 
Δέν πρόλαβαν δμως, νά όλοκλη ρώσου ν 
τό πλουτοπαραγωγικό σχέδιό τους, γιατί 
οί Υπηρεσίες ’Ασφαλείας Χωροφυλακής 
τής χώρας, δπως σέ άνάλογες περιπτώ
σεις καί δλες οί άλλες 'Υπηρεσίες τού 
Σώματος, άνέκοψαν τήν τελευταία στιγμή 
τήν κακοποιό δράση τών πέντε παραχα
ρακτών καί πλαστογράφων, οί όποιοι 
ήταν έτοιμοι νά ρίξουν στήν άγορά τό

έμπρηστικό έμπόρευμά τους, πού άπο- 
τελεί τήν όλέθρια καί δυναμιστική ναρ
κοθέτηση τών θεμελίων τής έθνικής μας 
οικονομίας. Γιά μία άκόμη φορά ή προ
στατευτική όμπρέλλα τής Ε λληνικής  
Χωροφυλακής κάλυψε ένα εύπαθή τομέα 
τής κοινωνικής μας ζωής, δπως είναι 
αύτός τής έθνικής οικονομίας καί έξου- 
δετέρωσε, έπειτα άπό άγωνιώδη προσπά
θεια, τούς έπικίνδυνους ύπονομευτάς 
καί άδίστακτους έμπρηστάς, τής οικο
νομικής γαλήνης καί κοινωνικής ισορ
ροπίας τής χώρας.

Ιερόσυλοι αρχαιοκάπηλοι

Η ΧΩΡΑ μας είναι ή μοναδική στόν 
κόσμο πού διαθέτει τόσο μεγάλο καί 
πλούσιο ιστορικό παρελθόν καί ίσως ή 
ξεχωριστή, σέ όλόκληρη τήν οικουμένη, 
γιά τήν τόσο βαριά πνευματική καί καλ
λιτεχνική κληρονομιά της. Ά π ό  τις 
άκραΐες έσχατιές καί τά πέρατα τής ύφη- 
λίου ξεκινούν άλλόθρησκοι καί άλλόφυ- 
λοι άνθρωποι καί έρχονται ταπεινοί προ
σκυνητές στήν φωτοδότρα Ελλάδα, γιά  
νά άναβαπτισθούν στά πνευματικά νά
ματα τού εύγενέστερου καί άνθρωπιστι- 
κώτερου πολιτισμού τού κόσμου. "Ερ
χονται γιά νά  νοιώσουν ένα άναρρίγημα 
ψυχικής έκστάσεως καί παράλληλα μιά 
πνευματική άνάταση συγκλονιστική καί 
άξεπέραστη. Θέλουν, άκόμη, νά θαυμά
σουν τήν φυσική όμορφιά της, πού.είναι 
έπίσης μοναδική καί άνεπανάληπτη- σέ 
όλόκληρο τόν κόσμο. Καί τούτο γιατί 
ή πατρίδα μας είναι άρχοντική καί πρό
σχαρη μέ άτελείωτη έναλλαγή στό το
πίο, με άτμόσφαιρα καθαρή καί διάφανη, 
γεμάτη φώς καί λεπτότητα καί είναι 
χαρά Θεού νά  τήν περιηγείται κανείς 
άπό τήν μία άκρη στήν άλλη, θαυμάζον
τας παντού ένα συμμετρικό, λιτό καί 
άρμονικό τοπίο, πού άποπνέει λεπτότητα 
καί εύγένεια. Αύτή, λοιπόν, τήν προνο
μιούχα πατρίδα, πού τήν τραγούδησαν 
μέ λυρισμό άξεπέραστο λεπταίσθητοι 
καί νοσταλγικοί βάρδοι, πού τής έστησαν 
μνημεία άθάνατα στούς αιώνες άκάματοι 
σκαπανείς τής τέχνης καί πού φιλοτέχνη
σαν άνεπανάληπτα τεχνουργήματα εύ- 
φάνταστοι καί πρωτοποριακοί έργάτες 
τού χρωστήρος, έπιδιώκουν σήμερα άνάλ- 
γητοι, βάνδαλοι καί στείροι ύπάνθρω- 
ποι να τήν άπογυμνώσουν άπό τά έκθαμ- 
βωτικά πολιτισμικά της έργα, μέ τήν 
καταστροφική καί άπάνθρωπη μέθοδο 
τής άρχαιοκαπηλείας. Μία τέτοια, άκρι- 
βώς, περίπτωση άντιμετώπισαν πρόσφα
τα, μέ έξαιρετική όμολογουμένως έπι- 
τυχία, οί ’Αρχές Χωροφυλακής τής 
Α.Δ.Χ . Δυτικής Μακεδονίας καί ιδιαίτερα 
τής Διοικήσεως Χωροφυλακής Κοζάνης 
καί τού ’Αστυνομικού Τμήματος Σια- 
τίστης, πού κατόρθωσαν νά  συλλάβουν 
δύο σεσημασμένους διαρρήκτες καί έπι
κίνδυνους άρχαιοκάπηλους, άπό τούς 
όποιους μάλιστα ό ένας —  τί ειρωνεία!

ήταν πρώην άρχιμανδρίτης καί πτυ- 
χιούχος τής Θεολογικής σχολής τού

Οι σνλληφθεντες ιερόσυλοι άρχαιοκάπη- 
λοι και παραπλενρως τά διαρρηκτικά 
εργαλεία πού χρησιμοποιούσαν γιά τήν 
παράνομη δράση τους, καθώς και Βυζαν
τινή εικόνα τοϋ 'Αγίου Γεωργίου πού 
κατασχέθηκε στά χέρια τους.

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. ΠρόκεΓ  
ται γιά τούς Δημήτριο ΒΑΝΔΩΡΟ, 43 
χρόνων, κάτοικο ’Αθηνών, πρώην άρχι- 
μανδρίτη καί πτυχιοΰχο Θ εολόγο καί 
τόν Δημήτριο ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 31 χρό
νων, άνεργο, κάτοικο, έπίσης ’Αθηνών. 
Ή  σύλληψή τους ύπήρξε στήν πραγμα
τικότητα ένα άπό τά περιπετειώδη καί 
έπικίνδυνα έγχειρήματα, πού καθημερινά 
ζοΰν οί άνδρες τής Χωροφυλακής καί 
πού πολλές φορές τούς στοιχίζει τήν 
ζωή καί τήν σωματική τους άκεραιότητα. 
Ετσι καί στήν συγκεκριμένη περίπτωση, 

όταν έντοπίσθηκαν οί άρχαιοκάπηλοι 
κλεφτες, πρόβαλαν δυναμική άντίσταση 
καί στήν προσπάθειά τους νά διαφύγουν 
έπιτέθηκαν καί τραυμάτισαν σοβαρά, 
μέ κατσαβίδι, τόν ’Ενωμοτάρχη τού 
’Αστυνομικού Τμήματος Σιατίστης κ. 
Χρήστο Λιθοξοΐδη. 'Η σύλληψή τους 
ώστόσο έγινε μπροστά στήν παραβια- 
σθείσα έκκλησία καί τήν στιγμή άκρι- 
βώς πού προσπαθούσαν νά φορτώσουν 
τά κλοπιμαία» στό ιδιωτικό αύτοκίνητό 
τους, πού έφεραν ειδικοί γιά τό σκοπό 
αυτό άπό τήν Αθήνα. Οί δύο άρχαιοκά- 
πηλοι έφθασαν ένωρίτερα στήν Σιά
τιστα έχοντας άντικειμενικό στόχο τήν 
διάρρηξη έκκλησιών τής περιοχής. 'Η  
άφιξη καί οί κινήσεις τους, δμως, έπι- 
σημάνθηκαν έγκαιρα καί έβαλαν σέ 
ύποψίες τούς άνδρες τών ύπηρεσιών 
Χωροφυλακής τής περιοχής, οί όποιοι 
καί τούς έθεσαν σέ διαρκή, άλλά καί δια
κριτική παρακολούθηση. Μ όλις, λοιπόν, 
κατάλαβαν δτι παρακολουθοΰνται καί 
γιά  νά «θολώσουν τά νερά» έφυγαν αύ- 
θημερόν γιά τά Γρεβενά καί στήν συνέ
χεια  γιά τήν Καλαμπάκα. Μετά άπό δύο 
μέρες έπέστρεψαν καί πάλι στήν Σιά
τιστα, άλλά αύτή τήν φορά νύχτα, μέ 
καλυμμένους τούς άριθμούς τού αύ- 
τοκινήτου καί σβηστά τά φώτα. ’Αμέσως 
πήγαν στήν έκκλησία τής Α γία ς Παρα
σκευής, πού είχαν άπό προτύτερα έπι- 
σημάνει καί άφοΰ διέρρηξαν τις δύο 
πόρτες μέ τά κατάλληλα έργαλεΐα τους, 
μπήκαν μέσα καί άρχισαν νά ξεσηκώ-
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νουν και στήν συνέχεια νά φορτώνουν 
στό αύτοκίνητο εικόνες, σταυρούς, εύ- 
αγγέλια καί διάφορα άλλα κειμήλια, 
πού φυλάσσονταν στήν έκκλησία, ή 
όποια σημειωτέον είναι ή άρχαιοτέρα 
τής Σιατίστης και κτίσθηκε τό έτος 
1677. * Αρκεί νά σημειωθή δτι τό τέμπλο, 
ό δεσποτικός θρόνος, ό άμβωνας καί τό 
προσκυνητάρι είναι έργα άρίστης ξυ
λογλυπτικής τέχνης καί έπιχρυσωμένα. 
Οί είκόνες είναι έργα τοϋ άγιογράφου 
Θεοδώρου Πουλά καί έχουν φιλοτεχνηθή 
στά μέσα τοϋ Π ου αίώνος, είναι δέ σπα- 
νίας τέχνης καί άπροσδιόριστης άρχαιο- 
λογικής άξίας. Ε πίσης στήν έκκλησία 
ύπάρχουν τοιχογραφίες καί άλλα κει
μήλια μεγάλης καλλιτεχνικής καί Ιστο
ρικής άξίας, μεταξύ τών όποίων καί ή 
οπάνια εικόνα τοϋ ‘Αγίου Γεωργίου, 
πού έχει φιλοτεχνηθή τόν 16ον αίώνα 
άπό τόν φημισμένο άγιογράφο Πουλάκη.

Αύτόν όλο, λοιπόν, τόν σπάνιο θη
σαυρό, πού άναμφισβήτητα άποτελεΐ 
τήν κορωνίδα καί τό έπιστέγασμα τοϋ 
πολιτισμοϋ μας, βρέθηκαν βρωμερά καί 
βέβηλα χέρια νά συλλήσουν, γιά νά 
έμπορευθοϋν, άντί πινακίου φακής, τήν 
ίερή καί μεγαλειώδη παρακαταθήκη μας, 
παραδίνοντας στήν κυριολεξία «τά άγια 
τοΐς κυσί». ‘Ο άκοίμητος φρουρός Χωρο
φύλακας, όμως προστατεύει καί άσπιδώ- 
νει τά πανίερα λείψανα τοϋ πολιτισμοϋ 
μας, γιαυτό καί στήν Σιάτιστα έδωσε 
ένα άκόμη μεγάλο καί συναρπαστικό 
παρόν, γιά νά διαφυλάξει τήν ζωντανή 
καί ένδοξη Ιστορία τής φυλής μας, προ- 
σφέροντας έτσι μία άκόμη άνιδιοτε- 
λή ύπηρεσία στις τόσες άλλχς τής εικο
σιτετράωρης έπίπονης καί άγωνιστικής 
ζωής του.

Στήν προσπάθεια τής Χωροφυλακής 
γιά τήν σύλληψη τών άρχαιοκαπήλων 
βοήθησαν άποτελεσματικά οί Ιδιώτες 
κ.κ. ‘Αθανάσιος ΑΓΓΑΣ τοϋ Δημ., 
Ά ργύριος ΓΡΑΒΑΣ τοϋ Κων., Κων]νος 
ΓΡΑΒΑΣ τοϋ Παν., ’Αθανάσιος ΔΑΡΔΑΣ 
τοϋ Δημ. ,Εύθύμιος ΔΑΡΔΑΣ τοϋ Ά ναστ., 
Εύάγγελος ΔΗΜΟΑΑΣ τοϋ Ααζ., Κων]

νος ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ τοϋ Δημ., Χρήστος 
ΖΙΩΓΟΣ τοϋ ’Ιωάν., Νικόλαος ΚΑΡΑ
ΚΟΥΑ ΑΚΗΣ τοϋ Θεοδ., Κων]νος ΚΟΥ- 
ΤΣΩΝΑΣ τοϋ Ναούμ, Δημήτριος ΚΑ
ΛΑ ΜΠΟΥΚΑΣ τοϋ Ά να σ ., Παναγιώ
της ΜΑΝΙΟΣ τοϋ Γεωργ., Μάρκος 
ΜΕΛΟΣ τοϋ Δημ., Κων]νος ΤΖΙΟΥ- 
Κ Α ΑΙΑΣ τοϋ Ν ικ., Γεώργιος ΤΖΩΝΟΣ 
τοϋ Θωμά, Χρήστος ΤΣΙΤΣΑΣ τοϋ Μ ιχ., 
κάτοικοι Σιατίστης, τούς όποιους τό 
Σώμα τής Χωροφυλακής εύχαριστεΐ καί 
εύχεται τήν πράξη τους νά τήν μιμηθοϋν 
όλοι οί 'Ελληνες γιά τό συμφέρον τοϋ 
'Εθνους καί τών ίερών Κειμηλίων του.

Δραστήριοι κακοποιοί 
στον Βόλο

ΔΥΟ ΝΕΑΡΟΙ κακοποιοί πού άναστά- 
τωσαν πρόσφατα τήν ώραία πόλη τοϋ 
Βόλου, έπεσαν τελικά στά δίκτυα τής 
Χωροφυλακής, έπειτα άπό άγρια κατα
δίωξη μέχρι τό Πήλιο, πού θύμιζε περι
πετειώδες φιλμ «θρίλερ» καί μάλιστα σέ 
στύλ Σικάγου. Πρόκειται γιά τούς Κων
σταντίνο ΜΑΡΟΥΛΗ, 29 χρόνων καί 
Χρήστο ΜΑΤΘΑΙΟΥ, 24 χρόνων, πού 
κατοικούν στόν Βόλο, οί όποιοι άφοϋ 
έκλεψαν ένα τρίκυκλο μοτοποδήλατο 
διέρρηξαν μία ταβέρνα τής πόλεως άπό 
τήν όποια πήραν 2.000 δραχμές. Στήν 
συνέχεια «χτύπησαν» ένα πρατήριο βεν
ζίνης, άλλα καί άπό αύτό ή είσπραξή 
τους ήταν πενιχρή, φθάνοντας μόλις 
τις χίλιες δραχμές. ’Αποτελείωσαν, όμως, 
τό έργο τους όταν διέρρηξαν ένα τρίτο 
είδικό κατάστημα, άπό τό όποιο «σή- 
κώσαν» ένα ψυγείο 16ποδών καί δύο κε
ραίες τηλεοράσεως, πού φόρτωσαν σ ’ 
ένα κλεμμένο τρίκυκλο. Στήν συνέχεια 
ό Μαρούλης, όδηγώντας άλλη κλεμμένη 
μοτοσυκλέττα, έκανε τ ό ν —  προπομπό 
στό τρίκυκλο πού άκολουθοϋσε, φορτω
μένο, μέ όδηγό τόν Ματθαίου. Τήν πε
ρίεργη, όμως, μεταμεσονύκτια «πομπή» 
άντιλήφθηκαν άνδρες περιπολικοϋ τής

Χωροφυλακής, στούς όποιους κίνησε 
σοβαρές ύποψίες, όπότε καί έπακολούθη- 
σε δραματική καταδίωξη, μέ άποτέλεσμα 
οί δύο δράστες νά έγκαταλείψουν τό 
φορτωμένο τρίκυκλο καί νά έπιβιβασθοϋν 
στήν μοτοσυκλέττα. Γιά νά άποφύγουν, 
όμως, τόν άσφυκτικό κλοιό τών περιπο
λικών κατευθύνθηκαν στό χωριό Γατζέα 
Πηλίου, όπου ό Μαρούλης, ύστερα άπό 
έπικίνδυνους έλιγμούς καί κακούς χει
ρισμούς, έρριξε τό δίκυκλο σέ ένα χαν
τάκι μέ συνέπεια νά τραυματισθή ό συνε
πιβάτης καί συνεργάτης του Ματθαίου, 
ό όποιος καί μεταφέρθηκε στό νοσοκο
μείο άπό άνδρες τής Χωροφυλακής, άφοϋ 
ό συνένοχος «άδελφοποιός» του τόν έγκα- 
τέλειψε καί τόν άφησε άβοήθητο, πρσ- 
κειμένου νά άποφύγει τήν σύλληψη. 
Δέν άργησε, όμως, νά έλθει καί αύτοϋ 
ή σειρά, πού είχε σάν άποτέλεσμα ή 
νυχτερινή περιπέτεια τών δύο θερμόαι
μων νεαρών νά καταλήξη στά κρατητή- 
ρια τοϋ Τμήματος’Ασφαλείας τής πόλεως.

Σωληνώσεις μέ φυσίγγια

ΜΙΑ ΑΛΛΗ σοβαρή έπιτυχία σημείω
σε τό Τμήμα ’Ασφαλείας Ηρακλείου —  
Κρήτης μέ τήν άποκάλυψη λαθραίας 
εισαγωγής δύο χιλιάδων περίπου φυ
σιγγίων περιστρόφου No 32 καί 38. Τό 
έπικίνδυνο καί άπαγορευμένο αύτό έμπό- 
ρευμα τό έφερε στήν χώρα μας ό Δράκος 
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ, 53 χρόνων, άπό τό Δοξα- 
ρό — Ρεθύμνης, πού διαμένει καί έργά- 
ζεται — άπό πολλά χρόνια — στό Βέλγιο. 
Ό  έπισκέπτης μας σκέφθηκε δτι θά μπο
ρούσε νά κάνει μέ άνεση τουρισμό στήν 
πατρίδα του, έμπορευόμενος συνάμα ένα 
σπάνιο λαθραίο είδος, πού καί πανάκριβο 
είναι καί ή χορήγησή του γίνεται μέ 
πολλή φειδώ καί μάλιστα ύστερα άπό 
ώρισμένες στρυφνές καί αύστηρές δια
τυπώσεις. Τά λαθραία φυσίγγια τά πέρασε 
στήν Ελλάδα μέ ένα πολύ πρωτότυπο 
τρόπο, πού άπαιτοϋσε ξεχωριστή φαν
τασία, θράσος καί ιδιαίτερη έπινοητικό- 
τητα. Τά είχε άποκρύψει μέσα σέ μα- 
κρούς καί σχετικά λεπτούς πλαστικούς 
σωλήνες, τούς όποίους είχε τοποθετήσει 
σέ ειδικά κατασκευασμένες κρύπτες στήν 
βάση τοϋ άμαξώματος (σασί) τοϋ έπιβα- 
τικοϋ αύτοκινήτου του. Ή  άποκάλυψη 
έγινε ύστερα άπό πολυήμερη έντατική 
παρακολούθηση, γιατί ό δράστης ήταν 
προσεκτικός καί στό έπακρο διακριτικός 
στις έπαφές καί στις άλλες διασυνδέσεις 
πού είχε μέ ύποπτους έμπόρους καί προ
μηθευτές τής κλίκας του. Δέν μπόρεσε, 
όμως νά άποκρύψει γιά πολύ καιρό τις 
ένδιαφέρουσες συναλλαγές του, γιατί ό 
κλοιός, πού είχαν δημιουργήσει τριγύρω 
του οί άνδρες τοϋ Τμήματος ’Ασφαλείας 
'Ηρακλείου, είχε στενέψει τρομερά καί 
ή τελική άποκάλυψή του έγινε τήν 
στιγμή άκριβώς, πού άρχιζε νά κινεί τό 
έπικίνδυνο καί όπωσδήποτε άνθρωπο- 
κτόνο έμπόρευμά του. Έ τσ ι τό «μίνι» 
καλυκοπωλεΐο του έπεσε στά χέρια τής 
Χωροφυλακής, μαζί φυσικά μέ τόν ίδιο, 
γεγονός πού άποδεικνύει δτι ούτε ή πρω
τοτυπία τής στεγανοποιήσεως τών κα
λύκων μέσα στις σωληνώσεις έφερε «γοϋ- 
ρι» καί εύνοΐκό άποτέλεσμα, άλλ’ ούτε 
καί ή άόρατη κρύπτη τοϋ άμαξώματος 
έσωσε τήν κατάσταση.
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Oi νέοι Ένωμοτάρχαι τής Χωροφυλακής τής έκπαιδευτικής πε
ριόδου 1976 — 1977 οί όποιοι άπεφοίτησαν από την Σχολήν Ύπα- 

ζξιωματικών Χωροφυλακής ’Αθηνών και Ρόδου άντιστοίχως μέ 
τήν ήγεσίαν του Σώματος, τούς Διοικητάς των Σχολών και τούς 
’Αξιωματικούς έκπαιδευτάς των αμέσως μετά τήν εις αυτούς έπί- 
δοσιν τών πτυχίων.



Εξαιρετική επιτυχία σημείωσαν καί 
έφέτος οί παραστάσεις αρχαίου δρά
ματος στο παγκοσμίως μοναδικό για 
τήν άκουστικότητά του αρχαίο 8έα- 
τρο τής Έπιδαύρου. Χιλιάδες δεατές 
χειροκρότησαν δερμά τούς καλλιτέ
χνες των παραστάσεων, καί συνεχά- 
ρησαν τούς διοργανωτάς τών 8εα- 
τρικων εκδηλώσεων καδώς καί τούς 
άνδρες τής Ελληνικής Χωροφυλα
κής τόσο γιά τά άψογα μέτρα τάξεως 
έντός τού χώρου τού δεάτρου δσο 
καί γιά τά άριστα τροχονομικά μέτρα 
προς καί άπό τό άρχαίο δέατρο.


