


Η πολεμική σημαία τοΰ Σώματος, αέ -στψαιοωόοο Ά £ιωαατικό και εύστα- 
λεϊς Χωροφύλακας παραστάταςττταρβλα&νεΐ-^ς^την Έγνατίαν οδόν τής 
Θεσσαλονίκης, επικεφαλής των πεζών και μηχανοκινήτων τμημάτων τής 
Χωροφυλακής, ένώπιον του Προέδρου τής Δημοκρατίας καί των άλλων επισή
μων, κατά τήν μεγαλειώδη παρέλασιν τής 28-10-1977, επ’ ευκαιρία τοΰ εορτα

σμού διά τήν επέτειον τοΰ « Ο Χ Ι » ,  εις τήν συμπρωτεύουσαν.
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Τροχονόμοι δικνκλι- 
στές τής Χωροφυ
λακής έτοιμοι νά 
συνοδεύσουν τούς 
αθλητές πού έλα
βαν μέρος στόν τε
λευταίο διεθνή Μα
ραθώνιο δρόμο στην 
κλασσική διαδρομή 
τού αγωνίσματος.
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•I* *Η Χωροφυλακή είναι θεσμός 
κοινωνικός.ΕΪναι μιά πλατεία 

Εννοια, Ενα περίγραμμα καθηκόντων 
καί προσφορών, μέ Αντικείμενο τόν 
Έλληνα πολίτη.*Η προβολή τού Ερ
γου της δέν είναι αυτοκολακεία. 
Είναι η παρουσίαση τής Αλήθειας, 
πού ζητώ δικαίωση καί συμπαράστα
ση. Συμπαράσταση πάντα μάσα στά 
πλαίσια τής σεμνότητας, πού χαρα
κτηρίζει τούς Ανδρες της.

Τό Εργο της είναι γνωστό 
στό κοινωνικό σύνολο,στό δ -  

ποΤο οί Ανδρες της ζούν καί προσ- 
φόρουν, τόσο σάν πολίτες, δσο καί 
σάν Αστυνομικά δργανα,Επιτελώντας 
Αποστολή κοινωνικού λειτου ργού .Ή  
Απέραντη Αγάπη πρός,τόν συνάνθρω
πο, είναι τό κίνητρο κάθε δραστη
ριότητας τών Ανδρών της.

WL* Ή  πιστή καί Αφοσιωμένη Εκ— 
4 *  τέλεση τού καθήκοντος συνο

δεύεται Από τήν Ανωνυμία καί τή 
σιωπή. 05 Ανδρες της Εχουν ταυτί
σει τήν ύπαρξή τους μέ τήν Αγωνία 
καί τού π ιό Απλού πολίτη,πιστεύο
ντας στήν δικαίωση τού μόχθου 
του.Γι* αύτό Αλλωστε μπόρεσε καί 
Επέζυσε 145 δλόκληρα χρόνια, σάν 
θεσμός πού δχΐ μόνο δεν γέρασε, 
Αλλά, μέ τό πέρασμα τών χρόνων,Ε
γινε πιό σφριγηλός καί ρωμαλέος.

*Η Χωροφυλακή γνωρίζει δ τ ι ,  
Φ  τόσο τό αστυνομικό της Εργο, 

δσο καί ή κοινωνική της προσφορά, 
εΐναι ύπηρεσίες πού καμιά υλική 
Ανταμοιβή δέν τ ί ς  καλύπτει.Γι αυ
τόν Ακριβώς τόν λόγο,ή ήθική συμ
παράσταση είναι ή μόνη Αμοιβή,που 
δίνει  κουράγιο καί δύναμη γιά νά 
συνεχισθή δ Αγώνας,μέ μοναδικό — 
Απόλυτο -  σκοπό,τήν Εξασφάλιση τής 
γαλήνης καί τής εύημερίας τών πο
λ ιτ ώ ν .-
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ΑΡΧΗΓΟΥ ΧΟΡΟΦΥΑΑΚΗ3Ε

Τό Ελληνικόν Έθνος τό όποιον Ιχει ταχθή άπό τήν μοίραν, νά εύρtσκέται πάντοτε είς τό 
προσκήνιου τής Ιστορίας, Ιχει άποδείξει περιτράνως — κατά τήν μακραίωνα πορείαν του -  δτι δια
τηρεί άμείωτον τήν ζωτικότητά του καί άμόλυντον τήν προγονικήν του κληρονομίαν.

Τό μικρόν άριθμητικώς, άλλά μεγάλον είς έπιτεύγματα, γένος των Ε λλή νω ν, ήδυνήθη, 
έν μέσω τών παγκοσμίων συγκρούσεων, χάρις είς τάς πνευματικός καί ψυχικάς του άρετάς, τής 
ψυχή? τήν άντοχήν καί τοϋ πνεύματος τήν άνωτερότητα, τήν πίστιν είς τό Ιδεώδη τής φυλής καί τήν 
άγάπην είς τήν γήν τών πατέρων του, ούχΐ μόνον νό διατηρήση τήν ΰπαρξίν του — μοναδικόν φαινό- 
μενον μακροβιότητος Έθνους—άλλά καί νά.άποτελέση έπί τρεις καί πλέον χιλιετηρίδας τόν θεματο- 
φύλακα του εύρωπαϊκού πολιτισμού.

ΑΙ ΐδιαι άρεταί της φυλής έδημιούργησαν καί τό θαύμα τού 1940, τό όποιον θά παραμένη 
πάντοτε είς τήν Ιστορίαν τών λαών, ώς ύπέρτατον όρόσημον ήρωϊσμοΰ καί αυτοθυσίας.

"Ο ταν, τήν αύγήν της 28ης ’ Οκτωβρίου 1940, ό κομπορρήμων δικτάτωρ καί άρχηγός τών όκτώ 
έκατομμυρίων λογχών, μέ τήν ψευδαίσθησιν της άναβιώσεως νεκρών αυτοκρατοριών, έστρεψε 
τόν όγκον τών ύλικών του δυνάμεων έναντίον της μικράς καί άόπλου Ελλάδος ,οίπάντες έπίστευσαν, 
δτι ό ’ Ιταλικός Στρατός, έντός όλίγων ήμερών, θά έξετέλει μεγαλειώδη παρέλασιν είς τάς ’ Αθήνας.

'Εκεί δμως εις τά κακοτράχαλα βουνά της Πίνδου άνετράπησαν πασαι αί προβλέψεις τής 
λογικής καί συνετελέσθη κάτι τό πρωτάκουστον ή έλληνική ψυχή άντέστη είς τήν δύναμιν τού 
χάλυβος καί άνέτρεψε τήν ίσχύν τη ς .

' Απέδειξεν, ούτω , ή μικρά Ε λλάς δτι ή δύναμις τών άριθμών καί τών ύλικών μέσων όλίγην 
μόνον άξίαν ήμπορούν νά έχουν ένώπιον άνθρώπων άποφασισμένων νά άγωνισθοΰν δια τήν νίκην 
ή διά τόν ένδοξον θάνατον.

Τό Ελληνικόν παράδειγμα άνέτρεψε τά μέχρι τότε δεδομένα, οι λαοί τής γής άνέπνευσαν, 
άνεθάρρησαν καί τό σπουδαιότερον έλαβον τήν άπόφασιν νά άγωνισθούν μέχρις έσχάτων. Ο μύθος 
τού άηττήτου τού άξονος είχε καταρρίφθή είς τάς κορυφογραμμάς τών ’ Ηπειρωτικών όρέων.

Τό δεύτερον μεγάλο « Ο Χ Ι»  τών Ε λλή νω ν, είς τά όχυρά τής Μακεδονίας, ήκούσθη έως τά 
πέρατα τού κόσμου, είς τρόπον ώστε καί αύτοί άκόμη οι Ναζί τού Χίτλερ, παραμερίζοντες πρός 
στιγμήν παν αίσθημα μισαλλοδοξίας, νά άποκαλυφθούν καί να παρουσιάσουν δπλα πρό της σεπτής 
μορφής τού "Ελληνος μαχητού.

'Αλλά ό άγών θά συνεχισθή καί μετά τήν πτώσιν τής Κρήτης μέχρι τής τελικής νίκης.
Τό Σώμα τής Χωροφυλακής, εις τούς έπικούς έκείνους άγώνας, έδωσεν δλας τάς δυνάμεις 

του, τόσον είς τήν γραμμήν τών πρόσω, δσον καί εις τά μετόπισθεν καί έδρεψεν άτιμήτους δάφνας 
εις τήν περίφημον «μάχην τής Κρήτης», τήν Μέσην 'Ανατολήν, τήν Βόρειον Αφρικήν καί τό Ρίμινι.

Έορτάζοντες σήμερον μετ’ ’ Εθνικής ύπερηφανείας καί μεγαλειώδους ψυχικής έξάρσεως τήν 
έπέτειον τού *40, άς καλλιεργήσωμεν τό άγωνιστικόν μας πνεύμα καί άς σφυρηλατήσωμεν μέ καρτε
ρίαν τήν ’ Εθνικήν μας ένότητα καί τήν πίστιν μας είς τά πεπρωμένα τής φυλής καί τότε, είναι βέβαιον, 
δτι δσοι θελήσουν νά θίξουν τήν ’ Εθνικήν μας άξιοπρέπειαν καί άποτολμήσουν νά βεβηλώσουν τούς 
βωμούς καί τούς τάφους τών πατέρων μας, θά λάβουν τήν ίδιαν ύπερήφανον άπάντησιν .

ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ
ΖΗΤΩ Η 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

‘ Ο ’ Αρχηγός 
Ν ΙΚ . ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ  

’ Αντιστράτηγος
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Μέ εθνικόν παλμόν, Αψηλόν φρόνημα καί πα
τριωτικήν έξαρσιν έωρτάσθη καί εφέτος εις ολό
κληρον την χώραν ή 47η επέτειος τής 28ης 'Οκ
τωβρίου. Ιδιαίτερα λαμπρός ΰπήρξεν ό εορτασμός 
τής επετείου εις την Θεσσαλονίκην δπου πλήν 
τών άλλων έκδηλώσεων έγένετο καί μεγαλειώδης 
παρέλασις άντιπροσωπευτικών τμημάτων τών 'Ενό
πλω ν δυνάμεων καί τών Σωμάτων 'Ασφαλείας, 
*ι*Τά- τής ιστορικής Έ γνατίας όδοΰ.
Ιδιαίτερα έχειροκροτήθησαν τά παρελάσαντα πε

ζοπόρο  καί μηχανοκίνητα τμήματα τής Χωροφυ
λακής, τά όποια εϊς άψογους σχηματιστούς καί 
μέ επικεφαλής τήν πολεμικήν σημαίαν τοϋ Σώμα- 
τοζ  κοτέδειξαν τό Αψηλόν έπίπεδον έκπαιδεΑσεως 
και τό άκμαιον φρόνημά των.





Γράφει : 6 κ . ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΤΣΑΚΗ Σ  
'Ομότιμος Καθηγητής ’ Αστρονομίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ, άποτελει ένα 
πρόβλημα πού περιμένει μια λύσι, 
ή ενα έρώτημα πού θέλει μιά άπάν- 
τησι, άν υπάρχει κάποια μορφή 
ζωής στο γειτονικό μας πλανήτη 
"Αρη. Οι άποστολές των διαστη
μοπλοίων Βίκινγκ 1 και Βίκινγκ 2 
στόν έρυθρό πλανήτη είχαν 
σάν άντικειμενικό σκοπό νά έρευ- 
νήσουν τό ζήτημα αύτό.

Τά δύο διαστημόπλοια με πλήρη 
έπιστημονικό έξοπλισμό καί με 
συγκεκριμένο πρόγραμμα προσεδα- 
φίσθηκανέπάνω στήν επιφάνεια του 
"Αρεως τον Τούλιο και τό Σεπτέμ
βριο του 1976—άντιστοίχως — 
εις δύο περιοχές πού1 θεωρήθηκαν

πιο εύνοϊκές γιά τήν πιθανή υπαρξι 
ζωής ή καί συνθηκών πού διευκο
λύνουν τήν παρουσία του φαινο
μένου αύτοϋ. Έπειτα άπό ταξείδι 
μηνών, γύρισαν γιά άρκετές ήμέ- 
ρες περί τον Ά ρη , πήραν πολλές 
κι’ ένδιαφέρουσες φωτογραφίες-^ 
πού μας τις έστειλαν— πάτησαν 
έπάνω στήν έπιφάνειά του καί 
άρχισαν τήν έκτέλεσι παρατηρή
σεων: Βιολογικών, μετεωρολο
γικών, χημικών κ.λπ. "Εκαμαν άνά- 
λυσι «δειγμάτων» του έδάφους του, 
πήραν πολλές φωτογραφίες τής 
γύρω περιοχής, καί όλα αύτά τά 
στοιχεία τά άπέστειλαν εις ώρι- 
σμένα έπιστημονικά κέντρα τής

γής, όπου άμέσως άρχισεν ή έπε- 
ξεργασία τούς. Τήν έργασία αύτή 
τήν έκαμαν μέχρι τό Νοέμβριο 
1976—τήν έπικοινωνία με τά γήινα 
κέντρα. Κατόπιν δι'εκόπη ή έπικοι- 
νωνία, διότι ό πλανήτης Ά ρη ς ήτο 
στο άντίθετο μέρος—στο «πίσω 
μέρος»— του Ήλιου, έν σχέσει με 
τή Γή. ’Αργότερα έγινεν άποκατά- 
στασις τής έπικοινωνίας κι’ έτσι 
συγκεντρώθηκε πλούσιο ύλικό πα
ρατηρήσεων.

Στήν άποςπολή τους αύτή οί 
δύο Βίκινγκ φωτογράφησαν καί 
τούς δύο δορυφόρους του "Αρεως. 
Τον Φόβον καί τον Δειμον. Καί οί 
δύο δορυφόροι είναι γεμάτοι άπό
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To διαστημόπλοιο Βίκινγκ προσγειώ
νεται στόν νΑρη. 'Η  ερευνά yta τήν ανα
κάλυψη πιθανών στοιχείων ζωής αρχί
ζει. (φωτ. πρώτη),

9 Επιστήμονες έτοιμάζονν πνρετωδώς 
τΙς συσκευές του διαστημοπλοίου μέ 
τΙς όποιες θά γίνουν οΐ διάφοερες έρευνες 
στόν έρυθρό πλανήτη, (φωτ. δεύτερη),

κρατήρες, όπως παρά πολλούς κρα
τήρες έχει καί ό ’Άρης.

Έ τσι συνεπληρώθη είς μεγάλο 
βαθμό καί ή έρευνα τών δορυφόρων 
του Άρεως.

Καί ποιον είναι τό συμπέρασμα 
άπό τις δύο αύτές έπιστημονικές 
άποστολές; Διαπιστώθηκε ή υπαρ- 
ξι ζωής στόν ’Ά ρη ; Στο σημεΐον 
αύτό οί πληροφορίες είναι άρνη- 
τικές. Δεν μάς έδωσαν κανένα 
στοιχείο πού νά μάς διαφωτίζη 
έπάνω στό πρόβλημα τής ζωής. 
Στις δύο περιοχές πού έγινεν έρευνα 
δέν βρήκαν ούτε ίχνη ζωής ούτε 
όργανικές ένώσεις. Φυσικά δέν 
άποκλείεται είς άλλες περιοχές 
νά ύπάρχη ύποτυπώδης μορφή ζω
ής. Ά λ λ ’ αύτό δέν τό γνωρίζομεν.

«Έάν εύρίσκετο ζωή στόν *Άρη, 
αύτό θά ήταν πολύ σπουδαίο καί 
άπό φιλοσοφικής πλευράς» είπεν 
ένας νέος έπιστήμων πού έργάζεται 
στό πρόγραμμα Βίκινγκ. Ή  υπαρξις 
άκόμη καί μικροβίων στόν Ά ρ η , 
καί αύτό θά μάς έδιδε τήν πληρο
φορία, ότι δέν εΐμεθα μόνοι στό 
σύμπαν. Θά εύρίσκετο δηλαδή κι’ 
ένας άλλος πλανήτης, στις μυριά
δες των άστρων του Γαλαξία μας, 
έπάνω στόν όποιο ύπάρχει ζωή.

Στόν *Άρη βρέθηκε πολύ νερό 
καί όξυγόνο, άλλά υπό στερεή μορ
φή. Δηλαδή τά στοιχεία αύτά είναι 
ένωμένα χημικώς μέ άλλα. Μόνο 
νερό υπάρχει στήν άραιή άτμό- 
σφαιρά του, όχι όμως καί όξυγόνο, 
πού είναι άπαραίτητο στοιχείο γιά 
τήν άνάπτυξι καί έξέλιξι τής ζωής. 
Ό  δρ. Νόρμαν *Όροβιτς, βιολόγος 
του Τεχνολογικού Ινστιτούτου τής 
Καλιφορνίας, έδήλωσε τά έξής: 
«Ά πό χημικής άπόψεως υπάρχει μό
νο μιά μορφή ζωής στή Γή. Θέλομε 
νά μάθωμε άν ύπάρχουν στόν Ά ρ η  
όργανισμοί μέ τό ίδιο DNA, μέ τον 
ίδιο γενετικό κώδικα, πρωτεΐνες 
άπό τά ίδια άμινοξέα. Έχοντες 
άπάντησι στις έρωτήσεις αύτές 
μπορούμε νά μάθωμε πολλά γιά 
τή προέλευσι τής ζωής καί γιά τή 
συχνότητά της στό σύμπαν».

Πρέπει νά συνεχισθή ή έρευνα 
προς πολλές κατευθύνσεις. Καί 
συνεχίζεται.
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Φ Ι Λ Ο Π Ο Ι Μ Ε Ν Ο Σ  Τ Ε Ρ Ζ Η ,  Συνταγματάρχου

Τ ό εθιμον τής φιλοξενίας, εμφανίζεται κατά τούς 
άρχαιοτάτονς 'Ελληνικούς χρόνους, μεταξύ 
των προηγμένων, τότε, Πόλεων.

Λόγω έλλείψεως προσφοράς, κατενθννομένης φι
λοξενίας και έξυπηρετήσεως των ξένων, εκ μέρους 
των Πόλεων, από πλευράς στέγης και τροφής, ή κατ 
οίκον φιλοξενία, έθεωρειτο αναγκαία και εΐχεν με- 
γίστην ηθικήν αξίαν, ώς ενδεικτική τής κοινωνικής 
αλληλεγγύης και ανθρωπιάς. "Ετσι λοιπόν ή φιλο
ξενία εις τήν άρχαίαν 'Ελλάδα, εμφανίζεται ώς ένα 
από τα πρώτα και βασικά στοιχεία πολιτισμού, εις 
τήν ζωήν του ανθρώπου.

5Ολίγον κατ ολίγον και παραλλήλως προς τήν 
ιδιωτικήν ξενίαν, άνεπτύχθη και ή δημοσία φιλοξενία, 
ή οποία προσφέρεται εις τούς ξένους από τάς Πόλεις, 
δνομασθεισα «Προξενιά».

Κατά τήν αρχαιότητα, ή ξενία περιωρίζετο με
ταξύ των 'Ελλήνων ξένων, καθόσον, οι μή 'Έλληνες 
ξένοι, έθεωροϋντο βάρβαροι.

Μάλιστα, οι ξένοι, κατ9 αρχήν γενικώς, έθεω
ροϋντο ύποπτοι. *Αργότερον όμως ή φαντασία του 
ανθρώπου, τούς έτοποθέτησε πλησίον τών θεών καί 
έθεωροϋντο πλέον Ικέται τοϋ Δ ιός, τής ανώτατης θεό- 
τητος τών άρχαίων 'Ελλήνων καί συνεπώς ήσαν προ- 
στατευόμενοι τοϋ Ξενίου —Δ ιός ή τοϋ 'ικετησίου Δ ιός, 
ώς άπεκαλειτο. Τήν ιερότητα τών ξένων, έξησφάλιζε 
οπωσδήποτε ή έπικρατοϋσα άντίληψις καί πίστις, 
δτι πολλάκις οι αρχαίοι θεοί, περιήρχοντο τάς πό
λεις, υπό μορφήν θνητών ανθρώπων καί συνεπώς 
έφοβοϋντο, μήπως δ ξένος πού θά έζήτεί φιλοξε
νίαν, ήτο θεός, όπως λόγου χάριν, ή θεϊκή νύμφη Κα
λυψώ, ή οποία έμάγεψε τον Όδυσσέα, έφιλοξένησε 
τον 'Ερμή, πού ήτο απεσταλμένος τοϋ Δ ιός.

Καί ή φιλοξενία έκ μέρους τών 'Ελλήνων, παντός 
ξένου 'Έλληνος, προσελάμβανε τήν μορφήν τής ασυ
λίας, οσάκις μάλιστα δ φιλοξενούμενος έδιώκετο, 
δι ο'ιονδήποτε λόγον, οπότε και ή οικία τοϋ φιλο- 
ξενοϋντος έθεωρειτο άσυλον, εκείνος δέ, δ όποιος έθιγε 
τον ξενιζόμενον, έθιγεν αμέσως τον ξενίζοντα. 3 Ητο 
μάλιστα χαρακτηριστικόν τό γεγονός, οτι ο ξένος δ 
όποιος έζήτει φιλοξενίαν, δεν ήρωτάτο ποιος είναι καί 
τί ήθελε, αλλά μόνον καί άφοϋ προηγουμένως, εΐχεν 
δ φιλοξενών, έκπληρώσει τάς υποχρεώσεις του προς 
αυτόν.

'Η  παραβίασις τών άγράφων νόμων, περί ξενίας, 
δεν έθεωρειτο μόνον ασέβεια προς τον ξένιον Δία, 
άλλά καί έτιμωρειτο ώς παράβασις τών κειμένων νό
μων.

Χωροφυλακής.

Κατά τήν έποχήν έκείνην, ώς πλέον φιλόξενοι πό
λεις, έθεωροϋντο α'ι Άθήναι καί ή Κόρινθος.

'Η  φιλοξενία εις τούς αρχαίους χρόνους, εΐχεν 
καταστή άναπόσπαστον μέρος τής εύλαβείας καί τοϋ 
φόβου τών ανθρώπων προς τον Θεόν καί οι άνθρωποι οι 
όποιοι δεν ήσαν φιλόξενοι, δεν ήσαν ούτε δίκαιοι, 
ούτε ευσεβείς καί έτιμωροϋντο από τον προστάτην 
τών ξένων, Δία.

"Ετσι δικαιολογείται καί ή τιμωρία από τον Δία, 
με τό Ιδιο χέρι τοϋ Όδυσσέως, τοϋ Κύκλωπος Πολυ
φήμου, δ όποιος δεν τον έσεβάσθη, όταν οντος με 
τούς συντρόφους του, κατέφυγεν εις τήν στέγην του 
καί έζήτησε φιλοξενίαν.

Τό δίκαιον τής φιλοξενίας, προέβλεπε ώς παράβασιν, 
πάσαν παραβίασιν τών κανόνων φιλοξενίας, ή όποια 
έτιμωρειτο καί άπό μέρους τών ανθρώπων. Τοϋτο 
μαρτυρεί ο Τρωικός πόλεμος καί ή καταστροφή τών 
Τρώων, ακριβώς διότι ο Πάρις, φιλοξενούμενος εις 
τήν Σπάρτην υπό τοϋ Βασιλέως Μενελάου, παρε- 
βίασε τούς κανόνας φιλοξενίας τοϋ Μενελάου, διά 
τής αρπαγής τής συζύγου του ώραίας Ελένης καί 
τών θησαυρών του.

Κατ9 αυτόν τον τρόπον, είχε έπιβληθή ή φιλο
ξενία εις τήν συν είδη σιν τών άρχαίων 'Ελλήνων καί 
αποτελούσε ύποχρέωσιν προς τούς συνανθρώπους των, 
ξένους, κατά θείαν έπιταγήν. Καί ή ξενία πλέον είχε 
θεοποιηθή με τον ξένιον Δία, άφοϋ ό ξένος έθεωρειτο 
ιδιαιτέρως, σεβαστόν πρόσωπον.

Δείγμα φιλοξενίας, ήτο ή πράξις τής Ναυσικάς, 
κόρης τοϋ Βασιλέως τών Φαιάκων Αλκινόου, όταν 
προσέφερε διά τών θεραπαινίδων της, έξυπηρέτησιν 
εις. τον περιπλανώ μεν ον ναυαγόν * Οδυσσέα, εις τήν 
νήσον της. Επίσης καί τοϋ Βασιλέας Αλκινόου, 
προς τον Ιδιον τον *Οδυσσέα, ό όποιος με αισθήματα 
αγάπης, άνθρωπιάς καί άλληλεγγύης, έ βοήθησε 
τούτον, με κάθε δυνατόν τρόπον διά νά έπιστρέψη εις 
τήν πατρίδα του, Ιθάκην.

'Η  άντίληψις, περί οικονομικής έκμεταλλεύσεως 
τών φίλο ξενουμένων, τότε, υπήρξε ξένη προς τούς 
'Έίλληνας.

'Η  προσφερομένη έξυπηρέτησις, ήτο στέγη καί 
τροφή, κατά δέ τήν άναχώρησιν τοϋ ξένου, προσεφέ- 
ροντο εις αυτόν καί δώρα «τά ξένια».

Τά ξένια—<5ώρα, ήσαν δπλαΓ καί διάφορα σκεύη, 
ώς άναμνηστικά. Μάλιστα, κατά τήν άναχώρησιν του 
ό ξένος μετά τοϋ φιλοξενοϋντος αυτόν, έχάραζον— 
έπί πλακός μεταλλικής τά δνόματά των καί άκολού- 
θως τήν έτεμάχιζον εις δύο καί έλάμβανεν έκαστος,



Ανά εν τεμάχιον, είς ανάμνησιν τής προσφερθείσης 
φιλίας καί έτσι εις μακροχρόνιον μελλοντικήν συνάν- 
τησίν των, ή των Απογόνων των, συναρμολογούν 
την πλάκα, ή όποια αποτελούσε την καλλιτέραν Από- 
δειξιν, τής προσφερθείσης φιλοξενίας, "Ετσι Αποδει- 
κννεται, δτι ή ξενία ήτο και θεσμός οικογενειακός, 
συνεχιζόμενος από τους γονείς εις τα παιδιά.

'Ο οίοσδήποτε ξένος, δ όποιος προσήρχετο εις τους 
βασιλείς, έγένετο δεκτός και άφοϋ έλάμβανε τό λου
τρ όν του, παρεκάθητο μετ αυτών, τιμητικώς, είς 
τό γεύμα, χωρίς έπίσης να έρευνάται, ποιος είναι καί 
τί θέλει, 01 επίσημοι ξένοι, έφιλοξενοϋντο από τους 
άρχοντας των πόλεων, είς τα καλλίτερα δωμάτια διά 
ύπνον καί τους παρείχοντο πολύτιμα σκεπάσματα, 
όπου τούς ώδηγοϋσαν έκεϊ, αΐ θεραπαινίδες.

'Η  άποχώρησις τούτων, ήτο μία ιεροτελεστία, Απο- 
δεικνύουσα τό άνώτερον επίπεδον πολιτισμού, τα δέξέ- 
νια —δώρα —πλούσια καί πολύτιμα, πού τούς έδί- 
δοντο, είσεπράττοντο άπό τάς πόλεις.

Σιγά σιγά όμως, ή διακίνησις του εμπορίου, ή 
τέλεσις διαφόρων έορταστικών εκδηλώσεων, αγώνων 
κ.λ.π. έδημιούργησαν έπιτακτικωτέρας άνάγκας, διά 
τήν στέγασιν καί τροφήν τών ξένων.

'Ο Πλάτων διά τήν εποχήν του γράφει, άτι διά 
τάς περιηγήσεις τών κατοίκων έξω άπό τάς πόλεις 
καί διά τήν υποδοχήν τών ξένων, άπό άλλους τόπους 
πρέπει νά προβληματισθοϋν οι άρχοντες με τό τί πρέ
πει νά κάμουν.

Καί τούς ξένους, κατέτασσενείς τέσοαρας κατηγο
ρίας, Είς τήν πρώτην κατηγορίαν κατέτασσε τούς 
θερινούς έπισκέπτας, πού ήσαν, σ&ν τά διαβατάρικα 
πουλιά καί πήγαιναν εις τήν 9 Αθήνα, διά τό έμπόριον, 
Είς τήν δευτέραν, τούς θεατάς τών μουσικών καί θεα
τρικών ακροαμάτων, Είς τήν τρίτην, τούς ξένους μέ 
έπίσημον αποστολή καί είς τήν τετάρτη τούς μορφω
μένους ανθρώπους πού έπήγαιναν νά μελετήσουν τον 
πολιτισμόν τών 9Αθηνών καί συνεπώς δι αυτούς θά 
έπρεπε ν9 ανοίξουν, διάπλατα αί θϋρες. Καί έθεω- 
ροϋσε τον περιηγητισμόν, σάν μέσον εκπολιτιστικών 
συναλλαγών καί σ&ν ωφέλιμον επικοινωνίαν τών πολι
τισμών, Τό νά μή δεχόμεθα, έλεγε, έπισκέπτας, τούτο 
είναι αδύνατον, αλλά καί σκληρόν μέτρον, διά τούς 
άλλους ανθρώπους, 'Η  λέξις ξενηλασία, είναι απαίσια.

Καί ό 9Αριστοτέλης, έδέχετο δτι μία από τάς ιδιό
τητας τής μεγαλοπρεπείας είναι ή υποδοχή τών ξέ
νων, αλλά ή φιλοξενία πρέπει νά παρέχεται καί μέ 
ώρισμένα ανταλλάγματα,

Μετέπειτα, ώς προς τον περιηγητισμόν, ο *Αγιος 
Αυγουστίνος, έτόνιζε δτι δλος ό κόσμος, είναι ένα 
βιβλίον καί δποιος ταξιδεύει πέραν άπό τον τόπον 
του, δεν έχει διαβάσει, είμή μόνον, τήν πρώτην σε
λίδα του βιβλίου,

ΟΙ Ιερείς, γύρω άπό τούς βωμούς καί τά μαντεία, 
διοργάνωναν τήν στέγασιν τών πολυπληθών ξένων, 
είς προσωρινά καταλύμματα, ενώ διά τούς επισή
μους ξένους, ύπήρχον τά καταγώγια,

'Ο ανταγωνισμός τών αρχαίων πόλεων, έφερε 
εις τήν πρώτην θέσιν τά ς9Αθήνας πού Ανέπτυξαν ένα 
θαυμάσιον πολιτισμόν. Τοιουτοτρόπως έδημιουργήθη ή 
προσέλευσις τών ξένων, διά τήν γνωριμίαν τών θη
σαυρών της, διά τήν παρακολούθησιν μαθημάτιον είς 
διαφόρους σχολάς καί διά διασκέδασιν είς τά κοσμοπο
λίτικα κέντρα της.

Κατά τον 4ον αιώνα π,Χ, είς τήν 9Επίδαυρον άνη- 
γέρθη μεγάλος ξενώνας, Είς τήν 9 Ολυμπίαν έκτίσθη 
έπίσης ό πολυτελής ξενώνας «Λεωνίδαιον», ΟΙ Λακε
δαιμόνιοι έκτισαν καταγώγια Αξιόλογα, ώς εκείνο, 
πλησίον του 'Ηρώου τών Πλαταιών,

'Ο Στράβων Αναφέρει πολλά καταγώγια, είς πολ- 
λάς πόλεις, διά τήν φιλοξενίαν τών ξένων, Τοιχογρα- 
φίαι τής Πομπηίας παρουσιάζουν πολυτελή καταγώ
για.

Μετά ταϋτα, ή διακίνησις τών πολιτών εκ τής 
άναπτύξεως του εμπορίου καί του περ ιηγητισμου, δεν 
ήτο δυνατόν ν9 Αντιμετωπισθή, Από πλευράς έξυπη- 
ρετήοεως, από τήν κατ οίκον καί δημοσίαν φιλοξε
νίαν καί έτσι έδημιουργήθη κερδοσκοπικόν πνεύμα, 
διά τήν οικονομικήν έκμετάλλευσιν του ξένου, πού 
είχε Ανάγκην στέγης καί τροφής.

Συνεπώς, ή ιδιωτική πρωτοβουλία, ώργάνωσε τά 
πρώτα έπαγγελματικά καταγώγια τά πανδοχεία, τά 
καπηλεία καί τέλος τά ξενοδοχεία.

Κατά τούς πρώτους χριστιανικούς χρόνους καί 
κυρίως κατά τούς βυζαντινούς, ή Αντίληψις τής φιλο
ξενίας, ήτο πλέον Ανεπτυγμένη είς τά πλαίσια τής διδα
σκαλίας του Χρίστου καί περικλείετο είς τάς φράσεις 
του Ευαγγελίου: « 9Επείνασα γάρ καί έδώκατέ μοι 
φαγειν, έδίψασα καί έποτίσατέ μοι, ξένος ή μην καί 
συνηγαγέτε με», καί Αποτελούσε συνέχειαν τής Αρ
χαίας 'Ελληνικής παραδόσεως,

Είς τά Μοναστήρια καί είς τάς 9Εκκλησίας, είχον 
κτισθή οι ξενώνες καί τά Αρχονταρίκια άπό βυζαν
τινούς αύτοκράτορας καί άλλους έναρέτους χριστια
νούς,

'Η  'Ομηρική φιλοξενία, δηλαδή, ή δωρεάν πα
ροχή στέγης καί τροφής, διατηρείται Ακόμη μέχρι 
σήμερον είς τά Μοναστήρια, σ&ν δείγμα χριστιανικής 
ύψηλοφροσύνης προς τον οδοιπόρο. Δεν παύει όμως 
νά προσφέρεται γενικώτερον ή φιλοξενία καί άπό κάθε 
'Έλληνα, διότι δ ι αυτόν, Αποτελεί πατροπαράδοτον 
έθιμον καί έκδήλωσιν Αγάπης καί φιλίας προς τον 
συνάνθρωπον,

'Η  φιλία, είναι ύψ?]λή ηθική Αξία ποιότητος, τής 
Ανθρώπινης ύπάρξεως, έκ τής όποιας πηγάζουν τά 
αισθήματα Αλληλεγγύης καί Αγάπης, έπάνω είς τά 
οποία Αληθώς, στηρίζεται καί καλλιεργείται, ό ωραίος 
αυτός θεσμός τής φιλοξενίας.

Δυστυχώς όμως, είς τάς συγχρόνους κοινωνίας τής 
καταναλωτικής Απληστίας έχει πλέον γίνει ιδανικόν, 
τό νά σκέπτεται καί νά δρά δ άνθρωπος, χωρίς ιδα
νικά, Τό τεχνοκρατικόν πνεύμα, έδωσε μία νέαν μορ
φήν καί νέον περιεχόμενον, είς τάς σχέσεις του Ανθρώ
που, 'Η  κοινωνία τής Αφθονίας, έσκόρπισε τήν Αδια
φορίαν προς τον πλησίον, 'Η  Αντίληψις του σημερινού 
Ανθρώπου, δτι δλα Αγοράζονται καί δλα πωλοϋνται, 
άντίληψις, ή όποια Ισοπέδωσε τάς ήθικάς Αξίάς, έχει 
Αναμφισβητήτως έπηρεάσει είς ένα ποσοστόχ καί τον 
αΕλληνα. Καί βλέπομε σιγά σιγά, νά έγκαταλείπη 
ούτος, τάς ώραιας του παραδόσεις καί τά έθιμα του 
τόπου του, μέ τά όποια έκφράζεται ή έθνική μας φυοιο- 
γνωμία καί τά όποια κάμνουν νά νοιώθη ζεστασιά, 
Αγάπη καί συμπόνοια, ό ένας πλησίον του άλλου, «στις 
χαρές καί τις λύπες του» καί έτσι κλεισμένος είς τον 
εαυτόν του καί μακράν Από τά αισθήματα φιλίας καί 
Αλληλεγγύης Αρχίζει νά διατρέχη μέ άγχος καί Αγω
νίαν, τον δρόμον τής ζωής, χωρίς τήν πατροπαράδοτον 
'Ελληνικήν φιλοξενίαν.
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'Εκατόν 
εντεκα 
χρόνια 
από την 
δνσΐα πού 
σημάδεψε 
ιήν λευτεριά 
τή$ Κρητη$

Τά Κρητικά τά χώματα 
δττου καί να τά σκάψεις 
αίμα παλληκαριών θά βρεις 
κόκκαλα θά ξεθάψεις.

ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ, Άνθυπασπιστοϋ Χωροφυλακής.Ο ΚΡΗΉΚΟΣ τόν πόνο του και 
τή χαρά του τά κάνει τραγούδι 
και τά διαλαλεΐ με τή λύρα του και 
μέ τόν ξέχωρο σκοπό του άπό τόν 
Ψηλορείτη μέχρι τά γαληνεμένα 
μουράγια του νησιού.

"Οσες φορές τό νησί βρέθηκε 
άλυσοδεμένο, ζωσμένο άπό τις 
φλόγες, άλλες τόσες φορές έρχό- 
ταν και ή ξαστεριά και τότε ξεσπά
θωνε και έκοβε τις άλυσίδές και 
έστηνε τό πεντοζάλι τής λευτεριάς 
στις πόλεις και στά χωριά, στά 
βουνά και στις πεδιάδες.

Τό κάθε χορταράκι, τό κάθε 
λουλούδι, ή πιο μικρή πέτρα έχουν 
νά σου διηγηθοϋν και άπό μιά 
ιστορία άληθινής άνδρείας. Έ τσι, 
πολλά έχουν νά σου διηγηθοϋν και 
γιά τ’ Άρκάδι. Καιγόταν βρεθείς 
στή πλατεία του Ρεθέμνου τό βλέμ

μα σου καρφώνεται στο άγαλμα του 
Κώστα Γιαμπουδάκη πού μέ τις 
μπιστόλες στή μέση του άγναντεύει 
προς τό ’Αρκάδι. Τότε σου έρχεται 
στο νοΰ τό όλοκαύτωμα των γυναι
κοπαιδών καί των λίγων ύπερα- 
σπιστών. Καί όπως ξεδιπλώνεται 
μπροστά σου ό δρόμος γιά τό 
’Αρκάδι μέ τά άγρια βουνά καί τά 
γραφικά χωριουδάκια, μέ τά μικρά 
καί τά μεγάλα φαράγγια καί όταν 
τό καθαρό άγέρι γλυκά σου χαϊδεύει 
τό μέτωπο, ξαφνιάζεσαι καί άνα- 
ρωτιέσαι πώς ξεφύτρωσε τό Μ'ονα- 
στήρι αυτό έκεΐ στήν κορφή του 
λόφου. Ή  γαληνεμένη φύση γύρω 
στο γκρίζο τοίχο του δεν σου θυ
μίζει άκόμα τό όλοκαύτωμα παρά 
όταν πλησιάσεις κοντά καί άρχί-

σεις νά ξεχωρίζεις τό τρικάμπανο 
καμπαναριό — κατοπινό σύμβολο 
τής θυσίας — καί τούς λαβωμένους 
άκόμη τοίχους άπό τις τούρκικες 
όβίδες. Τότε άρχίζεις νά καταλα
βαίνεις, σάν βλέπεις τις ιερές μορ
φές των καλογήρων νά πηγαινο
έρχονται σκυφτοί καί σκελετω
μένοι καί άφοϋ πατήσεις τό πόδι 
σου στο καλντερίμι καί ρίξεις τή 
ματιά σου γύρω, πώς ό ιερός αύτός 
χώρος μέ τούς μισογκρεμισμένους 
τοίχους όρθώθηκε πράγματι υπε
ρήφανα ένάντια στήν ύποδούλωση 
καί ότι οι ύπεραπιστές του καί τά 
γυναικόπαιδα έκαμαν τό χρέος 
τους «τοΐς κείνων ρήμασι πειθό- 
μενοι». Καί σάν δεις άκόμη καί 
σήμερα τις τρύπες άπό τά βόλια
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τοϋ Τούρκου στό μαντρότοιχο τοϋ 
Μοναστηριού, νοιώθεις δτι έχουν 
κτυπηθεΐ τά στήθεια τά δικά σου. 
Τά δυό τρία γέρικα κυπαρίσσια 
πού στέκουν μισόξερα και βουβά, 
λαβωμένα κι αυτά, κουράγιο σοϋ 
δίνουν γιά νά φωνάξεις δτι τό 
Άρκάδι δέν νικήθηκε άλλά δοξά
στηκε και σκόρπισε τήν έλληνική 
δόξα σ ’ δλο τόν κόσμο. Μιά δόξα 
πού φτερούγισε μαζύ μέ τίς Θερμο
πύλες, μέ τό Κούγκι, τό Ζάλογγο 
και τό Νυμφαίο καί έγιναν κοπάδι 
καί πετοϋν άπ9 άκρη σ ’ άκρη σ ’ 
δλο τόν κόσμο και διαλαλοϋν στούς 
Λαούς δτι, ή Λευτεριά καί ή Ε λ
λάδα ζοϋν μαζύ συνταιριασμένες, 
σφιχτά άγκαλιασμένες κι δταν λά
χει γίνονται σύμβολο πού πάνω 
του καίγεται κάθε βέβηλο καί Ιερό
συλο χέρι πού τολμά νά τ’ άγγίξει. 
Κι’ δταν μπαίνεις στήν μπαρουτα
ποθήκη νοιώθεις άνατριχίλα στό 
κορμί, καθώς ό νους σου γυρίζει 
πίσω 111 χρόνια καί βλέπει τόν 
μπουρλοτιέρη Γιαμπουδάκη μέ τόν 
δαυλό στό άριστερό χέρι καί μέ τό 
δεξί νά κάνει τό σημείο τοϋ σταυ- 
ροϋ καί νά ρίχνει φωτιά στή μπα
ρούτι. Ένας κρότος, μιά άστραπή 
καί τό φωτοστέφανο τής δόξας στά
θηκε πάνω στ’ Άρκάδι στεφανώ- 
νοντάς το δεκάδες χρόνια τώρα καί 
πού άγναντεύει άπό έκει ψηλά τά 
πέλαγα καί τίς στεριές έτοιμο καί

πάλι νά γίνει φωτιά άν άντικρύσει 
άπιστο χέρι νά άπλώνεται στις 
θάλασσες καί στά βουνά μας. 
Κάθε πέτρα πού πετάχτηκε μέ τό 
όλοκαύτωμα ζημώθηκε μέ αίμα 
Κρητικό, μέ αίμα Ελληνικό, κι 
έγινε φώς καί ξεχύθηκε στά βουνά 
καί στά λαγκάδια τής Κρήτης, κι 
έγινε σίδερο καί κεραυνός πού 
έκαψε κάθε έχθρό πού τόλμησε νά 
ύποδουλώσει τήν Κρήτη γιατί πάν
τα τό πνεϋμα νικά τήν ΰλη. Καί 
σάν έλθεις στό κοιμητήρι πού 
βρίσκονται τά κόκκαλα τών ήρώων 
τοϋ Άρκαδίου, άθελά σου τά 
χέρια σταυρώνεις καί μέ τά μάτια 
γεμάτα δάκρυα ξεχωρίζεις τίς σπα- 
θιές πάνω τους καί σκέφτεσαι δτι, 
σάν ή Πατρίδα σου έχει τέτοια 
παλληκάρια δέν τής χρειάζονται 
κάστρα καί μετερίζια. Κι9 δταν 
άνάψεις ένα κεράκι—μνημόσυνο,— 
στό άντίφέγγισμά του νοιώθεις νά 
σαλεύουν καί νά πεθαίνουν μαχό- 
μενοι μέ καριοφίλια καί σπαθιά, 
μέ πέτρες καί μαγκούρες, μέσα 
στις σκόνες καί στούς καπνούς, 
οί άετοί τοϋ Άρκαδιοϋ. Καί μέσα 
άπό τούς καπνούς αύτούς καί μέσα 
άπό τήν άντάρα βλέπεις νά ξεπρο- 
βαίνουν οί μορφές τους καινά προ
χωρούν μέ ξεσχισμένα καί καμ- 
μένα τά ρούχα καί μέ λαβωμένα 
τά στήθεια, μά μέ τό μέτωπο καί τό 
βλέμμα ψηλά καρφωμένο στή αΐ-

ώνια Ελλάδα. Τούς βλέπεις άκόμα 
μέ τά χέρια τεντωμένα σ 9 ένα κά
λεσμα άντάμωσης μέ τά άδέλφια 
τοϋ Σουλίου, τοϋ Ζαλόγγου καί τής 
Άραπίτσας καί δλοι μαζύ νά 
σέρνουν τόν χορό τής Λευτεριάς.

Δέν σοϋ μένει τότε τίποτα άλλο 
παρά καί σύ μπροστά στό είκό- 
νισμα νά κάνεις τό σημείο τοϋ 
σταυροϋ καί μιά εύχή: Τά τιμημένα 
χώματα τοϋ ’Αρκαδιοϋ νά μείνουν 
έλαφρά γιά τούς ήρωες.

Κι9 δταν έτοιμάζεσαι νά φύγεις 
καί ρίχνεις ένα στερνό βλέμμα άπό 
τόν δρόμο πάνω στό Άρκάδι, ι?ό 
βλέπεις νά στέκεται μύστη ριακό 
καί ύπερήφανο. Πόσα έχει νά διη- 
γηθή ή μικρή αύτή γωνιά τής Κρή
της. Πόση φλόγα κρύβει μέσα της! 
Πόσο μεγαλείο! Τι άξιοπρέπεια! 
Τι ήρωϊσμό! Τι Δόξα!

Δακρύζεις σάν τό άποχαιρετάς 
καί αύτά σου τά δάκρυα γίνονται 
σπονδή στήν θυσία, λιβάνι στό 
όλοκαύτωμα καί μιά εύχή κάνεις, 
νά σοϋ δοθή καί πάλι ή εΰκαιρία 
νά ξαναπεράσεις άπό τ9 άγια αύτά 
χώματα γιά νά άναβαπτισθής καί νά 
ξαναθυμηθής δτι ή λευτεριά πού 
ζοϋμε πληρώθηκε μέ αίμα προγο
νικό καί δύσκολα θά χαθεί, άφοΰ 
στό χορό τοϋ Ζαλόγγου, τοϋ Σου
λίου καί τοϋ Άρκαδίου είναι έτοι
μοι νά πιαστούν δλοι οί Έλληνες 
σέ κάθε γωνιά τής Ελλάδος.
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ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΧΝΙΟΥΝΤΑ

«Ο μεγάλος
Ή π ε ιρώ τη ς
’Εθνικός
εύεργέτης
τής νεωτέρας
'Ελλάδος.

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ ΤΖΟΥΜΑ 
Μ ο ι ρ ά ρ χ ο υ

ΟΣΟ κι άν φαίνεται περίεργο 
ή παράξενο άλλο τόσο είναι κι άλη- 
θινό πώς τούς μεγάλους άνδρες δέν 
τους βγάζουν μόνο οι μεγάλες χώ 
ρες ή οι πολυάριθμες πόλεις. 
Μπορούν νά γεννηθούν στά  πιο 
μικρά και άσημα μέρη, άπό γο 
νιούς Ταπεινούς κι άπό γενηά, χω 
ρίς ώς τότε νάχει δώσει τίποτα τό  
ξεχωριστό. Αυτή ακριβώς ήταν 
και ή περίπτωση του μεγάλου 
ευεργέτη τής νεωτέρας Ελλάδος, 
του Ήπειρώτη ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΒΕ- 
ΡΩΦ.

*
Προσωπογραφία τον  *Εθνικόν ευεργέ

του Γεωργίου 9Λβέρωφ ενγενώς προσε- 
φερθεϊσα εις τό Περιοδικόν «ΕΠΙΘ. 
Χ Ω Ρ .» άπό την οικογένεια τοϋ ευεργέ
του.
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Γεννήθηκε ατό Μέτσοβο, στά 

1818, πού ήταν, τότε, ένα μικρό 
χωριό στά όρεινά τής περιοχής 
Ίωαννίνων. Τό χωριό αυτό στά 
πρώτα χρόνια τής Τουρκοκρατίας 
είχε ώρισμένα προνόμια παραχω- 
ρηθέντα άπό τόν Σουλτάνο Άχμέτ 
Δ ', πού τού έπέτρεψαν ν’ άνα- 
πτύξει τήν οίκονομία του καί νά 
γνωρίσει κάποια άκμή. ’Αργότερα 
όμως, κάτω άπό τήν τυραννική 
διακυβέρνηση του Άλή Πασά, 
τό Μέτσοβο έχασε τά περισσό
τερα προνόμοιά του, έκτόςάπό τήν 
έκκλησιαστική έξαρχία.

Μετά τό γνωστό τέλος τού Άλή 
Πασα ή κατάσταση στην Ήπειρο, 
έλάχιστα είχε άλλάξει. Ή  τουρκική 
Κυριαρχία ήταν, όπως πάντα, βα
ριά καί καταπιεστική, οί αυθαι
ρεσίες τής Διοικήσεως συχνότατες 
καί ή ζωή καί οί περιουσίες των 
Ελλήνων βρίσκονταν πάντοτε κά
τω  άπό τήν άμεση καί συνεχή άπει- 
λή των Τούρκων. Κάτω άπό αύτές 
τίς συνθήκες πολλοί Μετσοβιτες 
άναγκάσθηκαν νά μεταναστεύσουν 
σέ διάφορες χώρες καί ν’ άναζητή- 
σουν έκεΐ καλλίτερους όρους ζωής. 
Μέ τίς ίδιες σκέψεις καί τά  ίδια ό
νειρα ξεκίνησε γιά τήν ξενιτειά 
καί ό νεαρός Μετσοβίτης Γεώργιος 
Άποστολάκας (αύτό ήταν τό άρ- 
χικό οίκογενειακό έπώνυμο τού 
Γεωργίου Άβέρωφ).

Ακριβώς όταν έγινε 22 χρόνων 
άπεφάσισε νά φύγει γιά τήν Αί
γυπτο, όπου ζούσαν καί εύδοκι- 
μούσαν στενοί συγγενείς του, καί 
άλλοι συμπατριώτες του. Στά χρό
νια έκεινα στη μακρινή χώρα τών 
Φαραώ τή χώρα Κυβερνούσαν ό 
Μωχάμετ Ά λ υ  ή Μεχμέτ Άλή 
καί ό περίφημος γιός του Ίμπραήμ 
Πασάς, πού έπεδίωκαν τήν άπό- 
λυτη άνεξαρτησία τους άπό τήν 
έπικυριαρχία τού Σουλτάνου καί 
είχαν κάνει έναντίον του ένα νικη
φόρο πόλεμο. Τόν ίδιο καιρό είχαν 
άρχίσει νά διεισδύουν στή χώρα 
καί πολλοί Εύρωπαιοι πού πλού
τιζαν άπό τό έμπόριο. Άνάμεσά 
του καί πολλοί "Ελληνες πού δέν 
άργησαν μέ τά χρόνια όχι μόνο 
νά γίνουν ή πιο πολυάριθμη μειο
νότητα στον τόπο άλλά καί ή πιο 
Ισχυρή. Οί ηγεμόνες τής Αίγύπτου 
καί τό Ιδιόμορφο καθεστώς της 
εύνοούσαν τέτοιες διεισδύσεις. Ά λ 
λωστε τήν άνάπτυξη καί τήν οί
κο νομική πρόοδο τήν είχαν άνα-

λάβει οί "Ελληνες καί άνάμεσά 
τους πολλοί Ήπειρώτες.

Ό  Μετσοβίτης φίλος τού Πασά, 
ό Μ. Τοσίτσας, συγγενής τού 
Γεωργίου Άβέρωφ, γίνεται συνέ
ταιρος καί φίλος του καί μέ τή 
δική του βοήθεια αύτός καί άλλοι 
συμπατριώτες του γίνονται γ  ρ ή- 
γ  ο ρ α πλούσιοι. Γύρω στά 1840 
μέ 1850, άκριβώς στά χρόνια πού 
ξεκινάει τήν σταδιοδρομία του ό 
Γεώργιος Άβέρωφ, στήν Αίγυπτο 
ό έκεΐ Ελληνισμός άκμάζει. Μέ 
τήν εξυπνάδα καί τήν φιλοπονία 
του άλλά καί τήν ύποστήριξη φί
λων καί συμπατριωτών του, ά- 
κόμα και μέ τήν συμπαράσταση 
τού έτεροθαλούς άδελφού του Α να
στασίου Άβέρωφ, ό καινουργιο- 
φερμένος Γ. Άβέρωφ γίνεται γρή
γορα ένας άπό τούς μεγαλυτέρους 
έμπορους. Ή  Ελληνική παροι
κία τής Αλεξάνδρειάς, λίγα χρό
νια άργότερα, δέχεται πρώτη τίς 
εύεργεσίες του. Μέ γενναίες χορη
γίες του κτίζονται τά λαμπρά της 
οίκοδομήματα: τό Γυμνάσιο, τό 
Νοσοκομείο, τό Παρθεναγωγείο... 
Σιγά - σιγά, όσο μεγαλώνει ή πε
ριουσία του, τά ένδιαφέροντά του 

πλώνονται. Στόχος τώρα τής 
μεγαλοψυχίας του είναι ή Ιδιαι
τέρα του πατρίδα, τό Μέτσοβο. 
Ένάμισυ έκατομμύριο χρυσές 
δραχμές τής έποχής διαθέτει γιά 
διάφορα κοινωφελή έργα στή γενέ
τειρά του.

Τόν ίδιο καιρό ή δράστηριότητά 
του διευρύνεται. Ανακατεύεται σέ 
τραπεζιτικές έπιχειρήσεις, έμπό- 
ρια, ναυτιλιακές έργασίες πού τόν 
άναδεικνύουν γρήγορα σ ’ έναν 
άπό τούς πλουσιότερους "Ελληνες 
τής έποχής πλάι στον Α. Συγγρό, 
τόν Μ. Τοσίτσα, τόν Βαρβάκηκαί 
άλλους πού πλούτισαν έκεινα τά 
χρόνια έξω άπό τήν Ελλάδα.

"Οταν οί Μετσοβιτες Στουρνά- 
ρας καί Τοσίτσας ίδρύουν τό Πο
λυτεχνείο, αύτός προσφέρει τά  
τελευταία 500.000 φράγκα πού ή
ταν άναγκαΐα γιά τήν άποπερά- 
τωσή του. Ό  ίδιος, μόνος του, στά 
χρόνια πού άκολούθησαν άναλαμ- 
βάνει τή δαπάνη γιά τήν οίκοδό
μηση τής Σχολής τών Εύελπίδων 
καί τής ομώνυμης Φυλακής γιά 
νέους, πού μόλις πρόσφατα κατε
δαφίστηκε γιά ν’ άνεγερθούν, στή 
θέση τους, τά  νέα δικαστήρια. 
Είναι άκόμα αύτός πού άνεγείρει,

στούς χώρους μπροστά στό Πα
νεπιστήμιο, τούς άνδριάντες τού 
Ρήγα Φερραίου καί τού Πατριάρ- 
χου Γρηγορίου τού Ε' καί πού δια
θέτει, στά  1895, ένα έκατομμύριο 
δραχμές γιά τήν άναμαρμάρωση 
τού Παναθηναϊκού σταδίου όπου, 
ένα χρόνο άργότερα, τελέσθηκαν 
οί πρώτοι ’Ολυμπιακοί άγώνες.

Ά λλά καί όταν, σέ βαθύ γήρας, 
πέθανε ό Γεώργιος Άβέρωφ, στά 
1899, δέν λησμόνησε τήν πατρίδα. 
"Ολη του τή μεγάλη περιουσία 
τήν άφησε γιά νά γίνουν μεγάλα 
έργα. Μέ ξεχωριστά κληροδοτή
ματα άφησε 2,5 έκατομ. δρχ. στό 
ταμείο τού ’Εθνικού Στόλου. Τό 
ποσό αύτό άποτέλεσε τή βάση 
γιά ν’ άγορασθεϊ, λίγο άργότερα, 
τό  εύδρομον θωρηκτόν «Γ. ΑΒΕ- 
ΡΩΦ», πού τόσες ύπηρεσίες προσ- 
φερε στό Έθνος. Ά λλο 1,5 έκα
τομ. δρχ. άφησε στήν άγαπημένη 
του Κοινότητα Αλεξάνδρειάς, ό
που έζησε τόν περισσότερο καιρό 
καί έκεΐ πέθανε, γιά διαφόρους σκο
πούς. Μέ άλλα τέλος κληροδοτή
ματα άφησε 500.000 δρχ. γιά νά 
ιδρυθεί στή Λάρισα ή ομώνυμος 
Μέση Γεωργική Σχολή, άλλες 
500.000 δρχ. γιά τό Ώδεΐο Αθη
νών, 900.000 στήν ιδιαιτέρα του 
πατρίδα τό Μέτσοβο, καί ένα άκό
μα έκατομμύριο δρχ. γιά τήν άπο- 
περάτωση τού Παναθηναϊκού Στα
δίου.

Αύτός ήταν ό Γεώργιος Ά βέ
ρωφ πού ή πατρίδα τόν τίμησε μέ 
άνδριάντα πού στήθηκε μπροστά 
στό Στάδιο, καί δίνοντας τόνομά 
του σέ Αθηναϊκό δρόμο.

Υπήρξε ένας άπό τούς μεγάλους 
’Εθνικούς εύεργέτες πού, σωστά, 
άντιλήφθηκε πώς ό άτομικός πλού
τος, μακροπρόθεσμα, έχει ένα έθνι- 
κό καί κοινωνικό σκοπό. Ά ς  ευχη
θούμε πώς μπορεί άκόμα τό παρά
δειγμά του νά βρει άντάξιους μι
μητές σήμερα πού ή πατρίδα μας 
έχει τήν άνάγκη τής βοήθειας ό
λων γιά ν’ άντιμετωπίσει τίς έχθρι- 
κές έπεκτατικές βλέψεις.

Απόγονος τού μεγάλου ’Εθνι
κού Εύεργέτου Γεωργίου Άβέρωφ, 
ό όποιος τόσα  πολλά πρόσφερε 
είς τήν πατρίδα, είναι ό σημερινός 
Υπουργός Ευάγγελος Ά βέρωφ— 
Τοσίτσας.
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Μέ τήν τελευταία Επέκταση της έγκληματικότητας καί 
τήν άνάληψη νέας άντεγκληματικής προσπάθειας στή χ ώ 
ρα μας, θεωρούμε εξαιρετικά ωφέλιμη, ιδιαίτερα για τούς 
άσχολούμενους μέ τήν Αστυνομική (από τή θεωρητική ή 
έφηρμοσμένη της άποψη) τήν απόδοση τής πιό κάτω Εν

διαφέρουσας βαθυστόχαστης έγκληματολογικής μελέτης 
του HERBERT SHXFER ’ Αστυνομικού Διευθυντου στή 
Βρέμη Δ . Γερμανίας, Δρος Νομικής (δσο Επιτρέπει ή μετα
γλώττισή τη ς). Στή χώρα μας, δπου ή Εγκληματολογία 
Αντιπροσωπεύεται βιβλιογραφικά μέ τόν πιό μικρό άριθ- 
μό δημοσιευμάτων, άναφορικά μέ τις άλλες σύγχρονές της 
Επιστήμες (μόλις φθάνουν τΙς 140 οι αύτοτελεΐς, καθαρά 
έγκλη ματολογ ικές Εργασίες, παλιές οι περισσότερες καί 
μάλλον περιγραφικές), κάθε παραπλήσια Εργασία πρέπει 
νά έκτιμαται ιδιαίτερα καί νά Επιδιώκεται ή άμεση άξιο- 
ποίησή της, μάλιστα δταν πρόκειται γιά περιόδους έξάρσεως 
του Εγκλήματος, σάν αύτή πού διανύουμε, γιά τήν όποία 
μάς δόθηκε καί πάλι, τελευταία, ή εύκαιρία νά άσχοληθούμε.

Σ Τ Ε Φ Α Ν Ο Σ  Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Α Κ Η Σ  
’Εντεταλμένος Υφηγητής Εγκληματολογίας 

καί Σωφρονιστικής

Π ρ ο ε ι σ α γ ω γ ή

Ή  παρακάτω δημοσιευόμενη, σέ συντο
μία, ’Έκθεση, πού υπεβλήθη σάν Εισή
γηση σέ ένα σεμινάριο της P.F.A. του 
Munster παρουσιάζει τις γνωσιολογικές 
μεθόδους της Έγκληματολογικής Οικο
λογίας καί υποδεικνύει Ιδιαίτερα τή σημα
σία του συστήματος της άναλύσεως μέ 
τή συνδρομή των οίκολογικών ένδείξεων 
γιά τήν πρακτική κατά τόπους σχεδίαση 
της έγκλη ματολογικής στρατηγικής. Οί 
έγκλη ματολογικές οίκολογικές ένδείξεις 
διευκολύνουν τη βραχυπρόθεσμη καί με
σοπρόθεσμη πρόγνωση τής έξελίξεως τής 
έγκληματικότητας στην ύπό έπισκόπηση 
περιοχή (π.χ. σέ ένα τμήμα μιας μεγα- 
λουπόλεως) καί τήν περιγραφή τής πα
ρούσας καταστάσεως τής έγκληματικό
τητας χωρίς νά χρειάζεται νά καταφεύγου
με στή λεπτομερή αίτιολόγησή της. Τέτοια 
δεδομένα πρέπει νά έπεξεργάζωνται έπι- 
τελικά, Ιδιαίτερα δέ νά άξιοποιουνται 
τά στοιχεία πού συναντώνται σ* αύτά 
(στατιστικές). Αύτά διευκολύνουν, προ 
πάντων, την κατ^υθυνόμενη έργασία προ- 
λήψεως, πού έχει άνατεθεΐ σάν έπιπρόσθετη 
άρμοδιότητα,γιατί τά έγκληματο-οίκολογι- 
κά στοιχεία ύποδεικνύουν, κατά κανόνα, 
καταστάσεις πού ύπάγονται σέ έξωαστυ- 
νομικές άρμοδιότητες.
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Ή  θέση τής έγκληματολο- 
γικής στρατηγικής

Σκοπός της έγκληματολογικής στρα
τηγικής (σαν γενικής έννοιας των μερικό- 
τερων ή τοπικών άντεγκληματικών 
στρατηγικών), είναι ή άνάπτυξη της 
θεωρίας της έπιστημονικής «Έγκληματο- 
λογικής», πού βασίζεται σέ όρθολογιστικές 
σκέψεις σκοπιμότητας, όπως καί ή έτοι- 
μασία μελετών πρακτικών έφαρμογών. 
Έχει νά συγκεντρώσει, άναλύσει καί ταξι
νομήσει τις παραδοσιακές έγκληματολογι- 
κές γνώσεις για τήν ύπαρξη τών νόμων 
πού βρίσκονται σ* αύτές τΙς γνώσεις καί 
νά άπαλείψει κανόνες, μέτήν προϋπόθεση 
ότι θά κάνει μιά «άφαίρεση» στις έγκλη- 
ματολογικές γνώσεις καί θά τις προσφέ
ρει ύπό μορφή άποδεκτή (δηλ. διδακτική 
καί παιδαγωγική). Έχει, λοιπόν, άφ* 
ένός νά άνεύρει, περιγράφει καί έπανεξε- 
τάσει, μαζί μέ τίς παλιές άρχές της 
έγκληματολογικής στρατηγικής, τίς 
κατευθυντήριες προτάσεις, καί τΙς 
τακτικές κατευθυντήριες γραμμές ή 
κανόνες, άφ* έτέρου νά έπεξεργασθει νέες 
άρχές, κατευθυντήριες προτάσεις ή γραμ
μές καί κανόνες. Σ*αύτά όλα έξυπηρετεΐται 
μέ τήν «άνάλυση» καί τήν «πρόγνωση».

Η άνάλυση καί ή πρόγνωση είναι ένα 
τυπικό μέσο τής θεωρητικής έγκληματολο
γικής στρατηγικής. *0 κύκλος τους 
τελειώνει έκει πού όφείλουν νά μετατρα- 
ποΰν τά έξαγόμενα άπό τήν άνάλυση καί

οί παραστάσεις τής προγνώσεως, σ* 
έπιχειρησιακά μέτρα ή σέ όρθολογιστι- 
κές καί προσωπικές ένέργειες. Ή  άνά
λυση καί ή πρόγνωση προετοιμάζουν τά 
τακτικά καί έπιχειρησιακά μέτρα, χωρίς 
νά ύπολογίζωνται καί αύτές μέσα σ* 
αύτά.

Στό έπίπεδο τής θεωρητικής έγκλημα
τολογικής στρατηγικής πρέπει νά άνα- 
πτυχθουν δοκιμαστικά, πρότυπες σταθερές 
βάσεις, πού νά μπορούν νά διευκολύνουν 
τά στρατηγικά—έπιχειρησιακά μέτρα κα
τά τής έγκληματικότητας. *Η άνάπτυξη 
καί ή προετοιμασία στρατηγικών προλη
πτικής καί «άστυνομικής» φύσεως δέν 
είναι δυνατή χωρίς τήν προανάλυση πο
λυάριθμων παραγόντων καί ένδείξεων καί 
χωρίς μιά πρόγνωση πού νά είναι άπο 
τέλεσμα αύτών, έχοντας στρατηγική 
κατεύθυνση. *Η έννοια τής «άναλύσεως» 
σημαίνει τήν άνατόμευση, τό κομμά- 
τιασμα, τό χωρισμό ένός όλου σέ τμή
ματα ή πιό καλά: τήν έρευνα ένός πε
ριστατικού άπό τήν άποψη τής δικής του 
είδικής θεωρήσεως. Ώ ς πρόγνωση, πάλι 
έννοεΐται ή προγνωριμία, ή πρόρρηση ή, 
πιό καλά: ή προπαρατηρημένη γνώμη ή 
κρίση γιά τό μέλλον.

Ή  «άνάλυση» πρέπει νά πραγματο
ποιείται μέ τήν μορφή μιας συστηματικής 
άναλύσεως, ή όποία θά έχει γιά σκοπό 
τά μέτρα πού θά διατηρούν, στά πλαί
σια τής μερικότερης ή τοπικής στρατηγι
κής, τό έρευνόμενο σύστημα ή, άκόμα 
καί θά τό έπηρεάζουν (π.χ. ένα τμήμα 
πόλεως μέ έμφάνιση μιας παρεκτρο

πής πού διαταράσσει τό σύστημα), όπου 
οί κανόνες καί οί χαρακτηριστικές 
σταθερότητες γιά τίς άποφάσεις, σχετικά 
μέ τήν τωρινή καί μελλοντική συμπε
ριφορά τών στοιχείων του συστήματος 
θά πρέπει καί νά γνωστοποιούνται προγνω
στικά, δηλ. νά άναπτύσσωνται μεταξύ 
τους καί άπέναντι στό περιβάλλον, γιά 
τό βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο καί 
μακροπρόθεσμο σχεδίασμά,

Ή  άνάλυση και οί προγνω
στικές μέθοδοι

Ή  άνάλυση του συστήματος πού έχει 
τή θέση της σάν όχι «άκριβής» μέθοδος 
στις βασισμένες στά μαθηματικά «έπιχει- 
ρησιακές έρευνες» περιέχει πλήθος μεθό
δων μέ τίς όποιες μπορούμε νά έργαζό- 
μαστε μόνο κατά τόντρόπο τών ύποδείξεων. 
Ή  άνάπτυξη τών άκριβών μεθόδων άνα
λύσεως καί προγνώσεως γιά τήν ύπο- 
στήριξη τών άποφάσεών μας, πρέπει νά 
καθοδηγείται άπό τίς μεθόδους έρεύνης 
τών «έπιχειρησιακών έρευνών», γιά τίς 
όποιες δέν θά κάνουμε έδώ λόγο.

Τά όρια τών καλουμένων άκριβών—συν- 
νήθως μαθηματικών—μεθόδων, κατά τήν 
έρευνα πολύ περίπλοκων συστημάτων 
(π.χ. γιά ένα τμήμα μιας πόλεως) μέ άκα- 
τάλληλα θεμελιωμένη θέση στήν προβλη
ματική, όδήγησαν, έπί πλέον, στήν άνά
πτυξη τών καλουμένων μή άκριβών με
θόδων στήν ύποστήριξη τών άποφά- 
σεων, πού τίς έμπιστευόμαστε στήν 
άτομική άνθρώπινη δύναμη κρίσεως. Στά 
προγράμματα παίζουν μεγάλο ρόλο — 
όπως συνέβαινε μέ πολιτικές άπο φά
σεις — ή ύποκειμενική δύναμη κρί
σεως, ή ένόραση, ή δημιουργικότητα 
κ.ά. μέ τις έμφυτες καί άπό τήν πείρα 
άποκτηθεΐσες γνωσιολογικές μεθόδους. 
Κάθε διαθέσιμη πληροφορία καί ύποκει- 
μενική κρίση πού σχετίζεται μέ τούς 
έρευνώμενους παράγοντες πρέπει νά τήν 
τοποθετούμε σέ μιά λογική καί συστημα
τική άλληλουχία καί νά τήν έπεξεργαζόμα- 
στε σάν μιά πρόγνωση. ’Απέναντι στις 
παραδοσιακές «αίωρούμενες» μεθόδους, 
οί νέες διαδικασίες —λύσεις βασίζονται 
σέ συστηματικά πρότυπα, τά όποια κά
νουν τούς συλλογισμούς διαφανείς καί 
όλοκληρωμένους, άν καί περικλείουν 
συνειδητά ύποκειμενικά στοιχεία, ύπό 
τή θεωρητική τους μορφή. Ή  άνάπτυξη 
συστηματικών, άν καί μή άκριβών, με
θόδων, προηγείται.

"Αν προχωρήσουμε περισσότερο, θά 
βρεθούμε στά ίχνη άλυτων έπιστημονικών 
κοινωνικών προβλημάτων καί πρέπει νά 
έχουμε τό θάρρος γιά τό κενό καί τήν 
άνεπάρκειά τους, πού δέν θά μας άφήσουν 
νά βρούμε άκριβεΐς καί έφαρμόσιμες λύ
σεις. Έ τσι, δέν θά πρέπει νά περιμένουμε 
λογικώς πειστικά έξαγόμενα, άλλά μόνο 
διανοητικές συλλήψεις, πού όπωσδήποτε 
παρέχουν καλύτερες (6χι άριστες) λύ
σεις τών προβλημάτων, όπως τό ένεργεΐν 
μέσω του άπρακτεϊν ή σάν τούς άπότο- 
μους καί όχι προγραμματισμένους πειρα
ματισμούς. 01 μέθοδοι καί τά έξαγόμενα 
κρίνονται έδώ άπό τήν άποψη τής άτε- 
λους λογικότητας, ή όποία ύπάγεται στίς 
λεγόμενες περιφερειακές μεθόδους.

Ή  έγκληματολογικώς ένδιαφέρουσα 
άνάλυση του συστήματος θά μπορούσε, 
κατά δημιουργικό καί άνανεωτικό τρό
πο, νά περιλάβει τά, φαινομενικά, περί-
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πλοκα συστήματα (όπως τά σχετιζόμενα 
με μια πόλη, ένα τμήμα πόλεως) κατά 
συστηματικό τρόπο, άπό τήν άποψη της 
συνολικής άλληλουχίας κάθε σχετικού 
μεγέθους, νά ζητήσει τούς σκοπούς καί 
τις προτιμήσεις γιά τη διατήρηση ή 
προσέγγιση μιας κατάλληλης καταστά- 
σεως άσφαλείας καί νά διαγνώσει τά άπό 
αύτές τις σκέψεις έπακόλουθα ώς πρός 
τήν προφύλαξη άπό τό έγκλημα καί τήν 
καταπολέμησή του. Εννοείται, τελικά, 
όχι σάν ύποκατάστατα γιά πολιτικές 
άποφάσεις, άλλά σάν βοήθημα στις 
αποφάσεις μας.

Επιτελική έργασία και 
πράξη

Αποβαίνει πρωταρχικό γιά τήν διεξα
γωγή τής άναλύσεως καί τον καθορι
σμό μιας προγνώσεως, νά άναπτύξουμε 
γιά τό πεδίο των επιχειρησιακών μέτρων 
ή των οδηγιών τής έγκληματολογικής 
τακτικής, πού τελούν ύπό τήν θεωρητική 
έγκληματολογική στρατηγική.

Οι συλλογισμοί πού θά εκτεθούν εδώ 
κινούνται στήν περιοχή τής έπιτελικής 
εργασίας καί άποκλειστικά στο επίπεδο 
τής θεωρητικής έγκληματολογικής στρα
τηγικής. Πρέπει νά συνειδητοποιηθεί δτι, 
προπαντός ή αύστηρή εκτίμηση τών 4 
διαφορετικών έγκληματολογικών επι
πέδων τών άποφάσεων καί ένεργειών, 
μπορεί νά άποτρέψει τήν αιτίαση γιά 
ύπερβολικά θεωρητική άντιμετώπιση 
(τών πραγμάτων). Μολαταύτα, δέν είναι 
άμφισβητήσιμο δτι μιά τέτοια τετρατο- 
μία τών καταστάσεων είναι άναγκαία, 
δχι μόνο θεωρητικά, άλλά καί γιατί έχει 
Ιδιαίτερα ύψηλές πρακτικές επιπτώσεις 
στή σαφή μόρφωση εννοιών, μέχρι καί 
τών λειτουργικών εφαρμογών τών άξιο- 
λογήσεων τών ύπηρεσιακών θέσεων καί, 
(γενικότερα) στήν έπαγγελματική είκόνα 
τών άστυνομικών οργάνων.

Οί άναλυτικές καί προγνωστικές σκέψεις 
ύπάγονται στό οπλοστάσιο τών μεθόδων 
τής θεωρητικής έγκληματολογικής στρα
τηγικής καί στά εργαλεία τών επιτελι
κών άστυ νομικών. ΟΙ βασικοί συλλογισμοί 
γιά τήν έγκληματολογική στρατηγική 
αύτοΰ τού είδους τοποθετούνται πιό πάνω 
άπό τις Επιθεωρήσεις, πού κατά κανόνα 
καθοδηγούνται άπό τά άστυνομικά συμ
βούλια ή τά άνώτερα (άστυν.) συμβούλια. 
’Έτσι, συνήθως, τοποθετούνται άπό τούς 
άστυνομικούς διευθυντές, πού έχουν τήν 
εύθύνη γιά τήν άνάπτυξη τών τοπικών 
στρατηγικών, έφόσον καί καθόσον γι* 
αύτό τό πεδίο τών άποφάσεων δέν ύπάρ- 
χει άστυν. έπιτελεΐο. *Αλλά, άκόμα καί 
στό έπίπεδο τής Γενικής Έπιθεωρήσεως 
πού καταστρώνει έπιχειρησιακά τις έγκλη- 
ματολογικές στρατηγικές άποφάσεις, πρέ
πει νά είναι ύπαρκτή ή κατανόηση γιά 
τή σημασία τής άναλύσεως καί προγνώ
σεως, ώς πρός τήν έγκληματολογική 
στρατηγική, γιατί οί συλλογισμοί τής 
στρατηγικής αύτής, έξαιρετικά, πρέπει 
νά άναπτύσσωνται καί σ* αύτό τό έπίπεδο.

Ή  άποφευκτέα ερευνά γιά 
τά αίτια

Φαίνεται ολοένα καί περισσότερο 
άμφίβολη ή μάταιη ή άναζήτηση τών
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αίτιων τής παρεκτροπής τών άνθρώπων 
καί ή έπιδίωξη τού καταλογισμού της. 
*0 Kerner άναφέρθηκε πριν άπό λίγο 
καιρό, στήν άξιόλογη μελέτη του στήν 
((Kriminalistik)), σ* αύτή τή δικαιολο
γημένη άμφιβολία καί έννοοΰσε, κάπως 
προκλητικά, δτι δέν έγνωρίσαμε ποτέ 
άκριβώς γιατί οί άνθρωποι, γενικά, τηρούν 
τούς (κοινωνικούς) κανόνες.

Ή  προσπάθεια αίτιολογήσεως δέν μπόρε
σε νά οδηγήσει ώς τώρα τήν Εγκληματολο
γία έξω άπό τό μονοπάτι πού αύτή ή ίδια 
διάλεξε. Έ δώ  προσθέτουμε άκόμα τις 
κριτικές τών έγκληματολόγων γιά τήν Ε γ 
κληματολογία. Κατάτό χειρισμό πάντως, 
τού θέματος αύτοΰ δέν μπορεί κανένας νά 
άπασχολείται γιά τις αιτίες τής έγκλη- 
ματικότητας. Μάλλον πρόκειται γιά τήν 
κατάδειξη τών ένδείξεων, οί όποιες έπι- 
σημαίνουν τις έμφανισθείσες πιά καταστά
σεις, ή χαρακτηρίζουν προϋπάρχουσες 
έξελίξεις. ’Έτσι σημειώνονται οί τάσεις 
τής έξελίξεως καί φανερώνονται οί έκβά- 
σεις στά μεσοπρόθεσμα καί βραχυπρό
θεσμα γεγονότα. Είναι σοβαρές οί συνα
ντώ μενες σήμερα παραδοξότητες, πίσω 
άπό κοινωνικά γεγονότα, δπως καί 
οί ένδείξεις γιά λανθάνουσες κατα
στάσεις ή γιά μόλις σημειούμενες έξε- 
λίξεις, πού έμφανίζονται συμβιωτικά μέ 
τήν έγκληματικότητα. Τέτοιες ένδείξεις 
πρέπει νά άναζητοΰνται, νά άποκαλύπτων- 
ται, νά περιγράφωνται, νά έκτιμοΰνται καί 
νά ύπολογίζωνται άστυνομικώς, γιά νά 
κατατάσσω νται, άνάλογα μέ τή σημασία 
τους, στις παρεκτροπές. Πρέπει νά καθορί
ζω νται προτεραιότητες καί νά προ βάλω ν- 
ται οί άλληλουχίες (άλληλεξαρτήσεις).
Μ* αύτόν τον τρόπο, ρίχνουμε τό βλέμμα 
στό μέλλον μιας πόλεως, ενός τμήματος 
τής πόλεως. Κι* αν άκόμα μ* αύτόν τον 
τρόπο δέν αίρονται οί άβεβαιότητες μιας 
προγνώσεως πού μάς άναγκάζουν νά 
ελέγχουμε συνεχώς τις προγνωστικές 
συνέπειες καί νά τηρούμε όργανωσιακή 
καί λειτουργική έλαστικότητα, δμως έπα- 
ληθεύουν οί στατιστικά σταθερές ένδεί- 
ξεις ένα άρκετά ύψηλό βαθμό στήν άσφά- 
λεια τής γνώσεως καί, σάν συνέπεια, μιά 
ρεαλιστική δυνατότητα γιά πρόβλεψη καί 
σχεδιασμό.

Ή  ανασφάλεια τής προ
γνώσεως

Χωρίς νά μπορούμε νά έμβαθύνουμε στό 
θέμα μας άπό αύτή τήν άποψη δεχόμα
στε δτι κάθε πρόγνωση έχει τά δριά της 
καί έμπεριέχει μιά άβεβαιότητα βασισμέ
νη σέ παράγοντες άνασφαλείας. Στό προ- 
κείμενο, ή πρόγνωση τής έγκληματικό- 
τητας γίνεται τόσο άνασ^αλής, δσο μάς 
κάνει ικανούς, λόγω ένός αναγκαίου αύτο- 
περιορισμοΰ, στό περιεχόμενο τών στα
τιστικών στοιχείων καί τών ένδείξεων, 
νά συλλαμβάνουμε μόνο ένα μικρό τμήμα 
τής κοινωνικής έξελίξεως, γενικά καί μ* 
αύτό, πάλι, μόνο ένα μικρό τμήμα τής 
παρεκτροπής. Άκόμα, γιά αύτόν τον τομέα 
τών άξιολογηθέντων στοιχείων, πρέπει νά 
πούμε δτι ό άνθρωπος σάν κοινωνικό 
δν δέν καθορίζεται, ούτε προσδιορίζεται 
τόσο τελεσίδικα, ώστε νά μήν έχει στις 
καθέκαστες περιπτώσεις, άλλη έκλογή 
γιά τις πράξεις του καί δτι ή έγκληματι
κότητα δέν πρέπει νά είναι ύπό μορφή

μιάς άναγκαστικής οικονομικής, κοινω
νικής, ιστορικής άμετάτρεπτης πορείας, 
άκολουθίας, μιάς γενικής έξελίξε
ως καί γενικών άνθρώπινων τρό
πων συμπεριφοράς «ύπό τον έξαναγκα- 
σμό» τής προγνώσεως. Πιό πέρα, ή 
προγνωστικά προσδιορισμένη άρνηση γιά 
τόν καθορισμό τού άξιόποινου τρόπου πα
ρεκτροπής μπορεί νά έπιβραδύνεται ή 
νά έπισπεύδεται. Ξέρουμε σήμερα, δτι ή 
έγκληματική συμπεριφορά είναι, πιό λε
πτομερέστερα, εύμάθητη. Τό ίδιο Ισχύει 
φυσικά καί γιά τή νομοταγή συμπεριφο
ρά. Οί συναντώμενες έπιδράσεις άπό τά 
έξω στά καθέκαστα, σάν μέρος τής «συ
νολικής μάζας» έμπεριέχουν τή δυνατό
τητα γιά κανονική συμπεριφορά δπως 
καί τήν άνάπτυξη σέ παρεκτροπή. ‘Υπάρ
χει έδώ προγνωστική άβεβαιότητα, πού 
δέν μπορούμε νά έπιμετρήσουμε μέ ένα 
χοντρά κατασκευασμένο πρότυπο τό 
όποιο θάέπρεπε νά παραβλέπουμε, γιατί 
δέν θά μπορούσαμε νά ερμηνεύσουμε τις 
διάφορες δομές του. Τό πρότυπο αύτό γιά 
τό όποιο μιλούμε δημιουργεί γιά τόν 
έπιστήμονα, λόγω τών πολυάριθμων ένδοια 
σμών πού προκαλεΐ μιά φρικαλεότητα, 
γιά τόν πρακτικό δμως καθημερινό σκο
πό, προσφέρει τις υπηρεσίες του.

Ή  μέθοδος τής προεκβολής

Ή  πιό άπλή πρόγνωση βρίσκεται στή 
μέθοδο τής συνεχώς καταγραφόμενης 
προβλέψεως. Μέ αύτή μπορούν νά 
προεκβάλλονται σέ ύψηλό βαθμό πιθανό
τητας «έπηκριβωμένα» πιά δεδόμενα στό 
μέλλον καί νά παραλλάσσωνται, άνάλογα 
μέ τις συνθήκες, μέ τήν προσθήκη νέων 
καταγραφομένων γεγονότων. Τό έπακό- 
λουθο είναι οί στατιστικές τάσεις γιά 
προγνώσεις. Αύτές είναι δυνατές μόνο 
έφόσον πρόκειται γιά ποσοτικά γεγονότα 
(δπως π.χ. ό άριθμός τού πληθυσμού, 
ή έγκληματικότητα κ.λ.π.). Ά λλά άκόμα 
δέν μπορεί νά λεχθεί δτι οί προσδιορι- 
σθείσες τάσεις θά άνασταλοΰν. Πρέπει 
λοιπόν κάποτε ή σταθερότητα τών 
τάσεων νά δοκιμάζεται, πού μπορεί νά 
είναι ένα δύσκολο τόλμημα.

Μιά4 τάση έπισημαίνεται, παρά κάθε 
άκρίβεια τού διαγράμματος τής δομής, 
τής άναλύσεως, τής διατομής καί άλλων 
μέσων κατανοήσεως, ώς άπλώς πιθανών 
έξελίξεων, τών οποίων ό βαθμός ικανό
τητας βασίζεται προπάντων σέ δχι πλή
ρως άξιολογημένη κοινωνική, ίστορικο- 
πνευματική περιοχή, στον κύκλο τής ήθι- 
κής καί τής ήθολογίας, μέ άδιόρατα με
γέθη καί πού, τέλος, μόνο μέ ιστορικές 
πιά άναλογίες καί συγκρίσεις μπορεί νά 
έπεξεργασθεί. ‘Ό τι τέτοιες άπλές προγνώ
σεις μπορούν νά είναι καί σχετικά εύ
χρηστες, έδειξε μιά έγκληματική πρόγνω
ση τό 1970 γιά τήν πόλη Βρέμη, (πού συ
νεχίστηκε τό 1975 καί θά κλείση τό 1980) 
ή οποία στηρίχθηκε στις έγκληματολο- 
γικέ στατιστικές, τούς άριθμούς συχνότητας 
τής έγκληματικότητας καί τούς άριθμούς 
τού πληθυσμού τών έτών 1963 — 1969 
καί μ* αύτούς έφθασε στήν οδό τής 
προεκβολής γιά ένα άξιόλογο άκριβές 
προγνωστικό άποτέλεσμα. Γιά τό 1975 
ύπολογίσθησαν ^.9.744 άξιόποινες πράξεις. 
Ή  έγκληματολογική στατιστική ύπόδει- 
ξε, ούσιαστικά τό 1972: 49.799 άξιόποι- 
νες πράξεις. Είναι παραδεκτό δτι ή αύ
ξηση τών έγκλημάτων βίας ύποβιβάστι- 
κε, ώστε γιά τό έτος 1980 ή δεύτερη



πρόγνωση του 1975 θά πρέπει νά άνέλ- 
θει πιό ψηλά.

Ή  Έγκληματολογική 
Οικολογία

Πρέπει νά διεξαχθούν έρευνες στο 
έπίπεδο της θεωρητικής έγκληματολογι- 
κής στρατηγικής γιά ώφέλιμα άστυνομι- 
κά έξαγόμενα. ΟΙ θεωρητικές διχογνωμίες 
πρέπει νά άποφεύγωνται. ΓΥ αύτό είναι 
άναγκαιος εδώ ό περιορισμός τής θεμα
τικής έπί τής Εγκληματολογίας, άν καί, 
πρό παντός, υπό τόν όρο «Έγκληματολο- 
γική Οικολογία» δίνεται Ισχυρή συνδρομή 
στήν έγκληματολογική έρευνα. Θά έπρεπε 
οί μέθοδοι τής Έγκληματολογικής Οικο
λογίας, νά γνωρίζουν έπίσης τίς έκεΐ 
άντιπροσωπευτικές άμφισβητούμενες 
γνώμες, άλλά όχι νά τΙς υπερτιμούν, 
γιατί ώς πρός τούς άστυνομικούς πρω
τεύει, οχι ή διερεύνηση τών τελικών αι
τίων, άλλά κυρίως ή προπαρασκευή τών 
(ιδιαίτερα προληπτικών) στρατηγικών.

Ή  Έγκληματολογική Οίκολογία έργά- 
ζεται με τοπικά γεγονότα, μέ τή βοήθεια 
τών όποίων κ.ά., έμφανίζει καί καταγράφει 
τή γεωγραφική κατανομή τών κοινωνικών 
δεδομένων, ιδιαίτερα τών παρεκτροπών. 
Ή  Έγκληματολογική Οίκολογία έπιχειρεΐ 
πιό πέρα, νά έξηγήσει πώς κατανέμονται 
οί παρεκτροπές κατά όρισμένο τρόπο καί 
σέ όρισμένη περιοχή. Μέ τόν παράγοντα 
χώρος μέ τόν όποιο πρέπει νά συμβαδίζει 
ό παράγων χρόνος, δίδονται δύο άπέριττα 
μεγέθη γιά τίς σκέψεις έπί τής έγκλημα
τολογικής στρατηγικής, πού καθιστούν 
ένδιαφέρουσα τήν Έγκληματολογική Οί
κολογία γιά τήν πρακτική ’Αστυνομική. 
Γενικά, ή γιά πρώτη φορά άποτυπωθεισα 
άπό βιολόγους τό 1866 έννοια τής Οίκο- 
λογίας σημαίνει τις σχέσεις ένός όργανι- 
σμου πρός τό έξωτερικό του περιβάλλον. 
Η Οίκολογία είναι ή έπιστήμη τών 

ύπερατομικών συναρμογών. Ή  Έγκλημα
τολογική Οίκολογία περιγράφει τις 
έναλλασσόμενες έπιδράσεις (άλληλοε- 
πιδράσεις) μεταξύ τού συστήματος στό 
όποιο έχει θέση ή συναρταται Ιεραρχικά 
καί του περιβάλλοντός της, καί τή φυσική 
συναρμογή τών σχέσεων καί τών όρων 
τής ύπάρξεως. Ή  Έγκληματολογική 
Οίκολογία χρησιμοποιεί γιά τήν άνάλυση 
τών οίκολογικών κανονιστικοτήτων, τήν 
περιγραφική, τή συγκριτική καί τήν 
αιτιολογημένη θεώρηση. Χρησιμοποιεί τά 
δεδομένα σάν ένδείξεις, οπού άκολουθεί ή 
σκέψη ότι καί οί σχετικά σταθεροί πα
ράγοντες καί όροι είναι στοιχεία έκτιμή- 
σεως κατά τήν διερεύνηση τής έγκληματι- 
κότηταςσάν κοινωνικού φαινομένου. Πρα
γματεύεται γιά τούς παράγοντες πού 
μπορούν νά μεταβληθούν μέ τήν συμπερι
φορά τού άνθρώπου. Αύτή ή περίπτωση 
παρέχει τήν έλπίδα γιά τή μεταβολή της 
σέ κλάδο προληπτικής έπιδράσεως. Ά πό 
τήν Έγκληματολογική Οίκολογία έχει 
κρατήσει ή παλιά Έγκληματολογική 
Γεωγραφία τή βασική της παρώθηση, 
πού καί σήμερα άκόμα είναι ένεργητική, 
τεκμηριωμένη καί εύχρηστη. ’Ήδη ό 
Burgess τό 1955 είχε διαιρέσει τή λεγο- 
μένη «Natural areas» (φυσική περιοχή, 
δηλ. οικολογική περιοχή) στίς ’Αμερικα
νικές μεγαλουπόλεις, στά εξής τμήματα :

1) Τήν κεντρική έπαγγελματική περιο
χή» 2) τήν προσηρτημένη, μεταβατική

ζώνη, 3) τόν τομέα, πού κατοικεί τα ι άπό 
πρόσωπα τά όποια άπομακρύνθηκαν άπό 
τή ζώνη «2» λόγω τών έκεί φαινομένων 
καταπτωσεως, 4) τόν τομέα κατοικίας τών 
άνωτέρων κοινωνικών στρωμάτων μέ τίς 
καλά έφωδιασμένες μισθωτές κατοικίες 
καί μονοκατοικίες καί 5) τήν κινητή 
περιοχή στίς άκρες, Ιδιαίτερα στά περί
χωρα τών πόλεων.

Οί Shaw καί Mckay βρήκαν τό 1929, 
ότι παρατηρήθηκαν ύψηλά ποσοστά 
παρεκτροπής σέ περιοχές μέ παλιωμένες, 
άκατάλληλες κατοικίες καί μέ όπισθο- 
δρόμηση τών γεννήσεων, σέ περιοχές, 
όπου ή κίνηση τού πληθυσμού ήταν ύψηλή 
καί ή οικονομική κατάσταση άνάγκης 
συμπιεζόταν, όπου τό τμήμα τών μισθω
τών κατοικιών ήταν πολύ ύψηλό καί οί 
έθνικές μειονότητες τής περιοχής τής 
έρευνας χαρακτηριζόντουσαν σάν «μελ
λοντικές περιοχές» μέ προοδευτικές κα
ταλήψεις καί διαδοχές.

Τό τέλος βρίσκεται κοντά στό ότι. οί 
ρίζες μερικών φαινομένων τής έγκλη- 
ματικότητας πρέπει νά άναζητηθοΰν στήν 
κοινωνική όργάνωση τού έρευνόμενου 
συστήματος (όπως περίπου γιά ένα τμήμα 
πόλεως), στό όποιο, προπαντός, ή νεανική 
παρεκτροπή μαθαίνεται πολύ πρώϊμα 
καί πληρώνεται στό πολλαπλάσιο.

Ή  σειρά τών παραγόντων

Γιά νά άναπτύξουμε μιά τοπική έγκλη
ματολογική στρατηγική πρέπει νά εξε
τάσουμε ποιές στατιστικές μονάδες καί 
σειρές άπό μαρτυρίες προσφέρουν στήν 
κοινωνική οικονομική κατάσταση μιας 
περιοχής καί ποιές ένδείξεις έκτιμοΰνται 
σάν γεγονότα παρεκτροπής (π.χ. τό πο
σοστό τής έγκληματικότητας, ό άριθμός 
τών αύτοκτονιών κ.λ.π.). ’Εδώ πρέπει 
να υπολογίζεται ότι μερικοί παράγοντες 
άπό τό ένα έπίπεδο, συμπληρώνουν τούς 
παράγοντες τού άλλου έπιπέδου άρκετά 
διαφορετικά, δηλ. μπορούν νά άλληλοκα- 
θορίζωνται καί νά άλληλοεπιδροΰν. Ό  
Kerner ύπέδειξε καί έδώ ότι μένει άνοικτό 
πώς φαίνονται οί σχέσεις στά πράγματα, 
άκόμα καί όταν συγκρίνονται δυό μεταβλη
τά μεγέθη μιας όρισμένης στατιστικής 
σχέσεως καί παραλλάσσουν κατά όρισμένο 
μέτρο.

Είναι σοβαρή ή έξέταση τών μεσολα- 
βουσών μεταβλητοτήτων, δηλ. τών άξιο- 
λογήσιμων καί άξιων περιγραφής, άκόμα 
καί τών έναλλασσόμενων έπιδράσεων, 
πού προκαλοΰν τή μεταβολή καί τών δυό 
μεγεθών. Τά προληπτικά (έπιχειρησιακά 
καί τακτικά) μέτρα τής Αστυνομίας 
δέν έπιτρέπεται, λοιπόν, νά στρέφωνται 
στόν έγκαινιασμό τών θεωρητικά άποδει- 
κτικών συσχετισμών ή σέ όρισμένα μεγέθη 
γιά τά όποια κατά κανόνα, δέν γνωρίσαμε 
ποτέ άν συνδέωνται μεταξύ τους, ώς πρός 
τό περιεχόμενο, άλλά άπλώς στό άν έπι- 
τρέπεται νά προσανατολισθοΰμε, χρονικά 
καί τοπικά στά καθέκαστα τού συστή
ματος. Ή  μέθοδος δέν έχει σάν συνέπεια 
τήν πρόκληση μιας μεγάλης άμηχανίας, 
άλλά πρέπει νά έπιλέγει μιά προληπτική 
τακτική τών κρατικών έξουσιών, βασισμέ
νη σέ πολλούς παράγοντες, πού νά εισέρ
χεται ειδικά στίς πιό μικρές λεπτομέρειες 
τού συστήματος στίς οικογένειες, σχετικά 
μέ τίς ένδείξεις (έκτός άπό τά άτομικά 
αίτια) τής παρεκτροπής.

Στίς τέτοιες κρατικές στρατηγικές, 
προκλητικές καί τακτικές, πρέπει πάλι

να δώσουμε προσοχή, γιατί μερικοί τομείς 
τής έγκληματικότητας «δέν προέρχονται 
βασικά άπό τίς σχέσεις τών προβλημάτων, 
τίς διαβαθμιζόμενες άπό τήν άποψη τής 
έγκληματολογικής πολιτικής άλλά, περισ
σότερο, άπό τήν πλευρά τής κοινωνικής 
πολιτικής καί γι’ αύτό μπορούμε νά πλη
σιάσουμε καί αύτές τίς ρίζες τους, μόνο 
μέ άντίστοιχα κατευθυνόμενα προ
γράμματα, πού πέρα άπό έκει βρίσκεται 
ή άστυνομική θέση στό ζήτημα, σέ στενώ- 
τερη έννοια», όπως γράφει πάλι ό Kerner.

Γι’ αύτή τήν έξέταση θά όφείλαμε π.χ. 
νά προσεγγίζαμε τίς στατιστικές τού 
πληθυσμού μέ τήν κατανομή κατά φύλο 
καί ήλικία (τή λεγομένη «Bevolke- 
rungsbirne») καί τόν τομέα γιά τούς 
ξένους, τίς στατιστικές τής κινήσεως τού 
πληθυσμού, τής οικογενειακής καταστά- 
σεως καί τών άριθμών τών οικογενειών, 
τού έπαγγέλματος καί τής άπασχολήσεως, 
τής συνδρομής στίς οικογένειες καί στούς 
νέους, τής πρόνοιας καί τής συνδρομής 
γιά κατοικία, τών όπαδών τών θρησκευ
μάτων καθώς καί τήν κάτοψη τής ήλικίας 
τών κατοικημένων τομέων, τόν άριθμόν 
τών άσθενειών καί τών διαζυγίων κ.λ.π. 
Τό χρησιμοποιούμενο στατιστικό σύστημα 
πρέπει νά είναι άξιόπιστο γιά κάθε πόλη. 
Κατά τήν άνάλυση τών παραγόντων, πού 
δείχνουν τό σύνολο τής παρεκτροπής 
(δηλ. καί τών άξιόποινων πράξεων) 
σάν τελουμένης ή έπικειμένης θά άσχο- 
ληθούμε άρχικά μέ τό νά μπορέσουμε νά 
περιγράψουμε τούς παράγοντες αύτούς 

, σάν στοιχεία ένός συστήματος σχέσεων, 
παθητικά, άδρανή, συνδεδεμένα μεταξύ τους 
σάν ένα σύστημα σχέσεων μέ άντίπλευρα 
έπηρεαζόμενες λεπτομέρειες. Οί δυνατό
τητες τής άλληλουχίας τού συστήματος 
μπορούν νά ληφθούν κατά τίς «μεταβλη
τές», όμοιότροπες παρεκτροπές. Προσθή
κες καί περιπτωσιολογίες ξένες πρός τό 
σύστημα, μπορούν νά παραλείπωνται. 
Ενδεχομένως θά πρέπει κάπου νά τρα

βάμε καί μερικές διαχωριστικές γραμμές.

Ή  στατιστική βασική δομή

Πρέπει νά έξετασθεΐ, ποιές άπό τίς 
προσφερόμενες στατιστικές είναι καί 
έπαρκεΐς γιά τό σύστημά μας, γιά νά 
ύπολογισθει σάν έκτίμηση τής θέσεως 
στό πεδίο τής έξελίξεως πού τείνει πρός 
τήν έγκληματικότητα.

Τουλάχιστο πρέπει τελικά ή στατιστική 
θεμελιώδης δομή μιας καταστάσεως σχετι- 
ζομένης πρός τήν έγκληματικότητα νά 
προσεγγίζει τή βασική δομή πού κατά 
τήν πείρα μένει σταθερή, όχι ώς πρός τήν 
ποσότητα άλλά κατά τήν ποιότητα. Κον
τά σ’ αύτό προβάλλουν καί μερικά άβέ- 
βαια έρωτήματα :

Ά π ό τήν άποψη τούτη ή συνδρομή 
γιά κατοικία άποτελεΐ ένδειξη;

Γιά ποιάκατάσταση, γιά ποιά έξέλιξη;
Ποιό ρόλο παίζει ή άνεργία στίς έν- 

δείξεις;
Γιά τούς ένηλίκους;
Γιά τούς άνηλίκους;
Ποιά ένδεικτική σημασία έχειή συνδρο

μή πρός τίς οικογένειες;
Τέτοιες ένδείξεις δέν είναι καθαυτό 

έγκληματογόνες· άποδείχνουν μόνο ένδε- 
χομένως μέ διάφορους τρόπους τά 
παραπλήσια περιστατικά, τίς άδυνα 
μίες καί άποδόσεις καί μ’ αύτά δλα 
ότι άνήκουν σ’ ένα σύστημα τού όποίου ή 
Ιδιοτυπία καθορίζεται άπό τά πιό ένεργη- 
τικά καί έπιδραστικά στοιχεία καί τίς

779



δομές της συζεύξεως (ποια είναι π.χ. ή 
σχέση της οικογένειας μέ τις άλλες 
οικογένειες του περιβάλλοντος της και— 
γιά τον τομέα της κατοικίας, παρα
δειγματικά—γιά τις δομές της συζεύξεως 
σέ κάθε σύστημα υψηλότερης τάξεως 
κ.λ.π.). Στην ιεραρχία των έπιπέδων του 
συστήματος (οικογένεια, γειτονιά, συ
νοικία, τμήμα πόλεως, πόλη), οί οικογέ
νειες πρέπει νά ύπαλογίζονται σάν υπο
συστήματα στην άνάλυση, γιατί τό πολυ
σύνθετο σύστημα ένός τμήματος πόλεως 
κατά κανόνα μπορεί νά άναλυθεΐ μόνο αν 
εξοικονομήσουμε τά υποσυστήματα καί τα 
άναλύσουμε. Γιαυτό όλα τά στοιχεία πού 
άφοροΰν τις οικογένειες είναι άξιόλογα.

Ή  εγκληματικότητα είναι (μαζί μέ 
τον πόλεμο) μιά εξαιρετικά ισχυρή 
έχθρική κοινωνική μορφή της διαταρά- 
ξεως ένός συστήματος (π.χ. του τμήματος 
μιας πόλεως), γιατί ό άτομικός νόμος της 
άναπτύξεως του συστήματος (του τμή
ματος της πόλεως) μπορεί νά έπηρεασθεΐ, 
νά διαταραχθεΐ καί νά μεταβληθεΐ.

*Άν δέν περιέχει τό σύστημα τουιο 
άρκετά διορθωτικούς μηχανισμούς, έπι- 
τρέποντες τήν έξισορρόπηση της διατα- 
ράξεως καί ενεργά όργανα αύτοδιοικήσεως 
πρωτοβουλίες των πολιτών ή της γειτο
νιάς, προμηνά τον αύτοδιακανονισμό σαα 
πολυάριθμα μικρότερα συστήματατά του

Νομικά δέματα

καί αν δέν έλθει καμμιά κατάλληλη 
βοήθεια άπό τό ύπερκείμενο σύστημα 
(π.χ. μέσω των κοινωνικών ύπηρεσιών), 
δέν έπανέρχεται πιά τό σύστημά μας στήν 
παλιά του Ισορροπία. Ή  «συνοικία 
άνατρέπεται», άλλάζει ό χαρακτήρας της, 
βυθίζεται, π.χ. πορνοποιεΐται. Ή  εξέ
λιξη αύτή μπορεί νά σταθεροποιηθεί 
καί μάλιστα νά έπιταχυνθεΐ μέ σωρευόμε- 
νες συζεύξεις όπισθοδρομήσεως. Τέλος, 
έπιζεΐ τό τμήμα τής πόλεως σάν σύστημα, 
πάντοτε μέ νέες μορφές καί νέο περιεχόμε
νο.

Μ* αύτό τόν τρόπο, χάνει μιά συνοικία, 
π.χ. καί τό χαρακτήρα της σάν κατοικη- 
μένη ή έπαγγελματική μεταβάλλεται σέ 
συνοικία ψυχαγωγίας, μέ ύψηλότερο πο
σοστό εγκληματικότητας. Οί έδώ ζη
τούμενες ένδείξεις είναι έμμεσες γιά τά 
διάμεσα ή τελικά άποτελέσματα τών δια
ταράξεων καί τών έξισορροπήσεών τους. 
Δέν είναι αίτιες, άλλά άπλές εκδηλώσεις 
μιας καταστάσεως, ιδιαίτερα μιας έξε- 
λίξεως.

Ενδείξεις και διαδικασία 
αποφάσεων

Οί ενδείξεις είναι πληροφορίες γιά

παρακίνηση, πού διευκολύνουν τήν δια
δικασία τών άποφάσεων γιά τις έγκλημα- 
τολογικές στρατηγικές, δηλαδή πρέπει 
νά έπιδρουν στούς άστυνομικούς τρόπους 
δράσεως. Οί ένδείξεις θά πρέπει νά έπιτρέ- 
πουν τελικά στήν ’Αστυνομία, τή δέουσα 
άναζήτηση γιά τά αίτια τής έγκληματικό- 
τητας σάν δεύτερη άπασχόληση.

Πρέπει, άπό τό ένα μέρος νά έμποδί- 
ζουν, μέ τις άντίστοιχες παρατηρήσεις 
καί έκτιμήσεις τήν άδράνεια (φτάνοντας 
μέχρι τήν «έπιστημονική έπεξήγηση») 
καί άπό τ* άλλο τήν τυφλή κουραστική 
δράση.

Είναι τά στοιχεία μιας άναλύσεως πα
ραγόντων, πού πρέπει νά εξυπηρετεί στό 
νά μειώνει ένα μεγάλο άριθμό δυνατών 
περιστατικών, σέ λίγους βασικούς παρά
γοντες, ή οποία, άπό τό ένα μέρος προσέ
χει άκόμα καί τις ποικιλίες τών στοιχείων 
ενώ άπό τό άλλο έχει νά έξεύρει τήν κοινή 
ονομασία του συστήματος πού μπορεί 
νά βρίσκεται στήν παρέκκλιση άπό τό 
κανονικό (μέ κάθε επιφύλαξη ώς πρός 
τήν έννοια «κανονικό»).

Ή  άνάπτυξη μιας διαδικασίας σάν 
μιά άπόφαση έγκληματολογικής στρατηγι
κής, πού πρέπει νά ύπολογίζει αύτές τις 
ενδείξεις, άρχίζει μέ τήν οίκοδόμηση μιας 
βάσεως πληροφοριών καί τήν άνάλυση

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΝ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΟΡΚΟΥ !
Του κ. ΗΛΙΑ ΚΟΥΡΚΟΥΒΑΤΗ, Δικηγόρου

Η ΕΠΙΚΡΑΤΟΎΣΑ έν Έλλάδι 
θρησκεία· της Ανατολικής ’ Ορθο
δόξου Εκκλησίας δέχεται τελευ
ταίως ήχηρόν ράπισμα υπό της 
νόμω κρατούσης Πολιτείας. Βε
βαίως δέν ά* ήκομεν εις τούς αύστη- 
ρώς προσηλωμένους εις τό σύστημα 
τούτο. Ούτε άντιθέτως έπικροτοΰ- 
μεν τόν παντελή χωρισμόν τής 
’Εκκλησίας άπό τής Πολιτείας. Τασ- 
σόμεθα ύπέρ μιας ειρηνικής τελεο
λογικής καί προ παντός πνευματι
κής σύνοδοιπορίας άμφοτέρων. Διότι 
πιστεύομεν ότι δέν υπάρχουν ου
σιώδεις πηγαί διαφορών* άλλά καί 
αν ύπάρχουν δύναται νά επιλυθούν 
έν τώ πλαισίω άκριβώς του σκο- 
πουμένου άποτελέσματος, λαμβα- 
νομένου ύπ’ οψιν του γεγονότος ότι 
ή μέν Πολιτεία δέον όπως είναι 
ενεργός, ή δέ ’Εκκλησία ζώσα.

Τό συγκεκριμένον πρόβλημα τί
θεται περί τήν ύποχρέωσιν δόσεως 
όρκου. Τό πρόβλημα είναι βεβαίως 
παλαιόν. Καθίσταται όμως επίκαι
ρον λόγω τών αύξανομένων τελευ
ταίως περιπτώσεων άρνήσεως τής

780

νομικώς άναγνωριζομέ* ·ης ύπο- 
χρεώσεως δόσεως όρκου έν δίκαις, 
έπί τώ λόγω ότι οί καλούμενοι πρύς 
δραισιν δηλουσιν ότι είναι άθεοι 
καί ότι «όταν τούς έβάπτιζαν δέν 
τούς έρώτησαν». Καί ότι μέν είναι 
άθεοι, τούτο μόνον πνευματικήν 
άναπηρίαν δεικνύει* διότι όπως ου- 
δείς στερείται μητρός, ουτω καί 
ουόεις στερείται t /εου. 1 ο οτι όε 
«δέν τούς έρώτησαν όταν τούς 
έβάπτιζαν» είναι μέν ά*'όητον έπι- 
χείρημα, διότι ήδύναντο μεταγενε
στέρους νά ά'·ανήψουν, έμπεριέχει 
όμως τήν εύθύνην τής ’Εκκλησίας 
ήτις έφαρμόζουσα τό σύστημα τού 
νηπιοβαπτισμού δέν συνοδεύει τούτο 
διά καταλλήλου κατηχήσεως καί 
άγωγής.

Κατά τό ίσχΰον Σύνταγμα « ’Επι
κρατούσα έν Έλλάδι θρησκεία είναι 
ή τής ’Ανατολικής ’Ορθοδόξου τού 
Χριστού Εκκλησίας». Κατά δέ τό 
άρθρον 13 παρά*/ραφος 5 «Ούδείς 
όρκος επιβάλλεται άνευ νόμου όρί- 
ζοντος καί τόν τύπον αύτοΰ». Συ- 
νωδαί δέ τής άνωτέρω' παραγράφου

διατάξεις άπαντώνται έν τε τώ Κώ- 
δικι Πολιτικής Δικονομίας ώς καί 
έν τώ Κώδικι Ποινικής Δικονομίας, 
παραγγέλλουσαι όπως, μάρτυς προσ- 
ερχόμενος ίνα καταθέτη εις δίκην 
ύποχρεούται νά όμόση θέτων τήν 
χεΐρα έπί τού Τεροΰ Εύαγγελίου, 
καί καθορίζουσαι σαφώς τόν τύπυν 
τού όρκου. Περαιτέρω δέ παραγ- 
γέλλουσιν όπως, εάν ό μάρτυς πρε- 
σβεύη γνωστήν θρησκείαν ή δόγμα 
υπό τών οποίων ορίζεται ίδιος τύπος 
όρκου, ό όρκος δίδεται κατά τόν 
τύπον τούτον. Τέλος έάν ό μάρτυς 
δηλώση ένώπιον τού δικαστηρίου 
ή τού δικαστοΰ ότι ούδεμίαν πρε
σβεύει θρησκείαν ή πρεσβεύει θρη
σκείαν μή έπιτρέπουσαν τόν όρκον, 
ό όρκος δίδεται ώς διαβεβαίωσις 
κατά τόν ύπό τού νόμου καθοριζό- 
μενον τύπον. Ούτως έχει ή κατά- 
στασις άπό πλευράς κειμένης νομο
θεσίας.

Ή  ’Ανατολική όμως ’ Ορθόδοξος 
’Εκκλησία, άλλως διδάσκει έπί τού 
θέματος, θεωρούσα τόν όρκον ώς 
έκδήλωσιν παντελούς έλλείψεως



της καταστάσεως καί τελειώνει μέ τόν 
ϊλεγχο των τυπικών άποτελεσμάτων. 
Αύτη ή διαδρομή πρέπει πάντοτε νά τη
ρείται στή διαδικασία κάθε άποφάσεως.

Πρέπει άκόμα νά παρατηρήσουμε είδι- 
κώτερα, πόσο είναι μακροπρόθεσμες καί 
περιεκτικές οί παραστάσεις για τό σκοπό 
της διαδικασίας των άποφάσεων. Πρέπει 
νά προβάλλεται κάποτε ή άντίρρηση εδώ 
ότι αύτές οί παραστάσεις είναι άπατηλές 
ώστε οί υπεύθυνοι άστυνομικοί γιά τΙς 
τοπικές στρατηγικές κατά του έγκλήματος 
νά έχουν άρκετό χρόνο, γιά νά μπορούν 
νά έπιλύσουν τά καθημερινά καί ad hoc 
έμφανιζόμενα οργανωτικά καί προσωπικά 
ζητήματα* έτσι, ή άντίρρηση τούτη δέν 
καταντά πολύ άντιθετική. Ή  έγκλημα- 
τολογική ‘Αστυνομία κινείται δυστυχώς 
πάντοτε πολύ πρακτικά, μέ αύτοσχεδια- 
σμούς καί βραχυπρόθεσμες λύσεις. ’Από 
τό άλλο μέρος, εξάλλου ή άντίρρηση αυτή 
άποδείχνει τήν άνάγκη γιά έκπαίδευση 
καί εισαγωγή μικρών «καθαρισμών τών 
σκέψεων» πού πραγματοποιούνται άπό 
ειδικότερα έκπαιδευμένους επιτελικούς 
άστυνομικούς, οί όποιοι πρέπει νά σχεδιά
ζουν τά πορίσματα της ‘Αστυνομικής σέ 
τοπικές στρατηγικές, θεμελιώδεις, άκρι- 
βεϊς, φειδωλές σέ δυνάμεις καί άποτελε- 
σματικές γιά τήν καταπολέμηση της 
έγκλη ματικότητας.

Τό προνόμιο τής γνώσεως 
στήν Αστυνομία

‘Εμφανίζεται σάν άποφασιστικό στό 
ρόλο της ‘Αστυνομίας τό προνόμιο νά τά 
γνωρίζει όλα: Θεωρώντας τον λειτουργικό 
ρόλο της ‘Αστυνομίας σέ σχέση μέ 
τό έρευνόμενο σύστημα καί βλέποντας 
τό σύστημα αύτό σάν «κυβερνητικό» 
πρότυπο, παρουσιάζεται ή ‘Αστυνομία 
σάν δέκτης αύτου του συστήματος, πού 
δηλώνει τίς άναμενόμενες προϋπάρχουσες 
καί ύφιστάμενες διαταράξεις του συστή
ματος στήν κατευθύνουσα μονάδα (δηλα
δή σέ ένα μέρος τών πολιτειακά ύπεύ- 
θυνων, σέ ένα μέρος της διοικήσεως). 
Ή  ύπάρχουσα άντίστοιχη κατευθυντήρια 
μονάδα έξετάζει ποιά συμψηφιστικά μέ
τρα πρέπει νά προγραμματίζωνται καί 
διαβιβάζει στούς έκτελεστές (διοίκηση) 
τίς άντίστοιχες διαταγές ή κατευθυντή
ριες όδηγίες. Αύτές πρέπει νά κατευθύ- 
νωνται πρός τή βασική γραμμή, μέ τούς 
άντίστοιχους χειρισμούς.

Τέτοιο κανονιστικό πρόγραμμα μπορεί 
νά προδιαγράφει όρισμένη άντίδραση γιά 
κάθε παρέκκλιση άπό τά προβλεφθέντα 
όρια. Τά έγκληματοπολιτικά καί κοινω

νικό—πολιτικά υιοθετημένα έπιχειρη- 
σιακά σχέδια της ‘Αστυνομίας πιστο
ποιούν τήν ύπαρξη τέτοιου προγράμματος 
σέ άπροσδιόριστες διαταράξεις τών κα
νόνων του συστήματος. ‘Αλλά ή έκλογή 
της σωστής άντιδράσεως μπορεί νά άκο- 
λουθήσει καί τήν άρχή τής περιπτωσιολο
γίας, όπου δοκιμάζονται πολλές έναλλασ- 
σόμενες άντιδράσεις, ώς 6του βρεθεί μιά 
μέθοδος πιό κατάλληλα ρυθμισμένη πρός 
τήν κατάσταση τής έπανορθώσεως τής 
διαταράξεως. ‘Εδώ άναρωτιέται κανένας, 
άν αύτοί οί πειραματισμοί όδηγουν άπο- 
τελεσματικά, σέ σύντομο χρόνο, στήν έξοι- 
κονόμηση προσωπικού καί διαθεσίμων 
μέσων. Ή  διαδικασία τής διορθώσεως γί
νεται (έδώ) πιό γρήγορη καί άποτελεσμα- 
τική άν ό διευθύνων διαθέτει γι* αύτά 
ένα πρότυπο, γιατί τότε οί προγνώσεις γιά 
τά άποτελέσματα θά πετυχαίνουν έναλ- 
λασσόμενες ή έξισωμένες άντιδράσεις.

Σέ συντομία: Μιά πρώτη σκέψη γιά 
πρότυπα στό έπίπεδο τής θεωρητικής 
έγκληματολογικής στρατηγικής διευκολύ
νει καί διαφωτίζει τήν άστυνομική έκείνη 
πρακτική πού κινείται μέ κατευθυντήριο 
σκοπό καί έξοικονόμηση δυνάμεων, σέ 
σύμπραξη μέ άλλες ‘Αρχές, γιά τή βρα
χυπρόθεσμη καί μεσοπρόθεσμη διόρθωση 
τών διαταράξεων τού τοπικού κοινωνικού 
συστήματος (τών κανόνων).

«φόβου θεού». *0 Χρίστος εις τήν 
επί του ορούς ομιλίαν καθορίζει σα
φώς τήν θέσιν του πιστού έναντι τού 
δρκου. Λέγει λοιπόν: «Πάλιν ήκού- 
σατε 8τι έρρέθη εις τούς άρχαίους, 
μή έπιορκήσης, άλλα έκπλήρωσον 
εις τόν Κύριον τούς δρκους σου.
Εγώ δέ σάς λέγω, νά μή όμόσητε 

μηδόλως* μήτε εις τόν ουρανόν διότι 
είναι θρόνος Θεού* -μήτε εις τήν 
γην διότι είναι ύποπόδιον τών πο- 
δών αύτου* μήτε εις τά 'Ιεροσόλυμα, 
διότι είναι πόλις του μεγάλου βα- 
σιλέως* μήτε εις τήν κεφαλήν σου 
νά όμόσης, διότι δέν δύνασαι μίαν 
τρίχα νά κάμης λευκήν ή μέλαιναν. 
’Αλλ* άς είναι ό λόγος σας, Ναί, 
Ναί* Ου, Οΰ. Τό δέ πλειότερον 
τούτων είναι εκ τού πονηρού» 
(Ματθ. Κεφ. ε' παρ. 33—37). Σχε- 
τικώς ό 3Απόστολος Ιάκωβος έν 
τη καθολική ’Επιστολή του γράφει: 
«Πρό πάντων δέ αδελφοί μου μή 
όμνύετε, μήτε τόν ούρανόν, μήτε 
τήν γην, μήτε άλλον τινά δρκον. 
’Αλλ’ έστω υμών, τό ναί, ναί, καί 
τό ου, οδ* διά νά μήν πέσητε υπό 
κρίσιν» (Έπιστ. *Ιακ. Κεφ. ε' παρ. 
1 2 ) .

'Τφίσταται λοιπόν πλήρης διάστα- 
σις απόψεων επί τού δρκου μεταξύ 
νόμου καί Χριστιανικής θρησκείας. 
Διότι ό μέν πιστός Χριστιανός ύπο- 
χρεοΰται νά όμόση, κατά παρώβάσιν 
του Εύαγγελίου καί τών πατερικών 
κειμένων, ενώ ό μέν τύποις μόνον 
φέρων τήν ιδιότητα τού Χριστιανού 
όμνύει έλαφρα τή συνειδήσει, διότι

τό επιτάσσει ό νόμος, ό δέ ά ήκων 
εις γνωστήν θρησκείαν ή παριστά- 
νων τόν άθεον μηδέ·α όμνύει δρκον. 
Συνεπώς ή κρατούσα Θρησκεία 
εύρίσκεται έν ύποδεεστέρα θέσει, 
διότι ύποχρεοΰται νά πράξη τι έν 
άντιθέσει πρός τήν διδασκαλίαν της, 
δπερ* νομικώς άποτρέπεται διά τάς 
άλλας θρησκείας. Μέ αποτέλεσμα 
είλικρινώς θρησκεύοντες, νά άπο- 
φεύγουσι τήν μαρτυρίαν, έν δψει 
τών βαρυτάτων έπιτιμίων τών προ- 
βλεπομένων ύπό της θρησκείας διά 
τούς όρκιζομένους, καί ουτω νά 
στερείται ή πολιτεία έν τή απονομή 
της δικαιοσύνης, ούσιωδών πολλά- 
κις μαρτύρων.

Βεβαίως δέν παροράται τό γεγο
νός, δτι ή θέσπισις τών νομικών 
περί δρκου έπιταγών, έγένετο έπί 
σκοπώ περιορισμού τής ψευδομαρ
τυρίας. Παρατηρητέον 8μως δτι ό 
πιστός Χριστιανός, έάν κληθή ώς 
μάρτυς, θά καταθέση τάληθή, έστω 
καί άν δέν όρκισθή. Διότι ουτω 
κελεύει ή θρησκεία. Ό  άπιστος 
δμως, δσαι καί όποΐαι καί άν έπα- 
πειληθοΰν ποιναί διά τήν ψευδομαρ
τυρίαν, καί έάν έτι όρκισθή, δέν 
παρέχει άτφαλώς τεκμήρια ά·»τι- 
κειμενικής καί άνηθους καταθέ- 
σεως. Άπόδειξις τής άληθείας τών 
άνωτέρω συλλογισμών άποτελεί τό 
γεγονός, δτι παρά τάς προβλεπο- 
μένας βαρείας ποινάς, ή ψευδομαρ
τυρία δέν έξέλιπεν, άντιθέτως πλη- 
θύνονται όσημέραι αί έπί ψευδομαρ
τυρία δίκαι.

Ούτως έχόντων τών πραγμάτων 
έπιτακτική προβάλλει ή άνάγκη 
μεταρρυθμίσεως τής κειμένης νο
μοθεσίας, έπί τώ τέλει 8πως πρα- 
γματωθή καί έν τή πράξει τό σύ
στημα τής νόμω κρατούσης Πολι
τείας. Καί ή μόνη ορθή λύσις είναι 
ή άναγνώρισις εις τούς πιστούς 
Χριστιανούς τού δικαιώματος τής 
άνομωτί καταθέσεως έν δίκαις. Ού- 
τω καί ή Πολιτεία θά λάβη χεΐραν 
βοήθειας έν τή άπονομή τής δικαιο
σύνης καί ή ύποχρέωσις τού Χρι
στιανού, όπως διάγη βίον σύμφω
νον πρός τό Εύαγγέλιον καί τάς 
πατερικάς έπιταγάς, θά προστα- 
τευθή. Διότι ή Πολιτεία έχει ύπο- 
χρέωσιν νά βοηθήση καί προάσπιση 
τήν Χριστιανικήν πίστιν, συμβώλ- 
λουσα ουτω εις τήνέκτελμάτωσιν τών 
Εκκλησιαστικών πραγμάτων. Εις 
τάς παρούσας δέ δύσκολους στιγμάς, 
δτε ή θρησκεία μας, τά ιδανικά μας, 
τό έθνος μας, ή ύπόληψίς μας τελικώς 
ως άνθρώπων, διασύρονται καί δια
κωμωδούνται ύπό ποικιλωνύμων καί 
ποικιλόμορφων θεωριών καί έντύ- 
πων, ώς τό έπαίσχυντον «κόκκινο 
βιβλιαράκι», θά άπετέλη βαρεΐαν 
άμέλειαν τής Πολιτείας έναντι τής 
νεότητος, ή ολιγωρία της. ’Απαι
τείται συνεπώς διαρκής *έγρήγορσις 
καί έτοιμότης. Καί θέλομεν νά 
πιστεύω μεν δτι εις αύτήν τήν κα- 
τάστασιν έπιφυλακής, ή Πολιτεία 
θά έχη τήν καλήν διάθεσιν νά παρ α
σταθή.
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'Υπό: ΑΝ ΔΡΟΜ ΑΧΗΣ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ  
’ Ανθυπομο ιρ άρχου

Π ΡΟ ΣΦ ΑΤΑ στοιχεία άπό την 
Στατιστικήν 9Επετηρίδα Χωροφυ
λακής και από την Στατιστική τής 
Δικαιοσύνης τεκμηριώνουν για μία 
ακόμη φορά δτι ή γυναικεία εγκλη
ματικότητα στην 'Ελλάδα παρα
μένει σέ εξαιρετικά χαμηλό επί
πεδο. Συγκεκριμένα υπολογίζεται 
μεταξύ 7—10 ο Jo.

Το χαμηλό γενικά ποσοστό τής 
γυναικείας εγκληματικότητας συγ
κεντρώνει την διεπιστημονική 
περιέργεια και έχει γίνει αντικεί
μενο πλήθους μελετών.

Ορισμένοι ειδικοί προβάλλουν σάν 
επιχείρημα τήν ασθενή μυϊκή δύ
ναμη και τήν ψυχική ευαισθησία τής 
γυναίκας πού δεν τής επιτρέπουν 
να συμμετεχη σέ συγκλονιστικές 
πράξεις όπως π.χ. μία ληστεία. 
Σπάνια λοιπόν συναντήσαμε ώς σή
μερα γυναίκα ληστή ή αρχηγό σπεί- 
ρας.

"Αλλοι ειδήμονες αποδίδουν το 
φαινόμενο αυτό στο δτι ή γυναίκα 
συνήθως ενθύνεται γιά τις οικιακές 
εργασίες και τήν περιποίηση των 
παιδιών χωρίς νά τής αποσπούν 
την προσοχή άλλου είδους ένδια-
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φέροντα. 9Από τήν γννοικολογική 
άποψη, ορισμένες φάσεις δπως ή 
εφηβεία, ή κλιμακτήριος, ή εγκυ
μοσύνη, ευαισθητοποιούν ιδιαίτερα 
τον οργανισμό γεγονός, πού έχει 
αντίκτυπο στήν συμπεριφορά καί 
συνεπώς στήν εγκληματικότητα. 9Ε ξ  
άλλου ορισμένοι ερευνητές υποστη
ρίζουν δτι ή γυναικεία εγκληματικό
τητα κορυφώνεται ο τήν φάση τής 
εφηβείας καί στήν συνέχεια στήν 
φάση δπου τά χαρακτηριστικά τού 
φύλου αποδυναμώνονται δηλαδή στήν 
κλιμακτήριο. Τά δικά μας d) στ όσο 
στοιχεία μάς πληροφορούν δτι οι 
περισσότερο εγκληματικές ηλικίες 
τόσο γιά τούς άνδρες δσο καί γιά 
τις γυναίκες είναι οι «ώριμες», 
δηλαδή μεταξύ 35 καί 50 ετών, σε 
εκείνες δηλαδή πού τό άτομο φέρει 
το βαρύτερο φορτίο τών οικογενεια
κών και επαγγελματικών υποχρεώ
σεων καί ύφίσταται τις Ισχυρό
τερες πιέσεις.

Οι δικαστικοί άπό τήν πλεΐ'ρά 
τους υποστηρίζουν τήν άποψη δτι· 
οι γυναίκες δέν υποφέρουν τήν στέ
ρηση τής ελευθερίας μέ τήν ίδια 
αντοχή όπως οι άνδρες καί γιά τον 
λογο αυτό δείχνονται συχνά επιει

κέστεροι, καταδικάζοντάς τες σέ 
βραχύτερες ποινές φυλακίσεως.

Σπάνια εξ άλλου καταδικάζονται 
σέ πρόσκαιρο ή Ισόβιο κάθειρξη. 'Η  
διαπίστωση έχει γίνει σέ παγκό
σμια κλίμακα. Οι γυναίκες τρό
φιμοι τών φυλακών αντιστοιχούν 
μόνον σέ 6— 8 ο ]ο τού ποινικού 
πληθυσμού.

'Η  γυναίκα υποφέρει περισσό
τερο από τον άνδρα στή φυλακή. 
Δυσκο?<.εύεται νά προσαρμοστή στήν 
νέα κατάσταση καί συχνά ή συμ
βίωση τής είναι προβληματική. Τά 
κρούσματα τής ομοφυλοφιλίας δέν 
είναι σπάνια στά σωφρονιστικά κα
ταστήματα τών γυναικών αλλά είναι 
κυρίως παροδικά. Μέ τήν έξοδο άπό 
τό ίδρυμα επανέρχεται στήν ομαλή 
ζωή.

'Η  γυναίκα καταβάλλει περισσό
τερες προσπάθειες άπό τον άνδρα 
γιά νά παραμείνη άξιοπρεπής καί 
ευπαρουσίαστη στήν φυλακή. 'Η  
διάθεσή της κμί δ ψυχικός της κό
σμος μεταβάλλονται δταν τής δί
δεται ή ευκαιρία νά καλλωπίζεται, 
πράγμα πού τής επιτρέπει νά δια- 
τηρή τήν προσωπικότητά της.



Έγκληματογόνοι
παράγοντες

Πρέπει νά ύπογραμμισθή δτι οι 
μορφές της γυναικείας εγκληματικό
τητας είναι εντελώς διαφορετικές 
από έκείνες της έγκληματικότητας 
των άνδρών.

CH  εγκληματικότητα των άνδρών 
χαρακτηρίζεται συνήθως άπό μυϊκή 
βιαιότητα ενώ σέ πολλές περι
πτώσεις συνδέεται και είναι χαρα
κτηριστική μέ τήν κοινωνική, πνευ
ματική και οίκονομική κατάσταση 
τον ατόμου.

9Αντίθετα, στήν γυναικεία εγκλη
ματικότητα συναντάται διάχυτα το 
συναισθηματικό στοιχείο και ή ψυ
χολογία του φύλου ανάλογα μέ τήν 
ήλικία τής έγκληματίου καί τήν 
φάση πού διανύει, αν δηλαδή βρί
σκεται στο στάδιο τής εφηβείας, 
τής εγκυμοσύνης, τής κλιμακτηρίου, 
του γήρατος.

Τα συναισθηματικά χαρακτηρι
στικά του φύλου πού εκδηλώνονται 
στις εγκληματικές πράξεις των 
γυναικών τά συναντάμε καί στήν 
ασυναρτησία τής συμπεριφοράς των 
ψυχοπαθών γυναικών. c Υπάρχουν 
πολλές περιπτώσεις διανοητικά άνα- 
πήρων ή άνωρίμων γυναικών πού 
καταλήγουν στήν πορνεία άπό υπερ
βολικό συναισθηματισμό.

'Η  εγκληματικότητα των γυ 
ναικών μεταβάλλεται διαρκώς. Τό 
ποσοστό της εχει άρχίσει σήμερα 
νά αύξάνη, ενώ παράλληλα παρατη- 
ρειται μιά σκλήρυνση καί άρρενο
ποίηση τής γυναίκας.

νΑλλοι παράγοντες πού προδια
θέτουν γιά αντικοινωνική —  εγκλη
ματική συμπεριφορά είναι:

—ή διαβίωση σέ διαλυμένη οικο
γενειακή εστία,

—ό χαμηλός δείκτης νοημοσύνης, 
—ή άνεργία, ή έλλειψη επαγγελ

ματικού προσανατολισμού,
—οι χαλαροί οίκογενειακοί δεσμοί, 
—5 άλκοολισμός στήν οικογένεια 

ή ο άτομικός άλκοολισμός,
—ή πορνεία,
—ψυχικά τραύματα προερχόμενα 

άπό δυσμορφία ή Αναπηρία.

Εγκλήματα γυναικών

Τά αιματηρά εγκλήματα τών 
γυναικών στόχο κυρίως έχουν τον 
σύζυγο, τον φίλο ή τήν άντίζηλο, 
σχεδόν ποτέ τούς γονείς. Πρόκειται

συνήθως γιά γυναίκες ηλικίας άνω 
τών 30 ετών. Τις περισσότερες φορές 
χρησιμοποιούν κοπτερά καί θλα
στικά όργανα. νΕχουν πλήρη συνεί
δηση τών πράξεών τους καί παρα
μένουν Αμετανόητες γιά μεγάλο χρο
νικό διάστημα έχοντας έτσι ικανο
ποιήσει τά εκδικητικά τους συναι
σθήματα.

Σήμερα παρουσιάζεται καί τό 
φαινόμενο νεαρών κοριτσιών πού 
σκοτώνουν γιά νά ληστέψουν. Πρό
σφατο είναι τό παράδειγμα τών 
δύο Γαλλίδων πού ταξίδευαν μέ 
ώτο—στοπ καί σκότωσαν εν ψυχρώ 
έναν οδηγό γιά νά τον ληστέψουν.

ΟΙ περιπτώσεις τών παιδοκτο
νιών δεν είναι δυστυχώς σπάνιες καί 
συγκεκριμένα οι δολοφονίες βρε
φών. 'Η  παιδοκτόνος υποφέρει συ
χνά άπό μοναξιά έχει έγκαταλειφθή 
ή είναι θύμα κοινωνικών διακρίσεων 
καί οικογενειακών συγκρούσεων. 
Συμβαίνει συχνά ή παιδοκτόνος νά 
σκοτώση επειδή τής τό ζήτησε δ 
σύζυγος ή δ φίλος ή άκόμα καί μέ 
τήν συγκατάθεσή του. Συχνά οι 
παιδοκτόνοι είναι γυναίκες παθη
τικού χαρακτήρα καί διανοητικά 
καθυστερημένες. Σχεδόν πάντοτε ή 
παιδοκτονία διαπράττεται σέ στιγμή 
ψυχικής διαταραχής, π.χ. άμέσως 
μετά τον τοκετό.

Τά περιστατικά εγκατάλειψης καί 
παραμέλησης άνηλίκων είναι συχνά. 
ΟΙ δράστιδες είναι συνήθως Ανύ
παντρες μητέρες καί γενικά γυ 
ναίκες πού δεν γνωρίζουν πού πρέπει 
νά Απευθυνθούν γιά νά τούς παρα
σχεθεί κοινωνική περίθαλψη καίπρο- 
στασία.

Οι περιπτώσεις σκληρότητας, σα- 
διομού καί βαναυσότητας σέ βάρος 
παιδιών, πολλές φορές θανάσιμες 
γιά τά Αθώα θύματα, πληθαίνουν 
συνεχώς. Καί εδώ, συχνά συμβαίνει 
ή εγκληματίας νά ενεργή μέ τήν 
Ανοχή τού συζύγου ή φίλου.

Πρέπει τέλος νά λεχθή δτι στις 
περισσότερες περιπτώσεις εγκλη
μάτων σέ βάρος παιδιών οι δρά- 
στιδες είναι πολύ νέες μητέρες τής 
εφηβικής καί μετεφηβικής ηλικίας 
καί ουδέποτε συνειδητοποίησαν τις 
ευθύνες τους. Τό παιδί είναι Ανεπι
θύμητο καί τις φέρνει σέ Αδιέξοδο, 
σέ τραγική μάλιστα κατάσταση σέ 
περίπτωση πού είναι Ανύπαντρη 
καί γίνει δ στόχος τών επιθέσεων 
τής μικροκοινωνίας πού τήν περι
βάλλει. 'Η  γυναίκα αισθάνεται δτι 
τό σύνολο τήν Απορρίπτει καί Αντι
δρά «εξαφανίζοντας» τό αίτιο τής 
δυστυχίας της, επιθυμώντας έτσι

νά έξαγορασθή στά μάτια τού κό
σμου. Πρόκειται κυρίως γιά περι
στατικά πού συμβαίνουν στήν ύ 
παιθρο γιατί ή γυναίκα τής πόλης 
κρύβεται πίσω Από τήν Ανωνυμία 
πού τής προσφέρεται. Στούς κοινω
νικούς καταναγκασμούς προστίθεν
ται σχεδόν πάντοτε καί οι οικονο
μικοί πού Αναμφίβολα συνηγορούν 
στήν Απόρριψη καί Απομάκρυνση 
τού νέου «αιτίου» εξόδων.

'*Ενα άλλο Αδίκημα εις βάρος τών 
νέων πού αυξάνει διαρκώς, Αλλά πού 
σπάνια έρχεται στήν επιφάνεια γιά 
νά μήν έκθέση καί τά δύο μέρη, είναι 
ή Αποπλάνηση τών Ανηλίκων Από 
μεγαλύτερης ηλικίας γυναίκες. 9Εδώ 
πρέπει νά προσθέσουμε καί τά περι
στατικά τής αιμομιξίας πού 90 ο ]ο  
παραμένουν άγνωστα. Οι δράστιδες 
είναι συνήθως γυναίκες, μειωμένης 
νοημοσύνης, πού κυβερνώνται Από 
πρωτόγονα ένστικτα καί παρορμή- 
σεις.

Τό δηλητήριο είναι τό Αγαπη
μένο οπλο τών γυναικών γιατί δέν 
Απαιτεί σωματική δύναμη καί είναι 
Αναίμακτο. Τό μεταχειρίζονται προ- 
κειμένου νά εκδικηθούν τον άπιστο 
ή βασανιστικό σύζυγο, τον φίλο, 
τήι Αντίζηλο, μιά μισητή γυναίκα 
ή τέλος νά «ρυθμίσουν» οικονομικές 
καί κληρονομικές διαφορές. Οι δηλη- 
τηριάστριες είναι συνήθως γυναίκες 
ώριμης ηλικίας. Πολλά περιστατικά 
εγκληματικών δηλητηριάσεων συνα
ντάμε στήν ύπαιθρο οπού οι δρά- 
στιδες χρησιμοποιούν συνήθως γε
ωργικά φάρμακα.

Οι γυναίκες πυρομαν εις ή εμπρή
στριες είναι στήν πλειονότητα Ανώρι
μοι χαρακτήρες καί διανοητικά κα
θυστερημένες. Συχνά πρόκειται γιά 
νευρωτικά—  μελαγχολικά άτομα πού 
ενεργούν υπό τήν επήρεια φαντασιώ
σεων καί γιά εκδίκηση.

9Άλλο Αδίκημα καθαρά γυναικείο 
είναι ή συκοφαντία μέ τά Ανώνυμα 
γράμματα. Είναι κυρίως έργο γυ 
ναικών μεγάλης ηλικίας Ανυπάν- 
δρων ή γυναικών πού ζούν στήν 
Απομόνωση καί διανύουν τήν δυσκο- 
λώτερη φάση τής ζωής τους, τήν 
κλιμακτήριο. Συνειδητοποιούν δτι 
χάνουν κάτι Από τήν θηλυκότητά 
τους καί κατά κάποιο τρόπο παρα
μερίζετα ι. Τό γεγονός αυτό τούς 
εξάπτει τήν περιέργεια γιά τήν 
ζωή τών Ανθρώπων τού περιβάλ
λοντος τους καί μιά κάποια κα- 
κεντρέχεια γιά δσους Απολαμβά
νουν δ,τι αυτές νομίζουν δτι στε
ρούνται.
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εγκληματικότητα

9Η  ψευδορκία είναι ανχνά αδί
κημα που βαρύνει τις γυναίκες. 
Καταφεύγουν σ’ αυτό, προκειμένου 
να βοηθήσουν κάποιο αγαπητό τους 
πρόσωπο.

*0 εκβιασμός είναι συχνά το 
δπλο τής έρωτομανοϋς και το χρη
σιμοποιεί προκειμένου να συνέχιση 
τις σχέσεις της με το πρόσωπο του 
ενδιαφέροντος της.

”Ενα αδίκημα πού σήμερα σημειώνει 
αλματώδη αύξηση είναι ή απάτη. Το 
αδίκημα αυτό έχει άμεση συνάρ
τηση με την θέση τής γυναίκας 
στην κοινωνία. Στο παρελθόν οι 
απάτες των γυναικών περιστρέ
φονταν γύρω άπό αντικείμενα του 
νοικοκυριού, ενδύματα, κοσμήματα 
και ήταν συνήθως μικρής σχετικά 
αξίας. Σήμερα πού ή γυναίκα έχει 
λάβει ενεργητική θέση στην οικο
νομική ζωή και συχνά διευθύνει 
επιχειρήσεις, ανταγωνίζεται πλέον 
τον άνδρα στο μέγεθος των άπατων. 
Πολύ συχνά τήν βλέπομε νά συμ
μετέχω και νά πρωτ οστατή σέ 
μεγάλων διαστάσεων απάτες σε 
βάρος διαφόρων οργανισμών και 
επιχειρήσεων. Στο σημείο αυτό πρέ
πει νά τονισθή ότι με τήν υψηλή 
μόρφωση πού λαμβάνει ή γυναίκα 
σήμερα, έχει αρχίσει ήδη νά συμμε- 
τέχη οέ εύρεϊα κλίμακα στην εγκλη
ματικότητα «λευκού περιλαίμιου», 
δηλαδή στην εγκληματικότητα των 
διανοουμένων. Πρόσφατα περιστα-
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τικά απάτης με αντικείμενο φαρ
μακευτικά προϊόντα ενοχοποιούσαν 
μεγάλο αριθμό γυναικών ιατρών, 
φαρμακοποιών, οικονομολόγων,
στελεχών επιχειρήσεων. . .

Δύο μορφές κλοπής είναι αδική
ματα χαρακτηριστικά γυναικεία. 'Η  
κλοπή άπό οικιακές βοηθούς και οι 
κλοπές στά καταστήματα και μά
λιστα στά μεγάλα καταστήματα 
self - service.

Η  πρώτη μορφή κλοττής είναι 
σχετικά απλή και στόχο της έχει 
χρήματα ή αγαθά πού επιθυμεί, στε
ρείται ή βρίσκεται εκτεθειμένη στον 
πειρασμό τους ή οικιακή βοηθός.

'Η  δεύτερη μορφή, ή κλοπή στά 
μεγάλα καταστήματα, αποτελεί φαι
νόμενό πολύπλοκο πού απασχόλησε 
ολους τούς μεγάλους δασκάλους 
τής εγκληματολογίας. Ή  ιδιομορ
φία έγκειται στο δτι τό κλοπιμαίο 
ή πολλές φορές ή σειρά τών κλοπι
μαίων —άπό ένα άτομο, σέ μία 
και μόνον στιγμή—σπάνια είναι 
απαραίτητα στήν κλέπτρια, συχνά 
ανώτερος κοινωνικό — οικονομικής 
κατηγορίας. 01 έγκληματολόγοι ι
σχυρίζονται δτι ή μορφή αυτής τής 
κλοπής αποτελεί έκφόρτιση τής δρά-  
στιδος εξ αιτίας διαφόρων κοινω
νικών πιέσεων, οικογενειακών συγ
κρούσεων ή διαταραγμένης ψυχι
κής Ισορροπίας. Παλαιά, τήν μορφή 
αυτή τής εγκληματικότητας ονό
μαζαν « κλεπτομανία». Σήμερα ή 
συμπεριφορά αυτή συμπεριλαμβά- 
νεται στο πλήθος τών νευρώσεων.

*Η  συνενοχή και ή συμμετοχή 
σε διάφορα άδική μα τα βαρύνει συ
χνά γυναίκες πού θέλησαν νά βοη
θήσουν κάποιο άγαπημένο τους πρό
σωπο. 'Η  γυναίκα κλεπταποδόχος 
ενεργεί συνήθως γιά λογαριασμό 
κάποιου δικού της, δέν είναι δμως 
σήμερα σπάνια τά φαινόμενα κερδο
σκοπίας. "Αλλο τυπικά γυναικείο 
άδικη μα είναι τά εγκλήματα κατά 
τής τιμής. 'Η  εξύβριση και ή συ
κοφαντία είναι ή εύκολη τιμωρία τού 
εχθρού.

Ή  μαστρωπεία και ή διευκόλυνση 
άλλοτρίας άκολασίας είναι τά άδι- 
κηματα γυναικών ώριμου ήλικίας, 
είτε επειδή τό οργανωτικό και 
κερδοσκοπικό τους ένστικτο τούς 
υπέδειξε τήν κατεύθυνση, είτε ά- 
πλούστατα επειδή λόγω ήλικίας δέν 
μπορούν πλέον νά έκμεταλλευθούν 
τά δικά τους θέλγητρα.

Διαβάσαμε πρόσφατα στον τύπο 
για. . . 80ετιδα πού κατηγορήθηκε 
γιά διευκόλυνση άλλοτρίας άκολα- 
σιας, ενώ δέν είναι σπάνια τά περι

στατικά λεσβιαζουσών γυναικών πού 
εκμεταλλεύονται ένα μεγάλο αριθμό 
κοριτσιών. Τό δυστύχημα είναι δτι 
πρόκειται συνήθως γιά ήλικιωμένες 
και άρρωστες γυναίκες πού κατορ
θώνουν νά άποφυλακισθούν γρήγορα, 
συχνά χωρίς εγγύηση, και νά έπιδο- 
θούν μέ μεγαλύτερο ζήλο στήν προη
γούμενη απασχόλησή τους. 'Ως 
κοινωνική παρέλκση και δχι κα
θαρά ώς εγκληματική συμπεριφορά 
οι έγκληματολόγοι χαρακτηρίζουν 
την πορνεία, τον άλκοολισμό, τήν 
τοξικομανία, έφ9 όσον δέν σχετί
ζεται αυτή ή τελευταία, μέ τήν 
εμπορία τών ναρκωτικών, τήν αυτο
κτονία και τήν εξαφάνιση ή φυγή.

Οί γυναίκες ελευθερίων ηθών 
είναι κυρίως διανοητικά ύπολειπό- 
μενα, ανώριμα καί φυγόπονα άτομα. 
Συχνά φυλακίζονται δχι γιά τον 
τροπο ζωής τους αλλά π.χ. γιά άπό- 
κρυψη στοιχείων, συνενοχή ή άλλα 
αδικήματα πού τις εξαναγκάζουν 
να διαπράξουν οι προστάτες. Γιά 
να ελευθερωθούν άπό τις πιέσεις καί 
τους βασανισμούς τού προστάτη 
συχνά φθάνουν ώς τό έγκλημα.

Οι γυναίκες τοξικομανείς είναι 
ελάχιστες στην 'Ελλάδα. Τις Υ π η 
ρεσίες συνήθως απασχολούν περι
στατικά γυναικών αλλοδαπών τοξι
κομανών πού σχετίζονται μέ τήν 
εμπορία καί τήν διεθνή διακίνηση 
τών ναρκωτικών.

9Εάν έν τούτοις καταλογίσουμε 
μια ελαφρά τοξικομανία στήν 'Ελ- 
ληνίδα, αυτή κυρίως προέρχεται από 
τά ελαφρά ήρεμιστικά τύπου ΒA L
LIUM και STENDON γιά τήν 
λήψη τών όποιων δέν είναι απαραί
τητη ή ιατρική συνταγή. Πολλές 
γυναίκες καταφεύγουν σ9 αυτά γιά 
να θεραπεύσουν ένα άγχος πού προ- 
κάλεσε μία οικογενειακή ή οικονο
μική κρίση ή μία μικρή αϋπνία, εν
δεχομένως συνέπεια τών προηγου
μένων καταστάσεων. "Οχι σπάνια 
επερχεται ένας ψυχολογικός κυρίως 
εθισμός. Αυτού τού είδους ή τοξικο
μανία δέν έχει παρουσιάσει ώς σή
μερα σοβαρά περιστατικά αναρρί
χησης. 'Η  μέση 'Ελληνίδα αγνοεί 
τα καθ αύτώ ναρκωτικά, αντίθετα 
απο την βορειοδυτική Ευρωπαία καί 
Αμερικανίδα πού δχι μόνον τά 

χρησιμοποιούν, αλλά λαμβάνουν άπό 
πολύ νεες ενεργό ρόλο στήν διαμε
τακόμισή τους.

Τό ίδιο ισχύει καί γιά τον αλκοο
λισμό τών γυναικών στήν 'Ελλάδα. 
Τά περιστατικά είναι ελάχιστα σέ 
σύγκριση μέ τό εξωτερικό όπου ήδη 
έχει αρχίσει νά τούς απασχολεί καί



6 Αλκοολισμός τών παιδιών. Σέ 
περίπτωση πού συμβαίνει, ενδεχο
μένως να Αποτελεί μία Αντίδραση 
σέ κάποια δύσκολη κατάσταση καί εί
ναι δυνατόν να Αρχίση μια γυναίκα 
να πίνη επειδή τής συμβαίνει κάτι 
εξαιρετικά δυσάρεστο ή βρίσκεται 
σέ Αδιέξοδο. Τις περισσότερες φορές 
το περιστατικό είναι παροδικό. 'Υ 
πάρχουν έν τούτοις ενδείξεις δτι 
μέ τήν εισαγωγή στήν χώρα μας 
των ξένων βαρέων οινοπνευματωδών 
π.χ. ουΐσκυ, ή έλληνίδα πού έχει 
τήν δυνατότητα να τα προμηθευτή 
παρουσιάζει συμπτώματα Αλκοο
λισμού.

9 Ο Αλκοολισμός τών γυναικών 
συγκαταλέγεται στις κοινωνικές πα
ρεκκλίσεις πού σπάνια γίνονται γνω
στές έξ αιτίας τού σκανδάλου πού 
θά προκαλέσουν. 9Η  ελληνική κοι
νωνία διατηρεί Ακόμη το πρότυπο 
τής απλής υποταγμένης και ενά
ρετης γυναίκας νοικοκυράς. Ά π ο -  
στρέφεται και Αγνοεί τις γυναίκες 
μέ παρόμοιες Αδυναμίες και απο
κρύπτει στά πλαίσια τού δυνατού 
τά περιστατικά.

9Η  αυτοκτονία—απόπειρα ή τε
τελεσμένη πράξη—θεωρείται άπο- 
κλείνουσα συμπεριφορά και είναι 
ή Αντίδραση και ή βουβή διαμαρτυ
ρία πού προκαλεϊ μιά πίεση, μιά 
άρνηση ή στέρηση. Είναι συχνά ή 
Αντίδραση νεαρών κοριτσιών μέ Α
νώριμη προσωπικότητα πού δεν τις 
βοηθά νά υποφέρουν μία αισθηματι
κή απογοήτευση, πολλές φορές φαν
ταστική. Συχνά επιδιώκεται μόνον 
ή Απόπειρα σάν ένα είδος έκβιασμού 
ή τιμωρίας τού Αγαπημένου προ
σώπου.

Παράλληλα ή αυτοκτονία ή σκέ
ψη αυτοκτονίας είναι ή διέξοδος 
στις φαντασιώσεις καί τά άγχη τών 
νευρωτικών — μελαγχολικών γυ
ναικών ώριμης κυρίως ήλικίας, τις 
περισσότερες φορές γύρω στήν κλι
μακτήριο.

9Η  έξαφάνιση Αποτελεί ένα άλλο 
φαινόμενο Αποκλείνουσας συμπερι
φοράς καί μοιάζει μέ τήν αυτοκτο
νία στο δτι μέ τήν πράξη αυτή έξω- 
τερικεύεται μία Αντίδραση σέ μία 
Απαγόρευση. Τις Αστυνομικές υπη
ρεσίες τής χώρας έχουν Αρχίσει νά 
Απασχολούν σοβαρά οι έξ αφανί
σεις νέων εφηβικής καί μετεφη
βικής ήλικίας που Αποτελούν τήν 
πλειονότητα τών εξαφανιζόμενων 
γενικά Ατόμων καί τών δύο φύλων. 
Μεμονωμένα είναι τά περιστατικά 
Ακουσίων Απαγωγών. Τά περισσό

τερα κορίτσια γίνονται ή εύκολη 
λεία έπιτηδίων έκμεταλλευτών πού 
Αφού τούς ύποσχεθούν τήν «μεγάλη 
ζωή» ή τον γάμο στόν όποιο είναι 
εξαιρετικά ευαίσθητη ή έλληνίδα— 
τις οδηγούν στήν εκμετάλλευση.

Στο τέλος τού απολογισμού αυ
τού τίθεται τό ερώτημα: Πώς πρέπει 
νά Αντιμετωπισθή ή εγκληματικό
τητα τών γυναικών; 9Η  κοινωνία 
μας έχει ήδη συνειδητοποιήση δτι 
τά αίτια είναι στήν πλειονότητα 
κοινωνικά. 9Ο μεγάλος Αριθμός γυ
ναικών έγκληματιών Αποτελεί κοι
νωνικές περιπτώσεις καί σάν τέ
τοιες πρέπει νά εκλαμβάνονται. Μό
νον δταν θεραπευθή ή κοινωνική 
Ανάγκη θά μεταβληθή ή εγκληματι
κή συμπεριφορά. 9Ελάχιστες είναι 
οΐ περιπτώσεις . οπού ή Αντικοινω
νική συμπεριφορά οφείλεται σε ψυ
χοσωματική δυσλειτουργία. Τά πε
ριστατικά αυτά έξ άλλου τά Ανα
λαμβάνει Απ’ ευθείας ή 9Ιατρική 
επιστήμη καί προσπαθεί νά θερα- 
πεύση τις αίτιες χωρίς διάκριση 
Από τις άλλες κατηγορίες Ασθενών.
9 Η  έγκλη ματ ικότητα δέν Αποτελεί 
έδώ παρά τό σύμπτωμα μιάς Ασθέ
νειας πού θά μπορούσε νά έκδη- 
λωθή κάλλιστα καί μέ άλλου είδους 
συμπεριφορά μή κολάσιμη.

9Ο εγκληματίας μέ τήν «λομπρο- 
ζιανή» έννοια δέν υπάρχει σήμερα.
9 Υπάρχουν τεράστιες κοινωνικές Α
νάγκες πού ζητούν νά καλυφθούν.

Γιά τήν μείωση τής εγκληματικό
τητας τών γυναικών στήν χωρά 
μας θεωρούμε Απαραίτητη τήν επί
τευξη τών Ακολούθων στόχων:

’Ενίσχυση, εκσυγχρονισμό καί 
εμπλουτισμό τής κοινωνικής μας 
ύποδομής ('Ιδρύματα, υπηρεσίες, 
ειδικευμένο προσωπικό).

Εύρεία ενημέρωση τών γυναικών 
δλης τής χώρας καί δλων τών ηλι
κιών σχετικά μέ τις δυνατότητες 
κοινωνικής τοροστασίας πού τούς 
προσφέρει τό κράτος.

’Εξύψωση τής θέσης τής 9Ελ- 
ληνίδας στήν κοινωνία καί σεβασμός 
τού έργου της.

Προστασία καί παροχή περισσο
τέρων μέσων καί διευκολύνσεων γιά 
τήν μητρότητα.

Φροντίδα γιά τό παιδί χωρίς προ
κατάληψη γιά τις συνθήκες τής 
γέννησής του (νόμιμο ή μή)·

01 στόχοι αυτοί δέν Αποτελούν 
παρά τήν ελάχιστη βοήθεια στις 
απελπισμένες επικλήσεις τών συναν
θρώπων μας γιά τήν κοινωνική τους 
έπαν ένταξη.

ΑΙΊΡΟΕΑΙΟΡΙΕΤΑ

Συντηρητ ικ ά

*0 έγγαμος δεσμεύεται. ‘ Υπογρά
φει ένα άτυπο συμβόλαιο καΐτό τη
ρεί «ένίοτε» μέ αφοσίωση.

Βέβαια στήν άρχή δυσκολεύεται 
πάρα πολύ συνηθίσει τόν δεσμό πού 
μοιάζει λίγο σάν ζυγός.

‘ Επαναστατεί, ίδιοτροπεΐ, προκα- 
λεΐ καί γενικά μετανοιώνει γιά τήν 
πρώτη του άπόφαση νά άλλάξει κατά
σταση , δηλαδή άπό άγαμος ή έλεύθε- 
ρος νά γίνει έγγαμος.

"Ομως αύτός ό πανδαμάτωρ χρόνος 
άθόρυβα μετατρέπει τά ένδιαφέροντα, 
τΙς συνήθειες καί έπιβάλλει μέ έπι- 
τυχία τήν ύποταγή.

Τήν ύποταγή στό ρυθμό τού έγγά- 
μου καί τής οικογένειας. Γίνεται τότε 
δάσκαλος στούς άλλους καί δίνει 
συμβουλές γιά τήν έπιτυχία τής ύπο- 
ταγής δχι στή σύζυγο, άλλά στίς νέες 
ύποχρεώσεις, πού είναι ποικίλες, 
άλλά κρυμμένες πρό του γάμου .

Στή νέα πραγματικότητα αύτός ό 
άτίθασος, ό σκληρός δταν συζητεΐ πί
σω άπό τήν δική του πόρτα είναι δια
φορετικός .

Τόσο διαφορετικός πού δταν κάνει 
αύτοέλεγχο συμπεραίνει δτι άξίζει 
κάθε αύτοθυσία γιά τά παιδιά του πού 
άπαλά κοιμούνται στά κρεβάτια τους 
καί τόν γεμίζουν άπό άγάπη.

Αύτά συμβαίνουν στις σκέψεις. 
Μόλις άρχίσει ή όποιαδήποτε συνομι
λία στό σπίτι τά πράγματα ήλεκτρί- 
ζονται εύκολα.

Μετανοιώνει γιά τΙς άμέσως προη
γούμενες ιδέες του, νοσταλγεί τήν 
μοναξιά ή δπως τήν λέμε διαφορετικά 
τήν έλευθερία του .

’ Εξετάσεις δίνει τό καλοκαίρι. Τότε 
πού ή οικογένεια λείπει, τό σπίτι 
είναι ήσυχο καί έκεΐνος άδέσμευτος.

Είναι δλα καλά μόνον πού ό έγκέ- 
φαλος δίνει άντίθετες έντολές. Τόν 
γυρίζει κατ’ εύθειαν στήν οίκογέ- 
νεια.

Στή γυναίκα του, στά παιδιά, γενι
κά στό δικό του σύνολο.

Χωριστά δέν τόν γεμίζει κανένα 
άλλο περιεχόμενο.

. .  .Τά προσωπικά του προγράμμα
τα άναβάλλονται.

. .  .Συντηρητικά άναζητεΐ τούς φί
λους του γιά νά συζητήση πάλι τά 
οικογενειακά.
. .  ."Οποιος λοιπόν δέν έχει συντηρη

τικά αισθήματα τό καλοκαίρι ή είναι 
εύτυχής, ή πειραγμένος άπό τήν ζέ
στη ·

. .  .Κατά τήν γνώμη μου δμω ς, έφ έ- 
τος ίσχύσει μάλλον τό δεύτερο!

Σ Ε Ρ Γ Ι Ο Σ
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"Ελα ττώ μ α τα  κ α ί προτερήματα 
τής φαήής μαα„.

t  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗ  
Καθηγητοΰ Πανεπιστημίου 'Αθηνών

Γ ΙΑ  νά κάνω με σάν έθνος μιαν 
αληθινή πορεία με επίγνωση χρεια
ζόμαστε και σαν έθνος το «γνώθι 
σαυτόν». Πρέπει λοιπόν, πρώτα - 
πρώτα, να κανωμε μιαν εθνικήν 
αυτοκριτική, κριτική με απόλυτη 
αντικειμενικότητα, πού χωρίς συγ- 
κάλυψη των ελαττωμάτων μας αΧλά 
και χωρίς ξεσπάσματα θυμοΰ και 
ηττοπάθειάς, θά μας δώσει μιαν 
αληθινή -εικόνα τοϋ τι ελαττώματα 
και τι προτερήματα έχομε σάν έ- 
θνος. Και αυτή ή προσπάθεια θά κα- 
ταβληθή σέ τοϋτο το άρθρο.

Και ας αρχίσω με από τά ε λ α τ -  
τ  ω μ α τ  α που βαθαίνουν το έθνος 
στην πορεία του. Τά διακρίνομε 
τα ελαττώματα αυτά σέ τρεις κατη
γορίες.

Πρώτα έρχονται τά ελαττώματα 
που οφείλονται στο κ λ ί μ α  τ ή ς  
χ ω ρ ά ς  και εις το έν γένει περι
βάλλον πού μέσα σ’ αυτό ζή  τό έθνος 
μας. Δεν ανήκομε σ’ εκείνους πού 
πιστεύουν οτι το κλίμα κατά τρό
πον αποφασιστικό διαμορφώνει τήν 
ανθρώπινη προσωπικότητα, άλλά ού
τε και σ’ εκείνους πού πιστεύουν 
ότι το κλίμα δεν έχει καμμιά σπου- 
δαιοτητα για τη διαμόρφωση τοϋ 
χαρακτήρος ατόμων άλλά και λαών 
ολοκλήρων. Πιστεύομε, λοιπόν, ότι 
και το κλίμα το μεσογειακό, πού μέ
σα σ’ αυτό ζοϋμε, επηρεάζει πρά
γματι τον χαρακτήρα μας και πολ
λές φορές με τρόπο δυσμενή και δη
μιουργεί ώρισμένα ελαττώματα πού 
λαοί με άλλο κλίμα δεν τά έχουν, 
ενώ τα έχουν λαοί με κλίμα όμοιο 
προς τό δικό μας.

Ετσι, εμείς οι Ελληνες είμαστε 
θερμόαιμοι, δεν υπάρχει αμφιβο
λία, οξύθυμοι, παλίμβουλοι, άστα- 
τοι, χωρίς σύστημα, χωρίς επίμο
νη στην επιδίωξη τοϋ σκοποϋ μας, 
χωρίς μέθοδο, με μιά χαρακτηρι
στική προχειρότητα και με μιά λέξη 
επιπόλαιοι. Ολα αυτα όμως είναι 
ελαττώματα πού, όπως είπαμε, δεν 
άποτελοϋν κάτι τό μοναδικό, τά βρί
σκεις όπου βρίσκεις όμοιο κλίμα. 
"Ολοι οι μεσογειακοί λαοί, ποιος λί
γο» ποιος περισσότερο, αυτά τά ελατ
τώματα τα έχουν. Τά άναφέρομε 
όμως διότι και αυτά επηρεάζουν τήν 
εθνική μας πορεία και πρέπει νάτά  
αντιμετωπίσω με.

Ε Ρ Χ Ο Ν Τ Α Ι τώρα τά ελαττώ
ματα πού εξηγούνται Ι σ τ ο ρ ι κ ά .  
Και ειδικώτερα οφείλονται στά τε
τρακόσια τόσα χρόνια τής σκλαβιάς 
που περασε το έθνος μας. Πέρασε 
το έθνος αυτό μιά δουλεία σέ δυνά-
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στη βάρβαρο, δπου καί οΐ άφεντά- 
δες μας ακόμα ή σαν δυστυχισμένοι 
από την ϊδια τους τη βαρβαρότητα, 
πόσο μάλλον οί δούλοι, οί ραγιάδες.

Κάποτε, μια μικρή γωνιά της 
ελληνικής γης έλευθερώθηκε άπό την 
δουλεία, άλλα δεν έλευθερώθηκε άπό 
το φοβερό παρελθόν τής σκλαβιάς.
*Ετσι, για μάς τούς *Ελληνες, τό 
κράτος, ή έξουσία, είναι δ άφέντης, 
πού έχομε συνηθίσει να τον βλέπω- 
με εχθρικά. Και είναι μωρό τώρα 
να ζητάς άπό τό χθεσινό ραγιά νά 
άντιμετωπίζει τό κράτος όπως δ 
Γάλλος, δ Γερμανός, δ *Αγγλος, 
πού σάν κράτος έβλεπαν τη «φωτι
σμένη μοναρχία» και τούς έργάτες 
της, ( σκεφθήτεμόνο τον Richelieu τό 
τον Μαζαρίνο, τον Colbert ή άκά- 
μα την δημοκρατία πού σιγά - σιγά 
έμπαινε στην Ευρώπη.

Θά πήτε ίσως, ότι άπό τότε έπέ- 
ρασαν εκατόν πενήντα χρόνια. Ναι, 
άλλά νά πού αυτή ή φοβερή αντί
θεση και αντίδραση προς τό κράτος 
δεν έφυγε άπό τον χαρακτήρα μας, 
μόνο πού νομίζω οτι όσο πάει ξε
θωριάζει.

9 Απ αυτή τή δουλεία έπήραμε 
και κάτι άλλο. Κάθε δούλος είναι 
καχύποπτος. Και κάθε δούλος είναι 
πονηρός, άλλοιώς δεν ζή. Και άπό 
έκεΐ έχομε πάρει τήν καχυποψία και 
τήν πονηριά, ίσως μπορείς νά πεις 
τήν κουτοπονηριά, που παρουσιά
ζεται πολλές φορές στον χαρακτήρα 
μας.

ΘΑ ΠΡΟΣΘΕΣΩ και ένα άλλο 
έλάττωμα πού μάς έχάρισε ή σκλα
βιά. 9Εμείς οί "Ελληνες είμαστε 
κ ο μ π λ ε ξ ι κ ο ί .  νΕχομε ένα πλέ
γμα κατωτερότητος. Δεν ξέρω, μπο
ρεί νά κάνω λάθος, άλλά νομίζω οτι 
άλλος λαός δεν λέει γιά τον εαυτό 
του κάτι αντίστοιχο μέ τό «έμείς 
οί ρωμηοί», «τό ρωμέίκο», ή «ψωρο
κώσταινα»—δ μολογ ώ ότι δεν ξέρω 
πώς λέγεται σέ άλλη γλώσσα ή ψω
ροκώσταινα. Είναι χαρακτηριστικό 
τής φυλής μας και δυστυχώς μονα
δικό μέσα στους λαούς.

Αυτό τό πλέγμα κατωτερότητος 
έχει δύο εκφάνσεις. Γιά τήν πρώτη 
θά θυμηθούμε τον Λασκαράτο, πού 
ξέρομε όλοι έκείνους τούς στίχους 
του «δντις έπλασεν δ Θεός τον κό
σμο, τό Ληξούρι καί τούς άλλους 
τόπους...» Γιά τον Λασκαράτο, λοι
πόν, δ κόσμος όλος διαιρείται σέ δύο 
μέρη. Εις τό Ληξούρι καί στον άλλο 
κόσμο. . Καί γιά τον κομπλεξικό 
"Ελληνα δ κόσμος διαιρείται σέ δύο 
πάλι μέρη. Εις τήν cΕλλάδα καί εις

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν. ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗΣ

Μια μεγάλη πνευματική φυσιογνωμία 
έφυγε γιά πάντα.

Τήν 24-9-1977 άπεβίωσε ένας άπό τούς 
πιό εκλεκτούς συνεργάτες του περιοδικού 
«Ε. X .», ό διακεκριμένος έργάτης τής 
Επιστήμης καί έρευνητής των συγχρό
νων Ιδεολογικών ρευμάτων, όμότιμος 
Καθηγητής της Νομικής Σχολής τού 
Πανεπιστημίου ’Αθηνών, Αλέξανδρος 
Ν. Τσιριντάνης.

Ή  κηδεία του έτελέσθη στό Α\ νεκρο
ταφείο Αθηνών. Παρέστησαν εις αύτήν 
ό ‘Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Στεφανάκης, 
πρώην ‘Υπουργοί καί συνάδελφοι, συγ
γενείς καί συνεργάται του έκδημήσαντος, 
ΚαθηγηταΙ των Άνωτάτων ’Εκπαιδευ
τικών ‘Ιδρυμάτων, πολλοί σημαντικοί 
παράγοντες του πνευματικού κόσμου, καί 
πλήθος κόσμου.

Έπικηδείους λόγους έξεφώνησαν ό Κα - 
θηγητής τού ’Εμπορικού Δικαίου κ. 
Ρόκκας, ό όμότιμος Καθηγητής τής Πο
λιτικής Δικονομίας κ. Ράμμος καί ό 
έκλεκτός συγγραφεύς —Ιατρός κ. ’Αθα
νάσιος Καραντώνης. ΟΙ όμιληταί σκια
γράφησαν μέ διακριτική λεπτότητα καί 
σεμνότητα τήν προσωπικότητα, τό ήθος, 
τις άρετές καί τήν δράσι τού έκλιπόντος 
στόν έπιστημονικό καί κοινωνικό τομέα. 
Συνοπτικά έπίσης στοιχεία γιά τήν προ
σωπικότητα καί τό έργον του δημοσιεύ- 
θηκαν στόν ήμερήσιο καί τόν περιοδικό 
τύπο.

*0 άείμνηστος ’Αλέξανδρος Ν. Τσιριντά- 
νης ήταν φύσι προικισμένη μέ πολλά προ
σόντα τά όποια άξιοποίησε μέ πολύ μόχθο 
μακρόχρονης έργασίας, μέ άποτέλεσμα νά 
άναδειχθή σέ διακεκριμένο έπιστημονικό 
ήγέτη καί κοινωνικό έργάτη πρώτου μεγέ
θους. Γεννήθηκε τό 1903 στήν ‘ Ιεράπε- 
τρα Κρήτης άπό Ιατρό πατέρα. Σπούδασε 
στά Πανεπιστήμια Αθηνών, Μονάχου, 
Βερολίνου καί ’Αμβούργου, άναδειχθείς 
μάλιστα διδάκτωρ στή Νομική Σχολή

τού τελευταίου. Διετέλεσε Υφηγητής 
Εμπορικού Δικαίου τής Νομικής Σχο
λής τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών από τό 
1933. Έγινε έκτακτος Καθηγητής τό 
1939. Διωρίσθηκε τακτικός Καθηγητής 
στήν ϊδια έδρα τού Πανεπιστημίου ’Αθη
νών τό 1942 δπου καί ύπηρέτησε μέχρι j 
τής όριστικής άποχωρήσεώς του τό 1968. 
Ή  πρωτότυπη καί ύποδειγματική 35χρο-^ 
νη περίπου πανεπιστημιακή του διδαχή, 
άφησε άγαθές έντυπώσεις στό φοιτητικό 
κόσμο τής έποχής του.

’Από τά φοιτητικά του άκόμα χρόνια 
πήρε ένεργό μέρος στή Χριστιανική Φοι
τητική Κίνησι γιά νά· έξελιχθή σύντομα 
σέ ήγετικό στέλεχος τής Νεοελληνικής 
Χριστιανικής Κινήσεως τού τόπου, καί 
είδικώτερα τού Ελληνικού Φωτός, τής 
Χριστιανικής ‘Ενώσεως Επιστημόνων, 
τής 'Ενώσεως τών Άκτίνων καί τής Έ νώ- 
σεως Ελληνικός Πολιτισμός πού έκδί- 
δει τό περιοδικό «Σ  υ ζ ή τ  η σ ι ς». Τό 
έργο πού άφησε πίσω του είναι πολυσχι
δές.

ΤΗταν άκούραστος καί δεινός άγωνιστης 
στή διάδοσι τής ένσυνείδητης καί συνε
πούς Χριστιανικής Πίστεως άνάμεσα στις 
τάξεις τού έπιστημονικοΰ καί φοιτητικού 
κόσμου καί τής κοινωνίας γενικώτερα. 
Πρωτότυπη καί άσυνήθιστη ήταν έπίσης 
ή συγγραφική του δράσι στό τομέα αύτό. 
Ενδεικτικά άναφέρομε τά έργα του πού 
κυκλοφόρησαν μέσα καί έξω άπό τά 
Έλλαδικά σύνορα καί τροφοδότησαν πνευ
ματικά τό εύρύ κοινό καί κυρίως τους 
νέους πού τόσο άγάπησε στή ζωή του: 
1) TO W ARD S A CHRISTIAN CI
VILIZATION (Πρός ένα Χριστιανικό 
Πολιτισμό) στό όποιο έδωσε τή γραμμή 
τής κοσμοθεωρίας του, 2) KNOWING 
W H ERE WE ARE GOING (Γιά μιά 
πορεία μέ έπίγνωσι), 3) Γιά νά άνοίξη 
ό Δρόμος (μέ τό ψευδώνυμο Μελίτης), 
4) Οί Νέοι καί ή ’Εποχή μας, κ.ά. Πολ
λά άρθρα του δημοσιεύτηκαν, κατά και
ρούς, στά περιοδικά «Ακτίνες» καί «Συ- 
ζήτησις» τών όποίων ύπήρξε έμπνευστής 
καί δημιουργός.

Πρός άπότισι φόρου όφειλομένης στή 
μνήμη του τιμής, σάν συνεργάτου τής 
«Έπιθεωρήσεως Χωροφυλακής»στήν όποία 
δημοσιεύτηκαν άρκετά βαρυσήμαντα άρ
θρα του, σέ συνεργασία μέ τά περιοδικά 
Ακτίνες καί Συζήτησις, δημοσιεύεται 
ή παρούσα πνευματική έργασία τού έκλι
πόντος πού δείχνει τό μέγεθος τού πνευ
ματικού του άναστήματος καί τήν πολύ
τιμη προσφορά του στά ‘Ελληνικά γράμ
ματα καί τήν κοινωνική πρόοδο τής Πα- 
τρίδος μας.

Ή  «Έπιθεώρησις Χωροφυλακής» πού 
είχε τήν εύτυχία νά φιλοξενηση στό παρελ
θόν έκλεκτές του συνεργασίες στις στήλες 
της, ένώνει τις ευχές της μαζί μέ όλους 
τούς άλλους, όπως ό Δημιουργός τάξει 
τόν έκλιπόντα «εν σκηναις δικαίων».

*Άς είναι ή μνήμη του αίωνία καί έλα- 
φρό τό χώμα τής ’Αττικής γής πού τόν 
σκεπάζει.
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Αυτό Ισχύει και για τον κομμου
νισμό. 'Ο Γάλλος κομμουνιστής εί- 
ναί Γάλλος. Ο 9Ιταλός κομμουνι
στής είναι Ιταλός. Και αν ηάτε ηιό 
μέσα στο παραπέτασμα, εδώ είναι 
κι αν είναι. 'Ο Ούγγρος, ο Τσέχος, 
ό Βούλγαρος κομμουνιστής είναι 
κομμουνιστές άλλα είναι συγχρόνως 
Ούγγρος,^ Τσέχος, Βούλγαρος και 
έχουν αλώβητη την εθνική τους συνεί
δηση. Και προ παντός ό Ρώσος κομ
μουνιστής είναι Ρ ώ σ ο ς  κομμου
νιστής. Αυτό έξέχασε ό Χίτλερ και 
εκαμε την μωρία της έπιθέσεως κατά 
της Ρωσίας. Ο αΕλληνας κομμου
νιστής όμως; Να πάρωμε μόνο ένα 
θέμα. Στο μακεδονικό ζήτημα, ό 
Βούλγαρος κομμουνιστής συντασ- 

. σεται με τις βουλγαρικές βλέψεις για 
: τήν Μακεδονία, ενώ ό 'Έλλην κομ

μουνιστής προσφέρει τήν Μακεδο
νία στους ξένους!

Γ Ι Α  Μ Ι Α  Π Ο Ρ Ε Ι Α  
ΜΕ Ε Π Ι Γ Ν Ω Σ Ι

το «έξω », τον έξω από τήν 'Ελλά
δα κόσμο. Εις τήν 'Ελλάδα είναι 
μαζεμένα δλα τα ελαττώματα. Κλε
ψιές, πονηριές, βαρβαρότητες, κάθε 
είδους κακία. Μόλις βγεις από τήν 
'Ελλάδα, «έξω » (δεν ξέρω αν σε 
καμμια άλλη χώρα ή λέξη «έξω »  
χρησιμοποιείται μ αυτήν τήν έν
νοια) εξαφανίζονται τα ελαττώματα 
αυτά, βλέπεις πολιτισμό, καλούς 
τρ οπούς, κάθε λογής ανωτερότητα.

Και ή άλλη έκφανση τον κοπλέξ: 
Α ς την πω πολιτική έκφανση. Τή 

φιλία μας με αλλα έθνη νά τήν τρα
βάμε σε τέτοια ακρότητα, ώστε νά 
βάζω με σέ δεύτερη μοίρα τήν πατρί
δα μας. Α ς πάρωμε τον πρώτο πα
γκόσμιό πόλεμό. 'Υπήρχαν γερμα
νόφιλοι και ανταντοφιλοι, φίλοι τής 
Entente», τής 9Αγγλίας και τής 
ΓαλλίαςJ και τής τσαρικής Ρωσίας). 
Και σ ολον τον κόσμο υπήρχαν γερ
μανόφιλοι και ανταντοφιλοι. 9Αλλά 
στήν 'Ελλάδα γερμανόφιλος έσή- 
μαινε ό άνθρωπος πού αγαπά τήν 
Γερμανία παραπάνω από τήν πατρί
δα του. Και άντιστοίχως ϊσχυε γιά 
τον αγγλόφιλο και γαλλόφιλο. 9Ενώ 
δεν συνεβαίνε τό ίδιο γιά τούς γερ
μανοφίλους ή γαλλοφίλους άλλων 
λαών. Και τώρα ακόμη αμαυρώνε
ται η αγαπη μας προς τήν πατρίδα 
μας, αμα οι πολιτικές μας πεποιθή
σεις φέρουν τά βλέμματά μας προς 
μιάν άλλη χώρα.
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Μ ΙΑ Α Λ Λ Η  έκφανση του κόμ
πλεξ αυτού είναι και τούτη: "Ο,τι 
ελαττώματα συναντούμε στον τόπο 
μας, τα γενικευομε σ9 δλους τούς 
°Ελληνες και τά περιορίζομε σέ μό
νουςτούς ° Ελληνες. ”Αν μάς κλέ
ψει ένας Ελληνας, ολοι οι °Ελληνες 
είναι κλεφτες και μονο οι °Ελληνες 
είναι κλέφτες. Οι νΑγγλοι, ο'ι Γάλ
λοι, οι Γερμανοί πού συνωστίζονται 
στις αγγλικές, στις γαλλικές και τις 
γερμανικές φυλακές είναι δλοι αθώ
οι! Ετσι εμείς οι °Ελληνες από 
κομπλέξ είμαστε άπάτριδες, ενώ, 
βέβαια, και ή πιο πρόσφατη ιστο
ρία μας είναι γεμάτη από δείγματα 
ηρωικού πατριωτισμού.

Και βλέποντας τά έλαττώματά 
μας φανταζόμαστε δτι ο'ι άλλοι λαοί 
είναι χωρίς ελαττώματα. 9Ενώ μπο
ρεί άλλοι λαοί νά μήν έχουν στον 
ίδιο βαθμό ελαττώματα πού παρου
σιάζομε εμείς, έχουν δμως άλλα 
ελαττώματα, πολύ φοβερώτερα. Ε ί
ναι παραδόπιστοι όσο δέν είναι οι 
"Ελληνες. νΑξενοι σέ βαθμό ασύλ
ληπτο για μάς. 9Ανάλγητοι στή συμ
φορά τού άλλου. Μνησίκακοι μέχρι 
τετάρτης γενεάς ενώ ό αψίκορος "Ελ
ληνας είναι καί συγχωρητικός. Γε
μάτοι αξιώσεις από τή ζωή, αξιώ
σεις πού δέν σκέπτεται καν νά προ- 
λαβη ο Ελληνας. Καί τέλος πάντων, 
κάθε λαός έχει και τά έλαττώματά 
του. Καί «τά ευρωπαϊκά» ελαττώ
ματα δεν είναι καθόλου μικρότερα, 
ούτε αθωοτερα, ούτε άβλαβέστέρα 
απο τα μεσογειακά καί ειδικώτέρα 
τά ελληνικά!

Α ς πούμε ακόμη κάτι γιά τήν 
φοβερή κ α κ ο π ι σ τ  ί α  πού από

αιώνων έδειξαν ο'ι Δυτικοί, ο'ι «Φρά
γκο ι». 91 Οχι πώς στον τόπο μας ή 
κακοπιστ ία είναι άγνωστη, μά γιά 
νά τήν γνωρίσετε σ9 δλη της τήν 
έκταση, πρέπει νά δήτε τί γίνεται 
«έξω », από κυβερνήσεις, από εφη
μερίδες, από συγγράφεις. Τότε θά 
δήτε τά αριστοτεχνήματα τής κα- 
κοπιστίας, τής τέχνης τής μισής 
αλήθειας με αποσιώπηση τής άλλης 
μισής. Και πόσο έχομε υποφέρει, 
εμείς ο'ι σΕλληνες, άπ αυτή τήν 
κακοπιστ ία τών ξένων!

Και κάτι ακόμη. Δέν προσέχομε 
τί συμβολή προσφέρομε εις τον πο
λιτισμό, τήν ξεχνάμε καί κάνομε 
τούς ξένους νά τήν ξεχάσουν. Πονά- 
ει ή ψυχή σου δταν κάπου -  κάπου 
σέ ξένα περιοδικά βλέπεις δτι ο'ι 
Ελληνες, με τον 9Αλβανικό πόλεμο 

καί τήν μάχη τής Κρήτης καθυστέ
ρησαν κατά δύο μήνες τή γερμανική 
επίθεση κατά τής Ρωσίας, πού άρχι
σε' αργά, κι έτσι πρόφθασε δ χει
μώνας νά κάνει τό έργο του, έτσι 
πού αυτή ή ελληνική αντίσταση έβο- 
ήθησε πάρα πολύ στο νά άποτύχει 
ή γερμανική εισβολή κατά τής Ρω 
σίας. Καί σκέπτεσαι: αυτό, είναι 
άραγε κάτι τό τόσο λεπτομερειακό 
και ανάξιο λόγου, ώστε ο'ι μέν ξένοι 
σπανίως νά τό αναφέρουν, εμείς δέ 
ποτέ;

Τό κομπλέξ αυτό είναι τής δου
λείας κληρονομιά. Δέν τό είχαν ο'ι 
“Ελληνες ούτε στήν εποχή τού «πάς 
μη Ελλην βάρβαρος» , ούτε στον 
καιρό τών βυζαντινών πού περιφρο- 
νούσαν τούς Φράγκους. 9Εδημιουρ- 
γήθη στήν εποχή τής τουρκοκρα
τίας,όταν, εμείς μέν έζούσαμε σάν 
ραγιάδες στήν έσχατη βαρβαρότη
τα, οι δε Φράγκοι έπροχωρούσαν 
σ9 ένα πολιτισμό πού έκάλπαζε.

Εχομεν όμως καί μιάν αδυναμία 
πού δέν εξηγείται ούτε μέ τό κλίμα 
ούτε μέ τήν τουρκοκρατία, γιατί 
είναι πανάρχαιη. 9Αδυναμία φοβερή 
πού δέν αφήνει καμμιά μας αρετή 
νά φέρει καρπούς. Είναι ή έ γ  ω π ά- 
θ ε ια  καί μαζί μ9 αυτήν καί ή εμ
πάθεια.

Μή φοβάσθε, δέν πρόκειται νά ίσ- 
χυρισθώ δτι μόνο εμείς ο'ι °Ελληνες 
έχομε έγωπάθεια. Καί άλλων λαών 
ή ιστορία έχει βαθειές χαρακιές από 
τήν̂  έγωπάθεια καί εμπάθεια αυτή. 
Καί ή πρόσφατη ιστορία. 'Ο Χίτλερ 
έχασε τον πόλεμο, στο τέλος τής 
άναλύσεως, έξ9 αίτιας τής έγωπα- 
θειας και τής αντιζηλίας ανάμεσα 
στα S.S. καί στο γερμανικό επι
τελείο καί αυτή ή όξύτατη διένεξη 
είχε συνέπεια νά μήν κατασκευασθή



ή ατομική βόμβα. Γιατί, άν ό Χίτλερ 
είχε προφθάσει να κατασκευάσει 
την ατομική βόμβα... άλλα καλύτερα 
να καταπνίξουμε μέσα μας την φρι
χτή σκέψη, του τΐ θά γινόταν σέ 
παρόμοια περίπτωση !

"Εχουν λοιπόν καί οΐ άλλοι λαοί 
καί τΙς έμπάθειές τους και τις άντι- 
ζηλίες τους καί τα έμφύλια μίοη 
τους. 9Αλλά έμεΐς τα παραέχομε σέ 
βαθμό μοναδικό. Και διατρέχουν 
δλη τήν Ιστορία μας, άπό τον πρώ
το στίχο τής Ίλιάδος του 'Ομήρου 
με τον 9Αχιλλέα πού προτίμησε να 
έγκαταλείφει τον πόλεμο, έπειδή 
αίσθάνθηκε τον εαυτό του άδικημέ- 
νο, ώς τούς διαφόρους τύπους 9Αλ
κιβιάδη, ώς τον 9 Οδυσσέα 9Ανδροϋ- 
τσο καί τον Παπαφλέσσα... άλή- 
θεια πώς τα καταφέραμε να είμαστε 
άπορροφημένοι σέ εμφύλιο πόλεμό, 
τήν ώρα πού ό 9Ιμπραήμ Πασσάς 
περνούσε άπό φωτιά καί σίδερο τήν 
Πελοπόννησο; Καί, φυσικά, ίσαμε 
σήμερα !

Αυτό το φοβερό έλάττωμα το βρί
σκεις, τό ίδιο καί άπαράλλακτο, σ9 
δλη μας τήν ιστορία. Καί, οκεπτό- 
μενος πάλι τον Fallmerayer, 
θά έλεγα δτι καί κανένα άλλο στοι
χείο καί &ν δεν υπήρχε, καί μόνο 
αυτό τό φοβερό χτικιό τής έγωπα- 
θείας άρκοϋσε γιά νά δείξει δτι εί
μαστε ένα καί τό ίδιο έθνος άπό τά 
'Ομηρικά ώς τά τώρα. 9Αρκεί να 
άντιτάξεις στον Fallmerayer τον 
9Αχιλλέα καί τό 9 Οδυσσέα 9Ανδροϋ- 
τσο γιά νά τελειώσει κάθε συζήτηση.

Καί πριν άφήσω αυτό τό έλάτ
τωμα, άς προσθέσω, δτι αυτό είναι 
ή αιτία πού δέν μπορούμε νά κάνω- 
με καμμιά συλλογική προσπάθεια, 
είτε σάν κράτος είτε σάν άτομα.
9Αρχίζομε κάτι μονιασμένοι, κα
τορθώνομε νά προκαλέσωμε τον γε
νικό θαυμασμό, ύστερα έρχεται αυ
τή ή καταραμένη έγωπάθεια, δι
χαζόμαστε, διαλυόμαστε καί τά 
κάνομε θάλασσα......

Ω Σ ΤΩΡΑ δμως ή ερευνά μας 
είχε άσχοληθή μέ τά ελαττώματα 
του "Ελληνα. 'Ώρα είναι νά δούμε 
(τό έπιβάλλουν καί ή δικαιοσύνη καί 
ή σκοπιμότης) άν ο Ελληνας έχει 
καί αρετές ή δχι.

Τό πρώτο πού πρέπει νά άνα- 
φερθή εδώ είναι εκείνη ή φ ι λ ο 
ξ ε ν ί α  πού είναι χαρακτηριστικό 
γνώρισμα τής ελληνικής φυλής, άπό 
τήν ομηρική άρχαιότητα ίσαμε σή
μερα. Βέβαια, ή επαφή μας μέ τον 
δυτικό πολιτισμό καί μέ τον περί

φημο τουρισμό έκαμε νά άδυνατίσει 
ή άρετή αυτή, οχι δμως καί νά έξα- 
φανιστή, καί σήμερα προβάλλει μέ 
τρόπο πού προκαλει στούς ξένους 
κατάπληξη καί άντιδράσεις ποικί
λες, καμμιά φορά κωμικές.

Μιά άλλη άρετή ελληνική είναι 
ή ά λ λ η λ ε γ γ ύ η  πού εκδηλώ
νεται καί μέ θυσία τής ζωής. Καί ή 
θυσία αυτή καμμιά φορά γίνεται 
χωρίς σπουδαίο άντίκρυσμα. Θυ
μάμαι τον μακαρίτη λογοτέχνη καί 
Ιστορικό Γιάννη Μουρέλλο, πού, 
μιλώντας γιά τή μάχη τής Κρήτης 
του Μαιου 1941 σέ μιά διάλεξή του, 
έκανε μιά άποστροφή στούς "Α γ
γλους καί τούς είπε: «Ξεχάστε δλα 
τά άλλα πού είσεφέραμε εις τον κοι
νόν άγώνα. 9Αλλά μήν ξεχάσετε τις 
κοπέλλες πού, μέσα στή γερμανική 
κατοχή, έρριψοκινδύνευαν τή ζώή 
τους γιά νμ ρίξουν μερικά λουλού
δια στούς τάφους των στρατιωτών 
σας»! Αυτά δέν τά βλέπεις άλλου!

Μιά άλλη άρετή ελληνική είναι 
εκείνο πού λέει δ 9Απόστολος Παύ
λος: «Τό ε π ι ε ι κ έ ς  υμών γνω- 
σθήτω πάσιν άνθρώποις». 'Ο "Ελλη
νας είναι επιεικής στις κρίσεις του 
καί καταλαβαίνει τήν άνθρώπινη 
αδυναμία. Ξέρω δτι αυτό πολλές 
φορές βλάπτει διότι ενθαρρύνει τό 
κακό. 9Αλλά έτσι είναι ό "Ελληνας, 
δέν στέλνει μέ προθυμία στή φυλακή 
τον άλλον. Καί αυτό πάει πάρα 
πέρα. 'Η  δλη μας απονομή ποινικής 
δικαιοσύνης καί ή σωφρονιστική άκό- 
μα έχει αυτό τό επιεικές καί φιλάν
θρωπο. Λόγου χάρη, οι δεσμοφύ
λακες φυλακών άλλων χωρών βλέ
πουν τούς φυλακισμένους σάν εχ
θρούς καί τούς κακοποιούν μέ σαδι- 
σμό. Αυτό δέν συμβαίνει εις τήν 'Ελ
λάδα.

Καί κάτι άλλο: Δέν είχαμε εμείς 
ποτέ μιά υπόθεση Drey fuss/

Μιά άλλη άρετή, καθαρά ελλη
νική, είναι τό φ ι λ ό τ ι μ ο .  9Οπως 
έχει άπό πολλούς παρατηρηθή, δέν 
βρίσκεις τήν αντίστοιχη λέξη σέ άλ
λες ευρωπαϊκές γλώσσες. Είμαστε 
φιλότιμοι άνθρωποι καί αυτό μάς 
δυσκολεύει νά καταλάβω με εκεί
νους πού δέν είναι.

Καί άπόκοντα, έρχεται μιά άλλη 
άρετή, ή ε υ γ ν ω μ ο σ ύ ν η ,  δχι 
τόσο αυτονόητη άρετή. "Αλλοι λαοί 
(άς μή γίνω πιο συγκεκριμένος) 
σου ετοιμάζουν πικρή απογοήτευση 
άμα υπολογίζεις στήν ευγνωμοσύ
νη τους. Καί ή 'Ελλάδα του 9Αλβα
νικού "Επους τό έδόκίμασε πολύ αυ
τό.

Κι δλα αυτά παρουσιάζουν μιά 
ώραιότατη σύνθεση, ένα θαυμάσιο 
στολίδι τής ελληνικής ψυχής, στολί
δι πού δέν έχει τό ταίρι του σ9 άλ
λους λαούς. Είναι ή ελληνική άν- 
θρωπιά πού «έξω » δέν τήν βρίσκεις. 
Βρίσκεις έτικέττα, πειθαρχία, ενότη
τα, τάξη, άνθρωπιά δμως μόνο στήν 
'Ελλάδα. "Οσο ζής μέσα στον τόπο 
τούτο, τήν άνθρωπιά αυτή τήν παίρ
νεις σάν κάτι τό αυτονόητο. "Αμα 
πας «έξω » καί τήν άποζητήσεις 
του κάκου, τότε νοιώθεις τήν άξια 
της. "Ετσι, άν τό χαρακτηριστικό 
έλάττωμα, τό χτικιό τής φυλής 
μας, είναι ή έγωπάθεια καί δ φθό
νος, άπό τήν άλλη μεριά ή χαρακτη
ριστική άρετή, τό καμάρι τής φυλής 
μας είναι ή άνθρωπιά.

Φυσικά, δπου προβάλλει η έπι- 
κατάρατη έγωπάθεια, ή άνθρωπιά 
κρύβεται σάν πίσω από μαύρο σύν
νεφο. "Οπου, δμως, ή έγωπάθεια δέν 
ένεργεϊ, ή άνθρωπιά φανερώνεται 
σ δλη της τήν ομορφιά.

Κ Α ΙΡ Ο Σ νά κλείνωμε. Χωρίς 
τύφλωση, τάχα άπό ύπερεθνικο- 
φροσύνη, άλλά καί χωρίς ξεσπά
σματα καί πλέγματα κατωτερότη- 
τος, νά άναγνωρίσωμε καί νά χτυπή- 
σωμε τά έλαττώματα καί νά άξιο- 
ποιήσωμε τις άρετές τής φυλής μας.

Γιατί δ "Ελληνας άνήκει σέ κρά
τος μικρό καί δέν μπορεί νά δώσει 
στον εαυτό του τήν πολυτέλεια νά 
μήν είναι άρτιος άνθρωπος.

Καί τον άρτιον αυτόν άνθρωπο ού
τε κανένα 'Υπουργείο μπορεί νά 
μάς τον κατασκευάσει, άλλά ούτε 
καί τό σχολείο, μέ δσαδήποτε διδα
κτικά όργανα, άλλά χωρίς πνοή. 
Καί, δσοι παρηκολούθησαν τήν σει
ρά των άρθρων μας, άλλά καί οσα 
είπαμε άμέσως παραπάνω γιά τήν 
έγωπάθεια, καταλαβαίνουν δτι δ 
μόνος πού μπορεί νά δώσει αυτή την 
πνοή είναι δ Χριστιανισμός. Δέν ζη
τάει θαύματα άπό τον Χριστιανισμό 
δ σημερινός άνθρωπος. Ζητάει δμως 
τον άρτιο άνθρωπο πού του χρειά
ζεται.

Καί άς κλείσωμεν επαναλαμβά
νοντας: «  Εμφανίζει αυτόν τον άν
θρωπο (στήν περίπτωσή μας, αυτόν 
τον "Ελληνα) ο αν καρπό τον η Χρι
στιανισμός; Τότε κανείς λογικά σκε
πτά μένος άνθρωπος δέν θά του ζη 
τήσει άπόδειξη γιά κείνα πον είναι 
πάνω άπό κάθε άπόδειξη. Δέν εμ 
φανίζει af-τόν τον άνθρωπο; Τότε 
καμμιά «άπόδειξη» δέν μπορεί νά 
στηρίξει τήν Π ίστη».
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Ματιές στα περασμένα

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 

Κ Α Ι

Η Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η

Γράφει ό Δημοσιογράφος 
κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΤΕΝΙΑΔΗΣ

ΖΟΦΕΡΗ εικόνα των εκλογών 
γιά τήν άνάδειξι της Πρώτης Ε λ 
ληνικής Βουλής, του 1844, δίδουν 
οί εφημερίδες τής εποχής καί οί 
σύγχρονοί των ιστορικοί.

«Προκειμένου νά λειτουργήση τό 
νέον Πολίτευμα - γράφει ό Γ. Κρέ- 
μος στο βιβλίο του Γενική 'Ιστο
ρία ·— πάσαι αί παλαιαί καί νέαι 
φατρίαι, συνηγείροντο. Έν ταΐς 
έπαρχίαις φανεραί ήγείροντο στά
σεις, εν δε ταΐς Άθήναις, ιθαγενείς 
καί ξένοι, όχλος σύγκλυς, συνετά- 
ρασσαν την πόλιν διά διαδηλώσεων

«Αι δεινόταται παραβιάσεις—γρά
φει δ Ν. Δραγούμης—έσιωπώντο, 
ή έχαρακτηρίζοντο επουσιώδεις, ή 
βια «δίκαια άμυνα» ή δε αδικία, ή 
ακολασία, τό ψευδός, «δικαιοσύνη, 
μετριότης, άλήθεια». 'Η παραβία- 
σις των καλπών ώνομάσθη «συστο
λή σανίδων» αί σαπουνοκασσέλαι 
καί τά σακκούλια «κάλπαι» ή λύ- 
μανσις τών σφραγίδων «τυχαία σύν- 
τριψις» καί οί άπόβλητοι του λαού 
«εκλεκτοί αύτοΰ»...».

'Άλλοι συγγραφείς άποκαλύ- 
πτουν άνάμιξιν τών άντιμαχομένων 
«Προστατίδων Δυνάμεων» στις Ε λ 
ληνικές εκλογές, ενώ γιά τις έκλο- 
γες του 1847, πού διενήργησε ό Κω- 
λεττης, ό Δραγούμης γράφει: «Διε- 
ζηχδησοιν κατά τρόπον βδελυρόν. 
Αι κάλπαι παρεβιάζοντο καί παρε- 
γεμίζοντο άναισχύντως». Ό  δέ Κρέ- 
μος παρατηρεί: «Ουδέποτε ένεφα-

νίσθησαν τόσοι λησταί ή αρπαγές, 
οσοι έπί ύπουργείου Κωλέττη. Έ ;  
Ακαρνανία, Αιτωλία, περί τον Παρ
νασσόν, τον Έλικώνα καί έν Πελο- 
ποννήσω, πολυάριθμοι συμμορίαι λη
στών ήγον καί έφερον τήν χώραν. 
Έ ξ  αύτών δέ προήλθον καί αί στά
σεις εν Ναυπλίω, Λακωνία καί 
Μεσσηνία».

'Όμως, ή αύθαιρεσία καί ή νο
θεία δεν περιωρίζοντο μόνο εις τήν 
περίοδο τών έκλογών, άλλά έπαιρ
ναν μεγαλύτερες διαστάσεις κατά 
τον έλεγχο τών άποτελεσμάτων. Τό
τε, Εκλογοδικείο ήταν ή ΐδια ή 
Βουλή. Καί ήταν «στο χέρι» τής 
τΐλειοψηφίας.

«Αί εξελέγξεις τών έκλογών έν 
τή Πρώτη Συνόδω τής Πρώτης πε
ριόδου τής Συνταγματικής τών Ε λ 
λήνων Βουλής—γράφει ό Κρέμος— 
έγίνοντο παρανομώτατα. Το ύπουρ- 
γεΐον Κωλέττη, πάντα μέν οπαδόν 
αύτου, καίτοι παρανομώτατα έκλε- 
χθέντα, άνεκήρυσσε γνήσιον βου
λευτήν, πάντα δέ άντιπολιτευόμε- 
νον, άπεσκυβάλιζεν έκ του Βουλευ- 
τηρίου».

Τήν έποχή έκείνη καί άργύτερα, 
λησταί έπαιρναν ένεργό μέρος στήν 
έκλογική διαμάχη, άπειλώντας μέ 
θανατο τούς πολιτικούς άντιπά- 
λους τών βουλευτών πού ύπεστήρι- 
ζαν, άνατρέπο ντας κάλπες κλπ. 
Και επειδή οί έκλογές δέν έγίνοντο, 
όπως τώρα, τήν ΐδια ήμέρα, σέ όλο 
το Κράτος, άλλά κατά περιφέρειες,

t Συμπλοκή οπαδών αντίμαχο μέ
ν ων πολιτικών παρατάξεων τούς 
οποίους προσπαθούν νά διαχω
ρίσουν άνδρες τής Χωροφυλακής 
στις πρώτες έπι ’Όθωνος έκλογές. 
(άπό γκραβοϋρα τής εποχής).

6 έκλογικός σάλος καί ή άναταραχή, 
συνεχίζοντο έπί εβδομάδες. Ένώ, 
μετεκλογικώς, οί ήττημένοι πολι
τικοί υποκινούσαν στάσεις, μέ άπο- 
τέλεσμα, ή Στερεά, ή Εύβοια καί ή 
Πελοπόννησος, νά γίνουν θέατρα 
αίματηροτάτων συγκρούσεων.

Γιά τήν καταστολή τών στάσεων 
έκείνων έχρησιμοποιουντο έπίλεκτα 
Στρατιωτικά τμήματα, πιστά στήν 
Κυβέρνησι Κωλέττη.

'Η δημοσιευομένη διαταγή του 
τότε υπουργού Στρατιωτικών Κί- 
τσου Τζαβέλα, προς τον διοικητή 
τής Μοιραρχίας Κυκλάδων, Μοί
ραρχο Μικόλαο Πανταζόπουλο, εί
ναι χαρακτηριστική καί ένδιαφέ- 
ρουσα. (Γενικά Αρχεία τού Κρά
τους Φ. 163α),

Άριθ. 10996
ΤΟ ΤΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑ
ΤΙΩΤΙΚΩΝ

Προς τον Μοίραρχον Κύριον Νικό
λαον Πανταζόπουλον.

Πρόκειται νά μεταβή άμέσως τό 
άπόσπασμα τού έκλεκτοΰ III Τά
γματος τού Πεζικού Ακροβολι
στών, εις Πειραιά.
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Χρεωστεΐτε, επομένως, νά το 
επιβιβάσατε ή δλον, άν συνεκεντρω- 
θη ήδη εις Σύρον, εις τδ έπιφέρον 
την παρούσαν διαταγήν Αυστρια
κόν άτμόπλοιον ή τδ μέρος αύτοΰ, τδ 
ευρισκόμενον εις Σύρον. Εις την 
δευτέραν περίπτωσιν, τουτέστιν αν 
δλον τδ άπόσπασμα δεν είναι εις 
Σύρον, θέλετε γράψει εις τα διά
φορά τμήματα αύτοΰ δπου και αν 
εύρίσκωνται, νά έπιβιβασθώσι άμέ- 
σως εις τά περιπλέοντα τδ Αίγαΐον 
Β. πλοία, καί Ιδίως εις την Μύκο
νον, άν οί κ. κ. διοικηταί των Β. 
πλοίων τούς δεχθώσι, καί μεταβώσι 
δι* αύτών εις Πειραιά. Εις εναν
τίαν περίπτωσιν, πρέπει νά ναυλώ
σουν πλοιάρια διά νά μεταβώσιν εις 
Πειραιά.

Θέλετε γνωστοποιήσει τά δέοντα 
εις τδν κ. υπομοίραρχον Δαλωνάν 
καί εις τδν κ. άνθυπολοχαγόν Ζεγ- 
γίνην, διά τήν έκτέλεσιν .

'Υμείς, έν τούτοις, μένετε υπό
λογος δτι ταυτα θέλουν έκτελεσθή 
έντδς έλαχίστου διαστήματος.

"Αμα τδ άπόσπασμα φθάσει εις 
Πειραιά, θέλει άναφέρει άμέσως 
τήν άφιξίν του.

5Αθήναι τήν 5 Αύγούστου 1847 
Ό  'Υπουργός 

ΚΙΤΣΟΣ ΤΖΑΒΕΛΑΣ

*Η διαταγή του Τζαβέλα έξετε- 
λέσθη, έπειτα άπδ ραγδαίες ενέρ

γειες του Μοιράρχου Πανταζοπου- 
λου, με άκρίβεια καί με όση ταχύ
τητα έπέτρεπαν οι περιστάσεις.

Θά πρέπει νά σημειωθή, δτι δεν 
ήταν μόνο'ή άκρως έπείγουσα άνάγ- 
κη της μεταφοράς κυβερνητικών 
στρατευμάτων στους τόπους των 
επιχειρήσεων, γιά την καταστολή 
των έπαναστατικών κινημάτων, που 
ανάγκασε τδν Κΐτσο Τζαβέλα να 
άποταθή άπ’ εύθείας στδν Πανταζό- 
πουλο, παρακάμπτοντας τδν ίεραρ- 
χικώς προϊστάμενο του άξιωματι- 
κοΰ τούτου ’Αρχηγό της Χωροφυ
λακής (’Αρχηγός τής Χωροφυλακής 
ήτο δ ήρωικδς Μήτρος Δεληγεωρ- 
γης, ’Αρχηγός του Πυροβολικού καί 
Φρούραρχος του Μεσολογγίου κατά 
τήν πολιορκία καί τήν θρυλική έξοδο 
των γενναίων ύπερασπιστών του. 
Ό  Δεληγεώργης προήχθη τδ 1825 
στδ βαθμό του Στρατηγού καί κατε- 
τάχθη στή Χωροφυλακή τδ 1833, 
μέ τδ βαθμό του Μοιράρχου, τδν 
ανώτερο πού άπενέμετο τότε στους 
"Ελληνες άξιωματικούς του νεοσυ- 
στάτου Σώματος). ’Αλλα και η 
προσωπική έκτίμησις καί ή εμπι
στοσύνη του Τζαβέλα πρδς τδν 
συμπολεμιστή του Πανταζόπουλο, 
πού έγινε γνωστός στδ Πανελλή
νιο άπδ ένα επεισόδιο πού είχε μέ τδν 
υπουργό τής Δικαιοσύνης τής Κυ- 
βερνήσοως Μαυροκορδάτου, Α. Λο- 
ντο ή Λοντίδη (πρδς διάκρισι άπο 
τδ Στρατηγό Άνδρέα Λόντο) τδ 
οποίον συνέβη κατά τις εκλογές του 
1844, υπό τις άκόλουθες συνθήκες:

Ό  Λόντος, ύποψήφιος βουλευ
τής Πατρών στήν πρώτη μετά τήν 
καθιέρωσι του Συντάγματος Ε λ 
ληνική Βουλή, άπηύθυνε επιστολή 
πρδς τδν Μοίραρχο Πανταζόπουλο, 
διοικητή τότε τής Μοιραρχίας Χ ω 
ροφυλακής Άχαΐας, διά τής οποίας 
του ζητούσε νά τδν βοηθήση νά έκ- 
λεγή βουλευτής. Ό  Μοίραρχος 6- 
μως, του οποίου ήταν γνωστή ή 
άκεραιότης του χαρακτήρος καί ή 
άφοσίωσις στδ καθήκον, του διε- 
μήνυσε δτι, ή ίδιότης του ως οργά
νου τής τάξεως, δέν του επετρεπε 
νά άναμιχθή, μέ όποιονδήποτε τρό
πο, στδν έκλογικό άγώνα. Καί συνε
πώς, δέν έπρεπε νά περιμένη βοή
θεια άπ’ αύτόν.

Ό  Λόντος δμως, δέν παραιτή
θηκε του σκοπού του. Καί έστειλε 
καί δεύτερη έπιστολή στδν Παντα
ζόπουλο, στήν οποία, μεταξύ άλ
λων, έγραφε: «Καί άν ύπάρχωσι οί 
μή θέλοντες νά μέ ψηφίσωσι, μετα- 
χειρίσου κατ’ αύτών τήν μπαγιονέτ- 
ταν». Καταλήγοντας, ό Λόντος, 
έχαρακτήριζε τούς άρνουμένους νά 
τδν ψηφίσουν «τέρατα άνθρωπό- 
μορφα καί δχι πλάσματα του Κυ
ρίου».

Ό  Μοίραρχος Πανταζόπουλος έσ
τειλε τις επιστολές του ύπουργοΰ 
τής Δικαιοσύνης στδν ’Όθωνα, ο 
όποιος άγανάκτησε τόσο κατά του 
ύπουργοΰ του, ώστε αξίωσε απο τον 
πρωθυπουργό Μαυροκορδάτον νά τδν 
παύση, οπότε υπουργός Δικαιοσύ
νης διωρίσθη ό Σπυρ. Τρικούπης 
(27 ’ Ιουλίου 1844).

'Η περίπτωσις τοΰ Μοιράρχου 
Πανταζοπούλου, πού προξένησε αϊ- 
σθησιν, δέν ήταν ή μοναδική. Ό  ρό
λος τής Χωροφυλακής, κατά την 
κρίσιμη εκείνη περίοδο, δπως άλ
λωστε καί στήν ύπόλοιπη ιστορική 
σταδιοδρομία της, περιωρίσθηκε αύ- 
στηρά μέσα στά πλαίσια πού διέγρα
φαν ό οργανισμός της, οί Νόμοι τοΰ 
Κράτους καί οί άγραφοι ήθικοί Νό
μοι. Καί γι’ αύτδ στερεώθηκε στή 
συνείδησι τοΰ "Εθνους.

Ή  Χωροφυλακή δέν άνεμίχθη 
στήν έκλογική διαμάχη. Δέν εφατρι- 
ασε, ούτε έστασίασε ποτέ, ούτε ηύ- 
νόησε στασιαστικά κινήματα. ’Αλ
λά άγωνίσθηκε, μέ πίστι καί αύτο- 
θυσία, γιά τήν άποκατάστασι τής 
τάξεως, τής ήσυχίας καί τής γαλή
νης στήν σπαρασσομένη, κατά τους 
χρόνους εκείνους, άπο πολίτικες αν
τιθέσεις, πάθη καί μίση Ελλάδα. 
Καί στδν σκληρό άγώνα της για 
τήν έπικράτησι των Ιδεωδών αυτών, 
είχε πολλά θύματα.
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9. Τ ί έ π ε δ ί ω κ ε ;

ΗΤΑΝ ή Αστυνομία. Ό  συνταγμα
τάρχης δέν έδειξε καμμιά έκπληξι, βλέ- 
ποντάς με νά του άνοίγω την πόρτα. Είπε 
μόνο^μέ κάποια είρωνεία στη φωνή του: 

— Ξανασυναντιόμαστε.
Τόξερα πώς αυτός ό κύριος δέν μ* 

εΰρισκε καθόλου συμπαθητικό.
^  κυρίες τόμαθαν; μέ ρώτησε όπως 

(οδηγούσα τον ίδιο καί την συντροφιά του 
στο «λίβιγκ ρούμ».

— Ναί. Τούς είπα δ,τι έμαθα.
Μπήκαμε. Η Λιλή ήρθε στήν πόρτα 

να τούς υποδεχτή, ένώ ή Ά ννιώ έμενε 
όρθια, άκουμπισμένη στο τζάκι. "Εκανα 
τις συστάσεις. Εβλεπα καθαρά πώς ή 
παρουσία τής ’Αστυνομίας έδινε θάρρος 
στήν τρομοκρατημένη Λιλή. Ό σ ο  γιά 
την Αννιώ τό όμορφο πρόσωπό της είχε 
τήν σωστής έκφρασι τής περιστάσεως.

Ο κ. ’Ολύμπιος θά σάς ένημέρωσε, 
άρχισε ό συνταγματάρχης,μόλις κάθησαν.

—Ναί. Τί τρομερό:
ζ^Ρατε> έννοώ, δέν σάς ειδοποί

ησε ότι θά έφευγε;
—Ό χ ι. Γαύγιζαν τά σκυλιά, κατάλαβα 

πώς ήταν πεινασμένα, πήγα νά του κάνω 
παρατήρησι—καί δέν τον βρήκα.
, — ' °  άντρας σας τον είχε καιρό στήν 
ύπηρεσία του;
I Χρόνια. Πολύ πριν παντρευτούμε. 
Ηταν, πώς να το πούμε, άνθρωπος τής 

έμπιστοσύνης του.

' Κυρία Εύθυμιάδη, προσέξατε άν τό 
θύμα, πήρε καμμιά είδοποίησι; Κανένα 
γράμμα, κανένα τηλεφώνημα, άν ήρθε νά 
τόν δή κανείς αύτές τις μέρες;

Ή  όμορφη γυναίκα σκέφτηκε γιά λίγο.
— Νομίζω ναί, είπε στό τέλος. Χθές.
Είδα τή λάμψι στά μάτια τού «άνω- 

τέρου», μιά λάμψι πού όμως έσβησε άμέ- 
σως* Φωνή του άκούστηκε άπροσδό- 
κητα ήσυχη, σχεδόν άδιάφορη.

-Χ θ έ ς ;
— Ναί.
—ΤΗλθε κανείς νά τόν δή:
Β Ο χ ι .
Ή  Λιλή σκεφτόταν.
— Νομίζω πώς τού τηλεφώνησαν, είπε 

στό τέλος.
—Γιατί «νομίζετε»; ρώτησε ό «άνώ

τερος» ήσυχα. Δέν είστε βέβαιη;
λ—"Οχι. Είχαμε πάει μέ τήν ’Αννιώ— 

τήν έδειξε μέ τό κεφάλι της —τήν φίλη 
μου, γιά μπάνιο. Στό δρόμο σκέφτηκα 
πώς είχα πάρει μαζί μου τό πράσινο μαγιό.

Τό πράσινο μαγιό; ρώτησε ό «άνώ- 
τερος», μέ έκφρασι άπορίας.

Οί άλλοι παρακολουθούσαν σιωπηλοί. 
Η Λιλή Εύθυμιάδη χαμογέλασε λίγο 

ντροπιασμένα.
Ναί, ένα μαγιό, πού μοΰ είχε ξη- 

λωθή  ̂ τήν προηγούμενη μέρα. Ά φ η σ α  
την Αννιώ στό δρόμο καί γύρισα νά 
πάρω ένα άλλο, γερό. Τό τηλέφωνο, όπως 
ίσως προσέξατε, είναι στό χώλ, στό

ισόγειο. Είδα τό Μήτσο μέ τό άκουστικό 
στό χέρι. Τόν ρώτησα ποιός ήταν καί 
μοΰ είπε «κανείς».

“ Πώς «κανείς» ρώτησε ό άνώτερος. 
Δέν τηλεφωνούσε;

— Ναί, άλλά είπε πώς ήταν λάθος, ίσως 
κάποια βλάβη τής συσκευής. Χτύπησε 
τό τηλέφωνο άλλά όταν τό σήκωσε δέν 
άπάντησε κανείς.

— Αύτό σάς είπε; έκανε ό άνώτερος.
—Ναί.
— Κι' έσείς δέν τό πιστέψατε.

-Τότε .τό πίστεψα. Τώρα σκέπτομαι 
πώς μπορεί νά είναι ψέματα. Ό λ ο  τό 
ύφος του ήταν τό ύφος άνθρώπου πού 
είχε στήσει μιά κουβέντα κι’ όχι άνθρώ
που που σήκωσε ένα τηλέφωνο πού δέν 
άπαντούσε. Γιατί, όμως, νά πή ψέματα;

,“ Γιατί φαίνεται ήθελε νά κρατήση 
αυτό τό τηλεφώνημα μυστικό, είπε σκε
πτικός ό «άνώτερος». "Ισως αύτό νά τού 
ζήτησε έκεϊνος πού τού τηλεφωνούσε. 

Μά γιατί; Γιατί νά τού τό ζητήση; 
— Γιατί είχε σκοπό νά τόν σκοτώση, 

κυρία μου, γι’ αύτό, είπε ό «άνώτερος». 
Α σφαλώς ό άνθρωπος πού τού τηλεφώ
νησε είναι ό ίδιος μ' έκείνον πού τόν πα
ρέσυρε στή θανάσιμη παγίδα τών Τε- 
μπών.

— Θεέ μου! άναστέναξε ή Λιλή.
Οί έρωτήσεις τού άστυνομικού καί οί 

άπαντήσεις τής Λιλής είχαν άπορροφήσει 
την προσοχή όλων μας. Σχεδόν είχα ξε- 
χάσει γιά λίγο τήν Άννιώ. Απότομα τή 
σκέφτηκα, γύρισα νά τήν κυττάξω καί 
μου φάνηκε πώς είδα κάτι σάν άγρια χαρά 
στό πρόσωπό της. Τήν ίδια στιγμή όμως 
τά βλέμματά μας συναντήθηκαν κι’ ή 
περίεργη έκφρασι χάθηκε μονομιάς. Ό  
«άνώτερος» ξανάρχιζε τις έρωτήσεις του: 

—Κυρία, φαντάζεστε ποιός μπορούσε 
νά τού τηλεφωνή;

*Η Λιλή σκέφτηκε γιά λίγο.
—  Οχι, άπάντησε.
Ό  άστυνομικός γύρισε στήν Άννιώ. 
-—Κι’ έσείς;
-^Καί βέβαια, όχι. ΓΓ αύτόν τόν άνθρω

πο δέν ξέρω τίποτα.
Ή  Λιλή βιάστηκε νά έξηγήση πώς ή 

Ά ννιώ έρχόταν γιά πρώτη φορά στον 
Πλαταμώνα κι’ ό άστυνομικός δέν έπέ- 
psrvs* Ζήτησε άπό τή Λιλή πληροφορίες 
γιά τήν ιδιωτική ζωή τού Μήτσσυ, γιά 
τή θέσι του κοντά στον άντρας της, τή 
ρώτησε άν ήξερε νά έχη έχθρούς, άν 
είχε προηγούμενα μέ κάποιον, άν έδει
χνε κάποια άνησυχία τόν τελευταίο και
ρό. Σ' όλα οί άπαντήσεις τής γυναίκας 
τού Εύθυμιάδη ήταν άρνητικές.

—Παρατηρήσατε καμμιά άλλαγή στή 
στάσι του;

—Ό χ ι.
—Τίποτε περίεργο, έδώ γύρω;

;5^-Όχι.
Ή  Ά ννιώ έκανε μισό βήμα πρός τό 

μέρος της.
—Τά βήματα, Λιλή; τής είπε.
Πάλι ή μικρή γρήγορη λάμψι φάνηκε 

στά μάτια τού άστυνομικού.
— Ποιά βήματα; ρώτησε.

Ή  Ά ννιώ όμως δέν άπάντησε. Μέ τή 
στάσι της έδειχνε καθαρά, πώς αύτό τό 
θέμα δέν ήταν δικό της. Ά ν  κάποιος νό
μιζε πώς έπρεπε νά μιλήση, αύτός ό 
κάποιος ήταν μόνο ή Λιλή.

>:—Γιά πιά βήματα, κυρία Εύθυμιάδη, 
μίλησε ή φίλη σας, έπέμενε ό άστυνο
μικός.

Ή  Λιλή χαμογέλασε άμήχανα.
—Δέν ξέρω άν έχη σχέσι μέ τό θέμα
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*0 'Ολύμπιος, Αρχιτέκτονας άπό τήν 'Αθήνα, προσκαλείται στόν 
Πλαταμώνα άπό τό ζεύγος ΕΥΘ Υ Μ ΙΑ ΔΗ . Στό τραίνο, ένας άνδρας φοβι
σμένος πού βρέθηκε γιά λίγο στό βαγόνι του, τού Αφήνει μια βαλίτσα κα\τ 
πηδά στό κενό . Δυό Ανθρωποι πού παρακολουθούσαν τόν συνταξιδιώτη του, 
ένδιαφέρθηκαν γιά τήν Ανεύρεσή του . Στή Βίλλα του Εύθυμιάδη φιλοξενεί
ται καί ή ' Αννιώ Λεονάρδου, μια δμορφη γυναίκα. ’ Ανοίγοντας τήν βαλίτσα 
τού συνταξιδιώτη δέν βρίσκουν τίποτε τό ύποπτο. Τήν έπομένη, ό 'Ολύ
μπιος δταν Ανοίγει τήν βαλίτσα του διαπιστώνει δτικάποιος τού τήνέχειάνα- 
κατέψει. Ποιός δ μ ω ς; 'Υποπτεύεται δλους καί κανένα. "Οταν Αργότερα 
πηγαίνουν γιά μπάνιο στή παραλία δπου βρισκόταν ή * Αννιώ,^βλέπουν ένα 
Ανδρα κοντά της πού τούς φάνηκε δτι μιλούσε μαζύ τη ς. Ή  ’ Αννιώ δμως 
τό άρνεΐται. Τελικά ό 'Ολύμπιος άνέφερε μόνο στόν Εύθυμιάδη γιά τό Ανα
κάτεμα της βαλίτσας του καί τό μεσημέρι ό Εύθυμιάδης τού φέρνει μιά φωτο
γραφία στή όποία έκπληκτος ό 'Ολύμπιος δέν δυσκολεύεται νά Αναγνωρίσει 
τόν έναν άπό τούς δύο Ανδρες τού τραίνου πού παρακολουθούσαν τόν Αγνω
στο συνταξιδιώτη του πού ρίχτηκε στό κενό. Τό βράδυ ό 'Ολύμπιος καί ή 
’ Αννιώ βρέθηκαν στό κρεββάτι τού 'Ολύμπιου καί ξαφνικά μέσα στή νύκτα 
τά γαυγίσματα των σκυλιών τού Εύθυμιάδη τόν κάνουν να πεταχτεΐ στό 
μπαλκόνι καί νά διακρίνει ένα Ανδρα νά δρασκελίζει τόν τοίχο τού κήπου 
φεύγοντας. Τό Αλλο βράδυ ή'Αννιώ στό δωμάτιο τού 'Ολύμπιου τού φανε
ρώνει δτι είναι κόρη Εβραίου καί δτι ό πατέρας της πού σκοτώθηκε άπό 
τούς Γερμανούς Αφησε στόν Γερμανό Ανακριτή γιά νά σωθεί ή μητέρα της 
καί ή ίδια, πίνακες μεγάλης άξίας πού είναι κρυμμένοι κάπου στόν Πλατα- 
μώνα καί πού τό σχεδιάγραμμα τό έχει κάποιος Σεβαστόπουλος. Ό  'Ολύ
μπιος κατάλαβε δτι αύτός πρέπει νά είναι ό συνταξιδιώτης τού τραίνου.

*0 'Ολύμπιος τό πρωί στή παραλία συναντάται μέ τό ν . . .συνταξιδιώ
τη του καί τόν φωνάζει Σεβαστόπουλο. Αύτός παραξενεύθηκε στό Ακουσμα 
τού όνόματός του . Μετά άπό λίγες μέρες ένώ διασταυρώθηκε ή * Αννιώ μέ 
τόν Σεβαστόπουλο στό δρόμο καί στή παραλία, αύτή έδειξε Αδιαφορία πού 
προξένησε έντύπωση στόν 'Ολύμπιο καί κατάπληξη δταν ή ’Αννιώ τού 
λέει δτι αύτός δέν είναέ ό Σεβαστόπουλος πού περιμένει αύτή.

Τό Αλλο πρωΐ βρέθηκε στήν παραλία τό πτώμα τού Σεβαστόπουλου. 
Ό  'Ολύμπιος στή σχετική συζήτηση μέ τόν Εύθυμιάδη τού λέει δτι ό κη
πουρός του μιλούσε μέ ένα ξανθό ξένο. Ό  κηπουρός δμως τό άρνήθηκε. *0  
Εύθυμιάδης τότε πειράχτηκε άπό τήν ύποψία τού 'Ολύμπιου καί τόν Αφησε 
πεισματωμένος, καί έφυγε. Τότε αύτός Αποφασίζει νά φύγει τό πρωΐ, άλλά 
φθάνοντας στόν Σταθμό καί συναντώντας τόν 'Ενωμοτάρχη άναβάλλει τήν 
Αναχώρησή του καί μένει στό Μ οτέλ.

Τό Απόγευμα άπό τό Μοτέλ ό 'Ολύμπιος είδε τόν Εύθυμιάδη νά φεύγει 
μέ τό αυτοκίνητό του . Στίς 5 ό ’ Ενωμοτάρχης τόν κάλεσε στό γραφείο γιατί 
τό ζήτησε ό 'Ανώτερος Διοικητής Χωροφυλακής. Τού παρουσίασε δυό 
ξανθούς Γερμανούς καί πράγματι διαπίστωσε δτι ήταν αύτοί πού παρακο
λουθούσαν στό τραίνο τόν συνταξιδιώτη του . "Οταν Αργότερα βγήκε ό 
'Ολύμπιος άπό τό Μοτέλ γιά περίπατο συνάντησε τυχαία τόν 'Ενωμοτάρχη 
πού τού είπε δτι οί Γερμανοί άρνούνται τά πάντα. Στή βραδυνή συνάντηση 
ή 'Αννιώ φοβισμένη τού άπεκάλυψε δτι ήταν ψέμμα ό θησαυρός μέ τούς 
πίνακες καί δτι στό Παρίσι μικρή δταν ήταν, χάθηκε ό πατέρας της καί αύτή 
γνώρισε ένα ήλικιωμένο, ίσως 'Αξιωματικό τών ΕΣ ΕΣ καί πριν πεθάνει 
τής Αφησε ένα χάρτη πού έδειχνε γιά ένα θησαυρό στόν Πλαταμώνα καί πού 
τελικά τής τόν έκλεψαν άπό τό δωμάτιό της. 'Επίσης τού άπεκάλυψε δτι 
καί ό Εύθυμιάδης ήταν Ανακατεμένος καί μόνον ή Λιλή δέν ήξερε τίποτα.

Τήν νύκτα χάθηκε ό κηπουρός καί ή Χωροφυλακή άνάκρινε τόν 'Ο
λύμπιο , γ ιατί; πότε; πώς j βρέθηκε στό Πλαταμώνα καί του είπε δτι ό 
κηπουρός βρέθηκε νεκρός. *0 'Ολύμπιος πήγε στή Βίλλα καί τούς είπε για 
τόν φόνο . 'Η  Λιλή τά είχε χαμένα. Τά κτυπήματα στήν πόρτα τούς διέκοψαν 
καί ό 'Ολύμπιος πηγαίνοντας νά Ανοίξει είπε δτι θά ήταν ή Χωροφυλακή .

μας. Μιά νύκτα—ή μάλλον ξημερώματα— 
νόμισα πώς άκουσα βήματα στόν κήπο. 
Ξύπνησα τόν άνδρα μου, βγήκαμε στήν 
βεράντα στόν κήπο, άλλά δέν είδαμε τί
ποτε.

—"Ωστε -μπορεί νά μή άκούσατε καλά.
—"Οχι, άκουσα καλά. Γι' αύτό είμαι 

βέβαιη.
—Και τά σκυλιά; είπε σιγά ή ’Αννιώ, 

άγνοώντας τόν άστυνομικό και μιλώντας 
μόνο στή φίλη της.

—Τι έγινε μέ τά σκυλιά;
Πάλι ή ’Αννιώ άγνόησε τήν έρώτησι, 

άφήνοντας τήν Λιλή νά άπαντήση. ’Ε
κείνη πάλι χαμογέλασε μέ αύτό τό ντρο
παλό, παιδιάστικο χαμόγελό της.

—Ν ά .. .  τά σκυλιά δέν γαύγισαν. "Ε
χομε δύο σκυλιά—φύλακες και τή νύχτα 
τά άφήνομε λυμένα στόν κήπο. "Αν πλη-

σιάση στόν κήπο άνθρωπος χαλούν τόν 
κόσμο. Κι’ δμως έκείνη τή νύχτα δέν 
γαύγισαν. Γι’ αύτό κι’ ό άνδρας μου μέ 
πείραζε δτι ώνειρεύτηκα.

—’Εσείς δμως εΐσαστε βέβαιη πώς δέν 
ώνειρευτήκατε, είπε σοβαρά ό «άνώτερος»

—Δέν ξέρω πιά. Έγώ νόμισα πώς είδα 
και μιά σκιά νά πηδά άπό τόν τοίχο. 
’Αλλά ίσως μου φάνηκε.

—Τά βήματα δμως τά άκούσατε κα
θαρά. Αύτά σάς ξύπνησαν ;

—"Οχι. 'Εκείνη τήν ώρα ήμουν ξυ
πνητή.

Ό  «άνώτερος» κύτταξε τήν δμορφη 
νέα γυναίκα μέ συμπάθεια. Τής χαμο
γέλασε κιόλας.

—"Ωστε άποκλείεται νά ώνειρευτή- 
κατε. Κάποιος πρέπει νά μπήκε στόν 
κήπο σας καί τά σκυλιά δέν τόν γαύγι

σαν, πράγμα πού μάς δίνει τό δικαίωμα 
νά συμπεράνωμε δτι αύτός ό άνθρωπος 
ήταν γνωστός στά σκυλιά ή ήρθε νά 
συναντήση κάποιον πού γνώριζαν τά 
σκυλιά.

Γύρισε στήν ’Αννιώ.
—Αύτό δέν έννοούσατε, κυρία ;
Ή  ’Αννιώ σήκωσε τούς ώμους της. 

Δέν ξεγελούσε δμως ούτε τόν άστυνο
μικό, ούτε κι* έμένα. Αύτό έννοοΰσε 
κι* αύτό ήθελε νά καταλάβουμε κι’ έμείς, 
δταν θύμισε στήν Αιλή τά βήματα στόν 
κήπο.

Ά λλά  τί έπεδίωκε ;
Οί άλλες έρωτήσεις τού Αστυνομικού 

δέν παρουσίασαν κανένα ένδιαφέρον 
κι’ δσο γιά τούς συντρόφους του, έμειναν 
βουβοί ώς τή στιγμή πού ό προϊστάμενός 
τους έδωσε τό σύνθημα.

— Μάς συγχωρήτε γιά τήν ένόχλησι 
μιά τέτοια ώρα, είπε και σηκώθηκε. 
Δυστυχώς, ή ύπηρεσία μας... 

Άποχαιρέτησε τις κυρίες μέ χειραψία. 
—’Εσείς θά μείνετε; μοΰ είπε εύγενικά. 
Ή  εύγένειά του δέν έκρυβε τήν είρω- 

νεία.
— Λίγο, είπα.
Ό τι αύτός ό άνθρωπος δέν μέ συμπα

θούσε τό ήξερα καλά. Τώρα άναρωτήθηκα 
άν δέν μέ ύποπτεύεται κιόλας. Ή  Λιλή 
τούς συνώδεψε ώς τήν πόρτα κι’ ύστερα 
γύρισε άναστενάζοντας.

—ΤΙ Ιστορία! Και νά μήν είναι κι* ό 
Γιώργος αύτές τις ώρες έδώ! Εύτυχώς 
βρεθήκατε έσεΐς. Τι ήταν . αύτά πού ό 
άξιωματικός έλεγε γιά ένέδρα;

—Φαντάζεται δτι...
Τής έξήγησα τί σκεπτόταν ό «άνώτε

ρος», χωρίς νά τής φανερώσω δτι τό 
ίδιο σκεπτόμουν κι έγώ.

—Μά πώς είναι δυνατόν;
Σκέφτηκε λίγο.
—Μετάνοιωσα πού είπα γιά τό τηλε

φώνημα. "Ισως ό δύστυχος ό Μήτσος 
νά είπε τήν άλήθεια. "Ισως νά ήταν λάθος 
τής γραμμής.

— Μή σπάζης τό κεφάλι σου γι’ αύτό, 
προσπάθησα νά τήν ήσυχάσω. Οί άστυ- 
νομικοί θά τά βροΰν. Είναι ή δουλειά τους.

—Κι ό Γιώργος νά μή έχη Ιδέα γιά 
δλα αύτά! Θά τού τηλεφωνήσω.

Κύτταξε τό ρολόι της. Είχαν περάσει 
οί δύο.

—Θά άνησυχήση άν άκούση τήν φωνή 
μου τόσο άργά. Θά τού τηλεφωνήσω 
τό πρωΐ.

"Εσφιξε τό μέτωπο μέ τά χέρια της.
—Πάει νά σπάση τό κεφάλι μου, άνα- 

στέναξε.
Σηκώθηκα κι έγώ. ΤΗταν άργά κι έπρε

πε νά άφήσω τίς κυρίες νά ήσυχάσουν. 
Ή  Λιλή θέλησε νά μέ συνοδέψη, άλλά 
ή φίλη της τήν έμπόδισε.

— Πάω τόν Γιάννη ώς τήν πόρτα έγώ. 
'Εσύ άνέβα νά ξαπλωθής. "Εχεις τά χάλια 
σου.

’Υπάκουσε σάν τρομοκρατημένο παιδί, 
πού άφηνε νά τό κάνουν δ,τι θέλουν. 
"Ηξερα πώς είχε καλή καρδιά καί πώς 
λυπόταν τόν Μήτσο, άλλά έπίσης ήξερα 
πώς, στό βάθος, δλα δσα έγιναν τήν 
έρέθιζαν. Ζοΰσε μιά «συνταρακτική πε
ριπέτεια» κι αύτό, παρ’ δλο τό φόβο καί 
τή λύπη της, τήν ένθουσίαζε.

—Ναί. Θαρρώ πώς θά λιποθυμήσω 
άπό λεπτό σέ λεπτό.

Ανέβηκε πρός τό δωμάτιό της, κρα
τημένη άπό τό παραπέτο τής σκάλας, 
σάν νά έπρόκειτο πραγματικά άπό στιγμή 
σέ στιγμή νά σωριαστή. Πριν χαθή άπό
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τά μάτια μας γύρισε καί είπε στην Άννιώ.
— Μήν άργήσης νά άνεβής. Θά τρελ- 

λαθώ άπό τόν φόβο μου.
Περιμέναμε νά χαθή στήν κορυφή 

τής σκάλας κι ύστερα ξεκινήσαμε γιά 
την έξοδο,

—Γιατί μίλησες γιά τά βήματα; ρώ
τησα τήν Άννιώ,

—Δέν έπρεπε ;
Φυσικά δέν ήταν κάτι πού έπρεπε νά 

τό κρύψουμε.
—Δέν λέω πώς δέν έπρεπε, άλλα...
Δυσκολευόμουν νά βρω τις λέξεις γιά 

νά πώ αύτό πού ήθελα νά πώ. «Τό θέμα 
δεν είναι αν έπρεπε ή άν δέν έπρεπε. Τό 
θέμα είναι τί έπεδίωκες έσύ».

Φτάσαμε στήν έξώπορτα. Τήν άνοιξα 
καί βρεθήκαμε στήν αυλή - βεράντα τού 
ισογείου. Μιά πέτρινη σκάλα ώδηγούσε 
στο προαύλιο κι άπό κεΐ στο δρόμο.

—Τί ήσυχη νύχτα, είπε ή Ά ννιώ άνα- 
στενάζοντας. Καί νά σκέφτεσαι..

Τήν έκοψα.
—Θάθελα νά ξέρω τί σκέφτεσαι, 

Άννιώ.
| —Γιά τό έγκλημα;

—Καί γιά...όλα.
— άγαπώ,  πώς είμαι εύτυχισμέ- 

νη πού σ ’ έχω πλάι μου καί πώς φοβάμαι.
Αναστέναξε καί γύρισε καί μέ κύτ- 

ταξε. Κάτω άπό τό φως τού φεγγαριού 
ή όμορφιά της μού ήταν όδυνηρή.

— Ποιος φαντάζεσαι πώς τού τηλε
φώνησε; είπε.

Σήκωσα τούς ώμους μου. Πώς μπορού
σα νά φαντασθώ; Πρόσεξα τήν έκφρασί 
της καί ρώτησα :

—Έ σύ φαντάζεσαι ;
—Δέν θέλω νά πιστέψω αύτά πού φαν

τάζομαι, είπε. Θά ήταν τρομερό.
ν̂*—Ποιόν φαντάζεσαι ;

Μέ κύτταξε ίσια μέσα στά μάτια.
—Δέν σοΰ περνάει άπό τό νοΰ κανείς;
Κατάλαβα ποιόν έννοοΰσε κι άνατρί- 

χιασα.
— Μά γιατί θά τδκανε; είπα.

. — Γιά νά τόν ξεφορτωθή. Ό χ ι άς μή 
τά σκεπτόμαστε. 'Ολα αύτά είναι τόσο 
θλιβερά.

Ενοιωσα τό βάρος τού κορμιού της 
έπάνω μου. Τήν άπομάκρυνα, άπαλά 
άλλά σταθερά.

—Τί θές νά πής, Ά ννιώ ;
— Ό  Σεβαστόπουλος σκοτώθηκε. Α σ 

φαλώς τόν σκότωσαν οί Γερμανοί πού 
τόν κυνηγούσαν. Ό μω ς γιατί;

Δέν μίλησα.

— Ό  Μήτσος δέχτηκε έναν έπισκέπτη 
τή νύχτα, τότε πού δέν γαύγισαν τά σκυ
λιά.

—Τσως δέν ήταν ό Μήτσος. 
:^ | Π σιός άλλος; Τά σκυλιά γνωρίζουν 
μόνο τόν Εύθυμιάδη, τή Λιλή, έσένα, 
έμένα, τήν μικρή ύπηρέτρια καί τόν 
Μήτσο.

Έσύ κι έγώ ήμασταν μαζί. Ή  μικρή 
τή νύχτα πάει στο σπίτι της. Ό  Εύθυ- 
μιάδης βρισκόταν στο κρεβάτι μέ τήν 
γυναίκα του. Έκτος άν πιστεύης πώς ή 
Λιλή...

Ό χ ι. Γιά τήν άθωότητα τής Λιλής 
ήμουν άπολύτως σίγουρος.

—Τότε δέν μένει παρά αύτός. Ό  Μή
τσος συναντά κάποιον τήν νύχτα κρυφά. 
Έ σύ ό ίδιος μάς είπες, πώς ό Ενωμοτάρ
χης σε πληροφόρησε πώς είδε τόν Μή
τσο νά μιλά μ’ ένα άπό τούς Γερμανούς. 
Ώ στε  ό Μήτσος είχε έπαφή μέ τούς 
Γερμανούς. Κι άν είχε, άσφαλώς δέν τήν 
είχε γιά δικό του λογαριασμό, άλλά γιά 
λογαριασμό τού κυρίου του.

Σταμάτησε, μέ κύτταξε στά μάτια 
καί σάν νά τό σκέφτηκε μόλις τότε, είπε:

— Θυμάσαι πότε ό Εύθυμιάδης θύμωσε, 
τόσο άδικαιολόγητα μαζί σου; Θυμάσαι 
πότε σ ’ άνάγκαοε νά φύγης;

— Μά...
—Ό ταν τού είπες πώς ό ένωμοτάρχης 

είδε τό Μήτσο νά μιλά μέ τόν Γερμανό. 
Τότε, άξαφνα, τού έγινες ένοχλητικός.

— Θέλεις νά πής..., έκανα τρομαγμένος.
— Δέν θέλω νά πώ τίποτε. Α πλώς βάζω 

στή σειρά τά γεγονότα. Ή  άστυνομία 
είχε έπισημάνει τις σχέσεις τού Μήτσου 
μέ τούς Γερμανούς. Ή  άστυνομία ψάχνει 
γιά τον δολοφόνο τού Σεβαστόπουλου. 
Έ σύ έχεις μιά κάποια άνάμιξι σ ’ αύτή 
τήν ίστορία καί κουβέντες μέ τούς άστυ- 
νομικούς κι ό Μήτσος μπορούσε νά 
κληθή σέ άνάκρισι. Ό  Εύθυμιάδης σέ 
ξεφορτώνεται μέ τήν ψυχρότητά του, σέ 
άναγκάζει νά φύγης. Δέν είσαι όμως έσύ 
ό έπικίνδυνος. Έ σύ δέν ξέρεις τίποτα, 
άλλά ό Μήτσος ξέρει. Ά ν  τόν πιέσουν 
οί άστυνομικοί; Δέν είναι πρόσωπο ση
μαντικό κι οί άστυνομικοί καμμιά φορά 
γίνονται άγριοι. Ό  Μήτσος μπορούσε 
νά φοβηθή στήν άνάκρισι καί νά μιλήση.

Ά π ό  τή βεράντα τού πρώτου πατώ
ματος άκούστηκε ή φωνή τής Λιλής :

— * Αννιώ !
—Έρχομαι, φώναξε ή Άννιώ. Σέ δυό 

λεπτά.
—Θέλεις νά πής... ψιθύρισα τρομαγμέ

νος.
— Πώς ένας έπικίνδυνος μάρτυρας 

γίνεται άκίνδυνος όταν πεθάνη.
‘Υπήρχε μιά στέρεη λογική στις σκέ

ψής της, άλλά μού προκαλοΰσε φρίκη 
αύτή ή λογική. Ή  Ά ννιώ  μέ άφηνε νά 
καταλάβω καθαρά πώς ό Εύθυμιάδης, 
φοβούμενος τις φλυαρίες τού ύπηρέτη 
του, τού τηλεφώνησε, τόν έστειλε στά 
Τέμπη κι έκεΐ, σ ’ αύτό .τό ραντεβού τού 
θανάτου, τόν σκότωσε. Ό  ίδιος ή κάποιος 
άνθρωπός του. Ό χι, όμως. Ό  Εύθ >μιά- 
δης μπορεί νά ήταν ίκανός γιά τό έγκλη
μα—ήμουν χρόνια φίλος του, άλλά τόν 
ήξερα τόσο λίγο—όμως δέν ήταν άνόητος.

— Δέν μπορούσε νά κάνη τέτοια γκάφα, 
Άννιώ.

— Ποιά γκάφα ;
Τό τηλεφώνημα. Ά π ό  τή στιγμή 

πού ή άστυνομία μάθη γιά τό τηλεφώ
νημα δέν είναι δύσκολο νά μάθη καί 
άπό̂  ποιο νούμερο έγινε. Έ να τηλεφώνη
μα ύπεραστικό....

—Πρώτον μπορεί νά μή τδκανε άπό 
τό γραφείο ή τό σπίτι του, άλλά άπό 
κάπου άλλοΰ. Κι ύστερα ήταν βέβαιος 
πώς κανείς δέν θά μάθαινε γι’ αύτό τό 
τηλεφώνημα. Α κόυσες τή Λιλή. Πρό
σεξες πότε είδε τόν Μήτσο νά τηλεφωνή; 
Ό ταν είχαμε ξεκινήσει γιά τό μπάνιο. 
Ά ν  δέν συνέβαινε ή ίστορία μέ τό ξη
λωμένο πράσινο μαγιό κι άν ή Λιλή δέν 
γύριζε νά άλλάξη, δέν θά τόν έβλεπε.

Σταμάτησε γιά λίγο.
—Ακριβώς, αύτό τό τηλεφώνημα καί 

ή ώρα πού έγινε μέ κάνουν, περισσότερο 
άπό κάθε τί, νά ύποπτεύωμαι τόν Εύθυ
μιάδη. Ή ταν ό μόνος πού ήξερε ότι 
έκείνη τήν ώρα στή βίλλα του δέν ύπήρ- 
χε παρά μόνο ό Μήτσος.
= Πώς μπορούσε νά τό ξέρη άπό τήν 
Αθήνα;

Ή  Άννιώ χαμογέλασε. Αύτό τό χαμόγε
λό της, έξυπνο άλλά άκαρπο, μέ πείραξε.

—Ή ξερε τό σπίτι του καί ήξερε πώς 
στο σπίτι του όλα γίνονταν μέ άκρίβεια 
τήν ίδια ώρα. Ή  μικρή ύπηρέτρια, όταν 
ή κυρία της πάη στή θάλασσα πηγαίνει 
γιά ψώνια. Έσένα σέ είχε ξεφορτωθή.

—Κι άν παρ’ όλα αύτά συνέβαινε κά
ποιο άπρόοπτο, μιά άλλαγή; Ά ν  ύπήρχε 
κάποιος στο σπίτι; έπέμεινα.

—Τότε θά άνέβαλε τήν έκτέλεσι τού 
σχεδίου του γιά άλλη φορά. Ά σφαλώς 
πριν καλέση τόν Μήτσο στο θανάσιμο 
ραντεβού θά τόν ρώτησε άν βρισκόταν 
κανείς στο σπίτι.

—Νά πού βρέθηκε ή Λιλή.
— Θυμάσαι τά λόγια της; Ή  Λιλή έμ- 

φανίστηκε όταν ή τηλεφωνική συνδιά- 
λεξι τελείωσε.

Ναί, όλα αύτά ήταν λογικά. Ακαταμά
χητα λογικά, άποκρουστικά λογικά. Φαί
νεται πώς έδειξα τί ένοιωθα. Τό κορμί 
τής Άννιώς βάρυνε πάλι έπάνω μου καί 
τό χέρι της άναζήτησε τό δικό μου.

— Πρέπει νά σ ’ άφήσω άγάπη μου. Ή  
Λιλή άνυπομονεϊ. Φυσικά δ,τι είπαμε 
είναι γιά μάς τούς δυό, μόνο γιά μάς τούς 
δύο. Δέν θά πής τίποτε στήν άστυνομία.

Μέ φίλησε στο στόμα κι έφυγε τρέχον- 
τας, ένώ σκεπτόμουν τά λόγια της. «Μ ό
νο γιά μάς τούς δύο. Δέν θά πής τίποτε 
στήν άστυνομία».

Μέ μιά όδυνηρή σαφήνεια έβλεπα πώς 
δέν ήταν ειλικρινής. Πώς ό,τι μού έλεγε 
τό έλεγε άκριβώς γιά νά τά πώ στήν άστυ
νομία.

Πριν πάρω τόν κατήφορο γιά τό «μο
τέλ» γύρισα καί κύτταξα τήν βίλλα. Είδα 
τήν Άννιώ άκίνητη στή βεράντα τού 
πρώτου πατώματος. Δέν μπορούσα νά 
ξεχωρίσω τό πρόσωπό της, άλλά είχα 
τό δυσάρεστο αίσθημα πώς χαμογελούσε 
καί μ’ έκεΐνο τό χαμόγελο τής άγριας 
χαράς, πού είχα δή γιά ένα δευτερόλεπτο 
στο πρόσωπό της, όταν μιλούσε ό «άνώ- 
τερος».

Ένοιωθα πώς ύπήρχε κάτι πού μού 
ξέφευγε. Πώς τά πράγματα ήταν όπως 
έμφανίζονταν, άλλά συγχρόνως καί κά
πως άλλοιώς. Πώς ύπήρχε μιά δύναμι 
πού έπαιζε μαζί μου — κι όχι μονάχα 
μαζί μου.

Ή  Άννιώ ήθελε νά ένοχοποιηθή ό Εύ
θυμιάδης. Δέν μπορούσα νά ξεκαθαρίσω 
άκριβώς γιατί, άλλά ήμουν βέβαιος πώς 
τό ήθελε. Πέταξε τήν κουβέντα γιά τά 
βήματα, τήν ώρα πού έπρεπε, γιά νά τό 
σημειώσουν οί άστυνομικοί. Προσπά
θησε κι έμένα νά μέ κάνη νά ύποπτευ- 
θώ τόν φίλο μου κι ένίσχυσε αύτές τις 
ύποψίες μου μέ έπιχειρήματα λογικά.
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Ποιό ρόλο, όμως, έπαιζε καί τί έπεδίωκε; 
Είχα άκούσει άπό τό στόμα της, άπό τή 
στιγμή πού τήν γνώρισα, δύο «Αλήθειες» 
πάνω στήν περίεργη Ιστορία τής βαλί
τσας καί τού θησαυρού. Νά ύπήρχε άρα
γε καί μιά τρίτη «άλήθεια»;

Κοιμήθηκα άργά, βασανισμένος άπό 
τις Αμφιβολίες καί τις σκέψεις μου καί 
ξύπνησα μέ τό στόμα πιό πικρό καί άσχη
μη διάθεσι. Γιατί δέν έφευγα; Ποιό ρόλο 
έπαιζα καί, τό κυριώτερο, ποιό ρόλο ήθε
λα νά παίξω σ ’ αύτή τήν φανταστική ισ
τορία τών θησαυρών καί τών θανάτων; 
Στήν ’Αθήνα μέ περίμενε ή δουλειά μου 
καί δέν ήμουν γεννημένος γιά περιπέ

τειες. Γιατί δέν έφευγα; (Δυστυχώς τό 
ήξερα καλά γιατί δέν έφευγα καί προσπα
θούσα άνανδρα νά τό κρύψω άπό τόν 
Ιδιο τόν έαυτό μου. Ό  έρωτάς μου, γιά 
τήν Άννιώ ήταν μεγαλύτερος άπ’ όσο 
έπρεπε κι’ άπ’ όσο ήθελα).

Πήγα στήν τραπεζαρία τού ξενοδο
χείου γιά τό πρωινό. Ά π ό τά μεγάλα του 
παράθυρα, πού τό έκαναν νά μοιάζη μέ 
σαλόνι καραβιού, μπορούσα νά βλΐέπω 
καί τό δρόμο καί τή θάλασσα. Τόν δρόμο 
τόν στόλιζαν τά Ιδιωτικά αύτοκίνητα πού 
άνηφόριζαν γιά τήν Θεσσαλονίκη —παι
δικά παιχνίδια σέ άσπρο, γαλάζιο, κόκ
κινο καί μαύρο — ένώ στή θάλασσα σκόρ
πιζε τό πρωινό του χρυσάφι ό καλοκαι
ριάτικος ήλιος. Έξαφνα σταμάτησα μέ 
τό φλυτζάνι τού καφέ μετέωρο. Αύτοί 
οί άνθρωποι πού κατηφόριζαν πρός τό 
σταθμό μέ μιά βαλίτσα καθένας στό χέρι..; 
Ναί, μπορούσα νά τούς βλέπω καθαρά. 
Ήταν οί δυό Γερμανοί. Ώ στε ή Αστυνο
μία τούς άφηνε έλεύθερους. Ό  φάκελλος 
τής δολοφονίας τού Σεβαστοπούλου θά 
έκλεινε;

'Αποτελείωσα τόν καφέ μου καί άναψα 
ένα τσιγάρο, τό τρίτο κιόλας μέσα σ ’ 
αύτό τό πρωινό. Θάθελα μ’ όλη μου τήν 
ψυχή νά πιστέψω τήν Άννιώ, Αλλά δέν 
τήν πίστευα. Ή  δεύτερη «άλήθεια» της 
είχε Ανατρέψει τήν πρώτη. Ποιά ήταν 
άραγε ή τρίτη «άλήθεια», ή πραγματική 
άλήθεια;

Άποτέλειωνα τό τσιγάρο μου όταν εί
δα τόν νεαρό ’Ενωμοτάρχη νά άνηφορίζη 
πρός τό ξενοδοχείο μου. Βάδιζε μέ τόν 
τρόπο τού Ανθρώπου πού δέν έχει συγκε
κριμένο σκοπό καί πού δέν ξέρει πώς νά 
περάση τήν ώρα του, άλλά σ ’ αύτή τήν 
παράξενη περιπέτεια είχα έξασκηθή πιά. 
Είχα Αρχίσει νά βλέπω κάτω άπό τήν 
έπιφάνεια. Ή ξερα πώς τό «άσκοπο» τρι
γύρισμα τού τελειόφοιτου τής νομικής 
είχε ένα σκοπό. Νά μέ βρή.

Καί μέ βρήκε. Τόν φώναξα ό ίδιος μό
λις τό λεπτό νεανικό σώμα του καντρα- 
ρίστηκε στό πλαίσιο τής πόρτας.

—’Εδώ είστε; μέ ρώτησε.
—Τό ξέρατε πώς θά βρίσκωμαι έδώ καί 

γι’ αύτό ήρθατε, τού Απάντησα.
Είχα μιλήσει χωρίς θυμό, χωρίς πεί

σμα, χωρίς κάν διαμαρτυρία. Λιγάκι βα- 
ρυεστημένα μόνο. Ό  νεαρός τελειόφοι
τος τής νομικής χαμογέλασε καί δέν έπέ- 
μεινε. Δέχτηκε πρόθυμα τόν καφέ πού τού 
πρόσφερα.

—Έχει θαυμάσια θέα άπό δώ, είπε.
—Ναί, βλέπεις όλα όσα γίνονται. Έ τσι 

είδα καί τούς δύο Γερμανούς πού έφευ
γαν, είπα.

—Τούς είδατε; Φεύγουν, όπως μάς εί
παν, μέ τό τραίνο τών δέκα καί είκοσι.

—Απολύτως έλεύθεροι;
Ό  Ενωμοτάρχης σήκωσε τούς ώμους 

καί χαμογέλασε.

—Δέν μπορούσαμε νά τούς κρατήσου
με. Δέν είχαμε τίποτα συγκεκριμένο σέ 
βάρος τους. Βλέπετε είναι ξένοι καί πρέ
πει νάμαστε Ιδιαίτερα προσεκτικοί.

—Ξέρω, ξέρω, τόν έκοψα. Ή  τουρι
στική πολιτική τής χώρας μας, τό ύψος 
τού ξένου συναλλάγματος... Έ τσι οί κύ 
ριοι αύτοί θά βρίσκωνται αύριο έξω άπό 
τά έλληνικά σύνορα—καί ούτε γάτα, ούτε 
ζημιά.

Τό χαμόγελο τού νεαρού Αστυνομικού 
έγινε έντονώτερο.

—Έ , όχι κι* αύριο.
Ύ στερα σοβάρεψε. Μοΰ έξήγησε πώς 

στήν Θεσσαλονίκη, όπου οί Γερμανοί 
δήλωσαν πώς θά πάνε, θά τούς παρακο
λουθούσαν συνεχώς Αστυνομικοί.

—Ό σ ο  γιά τά σύνορα, θά βρούν μιά 
τυπική Αφορμή νά τούς καθυστερήσουν 
λίγες μέρες. Μόνο λίγες μέρες όμως. Ά ν  
ώς τότε Αποκτήσουμε κάποιο στοιχείο 
σέ βάρος τους, καλά, Αλλιώς...

—Θά τούς άφήσετε νά γυρίσουν στή 
χώρα τους.

—Είναι τό περισσότερο πού μπορούσε 
νά κάνουμε.

Ή  κοπέλλα τού «μοτέλ» τού έφερε τόν 
καφέ πού παρήγγειλα κι’ ό νεαρός Αστυ
νομικός άρχισε νά τόν πίνη μέ φανερή 
άπόλαυσι.

— Πολύ έξυπνη ή φίλη σας, είπε σέ μιά 
στιγμή.

— Ή  κ. Εύθυμιάδη;
—"Οχι, ή άλλη, ή μελαγχροινή. ’Εκεί

νη πού θυμήθηκε τά βήματα.
Ή  Άννιώ ήταν έξυπνη, άλλά δέν είχε 

ξεγελάσει ούτε έμένα, ούτε τούς Αστυνο
μικούς. ,

— Μάς έκανε νά προσέξουμε ένα ση
μείο πού είχε σημασία καί πού, χωρίς έκεί- 
νην, θά μάς διέφευγε.

—Είναι ειλικρινής, είπα γιά νά άποφύ- 
γω μιά συζήτησι πού μοΰ ήταν δυσάρεστη.

—Πολύ ειλικρινής.
Άποτέλειωσε τόν καφέ του καί σηκώ

θηκε.
— Μέ συγχωρήτε, οί προϊστάμενοί μου 

θά μέ περιμένουν, είπε.
—Τί θά τούς Αναφέρετε; ρώτησα.
—Γιά ποιό πράγμα;
—Γιά τήν σημερινή συζήτησί σας μα

ζί μου.
Ό  τελειόφοιτος τής νομικής γέλασε. 

Είχε ένα γέλοιο νεανικό πού σέ κέρδιζε.
—Πώς δέν έχω τίποτε νεώτερο νά Ανα

φέρω.
—Τί περίμεναν πώς θά μπορούσατε νά 

έχετε;
Ό  νεαρός άνοιξε τά χέρια άνασηκώ- 

νοντας λίγο τούς ώμους, σέ μιά κίνησι 
πού έλεγε: «Ξέρω έγώ;».

—Ό  προϊστάμενός σας μέ ύποπτεύε- 
ται, έ; είπα.

—"Οχι. Νά σάς ύποπτεύεται όχι, γιά 
τδνομα τού Θεού, μόνο...

— Μόνο;
—Μόνο πού πιστεύει πώς ξέρετε κάτι 

παραπάνω άπ’ δσα είπατε.
—Κι’ έσεϊς; Τό ίδιο πιστεύετε κι' έσεΐς;
Τό χαμόγελό του ήταν άθώο, σχεδόν 

παιδικό.
—Ναί, Απάντησε. Κι’ έγώ. Τό ίδιο πι

στεύω κι’ έγώ. Καλημέρα σας.
Νά πής ψέματα ίσως δέν είναι πολύ δύ

σκολο. Νάπής τήν Αλήθεια είναι εύκολο. 
Νά πής δμως μόνο ένα μέρος τής Αλή
θειας, κρύβοντας τό ύπόλοιπο, φαίνεται 
πώς είναι πολύ δύσκολο. Σ’ αύτή τήν θέσι 
βρισκόμουν έγώ καί δέν τά είχα καταφέ
ρει καλά. Οί Αστυνομικοί είχαν άντιλη-

φθή πώς κάτι έκρυβα. Μόνο πού δέν μπο
ρούσαν νά καθορίσουν τί.

Γιά μιά στιγμή σκέφτηκα νά άνέβω 
στή βίλλα τού Εύθυμιάδη. Δέν τδκανα. 
Μοΰ ήταν δύσκολο νά βλέπω τήν άθώα 
Λιλή, ξέροντας πώς τήν κορόϊδευα, κρύ- 
βοντάς της δσα ήξερα. Νά βγώ ένα γύρο, 
τό άπέφυγα μή θέλοντας νά συναντήσω 
τούς Αξιωματικούς τής Χωροφυλακής. 
Πέρασα δλο τό πρωινό μου πίσω άπό τά 
κρύσταλλα τής τραπεζαρίας, έφαγα Ανό
ρεχτα κι* άνέβηκα στό δωμάτιό μου γιά 
έναν Αμφίβολο μεσημεριάτικο ύπνο.

Είχα φορέσει τις πυτζάμες μου, δταν 
χτύπησε ή πόρτα. Τήν περίμενα αύτή τήν 
έπίσκεψι, πού τήν έπιθυμούσα καί συγ
χρόνως δέν τήν ήθελα. Ή  Άννιώ μπήκε 
στό δωμάτιο κι’ έκλεισε βιαστικά τήν 
πόρτα πίσω της.

—Γιατί δέν φάνηκες στό σπίτι; μέ ρώ
τησε.

Είπα τήν πρώτη δικαιολογία πού μοΰ 
ήρθε στό στόμα.

— Ή  Λιλή είναι Ανάστατη κι’ έγώ...
—Φοβάσαι κι’ έσύ;
—Ναί, είπε.
—Ποιόν;
Άπέφυγε τήν άπάντησι.
— Ή  Λιλή τηλεφώνησε πρωί - πρωί 

στόν άντρα της. Τού είπε γιά τήν δολο
φονία τού Μήτσου καί τήν έπίσκεψι τών 
Αστυνομικών. Ό  Εύθυμιάδης έρχεται δ- 
σο μπορεί πιό γρήγορα. 'Ελπίζω νά μή 
φανέρωσες στήν Αστυνομία αύτά πού 
είπαμε έχθές.

—'Ελπίζεις;
—Τά είπες;
—"Οχι* *Όχι άκόμα.
Ή ρθε κοντά μου κυττάζοντάς με στα 

μάτια μέ Ανήσυχη τρυφερότητα.
—Τί έχεις;
—Στ’ άλήθεια θέλεις νά μή τά πώ στήν 

Αστυνομία, Άννιώ;
— Μά...
Ό πως ήταν κοντά μου τήν έπιασσ 

τά μπράτσα καί τήν έστησα Απέναντι μου.
—ΤΙ παιχνίδι παίζεις Άννιώ;
—Παιχνίδι; Κανένα παιχνίδι. Τό ξέρεις 

πώς σοΰ έχω φανερώσει καί τά πιό κρυφά 
μου μυστικά.

Δάκρυα φάνηκαν στα μάτια της. Ά φ η 
σα τά μπράτσα της καί κάθησα άποκαμω- 
μένος στό κρεβάτι. Ή ρθε κοντά μου καί 
μ’ Αγκάλιασε. Κάτω άπό τό έλαφρό κα
λοκαιριάτικο φόρεμα τήν ένοιωθα όλό- 
γυμνη.

—Άννιώ, τήν πρώτη φορά μοΰ είπες 
ψέματα. Πώς μπορώ νά είμαι βέβαιος 
πώς δέν μοΰ είπες ψέματα καί τήν δεύ
τερη;

Είχε ένα πρόσωπο παραπονεμένου παι
διού,

—Τί πρέπει νά κάνω γιά νά μέ πιστέ-
ψης;

Δέν είμαι «σκληρός άντρας» καί δέν 
μπορώ νά άντέξω τά δάκρυα μιάς γυναί
κας ή ένός παιδιού. Τό δωμάτιο τό πύρω
νε ή μεσημεριάτικη κάψα, τά δάκρυα 
γυάλιζαν στά δμορφα μάτια της, τό άρω
μά της έμπαινε μέσα μου, τό σώμα της 
βάραινε έπάνω μου γυμνό κάτω άπό τό 
έλαφρό ρούχο της. Ά π ό  τήν πρώτη στι
γμή πού μπήκε στό δωμάτιό μου είχα τήν 
άπόφασι νά άποφύγουμε τόν έρωτα. Δέν 
είναι στό χέρι σου δμως πάντοτε νά 
κράτησης μιά άπόφασι.

Μέ μιά άνυπόμονη κίνησι πέταξε τό 
έλαφρό φόρεμά της στά πόδια τού κρε
βατιού...
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Έφυγε άπό τό δωμάτιό μου δυό ώρες 
άργότερα, άφήνοντας τό κορμί μου ευτυ
χισμένο και την ψυχή μου γεμάτη άπελ- 
πισία. Ποτέ δέν ήταν τόσο θερμή και τόσο 
τρυφερή, άλλά καί ποτέ δέν έβλεπα τόσο 
καθαρά τό τί κρυβόταν κάτω άπό τήν 
έπιφάνεια. Είχε έρθει στο δωμάτιό μου 
γιά νά άνανεώση τήν έπιρροή πού ήξερε 
πώς έχει έπάνω μου. Έκανε τόν έρωτά 
της πιό ήδονικό άπό κάθε άλλη φορά, 
άκριβώς γιά νά ξέρη πώς μέ κρατά στά 
χέρια της στις κρίσιμες στιγμές. Κι’ έγώ; 
Κι’ έγώ ήμουν ένας άνθρωπος χωρισμέ
νος στά δύο. Δινόμουν γεμάτος πάθος 
κι’ άγάπη σ ’ αύτόν τόν έρωτα και συγχρό
νως ό άλλος μου έαυτός έβλεπε καθαρά 
ποιό σκοπό είχε αύτός ό έρωτας. Kt’ άκρι
βώς έπειδή τήν άγαποϋσα καί τήν ποθού
σα όσο ποτέ, αύτό γινόταν μαρτύριο.

Ό  ήλιος ζύγωνε νά βασιλέψη, όταν, 
ύστερα άπό ένα μπάνιο, άρχισα νά ντύ
νομαι. Φορούσα τό πουκάμισό μου, όταν 
είδα τό αύτοκίνητο τού Εύθυμιάδη πού 
έπαιρνε την στροφή προς τήν βίλλα. 
Υστερα τόν είδα νά πηδά άπό τό αύτοκί

νητο καί νά άνεβαίνη βιαστικά στό σπίτι 
του.

Άποτέλειωσα τό ντύσιμό μου καί βγή
κα κι’ έγώ. Έκανα έναν άσκοπο γύρο. 
Τήν ώρα πού περνούσα κοντά άπό τό 
άστυνομικό τμήμα, είδα τόν «άνώτερο» 
πού πλησίαζε. Θάθελα νά τόν άποφύγω, 
άλλά ήταν άδύνατο. Θά δυνάμωνα τις 
ύποψίες του.

—Έχετε τίποτε νεώτερο γιά τό έγκλη
μα; τόν ρώτησα.

— Κάτι...
Ήμουν έτοιμος νά φύγω, άλλά ό άλλος 

μέ πρόλαβε.
Δέν έρχεστε άπό τό γραφείο νά σάς 

προσφέρω έναν καφέ;
ΤΗταν μιά πρόσκλησι εύγενικά διατυ

πωμένη, άλλά συγχρόνως ήταν καί έντο- 
λή. Τόν άκολούθησα.

Ό  νεαρός τελειόφοιτος τής νομικής 
κάτι έγραφε πίσω άπό τό τραπέζι του. 
Ό  άλλος άξιωματικός, πού είχε έρθει 
μαζί μέ τόν «άνώτερο», στεκόταν όρθιος 
στό παράθυρο. Ό  «άνώτερος» μοΰ πρόσ- 
φερε ένα κάθισμα. Περίμενα τις έρωτή- 
σεις του, άλλά δέν μέ ρώτησε τίποτε σχε
τικά μέ τό έγκλημα. Μίλησε γιά πράγμα
τα άσχετα κι’ άδιάφορα. Τδνοιωθα πώς 
στήν άτμόσφαιρα ύπήρχε μιά έντύπωσι 
άναμονής.

Κι’ οί τρεις περίμεναν. Κι’ αύτό πού περί- 
μεναν ήρθε. Ό  άξιωματικός πού στεκό

ταν στό παράθυρο έκανε ένα άδιόρατο 
νόημα στον προϊστάμενό του κι’ αύτός 
τού άπάντησε μέ τόν ίδιο τρόπο. Έ ρρι- 
ξα ένα βλέμμα άπό τό παράθυρο καί είδα 
τόν Εύθυμιάδη πού έμπαινε.

Δέν μπόρεσε νά κρύψη τήν δυσάρεστη 
έντύπωσι πού τού έκανε ή παρουσία μου 
μέσα στό άστυνομικό κατάστημα. Μέ 
άγνόησε έπιδεικτικά καί χαιρέτησε τούς 
άστυνομικούς.

— Καλησπέρα, κύριοι.
Ό  νεαρός Ενωμοτάρχης σηκώθηκε καί 

σύστησε τόν Εύθυμιάδη—τόσο διακεκρι
μένο κάτοικο τού Πλαταμώνα — στούς 
άνωτέρους του, πού ύπετίθετο ότι δέν τόν 
ήξεραν. ’Εκείνοι τού έδωσαν τά χέρια.

—Τί άκατανόητο έγκλημα, είπε ό Εύ- 
θυμιάδης. Τόν δύστυχο τόν άνθρωπο. 
Μάθατε τίποτε νεώτερο; Ή  γυναίκα μου 
μοΰ είπε, ότι...

Έπανέλαβε αύτά πού οί άστυνομικοί 
είχαν πή τό προηγούμενο βράδυ στή Λι- 
λή.

__— Μοΰ είπε, ότι έχετε τήν έντύπωσι πώς 
κάποιος τόν περίμενε.
«-^•Ναί. Αυτό τούλάχιστον δείχνει ή 

περιγραφή τού αύτόπτου μάρτυρος.
— Ναί.
* Υπήρχε αύτός ό φόβος στή φωνή τού 

Εύθυμιάδη ή έτσι μού φάνηκε;
—Τότε ό δολοφόνος θά σάς είναι γνω

στός. ’Αφού κάποιος τόν είδε δέν...
—  Ο μάρτυρας δέν είδε τό πρόσωπο 

τού δολοφόνου, κ. Εύθυμιάδη, είπε ό 
«άνώτερος» ήσυχα.

’Αναρωτήθηκα γιατί, άν πίστευαν πώς 
ό Εύθυμιάδης ήταν ό ένοχος, φανέρωναν 
αύτή τήν άδυναμία τους. Γιατί δέν τόν 
άφηναν νά πιστέψη πώς ό μάρτυρας είχε 
δή τό πρόσωπο τού δολοφόνου;

— Κρίμα.
—Αύτό άπλώς μάς καθυστερεί. Μήν 

στενοχωριέστε κ. Εύθυμιάδη. Θά τόν 
βρούμε.

Ναί, άσφαλώς κάτι είχαν μάθει. Ό  
ήσυχος τόνος πού μεταχειριζόταν ό άστυ- 
νομικός έδειχνε σιγουριά.

— Κύριε Εύθυμιάδη, ρώτησε ό «άνώ
τερος», είχατε καμμιά τηλεφωνική έπι- 
κοινωνία μέ τόν δυσχυχισμένο αύτόν 
Μήτσο Καραγιάννη;

— Πότε;
— Προχθές.
Ναί, κάτι ήξεραν. ’Ασφαλώς είχαν έλέγ- 

ξει τά ύπεραστικά τηλεφωνήματα. 
— Προχθές;
Ό  Εύθυμιάδης σκέφθηκε γιά λίγο.
—Προχθές.
Ήμουν βέβαιος γιά τήν άρνησι. Ή  

άπάντησί του μέ ξάφνιασε —καί έχω τήν 
έντύπωσι πώς ξάφνιασε καί τούς άστυ- 
νομικούς.

—Ναί, είπε, τηλεφωνήθηκα μαζί του. 
—Θυμάστε τήν ώρα;
—Νομίζω πώς ήταν γύρω στις έντεκα. 
Ό  «άνώτερος» άλλαξε ένα γρήγορο 

βλέμμα μέ τούς συνεργάτες του.
Ναί, τώρα, ήμουν βέβαιος. Αύτή τήν 

άπάντηση τού Εύθυμιάδη δέν τήν περί
μεναν καί τούς μπέρδεψε. Ή ταν σάν νά 
έτοιμάζης ένα έπιδέξιο χτύπημα καί, 
ξαφνικά, βρίσκεις τό κενό.

—Ώ στε τού τηλεφωνήσατε γύρω στις 
έντεκα.

Ναί. Δηλαδή δέν τού τηλεφώνησα. 
Τηλεφώνησα στό σπίτι μου γιά νά ειδο
ποιήσω τήν γυναίκα μου πώς θά γυρίσω

τό Σάββατο. Σήκωσε τό τηλέφωνο έκεΐνος. 
Μού είπε πώς ή κυρία είχε βγή.

—Έ τσι.
Ό  «άνώτερος» άναψε ένα τσιγάρο. 

Είχε έτοιμάσει μιά σειρά έρωτήσεων καί 
τώρα οί έρωτήσεις αύτές ήταν άχρηστες.

—Τού είπατε πώς θά γυρίσετε τό Σάβ
βατο;

—Φυσικά.
— Καί γιατί δέν τό άνέφερε στήν γυ

ναίκα σας;
—Αύτό δέν μπορώ νά τό καταλάβω.
Τό πρόσωπο τού Εύθυμιάδη έδειχνε 

όλη τήν άπορία του.
—Κι’ δχι μόνο δέν τό άνέφερε, συνέ

χισε ό «άνώτερος», άλλά έκρυψε καί τό 
γεγονός ότι τηλεφωνήσατε έσεΐς. Αύτό 
τουλάχιστον μάς είπε ή κυρία Εύθυμιάδη. 
Μπορείτε νά δώσετε κάποια έξήγησι;

— Καμμιά, άπάντησε ό Εύθυμιάδης, 
έκτος...

—Εκτός;
— Έκτος άν τό τηλεφώνημα πού άντε- 

λήφθη ή γυναίκα μου δέν ήταν τό δικό 
μου, άλλά κάποιο άλλο.

—Τσως, είπε σκεπτικός ό «άνώτερος»·
. Κύριε Εύθυμιάδη αύτός ό Μήτσος Κα- 

ραγιάννης....
Τόν ρώτησε γιά τή ζωή τοΰΜήτσου, 

άν είχε έχθρούς καί τά παρόμοια. Ή ταν 
φανερό όμως πώς δέν περίμενε τίποτε άπ’ 
αύτές τις έρωτήσεις.

— Εύχαριστώ πολύ, είπε στό τέλος. Νά 
μή σάς άπασχολοΰμε άλλο.

Ό  Εύθυμιάδης τούς χαιρέτισε μέ χει
ραψία, άγνοώντας πάλι τήν παρουσία 
μου. Ό ταν έφυγε, στό άστυνομικό γρα
φείο έπεσε μιά μικρή σιωπή.

— Ή ταν ειλικρινής, είπε στό τέλος ό 
άξιωματικός. Δέν έκρυψε τό τηλεφώ
νημά του.

—Ναί, άπάντησε ό «άνώτερος» σκε
πτικός, δέν τδκρυψε. Φάνηκε πολύ ειλι
κρινής —ή πολύ έξυπνος.

Πέταξε τό τσιγάρο πού κρατούσε καί 
πήγε στό παράθυρο. ’Από τή θέσι του 
μπορούσε νά βλέπη τόν Εύθυμιάδη πού 
άπομακρυνόταν.

—Ή  πολύ έξυπνος έπανέλαβε, μιλών
τας στόν έαυτό του αύτή τή φορά.

Έμεινε κάμποση ώρα στό παράθυρο, 
γυρίζοντας τις πλάτες του στούς συναδέλ
φους του καί σέ μένα. ’Έβγαλε πάλι τό 
κουτί μέ τά τσιγάρα του καί, σάν μόλις 
τότε νά τό σκέφτηκε, γύρισε προς τό μέ
ρος μου.

— Μοΰ είπατε πώς ό κ. Εύθυμιάδης 
είναι φίλος σας, είπε.

— Σάς είπα πώς γνωριζόμαστε άπό πολ
λά χρόνια.

—'Οπωσδήποτε σάς φιλοξενούσε στό 
σπίτι του.

— Ναί.
—Έ δώ δμως φέρθηκε σάν νά μή σάς 

γνώριζε.
Δέν μίλησα. Τί μπορούσα νά πώ; 
— Έχετε ψυχρανθή;
— Ναί.
— Μπορώ νά μάθω γιατί;
— Κάτι καθαρά προσωπικό.
— Πού δέν έχει καμμιά σχέση μ’ δσα 

συμβαίνουν γύρω μας;
— Καμμιά.

Στό έπόμενο τεύχος 
ή συνέχεια.
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Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ
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Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Ι Ο Υ  Γ Ο Υ Ρ Ι Δ Η ,  Ά ντ)ρχου  Χ ω ρ)κη ς. 
Προϊσταμένου της Μηχανογραφικής Υπηρεσίας 

τού ’Αρχηγείου Χωροφυλακής.
’Ελεύθερα άπόδοσις αγγλικού κειμένου δημοσιευθέντος εις τό 

περιοδικόν INFORMATION SYSTEMS.

ΠΟΛΛΟΙ πιστεύουν δτι ένας 
ήλεκτρονικός υπολογιστής μπορεί 
νά κάνη δ,τι άκριβώς κι* ένας ανθρώ
πινος εγκέφαλος, γι’ αυτό καί τον 
άποκαλοΰν, εσφαλμένα, «ήλεκτρο- 
νικό εγκέφαλο». *Αλλοι, πλέον 
απαισιόδοξοι, έχουν την γνώμη δτι, 
μέ την πάροδο τού χρόνου καί την 
άνάπτυξι της τεχνολογίαν, οι 
ήλεκτρονικοί ύπολογισταί θά ξεπε- 
ράσουν τις' άνθρώπινες δυνατότητες 
καί σιγά σιγά, χωρίς νά τό κατα
λάβουν, θά γίνουν οι άνθρωποι 
των μηχανών τους.

Ή  αλήθεια είναι δτι, ένας 
ήλεκτρονικός ύπολογιστής εργά
ζεται κατά τρόπο παρόμοιο μέ ένα 
ανθρώπινο εγκέφαλο (άπόκτησις 
γνώσεων από τό εξωτερικό περιβάλ
λον, άπομνημό νεύσις, συνδυασμός 
των γνώσεων, λήψις άποφάσεως, 
έκτέλεσις λογικών πράξεων), ποτέ 
δμως, κανένας ήλεκτρονικός υπολο
γιστής, ούτε άπό αύτούς πού είναι

σήμερα γνωστοί, άλλ* ούτε καί άπό 
εκείνους πού πρόκειται νά εφευρε
θούν στο μέλλον, δέν πρόκειται, 
ούτε καν νά προσέγγιση τον τέλειο, 
τον άρμονικό, τόν θείο τροπο μέ 
τον όποιον λειτουργεί ένας ά ;θ ρ ώ - 
πινος έγκέφαλος.

Ή  έφεύρεσις τού ήλεκτρονικοΰ 
ύπολογιστού μπορεί, άπλώς, νά θεω- 
ρηθή σάν έπέκτασις τού μυαλού τού 
ανθρώπου, δπως άκριβώς, παλαιό- 
τερα, ή έφεύρεσις της μηχανής 
έθ εωρήθη σάν προέκτασις τού χε
ριού του.

Στην Γαλλία, ό ήλεκτρονικός 
υπολογιστής καί ή χρησιμοποίησίς

του γιά τήν έπεξεργασία στοιχείων 
καί όργάνωσι συστημάτων πληρο
φοριών, διδάσκεται σάν μάθημα σε 
πολλά γυμνάσια.

'Ένας καθηγητής τού μαθήματος 
αύτού, σ* ένα γυμνάσιο έλευθέρων 
σπουδών τού Παρισιού, είχε τήν 
εμπνευσι, τήν πρώτη ήμέρα πού 
μπήκε στήν τάξι του γιά νά διδάξη 
τό μάθημά του, νά ζητήση άπό τούς 
δεκαεξάχρονους μαθητάς του, νά 
άφιερώσουν τό πρώτο τέταρτο τής 
ώρας γιά νά γράψουν σέ μιά κόλλα 
χαρτί, μέ λίγες γραμμές, τι σήμαινε 
γιά τόν καθένα τους ή έκφρασις 
«ήλεκτρονικός ύπολογιστής καί
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χρησιμοποίησές του για την επε
ξεργασία στοιχείων».

Τό αποτέλεσμα ήταν να μαζέψη 
188 κόλλες χαρτιού, στις όποιες 
έθίγοντο 82 διαφορετικά θέματα, 
βάσει δε της συχνότητος έμφανί- 
σεως κάθε Θέματος, έπελέγησαν 
19 γραπτά.

Ή  έρευνα αύτή δείχνει τις αύθόρ- 
μητες άντιδράσεις μιας όμάδος νέων 
ανθρώπων καί την θέσι πού παίρ
νουν απέναντι στην επιστήμη των 
πληροφοριών. Στην προσπάθειά 
τους να καθορίσουν μια σχέσι μετα
ξύ του αντικειμένου τό όποιον 
πρόκειται να διδαχθούν καί του κό
σμου πού τούς περιβάλλει, οι νέοι 
αύτοι άνθρωποι εκφράζουν την ανη
συχία τους μήπως, μέ την αύξησι 
της χρησιμοποιήσεως των ήλεκτρο- 
νικών μηχανών, χάσουν οι άνθρωποι 
την θέσι ή οποία δικαιωματικά τούς 
άνήκει.

’Αλλά νά μερικές από τις πλέον 
χαρακτηριστικές άπαντήσεις:

«Ή  χρησιμοποίησις ήλεκτρονι- 
κου υπολογιστού γιά την επεξερ
γασία στοιχείων είναι μία προο
δευτική μέθοδος, ή όποια κρίνεται 
απαραίτητη γιά την άνάπτυξι της 
επιστήμης καί την τελειοποίησι τών 
μεθόδων έργασίας. Φαίνεται μάλ
λον δαπανηρή καί τελικά ασύμφορη. 
Τό κακό είναι δτι ή μέθοδος τήν 
όποιαν πρόκειται νά διδαχθούμε θά 
είναι ξεπερασμένη σέ λίγα χρόνια 
καί δέν θά μάς χρησιμεύση σέ τί
ποτε».

«Μπο ρεί νά είναι ενδιαφέρουσα, 
αλλα είναι οπωσδήποτε ακατα
νόητη καί άπαιτεΐ πάρα πολλή σκέψι. 
Νομίζω δτι ή χρησιμοποίησις ήλε- 
κτρονικου ύπολογιστοΰ γιά τήν επε

ξεργασία στοιχείων δέν θά είναι τί
ποτε άλλο παρά μιά μεγάλη σειρά 
από πολυσύνθετα καί άκατανόητα 
πράγματα, μπορεί δμως καί νά 
πέφτω έξω».

«Ένας σωρός σύρματα, λίγοι 
διακόπτες, ήλεκτρικά κυκλώματα, 
αλλα πολύ λίγες δυνατότητες γιά 
δουλειά κι’ ένα σωρό μαθήματα τά 
οποία πρέπει νά παρακολουθη κα
νείς. Μέ λίγα λόγια δέν είναι μιά 
δουλειά πού έχει ψωμί. 'Όλα αύτά 
είναι γιά γέλια διότι δέν γνωρίζω 
τί σημαίνει χρησιμοποίησις ήλε- 
κτρονικού ύπολογιστοΰ γιά τήν επε
ξεργασία στοιχείων».

« Ό  ήλεκτρονικός ύπολογιστής, ή 
έπιστήμη, τό μέλλον, βιβλία έπι- 
στημονικής φαντασίας τά όποια 
διάβασα, μηχανές πού δουλεύουν 
γιά τούς ανθρώπους, ρομπότ, αύ- 
τοματισμος, πρόοδος, δέν είναι τί
ποτε άλλο παρά ή κυριαρχούσα 
δύναμις μιάς επιστήμης, ή οποία δια
τηρείται κλειστή γιά λίγους προνο
μιούχους άνθρώπους καί είναι άγνω
στη στο ευρύ κοινό—ΚΙΝΔΥΝΟΣ».

« Ή  πρώτη μου έντύπωσις είναι 
δτι φαντάζομαι τον ήλεκτρονικό 
υπολογιστή σάν κάτι τό πολύ απάν
θρωπο. Είναι τό τέλειο δργανο γιά 
νά χάση ό άνθρωπος τον άνθρωπι- 
σμό του καί νά κάνη αδύνατες τις 
σχέσεις μεταξύ τών ά θρώπων. Οί 
ήλεκτρονικοί ύπολογισταί κάνουν 
τούς άνθρώπους σκλάβους τών μηχα
νών τους. Οί άνθρωποι θά κυριαρ
χηθούν από τις μηχανές καί θά τε
θούν κάτω από τις διαταγές τους».

«Φέρνει στον νοΰ μου καθαρές 
αίθουσες, μέ τούς ήλεκτρονικούς 
ύπολογιστάς στημένους γύρω—γύ
ρω στούς τοίχους καί άνθρώπους

πού εργάζονται μέσα στο βούίσμα 
καί τον άκανόνιστο κρότο τών μη
χανών».

«Γιά τον άμύητο, ή χρησιμο- 
ποίησις ήλεκτρονικοΰ ύπολογιστοΰ 
γιά τήν έπεξεργασία στοιχείων είναι 
μιά βάρβαρη έκφρασις μέ τήν όποιαν 
άποδίδεται μιά πολύπλοκη καί κα
κώς περιγραφομένη μέθοδος, ή ο
ποία πρέπει νά διευκρινισθή. Τό 
πρώτο πράγμα πού μοΰ έρχεται 
στον νού είναι ό ήλεκτρονικός υπο
λογιστής, αύτό τό πολύπλοκο, σκο
τεινό καί πολύ λίγο γνωστό ον, 
τό οποίο, μερικές φορές, προκαλεί 
φόβο δταν τό άντικρύζει κανείς σέ 
κάτι μεγάλες εταιρείες».

«Δέν ύπάρχει άμφιβολία δτι, ρω
τώντας ένα μαθητή γι’ αυτή τήν 
νέα έπιστήμη, ή όποια μόλις έκανε 
τήν έμφάνισί της στο σχολικό μας 
πρόγραμμα, ή άπάντηση δέν μπο
ρεί νά είναι, κατά τήν γνώμη μου, 
άλλη παρά διακόπτες, μικρά φώτα, 
λίγο—πολύ μαγικά ρομπότ, ήλε
κτρο νικοί ύπολογισταί, χαρτιά γε
μάτα στίγματα πού μοιάζουν σάν 
ιερογλυφικά, τί άλλο; 'Όπως βλέ
πετε τίποτε τό σημαντικό».

Ή  έκφρασις «ήλεκτρονικός υπο
λογιστής καί ή χρησιμοποίησις του 
γιά τήν έπεξεργασία στοιχείων» 
φέρνει στον νοΰ, μέ λίγα λόγια, μιά 
πολυσύνθετη μέθοδο, της οποίας 
οί δυνατότητες δέν έχουν άκόμη 
έξερευνηθή πλήρως, ένα είδος μα
κρινού κόσμου γεμάτου άπό προ
γράμματα, σχήματα καί στοιχεία 
άνευ σημασίας».

«Ό ,τι κερδίζουμε σέ χρόνο τό 
χάνουμε σέ χαρτί : άμέτρητα φύλ
λα χαρτιού τά οποία· έκτινάζονται 
μέ ταχύτητα άπό μιά μηχανή ή



οποία πάλι τροφοδοτείται μέ τερά
στιες ποσότητες άπό διάτρητες κάρ
τες».
• « ’Αποδίδει ένα παράξενο, επι

στημονικό κόσμο, ό όποιος κυ
ριαρχείται άπό μαθηματικά καί ύπο- 
λογισμούς. Βλέπω επίσης μέ τόν 
νου μου μια επιστήμη μακρινή καί 
άπρόσιτη, ή οποία είναι ανοικτή 
μόνον για ένα περιωρισμένο αρι
θμό ανθρώπων «υψηλής στάθμης».

«Ή  έκφρασις ηλεκτρονικός υπο
λογιστής καί ή χρησιμοποίησίς του 
γιά τήν έπεξεργασία στοιχείων ση
μαίνει γιά μένα ένα δεσμό μεταξύ 
ά'.θρώπου καί μηχανής, οι όποιοι 
δουλεύουν μαζί. Φαντάζομαι κά-·· 
ποιον πού είναι πολύ καλός στα 
μαθηματικά νά όμιλή σέ μιά μηχα
νή μέ μιά (ακατανόητη γλώσσα, μέ
σω καρτών, οι όποιες είναι διά
τρητες μέ πολλές ή λίγες τρύπες. 
Ό  «κόσμος» του ήλεκτρονικού ύπο- 
λογιστού μου φαίνεται άσυνήθης καί 
άπρό σίτος».

« Ό  ήλεκτρονικός υπολογιστής εί
ναι μιά μοντέρνα εφεύρεση ή οποία, 
ακριβώς έπειδή είναι μοντέρνα εί
ναι καί περίπλοκη. Γι’ αύτό ή 
έκφρασις «ήλεκτρονικός υπολογι
στής καί ή χρησιμοποίησίς του γιά 
τήν έπεξεργασία στοιχείων» ται
ριάζει σέ μιά αίθουσα μυθιστορή
ματος επιστημονικής φαντασίας, εις 
τό μέσον τής οποίας εργάζεται ένας 
άνθρωπος μέ λευκή μπλούζα κι* 
ένα κεφάλι σά μπαλλόνι. ’Αλλά ό 
άνθρωπος αύτός διατρέχει τόν κίν
δυνο νά γίνη σκλάβος τής μηχανής 
του».

Ή  έκφρασις «ήλεκτρονικός υπο
λογιστής καί ή χρησιμοποίησίς του 
γιά τήν έπεξεργασία στοιχείων» μέ

κάνει νά σκέπτωμαι, χωρίς νά ξέρω 
έάν έχω δίκαιο ή οχι (αύτό τό αφήνω 
σέ σάς νά τό κρίνετε) ένα ήλεκτρο- 
νικό ύπολογιστή πού τόν χρησι
μοποιούν οί μοντέρνες εταιρείες, 
καθοδηγεί πυραύλους καί άποθη- 
κεύει τεράστιες ποσότητες «στοι
χείων», τά οποία μπορεί νά είναι 
χρήσιμα σέ μιά ομάδα άνθρώπων ή 
σέ μιά εταιρεία ή στον στρατό ή καί 
σέ όποιονδήποτε άλλο. Με λίγα 
λόγια μου φέρνει στον νου ένα κόσμο 
ό οποίος λίγο—πολύ χάνει τόν εξαν
θρωπισμό του».

«Γιά μένα ό ήλεκτρονικός ύπο- 
λογιστής καί ή χρησιμοποίησή του 
γιά τήν έπεξεργασία στοιχείων εί
ναι κάτι τι τό άγνωστο. Μιά πολυ
σύνθετη καί περίπλοκη έπιστήμη».

«Ή  έπεξεργασία στοιχείων μέ 
ήλεκτρονικό υπολογιστή είναι κάτι 
τό ταχύ καί άπλό. Είναι κάτι χρή
σιμο καί εύκολοχρησιμοποίητο. 
'Όταν σκεπτόμαστε τόν ήλεκτρονικό 
υπολογιστή φέρνουμε στον νου μας 
αίθουσες καλά φωτισμένες μέ ένα 
ή δύο άνθρώπους έργαζομένους σέ 
κάτι τεράστιες μηχανές μέ ωραίο 
σχήμα». ^

« ’Αλλά νομίζω ότι, ό ήλεκτρονικός 
υπολογιστής, ό οποίος μπορεί νά 
χρησιμοποιηθή γιά ένα σωρό ωφέ
λιμα πράγματα, θά κυριαρχήση μιά 
μέρα στόν κόσμο καί θά συντρίψη 
τά ανθρώπινα όντα κάτω άπό τά 
πόδια του».

’Από τις γνώμες αύτές φαίνεται 
ότι, σέ πολλούς ά θρώπους έπικρα- 
τεί σύγχυσις ώς προς τό τί είναι 
ένας ήλεκτρονικός ύπολογιστής καί 
ώς πρός τό τί μπορεί νά κάνη 
καί τί δέν μπορεί νά κάνη σέ 
σύγκριση μέ έναν άνθρωπό.

Ά ς  δούμε λοιπόν, κατ’ αρχήν, 
τί μπορεί νά κάνη ένας άνθρωπος 
καί δέν μπορεί νά τό κάνη ένας 
ήλεκτρονικός ύπολογιστής.

Ό  ά ν θ ρ ω π ο ς :
’Αντιδρά συνετά σέ άπρόβλε- 

πτες καταστάσεις.
Προσαρμόζεται, ζή καί έργά- 

ζεται, μέ μεγάλο βαθμό άποδοτικό- 
τητος, κάτω άπό όποιεσδήποτε 
συνθήκες τού περιβάλλοντος.

’Έχει φαντασία, τήν οποία χρη
σιμοποιεί γιά νά έπιτυγχάνη διά
φορα πνευματικά έπιτεύγματα, π.χ.

Πλήρες συγκρότημα ηλεκτρονικού ύπο- 
λογιστοϋ. αΕνα πολύτιμο γιά τόν άνθρω
πο μηχανικό κατασκεύασμα πού όμως 
δέν ξέρει και δέν μπορεί νά κάνει τίποτα 
έάν ό ίδιος ό άνθρωπος δέν τοϋ δώσει 
τά στοιχεία γιά νά τά έπεξεργασθή μέ 
μεγάλη ταχύτητα.

νά συνθέτη μιά μουσική συμφωνία, 
νά γράφη ένα μυθιστόρημα κ.λ.π.

Καθορίζει τούς μελλοντικούς του 
στόχους καί αντικειμενικούς του 
σκοπούς.

Κυριαρχείται άπό αισθήματα τά 
όποια δέν έχουν καμμία σχέσι μέ τήν 
λογική, όπως είναι ό έρως, τό 
μίσος, ό φόβος, ή ζήλεια, ή πλεονε
ξία, τό πάθος κ.λ.π.

’Έχει καταπληκτική ικανότητα 
μαθήσεως (δηλαδή αύτοπρογραμ- 
ματίζεται).

’Έχει ικανότητα αύτοθεραπείας 
άπό πάρα πολλές άρρώστειες.

Έχει επίγνωση τής ύπάρξεώς του 
καί τής ύπάρξεώς τού εξωτερικού 
κόσμου.

’Αναπαράγει τό είδος του χωρίς 
εξωτερική βοήθεια.

Ά ς  δούμε το>ρα τί είναι εκείνο 
τό όποιο μπορεί νά κάνη ένας ήλε
κτρονικός υπολογιστής, ενώ δέν 
μπορεί νά τό κάνη ένας άνθρωπος.

Ό  ή λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ό ς  υ π ο λ ο 
γ ι σ τ ή ς  :

Έκτελεΐ λογικές εργασίες,k όπως 
είναι π.χ. οί άριθμήτικές πρά
ξεις, μέ πάρα πολύ μεγάλες τα
χύτητες, περισσότερο άπό ένα εκα
τομμύριο φορές ταχύτερα άπό τόν 
άνθρωπο.

Έκτελεΐ ταυτοχρόνως ένα πολύ 
μεγάλο 'άριθμό έργασιών.

’Επιλύει, μέσα σέ ελάχιστες 
ώρες, προβλήματα περίπλοκα, μέ 
‘εράστιο άριθμό ύπολογισμών, τά 

οποία χρειάζονται άπόλυτη άκρί- 
βεια, ενώ γιά νά λυθούν αύτά άπό 
ά θρώπους θά έχρειάςετο ή εργα
σία εκατοντάδων άτόμων επί πάρα 
πολλά χρόνια.

’Ενημερώνεται μέ νέα στοιχεία 
κατά χιλιάδες φορές ταχύτερα άπό 
ένα άνθρωπο.

Κρίνει μόνος του πότε έχει πάθει 
βλάβη καί ενημερώνει σχετικά τόν 
χειριστή του, ύποδεικνύοντάς του 
συγχρόνως τί πρέπει νά κάνη γιά νά 
διορθώση τήν βλάβη.

’Αποθηκεύει πληροφορίες σέ τε
ράστιο άριθμό, όσες είναι οί πλη
ροφορίες πού περιέχει μιά μεγάλη 
βιβλιοθήκη καί έχει τήν ικανότητα 
νά άνευρίσκη, σέ κλάσματα τού 
δευτερολέπτου, καί νά θέτη στην 
διάθεσι τού άνθρώπου όποιαδή- 
ποτε άπό τις πληροφορίες αύτές.

Σ  ̂ περιφέρεται πάντοτε μέ ένα 
αύστηρά προκαθορισμένο τρόπο.

Κάνει πάντοτε μόνον εκείνες τις 
πράξεις γιά τίς όποιες τού έχουν 
δοθή σχετικές εντολές.
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Στις 22 ’ Οκτωβρίου, ό Γενικός Γραμματέας 
του ‘Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως, Άντιστρά- 
τηγος ε.ά. κ. Ά ν . Μπάλκος, έπισκέφθηκε τό 
Αρχηγείο Χωροφυλακής καί ευχαρίστησε—λό

γω της άποχωρήσεώς του άπό τό ‘Υπουργείο 
Δημοσίας Τάξεως — τούς ’Αξιωματικούς τής 
Χωροφυλακής για την συνεργασία τους καί τήν 
υπηρεσιακή τους προσήλωσή κατά τό χρονικό 
διάστημά πού πρόσφερε τις ύπηρεσίες του, στην 
Πολιτεία, ώς Γενικός Γραμματέας του ‘Υπουρ
γείου Δημοσίας Τάξεως.

*0 Α '. ‘Υπαρχηγός Χωροφυλακής ‘Υποστρά- 
τηγος κ. Ά γησ. Κωνσταντουδάκης, ώς εκπρό
σωπος του κωλυομένου ’Αρχηγού Χωροφυ- 
λακής Αντιστράτηγου κ. Νικ. Κουτσιανα, έπέ- 
δωσε στον κ. Ά ν . Μπάλκο τό έμβλημα τού Σ ώ 
ματος^ τής Ελληνικής Χωροφυλακής καί τον 
ευχαρίστησε γιά τό ενδιαφέρον πού έπέδειξε γιά 
τά θέματα καί τά προβλήματα του Σώματος.

ΣΤΙΣ  10 ’Οκτωβρίου, στο*Αρχηγείο Χωροφυλα
κής, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη των Διευθυντών 
Αστυνομίας Προαστ.Πρωτευούσηςκαί Θεσ]νίκης 
των Διοικητών Άνωτέρων Διοικήσεων Χωρο
φυλακής καί Αξιωματικών τού επιτελείου τού 
’Αρχηγείου. Στήν σύσκεψη προήδρευσε ό Αρχη
γός του Σώματος ’Αντιστράτηγος κ. Νικ. Κουτ- 
σιανάς, ο όποιος καί άναφέρθηκε στις ύποχρεώ- 
σεις και τά καθήκοντα τών άνδρών του Σώματος 
κατα την περίοδον των εκλογών, ώστε νά εξα
σφαλιστούν οί άπαραίτητες συνθήκες τάξεως καί 
άσφαλείας γιά τήν ομαλή διεξαγωγή τους. Στο 
τέλος τής συσκέψεως προσήλθε καί ό ‘Υπουργός 
Δημ. Τάξεως κ. Γ. Σταμάτης, συνοδευόμενος 
άπό τον Γ. Γραμματέα κ. Ά .  Μπάλκο, καί άφοΰ 
συνεχάρη τούς παρισταμένους γιά τό έπιτελού- 
μενο Ιργο τών άνδρών τής Χωροφυλακής, τούς 
παρότρυνε γιά τήν συνέχιση τής έκτελέσεως τών 
καθηκόντων τους με εύθύνη καί άντικειμενικό- 
τητα. Στή φωτογρραφία στιγμιότυπο άπό τή 
σύσκεψη.

ΤΟΝ :ερασμενο μήνα στήν Αθήνα, 50 
όλης τής

μιναριο,
Ενωμοτάρχες άπό ‘Υπηρεσίί 

χώρας, παρακολούθησαν ειδικό 
σχετικό μέ θέματα ’Αγορανομίας. Ειδικοί ύπάλ- 
ληλοι τού ‘Υπουργείου ’Εμπορίου άνέπτυξαν 
κατά τήν διάρκεια τού 15νθημέρου Σεμιναρίου 
θέματα άφορώντα τό εμπόριο, τήν κοστολόγηση 
τών αγαθών, τήν διαμόρφωση τών τιμών, τόν 
τροπο ασκήσεως τού Άγορανομικοΰ ελέγχου, 
τοσο ώς προς τις τιμές, όσο καί ώς προς τήν ποιό
τητα. Η  ένημέρωση τών Ενωμοταρχών συνο
δεύτηκε καί άπό επισκέψεις σέ μεγάλα καταστή
ματα τροφίμων, ποτών, καί άλλων άγαθών, χον
δρικής καί λιανικής πωλήσεως, γιά πρακτική 
έξάσκηση. Ό  Διευθυντής τής ‘Υποδιευθύνσεως 
’Αγορανομίας Προαστίων Πρωτευούσης, Άντι- 
συνταγματάρχης κ. Κ. Ηαπαθανασόπουλος, μι
λώντας πρ0£ τούς Ενωμοτάρχες, τήν τελευταία

ι/ ιψ» /ίαραβί
σία τού καταναλωτικού κοινού.
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ΟΠΩΣ καί στήν προηγούμενή μας έκδοση 
γράψαμε, τό Εθνικό Τμήμα Ελλάδος τής Διε
θνούς Ενώσεως ‘Αστυνομικών (Ι.Ρ .Α .), πήρε 
μέρος στήν συνάντηση των μελών τής Ένώσεως, 
πού έγινε στο Βέλγιο, πριν λίγο καιρό. Τό Ε λ 
ληνικό Τμήμα, άντιπροσωπεύθηκε άπό τόν 
‘Αντιστράτηγο έ.ά. κ. *Αν. Δεμέστιχα καί τόν 
Ταγματάρχη τών Δημοσίων Σχέσεων του ‘Αρχη
γείου Χωροφυλακής, κ. ’Ιωάν. Ρούμπα. Κατά 
τήν διάρκεια τής παραμονής τους στό Βέλγιο, οι 
έκπρόσωποι του ‘Εθνικού μας Τμήματος, έπι- 
σκέφθηκαν, στό γραφείο του, τόν ‘Αρχηγό τής 
Χωροφυλακής του Βελγίου, ‘Αντιστράτηγο κ. 
VAN WANZEELE, πρός τόν όποιο, έπέδωσαν 
έκ μέρους του ‘Αρχηγού Χωροφυλακής ‘Αντι
στράτηγου κ. Νικ. Κουτσιανα, χρυσή άναμνη- 
στική πλακέττα με τό έμβλημα του Σώματος τής 
Ελληνικής Χωροφυλακής.
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ΤΗΝ 1η ‘ Οκτωβρίου, άρχισε στό ΕΛΚΕΠΑ, 
ή 9μηνος έπαγγελματική μετεκπαίδευση τών 
‘Ανθυπασπιστών τής Χωροφυλακής. Τήν έναρξη 
τών μαθημάτων κήρυξε ό Α ' 'Υπαρχηγός Χωρο
φυλακής ‘Υποστράτηγος κ. *Αγησ. Κωνσταν- 
τουδάκης ό όποιος μιλώντας πρός τούς μετεκ- 
παιδευομένους είπε μεταξύ άλλων: «Σκοπός τής 
μετεκπαιδεύσεως είναι ή άρτιωτέρα έπαγγελ
ματική κατάρτισις καί ή ένημέρωσις επί δλων 
τών συγχρόνων μεθόδων έργασίας καθ* δσον 
καλεισθε νά διαδραματίσετε λίαν σημαντικόν 
ρόλον είς τήν σημερινήν κοινωνίαν. Αύτή ή κατάρ- 
τισις παρέχει δλα τά έφόδια, τα όποια είναι άπα- 
ραίτητα στις νέες ύπεύθυνες θέσεις, πού μετά 
τήν λήξιν τής μετεκπαιδεύσεως θά σάς άνατε- 
θουν. ,Αλλωστε ή πρόοδος πού σημειώνεται σ* 
δλους τούς τομείς τής κοινωνίας, άπαιτεΐ τήν 
διαρκή μετεκπαίδευσι τών άνδρών τής Χωρο
φυλακής, διά νά δυνηθοΰν νά άντεπεξέλθουν στά 
διαρκώς αύξανόμενα καθήκοντά τους».

Οι άθλητές του Σώματος τής Χωροφυλακής, 
στό πρωτάθλημα τών ‘Ενόπλων Δυνάμεων καί 
Σωμάτων ‘Ασφαλείας, πού έγινε πρόσφατα στήν 
Καβάλλα, άνακήρυξαν μέ τήν φιλοτιμία τους 
καί τό άγωνιστικό τους πνεύμα, τήν όμάδα τού 
Σώματος πρωταθλήτρια, χαρίζοντάς της 11 
χρυσά, 10 άργυρά καί 5 χάλκινα μετάλλια.

Γιά τήν έπιτυχία αύτή, ό ‘Αρχηγός Χωροφυ
λακής ‘Αντιστράτηγος κ. Νικ. Κουτσιανάς, κά- 
λεσε στό γραφείο του τούς άθλητές τού Σώματος 
γιά νά τούς συγχαρεί γιά τις έπιδόσεις τους καί 
τούς εύχήθηκε οι έπιτυχίες τους, νά διατηρηθούν 
σέ έπίπεδα πού τιμούν τή Χωροφυλακή καί αύ- 
τούς τούς Ιδιους. Είναι γεγονός, δτι ό άθλητι- 
σμός δεν άποτελεΐ γιά τήν Χωροφυλακή μέσο 
προβολής, άλλά συμμετοχής καί συμβολής στήν 
άνάπτυξη τού άθλητισμού τής χώρας. ‘Εκτός 
άπ* αύτό δίνει τήν δυνατότητα γιά τήν συγκέν
τρωση σοβαρών χρηματικών ποσών, τά όποια 
διαθέτονται άποκλειστικά καί μόνο γιά φιλανθρω
πικούς σκοπούς.
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ΤΑ ΛΟΓΙΑ του άναβιωτοϋ των ’Ολυ
μπιακών άγώνων Βαρώνου Πιέρ—ντέ 
Κουρμπερτέν ότι : «στον άθλητισμό 
σημασία έχει ή συμμετοχή και δχι 
ή νίκη..,.» άπεδείχθησαν περίτρα
να στον φετεινό Μαραθώνιο με την μαζι
κή, περισσότερο άπό κάθε άλλη χρονιά, 
συμμετοχή άθλητών κάθε ήλικίας άπό 
πολλά μέρη τής Εόρώπης και άλλων 
Ηπείρων.

Ά π ό  τούς 1200 περίπου δρομείς πού 
ξεκίνησαν τήν κλασσική .διαδρομή τών

42.195 μ. τού φετεινού Μαραθωνίου 
δρόμου, τερμάτισαν τελικά 867 άθλητές 
και άθλήτριες.

Παρ’ όλο δτι άναγκάστηκαν νά άνακό- 
ψουν τον ρυθμό τους άρκετές φορές, οί 
Αίθίοπες δρομείς κατόρθωσαν νά έπικρα- 
τήσουν και μοιράστηκαν τις τρεις πρώτες 
θέσεις τής διοργανώσεως. Συγκεκριμένα 
ένας 26χρονος λοχίας τού Αίθιοπικοΰ 
στρατού, ό  Κεμπέντε— Μπάλτσα, μέ 
χρόνο 2 ώρες 14'40" κέρδισε τήν πρώτη 
θέση και πραγματοποίησε, μιά άπό τις

Δύο χαρακτηριστικά φωτογραφικά στι
γμιότυπα άπό τον πρόσφατο διεθνή Μα- 
ραθωνιο, στόν_ όποιο, έπεκράτησε τό 
ώραΐο φίλαθλο πνεύμα.

καλλίτερες επιδόσεις όλων τών έποχών. 
Δεύτερος τερμάτισε ό άστυνομικός συ
μπατριώτης του Ντερέντζ— Νέντε, μέ 
χρόνο 2 ώρες 14'.49". Τήν τρίτη θέση 
κέρδισε ένας τρίτος Αιθίοπας άθλητής 
ό στρατιώτης Ταντέσσε—Σερτζεγκάου 
μέ χρόνο 2 ώρες 18'54". Οί τρεις ξένοι 
δρομείς πέρασαν σέ έντυπωσιακούς 
χρόνους τήν συνολική διαδρομή τών 
42.195 μέτρων τού Μαραθωνίου. Στά τε
λευταία 8 χιλ. έγινε σκληρή μάχη, μεταξύ 
τών δύο πρώτων άθλητών, πού μέ άλεπάλ- 
ληλα «ντεπαράζ» προσπαθούσαν νά ξε- 
φύγουν ό ένας άπό τον άλλον. Και έκεΐ 
άκριβώς μπροστά άπό τό Χίλτον, και 
ένώ άπόμειναν 1000 περίπου μέτρα άπό 
τον τερματισμό, ό λοχίας Κεμπέντε, μέ 
μεγάλο άπόθεμα δυνάμεων, πραγματο
ποίησε ένα έντυπωσιακό «Φίνις» και 
τερμάτισε πρώτος.

’Από έλληνικής πλευράς ό άθλητής 
τού ’Εθνικού Γυμναστικού Συλλόγου Κ. 
Γραμματικόπουλος ήταν ό καλλίτερος 
Ελληνας άθλητής, καί τερμμάτισε 19ος 

μέ χρόνο 2 ώρες 40.24.0.
’Επίσης ή Έλληνίδα άθλήτρια Γεωρ

γία Παπαναστασίου τερμάτισε στήν 560η 
θέση πραγματοποιώντας, νέο πανελλή
νιο ρεκόρ μέ χρόνο 4.05.15.0. Τό προηγού
μενο ρεκόρ ήταν έπίσης δικό της 4 
ώρες 10.42.0

’Αξίζει νά σημειωθή δτι στό «Μ α 
ραθώνιο τής Χαράς» παρουσιάστηκαν 
καί όρισμένα χαριτωμένα στιγμιότυπα:

Έ νας 65ρης άλλοδαπός έτρεξε μέ 
«πιπίλα μωρού».

Κάποιος άλλος προσπαθούσε νά κα- 
λύψη τήν άπόσταση μέ τήν «δπισθεν».

Έ να άλλο ζευγάρι Εύρωπαίων άγω- 
νιζόταν μέ σκι τύπου πατινάζ.

Ά π ό  πλευράς Χωροφυλακής έλαβαν 
μέρος οί δόκιμοι άξιωματικοί τής ΣΑΧ, 
Άλοίμονος Γεώργιος καί Καραβιώτης 
Γεώργιος, άπό τούς όποιους ό πρώτος 
τερμάτισε 45ος μέ χρόνο 4.4.20.0 Ό  
δεύτερος έγκατέλειψε λίγο έξω άπό τήν 
Α γία Παρασκευή. Τά κολακευτικώτερα 
σχόλια άπέσπασε ή Ελληνική Χωροφυ
λακή γιά τά άψογα μέτρα τάξεως, μέ σκο
πό τήν διευκόλυνση τών άθλητών, σέ δλη 
τήν διάρκεια τής διαδρομής καί μέχρι 
τού σημείου τής άρμοδιότητός της.

Καί μέ τούς 867 δρομείς πού τερμά
τισαν, έληξε καί ό φετεινός διεθνής Μα
ραθώνιος, γεμίζοντας μέ έλπίδες τούς 
φιλάθλους, πώς ίσως τού χρόνου, μέ 
συμμετοχή περισσοτέρων άθλητών, τήν 
πρώτη θέση, τήν κερδίση κάποιος Έ λη- 
νας δρομέας.
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ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ τού Διεθνούς ’Αθλητι
σμού υπό τήν αιγίδα τού ΑΣΑΕΔ καί μέ 
διοργανώτρια τήν Ελληνική Χωροφυ
λακή, πραγματοποιήθηκε στό γήπεδο 
τού Α.Ο. ΣΠΟΡΤΙΓΚ, διεθνής φιλικός 
άγώνας μεταξύ τής Εθνικής όμάδος 
Ενόπλων Δυνάμεων Ρουμανίας καί τής 
άντίστοιχης Εθνικής τών Ενόπλων Δυ
νάμεων τής Ελλάδος. Ό  άγώνας παρου
σίασε έξαιρετικό ένδιαφέρον καί ό φί
λαθλος κόσμος πού άσφυκτικά είχε κα- 
τακλύσει, τό κλειστό γήπεδο τού ΣΠΟΡ- 
ΤΙΓΚ άπό νωρίς χειροκρότησε θερμά τίς 
προσπάθειες τών παικτών καί τών δύο 
όμάδων. ’Ανώτερη ή Ρουμανική όμάδα 
ή όποία στήν πραγματικότητα είναι ή 
φημισμένη τρίτη στό πρόσφατο Πανευ
ρωπαϊκό πρωτάθλημα τού 'Ελσίνκι όμά
δα τής ΣΤΕΑΟΥΑ, έπεβλήθηκε μέ 3— 1 
σέτ (9— 15, 15— 13, 15—6, καί 15— 13).

*Η Ελληνική όμάδα άσχετα μέ τό 
άποτέλεσμα τού άγώνος, έχοντας σάν 
βάση παίκτες τής Χωροφυλακής έπαιξε 
περίφημα καί πιθανόν τό άποτέλεσμα 
νά ήταν διαφορετικό, έάν οί στρατευμέ- 
νοι διεθνείς άπέφευγαν όρισμένα λάθη 
τακτικής. Γενικά έντυπωσίασαν μέ τήν 
τεχνική τους κατάρτιση καί τίς άπεριό- 
ριστες δυνατότητές του, καί έπεισαν 
όλους πώς ή κατάκτηση καί τού φετει- 
νού παγκοσμίου πρωταθλήματος τού 
ΣΙΣΜ δέν ήταν τυχαίο γεγονός άπό τούς 
στρατευμένους άθλητές μας.

Σύνθεση τών όμάδων
ΡΟΥΜΑΝΙΑ: Ντούντουτς— Μπετιτσάΐ 

—Γιούχας—Μακαβεΐ— Πόπ— Κίφου— 
Τσέρμπαϊ —Ίονέσκου— Μανάλε— Σκι- 
πένσκου. Προπονητές οί κ.κ. Ντραγκάν 
καί Κρέτσου.

ΕΛΛΑΣ: Γεωργαντής -Γαλλάκος—Δερ- 
μάτης —Πολύζος—Κουρμπέτης (Χωρο
φυλακή), Ρέμπελος— Νεόφυτος— Τσί
γκος —Κουμπλής —Κολιόπουλος καί 
Ήλιόπουλος. Προπονητής ό ’Ενωμο
τάρχης Παναγιώτης Άργυρόπουλος.

Τόν άγώνα παρακολούθησαν πολλοί 
έπίσημοι καί πάνω άπό 3.000 θεατές.

Τήν έπομένη τού άγώνος σέ γνωστό 
ξενοδοχείο τών ’Αθηνών, άπό τήν Ελλη
νική Χωροφυλακή δόθηκε δεξίωση πρός 
τιμήν τών προσκεκλημένων άθλητών καί 
συνοδών.

Ό  έπικεφαλής τής Ρουμανικής άποστο- 
λής Συνταγματάρχης κ. Β. ΚΙΡΟΓΙΟΥ, 
εύχαρίστησε τόν γενικό γραμματέα τού 
ΑΣΑΕΔ Συντ]ρχη κον Άνεμογιάννη, γιά 
τήν πρόσκληση τής Ρουμανικής όμάδας 
στήν χώρα μας, καί Ιδιαίτερα όλόθερμα 
εύχαρίστησε τήν Ελληνική Χωροφυλα
κή γιά τήν φιλοξενία, τήν ξενάγηση καί 
τήν άρτια διεξαγωγή τού άγώνα καί 
κατέληξε:

«Φεύγουμε άπό τήν χώρα σας μέ τίς 
καλλίτερες έντυπώσεις. *Η άγάπη καί ή 
φιλία είναι διάχυτη στούς δύο λαούς μας. 
Πιστεύω πώς σύντομα θά ξαναβρεθούμε 
καί πάλι μαζί. Σάς εύχαριστώγιά τήν τόσο 
θερμή φιλοξενία σας. Καλή άντάμωση».

Στή δεξίωση παρευρέθηκαν καί 'Αξιω
ματικοί όλων τών Όπλων καί τών 
Σωμάτων ’Ασφαλείας, καθώς καί πολλοί 
προσκεκλημένοι.

Στιγμιότυπο άπό τόν άγώνα τών 
*Ενόπλων δυνάμεων 'Ελλάδος-Ρουμανίας 
στό βόλλευ δπου διακρίθηκαν οί στρα- 
τευμένοι άθλητές μας, παρ' δλο πού δέν 
κατόρθωσαν νά έπιβληθούν στούς φιλο
ξενούμενους, πού τελικά κέρδισαν τήν 
νίκη άποδεικνύοντας τήν μεγάλη αθλητι
κή τους κατάρτιση.

Β Ο Λ Λ Ε Υ  - Μ Π Ω Λ

’Αθλητική συνάντηση τών Εθνικών συγκροτημάτων 
Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδος - Ρουμανίας
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ΑΝΑΜΕΣΑ στα ωραία νησιά μας, 
διαγράφει την άχνορόδινη αιώνια 
παρουσία της μέσα στο έκπαλγο 
Αιγαίο ή ήρωϊκή Σάμος.

Η ιστορία της είναι ή πιο εν
διαφέρουσα από τα νησιά της θά
λασσας αύτης.

Ή  άρχαιολογική σπουδή καί ή 
παράδοση μάς πληροφορούν για 
τό αρχαίο κλέος του πολιτισμού της 
και η ιστορία της μάς παρουσιάζει 
σπουδαία γεγονότα από την αρχαιό
τητα, τούς Βυζαντινούς χρόνους 
καί τήν Τουρκοκρατία.

Σκοπός μου βέβαια δεν είναι 
σ αυτόν τον χώρο να κάμω ιστο
ρική άνάλυση της πολύπλευρης καί 
πλούσιας σε ■ φάσεις ιστορίας της 
Σάμου.

Θέλω άπλά να παρουσιάσω μιά 
εικόνα από ένα γεγονός μεγάλο καί 
χαρμόσυνο του ήρωι'κου μεγαλείου 
της Σάμου.

"Ολοι σχεδόν ξεύρουμε πώς ή 
Σάμος υπήρξε κέντρο με αξιόλογη 
πνευματική καί έκπολιτιστική κίνη
ση γιατί έκεί απ’ τούς άρχαιοτά- 
τους χρόνους διέπρεψαν όνομα-

άΠΕλειΒέρωιίι τη
Μέ τήν ευκαιρία τής συμπληρώσεως 65 χρόνων από τήν απε

λευθέρωση τής Σάμου, δημοσιεύομε άρθρο του Νίκου Παλαιό- 
πουλου ο όποιος είναι Λογοτέχνης καί Ζωγράφος. Γεννήθηκε 
στήν Κωνσταντινούπολη καί έχει έκδόσει άπό τό 1940—1950 
τά περιοδικά ΒΟΣΠΟΡΟΣ καί ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ, τό δοκίμιο « Δ Υ 
ΝΑΜΗ Χ Α Ρ Α » καί τήν ποιητική συλλογή «ΑΧΡΟΝΗ Δ Υ Ν Η ». 
Από τό 1949 ως τό 1974 υπήρξε συνεργάτης καί ανταποκριτής του 

περιοδικού του Λονδίνου «Κ Ρ ΙΚ Ο Σ» στήν Κωνσταντινούπολη.
"Οταν εύρίσκετο στήν’Ίμβρο, έπειδή διαμαρτυρήθηκε για τά 

Ελληνικά Σχολεία που πήραν οι Τούρκοι, φυλακίσθηκε στις φυ
λακές των Δαρδανελλιων σέ τρεις περιόδους, καί τον ’ Ιούλιο του 
1974 που εισεβαλε ό ’Αττίλας στήν Κύπρο βρέθηκε άνάμεσα 
στους 20 πρώτους όμηρους πού συνέλαβαν οί Τούρκοι.

’Από τό 1975 έγκαταστάθηκε στήν Ε λλάδα. Έ χει συνεργα- 
σθει μέ πολλά περιοδικά των Αθηνών, Κωνσταντινουπόλεως καί 
Λονδίνου. Άσχολεΐται έπίσης μέ τήν ζωγραφική καί οί κριτικές 
στις ατομικές του έκθέσεις στήν "Ιμβρο καί Κωνσταντινούπολη 
ήσαν πάρα πολύ ευμενείς.
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στοι άνδρες όπως 6 Πυθαγόρας, ό 
Άρίσταρχος, ό φιλόσοφος Μέλισ- 
σος καί πολλοί άλλοι.

Την άκμή της Σάμου την ζήλε
ψαν καί οι ’Αθηναίοι. ’Αλλά καί 
άξιόλογη εμπορική κίνηση είχε ή 
Σάμος καί είναι σ* δλο τον κόσμο 
ξακουσμένη μέ τό μοσχάτο κρα
σί της, τον «άνθοσμίαν οίνον» καί 
μέ άφθονη άλλη καρποφορία, λέγει 
ό Κάλβος:

ΤΩ κατοικία Ζεφύρων 
δταν άλλου του ήλιου 
καίουν τά βουνά οι ακτίνες 
ή τον χειμώνα ή νύκτα 
κόπτη τάς βρύσεις 
εσύ ανθηρόν τό στήθος σου 
φαιδρόν τόν ούρανόν έχεις 
καί άπό τά δένδρα σου 
πολλή πάντοτε κρέμεται 

καρποφορία».
Ή  Σάμος είχε δικές της επαρχίες 

στήν άντικρινή Ιωνία τά παληά 
χρόνια πού τις έχασε μέ τις δο
κιμασίες καί τις άνήκουστες λεη
λασίες πού ύπέστη άπό τόν Ρωμαίο 
Γάιο Μικίνιο. Αλλά καί στά χρόνια 
της Τουρκοκρατίας ή Σάμος δέν

ύποτάχθηκε στούς Σουλτάνους παρ’ 
δλη τήν έπικράτησή τους στό Αιγαίο.

Αναγκάσθηκαν αύτοί νά παρα
χωρήσουν πολλά προνόμοια στούς 
Σάμιους, άποδείχνοντας δτι τούς 
γενναίους, δσο λίγοι κι’ άν είναι, τούς 
σέβονται, τούς φοβούνται καί οι 
εχθροί τους.

Τό 1818 ή Σάμος είχε μυηθή 
στή Φιλική Εταιρία άπό τόν Α ρι
στείδη Παπά καί ή σημαία της 
Επανάστασης υψώθηκε στό νησί 

τήν 18 Απριλίου 1821 παρ’ δλο 
πού ή θέση του νησιού κοντά στά 
μικρασιατικά παράλια έκαμε δύ
σκολη τή δράση των έπαναστα- 
τών. Ό  άγώνας πού οργανώθηκε 
άπό τόν Λυκούργο Λογοθέτη εξόρ
γισε τούς Τούρκους πού μή μπο
ρώντας νά δείρουν τόν γάιδαρο 
έδειραν τό σαμάρι, δηλαδή έκαμαν 
σκληρά άντίποινα στούς Σάμιους 
πού ήταν εγκατεστημένοι στήν άν- 
τικρινή μικρασιατική γή.

Μά οι Σαμιώτες δέν κάθησαν μέ 
σταυρωμένα τά χέρια, έκαμαν άλ- 
λεπάλληλες επιδρομές στήν απέ
ναντι Μικρασία, κάτι πού τρομο

κράτησε τούς Τούρκους.
Ή  δράση αύτή εμπνέει τόν Κάλ- 

βο πού γράφει στά λυρικά του τό 
ποίημα (Εις Σάμον) παρομοιά
ζοντας τούς Άγαρινούς σάν σφή
κες πού μαζεύονται στά λείψανα 
κατασπαραγμένου έλαφιού. 'Όμως 
μάταια. Γιατί μιά φωνή μεγάλη 
πώς «έρχουνται οι Σάμιοι» τούς 
σκορπά δλους που φεύγουν τρο
μαγμένοι γιά νά σωθούν.

'Ως οί σφήκες μαζώνονται 
επί τά ολίγα λείψανα 
σπαραγμένης έλάφου 
ή ταύρου οπού έκατάντησε 

δείπνον λεαίνης 
Σάλπιγγα μεγαλόφθογγος 
«Οι Σάμιοι», κράζει, «οι Σάμιοι», 
και ιδού τό πόδια τρέμουσι 
μυρίων άνδρων καί άλογων

θορυβουμένων».
Ό  πόθος γιά τήν λευτεριά πού 

κρυφόκαιγε δμως, άναψε μέ τήν 
έπανάσταση πολύ πιό άργά, γιατί 
παρά τόν ενεργό άγώνα ή Σάμος 
στήν πρώτη μεγάλη έπανάσταση 
δέν ενσωματώθηκε στό ελληνικό 
Κράτος, κι* αύτό έγινε πίκρα άφάν-
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ταστη στις ψυχές των Σαμιωτών, 
παρ’ δλο πού το 1832 παραχωρή- 
θηκε στο νησί αυτόνομο πολίτευμα 
με φερμάνι τού Σουλτάνου. *Έτσι 
ή πίκρα εκείνη έθρεψε τον σπόρο 
τού ξεσηκωμού, δταν το 1908 κή
ρυξε ό Θ. Σοφούλης την ένωση με 
την Ελλάδα πού ολοκληρώθηκε στις 
11 Νοέμβρη 1911.

‘ Η έμφαντική αναγνώριση της 
ένωσης με την μητέρα Ελλάδα γί
νεται στις 2 Μαρτίου 1913 οπότε 
τηλέφωνο άπό το Καρλόβασι 
πληροφορεί δτι ένα θωρηκτό, δύο 
άντιτορπιλλικά καί ενα οπλιταγωγό 
γεμάτο στρατό φάνηκαν να πλέουν 
με κατεύθυνση προς τό λιμάνι Βαθύ.

Σέ μια στιγμή σπίτια καί κα
ταστήματα σημαιοστολίστηκαν καί 
δλος ό πληθυσμός σέ ελάχιστο χρό
νο μαζεύτηκε στην πλατεία των 
τελωνείων καί τον λιμεναβραχίονα, 
καί δταν φάνηκε ό καπνός των πλοί
ων κι* ακούστηκαν τα κανόνια άπ* 
τό Κοκκάρι, άρχισε τό παραλήρημα, 
τ ’ (αγκαλιάσματα, τά δάκρυα, οί 
φωνές, τά τραγούδια καί τά φιλιά. 
Οί ζητωκραυγές ανεβαίνουν στον 
ούρανό.

’Όχι δέν είναι ψέμματα. Ή  ελ
πίδα πού φτερούγιζε στην κούνια 
τού νεογέννητου νήπιου, καί συ
νόδευε τον άσπρομάλλη γέροντα ώς 
τον σκοτεινό του τάφο, εδώ καί 
πεντε αιώνες, έρχεται νά ζωντα- 
νέψη καί νά γίνη πραγματικότη
τα.

Οί καμπάνες ήχολαγούνε χαρ
μόσυνα, ή μουσική της φιλαρμονικής 
εταιρίας Σάμου παίρνει τή θέση της 
στο μουράγιο έτοιμη νά άνακρούση 
τον Εθνικό ύμνο, μόλις θά άγκυ- 
ροβολήσουν τά πλοία.

Τά ονόματα τών καραβιών πιά 
γίνονται ορατά μέ τά κιάλια.

Το θωρηκτό «Σπέτσαι» πού στον 
ιστό του κυματίζει ή σημαία τού 
Μοιράρχου, καί άπό κοντά τό οπλι
ταγωγό «Θεσσαλία» καί σέ μικρή 
απόσταση τά άντιτορπιλλικά «Νίκη» 
καί «Βέλος».

Τήν στιγμή πού έπεσε ή πρώτη 
άγκυρα στά νερά της Σάμου, αυτό 
πού έγινε στήν παραλία είναι κάτι 
τό άπερίγραπτο καί πού μόνο αύτοί 
πού αποκτούν τήν έλευθερία τους 
τό αντιλαμβάνονται.

Κανονιοβολισμοί, κωδωνοκρουσίες, 
τό πλήθος ψέλνει τον Εθνικό ύμνο, 
ό κόσμος άλληλοαγκαλιάζεται καί 
φιλιέται, μέ ζητωκραυγές καί μέ τή 
μουσική όλοι κατευθ,ύνονται στήν

Πλατεία Πυθαγόρα· καί τό παληό 
ήγεμονικό μέγαρο.

Μιά βαρκούλα άφίνει τό θωρη
κτό «Σπέτσαι» καί γίνεται δεχτή 
στήν προκυμαία μέ καινούργιες ζη
τωκραυγές.

Αποβιβάζεται ό ’Αξιωματικός 
τού Π.Ν. Πλατσούκας, κρατώντας 
τον φάκελλο καί άνεβαίνει τήν μαρ
μάρινη σκάλα τού Μεγάρου. Είναι 
τό έγγραφον τής καταλήψεως τής 
Σάμου, τό οποίον εγχειρίζει στον 
Πρόεδρο τής προσωρινής Κυβέρ
νησης Θεμ. Σοφούλη, ό όποιος 
καί τό διαβάζει άπ’ τον εξώστη 
στον «φρενιτιώδη» λαό.

Τό έγγραφο τού 'Υποναυάρχου Π. 
Κουντουριώτη συνοδεύεται καί άπό 
επιστολή τού Μοιράρχου τού Στόλου 
Π. Γκίνη κι’ αρχίζει έτσι :
«Προς τον Πρόεδρον τής προσω
ρινής Κυβερνήσεως Σάμου.

Κύριε Πρόεδρε
’Ενεργών ώς άντιπρόσωπος τού 

ύποναυάρχου ’Αρχηγού τού Στόλου 
τού Αιγαίου λαμβάνω τήν τιμήν νά 
γνωρίσω ύμίν τήν εξ ονόματος τής 
Α.Μ. τού Βασιλέως τών Ελλήνων 
κατάληψιν τής νήσου Σάμου.

Εύτυχώς δτι εμάς έλαχεν ό κλή
ρος τής επισήμου έπισφραγίσεως 
τού προαιώνιου πόθου τού Σαμιακού 
λαού καί τής μητρός Ελλάδος, 
συγχαίρω ύμάς επί τώ μεγάλω 
τουτω ίστορικώ γεγονότι καί έν- 
δόξω σταθμώ τής έθνικής μας 
σταδιοδρομίας.

’Επί τή πεποιθήσει δέ δτι ή 
ένσάρκωσις τής έγκλειστου προ- 
κηρύξεως τού ’Αρχηγού μου θά 
έπιστέψη τό βαρύ έργον τής έθνι
κής άποκαταστάσεως τής νήσου, 
ύπέρ ής τόσον ήρωϊκώς ήγωνίσθη ό 
Σαμιακός λαός, παρακαλώ διερμη
νεύσατε αύτώ τάς ύπέρ τής εύημέ
ριας του όλοψύχους εύχάς μου καί 
δεχθήτε ύμείς κ. Πρόεδρε, τήν 
έκφρασιν τής έξαιρέτου ύπολήψεώς 
μου.

Έν δρμω καί έπί τού θωρηκτοΰ 
«Σπέτσαι»

τή 2 Μαρτίου 1913
Ό  Μοίραρχος 
Π. ΓΚΙΝΗΣ

Τήν στιγμή πού ό Θεμ. Σοφού
λης διαβάζει τό έγγραφο τού Π.
Κουντουριώτη..................................
« ....................» Η μείς ό ύποναύαρ-
χος Π. Κουντουριώτης 
αρχηγός τού στόλου τού Αιγαίου

Διακηρύσσομεν καί διατάσσομεν:
1. 'Η νήσος Σάμος μεθ’ δλων τών έν 
αύτή πόλεων, κωμών καί συνοι
κισμών μετά τών λιμένων καί 
ακτών αυτής κατελήφθη ύφ’ η
μών καί διατελεί από τοΰδε εις 
τήν κατοχήν μας.
2. 'Η πολιτική διοίκησις τήο νή
σου θά διεξάγεται μέχρι νεωτέ- 
ρας διαταγής δπως καί μέχρι
τοΰδε. . . ;  κλπ . . . .  κλπ___ αύτή
τή στιγμή ή ’Εθνική Σημαία πού 
είχε υψωθεί στο Μέγαρο τήν 
11 Νοεμβρίου 1912 δταν είχε 
κηρυχθή ή ένωση, ύποστέλλεται 
και μο^ις τελείωσε ή ανάγνωση 
τού έγγράφου άνυψώνεται καί 
πάλι καί χαιρετίζεται άπό εί- 
κοσιένα κανονιοβολισμούς, ζη
τωκραυγές τού πλήθουο, ένώ ή μου
σική παιανίζει τον ’Εθνικό ύμνο.

Εύθύς άρχίζει ή. άποβίβαση 
τού Στρατού τής κατοχής καί 
ψάλλεται στον Μητροπολιτικό 
Ναό ή επίσημη δοξολογία πού 
τήν επισφραγίζουν ό Μητροπο
λίτης Σάμου Κωνσταντίνος Βοντζα- 
λιδης με πατριωτικότατο λόγο του, 
καί μέ ένθουσιώδη έπίσης λόγο του 
ό Μοίραρχος Γκίνης.

Ό  Άνδρέας Κάλβος δέν πρό- 
φθασε νά τήν δή έλευθέρα, πέθανε τό 
1869 καί είχε τον μεγάλο πόθο του : 
Νήσος λαμπρά εύδαιμόνει 
δτε ή δουλεία σέ αμαύρωνε 
σ εΐδον* άμποτε νάλθω νά φιλήσω 
τό έλεύθερον ιερόν σου χώμα.

Αύ τός ό Κάλβος πού σάν άετός, 
αιώνα ολόκληρο, έποπτεύει τά Ε λ 
ληνικά βάραθρα καί που ό νΑγγε- 
λοΞ Σικελιανός τον καλεί νά κα- 
τεβεΐ μέσα στά βάθη τών ψυχών μας 
γιά ν’ άντηχήση ή χρησμοδότισσα 
φωνή του.

Τον μακαρίζει δμως πού είδε σέ 
άλλα μέρη τής Ελλάδας τή μεγα- 
λόχαρη Μητέρα άπό τήν κόμη νά 
τραβά τήν τυραννίδα:

«ΤΩ γεννημένε 
σέ χρόνους άγιους
πού τούς φώτιζεν ή λάμψη τών

σπαθιών μας 
πού τούς έφλόγιζεν ή φλόγα τών

πυρσών μας»
Οί στίχοι αύτοί είναι λουλού

δια αιώνια κι άμάραντα, πού στε
φανώνουν μ% τούς φθόγγους τους 
καί τό ήρωι’κό νησί τής Σάμου, πού 
σήμερα παίρνει την μορφή μιας 
ομηρικής έπαλξης δπου ό Ελλη
νισμός άκουμπάει τον παλμό του#
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ΛΕΥΧΑΙΜΙΑΙ

Υ π ό : Β Ο Υ Ζ Α  Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ  
‘ Υπιάτρου Χωροφυλακής

Α Ι ΛΕΥΧΑΙΜ ΙΑΙ εϊνοα κακοήθεις 
νόσοι του αίμοποιητικοΰ συστή
ματος. Ό  δρος λευχαιμία έδημιουρ- 
γήθη προ ένός περίπου αίώνος έκ 
των λέξεων «λευκός» καί «αίμα».

*Η συχνότης της νόσου ανέρχεται 
εις 6 περίπου άνά 100.000 Γενικώς 
αί λευχαιμίαι διακρίνονται εις οξείας 
καί χρονίας. Κυριώτεραι μορφαί 
αυτών είναι ή οξεία μυελό βλαστική, 
ή όξεϊα λεμφοβλαστική, ή χρονία 
μυελογενής καί ή χρονία λεμφο- 
γενής. Βεβαίως υπάρχουν καί έτεραι 
μορφαί της νόσου όλιγώτερον συ- 
χναί.

*Η αιτιολογία της νόσου δεν 
έχει ακόμη διευκρινισθεΐ. Ενοχο
ποιούνται διάφοροι παράγοντες έκ

τών οποίων οι βασικοί είναι: α)η 
άκτινοβολία, β) αί χημικαί οόσίαι 
(βενζόλιον κ.λπ.), γ) τά οίστρογόνα 
εις μεγάλας δόσεις καί δ) οί ιοί.

Αί λευχαιμίαι δεν έχουν ειδικά 
γνωρίσματα. Τά συμπτώματά των 
οφείλονται: α) εις μεταβολάς τών 
έμμόρφων στοιχείων του αίματος 
ήτοι έρυθρών αιμοσφαιρίων, λευ
κών αιμοσφαιρίων καί αιμοπετα
λίων καί β) είε διήθησιν υπό τών λευ
χαιμικών κυττάρων διαφόρων οργά
νων ήτοι ήπατος, σπληνός, λεμφα- 
δένων, όστών, νευρικού συστή
ματος κ.λ.π.

*Η έναρξις της νόσου δυνατόν νά 
είναι αίφνιδία ή βραδεία.

Αί κυριώτεραι έκδηλώσεις είναι:

πυρετός συνήθως υψηλός, λοιμώξεις 
του στόματος καί του φάρυγγος, 
συχνά αναιμία, αίμορραγικαί έκδη- 
λώσεις. Σχετικώς με τό τελευταίον 
σύμπτωμα ένίοτε οί άσθενεϊς επι
σκέπτονται διά πρώτην φοράν τον 
ωτορινολαρυγγολόγον διά ρινορρα
γίας, τον γυναικολόγον διά μητρορ
ραγίας κ.λ.π. ’'Αλλοτε οί ασθενείς 
παρουσιάζουν έντονον άλγος εις τά 
οστά, οπότε συγχέονται μέ οξείς 
ρευματισμούς, άλλοτε εμφανίζουν 
νευρολογικάς έκδηλώσεις ήτοι κεφα
λαλγία, λήθαργον, παραλύσεις νεύ
ρων, έκδηλώσεις μηνιγγίτιδος.

Έκ της έξετάσεως του άσθενοΰς 
διαπιστουτοοι διόγκωσις ήπατος, 
σπληνός, λεμφαδένων εις άλλοτε 
άλλον βαθμόν.

Ή  άσφαλής διάγνωσις τίθεται 
πάντοτε διά τής έξετάσεως του περι
φερικού αίματος καί του μυελόυ 
τών όστών.

Έ κ τής γενικής αίματος διαπι- 
στουται συνήθως: αναιμία, θρομβο
πενία (έλλειψις τών αιμοπεταλίων) 
καί συνήθως αύξησις, δχι υποχρεω
τική, τών λευκών αιμοσφαιρίων 
(βλάσται).

Αί άνωτέρω έκδηλώσεις έμφα- 
νίζονται συνήθως εις την όξείαν 
μορφήν τής νόσου. Έπί τών χρο
νιών >ευχαιμιών ή νόσος διατρέχει 
συνήθως βραδέως, ό δε άσθενής 
διάγει καλώς έπί σειράν ετών παρα- 
πονούμενος μόνον διά καταβολήν, 
εΰκολον κόπωσιν, άνορεξίαν, απώ
λειαν βάρους, νυκτερινούς ιδρώτας, 
ή έμφανίζων διαφόρους δερματικάς 
έκδηλώσεις.

Ή  πρόγνωσις τής νόσου έπί τής 
οξείας μορφής είναι βαρεία, μολο
νότι διά τής συγχρόνου χημειοθε
ραπείας έτΐιτυγχάνεται υφεσις εις 
20—40% τών περιπτώσεων καί 
σχετική παράτασις τής ζωής.

Έπί τής χρονίας μορφής τής 
νόσου ή πρόγνωσις βεβαίως είναι 
πολύ καλλιτέρα.

*Η θεραπεία τής νόσου περιλαμ
βάνει: α) τήν άντιμετώπισιν τών 
έκάστοτε συμπτωμάτων ήτοι μεταγ
γίσεις αίματος διά τήν αναιμίαν, 
άντιβίωσις διά τάς λοιμώξεις κ.λπ. 
καί β) τήν ειδικήν άντιμετώπισιν τής 
νόσου δι* ακτινοβολίας καί χημειο
θεραπείας.

Μολονότι άρκετά έχουν έπιτευχθή 
εις τήν θεραπείαν τών λευχαιμιών, 
απομένει άκόμη πολλά νά γίνουν, 
τόσον άπό πλευράς θεραπευτικής 
αγωγής, δσον καί άπό πλευράς 
αιτιολογίας τής νεοπλαστικής αύ- 
τής νόσου του αίματος.
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ΝΕΟΉ&
ΦΙΛΕ, ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΣ 
ΟΤΙ ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΜΙΑ 
ΜΑΧΗ ΔΕΝ ΕΧΑΣΕΣ 
ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ

Λί^α λό^ια βέ 
βένα πού δέν εί
χες την τύχη νά
ίδής ιό όνομά 

βον άνάμεοα 
βτούς έπιτυχόν- 
τες οτις Ανώτα

τες Σχολές.

ΗΡΘΕ ξανά ή πίκρα καί σκαρφάλωσε 
στα νεανικά χείλη. Τά μάτια αδέιασαν 
άπό τις έλπίδες πού τά στόλιζαν όλο τό 
καλοκαίρι κι* ίσως—γιά πολλούς—κι* 
άλλα καλοκαίρια. Τώρα, μέσα στη μουν
τή φθινοπωριάτικη άτμόσφαιρα, σκορ
πισμένες οί αισιοδοξίες τής νιότης, συν
τροφεύουν τά κιτρινισμένα φύλλα και 
ζυγίζουν τον πόνο. Μικρές—  μικρές 
σταγόνες άπαγοήτευσης πρόβαλαν στά 
λόγια τους μετά τό πρώτο πάλεμα με την 
πραγματικότητα, πού πάντα— μά πάν
τα—είναι πιο σκληρή άπό τά όνειρα. 
Είναι όμως στενά δεμένη με τήν άποτυ- 
χία ή ζωή του άνθρώπου. Γι’  αύτό άλ
λωστε είναι τόσρ λίγες οί στιγμές τής 
χαράς, σέ σύγκριση μέ τις πικρές στιγμές 
πού άνταμώνουμε. Καί δέν είναι μόνο τό 
ότι είναι λίγες—έλάχιστες—αύτές οί 
στιγμές τής χαράς, άλλά καί όταν έρ
χονται κοντά μας, μένουν τόσο λίγο καί 
φεύγουν τόσο ξαφνικά καί γρήγορα, πού 
ούτε καλά—καλά προλαβαίνουμε νά τις 
ξεπροβοδίσουμε καί νά καταλάβουμε 
που πάνε, ποϋ χάνονται . . . *Η άποτυχία 
είναι τό ταίρι του κάθε άγωνιστή, πού 
τον άκολουθει πιστά σέ κάθε του μάχη 
καί του θυμίζει, ότι οί άνηφοριές του 
κόσμου είναι γεμάτες πίκρα καί δυσκο
λίες. Του θυμίζει τό «έν ίδρώτι τοϋ προ-
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σώπου σου φαγεΐν τό άρτον σου» καί τοϋ 
δίνει τή δύναμη γιά μια νέα πορεία, μέ 
μιά άκόμα μεγαλύτερη έπίγνωση τής 
εύθύνης του απέναντι στη φύση του. 
Οί άνηφοριές τής ζωής μας ποτίζονται 
μέ τή λαχτάρα τοϋ μέλλοντος, γκρεμί
ζοντας τά δόγματα πού μιλοϋν γιά τό 
σήμερα καί γιά τήν άνυπαρξία τής έλπί- 
δας.

ΟΙ μέχρι πριν λίγο καιρό ύποψήφιοι, 
κέρδισαν τόν περασμένο μήνα δύο τί
τλους: «Έπιτυχόντες—άποτυχόντες». Ό  
ένας κύκλος, ό πιό μικρός, χαμογελάει 
μέ τή λέξη πού καρφώθηκε στά χείλη 
του. Τώρα πιά, είναι φοιτητές, είναι σπου
δαστές, είναι οί προφυλακές τοϋ άγώνα 
και οί μέλλοντες έπιστήμονές. Ό  άλ
λος κύκλος, πικραμένος, πήρε τόν δρόμο 
τοϋ γυρισμοϋ, προσπαθώντας ν’ άνασυντά- 
ξει τίς δυνάμεις του. "Εμειναν ύποψή- 
φισι γιά ένα τουλάχιστον άκόμα χρόνο. 
Ή ταν οί άτυχοι τής μάχης γιά τά Πανε
πιστήμια, τις Άκαδημίες και τίς άλλες 
Σχολές. Φυσιολογικό, στόν άγώνα τών 
σπουδών, είναι τό άτυχο άποτέλεσμα. 
"Οχι μόνο φυσιολογικό άλλά και άνα- 
πότρεπτο, άναγκαΐσ. Οί πόρτες τών 
Σχολών δέν είναι γιά όλους. "Οχι γιατί 
δέν είναι όλοι άξιοι νά μποϋνε, άλλά, για
τί πρέπει νά μποϋνε λίγοι, οί πιό άξιοι ή 
οί πιό τυχεροί. "Ισως, άν δέν συνέβαινε 
αύτό, νά μήν χρειάζονταν ό άγώνας πού 
συνοδεύει κάθε ύποψήφιο, ίσως νάχανε 
καί τό νόημά της ή έλπίδα καί τά όνει
ρα νά χάνανε τήν όμορφιά τους. Δέν θά 
ύπήρχε κι* ούτε ένας κόμπος χαράς ή 
πίκρας στά νεανικά μάτια. Θάχανε όλη 
τήν όμορφιά του ό πιό ώραΐος άγώνας 
τών νέων . . .

Ό σ ο ι άπέτυχαν, ένιωσαν τά βήματά 
τους, κλονισμένα νά χαράζουν τήν πορεία 
τοϋ μήνα πού πέρασε. "Ενιωσαν τά γόνα
τά τους νά λυγίζουν άπό τό βάρος τής 
άπαγοήτευσης. Ή  πίκρα τής άτυχίας 
ένώθηκε μέ τήν άμφισβήτηση καί τήν 
άμφιβολία, γιά τό αν άξίζουν ή άν άξίζει 
νά συνεχίσουν. Καί ή άμφιβολία είναι 
τό πιό μεγάλο δηλητήριο γιά τίς νεα
νικές ψυχές. Σκορπά τήν στείρα άπογοή- 
τευση καί δέν άφήνει περιθώρια γιά νέες 
έλπίδες. Ό μως οί νέοι, πρέπει νά ζοϋν 
μέ τήν έλπίδα καί νά δίνουν μόνοι τους 
κουράγιο στά όνειρά τους. Ή  ζωή δέν 
είναι πεδίο μάχης γιά ένα μονάχα άγώ
να, άλλά μιά άτέλειωτη πορεία γιά τήν 
τελείωση τοϋ άνθρώπου μέσα στό σύ
νολο τών έκπληρωθέντων έπιθυμιών του. 
Θά πρέπει, στις κρίσιμες αύτές ώρες, 
νά ύπάρξη ή αύτοσυγκέντρωση. Είναι 
πολλοί αύτοί πού έμειναν έξω άπό τίς 
Σχολές καί αύτό δείχνει, πώς είναι κοινή 
ή μοίρα τοϋ ύποψηφίου. Ή  έμπειρία τής 
άποτυχίας έχει τή δύναμη νά φανερώσει 
τίς άδυναμίες καί τά σφάλματα πού δέν 
πρέπει νά έπαναληφθοϋν, άν καί είναι 
σ ’ όλους γνωστό ότι καί τόν έπόμενο 
χρόνο θά ύπάρξουν άτυχοι. Ό μως αύτό 
δέν είναι κάτι πού μπορεί νά σταματήσει 
τόν άγώνα. Μιά δεύτερη ή καί τρίτη άπο- 
τυχία είναι φυσικά κακό, άλλά καί ίκανό 
νά δείξει άλλους δρόμους περισσότερο 
στρωτούς ή προσιτούς άπό έκείνους 
πού διαλέχτηκαν κάποτε. Γ ιά κάθε 
ύποψήφιο ύπάρχει κάτι σίγουρο, κάτι 
άνάλογο μέ τίς δυνμμεις του καί μέ τήν 
διάθεσή του γιά σκληρή προσπάθεια.

Ή  έμπειρία τών έξετάσεων άνατέμνει 
τήν όλη προσπάθεια καί προσφέρει μιά 
μοναδική εύκαιρία γιά έπανόρθωση. 
Λάθη έγιναν. "Ισως περισσότερα άπό όσα 
ό καθένας μπορεί νά δικαιολογήσει.

Τά λάθη όμως είναι καταστάσεις εύμε- 
τάβολες καί άνατρέπονται γρήγορα. Τά 
κενά πού φάνηκαν μετά τήν δοκιμασία πε
ριμένουν τήν συμπλήρωσή τους. Κατα
στάσεις έρμαφρόδιτες καί σκοτεινές άπο- 
μυθοποιήθηκαν καί ζητοϋν τήν γιατρειά 
τους. Είναι καιρός γιά μιά σωστή άνα- 
συγκρότηση τών δυνάμεων καί μιά 
ύπεύθυνη περισυλογή. Τά βήματα πού 
δέν πρέπει νά σταματήσουν έδώ, πρέπει 
νάναι πλέον σταθερά άλλά καί ύπεύθυνα. 
Λίγος περισσότερος μόχθος, λίγη άκόμα 
προσπάθεια καί ή έπιτυχία θά χαμογελά
σει σέ πολλούς.

Ό ταν ύπάρχει ή ψυχική δύναμη τά 
πάντα κατορθώνονται. Ή  στοργή τής 
οικογένειας θά βοηθήσει τήν άπογοη- 
τευμένη νεότητα νά βρεϊ πάλι τό θάρρος 
της καί νά ξανακάνει όνειρα. Ή  άγάπη 
τών μεγάλων θάναι κι* αύτή τή φορά 
τό ήθικό στήριγμα καί τό δημιουργικό 
πλαίσιο όπου θά κινηθούν οί νέες προ
σπάθειες. Ή  κατανόηση τών δυσκολιών 
πού άντιμετώπισε ό άποτυχημένος ύπο- 
ψήφιος θά ζώσει κουράγιο. Ή  τελειότητα 
μπορεί νάναι στή* φύση αύθύπαρκτη καί 
προϋπάρχουσα, στόν άνθρωπο όμως πρα
γματοποιείται μετά άπό άγώνες άτέ- 
λειωτους. Ή  εύχή γιά μιά νέα άρχή, μιά 
σωστή άρχή, είναι δ,τι καταλληλότερο 
μπορεί κανείς νά πει σ ’ όλους όσους 
δέν κατάφεραν νά άνέβουν τό σκαλοπάτι 
τής έπιτυχίας καί τούτο, γιατί δέν νική
θηκαν, δέν ναυάγησαν, μόνο δοκιμά
στηκαν στις πιό όμορφες στιγμές τής 
ζωής τους.

Μά ή δοκιμασία χαλυβδώνει τόν άν
θρωπο. Γίνεται μιά άσπίδα άϋλη, πού 
προστατεύει προληπτικά σέ νέες προ
σπάθειες τόν άγωνιζόμενο, άπό τίς άσχη
μες στιγμές. Ή  έμπειρία μιάς δοκιμασίας, 
όσο πικρή καί νάναι, είναι έναάπόκτημα 
πολύτιμο καί χαρακτηρίζει,μέ πλεονεκτη- 
κότητα, τήν θέση τοϋ άτόμου πού τήν

ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ έκδοσή της ή « Ε 
πιθεώρηση Χωροφυλακής», σ ’ αύτή τή 
στήλη, είχε δημοσιεύσει τά όνόματα τών 
μαθητών Γυμνασίου καί Λυκείου— παι
διών τών άνδρών τοϋ Σώματος—πού 
άρίστευσαν στή σχολική χρονιά 1976— 
1977. Ήταν έπόμενο, όμως, μέσα στό 
μεγάλο καί πραγματικά άπρόσμενο σύ
νολο τών άριστούχων, νά παρατηρηθούν 
παραλείψεις, πού φυσικά δέν όφείλονται 
σέ καμιά Ιδιαίτερη σκοπιμότητα, παρά 
μόνο στά στενά χρονικά πλαίσια πού 
έπιβάλλει ή έκδοση τοϋ περιοδικού, 
καί— γιατί όχι—σέ κάποιο συμπτωμα- 
τικό λάθος τοϋ ύπεύθυνου συντάκτη τής 
στήλης. Οί παραπάνω αιτίες, σέ συνδυα
σμό μέ τήν καθυστέρηση έλάχιστών άνα- 
φορών τών πιό μακρινών υπηρεσιών, 
δημιούργησαν τά δίκαια παράπονα άναγ- 
νωστών, πού τά παιδιά τους άν καί άρί
στευσαν δέν είχαν τήν τύχη νά συμπε- 
ριληφθοϋν στή δημοσίευση. Αύτό όμως 
δέν σημαίνει ότι ό έπαινος δέν άνήκει 
σέ όλα. "Ισως γι’ αύτά νάναι μεγαλύτερος, 
καί τοϋτο γιατί άνήκουν στούς άνώνυ- 
μους, στό μεγάλο σύνολο τών άγνωστων 
δημιουργών, πού μέσα στήν μοναχική

ύπέστη, άπέναντι έκείνου, πού μόνο σάν 
έμπειρία άλλων τήν έχει γνωρίσει. Ό  
άνθρωπος πού δοκιμάστηκε, γνωρίζει 
καλά τά έπακόλουθα καί δύσκολα μπορεί 
νά ένεργήσει μέ έπιπολαιότητα, χωρίς 
σκέψη, τήν έπόμενη φορά. "Εχει μάθει 
πλέον πόσο στοιχίζει μία άποτυχία, έχει 
νιώσει τήν πίκρα τοϋ σύραγοϋ καί δέν θά 
όδηγηθή εύκολα σέ παρόμοια κατάσταση. 
Αύτό Ισχύει φυσικά γιά κείνους πού 
είχαν τήν εύαισθησία νά νιώσουν τήν 
άπώλεια καί τόν πόνο της, γιά κείνους 
πού έστω καί άργά χάραξαν μέ στοχασμό 
τό περίγραμμα τής μέχρι τώρα πορείας 
τους καί άναλογίστηκαν μιά—  μιά τις 
πράξεις τους, σημαδεύοντας τά λανθα
σμένα τους βήματα. Γιά τούς άλλους, 
πού βρέθηκαν παρασυρμένοι στις πρώ
τες γραμμές τοϋ μετώπου, χωρίς καλά— 
καλά νά συνειδητοποιήσουν τί κάνουν 
καί γιατί τό κάνουν, καί χωρίς νά σκε- 
φτοϋν τι θά κάνουν σάν μείνουν αύτοί, 
οί ούραγοί, δέν γίνεται λόγος. ΟΙ χαλα
ρές συνειδήσεις θά είναι πάντα τά ναυα- 
γισμένα καράβια καί δέν μιλάει κανείς, 
ποτέ γι’ αύτούς. Ό  λόγος, ή σκέψη, ή 
συμπαράσταση, ταιριάζει γιά όσους έκα
ναν όνειρα καί τά σεβάστηκαν, έστω και 
γκρεμισμένα.

Σέ λίγο θάρθη ό χειμώνας. Ή  γή θά 
δεχτή τίς βροχές καί τά χιόνια. "Εχει 
κι* όλα δεχτή τόν σπόρο. Κάθε χειμώνα, 
ή Υή» έγκυμονεΐ. Καί κάθε άνοιξη άνθί- 
ζει. Θέλει πολύ κόπο καί πόνο ή έγκυ- 
μοσύνη γιά κάθε δημιουργία. Ό μως ή 
ζωή, χαρίζει στόν άνθρωπο καί τήν χαρά 
τοϋ καλοκαιριού. Τήν χαρά τοϋ καρποϋ. 
"Οταν τ’ άνθρώπινα χέρια, μετά άπό μιά 
άνάταση στόν ούρανό, χαμηλώνουν γιά 
νά μαζέψουν τούς καρπούς, γνωρίζουν 
καλά ότι ή σοδειά θάναι άνάλογη 
μέ τήν καλλιέργεια. "Ας είναι λοιπόν 
αύτόν τόν χρόνο καλή ή καλλιέργεια γιά 
νάναι καλή ή σοδειά.

τους σιωπή δημιουργούν μεγάλα έργα 
καί στεφανώνονται μέ τόν έπαινο τής 
συνείδησης καί τοϋ Θεού. Ό μως ή παι
δική ψυχή καί τά νεανικά όνειρα, πρέπει 
πάντα νά συνοδεύονται άπό τήν παρα
δοχή τής άξίας, τήν έπι βράβευση καί τήν 
δημοσία έκδήλωση τής έκτίμησης. Πρέ
πει πάντα στά όλάνθιστα χείλια τους ν’ 
άνθιζει ή χαρά. Γιά τό λόγο αύτό κρί- 
θηκε άπαραίτητο, μαζί μέ τήν μεγάλη 
«συγνώμη» πού ζητείται άπό τούς μι
κρούς μας φίλους—νά δημοσιευθοϋν, 
συμπλη ρωματικά, σ ’ αύτό τό τεύχος 
καί άλλα όνόματα παιδιών πού άρί
στευσαν καί γιά τίς παραπάνω αιτίες δέν 
δημοσιεύθηκαν παλιότερα. Είναι: Μέ
γενικό βαθμό 18 καί 7] 13 : Βασίλειος 
Θεοχάρης τοϋ Θεοδώρου, γιός Ένωμ] 
χου, Γ'. Λυκείου καί Σοφία Ράπτη τοϋ 
Χριστοφόρου, θυγ. Ένωμ]ρχου, Β'. Γυ
μνασίου. Μέ γενικό βαθμό 18 καί 6]11: 
Κων]νος Τίγκας τοϋ ’Αναστασίου γιός 
Άντ]ρχου, Β'. Γυμνασίου. Μέ γενικό 
βαθμό 18 καί 1]9 : Δημήτριος Χατζάκης 
τοϋ Εύαγγέλου, γιός Ένωμ]ρχου, Α\ 
Γυμνασίου.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ Σ, ’Ενωμοτάρχης

Καί άλλοι αριστούχοι μαθητές.
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Πέρασαν 150 χρόνια άπό τήν Ιστορική ναυμαχία τοΰ Ναυαρίνου πού δικαίωσε τόν πόθο των 'Ελλήνων για 
τήν Εθνική τους Αποκατάσταση . 'Επτά χρόνια αίματηρών Αγώνων του ’Έθνους των 'Ελλήνων Εναντίον τής ’ Οθω
μανικής δεσποτβίας είχαν περάσει μέχρις δτου οΐ μεγάλες τής Εποχής δυνάμεις άντιληφθοΰν δτιό ξεσηκωμός Εκεί— 
νος δέν ήταν στασιαστικό κίνημα δπως ήθελε νά τό παρουσιάσει ό Μέτερνιχ άλλα Εθνικός ξεσηκωμός Ενός Λαού 
πού ζητούσε τά Εθνικά του δίκαια άπό Εναν άλόθρησκο τύραννο. ’Έτσι λοιπόν τόν ’ Οκτώβριο τού 1827 στόν ιστο
ρικό κόλπο τού Ναυαρίνου ό ήνωμένος στόλος των μεγάλων δυνάμεων ’ Αγγλίας, Γαλλίας καί Ρωσίας, άπεφά— 
σισαν νά Επιβάλουν τήν Εφαρμογή τής συνθήκης τού Λονδίνου πού προέβλεπε τήν κατάπαυση των Εχθροπραξιών 
καί τήν ίδρυση Ανεξαρτήτου 'Ελληνικού Κράτους πού Επίμονα ήρνεΐτο νά Αναγνωρίσει ό Σουλτάνος. "Οταν ή 
Αφορμή γιά τήν ναυμαχία δόθηκε τά συμμαχικά καράβια πού τά διοικούσε ό ’Άγγλος Ναύαρχος Κόδριγκτον σκόρ
πισαν σέ συντρίμμια τήν περήφανη Τουρκοαιγυπτιακή Αρμάδα τού Ίμπραήμ καί Εστειλαν στόν βυθό τής θάλασσας 
τά περισσότερα άπό τά Εχθρικά σκάφη. ’Έτσι μΕ τήν δύναμη των δπλων μια καί ή πειθώς ήταν άγνωστη στούς 
•Οθωμανούς ή Εύρώπη άνεγνώρισε τήν Ελληνική Ανεξαρτησία. Σ ’ αύτό τό γεγονός, τό τόσο Ιστορικά βαρυσή
μαντο γιά τήν 'Ελλάδα είναι Αφιερωμένες οΐ σελίδες πού Ακολουθούν σαν Ελάχιστη Ενδειξη εύγνωμοσύνης σ’ 
δλους Εκείνους πού άγωνίσθηκαν καί θυσιάσθηκαν γιά νά ζή ή Πατρίδα μας Ελεύθερη καί ύπερήφανη .

X Η « Ε Π Ι  Θ Ε Ω Ρ Η Σ Ι Σ  Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η Σ »
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Μ Α Υ Α Ρ Ι Ν Ο

ΥΠΑΡχ ° Υ Ν θύμισες μέσα στό κου τού 'Ελληνικού *Α νθρώπου, τ 
συγκλονίζουν τα  μάτια της σκέψ ης, σαν απιθώνονται π άνω  τους στοι 
στικ α , ζητώ ντας νάβρουν τήν αρχή μιας ζω ή ς . Υ π άρχ ουν  κι* άλλες ί 
μ ισες, που συγκλονίζουν τήν ανθρώπινη σκέψ η, σαν ζωντανεύουν τό δ 
νοπαλεμα μιας φ υ λ ή ς, πού πασχίζει νά κρατηθεί ορθή στό χ ώ μ α  δη 
πρωταντίκρυσε τό  φ ω ς  κι* έθαψε τούς πρώτους νεκρούς τ η ς . Τέλος ύπ<! 
χουν θύμισες πού κάθε τόσο  υψώνονται σαν όρόσημα καί χαράζουν ι 
πορεία μιας γενιάς άκριβώ ς πάνω  άπ* τά  χνάρια τω ν  περασμένων γένι 
καί γίνονται διδαχή στούς έπερχομένους άνθρώπους, Αποκαλύπτοντας 
μια βαθεια ανατομική μαχαιριά τό  χρέος τω ν  άπ ογόνω ν . Τέτοιες θύμιι 
αναδεύονται καί συμπλέκονται κάπου έ δ ώ , σ ' αυτό τό  Μεσσηνιακό άκς 
γιάλι καί ζωντανεύουν π άνω  στα  ήρεμα κύματα τόν χορό τω ν  περασαένι 
γενιώ ν , μ* δλο τόν μόχθο καί τήν Αγωνία τ ο υ ς . Έ τ σ ι  ακόμα καί στις τ 
βουβές ώ ρ ες , τις ώ ρες τού δειλινού, δλα κάτι έχουν νά πούν σέ ιχιά όοθ 
νοιχτη ψ υχ ή . “Ολα κάτι ψ ιθυρίζουν. Κ ι’ αυτοί οι ψίθυροι τού άνεριο 
τω ν  β ρ ά χ ω ν , τώ ν  νεκρών πιά κ ά στρ ω ν , τής θάλασσας τής άμαουδια 
τω ν  δέντρων κι αυτώ ν άκόμα τώ ν  ντροπαλών φθινοπωριάτικων κυκλ 
μ ινώ ν , σφ ιχταγκαλιάζονται, γίνονται βουητό , βρυχομανάν κυντιγώντ 
τις θαλασσοσταγόνες, γεμίζουν τά  σωθικά άλμύρα κι’  εύθύνη καί Ηαωνι 
ξεχύνονται σάν κραυγές μισοκομμένες, λαχανιασμένες άνασταίνοντας έ 
σω ρό  π ρ όσω π α , πού ή ιστορία στεφ άνω σε  μέ τό  στεφ άνι tt\c Αθανασία 
Κ ι οσο βαθιά στόν όρίζοντα χάνεται ό ήλιος τόσο θεριεύουν οΐ ; 
τόσο  ψηλώνουν τά  μ έτωπ α αύτώ ν πού έδεσαν τ* δνοιχά « ρ λ λ 
τώ ν  α ιώ ν ω ν . "Αλλο τόσο  ψ ηλώνει ή Σφακτηρία ά λ ? - - -  · -  ' 
κ άστρα , ρίχνοντας βαριά τή σκιά τους στά  μελανόχρωι 
π ώντας τήν κατάθλιψη καί τόν τρ όμ ο . Καί σάν π έφτε 
σέρνει κουρασμένη τά  βήματά της γιά ν* άποκοιιιηθι 
τρία τά  θεριά, άκοίμητα καί τή φυλάγουν σάν δρά» 
βλ οσυρά , Α γέρωχα, φ ο β ε ρ ά . "Αν τύχει κι* ή νύχτα μ< 
γάρι, τ ό τε , κάστρα καί πύργοι, βράχια καί δεντροκοι 
τ* Αργυρόχρωμα κρόσσια του ς , γιά νά τά  καμαρώνουν 
φρουροί άπ* τις έπάλξεις τους κι* οί ναύτες πρύ λικνίζ 
όμηρικά καράβια , στις τριήρεις, τις γαλέρες, τούς δ< 
τις φ ρ εγ ά ττες , τά  τρεχαντήρια . . .

:ια •μάτι

Α Γ Γ Ε Λ Ο Υ  Π Ε Τ Ρ Ο Υ Λ Α Κ Η  
’ Ε ν ω μ ο τ ά ρ χ ο υ

.......  μττορεΐ κι* έσύ
ν’ άφήσεις 

τήν ψυχή σου ορθάνοιχτη 
στά λόγια μου άδελφέ........

(*Αγ. Σικελιανός).

Κάποια λόγια, σάν κι* αυτά, ψιθυρίζει, 
κάθε πού πέφτει τό δείλι, τ ’ άγέρι πού’ 
φυσάει στόν δρμο του Ναυαρίνου. Κι* ό- 
πως, μέσα βαθια, πίσω άπό τή Σφακτη
ρία, ματώνει ό ορίζοντας, σ’ ενα θολογά- 
λανο σμίξιμο της θάλασσας καί τ* ούρα- 
νοΰ, έρχονται χίλιες λαλιές καβάλα στά 
κύματα καί σπάζουν πάνω στά φοβερά 
του Νιόκαστρου τείχια. Χίλιες λαλιές, 
από τά βάθη της γραμμής πού χαράζουν 
οί αιώνες καθώς άργά -  άργά διαβαίνουν
Χαί  κ λ̂οΰν ,πάνω στή γή, σημαδεύοντας 
στό πέρασμά τους, μέ την σφραγίδα της 
φθοράς καί της Αθανασίας, τά σταυροδρό
μια οπού οί φυλές των άνθρώπων Αντά
μωσαν τό ριζικό πους καί την Ιστορία, 
είν έτοιμες να μιλήσουν στη ψυχή του 
καθενός, αρκεί νάναι όρθάνοιχτη, όρθά— 
νοιχτη καί στοχαστική. Κάθε πού πέφτει 
τό δείλι, κι* ό ήλιος σέρνει γιά μιά Ακόμα 
μέρα τήν λαμπράδα τών ματιών του στήν
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άλλη πλευρά της γης, απλώνεται στον δρ- 
μο αυτό μια σιωπή άλλόκοτη, δλο μυστή
ριο καί δέος. Α κόμα κι’ δταν τα κύματα 
τά δέρνουν οί άνεμοι, άκόμα κι* δταν τα 
πανύψηλα τείχη μαστιγώνονται άλύπητα 
άπ* τό φθινοπωριάτικο άγέρι, ή σιωπή μένει 
άσάλευτη κι* άράγιστη, θεϊκή μες τις 
θυμίσεις της. Καί μοιάζει τότε ή Πύλος, 
σά μια ζωγραφιστή άϋλη πολιτεία, ρι
γμένη έδώ για να θυμίζει, σ* δσους θάρ- 
θουν, αύτούς πού πέρασαν. ‘Αντίκρυ της 
ή Σφακτηρία. ’Αδάμαστη καί χιλιοματω
μένη. Μια πέτρα πού στή ράχη της φυ- 
τρώσαν, γιά να τή στολίζουν, μια χούφτα 
δέντρα, δυό χούφτες θάμνοι, μια άγκαλιά 
κυκλάμινα. Τά πόδια της φυτεμένα βα
θιά, γερά μέσα στή θάλασσα, δέν λογα
ριάζουν τή βοή του πέλαγου, πού σχίζεται 
άδύναμο στά καστανόχρωμα! βράχια της 
καί ήρεμο, γαληνεμένο υστέρα, ζητά συγχώ 
ρεση γιά την άποκοτιά του. Δεξιά της τό 
Τσιχλή—Μπαμπά, καταντικρύ στό Νιό- 
καστρο, στέκει κι* αύτό άσάλευτο, δλο 
πληγές πού χάσκουν καί ψήνονται όλη- 
μερίς άπ’ τήν άλμύρα τής θάλασσας, πού 
μπαινογβαίνει άδιάκοπα καί τρώγει τά 
σωθικά του. Ζερβά της τό Παλιόκαστρο. 
Κατεβαίνει μες τή πυκνή καί άγρια βλά
στησή του, συγκρατημένα, ώς χαμηλά 
στή θάλασσα. Μαρμαρωμένο άπ* τούς 
καιρούς πού διάβηκαν, τό πέτρινο θεριό 
άγναντεύει τό πέλαγος κι’ δλο λαγοκοι
μάται. Τούς μήνες τούς καλοκαιριάτικους, 
πάνω στις πέτρες τις ζεστές άργοσαλεύ

ουν οί στερνοί του κάτοικοι: τά φίδια. 
’Αλλάζουν χρώματα, γλιστρώντας πέτρα 
τήν πέτρα, κοντοστέκουν, άφουγκράζον- 
ται τό πέρασμα τής βάρκας, κάτω στά 
πόδια του καί χάνονται άθόρυβα μές στις 
καμάρες τού γέρικου κάστρου. Πάει και
ρός τώρα πδχει ν’ άκούσει πάνω του άν- 
θρώπινη περπατησιά. Μόνο κάτω άπ’ τό 
φως του φεγγαριού ξυπνούν άπό τον ύπνο 
τους οί μαρμαρωμένοι ιππότες κι’ άκού- 
γονται τότε μέσα στή σιγαλιά τά ρυθμι
κά τριξήματα των άτσαλόφρακτων πανο
πλιών καί τά κτυπήματα των κονταριών 
καί των σπαθιών πάνω στις μακρουλές 
άσπίδες, τις σκαλισμένες μέ τά οικόσημα 
τής Δυτικής ύπερηφάνειας. Καί στά ριζά 
τού βράχου, τού Νέστορα ή Σπηλιά, τε
ράστιο πέτρινο στόμα μυθικού θεριού, 
πού, δπως μάς λέει ό Στράβων, μέσα του 
φύλαγε ό Νηλέας τά θεσσαλικά βόδια 
τού ’Ίφικλου, φερμένα στό «Νηλήϊον 
άστυ» άπό τόν Μέλαμπο, προίκα στον βα
σιλιά γιά τό γάμο τής βασιλοπούλας μέ 
τόν άδελφό του, Βίαντα. 'Ένα σύμπλεγμα 
θάλασσας, θάλασσας καί βράχων, πού 
κάπου - κάπου άφήνει μιά τόση δά μικρή 
πιθαμή αμμουδιά ν* άπλώνεται τρισευ
τυχισμένη μέσα στήν άγκαλιά του. Πίσω 
άπό τήν Σφακτηρία άνοίγεται τό πέλαγος, 
ατέλειωτος γαλάζιος κάμπος, πού ρουφά 
άχόρταγα τή ματιά χωρίς νά τήν άπιθώ- 
Vpt σέ μιά ξέρα ή σ’ ενα σπάσιμο τού γα
λάζιου, έστω γιά λίγο, νά ξεκουραστεί. 
Πέλαγος άτέλειωτο δπως ό ούρανός,

Τό Ναυαρίνο σήμερα γεμάτο  
ιστορία και Θρύλους ( αριστερά) 
και ή πλατεία των τριών ναυά
ρχων μέ τήν αναθηματική στήλη 
πού ή 'Ελλάς ευγνωμονούσα έστη
σε στήν μνήμη τους. ( επάνω).

δπως ή ψυχή τ ’ άνθρώπου κι’ ή ιστορία 
τούτης τής γής.

Σάν δράκοι των παραμυθιών στέκουν 
μπροστά στή Πύλο τά κάστρα κι* ή 
Σφακτηρία καί δένονται μαζί της στό 
χιλιοτραγουδισμένο άρμα τής ιστορίας: 
«Έ δώ τό λένε Νιόκαστρο, τό λέν Πα- 
λιαυαρίνο...». Τραχειά φωνή, σκληρή 
φωνή, κραυγή μές τούς αιώνες, π* άντι- 
λαλεί μακράθε πέρα ώς τά παλάτια τού 
Νέστορα, γιά νά θυμίζει στις κυανόλευκες 
σημαίες, πού κυματίζουν στ* άραγμένα 
καραβάκια, πώς τούτη ή γή είν’ ή πατρίδα 
ολάκερη, πού σέρνει μαζί της άπό τά πρώ
τα της βήματα δλες τις τραγικές στιγμές 
τού μεγαλείου της, δλα τά πάθια της μέ 
τις πολλές πικρές σελίδες καί τις πολλές 
τής δόξας τις άμάραντες δάφνες. Τής λη- 
σμονιάς τό βάλσαμο δέ μπόρεσε ν’ άπο- 
κοιμίσει τά περασμένα, ούτε νά γαληνέψει 
τούς άναδυόμενους στόλους. Αύτά τά κύ
ματα δλο καί τούς λικνίζουν, δλο κι’ άνοί- 
γουν, γιά νά βγούν άπό τά σωθικά τους 
καράβια δοξασμένα, άρματωμένα, δλο 
λεβεντιά καί νιότη. Κι’ δταν τις ώρες των
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καλοκαιριάτικων άπομεσήμερων γαλη
νεύουν καί στέκουν άκίνητα, θαρρεί κα
νείς δτι προβάλλουν μισοσπασμένες καρί- 
νες, πλώρες, πρύμνες, κατάρτια, σχοινιά, 
πανιά μισοσχισμένα, συμπλέγματα χω^ίς 
ταυτότητες, άνώνυμοι θρύλοι. Κάτω άπό 
τό Νιόκαστρο, στο μέρος πού ή θάλασσα 
φιλά τά πόδια του, κοιτάζοντας τό ύψος 
του μέ φόβο, φυτρώνουν βράχια κοφτερά, 
χιλιοσχισμένα άπό τό κύμα, πού σαν τά 
ψήνει ό ήλιος του καλοκαιριού ξασπρί
ζουν, ντυμένα στο σταχτόχρωμο χρώμα 
της θλίψης. Μά σάν ζυγώνουν κι* έρχονται 
χειμώνες φοβεροί, άλλάζουν ντύμα, 
γίνονται σκούροι, καστανόχρωμοι, μελα
νιασμένοι άπ* τόν βοριά. Στυλώνουν τά 
πόδια τους πεισματικά, μη γκρεμιστούν 
καί πάψουν νάναι αύτά οι φύλακες του 
κάστρου. Ψηλά τους, στις τρανές βρα- 
χόπετρες, πού κοιτάζουν πέρα μακρυά 
στο στόμα του Τσιχλή - Μπαμπά, ποιός 
ξέρει πόσους χρόνους τώρα, έχουν φυ
τρώσει βιγλάτορες σωστοί, πεύκα πανύ
ψηλα, γυρτά στήν αγκαλιά του γκρεμού 
πού χάσκει κάτω άπό τά πόδια τους. Οί 
ρίζες τους τραχείες καί μαυρισμένες, 
τεντωμένες καί γυμνές, αγκαλιάζουν 
σφιχτά τη πέτρα, προχωρούν βαθιά στις 
σχισματιές της γης, στήν έναγώνια τιτα
νική προσπάθεια νά κρατηθούν ορθά 
τ ’ άγέρωχα κορμιά, πού δέρνονται άλύ- 
πητα απ’ τούς σορόκους του Ίόνιου. 
Καταμεσίς στον όρμο, τριγυρισμένος άπό 
τη μοναξιά, μέ συντροφιά δυο χούφτες 
αγριοβιολέττες, άπλώνεται στενόμακρος 
ό βράχος πού μοιάζει μέ καύκαλο χελώ
νας. Οί άνθρωποι τό βάφτισαν «χελωνά
κι» κι* ή Πατρίδα σέ μιά ζεστή πέτρα του 
χάραξε λίγες λέξεις τιμής κι* εύγνωμοσύ- 
νης, σ ’ αύτούς πού έπεσαν γιά τήν δική 
της λευτεριά.

ΤΟ ΝΑΤΑΡΙΝΟ, τό Νιόκαστρο, ή 
Σφακτηρία, ή Πύλος, ή ‘Ιστορία ολόρθη. 
Εποχές πού συναντήθηκαν μ’ άπόλυτη 
ακρίβεια σέ τούτο δώ τό μέρος, χρόνια 
καί χρόνια. ’Από τότε πού ό Γερήνιος 
Νέστορας σάλπαρε γιά τήν Τροία, παίρ
νοντας μαζί του «ένενήκοντα γλαφυράς 
νέας». Τό παλάτι του βρέθηκε στο λόφο 
τού Έγκλιανοΰ, στήν Πύλο τών Νηλείδων, 
τό «αίπύ» -ψηλό -  καί «εύεκτίμενον» - 
καλοχτισμένο - «πτολίεθρον» τού ‘Όμη
ρου, πού ξέθαψε ό Μπλέγκεν κι* ό Μαρι
νάτος, σπάζοντας τή σιωπή τριάντα δυο 
ολοκλήρων αιώνων καί δένοντας τό μύθο 
με τις λέξεις της άλήθειας. Τού Νέστορα 
ή πόλη σταμάτησε νά ζεΐ 1.200 χρόνια 
πριν άπό τό Χριστό... ‘Ό μως λίγο πιο 
κάτω, στήν άγκαλιά τού όρμου, ή ζωή 
δεν σταμάτησε. Λίγα γεγονότα, σάν κι* 
αύτά πού γράφουν τις ιστορίες τών λαών, 
ξανάκαναν γνωστό στον κόσμο τούτο τόν 
τοπο. Τό 680 π.Χ. οί κάτοικοι της Πύλου 
νικημένοι άπ* τήν ορμή τών Σπαρτιατών, 
μπαίνουν στά καράβια τους καί φεύγουν 
στήν Κυλλήνη. Ή  Πύλος έρημώνεται 
κι* οί Σπαρτιάτες τήν ονομάζουν Κορυ- 
φάσιο. ‘Ό μως τά χρόνια περνούν, οί και
ροί άλλάζουν καί ή ιστορία παρουσιάζεται 
μέ νέο πρόσωπο. Τό 425 π.Χ. ό στόλος 
τών ’Αθηναίων πλέει γιά τή Σικελία. Ό  
όρμος της Πύλου άνοίγει τήν άγκαλιά 
του γιά νά τόν ξεκουράσει καί στο μυχό 
της χερσονήσου, πού ύψώνεται τώρα τό 
Παλαιόκαστρο, ό Δημοσθένης χτίζει μέ 
πετρες λαξευτές και λάσπη τό πρώτο 
τείχος. Είναι τά δύσκολα χρόνια τού 
Πελοποννησιακοΰ πολέμου. Οί Σπαρ
τιάτες κυκλώνουν τόν προμαχώνα καί

άποβιβάζουν, στήν άγνωστη μέχρι τότε 
Σφακτηρία, 420 στρατιώτες. Ό  πόλεμος 
θεριεύει καί πάλι στ’ άκρογιάλι της Πύ
λου... Ο στολος της Αθήνας ξαναγυρίζει 
άπ* τά μισά τού δρόμου γιά τή Σικελία.
Μέσα στον όρμο τόν περιμένουν τά 

Σπαρτιατικά καράβια, μέ τόν Θρασυμήδα 
το γιο τού Κρατησικλέους.Ή ναυμαχία 
σκορπά στή θάλασσα καρίνες καί άλμπου
ρα, σπασμένα κουπιά καί ρημαγμένα 
όνειρα. Λίγο πριν τ* άπομεσήμερο ή νίκη 
στεφανώνει τόν Εύρυμέδοντα καί τόν 
Σοφοκλή, τούς ’Αθηναίους ναυάρχους. 
Τήν ίδια ώρα, στό ξερονήσι πού φράζει 
τήν θάλασσα, ή ιστορία, μέ βούρλα καί 
σχίνα, άρχίζει νά πλέκει τ* όνομά του: 
Σφακτηρία. Οί λίγοι Σπαρτιάτες άπο- 
κλεισμένοι πάνω στό βραχονήσι, δέν πα
ραδίνονται. Μένουν ελεύθεροι, χωρίς φαΐ, 
χωρίς νερό, χωρίς ύπνο. Οί μέρες περνούν. 
Ά π ό  τήν ’Αθήνα φτάνει ό Κλέων. Φεύ
γοντας άφησε υπόσχεση νά φέρει πίσω 
του όλους τούς Σπαρτιάτες τού νησιού, 
που έβλεπαν τόν ήλιο έβδομηνταδυό 
ολόκληρες μέρες, νά άνατέλει καί νά δύει 
απο τα ίδια πάντα σημεία. Καί μιά νυ
χτιά άφέγγαρη, οκτακόσιοι Αθηναίοι, 
σκαρφαλώνουν στ* άπότομα βράχια κι* 
απο τις δυο πλευρές τού νησιού, αίφνιδιά- 
ζοντας τούς Σπαρτιάτες τού Έπιτάδα. 
Μέ τό ξημέρωμα όλα έχουν τελειώσει. 
Ό  Θουκυδίδης άναφέρει 128 νεκρούς καί 
292 αιχμαλώτους, πού λογισμένοι άπό 
τήν πείνα καί τήν δίψα λησμόνησαν τήν 
ιερή επιταγή: «Τάν ή έπί τάς» καί παρα
δόθηκαν. Κείνης τής νυχτιάτικης σφαγής, 
έμειναν ορθά λίγα έρειπωμένα τείχη, 
πρόχειρα οχυρά τών Λακεδαιμονίων, πού 
στέκουν ψηλά, άντίκρυ στό Παλιόκαστρο, 
θλιβ ερά θυμητάρια, άνάμεσα άπ’ άγριό- 
χορτα καί φιδότρυπες. Μόνο κάπου - κά
που, χαμηλά στις ρίζες τους προβάλλει 
τήν άνοιξη κανένα χαμομήλι ή ένα κυ
κλάμινο μετά τό πρώτο πρωτοβρόχι, ξε- 
ξεθωριαμένες σταλαγματιές αίμα, πού 
σάν φθινοπωριάζει λέν’ «καλημέρα» στή 
θύμιση, ξεπλυμένες άπ* τις πρώτες ψιχά
λες... Είκοσι χρόνια μετά (404 π.Χ.), ή 
νίκη δοξάζει τά όπλα τής Σπάρτης καί 
οί Πύλιοι δεμένοι στή μοίρα τής Αθήνας 
ξαναπαίρνουν τόν δρόμο τής προσφυγιάς, 
άφήνοντας στήν πόλη τους έρείπια κα- 
πνίζοντα, θύματα τού σκληρού πάθους τής 
φυλής τών Ελλήνων. Τό 370 π.Χ., ό 
’Επαμεινώνδας, φτάνει μέχρι έδώ καί 
ξαναχτίζει τήν πόλη, πού άπό τότε συνε
χίζει τόν δρόμο της διεκδικούμενη άπό 
τήν Αχαϊκή Συμπολιτεία, στήν άρχή, κι’ 
άπό τή Ρώμη, άργότερα. Στά πρώτα 
χρόνια τού Βυζάντιου, ύψώνεται τό πρώτο 
της κάστρο. Μικρό οχυρό, συνδυασμός 
τών πανύψηλων βράχων μ’ ογκόλιθους, 
πού πάνω του μετά άπό αιώνες θά χτι
στεί τό Παλιόκαστρο.

ΥΠΑΡΧΟΥΝ στήν ζωή κάθε τόπου, 
μερικά σημαδιακά γεγονότα, μερικά ση
μαδιακά χρόνια, πού άφήνουν τή σφρα
γίδα τους μιά γιά πάντα, χωρίς όμως νά- 
χουν τήν δύναμη ν* άλλάξουν τήν πορεία 
τής ιστορίας του καί τή δύναμη τής κα
ταγωγής του. Συνήθως, όπως στά σταυ
ροδρόμια καί στις πηγές, οί στρατοκόποι, 
άφήνουν κάτι άπό τά χνάρια τών βημά
των τους, σκαλίζοντας στά δέντρα τ* 
ονομά τους, έτσι καί στά σταυροδρόμια 
τών λαών, μένουν τά χνάρια αύτών πού 
πέρασαν ζητώντας μιά πιθαμή τόπο, γιά 
νά στήσουν τή ζωή τους. Στή Πύλο, μιά 
στρατα στεριανή πού σχίζει τό Μωρηά καί

τρεις θαλασσινές, φτιάχνουν τό σταυρο
δρόμι τών λαών, πού πάνω του άφησαν 
οί διαβάτες τού κόσμου κάτι δικό τους, 
γιά νά θυμίζει τό πέρασμά τους καί τά 
πάθια τού τόπου πού χαράχτηκαν πάνω 
του. Αύτά τά θυμητάρια έχουν τήν δύ
ναμη νά ζωντανεύουν καί νά διδάσκουν 
τήν δύναμη τής ψυχής αύτών πού δέν 
αφομοιώθηκαν άλλ* άφομοίωσαν καί ξα- 
ναγεννήθηκαν χωρίς νά κοπούν άπό τις 
ρίζες τους. Μεγάλη σφραγίδα τό «Ναβα
ρίνο». Οί Ά βαροι πού έφτασαν σέ τούτη 
τή γωνιά της.Ελληνικής γής τό 589 μ.Χ. 
και έμειναν τρακόσια χρόνια άφέντες της, 
άφησαν τ* όνομά τους, μαζί μέ τά λίγα 
λιθάρια πού πρόστεσαν στ* άπλό βυζαντινό 
όχυρό. Καί τ* όνομα αύτό έγινε Ελληνικό 
και ταξίδευσε χίλια καί παραπάνω χρόνια 
άργότερα στά πέρατα τού κόσμου. Μετά 
τούς Άβάρους οί διαβάτες πληθαίνουν. 
Στρατοκόποι άπ* δλα τά μέρη τού κόσμου, 
συναντιόνται στον όρμο αύτό. Πρώτος 
φτάνει μέ τούς σιδερόφρακτους ιππότες 
του ο Γοδεφρεΐδος Βιλλεαρδουίνος, στή
νοντας τό σκηνικό όπου θ* άγωνιστοΰν 
στά χρόνια πού θάρθουν Βενετοί, Γενουά
τες, Καταλανοί, ΝαβαρραΤοι, Φράγκοι 
καί Τούρκοι. Στρατιές άποφασισμένες 
νά επιβιώσουν, φυλές διψασμένες γιά 
κοΰρσο, ήγέτες παθιασμένοι γιά δόξα. 
Ή ταν άκόμα οί εποχές πού ή άνθρωπό- 
τητα δέν ήξερε πόσο μάταια είναι ή νίκη, 
πόσο τίμια είναι ή τιμή. Τό 1290, ό 
Φλαμανδός Νικόλαος Σαίντ Όμέρ, ση
μαδεύει κι* αύτός τό πέρασμά του. Χτίζει 
πάνω στά πρώτα χτίσματα τού κάστρου, 
το φρούριο τού Άβαρίνου, τό Παλιόκα
στρο. ‘Υψώνονται πύργοι, άνοίγονται 
θεόρατες πολεμίστρες. Τά τείχη του κα
τεβαίνουν άργά - άργά μέχρι τή θάλασσα. 
Ό  ήλιος τής μέρας φωτίζει τό πρώτο 
μεγάλο κάστρο τής Πύλου, πού ξαπλώνε
ται ασήκωτο, θεόρατο στήν πλαγιά τού 
Κορυφάσιου. Βιγλάτορες άπό τις πολε
μίστρες άγναντεύουν τό πέλαγος, ρίχνον
τας τή ματιά τους πέρα μακρυά, πρός τή 
μεριά πού άπλώνονται οί δικές τους πατρί
δες. Στά πόδια του τρομαγμένα άρμενί- 
ζουν τά καράβια τών νέων θαλασσοκρα
τορών. Τέσσερα χρόνια άργότερα τό 
1294 τρομαγμένες οί δέσποινες παρακο
λουθούν άπό τούς πύργους τους τήν θά
λασσα τού Ναυαρίνου πού καίγεται. 
Συγκλονισμένα τά κύματα σκορπούν καί 
φεύγουν γιά άλλες άκτές. Δυο στόλοι πα
νίσχυροι χτυπιόνται στά νερά της. Ναυ
μαχούν δυο θαλασσόλυκοι. Ό  ναύαρχος 
Ρογήρος ντέ Λόρια κι* ό Ιωάννης ντέ 
Τουρναί. Ό  θρυλικός Καταλανός ναύαρχος 
που ένωσε τ* όνομά του μέ τόν ματωμένο 
Σικελικό Εσπερινό, πυρπολώντας τό 
στόλο τού Καρόλου, στις άκτές τής Κα
λαβρίας, δίνει τώρα τό τελειωτικό του 
χτύπημα. Συντρίβει ξανά τούς Φράγκους, 
τσακίζοντας τά καράβια τού Ιωάννη ντέ 
Τουρναί. Στά 1381 ό Πέτρος Βόρδος ό 
Σανσουπερανός οδηγεί τούς Ναβαρραίους 
μισθοφόρους στή Πύλο, άπ’ όπου έξορ- 
μάει γιά νέες κατακτήσεις. Πεθαίνει όμως 
το 1402 κι* οί Ναβαρραΐοι χάνονται, χω
ρίς ν άφήσουν κάτι στήν θύμιση τών χρό
νων. Κι’ οί θύμισες τών χρόνων πού άκο- 
λουθοΰν είναι πολύ πικρές κι* άβάσταχτες. 
Οί Βενετοί, πού έρχονται τό 1417, δένουν 
τ* όνομά τους μέ τές τραγικότερες στιγμές 
τής Ρωμιοσύνης. Είναι οί ώρες πού τή 
Βασιλεύουσα πυρώνουν μέ τήν άνάσα τους 
οί ’ Οθωμανοί, οί ώρες τών στερνών Γαλη
νότατων, τών Παλαιολόγων. Τό 1437, 
27 Νοεμβρίου ,ξεκινάει άπ* τήν έπτάλοφη
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Πόλη για την Βενετιά, ό Ιωάννης Πα- 
λαιολόγος, ό προτελευταίος αύτοκράτο- 
ρας του Γένους μέ τόν Πατριάρχη 'Ιωσήφ, 
γιά τό μεγάλο βήμα - τήν ένωση των 
Εκκλησιών. Ή  βασιλική τριήρης άπο- 
βιβάζει τόν ‘ Ιωάννη στίς άνατολικές 
άκτές τής Πελοποννήσου καί αύτός δια- 
σχίζοντάς την καβάλα, φτάνει στο Ναυα- 
ρΐνο, τό στερνό κομμάτι έλληνικής γής, 
στό ταξίδι του γιά τή γή των Λατίνων. 
Κι* δταν τό τέλος τής αύτοκρατορίας 
σφραγίζεται μέ τόν ήρωϊκό θάνατο του 
«δεινού μαχητοΰ», Κωνσταντίνου Πα- 
λαιολόγου, κι* οί Τούρκοι κατακλύζουν 
τήν Ελληνική γή, ή Πύλος μένει τό 
στερνό κι* άπολέμητο κάστρο τής Χρι
στιανοσύνης. Ό  Δεσπότης Θωμάς Πα- 
λαιολόγος τό 1460, φτάνει στό βενετο- 
κρατούμενο Ναυαρΐνο καί άπό «τήν Πύ- 
λον τήν καί Άβαρΐνο» του Σφραντζή, 
φεύγει μέ λίγα πλοία γιά τήν Κέρκυρα, 
άφήνοντας τόν Μωρηά στό έλεος των 
Τούρκων, πού φτάνουν τό 1499 μέ* τόν 
ναύαρχο Νταούντ, στ* άκρογιάλια τής 
Πυλίας. Τό Ναυαρΐνο συγκλονίζεται ξα
νά άπό τό τιτανικό άγκάλιασμα του 
Τούρκικου καί Βενετσιάνικου στόλου, 
πού ό περίφημος ναύαρχος Γριμάνι τόν 
όδηγεΐ στήν θριαμβευτική γι* αύτόν ναυ
μαχία του Ζόγκλου. 'Ένα χρόνο άργό- 
τερα, τήν ΐδια τύχη έχει κι* ένα άλλο 
τμήμα του στόλου του Βαγιαζήτ. 'Όμως 
τά κοντινά κάστρα τής Μεθώνης καί τής 
Κορώνης πέφτουν κι* οί Τούρκοι σφίγ
γουν, δλο καί πιό πολύ, τό Ναυαρΐνο, 
μέχρι πού ό Κάρλο Κονταρίνι συνθηκο
λογεί καί παραδίνει τήν Πύλο καί τό 
Παλιόκαστρο τό 1501. Έ να χρόνο αργό
τερα ό Γενοβέζος *Αντρέα ^ίτόρια, μά
ταια επιχειρεί νά καταλάβει τό Ναυαρΐνο. 
Τήν ΐδια τύχη έχει τό 1571 κι* ό στόλος 
τού ‘Ιωάννη Αύστριακοΰ.

ΑΚΟΜΑ μιά χρονιά σημαδιακή: 1573. 
Οί Τούρκοι κατακτητές τής Πύλου, δυό 
χρόνια μετά τήν πανωλεθρία ϊους στή 
ναυμαχία τής Ναυπάκτου, βάζουν τά 
θεμέλια τού νέου κάστρου. Ρωμιοί ρα
γιάδες, στρατιές όλόκληρες, λουσμένες 
στόν Ιδρώτα, φορτωμένοι λιθάρια άπελέ- 
κητα καί Τούρκικες μαστιγωσιές, κατη
φορίζουν στό γλωσσίδι, πού μπαίνει βα
θιά μέσα στή θάλασσα, άντίκρυ στό 
Τσιχλή - Μπαμπά καί χτίζουν πέτρα 
τήν πέτρα κάστρο δυνατό, κάστρο μεγάλο. 
Τό Νιόκαστρο. Τό θεμέλιωμά του τό ξα
ναζωντανεύει ό καυτός ήλιος, 6που πάνω 
στά σκουρόχρωμα λιθάρια του, σπιθί
ζουν χίλιες μικρές βουλίτσες ξεραμένο 
αίμα. Τά πέτρινα πλοκάμια του γλιστρούν 
μέχρι τό πέλαγος, άφήνοντας ζερβά τους 
μιά τάφρο άτέλειωτη — τάφο πολεμι
στών, πού έπεσαν μπροστά στ* άτίθασα 
τείχη. 'Όμως τό Νιόκαστρο π* άπλώθηκε 
πάνω στόν λόφο τόν κυματιστό, δέν έμελ
λε νά τό χαροΰν πολύ οί Τούρκοι. 'Ένα 
αιώνα άργότερα, τό 1686, οί Βενετσιάνι-

*

9 Ο «”Αρης» τό ήρωϊκό καράβι πού 
ξέφυγε άπό τόν κλοιό τον Τονρκοαιγν- 
πτιακοϋ στόλου μετά άπό τιτάνιο και 
άπεγνωσμένο άγώνα. (  Λετττομέρεια άπό 
τόν περίφημο πίνακα τοϋ Βολονάκη «ή 
ϊξοδος τον "Αρεως»),
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I Ή  ιστορική ναυμαχία τοϋ Nava-  ι
ρίνου αρχίζει. Τα κανόνια των ‘ 
συμμάχων ξερνοϋν σίδερο και φω
τιά για να συντρίψουν τον τουρκο- 
αιγυπτιακό στόλο ( Πίνακας τοϋ 
Ζωγράφου Γκαρνερώ, πού βρί
σκεται, στο ’Εθνικό 'Ιστορικό 
Μουσείο των 3Αθηνών).

κες γαλέρες του Μοροζίνι, άράζουν μέσα 
στον δρμο του Ναυαρίνου, κάτω άπ* τά 
πόδια του Παλιόκαστρου, πού πέφτει πριν 
καλά - καλά περάσει μιά μέρα. Τό Νιό- 
καστρο, πού χτίστηκε γιά νά περάσει 
στήν ιστορία περήφανο κι* άντρόπιαστο, 
κυκλώνεται. Κι* δσο δεν θέλει νά γνωρίσει 
τον πρώτο του κατακτητή, τόσο πληγώ
νεται άπό τις μπόμπες. Κανόνια άπ* 
τη στεριά κι* άπό τη θάλασσα ξερνοΰν 
φωτιά πάνω στά τείχη του καί το κουνάν 
συθέμελα. Ή  νίκη είναι μιά ματαιοδοξία 
γιά τούς ύπερασπισ,τές του. ’Απελπισμέ
νοι οί Τούρκοι μαχητές άποφασίζουν ν* 
άκολουθήσουν τον δρόμο της τιμής: τινά
ζονται άπ* το δαυλί τού Τζαφέρ Πασά. 
Οί Βενετσάνοι μεγαλώνουν τό κάστοο, 
άναστηλώνουν τις γκρεμισμένες έπάλ- 
ξεις καί χτίζουν τό θαυμαστό έξαγωνικό 
Πύργο. Τό τζαμί του Νιόκαστρου γίνεται 
έκκλησιά, τού Σωτήρος Χριστού, καί ή 
Πύλος πρωτεύουσα της Μεσσηνίας, μέ 
φρούραρχο τον Καίνιξμαρκ. Τό 1715 οί 
Τούρκοι ξαναγυρίζουν. Οί Βενετοί, άπο- 
δυναμωμένοι, έγκαταλείπουν τά κάστρα 
καί φεύγουν γιά τις πατρίδες τους. Ή  
τούρκικη κυριαρχία θά βαστάξει πάνω άπό 
ένα αιώνα καί στο διάστημα αύτό τά 
Μεσσηνιακά χώματα θά νιώσουν τό 
ελληνικό αίμα νά τρέχει ποτάμι, νά καθα
γιάζει τόν τόπο, νά ζητάει ,τή λευτεριά.

*Έχει άφυπνισθή ή ’Εθνική Συνείδηση. 
Οι γενιές των ‘Ελλήνων πού μεγάλωσαν 
μέ τούς θρύλους τού μαρμαρωμένου βασι
λιά, ζητούν ν* άναστήσουν τό Γένος. 
Στην Πύλο ή ιστορία θά χαράξει πολλά 
απο τά πιό σημαντικά γεγονότα της καί- 
θά σταθεί άντάμα μέ τη λευτεριά νά με
τρήσει μέ βλέμμα βιαστικό τις θυσίες. 
Τό 1770 ξεσ πάει ή επανάσταση πού πήρε 
τ ονομα «Όρλωφικά». Τό Ναυαρϊνο γί
νεται βάση καί ορμητήριο τού ’Αλέξαν
δρου Όρλώφ, στόν άτυχο έκεΐνο ξεσηκω
μό. Οί σφαγές πού άκολούθησαν την κατά- 
πνιξη τής έπαναστάσεως άπό τούς Τουρ- 
καλβανούς ρήμαξαν την Μεσσηνία. Ό  
Μουσταφά Πασάς μέ 20.000 στρατό 
έρημώνει τήν έπαρχία «Νεοκάστρου», 
πυρπολεί τά δάση, τά σπίτια, σφάζει τόν 
πληθυσμό. Παντού μαυρισμένα ερείπια 
και άταφα πτώματα. Οί σφαγές είχαν 
διπλό σκοπό : Τήν έκδίκηση καί τήν
τρομοκρατία τού πληθυσμού γιά τήν άπο- 
φυγή μιάς άλλης μελλοντικής έπαναστά
σεως. 'Όμως, ούτε οί σφαγές, ούτε τά κα- 
πνιζοντα ερείπια μπορούν νά σταματή
σουν τόν άέρα τής άνεξαρτησίας πού πνέει 
σ’ δλη τή χώρα.

Η ΑΦΥΠΝΙΣΜΕΝΗ ’Εθνική συνεί
δηση θεριεύει τούς καϋμούς καί τούς πό
θους τού Γένους. Στόν ύπόδουλο Ελλη
νισμό, ή επιταγή «Ελευθερία ή Θάνατος» 
γίνεται ή πρώτη του ψυχή, γίνεται ή 
κραυγή πού άντηχεΐ σέ κάμπους καί σέ 
πέλαγα, σέ βουνά καί σέ ξωκκλήσια. Στή 
Μεσσηνία, γιά μιά άκόμα φορά, ή Λευ
τεριά τραβάει πρώτη τό σπαθί της. Στή 
Καλαμάτα, τά Βουνάρια, τήν Κορώνη, τή 
Μεθώνη οί μάχες φουντώνουν καί οί 
πρώτες σελίδες τού μεγάλου ξεσηκωμού

γράφονται μέ τό πιό ένδοξο μελάνι τής 
γής: τό αίμα .Στις 29 Μαρτίου τού 1821, 
ο Επίσκοπος Μεθώνης Γρηγόριος μέ 
τούς οπλαρχηγούς Γεωργακόπουλο, Βου- 
τιερίδη, Δρακόπουλο καί τόν Κωνσταντίνο 
Πιεράκο Μαυρομιχάλη φτάνουν μπροστά 
στά περήφανα τείχη τού Νιόκαστρου. 
Αύτά τά τείχη, δλο πέτρα λαξευτή, θολόγ- 
κριζη, κρατούν γερά καί στέκουν άπαρτα. 
’Όχι δμως γιά πολύ . Τέσσερους μήνες 
άντεξαν οί Τούρκοι μέσα στό κάστρο. 
7 Αύγούστου παραδόθηκαν καί στό περή
φανο Νιόκαστρο μπαίνουν οί Έλληνες, 
έλεύθεροι πιά, μετά άπό τήν φοβερή 
σκλαβιά τους. Άνεβασμένοι στις κα
στροπολεμίστρες άφήνουν τό βλέμμα τους 
να ταξιδεύσει πέρα μακρυά, στούς αιώνες 
καί στις ρίζες τού Γένους. Τά κάστρα 
αναπνέουν μ* ελληνικά πνευμόνια τώρα 
καί νιώθουν τήν λαχτάρα καί τόν άγώνα 
τών ξεσηκωμένων Ελλήνων. Ή  Σημαία 
πού κυμματίζει στούς πύργους τού Νιό
καστρου καί τού Παλιαβαρίνου δέν είναι 
Φράγκικη, Βενετσιάνικη ή Τούρκικη. 
Είναι ή ένσάρκωση τής ματωβαμένης 
Ελλάδας είναι τό περίγραμμα τού μεγα

λύτερου άνθρώπινου άγαθοΰ, πού διδά
χτηκε δλος ό κόσμος άπό τό Ελληνικό 
Πνεύμα: τής Ελευθερίας. Τά χρόνια 
κυλούν καί ό μεγάλος άγώνας μεγαλώνει 
δσο κανείς δέν τολμούσε νά φανταστεί. 
'Ό μως στις μέρες τής μεγαλύτερης δόξας— 
έτσι τουλάχιστον μάς δίδαξε ή ιστορία — 
τό προαιώνιο σαράκι τής φυλής, ή διχό
νοια, διεκδικεΐ τό .-μερτικό της. Τό άποτέ- 
λεσμα είναι άσύλληπτα φοβερό. Ό ,τ ι 
έχει άποκτηθει μέ θυσία, χάνεται, σκορ
πίζεται. Τούς παιάνες άκολουθεΐ ό θρήνος 
γιά δ,τι χάνεται άδικα. Έ τσι τόν χειμώνα 
τού 1825, ό Ίμπραήμ Πασάς άποβιβά-
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ζεται στη Μεθώνη καί δέν έχει παρά νά 
πραγματοποιήσει τήν διάλυση των δια
λυμένων. Φωτιά καί τσεκούρι άκολουθεΐ 
τδ διάβα του. Ή  φοβερή στρατιά του 
φτάνει στή Πύλο. Τά δυδ κάστρα είναι 
«τδ κάρφος» στά μάτια του. Τδ Παλιό- 
καστρο τδ υπερασπίζεται δ Μακρυγιάν- 
νης. ΟΙ «Έλληνές» του πολεμούν γεν
ναία καί νικούν στις πρώτες μάχες. Ό  
Μακρυγιάννης, λίγα χρόνια άργότερα 
γράφει, ξαναφέρνοντας στδ νοΰ του τις 
δύσκολες ώρες: «Τήν αύγή δυδ ώρες νά 
φέξη πλάκωσε ό Μπραΐμης, πεζούρα 
καί καβαλαρία, καί ήρθανε πολλά πλη
σίον μας. Είναι ένα γιοφύρι ένου γιβαριοΰ 
καί πέρασαν έκεϊ καί στάθηκαν. Εγώ 
κατέβασα καμιά είκοσαριά παιδιά καί 
πιάσαν τδν χορδν καί τραγουδούσαν καί 
χόρευαν. Τηράνε οΐ Τούρκοι, πλησιάζουν 
κι* άρχισαν μέ τούς κατζαδόρους καί κα- 
ραμπίνες τδν ντουφεκισμόν. Έμεις τούς 
είπα δέν έριχνε κανένας. Έκεϊ όπου μοΰ 
λάβωσαν δυδ παιδιά, εις τδν χορόν. Κέρα
σα άπδ *να ρακί τούς Έλληνες, τούς άθά- 
νατους, τά γενναία λιοντάρια, όπου άνά- 
θεμα τούς αίτιους όπού τούς γιόμωσαν 
φατρίες καί διχόνοιες, καί γίνηκαν άπ* 
αύτά οΐ Άράπηδες παλληκάρια κι* άφη
σαν έποχή. *Αφοΰ κέρασα τδ ρακί των 
Ελλήνων, ζύγωσαν οί Τούρκοι κοντήτερα. 
Τότε άρχισε ό πόλεμος καί βάσταξε ώς 
έφτά ώρες. Έκαμαν πολλά γιουρούσια 
οί Τούρκοι. ΟΙ Έλλήνες οί καλύτεροι — 
τούς είχα κάτου εις τδν άμμον κι* έμεις 
τούς φυλάγαμε τήν πλάτη τους άπδ τδ 
τζουγκρί. "Υστέραν βγάλαν τά μαχαίρια 
οι Έλληνες καί τούς δίνουν ένα τσάκισμα 
καλδν καί τούς ρίξαν άπδ μέσα τ* αύλάκι 
κι* έβλεπες ένα θέατρο...». Δέν έπεφταν 
τά κάστρα. Καλά ταμπουρωμένοι οί άγω-

νιστές της λευτεριάς, μ’ όλη τή διχόνοια 
κι* όλη τή γκρίνια βάσταγαν τις έπιθέσεις. 
Κι* ό *Ιμπραήμ άποφασίζει νά πάρει τή 
Σφακτηρία, γιά ν* άρχίσει τδν άποκλει- 
σμό. Μέχρι τήν ώρα έκείνη τδ ξερονήσι, 
πού σταματάει τά κύματα τού *Ιόνιου, 
τόχε ξεχάσει ή Ιστορία. Έ τσι ξεχασμένο 
πού ήταν έπρεπε κι* αύτδ νά δοξαστεί στις 
τραγικότερες στιγμές της πατρίδας. ’Επά
νω του, έχουν ταμπουρωθει ό Άναγνω- 
σταράς, ό Σαχίνης, ό Τσαμαδός, ό φιλέλ
ληνας Σανταρόζα καί άλλοι πολλοί όπλαρ- 
χηγοί καί καπεταναιοι. ’Ανάμεσα σ* 
αύτούς καί ό Μαυροκορδάτος, ή πιδ 
μοιραία μορφή τού 1821. Τά χαράματα 
της Κυριακής, 26 ’Απριλίου τού 1825, ή 
Ιστορία σταματάει πάνω σέ τούτο τδ 
νησί. Ό  ήλιος άν ήξερε τί έμελλε νά δεϊ 
έκείνη τήν μέρα ίσως καί νά μήν έβγαινε. 
’Εκείνη ή Κυριακή ήταν άπδ τις μέρες 
πού μένουν στήν ιστορία μέ μιά λέξη ή 
μιά χρονολογία, γιά νά θυμίζουν πώς ή 
θυσία είναι ή ύπέρτατη άπόδειξη τής έλεύ- 
θερης βούλησης τού έλληνικοΰ άνθρώπου. 
ΤΗταν άπδ τίς μέρες πού στέκουν όχι 
μόνο σάν δρομοδεικτες της φυλής μας, 
άλλά καί σάν όδηγοί τού κόσμου όλου. Τά 
βουνά κι* οί θάλασσές μας έχουν πολλές 
τέτοιες μέρες νά θυμηθούν — γι* αύτδ 
άλλωστε μένουν υπερήφανα στδ διάβα 
των αίώνων. Χαράματα ξεκίνησαν τά 
καράβια των κατακτητών. Ζητούσαν έκ- 
δίκηση άλλά καί μιά βάση άπ* όπου θά- 
παιρναν τά κάστρα. Ή  άπόβαση πέτυχε. 
Οί πιστοί τού Μωάμεθ σκαρφάλωσαν 
στούς βράχους, πιάστηκαν στήθος μέ 
στήθος μέ τούς υπερασπιστές καί τούς 
ξετέλεψαν. Δέν νίκησαν . Δέν μπορεί νά 
νίκησαν μιά καί δέν άπόμειναν παρά λίγοι, 
έλάχιστοι ζωντανοί. "Ολοι ήταν νεκροί.

9Εδώ ακριβώς, σ* αυτήν τήν 
Θάλασσα καί κάτω άπ* αύτά τά 
κύματα βρίσκονται τά συντρίμμια 
από τά καράβια του 9Ιμπραήμ. 
”Οταν ό καιρός γαληνεύει τότε 
μηορει κάνεις άκόμα και σήμερα 
νά διακρίνει κάποια κατάρτια 
καρφωμένα στο βυθό.

Κι* οί νεκροί δέν νικιώνται. Συνεχίζουν 
νικηφόρα τδν δρόμο τους στή συνείδηση 
τής φυλής, στεφανώνουν τά γεγονότα μέ 
κόκκαλα ιερά καί ραίνουν τίς παραδόσεις 
τού Γένους μέ τδ αϊμα τους. Κι* όταν 
τδ σκηνικδ έκλεισε στδ έρημο πιά νησί, 
τότε μέσα στδν όρμο τού Ναυαρίνου έγινε 
τδ μεγάλο θαύμα. Τδ μπρίκι τού Τσαμα- 
δού, περιμένοντας άδικα τδν καπετάνιο 
του έμεινε τελευταίο. Τά άλλα έλληνικά 
καράβια — ό « ’Αλέξανδρος», ό «Λυκούρ
γος», ό «Άχιλλεύς», ή «Άθηνά», ό «Π ο- 
σειδών», ό «Θρασύβουλος» καί ή γολέττα 
τού ‘Υδραίου Νέγκα «Άθηνά» — είχαν 
κόψει τίς άγκυρες κι* είχαν άνοιχτεΐ στδ 
πέλαγος. Μόνο ό «Ά ρης» είχε μείνει 
τελευταίος. Ό  Τούρκικος στόλος είχε 
κλείσει τήν έξοδο καί τδ ‘Υδραΐκδ μπρίκι, 
όλομόναχο έτοιμάστηκε γιά τήν μεγάλη 
του μάχη. ’Επάνω του έχουν καταφύγει 
ό Σαχτούρης, ό Μαυροκορδάτος, δ Βδ- 
τσης κι* άλλοι άγωνιστές τής Σφακτηρίας. 
Μόνο ό κυβερνήτης του είναι άπών. 
Έμεινε γιά πάντα στή γή τής Σφακτηρίας. 
*0 Βότσης πιάνει τδ τιμόνι άποφασισμέ- 
νος νά δδηγήσει τδν «Ά ρ η » στή σωτηρία. 
Τά κύματα τού Ναυαρίνου φλέγονταν. 
Τδ μπρίκι μ* όλάνοιχτα τά πανιά «βάλλον 
καί βαλλόμενο» σχίζει τά κύματα, τρα
βώντας γιά τδ μικρό άνοιγμα πού βρί
σκεται άνάμεσα άπδ τή Σφακτηρία καί τδ
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_ 1J ^ 0) ,απο J° Μουσείο τής Πυλου ακριβώς στη είσοδό του, υπάρχουν σήμερα ώρισμένα ενθυμήματα από την Ιστορική ναυμαχία 
του Ναυαρινου όπως αυτή ή άγκυρα άπό κάποια Τουρκική γαλέρα που πήγε στο βυθό και τα βόλια των κανονιών της.

Τσιχλη—Μπαμπα. Γύρω του σπασμένα 
άρμενα καί Έλληνες αγωνιστές πνιγμέ
νοι. Τό κύμα μελανό άπό το αίμα των 
Ελλήνων μαστιγώνεται άλύπητα άπό 
τις μπόμπες των καραβιών του Ίμπραήμ, 
που σάν άπό θαύμα καμιά δεν βρίσκει 
στόχο. Ό  «’Άρης» ήταν μια θαλασσινή 
μπαρουταποθήκη. Φορτωμένος ταυρομα
χικά γιά τούς υπερασπιστές της Σφακτη
ρίας καί χωρίς νά προλάβει νά τά ξεφορ
τώσει, κινδύνευε νά τιναχτεί στον άέοα.
Ομως ό Θεός των 'Ελλήνων είχε υπο

γράψει γιά τήν ζωή του. Χαράζει γραμμή 
γιά τό στενό πέρασμα. Δεξιά του οί φ̂ρε
γάτες του Αιγύπτιου, άριστερά του τά 
πυροβολεία της Σφακτηρίας, τά δικά του 
κανόνια, πού τώρα είχαν πέσει στα χέρια 
του Σουλεϊμάν Μπέη. Κι* αύτός, μέ 
16 μικρά κανόνια, άποφασίζει, νά 
περάσει. Μέσα άπ* αύτό τό χαλασμό 
ξεφεύγει στ* άνοιχτό τό πέλαγος. 'Ό μως 
οί Έλληνες ναυμάχοι έχουν μπροστά τους 
τώρα ολόκληρο τον Τουρκοαιγυπτιακό 
στόλο, πού έχει φράξει τον όρμο περιμέ- 
νοντας τήν μεγάλη στιγμή. Αύτή τή στι
γμή πού είναι άδύνατο κανείς νά τήν συλ
λογιστεί καί νά τήν νιώσει. Πώς μπορεί 
ένα μικρό καράβι, φορτωμένο βαριά κι* 
επικίνδυνα, ν* άντιμετωπίσει καί νά σω 
θεί άπ* ένα ολόκληρο στόλο μέ τά φοβε
ρότερα καράβια της εποχής; Πώς μπορεί 
ή στιγμή νά άνατρέψει τον χρόνο καί τό 
παράλογο τήν λογική; Κι* όμως, όπως 
ή λογική είναι μιά πραγματικότητα μέσα 
στή ζωή μας, έτσι καί τό παράλογο είναι 
άτράνταχτη άλήθεια. "Αλλωστε κάθε θυ
σία, κάθε αύτοθυσία, δέν ξεπερνάει τά 
όρια της λογικής, δέν φτάνει στο παρά
λογο ; Πέντε ώρες άγώνα, πέντε ώρες 
πάλεμά πάνω στα ύδάτινα αλώνια του

Ναυαρίνου. Πιασμένη χέρι - χέρι ή ζωή 
μέ τον θάνατο, ή πίστη μέ τήν άπελπισία, 
έδωσαν τήν μάχη τήν φοβερή καί νίκησαν. 
Μέ τήν βοήθεια του Θεού ξέφυγε ό "Αρης, 
άφήνοντας πίσω του πολλά έχθρικά κα
ράβια τσακισμένα. Τό δειλινό τήν ώρα 
πού ό ήλιος έγερνε κουρασμένος στήν 
γραμμή του ορίζοντα, ό «"Αρης», μέ 
τσακισμένα τά κατάρτια, σχισμένα τά 
πανιά, σπασμένο τό τιμόνι, όλο πληγές καί 
αίματα, άργόπλεε στ* άνοιχτό πέλαγος, 
τραβώντας γιά τήν Μεθώνη. Επάνω του, 
γυρμένοι στή κουπαστή, οί ναυμάχοι, μέ 
τά πρόσωπα μαυρισμένα άπ* τούς κα
πνούς, τά μάτια άκόμα έτοιμα νά βγουν 
άπό τις κόγχες τους, κοκκινισμένα άπό 
τήν άγων ία καί τον άγώνα μέ τον Χά
ροντα, ψιθύριζαν ένα μεγάλο «εύχαριστώ» 
στον Πατέρα καί Θεό τής Ελλάδας. Στά 
άκανόνιστα μαλλιά τους είχε σταθεί ή 
δόξα, ή ίδια δόξα πού κάποτε άπίθωσε 
τά στεφάνια της στά κεφάλια τών Σαλα- 
μινομάχων. Μέσα στο σούρωπο, ύψώ- 
νονται, οί φοβερές μορφές τους πέρα άπό 
τα σύννεφα κι* ένώνονταν μέ τήν κραυγή 
« ’Ελευθερία ή θάνατος». Ή  έξοδος του 
«"Αρη» είναι, ίσως, ή συγκλονιστικώτερη 
ναυτική εποποιία πού γράφτηκε ποτέ 
μέσα στήν παγκόσμια ιστορία.

ΜΕΤΑ τήν Σφακτηρία, τά κάστρα 
παραδίνονται. Ό  Ίμπραήμ άνεβάζει στις 
επάλξεις τά κανόνια του καί σιγουρεύει 
τό ορμητήριο άπ* όπου θά ξεκινήσει γιά 
νά πνίξει τήν έπανάσταση τού Μωρηά. 
Σφαγές καί πυρπολήσεις άκολουθουν τό 
πέσιμο τών κάστρων. *0 δρόμος τής κα
ταστροφής είναι άνοιχτός. Σέ λίγο θ’ άκο- 
λουθήσει τό Μανιάκι καί τά όνειρα τών 
άγωνιστών θά γίνουν εφιάλτες. Πόσο

αίμα χύθηκε γιά τήν μεγάλη μέρα τής 
λευτεριάς; Πόσα χωριά ρημάχτηκαν κι* 
άπόμειναν σωροί λιθάρια, γιά νά θυμίζουν 
πώς κάποτε ή ζωή είχε άνθίσει καί κέΐ; 
Πόση πίκρα συνοδεύει τις άτυχες στιγμές 
τής πορείας τής φυλής μας; Σημάδια 
τραγικής κατάντιας άλλά καί τρομερής 
ευθύνης είναι μερικά γεγονότα άλληλο- 
σπαραγμοΰ καί άδελφοκτονίας. Τό πέ
ρασμα του Ίμπραήμ Πασά ήταν τό μα- 
στίγωμα τής φιλοδοξίας, πού θολώνει 
τον νου του Έλληνα, στις πιο κρίσιμες 
στιγμές τής ζωής τού Γένους. Σταματη- 
μένος ό στοχασμός, πάνω στή γή τής 
Πύλου, ζυγίζει τά γεγονότα καί κλαίει. 
’Ίσω ς γιατί ή Πύλος είναι ένας τόπος πού 
κλείνει μέσα του σέ σμίκρυνση όλη τήν 
ιστορία του Έθνους. Κι* ίσως γιατί ή 
Πύλος ένιωσε κάποια μέρα σημαδιακή 
τον ήλιο τής λευτεριάς νά άνατέλλει ολό
λαμπρος καί δικαιωμένος. Ή  δικαίωση 
του άγώνα είναι ή άνταμοιβή στήν πίστη. 
Είναι ή λύ τρώση καί ή άνάσταση.

Στις 20 ’ Οκτωβρίου του 1827 τό Παγ
κόσμιο Πνεύμα σταματά λίγο έξω άπό τον 
όρμο του Ναυαρίνου. Οί εύχές όλου του 
ελεύθερου κόσμου καί ή σκέψη του πολι
τισμένου άνθρώπου είναι οί δημιουργοί 
εκείνης τής μέρας. Είναι, ή άπόφαση καί 
ή άπονομή τής δικαιοσύνης, οί δήμιοι τής 
τούρκικης σκλαβιάς. Τά άτέλειωτα μαύ
ρα χρόνια φωτίζονται έκεΐνο τό πρωινό 
μέ τήν άχτίνα του ήλιου τής ήθικής κα
ταξίωσης. Οί γενναίες άποφάσεις θέλουν 
καί γενναίους άν^ρώπους γιά νά γεννη
θούν. Καί γενναίοι, πραγματικά 'Ωραίοι, 
εκείνη τήν ήμέρα, ύπήρξαν οί τρεις ναύαρ
χοι. « Η  Ελλάς εύγνωμονοΰσα». διαλαλει 
στα πέρατα του κόσμου τό όνομα τους: 
Κόδριγκτων, Χέϋδεν, Δεριγνύ. Οί άρχη-
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Τό 1828 ό Γάλλος Στρατηγός Μαιζών άνέλαβε την έχκαθάρισι τής Πελοπόννησον άπό τά στρατεύματα τον Ίμπραήμ σε εφαρμογή 
τής Σννθήχης τον Λονδίνον. *Η  άνεζαρτησία τής rΕλλάδος είναι πια γεγονός.

γοΐ των ένωμένων στόλων της Αγγλίας, 
Ρωσσίας καί Γαλλίας, σέ μιά στιγμή εύ- 
θύνης καί αύτοσυγκέντρωσης, άποφασί- 
ζουν για τήν τύχη της Χώρας μας. Ή  
άπόφαση πού πάρθηκε δόθηκε μέ τό στό
μα των κανονιών. Ή  θάλασσα της Πύ
λου ξαναματώνει. Τά κύματα ξανακοκ- 
κινίζουν καί συντρίμια καραβιών συμ
πλέκονται μέ τά πτώματα τών ναυτών 
γράφοντας τήν λέξη .ΤΕΛΟΣ. Πράγματι, 
αύτό ήταν τό τέλος. Κάθε πυροβόλο, πού 
ξερνοΰσε άπό τά πύρινα σπλάχνα του τήν 
φωτιά καί τόν θάνατο, φώναζε: «τέλος».
Κι* ό ήλιος προμάντευε πώς μέσα άπό 
τούς καπνούς καί τήν άντάρα της ναυμα
χίας θά προβάλλει ή άρχή της Ελευθε
ρίας. Τήν σκέψη του επισκέπτη στήν 
ΪΙύλο τήν συγκλονίζει ή θύμιση έκείνης 
της φοβερής άναμετρήσεως καί τήν άφο- 
πλίζει τό μέγεθος της καταστροφής. Ό  
ένωμένος κι* άδάμαστος Τουρκοαιγυ- 
πτιακός στόλος συντρίβεται έκεινο τό 
πρωινό, χωρίς νά μπορέσει νά βυθίσει 
έστω ένα καράβι. Ή  τρομερή άρμάδα 
τών 92 πολεμικών δέν θύμιζε ούτε καν 
περασμένα μεγαλεία. Τό μόνο πού έφερ
νε στή μνήμη ήταν ή ματαιοδοξία τού 
φοβερού Αιγύπτιου. Ή  ναυμαχία τού 
Ναυαρίνου ζωντανεύει κάθε ‘Οκτώβριο 
μέσα στά ήρεμα νερά τού όρμου. Τά γαλα
ζοπράσινα κύματα ντύνονται μέ τά χρώ
ματα τής δόξας καί γλυκοφιλοΰν τήν 
Σφακτηρία, τό Τσιχλή - Μπαμπά καί 
τό Χελωνάκι. Κι* άν δυναμώσουν κι* 
άρχίσουν νά πετάγονται ψηλά στά βράχια 
είναι γιατί πασχίζουν νά φτάσουν στά 
μνημεία, στά κενοτάφια τών ήρώων, πού 
έπεσαν γιά τήν άνεξαρτησία τής γής πού 
γέννησε τήν ‘Ελευθερία. Στή Σφακτηρία, 
λίγο πιό πέρα άπό τά μνημεία τού Τσα-

μαδοΰ, του Άναγνωσταρά, του Σαντα- 
ρόζα καί τών άλλων ήρώων τής 26ης 
’Απριλίου τού 1825, στέκει άπέριττο, 
γαλήνιο μές στήν άπλότητά του, τό μνη
μείο τών Ρώσων ναυμάχων. Γύρω του 
φυτρώνουν κυκλάμινα, προσφορά τής 
γής στήν έπέτειο έκείνης τής ναυμαχίας. 
Μπροστά άπ* τή Σφακτηρία, στό Χελω
νάκι, σκαλισμένο στόν γέρικο βράχο τό 
μνημείο τών * Αγγλων, θυμίζει τις γεν
ναίες μορφές τής Γηραιάς Άλβιώνος πού 
ήρθαν νά πολεμήσουν στή γή πού άγάπησε 
καί άφησε τήν στερνή του πνοή ό Λόρδος 
Μπάϋρον. Καί πέρα, στήν άκρη τού όρμου, 
άντίκρυ στό Νιόκαστρο καί στό νότιο άκρο 
τής Σφακτηρίας, τό Τσιχλή - Μπαμπά, 
κρατάει γερά στήν κορφή του τήν δόξα 
τής Γαλλίας. Σ* αύτούς τούς τάφους, 
σ* αύτές τις μνήμες, κάθε ’Οκτώβριο, λυ
γίζει τό γόνατο ή Ελλάδα καί άποθέτει 
στεφάνι τιμής κι* εύγνωμοσύνης.

ΜΕ ΤΗΝ ναυμαχία τού Ναυαρίνου 
σήμανε ή ώρα τής άνεξαρτησίας. Ο 
Ίμπραήμ όμως μένει στήν Πελοπόννησο 
καί συνεχίζει μέ σπασμωδικές άντιδράσεις 
τούς διωγμούς τού Ελληνικού πληθυ
σμού. Μέχρι πού στά παράλια τής άρχαίας 
Κορώνης, τό σημερινό Πεταλίδι, άποβι- 
βάζεται ό Γάλλος Στρατηγός Μαιζών 
μέ έκστρατευτικό Γαλλικό σώμα. Στήνει 
τό στρατηγείο του στή Γιάλοβα, τήν άμ- 
μουδερή άκτή πού άπλώνεται στά δεξιά 
τής Πύλου καί άναγκάζει τόν Ίμπραήμ

νά παραδώσει ένα—ένα τά κάστρα τής 
Μεσσηνίας. Στις 7 ’ Οκτωβρίου 1828 
στή Γιάλοβα, ό όπλαρχηγός Παπαθεο- 
δώρου δίνει τήν τελευταία μάχη κατά τών 
Αίγυπτίων. Λίγες μέρες μετά, ό Ίμπραήμ, 
πικραμένος άπό τό άναπάντεχο γύρισμα 
τής τύχης κι* άπό τό γκρέμισμα τών ό- 
νείρων του, φεύγει άπ* τό λιμάνι τής Πύλου 
άπό τό ίδιο άκριβώς σημείο, πού πριν 
τρία χρόνια είχε άρχίσει τήν έκστρατεία 
του, όραματιζόμενος τήν άπόλυτη κυριαρ
χία του. Στήν έλεύθερη πιά Πύλο, ό 
Μαιζών μεταφέρει τό στρατηγείο του 
καί άρχίζει τήν προσπάθεια γιά τήν άνοι- 
κοδόμηση τής πόλεως. Γάλλοι μηχανικοί 
χαράζουν τούς δρόμους καί σχεδιάζουν τό 
λιμάνι. ’Έλληνες άπό τις γύρω περιοχές, 
δίνουν ζωή στόν ρημαγμένο τόπο, πού 
συνεχίζει τόν δρόμο του μέσα στήν Ιστο
ρία τής Ελλάδας, στολισμένος μέ τρεις 
λέξεις: Σφακτηρία, Παλιόκαστρο, Νιό
καστρο, κι* ένα περίγραμμα δόξας: Ναυ- 
αρΐνο. Τ* άγνάντεμα ,ψηλά άπό τή Σφα
κτηρία, σκαρφάλωσε σ* ένα κατάρτι κ* 
δλοένα άπομακρύνεται. Ή  άπεραντοσύνη 
τού πελάγου κάπου θά τελειώσει, σέ 
κάποια γή Ελληνική, γιά νά μπορέσει τό 
κύμα νά ψιθυρίσει κι* έκεΐ τά βαθυστό
χαστα λόγια πού άκουσε σ* αύτό τό Μεσ- 
σηνιακό άκρογιάλι. . .
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"ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΝΑΥΜΑΧΙΑ 
ΤΟΥ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ
Χ Ρ Η Σ Τ Ο Υ  Ρ Ε Π Π Α  

Ύ  τ τ ο μ ο ι ρ ά ρ χ ο υ

ΣΥΝΘΗΚΗ ΛΟΝΔΙΝΟΥ 1827:
Η ΑΙΤΙΑ ΜΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΟΙΤΑΣ
Τό ιστορικό αύτό κείμενο ύπέγραψαν στο Λονδίνο (6 ‘Ιου

λίου 1827) οι πληρεξούσιοι των τριών συμμαχικών Δυνάμεων 
Ντίντλεϋ (Αγγλία), Πολινιάκ (Γαλλία) καί Λιέβεν (Ρωσία). 
Τό^ κείμενο αποτελούσαν τό σκεπτικό, καί 7 άρθρα. Μέ τό 
πρώτο, που όριζε οτι οί Δυνάμεις προσφέρουν στην Πύλη τη 
μεσολάβησή τους γιά  ̂ειρήνευση μεταξύ Ελλάδος—Τουρκίας, 
προτεινοταν η άμεση ανακωχή πού χαρακτηριζόταν ώς «προει
δοποιητική αναπόφευκτος συμφωνία διά την εναρξιν όποιασδή- 
ποτε διαπραγματεύσεως». Στά άρθρα 2 καί 3 οριζόταν ότι οί 
'Έλληνες: 1) Θά ήσαν «φόρου ύποτελεΐς» του Σουλτάνου, 
2) Θά μπορούσαν νά διοικουνται άπό ’Αρχές πού θά έξέλεγαν 
και διόριζαν οί ίδιοι μέ «προσδιωρισμένην τινά ψήφον της 
Πύλης)), και 3) Θα γίνονταν—υστέρα άπό προϋποθέσεις—κάτο
χοι τ^ ν ακινήτων Τουρκικών ιδιοκτησιών στη Στερεά καί 
Νησιωτική Ελλάδα. Στά άρθρα 4 καί 5 οί Δυνάμεις διακήρυτ
ταν: 1) Τό λεπτομερειακό διακανονισμό τών όσων προαναφέ- 
ρονται σέ μελλοντικές διαπραγματεύσεις μεταξύ τους καί 
μεταξύ «τών ^δύο άντιφερομένων μερών», 2) Τον εφοδιασμό 
τών πρεσβευτών τους στην Κωνσταντινούπολη μέ «όλας τάς 
αναγκαίας οδηγίας δια την εκτέλεσιν της ήδη ύπογραφομένης 
συνθήκης», και 3) Την απόφασή τους νά μη ζητήσουν «εις 
αύτάς τάς συμφωνίας όποιανδήποτε αΰξησιν ορίων γης, 
όποιανδήποτε άποκλειστικήν έπιρροήν, όποιοδήποτε έμπορικόν 
πλεονέκτημα» γκχ τούς ύπηκόους τους ή τούς ύπηκόους άλλου 
Κράτους. Τέλος τα άρθρα 6 καί 7 περιείχαν ορούς πού θά μπο
ρούσαν να κάμουν βιώσιμους τούς σκοπούς της συνθήκης. 
Βασικα τό κείμενο της δέν πρόσθετε τίποτε 7τερισσότερο άπό 
τό ’Αγγλορωσικό Πρωτόκολλο της 4-4-1826. Τήν ούσία της 
συνθήκης του Λονδίνου αποτελούσε ωστόσο ένα πρόσθετο 
άποφασιστικης σημασίας, μυστικό άρθρο. Σύμφωνα μέ τό 
άρθρο αυτό, άν ή Τουρκία σέ διάστημα ενός μηνός δέν άποδε
χόταν την ειρηνευτική μεσολάβηση τών τριών Δυνάμεων, οί 
τελευταίες,  ̂ μέ «καταλληλα—όπως τονιζόταν—μέτρα» θά 
έρχονταν σ'_έπαφή μέ τούς Έλληνες, δημιουργώντας μαζί 
τους αμοιβαίες εμπορικές καθώς καί διπλωματικές σχέσεις

επίπεδο Προξενικών Πρακτόρων. Στό ίδιο άρθρο τονιζόταν 
οτι μετά την παρέλευση της μηνιαίας αύτης προθεσμίας, άν 
η ^Ελληνική ή Τουρκική πλευρά ή καί οί δύο μαζί, δέν υίοθε- 
τουσαν τήν προτεινόμενη άνακωχή, τότε οί συμβαλλόμενες 
Δυνάμεις ήταν ̂ αποφασισμένες «νά λάβουν πάντα τά ύπό τών 
περιστάσεων ενδεικνυομενα μέτρα πρός άμεσον έπίτευξιν 
εμπράγματου ανακωχής, έμποδίζουσαι πάσαν σύρραξιν μεταξύ 
των εμπολέμων, χωρίς μ ολον τούτο νά συμμετέχουν είς τάς 
εχθροπραξίας.........». Τελικά τά πράγματα είχαν τέτοια έξέ-
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Σχεδίασμα τής εποχής άπδ τήν ναυμαχία τον Ναυα- 
ρίνου.

λιξη ώστε οΐ έχθροπραξίες νά πάρουν έντονο Συμμαχικό— 
Τουρκοαιγυπτιακό χρώμα στα ταραγμένα νερά του Ναυαρίνου, 
μέ δλα έκεΐνα τά ευνοϊκά έπακόλουθα για τΙς τύχες του επανα
στάτη μένου Ελληνικού ’Έθνους.........

Α Φ Υ Π Ν Ι Σ Η  Ε Θ Ν Ι Σ Μ Ο Υ
Στόν Αίγυπτιακό στόλο ύπηρετοΰσαν ώς όργανωτές του 9 

συνολικά Γάλλοι Αξιωματικοί. Πρός  ̂τούς ’Αξιωματικούς 
αύτούς ό όμοεθνής τους ναύαρχος Δεριγνύ—ύστερα άπό προσυ- 
νεννοήσεις του μέ τούς δύο συμμάχους συναδέλφους του τους 
έστειλε, πέντε ήμέρες πρίν άπό τήν ναυμαχία, μιά έπιστολή 
μέ τό άκόλουθο περιεχόμενο:

Κύριοι,
«Ή  κατάστασις τού άποκλεισμου εις ήν, ώς βλέπετε, ευρί- 

σκονται αΐ Όθωμανικαί ναυτικαί δυνάμεις έν τω 6ρμω του 
Ναυαρίνου, ή παράβασις του λόγου της Α.Γ. του Ίμπραήμ 
Πασσά, ύποσχεθέντος προσωρινήν άναστολήν των έχθροπρα- 
ξιών, πάντα ταυτα όφείλουν νά σας υποδείξουν δτι πιθανόν να 
εύρεθήτε είς τήν περίπτωσιν ν ά  π ο λ ε μ ή σ η τ ε  έ ν α ν -  
τ ί ο ν  τ ή ς  Ε θ ν ι κ ή ς  σ α ς  σ η μ α ί α ς .

Γνωρίζετε τάς συνεπείας είς άς έκτίθεσθε. Προσκαλών 
ύμάς νά έγκαταλείψητε τήν Τουρκικήν υπηρεσίαν, έφ* δσον ο 
’Οθωμανικός στόλος άνέλαβεν έχθρικήν στάσιν, τής όποίας θά 
ύποστή τάς συνεπείας, π α ρ έ χ ω  ύ μ ΐ ν  ε ί δ ο π ο ί η σ ι ν  
τ ή ν  ό π ο ί α ν  δ έ ν  π ρ έ π ε ι  ν ά  π ε ρ ι φ ρ ο ν η σ η τ ε  
ά ν π α ρ α μ ε ί ν α τ ε  Γ ά λ λ ο ι .........».

Έ χ ω  τήν τιμήν κ.λ.π.
De Rigny

Α μέσως μετά τήν παραλαβή τής έπιστολής (IX * Οκτωβρίου) 
οΐ Γάλλοι ’Αξιωματικοί συγκεντρώθηκαν στήν καμπίνα του 
άρχηγου τους Letellier, δπου καί άποφάσισαν νά έγκαταλεί- 
ψουν τόν Αιγυπτιακό στόλο. Πράγματι, τό πρωί τής 20ής 
’Οκτωβρίου άναχώρησαν άπό τό Ναυαρινο, χρησιμοποιώντας 
γιά μεταφορικό μέσο ένα περαστικό Αύστριακό Εμπορικό 
Καράβι. Έφυγαν δλοι έκτός άπό τόν Letellier, ό όποιος άπο- 
βιβάσθηκε άρρωστος στή στεριά, αν κρίνωμε άπό τό προσω
πικό ήμερολόγιο του συναδέλφου καί συνεργάτη του Bornpai*. 
Τόν τελευταίο διαψεύδει στά γραφόμενά του ό Κόδριγκτων 
πού υποστηρίζει δτι ό Letellier έξακολουθοΰσε νά παρέχει τΙς 
υπηρεσίες του στόν Αιγυπτιακό στόλο τούλάχιστον μέχρι τήν 
έναρξη τής ναυμαχίας.

" V  A Ε V I C T I S . . . . , ,  (*)
*0 Ίμπραήμ, μόλις είδοποιήθηκε άπό είδικό ταχυδρόμο γιά 

τήν μεγάλη καταστροφή, άφησε τά βουνά τής Μεσσηνίας καί 
έσπευσε στό Ναυαρινο. Έχει διαπίστωσε καί μέ τά 
μάτια του δτι ό άλλοτε πανίσχυρος Τουρκοαιγυπτια- 
κός στόλος δέν ύπήρχε πιά. Έ τσι έπιβεβαιώθηκε ή 
φράση πού είχε πή στους τρεις Εύρωπαίους Ναυάρχους: 
«Ό  στόλος μου μπορεί νά καταστραφή άλλά δέν θά αίχμαλω-
τισθή.........» Σχετικά μέ τό τελευταίο θά πρέπει νά άναφερθή
δτι μετά τήν ναυμαχία οΐ Τούρκοι, σέ πολλές περιπτώσεις, 
έπωφελούμενοι άπό τό σκοτάδι συμπλήρωναν τό έργο τής κα
ταστροφής βυθίζοντας ή καίγοντας πλοία τους γιά νά μή πέ
σουν στά χέρια των συμμάχων. 'Ωστόσο οΐ τελευταίοι δέν εί
χαν έξασφαλίσει άκίνδυνη άναχώρηση άπό τό χώρο τής νίκης 
τους. Μέχρι νά έπιδιορθώσουν πρόχειρα τις ζημιές τών πλοί
ων τους υπήρχε κίνδυνος νά έπαναληφθοΰν οί έχθροπραξίες μέ 
βομβαρδισμούς άπό τά λείψανα τού έχθρικοΰ στόλου καί κυ
ρίως άπό τά έπάκτια πυροβολεία τού Νιόκαστρου καί Πα- 
λαιόκαστρου. Γι’ αύτό τό λόγο οί τρεις ναύαρχοι τό πρωί τής 
21 ’Οκτωβρίου, μέ αίχμάλωτο Τούρκο Κυβερνήτη πλοίου 
έστειλαν έπιστολή πρός τόν Ίμπραήμ καί τούς ναυάρχους 
Μωχαρέμπεη, Καπετανάμπεη καί Ταχήρ Πασσά. Μέ τήν 

έπιστολή αύτή τούς προειδοποιούσαν δτι σέ περίπτωση που 
«έστω καί μία βολή δπλου ή πυροβόλου βληθή έναντίον πλοίου 
ή λέμβου τών συμμαχικών δυνάμεων, θά καταστρέψωμεν άμέ-

(* ) Λατινικό ρητό πού σημαίνει: Οναι τοις ήττημένοις».

σως τά έναπομείναντα πλοία ώς καί τά φρούρια τού Ναυαρί
νου...» Καί ζήτησαν ώς έμπρακτη συμμόρφωση τήν ύψωση 
μέχρι τή Δύση τού ήλίου λευκής σημαίας σέ δλα τά φρούρια. 
Οί Τουρκοαιγύπτιοι άναγκάσθηκαν νά ύποταχθοΰν στήν άξίω- 
ση αύτή. ’Αλλά ό πολύπειρος Κόρδιγκτων είχε λόγους νά μή 
πιστεύη τΙς έχθρικές διαβεβαιώσεις. Γι’ αύτό καί διέταξε δυο 
Αγγλικές φρεγάτες καί Ισάριθμα Γαλλικά πλοία τής γραμμής 
νά άγκυροβολήσουν άπέναντι άπό τό στρατόπεδο τού Ίμπραήμ 
καί νά τό βομβαρδίσουν σέ περίπτωση παρασπονδίας. "Ωσπου 
τό άπόγευμα τής 25 ’ Οκτωβρίου ό συμμαχικός στόλος άφηνε 
τά ματωμένα νερά τού Ναυαρίνου περνώντας κάτω άπό τίς 
μπουκαπόρτες τού Νιόκαστρου, πού ύπάκουαν βουβά στή δύ
ναμη τού Ισχυρότερου. Ή  ναυμαχία τού Ναυαρίνου είχε περά
σει πιά τό κατώφλι τής Ιστορίας...

11 Ζ Α Κ Υ Ν Θ Ο Σ  -
ΤΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΟΥ ΜΑΣ-----

Καί μιά «άποκλειστική» γιά τή ναυμαχία τού Ναυαρίνου 
άνταπόκριση άπό τή Ζάκυνθο πρός τή Γαλλική «Εφημερίδα 
τών Συζητήσεων» (φύλλο τής 10-11-1827) πού έφερε στήν 
Ελληνική δημοσιότητα (Έφημ. « ’Ελεύθερον Βήμα» Όκτ. 
1927 ) ό μακαρίτης δημοσιογράφος καί Ιστοριοδίφης Γ. Φτέ
ρης. "Οπως θά διαπιστώση ό άναγνώστης, τό κείμενο τής άντα- 
ποκρίσεως σέ πολλά σημεία άπέχει άπό τήν ιστορική άλήθεια. 
'Οπωσδήποτε, δμως, έχει τό ένδιαφέρον του μιά καί γράφτηκε 
δύο μόλις ήμέρες μετά τήν Ναυμαχία. Είναι «άποκαλυπτικό», 
καί κατέληξε στό πιεστήριο τής Γαλλικής έφημερίδας — άν καί 
είδηση πρώτου μεγέθους — ύστερα άπό... 19 ολόκληρες ήμέρες. 
Καιρός δμως νά διαβάσωμε τό κείμενο πού έχει ώς εξής:

10 Νοεμβρίου 1827
Ιδιαιτέρα άνταπόκρισις έκ Ζακύνθου, τής 22ας ’ Οκτω

βρίου:
«Ή  πολιτική τού κ. Μέττερνιχ, ή όποια έκαμε νά χυθή 

τόσο χριστιανικόν αίμα, έπί τέλους ύπέκυψεν. Ή  ένδοξος Αύ- 
στριακή σημαία πού ύπεστήριξε τούς άπιστους, συμπεριελήφθη 
είς τήν καταστροφήν, μετά τού λοιπού ’ Οθωμανικού στόλου, 
άπό τόν όποιον δέν άπέμειναν πλέον παρά μόνον τέφρα καί συν
τρίμματα. ΤΗτο ή 20ή τού μηνός, δταν οί ήνωμένοι στόλοι τής 
Γαλλίας, τής Αγγλίας καί τής Ρωσίας, θέλοντες νά καταβά
λουν μίαν ύστάτην προσπάθειαν ύπέρ παρατάσεως τής άνακω- 
χής, τής παραβιασθείσης ύπό τού Ίμπραήμ Πασσά καί νά 
έξασφαλίσουν τήν άκριβή έκτέλεσίν της, ένεφανίσθησαν είς τό 
στενόν τής Πύλου, σχηματιζόμενον άπό τήν γήν, ένθα τό Νεό- 
καστρον, καί τήν νήσον Σφακτηρίαν. *0 ’ Οθωμανικός στόλος 
είχε λάβει θέσιν κλιμακηδόν, διά νά ύποστηρίξη τήν είσοδον 
τού λιμένος. Είς τάς έπτά τό πρωί οί σύμμαχοι ναύαρχοι τών 
τριών μεγάλων δυνάμεων έξέπεμψαν έναν άπεσταλέμον είς τόν 
«Καπετάν», ό όποιος μόλις τόν άντελήφθη έφώναξε:

—’Αλάργκα!...
Ό  δεύτερος άπεσταλμένος, άν καί έφερε τήν σημαίαν τής 

είρήνης, έγινε δεκτός μέ κανονιοβολισμούς. Τότε ό άμιράλε 
Κόρντιγκτων, ό όποιος είχε τήν διοίκησιν τής ήμέρας, έκαμε 
σινιάλα νά κτυπήσουν τόν Αίγύπτιον. ’Αμέσως δλα τά πλοία 
έπροχώρησαν γιά νά διεισδύσουν στό λιμάνι. Ό  άμιράλε ντέ 
Ρινύ έρριξε τήν πρώτη φωτιά καί πάραυτα ή σύρραξις μεταξύ 
τών Χριστιανών καί τών άπίστων έγενικεύθη. Είς τάς 9, πέντε 
τουρκικά σκάφη έκαίοντο. ’Επιτέλους τό μεσημέρι ό ’ Οθωμα
νικός στόλος είχεν έξαφανισθή. Ό  Ίμπραήμ Πασσάς, ό όποιος 
δέν έδειξε ποτέ, παρά τό θάρρος τού δημίου, δέν έλαβεν μέρος 
είς τήν σύγκρουσιν. Έλλειπε είς τήν Μεσσηνίαν δπου έσταύ- 
ρωνε πάνω είς κορμούς δένδρων Έλληνας ίερεΐς, έφόνευε χωρι
κούς, έμάζευε κορασίδας καί νέους διά νά τούς έξαποστείλη είς 
τήν Αίγυπτον. Δέν δύναμαι νά σάς περιγράψω έδώ τήν χαράν 
τών Έπτανησιών. Χτυπούν τίς καμπάνες, στεφανώνουν μέ 
άνθη τίς πόρτες τών έκκλησιών. Ή  Ελλάς έσώθη..».

Γιά τή ναυμαχία τού Ναυαρίνου, έγραψαν πολλοί αύτό- 
πτες μάρτυρες μαχητές ’Αξιωματικοί τών τριών συμμαχικών 
στόλων. Ά π ό δλες αύτές τίς γραπτές μαρτυρίες, χαρακτηρι
στικά Ιδιόμορφη είναι μία έπιστολή. Συντάκτης της είναι ό 
διάσημος γιά τήν έποχή του Γάλλος μυθιστοριογράφος Εύγέ- 
νιος Σύ, πού έλαβε μέρος στήν ιστορική αύτή ναυμαχία σέ ήλι— 
κία 23 έτών, μέ τήν Ιδιότητα τού γιατρού, στό πλοίο «Μπρε- 
σλαβία». Ή  έπιστολή αύτή, δταν πρωτοδημοσιεύθηκε τό 1927 
στήν Εφημερίδα «Ελεύθερον Βήμα», δέν φέρνει στό φώς κά
ποιο σπουδαίο ιστορικό ντοκουμέντο. Α πλώς παρουσιάζει ένα 
κάποιο ένδιαφέρον, έπειδή γράφτηκε κυριολεκτικά «στό γόνα
το» τρεις μόλις ήμέρες μετά τή ναυμαχία, δταν οί συμμαχικοί
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στόλοι βρίσκονταν ακόμη άγκυροβολημένοι στα ματωμένα 
νερά του Ναυαρίνου καί οί καπνοί της καταστροφής υψώνον
ταν άκόμη στον ορίζοντα. Ή  επιστολή, πού άπευθυνόταν σέ 
κάποιο συγγενή του, πού είχε το όνομα «Άδόλφος», έχει ώς 
εξής:

«"Ορμος του Ναυαρίνου 23 ’ Οκτωβρίου
Σου γράφω μίαν λέξιν βιαστικά, καλέ μου Άδόλφε, άλλα 

το πλοίον άναχωρεΐ τόσον έσπευσμένως διά την Γαλλίαν, ώστε 
δεν έχω τον καιρό νά ένδιατρίψω εις λεπτομέρειας. Εϊχαμεν μίαν 
φοβεράν μάχην την 20ήν του μηνός τούτου. Ό  Τουρκικός στό
λος άριθμών 120 πλοία, κατεστράφη όλοσχερώς. Ή  μάχη έκρά- 
τησεν όλην τήν ήμέραν, άπό τής 6ης πρωινής μέχρι τής 3ης 
ώρας τής νυκτός. Είναι ένα φρικτό μακελλειό. Η μείς μόνον 
έβυθίσαμεν ή έκαύσαμεν 7 φρεγάτες καί ένα πλοίον τής γραμ
μής. Έχομεν πολλούς τραυματίας, μεταξύ των άλλων καί τον 
Κυβερνήτην. Τά κατάρτια μας καί τά έξάρτια είναι κομμάτια. 
’Έπεσαν πλέον άπό 200 βόμβες έπί τού πλοίου καί δύο φορές 
έκινδυνεύσαμεν νά καώμεν. Τά πάντα δεν έτελείωσαν. Είμεθα 
διαρκώς έτοιμοι πρός μάχην. Χαίρε’ πολλάς προσρρήσεις εις 
τήν Καικιλίαν. Πολλούς άσπασμαύς εις τήν καλήν μου θείαν. 
Χαίρε μεγάλε δανδή. Χαίρε καλέ έξάδελφε. Σέ άσπάζομαι.

Εύγ. Σύ
(Τ .Γ .) Ό  Ρωσικός καί ό 'Αγγλικός στόλος ήμιλλώντο εις 

τον ζήλον μέ ήμάς. Αί άπώλειαι των Τούρκων έκτιμώνται εις 
περισσοτέρας των 200 (;) χιλιάδων άνδρών (σ.σ. ίσως νά ήθελε 
νά γράψη 2.000 άνδρών)».

Γιά τήν ιστορία σημειώνομε 6τι ή έπιστολή αύτή δωρήθη- 
κε στις αρχές του αιώνα μας στήν Ελληνική Εθνική Βιβλιο
θήκη, μαζί μέ άλλες διαφόρων διασήμων άνδρών, άπό τον Γάλ
λο Φιλέλληνα μαρκήσιο Αύγουστο ντέ Σαίντ Ίλλαίρ.

Η ΑΠΗΧΗΣΗ ΤΗΣ ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΣΤΟ 
Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο

Μ αλτα: Στο εξωτερικό, ή είδηση γιά τή συμμαχική νίκη 
τού Ναυαρίνου έγινε γιά πρώτη φορά γνωστή στή Μάλτα. Τήν 
μετέφερε έκεί τήν 1η Νοεμβρίου ή 'Αγγλική φρεγάτα «Τάλ- 
μποτ» (πού είχε πάρει μέρος στή ναυμαχία). Δύο ήμέρες άργό- 
τερα μπήκαν θριαμβευτικά στο λιμάνι οί νικήτριες μοίρες τού 
'Αγγλικού καί Ρωσικού στόλου καί έγιναν δεκτές μέ ενθουσια
στικές εκδηλώσεις. Ό  ναύαρχος Κόδριγκτων, άφοΰ άγκυροβό- 
λησαν τά καράβια του στο λιμάνι, άναγκάσθηκε νά μείνη στο 
κρεββάτι γιά πολλές ήμέρες. Αίτια: « Ή  ύπερδιέγερσις, τό 
βάρος τής εύθύνης, αί συγκινήσεις καί οί άσυνήθεις κόποι τών 
τελευταίων ήμερών,» σύμφωνα μέ τήν έκφραση τού ιστορικού.

Φ λωρεντία: Τήν είδηση μετέδωσαν ό έκεί πρεσβευτής τής 
'Αγγλίας λόρδος Burghersh, κατά τήν διάρκεια μιας δεξιώ- 
σεως. «... Ολοι οι παριστάμενοι θά γράψη άργότερα ό Κόρδιγ- 
κτων —παρεσύρθησαν εις έκδηλώσεις χαράς, καί μόνον ό Πρέσ- 
βυς τής Αύστρίας έξήλθεν λαθραίως άπό τήν αίθουσαν, ώς εάν 
ήτο Αιγύπτιος...» Χαρακτηριστική λεπτομέρεια: Στή Φλωρεν
τία εκείνη την εποχή κατοικούσαν προσωρινά ή σύζυγος καί οί 
θυγατέρες τού "Αγγλου ναυάρχου. *Η λαίδη Κόδριγκτων πλη- 
ροφορήθηκε τά εύχάριστα νέα, στις 5 Νοεμβρίου άπό τον "Αγ
γλο Πρεσβευτή, ό οποίος τής παρέδωσε καί σχετική έπιστολή 
τού ναυάρχου. Στην έπιστολή του, ό σκληροτράχηλος έκείνος 
συμπολεμιστής τού Νέλσωνα στήν ιστορική ναυμαχία τού Τρα- 
φαλγκαρ, δεν παρέλειπε νά κάνη γνωστό καί τον τραυματισμό 
τού γιοΰ του Χάρρυ Κόδριγκτων, πού πήρε μέρος στήν ναυμα
χία με το βαθμό τού Δοκίμου, προσθέτοντας μέ τό γνώριμο 
’Αγγλικό φλέγμα ότι «ό τραυματισμός θά τού έξασφάλιζε τήν 
προαγωγή μου...».

Βιέννη: Ό  Αύτοκράτορας Φραγκίσκος έχαρακτήρισε τήν 
ένέργεια τών τριών ναυάρχων ώς «δολοφονία». Μέ τό ίδιο πνεύ
μα μίλησε και ο Μέττερνιχ, χαρακτηρίζοντάς την ώς «τρομα
κτικήν καταστροφήν». «... Έκλαιον εις τήν Βιέννην —παρατη
ρεί ο ιστορικός —τον προσεχή διαμελισμόν τής Τουρκίας, τον 
οποίον ό Έστερχάζυ έφθασε νά παραλληλίση πρός τον τής 
Πολωνίας...» "Ας σημειωθή ότι ό Μέττερνιχ είχε έκδηλώσει 
άπροκάλυπτα τήν άντίθεσή του γιά τήν σύμβαση τού Λονδί
νου. Μάλιστα μετά τό θάνατο τού Φιλέλληνα "Αγγλου Πρω
θυπουργού Κάνιγγ (8 Αύγούστου 1827) καί ένώ οί Τούρκοι 
θεωρούσαν τό γεγονός ώς «θαύμα τού προφήτου», ό Μέττερνιχ 
είχε χαρακτηρίσει τον "Αγγλο πολιτικό ώς «κακοποιόν μετέω
ρον». Μετά τό θάνατό του έπίστευε ότι στήν Αύστριακή πολι
τική δινόταν μιά θαυμάσια εύκαιρία νά άναλάβη τήν πρωτοβου
λία γιά τήν «έπίλυση» τού Ελληνικού ζητήματος. Γι’ αύτό καί 
σέ δηλώσεις πού έκανε στό Παρίσι, άφού έχαρακτήριζε τό θά-
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"Ενα τμήμα άπό κατάρτι πλοίου τον Ίμπραήμ. Σήμε
ρα στηρίζει τήν στέγη κάποιου σπιτιού στήν Πϋλο.

νατό τού Κάνιγγ ώς «γεγονός τό όποιον θά έχη άκαταμετρή- 
τους συνέπειας» καί τήν ’Αγγλία «παράλυτον», συνιστοΰσε στή 
Γαλλική Κυβέρνηση: « Ελαττώσατε τά ιστία σας καί προσα- 
νατολισθήτε εις τήν πλήρη σκοπέλων θάλασσαν!...».

Τά γεγονότα όμως πού έπακολούθησαν άπέδειξαν οτι «ό 
νεκρός Κάνιγγ ήτο ισχυρότερος τού Μέττερνιχ ζώντος...».

Λονδίνο: Στήν 'Αγγλική πρωτεύουσα, Κυβέρνηση καί άντι- 
πολιτευση, αίφνιδιάσθηκαν «προ τών τετελεσμένων γεγονότων» 
πού παρουσίασε ό Κόδριγκτων. Ό  θόρυβος δέν έκόπασε καί όταν 
άκόμη ό νικητής ναύαρχος μέ άλλεπάλληλες έκθέσεις, προσπα
θούσε νά πείση τούς πάντες ότι ή ναυμαχία τού Ναυαρίνου 
ύπήρξε άναπόφευκτο γεγονός. ’Αλλά ή Φιλελεύθερη Κυβέρνηση 
του Goderich άντιμετώπιζε μέ φοβία τή θύελλα τών διαμαρτυ
ριών τών «Τόρρυς» όσο καί τό ένδεχόμενο μιας μελλοντικής 
άναμετρήσεως μέ τήν Τουρκία. Γι' αύτό καί στήν άρχή βρι
σκόταν σέ δίλημμα περί τού άν θά έπρεπε νά άνταμείψη τον 
Κόδριγκτων γιά τή νίκη του ή νά τον τιμωρήση μέ τήν κατη
γορία ότι «ύπερέβη τάέσκαμμένα». Τελικά προτίμησε τήν παρα
σημοφορία του μέ τό «Μεγαλόσταυρο τού Λουτρού». "Οταν 0- 
μωζ—έξ αίτιας τού Ναυαρίνου—άνετράπη ό Goderich ό διά
δοχός του ̂ Wellington έκρινε σκόπιμο νά άνακαλέση τό νικητή 
ναύαρχο άπό τή διοίκησή του. ‘Ωστόσο δέν έλλειψαν καί οί 
θερμοί ύποστηρικτές του στά πρόσωπα τών Φιλελευθέρων λόρ
δων Russel, Morpeth και Hollond. Ο πρώτος έχαρακτή— 
Ρ «  τήν ναυμαχία τού Ναυαρίνου, «μίαν άπό τάς τιμιωτέρας 
νικάς όσας ποτέ κατήγαγε δύναμίς τις άπό κτίσεως κόσμου». 
Ό  δεύτερος, σχολιάζοντας τον Κυβερνητικό—γιά τή ναυμαχία— 
χαρακτηρισμό «έκπληξις», παρατηρούσε ότι ή λέξη αύτή «είναι 
από ^τάς πλέον ύβριστικάς τάς όποιας οί ‘Υπουργοί ήδύναντο 
νά άνακαλύψουν εις τό λεξικόν τής ’Αγγλικής γλώσσης...». 
Τέλος ο τρίτος σχολιάζοντας καί αύτός τον ίδιο χαρακτηρισμό, 
άφού ύπογράμμιζε ότι ή ναυμαχία τού Ναυαρίνου «θά βοηθήση 
καί θά έπισπεύση τήν άπελευθέρωσιν τής Ελλάδος» κατέληγε 
μέ τήν πρόβλεψη  ̂ότι «ή νίκη άποτελεί βήμα καί μέγα μάλιστα 
βήμα διά τήν είρήνευσιν τής Εύρώπης...».

Πετρούπολις: Στήν τότε Ρωσική πρωτεύουσα, ή είδηση 
τής μεγάλης^αύτής συμμαχικής νίκης,.βρήκε άνεπιφύλακτη, όσο 
και επίσημη επιδοκιμασία. «... ‘Ο "Αγγλος ναύαρχος —κατέληγε 
ο Νεσελροντ σέ έπιστολή του πρός τό διπλωμάτη Λιέβεν—έξε- 
πληρωσε άκριβώς τάς οδηγίας του καί ύπηρέτησεν τήν κοινήν 
ύπόθεσιν μετ' έπιτυχίας, τιμώσης τάς άρετάς καί τήν γενναιό
τητα του και εξυπηρετούσης τούς συμμάχους εις τάς μετά τής 
Πύλης διαπραγματεύσεις των...» Έ ξ  άλλου ό Τσάρος Νικόλαος, 
στην απο 8-11-1827 επιστολή του πρός τόν Κόδριγκτων—πού 
την συνωδευε με το παράσημο του στρατιωτικού Τάγματος τού 
Δγ. Γεωργίου — τόν διαβεβαίωνε ότι «...εφεξής τό όνομά σας 

ανήκει εις την ιστορίαν... Οί έπαινοι θά έσκίαζον μάλλον τήν 
δόξαν ήτις τό περιβάλλει...».

Παρίσι: Ένώ ό άπόηχος τής νίκης τού Ναυαρίνου έξακο- 
λουθοΰσε νά συγκλονίζη ολόκληρη τή Γαλλία, τό Δεκέμβριο



'Η  αναμνηστική περγαμηνή στην Χιλιανή γλώσσα πού 
βρίσκεται στήν αίθουσα τελετών του Δήμου Πύλου.

του 1827 έγιναν οΐ έκλογές πού έφεραν στήν εξουσία —καί μάλι
στα μέ μεγάλη πλειοψηφία—τούς Φιλελευθέρους. Ή  εύνοϊκή 
στάση της κοινής γνώμης ένεθάρρυνε τή νέα Κυβέρνηση νά 
άκολουθήση περισσότερο ρεαλιστική πολιτική, άπέναντι στήν 
Ελληνική ύπόθεση. Πράγματι οΐ λιμπεραλιστές Πρωθυπουργός 
Μαρτινιάκ καί ‘Υπουργός των Εξωτερικών Πορτολίς δεν άρ
γησαν νά στείλουν τό στρατηγό Μαιζόν στήν Πελοπόννησο. ’Α 
ξιομνημόνευτο έπίσης είναι καί τό γεγονός δτι σέ μυστική συνε
δρίαση της Γαλλικής Βουλής, ό βαρώνος Ντουπίν έπέκρινε τήν 
έπίσημη Αγγλική στάση γιά τήν «ύπόθεση Ναυαρΐνο».

«...Είναι έκπληκτικόν—είπε μεταξύ άλλων—οί νέοι ‘Υπουργοί 
ενός ναυτικού Κράτους νά καταδικάζουν τήν ναυτικήν των δόξαν 
καί άπό του ύψους του θρόνου του ’Αγγλικού νά χαρακτηρίζε
ται δυσάρεστος ή νίκη...». ‘Η φράση «καί άπό του ύψους του 
θρόνου» είχε τή σημασία της... Καί αύτό γιατί στήν ’Αγγλία, 
μετά τήν άνατροπή του Goderich καί τό σχηματισμό τής Κυ- 
βερνήσεως W ellington στό βασιλικό λόγο πού έκφωνήθηκε 
στή Βουλή των Κοινοτήτων, ή ναυμαχία του Ναυαρίνου χαρα
κτηρίσθηκε ώς «δυστυχές γεγονός». Στόν ίδιο λόγο έκφραζό- 
ταν καί «ή ζωηρά λύπη διά τήν δυσάρεστον περιπέτειαν ήτις 
έφερεν εις σύρραξιν τήν Αγγλίαν μετά τής προαιωνίου της 
συμμάχου...». Καί ενώ ή Γαλλική κοινή γνώμη συγκλονιζόταν 
άπό ένθουσιασμό γιά τή μεγάλη συμμαχικήν νίκη του Ναυαρί
νου, ό Βίκτωρ Ούγκώ τραγουδούσε μέ τή λύρα του στις «Ori- 
en tales»:

Είναι τό Ναυαρΐνο, ή πόλη μέ τά σπίτια τά βαμμένα 
ή πόλη ή χρυσόπολη, τό άσπρο Ναυαρΐνο 
που τόν ωραίο κόλπο της τόν έχει παραδώσει 
στά φλογερά άγκαλιάσματα δύο στόλων 
πού χτυπιούνται μέ χάλκινες καρίνες...

Κωνσταντινούπολις: Μέ άναλλασσόμενες έκρήξεις, όργής» 
άπελπισίας καί άνησυχίας άντιμετώπισε ό Σουλτάνος τήν πανω
λεθρίαν τού στόλου του στό Ναυαρΐνο. Ταύτόχρονα οί Πρεσβευ
τές των τριών Δυνάμεων στήν Κωνσταντινούπολη είχαν άνα- 
λάβει μιά έντονη διπλωματική δραστηριότητα γιά νά άποτραπή 
ένας άνεπιθύμητος γιά τις Κυβερνήσεις τους πόλεμος. Αλλά ή 
‘Υψηλή Πύλη ήταν άνένδοτη. ’Αφού έχαρακτήριζϊε τή ναυμαχία 
τού Ναυαρίνου ώς παραβίαση τών συνθηκών είρηνεύσεως καί 
έπίσημη κήρυξη πολέμου, ζητούσε άπό τις τρεις συμμαχικές 
Κυβερνήσεις: 1) Νά παραιτηθούν όριστικά άπό κάθε άνάμιξη 
στήν Ελληνική ύπόθεση, 2) Νά άποζημιώσουν τήν Τουρκία 
γιά τήν καταστροφή τού στόλου της, καί 3) Νά δώσουν ικανο
ποίηση στήν 'Υψηλή Πύλη γιά ο,τι έγινε. Αλλά καί οί Πρεσβευ
τές τών τριών Δυνάμεων έμεναν άμετακίνητοι στήν κοινή γραμ
μή τους, ζητώντας άπό τήν Πύλη νά δεχθή τις μεσολαβητικές 
τους προτάσεις γιά τήν εΙρήνευση στήν Ελλάδα. Καί ή συνέ
χεια: Τό έπόμενο «χαρτί» της Τουρκικής διπλωματίας άντι- 
προσώπευε μιά άνεπιτυχή προσπάθειά της, πού σκοπό είχε 
νά διασπάση τή συμμαχική ένότητα, καθώς ζητούσε έπίμονα 
τόν άποκλεισμό της Ρωσίας, άπό τις διαπραγματεύσεις. Τελικά,

ύστερα άπό άλλεπάλληλα Τουρκικά Συμβούλια, πάρθηκε ή άπό- 
φαση τού πολέμου. ’Απόφαση πού έμελλε νά προκαλέση μιά 
άποφασιστικής σημασίας, γιά τις τύχες τού Έπαναστατημέ- 
νου 'Ελληνικού Έθνους, άλυσίδα έξελίξεων: Τόν Ρωσοτουρκι- 
κό πόλεμο τού 1828, τήν άπόβαση τού Μαιζόν στήν Πελοπόν
νησο, τις συνδιασκέψεις τού Πόρου, τό πρωτόκολλο της 22-3- 
1829 καί τή συνθήκη της Άνδριανουπόλεως...

Ε Ν Α . . . .  Χ Ι Λ Ι Α Ν Ο  Ν Α Υ Α Ρ Ϊ Ν Ο . . . .

Χιλιάδες μίλλια μακρυά άπό τόν ιστορικό δρμο της Πύλου 
καί συγκεκριμένα στις Χιλιανές άκτές καί σέ γεωγραφικό πλά
τος (νότιο) 55ο καί 10' καί μήκος (δυτικό) 67ο καί 30', βρί
σκεται ένα μικρό νησάκι πού έχει τό έπίσημο δνομα Ναυαρΐνο. 
Τήν όνομασία του αύτή τήν όφείλει σέ δύο "Αγγλους, οί όποιοι 
λίγο καιρό μετά τήν Ιστορική ναυμαχία τής 20-10-1827 ενώ 
χαρτογραφούσαν τις άκτές του, έμαθαν γιά τή νίκη τών τριών 
συμμαχικών στόλων καί έσπευσαν νά τήν άποθανατίσουν «βα- 
φτίζοντάς» το σέ Ναυαρΐνο. Τήν πληροφορία αύτή δεν τήν διά
βασα σέ γεωγραφικό ’Άτλαντα ή κάποια Εγκυκλοπαίδεια. 
Την είδα γραμμένη στή Χιλιανή γλώσσα σέ μιά άναμνηστική 
περγαμηνή πού δεσπόζει άνάμεσα στά κορνιζαρισμένα γραπτά 
κειμήλια τών τοίχων τής αίθουσας τελετών τού Δήμου Πύλου. 
Συγκεκριμένα τήν έστειλε τό 1955 ή Χιλιανή Κυβέρνηση σέ 
ένδειξη τιμής γιά τήν Ιστορική Μεσσηνιακή πόλη. Ή  έπίσημη 
μετάφραση τού κειμένου έχει ώς έξής:

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΤΗΣ ΧΙΛΗΣ

Μεταξύ τών μάλλον άποτελεσματικών ιστορικών μνημο- 
νεύσεων, αί όποΐαι συνέδεσαν τούς λαούς αιωνίως έν τή ένώσει 
τής άναμνήσεως, τυγχάνει άναμφιβόλως καί ή ένσωμάτωσις 
τών Ιστορικών όνομάτων εις σημεΐον τι τής γεωγραφικής των 
έκτάσεως.

»*Η Χιλή, «άπό Βορρά προς Νότον μεγάλου μήκους» ώς 
άναφέρει ό έκ τής 'Ομηρικής έπικής γενεάς ποιητής δόν Alonso 
de Ercilla, έβάπτισε μίαν τών νοτιωτάτων νήσων της μέ τό 
δνομα Ναυαρΐνον, εις άνάμνησιν τής περιφήμου ναυμαχίας τής 
20ής ’Οκτωβρίου 1827, ήτις άπεφάσισε τήν τύχην τής 'Ελλάδος 
καί τήν ένεσωμάτωσεν, ώς άνεξάρτητον δύναμιν, έν τή χορεία 
τών ’Εθνών.

»'Η  νήσος Ναυαρΐνον εύρίσκεται έν τώ Νομώ Magellanes 
νοτίως τού πορθμού Beagle έπί νοτίου πλάτους ’55ο: 10' καί 
δυτικόν μήκους 67ο. 30', έχει έκτασιν 2.477 τετραγωνικά χι
λιόμετρα, είναι άρκούντως όρεινή καί παρουσιάζει κορυφάς 
γενικώς χιονοσκεπείς ών ύπερέχει ή Pico de Navarino ύψου- 
μένη εις ύψος 1.195 μ. έν τώ Βορείω τμήματι τής Νήσου. 
Προσφέρει πρός Νότον έδάφη σχετικώς όμαλά, κατάλληλα διά 
τήν κτηνοτροφίαν καί πλούτον χρυσού έπί τών παραλίων της.

»Αί δύο άκταί τυγχάνουσι οί μάλλον κατωκημένοι τομείς 
τής νήσου Ναυαρίνου. Προσέδωσαν εις αύτήν τό δνομα τούτο 
οί ναυτικοί τής ’Αποστολής Fitz — Roy καί Rarker King, 
οΐτινες έπληροφορήθησαν τήν μεγάλην ναυμαχίαν καθ’ άς 
άκριβώς ένήργουν τήν χάραξιν τών άκτών τής νήσου.

»Μεταγενεστέρως, ή έπίσημος συγκατάθεσις τών Χιλια
νών ’Αρχών καί ή ίκανότης τών Χαρτογράφων των, άπετύπωσαν 
έσαεί τόν φόρον τούτον τιμής εις τά κείμενα καί τούς Χάρτας 
των.

»Τό Ναυαρΐνον ύπενθυμίζει εις τήν Χιλήν τήν ίσχύν ένός 
λαού καί είναι είς έκ των πολλών δεσμών, οί όποιοι συνδέουν 
τήν Ιστορίαν τής χώρας^πρός τήν τής Ελλάδος, Κοινής μητρός 
τού Δυτικού πολιτισμού, είς τόν όποιον οί κάτοικοί της άνή- 
κουσιν^ώς έκ τής φύσεως, τής Ιστορικής των μοίρας καί τής 
συνεχούς δράσεως τών έπιστημόνων καί πνευματικών άνθρώ- 
πων. Δέν πρέπει νά λησμονήται έξ άλλου, δτι τό Ναυαρΐνον 
είναι ή άρχαία Πύλος, πατρίς τού σοφού Νέστορος.

» Ή  'Ιστορική καί Γεωγραφική Εταιρία τής Χιλής, πι
στοποιεί τά άνωτέρω γεγονότα, άτινα μέ τήν έπιμέλεια τών έρευ- 
νών του άνέφερεν ό έγκριτος γεωγράφος καί μέλος τής 'Εται
ρίας ταύτης δόν Luis Riso Patron έν τώ μνημειώδη αυτού 
Γεωγραφικώ Λεξικώ τής Χιλής».

Ύπογραφαί
RIC A R  DO DONOSO 

Πρόεδρος
FERNANDO CAMPOS H AR R IE T 

Γ ραμματεύς
Σαντιάγο 20 ’Οκτωβρίου 1955
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ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΝΙΟΚΑΣΤΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΝΑΥΑΡΙΝΟ

*Υττό:  Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Ο Υ  Κ Ά Λ Δ Η ,  Δ ι δ α σ κ ά λ ο υ

Α Π Ο  ΤΑ Π Ο Λ Υ  πα).ιά τά χρόνια ο 'Ελληνικός 
λαός πάντα στάθηκε Ικανός να ύμνή, στις μικρές η 
μεγάλες γιορτές τον, με τά δημοτικά τραγούδια τον 
την ομορφιά της φύσεως, τό γαλάζιο χρώμα τον ούρα- 
νοϋ, τής θάλασσας, τις αρετές των ηρώων τον και πολ
λά άλλα γεγονότα, πού στενά συνδέθηκαν με την ζωή τον.

Καί ή ικανότητα αυτή εκδηλώθηκε σ’ άλες σχεδόν 
τις εποχές τής 'Ελληνικής 'Ιστορίας. ’Ακόμα και στις 
τόσον τραγικές εποχές τής σκλαβιάς τον από τούς 
βαρβαρικούς λαούς.

Ηταν λοιπόν πολύ φνσικό, νά σπενση ή Λαϊκή 
Μούσα νά ύμνηση καί τήν ’Επανάσταση τον ’21 καί 
τούς ήρωάς της, δπως βέβαια μπόρεσε νά τούς δή 
στήν γιγαντιαία πάλη τους, μέ τούς αντιπάλους, καί 
μέ τον ίδικόν της τρόπο νά διατνπώση τά γεγονότα, 
οχι δπως έγιναν, αλλά νά έξωτερικεύση τούς μύχιους 
πόθους, τά όνειρα καί τις επιδιώξεις της...

Θά παραθέσουμε τά δημοτικά τραγούδια πού μέ 
πάθος τραγούδησαν οι Π·'λιοι καί γενικώτέρα οΐ Νέοι 
"Ελληνες γύρω από τά φρούρια τον Νεόκαστρον καί 
τον Ναναοίνον, τά όποια ήσαν, καί δικαιολογημένα 
έθεωροϋντο από τούς *Ελληνες, προπύργια τής ’Ελευ
θερίας καί άγρυπνοι φρουροί τής ’Επαναστάσεως. 
Προτιμήσαμε τά δημοτικά τραγούδια τής ηρωικής 
εποχής (1821—1827) επί τή συμπληρώσει 150 χρό
νων από τής άπελενθερώσεως καί παραλείφαμε δσα 
άναφέρονται λίγο αργότερα γιά τά ίδια μέρη καί τά 
ίδια γεγονότα καί τά όποια είναι ρομαντική ή συναι
σθηματική εκδήλωση θαυμασμόν γιά τήν παλ.ιά ήρωϊ- 
κή εποχή τον ’21.

1 8 2 1
Γ ΙΩ Ρ Γ Η  Μ Ο Υ  ΤΙ Ο ΡΤΙΝ ΙΑΖΕΣΑ Ι

Μέ απειράριθμες θρησκευτικές, οικονομικές, οι
κογενειακές ταπεινώσεις, πονχαν σάν γνώρισμα τήν 
σκλ.ηρότητα ενός βαρβάρου* κατακτητή οι Τούρκοι 
τον Νιόκαστρον προσεπάθησαν νά κατατσακίσουν τό 
ήθνκό καί εθνικό φρόνημα των 'Ελλήνων τής περιοχής.

Μά δέν τό τιέτυχαν.
Γιατί πάνω ακριβώς σ’ αυτές τις τόσο σκληρές 

ιδιότητες των « Καστρινών»  Τούρκων, οι "Ελληνες 
γαλβάνιζαν τά εθνικά τους ιδανικά καί τρόχιζαν τά 
σπαθιά τους γιά τήν εθνική ’Ανάσταση τον ’21. Καί 
δταν οι πρώτες επαναστατικές φλόγες μέ δύναμη ζώ 
σανε τό Νιόκαστρο οι ° Ελληνες μέ χαρά τρέξανε στο 
χορό τον θανάτου.

'Η  θλιβερή καί μόνο ανάμνηση τον παρελθόντος 
τούς γέμιζε τό στήθη άσβηστο μίσος καί τούς μετέ
βαλλε από άσημους ραγιάδες, σέ σκληρούς τι μω

ρούς. 'Η  Λαϊκή Μονσα πολύ παραστατικά δίδει τήν 
μαχητική αξία τών παλ,ληκαριών του ’21 καί θαυμάσια 
αιτιολογεί τήν ’Επανάσταση.

Γ ΙΩ Ρ Γ Η  Μ Ο Υ  ΤΙ Ο ΡΤΙΝ ΙΑΖΕΣΑΙ

Γιωργή μου, τί δρτινιάζεσαι καί σιάζεις τ’ άρματά σου, 
μήνα σέ γάμους θέ νά πας, μήνα σέ πανηγύρια!
—Μηδέ σέ γάμονς θέ νά πά, μηδέ σέ πανηγύρια;
Θέλω νά πά στο Νιόκαστρο, πού γίνονται οι πολέμοι 
να σφάξω Τούρκους Μπέηδες, Σουλτάνους καί Πασά-

που χννονν αίμα Χριστιανών τις Έκκλησιές μολεύουν 
Καίνε τούς κάμπους τά χωριά καί ουλές τις πολιτείες 
καί παίρνουν τις κοπέλλες μας γιά σκλάβες στά χαρέ-

(μια
Κλαινε τ ’ αχούρια γι’ άλογα, τά σπίτια γιά κυράδες, 
Κλαίει καί μιά Ντελιρωμιά ψηλά πάνα μπαλκόνι, 
πού πήραν τά παιδάκια της μείΥ από τήν αγκαλιά της.

Σ Ω Π Α  Σ Υ  Κ Υ Ρ  A  M A P  Ο Υ  ΚΩ

Στις 8 Ανγούστου του 1821 οι"Ελληνες καταλάμ
βαναν τό Νιόκαστρο καί ζητούσαν, μέ μιά ομαδική 
σφαγή, νά εκδικηθούν ταπεινώσεις αιώνων. Δ ιεσώ
θησαν οι Τούρκοι ’Αρχηγοί, μεταξύ τών όποιων καί 
ό Μεχμέτ ’Αλή Σαλιάγκας άλλοτε ανώτερος πρού
χοντας τής Κυπαρισσίας. 'Ο Γ . Συρράκος, στήν προ
σωπική επέμβαση του οποίου οφείλεται ή διάσωση, 
τούς μετέφερε στήν Κυπαρισσία. 'Η  κόρη του Σαλιά- 
γκα Έμινέ Χανούμ ή Μαρούκω, δπως χαϊδευτικά τήν 
φώναζαν οι δικοί της, συνηθισμένη στις απολαύσεις 
τής ζωής, δέν στάθηκε ικανή ν’ άντιληφθή πώς άλα 
αλλάζουν στήν ανθρώπινη ζωή.

'Ο Κυρίαρχος νά γίνη δούλος, ό δούλος νά γίνη 
ελεύθερος καί κυρίαρχος, 'Η  Λαϊκή Μούσα έσπευσε 
νά τραγουδήση αυτή ακριβώς τήν αλλαγή τής ανθρώ
πινης μοίρας.

Σ Ω Π Α  Σ Υ  Κ Υ Ρ Α  Μ ΑΡΟΥΚΩ

Μεσ του Νιόκαστρου τό κάστρο γίνη πόλεμος πολύς 
καί σκλαβώσαν παλληκάρια τών μανάδων τά παιδιά 
καί σκλαβώσαν τήν Μαρούκω τού Σαλιάγκα τό παιδί 
Δέ φορεϊ τό φερετζέ της καί έχει τά μαλλιά λυτά 
τής ματώνουν καί οι πατούσες ψαπό τήν ξυπολησιά. 
Στο Θεό σου, βρέ Συρράκο, μή μέ πάτε άπεζή 
πούμαι πρώτη άγαδοπούλα τού Σαλιάγκα τό παιδί. 
Σώπα Σύ, Κυρά Μαρούκω, δέν σέ πάω άπεζή.
Νά... Καβάλα στο μουλάρι κι έρχομαι εγώ άπεζή.
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Τό Νιόκαστρο καί στο βάθος ή Σφακτηρία. Μεταξύ των δύο μικρών νησιών Σφακτηρίας καί Χατζή —μπαμπά διακρίνεται το  
άνοιγμα από δπον ξέφυγε ό «"Αρης» μετά άπό δραματικό άγώνα.

1 8 2 4
ΦΑΤΕ Κ Α Ι Π ΙΕΤΕ ΒΡΕ Π Α ΙΔΙΑ

'Η  δραματική ομαδική έκτέλεση των «Καΰτρι
νών Τούρκων» τον Νιόκαστρον, 6 εμφύλιος σπαραγμός 
των Τριφνλίων οπλαρχηγών,οΐ τόσο σννταχτικές σκη
νές, πού έπηκολούθησαν με τήν κατάληψη τον Νιό- 
καστρον και τής Τριπολιτσάς, ήταν πολύ φνσικό να 
δημιονργήσονν βαθειά ψυχολογικά τραύματα στούς 
πολεμιστές. 01 βαθειά ριζωμένες θρησκεντικές πε
ποιθήσεις κλονίστηκαν άπό τα σννταραχτικά γεγονότα 
και οι ίδιοι κατάλαβαν δτι ή ανθρώπινη ζωή δεν άργεϊ 
να άλλάξη μορφή και περιεχόμενο. Ό  εμφύλιος, μά
λιστα, πόλεμος με τις τόσο τραγικές μορφές τον, πού 
άγρια ξέσπασε στήν Πελοπόννησο και άλλον, άρχισε 
να δημιονργή απαισιοδοξία καί αβεβαιότητα. Σήμερα 
να είσαι στή ζωή καί αύριο να πεθαίνεις...

Ηταν πολύ φνσικό τό πικρό φαρμάκι τονς να ριγώ
νεται καί να θολώνη τό τόσο γλνκό νόημα τής ζωής 
τών Νέων cΕλλήνων.

Η  Λαϊκή Μούσα νμνει τό νόημα τής ζωής καί 
άπεχθάνεται τον πόλεμο με τις τόσο τραγικές επι
πτώσεις τον πάνω στή ζωή τών ανθρώπων γενικώ- 
τερα.

ΦΑΤΕ Κ Α Ι Π ΙΕ Τ Ε  ΒΡΕ Π Α ΙΔΙΑ

Φάτε και πιέτε, βρέ παιδιά, χαρήτε να χάρον με 
Τούτον τον χρόνο τον καλό τον άλλον ποιος τον ξέρει 
Για ζούμε για πεθ αίνον με για άλλον κόσμο πάμε 
Τι έπιασε τον πόλεμο Μοθώνη καί Κορώνη 
Τί βούλιαξε τό Νιόκαστρο κοντεύει καί ή Άνδρούσα 
Και εφτασε στην Τριπολιτσά στήν ξακονσμένη Χώρα 
Κλαϊνε τ αχούρια γι άλογα καί τα τζαμιά για *Αγάδες. 
Κλαίει καί μια χανούμισσα τον δόλιο της τον άνδρα 
Τον κλαίει και τον θλίβεται καί τον μοιρολογάει 
Κατον στούς κάμπονς κείτεται, στο Νιόκαστρο στήν

( άκρη.
Μαύρα πονλια τον τρώγανε μαύρα πονλιά τον τρώνε 
Και ενα πουλί καλό πουλί μοιρολογά καί λέει 
Κακός πον είναι ό πόλεμος, κακός πούναι καί ό Χοίρος

1 8 2 5
ΕΔΩ  ΤΟ ΛΕΝ Ε ΝΙΟΚΑΣΤΡΟ

Στις 9 Μάρτιον τού 1825 δ *Ιμβραήμ πασάς ενερ
γούσε την πρώτη κατά τού Νιόκαστρον επίθεση. 01 
Ελληνες, με αρχηγούς τον Γ. Μανρομιχάλη τον λεγό

μενο Μπεζαντε καί άλλους οπλαρχηγούς, κατορθώ-
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vow νά αποκρούσουν την επίθεση του 9Ιμβραήμ πασά 
καί νά τον υποχρεώσουν σέ ενέργειες τακτικής πολιορ
κίας. Ή  διάσωσις του Νεοκάστρου οφείλεται στην 
ήρωϊκή αντίσταση των 'Ελλήνων και ιδιαιτέρως στην 
έπιδειχθεϊσαν γενναιότητα και ευψυχία των Μαύρο μι- 
χαλαίων. 'Ο Γιαννάκης Μαυρομιχάλης, προσπαθώντας 
νά σηκώση το πεσμένο ηθικό των άμυνομένων τραυ
ματιζότανε θανάσιμα και λίγο αργότερα πέθανε από 
τά τραύμα του στην Κυπαρισσία. Ή  Λαϊκή Μούσα 
τραγούδησε τήν συμβολή των Μαύρομιχαλαίων στήν 
aμwa τού Νιόκαστρου και Ιδιαιτέρως τού Μπεζαντέ 
Γ. Μαύρο μιχάλη, ό όποιος ήταν καί δ πλέον Αδιάλ
λακτος υπερασπιστής του καθ9 δλη τήν διάρκεια τής 
πολιορκίας του Φρουρίου από τον 9Ιμβραήμ πασά.

1. ΕΔΩ  ΤΟ Λ Ε Ν Ε  ΝΙΟ ΚΑΣΤΡΟ

Ν&ταν ή μέρα βροχερή καί νύχτα πονντιασμένΐ] 
πού κίνησε δ Μπραήμ πασάς από τήν ’Λλεξάιδρα 
Γιά νά σκλαβώση το Μωριά καΧ δλη τήν 'Ελλάδα 
Στήν Καλαμάτα πέρασε, Μοθώνη καί Κορώνη 
Στήν Πύλο πήγε καί άραξε δίπλα εις τό κάστρο 
Συχνολαλοϋνε οι σάλπιγες, βροντάνε τά κανόνια 
Πιάνει καί φτιάνει γράμματα στον Μπεζαντέ τά στέλ-

(νει
3Εσύ Γιωργάκη Μπεζαντέ καί Σεις Καπεταναϊοι 
Οταν θά λάβης γράμμα μου καί τήν υπογραφή μου 

Μάζεψε τα παλληκάρια σου καί έλα νά πρoσκwήσης 
|§-ΤΙ λές Μωρέ παλιόσκυλο, ρέ σύ παλιό—Μουρτάτη 
5Εδώ τό λένε Νιόκαστρο τό λέν Παλιαβαρίνο 
Τα παλληκάρια του Μωριά έδώ είναι μαζεμένα 
Τρώνε τα βόλια γιά ψωμί μπαρούτι γιά προσφάγι 
Καί αν θές έλα νά πολεμήσουμε επάνω εις τό κάστρο.

2. Σ Ε  ΣΕΝ Α Τ Α Κ Η  Π Α Π Α Τ Ζ Η

Παρασκευή Μπραήμη μου, Παρασκευή ξημέρωνε νά
(μην είχε ξημερώσει

πού κίνησε δ Μπραήμ πασάς από τήν 9Αλεξάνδρα 
Βανει τ  ασκέρια διαλεχτά ούλο καβαλαραίους 
μα ήρθαν και αράξανε δξω 9πο τή Μοθώνη καί στο

(  Παλιαβαρίνο
Καί βγήκαν καί σιργιάναγαν έξω στο περιγιάλι 
Καί οι "Ελληνες τον είδανε πάρα πολύ τρομάξαν 
Πιάνει και φτιάνει γράμματα στο Νιόκαστρο τά στέλ-

(νει
Σε σένα Τάκη Παπατζή, σέ σένα Παπατζιώνη μάζω

( τά παλληκάρια σου, 
Καί έλα νά πολεμήσουμε έξω στο Ναυαρϊνο.

3. Β Α Σ Τ Α  ΚΑΗ Μ ΕΝ Ο  Ν ΙΟ ΚΑΣΤΡΟ

Βροχή απο σφαίρες καί βόμβες δέρνει αλύπητα 
το Νιοκαστρο και αυτό στέκεται ακλόνητο στη φοβερή 
θύελλα τού πολέμου. 'Η  γενναία φρουρά του πού απο- 
τελείται από 1200 άνδρες συντρίβει τις λυσσαλέες 
επιθέσεις 10 χιλιάδων 9Αράβων.

Τό Νιόκαστρο είναι ή κρυφή ελπίδα των 'Ελλήνων 
τής υπαίθρου. Μέ δικαιολογημένη αγωνία στρέφουν 
τα ματια τους προς αυτό. Διάπυρες πέμπουν ευχές 
γιά νά κράτηση ή αντίστασή του.

'Ο  9Ιμβραήμ δοκιμάζει κατάπληξη γιά τήν συνε- 
χιζομένη αντίσταση καί επιχειρεί νά έξαγοράση τούς 
Φιλέλληνες, πού συμπολεμούν μέ τούς ύπερασπιστάς 
του. Στρέφεται στο Σέρβο στρατηγό Χατζή—Χρήστο 
ποϋχε στο παρελθόν ύπηρετήση στον τουρκικό στρατό 
καί τού προτείνει αύτομόληση.

_ Η  Λαϊκή Μούσα τραγουδά τούς μύχιους πόθους 
τού άγωνιζομένου καί δεινά δοκιμαζομένου 'Ελληνικού 
λαού καί τήν ιπποτική απάντηση τού στρατηγού 
Χατζή Χρήστου πούταν καί απάντηση δλων των 
άγωνιζομένων 'Ελλήνων.

Β Α Σ Τ Α  ΚΑΗ Μ ΕΝ Ο  Ν ΙΟ ΚΑΣΤΡΟ

Βάστα καημένο Νιόκαστρο τις μπάρες τις μεγάλες 
Βαστα καί τον Μπραήμ πασά μέ τούς στραβαραπάδες. 
Μπραήμ πασάς έφώναξε άπό-τό Ναυαρϊνο 
Πούσαι ρέ Χατζή—Χρήστο στρατηγέ δυο λόγια νά

( σου κρίνω
Τ9 έχεις ρέ Χατζή—Χρήστο στρατηγέ, πού πάς μέ

(τούς ραγιάδες
"Ελα νά προσκυνήσεις τον πασά νά πάς μέ τούς πασά-

(δες
Δεν είμαι νύφη νιόνυφη γιά νά σέ προσκυνήσω 
Εδώ μ9 έστειλε ή Βουλή γιά νά σέ πολεμήσω.

4. ΕΔΩ  ΤΟ Δ Ε Ν Ε  ΓΙΑ Λ Ο Β Α  ΤΟ Λ Ε Ν Ε  Π Α Α ΙΑ -  
ΒΑΡΙΝΟ

Μετά τήν θλιβερή καταστροφή τών 'Ελλήνων στή 
νήσο Σφακτηρία (26 9Απριλίου 1825) καί τήν ορι
στική αποχώρηση τού 'Ελληνικού στόλου από τον 
λιμένα τής Πύλου, δ 9Ιμβραήμ στενά πολιόρκησε από 
τήν ξηρά καί τήν θάλασσα τά φρούρια Νεοκάστρου— 
Ναυαρίνου καί έφερε σέ πολύ δύσκολη θέση τούς πο- 
λιορκημένους °Ελληνες. Στις σφοδρές επιθέσεις τών 
Τούρκοαιγυπτίων προσετέθη τώρα καί τό φάσμα τής 
πείνας καί τής δίψας. ”Εφθασαν σέ απελπιστική κατά
σταση. Καί παρά ταύτα απορρίπτουν προτάσεις τού 
9Ιμβραήμ γιά συνθηκολόγηση. 'Η  Λαϊκή Μούσα ύμνεϊ 
τήν ηθική αντοχή τών πολιορκημένων καί εξυψώνει 
τήν απόφασή τους νά ζήοουν ελεύθεροι.

ΕΔΩ  ΤΟ Δ Ε Ν Ε  ΓΙΑ Λ Ο Β Α  ΤΟ ΛΕ Ν Ε  ΝΑΥΑΡΪΝΟ  
(  Παραλλαγή )

Νάταν ήμέρα θλιβερή καί νύχτα πουντιασμένη 
πού κίνησε δ Μπραήμ πασάς από τήν 9Αλεξάνδρα 
γιά νά σκλαβώση τό Μωριά καί δλη τήν 'Ελλάδα 
Φέρνει τ9 ασκέρια διαλεχτά δλο στραβαραπάδες 
Στήν Καλαμάτα πέρασε καί στήν Μοθώνη πάει 
Στήν πύλο πήγε κι άραξε δίπλα στον Ναυαρϊνο 
Συχνολαλοϋνε οι σάλπιγγες βροντάνε τά κανόνια 
κι οι "Ελληνες άγνάντευαν από τήν Ζαρναούρα 
ni0vow  καί γράφουν γράμματα τά στέλνουν στον

(  Μπραήμη
Μπραήμη πάρ9 τά ασκέρια σου σύρε στήν 9Αλεξάνδρα 
Τί έδώ τό λένε Γιάλοβα τό λένε Ναυαρϊνο 
Τρών τά ποντίκια ζωντανά καί τά σκυλιά ψημένα 
καί ένα κεφάλι σκύλινο μεσ9 τον νταβά ψημένο 
Πέντε άδελφούλια τρώγανε καί λιανοτραγουδάνε 
Γλυκό πού είναι τό σκυλί γιά τήν 9Ελευθερία

5. ΕΓΩ  Σ Ο Υ  ΛΕΩ  Α Γ ΓΕ Λ Ω ...
(  Παραλλαγή )

9Εγώ σού λέω 9Αγγέλω, δέν μπορώ κι εσύ παιχνίδια
( θέλεις

Θέλεις στήν κούνια βάλεμε, θέλεις μεσ9 στο μπεσίκι 
καί πές τραγούδια τού σεβντά τραγούδια τού πολέμου 
κι έδώ τό λένε Νιόκαστρο τό λέν Παλιαβαρίνο 
Τρών τά ποντίκια ζωντανά καί τά σκυλιά ψημένα 
κι ένα κεφάλι σκύλινο, μεσ9 τον νταβά ψημένο
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Γχραβονρα από τήν ναυμαχία του Ναυαρίνου πού σήμανε το τέλος τής περήφανης τουρκοαιγυπτιακής άρμάδας χαΐ την ανατολή 
τής * Εθνικής μας ανεξαρτησίας μετά από αγώνες χαΐ θυσίες έπτά ολοκλήρων χρόνων.

πέντε άδελφούλια τρώγανε το σκύλινο κεφάλι, 
και ένας τον Άλλον λέγανε, κι ένας Άλλον λένε:
«Γλυκά πούναι, ρ9 αδέρφια, τά σκυλιά, γλυκά και τά

( ποντίκια».

6. ΓΙΩ Ρ ΓΗ  Μ Ο Υ

«Γιωργή μου τι στολίζεσαι και βάνεις τ  Άρματά σου, 
Θέλω νά πάω στο Νιόκαστρο πού γίνονται οι πολέμοι 
κι αν πολεμήσουν και σφαγώ κι αδίκως με σκοτώ-

( σουν
Δεν έχω μάνα νά με κλαίη κύρη νά με λυπάται 
9Εσέ σέ κλαϊν τά νιάτα σου, σε κλαιν τ Άρματά σου.

7. Ε Σ Ε ΙΣ  Π Α ΙΔΙΑ  ΤΟΥ Ν ΙΟ ΚΑΣΤΡΟ Υ  
( παραλλαγή )

9Εδώ τό λένε Νιόκαστρο το λένε Παλιαβαρίνο 
Τρων τά ποντίκια ζωντανά και τά σκυλιά ψημένα 
κι ένα κεφάλι ανθρώπινο μεσ9 τον νταβά βαλμένο 
Και τό κεφάλι μίλησε και τό κεφάλι λέει 
—"Αν είστε άνθρωποι Χριστιανοί μην τρώτε από τό

(  κεφάλι
Κι ό Καπετάνιος π9 Ακούσε πολύ του βαρυφάνη 
Κι είπε στούς γύρω Χριστιανούς πού νηστικοί προσ-

(μένουν:
—Παιδιά έσεΐς του Νιόκαστρου καί του Παλιαβαρίνου 
μην τρώτε από τό κεφάλι σας, πού έχετε ψημένο 
Γιατί είναι κεφάλι Χριστιανού κεφάλι από τούς δικούς

(μας
Καί άν του κάνουμε κακό, πολύ κακό μάς βρίσκει 
Καί τότε έδώ πεθαίνουμε, στο φρούριο κλεισμένοι

Τήν ναυτική παρέμβαση τού Ναυαρίνου, γνωστή 
«ώς Ναυμαχία τού Ναυαρίνου», ή Λαϊκή Μούσα τήν 
τραγούδησε με τό παρακάτω δημοτικό τραγούδι:

ΞΗ Ν ΤΑ Κ ΑΡ ΑΒ ΙΑ Κ ΙΝ Η ΣΑΝ

Ξ?]ντα καράβια κίνησαν από μέσα τήν Ευρώπη 
Τά είκοσι είναι 9Εγγλέζικα, τά είκοσι τής Γαλλίας 
Καί τ Άλλα είναι τού Μόσχοβα τού Βασιλιά τού Ρώσου 
9Από τήν Πάτρα πέρασαν Κορώνη καί Μοθώνη 
Στήν Πύλο. πήγαν καί Άραξαν δίπλα στο Ναυαρίνο 
Πιάνουν καί γράφουν μιά γραφή καί στέλνουν στο

( Μπραήμη
—Μπραήμη πάρε τ ασκέρια σου φύγε στήν 9 Αλεξάν-

I δρα
'Η  'Ελλάδα δεν είναι έρημη έχει καί Συμμάχους 
καί πολεμάει γιά τό ψωμί γιά τήν 9Ελευθερία.

Στούς τόσον δοξασμένους τόπους τού Νιόκαστρου 
καί τού Ναυαρίνου ό επισκέπτης σήμερα δεν θά ξανα- 
δή τήν Άγρια όψη τού πολέμου.

Αλλα ένα ευχάριστο καί ρομαντικό τοπίο. Στο 
χώρο τους θά δοκιμάοη Άλη τήν χαρά τής ζωής καί 
τις ίδιες ψυχικές συγκινήσεις, πού δοκίμασε στα πα
λιά τά χρόνια καί ό λαός μας Άν άναλογισθή τήν παλιά 
δοξασμένη καί τόσο φωτεινή έποχή τού θρυλικού9 21.

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α
Μωραΐτικα Τραγούδια—Κορώνης καί Μεθώνης 

Γ. Ταρσούλη 9Αθήναι 1944, Δημήτρη Μουρδουκούτα, 
Περιοδικόν «9Αρχειον Μεσσηνίας» άριθ. Φυλ. 18, 
Καλαμάτα Μάρτιος τού 1956, Σελίς 76, Περιοδικόν 
Φιλιατρά, Τεύχος 4, τον 1960.
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ΝΕΟΙ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΕΣ

Κατά τό Α ' 15θήμερο ’Οκτω
βρίου 1977 κατετάγησαν στο Σώμα 
114 Ιδιώτες έκπληρώσαντες τις στρα
τιωτικές τους ύποχρεώσεις, οί όποιοι 
έκπαιδεύονται ώς Δόκιμοι Χωροφύλακες 
στο Π.Σ.Ο.Χ. Κρήτης.

Στο Π.Σ.Ο.Χ. Κρήτης έπίσης συνεχεί- 
ζεται ή έκπαίδευση 100 άκόμα ιδιωτών 
νέων, ώς Δοκίμων Χωροφυλάκων.

Κατά τό Α ' 15θήμερο του μηνός ’Οκ
τωβρίου ώνομάσθησαν Χωροφύλακες και 
έτοποθετήθησαν σέ διάφορες Υπηρεσίες 
Χωροφυλακής, 87 νέοι ιδιώτες οί όποιοι 
έκπαιδεύθηκαν στο ίδιο Π.Σ.Ο.Χ.

ΕΚΠ ΑΙΔΕΥΣΙ ΔΟΚΙΜ ΩΝ  
ΣΤ ΙΣ  ΣΧΟΛΕΣ  

Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η Σ

Σ .A . X Κατά τήν τρέχουσα σχολική 
περίοδο έκπαιδεύονται στην Σχολή ’Α 
ξιωματικών Χωροφυλακής, ή όποια, 
όπως είναι γνωστό, λειτουργεί σάν άνώ- 
τατο έκπαιδευτικό ίδρυμα, 421 Δόκιμοι 
’Αξιωματικοί. ’Από τούς έπιτυχόντες 
στον τελευταίο διαγωνισμό τής Σ.Α.Χ. 
πού έγινε τον περασμένο ’Ιούλιο, προσ
κλήθηκαν και έκπαιδεύονται ώς Π ρ ω 
τ ο ε τ ε ί ς  (Α'. τάξη) Δόκιμοι ’Αξιωμα
τικοί, 200 άνδρες του Σώματος. Στή 
Β'. τάξη φοιτούν 131 Δόκιμοι καί στήν 
Γ '. τάξη (τελειόφοιτοι) 90 Δόκιμοι οί 
όποιοι θά όνομασθοϋν ’Ανθυπομοί
ραρχοι μετά τήν λήξη τής έκπαιδεύσεώς 
τους τό  ̂1978, καί θά έπανδρώσουν διά
φορες Ύττηρεσίες Χωροφυλακής.

Σ . Ο . Χ . :  Στή Σχολή Ύπαξιωματικών 
Χωροφυλακής προσκλήθηκαν τελικά 790 
ύποψήφιοι άπό τούς έπιτυχόντες στον 
τελευταίο διαγωνισμό πού έγινε στήν 
’Αθήνα καί στήν Θεσσαλονίκη τον 
’Ιούλιο 1977.

Οί νέοι Δόκιμοι Ύπαξιωματικοί (Ενω
μοτάρχες) έκπαιδεύονται στήν Κεντρική 
Σχολή (Σ.Ο.Χ. ’Αθηνών) καί στο Π.Σ. 
Ο.Χ. Ρόδου. ’Ανάμεσα σέ αύτούς ύπάρ- 
χουν 598 ιδιώτες, άπόφοιτοι Γυμνασίου, 
πού δέν έχουν έκπληρώσει τήν στρατιω
τική τους θητεία, οί όποιοι μετά τό τέλος 
τής έκπαιδεύσεώς τους, στά μέσα τοϋ 
1978, θά όνομασθοϋν ’Ε ν ω μ ο τ ά ρ 
χ ε ς  καί θά πυκνώσουν τις τάξεις τών 
βαθμοφόρων τοϋ Σώματος. Οί ύπόλοιποι 
192 Δόκιμοι προέρχονται άπό 130 άπο- 
φοίτους καί 60 μή άποφοίτους Γυμνασίου 
άνδρες τοϋ Σώματος.

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙ
ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ

Στο Κέντρο Μετεκπαιδεύσεως Άνθυ- 
πασπιστών (ΣΕΜΑ) πού λειτουργεί στο 
Κέντρο Παραγωγικότητος (ΕΛΚΕΠΑ)

πού βρίσκεται στήν ’Αθήνα (Καπόδι- 
στρίου 8), προσκλήθηκαν συμπληρωμα
τικά γιά μετεκπαίδευση 35 άκόμη Ά νθ υ
πασπιστές, έκτος άπό τούς άρχικά 30 
έπιλεγέντες. Δηλαδή ό άριθμός των με- 
τεκπαιδευομένων άνέρχεται σέ 65.' Σύμ
φωνα μέ σχετική τοϋ ’Αρχηγείου διατα
γή ή μετεκπαίδευση άρχισε τήν 10-10- 
1977 καί θά λήξη 30-6-1978.

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΧΩΡΟΦ ΥΛΑΚΕΣ

Γιά τό τόσο λεπτό καί σοβαρό θέμα τής 
παροχής προστασίας καί ήθικής συμπα- 
ραστάσεως τοϋ Σώματος σέ έκείνους πού 
άποστρατεύονται καί θέλουν νά έργα- 
σθοΰν, έφόσον έχουν τις ικανότητες καί 
τά άπαιτούμενα προσόντα, σέ ’Οργα
νισμούς, Νομικά Πρόσωπα ή ’Επιχειρή
σεις, κ.λ.π. Δημοσίου ή ’Ιδιωτικού χα- 
ρακτήρος, έχει έκδηλωθή έμπρακτα, κατά 
καιρούς, τό ένδιαφέρον τοϋ Σώματος. 
Έχει μάλιστα ληφθή πρόνοια ώστε νά 
έχουν οί ένδιαφερόμενοι καί νομική 
προστασία άναφορικά μέ τις άποδοχές 
τους πού είναι σχεδόν άντίστοιχες μέ 
τών ύπηρετούντων στο Σώμα όμοιοβά- 
θμων τους. Ή  προστασία αύτή άφοροϋσε 
μέχρι τελευταία, τούς άφυπηρετήσαντες 
Ύπαξιωματικούς μόνον καί Χωροφύλα
κες. Τώρα όμως προστατεύονται καί οί 
προϋπηρετήσαντες στο Σώμα ώς Ά ν 
θ υ π α σ π ι σ τ έ ς  οί όποιοι μπορούν 
νά δισρισθοΰν Π ρ ό σ θ ε τ ο ι ,  σύμ
φωνα μέ τά κριτήρια καί τις προϋποθέ
σεις πού όρίζει ό Νόμος γιά τούς Ύπα- 
ξιωματικούς καί τούς Χωροφύλακες. 
Γιά τό θέμα αύτό έχουν δημοσιευθή: 
Τό Ν.Δ. 755J1970 (Φ.Ε.Κ. 278]1970 τ.Α'), 
ό Ν. 671]1976 (Φ.Ε.Κ. 204]1976 τ. Α'.), 
αί ύπ’ άριθ. 501]22]33α]1976 καί 405]1 
]6Θ]1977 Διαταγαί τοϋ ’Αρχηγείου κ.ά.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Κ ΑΙ ΣΥΜΠΕ
ΡΙΦΟΡΑ ΑΝΔΡΩΝ ΧΩ ΡΟ Φ Υ
ΛΑΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Έκδόθηκε ή ύπ* άριθ. 710]15]2 έ.ε. Δια- 
ταγή τοϋ ’Αρχηγείου μέ σαφείς καί άνα- 
λυτικές όδηγίες άναφερόμενες στήν έξα- 
σφάλιση όλων τών άπαραιτήτων άπό 
άστυνομικής πλευράς συνθηκών καί προϋ
ποθέσεων γιά τήν προστασία τής έννό- 
μου τάξεως καί τής ειρήνης τών πολι
τών, κατά τις βουλευτικές έκλογές τής 
20ης τρέχοντος μηνός. Περιέχει έπίσης 
ή διαταγή αύτή καί βασικές κατευθύν
σεις γιά τούς διοικοϋντες βαθμοφόρους 
τοϋ Σώματος γιά νά έφαρμόσουν μέ πολλή 
προσοχή καί άντικειμενικότητα τίς ίσχύ- 
ουσες διατάξεις τοϋ Συντάγματος, τής 
έκλογικής νομοθεσίας, τοϋ Κανονισμού 
Χωροφυλακής, τών Υπηρεσιακών Δια
ταγών κ.λ.π. ’Επίσης συνιστάται σέ όλα 
τά άστυνομικά όργανα, άνεξάρτητα άπό 
τό βαθμό καί τή θέση τους στήν ίεραρχία 
τοϋ Σώματος, νά άπέχουν άπό κάθε μορ
φής πολιτική συζήτηση καί έκφραση

τών πολιτικών τους πεποιθήσεων ή όποια- 
δήποτε άλλη πολιτική έκδήλωση 
ή παρεμφερή ένέργεια, ή όποια είναι έν- 
δεχόμενο νά θεωρηθή μεροληπτική καί νά 
δημιουργήση άφορμές ή δυσμενή σχό
λια τοϋ κοινοϋ εις βάρος τών ίδιων καί 
τοϋ Σώματος, νά φροντίσουν δέ μέ κάθε 
τρόπο νά συνδράμουν τούς πολίτες νά 
έκφράσουν έλεύθερα καί άνεπηρέαστα 
τήν θέλησή τους κατά τίς έκλογές.

Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Ι Σ

Κατά τό 2μηνο ’Οκτωβρίου—  Νοεμ
βρίου 1977 έπραγματοποιήθηκαν ή συ
νεχίζονται άκόμη οί κάτωθι μετεκπαιδεύ
σεις ή σεμινάρια άνδρών Χωροφυλακής: 
1) ’Ανώτεροι ’Αξιωματικοί 75 στήν 
Υ.Μ.Μ.Χ. Π. Πρωτευούσης γιά λήψη 
μέτρων τάξεως καί άντιμετώπιση έκτά- 
κτων καταστάσεων, 2) Ά νδρες τής 
Υ.Μ.Μ.Χ. Π. Πρωτευούσης σέόμάδες, 
στο Λαγονήσι Αττικής γιά μετεκπαί
δευση στή Τέχνη ΤΖΟΥΝΤΟ—ΚΑΡΑ- 
ΤΕ(3-10-1977 μέχρι 31-12-1977), 3) Υ π ο
μοίραρχος 1 γιά άνάλυση συστημάτων 
έπί 5μηνον, (έναρξη 18-10-1977) καί 4) 
Υπομοίραρχος 1 γιά πληροφοριακά 
συστήματα διοικήσεως, έπί 3μηνον (έναρ
ξη 25-10-1977) στήν Εταιρία CONTROL 
DATA (Αθήνας), 5) Ύπαξιωματικοί 40 
γιά έπιμόρφωση σέ θέματα Τροχαίας 
(1—20-10-77) στή Σχολή Τροχαίας, 6) 
Οπλίτες 10 γιά θέματα φωτογραφικής 

Τέχνης στήν Ε.Υ.Β. Ελλάδος (Θεσσα
λονίκη 17] 10—5-11-77.) 7) Χωροφύλακες 
6 γιά θέματα τηλεπικοινωνιακών μέσων 
στο Κ.Σ.Ν. Ελλάδος, Άμυγδαλέζα Πάρ
νηθας (20-10-1977— 20-11-1978) καί 8) 
Τεχνίτες Χωροφύλακες 20 γιά θέματα 
έπισκευής μεταφορικών μέσων ήτοι άνά 
10 στο Κ.Σ.Ν.Ε. (Αθήνας) καί στο 
Κ.Σ.Β.Ε. (Θεσσαλονίκη) άπό 20-10-1977 
μέχρι 20-1-1978.

ΥΠΑΞΙΩΜ ΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ Χ Ω 
ΡΟΦΥΛΑΚΕΣ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑ

ΝΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΟΡΙΟΝ 
Η Λ Ι Κ Ι Α Σ

Σύμφωνα μέ τά Ν.Δ. 465]1974 καί 139] 
1974, μπορούν νά διατηρηθούν στήν ένερ- 
γό τοϋ Σώματος ύπηρεσία, έφόσον έπιθυ- 
μοϋν, γιά νά συμπληρώσουν 25ετή ύπη
ρεσία στή Χωροφυλακή, άν καί κατα
λαμβάνονται άπό τό όριο ήλικίας τήν 
31-12-1977, οί κάτωθι 26 Ύπαξιωματικοί 
καί Χωροφύλακες : ’Ενωμοτάρχης ι 
ΚΟΣΙΝΑΣ Σωτήριος. Υπενωμοτάρχες: 
ΒΑΡΔΑΚΗΣ Δημήτριος, ΓΡΑΤΣΑΝΗΣ 
Εύάγγελος, ΔΗΜΟΥ ’Ιωάννης, ΔΗΜΟΥ 
Γρηγόριος, ΘΕΟΧΑΡΗΣ Θεόδωρος, 
ΚΕΜΕΤΖΕΤΖΙΔΗΣν Γεώργιος, ΚΡΗ-
ΤΣΩΤΑΚΗΣ ’Ιωάννης, ΜΑΚΑΡΙΟΣ 
Δημήτριος, ΜΕΣΣΑΡΙΤΑΚΗΣ Γεώργιος, 
ΜΗΤΣΗΣ Γεώργιος, ΜΠΑΣΙΟΣ Γεώρ

γιος, ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ Σπυρίδων, ΠΑΠΑ
ΔΟΠΟ ΥΛΟΣ Χρήστος, ΠΑΡΛΑΠΑ-
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ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΝΟΣ Εύάγγελος, ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ Γε
ράσιμος, ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ Γεώργιος, ΤΖΕ- 
ΜΑΝΑΚΗΣ Σταμάτιος, ΤΣΟΧΑΝΤΑ- 
ΡΗΣ Άνδρέας. Χωροφύλακες: ΑΝΤΩ- 
ΝΙΑΔΗΣ Βασίλειος, ΓΙΑΝΝΟΥ- 
ΛΑΚΗΣ ’Απόστολος, ΓΚΙΟΛΙΑΣ 
Κων]νος, ΚΟΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Φα
νούριος, ΚΟΥΤΑΛΑΣ Ιωάννης, ΛΑΓ- 
ΚΟΥΒΑΡΔΟΣ Κων]νος καί ΝΤΟΥ- 
ΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Ιωάννης.

Σχετική μέ τό θέμα αύτό είναι ή ύπ’ 
άριθ. 300]12]36 έ. δ. διαταγή τοϋ ’Αρχηγεί
ου.

ΝΕΑ ΚΑΠΑΡΤΙΝΟΑΔ ΙΑΒΡΟΧΑ 
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ

Στά πλαίσια τών ένεργειών τοϋ Α ρ 
χηγείου γιά μιά καλύτερη καλαισθητι
κή έμφάνιση των ’Αξιωματικών καί Ά ν- 
θυπασπιστών, άνήκει καί ό έφοδιασμός 
τους μέ έκσυγχρονιομένου τύπου κα- 
παρτινοαδιάβροχα. Γιάτό σκοπό αύτό τό 
Αρχηγείο προκήρυξε σχετικό διαγω
νισμό. ΟΙ προμηθευτές (κατασκευα
στές) α) ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΑΟΣ Σταϋρος 
(Τηλέφ. 3221-134. ’Αντιγόνης 75, Άθή- 
ναι) καί β) Α.Ε. Ν.Γ. ΛΟΥΡΙΔΑ Τηλέφ. 
3238-225, Άνδριανοϋ 91, Άθήναι) θά 
στείλουν συνεργεία στις έδρες τών Διοι
κήσεων Χωροφυλακής γιά νά πάρουν τά 
μέτρα άπό τούς ένδιαφερομένους βαθμο
φόρους. ΟΙ τυχόν κωλυόμενοι κατά τήν 
άφιξη τών συνεργείων στις ’Υπηρεσίες 
τους θά μπορσϋν νά άπευθυνθοϋν άργό- 
τερα μόνοι τους σέ Ιδιώτη ράπτη σύμφω
να μέ τις όδηγίες τών συνεργείων, γιά νά 
έξυπηρετηθοϋν.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ 
ΒΑΡΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ  

ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Τό έπίδομα οίκογενειακών βαρών είναι 
πάγιο παρακολούθημα τοϋ μισθοϋ καί 
υπολογίζεται στις 3μηνες άποδοχές πού 
παίρνουν άπό τις Διαχειρίσεις Χρηματι
κού Χωροφυλακής οί Συνταξιούχοι άν- 
δρες τοϋ Σώματος. Ό σ ο ι άνδρες μελ
λοντικά θά γίνονται συνταξιούχοι, μπο
ρούν νά ζητούν τή χορήγηση τού έπιδό- 
ματος αύτοϋ άπό τήν έναρξη τής είσπρά- 
ξεως τής συντάξεώς τους, δηλαδή άπό 
τήν έπομένη ήμέρα τής λήξεως τών άπο- 
δοχών 3μήνου πού έλάμβαναν. Σχετική 
μέ τό θέμα αύτό είναι ή ύπ’ άριθ. 501]9] 
5β έ.έ. διαταγή τοϋ ’Αρχηγείου.

ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΟ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Σύμφωνα μέ έγγραφο τού 'Υπουργείου 
Κοινωνικών 'Υπηρεσιών δέν θά έγκρί-

Τό πιστωτικό αύτό ίδρυμα είναι δη
μιούργημα τού Μετοχικού Ταμείου Στρα
τού τό όποιο είναι ό κυριώτερος μέτοχός 
του. Έχει έξελιχθή σέ σημαντικό οικο
νομικό φορέα πού λειτουργεί σάν ’Ανώ
νυμη 'Εταιρεία καί συνεισφέρει στήν 
άνάπτυξη τής Κρατικής ΟΙκονομίας, 
προσφέροντας άξιόλογες ύπηρεσίες στό 
’Εμπόριο, τήν Βιομηχανία, τόν Τουρι
σμό κ.ά. "Ετσι άξιοποιεΐ, ταύτόχρονα καί 
τις καταθέσεις τών πολυαρίθμων άποτα- 
μιευτών της, δηλαδή τών μερισματούχων 
καί μετόχων της στούς όποιους άνήκουν 
καί οί άνδρες τής Χωροφυλακής, καθώς 
καί άλλων σημαντικών οίκονομικών φο
ρέων (’Οργανισμών, Ταμείων κ.ά.).
Ή  Διοίκησή της ή όποια άναμφίβολα έπι- 
θυμεΐ νά έπεκτείνη περισσότερο τις 
συναλλαγές της μέ τούς άνδρες και τούς 
πολιτικούς ύπαλλήλους τής Χωροφυλα
κής', έγνώρισε άρμοδίως ότι παρέχει τίς 
άκόλουθες έξυπηρετήσεις: Δ ά ν ε ι α :  
Δίνει δάνεια στούς ύπηρετοΰντες καί 
τούς άποστράτους άνδρες καί πολιτι
κούς ύπαλλήλους Χωροφυλακής, άνά- 
λογα μέ τόν βαθμό τους καί τίς ίσχύουσες 
άποφάσεις τής Νομισματικής ’Επιτρο
πής. Τά Δάνεια αύτά είναι ύψους α) 24.000 
δραχμών, έξοφλούμενα σέ 12 Ισόποσες 
μηνιαίες δόσεις καί β) μέχρι 150.000 
δραχμών χορηγούμενα σέ έξαιρετικές 
περιπτώσεις δικαιούχων πρός κάλυψη 
σοβαρών, ή έπειγουσών ΜΗ στεγαστικών 
άναγκών τους, λόγω τών περιορισμών 
τής Νομισματικής ’Επιτροπής.

Τά Δάνεια πρέπει νά έξοφλοΰνται τό 
πολύ μέσα σέ ένα χρόνο μπορεί δέ νά 
παραταθή ή έξόφλησή τους γιά ένα άκόμη 
όμηνο, έφόσον καταβληθούν τά 50ο]ο 
τού δανείου. Ή  έγγύηση, σάν όρος τής 
χορηγήσεώς τους, ρυθμίζεται άνάλογα 
μέ τήν ιδιότητα καί τόν βαθμό τού αίτοΰν- 
τος καί καταβάλλεται προσπάθεια γιά 
τήν άπλούστευση τής διαδικασίας αύτής. 
’Εάν έχει τυχόν ληφθή δάνειον 24.000 
δραχμών, τότε τούτο συνυπολογίζεται, 
ώστε τό σύνολο τών δανείων νά φθάνη 
τελικά μέχρι τίς 150.000 δραχμές, κατά 
περίπτωση δανειοδοτήσεως.

Ε ι σ π ρ ά ξ ε ι ς  ύ π έ ρ  τ ρ ί τ ω ν :  
’Αναλαμβάνει τήν είσπραξη άπαιτήσεων 
τών πελατών της δηλαδή τήν είσπραξη 
ένοικίων, συναλλαγματικών ή τοκομε
ριδίων καί μερισμάτων καί ένεργεΐ σύμ-

νεται πλέον ή μετάβαση στό έξωτερικό 
γιά Νοσηλεία σέ κανένα άσθενή πού είναι 
άσφαλισμένος στό Δημόσιο: 1) έάν δέν 
έχει προκαθορισθή ή ήμερομηνία τής 
συναντήσεώς του μέ τόν ειδικό ίατρό πού 
θά τόν έξετάση, 2) έφόσον δέν έχει 
έξασφαλισθή κρεββάτι στό Νοσηλευτι
κό Ίδρυμα στό όποιο πρόκειται ό ένδια- 
φερόμενος νά νοσηλευθή καί 3) ή δαπάνη 
διαμονής τών άσθενών τής 'κατηγορίας 
αύτής καί τών συνοδών τους θά άναγνω-

φωνα μέ τίς όδηγίες τους.
Π λ η ρ ω μ έ ς  π ρ ό ς  τ ρ ί τ ο υ ς :  

Ό  καταθέτης μπορεί νά έξουσιοδοτήση 
τήν Τράπεζα νά χρεώση τόν λογαριασμόν 
του, όπότε αύτή άναλαμβάνει έξοφλήσεις 
λογαριασμών τοϋ Ο.Τ.Ε. γιά τηλέφωνα 
τής περιοχής ’Αθηνών—Πειραιώς ή φό
ρου εισοδήματος τής ίδιας περιοχής, τήν 
άποστολήν φοιτητικού συναλλάγματος 
στό έξωτερικό καί διάφορες άλλες πλη
ρωμές καθ’ ύπόδειξη κάθε πελάτου της 
κ.ά.

Λ ο γ α ρ ι α σ μ ο ί  Π λ η ρ ω μ ή ς  
άποδοχών Π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ :  Γιά τό 
άνοιγμα αυτών τών λογαριασμών άκο- 
λουθεΐται ώρισμένη διαδικασία. Οί λο
γαριασμοί είναι: α) Τό Ταμιευτήριο καί β) 
ΟΙ τρεχούμενοι Λογαριασμοί καταθέ
σεων. Είναι άπολύτως προσωπικοί καί 
άπόρρητοι. Μπορεί όμως νά είναι καί 
κοινοί, άνάλογα μέ τίς όδηγίες τού κα
ταθέτου, στό όνομα τής συζύγου, τού 
τέκνου ή άδελφοΰ του κ.λ.π. Σήμερα τό 
έπιτόκιο τής καταθέσεως Ταμιευτηρίου 
είναι 7ο]ο γιά κάθε χρόνο, ένώ τό έπιτό
κιο τών τρεχούμενων λογαριασμών κα
ταθέσεων είναι 6,5ο]ο γιά κάθε χρόνο. 
Καί στίς δύο περιπτώσεις οί τόκοι κεφα- 
λαιοποιοΰνται έάν δέν άναληφθοΰν. Οί 
λογαριασμοί καταθέσεων συντελούν στήν 
δημιουργία άποταμιευτικοϋ πνεύματος, 
τήν συγκέντρωση κεφαλαίου άπό τό 
άποταμιευτήν κ.λ.π.

Ε ξ υ π η ρ έ τ η σ η  Ν ο μ ι κ ώ ν  
Π ρ ο σ ώ π ω ν  κ.ά. Ή  Γενική Τράπεζα 
έπίσης άναλαμβάνει τήν έξυπηρέτηση 
Ν.Π.Δ.Δ. πού έλέγχονται άπ’ αύτή 
ή τών ’Ασφαλιστικών Ταμείων τού Προ
σωπικού τών ’Ενόπλων Δυνάμεων καί 
τών Σωμάτων Ασφαλείας κ.λ.π. άνάλογα 
μέ τήν είδική μορφή κάθε ’Οργανισμού. 
Δηλαδή ένεργεΐ εισπράξεις ή τραπεζικές 
τους γενικά έργασίες, τήν πληρωμή με
ρισμάτων, τήν παρακολούθηση τών Λογα
ριασμών καταθέσεών τους, διαθεσίμων 
καί Ταμιακής διαχειρίσεως κ.ά.

Λεπτομέρειες γιά όλα τά προαναφερ- 
θέντα άναφέρονται στήν ύπ* άριθ. 212] 
5]Ια έ.έ. Διαταγή τοϋ ’Αρχηγείου Χωρο
φυλακής, όπου ύπάρχει καί πίνακας τών 
λειτουργούντων σέ όλη τή χώρα 39 Υ π ο
καταστημάτων τής Γενικής Τραπέζης 
πρός έξυπηρέτηση τών ένδιαφερομένων.

ρίζεται άπό τό Δημόσιον μόνον όταν τά 
Ξενοδοχεία στά όποια διέμειναν είναι μέ
σης τάξεως καί όχι πολυτελή.

Τό μέτρον αύτό έλήφθηκε γιά τήν κα
λύτερη έξυπηρέτηση τών άσθενών πού 
είναι άσφαλισμένοι στό Δημόσιο καί 
τήν ταύτόχρονη διασφάλιση τοϋ Δη
μοσίου συμφέροντος. Γιά τό θέμα αύτό τό 
’Αρχηγείο έξέδωκε τήν ύπ’ άριθ. 315] 1 ] 
74 έ.έ. διαταγή.



ε π ικ α ιρ ο τη τε ς
Ειδήσεις και σχόλια άπό την δραστηριότητα 

τω ν  Υ π η ρ ε σ ι ώ ν  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς .

Α Ν  Α Κ Ο Ι Ν Ο Σ Ι Σ

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον του Οικοδομικού Συνεταιρισμού ’ Αξιωμα
τικών καί Άνθυπασπ ιστών Χωροφυλακής,

ά ν α κ ο ι ν ο ι
πρός τά μέλη του δτι ώρίσθη Γενική Συνέλευσις τών μελών τού Συνεται
ρισμού διά τήν 27-11-1977 ήμέραν Κυριακήν καί ώραν 1 0 .0 0 ', εις τήν αί
θουσαν Κινηματογράφου της Σχολής Χωροφυλακής.

”Αν κατά τήν άνωτέρω ήμερομηνίαν δέν διαπιστωθή άπαρτία, ή Συνέ- 
λευσις θά άναβληθή διά τήν έπομένην Κυριακήν 4-12-1977 τήν ιδίαν 
ώραν καί εις τόν αύτόν χώρον χωρίς άλλην είδοποίησιν.

Διευκρινίζεται δτι έπειδή ή δημιουργία τής άπαιτουμένης άπαρτίας 
κατα τήν πρωτην Συνέλευσιν είναι έκ τών πραγμάτων άδύνατος καί θά 
αναβληθή όπωσδήποτε, καλούνται τά μέλη δπως προσέλθουν είς τήν Γ .Σ . 

f-1 2 -1 9 7 7  ή όποία θά πραγματοποιηθή άνεξαρτήτως άριθμού μελών! 
Επίσης έπειδή τά θέματα τά όποια θά συζητηθούν, είναι ζωτικής σημα- 

χί  7 ? 1 μ,€Χάλτϊς σπ°υδαιότητος διά τά μέλη, παρακαλούνται πάντες δπως 
έπιδείξουν Ενδιαφέρον καί προσέλθουν είς τήν Γενικήν Συνέλευσιν οΐ δέ 
Διοικηταί Υτυηρεσιων να διευκολύνουν τούς ύπ* αύτούς καί νά τούς πα
ροτρύνουν νά συμμετάσχουν.

Διά τό Διοικητικόν Συμβούλιον 

* Ο Γενικός Γραμματεύς ‘ Ο Πρόεδρος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜ ΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π ΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Ταγματάρχης Ταξίαρχος

Ό  κ. ΑΛΕΞ. ΚΛΑΔΟΣ, Γενικός Διευ
θυντής του Υπουργείου Εμπορίου, άπέ- 
στειλε πρός τό Περιοδικόν «ΕΠΙΘΕΩ- 
ΡΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ» Επιστολήν 
μέ τήν όποιαν έξέφρασε τάς εύχαριστίας 
του διά τόν Ενωμοτάρχην κ. ΑΛΕΞΙΟΥ 
καί Χωροφύλακα κ. ΣΤΑΣΙΝΑΚΗΝ του 
Τμήματος Τροχαίας Κινήσεως Γλυφάδας 
οί όποιοι μέ πολιτισμένην συμπεριφοράν 
καί μέ ζήλον άνώτερον τού ύπηρεσιακώς 
έπιβαλλόμενου, παρέσχον είς αύτόν άμέ- 
ριστον βοήθειαν είς πρόσφατον τροχαιον 
του άτύχημα. Ιδιαιτέρως τονίζει είς τήν 
Επιστολήν του τήν μεγάλην ευγένειαν 
των ώς άνω όργάνων καί τόν τρόπον, μέ 
τόν όποιον Επεληφθησαν του άτυχήματος 
πού μόνο είς πολιτιστικώς προηγμένας 
χώρας συναντά κανείς. «Ξεκινά άπό τήν 
Επιθυμία μου, ώς άναγράφει, νά άνταμει- 
φθεΐ ήθικά ή ύπηρεσία Τροχαίας Χωρο
φυλακής γιά τή σημαντική καί άξιόλογη 
προσφορά της πρός τούς αύτοκινητιστάς, 
είς τρόπον ώστε νά απαλύνει τις πικρίες 
πού δέχεται πολύ συχνά ή Τροχαία άπό 
τούς περισσοτέρους άπό Εμάς, γιά κάθε 
παρατήρηση, σύσταση, ή καί άκόμα καί 
ποινή πού δίκαια μάς Επιβάλλει γιά τή 
προστασία μας καί μόνο».

ΜΕΤΑ άπό πρόσφατον τροχαιον άτύ- 
χημά του όκ. Λουκάς ΜΠΑΚΑΛΗΣ άπέ- 
στειλέ πρός τήν Ά νωτ. Διοίκησιν Χωρο
φυλακής Κρήτης Επιστολήν μέ τήν όποιαν 
έξήρε τάς φιλότιμους προσπάθειας καί τά 
αισθήματα άνθωπισμοϋ καί άγάπης τών 
άνδρών του Σταθμού Χωροφυλακής Πα- 
χείας Άμμου Κρήτης, μέ τά όποια τόν 
περιέβαλον καί διά τήν άμέριστον συν

δρομήν των είς αύτόν. Μεταξύ άλλων είς 
τήν Επιστολήν του άνέφερε καί τά Εξής :

«Μ ετά τήν άναχώρησή μου άπό τόν 
τόπο τού δυστυχήματος οί άνδρες του 
Σταθμού Χωροφυλακής παρέμειναν Εκεί 
καί συνεκέντρωσαν δλα τά πράγματα 
τά όποιαάπέστειλαν είς τήν ’Αθήνα. ’Επι
κοινωνούσα τηλεφωνικώς γιά διάφορα θέ
ματα καί πάντοτε σέ κάθε τηλεφωνική 
Επικοινωνία μου ό Διοικητής τού Σταθμού 
’Ενωμοτάρχης κ. Μιχ. ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ 
μοΰ άπαντοΰσε μέ ζεστή φιλική φωνή καί 
με διάθεση έξυπηρετήσεως καί εϋρισκε 
τήν εύκαιρία νά μοΰ άπευθύνει λόγια πα- 
ρήγορα ήθικής συμπαραστάσεως. Ό λ α  
τά άντικείμενα πού έγκατελήφθησαν στον 
τόπο τού δυστυχήματος εύρέθηκαν άπεί- 
ραχτα άπό άνθρώπινα χέρια. ’Επειδή νο
μίζω δτι ή συμπεριφορά καί οί Ενέργειες 
αύτές τού Διοικητοΰ τού Σταθμού Χωρο
φυλακής Παχειάς Άμμου καί τών άνδρών 
του δέν ύπαγορεύθηκαν άπλά καί μόνο 
άπό ύπηρεσιακή ύποχρέωση, άλλά ξεπή- 
δησαν άπό βαθύτερα αισθήματα άνθρω- 
πισμοΰ καί άγάπης πρός τόν άγνωστο 
πάσχοντα συνάνθρωπο καί Επειδή ό ’Ενω
μοτάρχης κ. Ζαχαράκης έκινήθη στις 
πράξεις του πέρα άπό τό ύπηρεσιακό κα
θήκον, άπό καθαρό άλτρουϊσμό καί άνθρώ 
πινη άλληλεγγύη, άναφέρω τήν συμπε- 
ροφορά του, ώστε μέ αύτό τόν τρόπο νά 
Εκφράσω τά άπειρα συναισθήματα ευγνω
μοσύνης μου καί νά άπευθύνω διά μέσου 
‘Υμών ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ γιά δτι 
έκαναν. Πράξεις σάν κι’ αύτές κοσμούν 
καί τιμούν δχι μόνο τά δργανα τής Χωρο
φυλακής, άλλά καί τόν ΑΝΘΡΩΠΟ γε
νικά».

Ο κ. Γ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ, άποχωρή-

σας άπό τήν Διεύθυνσιν τού Καζίνου 
Πάρνηθος, δι’ Επιστολής του πρός τόν 
Αρχηγόν τού Σώματος Αντιστράτηγον 
κ. Νικόλαον ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΝ έξέφρασε 
τάς εύχαριστίας του διά τόν Μοίραρχον 
κ. Δερμάνην καί ‘Υπομοίραρχον κ. 
Βεροιόπουλον μέ τούς όποιους είχε 
καθημερινώς ειλικρινή συνεργασία. «Ή - 
το ή εύκαιρία, ώς άνέφερεν, νά Εκτιμήσω 
Ιδιαιτέρως τόν ίκανόν καί πολιτισμένον 
τρόπον, ώς καί τήν λεπτότητα μέ τήν 
όποιαν διεκπεραιώνουν ούτοι καί οί 
ύπ’ αύτούς άνδρες, τά καθήκοντά τους. 
Μέ Εντυπώσιασαν δέ ιδιαιτέρως ή τόσον 
ύπεύθυνος καί άμεπτος αύτών συμπερι
φορά, δσον καί ή αυστηρά προσήλωσις 
αύτών πρός τό καθήκον. Ή  Επιλογή 
τοιούτων άξιων Αξιωματικών είναι πρός 
τιμήν τού Σώματος τής Χωροφυλακής καί 
συντείνει τά μέγιστα είς τήν, ώς διεπί- 
στωσα, μεγάλην Εμπιστοσύνη καί σεβα
σμόν τών όποιων τυγχάνει, έκ μέρους τού 
κοινού γενικώς, ή Χωροφυλακή».

Η ΣΥΜΒΟΛΗ τών άνδρών τού Σώμα
τος καί ή άποτελεσματική συμμετοχή 
αύτών είς τήν κατάσβεσιν τών πυρκαΐών 
έξαίρεται μέ τάς κατωτέρω δημοσιευομέ- 
νας έπιστολάς τών Εκπροσώπων τής Πο
λιτείας. Οΰτω ύπό τού Νομάρχου Φθιώ- 
τιδος άπεστάλη πρός τόν κ. Αρχηγόν ή 
Εξής Επιστολή: «Κύριε Αρχηγέ. Ταγμέ
νοι άπό τήν Πολιτείαν γιά τήν Εφαρμογή 
τών Νόμων καί τήν Επικράτηση τού δι
καίου δώσατε ένα ξεχωριστό «παρών» 
μέ τήν ήρωΐκή συμμετοχή Αξιωματικών 
‘Υπαξιωματικών καί ‘Οπλιτών στήν κα
τάσβεση τών μεγάλων πυρκαΐών πού ξέ
σπασαν στο Νομό μας. ‘Ο ήρωϊσμός καί 
ή αύταπάρνηση τών Αξιωματικών καί 
‘Οπλιτών, πού πλησίαζε τά σύνορα τής 
αύτοθυσίας μοΰ έδωσε τήν εύκαιρία νά 
διαπιστώσω γιά μιά άκόμη φορά στόν 
ειρηνικό στίβο τό ύψηλό φρόνημά τους, 
τήν άφοσίωσή τους στό καθήκον καί τήν 
Πατρίδα, τήν ευσυνειδησία στήν Εκπλή
ρωση τού καθήκοντος καί Ιδιαίτερα τό 
λαμπρό ήθος καί τήν άγωνιστικότητάτους. 
Είμαι βέβαιος, δτι μέ τήν ίδια άπαράμιλλη 
αύτοθυσία θά άγωνισθοΰν στή μάχη γιά 
τήν διατήρηση τής γαλήνης στόν τό
πο, πιστοί τη ρητές τών ύποθηκών τού 
δοξασμένου καί τιμημένου Σώματος τής 
Χωροφυλακής. Αισθάνομαι έντονη ψυ
χική άνάγκη νά Εκφράσω τά θερμά 
μου συγχαρητήρια, τόν θαυμασμόν μου, 
τις εύχαρισττίες μου καί τήν άπόλυτη 
ικανοποίησή μου πρός δλους τούς 
Αξιωματικούς, Ύπαξιωματικούς καί ‘Ο
πλίτες πού συμμετεΐχον στήν μεγάλη 
μάχη τής φωτιάς. ’Επιτρέψτέ μου, κ. 
κ. Αρχηγέ, νά σάς συγχαρώ θερμότατα 
γιά τά Επίλεκτα στελέχη καί τούς άφω- 
σιωμένους Όπλΐτες, πού διοικείτε στό 
Σώμα τής Χωροφυλακής. Αληθινά εί
μαι εύτυχής, πού τούς γνώρισα άπό 
κοντά καί έζησα μαζί τους τόν πυρετό τού 
θανάτου στήν κατάσβεση τών πυρ
καΐών».

ΕΙΣ τήν ήμερησίαν Εφημερίδα τών 
Πατρών «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» Εδη- 
μοσιεύθη ευχαριστήριος, Επιστολή τού 
κ. Κων. ΜΑΝΤΕΛΗ πρός τούς άνδρας 
τού Άστυν. Τμήματος Δροσοπηγής Ά ρ -  
της διά τήν πολύτιμον καί σωτήριον 
βοήθειάν των, δταν ό άνωτέρω εύρέθη Εν 
ώρα νυκτός είς λίαν Επικίνδυνον κατά- 
στασιν. *Η Επιστολή έχει ώς Εξής:
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«Ό  ύπογεγ ραμμένος Κων]νος Αύγουσ. 
ΜΑΝΤΕΛΗΣ, τεχνίτης μοτοσυκλεττών, 
όδός ΓερμανοΟ 51, Πάτραι, είμαι υπο
χρεωμένος νά εύχαριστήσω μετά πάσης 
είλικρινείας καί θερμότητος τό Α στυ 
νομικόν Τμήμα Δροσοπηγής Νομοϋ "Αρ- 
της, διότι τήν 14-9-1977 καί ώραν 
4ην πρωινήν περίπου, δτε όδηγών τήν 
Ιδιόκτητον μοτοσυκλέτταν μου εύρέθην, 
λόγω τροχαίου άτυχήματος κυριολεκτικά 
κρεμασμένος καί νύκτα όπως ήτο ούδείς 
μοϋ προσέφερε βοήθεια άπό όσους πο- 
λίτας έζήτησα, έκτός άπό τούς άνδρες 
τού Άστυν. Τμήματος Δροσοπηγής καί 
Ιδιαιτέρως άπό τόν Χωροφύλακα κ. 
Χριστ. ΒΑΡΒ1ΛΗΝ, ό όποιος μέ πραγ
ματικόν κίνδυνον τής ζωής του, έσωσε καί 
έμέ καί τήν μοτοσυκλέττα μου. Τοιούτοι 
άνδρες τιμούν τόν έαυτόν τους καί τό 
τιμημένο Σώμα τής Ελληνικής Χωροφυ
λακής.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ

Τό κατάστημα * Αφών ΚΑΛ
ΛΙΤΣΗ -  Έ μ μ . Μπενάκη 24, 
ΑΘΗΝΑΙ -  διαθέτει εις τούς 
άντρας τού Σώματος άπαντα τά 
εϊδη του, ωρολόγια, κοσμήμα
τα, κ .λ .π . μέ έκπτωσιν 10-15%

ΤΟΝ περασμένο μήνα, τά πιο όμορφα 
μανεκέν τής ’Αθήνας, ντυμένα μέ ζεστές 
καστοριανές γούνες, κατηφόρισαν έπάνω 
στα παραδοσιακά μόνιππα άπό τήν Κη
φισιά στήν ’Αθήνα, χαρίζοντας μιά 
σύντομη ρομαντική νότα στήν πολυθό
ρυβη ζωή τής Πρωτεύουσας. Πλάϊ στά 
μόνιππα καί στις γούνες, οί μοτοσυκλέτ- 
τες καί τά αύτοκίνητα τής Χωροφυλακής,

έδεναν τό παραδοσιακό στοιχείο μέ τήν 
σύγχρονη τεχνολογική άνάπτυξη, τη
ρώντας μέ άπόλυτη έπιτυχία τήν τάξη τής 
πρωτότυπης αύτής «καθόδου», πού είχε 
τό όνομα «Περιμένοντας τόν χειμώνα». 
"Ήταν κι* αύτό, μιά άπό τις πολλές άπο- 
δείξεις γιά τήν συμμετοχή τής Χωροφυ
λακής σ’ όλους τούς τομείς τής κοινω
νικής ζωής.

ΜΕ ΑΠΟ ΦΑΣ IN της Διοιχούσης Ε π ι
τροπής τού Περιοδικού «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ  
ΧΩ ΡΟ Φ ΥΛΑΚΗ Σ» κατόπιν άντικειμενικής 
σταθμίσεως όλων των οικονομικών παρα- 
γόντωνοί όποιοι συντελούν εις τήν έκδοσιν 
τού έντυπου άναπροσαρμόζεται ή έτησία 
συνδρομή τούτου, διά τό έτος 1978 ώς έξης :

α . * Αξιωματικοί-* ΑνθυπασπισταΙ δρχ.200  
β . * Υπαξιωματικοί Χωροφύλακες » 170 
γ . Ί δ ι ώ τ α ι  »  200
δ.  Σύλλογοι, Σωματεία-’ Οργανισμοί » 250

Ή  άναπροσαρμογή των συνδρομών διά τό 
έτος 1978 έκρίθη άπολύτως άναγκαία καί 
έπιβεβλημένη, άφ* ένός μέν λόγω της άνα- 
τιμήσεως τού δημοσιογραφικού χάρτου 
κατά τό τρέχον έτος, άφ* έτέρου δέ λόγω 
τής αύξήσεως τών έν γένει έκτυπωτικών 
δαπανών.

ΑΙ άποφασισθεΐσαι άναπροσαρμογαί της 
συνδρομής διά τό έτος 1978 έπιβαρύνουν 
τούς συνδρομητάς τού περιοδικού κατά 1,60  
δραχ. μηνιαίως περίπου, πιστεύεται δέ 
ότι ή αύξησις αύτη θά τύχη τής δεούσης 
κατανοήσεως έκ μέρους όλων, διότι είναι 
άπολύτως άναγκαία, διά νά δυνηθή τό 
περιοδικόν νά έξακολουθήση έκδιδόμενον μέ 
τήν αύτήν ποιοτικήν καί αισθητικήν έμφά— 
νισιν καί μέ προοπτικήν περαιτέρω βελτιώ- 
σεώς του .

Κατά τό τρέχον έτος τά έντυπα γενικώς 
ηύξησαν τήν τιμήν πωλήσεώς των εις ση— 
ιίΛΜΤίνέν ποίτοατόν . όα>ειλοιι.ένη£ Trie αύΠή

ξεως ταύτης εις τήν άνοδον τών τιμών χάρ
του καί δαπανών έκτυπώσεως. Ούτω αί 
μέν έφημερίδες παρουσίασαν άνοδον τής 
τιμής πωλήσεώς των κατά 30ο)ο τά δέ 
περιοδικά άπό 25ο)ο καί ά ν ω .

ΑΙ αύξήσεις αύταί αί όποΐαι έπεβλήθη- 
σαν έκ τών πραγμάτων (άνοδος τιμών 
χάρτου, μ ισθώ ν— ήμερομισθίων, ύλικών 
έκτυπώσεως) δέν ήτο δυνατόν παρά νά 
έπηρεάσουν καί τό κόστος έκδόσεως τού 
περιοδικού «ΕΠ ΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦ ΥΛΑ
Κ Η Σ» τό όποιον άναγκάζεται νά άναπροσαρ- 
μόση τάς συνδρομάς συμφώνως πρός τά δε
δομένα τού σημερινού έκδοτικού κόστους.

"Α λλω στε, δπως είναι γνωστόν, ή «Ε Π Ι-  
ΘΕΩΡΗΣΙΣ Χ Ω Ρ Ο Φ ΥΛΑ Κ Η Σ» δέν άπο- 
βλέπει εις οίκονομικά ώφ έλη, άλλά είς τήν 
προσφοράν πνευματικής ύλης ποιότητος καί 
είς τήν παρουσίασιν τού ύψηλού κοινωνικού 
έργου τής Χωρ)κής είς τό ’ Ελληνικόν κοι
νόν . Είναι τό έπίσημον δημοσιογραφικόν 
δργανον τού Σώματος καί έκδίδεται άπο— 
κλειστικώς άπό άνδρας τής Χωροφυλακής, 
χωρίς καμμίαν πρόσθετον άμοιβήν ή άπα— 
σχόλησιν Ιδιώτου δημοσιογράφου.

Τέλος γνωρίζεται δτι αί συνδρομαί τών  
άνδρών τού Σώματος θά είσπραχθοΰν άπό 
τήν μισθοδοσίαν τού μηνός Φεβρουαρίου 
1978, τών δέ ιδιωτών κατά τό τρέχοντα 
καί τόν προσεχή μήνα, δπως άκριβώς καί τά 
προηγούμενα έτη .

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝ ΣΕΩ Σ  
ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ



Επιτυχίες στον αγώνα 
κατά των ναρκωτικών

Μέ μικρές παραλλαγές καί έλάχιστες 
διαφοροποιήσεις έμφανίζεται τό σκηνικό 
της έγκληματικής δραστηριότητος των 
διαφόρων κακοποιών καί αύτό τον μήνα, 
συγκριτικά μέ τον προηγούμενο, ύστερα 
άπό την διαπίστωση δτι μία καινούργια 
σειρά άπό παραπλήσια άδικήματα διε- 
πράχθησαν πάλι, κατά τήν διάρκεια καί 
αύτοΰ του μηνός. ‘Ωστόσο σχεδόν δλα — 
και άν οχι δλα τά περισσότερα — έξι— 
χνιάσθησαν άπό τις άρμόδιες 'Υπηρεσίες 
Χωροφυλακής τής χώρας καί συνελήφθη- 
σαν οί έπικίνδυνοι δράστες, σέ όποιοδή- 
ποτε διαμέρισμα τής Ελλάδος καί άν 
έδρασαν. Πολλά, βέβαια, άπό τά άδική
ματα αύτά τά πληροφορήθηκε τό κοινό 
άπό τά διάφορα μέσα μαζικής ένημερώ- 
σεως, καθώς επίσης καί άπό τις κατατο
πιστικές άνακοινώσεις των 'Υπηρεσιών, 
πού είχαν ένεργά έμπλακεΐ στην διαλεύ
κανσή τους. Παράλληλα, δμως, τό δλο 
πληροφοριακό κύκλωμα συμπλήρωσε καί 
η προσωπική άντίληψη τών παθόντων, 
πού μέ άφηγήσεις ή δηλώσεις τους εξέ
θεσαν, άλλοτε περιληπτικά καί άλλοτε 
εκτεταμένα, τά συμβάντα. 'Όλοι, πάντως 
ή σχεδόν δλοι, έδωσαν μία δική τους διά
σταση σέ κάθε εγκληματικό γεγονός, μέ 
βάση πάντοτε τις προσωπικές τους εκτι
μήσεις καί εμπειρίες, οί όποιες πολλές 
φορές άλλοιώνουν ή μεταβάλλουν ή τέλος 
παραμορφώνουν τήν πραγματική ούσία 
τών γεγονότων, μέ άποτέλεσμα νά μήν 
έπισημαίνεται ή σωστή καί άντιπροσω- 
πευτική βαρύτητα, καθώς καί τό μέγεθος 
τής έπικινδυνότητός τους. Σκοπός, λοι
πόν, καί άποστολή αύτής τής στήλης εί
ναι ή σταχυολόγηση, συνάμα δέ καί άξιο- 
ποίηση, τών πιο άντιπροσωπευτικών πε
ριπτώσεων, τις όποιες χωρίς συγκάλυψη, 
άλλά καί χωρίς ήρωοποίηση ή δραματο
ποίηση, παρουσιάζει, μέ συνέπεια καί 
υπευθυνότητα, κάθε μήνα, ή Επιθεώρηση 
Χωροφυλακής. Σάν προοιμιακό γεγονός 
παρατίθεται ή μεγάλη έπιτυχία τής 
Ύποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας 
Θεσσαλονίκης, χάρη στήν οποία άπεκα- 
λύφθη δίκτυο ναρκομανών, πού τό άποτε- 
λουσαν ένδεκα άτομα, καί εξαρθρώθηκε

έπειτα άπό συντονισμένες ενέργειες τών 
οργάνων της. Συγκεκριμένα έντοπίσθηκε 
νεαρό ζευγάρι καί συνελήφθη έπ* αύτο- 
φωρω, ενώ χρησιμοποιούσε όπιο καί 
διάφορα άλλα ναρκωτικά σέ φοιτητικό 
διαμέρισμα κεντρικής οδού τής Θεσσαλο- 
νίκης. Ή  σύλληψη έγινε ύστερα άπό δια
κριτική παρακολούθηση καί διασταύρωση 
τών πληροφοριών, δτι σέ διαμέρισμα τής 
όδου Δαγκλή πραγματοποιούνται ύπο
πτες συναντήσεις, μέ προφανή σκοπό 
τήν χρήση ναρκωτικών. Πράγματι, άφου 
τηρήθηκαν δλοι οί δικονομικοί τύποι, 
άνδρες τής 'Υποδιευθύνσεως μπήκαν στό 
'διαμέρισμα, μαζί μέ έκπρόσωπο τής δι
καστικής άρχής, καί συνέλαβαν τήν 
Φοιτήτρια Μ. Καν., 20 χρόνων, καί τόν 
έμπορο Νικ. Φουρτουνόπουλο, 29 χρό
νων, οί όποιοι τελούσαν ύπό τήν επήρεια 
ναρκωτικών. Κατά τήν έρευνα πού έπα- 
κολούθησε, στήν κάλτσα τού Φουρτου- 
νοπούλου βρέθηκε ένα γραμμάριο χασίς, 
που το έκρυψε, δταν οί άστυνομικοί μπή
καν στό διαμέρισμα. Ά π ό  τήν άνάκριση 
που επακολούθησε, προέκυψαν στοιχεία 
είς βάρος καί άλλων εννέα άτόμων, ή δλη 
δέ ιστορία έχει ώς έξής: Ά π ό  τις άρχές 
Σεπτεμβρίου οί συλληφθέντες καί οί άλλοι 
«εταίροι» συγκεντρώνονταν, είτε καθ’ 
ομάδες είτε δλοι μαζί, στό διαμέρισμα 
τού 24χρονου φοιτητοΰ Ν.Β., στήν περιοχή 
τής 25ης Μαρτίου, καί άφοΰ έκαναν χρήση 
διαφόρων ναρκωτικών, επιδίδονταν στήν 
συνέχεια σέ οργιαστικές διασκεδάσεις. 
Τούτο έγινε άντιληπτό άπό τά λαγωνικά 
τής 'Υποδιευθύνσεως Γενικής Α σφ α 
λείας καί άμέσως άρχισε μία διακριτική, 
αλλά καί εντατική παρακολούθηση, μέ 
αποτέλεσμα νά καταληφθή ολόκληρη ή 
«κομπανία» τήν στιγμή πού έπαιρνε 
τήν-----τζούρα της μέ δλους τούς τελε
τουργικούς τύπους, κάτω άπό τό ήμίφως 
τών κεριών καί μέ τήν υπόκρουση μου
σικής «πόπ», μέσα στό μοιραίο διαμέρι
σμα τής οδού Δαγκλή. 'Όλοι οί συλλη
φθέντες παραπέμφθηκαν στον εισαγγε
λέα, μέ τήν κατηγορία τής παρανόμου 
κατοχής, χρήσεως καί διαθέσεως ναρκω
τικών ούσιών.

Παρεμφερή δραστηριότητα άνέπτ^ξε 
καί ή σερβιτόρα Χριστίνα Τσάκαλη — 
Κολοβού, 22 χρόνων, στήν Θεσσαλονίκη, 
πού συνελήφθη πρόσφατα άπό τήν Γενική 
Ασφάλεια τής πόλεως, διότι κατείχε 
150 γραμμάρια χασίς σέ φούντα, τό όποιον 
είχε συσκευάσει σέ πέντε δέματα. Τό 
χασίς κατείχε μαζύ μέ τόν τέως άρρα- 
βωνιαστικό της Στέφ. Μαλαγγάρη καί 
τό προώριζαν γιά έμπορία καί γιά προ
σωπική τους χρήση. Τό ντουέττο συνε- 
ληφθη καί τό παράνομο έμπόρευμά του 
κατεσχέθη*. προτού καν τεθή σέ κυκλο
φορία.

Οί παράνομοι τής 
πράσινης τσόχας.

ΜΙΑ άλλη έπάρατη κοινωνική άρρώ- 
στεια τής εποχής μας, ύστερα άπό τά 
ναρκωτικά, είναι τό μίασμα τής χαρτο
παιξίας καί γενικώτερα τών τυχερών 
παιγνίω^ Τό άσίγαστο καί όλέθριο αύτό 
πάθος προσβάλλει κάθε τόσο νέους καί 
έπιτυχημένους άνθρώπους, άφοσιωμένους 
οικογενειάρχες καί δυναμικούς έπαγγελ- 
ματίες, πού στό τέλος τούς καταντά 
άδιάφορους «άμοραλιστές» καί θλιβερά 
άνθρώπινα ράκη, χωρίς ήθικές άναστολές 
καί μαχητική διάθεση γιά κοινωνική 
άνοδο καί επαγγελματική καταξίωση. 
Ή  Χωροφυλακή έχει άποδυθή σ’ ένα 
τιτάνιο άγώνα, γιά τήν εξάλειψη τού κα
κούς καί οί έπιτυχίες της στόν τομέα αύτό 
είναι άναμφισβήτητα μεγάλες. 'Όλες οί 
'Υπηρεσίες, καθημερινά σχεδόν, άποκα- 
λύπτουν καί καινούργια «στέκια», πού 
συναντιώνται άνθρωποι κάθε ήλικίας καί 
τάξεως καί επιδίδονται, μέ νοσηρότητα 
καί άκατάσχετη μανία, στό ολέθριο πάθος 
τής χαρτοπαιξίας. *0 άπολογισμός μιας 
μόλις έβδομάδος, άτόμων πού συνελήφθη- 
σαν, κατά τήν στιγμή πού έπαιζαν, είναι 
όμολογουμένως σημαντικός καί θλιβερά 
άποκαρδιωτικός. Μέ άδρές γραμμές δί
νονται, δειγματοληπτικά καί εντελώς

Το μέτωπο τον άγώνος κατά τών ναρκωτικών έχει νά παρουσιάσει πολλές και 
μεγάλες επιτυχίες, τών 'Υπηρεσιών Χωροφυλακής σ ’ ολόκληρη την 'Ελλάδα. Οί 
'Υπηρεσίες τοϋ Σώματος έχουν άποδυθη σ ’ έναν αμείλικτο πόλεμο κατά τής μά
στιγας τοϋ λευκόν Θανάτου και στήν ολοκληρωτική εξόντωσή της. Μιά τέτοια 
πρόσφατη έπιτυχία είχε τό ’Αστυνομικό Τμήμα Γυθείου πού άνακάλυχρε 80 δεν
δρύλλια ινδικής καννάβεως και συνέλαβε τόν παράνομο καλλιεργητή τους.
Στήν φωτογραφία ό Διοικητής τής Δ .Χ. Γυθείου και οί άνδρες τοϋ Τμήματος 
πού συνέβαλαν στήν ανακάλυψη τής πράξεως μπροστά στά κατασχεθέντα δενδρύλ
λια τής ινδικής καννάβεως.
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τυχαία, μερικές άντιπροσωπευτικές πε
ριπτώσεις, άπό τήν πλούσια συγκομιδή 
των ‘Υπηρεσιών Χωροφυλακής, στον 
χώρο τών τυχερών παιγνίων, σε όρισμένα 
διαμερίσματα τής χώρας. «Χονδρή» πο- 
κίτσα, μέ τζίρο 80.000 δραχμές έπαιζαν 
στό καφενείο του Μάρκου καί τής Ελένης 
Τερζούοη, πού βρίσκεται στήν όδύ Έγνα- 
τίας στήν Θεσσαλονίκη, οί ‘Ιωάννης 
Ζαρβαδός, 31 χρόνων, μαρμαράς, Κυρ. 
Καπουσουζόγλου, 36 χρόνων καί Δη μ. 
Τζαμπατζής, 36 χρόνων, ξυλουργοί. Συ- 
νελήφθηκαν δλοι καί κατασχέθηκαν τά 
χρήματα πού βρέθηκαν στήν πράσινη 
τσόχα. Επίσης συνελήφθηκαν πέντε άτο
μα πού έπαιζαν ζάρια σέ καφενείο στήν 
Ν. Κρήνη καί άλλα τρία άτομα στήν Κα
λαμαριά για τήν Ιδια άκριβώς αίτία. Σέ 
διάφορα προάστια τής ‘Αττικής συνε
λήφθηκαν περί τά δέκα άτομα άπό τήν 
‘Υποδιεύθυνση ‘Ασφαλείας Προαστίων 
Πρωτευούσης γιατί έπιδίδονταν σέ άπα- 
γορευμένα παίγνια. ‘Από ‘Υπηρεσίες τών 
‘Ανωτέρω Διοικήσεων Χωροφυλακής Κρή
της, Θεσσαλίας, Νήσων Αιγαίου, Δωδε- 
κανήσου, Πελοποννήσου, Θράκης καθώς 
καί πολλών άλλων, συνελήφθηκαν διά
φορα άτομα, μέ τήν κατηγορία τής πα
ρανόμου χαρτοπαιξίας καί τής διεξαγωγής 
τυχερών παιγνίων.

’Απατεώνες στα δίχτυα 
τής Χωροφυλακής

ΜΙΑ καινούργια άπάτη, άντεθνικής 
μορφής αύτή τήν φορά, πού διαπράχθη- 
κε από άπάτριδες, οι όποιοι κατ* εύφη- 
μισμόν λέγονται "Ελλήνες, έξιχνιάσθη- 
κε άπό τήν Διοίκησι Χωροφυλακής Μεσ
σηνίας καί συνελήφθηκαν οί άδίστακτοι 
δράστες. Συγκεκριμένα έξαρθρώθηκε σπεί
ρα πού μεθόδευε άπαλλαγές νεοσυλ
λέκτων άπό τό στράτευμα μέ πλαστές 
Ιατρικές βεβαιώσεις καί διάφορες άλλες 
κομπίνες, ενώ έπιχειροΰσε νά έπιτύχει 
άπαλλαγή του στρατευσίμου Γεωργίου 
Άγραπίδη, άπό τό 9ο Σύνταγμα Πεζικού 
Καλαμάτας. Τήν σπείρα άποτελουσαν οί
1) Κωνσταντίνος ‘Αθανασίου, 49 χρόνων,
2) Δημ. ‘Αραπίδης, 50 χρόνων, 3) *Αλεξ. 
Μπαντζαλής, 55 χρόνων καί 4) ό νευρο
ψυχίατρος καί διευθυντής τής ψυχιατρικής 
κλινικής « ‘Ανατολή» Θεσσαλονίκης, Δη- 
μήτριος Κουκουδέας. Μέ βάση ώρισμένα 
στοιχεία πού συγκέντρωσε καί άξιοποίησε 
σωστά ή ‘Ασφάλεια Καλαμάτας ήλθε 
στήν έπιφάνεια ολόκληρη ή βρωμερή ύπό- 
θεση τής άπαλλαγής στρατευσίμων άπό 
τήν κατάταξη καί ύπηρέτηση τής θητείας 
τους στό στράτευμα, μέ τό αίτιολογικό 
τής άνικανότητος για λόγους ύγείας. 
Συγκεκριμένα οί ‘Αθανασίου καί Μπαν
τζαλής έξέδιδαν, μέ τήν βοήθεια του 
γιατρού, ψευδή πιστοποιητικά ύγείας 
καί έτσι έξη στρατεύσιμοι άπέφυγαν τήν 
κατάταξη. Γιά τήν διεκπεραίωση τής 
δλης δουλιάς ύπήρχε συγκεκριμένη «τα- 
ρίφα» άμοιβής τής τάξεως τών 100.000 
δραχμών, γιά κάθε άτομο, άπό τις όποιες 
τίς 60.000 έπαιρνε ό γιατρός καί τις 
ύπόλοιπες τά άλλα μέλη τής σπείρας. 
Τά πιστοποιητικά έχορηγουντο σέ πρό
σωπα, τά όποια ούδέποτε είχε δή ό 
γιατρός, άλλά μόνον μέ τήν παρέμβαση 
τών μεσαζόντων, πού είχαν έμπορικές 
καί άλλες ύποπτες διασυνδέσεις μαζί του. 
Παράλληλα ή σπείρα «ντοπάριζε» τούς 
στρατευσίμους κατά τήν στιγμή τής προ-

σελεύσεως μέ διάφορα ναρκωτικά καί 
ψυχοηρεμιστικά φάρμακα καί έτσι πα
ρουσιάζονταν στις άρμόδιες ‘Υγειονομικές 
‘Επιτροπές σέ κωματώδη κατάσταση 
καί σάν πάσχοντες άπό ψυχονευρωτικές 
διαταραχές καί άντικοινωνική γενικώ- 
τερα συμπεριφορά.

Ή  λεπτομερής έξιχνίαση καί ή δλη 
άποκάλυψη τής βρωμερής αύτής ύποθέ- 
σεως τιμούν Ιδιαίτερα τής ‘Υπηρεσίες 
Χωροφυλακής Μεσσηνίας, γεγονός πού 
άναγνώρισε σύσσωμος ό ‘Αθηναϊκός τύ
πος, ό όποιος καί έδωσε εύρεΐα δημοσιό
τητα στήν νέα αύτή έπιτυχία τής Χωρο
φυλακής καί άναφέρθηκε μέ πολύ έγκω- 
μιαστικά σχόλια στήν ένεργό δραστη
ριότητα τών ‘Υπηρεσιών ‘Ασφαλείας Κα
λαμάτας.

ΑΛΛΗ μία άπάτη έκατοντάδων χι
λιάδων δραχμών έξιχνιάσθηκε άπό τήν 
‘Ασφάλεια Θεσσαλονίκης, ή όποία καί 
συνέλαβε τούς δύο έπικίνδυνους άπατεώ- 
νες, άνακόπτοντας έτσι τόν ξέφρενο δρόμο 
τής τυχοδιωκτικής καριέρας τους. Πρό
κειται γιά τούς 1) ‘Αλέξανδρο Παπαδό- 
πουλο, 40 χρόνων, άεργο καί 2) ‘Ανα
στάσιο Τσαρδακίδη, 37 χρόνων, έπίσης 
άεργο, οί όποιοι κατώρθωσαν νά παρα
λάβουν τμηματικά άπό ένα κατάστημα 
τής Καλαμαριάς ήλεκτρικές συσκευές, 
άξίας 450.000 δραχμών, χωρίς νά προ- 
καταβάλουν κανένα χρηματικό ποσό, ένώ 
τίς πωλουσαν σέ τρίτους τοϊς μετρητοΐς. 
Συγκεκριμένα κατάφεραν καί οί δύο νά 
πείσουν τήν Παρθενόπη Τσιτουρίδου, πού 
διατηρεί κατάστημα στήν Καλαμαριά, 
νά τούς πωλήσει μέ πίστωση 6 ήλεκτρικά 
πλυντήρια, 3 ψυγεία, 8 τηλεοράσεις καί 
6 ήλεκτρικές κουζίνες, συνολικής άξίας 
450.000 δραχμών, χωρίς καμμία προκα
ταβολή, παρ* δλο πού έπαιρναν τό έμπό- 
ρευμα τμηματικά. ‘Όλα τά ήλεκτρικά 
είδη τά διέθεσαν άμέσως τοΐς μετρητοΐς, 
σέ τιμή κάτω τού κόστους, σέ διάφορους 
κλεπταποδόχους, οί όποιοι έντοπίσθηκαν 
καί συνελήφθησαν μαζί μέ τούς δράστες, 
κατά τήν στιγμή τής άλυσιδωτής δΐα- 
θέσεως τού προϊόντος τής άπάτης σέ 
τρίτους έμπόρους καί μεσίτες. Ή  άπο
κάλυψη τού δλου κυκλώματος έγινε 
ύστερα άπό εύστοχη παρέμβαση τών 
άνδρών τής ‘Υποδιευθύνσεως Γενικής 
‘Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, οί όποιοι εί
χαν έγκαιρα έπισημάνει τήν παράνομη 
δραστηριότητα τών δύο άπατεώνων.

Εξάρθρωση διαρρηκτών

ΚΑΘΕ τόσο καί μία νέα, πρωτότυπη 
καί... μοντέρνα μορφή κλοπής ή άπάτης 
έμφανίζεται στό προσκήνιο, σέ διάφορες 
περιοχές τής χώρας, μέ άποτέλεσμα οί 
‘Υπηρεσίες Χωροφυλακής νά άντιμετω- 
πίζουν καθημερινά καινούργια άδικήματα, 
άλλοτε περισσότερο σύνθετα καί άλλοτε 
έμφανέστατα δυσχερή. "Αν θέληση κανείς 
νά παρατηρήση κάπως προσεκτικώτερα 
τό φαινόμενο θά καταλάβει τότε, ότι ή 
δλη δομή τών κακοποιών αύτών πράξεων 
είναι έντελώς παράξενη καί άκ? τανόητη, 
χωρίς δμως νά μπορέση νά έξηγήση τά 
κίνητρα, άλλά καί τά έλατήρια, πού ώθη
σαν μερικούς άνθρώπους, οί όποιοι πολ
λές φορές είναι νέοι — καί τών δύο φύ
λων — ή άκόμη καί παιδιά, νά άδικοπρα- 
γήσουν, έτσι άδίστακτα καί πωρωμένα, 
σέ βάρος συνανθρώπων τους, τούς όποιους 
δέν γνώριζαν ούτε «κατ* οψιν» προηγου

μένως. Μιά τέτοια ένέργεια σημειώθηκε 
πρόσφατα στό λεκανοπέδιο ‘Αττικής καί 
έξιχνιάσθηκε άπό τήν ‘Υποδιεύθυνση 
‘Ασφαλείας Προαστίων Πρωτευούσης, πού 
συνέλαβε τούς θρασείς καί βάνδαλους 
δράστες.

Μετά άπό τήν καταστροφική μανία τών 
νεαρών τής Θεσσαλονίκης, πού έβαζαν 
φωτιά σέ παρκαρισμένα αύτοκίνητα, άλλη 
μία πανομοιότυπη σχεδόν όμάδα έκανε 
πρόσφατα τήν έμφάνισή της στά Προά
στια ‘Αθηνών, ή όποία λεηλατούσε στήν 
κυριολεξία σπίτια, έκκλησίες, αύτοκίνητα 
καί δ,τιδήποτε άλλο βρισκόταν μπροστά 
της. Τήν συμμορία τών κλεπτών συγκρό
τησαν τέσσερις άνήλικοι, οί όποιοι έδρα
σαν στις περιοχές Ν. Σμύρνης, Χαλαν
δρίου, Ψυχικού καί Πατησίων. Στήν 
άρχή έπιδόθηκαν σέ κλοπές πολυτελών 
σπόρ αύτοκινήτων — καί κατά προτίμηση 
«"Αλφα Ρομέο» — τά όποια χρησιμο
ποιούσαν γιά βόλτες καί μετά τά έγκα- 
τέλειπαν, άφοΰ προηγουμένως τά «έγδυ
ναν» άπ* δλα τά άξεσουάρ πού διέθεταν. 
Δυό, μάλιστα, άπό τά ένδεκα κλεμμένα 
Ι.Χ. βρέθηκαν μετά τήν σύλληψη τών 
νεαρών κλεπτών. Ή  συμμορία διέρρηξε 
καί τρεις έκκλησίες στόν Μαραθώνα καί 
στήν Ν. Μάκρη, άπό τίς όποιες άφήρεσε 
άφιερώματα καί κέρματα. Τό μεγαλύτερο, 
δμως, έγχείρημα τών νεαρών λωποδυτών, 
Δημ. Παπ., 14 χρόνων, Νικ. Γερ., 13 
χρόνων, Παν. Νικ., καί Κων. Δημήτρ., 
15 χρόνων, ήταν ή καλοσχεδιασμένη 
διάρρηξη στήν βίλλα τού Έλληνοαμερι- 
κανοΰ Γ. Κατσαροΰ, στήν περιοχή Θρα- 
κομακεδόνων, άπό τήν όποία κυριολεκτικά 
σήκωσαν τά περισσότερα ύπάρχοντα τού 
σπιτικού, χρυσαφικά, ρουχισμό, άργυρά 
μαχαιροπήρουνα κ.ά., άμπαλαρισμένα σέ 
9 μεγάλες βαλίτσες. ‘Ό σα άπ* αύτά δέν 
χωρούσαν στις βαλίτσες άρχισαν, μέ ένα 
μανιακό άμόκ, νά τά σπάζουν,' νά τά 
καταστρέφουν καί νά τά έξαφανίζουν. 
Εύτυχώς, δμως, δσα περισώθηκαν — 
καί όμολόγησαν μέ τήν σύλληψή τους οί 
δράστες — ήταν σέ καλή κατάσταση καί 
παραδόθηκαν στούς κατόχους τους άπό 
τήν ‘Υποδιεύθυνση ‘Ασφαλείας Προα
στίων Πρωτευούσης.

ΑΛΛΗ μία διαρρηκτική όμάδα πού 
τήν άποτελοΰσαν οί Στράτος Καλπακίδης, 
Δημήτριος Γαρουφαλής καί Θεόδωρος 
Ντασόπουλος, (είκοσι δύο, είκοσι τριών 
καί εΐκοσι τεσσάρων χρόνων ό καθένας), 
έντοπίσθηκε πρόσφατα άπό μία νυκτερινή 
περίπολο τής ίδιας 'Υπηρεσίας, τήν στιγμή 
πού δλα τά μέλη προσπαθούσαν νά άφαι- 
ρέσουν βενζίνη άπό τό ρεζερβουάρ στα- 
θμευμένου αύτοκινήτου. Μαζύ τους είχαν 
δλο τόν άναγκαΐο έξοπλισμό καθώς καί 
τά έξαρτήματα πού — άπαιτοΰσε ή . . . .  
«άφαιρετική» δουλιά, στή όποία μέ Ιδιαί
τερο ζήλο είχαν έπιδοθή τό τελευταίο 
δίμηνο. Ή  συγκομιδή τους σέ υγρά καί 
καύσιμα ύπήρξε πλουσιωτάτη, γιαυτό 
καί τήν συγκέντρωναν σέ ειδικά δοχεία 
καί στήν συνέχεια τήν έκποιοΰσαν στόν 
συνεργάτη — κλεπταποδόχο σέ εύκαιρια- 
κή τιμή. Τό διαρρηκτικό «τρίο» δέν 
έκλεβε μόνον τήν βενζίνη άπό τά ρεζερ
βουάρ τών παρκαρισμένων αύτοκινήτων, 
άλλά παράλληλα παραβίαζε τίς πόρτες ή 
τά παράθυρά τους καί έπαιρνε τά άξε
σουάρ καί δ,τιδήποτε άλλο φορητό άντι- 
κείμενο ευρισκε μέσα.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ  
*Ανθ)στής Χωροφυλακής
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Έ να ακόμη θύμα τού καθήκοντος

Τ ρ ο χ ο ν ό μ ο ς  Χ ω ρ ο φ ύ λ α ξ

ΤΟΝ Π ΕΡΑΣΜ ΕΝ Ο  μήνα, ή 
Χωροφυλακή, έκλαψε και πάλι ένα 
ακόμα θύμα της. Με ραγισμένη την 
καρδιά, δλοι οι συνάδελφοι συνο
δεύσαμε με την σκέψη μας, τον άτυ
χο Άνδρέα Μούρζα, στο στερνό του 
ταξίδι. Με τα μάτια καρφωμένα στη 
στολή, άναλογιστήκαμε πόσο βαρύ 
και σκληρό είναι το έργο μας και 
ποσος πόνος, πόση πίκρα, πόσες 
θυσίες απαιτεί ή εκτέλεση του κα
θήκοντος. pΟλοι οι συνάδελφοι, 
σφίξαμε την καρδιά και θυμηθή
καμε και άλλους, συναδέλφους, 
λεβέντες, πού έφυγαν από κοντά 
μας, μένοντας πιστοί στον «Ο Ρ 
Κ Ο » και την ενσυνείδητη προσφο
ρά, ακόμα και τής στερνής ικμάδας 
τής ζωής μας, για την προστασία 
των όσων ταχθήκαμε να υπερασπί
σουμε.

Πόσο μεγάλωσε ή στρατιά αυτών 
που έφυγαν. . . Τούς συνοδεύει γιά 
πάντα ή σκέψη μας.

Στις Σέρρες χτύπησε αυτή τη 
φορά δ θάνατος, επάνω στην άσφαλ
το, δίπλα σ’ ένα σωρό σιδερικά, πού 
θύμιζαν δτι κάποτε ήταν μία μοτο- 
συκλέττα τής Τροχαίας. 'Ο Ά ν -  
δρέας Μούρζας, δικυκλιστής τρο
χονόμος, του Τμήματος Τροχαίας 
Κινήσεως Σερρών, άφησε την σερ- 
νή του πνοή στο δικό του πεδίο μά
χης, τήν άσφαλτο δπου κάθε μέρα 
έκτελοϋσε υπεύθυνα και συνειδητά 
τά καθήκον τα του. Σκληρή λέξη το 
«καθήκον». Το βάρος της το νιώ
θουμε κάθε μέρα, κάθε στιγμή τής 
μέρας, νά προσπαθεί νά λυγίσει 
τούς ώμους μας κι όμως αντέ
χουμε. Πρέπει ν’ άντέξουμε. Οι 
ευθύνες μας είναι τεράστιες, απέ
ραντες. Ευθύνες πού μάς δυνα
μώνουν άντί νά μάς λυγίζουν. Ευ
θύνες πού μεγαλώνουν το μέγεθος 
τής προσφοράς, μιάς προσφοράς 
ανώνυμης και τις περισσότερες φο
ρές απαρατήρητης. Τούτο γιατί είναι 
κανόνας μέσα στή ζωή του ανθρώ
που καί στήν εναγώνια πάλη του, 
οι μεγάλες προσφορές καί οι δημιουρ 
γίες νά περνούν δίπλα μας σιωπηλές 
καί ταπεινές, χωρίς ν’ αναγνωρίζον
ται, χωρίς κανείς νά τις χειροκροτεί. 
Μόνο, όταν στο προσκήνιο τής 
ζωής, ή απουσία τής προσφοράς 
γίνει αισθητή, μέ το άνοιγμα κά
ποιας πληγής στήν ανθρώπινη ύ
παρξη, μόνο τότε δ πονεμένος καί 
απογοητευμένος άνθρωπος θυμάται 
καί άνασκαλίζει στή μνήμη του 
αυτά που έχασε. "Ομως εμείς τα
χθήκαμε γιά νά προσφέρουμε.. Νά 
προσφέρουμε καί τή ζωή μας ακόμα 
γιά τήν τέλεια εκτέλεση του καθή
κοντος.

Ο Ανδρέας Μούρζας, ανήκε σ’ 
αυτούς πού ήξεραν μόνο νά προ~ 
σφέρουν. Είχε γεννηθεί στο ’Όλβιο 
Ξάνθης, το 1944 καί στά 22 του 
χρονιά το 1966— ονομάστηκε 
Χωροφύλακας. Τά βήματά του στο 
δύσβατο δρομο πού διάλεξε τά στό
λιζαν, τρεις απλές λέξεις, πού ανοί
γουν το βιογραφικό του σημείωμα 
που έστειλε ή υπηρεσία του: « 'Ικα- 
νότης, δραστ ηριότης, ευσυνειδη
σία». Τι άλλο άραγε χρειάζεται 
ένας αστυνομικός γιά νά νιώθει υπε
ρήφανος; Παντρεύτηκε το 1973, 
την Στέλλα Λαζαρίδου, από τά 
Κουδουνα Δράμας καί απέκτησε 
δυο αγόρια, τον Νικόλαο, 4 χρό
νων, καί το Θωμά, 2 χρονών. c Υπη
ρετούσε στο Τμήμα Τροχαίας Κινή- 
σεως Σερρών, ώς δ ικυκλιστής τρο
χονόμος. Στις 4 ’ Οκτωβρίου, μέ 
τήν ύπ’ άριθ. Ε .Χ . 4964 δίκυκλη 
μοτοσυκλεττα έκτελοϋσε υπηρεσία, 
απο ωρα 14.00'—22.00', στον το
μέα τών Σερρών καί τής επαρχια
κής δδοϋ Σερρών—Νιγρίτης. Λίγη  
ώρα μετά τήν ανάληψη τής υπη
ρεσίας του, τήν 14,45', καί ενώ 
περιπολούσε στήν επαρχιακή δδό 
Σερρών—Νιγρίτης, τέθηκε σέ κατα
δίωξη γεωργικού μηχανήματος (U- 
NIMOGj, πού κινούταν μέ υπερβο
λική ταχύτητα. Τότε, ήρθε ή στι
γμή τού θανάτου, μεταμφιεσμένη 
σέ κάποιο «μπλοκάρισμα» άλλου 
οχήματος. Καί δ άτυχος συνάδελφος 
συνάντησε το τέλος του, εκεί δπου 
κάθε ήμέρα αγωνίζονταν νά προ
στατεύσει τούς νόμους καί τούς 
συνανθρώπους του από τήν αδια
φορία καί τήν αμέλεια τών άλλων.

Μέ χείλια χλωμά, ψιθυρίζουμε, 
ευχόμαστε στή χήρα καί στά παι
διά του, κουράγιο, ή ζωή καί δ 
θάνατος βαδίζουν τόσο κοντά, όσο 
τίποτε άλλο μέσα στή φύση. Ν&ναι 
υπερήφανοι γι’ αυτόν πού χάθηκε 
Τέτοια παλληκάρια, άλλωστε, τά 
ζηλεύει δ Χάροντας.

«*Ωρα καλή στο μεγάλο σου τα
ξίδι Άνδρέα. Το χώμα πού σέ σκε
πάζει θάναι ελαφρύ καί ή θύμησή 
σου α ί  ώ ν ι α».
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ΝΕΟΙ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΕΣ

ΣΤ ΙΣ  22 ’ Οκτωβρίου, Αποφοίτησαν άπό τό Παράρ
τημα της Σχολής Χωροφυλακής Κρήτης, 87 νέοι 
Χωροφύλακες. Μετά τήν τελετή της όνομασίας τους, 
παρετέθη πρός τιμήν τους άπό τήν Διοίκηση της Σχολής, 
Αποχαιρετιστήρια δεξίωση, στήν όποία παρέστησαν ό 
Μητροπολίτης Ρεθύμνου καί Αύλοποτάμου κ . Τίτος, 6 
Νομάρχης κ . Ά θ  . Σπυρόπουλος, 6 Δήμαρχος κ . ’ Εμμα
νουήλ Καλαϊτζάκης, ό Είσαγγελεύς Πρωτοδικών κ . 
Γεώργ. Σαμίτας, ό Πρόεδρος Πρωτοδικών κ . Σ ω τ . 
Βαρβέσος, ό Διοικητής τοΰ Ναυστάθμου Κρήτης Α ρ χ ι
πλοίαρχος κ . Χ ρ . Καρακίτσος, ό Διοικητής τοΰ 10 Συν
τάγματος Πεζικού Συνταγματάρχης κ . Δ η μ . Γραββάνης, 
'Αξιωματικοί καί 'Εκπαιδευτές της Σχολής, μέλη τών  
οίκογενειών τους, καθώς καί συγγενείς τών νεοεξελ— 
θόντων Χωροφυλάκων.

*0 Διοικητής τής Σχολής Άντισυνταγματάρχης 
κ . Νικ. Γαρνέλης, Απευθύνοντας Αποχαιρετιστήριο 
μήνυμα πρός τούς νέους Χωροφύλακες, είπε μεταξύ 
τών άλλω ν: «Νέοι Χωροφύλακες. Άναχωρήτε σή
μερα άπό τό Παράρτημα τής Σχολής ‘ Οπλιτών Χωρο
φυλακής Κρήτης, έφωδιασμένοι μέ τά Απαραίτητα 
έπαγγελματικά καί ήθικά έφόδια, γιά να Αρχίσετε, μέ 
αύτοπεποίθηση καί ένθουσιασμόν τήν σταδιοδρομία σας 
ώς μέλη τής μεγάλης οίκογενείας τής Χωροφυλακής 
καί ώς θαρραλέοι άγνωνισταί. ΕΙμεθα υπερήφανοι γιά 
σάς καί Απολύτως βέβαιοι δτι, δπου και άν βρεθήτε καί 
ύπό οΐασδήποτε περιστάσεις δέν θά ξεχάσετε τόν ΟΡΚΟΝ 
καί θά ύπηρετήσετε τόν ύπερήφανόν 'Ελληνικόν Λαόν 
μέ συνείδησιν ευθύνης, θά προστατεύσετε δέ καί μέ 
θυσίαν τής ζωής σας, έάν ποτέ χρειασθή, τήν ένδοξη 
Πατρίδα μας, άπό οίονδήποτε έχθρόν. Γιατί, μή τό 
ξεχνάτε αύτό, τό Ιστορικό Σώμα τής Χωροφυλακής, 
μετέσχεν πάντοτε καί μετέχει καί τώρα, σημαντικά,

στήν'Εθνική άμυνα. Τό άποδεικνύουν αύτό ot έκατόμ- 
βες τών νεκρών του, δπως τών συναδέλφων μας τοΰ 
1941, έδώ στό Ρέθυμνο, πού τά Ιερά κόκκαλά τους Ανα
παύονται στό Μαυσωλείο τής Σχολής μ ας. θ ά  σάς 
παρακαλέσω τώρα πού άποχωριζόμεθα, σαν Διοικητής 
σας, πού σάς Αγάπησα πατρικά, νά ένθυμήσθε, πάντα, 
τΙς παρακάτω παραινέσεις καί συμβουλές τΙς όποιες 
σάς συνιστώ νά τις Ακολουθήσετε πιστά, έάν θέλετε νά 
διανύσετε, μέ σεμνότητα καί άρετή, τό δύσβατο δρόμο 
τοΰ βίου καί νά φθάσετε στό τέρμα ύπερήφανοι καί τ ι -  
μημένοι: Μεταχειρίζεσθε τούς συνανθρώπους ώς Ανθρώ
πινα πλάσματα μέ Ανθρωπιά καί καλωσύνη. Διατηρήστε 
τήν ιδιωτικήν σας καί ύπηρεσιακήν σας ζωήν άκηλίδωτον 
άπό κάθε Απρέπεια. Μήν ξεχνάτε δτι ή ψυχραιμία, ή 
ύπομονή καί ή καρτερικότης είναι άπό τά σπουδαιότερα 
προσόντα τοΰ Ανθρώπου καί τοΰ άστυνομικοΰ. Νά είσθε 
Χριστιανοί καί νά διατηρήτε πάντοτε Ακλόνητη τήν πί
στην σας πρός τόν θ εό ν . Νά έχετε πίστιν καί άφοσίωσιν 
πρός τήν Πατρίδα. Νά είσθε έργατικοί. ’ Επιδιώκετε 
πάντοτε νά βελτιώνετε τΙς γνώσεις σας διά τής συ^εχοΰς 
μελέτης. 'Υπερασπίσατε πάντοτε μέ γενναιότητα τήν 
ΑΛΗ ΘΕΙΑΝ, τήν ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ καί τήν ΕΛΕΥΘΕ
ΡΙΑ Ν . Έ ν  τή έφαρμογή τοΰ νόμου, μήν άντιδικήτε μέ 
ούδένα. Ο ΝΟΜΟΣ μέ ούδένα Αντιδικεί. Δέν πρέπει λοι
πόν νά άντιδικοΰν καί οΐ έφαρμοσταί του μέ τούς παρα— 
βάτας . . . » .  Ό  Διοικητής τοΰ Π .Σ .0  .X . Κρήτης τελει
ώνοντας ευχήθηκε στούς νεοεξερχόμενους «καλό τα
ξίδι καί καλή τύχην».

01 νέοι Χωροφύλακες μετά τήν πρακτική τους έκ— 
παίδευση θά έπανδρώσουν 'Υπηρεσίες τής Χωροφυλακής 
δλης τής Χ ώ ρας. Στήν φωτογραφία, οϊ νέοι Χωροφύ
λακες μέ τόν Διοικητή τής Σχολής, τούς Άξιωμα»- 
τικούς καί ' Υπαξιωματικούς έκπαιδευτάς τ ω ν .



«Μαραθώνιος της χαράς» ονο
μάσθηκε από τά μέσα ένημερώσε- 
ως ή τελευταία αθλητική εκδή
λωση πού έγινε στήν κλασσική 
διαδρομή τοΰ αγωνίσματος από 
τον Τύμβο του Μαραθώνα μέχρι 
τό Παναθηναϊκό Στάδιο. Έ λα
βαν μέρος σ’ αυτόν 1200 περίπου 
αθλητές άπό δλο τον κόσμο με φι
λοδοξία οχι νά νικήσουν άλλα νά 
αγωνισθουν και νά τερματίσουν, 
έπαληθεύοντας τά λόγια πού έλε
γε ό άναβιωτής των σύγχρονων
ολυμπιακών άγώνων Πιέρ ντε__
Κουμπερτέν ότι «στον άθλητισμό 
σημασία δεν έχει ή νίκη άλλά ή 
συμμετοχή στήν προσπάθεια».

Τά μέτρα τάξεως τής Χωροφυ
λακής, στήν περιοχή ευθύνης της, 
ήταν σε όλα άψογα ώστε νά άπο- 
σπάσουν τά συγχαρητήρια όσων 
παρακολούθησαν τον άγώνα ή 
έλαβαν μέρος σ’ αυτόν.

Τήν εκκίνηση τοΰ Μαραθωνί
ου αύτοΰ δρόμου άπεικονίζει τό 
εξώφυλλο τοΰ περιοδικού μας με 
προπομπούς δικυκλιστές τής Χω
ροφυλακής.


