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Ε Ξ Ω Φ  Y A A O N iU
'Η  γέννηση τον 

Χρίστου, ή μεγαλει
ώδης ένανθρώπιση 
τοϋ Υιόν τον Θεοϋ 
ένέπνευσε πολλούς 
ζωγράφους από τούς 
χρωστήρες τών οποί
ων βγήκαν αληθινά 
α ρ ισ το υ ρ γή μ α τα , 
δπως αυτό τοϋ εξω
φύλλου.

^Ι2_^2Γί^_ΑΠΟ_ΤΗΝ_ΣΥΝΤΑΞΗ

Φ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 197 7 .  33 χ ρ ό ν ια
^  μνήμης,  Απ<5 τ<5ν Αλλο Δεκέμ

βρ ιο  τ ο ύ^ 1 9 4 4 .  Μιά γ ε ν ι ά  όλόκληρη 
πού Ανδρώθηκε καί γαλουχήθηκε μέ 
τά ίδ α ν ικ ά  τού Ε λ λ η ν ι σ μ ο ύ  κ α ί  Α
ν α π ν έ ε ι  σήμερα τ<5ν Αέρα τής  ’Ελευ
θ ε ρ ί α ς .  Μιά γ ε ν ι ά  πού ζεΤ Αλεύθερη 

ί χάρη στόν Απικό Αγώνα τής Χωροφυ
λα κής ,  πού ύπερασπίστηκε  μέσα Από 
τού"Μακρυγιάννη"τά*Εθνικά ίδεώδη.

"Ίσως θΑπρεπε νά γ ί ν ε ι  μ ιά  
βα θ ε ιά  Ανατόμηση τών Ιστο

ρ ικήν  σταθμβν τής  χώρας κ α ί  ή ι 
σ τ ο ρ ία  νά κ ρ ί ν ε ι  α ύ σ τ η ρ ά .Ή  εύ θ ύ -  
νη τών Απερχόμενων γ ε ν ιώ ν  π ρ έπ ε ι  
να να ι  πι<5 βαριά  Από τήν εύθύνη τού  
Χ ρ έου ς ,  πού Ακπλήρωσαν ΑκεΤνοι ο ί  
Ανδρες τής  Χωροφυλακής,δταν όρθώ- 
θ η κ α ν ,μ έ  Ατσαλένια  θ έ λ η σ η ,τ ό ν  Δε
κέμβρ ιο  τού 1 9 4 4 , Αντίκρυ στήν κα
τ α λ υ τ ικ ή  μανία  τής  Αρυθρδς λ α ίλ α 
π α ς .

*Η Χωροφυλακή βάδισε  γιά μ ιά  
Ακόμα φορά τόν  δρόμο τής Ι

σ το ρ ικ ή ς  τ ι μ ή ς .  Σημαιοφόροι ,  ο ί ν ε 
κ ρ ο ί  Ανδρες τ η ς . Π α ρ α σ τ ά τ ε ς , ο t ζω
ν τ α ν ο ί  ήρωες. Ηταν ή φυσική σ υ νέ 
π ε ι α  τής  τ ρ α γ ικ ή ς  κ α ί  τα υτόχρονα  
ύπερήφανης π ο ρ ε ί α ς  της  Ανάμεσα Α
πό τ ό ν  ξ έ ν ο  κατακτητή κα ί  τ ό ν  ξ ε 
ν ο κ ίν η τ ο  έπιβολέαΤΕνα σύνολο Αγώ
νων που έ κ λ ε ι σ ε  μέ τό  Αποκορύφωμα 
τής Α γω νιστ ικότητάς  τ η ς :  Τήν νίκη  
στού "Μακρυγιάννη".

*Ε κ ε ίν ο  τ ό ν  Δεκέμβρ ι ο , δ ό θ η -  
κ ε » έμπρακτα, ύπόσχεση στόν  

Ε λληνικό  Λαό: *Η μ έ χ ρ ις  Ασχάτων 
υπεράσπιση τ ή ς ’Ε λ ε υ θ ε ρ ία ς  καί τής  
Δημοκρατίας τ ο υ .Κ α ί  τ ί ς  μ έρ ες  αύ-  
τ έ ς ,  μέσα σέ  μ ιά  ’Ελλάδα Αλεύθερη 
κ α ί  δ η μ ο κ ρ α τ ικ ή ,ο ί  Ανδρες τ η ς , τ ι 
μούν τ ο ύ ς  ήρωες τής  μεγάλης έ π ο -  
π ο ι ΐ α ς  κ α ί  ύ π ό σ χο ν τα ι  δ τ ι  θά μ ε ί 
νο υ ν  π ι σ τ ο ί  στό δρόμο πού ΕΚΕΙΝΟΙ 
χά ρ α ξα ν .
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Ο Ν Ε Ο Σ  Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ  Δ Η Μ Ο Σ ΙΑ Σ  Τ Α Ξ Ε Ω Σ

Ό  Υπουργός Δημοσίας Τάξεως
Έγβννήθη τό 1916 εις Πρέβεζαν. Έξήλθεν της Σχο

λής Εύελπίδων τό 1938. Συμμετέσχεν είς τόν Έλλη- 
ν ο ιταλικόν πόλεμον του 1940 ώς Διοικητής Λόχου. 
Κατά τήν άξονικήν κατοχήν ένετάχθη είς τάς άνταρτι- 
κάς όμάδας δπου ύπηρέτησεν ώς Διοικητής Τάγματος 
είς τό ΕΔΕΣ. Διοικητής Τάγματος έπίσης διετέλεσε 
κατά τόν συμμοριτοπόλεμον. Μετά τήν άπελευθέρωσιν 
διετέλεσε κατ' έπανάληψιν έπιτελής τοΰ ΓΕΣ καί 
ύπηρέτησεν είς τήν ΚΥΠ καί εις τό Άρχηγεΐον ΝΑΤΟ 
Σμύρνης. Είναι άπόφοιτος της Σχολής Πολέμου καί 
της Σχολής 'Εθνικής Άμύνης ώς καί πλήθους μικρο- 
τέρων 'Ελληνικών Στρατιωτικών Σχολών. Έξεπαιδεύ— 
θη εις τήν Σχολήν Πολέμου τών Η .Π .Α ., εις τήν 'Αμε
ρικανικήν Σχολήν 'Ατομικού Πολέμου έν Γερμανίφ, τήν 
Σχολήν Πεζικού ’Αμερικής, τήν Σχολήν 'Ορεινού Ά γώ -  
νος έν Ά γγλί^ , τήν 'Αγγλικήν Σχολήν Κατασκοπείας 
έν Κύπριο καί τέλος τήν 'Αμερικανικήν Σχολήν Βιομη
χανικής Έπιστρατεύσεως. Έτιμήθη μέ πολλά παρά
σημα καί μετάλλια μεταξύ τών όποιων τρεις φοράς μέ 
τό Άριστεΐον 'Ανδρείας καί τετράκις μέ τόν Πολεμικόν 
Σταυρόν. Άπεστρατεύθη κατά τήν διάρκειαν τής δι
κτατορίας μέ τόν βαθμόν του Ταξιάρχου, καθ' δν χρό
νον, έξετέλει καθήκοντα Α' Βοηθού 'Επιτελάρχου τής

κ. ’Α ν α σ τ ά σ ι ο ς  Μ π ά λ κ ο ς
1ης Στρατιάς (Λάρισα), λόγω τής συμμετοχής του εις 
τήν κίνησιν τής 13-12-67. Έλαβεν μέρος είς τήν άντί- 
στασιν κατά τής δικτατορίας, ώς 'Επιτελάρχης τής 
Όργανώσεως Άντιστρατήγων (1968). 'Εν συνεχεία 
ύπήρξε Ιδρυτικόν μέλος καί μέλος διοικούσης έπιτροπής 
τής άντιστασιακής όργανώσεως «'Ελεύθεροι Έλληνες». 
Τήν 1-7-1969 συνελήφθη λόγω τής άντιστασιακής 
δράσεώς του καί έκρατήθη έπΐ ΙΟμηνον είς αύστηράν 
άπομόνωσιν είς Βαρυμπόμπην. Τόν Νοέμβριον 1974 
άνεκλήθη είς τήν ένέργειαν καί έτοποθετήθη ώς Προϊ
στάμενος τού Μικτού Επιτελείου 'Υπουργείου Δημο
σίας Τάξεως, μονάδος τής όποιας διετέλεσε καί παλαιό- 
τερον Έπιτελής έπΐ 'Υπουργίας Στρατηγού Ν . Ζέρβα 
προαχθείς μέχρι καί τού βαθμού τοΰ 'Αντιστρατήγου^. 
'Από 1-2-75 τοΰ άνετέθησαν τά καθήκοντα τού Γενικού 
Γραμματέως 'Υπουργ€ίου Δημοσίας Τάξεως μέχρι καί 
τής 22-10-77 δτε παραιτηθείς έθεσεν ύποψηφιότητα 
μέ τήν Νέαν Δημοκρατίαν εις τόν Νομόν Πρεβέζης. 
Έξελέγη μέ σημαντικήν πλειοψηφίαν Βουλευτής τής 
Ν .Δ . Όμιλε! τήν Αγγλικήν καί Γαλλικήν. Πλήθος 
Στρατιωτικών άρθρων του έδημοσιεύθησαν είς Ε λ 
ληνικός καί Ξένας έπιθεωρήσεις, μερικά βραβευθέντα. 
Είναισυγγραφεύς άριθμού βιβλίων στρατιωτικών καί μή .
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ΕΠΙ ΤΗ, ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙ  

ΕΚ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΛΗΜ. ΤΑΞΕΩΖ

Π Ρ Ο Σ

Απαντας τους ’Αξιωματικούς, Όπλίτας και έν γένει 'Υπαλλήλους 
των Σωμάτων ’Ασφαλείας και ’Αγροφυλακής.

Β(1 . Α ποχω ρω ν του Υπουργείου Δημοσίας Τ άξεω ς, αισθάνομαι τήν ύποχρέω σιν νά έκφρά-
σω  πρός δλους υμάς θερμοτατας εύχαριστίας, άλλά καί τήν ακραν ίκανοποίησίν μ ου , διά τήν πο-  
λυτιμον συμπαρασταθώ εις τήν πραγματοποίησή του μεγάλου καί εύγενοϋς σκοπού . Καί ταΰτα  
Μ Λ* ° ™ υπό τόν νέον Υ πουργόν, τόν αγαπητόν καί Ιξαίρετον κ . ’Αναστάσιον
Μ πάλκον, ή δημοσία τάξις καί ή ασφαλεία τής Ε λλά δος εύρίσκονται εις λίαν αξίας χεΐρα ς.

w- Τ Ι ™ i  7ην ’Ια^ου“Ρίου 1976, άνέλαβον τά καθήκοντα τού 'Υ πουργού Δημοσίας Τά-
λ . ," " 010' ’ ωι» κ“ ι σήμερον δια τό Υπουργεϊον Δ ικαιοσύνης, μοί ένεπιστεύθη καί τότε ό 

Εθνικός Η γέτης και Προεδρος της Κυβερνήσεως κ . Κ ω νσταντίνος Καραμανλής, -  έκάλεσα 
αντας υμάς να καταβαλητε πασαν νόμιμον προσπάθειαν εις τόν τομέα τόσον τής προλήψεω ς 

δσον και της καταστολής της έγκληματικότητος, ώστε νά άποθαρρύνετε οίανδήποτε τάσιν ή πρό-
Z S S Z t t F  Της δημ° σΐας Τάί εως Χ“ 1 Υαλήνγ1€· Έ κάλεσα ύμδς νά παράσχητε δλας τάς δυ- 
t f S S *  ς~ TJ V π€ΡιφΡ;°υρησιν τω ν πολιτιμοτέρω ν άγαθών τού πολίτου , ήτοι τής έν έλευθερία 
ζω ή ς, τιμής και περιουσίας και τω ν έθνικών ιδανικώ ν. Σήμερον, άναπολών τήν διανυθεΐσαν 
Ια θ α ο ύ ν  Γ “ μ“ 1 Γ £Ρ ^ ά ν ω ς  νά ειπω  δτι δπα ντες, άπό τού κατωτέρου μέχρι τού άνωτάτου 
L  μ ” 2“ ?  εΪ Ι * £ άσας - “ ς, ,ΥκΤ1Ρε? ΐα ς ’ άν3απεκρίθητε πλήρως εις τό σάλπισμα καί έπετελέσατε 
εύαοέσκειάν ίο »  J  a Ρ *  υ Ψγίλ. ^ . άπο^ η ς  σας. Σ δς συγχαίρω  διά τούτο , έκφράζω  τήν πλήρη 
Σ ω ϊ ά ^ ν Ά ™  7 ’ζ I*™* υμ“ ζ κ“ 1 Χαλώ ’ έν 0ν0μαΤΙ τώ ν παΡ“ δόσεων τω ν τετιμημένω ν

Δ Τ \ ί '  “ ?* νά ! υν-εχ ΐ° ΐ ε μέ περισσότερον ζήλον καί μεγαλυτέραν αύταπάρνησιν
ά^τΓ σΓ ν κα  ̂ θά νΡ δέ δτι  ̂ "Ρ^κλησίς ^ου αύίη θά εύρη βαθεϊαν
άπήχησιν και θα καταστη πραγματικότης, διότι τούτο έπιτάσσουν τά ιδανικά καί τά πεπρωμένα
Π α τ ρ ί ς κ α ί  τούτο άναμένει ή Ε λλη νικ ή  κοινω νία , ή 
Πατρίς καί τό Έ θ νο ς , δια τήν έτι περαιτέρω άνυψ ω σιν παντός τού Ε λληνοχριστιανικού Ιδεώδους.

.  -  Σ“ς ^X ^P^O M -ai μέ τήν πεποίθησιν δτι έπραξα έν παντί τό καθήκον μ ο υ . "Οτι κατέβα-
λον πασαν προσπάθειαν διά τήν ήθικήν καί ύλικήν άνύψ ω σίν σας. "Οτι κατενόησα πλήρως τάς
& τ ό άν δίά ^ ν μδ“ τ Τ ς δθκΐμασί“ ς f S  ^ ς  όποίας νυχθημερόν ύποβάλλεσθε καί έπραξα πδν τό
ΕΙααι β έ ^ ίο ΐ^ δ τ ?  ϊ “  ω ’σΐν Τ *  μα°χβων σα« και ^ ν ^πίλυσιν χρονιζόντω ν προβλημάτων σας.
κ α ί ^ ί / ί ό  » έ > ν ^  6Λ Ύ^Α  θύτθς- θαεσυνεχΐ®θΠ και ή Πολιτεία θά σδς συμπαρασταθή ένθέρμιίς 
καί εις τό μ έλλον , άναλόγω ς τω ν δυνατοτήτων τη ς. Καί άπό τής θέσεως ταύτης, σδς άπευ-
! ία ^ ύ α ώ ν  τεχκ « Γ τ -σμ ’ 6ύχ~°μ°“ ’ έκ Ράθθ^  καΡδ^ >  ^κπλήρ^ωσιν πάσης ε ύ ^ ν ό ΰ ς  προσδο-κιας υμώ ν τ€ και τω ν  οικογενειών σας. 1 * r

*0 Υ π ουργός  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
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ΕΠΙ ΤΗ, ΛΝΑΛΗΨΕΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

Ω Ι ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜ. Τ Δ Ξ Ε Ω Ι
Π Ρ Ο Σ

Άπαντας τούς ’Αξιωματικούς, Ό πλίτας και έν γένει 'Υπαλλήλους 
τών Σωμάτων ’Ασφαλείας και ’Αγροφυλακής.

Μ ετέχων τής νέος Κ υβερνήσεω ς, ύπό τόν κ . Κ ω νσταντίνον Καραμανλήν, θεωρώ ύψ ί-  
στην τιμήν τήν άνάληψιν τω ν καθηκόντων τοΰ Υ πουργού  Δημοσίας Τ άξεω ς.

Είναι τεράστιον τό βάρος τω ν υποχρεώ σεων καί ευθυνών τάς όποιας άναλαμβάνω . Γνω 
ρίζω καλώ ς, έκ τής τριετοϋς θητείας μου ώς Γενικού Γραμματέως τοΰ ^Υπουργείου, τάς δυσχε- 
ρείας τάς όποιας έμφανίζει ό ζωτικότατος ούτος τομεύς τής Δημοσίας Τάξεως και Α σφαλείας. 
Γνωρίζω έπίσης τούς μόχθους σας, τά έπιτεύγματά σας, άλλα καί τήν Ικανότητα και τήν πιστιν  
δλων σας πρός κατάκτησιν έτι ύψηλώ ν σ τό χω ν. Αισθάνομαι διά τούτο Ιδιαιτέρως ευτυχή ς, π ι-  
στεύων άκραδάντως 8τι ή γνώ σις πραγματικών καί άναμφισβητήτω ν καταστάσεων καί γεγο-  
νότω ν, θά μέ βοηθήση είς τήν πραγμάτωσιν των μεγάλω ν καί ύψ ηλώ ν όραματισμων όλων σας
είς τόν νευραλγικόν τομέα Δημοσίας Τάξεως καί Α σφαλείας. _ ,

’Από της νέας ταύτης θέσεω ς, καλώ άπαντας ύμάς νά άρθήτε εις τό υψος^ τω ν περιστά
σεων καί νά παραμείνετε άκλόνητοι έπί των έπάλξεων της έννόμου Τάξεως και Α σφαλείας: 
*Όπως περιφρουρήσετε τά Ιδανικά της Δημοκρατίας άντί πάσης θυσίας καί όπω ς ένστερνισθητε 
έτι περισσότερον τά άναλλοίωτα έθνικά ιδεώδη. Μή λησμονήτε δτι τάς έκδηλώσεις καιένεργείας  
σας πρέπει νά  διακρίνη ή σύνεσις καί ή δικαιοσύνη, ή εύγένεια καί ή καλω σύνη , ή ψ υχραιμία  
καί ή σεμνότης, ή άμεροληψία, άλλά καί ή σταθερότης καί ή άποφασιστικότης. Ουδενός πρέπει 
νά έκφεύγη τής προσοχής δτι δέον νά διαφυλαχθή ώς κόρη όφθαλμοΰ ή εννομος τάξις καί να  
τεθή ώς πρωταρχικός στόχος ή έθνική μας ένότης. Τηρούμενοι μετ’ έμμονης μακραν τής πολιτι- 
κης μή λησμονήτε δτι χρέος έπιτακτικόν προβάλλει τό νά έπιδεικνυητε άμέριστον τό ενδιαφέρον 
σας πρός πάντα άνεξαρτήτως πολίτην, ώστε νά άντιληφθή ούτος τήν έθνικήν καί κοινωνικήν
άποστολήν σας καί νά σας συ μπαρασταθή είς τό έργο ν σ α ς . ,

’Ακράδαντος είναι ή πεποίθησίς μου δτι αί ύψηλαί παρακαταθήκαι ένδόξων ήρωων 
καί μαρτύρων τώ ν Σωμάτων ’Α σφαλείας, ή δαφνοστεφής ιστορία σας εις έθνικούς άγώ νας, ή 
έγνωσμένη φιλοπατρία σας καί ή προσήλωσις είς τό καθήκον άποτελοϋν τήν καλυτέραν έγγυησιν, 
δτι θά άνταποκριθήτε πλήρως είς τά προσδοκώμενα. Καί δτι θά μεγαλουργήσετε καί πάλιν καί 
θά θριαμβεύσετε είς τόν άγώνα τού καλού, τού ωραίου καί τού ιδανικού έναντίον πάσης έπιβου-
λής

Μέ αύτάς τάς σκέψεις καί τήν διαβεβαίωσιν δτι, ά φ ’ ένός μέν θά άναλώσω δλας μου τάς 
δυνάμεις διά τό μεγαλειον τής Πατρίδος καί τήν ψ υχικήν καί πνευματικήν άνοδον τώ ν ύπηρετούν- 
τω ν είς τά Σώματα ’Ασφαλείας καί τήν ’Α γροφυλακήν, ά φ ’ έτέρου δέ δτι θά μέ εΰρητε ένθερμον 
ύποστηρικτήν καί συμπαραστάτην είς πάσαν νόμιμον καί δικαίαν έπιδίωξίν σας, άπευθυνω είς 
δλους σας θερμόν χαιρετισμόν.

*0 Υ πουργός  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΚΟΣ
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Τελετ ή  έπΐ τή άναλήψε ι  τών κ α θ η κ ό ν τ ω ν
τ ού  ν έ ο υ  Υ π ο υ ρ γ ο ύ  Δ η μ ο σ ί α ς
ΤΗΝ ΠΡΩ ΡΑΝ της 29-11-1977 εις τό 

Ύπουργεΐον Δημοσίας Τάξεως έλαβε χώ
ραν τελετή έπί τη άναλήψει τών καθηκόν
των του νέου Υπουργού Δημοσίας Τάξεως 
κ . ’Αναστασίου Μπάλκου. Εις τήν τελετήν 
παρέστησαν οί ’Αρχηγοί Χωροφυλακής,
’Αντιστράτηγος κ . Νικ. Κουτσιανάς, Αστυ
νομίας Πόλεων κ . θ .  Τζήμας, Πυροσβε
στικού κ . Κ . Γκίκας, ό ’Αρχηγός ΥΠΕΑ 
'Υποστράτηγος κ . Ν . Καρδαράς, ό Γενικός 
Διευθυντής Αγροφυλακής κ . Γκαζέτας, 
οί 'Υπαρχηγοί τών Σωμάτων Ασφαλείας, 
άλλοι άνώτατοι αξιωματικοί καί οί Έ πι- | 
τελείς τοϋ 'Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως.

'Ο απερχόμενος Υπουργός κ . Γεώργιος ;
Σταμάτης, ό όποιος άνέλαβε τό 'Υπουρ- | 
γεΐον Δικαιοσύνης, άπευθυνόμενος πρός 
τούς παρισταμένους ηύχαρίστησε δι* αυτών 
δλους τούς άνδρας τών Σωμάτων Α σφα
λείας οί όποιοι έπέδειξαν κατά τήν διάρ
κειαν του χρόνου τής ύπουργείας του υψη
λόν συναίσθημα ευθύνης, πίστιν καί άφο- 
σίωσιν είς τό καθήκον καθώς καί προσή- 
λωσιν είς τά δημοκρατικά Ιδεώδη. Μεταξύ 
τών άλλων έτόνισε χαρακτηριστικώς καί 
τά έξής :

«Συμβαίνει κατά τήν άποχώρησιν άπό 
μίαν θέσιν, θέσιν τόσον ύψηλήν, νά μέ 
διακατέχουν διάφορα συναισθήματα τά 
όποια έσφυρηλάτησεν ή συνεργασία μας 
τών δύο έτώ ν. Συναισθήματα χαράς καί 
λύπης. Λύπης, διότι φεύγω άπό τό.
Ύπουργεΐον Δημοσίας Τάξεως τό όποιον 
έπετέλεσεν ένα έργον πού θά κρίνετε έσεΐς 
καί όλόκληρος ό 'Ελληνικός Λαός. Κατά 
τήν περίοδον τής διετίας πού εύρισκόμην 
είς τό Ύπουργεΐον ήργάσθην μαζύ μέ σάς 
είς τήν άποκατάστασιν τών σχέσεων τών 
άνδρων τών Σωμάτων ’Ασφαλείας καί 
των πολιτών. Χαράς, διότι μέ δια
δέχεται είς τό Ύπουργεΐον ό συνεργάτης 
μου κ . Μπαλκος, ό όποιος διακατέχεται 
άπό τό πάθος τής προόδου τών Σωμάτων 
Ασφαλείας^. Σάς βεβαιώ δτι διακόπτων 

τήν μεθ* ύμών συνεργασίαν είμαι εύτυ— 
χής καί διακηρύττω δτι ή συμβολή σας 

κατοχύρωσιν τών δικαιωμάτων 
τού ανθρώπου καί τού δημοκρατικού πο
λιτεύματος ύπήρξεν α π ο φ α σ ισ τ ικ ή »

Έ ν συνεχεία έλαβεν τόν λόγον ό νέος 
Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ . ’Αναστά
σιος Μπάλκος, ό όποιος ηύχαρίστησε τόν 
χ .  Γ . Σταμάτη διά τό έπιτελεσθέν ύπ* 
αυτού έργον είς τό Ύπουργεΐον Δημοσίας 

κα* τ ν̂ π°φεκάλεσεν δπως καί άπό 
τής νέας θέσεώς του ώς Υπουργός Δικαιο
σύνης περιβάλλει μέ τήν ιδίαν στοργήν 
καί τό αύτό ένδιαφέρον τούς άνδρας τών 
Σωμάτων Ασφαλείας είς τό δύσκολον 
άλλά κοινωνικώς ύψηλόν έργον των.

Περαίνων ό κ . 'Υπουργός Δημοσίας 
Τάξεως, διαβεβαίωσε τόσον τόν άπερχό- 
μενον Υπουργόν δσον καί τούς παριστα- 
μένους δτι θά συνέχιση μέ τόν αύτόν ζήλον 
καί ένδιαφέρον τό έργον τού προκατόχου 
του διά τήν πρόοδον τών Σωμάτων ’Ασφα
λείας καί θά φανή άντάξιος τής έμπιστο- 
συ^ης τής Πολιτείας καί τής τιμής ή όποια 
τού προσεγένετο διά τήν θέσιν τού προϊ
σταμένου τών Σωμάτων ’Ασφαλείας 
'Υπουργού.



ΝΕΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ 
ΕΙΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ

Ό  Γενικός Γραμματείς τ ο ό  Υ.Δ.Τ. κ. Κωνσταντίνος Σαψάλης
Τήν Ιην Δεκεμβρίου 1977 έτοποθετήθη καί άνέλαβε καθήκοντα 

ώς Γενικός Γραμματεύς του * Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως ό κ . 
Κωνσταντίνος Σαψάλης.

*0 νέος Γενικός Γραμματεύς του Υ .Δ .Τ . έγεννήθη τό έτος 1939 
καί κατάγεται άπό τό χωρίον Φουρ να—Ευρυτανίας.

Έσπούδασε Νομικά εις τό Πανεπιστήμιον ’Αθηνών καί Δικη
γόρε! εις ’Αθήνας άπό τό έτος 1965.

Είναι έγγαμος μετά της Χριστίνας, τό γένος Άνδρέου Σωτη- 
ρακοπούλου, έπίσης Δικηγόρου καί έχει εν θήλυ τέκνον.

Έξελέγη Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κατά τάς έκλογάς 
του 1974 εις τόν Νομόν Ευρυτανίας. Κατά τάς έκλογάς τής 20-11- 
1977 ΔΕΝ έπολιτεύθη διότι ό Νομός Ευρυτανίας κατέστη μονοεδρικός.

Κατά τήν διάρκειαν της Βουλευτικής του θητείας έπέδειξεν άξι- 
όλογον δραστηριότητα, ήτο δε ό τρίτος εις σειράν δραστηριότητος 
μετοιζύ των συναδέλφων του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας.

Συμπαρεστάθη μέ θέρμην εις τά θέματα καί προβλήματα των 
Σωμάτων Ασφαλείας καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής Βουλευτικής του 
θητείας άπό τό 1974 έως τό 1977 μέ έρωτήσεις καί άγορεύσεις εις 
τήν Βουλήν. "Αρθρα του ύπέρ τής βελτιώσεως τής θέσεως των 
άνδρών των Σωμάτων ’Ασφαλείας έδημοσιευθησαν κατ’ έπανάλη- 
ψιν είς τόν ήμερήσιον καί περιοδικόν τύπον του κέντρου καί των 
έπαρχιών ·
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κ. ΑΡΧΗΓΟΥ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Τόν Δεκέμβριον 1944, δταν τά νέφη τοΰ φασισμού εΐχον διαλυθή άπό τόν ζωογόνον ήλιον τής 
Ελευθερίας καί ό 'Ελληνικός ούρανός είχε καί πάλιν αίθριάσει, ξενοκίνητοι όρδαί τοΰ έρυθροϋ όλοκλη- 
ρωτισμοϋ έπίστευσαν δτι ή στιγμή ήτο κατάλληλος διά νά θέσουν εις έφαρμογήν τάάπό μακροϋ χρόνου
έξυφαινόμενα καταχθόνια σχέδιά των, πρός βιαίαν κατάληψιν τής έξουσίας καί άνατροπήν τού πολιτικού 
καί κοινωνικού μας καθεστώτος.

*Η έρυθρά λαΐλαψ, άφοΰ κατέπνιξε είς τό αίμα πάσαν Εθνικήν έν ύπαίθρφ άντίστασιν καί 
μετέβαλε τά πάντα εις καπνίζοντα έρείπια, έφθασεν, άκωλύτως πλέον, μέχρι τής Πρωτευούσης, 
τήν όποιαν ήρχισε νά έναγκαλίζεται θανασίμως.

Είς τάς κρίσιμους έκείνας διά τήν τύχην τοΰ Έθνους στιγμάς καί ένώ ούδεμία σχεδόν έλπίς διεφαί- 
νετο,έκείείς τούς άσήμους στρατώνας τοΰ Συντάγματος Χωροφυλακής «Μακρυγιάννη» έπέπρωτο 
να δοθή ή «μάχη τής Ελλάδος».

Κ
ΟΙ 517 άνδρες τής Χωροφυλακής καί οι όλιγάριθμοι συνάδελφοί των τοΰ Στρατεύματος μέ έπικεφα- 

λής τόν ήρωϊκόν *Αντ)ρχην Πεζικοΰ Κωνσταντίνον Κωστόπουλον έχοντες πλήρη συναίσθησιν τής 
ιστορικής των εύθύνης καί οίστρηλατούμενοι άπό τά ύψηλά Ιδανικά τής Πατρίδος καί τής Ελευθερίας 
άπεφάσισαν αύτοβούλως νά άμυνθοΰν καί ή νά νικήσουν ή νά άποθάνουν ένδόξως.

Ή  άσύγκριτος ύπεροχή των άντιπάλων είς δυνάμεις καί μέσα καί ή παντελής έλλειψις τροφής 
καί ΰδατος δέν κατώρθωσαν νά κάμψουν, έπί πολλάς ήμέρας, τήν ψυχικήν άντίστασιν καί τήν πίστιν είς 
τό δίκαιον τοΰ άγώνος των γενναίων ύπερασπιστών τοΰ Συντάγματος Χωροφυλακής «Μακρυγιάννη», 
οι ο7ΐοΐοι τελικώς καί ένίκησαν.

Είς τόν ίδιον έκεΐνον χώρον, ό όποιος καθηγιάσθη διά τοΰ τιμίου αίματος τών γενναίων ύπερασπι- 
στων του καί μετετράπη εις Εθνικόν προσκύνημα καί βωμόν Ελευθερίας, τό Σώμα σύσσωμον κλείνει

Ύ0νυ ^ iiepOV’ τρΐ“κ0στήν Τρ1τΤ)ν έπέτ€ιον ήρωϊκής μάχης τοΰ Συντάγματος Χωροφυλακής 
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ κατά τών άναρχοκομμουνιστών, διά νά άποτίση τόν όφειλόμενον φόρον τιμής είς τούς 
ευκλεως πεσόντας άνδρας του καί νά τούς διαβεβαιώση δτι ή θυσία των δέν άπέβη έπί ματαίω. Χάρις είς 
αυτήν άπολαμβάνομεν ήμείς σήμερον τά άγαθά τής ’Ελευθερίας καί τής Δημοκρατίας.

Διαβεβαιοΐ άκόμη τόν Ελληνικόν Λαόν, δτι πάντοτε θά Ισταται είς τάς έπάλξεις τοΰ καθήκοντος
θεματοφυλαξ τών Ιερών καί όσιων τής Φυλής μας καί ύπερασπιστής άνυποχώρητος τοΰ Δημοκρατικοΰ μ J  
πολιτεύματος. 1 *
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Επίσημος εορτασμός τής επετείου 
τών μαχών τών Σωμάτων ’Ασφαλείας

ΤΙΠΙΗ
Σΐονζ ΗΡΟΙΣ
ιον mnKPvnnNNH

είς τάς έττομένας σελ



« Η άμνηστία δέν συνεπάγεται άμνη- 
σίαν. Τα μνημόσυνα των ήρώων είναι 
υπενθυμίσεις της ίστορίας προς αποφυγήν 
έπαναλήψεως των λαθών». Αύτά έτόνισε 
χαρακτηριστικώς μεταξύ τών άλλων ό 
Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. ’Ανα

στάσιος Μπάλκος κατά τήν όμιλίαν του 
έπ εύκαιρία τού έορτασμοϋ τής έπετείου 
τών Μαχών τών Σωμάτων ’Ασφαλείας 
ε*ζ το χώρον τού Συντάγματος Χωροφυ
λακής Μακρυγιάννη, τήν 3ην Δεκεμβρίου 
1977.

Εις τον έορτασμόν παρέστησαν :
Ό  Μακ. ’Αρχιεπίσκοπος ’Αθηνών καί 

πάσης Ελλάδος κ. Σεραφείμ, ό Σεβ. 
Μητροπολίτης Ταλαντίου κ. ’Αμβρό
σιος καί άλλοι κληρικοί. 
s 'Ο Υπουργός ’Εθνικής Άμύνης κ. Ε. 
Αβέρωφ—Τοσίτσας, Ό  Υπουργός Δη

μοσίας Τάξεως κ. ’Αν. Μπάλκος, ό 'Υ
πουργός ’Εσωτερικών κ. Χρ. Στράτος, 
ό Υφυπουργός Συγκοινωνιών κ. Γ.Μού- 
τσιος, ό Υφυπουργός ’Εθνικής Άμύνης 
κ. Η. Παπαηλιοϋ, ό Γενικός Γραμματεύς 
τού Υ.Δ.Τ. κ. Κων]νος Σαψάλης, καί ό 
Γενικός Γραμματεύς τού Υπουργείου 
Εσωτερικών κ. Άργ. Μπότσης.

Ο ’Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός κ. Ί. 
Ντάβος, ό ’Αρχηγός ΓΕΣ ’Αντιστρά
τηγος Α. Γκράτσιος, ό ’Αρχηγός ΓΕΝ 
’Αντιναύαρχος Σ. Κονοφάος, ό ’Αρχηγός 
ΓΕΑ Άντιπτέραρχος Περ. Οικονόμου, 
ό Διοικητής τής ΑΣΔΕΝ ’Αντιστράτηγος 
Κ. Κατσιμίχας, ό Πρόεδρος τού ’Αναθεω
ρητικού Δικαστηρίου ’Αντιστράτηγος 
Εμμ. Πλευράκης, ό Διοικητής τού Στόλου 
’Αντιναύαρχος Θ. Ντεγιάννης, οί ’Αρχη
γοί, Χωροφυλακής ’Αντιστράτηγος Ν. 
Κουτσιανάς, ’Αστυνομίας Πόλεων Θ.

Τζήμας και Πυροσβεστικού Κ. Γκίκας. 
Οί Ύπαρχηγοί τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, 
άλλοι άνώτατοι ’Αξιωματικοί τών τριών 
κλάδων τών ’Ενόπλων Δυνάμεων καί 
Σωμάτων ’Ασφαλείας, άντιπροσωπειαι 
τών Ε.Δ. καί Σ.Α. καί μαθηταί τών πα
ραγωγικών Σχολών.

Δήμαρχοι καί Κοινοτάρχαι τού λεκα
νοπεδίου ’Αττικής, έκπρόσωποι τών Δι
καστικών καί Διοικητικών ’Αρχών καθώς 
καί τών Πνευματικών 'Ιδρυμάτων, έπι- 
ζώντες μαχηταί τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, 
έκπρόσωποι τών Έφεδροπολεμιστικών 
’Οργανώσεων καί πολλοί άλλοι προσκε
κλημένοι.

Μετά τήν άφιξιν τών έπισήμων έψάλη 
έπιμνημόσυμος δέησις εις τό κενοτάφιο 
τών πεσόντων χοροστατούντος τού Σεβ. 
Μητροπολίτου Ταλαντίου κ. ’Αμβροσίου.

Έν συνεχεία ώμίλησεν ό Υπουργός 
Δημοσίας Τάξεως κ. ’Αναστάσιος Μπάλ
κος ό όποιος είπε τά έξής :

Μακαριώτατε, κύριοι Υπουργοί, κυ
ρίες καί κύριοι,

Συγκεντρωθήκαμε σήμερα έδώ, στον 
ίερο χώρο τού Συντάγματος Χωροφυλα
κής Μακρυγιάννη, γιά νά άποτίσωμε φό
ρο τιμής καί εύγνωμοσύνης στούς ήρωϊ- 
κούς νεκρούς τών Σωμάτων ’Ασφαλείας 
κατά τον έπάρατο Δεκέμβρη, τού 1944. 
Στους νεκρούς στούς όποιους όφείλομε 
το ότι ή Ελλάς είναι αύτό πού είναι 
σήμερα—μια άληθινή Δημοκρατία.

’Αλλά μιά καί γιά μνημόσυνο πρόκει
ται, άς φέρωμε στή μνήμη μας τά γεγο
νότα έκείνων τών ήμερών, όχι γιά νά 
άναζωπυρώσουμε πάθη καί μίση, άλλά 
γιά νά άντλήσουμε διδάγματα γιά νά μην 
έπαναληφθούν τά τραγικά σφάλματα.

τής έποχής έκείνης. ’Εποχής στήν όποια 
έν όνόματι τής ούτοπίας, μιάς θεωρίας 
ίσότητος, συνέβησαν άπαράδεκτοι άκρό- 
τητες πού θά μάς καταδιώκουν τις οϊδε 
μέχρι πότε.

Προ 33, λοιπόν, έτών, τήν Κυριακή 
3η Δεκεμβρίου 1944, ήμέρα τού προπα- 
ρασκευασμένου, σκοπίμου, παράνομου 
καί ένοπλου κομμουνιστικού συλλαλη
τηρίου τής Πλατείας Συντάγματος, στήν 
προσπάθειά τους νά παρεμποδίσουν τήλ 
παράνομη πορεία, δέχθηκαν φονικά πυρά 
οί ήρωϊκοί άξιωματικοί καί άνδρες τής 
Αστυνομίας Πόλεων. Άγωνιζόμενοι έ- 

ναντίον πολλαπλάσιας δυνάμεως κομ
μουνιστών, έπέτυχαν, παρά τήν τρομακτι
κήν όπεροχήν τών έπιτιθεμένων, νά 
διατηρήσουν έστίες άντιστάσεως στήν 
'Υποδιεύθυνση Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθη
νών, στις 'Υποδιευθύνσεις Τροχαίας καί 
’Αγορανομίας, στο Μηχανοκίνητο ’Αθη
νών καί σέ πολλά ’Αστυνομικά Τμήματα. 
Παράλληλα 'Υπηρεσίες Χωροφυλα
κής, όπως τό ’Αρχηγείο, ή Σχολή Όπλι- 
τ^7’, °*" ΦΡουΡεζ Φυλακών Χατζηκώστα 
καί Άβέρωφ, δέχθηκαν έπίσης κομμου
νιστικές έπιθέσεις καί άντεστάθηκαν 
ήρωΐκά. Θά ήταν παράλειψη, άν στήν 
όλως γενική αύτή άπαρίθμηση δέν άνεφέ- 
ρετο ή Πυροσβεστική Υπηρεσία, πού 
κατά τό Δεκεμβριανό κίνημα συμμετέσχε 
καί αύτή στον ύπέρ πάντων άγώνα. Κάθε 
έστία άντιστάσεως ένα «χάνι Γραβιάς» 
Κάθε μιά άπ’ αύτές πού έπεφτε ένα Κού- 
γκι, ένα ’Αρκάδι. 'Ενα όλοκαύτωμα χωρίς 
έπιζώντες.

Εκεί όμως όπου δόθηκε ή μεγάλη 
μάχη, «ή μάχη τής Ελλάδος», όπως 
προσφυώς τήν χαρακτήρισε ό άείμνηστος



'Ακαδημαϊκός Διονύσιος Κόκκινος, ήταν 
τό Σύντα γμα Χωροφυλακής Μακρυγιάν- 
νη. Ήταν έδώ, πίσω άπ’ αύτούς τούς 
μανδρότοιχους, πίσω άπ* αύτές τις πόρ
τες καί τά παράθυρα. Έδώ οτό νεώτερο 
«Μεσολόγγι» πεντακόσιοι περίπου άν- 
δρες τής Χωροφυλακής μέ έπικεφαλής 
τόν Συνταγματάρχη Χωρ]κής Γεώργιος 
Σαμουήλ καί λίγοι έθελονταί του Στρα
τεύματος μέ τόν ήρωΐκό *Αντισ]ρχη 
Πυροβολικού Κωνσταντίνο Κωστό- 
πουλο, πού ώργάνωσε καί τήν άμυνα 
τού Συντάγματος, έγραψαν ύπέροχες 
σελίδες δόξης, πού ή άφήγησή τους 
προκαλεϊ θαυμασμό καί κατάπληξη. Δώ
δεκα μέρες, χωρίς τροφή καί νερό 
κράτησαν οί ήρωες τού Μακρυγιάννη. 
Δώδεκα μέρες πού έκριναν τήν τύχη 
τής Ελλάδος.

Βαρύς ήταν ό φόρος αίματος πού προσέ- 
φεραν τά Σώματα ’Ασφαλείας κατά τόν 
Δεκέμβριο τού 1944. 620 νεκρούς καί 370 
τραυματίες είχεν ή Χωροφυλακή καί 
138 νεκρούς καί περισσότερους άπό 200 
τραυματίες ή ’Αστυνομία Πόλεων. Ανά
λογο φόρο αίματος πλήρωσε καί τό 
Πυροσβεστικό Σώμα.

Τιμή καί Δόξα, λοιπόν, σήμερα καί 
πάντοτε, σ’ έκείνους πού έπεσαν κατά 
τις τραγικές έκεΐνες μέρες γιά τή διαφύ
λαξη τής Ελλάδος. Ή  Πατρίς τούς εύγνω- 
μονεϊ, γιατί, χάρις στις Θυσίες τους, συ
νεχίζει τόν μέγα έπί τής γής προορισμό 
της. Ό  έλεύθερος κόσμος γενικώτερα 
τούς τιμά, γιατί άπώλεια τής Ελλάδος, 
τότε, θά έσήμαινε κάθοδο τού Παραπε
τάσματος στή Μεσόγειο καί ίσως άπώ- 
λεια τής Μέσης ’Ανατολής.

ΟΙ σημερινοί Αξιωματικοί καί άνδρες

τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, δέν λησμονούν 
πώς χάρις στόν ήρωΐσμό καί τις θυσίες 
τών συναδέλφων τους τού Δεκεμβρίου 
1944, έμεγαλύνθη ή ’Εθνική Ιδέα καί 
έκραταιώθη, τούς μετεβιβάσθη δέ όχι 
μόνο γιά διαφύλαξη, άλλά καί γιά κα- 
τάκτηση ύψηλοτέρων άκόμη έθνικών 
στόχων, έπ* άγαθφ τής Πατρίδος καί τής 
Φυλής.

"Ας είναι ή μνήμη τους αίωνία . . . .
"Ας μού έπιτραπή ήδη, έξω άπό τά 

αύστηρά πλαίσια τού πανηγυρικού, νά 
άναγγείλω πρός ύμας τή δημιουργία τού 
Νέου Μουσείου τού Συντάγματος Μα- 
κρυγιάννη. Αύτό, στά πλαίσια τής γε- 
νικώτερης άναμορφώσεως τού χώρου, 
στόν όποιο εύρισκόμεθα, θά στεγασθή στό 
νεοκλασσικοΰ ρυθμού κτίσμα, πού βρί
σκεται δεξιά τού εισερχομένου όπου καί 
θά άνεγερθή έπι βλητικόν Ήρώον τών 
άνδρών τών Σωμάτων Ασφαλείας. Τό 
Μουσείο θά είναι προσιτό σ’ Έλληνες καί 
ξένους έπισκέπτες, σ’ ένα καθημερινό 
μνημόσυνο τού Συντάγματος Μακρυγιάν- 
νη καί τών ήρώων του. Σ’ ένα μνημόσυνο 
μελέτης τής πραγματικής ’Ιστορίας έ- 
κείνων τών τραγικών ήμερών.

Έδώ, άς μού έπιτραπή έπίσης νά έπι- 
σημάνω, πώς έκδηλώσεις σάν τό σημερι
νό μνημόσυνο έχουν κάκιστα χαρακτη- 
ρισθή άπό μερικούς σάν «έορτές μίσους». 
Οί ίδιοι άνθρωποι λέγουν ότι παρόμοιες 
γιορτές δέν συμβάλλουν είς τήν «λήθη». 
Τούς έρωτώ, λοιπόν : Τι πράττουν 
οί ίδιοι χάριν αύτής τής λήθης; Τούς 
έρωτώ άν ό πακτωλός τών ίδικών των 
καθημερινών έκδόσεων τής παραποιη
μένης ίστορίας — ιστορίας πού τραγι
κοί πρωταγωνισταί φοβερών ήμερών

παρουσιάζονται σάν έθνικοί ήρωες — 
άν αύτός συμβάλλει είς τήν «λήθην». 
Τούς έρωτώ έπίσης άν αί έρυθραί άφίσ- 
σες πού ζητωκραυγάζουν τόν κόκκινο 
Δεκέμβρη— άν κι’ αύτές συμβάλλουν 
στή λήθη. Ή  λήθη δέν μπορεί νά είναι 
μονόπλευρος, «λήθη» δέν είναι ήλιθιό- 
της. Ούτε ή άμνηστία συνεπάγεται ά- 
μνησίαν.

Θά έλεγα, λοιπόν, πώς όχι τά μνημό
συνα τών ήρώων, πού είναι άπλώς 
ύπενθυμίσεις τής ίστορίας, πρός άπο- 
φυγήν έπαναλήψεως τών λαθών—άλλά 
άλλες έκδηλώσεις είναι πηγές μίσους. 
Αύτές δέ είναι οί ποικίλες, πολιτι
κής ύποκινήσεως, διαταράξεις τής Δη
μοσίας Τάξεως καί αί παραποιήσεις 
τής Ιστορίας πού ένοχλοΰν καί έξοργί- 
ζουν. Αύτές είναι οί έκδηλώσεις πού 
δημιουργούν ψυχολογικές άντιδράσεις 
μέ κατάληξη τήν άναζωπύρωση τών πα
θών. Θά έκμεταλλευθώ λοιπόν, τήν πα
ρούσαν εύκαιρία γιά νά συστήσω πρός 
δ λ α ς  τ ά ς  π λ ε υ ρ ά ς  άποφυγήν 
παρομοίων ένεργειών, έμπρηστικών συν
θημάτων καί άκροτήτων. Ώστε νά μπο- 
ρέση ή Χώρα μας νά παραμείνη, όπως 
είναι σήμερα, ζηλευτή νησίδα ήρεμίας, 
σ’ ένα κόσμο πού σπαράσσεται άπό πάθη 
καί τόν άναρχισμόν.

Σ ά ς  ε ύ χ α ρ ι σ τ ώ
Μετά τήν όμιλίαν του ό κ. Υπουργός 

ώς έκπρόσωπος τής Κυβερνήσεως κατέ
θεσε στέφανον έκ δάφνης είς τό κενοτά- 
φιον τών πεσόντων καί έτηρήθη ένός 
λεπτού σιγή, ένώ ή μικτή μπάντα τών 
Σωμάτων ’Ασφαλείας άνέκρουσε τόν 
Εθνικόν Ύμνον.
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ΣΗΜ. ΣΥΝΤ.
Δεκέμβριος 1944. Στου «Μα- 

κρυγιάννη», μιά χούφτα Λη 
δρες τής Χωροφυλακής Αμύ
νονται «μέχρις έσχάτων» · Μέ
ρες καλ νύχτες το φάσμα τής 
καταστροφής τυλίγει τήν έλεύ- 
Οερη σπιθαμή γής9 κάτω άπό 
τό βράχο τής 'Ακρόπολης · 
Ή  κόκκινη μάστιγα λύσσα, ; 
βρυχομανα καί μ* ούρλιαχτά 
μίσους όρμάει νά γκρεμίσει τό 
στερνό τής λευτεριάς προπύρ
γιο. "Αύπνοι, διψασμένοι, λα
βωμένοι , οί έλεύθεροι πολιορ- 
κημένοι έκείνου τού έφιαλτι- 
κοΟ Δεκεμβρίου, δίνουν τή 
μάχη τής ζωής τους, έχοντας 
στα μάτια τους καρφωμένο τό 
όραμα τής 'Ελεύθερης καί Δη
μοκρατικής Γής.

Μέσα σ' αύτή τή κοσμοχαλα
σιά, δίπλα στούς μαχόμενους 
ήρωες, στέκεται όρθή, κινεί
ται άφοβα, πολεμάει παληκα- 
ρίσια ή Λώρη Καντάρη. Σύ
ζυγος τού τότε Μοιράρχου 
Κων)νου Καντάρη, έ·ά· 'Υπο
στρατήγου σήμερα, μένει κον
τά στόν άντρα πού διάλεξε γιά 
σύντροφο στή ζωή, μέ τήν 
Απόφαση νά ζησει ή νά πεθάνει 
μαζί του. Δέν δέχτηκε νά φύ
γει. Έμεινε δίπλα του, κοντά 
στούς μαχόμενους*λεβέντες κι' 
έδωσε κι* αύτή τή δική της 
μάχη, Απτόητη, ψυχωμένη, 
γενναί.

Ζεΐ άπό κοντά τόν μεγάλο 
Αγώνα, βλέπει όλοζώντανο 
μπροστά τηβ τόν θάνατο, γίνε
ται ένα μέ τις ψυχέε των Αγω
νιστών · Προσφέρει ακούραστα, 
Αγόγγυστα, έθελοντικά τΙς ύ- 
4πηρεσίες της, στούς άδάμα- 
μαστους ήρωες τοΟ «Μακρυ- 
γιάννη» · Περιθάλπει κι* άνα- 
κουφίζει τούς τραυματίες, με
ταφέρει πυρομαχικά, ξανα
ζωντανεύει τή μεγαλειώδη 
στρατιά τών γυναικών τού 
Ζαλόγγου, τής'Αραπίτσας, τής 
χιονισμένης Πίνδου. 'Υψώνε
ται οτό τρομερό ύψος τής 
αίώνιας Έλληνίδας Μάνας, τής 
αιώνιας Έλληνίδας Γυναίκας 
καλ χαρίζει στό βωμό τών 
'Εθνικών προσφορών όλάκερη 
τήν ύπαρξή της.

Εφέτος σ* αυτή τήν έκδοση, 
ή «Επιθεώρηση Χωροφυλα
κής», δημοσιεύει φωτογρα- 
φημένα, τό σκίτσο τού «Μα- 
κρυγιάννη» καί τό ποίημα «Τι
μή στούς Αθάνατους», τής 
κ· Λώρης Καντάρη, προσφορά 
στούς Αναγνώστες καί άπότιση 
φόρου τιμής στή γυναίκα αύτή 
πού ήρθε αντιμέτωπη μέ τήν 
μεταμορφωμένη σέ θάνατο, 
άναρχο κομμουνιστική βία καί 
δέν λύγισε, τιμώντας τήν Ιδέα 
καί τήν πανανθρώπινη μορφή 
τής 'Ελληνίδας Γυναίκας.
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Ταγμ)ρχου Χωροφυλακής
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K i K o y N T e * · ·

ΟΣΟ Ο ΑΚΑΡΔΟΣ χρόνος άκολουθοϋσε 
άνελέητα τήν άτέρμονα πορεία του, άδιά- 
φορος σ’ έκείνη τήν σκηνή, πού μόνο 
αυτόν δέν είχε συγκλονίσει τόσο ή κυρά - 
Κωνσταντινιά, κρατούσε έπίμονα στήν 
άγκαλιάτης τό όμορφο εικοσάχρονο πρω- 
τοπαίδι της, πού σέ λίγο θά έφευγε μα
κριά της, γιά νά ριχτεί μόνο του, στό 
πέλαγος τής ζωής.

Καίτοι τό λογικό της έκείνη τήν ώρα 
σφυροκοποϋσαν χίλιοι έφιάλτες και μετά 
βίας κρατούσε στό βάθος τών ματιών 
της δύο δεξαμενές, έτοιμες νά αύλακώ- 
σουν μέ δάκρυα, τό ρυτιδωμένο πρόσωπό 
της. Έν τούτοις ή σκέψη της, παίζοντας 
ένα άνυπόφορο γι’ αύτήν παιχνίδι, τής 
έφερνε μπροστά της, παρόμοιες σκηνές 
σάν αύτή. Όταν πριν κάμποσα χρόνια, 
στον ίδιο έκεϊνο αύλόγυρο τού νοικοκυ
ριού της άποχαιρετοΰσε τόν άγαπημένο 
της άντρα, τόν Κωνσταντή, πού πήγαινε 
στό * Αλβανικό μέτωπο γιά νά μή τόν 
ματαδή, χαρίζοντάς τον στήν Πατρίδα.

Ομως, παρά τήν μαύρη αύτή τρικυμία 
πού τυραννικά τής βασάνιζε τό μυαλό, 
και τις συγκινήσεις γιά τόν άποχωρισμό 
της μέ τό παλληκάρι έκείνο, πού τού 
χάΐδευε τόσο στοργικά τό κεφάλι, ζυγί
ζοντας προσεκτικά τά λόγια της, πάσχι
ζε στις λίγες στιγμές πού τής άπόμεναν, 
άκόμη, νά τού μεταδώσει όλη της τήν 
έμπειρία γιά τήν ζωή.

Τέλος, άφοΰ ταλαντεύτηκε καί έκό- 
μπασε γιά λίγο, έτσι πού δέν ήταν δύ
σκολο νά καταλάβει κανείς ότι μέσα της 
γινόταν πάλη, έάν θά έπρεπε νά συνεχίσει 
και νά τού πει κάτι, πού πολλές φορές 
ήλθε στό στόμα της. Βάζοντας στά στήθια 
της καρδιά λιονταριού καί στά πόδια της 
σίδερα γιά νά κρατηθή όρθια, βρήκε τήν 
δύναμη καί τού είπε άκόμη :

«Παιδί μου !! σέ αύτό σου τό ταξίδι, 
έκτος άπό τις εύχές μου, πού είναι όσες 
τού κεφαλιού μου οί τρίχες, δέν έχω ή 
δόλια νά σοΰ δώσω, ούτε λεφτά, ούτε 
καλά κουστούμια. Μήν υπολογίζεις όμως 
ποτέ εις αύτά. Στόν άνθρωπο, ή αξία 
βρίσκεται στό νοΰ καί στά φερσίματα. 
Πρόσεξε καί κάτι άλλο. Γιά έκείνο πού 
χάθηκε ό γονιός σου, στάσου καί έσύ 
άνυποχώρητος. Κι’ άν λάχει καί τό φέρει 
η μοίρα, φράξε καί έσύ μέ τό κορμί σου 
όπως έκεΐνος, τό δρόμο όποιου θελήσει 
νά βλάψει τήν Πατρίδα.

»Προτιμώ τά θλιβερά μαντάτα, παρά 
τού δρόμου τά σιγοψιθυρίσματα. Σύρε 
παιδί μου στό καλό καί ό Θεός μαζί σου. 
Χώμα νά πιάνεις, μάλαμα νά γίνεται».

—Μέ αύτά τά λόγια, σάν γνήσια 
Σπαρτιάτισσα, ή μαυροφορεμένη χήρα, 
χωρίς νά άφήσει νά ξεφύγει ούτε ένα 
δάκρυ άπό τά μάτια της μπροστά στό 
γιό της, τόν φίλησε πολλές φορές καί 
τόν άποδέσμευσε άπό τήν άγκαλιά της 
γιά νά πετάξει πιά,' μέ τά δικά του τά 
φτερά, στό δρόμο πού τού ΰφαιναν μυ
στικά οί μοίρες.

—Καί έκεΐνος, πού άπό ώρα προσπα
θούσε νά μή λυγίσει στόν πόνο πού τού 
πλάκωνε τά στήθια καί άναζητούσε νά 
ξεσπάσει σέ λυγμούς, δεχότανε τις όρμή- 
νιες τής μάνας του άχόρταγα, σάν τήν 
έρημο τό νερό. %

Ποτέ του, δέν είχε νοιώσει γλυκύτερη 
τήν φωνή της καί πιό σοφά τά λόγια της.

Οταν τόν έντωσε άπ’ τά χέρια της, 
μέ έπιφανειακή ψυχραιμία προσπάθησε 
να άποχαιρετήσει τούς συγγενείς καί 
φίλους πού είχαν συναχθή σπίτι του νά 
τόν κατευοδώσουν.

η
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Ύστερα, ένοιωσε πάλι σάν μαγνήτη 
μιά δύναμη νά τόν σπρώχνει στήν άγκα- 
λιά τής μάνας του. Ηαναζύγωσε κοντά 
της, τήν φίλησε, τής άσπάστηκε τό χέρι 
της καί μέ ένα προσποιητό χαμόγελο 
τής είπε :

«Βράχε μου. Στάσου άκλόνητος. Στις 
φουρτούνες φάνηκες ό πιό δυνατός κα
ραβοκύρης. Κράτησε λίγο άκόμη καί 
σοΟ όρκίζομαι πώς γρήγορα μαζί θά ζή- 
σουμε καλλίτερες μέρες».

—Δέν ξέρω, άν ήθελε νά τής πει καί 
τίποτε άλλο. Καί άν όμως ήθελε, τοϋ 
ήταν άδύνατο, γιατί ό πόνος είχε ξεχει
λίσει πιά καί άπό τά μάτια του έτοιμά- 
ζονταν νά ξεχυθούν δύο καταρράχτες 
άπό δάκρυα.

—Εύκολα μπορούσε νά μαντέψει κα
νείς, πώς μέσα του γινόταν πραγματικός 
χαλασμός καί πώς τά φερσίματά του καί 
τά σημάδια στό πρόσωπο και στά μάτια 
του πρόδιναν τήν ψυχική του άναστά- 
τωση.

—Τελικά φαίνεται, ότι δέν τά κατά- 
φερε νά ύποτάξει τόν πόνο τού άπο- 
χωρισμού. Μά προτού κατρακυλήσουν 
τά δάκρυα στά μάγουλά του, έκρυψε 
τό πρόσωπό του, άπό τήν μάνα του καί 
τούς δικούς του καί τράβηξε άμήχανα, 
κατά τό μέρος, όπου τό άλογό τους, μέ 
τά καλλίτερα κελήμια στρωμένα στό σα
μάρι του καί τόν μικρότερο άδελφό του 
πισωκάπουλα, καρτέραγαν έδώ καί κά
μποση ώρα, νά τόν πάνε στόν κοντακια- 
νίτερο σιδηροδρομικό σταθμό.

—Μέ περισσή σβελτάδα, άρπαξε τά 
γκέμια στά χέρια του καί μ* ένα σάλτο 
βρέθηκε έπάνω στόν Τσίλιο (έτσι έλεγαν 
τό άλογό τους). Εκείνος — ό Τσίλιος — 
μέ ένα δυνατό χλιμίντρισμα, σήκωσε τό 
κεφάλι ψηλά καί άρνήθηκε πρός στιγμήν 
νά ξεκινήσει. Όμως, μέ δυό βιτσιές στά 
πισινά καί μέ ένα σπιριούνισμα, άναγκά- 
στηκε νά ύποταχθεΐ στή θέληση τού κα- 
βαλλάρη του καί σέ λίγο κάλπαζε πρός 
τήν πορεία πού τοΰδειχνε έκεΐνος.

Ό  Παύλος είχε τώρα πάρει τό δρόμο 
του για μιά καλλίτερη ζωή καί δέν κοί
ταζε πίσω. Μόνο όταν σκαπέτησε στό 
ξάγναντο τού χωριού, ψηλά στό καταρ- 
ράχι, κράτησε τό χαλινάρι τού άλόγου 
καί τό άνάγκασε νά κοντοσταθει. Άγνάν- 
τεψε έκεΐνο τό χωριό πού είχε άγαπήσει 
καί είχε κάνει τά πρώτα του όνειρα. Τό 
άγκάλιασε μέ τά μάτια του καί βγάζοντας 
άπό τήν τσέπη του ένα άσπρο μαντήλι, 
τό άνέμιζε γιά νά τό άποχαιρετήσει, 
άνταποκρινόμενος καί στόν χαιρετισμό, 
πού τούστελναν οί άκουμπισμένοι στά 
παράθυρα, πούβλεπαν κατά τό δρόμο του, 
συγχωριανοί του.

Πίσω ή μάνα του, σωστό ναυάγιο, 
τσακισμένη άπό τού πόνου τά κονταρο
κτυπήματα, βλέποντας γιά μιά άκόμη 
φορά νά άδειάζει τό σπιτικό της, άφηνε 
έλεύθερα τά δάκρυά της νά άπαλύνουν 
τού άποχωρισμού τις τρομερές πληγές.

Άθελά της, τά μάτια της καρφώνονταν 
πάνω στήν μεγάλη φωτογραφία τού 
άφέντη της, ένώ τό μυαλό της, 
έδ ρνε μιά τρομερή προαίσθηση, πού 
σάν θεόρατος βράχος πλάκωνε διαρκώς 
τό σωθικά της καί έκοβε τήν άνάσα 
της.

Ναι! Τήν βασάνιζε άλήθεια ή σκέψη, 
μήπως ό Κωνσταντής, πού άνέκφραστος 
στεκότανε στόν τοίχο, ζήλευε τήν τύχη 
της καί τήν κρυφή της περηφάνεια καί 
ήθελε διεκδικώντας τά δικαιώματά του, 
πάνω σέ έκεΐνο τό παιδί, νά γυρέψει τόν 
Παύλο τους κοντά του, τόσο νωρίς!!!

Καί αύτό της τό φοβερό προαίσθημα, 
δέν ήταν τής στιγμής. Κρατούσε ήμέρες 
καί μήνες.

Έτσι, στό χιλιοδαρμένο άπό άντρικές 
καί γυναικείες δουλειές κουφάρι της, 
δέν κάλιαζε ύπνος. * Ακόμη, ούτε αύτά 
τά τρυφερά καί γεμάτα ένθουσιασμό 
γράμματα τού γιού της τού ξενητεμένου, 
άπό τήν γνωριμία του μέ τήν Πρωτεύουσα 
καί τήν έπαφή του μέ τούς πρώτους συ
ναδέλφους του στήν Σχολή Χωροφυλα
κής, δέν είχαν καταπραύνει τό μυαλό της.

Πολλές φορές άποζητοΰσε, νά ήσαν 
οί δρόμοι πού τήν χώριζαν άπό τό γιόκα 
της, τόσο σύντομοι, όσο γοργοί οί συλ
λογισμοί της, γιά νά ξημεροβραδιάζει 
στό προσκέφαλό του.

Μά δυστυχώς!! αύτό ήταν άκατόρθωτο. 
Έτσι άπόμενε πάντα μέ τις μαύρες σκέ
ψεις, πού σάν πήγαινε νά ήσυχάσει, σάν 
γεράκια γύρευαν νά άρπάξουν τά λογικά 
της. Γι' αύτό, πολλές φορές ή αύγή τήν 
εΰρισκε γονατιστή στό εικονοστάσι τού 
σπιτιού της, κάνοντας χίλια παρακαλητά 
καί τάματα στήν Παναγιά, πού γνώριζε 
άπό μητρικό πόνο, νά μή τήν άξιώσει 
νά άκούσει κακά μαντάτα γιά τόν Παύλο 
της. 'Αλλά νά τού δίνει ύγεία καί ήμέρες 
πολλές κόβοντας καί άπό τις ίδικές της.

'Εκεί, κάτω άπό τό σπλαχνικό τής 
Μεγαλόχαρης βλέμμα, εΰρισκε παρη
γοριά, ένώ τά πανωτά γράμματα άπό τόν 
γιό της ζέσταιναν τόν κόρφο της. Έτσι 
ό καιρός κυλούσε.

Ο ΠΑΥΛΟΣ τελειώνοντας τά συνο
πτικά μαθήματα τής Σχολής Χωροφυλα
κής, άφησε τήν Πρωτεύουσα καί πήγε 
κάπου στήν Βόρειο Ελλάδα. ’Εκεί, εύρή- 
κε πολύ ένδιαφέρον τό έπάγγελμά του 
καί πολλές φορές θυμότανε, ότι είχε 
δίκηο ό Διοικητής τής Σχολής όταν στόν 
άποχαιρετιστήριο λόγο του, τούς είπε : 
«Τό άστυνομικόν έπάγγελμά δικαίως καί 
λογικώς άσκούμενον καθίσταται άμέσως 
έργον θεάρεστον καί Χριστιανικόν».

ΤΗταν τόση ή χαρά του καί τόση ή 
άγάπη του, γιά τήν έργασία του καί 
τούς κατοίκους τής περιφερείας τού 
Σταθμού, ώστε σέ λίγο σχετικώς χρόνο, 
όλοι τους μιλούσαν γιά τούς εύγενικούς 
τρόπους, τό ήθος, τόν χαρακτήρα καί 
τή λεβεντιά τού νεόφερτου Χωροφύλακα.

Ό λοι τους έπιζητούσαν τήν παρέα του 
καί τις σωστές συμβουλές του. "Αν πήτε 
καί γιά τις κοπελλιές; Έ! αύτές πιά ήσαν 

' ξετρελλαμένες μαζί του καί κρυφοκοί
ταζαν άπ’ τά παράθυρα τών σπιτιών τους 
στό πέρασμά του. Πολλές φορές θέλανε 
νά τού έξομολογηθούν τήν άγάπη τους. 
Όμως, ή σοβαρότητα καί άξιοπρέπεια 
τού Παύλου, δέν έπέτρεπαν τέτοιες έκ- 
δηλώσεις. Έτσι καί όταν τόν συναντού
σαν στό δρόμο τους, πνίγανε τά αίσθή- 
ματά τους καί δειλά τόν χαιρετούσαν.

Γιά τά έργα του; "Ας μήν κάνουμε 
κουβέντα. 'Η πλατεία έκείνου τού χωριού 
μέ τούς διαδρόμους, τά άσπρα διαχωρι- 
στικά τούβλα, τις όμορφες τριανταφυλ
λιές, τις άκακίες, τις φλαμουριές καί 
ένα σωρό άλλα καλλωπιστικά δένδρα. 
'Αλλά καί οί ώραΐοι κήποι τών χωρικών 
μέ τις άμυγδαλιές καί τις άγγελικές μι
λούν άκόμη γιά τό πέρασμά του.

'Ακόμη καί ή αύλή τού Σταθμού, πού 
ώς τότε τήν σκέπαζαν οί πικραγγουριές 
καί τά άγριόχορτα, μεταβλήθηκε σέ 
άληθινό παράδεισο.

"Εγινε πραγματικά τό όμορφότερο ση
μείο τού χωριού καί σέ μάγευε ιδιαίτερα

τήν άνοιξη, όταν στά πολύχρωμα λοι>- 
λούδια καί στά καταπράσινα φυλλώματα 
τών δένδρων, χιλιάδες θεοπούλια καλλι
κέλαδα μαζευόντουσαν νά τραγουδήσουν 
τόν έρχομό της.

Φαίνεται όμως, πώς μαύρη μοίρα βά
σκανε τόν ζήλο του γιά τή δουλειά καί 
τήν συμπάθεια πού έδειχναν γι' αύτόν, 
όλοι όσοι τόν γνώριζαν, γιατί καθώς 
ό χρόνος κυλούσε, μαύρα νέφη θόλωναν 
τόν Ελληνικό όρίζοντα, πού προοιώ
νιζαν τήν έπερχόμενη συμφορά.

Πριν καλά - καλά διαλυθούν οί καπνοί 
άπό τά έρείπια πού είχαν άφήσει στήν 
Πατρίδα μας οί πολυώνυμοι κατακτητές 
της, ξεσποΰσε μιά νέα θύελλα.
Οί άναρχοκομμουνισταί βλέποντας ότι 
έχαναν διαρκώς τό παιχνίδι τους καί 
πώς έπεφταν οί ίδιοι, στις παγίδες πού 
έστησαν γιά τήν Πατρίδα τους, ξανάτρε- 
χαν στά γνώριμα λιμέρια τους, άφήνοντας 
τώρα στή πάντα τήν μάσκα τού άπε- 
λευθερωτού γιά νά σκορπίσουν, μέ άσυλ- 
λόγιστη μανία παντού, δυστυχίες καί 
καταστροφές. Σάν νά μή έφταναν έκεΐ- 
νες, πού είχαν παλαιότερα δημιουργήσει.

"Ετσι, ό συμμοριτοπόλεμος άρχισε 
νά ξεφουντώνει.

Η ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ ή μόνη ώργανω- 
μένη τότε ένοπλη δύναμη, στήν διάθεση 
τού Νομίμου Κράτους καί ή μόνη πού 
γνώριζε καλά τήν τακτική τών άδιστά- 
κτων μητροκτόνων, παράλληλα πρός 
τό ειρηνικό της έργο, άναλάμβανε νά 
άντιμετωπίσει τούς έπιδρομεΐς Καί 
δέν είναι ύπερβολή, άλλά ιστορική άλή- 
θεια, ότι έπανδρωμένη καθώς ήταν, μέ 
άνδρες ποτισμένους μέ τά ιδανικά καί 
τά πεπρωμένα τής μεγάλης Φυλής μας 
καί φορτωμένους μέ τήν έμπειρίαν τού 
παρελθόντος, σέ κάθε έπαφή της μέ τούς 
συμμορίτες, δημιουργούσε καί ένα νέο 
όρόσημο εις τήν Ιστορίαν μας, πού διε- 
τράνωνε τήν πεποίθηση, ότι ό άγώνας 
της θά «έστέφετο υπό έπιτυχίας».

Μά δέν είναι σκοπός μου, νά άραδιάσω 
έδώ, τά γνωστά εις τό πανελλήνιο τρό
παια τής Χωροφυλακής, τά όποια τής 
έχάρισαν τόσες δάφνες, όσες ούδέν άλλο 
'Αστυνομικό Σώμα είς τόν Κόσμο έχει 
νά έπιδείξει.

Έδώ, θέλω νά περιορισθώ αύστηρά 
στά δύο αύτά πρόσωπα τής Ιστορίας 
μου, πού, έκτός άπό τήν άγάπη πού τά 
συνέδεε μεταξύ τους, τά διέκρινε καί 
ή παθολογική, μπορώ νά πώ, άγάπη πρός 
τήν Ελλάδα μας.

Ό  Παύλος μας λοιπόν — όπως καί 
άλλοι Χωροφύλακες — κλήθηκε νά πυ
κνώσει τις τάξεις, ένός άποσπάσματος 
γιά νά άναχαιτίσει τήν κόκκινη λαίλαπα 
ή όποία, παίζοντας άριστα τόν κλεφτο
πόλεμο, σκόρπαγε στό διάβα της τόν 
θάνατο καί τήν έρήμωση.

Κάθε ήμέρα καί νέες μαυροφορεμένες 
χήρες έστελναν τις κατάρες τους σέ αύ- 
τούς τούς άνθρώπους, πού δυστυχώς εί
χαν Ελληνική καταγωγή. Κάθε ήμέρα 
καί νέες μανάδες έκλαιγαν γιά τήν άρπαγή 
τού παιδιού τους.

Δέν πέρασε πολύς καιρός καί ό ήρωάς 
μας γεύτηκε τήν έμπειρία τού πολέμου 
καί τόν άποτρόπαιο κρότο τών όπλων. 
Παρά τό νεαρό τής ήλικίας του, συνήθισε 
στήν τρομερή βοή του καί σέ κάθε σύγ
κρουση μέ τούς κατσαπλιάδες, οί συνά
δελφοί του τόν θαύμαζαν γιά τό θάρρος 
του, τήν άνδρεία του καί τήν άποφασι- 
στικότητά του.
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ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ ΤΟΥ ΑΝΤΡΕΙΩΜΕΝΟΊ
Δεν άργησε μάλιστα, αύτή του την 

τόλμη νά την πληρώσει μέ ένα έπιπόλαιο 
τραύμα στό πόδι του, άλλά καί νά άμει- 
φθει μέ παράσημα καί προαγωγές έπ* 
άνδραγαθίμ.

Κατά τήν όλιγοήμερη διαμονή του 
στό νοσοκομείο, παρακαλοϋσε τούς για
τρούς νά τόν άφήσουν νά φύγει. Ήθελε, 
νά πάει τό γρηγορώτερο κοντά στούς 
συναδέλφους του, γιά νά γεύεται μαζί 
τους τήν μέθη τού πολέμου καί τις νίκες.

Τού χρειαζόταν όμως σχετική άνάρ- 
ρωση, γι’ αύτό καί δίατάχθηκε νά πάει 
πάλι Διοικητής Σταθμού, στό χωριό 
αύτό, π’ άγάπησε καί άγαπήθηκε τόσο. 
Τώρα, οί κάτοικοι τού χωριού έκείνου 
πού είχαν άκούσει γιά τήν παλληκαριά 
του καί στίς μάχες, τόν υποδέχονταν μέ 
άλλόκοτο ένθουσιασμό καί τόν καμάρω
ναν μέ όλη τους τήν ψύχή.

Μάλιστα, ώρισμένοι άπ’ αύτούς πού 
τήν ήμέρα έσπερναν τή γή τους μέ τό 
άλέτρι καί τήν νύκτα φύλαγαν τό χωριό 
τους μέ τό ντουφέκι στό χέρι, έλεγαν 
ξεκάθαρα, ότι : «Μέ τόν Παύλο Στα
θμάρχη καί ύπερασπιστή, τό χωριό τους 
θά γινότανε άπόρθητο φρούριο».

'Ομως, ένα άνοιξιάτικο άπόβραδο, 
καθώς οί πιστικοί γύριζαν άπό τίς στά
νες τους στό χωριό τους, άντελήφθηκαν 
ύποπτες κινήσεις άνθρώπων, ψηλά στά 
μονοπάτια τών βουνών. ’Αμέσως ειδο
ποίησαν τόν Παύλο κι’ αύτός μέ τήν σει
ρά του έστειλε καί φώναξε τούς Χωρο
φύλακες καί τούς λίγους πού τού είχαν 
διαθέσει στρατιώτες, ώς έπίσης καί τούς 
χωρικούς πού κρατούσαν όπλα, γιά νά 
ταμπουρωθοΰν γερά στά φυλάκιά τους.

Οσο βράδιαζε, τόσο κι’ άπανωτές οί 
πληροφορίες έλεγαν, πώς άπό όλα τά 
σημεία τού χωριού, σάν φαντάσματα 
ξεπρόβαλαν πάνοπλοι οί μαύροι γενειο- 
φόροι.

Άπό τούς πρώτους πού ήλθαν στό 
Σταθμό ήσαν, ό Παπάς, ό Δάσκαλος, 
ό Πρόεδρος τού χωριού καί άλλοι.

Αύτοί, γνωρίζοντας τή μεγάλη άρι- 
θμητική ύπεροχή τών συμμοριτών, βάλ- 
θηκαν νά πείσουν τόν Παύλο νά κάψει 
τό άρχεϊο τού Σταθμού καί νά φύγει άπό 
τήν μεγάλη ρεματιά μέ όλους τούς Ιδι- 
κούς του, γιατί έβλεπαν σάν μάταιη τήν 
άντίσταση καί βέβαιο τό θάνατό τους.

Ο Παύλος όμως είχε πάρει τήν άπό- 
φασή του καί ήταν άδύνατον νά μετα- 
πεισθεΐ. Στα αύτιά του άρκετή τώρα ώρα, 
ήχούσαν τά λόγια τής μάνας του.
« — Προτιμώ τά θλιβερά μαντάτα, άπό 
τού ̂  δρόμου τά σιγοψιθυρίσματα». Ή  
συζήτηση μέ τούς συνομιλητές του γινό
τανε όξύτερη, άλλά έκεϊνος έπέμενε νά 
μήν άφήσει τό χωριό άνυπεράσπιστο. 
Στό τέλος άπευθυνόμενος στόν Παπα - 
Γιώργη τού είπε : «Παπα - Γιώργη, άν 
αύριο μέ θάψεις στά άγια τούτα χώματα, 
Μ·ή ξεχάσεις νά βάλεις νά φυτέψουνε στό 
τάφο μου καί μιά φλαμουριά σάν έκεΐνες 
πού φυτέψαμε όλοι μαζί στήν πλατεία. 
Θέλω τό καλοκαίρι, νά νοιώθω τό άρωμά 
της καί τό βαθύ τόν ίσκιο της, καθώς θά 
άκούω τίς πέρδικες άπό τή βουνοπλαγιά 
νά κελαΐδοΰν σκαρίζοντας τά μικρά τους 
γιά νά άπολαύσουν τήν όμορφιά τού κό
σμου. Έτσι, θά φαντάζωμαι ότι φθάνουν 
άπό μακριά τής μάνας μου τά θλιβερά 
μοιρολόγια».

Αύτά τά λόγια έκαναν τόν Παπά καί 
τούς άλλους νά πεταχτοΰν όρθιοι σάν 
κουρτισμένα έλατήρια. Κοκκίνισαν μέ 
μιάς καί φώναξαν μέ ένα στόμα :

«Κουνήσου άπό τόν τόπο σου παιδί 
μου. Τί είναι αύτά πού λές άπόψε;» Καί 
συμπλήρωσε ό Παπάς : «Αστυνόμε μά- 
θετο, έάν έσύ πεθάνεις, νά ξέρεις πώς 
δέ θά βρεθεί κανείς άπό έμάς ζωντανός 
νά σέ νεκρολογήσει. Άλλοι θά μάς θά
ψουν όλους. Πρώτος έγώ θά γίνω άξιος 
συμπολεμιστής σου γιατί ή θρησκεία μας, 
μού έπιτρέπει νά πολεμήσω τούς έχθρούς 
τής Πατρίδιις. Μή νόμισες ότι είπαμε νά 
φύγετε άπό δειλία, άλλά άπό άγάπη γιά 
σένα καί όλους τούς ίδικούς μας».

«Ό χι, όχι, γνωρίζω τήν άγάπη σας 
καί τήν παλληκαριά σας», είπε είλικρινά 
ό Παύλος. «Άλλά δέν θά δεχθώ τήν 
θυσία σας, γιατί δέν ύπάρχουν όπλα γιά 
σάς καί δέν άξίζει θυσία χωρίς άγώνα. 
Ακόμη, έσεΐς πρέπει νά ζήσετε, άφοΰ 
φυλαχθήτε άπόψε καί ειδοποιήσετε καί 
τούς συγχωριανούς σας νά κρύψουν τά 
παιδιά τους. ’Εσείς πρέπει νά μαζέψετε 
αύριο δ,τι θά γκρεμίσουν οί λύκοι πού 
μάς περιτριγυρίζουν». Αύτά καί άλλα 
πολλά ειπώθηκαν έκεϊνο τό βράδυ.

Μπροστά στήν έπίμονή καί τήν πει
στικότητα τού Παύλου, οί συνομιλητές 
του φανερά στενοχωρημένοι, άφηναν τόν 
Σταθμό, άφού μέ τά λόγια τους, άφησαν 
νά έννοηθή ότι ό Σταθμάρχης φρόντιζε 
νά κρατήσει όλη τήν δόξα, γιά δ,τι θά 
γινόταν έκεϊνο τό βράδυ, γιά τόν έαυτό 
του.

Εκείνος όμως, μακρυά άπό τέτοιες 
προθέσεις, πίστευε πραγματικά, ότι οί 
συνομιλητές του θά φρόντιζαν μέ κάθε 
τρόπο γιά τά παιδιά τού χωριού άλλά 
καί τίς οικογένειες τών άνθρώπων πού 
ήσαν ταμπουρωμένοι μαζί του, έτοιμοι 
γιά κάθε θυσία, καί δέν είχε ίσως άδικο.

ΚΟΝΤΕΥΕ μεσάνυχτα, ή νύκτα είχε 
άπλώσει τά σκοτεινά της πέπλα καί 
σέ άλλες περιπτώσεις σέ κείνο τό χωριό, 
θά βασίλευε νεκρική σιγή. Αύτό τό 
βράδυ όμως τά ποδοβολητά, τά σιγοψι- 
θυρίσματα καί τά γαυγίσματα τών σκύ
λων, μαρτυρούσαν τήν έπαπειλούμενη 
κοσμοχαλασιά.

Τετρακόσιοι καί πλέον έπιδρομεΐς — 
σωστοί διάβολοι — όλο καί έζωναν 
σφικτά τούς είκοσι περίπου υπερασπιστές 
τού χωριού.

Οί άριθμοί όμως, είς τήν μακραίωνα 
'Ιστορία καί τήν πορεία τού 'Ελληνικού 
Έθνους, ούδέποτε έμέτρησαν. Πάντοτε 
ή πίστη^ παραμέριζε τήν λογική γιά αύτό 
καί ή δόξα διάλεγε γιά έδρα της, μόνιμα 
τούς κόλπρυς τής 'Ελληνικής Φυλής.

Τό ρολόγι ^τής ’Εκκλησίας χτύπησε 
δωδεκάμιση, όταν τήν κρατημένη τών 
κατοίκων τού χωριού άνάσα, πάγωσε ή 
τρομερή φωνή ένός συμμορίτη, πού βά
ζοντας μπροστά στό στόμα του ένα χωνί, 
καλουσε τούς άνθρώπους τού Σταθμού 
νά παραδοθούν γιά νά γλυτώσουν τή 
ζωή τους.

Σέ αύτή τήν άπαίσια φωνή, μιά άλλη 
γνώριμη άπαντοΰσε καί πληροφορούσε 
τούς άνεπιθύμητους έκείνους έπισκέπτες, 
ότι τήν παράδοση τού Σταθμού θά τήν 
πωλοΰσαν πολύ άκριβά καί σ’ αύτό δέν 
χωρούσε συμβιβασμός μαζί των.

Στα λόγια αύτά τού Παύλου, ώς ήταν 
έπόμενο έπακολούθησαν γνώριμες βα- 
ρειές βρισιές^ καί ένας τρομερός κρότος 
όπλων, πού αύλάκωνε τής νύκτας τό σκο
τάδι καί τρεμούλιαζε τίς ψυχές έκείνων 
πού είχαν κρυφτή γιά νά μή τούς άρπά- 
ξουν οί έπιδρομεΐς

Ή  νύκτα κύλησε γεμάτη άνησυχία 
καί άγωνία, τρόμο καί σπαραγμό, πόνο 
καί φρίκη.

Καί καθώς ή αύγή σιγοπρόβαλε δειλά 
σάν νά μή ήθελε νά άντικρύσει ένα άπο- 
τρόπαιο θέαμα, οί βλασφήμιες καί οί 
κατάρες, οί θρήνοι καί τά βογγητά, οί 
άραιοί τώρα κρότοι τών όπλων καί τά 
υύρλιάσματα τών άγριμιών, συνέθεταν 
μία κόλαση άπό τήν όποια κανείς δέν 
ήταν βέβαιος τί θά προκόψει.

Οί όλίγοι δπερασπιστές τού χωριού, 
πολεμώντας ήρωΐκά όλη τήν νύκτα 
είχαν πέσει ό ένας κοντά στόν άλλον.

Αλλοίμονον! Ό σο τό φώς τής ήμέρας 
άπλώνονταν, τόσο διέκρινε κανείς άπό 
τα τρομερά όπλα καί τίς λυσσώδεις έπι- 
θέσεις τών κομμούνιστοσυμμοριτών σχε
δόν ισοπεδωμένο τό οίκημα τού Σταθμού 

Χωροφυλακής, ένώ πυκνοί καπνοί 
ξεχύνονταν άπό τά χάσκυντα παράθυρά 
του.

Κάτω άπό αύτά τά πραγματικά έρείπια 
μεταξύ τών νεκρών βρέθηκε καί ό Παύλος]

Λίγοι μόνον συμπολεμιστές του, βλέ
ποντας ότι τελειώνουν τά πυρομαχικά 
τους έγκατέλειψαν τό φυλάκιό τους, άφοΰ 
πρώτα, έβαλαν φωτιά στό άρχεϊο τού 
Σταθμού καί δι* ήρωϊκής έξόδου κατέ
φυγαν πρός τήν πλαγιά ένός βουνού άπό 
όπου περίμεναν ένισχύσεις γιά νά σω
θούν καί νά συνεχίσουν άργότερα πάλι 
τόν άγώνα τους.

Οί άναρχοκομμουνισταί πού 
άποτελείωσαν μέ μανία καί έκείνους 
πού βαρειά πληγωμένοι βογγούσαν άπό 
τούς πόνους, κέρδισαν πρός στιγμήν 
μία μάχη. ^έπεφταν όμως άκόμη πιο πολύ 
στήν συνείδηση όχι μόνον τών 'Ελλήνων, 
άλλά καί τών ξένων ύποστηρικτών τους.

ΣΤΑΜΑΤΩΝΤΑΣ όμως έδώ αύτή τήν 
ίστορία, είναι καιρός νομίζω νά μή άσχο- 
ληθώ περισσότερο, μέ τό νόημα τής με
γάλης αύτής θυσίας τού Παύλου καί 
τών άλλων ύπερασπιστών έκείνου τού 
Χωριού, ούτε μέ άλλες λεπτομέρειες 
αύτής τής μάχης πού γράφηκε σάν όλο- 
καύτωμα στήν Ίστορία τής Πατρίδας. 
Θέλω νά σάς φέρω πάλι κοντό στήν Κων- 
σταντινιά. Τήν μάνα πού γαλούχησε 
τόν λεβέντη έκεΐνον ήρωά μας καί τόν 
ώδήγησε μέ τά ίδια της τά λόγια, σ’ 
αυτή τήν άνεπανάληπτη αύτοθυσία καί 
στήν δημιουργία έκείνου τού έπους.

Όπως ήταν έπόμενο, σάν κεραυνός 
έπεσε έπάνω της, ή είδηση τού σκοτωμού 
τού γιοΰ της καί τό σπιτικό της έμοιαζε 
με μυρμηγκοφωλιά, καθώς πηγαινορ- 
χόντσυσαν οί συγγενείς γιά νά τής συμ
παρασταθούν στόν πόνο.

Εφημερίδες, περιοδικά, συλλυπητήρια 
τηλεγραφήματα, γράμματα συμπάθειας, 
άνάφεραν μέ κολακευτικά λόγια τήν 
γενναιότητα τής φρουράς τού Σταθμού. 
Φωτογραφίες τών υπερασπιστών καί 
τών έρειπίων τού Σταθμού έπί σειράν 
ήμερών γέμιζαν τίς στήλες τού ήμερήσιου 
τύπου.

Δηλώσεις έπισήμων, σχόλια δημοσιο
γράφων, εικόνες ζωγράφων, άνακοινώ-
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σεις ’Αρχηγείων συνεκλόνιζαν τό πανελ
λήνιο, περιγράφοντας τά δσα είχαν 
συμβεΐ κείνο τό βράδυ.

Μά ή χιλιοβαλαντωμένη μάνα του, 
συλλογιζόταν, πώς ίσως μόνη της είχε 
έξωθήσει τό παιδί της οτήν ύπέροχη 
αύτή θυσία.

Καθώς μάθαινε λεπτομέρειες άπό έκεί- 
να τά φοβερά γεγονότα, νόμιζε κανείς 
πώς άπό στιγμή σέ στιγμή θά τής σά
λευαν τά λογικά —

Τραβούσε άπό πόνο τά ξέπλεκα μαλ- 
*' λιά της, καθώς τής διάβασαν τά γράμματα

πού λάβαινε σχεδόν κάθε μέρα άπό έπί- 
σημους καί άπλοϊκούς άνθρώπους, πού 
έκτός άπό τήν τόλμη καί τόν ήρωΐσμό, 
όσοι τόν γνώριζαν, τής μιλούσαν καί 
γιά τήν άνθρωπιά καί τόν ίπποτισμό τού 
παιδιού της. Τής έλεγαν ότι αύτοί ίσως 
περισσότερο θρήνησαν τόν θάνατο τού 
παιδιού της καί πολλές γυναίκες ότι 
ζήλευαν τήν θέση της.

Στόν άνθρώπινο όμως πόνο, πού πολ
λές φορές δέν μπορεί νά τόν κρατήσει 
ή ύπερηφάνεια, ή παρηγοριά, μοιάζει 
μέ πληγή πού όσο τήν ξύνεις, τόσο πονά 
καί αίμορραγεί. Κάθ* ένα άπό κείνα τά 
γράμματα μέ καλά λόγια γιά τόν Παύλο, 
ήταν καί ένα άγκάθι στήν καρδιά τής 
μάνας του.

Παρά ταΰτα ό καιρός χωρίς νά γειάνει 
τίς πληγές τής Κυρά - Κωνσταντινιάς 
κυλούσε.

Ή  πολυπόθητη είρήνη καί ή λευτεριά 
πού τόσο άκριβά πλήρωσε έκείνη σέ δύο 
πολέμους, ζέσταναν κάτω άπό τά τρυφερά 
φτερά τους, τίς καρδιές όλων τών Ε λ
λήνων.

Ό  δεύτεροςγιός τής Κωνσταντινιάς, είχε 
βγει άπό τή Σχολή τών Εύελπίδων ’Αξιω
ματικός και είχε τοποθετηθεί στήν περιο
χή έκείνη, πού μέ τό αίμα του, είχε γρά
ψει μιά ώραία νέα σελίδα στήν Ιστορία 
μας, 6 άδελφός του.

Δέκα χρόνια είχαν περάσει άπό τότε 
καί κατά συγκυρία ό λόχος του έτοιμά- 
ζονταν νά άποδώσει τιμές, στούς ήρωες 
έκείνους πού συνέβαλαν γιά τήν είρήνη 
τού τόπου.

Άντιλαμβανόμενος όμως ότι, δέν θά 
μπορούσε νά άντισταθεϊ στόν πόνο καί 
τίς συγκινήσεις, παρεκάλεσε τόν λοχαγό 
του νά τόν άπαλλάξει άπό αύτήν τήν 
ύπηρεσία, πράγμα τό όποιον καί έγινε.

Ύστερα, σκέφθηκε νά έκπληρώσει 
μία έπιθυμία τής μάνας του. Νά τήν 
φέρει δηλαδή στόν τάφο τού άδελφού 
του πρίν ξεψυχήσει καί έφυγε γιά τό 
χωριό του.

Έκείνη ήθελε, όπως τού έλεγε, πρίν 
πεθάνει, νά ζεστάνει λίγο μέ τά δάκρυά 
της τό χώμα πού γεύτηκε τό κορμί τού 
Παύλου της. Παρά τούς δισταγμούς του, 
ότι έπρεπε ν’ άποφύγει ή μάνα του λόγω 
ήλικίας, τίς συγκινήσεις πού κορυφώ- 
νονται σ’ αΰτές τίς τελετές, ύπυχώρησε 
στα παρακάλια καί στίς πιέσεις της καί 
ύπολογίζοντας στήν άντρειωμένη της 
καρδιά, τήν έφερε άνήμερα τής μεγάλης 
θυσίας, μπροστά στόν τάφο τού άδελφού 
του.

Εκεί, μάνα καί νεώτερος άδελφός 
άγκαλιασμένοι, άφησαν τά δάκρυά τους 
νά τρέξουν έλεύθερα.

Θά πρέπει νά έχει χάρη, δοσμένη άπό 
τόν Θεό κανείς, γιά νά περιγράφει τήν 
σκηνή έκείνη καί τήν ψυχική κατάσταση 
τών δύο αύτών άνθρώπων. Μά πιό πολύ 
τής μάνας.

Δέν θά πρέπει, όπως λένε νά φτερου- 
γίζουν οί ψυχές τών πεθαμένων έπάνω 
άπό τούς τάφους των, τίς ήμέρες πού γί
νονται δεήσεις γιά τίς ψυχές τους. Διότι 
έάν είναι άλήθεια, όπωσδήποτε μπροστά 
σ’ έκείνο τό σπαραξικάρδιο θέαμα τής 
μάνας, δέν θά μπορούσε νά άντισταθεϊ 
ή εύαίσθητη ψυχή τού Παύλου ούτε θά 
μπορούσε νά συγκροτήσει τά δάκρυά 
της, πού σάν βροχή θά έκαναν αίσθητή 
τήν παρουσία της σέ έκείνο τό μητρικό 
προσκύνημα καί σπαραγμό.

Πρίν άκόμη έλθουν οί έπίσημοι καί 
οί στρατιωτικές παρατάξεις, σάν άστρα- 
πή διαδόθηκε ή είδηση τού έρχομοΰ 
τής μάνας τού Παύλου, στό χωριό, πού 
παρά τά χρόνια πού πέρασαν, άκόμη 
καί τά μωρά ήξεραν πώς μαζί μέ τήν 
τελευταία του πνοή, ό Παύλος, είχε 
άφήσει έκεΐ, τίς καλλίτερες άναμνήσεις. 
'Ολοι έτρεξαν νά πάνε νά τήν παρηγο
ρήσουν. Ό λοι τους όμως, καθώς πλη
σίαζαν κοντά της καθηλώνονταν καί 
άκουγαν τά ταιριασμένα στήν περίπτωση 
λόγια τού μοιρολογιού πού είχε στήσει. 
Δημιουργούσαν βουβοί, ένα κλοιό γύρω 
της, ένώ τά μάτια τών γυναικών βούρκω
ναν καί θόλωναν τά λογικά των, έτσι πού 
νά μή μπορούν νά βροΰν λόγια, νά τήν 
διακόψουν καί νά τήν κάνουν κάπως 
νά σταματήσει.

Μόνο καρδιές άπό πέτρες δέν μπορού
σαν νά ραγίσουν έκείνη τήν στιγμή, 
στό άκουσμα αύτοσχεδίων μοιρολογιών 
μέ στίχους, σάν τούς άκολούθους :

«Πώς θά ήθελα παιδάκι μου τής γής 
νά είχα τήν χάρη, 

στά σπλάχνα μου νά κράταγα τό κρύο 
σου κουφάρι.

—Μέ δάκρυα θά τό πότιζα, θά τό 
γλυκοφιλοΰσα, 

καί τήν πανώρια του όμορφιό, ποτέ 
δέν θά χαλούσα».

Καί άλλού :
«Τής δόξας έβουλήθηκες τήν άγκαλιά 

νά νοιώσεις, 
μαζί της έκοιμήθηκες, νεκρός νά

ξημερώσεις.
Καί έκανες νιές νά κλάψουνε καί νιούς 

νά σέ ζηλέψουν 
καί μένανε τά δάκρυα, ποτέ νά μή

στερέψουν».
Καί ποιανού άλήθεια καρδιά, μπο

ρούσε νά κρατήσει σέ αύτόν τόν μητρικό 
σπαραγμό ;

Καί όμως! Μέσα σέ αύτόν τόν κόσμο 
πού ή συγκίνηση είχε έκδηλα ζωγρα- 
φισθή στό πρόσωπό του καί τά δάκρυα 
είχαν άρχίσει τό δρόμο τους, ένας άπλοϊ- 
κός άνθρωπος βρήκε τήν δύναμη νά φω
νάξει μέ ψυχραιμία :

«Κυρά μου. Σταμάτα σέ παρακαλώ 
νά κλαΐς, σέ παλληκάρια σάν τό γιό σου, 
δέν πρέπουν μοιρολόγια. Μακάρι έτσι 
περήφανα νά πέσουν καί τά δικά μας 
παιδιά. Μακάρι νά είχαμε καί έμεΐς τήν 
ίδια μέ αύτόν τύχη. Ό  γιός σου δέν 
πέθανε, ζή καί θά ζή όσο σέ τούτο τό 
χωριό κατοικούνε άνθρωποι καί τήν 
Ελλάδα Έλληνες.

»Έχουν περάσει άπό τότε δέκα χρόνια, 
μά έμεΐς έδώ, όπως θά μάθεις, δέν ξέρουμε 
άκόμη τι νά πρωτοθαυμάσουμε άπό έκεΐ- 
νο τό παλληκάρι. Τήν καλωσύνη του; 
τήν άγάπη καί τήν Ικανότητα νά κατακτά 
άνθρώπους; τή γλυκύτητα τών τρόπων 
του; τήν όμορφιά του καί τό θάρρος του;

ή τήν άγάπη του γιά τό χωριό μας και 
τήν Πατρίδα;

»Σέ αύτόν φαίνεται ότι όλα αύτά, τά 
σκόρπισε τόσο άπλόχερα ό Πλάστης, 
γι’ αύτό διάλεξε καί τόν καλλίτερο τρόπο 
νά τόν πάρει μαζί του.

»Σέ έμάς άφησε τήν θύμηση καί σέ 
σάς τήν περηφάνεια, γιατί έχετε τό προ
νόμιο νά εΐσαστε ή μάνα του.

»Τά δάκρυα πού έχουν ποτίσει τόσες 
φορές τούς τάφους όλων αύτών τών 
παλληκαριών, πού γράφει αύτή ή πλάκα 
καί οί δάφνες πού έχουν κουβαληθή 
στούς τάφους τους, κατά καιρούς, κά
νουν νά ντρεπόμαστε, έμάς πού ζήσαμε 
άπό έκείνη τήν καταιγίδα.

»Τραγούδια καί όχι κλάματα ταιριά
ζουν στούς ήρωές μας, πού μανάδες σάν 
έσάς έγέννησαν.

»Καλώς όρίσατε λοιπόν στό χωριό 
μας καί άστε τά κλάματα σέ έμάς πού 
ζούμε έδώ κοντά τους».

Αύτά τά λόγια έπέδρασαν σάν Ισχυρό 
καταπραϋντικό στά σπασμένα νεύρα καί 
τήν πληγιασμένη καρδιά τής Κυρά - 
Κωνσταντινιάς. Τόσο πού τήν έκαναν 
νά άποκτήσει συναίσθηση, περί τού τι 
γίνονταν γύρω της. Περήφανη καθώς 
ήταν, σκούπισε τά δάκρυά της καί περιό
ρισε βαθειά στήν καρδιά της τόν πόνο 
της. Εύλαβουμένη τήν στιγμή καί τά 
καλά λόγια τού άγνώστου έκείνου άν- 
θρώπου, πού τήν καλωσόρισε καί τής 
μιλούσε γιά τό γιό της. Μετά άπλωσε 
τό χέρι της καί χαιρέτησε όλους αύτούς 
τούς καλούς άνθρώπους, πού περίμεναν 
νά τής σφίξουν κι αύτοί τό δικό της μέ 
πολλή συμπάθεια.

—Ό λοι τους, έβλεπαν στό πρόσωπό 
της, τήν μορφή έκείνου τού άνδρείου 
παλληκαριοΰ πού Ιδιαίτερα, χρόνια τώρα 
έκλαιγαν.

Οί γυναίκες μάλιστα, δέ μπορούσαν 
νά κρατήσουν τήν έκπληξη καί τήν 
συγκίνησή τους γιά τήν όμοιότητα τών 
χαρακτηριστικών τους. Καθώς τούς μι
λούσε, στά αύτιά αύτών πού είχαν άκού- 
σει τήν φωνή του, έρχόντανε πάλι, ή 
γλυκειά φωνή μέ τά τελευταία λόγια 
τού Παύλου. Όταν τό βράδυ κείνο 
τής μεγάλης θυσίας, έλεγε τό «μολών 
λαβέ» στούς δημίους του.

Ένώ άρχισε νά συνέρχεται άπό τήν 
πρώτη ψυχική κατάρρευση ή μάνα 
τού ήρωά μας, σέ λίγο, ένοιωσε πρός 
στιγμήν τό χώμα κυριολεκτικά νά ύπο- 
χωρεΐ άπό τά πόδια της, καθώς πιό κάτω, 
άντελήφθη μία διμοιρία Χωροφυλάκων 
νά έρχεται νά παραταχθεί γιά νά όποδώ- 
σει τιμές στούς νεκρούς συναδέλφους 
των. Μέσα σέ αύτά τά παλληκάρια, πού 
όλα τής θύμιζαν τόν Παύλο, άναζητούσε 
μάταια νά διακρίνει τό γιό της, πού δέν 
τόν είχε νεκροφιλήσει καί τής δημιουρ- 
γήθηκε πρός στιγμήν ή ψευδαίσθηση, 
πώς ήταν μέσα σέ έκείνη τήν παράταξη. 
Κρατήθηκε όμως γερά, άπό τό μπράτσο 
τού νεαρού ’Αξιωματικού πού τήν συ- 
νώδευε καί πού κι“ αύτός ένοιωθε, πρός 
στιγμήν τήν ίδια συγκίνηση.

Τήν κοίταξε μέ βουρκωμένα μάτια, 
τού ήταν δύσκολο νά βρει λόγια νά 
τής δώσει κουράγιο, όπως τού ήταν δύ
σκολο, μέσα σέ αύτόν τόν κόσμο καί 
τούς έπισήμους νά κλάψει.

Τέλος ήρέμησε γρήγορα μόνη της. 
Κατάλαβε τήν Ιερότητα τής στιγμής. 
Καθώς τό Τρισάγιο άρχιζε, έκανε κόμπο
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ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ ΤΟΥ ΑΝΤΡΕΙΩΜΕΝΟΥ
τόν πόνο της και δεν τον έντωσε μέσα 
άπό την καρδιά της. Μέ ψυχραιμία, ίσως 
γιατί δέν τής είχαν άπομείνει άλλα δά
κρυα, άντιμετώπισε την γεμάτη άπό έθνι- 
κή ύπερηφάνεια και ιερή κατάνυξη σεμνή 
έκείνη τελετή.

Στάθηκε πραγματικά σάν δέκα φορές 
άντρας!

—Δέν τήν νίκησε ό πόνος, ούτε τή 
στιγμή, πού άκουγε άπό τούς όμιλητές 
έκείνης τής ήμέρας, κολακευτικά λόγια, 
γιά τό δημιουργό έκείνου τού όλοκαυ- 
.τώματος καί τών παλληκαριών του.

—* Ακόμα βάσταξε όρθια, βουβή καί 
άνέκφραστη καί όταν μετά τήν τελετή, 
άρχισε τό προσκλητήριο τών πεσόντων 
καί όλων τά μάτια έπεφταν έπάνω της 
όταν άπό τά μεγάφωνα άκούγονταν :

«Ενωμοτάρχης Παύλος Τ..., διοικητής 
τού Σταθμού Ν __».

«’Απών, έπεσε ήρωΐκώς μαχόμενος 
ύπέρ τής Πατρίδος».

Ούτε αύτές οί φράσεις καί οί πυροβο
λισμοί πού έπακολούθησαν καί παγώ
νουν συνήθως καί τις πιό σκληρές καρ
διές, φαίνεται ότι νίκησαν τήν θέλησή 
της νά μήν άφήσει σπαρακτικές κραυγές, 
όπως θά έκανε, κάθε μάνα στή θέση της.

Καί δέν τής έφθαναν μόνο αύτά τά 
χτυπήματα. Στό τέλος τής τελετής, καθώς 
ένας άπό τούς συμπολεμιστές τού γιοΰ 
της ήταν παρών, έτρεξε πρώτος κοντά 
της, τήν άγκάλιασε, τήν φίλησε καί μέ

λυγμούς, τής είπε πολλά άπό τά άγνωστα 
άκόμα κατορθώματα τού Παύλου κείνη 
τήν άτέλειωτη νύκτα. Κατασυγκινημένος 
άπό τήν άνάμνηση έκείνου τελείωσε μέ 
τή φράση :

«Εύγε, γιατί είσαι μάνα έκείνου, πού 
καίτοι μικρότερος μας σέ ήλικία, μάς 
έδωσε θάρρος καί ψυχική άντοχή νά 
αντιμετωπίσουμε μιά θύελλα μέ ψηλά 
τό κεφάλι».

Κατόπιν μιά μεγάλη ούρά άπό έπισή- 
μους καί άπλούς άνθρώπους έπαιρναν 
σειρά γιά νά τής σφίξουν τό χέρι μέ 
πολλή συμπάθεια καί σεβασμό. ’Ανήξερη 
έως τότε άπό τέτοιες τιμές ή Κυρά - 
Κωνσταντινιά, κατάλαβε ότι αύτό ήταν 
τό τίμημα γιά τήν θυσία τού παιδιού της. 
Καί ήταν ή μέχρι τότε, άκριβώτερη γι’ 
αύτή άνταμοιβή.

Ναί!! Τότε κατάλαβε, γιατί άνυπόκριτα 
πολλές γυναίκες ζήλευαν τήν θέση της. 
Τότε κατάλαβε γιατί οί έλληνίδες μη
τέρες, μαζί μέ τό γάλα πού ταΐζουν τά 
παιδιά τους, τά μεγαλώνουν μέ τήν Ιδέα 
τής άγάπης προς τήν Πατρίδα καί τήν 
θυσία γιά τό μεγαλείο της.

~ " Ετσι, ρέ έθνική έπαρση, γονάτισε 
καί πάλι μπροστά στον τάφο τού γιοΰ 
της πού ένα δάφνινο στεφάνι σκέπαζε 
τό όνομά του. Προσκύνησε ευλαβικά 
και μέ τό κεφάλι ψηλά, προχώρησε στό 
δρόμο της γιά νά πει μέ κρυφό καμάρι 
στό στερνοπούλι της.

«"Αν μέ έκανε ό Θεός καί πάλι νιά,

δέκα παιδιά θά γένναγα άκόμα γιά τούτη 
τήν Πατρίδα»!!!

—Φαίνεται ότι ή άπλοΐκή έκείνη γυ
ναίκα, είχε μεθύσει γιά μιά άκόμη φορά, 
μέ τό κρασί πού πίνουν καί θά πίνουν οί
Ελληνες, όσάκις ή μοίρα τό θελήσει 

νά ύπερασπισθούν τά άκριβώτερα ίδα- 
νικά, τά όποια οί πρόγονοί τους έθεο- 
ποίησαν καί διέδωσαν είς όλους τούς 
λαούς τής γής.

Φαίνεται* ότι ή πορεία τής Φυλής 
μας προς τήν δόξα καί τό μεγαλείο, 
είναι Θεόσταλτη προσταγή καί θά πα
ραμένει τέτοια, έφ’ όσον στον πλανήτη 
μας υπάρχουν Έλληνες, σάν τόν Παύ
λο καί Έλληνίδες σάν τήν μάνα του.

Ναι! είναι άλήθεια χιλιοαποδειγμένη, 
ότι σε αύτό τόν τόπο, ή ’Εθνική ιδέα 
έχει ρίξει βαθειά καταβολάδα. Καί όσοι 
γνωρίζουν αύτή τήν ιδέα σ’ αύτές τις 
περιπτώσεις, δέν καμαρώνουν μόνο 
τού δένδρου της τό πλούσιο φύλλωμα καί 
τό γερό κορμό. ’Αλλά θαυμάζουν πλειό- 
τερο τις ρίζες της, πού άθόρυβα στά 
τρίσβαθα τής γής, πασχίζουν νά τό κρα
τήσουν όρθιο.

Καί έάν  ̂ κάποτε, άνεμος άκράτητος 
σωριάσει αύτό τό δένδρο κάτω στό χώμα, 
αύτές άδιαμαρτύρητα θά πετάξουν χίλιους 
βλαστούς γιά νά τό ξανανιώσουν.

Εθνικές ρίζες οί Έλληνίδες μητέ
ρες, δέν καταλαγιάζουν ποτέ. ’Αλλά 
άλλοτε χορεύουν τόν άθάνατο στον Ζά
λογγο χορό, άλλοτε άρματώνονται γιά 
νά συναγωνισθοΰν τούς άνδρες σέ ήρωϊ- 
σμό καί άλλοτε άθόρυβα άνδρώνουν τά 
παιδιά τους, με τούς κρυφούς πόθους 
καί τά μεγάλα όνειρα τής δαφνοστεφα- 
νωμενης Φυλής μας, γιά νά συνειδητο
ποιήσουν τήν πανάρχαια σπαρτιάτικη 
προσταγή «ή ΤΑΝ ή ΕΠΙ ΤΑΣ».

Φέρεται είς γνώσιν των κ. κ. συνδρομητών του Περιοδικού 
«ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ» δτι έπήλθον οί έξης μετα- 
βολαΐ των Γραφείων αυτού.

— "Εκδοσις - Σύνταξις :
Πατησίων 207 τηλ. 876.401

— Ταχυδρομική Διεύθυνσις :
Πατησίων 207 ΑΘΗΝΑΙ Τ. Τ. 816

— Οίκονομική Υπηρεσία :
Ίουλιανου 36 ΑΘΗΝΑΙ τηλ. 8236.361] 173

— Διεκπεραίωσις :
Ίουλιανου 36 ΑΘΗΝΑΙ τηλ. 8213.184

Παρακαλουμεν όπως, άναλδγως της περιπτώσεως άπευθύ- 
νεσθε είς τάς ώς ανω διευθύνσεις πρός καλυτέραν έξυπη- 
ρέτησίν σας.

«Έκ τής Διευθύνσεως του Περιοδικού»
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Ο 1ΕΡΟΣ Λ Ο Χ Ο Σ
Και ή προσωπικότητα τοϋ Στρατηγού  Τσ ιγάντε

Ν Α Π Ο Λ Ε Ο Ν Τ Ο Σ  Δ Ο Κ Α Ν Α Ρ Η  
Ταγματάρχου Χωροφυλακής 

Πτυχιούχου Φιλοσοφικής Σχολής 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Πρόσφατα μεΥαφέρθηκαν στήν Ελλάδα καί έτάφησαν είς τό Α' 
Νεκροταφείο ’Αθηνών τά όστά τοΟ θρυλικού 'Ελληνα ίτρα- 
τηγοΟ Χριστόδουλου Τσιγάντε, ό όποιος άφησε τήν τελευταία 
πνοή στό Λονδίνο δπου καί έτάφη. "Ετσι ή ΠατρΙς έτίμησε τόν 
γενναίο πολεμιστή του β' παγκοσμίου πολέμου, τόν Ιδρυτή, 
έμψυχωτή καί άπαράμιλλο ήγέτη του «ΊεροΟ Λόχου» του 
στρατιωτικού έκείνου σώματος που ξέφυγε άπό τά πλαίσια 
τής Ιστορίας καί έγινε θρϋλος. Μαζί μέ τόν Στρατηγό Τσι
γάντε πολέμησαν καί πολλοί άνδρες τής Χωροφυλακής σάν 
μέλη τοΟ ΊεροΟ Λόχου καί τούς όποίους ό Στρατηγός Τσι- 
γάντες θαύμαζε καί τιμοΟσε. Σάν έλάχιστο φόρο τιμής στήν 
μνήμη, του ήρωα Στρατηγού δημοσιεύεται τό παρόν άρθρον.

Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Ε ΙΣ  τήν υψικάμινον των μεγά
λων έθνικών δοκιμασιών γαλβανί- 
ζονται αί ψυχαί καί σφυρηλατοϋν- 
ται οΐ χαρακτήρες των άληθώς γεν
ναίων τής Ιστορίας. Τά συνταρα
κτικά γεγονότα καί αί δραματικοί 
καταστάσεις, αϊτινες ήκολουθησαν 
τήν γερμανικήν εισβολήν είς τήν 
χώραν μας — τήν νΑνοιξιν του 1941 
—ιδίρ. μετά τά άτυχές τέλος τής έν 
Κρήτη γιγαντομαχίας, έδημιούργη- 
σαν είς τάς ψνχάς των περισσο
τέρων απαισιόδοξους προβλέψεις. 
9Αλλά έάν οί πολλοί κάμπτωνται 
είς τάς δυσκολίας, οί ολίγοι, οί 
έκλεκτοί παραμένουν πάντοτε ακλό
νητοι διά νά διαμορφώνουν τήν 
fΙστορίαν.

Μεταξύ των ολίγων, των έκλε- 
κτών τής πυρακτωμένης έκείνης 
έποχής, πρωτεύουσαν θέσιν κατέχει 
άναμφισβητήτως ή αδρά φυσιογνω
μία του Στρατηγού Τσιγάντε, τά-
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τε 9Αντισυνταγματάρχου. Εις το 
σημεΐον αυτό θά πρέπει να τ ον ί
α ω μεν δτι ενταύθα δεν θά ασχολη
θώ μεν με τάς λεπτομέρειας της 
δράσε ως Τσιγάντε εις την Μέσην 
9 Ανατολήν και τάς νήσους του 
'Ελληνικού 9Αρχιπελάγους. Διότι, 
ή έξιστόρησις αυτών, τόσον άλλω
στε γνωστών, δεν θά προσέφερε τί
ποτε εις τά δσα έχουν γραφή γύρω 
από τό πρόσωπον του Θρυλικού 
Διοικητοϋ τού 'Ιερού Λόχου. Σκο
πός τού παρόντος είναι νά παρου- 
σιάση μερικός αγνώστους πτυχάς 
τής ζωής τού Στρατηγού και νά 
τον ίση τό ηθικόν μεγαλειον τού άν- 
δρός εις δλην του την εκτασιν.

'Ο Τσιγάντες συγκρινόμενος μέ 
άγωνιστάς άλλων εποχών—τού με
γάλου 921— κατατάσσεται μεταξύ 
Καραϊσκάκη και Μάρκου Μπό- 
τσαρη Καραϊσκάκη: Διότι άμφό- 
τεροι υπήρξαν δημιουργήματα τών 
Ιδίων εκρηκτικών καταστάσεων, 
εις διαφόρους μόνον χρόνους, 
και έδρασαν εις μίαν δεδομένην 
Ιστορικήν στιγμήν μέ τάς αύτάς 
περίπου αναλογίας και Μάρκου Μπό- 
τσαρη διότι έν μέσω τών αθλιοτήτων 
τών πολιτικιάν ραδιουργιών τής 
εποχής των, άπετέλεσαν άμφότεροι 
παραφωνίαν'τού γενικού κλίματος 
και διά τού παραδείγματος των 
άνεδείχθησαν οι μεγάλοι τής 'Ιστο
ρίας. Μπότσαρης: «Τά διπλώμα
τα παίρνονται ενώπιον τού εχθρού». 
Τσιγάντες: «9Αφήσατε κατά μέρος 
τήν μικροπολιτικήν, σήμερον προέχει 
ή σωτηρία τού λαού μας και ή 
ελευθερία τής πατρίδος». 9Αλλά ό 
Χριστόδουλος Τσιγάντες πέραν τής 
στρατιωτικής του μεγαλοφυΐας, υ
πήρξε φιλοσοφημένος άνθρωπος και 
λαμπρός στυλίστας τής πέννας, εις 
τά στήθη του έκλεινε δλα τά μυ
στήρια τής γενετείρας του Κεφαλ
ληνίας. Διέθετε σπάνιάν εκφρα
στικότητα και δύναμιν περιγραφής, 
ύπήρξεν αμίμητος εις τάς συγκρίσεις 
και τάς παρομοιώσεις του. Α ί σύμ
βουλοι και αί παραινέσεις του απο
τελούν εθνικήν παρακαταθήκην, αλη
θής Νέστωρ τής εποχής του. Δυ
στυχώς τό έργον τού στρατηγού, 
τό έπέχον χαρακτήρα απομνημονευ
μάτων, ευρίσκει αι έγκατεσπαρμέ- 
νον υπό μορφήν ιστορικών αφηγη
μάτων συνεχείας εις τήν εφημερί
δα ΕΘΝΟΣ τών ετών 1954,1955 
και δεν έχει έπιτευχθή τουλάχι
στον μέχρι σήμερον ή συγκέντρωσις 
και άξιοποίησίς του. Εύχόμεθα και 
πιστεύομεν δτι θά ενρεθή ό φιλό
τιμος και ανιδιοτελής έκδοτης, ό

όποιος θά κύψη μέ πόνον και στορ
γήν επάνω εις τό έργον τού στρα
τηγού, διά νά τό συγκεντρώση, νά 
τό κατατάξη και νά τό Ίίαρουσιά- 
ση όλοκληρωμένον εις τον 'Ελλη
νικόν λαόν, οπότε ό πολέμαρχος 
Τσιγάντες θά λάβη νέας διαστά
σεις και θά αποβή ό Ξενοφών 
τής καθόδου τών 'Ελλήνων τής 
φλογέράς τεσσαρακονταετίας 1910 
—1950. Διά τον λόγον αυτόν κρί
νομεν σκόπιμον νά παρουσιάσωμεν 
τήν εΙκόνα τού στρατηγού μέσα από 
τό διανθισμένον έργον του, μιά πού 
τά βιώματα και τά πιστεύω τού 
στρατηγού θά φανούν ωφέλιμα εις 
τούς μεταγενεστέρους και εις τούς 
μελετητάς τής ιστορίας. Παραθέ- 
τομεν δειγματοληπτικώς μερικά απ9 
αυτά, διότι σημαδεύουν τήν εποχήν 
μας και διότι, αναλύουν καλύτερον 
τήν προσωπικότητα τού στρατη
γού. Τό πιστεύω τού στρατηγού 
διά τήν τάξιν του εις τήν Σχολήν 
τών Εύελπίδων: «'Η  τάξις μας, ή 
τάξις τού 913 μέ τά ζωηρά και τά 
ανήσυχα παιδιά, πού μπήκαν στήν 
Σχολή μέ ένα δνειρο: Νά μπούν 
πρώτοι στήν Πόλη και τήν 'Αγιά  
Σόφιά». Διά τό δραμα τών χαμέ
νων πατρίδων: «Μάς έμεινε νά
θυμόμαστε τήν εποποιία καί τό
δραμα....., τότε πού πηγαίναμε στού
9Αγησιλάου και τού 9Αλεξάνδρου 
τήν στράτα και τού Διογένη τού 
Ρωμανού». Διά τά αίτια τής Μικρα
σιατικής καταστροφής: «Πολεμή
σαμε.... και φθάσαμε κοντά στήν 
Κόκκινη Μηλιά. Μάς έφαγε φυσικά 
στο τέλος, ή διχόνοια..... , πού χα
ρακτηρίζει τό αθάνατο, τό μέγα  
γένος τών 'Ελλήνων». Διά τήν μή 
άνάμειξιν τού Στρατού εις τήν πο
λιτικήν: «Δεν είναι δουλειά τού 
Στρατού ή πολιτική. Γιατί εκεί 
τά κάνει θάλασσα, καί γιατί φθεί
ρεται». Διά τήν συμμετοχήν του 
εις τό κίνημα τού 1935 δπου τού 
έστοίχισε μέ στρατιωτικήν καθαί- 
ρεσιν: «Δέχτηκα γιατί δπως σωστά 
μού παρατηρήσανε, αν καθόμουν 
στήν πάντα, θά προσχωρούσα κι 
εγώ κάπου». Διά τήν αποτυχίαν 
τού κινήματος τού 1935: «Μόνο 
δταν σαπίση εντελώς ή διευθύ-

Χαραχτηριστικά φωτογραφικά στιγμιό
τυπα άπό την δράσι τον 'Ιερόν Λόχον 
στα διάφορα μέτωπα τοϋ πολέμου. Οι 
καταδρομικές επιχειρήσεις τοϋ επίλεκτου 
αντον Σώματος είχαν γίνει θρύλος σ’ 
ολόκληρη την Μέση 3 Ανατολή κατά την 
διάρκεια τοϋ Β ’ παγκοσμίου πολέμου.





νουσα τάξις..... , μόνον τότε αλλά
ζουν τά καθεστώτα. "Οχι με κινή
ματα μιας κλίκας ή μιας τάξεως». 
*Εν πάσχι περιπτώσει ή έκρηξις 
του 'Ελληνοϊτάλικου πολέμου ευ
ρίσκει τον απότακτον Τσιγάντε εις 
την Λεγεώνα τών Εένοον, μαχόμενον 
εις 9Αφρικήν παρά τό πλευράν τών 
ελευθέρων Γάλλων πατριωτών. 'Η  
πατριωτική του συν είδη σις έξερ- 
ραγη  ̂ και έζήτησε να καταταγή 
ως απλούς στρατιώτης διά νά υ
περάσπιση την πατρίδα του. Ή  
μικροψυχία ώρισμένων έστέρησε 
ror ανδρα τής τιμής νά μετάσχη 
του 9Αλβανικού "Επους. Μετά δμως 
την καταληψιν τής χώρας υπό τώτ 
Γερμανών έγένετο δεκτή αϊτησίς 
του ναr μετάσχη τών έπιχειρήσεων 
προς αποκρουσιν τής Γερμανικής 
εισβολής εις την Κρήτην. "Ηρχ ισε 
τότε πυρετώδη προετοιμασίαν διά 
την συγκρότησιν στρατιωτικής 
Μοναδος προς ένίσχυσιν τών έν 
Κρήτη αμυνόμενων. 'Η  ταχεία δμως 
κατάληψις τής Κρήτης από τούς 
Γερμανούς έματαίωσε την συμμε
τοχήν του Τσιγάντε εις τάς έπι- 
χειρησεις. Παρα ταϋτα ώργάνωσε 
την  ̂ πρωτην 'Ελληνικήν στρατιω
τικήν̂  Μονάδα εις Μέσην 9Ανατολήν, 
τό τάγμα τών Δωδεκανησίων. 9 Αρ
γότεροι ώργάνωσε τό τάγμα τών 
ΑΙγυπτιωτών 'Ελλήνων και τελι- 
κώς, λόγω φήμης και δράσεως,του 
άνετέθη ή Διοίκησις του Ιερού 
Λόχου. 'Ο III 'Ιερός Λόχος, προς 
διάκρισιν του πρώτου 'Ιερού Λόχου 
του Πελοπιδου και του δευτέρου

του Ύψηλάντου, συνεκροτήθη από 
9Αξιωματικούς ως Μονάς έπιλέ- 
κτων, τοχν Αθανατοον καλουμένων. 
01 πάντες άνεγνώρισαν δτι έκτος 
τών τακτικών σχηματισμών τών 
Ταξιαρχιών μία επίλεκτος Μονάς 
έξ 9Αξιωματικών θά προσέφερε 
σπουδαίας υπηρεσίας εις τον συμ
μαχικόν^ αγώνα. Τό πρόβλημα ή
ταν ποιος θά διοικούσε τήν Μονάδα 
τών 9Αξιωματικών. Δεν είναι εύ
κολοι πράγμα 9Αξιωματικοί
μπαρουτοκαπνισμένοι εις τά πεδία 
τών μαχών νά μετατάσσονται ως 
άπλοι στρατιωται και νά τυγχάνουν 
τής μεταχειρισεως του άπλοϋ στρα
τιώτου. 9Εν μέσω τής γενικής αμη
χανίας όλων αΐ σκέψεις έστράφησαν 
προς τον μοναδικόν, τον άνεπανά- 
ληπτον Συνταγματάρχην Τσιγάν- 

Κριστοδουλον. ΑΧ προβλέψεις 
δλων δεν διεψεύσθησαν, δ Τσιγάντες 
είχε δύναμιν και κύρος και έκρά- 
τησεν εις τας στιβαρας του χειρ ας 
άμόλυντον τήν σημαίαν τού άγώ- 
νος. Τό ιερόν έμβλημα Η  ΤΑΝ  Η  
Ε Π Ι Τ Α Σ και δ πολεμικός σταυ
ρός τον οποίον έφερον εις τό στήθος, 
κάτωθι τής δεξιάς τσέπης, οι '7ε- 
ρολοχΐται, κατέστησε τούτους ου
σία καί τύποις έπιλέκτους. Τά 
στασιαστικά κινήματα τά δποια 
διέλυσαν δοξασμένας ταξιαρχίας έφ- 
θανον ως αδύνατος παλίρροια εις 
τας τάξεις τού 'Ιερού Λόχου. Νά 
πώς διηγείται δ Τσιγάντες τό μυ
στικό τής επιτυχίας τού 'Ιερού Λό
χου.  ̂ «Ζητησα και μού δώσανε 
προνομία. Να μπορώ νά διώχνω

από τον 'Ιερό Λόχον δποιον δεν μού 
εκανε. Να μπορώ να παίρνω δποιον 
ζητούσε νά έλθη εθελοντής. Νά έχω 
τό Δικαίωμα διοικητού9Ανεξαρτήτου 
Μεραρχίας γιά τις ποινές». 'Η  
δυναμις τού 'Ιερού Λόχου έφθασεν 
εις την μεγαλυτέραν του ανάπτυ
ξή  τήν δύναμιν Συντάγματος, αλ
λά διετήρησε πάντοτε διά λό
γους εύνοήτους, τό τ ιμημένον 
όνομα τού 'Ιερού Λόχου. Ή  
φήμη τού 'Ιερού Λόχου έξε- 
πέρασε παν προηγούμενον, τόσον 
εις τούς 'Ελληνικούς, δσον και εις 
τούς Συμμαχικούς κύκλους. 9Ιδού 
πώς τήν περιγράφει με καμάρι δ 
Τσιγάντες: «Γρήγορα έβγαλε όνο
μα ο 'Ιερός Λόχος. Συν]ρχαι, Πλοί
αρχοι και Σμήναρχοι άπλοι στρατιώ
τες». Νά διατι δ Ναύαρχος Χάρζουντ 
δ νικητής της ναυμαχίας τού Λά  
Πλάτα έζήτησεν 'Ιερολοχίτας διά 
τήν αποστολήν αυτοκτονίας εις 9Ελ 
9Αγκέϊλα. Νά διατι δ φοβερός Βρετ- 
τανός κομμάντος Λόρδος Τζέλικο 
έκαυχάτο, διότι ύπήρξεν σύνδεσμος 
εις τον 'Ιερόν Λόχον. Νά διατι 
δ Γάλλος Στρατηγός τής 9Ερήμου 
Λεκλέρ έζήτησε τήν συνεργασίαν τού 
'Ιερού Λόχου εις τήν δυοκολω τέ
ραν αποστολήν κομμάντος τού Δευ
τέρου Παγκοσμίου πολέμου. Νά 
διατι εις Κσάρ Ταρσιν τήν 22αν 
Φεβρουάριου 19 ΐβ  έγράφη ή ένδο- 
ξοτέρα σελίς τής Ιστορίας τών κομ- 
μαντος: Κατ αυτήν δ μάς κομμάν
τος με 1 τζιπ υπό τον 'Υπολοχαγόν 
Καίοαρην εύρέθη αίφν ιδίως προ 
Γερμανικής μοίρας άρμάτων και
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επιτίθεται με τά πολυβόλα έναντίον 
της. 'Ετέρα όμάς κομμάντος με 8 
τζιπ ύπό τον Λοχαγόν Καζακό- 
πονλον, σπεύδει, από διαφορετικήν 
κατεύθυνσιν, εις βοήθειαν τής δμά- 
δος Καίσαρη. 01 Γερμανοί αίφν ι
διάζονται από το άπροσδόκητον 
πυρ και τρέπονται εις φυγήν, έκλα- 
βόντες τούς κομμάντος ώς εμπρο
σθοφυλακήν τής 8ης Στρατιάς του 
Μοντγκόμερυ. Την άλλην ή μέραν 
έχάλασεν ό κόσμος από τάς εφη
μερίδας και το ραδιόφωνον «'Ελ
ληνικά τζιπ, εις τήν έρημον, τρέ
πουν εις φυγήν Γερμανικά άρματα». 
Νά και ή περιγραφή Τσιγάντε: 
«τέσσαρα τζιπάκια, αντί νά το 
βάλουνε στα πόδια δσο γρηγορό
τερα μπορούσανε νά σώσουνε τις 
ψυχούλες τους, μονομαχήσανε με 
τά πολυβόλα τους με τά κανόνια, 
ακάλυπτοι αυτοί και ξεσκέπαστοι 
εντελώς, χτυπώντας τούς αδιαπέ
ραστους γιά τΙς σφαίρες τους θώ
ρακες των Γερμανών. ΤρελλοΙ ήτανε 
θά μου πής. Ρωμηόπουλα ήτανε: 
'Ιερολοχίτες κομμάντος και δεν συμ
μαζεύεται. 'Έτσι φεύγουνε; Νά μάς 
δουν και οί Γάλλοι»; 9Ακούτε δι
καιολογία, πρέπει νά πεθάνουμε γιά 
νά μήν μάς δουν οι ξένοι νά φεύ
γουμε. ΑΙώνιον 'Ελλτγνικόν φιλό- 
τιμον εσύ έθριάμβευσες καί εσύ 
θά θριαμβεύης πάντοτε όσον θά 
υπάρχουν επί τής γης άνθρωποι. 
Νομίζω άτι δεν χρειάζεται περισσό
τερα άνάπτυξις διά το ονειρώδες 
χάρμα τής δράσεως τού 'Ιερού Λό
χου εις Μέσην 9Ανατολήν.

Χιονοδρόμοι τον * Ιερόν Λόχον ασκού
μενοι κόπον είς τον Λίβανο (φωτογραφία 
πρώτη) και έπιστρέφοντες από επιτυχη
μένη καταδρομική αποστολή είς το ΑΙγαίο 
(φωτογρ. δεύτερη).

4  ■■■ — 1
*Οσον αφορά τήν δράσιν κα

ταδρομών των κομμάντος τού 'Ιερού 
Λόχου όίς Αιγαιον, από Καστελλο- 
ρίζου μέχρι Λήμνου, προ καλούν τήν 
γενικήν άναγνώρισιν και δεν χρειά
ζεται Ιδιαιτέρα άνάπτυξις των. Μό
νον είς τήν καταδρομήν τής Σύμης 
τον 9Ιούλιον τού 1944 συνελήφθη- 
σαν 200 Γερμανοί αιχμάλωτοι. 9Επί 
μίαν σχεδόν διετίαν οι κομμάντος 
τού 'Ιερού Λόχου αλωνίζουν κυ
ριολεκτικός το ΑΙγαιον καί ό θρυ
λικός Διοικητής τού 'Ιερού Λόχου 
Συνταγματάρχης Τσιγάντες τήν 
ΙΟην Μαίου 1945 αποβιβάζεται 
εις Ρόδον, δπου γίνεται θριαμβευτι
κός δεκτός, ώς ό πρώτος Διοικη
τής τής έλευθερωθείσης Δωδεκα- 
νήσου. Κλείνομε με τήν τελευ- 
ταίαν προσθήκην τού Τσιγάντε: «τού 
'Ιερού Λόχου τό παράδειγμα είναι 
μεγάλο:..., αυτά πού κατορθώ
σανε τότε οι υποτακτικοί μου, δεν 
τά βρίσκεις ούτε στά παραμύθια». 
Πράγματι δ 'Ιερός Λόχος καί ό 
Δαιμόνιος Διοικητής του έχουν πε
ράσει είς τον θρύλον τού μύθου 
καί θά ζωντανεύουν καί θά θεριεύουν 
τάς ψυχάς καί τάς συνειδήσεις τών 
έπερχο μενών δταν ή πατρίς θά 
εύρίσκεται εν κινδύνω. Νά λοιπόν 
διατί ή μετακομιδή τών οστών τού 
Στρατηγού εις τήν πατρίδα, από 
τό ΛονδΙνον δπου είχεν ένταφιασθή 
τό έτος 1970, προκάλεσε πανελ
λήνιον συγκίνησιν. 'Η  Χωροφυλα
κή, μετέχουσα τής γενικής συγκι- 
νήσεως, σεμνύνεται διότι αρκετοί 
άνδρες της,9Αξιωματικοί καί 'Οπλϊ- 
ται, είχον τήν τιμήν νά ακολουθή
σουν τόν 'Ιερόν Λόχον εις τήν με
γαλειώδη πορείαν του. 'Ο αείμνη
στος Τσιγάντες, εις τήν Ιστορικήν 
του άφήγησιν, άναφέρεται —κατά 
τρόπον γενναιόφρονα —εις τήν δρα
στηριότητα ενός έκάστου τών άν- 
δρών τού 'Ιερού Λόχου. Μεταξύ 
τών πολλών έπαίνων τού Στρατη
γού διά τούς άνδρας τών Σωμάτων 
9Ασφαλείας νά καί δ χαρακτηρι
σμός τόν όποιον κάμνει εις τόν δια- 
κριθέντά καί τραυματισθέντα κα
τά τήν μάχην τής Λέρου Χωροφύ
λακα ( προαχθέντα συνέπεια τής 
δράσεώς του εις 9Ενωμοτάρχην έπ 
ανδραγαθία ) Μίχον Δημήτριον «Τόν 
Μιχο τόν Χωροφύλακα, ατρόμητο,

φιλότιμο, έξαίρετο, γενναίο». Είναι δ 
ίδιος δ Μίχος τών θρύλων τής Μέσης 
9Ανατολής καί τής Λιβυκής 9Ερή
μου, τήν δραστηριότητα τού όποιου 
έπαινεϊ καί δ Στρατηγός Μανέτας, 
εις τό έσχάτως κυκλοφορήσαν βιβλί- 
ον του, δ 'Ιερός Λόχος.

Η  συλλογή στοιχείων διά τήν 
παρουσίασιν τής λεπτομερούς δρά
σεως τών 40 περίπου 'Ιερολοχιτών 
άνδρών Χωρ)κής, είναι λίαν δυσχε
ρής. 'Η  δυσχέρεια συνίσταται εις 
τό δτι οι μετασχόντες είς τάς τά
ξεις τού 'Ιερού Λόχου άνδρες τής 
Χωρ)κής δεν άπετέλεσαν ιδίαν 
μονάδα αλλά κατενεμήθησαν εις 
τάς διαφόρους δμάδας τού 'Ιερού 
Λόχου καί έχασαν τήν συνοχήν 
των, εκλαμβανόμενοι καί άναφερόμε
ν οι τού λοιπού ώς στρατιώται ή 
βαθμοφόροι τού στρατεύματος.

Εις τήν μνήμην όμως τών έπι- 
ζώντων στελεχών τού 'Ιερού Λόχου 
ζωηρά παραμένει ή άνάμνησις τής 
δραστηριότητος τών άνδρών Χωρο
φυλακής.

Τήν δραστηριότητα αυτήν επαι
νούν, πολλοί, μεταξύ τών όποιων δ 
'Ιερολοχίτης Στρατηγός Ν. Καί
σαρη ς σημειώνει εις τό ανέκδοτον 
ήμερολόγιόν του τά εξής:

«Ο'ι άνδρες τής Χωρ)κής έπέδει- 
ξαν άπαράμιλλον ηρωισμόν καί αυ
τοθυσίαν. 'Η  δράσις μερικών 'Ιερο
λοχιτών άνδρών Χωρ)κής υπερβαί
νει τά συνήθη μέτρα ηρωισμού». 
Πράγματι, δραστηριότης ώς ή τού 
9Ενωμ]ρχου Σπυρίδωνος ΑΥΛΩ 
Ν 1TOY φθάσαντος διά διαδοχικών 
προαγωγών έπ9 άνδραγαθία εις τόν 
βαθμόν τού Μοιράρχου, τού κα- 
ταδρομέως τών καταδρομέων καί 
έπιλέκτου τών επικινδύνων άποστο- 
λών 9Ενωμ)ρχου Κων)νου ΛΕΟΝ- 
ΤΙΤΣΗ» δεν συνταντώνται ούτε 
είς τά παραμύθια.

Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α
1. Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ο Υ Χ Ρ . ΤΣΙΓΑΝΤΕ  

Σειρά Ιστορικών αναγνωσμάτων 
είς τήν έφημερίδα "Έθνος τών 
ετών 1954 — 1955 α) «Λοχα
γοί είς τήν Μικράν 9Ασίαν, Συν) 
ρχαι είς τήν 9Αλβανίαν καί Στρα
τηγοί εις τόν Συμμοριτοπόλεμον 
β) Είς Μέσην 9Ανατολήν καί 
γ )  'Ο 'Ιερός Λόχος».

2. Α Ν Τ [Γ Ο Υ  ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ  
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΥ
'Η  Μάχη τών 9 Ο λίγων, 9 Αθήναι 
1971

3. Α Ν Τ )Γ Ο Υ  ΙΩΑΝ. ΜΑΝΕΤΑ , 
'Ο 'Ιερός Λόχος, 9Αθήναι 1977

4. ΚΑΘΗ ΓΗΤ. Α. ΔΑ ΣΚ Α Λ Α Κ Η  
'Ιστορία τής Χωρ)κής, τόμος Α \
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Ή
πρόϋηφις

Χ Ρ Η Σ Τ Ο Υ  Φ Ο Ρ Λ Ι Γ Κ Α  
Άντισυνταγματάρχου Χωροφυλακής

Σ την παγκόσμια ιατρική, ή σκέψι τής προλή
ψεις μιας οποιοσδήποτε άσθενείας κατέχει τήν 
πρώτη θέσι διότι είναι επωφελέστερη από τήν 

θεραπεία τής άσθενείας, ή όποια έρχεται σέ δεύτερη 
θεσι. Ε ί ν α ι  κ α λ ύ τ ε ρ α  ν ά  π ρ ο λ ά β η ς
6 V'tr >s'° ^ π ό τ ό ν ά  τ ό θ ε ρ α π ε ύ σ η ς .

Η ίδια άκριβώς αρχή ισχύει και γιά τήν πρόληψι 
των εγκλημάτων. Κοινή είναι ή διαπίστωσι ότι τά 
αδικήματα πρέπει νά προλαμβάνωνται, - διότι έτσι, 
διασφαλίζονται ιδεώδεις συνθήκες τάξεως καί άσφα- 
λειας, ζωτικής σπουδαιότητος γιά τήν κοινωνική 
πρόοδο και εύημερία.

5̂ Koivfl Γνώμη μέ τό άλάνθαστο κριτήριο, τό 
όποιο τήν διακρίνει άνησυχεϊ έντονα όταν έμφανίζε- 
ται έξαρσι τών αδικημάτων, κλονίζεται ή έμπιστοσύ- 
νη της πρός τούς άρμοδίους φορείς τής προστασίας 
τής ̂  ζωής καί τών άλλων έννόμων άγαθών, όταν στίς 
σελίδες τοΰ Τύπου δημοσιεύονται οί «άθλοι» τών 
κακοποιών καί τήν άπασχολεϊ ή σκέψι, πώς θά άντι- 
δράση και ποια μέτρα αυτοπροστασίας πρέπει νά 
λάβη, όταν πληροφορήται ότι κάποιος συνάνθρωπος, 
γνωστός ή άγνωστος, υπήρξε θϋμα έγκληματικής 
ένεργείας.

Ο Τύπος έξ άλλου, στά πλαίσια τής άσκήσεως τοΰ 
λειτουργήματος του, πού άποβλέπει στήν προστασία 
τοΰ δημοσίου συμφέροντος, επισημαίνει μέ ιδιαίτερη 
εμφασι την άνάγκην τής δραστήριας και άποδοτικής 
λειτουργίας τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, ώστε νά 
προλαμβάνωνται τά κάθε είδους άδικήματα.

Κοινή άξίωσι τής Κοινωνίας καί τοΰ Τύπου είναι: 
η Α σ τ υ ν ο μ ί α  ν ά  γ ί ν η  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο  
μ ε θ ο δ ι κ ή  κ α ί  ά π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ή  σ τ ή ν  
π ρ ό λ η ψ η  ώ σ τ ε  ν ά  έ π ι τ ύ χ η  τ ή ν  ά ν α -  
χ α ί τ ι σ ι  τ ώ ν  ά δ ι κ η μ ά τ ω ν .

Η Χωροφυλακή, μέ τό αίσθημα εύθύνης πού τήν 
διακρίνει, έχουσα ώς άποστολή της τήν δίωξι του 
έγκλήματος, κατενόησε ήδη τήν άνάγκην τής προ
ληπτικής δράσεως. Τούτο, άλλωστε, άποτελεΐ γι9 
αύτή νομική υποχρέωσα. Τό άρθρο 230 τού Κανονι
σμού Υπηρεσίας Χωροφυλακής, άναφέρει μεταξύ άλ
λων. « Η Χωροφυλακή όφείλει νά προλαμβάνη παν 
έγκλημα δπερ πληροφορείται δτι πρόκειται νά τε- 
λεσθή__ ».

Θά προσπαθήσωμε έν συνεχεία νά παρουσιάσωμε 
βασικές  ̂ μεθόδους καί συστήματα ένεργείας μέ τά 
όποια έπιδιώκεται και έπιτυγχάνεται ή πρόληψι 
τών άδικημάτων.

Κατ9 άρχήν σπουδαίος στόχος τής άποστολής 
τοΰ πεζού εν στολή αστυνομικού σκοπού και τοΰ πε
ριπολικού άσυρματοφόρου αυτοκινήτου είναι ή πρό- 
ληψι. Είναι βεβαιωμένο δτι ή θέα τοΰ έν στολή άστυ- 
νομικοΰ, έδραιώνει τό αίσθημα άσφαλείας τών φιλό
νομων πολιτών και προκαλεϊ δέος στούς ΰποψηφίους 
κακοποιούς. Ό  άστυνομικός σκοπός και ή κατά τάς 
περιστάσεις έκ δύο συναδέλφων άποτελουμένη περί
πολος, άκολουθούν ώρισμένο δρομολόγιον και κα
λύπτουν μεγάλες άποστάσεις διερχόμενοι πυκνότερα 
έκ τών ζωτικών σημείων κατά τήν διάρκειαν τής 
ύπηρεσίας των. Τήν πρόληψι έπίσης έπιδιώκουν και
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τά πληρώματα τών περιπολικών αύτοκινήτων, τά 
όποια διέρχονται ήμέρα καί νύκτα έκ τών όδών τής 
περιφερείας των. Τόν ίδιο σκοπό έπιζητοϋν καί οί 
δνδρες τών Τμημάτων καί Παραρτημάτων ’Ασφαλείας 
οί όποιοι κυκλοφορούν επί 24ώρου βάσεως, πεζοί ή 
έπί όχημάτων.

Τά άστυνομικά όργανα έχουν έντολή νά παρακο
λουθούν καί έπιτηροΰν έκεΐνα τά πρόσωπα πού δη
μιουργούν σοβαρές υπόνοιες ότι θά διαπράξουν 
άδικήματα γιά πρώτη φορά, ή θά γίνουν υπότροποι 
έγκληματίες. "Ατομα αυτής τής κατηγορίας είναι οί 
έξ έπαγγέλματος κακοποιοί, οί λαθρέμποροι, οί κα- 
τασπαταλούντες άφθονα χρηματικά ποσά, δυσανά
λογα μέ τά είσοδήματά των εις διασκεδάσεις με φί
λους καί έρωμένες, οί ρέποντες κατά σύστημα στά 
τυχηρά παίγνια, οί «προστάτες» τών κοινών γυναικών 
οί ζωοκλέπτες στήν ύπαιθρο, οί παρανόμως όπλοφο- 
ρούντες καί άλλα.

’Επίσης ένδιαφέρον παρουσιάζουν οί διάφοροι χώ
ροι όπου συνήθως Εκκολάπτονται οί νέοι έγκληματίες 
καί συναντώνται τά ύποπτα νά διαπράξουν άδικήμα
τα άτομα, όπως π.χ. οί χαρτοπαικτικές λέσχες, ώρι- 
σμένα κέντρα διασκεδάσεως, τά σφαιριστήρια καί 
άλλοι.

Γιά τήν πρόληψι άδικημάτων εις βάρος τής ζωής 
ώρισμένων άτόμων ή ’Αστυνομία ύποχρεούται νά 
λαμβάνη μέτρα προστασίας τούτων. Στήν κατηγορία 
αυτή άνηκουν τά 'Υψηλά Πρόσωπα τής Χώρας ή ξέ
νοι, κάτοικοι τής Ελλάδος, ή έπισκεπτόμενοι αύτήν, 
μέλη ευπόρων οικογενειών, τά όποια δυνατόν νά 
γίνουν άντικείμενον άπαγωγής, άτομα δεχόμενα άπει- 
λάς άπό τηλεφώνου ή δι’ έπιστολής καί άλλα.

"Αλλοι σοβαροί τομείς τής έποχής μας, όπου ή 
προληπτική τακτική τής ’Αστυνομίας έχει σημαντική 
έπίδρασι στήν προστασία τού νοινοΰ, είναι ή τρο
χαία καί ή άγορανομία. Ή  ρύθμισι τής κυκλοφορίας, 
ή έφαρμογή τών διατάξεων τού Κώδικος 'Οδικής 
Κυκλοφορίας, οί συμβουλές καί οί συστάσεις τών 
τροχονόμων, έχουν ώς λυτρωτικό αποτέλεσμα τήν 
μείωσι τών τροχαίων ατυχημάτων. ’Επίσης ή έφαρ
μογή τών άγορανομικών διατάξεων καί οί συχνές 
αιφνιδιαστικές δειγματοληψίες τών τροφίμων καί 
ποτών, προστατεύουν τήν ύγεία καί τό βαλάντιο τού 
Λαού, ό όποιος κάποτε γίνεται στόχος άσυδότου έκ- 
μεταλλεύσεως.

Μας έδόθη καί εις τό παρελθόν ή ευκαιρία άπό τών 
στηλών τής «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ» 
νά ύπογραμμίσωμε τά άξιόλογα όφέλη πού προκύ
πτουν άπό τήν πρόληψι τού έγκλήματος μέ τήν έξα- 
σφάλισι τής συνεργασίας μεταξύ ’Αστυνομίας καί 
κοινού. Ούδείς άμφισβητεϊ ότι ή βελτίωσι τών σχέ
σεων ’Αστυνομίας καί κοινού είναι άναγκαία καί θά 
συμβάλη άποφασιστικά στήν πρόληψι τού έγκλήμα
τος.

Ή  τεχνολογική πρόοδος μπορεί καί αυτή διά τών 
μέσων μαζικής ένημερώσεως νά συμβάλη στήν πρό
ληψι, άναλαμβάνουσα σταυροφορία ένημερώσεως 
τού κοινού. Μέ ιδιαίτερη χαρά καί ίκανοποίησι πα
ρακολουθούμε στήν τηλεόρασι, στά πλαίσια ειδικών

έκπομπών, συζητήσεις άρμοδίων παραγόντων, μέ 
συμμετοχή ’Αξιωματικών τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, 
σχετικές μέ τήν πρόληψι τού έγκλήματος. Επίσης 
κάθε πρωί άπό τό ραδιόφωνο καί όταν έμφανίζεται 
όμαδική έξοδος τροχοφόρων τις γιορτές, τό κοινό 
έχει τήν εύκαιρία νά άκούση χρήσιμες όδηγίες γιά 
τήν άποφυγή τών τροχαίων άτυχημάτων.

Ή  ζώσα, όμως πραγματικότης καί ή διαρκής μετα
βολή τών κοινωνικών συνθηκών, έδημιούργησαν καί 
νέα προβλήματα, τά όποια ή ’Αστυνομία καλείται 
νά άντιμετωπίση στο προληπτικό στάδιο. Τέτοια 
είναι : 1. Ή  "Αμεσος Έπέμβασις, τό γνωστό «100». 
2. Οί ειδικές Μονάδες διαλύσεως όχλοκρατικών συγ
κεντρώσεων. 3. Οί ειδικές Μονάδες έξουδετερώσεως 
τώνάεροπειρατειών. 4. Ή  ’Αστυνομίαπεριβάλλοντος, 
γιά τήν άποτροπή τής μολύνσεως αυτού. Νά γιατί 
μέ τήν λειτουργία αυτών τών 'Υπηρεσιών προέκυψε 
ή άνάγκη αύξήσεως τής δυνάμεως τών Σωμάτων 
’Ασφαλείας, γιά τήν πλήρωσι τών δημιουργηθέντων 
κενών.

Ή  προληπτική δραστηριότης τής ’Αστυνομίας 
είναι δυνατόν νά προκαλέση μικρή δχλησι τών πο
λιτών. Διότι π.χ. είναι άναγκαία ή έξακρίβωσι τής 
ταυτότητος, ή διεξαγωγή κατ’ οίκον έρεύνης (μέ τις 
δικονομικές προϋποθέσεις), ή ένέργεια σωματικής 
έρεύνης, ή δακτυλοσκόπησι κ.λ.π. Οί χειρισμοί αυ
τοί άποτελοΰν άπαραίτητη προύπόθεσι τής έκπληρώ- 
σεως τού άστυνομικοΰ έργου γιά τήν προστασία τής 
Ιδίας τής κοινωνίας. "Αλλωστε, πώς θά μπορούσε ή 
’Αστυνομία νά προλαμβάνη τά Εγκλήματα άν δέν έδι- 
καιούτο νά έλέγξη τήν ταύτότητα τών υπόπτως κυ- 
κλοφορούντων, ιδίως τάς νυκτερινός ώρας καί μή 
δυναμένων νά δικαιολογήσουν τήν παρουσία των στον 
τόπο τού έλέγχου; Μάλιστα τά άτομα αυτά σέ περι
πτώσεις σοβαρών ύπονοιών προσάγονται υπό τών 
άστυνομικών όργάνων ένώπιον τού Διοικητοΰ των.

’Αλλά ένώ ούδείς άμφισβητεϊ τήν κοινωνική ώφε- 
λιμότητα τής προληπτικής δράσεως τής ’Αστυνομίας, 
δέν έλλειψαν οί έπικρίσεις έναντίον της άπό ώρισμέ- 
νες πλευρές. Στις περιπτώσεις αυτές οί έπικριταί, 
χαρακτηριζόμενοι γιά έλλειψι άντικειμενικότητος 
καί άμεροληψίας, Ισχυρίζονται ότι καταλύονται δή
θεν τά άτομικά δικαιώματα τών πολιτών, οί όποιοι 
«καταδυναστεύονται». Είναι πολύ δύσκολο νά άντι- 
ληφθή κανείς τά αίτια αύτής τής όξείας κριτικής, 
όταν ή άντίθεσι δέν προέρχεται άπό άτομα ή όμάδες 
πού έχουν λόγους νά προτιμούν τήν έπικράτησι τής 
άναρχίας.

’Αλλά μέ τήν έλλειψι ή χαλάρωσι τών προληπτικών 
μέτρων διακυβεύονται τά άγαθά τής τάξεως, τής 
άσφαλείας καί τής ήσυχίας τού κοινού. Αύτός είναι 
ό λόγος γιά τόν όποιο ή συντριπτική πλειονότης τών 
πολιτών, πού άπηχεΐ τήν υγιή άντίληψι τής κοινωνί
ας, άνησυχει όταν έμφανίζεται έξαρσι τών άδικημά
των καί ζητεί έ π ί μ ο ν α  ά π ό  τ ό κ ρ ά τ ο ς  ν ά  
έ ν ι σ χ ύ σ η  τ ή ν  ’ Α σ τ υ ν ο μ ί α  κ α ί  ν ά  
τ ή ς  δ ώ σ η  έ λ ε υ θ ε ρ ί α  δ ρ ά σ ε ω ς  σ τ ή ν  
ά μ υ ν α  κ α τ ά  τ ών  κ α κ ο π ο ι ώ ν .  Διότι, έτσι, 
θά στειρεύση σπουδαία πηγή, άπό τήν όποια άρδεύ- 
εται τό πεδίο τής έγκληματικότητος.
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Ο ΣΥΝΕΧΗΣ και άδυσώπητος 
άγώνας τής Χωροφυλακής κατά 
τής έγκληματικότητος στέφθηκε 
και πάλι με έπιτυχία, υστέρα άπό 
την μεγάλη άποκάλυψη τής Αρχαιο- 
καπηλείας και τοϋ λαθρεμπορίου 
ναρκωτικών, πού έγινε στήν πε
ριοχή Άμφιπόλεως Σερρών άπό 
τήν 'Υποδιεύθυνση Γενικής Άσφα- 

. λείας Θεσσαλονίκης, σε συνεργα
σία μέ τις τοπικές ’Αρχές Χωρο
φυλακής. Τό εύρος τής πρόσφατης 
αύτής έπιτυχίας, μαζύ μέ πολλές 
άλλες πού έπιτεύχθηκαν κατά τήν 
διάρκεια τοϋ μηνός, δίνουν τό 
μέτρο τής ένεργοϋ δράστηριότητος 
τών Υπηρεσιών μας στον δυσχερή 
και πολυμέτωπο Αγώνα, πού νυχθη
μερόν διεξάγουν, γιά τήν παγίωση 
τής δημοσίας τάξεως και Ασφα- 
λείας σέ όλόκληρη τήν χώρα. 
Χωρίς άνάπαυση και μέ άγρυπνα 
πάντοτε μάτια οί άνδρες τών 
Υπηρεσιών Χωροφυλακής δί
νουν καθημερινά τήν μεγάλη καί 
άτελείωτη μάχη έναντίον τών δια
φόρων κακοποιών, πού μέ τήν έγ- 
κληματική τους δραστηριότητα και 
τά κακούργα ένστικτά τους, προ
ξενούν άνυπολόγιστες ζημίες τόσο 
στήν ίδια τήν πολιτεία, δσο καί 
στούς συνανθρώπους μας. Ό  με
γάλος, λοιπόν, καί ώραίος άγώνας 
τής Ελληνικής Χωροφυλακής, πού 
παρά τήν καταλυτική έξουθένωση 
καί τήν τρομερή καταβολή πού 
προξενεί, διεξάγεται μέ άνιδιο- 
τέλεια καί ύπευθυνότητα, άπό όλους

τούς άνδρες τού Σώματος, έπειδή 
άκριβώς στηρίζεται σέ μία έσώ- 
τερη παρόρμηση καί Απαρασά
λευτη άφοσίωση στήν δλόφωτη 
ιδέα τοϋ καθήκοντος. Αύτήν, Ακρι
βώς, τήν ιδέα μετουσίωσαν πρό
σφατα, όπως άλλωστε κάνουν πάν
τοτε, σέ πράξη, οί άνδρες τής 
Ύποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφα
λείας Θεσσαλονίκης καί σέ μία 
καταδρομική, στήν κυριολεξία, 
έπιχείρηση, κοντά στήν Γέφυρα 
τού Στρυμώνα, άπεκάλυψαν τό 
άντρο τών χασισεμπόρων καί άρ- 
χαιοκαπήλων, πού Αποτελούσαν 
σπείρα πού δροϋσε σέ όλόκληρη 
τήν περιοχή Άμφιπόλεως. Τήν 
έγκληματική καί Αδίστακτη σπείρα 
άποτελοϋσαν ο ί : 1) Μιλτιάδης 
ΜΠΑΚΙΡΤΖΙΔΗΣ, 37 χρόνων, Ιδιο
κτήτης Πρατηρίου βενζίνης καί 
καφεπώλης, κάτοικος Λευκοτόπου 
Σερρών, 2) ’Ιωάννης ΚΟΧΛΙΑΡΙ- 
ΔΗΣ, 45 χρόνων, γεωργός, κάτοι
κος Άμφιπόλεως, 3) Κωνσταντίνος 
ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ, 41 χρόνων, κά
τοικος Ν. Απολλωνίας Σερρών, 
4) Ευδόκιμος ΚΟΧΛΙΑΡΙΔΗΣ, 44 
χρόνων, κάτοικος Θεσσαλονίκης 
καί 5) Διαμ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ, 
36 χρόνων, κάτοικος Νέας ’Επι
καρπίας Σερρών. Κέντρο συναν
τήσεων είχαν τό βενζινάδικο τοϋ 
Μπακιρτζίδη καί έκεϊ γίνονταν οί 
διασυνδέσεις μεταξύ τών μελών. 
Ειδικά, μάλιστα, γιά τήν περίπτωση 
είχαν κατασκευασθεί δύο ιδιαίτερα 
δωμάτια, πίσω άπό τό πρατήριο,

τά όποια χρησίμευαν γιά έντευ- 
κτήρια τών μελών τής σπείρας 
καί χώροι—  συναλλαγών μέ τούς 
πελάτες, τούς χασισεμπόρους καί 
τούς καπνιστές. Ή  έπισήμανση 
καί έξάρθρωση τής σπείρας έγινε 
υστέρα άπό πολυήμερη έντατική 
παρακολούθηση καί μεθοδευμένη 
διασταύρωση τών πληροφοριών, 
πού συγκέντρωσε ή Ασφάλεια 
Θεσσαλονίκης. Ή  άξιολόγηση 
όλων τών συγκεντρωθέντων στοι
χείων έγινε μέ τον πλέον άντικει- 
μενικό καί ρεαλιστικό τρόπο καί 
είχε σάν άποτέλεσμα νά άποκα- 
λυφθή ότι τό καφενείο - βενζινά
δικο τού «Μίλτου» Μπακιρτζίδη, 
πού βρίσκεται στήν έθνική όδό 
Θεσσαλονίκης - Καβάλας, στήν 
θέση «ΛΕΟΝΤΑΡΗ», κοντά στήν 
γέφυρα τοϋ Στρυμώνα, είχε γίνει τό 
σταυροδρόμι καί τό σημείο συναν- 
τήσεως τών άρχαιοκαπήλων, τών 
έμπορων τοϋ λευκοϋ θανάτου καί 
τών άλλων άποβρασμάτων τοϋ ίδιου 
φυράματος καί τής αύτής συνομο
ταξίας. Συγκεκριμένα οί διάφοροι 
άρχαιοκάπηλοι έσύχναζαν έκεΐ, 
έπειδή άκριβώς σάν πραγματικά 
τρωκτικά πού ήταν, άναζητοϋσαν 
άπό τήν κοντινή νεκρόπολη τής 
Αρχαίας Άμφιπόλεως τήν λεία 
τους, τήν όποια άφοϋ άνεύρισκαν, 
παράδιναν στήν συνέχεια στον 
έγκέφαλο τής σπείρας Μπακιρ- 
τζίδη.

ΤΟ «ΞΗΛΩΜΑ» τής πολυ- 
πράγμονης κομπανίας άρχισε μέ



ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
τήν σύλληψη του σεσημασμένου 
κλέφτη καί μέλους τής σπείρας, 
Σακελλαρίδη Διαμαντή, ό όποιος 
κατελήφθη έπ’ αύτοφώρω τήν στι
γμή πού είχε διαρρήξει τήν έκκλη- 
σία τοϋ 'Αγίου Αθανασίου Πα
λαιοκάστρου—Θεσσαλονίκης.
Στήν έξονυχιστική Ανάκριση πού 
τοϋ έγινε στήν ’Ασφάλεια τής πό- 
λεως όμολόγησε δτι είχε διαρρή- 
ξει καί τήν έκκλησία τοϋ 'Αγίου 
Γεωργίου — Σερρών, άπό τήν 
όποια είχε κλέψει τρεις εικόνες 
άνεκτίμητης Αρχαιολογικής αξίας, 
μία έπάργυρη λειψανοθήκη άγιων, 
διάφορους έπίχρυσους σταυρούς 
καί Αφιερώματα, καθώς καί άλλα 
μικρότερα Αντικείμενα τά όποια 
όλα μαζί παρέδωσε στον «Τσιφ» 
τής σπείρας Μπακψτζίδη, άντί τής
__ ευκαιριακής τιμής των 15.000
δραχμών. "Υστερα άπό τήν αποκα
λυπτική αυτή όμολογία τοϋ Σα
κελλαρίδη, όμάδα τής Ύποδιευ- 
θύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας Θεσ
σαλονίκης, σε συνεργασία με τό 
Τμήμα ’Ασφαλείας Σερρών, «μπλο- 
κάρησαν» τό Καφενείο - Βενζινά
δικο τοϋ Μπακιρτζίδη καί ένήρ- 
γησαν λεπτομερειακή έρευνα, άπό 
τήν όποια άνευρέθη καί κατεσχέθη 
όλόκληρος Αρχαιολογικός καί μου
σειακός θησαυρός, άποτελούμενος 
άπό όκτώ (8) κιλά περίπου, άρί- 
στης ποιότητος, ήμικατεργασμέ- 
νης Ινδικής καννάβεως (χασίς), 
2.000 περίπου άρχαΐα νομίσματα 
τής ’Αλεξανδρινής καί Ρωμαϊκής

έποχής, έναν Ακέφαλο κοϋρο, πού 
κρατά στήν Αγκαλιά του ένα πουλί, 
άνεκτίμητης Αρχαιολογικής καί 
χρηματικής άξίας, μεγάλο Αριθμό 
άπό άρχαΐα βραχιόλια, δακτυλίδια 
καί διάφορα άλλα κτερίσματα, πέν
τε εικόνες άγιων, πού ή μία μάλι
στα φέρει ήμερομηνία 1667, τρεις 
Αμφορείς ύψους ένός μέτρου πε
ρίπου, πήλινα δοχεία, χάλκινα 
μικροαντικείμενα, παλαιά πιστό
λια καί ένα όλοκαίνουργιο πιστόλι 
«Μπερέττα» με 16 σφαίρες. ’Επί
σης στό σπίτι τών Αδελφών Κοχ- 
λιαρίδη βρέθηκαν 120 άρχαΐα νο
μίσματα τής Ρωμαϊκής καί ’Αλε
ξανδρινής έποχής, τρεις μεγάλες 
Αργυρές πόρπες, ένα μικρό άγαλ- 
ματίδιο, ένα πιστόλι τής Έπανα- 
στάσεως τοϋ ’21 καί διάφορα άλλα 
Αρχαιολογικά Αντικείμενα. Τέλος 
στό σπίτι τοϋ Μπαλάτσου, στήν 
Ν. ’Απολλωνία, βρέθηκαν Αξιόλο
γα νομίσματα τής Ρωμαϊκής έπο
χής καί διάφορα Αρχαϊκά κτερί
σματα. ’Από τήν έπίμονη καί έξο- 
νυχιστική Ανάκριση προέκυψε Ακό
μη δτι ό Μπαλάτσος είχε πουλήσει 
στόν Μπακιρτζίδη καί στόν ’Ιωάν
νη Κοχλιαρίδη 180 Αργυρά ρω
μαϊκά νομίσματα άντί 2.000 τό

Φωτογραφίες άπό τά κατασχεθέντα στά 
χέρια της σπείρας αρχαία νομίσματα, ει
κόνες και ναρκωτικά. Ηταν και αυτή άκό- 
μα, μια μεγάλη επιτυχία τής Χωροφυλα
κής στόν αγώνα για τήν πάταξη τής έγκλη- 
ματι κότητος.

καθένα. Πολλά άπό αύτά πουλή
θηκαν στήν συνέχεια σέ συλλέ
κτες πρός 3.000 τό καθένα, γι’ 
αύτό καί ή ’Ασφάλεια έπέκτεινε 
τήν συνδυασμένη έρευνά της καί 
στόν συλλεκτικό χώρο, μέ Απο
τέλεσμα νά Ανακαλύψει καί νά 
συλλάβει τούς δύο κατόχους — 
Αγοραστές : 1) ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ
’Αθανάσιο, 41 χρόνων, έμπορο καί 
2) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ηρακλή, 52 χρό
νων, Υπάλληλο τής ’Εθνικής Τρα- 
πέζης. Στά χέρια τών δύο συλλε
κτών κατασχέθηκαν Αρχαιολογικά 
καί άλλα εύρήματα μεγάλης άξίας 
καθώς καί ρωμαϊκά καί Αλεξαν
δρινά νομίσματα, πού ή τιμή τους 
είναι δύσκολο νά καθορισθή. "Ολοι 
οί συλληφθέντες, καί μαζύ ό θη
σαυρός πού κατασχέθηκε, παρα- 
πέμφθηκαν στήν Δικαιοσύνη γιά 
τήν τελική κάθαρση καί γιά νά 
ξεκαθαρισθοϋν έτσι οί άνομοι λο
γαριασμοί τών άρχαιοκαπήλων καί 
τών Αποδεκτών, Αλλά καί ό Αρχαιο
λογικός θησαυρός νά μπή στό 
σωστό κανάλι καί νά πάρει τήν 
πρέπουσα θέση πού τοϋ Ανήκει 
στά μουσεία καί τις έκκλησίες τής 
Βορείου Ελλάδος. Πίσω, δμως, 
άπό τήν διαλεύκανση τής βρωμε
ρής αυτής ύποθέσεως μέ τό ξεκα- 
θάρισμα τών λογαριασμών πού θά 
έχει στήν συνέχεια άπό τήν Δι
καιοσύνη, μένει τό πελώριο ήθικό 
Ανάστημα τής Ελληνικής Χωρο
φυλακής καί ό Απόηχος άπό τό 
Ανεπανάληπτο καί ήρωϊκό δίδαγμά 
της πού έπιτάσσει διαρκή καί 
Αμείωτο Αγώνα, χωρίς Ανάπαυση, 
ύποχώρηση ή συμβιβασμούς, γιά 
τήν πάταξη τών παραβατών καί 
τήν διαφύλαξη τής πολύτιμης καί 
άνεκτίμητης έθνικής μας κληρο
νομιάς.

Ή  μεγάλη αυτή έπιτυχία τής 
Χωροφυλακής στήν Θεσσαλονίκη 
προβλημάτισε δλόκληρο τό έλλη- 
νικό κοινό, γιατί οί διαστάσεις 
της είναι Αναμφισβήτητα τερά
στιες καί δέν χωροϋν σέ συμβα
τικά περιγράμματα μιάς τηλεο
πτικής καλύψεως ή ένός έπίκαιρου 
ή άκόμη καί έκτεταμένου ρεπορ
τάζ, δταν ένας Ανεκτίμητος έθνι- 
κός θησαυρός πού άπηχεΐ καί Αντι
κατοπτρίζει μία πολιτιστική πα
ράδοση, σκυλεύεται Αδιάντροπα 
άπό Ανάλγητους έμπορους καί ευ
τελείς Αποδέκτες πού παριστάνουν 
τούς «κουλτουριάρηδες» συλλέ
κτες. Ή  Χωροφυλακή, δμως, τούς 
έδωσε ένα μεγάλο -καί καθώς πρέ
πει μάθημα. Εύγε!!!
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Ε Ι σ ο γ ω γ ή

Τά τροχαία άτυχήματα άποτελοϋν τήν 
έπιδημία τού αίώνος. Σέ δλο τόν κόσμο 
έκατομμύρια άνθρωποι χάνουν τήν ζωή 
τους, κάτω άπό τούς τροχούς ή μέσα σέ 
άμορφες μεταλλικές μάζες, πού έλάχιστα 
δευτερόλεπτα πιό πρίν ήταν...αύτοκίνητα.

Γιά τήν διάγνωση καί θεραπεία τής 
συγχρόνου αύτής θανατηφόρου άσθε- 
νείας, συνηθίσαμε κυρίως νά θίγωμε και
ρικά, μηχανολογικά ή άλλα αίτια πού 
όφείλονται στήν κακή όδήγηση ή τήν 
καταστρατήγηση τών διατάξεων τοϋ Κώ- 
δικος ‘Οδικής Κυκλοφορίας.

Ιδιαίτερα στήν χώρα μας οί Υπηρεσίες 
Τροχαίας τοϋ Σώματος τής Χωροφυ
λακής μάς πληροφορούν ότι τό 1976,1193 
άτομα έχασαν τήν ζωήν τους, 17.629 
τραυματίσθηκαν, ένώ οί υλικές ζημίες πού 
προξένησαν τά 11.862 άτυχήματα ήσαν 
άνυπολόγιστες.

Αν καί ή Ελλάδα δέν συγκαταλέγεται 
στις ύπεραναπτυγμένες χώρες τό αύτοκί- 
νητο έχει διαδοθεί εύρύτατα. Ή δη άντι- 
μετωπίζεται όξύ κυκλοφοριακό πρόβλημα 
στό όποιο προστίθενται ή μόλυνση τής 
άτμοσφαίρας καί οί θόρυβοι πού άπειλοϋν 
νά έξοντώσουν ψυχικά καί σωματικά τόν 
άνθρωπο τής πόλεως.

’Εξετάζοντας τήν σχέση μεταξύ άνθρω- 
πίνου όργανισμοϋ και τροχαίου άτυχή- 
ματος ό Βέλγος Μ. LECHAT άπομονώνει 
ώρισμένους ψυχο βιολογικούς παράγοντες, 
πού όπως άποδεικνύεται έπιδροϋν στήν 
οδήγηση. ’Επηρεασμένοι άπό τό τε
χνολογικό ρεϋμα τής έποχής μας παραμε
λούμε τούς παράγοντες αύτούς, πού σέ

τελευταία άνάλυση τούς έπισημαίνουν 
οί Ιατροί.

Ή  ή λ  ι κ ί α .

"Ερευνες στήν Βορειοδυτική Εύρώπη 
καί ‘Ηνωμένες Πολιτείες άπέδειξαν ότι 
καί στά δύο φύλα τά περισσότερα δυστυ
χήματα τά προξενούν νέοι κάτω τών 24 
έτών καί ήλικιωμένοι άνω τών 60. Οί ίδιες 
ήλικίες παρουσιάζουν τήν μεγαλύτερη 
θνησιμότητα άπό τά τροχαία.

Δέν είναι, έν τούτοις , εύκολο νά καθο
ριστούν οί παράγοντες, πού καθιστούν 
έπικίνδυνες ώρισμένες ήλικίες. Οί σχε
τικές διερευνήσεις άπέδειξαν ότι οί ήλι
κίες αύτές βαρύνονται άπό σφάλματα 
στήν όδήγηση, όπως ύπερβολική ταχύ
τητα, άντικανονικά προσπεράσματα καί 
όδήγηση στήν άντίθετη κατεύθυνση κυ
κλοφορίας, άρνηση τής προτεραιότητος, 
άπουσία σηματοδοτήσεως πορείας (φλάς) 
στίς στροφές καί άπρόσεκτα ξεκινήματα 
για τούς ήλικιωμένους όδηγούς.

’Επειδή πάντοτε ή ήλικία συνδέεται 
μέ τήν πείρα, παρουσίασε ένδιαφέρον 
μία έρευνα πού έγινε στό ’Ελσίνκι καί 
άποσυνέδεσε τούς δύο αύτούς παράγον
τες. Συγκεκριμένα ή μελέτη τής συμπερι
φοράς μιάς όμάδος όδηγών λεωφορείων 
άπέδειξε ότι μέ τήν ίδια πείρα οί όδηγοί 
κάτω τών 30 προξενούν περισσότερα 
άτυχήματα άπό έκείνους πού είναι γύρω 
στά 60, άν καί τό άποτέλεσμα αύτό δέν 
είναι δυνατόν νά γενικευθή γιά τούς όδη
γούς όλων τών αύτοκινήτων.

Μεγάλο ποσοστό άτυχημάτων, πού προ
ξένησαν όδηγοί νεαράς ήλίκίας, άποδί-

δεται στήν κατανάλωση οινοπνευματωδών 
ποτών, όπως βεβαιώνουν άποτελέσματα 
έρευνών στήν Αύστρία καί Σουηδία.

Τ ό φ υ λ ό .
Σέ όλες τίς χώρες τοϋ κόσμου, οί θάνατοι 

τών άνδρών άπό τά τροχαία είναι περισσό
τεροι άπό τούς θανάτους τών γυναικών.

'Ωστόσο, όμως, δέν είναι δυνατόν ν* 
γίνει πραγματική σύγκριση, διότι δέν 
είναι ίσος α) ό άριθμός τών άνδρών καί 
τών γυναικών , πού κατέχουν άδειες όδη- 
γήσεως καί β) ό άριθμός τών χιλιομέτρων 
πού διανύθηκαν.

Εχει άποδειχθή πάντως, ότι οί γυναίκες 
είναι λιγότερο έκτεθιμένες, σέ σχέση μέ 
τούς άνδρες, στόν πειρασμό τής ταχύτη- 
τος.

ΟΙκογενειακή κατάσταση.
Είναι πασίγνωστο ότι σέ άτομα ίσης 

ήλικίας, ή θνησιμότης άπό τά τροχαία 
είναι συνδεδεμένη μέ τήν οικογενειακή 
κατάσταση καί κατά φθίνουσα τάξη έχει 
ώς έξής: διαζευγμένοι, χήροι, άγαμοι. Τό 
ποσοστό τών διαζευγμένων είναι άνώτερο 
άπό τό τριπλάσιο τών έγγάμων. Πρέπει 
έδώ νά τονισθή ότι οί διαπιστώσεις αύτές 
άφοροΰν τό έξωτερικό, όπου καί τό ποσο
στό τών διαζευγμένων είναι ύψηλότερο 
άπό τήν Ελλάδα. Είναι λογικό νά έρμη- 
νεύσωμε έως ένα βαθμό, τήν κατάσταση 
αυτή, σάν μία έμμεση σύνδεση ώρισμένων 
ψυχολογικών παραγόντων, πού έπιδροϋν 
στήν συναισθηματική συμπεριφορά τού 
άνθρώπου καί κατά συνέπεια στόν τρόπο 
πού όδηγεΐ τό αύτοκίνητό του.

Τό χαρακτηριστικό αύτό δέν παρου
σιάζεται τόσο έντονα στίς γυναίκες.

Ή  Υ γ ε ί α .
Δέν είναι δυνατό νά έκτιμηθή έπακρι- 

βώς ή έπιρροή τής καταστάσεως τής 
ύγείας στά δυστυχήματα, γιατί ήδη οί 
όδηγοί έχουν έπιλεγεΐ ύστερα άπό

’Απόσπασμα έκ τής μελέτης τοϋ καθηγητοϋ Μ. LECHAT 
® Επιδημιολογία των Τροχαίων Ατυχημάτων»  

Μετάφρασις-άπόδοσις έκτης Γαλλικής ύπό τής κ . ’Ανδρομάχης Ί ω ν α — 
Τζουμέρκα, ’Ανθυπομοιράρχου, Πτυχιούχου τής Σχολής ’Εγκληματολογίας 

τοϋ Πανεπιστημίου Βρυξελλών.

π ι ν ο ς
ό ρ γ α ν ι -
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έξετάσεις πού όπέστησαν γιά τήν Από
κτηση τού διπλώματος όδηγήσεως.

Α' Ή  δ ρ ά σ η

Περιοριζόμεθα στην Αναφορά πού δη
μοσιεύτηκε μετά τήν λήξη ένός Συμπο
σίου τού Παγκοσμίου ’Οργανισμού Υγείας 
μέ θέμα: «Ό ρόλος τών Ανθρωπίνων πα
ραγόντων στά τροχαία Ατυχήματα» (Ρώ
μη, 1967) ή όποία θεωρείται σάν τό 

■  πλέον Αντιπροσωπευτικό τεκμήριο:

’Ο π τ ι κ ή  ό ξ ύ τ η ς .

Έχει γίνει παραδεκτό εύρύτατα, ότι μία 
όπτική όξύτης Ασθενέστερη τών 0,5 βα
θμών Από τό ένα μάτι καί τών 0,17 Από τό 
Αλλο είναι έπικίνδυνη έκτός έάν ό όδηγός 
φορεΐ κατά τήν όδήγηση διορθωτικούς 
φακούς. ΟΙ σκελετοί γυαλιών μέ φαρδεις 
βραχίονες ένοχλοϋν τήν όρατότητα Από 
τά πλάγια καί είναι Ακατάλληλοι γιά τήν 
όδήγηση. Τά μονόφθαλμα Ατομα δέν 
πρέπει νά όδηγοϋν μέ φακούς έπαφής. 
Είναι σκόπιμο νά τονισθή ότι ένα Ατομο 
πού έγχειρίσθηκε Από καταρράκτη καί στά 
δύο μάτια δέν θά άντιληφθή καμμία έξα- 
σθένηση τής όράσεως έάν φέρει φακούς 
έπαφής. Οί φακοί αύτοί είναι έπικίνδυνοι 
έπειδή προξενούν έρεθισμό πού είναι πι
θανό νά προκαλέση διαταραχές στήν 
όραση. Σέ όλες τίς περιπτώσεις έλαττω- 
ματικής όράσεως πρέπει νά έξετάζεται τό 
ένδεχόμενο μιας κρυφής παθήσεως, δεδο
μένου ότι σέ μικρές—προοδευτικά έξελισ- 
σόμενες—περιπτώσεις, ό όδηγός δέν Αντι
λαμβάνεται ότι ή όραση του έξασθενεί.

’Ο π τ ι κ ό  π ε δ ί ο .

Ή  πλαγία όρατότης Αποτελεί σημαντι
κό στοιχείο γιά τήν άσφαλή όδήγηση.

Ό  περιορισμός τού όπτικού πεδίου άπό 
τά πλάγια είναι έπικίνδυνος. Είναι ένδε
χόμενο τά Ατομα πού έγχειρίσθηκαν άπό 
καταρράκτη νά έχουν έλαττωματική περι
φερειακή όραση έξ αίτίας πρισματικής 
παραθλάσεως. Φαίνεται γενικά παραδεκτό 
ότι ή γωνία τών 110 έως 130 μοιρών Απο
τελεί τό έλάχιστο άνεκτόδριοάν ληφθούν 
ύπ* όψη οί Απαιτήσεις γιά τήν άσφαλή 
όδήγηση. Τό έλαττωματικό όπτικό πεδίο, 
έστω καί έλάχιστα, είναι έξαιρετικά έπι- 
κίνδυνο στή περίπτωση πού τό Ατομο είναι 
μονόφθαλμο.

Διάκριση τών χρωμάτων.

"Αν καί πολυάριθμοι είδήμονες τάχθη
καν, κατά τήν τελευταία δεκαετία, έναν- 
τίον τής άναγκαιότητος διακρίσεως τών 
χρωμάτων στήν όδήγηση, οί γνώμες έν 
τούτοις διχάζονται...Μόνον ή παροχή πε 
ρισσοτέρων τεκμηριωμένων στοιχείων, 
σχετικά μέ τό θέμα αύτό, θά μπορούσε νά 
βοηθήση στήν διαμόρφωση σαφούς άντι- 
λήψεως.

Λειτουργική κινητικότης
του δφθαλμου.

Τό σπουδαιότερο σύμπτωμα τών παθή
σεων τής όφθαμικής κινητικότητος 
είναι ή διπλοπία. Παρατηρήθηκε ότι ή 
διαταραχή αυτή έκδηλώνεται άπό τήν 
πρωΐμότερη έμφάνιση γενικής καί όφθαλ- 
μικής κοπώσεως κατά τήν όδήγηση. Ή  
όδήγηση τού αύτοκινήτου είναι έπικίνδυ
νη γιά τά Ατομα πού ύποφέρουν άπό 
έπίμονη διπλοπία (π.χ. έξ αίτίας όφθαλμι- 
κής παραλύσεως), έκτός έάν τό μάτι πού 
ύποφέρει καλύπτεται άπό έπίδεσμο. Οί 
παροδικές προσβολές διπλοπίας πού είναι 
δυνατό νά έπιδεινωθούν άπό κινήσεις τής 
κεφαλής ή τού λαιμού είναι πολύ έπικίν- 
δυνες κατά τήν όδήγηση. Συχνά συνδέον
ται μέ συμπτώματα όπως ίλιγγοι καί άσυν- 
τόνιστες κινήσεις τά όποία όφείλονται 
στήν έν λόγφ πάθηση. Μία παροδική 
προσβολή διπλοπίας ένδεχομένως νά 
Αποτελεί τήν αίτία ώρισμένων περιστα
τικών ήμικρανίας. Στίς περισσότερες πε
ριπτώσεις, ό όδηγός πρέπει νά είναι γνώ
στης τής καταστάσεώς του ώστε νά διαι- 
σθανθή ότι πρέπει νά σταματήση τό αύτο- 
κίνητο πρίν προξενήση δυστύχημα.

Διάφορα άλλα αίτια.

Σχετικά μέ ώρισμένες όπτικές λειτουρ
γίες, όπως ή στερεοσκοπική όραση 
καί ή προσαρμογή στό σκοτάδι, τά διαθέ
σιμα στοιχεία δέν είναι έπαρκή ώστε 
νά μάς πείσουν περί τής ύπάρξεως σχέ- 
σεως μεταξύ τών λειτουργιών αύτών 
καί τής αύξήσεως τών πιθανοτήτων νά 
συμβή Ατύχημα. Πάρα πολλοί τύποι γυα
λιών ήλίου πού κυκλοφορούν στό έμπόριο 
δέν είναι κατάλληλοι καί ένδεχομένως νά 
άποδειχθούν έπικίνδυνοι γιά τήν όδήγηση. 
Τά γυαλιά τού ήλίου κατά τήν όδήγηση 
τήν νύκτα θεωρούνται ώς Ιδιαιτέρως έπι- 
κίνδυνα.

Β' Ή ’Α κ ο ή
Ή  κώφωση είναι περισσότερο έπικίν

δυνη γιά τούς πεζούς παρά γιά τούς

όδηγούς. Ώρισμένοι είδικοί είσηγήθηκαν 
ότι θά ήταν σκόπιμο οί βαρύκοοι ή 
κωφοί νά φέρουν ώρισμένα διακριτικά. 
Οί όδηγοί φαίνεται ότι καταφέρνουν 
νά Αντισταθμίζουν τήν Ακουστική Ανα
πηρία μέ μία όξύτατη προσοχή. Στήν 
Πενσυλβανία οί κωφοί διετήρησαν Αρ
κετά χρόνια τό ρεκόρ τού χαμηλοτέρου 
Αριθμού Ατυχημάτων. Σέ μία όμάδα 3.000 
κωφών όδηγών στίς Η.Π.Α. ή συχνότητα 
τών Ατυχημάτων ήταν 28 φορές μικρότερη 
άπό τό σύνολο τού πληθυσμού. Φαίνεται 
ότι τά Ακουστικά αύξάνουν σημαντικά τόν 
κίνδυνο τών Ατυχημάτων έξ αίτίας τών 
ήχητικών παρεμβολών πού παράγουν.

Γ' Δ ι α β ή τ η ς

Οί πιθανότητες πού έχει ένας διαβητι
κός νά προξενήση τροχαίο Ατύχημα 
έξαρτώνται άπό πολλούς παράγοντες, 
όπως π.χ. νά ύποστή μιά κρίση ύπογλυ- 
καιμίας κατά τήν όδήγηση, νά μή μπόρε
ση νά σταματήση έγκαίρως, κ.λ.π.

"Εχοντας διανύσει ίση χιλιομετρική 
Απόσταση, ύπολογίζεται ότι οί διαβη
τικοί παρουσιάζουν διπλάσιο κίνδυνο 
Ατυχημάτων σέ σύγκριση μέ τούς ύγιείς. 
Άποφαίνονται έν τούτοις ότι μία κρίσή 
ύπογλυκαιμίας κατά τήν όδήγηση έχει 
μία πιθανότητα στίς 35.000 νά συμβή.

Δ' Ε π ι λ η ψ ί α

"Εχοντας διανύσει ίση χιλιομετρική 
άπόσταση οί έπιληπτικοί παρουσιά
ζουν διπλάσια συχνότητα Ατυχημάτων 
συγτριηκά μέ τούς ύγιείς. Δέν ύπά- 
ρχει έν τούτοις άκόμη σαφής Αντίλη
ψη σχετικά μέ τό ποσοστό εύθύνης 
πού πρέπει νά καταλογισθή στήν κλασσική 
κρίση έπιληψίας κατά τήν όδήγηση 
καί σέ έκείνη πού προκαλεϊ διαραταχές 
τής προσωπικότητος καί τής διανοήσεως 
στούς Ασθενείς ή στά φάρμακα πού κατα- 
ναλίσκουν.

Ε' Καρδιαγγειακές παθήσεις

Ή  καρδιά στό σύνολό της, μέ Ανεπαρκή 
όξυγόνωση τού έγκεφάλού, όπως καί 
ή Αρρυθμία είναι δυνατό νά προκαλέσουν 
έπικίνδυνες διαταραχές στόν άσθενή 
όταν όδηγή. Είναι δυνατό νά έπέλθη αι
φνίδια συγκοπή (σύνδρομο τού ADAMS 
— STOKE) χωρίς προειδοποιητικά ένο- 
χλήματα. Περισσότερο έπικίνδυνο θεω
ρείται τό έμφραγμα τού μυοκαρδίου, Αλλη 
έπιδημία τής έποχής μας. Τό ποσοστό 
θνησιμότητος είδικά άπό Αρτηριοσκλή
ρωση τής στεφανιαίας καί έκφυλιστική 
μυοκαρδίτιδα A 81 έχει αύξηθήστήνΒ.Δ. 
Εύρώπη. Τό 1966, Ιδιαίτερα στούς Ανδρες 
ήλικίας 55 έως 64 έτών , ύπολογίσθηκε σέ 
4,79%0 καί 9,69ο]οο στούς Ανδρες ήλικίας 
67 έως 74 έτών. Έάν παραδεχθούμε ότι ή 
πλε.ονότης τών άνδρών τών ήλ.κιών αύ
τών είναι κάτοχοι άδείας όδηγήσεως 
καί ότι όδηγούν καθημερινά ώρισμένα 
λεπτά ή ώρες είναι φανερό ότι ό κίνδυνος 
νά έπέλθη έμφραγμα κατά τήν όδήγηση 
είναι πραγματικός. Τό έμφραγμα είναι 
ύπεύθυνο γιά τό ένα τρίτο τής άπωλείας 
τών αίσθήσεων κατά τήν όδήγηση.

Ώρισμένες, έν τούτοις μελέτες πού έγι
ναν στίς Η.Π.Α. ύπελόγισαν τίς σύν-
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θετες πιθανότητες πού άναφέρονται, στόν 
κίνδυνο πρώτου έμφράγματος στίς διά
φορες ήλικίες, στόν χρόνο πού δαπανάται 
στήν όδήγηση, στήν έκδήλωση τοϋ 
έμφράγματος χωρίς προειδοποιητικές 
ένοχλήσεις, στόν χρόνο μεταξύ έκδηλω- 
θέντος πόνου καί άκινητοποιήσεως τής 
καρδιάς, καί στίς πιθανότητες συγκρού- 
σεως. ’Από τίς μελέτες αύτές άπορρέει δτι 
ένδέχεται νά έπέλθη κατά μέσον όρον 
1 έμφραγμα άνά 450.000.000 διανυόμενα 
χιλιόμετρα καί 1 θανάσιμη σύγκρουση 
συνεπείαένός έμφράγματος άνά 2.100.000. 
000 χιλιόμετρα. Παράλληλα ύπολογίσθη- 
κε δτί στίς Η.Π.Α. 700 περίπου θανάσιμες 
συγκρούσεις τόν χρόνο όφείλονται σέ 
έμφραγμα κατά την όδήγηση. Στό σημείο 
αύτό διακρίνομε ένα έλάχιστο δριο, τό 
όποιο είναι άδύνατο νά μειωθή καί τό 
όποιο άποτελεΐ κατά κάποιο τρόπο τά 
λύτρα πού πληρώνομε στήν τεχνική. 
"Όπως συνήθως λέγουν, χαριτολογώντας, 
τό καλύτερο μέσο γιά νά άποφεύγωνται 
τελείως τά αύτοκινητιστικά άτυχήματα 
είναι... νά πηγαίνωμε πεζή ή μέ τό άλογο.

Η έκδοση άδειών όδηγήσεως σέ άτομα 
πού έχουν ήδη ύποστεΐ έμφραγμα δη
μιουργεί προβλήματα άσφαλείας, άλλά 
έπίσης καί λεπτά άνθρώπινα προβλήματα.

Η Βελγική Ένωσις Καρδιολογίας 
συνιστά στούς καρδιολόγους νά άρνούν- 
ται κάθε βεβαίωση, γιά τήν χορήγηση 
άδειας όδηγήσεως στά άτομα πού ύποφέ- 
ρουν άπό έμφραγμα, πάνω άπό τρεις μή
νες μέ κρίσεις κοιλιακής ταχυκαρδίας, 
καθώς έπίσης καί στούς πάσχοντας άπό 
καρδιακά έμφράγματα χωρίς έπιπλοκές, 
κατά τούς τρεις πρώτους μήνες.μετά τήν 
κρίση.

Τήν ίδια σύσταση άπευθύνει στούς 
άσθενείς, πού ύποφέρουν άπό τίς άκό- 
λουθες παθήσεις: κολπο—κοιλιακό άπο- 
κλεισμό μέ παροξυσμό τοϋ ADAMS— 
STOKE στό άναμνηστικό, καρωτιδική 
στένωση ή στένωση τής σπονδυλικής άρ- 
τηρίας μέ συμπτώματα έγκεφαλικής άνο- 
ξαιμίας, θρομβώσεως ή έγκεφαλικής αί- 
μορραγίας μέ σοβαρά νευρολογικά έπα- 
κόλουθα, στένωση τής άορτής ή βαλβιδι
κή στένωση οί όποιες έχουν προξενήσει 
πλέον τής μιάς συγκοπής, άρτηριακή 
υπέρταση μέ ένδείξεις έγκεφαλοπαθείας, 
σοβαρή όρθοστατική ύπόσταση μέ λυ- 
ποθυμικα φαινόμενα, άρτηριακή ύπέρτα- 
ση κατόπιν όφθαλμοσκοπήσεως, στάδιο 
ΠΙ ή ιν , πολυάριθμες άρτηριακές έμβο-

ΣΤ Διανοητικές ταραχές

Η διανοητική καθυστέρηση αύξάνει 
τόν κίνδυνο άτυχημάτων. Λέγεται δτι 
«έστω καί έάν δέν είναι άπαραίτητο νά 
είναι κανείς πολύ έξυπνος γιά νά δδηγήση, 
έν τούτοις, ενα έλάχιστο δριο νοημοσύνης 
είναι άπαραίτητο».

Σχετικά μέ τίς ψυχώσεις, ό άσθενής, 
κατά τό παρελθόν, ήταν άπομονωμένος 
στό ψυχιατρικό κατάστημα καί δέν είχε 
τήν εύκαιρία νά όδηγή αύτοκίνητο.

Σήμερα δέν συμβαίνει πλέον τό ίδιο. 
’Από τότε πού οί μορφές τής θεραπευτι
κής άλλαξαν, ένας σημαντικός άριθμός 
ψυχασθενών άκολουθοϋν τήν θεραπεία 
στό έξωτερικό περιβάλλον. Οί κίνδυνοι 
άτυχημάτων αύξάνονται, έξ άλλου, άπο- 
κλειστικά καί μόνον άπό τά φάρμακα τά 
όποια καταναλίσκουν.

Ζ' Διαταραχές 
κινητικότητος

Ή  μειονεκτικότης τοΟ σκελετοϋ καί τοϋ 
μυΐκοϋ συστήματος προμηνύουν κιν
δύνους κατά τήν όδήγηση. Ό  άριθμός έν 
τούτοις τών πιθανοτήτων δυστυχήματος 
είναι συνάρτηση τής δυνατότητος προ
σαρμογής τοϋ αύτοκινήτου, άπό τήν μη
χανική άποψη, στίς κινήσεις τοϋ άτόμου, 
ούτως ώστε νά έξισορροπηθή ή έν λόγω 
μειονεκτικότης.

Η' Ο ι ν ό π ν ε υ μ ά

Άπειρες έπιστημονικές έρευνες έπεκύ- 
ρωσαν όριστικά δτι οί πιθανότητες τρο
χαίου άτυχήματος αύξάνονται έξ αίτιας 
τής καταναλώσεως οινοπνευματωδών πο
τών. Βάσει έρευνών πού διενεργήθησαν 
στήν Σλοβακία, ύπολογίζεται δτι ό 
κίνδυνος έμπλοκής σέ τροχαίο άτύχημα 
είναι 124 φορές ύψηλότερος γιά τά άτομα 
τών όποιων τό ποσοστό οινοπνεύματος 
στό αίμα, ύπερβαίνει τά 150M.C. σέ 100 
M.L. παρά σ ' έκείνους στούς όποιους τό 
ποσοστό αύτό είναι χαμηλότερο άπό 30 
M.C. σέ 100M.L. Ό  Παγκόσμιος ’Οργα
νισμός Υγείας έχει όρίσει 50M.G. σέ 
100 M.L. τό μέγιστο άνεκτό δριο άλκο- 
λαιμίας γιά τήν όδήγηση τοϋ αύτοκινήτου.

Θ1 Φαρμακευτικά προϊόντα

** κατάσταση θεωρείται άσαφής σέ δτι 
άφορά τά φάρμακα.

Βάσει πειραματικών έρευνών καί φαρμα
κολογικών δεδομένων, έπικρατεΐ ή άντί- 
ληψη δτι ώρισμένα φάρμακα παρεμπο
δίζουν τήν Ικανότητα όδηγήσεως. Μεταξύ 
τών φαρμάκων αύτών, τά άναισθητικά 
συντόμου δράσεως,τά ύπνωτικά (βαρβιτου- 
ρικά)ώρισμένα άναλγητικά, διεγερτικά 
(άμφεταμίνη, φαινμετραζίνη, μεθυλφαινι- 
δάτη), ψυχότροπα (συμπεριλαμβανομένων 
τών ήρεμιστικώνκαί άντι-καταθλιπτικών, 
άντι-ίσταμινικά, τά σπασμολυτικά, τά 
καρτικοστεροειδή, οί γαγγλιοπληγικοί 
παράγοντες, τά θυμσαναληπτικά, τά άγγειο 
διασταλτικά τής στεφανιαίας, οί καρδιακές 
γλυκοσίδες, ή ίνσουλίνη καί ή θυρο
ξίνη. Γιά τούς πιλότους άεροσκαφών ύφί- 
στανται αυστηρές όδηγίες σχετικά μέ 
τήν χρήση ώρισμένων φαρμάκων δπως τά 
άντι ίσταμινικά, τάάποσυμφορητικά τών 
ρινικών βλενογόνων, τά άνθελονοσιακά 
παρασκευάσματα, περιεκτικά σέ ούσίες 
τής όμάδος άτροπίνης καί ύποσχίνης, 
άντιβιοτικά, σουλφαμίδες, διεγερτικά, 
ύπνωτικά, κατευναστικά καί ψυχότροπα!

Ή  προοδευτικά σταθερή αύξηση τής 
χρήσεως τών ψυχοτρόπων δημιουργεί 
όξύ πρόβλημα. Ένας άπίστευτα μεγάλος 
άριθμός όδηγών καταναλώνει σποραδι
κά ή τακτικά ήρεμιστικά. Τό 1960 κατε- 
χωρίσθησαν 17.000.000 συνταγές γιά 
ήρεμιστικά στίς Η.Π.Α. Ό  άριθμός αύτός 
αύξήθηκε ά’ργότερα σέ35.000.000.Ή πώλη
ση ώρισμένων άπό αύτά είναι έλεύθερη.

Παράλληλα θεωρείται παράδοξο δτι δν 
καί ή διάδοση τών ψυχοτρόπων είναι 
εύρεία καί ή κατανάλωσή τους αύξάνει 
τόν κίνδυνο τών άτυχημάτων, τό ποσοστό 
θνησιμότητος άπό τροχαία άτυχήματα 
δέν έχει καθόλου μεταβληθή άπό τότε 
πού είσήχθησαν στήν άγορά.

Απεδείχθη δτι ή πλέον έπικίνδυνη 
περίοδος είναι έκείνη κατά τήν όποία 
τό άτομο άρχίζει νά καταναλίσκη αύτά 
τα φαρμακα. Δέν έχει άκόμη συνηθί- 
σει στην έπίδρασή τους καί ή ποσολογία 
δεν έχει^ προσαρμοσθεϊ στόν όργανι- 
σμό του. ’Αργότερα θά έχει γνωρίσει τίς 
άντιδρασεις πού προκαλεΐ τό προϊόν αύτό 
και θά ξέρη πότε δέν θά πρέπει νά όδηγή.

Αναμφίβολο είναι δτι στό σημείο αύτό 
οί ιατροί καί όδοντίατροι διαδραματί
ζουν σημαντικό ρόλο. Κάθε φορά πού 
χορηγούν φάρμακα τά όποια ένδεχο- 
μενως νά έπη ρεόσουν τήν ικανότητα όδη
γήσεως έπιβάλλεται νά έπισημαίνουν 
ρητώς τά άποτελέσματα στόν άσθενή καί 
να τοϋ κρούουν τόν κώδωνα τοϋ κιν- 
δυνου. Θεωρείται έξ άλλου άπαραίτητο 
οί δοκιμές τών νέων φαρμακευτικών προϊ
όντων νά καλύπτουν καί τό πεδίο μελέτης 
σχετικά μέ τήν έπιρροή τών προϊόντων 
αύτών στήν άσφαλή όδήγηση.

Τά έπικίνδυνα γιά τήν όδήγηοη φαρ
μακευτικά προϊόντα έπιβάλλεται νά φέ
ρουν προειδοποιητική σημείωση στή 
συσκευασία. Θά ήταν σκοπιμότέρο μάλι
στα να έπισημαίνονται Ιδιαίτερα οί κίνδυ
νοι άπό τήν ταυτόχρονη κατανάλωση 
τών φαρμακευτικών αύτών προϊόντων καί 
οινοπνευματωδών ποτών, καί τής όποιας 
τα σοβαρά άποτελέσματα άπό τήν συνερ
γία τών δύο ούσιών έχουν περίτρανα άπο- 
δειχθή.

I1 Ε κ μ ά θ η σ η

Η έκμαθηση τής όδηγήσεως, φαίνεται 
εκ πρώτης δψεως δτι άποτελεΐ ένα ση
μαντικό παράγοντα γιά τήν πρόληψη τών 
άτυχημάτων. Στίς Ηνωμένες Πολι- 
τειες τό ποσοστό τών τροχαίων ύπολο- 
γισθηκε στούς 1000 όδηγούς μηνιαίος σέ 
ποσοστό 4,3 γιά τούς άνδρες καί 1,2 γιά 
τίς γυναίκες πού έχουν ύποστεΐ έκμά- 
θηση όδηγήσεως. Σχετικά μέ τούς όδη- 
γους πού ούδέποτε έλαβαν μαθήματα 
όδηγησεως τό ποσοστό άτυχημάτων πα
ρουσιάζεται ύψηλότερο, καί ύπολογί- 
ζεται στούς 1000 όδηγούς μηνιαίος σέ 
ποσοστό 7, 9 για τούς άνδρες καί 2,6 γιά 
τις γυναίκες.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει τό έρώτημα 
έαν οι όδηγοί πού προτιμοϋν τήν έκ
μαθηση τής όδηγήσεως έχουν τήν ίδια 
ψυχολογία μέ έκείνους πού δέν τήν 
θεωρούν άπαραίτητη .’Αποτελέσματα έρευ
νών στις Η.Π.Α. σέ μαθητές γυμνασίων 
άποδεικνύουν δτι δέν παρουσιάζουν καμ- 
μία ψυχολογική όμοιότητα. Οί μαθη
τές πού ό χαρακτήρας τους τούς ώθεΐ νά 
οδηγούν συντηρητικά είναι οί ίδιοι πού 
αργότερα προτιμούν τά μαθήματα. Ή  
έκμάθηση στίς σχολές όδηγήσεως θά 
πρεπει νά δίδη περισσότερη έμφαση στόν 
ανθρώπινο παράγοντα πείθοντας τούς 
υποψηφίους όδηγούς νά συμπεριφέρονται 
άνάλογα.

ΙΑ/ Κ ό π ω σ η

, ^  κόπωση θεώρεΐται σημαντικός πα
ράγων άτυχημάτων. Πολυάριθμες μελέ
τες ύπογραμμίζουν δτι τό πρόβλημα τής 
κοπώσεως κατά τήν όδήγηση είναι πο
λύπλοκο.

, Ωρισμενοι ύποστηρίζουν δτι ένδέχεται 
να ύπάρχη μία στάθμη άπαραιτήτου 
δράστη ριότητος πού προκαλεΐ τό περιβάλ-
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*0 Ανθρωπος έχει μάθει σήμερα νά ζή μέ τό αυτοκίνητο πού του προσφέρει 
πολλές εξυπηρετήσεις στις καθημερινές του ανάγκες, άλλα ταυτόχρονα του έχει 
δημιουργήσει και πολλά σοβαρά προβλήματα.

λον καί ή όποία έάν μεταβληθή μειώ
νει τήν Ικανότητα όδηγήσεως άπό την 
έπήρεια τής κοπώσεως. Ή  υπερβολική 
χαλάρωση έπιφέρει τήν μονοτονία καί 
τήν ύπνηλία καί άποτελεΐ παράγοντα 
άτυχημάτων.

ΙΒ' Πολιτιστικοί και Ψυχο
λογικοί παράγοντες

Τόν πρώτο καιρό στήν ίστορία τοϋ 
αότοκινήτου ώρισμένες διοικητικές άρ- 
χές είχαν θεσπίσει τούλάχιστον γιά τις 
κατωκημένες περιοχές, ή ταχύτητα τού 
αύτοκινήτου νά μήν ξεπερνά τά 5 χιλιό
μετρα τήν ώρα ένώ έπρεπε νά προηγήται 
άπό αύτό ένας άνθρωπος, ό όποΐς θά έσειε 
μία σημαία... Φυσικά κάτω άπό τις συνθή
κες αύτές τά τροχαία άτυχήμοτα ήταν σπά
νια. Θά ήταν Ισως άνύπαρκτα γιατί τό 
αύτοκίνητο κινδύνευσε νά έξαφανισθή.

Τό αύτοκίνητο όμως έπέζησε. Σήμερα 
κυκλοφορούν κατά έκατομμύρια σέ δρό
μους ειδικά κατασκευασμένους δεκάδες 
πολλές παράλληλα καί μέ τρομερή ταχύ
τητα. Επανερχόμενοι σέ ένα κείμενο τού 
Παγκοσμίου ’Οργανισμού 'Υγείας: «Ή 
άσφαλής όδήγηση ένός αύτοκινήτου 
άπαιτεΤ μία σημαντική έπιδεξιότητα καί 
συγκέντρωση. Ό  έρεθισμός πού προξενεί 
ή όδήγηση στόν όργανισμό έκδηλώνεται 
μέ τις μεταβολές τής συμπεριφοράς, 
τών όποίων ή σημασία έξαρτάται, κατά 
μεγάλο ποσοστό, άπό πολιτιστικούς καί 
ψυχολογικούς παράγοντες πού έπηρεά- 
ζουν τήν προσωπικότητα τού όδηγού».

Σύμφωνα μέ τούς ψυχολόγους ή πρά
ξη τής όδηγήσεως ένός αύτοκινήτου 
περιέχει κοινωνικές άξίες πού προέρχον

ται άπό τό συναίσθημα άπομονώσεως 
καί άσφαλείας πού αίσθάνεται ό όδηγός 
στό αότοκίνητό του. Στούς άνδρες δημι- 
ουργεϊται έξ άλλου ή ταύτιση τής ταχύ- 
τητος μέ τόν άνδρισμό. Οί ψυχαναλυτές 
όνομάζουν συνοπτικά ναρκισσισμό, συ
ναίσθημα δυνάμεως ή έπιθετικότητα, τις 
παρορμήσεις πού δρούν στό ύποσυνείδητο 
καί χρησιμοποιούν τό αύτοκίνητο γιά νά 
έξωτερικευθούν.

Γιά νά π&ισθή κανείς δτι είναι σωστές 
αύτές οί άπόψεις τής τροχαίας έγκλημα- 
τικότητος, άρκεΐ νά άναλογισθή αύτούς 
τούς όδηγούς πού όρμούν άφηνιασμένοι 
στούς αύτοκινητόδρομους μέ 150 χιλμ. 
τήν ώρα καί άφού προσκολληθούν σέ λί
γα μέτρα άπόσταση άπό τό έμπρός αύτο
κίνητο άναβοσβύνουν μανιασμένα τούς 
φανούς καί τρομοκρατούν τόν όδηγό του 
μέ τήν σειρήνα γιά νά τόν ύποχρεώσουν 
νά παραμερίση χωρίς νά άνησυχούν γιά 
τά έμπόδια πού ένδέχεται νά συναντήση. 
Όταν βλέπει κανείς τούς όδηγούς αύτούς, 
πάντοτε άνδρες, σχεδόν ένσωματωμένους 
μέ τό καινούργιο άστραφτερό τους αύτο
κίνητο, νά προσπαθούν νά τρομοκρατή
σουν τούς συνανθρώπους τους καί νά τούς 
ύποχρεώνουν πολλές φορές νά διακινδυ
νεύουν σέ μεγάλο βαθμό, δέν μπορεί παρά 
νά άναλογισθή τά άπωθημένα πού έκδη- 
λώνει αύτή ή όδήγηση.

Συνεπώς δέν φαίνεται παράδοξη ή δια
πίστωση, ότι έν*“ μεγάλο ποσοστό άτυ
χημάτων όφείλεται σέ σοβαρές παραβά
σεις τού Κώδικος ‘Οδικής Κυκλοφορίας. 
Στατιστικά στοιχεία τής Γαλλικής Χωρο
φυλακής άποκαλύπτουν δτι 77% τών 
άτυχημάτων όφείλονται σέ σοβαρή παρά
βαση ή άπροσεξία. Στό ποσοστό αύτό 
ύπεισέρχεται κατά 20% ή ύπερ βολική

ταχύτητα, 17% ή άρνηση τής προτεραιό- 
τητος, 11% ή κυκλοφορία στό άντίθετο 
ρεύμα, 10% ή άπροσεξία, άφηρημάδα, 
καί 7% τά άντικανονικά προσπεράσματα.

«Ή  όδήγηση δείχνει τόν χαρακτήρα» 
δπως λέγουν πολύ σωστά. Αύτό δέν 
Ισχύει μόνο γιά τά άτομα άλλά καί γιά 
τούς λαούς. Ό  τρόπος έκφράσεως μιάς 
έπιθετικής προσωπικότητος διαφέρει άπό 
λαό σέ λαό. 'Υπάρχει ή όδήγηση πού 
όνομάζουν «MACHISMO» (κουτάβι, δη
λαδή τυφλή) στήν Λατινική 'Αμερική, ή 
όδήγηση «KAMIKASE» (όδηγός αύτο- 
κτονίας) στήν 'Ιαπωνία, οί διασταυρώσεις 
—μονομαχίες πλαισιωμένες άπό πανουρ
γίες πού καταλήγουν σέ μετωπικές 
συγκρούσεις στήν Αίθιοπία, ένφ γενικά 
συνοδεύονται άπό τά έπιφωνήματα τού 
πλήθους γιά τήν άνδροπρεπή δράση τών 
άντιπάλων τό άντικανονικό προσπέρασμα 
καί τήν κονιορτοποίηση τών πάντων άπό 
τό πέρασμα τού αύτοκινήτου, δπως γί
νεται στις Φιλιππίνες. Ένας άπό τούς 
μεγαλυτέρους κινδύνους πού άπειλούν 
τήν σωματική άκεραιότητα τών κατοίκων 
στήν Γιουγκοσλαβία, δπως έπισημαίνουν 
οί άρχές τού τόπου, είναι τό πλήθος τών 
τουριστών πού όδηγοΰν, ύπεροτπικά καί 
άσυνείδητα στις άγροτικές περιοχές μέ 
συνέπεια πολυάριθμα άτυχήματα.

Κάτω άπό τό πρίσμα αύτό ή τεχνική καί 
βιομηχανική άνάπτυξη άποτελεΐ σημαντι
κό παράγοντα. Στήν 'Ιταλία καί Γερμανία 
παρατηρήθηκε, έν τούτοις* δτι τό ποσο
στό τών άτυχημάτων σέ διαδρομές έκτός 
τών πόλεων, είναι ύψηλότερο στις ύπο- 
αναπτυγμένες καί χαμηλότερο στις έκ- 
βιομηχανοποιημένες περιοχές.

Προϊόν μιάς έξελιγμένης τεχνολογίας 
τό αύτοκίνητο παραδόθηκε στά χέρια 
ένός άπροετοίμαστου κοινού μέ σκοπό νά 
τό χρησιμοποιήση όρθολογιστικά, σύμ
φωνα μέ τις πολιτιστικές άξίες πού πηγά
ζουν άπό τήν έκβιομηχάνηση τής κοινω
νίας. Τά αίτια τών αύτοκινητιστικών άτυ
χημάτων άπορρέουν κυρίως άπό τό γεγο
νός δτι καμμία κοινωνία δέν μπόρεσε νά 
άφομοιώση τελείως τήν διαδικασία τής 
πολιτιστικής μεταβολής πού προξενεί ή 
έκβιομηχάνηση ένώ τήν περικλείει σέ 
ένα δίκτυο παραδόσεων καί άναχρονιστι- 
κών άξιών. *Η ταχύτης καί ή συνέχιση 
τών τεχνικών έπιτευγμάτων δέν βρίσκουν 
άντίρροπο τήν δυναμική προσαρμογή έκ 
μέρους τών άτόμων, πού συλλέγουν τούς 
καρπούς αύτής τής προόδου. Παρατηρεΐ- 
ται τότε ή δημιουργία ένός κοινωνικού 
καί πολιτιστικού χάσματος καί συγκεκρι
μένα μία καθυστέρηση έκ μέρους τών 
«κοινωνικό πολιτιστικών τομέων» στό 
νά προσαρμοσθοΰν στόν τρόπο ζωής πού 
άπαιτούν τά τεχνικά αύτά έπιτεύγματα. Ή  
καθυστέρηση αύτή, έστω καί παροδική 
προξενεί μία όπαράδεκτη χρήση τών 
άγαθών πού είναι τά προϊόντα τής σύγχρο
νης τεχνικής.

Οί σκέψεις αύτές μάς παροτρύνουν νά 
άναθεωρήσωμε τήν άγωγή πού ώρισμέ
νες οίκογένειες δίνουν στά παιδιά τους. 
'Αναμφίβολα σέ πρώτη φάση ή άγωγή θά 
πρέπει νά έκσυγχρονισθή μέ τις άπαιτήσεις 
τής έποχής μας. Δέν θά θρηνούσαμε άσφα- 
λώς τόσα πολλά καί ν?αρά θύματα άν οί 
οικογένειες δίδασκαν τούς νέους περισ
σότερο πώς πρέπει νά χειρίζονται τό τιμό
νι παρά τό μαχαιροπήρουνο καί δτι ή κα
λή συμπεριφορά δέν έγκειται μόνον στήν 
έπίδειξη καλών τρόπων στά σαλόνια, άλ
λά καί στήν ήρεμη, προσεκτική, χωρίς 
σφήνες καί άντικανονικά προσπερά. 
σματα, όδήγηση...
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Που θέ νά ίδής καί νά χαρή δμορφα παλληκάρια 
ας πας τη Χώρα τώ Σφακιώ νά ’ναι τ* άγιου Νικήτα, 
νά κατεβοΰν τά δυο χωριά, Νίμπρος και Καλλικράτης, 
νά Ιδης μάκρους γιά τό σπαθί, κοντούς γιά τό λιθάρι 
νά ίδής καί κόραις δμορφαις *σά τό μαργαριτάρι 
νά ίδής καί γαϊτανόφροι/δαις κι’ άλυσσιδοπλεμμέναις.

Δημοτικό τραγούδι.

ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ, Άνθ)στου Χωροφυλακής

ΓΙΑ ΤΑ Σφακιά μόνο καί γιά τό 
φαράγγι της Σαμαριάς, άξίζει ή 
επίσκεψη στη Κρήτη. Σε οποίο χω
ριό κι* αν πας, δποις>ν δρόμο κι* αν 
ακολουθήσεις γιά νά βρεθής σ’ ένα 
άπό τά 25 περίπου χωριά, χαίρεσαι 
νά βλέπεις τό άγριο τοπίο, τά υπε
ρήφανα βουνά τά Λευκά ’Όρη ή 
τις Μαδάρες δπως τις λένε οι Κρη
τικοί. Μικρά χωριουδάκια φωλια
σμένα στις πλαγές των Λευκών 
Όρέων μέ τούς λίγους κατοίκους, 
ξεπροβάλλουν κάποτε άπότομα μπρο
στά σου, ενώ μερικές φορές τά δια
κρίνεις άπό μακριά σάν κλωσσό- 
πουλα χωμένα στά πλευρά τών Λευ
κών Όρέων.

Έδώ στά Σφακιά έχει συνταιρια- 
σθή ή λεβεντιά μέ τήν δόξα, ή φύση 
μέ τήν ομορφιά. Μιά ομορφιά δοσ
μένη ξεχωριστά, άπλόχερα περίσ
σια. Τά Σφακιά δέν είναι μιά περιο
χή της Κρήτης μέ περιορισμένα ισ
τορικά σύνορα. Είναι ένα κομμάτι 
Ελληνικής γης πού άπό τον καιρό 
πού παρουσιάσθηκαν οι πρώτοι κά
τοικοι στά μέρη του —κι έχουν 
περάσει άρκετές χιλιάδες χρόνια — 
μέχρι τις ήμέρες μας δέν ύποτάχ- 
θηκαν σέ κανένα έχθρό άλλά ζουν 
έλεύθερα καί υπερήφανα.

Σέ διάλεξη πού έκανε ό ’Ανθρω
πολόγος Άρης Πουλιανός στήν αί
θουσα του Παρνασσού πριν άπό 
κάμποσα χρόνια γιά τήν Κρήτη, 
υποστήριξε δτι οι Σφακιανοί καί οί 
Μαυροβούνιοι είναι οί ψηλότεροι άν
θρωποι της Εύρώπης μέ δασύ τρί

χωμα στό στήθος καί μέ μεγάλο 
δείκτη μέσου δρου ζωής. Άλλά γιά 
τήν σωματική περιγραφή καί τήν 
καταγωγή τους σέ βιβλίο πού έγρα
ψε ό Προηγούμενος Γ. Παπαδοπε- 
τράκης τό 1888, γιά τά Σφακιά άνα- 
φέρει μεταξύ άλλων δτι, ό Άγγλος 
Πάσλεη σέ σύγγραμά του «ταξίδια 
στή Κρήτη» (1837) υποστηρίζει: 
«' Η Φυλή τών Σφακιανών είναι 
δντως κοθαρωτέρα καταγωγή τών 
Κρητών* διότι ή άγνότης τούτων 
διετήρήθη ύπό τής ορεινής αύτών 
θέσεως, ήτις διετήρησεν αύτοίς άπο- 
κλειστικά ήθη, έθιμα καί διάλε
κτον, ής ιδιωτισμοί τινες κατάγον
ται άπό τών ήμερών του Μίνωος, 
καί ήμπόδισαν αύτούς άπό πάσης 
επιμιξίας μετά τών κατά καιρούς 
κατακτητών, Ρωμαίων, Σαρακη- 
νών, ’Ιταλών καί Τούρκων...»

Άλλά καί πολλοί 'Έλληνες καί 
ξένοι Άνθρωπολόγοι οί όποιοι ά- 
σχολήθηκαν μέ τούς Σφακιανούς σέ 
βάθος, συμφωνουν, δτι, οί Σφακια- 
νοί είναι ζύμη άνόθευτη, δτι είναι 
μεγαλόσωμοι, σύμμετροι, άρρενω- 
ποί καί δμορφοι. Είναι μελαχροινο- 
κόκκινοι μέ ωραία πόδια καί χέρια 
πού μοιάζουν μέ άριστουργήματα 
του Φειδία, μέ άνεξάρτητο χαρα
κτήρα. Εις τό βάδισμά τους φαίνον
ται ελεύθεροι καί στό ήθος φοβεροί. 
Άλλά καί ό Γάλλος ιστορικός Lac
roix ύποστηρίζει δτι, «ή μακρά 
άντίστασις τών Σφακιανών προς 
τούς Ενετούς προκάλεσε εκστρα
τεία κατά τής ορεινής αύτής φυλής,
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Λεβέντες Σφακιανοί πού ό χρόνος δε 
τους λυγά, άλλα στέκουν εκεί περήφανοι, 
απτόητοι, μέ παληκαρίσια καρδιά καί 
φιλόξενα αισθήματα.

άλλα οί Σφακιανοί άρνήθηκαν πάντα 
νά άναμιχθουν άποφεύγοντες αύστη- 
ρώς κάθε συνάφεια προς έκείνους, 
δπως άπέφευγαν άλλοτε καί προς 
τούς Βυζαντινούς καί Σαρακηνούς». 
Βλεπομε δηλαδή δτι εάν πούμε δτι 
οί Σφακιανοί είναι αύτόχθονες δεν 
θά πέσουμε καί πολύ έξω, έάν μάλι
στα λάβωμε ύπ* δψιν μας δτι πολ
λοί Έλληνες καί ξένοι δέχονται δτι 
είναι άπόγονοι των Δωριέων καί 
βρέθηκαν στά άπάτητα αύτά μέρη 
μετά απο κάποιο πόλεμό καί παρά- 
μειναν καθαροί, άμιγεΐς, άνόθευτοι 
γιατί ούτε οί νΑραβες ούτε οί Ενε
τοί, ούτε οι Τούρκοι, οί όποιοι ήσαν 
μαλιστα περισσότερο δυνατοί, περισ
σότερο φανατισμένοι καί βάρβα
ροι, κατόρθωσαν νά τον υποτάξουν. 
Μάλιστα μετά τον άτυχο πόλεμο 
του J1866, διορίσθηκε ένας Τούρ
κος Έπαρχος στά Σφακιά πού -πή
γε μέ τήν^οίκογένειά του, άλλά δεν 
μπόρεσε να καθίσει περισσότερο άπο 
τρεις μήνες και κατόπιν έφυγε χωρίς 
νά ξαναγυρίσει. Δεν άναφέρεται δε 
πουθενά οτι έχει κατοικήσει στά 
Σ̂ φακιά ξένη οικογένεια μέχρι καί 
της τουρκοκρατίας, έκτος μόνον ά- 
πό αιχμάλωτες οικογένειες των Τούρ
κων καί αύτές γιά λίγες ήμέρες.

Τό άγριο-καί τό τραχύ έδαφος έχει 
οπωσδήποτε επηρεάσει τούς χαρα
κτήρες των Σφακιανών. Δεν δέχον
ται προσβολές και ο λόγος τους τη
ρείται παντα. Αγαπουν την οίκο- 
γένειά̂  τους, θυσιάζονται γι’ αύτή 
και δεν επιτρέπουν σε κανένα νά 
την προσβάλλει, είτε αύτός είναι 
ξένος είτε είναι μέλος της οικογέ
νειας. 'Η τιμωρία είναι σκληρή σ’ 
α:ύτές τις περιπτώσεις. ’Αλλά δσο 
κι αν φαίνεται ό Σφακιανός άκαμ
πτος διατηρεί τον ίπποτισμό του.
Η φιλία του είναι τίμια καί ειλι

κρινής.
Τά αύστηρά ήθη καί έθιμα τη

ρούνται με θρησκευτική εύλάβεια 
και ίσως γι αυτό έχουν κατορθώσει 
νά κρατηθούν άνόθευτοι καί άμιγείς.
Η υπερηφάνεια είναι ζωγραφισμέ

νη στο μέτωπό τους καί τό βάδι
σμά τους τό διακρίνει ή χάρη. Ό  
Σφακιανός κουράζεται στον ίσιο δρό
μο, στην άσφαλτο. Θέλει νά άνεβο- 
κατεβαίνει βουνά, λαγκάδια, νά πή
δα πετρες, να ανεβαίνει στά τσου- 
γκρια, να βάζει το χέρι του πάνω άπό 
τα ματια και να αγνατεύει μακρυά·



9 Ο είδυλιακός δρμος του Λουτρού Σφακίων προς την πλευρά του Λυβικοϋ 
πέλαγους.

Τό μαύρο μαντήλι μέ τά κρόσια γύ
ρω - γύρω στολίζει, το ύπερήφανο 
κεφάλι του τό όποιο ποτέ δεν βλέ
πει προς τά κάτω.

Τά άετήσια μάτια καί τά κοντά 
γένεια στο μαυρόξανθο πρόσωπο, 
τον κάνουν νά φαντάζει σάν θεϊκή 
μορφή πάνω στο ψηλό γεροδεμένο 
σώμα. Τό περπάτημά του στά βου
νά μοιάζει μέ εκείνο του Κρητικού 
άγριοκάτσικου τού κρί κρί καί στόν 
κάμπο μέ τό περπάτημα της πέρ
δικας. Τό περπάτημα αύτό δείχνει 
τήν έλευθερία τού Σφακιανού ό ό
ποιος δέν γνωρίζει τί θά πει περιο
ρισμός σκέψεως καί σώματος. Κλη
ρονομιά του τά δπλα. Τά άγαπά, 
τά σέβεται καί τά στολίζει μέ άσή- 
μι καί χρυσάφι. *Η αγάπη του γιά 
τά δπλα είναι φυσική άφοΰ οι πό
λεμοι είναι άναπόσπαστα δεμένοι 
μέ τήν ύπαρξή του. Άπό τά παλιά 
χρόνια τόν συναντούμε άγκαλιά μέ 
τό τόξο καί τά βέλη ήμέρα καί νύ
κτα. Λέγεται δτι ό Βασιλιάς της 
Τουδαίας Δαβίδ είχε σωματοφύλα
κες Σφακιανούς, ό δέ Βελώνιος τό 
1550 πού περιόδευσε τήν Κρήτη 
υποστήριξε δτι «οι καλύτεροι της 
Κρήτης τοξόται, ήσαν οι Σφακιανοί, 
έπιδεξιώτεροι, ρωμαλεώτεροι καί 
άνδρειώτεροι των λοιπών Ελλήνων. 
Βαδίζουσι πάντοτε μέ τό τόξον εις 
τόν ώμον καί τήν βελοθήκη πλήρη 
βελών είς τό πλευρόν, δι* ών υπερ
βαλλόντως έπιτυγχάνουσι είς τό 
σκοπεύειν». Άλλά καί οι νεώτεροι 
Σφακιανοί άγαπούν τά δπλα προ
παντός τά προγονικά. Πολλά τρα
γούδια ριζίτικα έχουν γράφει καί 
τραγουδιούνται γιά τά δπλα:

«Των άνδριωμένων τ* άρματα δέν 
πρέπει νά πουλιούνται, 

μά πρέπει νά γιαλίζωνται στό *βγό- 
(ρο νά κρεμούνται, 

νά τά θωρούν κ* οί γι’ άλλοι νιοί πάν- 
(τα νά τσοί ’θυμούνται,

κρίμα τσ* άντρες νά χάνουνται...» 
Καί σέ άλλο:
«Πότες θά κάνει ξαστεριά πότες θά 
Φλεβαρίσει νά πάρω τό τουφέκι 
μου τήν δ μορφή, πατρώνα...».

Τά χωριά τών Σφακιανών από 
τήν στιγμή πού χτίσθηκαν πολε- 
μούνται συνεχώς από τούς Άραβες, 
Ενετούς, Σαρακηνούς, Τούρκους καί 
άκόμη άπό τούς Γερμανούς καί ή 
μοίρα φέρνει τό χωριό Καλλικράτη 
πρώτο νά καταστρέφεται τελείως 
άπό τούς πολέμους τού 1770, 1821, 
1866 καί 1941.

Μερακλήδες στό γλέντι άκόμη καί 
σήμερα, άφθαστοι στό χορό λές καί 
δταν χορεύουν δέν πατούν στή γη. 
Άέρινοι καί άεικίνητοι παρουσιά
ζουν στό χορό τήν άρχοντιά τους κα
θώς λυγίζουν τό κορμί τους και πε- 
τιούνται στό πλάϊ τού συγχορευτή 
τους ή στό ύψος τού ώμου του.

Ή  φιλοξενία τους είναι ξακου
στή. Δέν θά περάσει ξένος άπό κα
νένα χωριό ή δέν θά σταματήσει σέ 
καφενείο χωρίς νά τού προσφερθή 
φιλοξενία. *Η προσφορά αυτή γίνε
ται άπ* δλους καί ό κάθε ένας προσ
παθεί νά περιποιηθή τόν ξένο καλύ
τερα άπό τόν άλλο. ’Εδώ παραξη- 
γειται ό ξένος εάν δέν δεχθή τό κέ
ρασμα καί τήν φιλοξενία.

Ή  φύση τού εδάφους σέ συνδια- 
σμό μέ τό υψόμετρο καί τήν τροφή 
έχουν επηρεάσει τόν μέσο δρο ζωής 
ό όποιος φθάνει τά 80 χρόνια. Χα
ρακτηριστικό της μακροζωίας εί
ναι τό παρακάτω γεγονός τό όποιο 
άνάγεται στήν εποχή τού *Όθωνα. 
Κάποτε ό Όθωνας βρέθηκε στή Νά
ξο. ’Εκεί βρισκόταν καί ό Σφακια- 
νός Μαν^ΰσος Κούτσουπας 127 ετών. 
'Όταν έμαθε δτι περνά ό Βασιλιάς 
σταμάτησε στή μέση τού δρόμου 
καί δταν τόν είδε σταυροκοπήθηκε 
καί είπε: «Νΰν άπολύεις τόν δούλο

σου...» Ό  Όθωνας τόν είδε βέβαια 
άλλά τόν πέρασε γιά παράφρονα καί 
δέν τού έδωσε σημασία, οπότε ό γέρο 
Κούτσουπας άρχισε νά φωνάζει:» 
«Μεγάλειότατε, Μεγάλειότατε, στά- 
σου νά σέ δη ένα παιδί δπου σέ περι
μένει άπό 127 χρόνια II!». *Η μα
κροζωία αυτή οφείλεται οπωσδή
ποτε στή ορεινή διαμονή καί στή δί
αιτα γιατί βασική τους τροφή είναι 
τά τυροκομικά προϊόντα και τα κτη- 
νοτροφικά καί μάλιστα τό κρέας τό 
τρώνε βραστό ή ψητό. ’Αλλά καί 
τό κρασί πάντα βρίσκεται στό τρα
πέζι. Τά ήθη καί έθιμα τών Σφα- 
κιανών γιά νά γραφούν χρειάζονται 
βιβλία ολόκληρα πού ό χώρος δέν 
επιτρέπει δχι μόνον νά άναπτυχθούν 
άλλά ούτε καί νά άναφερθοΰν.

* Η περιγραφή αύτή μπορεί νά χαρά
κτη ρι σθή μόνο σάν σύντομη περί- 
ληψη γιατί ή ιστορία τού Σφακιανού 
άπό τήν στιγμή πού γαντζώθηκε 
στις κακοτράχηλες πλαγιές τών Λευ
κών Όρέων—πριν άπό άρκετές χι
λιάδες χρόνια—είναι μεγάλη καί μό
νο οί πόλεμοι καί οί αγώνες έπιβιώ- 
σεώς του γιά νά γραφούν χρειάζον
ται ολόκληρα βιβλία.

Μά δταν βρεθής στόν Όμαλό καί 
φθάσεις στό Ξυλόσκαλο καί άντι- 
κρύσεις τό φαράγγι της Σαμαριάς 
άνάμεσα στις θεόρατες βουνοκορ
φές, προτού έπιχειρήσεις νά τό δια
σχίσεις σκέφτεσαι δτι γιά τήν γρα
φικότητα, γιά τό δέος πού σέ πιάνει 
στό πέρασμά του άξίζει να γράψης 
κάτι μιά άλλη φορά. Σκέφτεσαι ά
κόμη δτι ή γη αύτή δέν είναι ξένη, 
είναι ένα κομμάτι Ελλάδα πού έζη- 
σε κι’ αύτή τούς πόνους της πού εί
ναι καί πόνοι δικοί σου καί τήν πο
νάς περισσότερο δσο καλύτερα γνω
ρίζεις τήν ιστορία της. Κι’ δταν κοι
τάζεις άπό τό καταφύγι τά βουνά, 
άπό χαμηλά άπό τήν ρεματιά τού 
φαραγγιού πρός τά πάνω, σοΰ φαί
νονται δτι δέν τελειώνουν δτι δέν 
έχουν κορφές, άλλά συνεχίζουν σιω
πηλά καί μυστηριακά τό άνέβασμά 
τους καί φθάνουν πάνω άπό τόν ού- 
ρανό, πάνω άπό τήν σκέψη καί τε
λειώνουν στή δικαίωση.

Τότε καταλαβαίνεις δτι δέν πήγε 
χαμένος ό κόπος σου πού βρέθηκες 
εκεί δπως δέν πήγε χαμένος καί ό 
κόπος τόσων χιλιάδων άλλων που 
έρχονται άπ* δλα τά μέρη τού κό
μου γιά νά άντικρύσουν τό φαραγγι 
τής Σαμαριάς, τά Σφακιά καί τούς 
Σφακιανούς.
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ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΟΜΟΣΙΟΥ, Αντισυνταγματάρχου Χωροφυλακής.

Γεννώνται ή γίνονται 
οι ήγέται;

Παλαιότερα έπεκράτει ή άντίλη- 
ψις ότι οι ήγέται γεννώνται, δεν 
γίνονται. ? Αναμφισβητήτως υπάρ
χουν ώρισμέναι έμφυτοι ικανότη
τες αί δποΐαι συμβάλλουν σημαντι- 
κώς εις την δημιουργίαν του ηγέ
του.

9 Απεδείχθη όμως δτι άνδρες οι 
όποιοι έχουν αυτάς τάς έμφυτους 
ιδιότητας έν τούτοις δεν άνεδεί- 
χθησαν μεγάλοι ήγέται. 9Αντιθέ- 
τως υπήρξαν άλλοι οι οποίοι μολο
νότι έστεροϋντο ώριομένων έμφυ
των ηγετικών προσόντων δμως διέ- 
πρεφαν ώς ηγετικοί προσωπικό
τητες.

Εις τον κρατικόν μηχανισμόν, 
τους διαφόρους οργανισμούς και το 
Σώμα τής Χωροφυλακής άτομα 
ανέρχονται τάς βαθμίδας τής ιε
ραρχίας και καταλαμβάνουν ανώ
τατα αξιώματα. Είναι δλοι αυτοί 
γεννημένοι ήγέται;

'Η  πείρα μάς έχει διδάξει δτι 
αυτό δεν είναι αναγκαία προϋπό- 
θεσις. Τα συστατικά στοιχεία του 
ικανού ήγέτου είναι σύνθεσις τριών 
παραγόντων:

α. Των προσωπικών ικανοτήτων 
αί δποιαι έκπηγ όζουν από τήν 
ιδιοσυγκρασίαν του ατόμου.

β. fΩρισμένων αρχών καί κανό
νων ηγεσίας.

γ. Τής τεχνικής τής ηγεσίας, 
ήτοι του συνόλου τών ένεργειά/ν καί 
τών μεθόδων τάς όποιας δ ήγέτης
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έφαρμόζει διά νά φέρη εις πέρας 
τό έργον του.

9Εκ τών ανωτέρω παραγόντων 
έμφυτοι είναι μόνον αί σωματικοί9 
ψυχικαί, διανοητικοί ιδιότητες του 
ατόμου καί δ χαρακτήρ, ένώ αί 
άρχαί καί ή τεχνική τής ήγεσίας 
δύνανται νά διδάσκωνται, έκμανθό- 
νωνται καί έφαρμόζωνται. 'Η  πεί
ρα καί ή άσκησις επίσης συντελούν 
εις τήν άνάπτυξιν τώτ ικανό ζητών 
του ήγέτου.

Συνεπώς δ ήγέτης καί γεννάται 
καί δημιουργεϊται, άρκεϊ νά είναι 
προικισμένος με διανοητικήν καί 
φυσικήν ικανότητα, ήθος καί άκε- 
ραιότητα.

Τι είναι ήγεσία;

*Η γ  ε σ ί  α ε ί ν α ι  ή τ έ χ ν  η 
μ έ τ ή ν  ό π ο ι α ν  έ ν  ά τ  ο μ  ο ν, 
δ ή γ έ τ η ς ,  έ π ι β ά λ λ ε ι  ε ι ς  
ά λ λ α  τ ή ν  θ έ λ η  σ ί ν  τ ο υ  
κ α τ ά  τ ρ ό π ο ν  δ ό π ο ι ο ς  
έ π  ι δ ρ ά έ π ί  τ ή ς  σ υ μ π ε 
ρ ι φ ο ρ ά ς  τ ο υ  ώ σ τ ε  ν ά 
έ ξ α σ φ α λ ί ζ η  σ ε β α σ μ ό ν ,  
ε μ π ι σ τ ο σ ύ ν η ν  κ α ί  ά ν α μ-  
σ φ ι β ή τ η τ ο ν  π ρ ο θ υ μ ί α ν  
ε ι ς  τ ή ν  έ κ τ έ λ ε σ ι ν  τ ώ ν  
έ ν τ ο λ ώ ν τ ο υ .

Εις τήν πραγματικότητα ήγεσία 
είναι ή έφαρμογή—ή λελογισμένη 
έφαρμογή— δχι μόνον τής προσω
πικής εμπειρίας αλλά καί ωρισμένων 
ειδικών γνώσεων κοινωνικής ψυχο
λογίας καί συμπεριφοράς του ατό
μου. 'Η  γνώσις τών ατόμων τών 
όποιων ήγεϊται καθενός χωριστά, ώς

ιδιαιτέρας όντότητος, αλλά καί δ- 
λων μαζί ως δμάδος είναι βασική 
καί απαραίτητος προϋπόθεσις καλής 
και αποτελεσματικής ήγεσίας.

Ή γεσία συνεπώς είναι ή έκφρά- 
ζεται ως μια σχεσις πού υπάρχει 
αλλά καί αναπτύσσεται μεταξύ ενός 
ατ ο μου, του ηγέτου, καί μιάς δμά
δος ατόμων.

Διατι είναι άπαραίτητος 
ό ήγέτης.

Οπως δεν είναι δυνατόν νά 
ύπαρξη ανθρώπινος οργανισμός άνευ 
κεφαλής ουτω είναι αδύνατος ή 
υπαρξις δμάδος ανθρώπων από τής 
πλέον απλής μέχρι του οργανωμέ
νου Κράτους χωρίς ήγήτορα.

Μία μάζα είναι αδύνατον νά διοί
κηση. Ομοιάζει με αγέλην ή όποια 
θά διασκορπισθή εις τήν πρώτην 
αντιξοότητα.

Οι περισσότεροι άνθρωποι από 
ένστικτον καί έσωτερικήν παρόρμη- 
σιν αισθάνονται τήν ανάγκην ενός 
αρχηγού διά νά τούς κατευθύνη, νά 
τούς δδηγή. Με ένα αρχηγόν επικε
φαλής αισθάνονται ασφάλειαν, χω- 
Qk αρχηγόν ανασφάλειαν καί αβε
βαιότητα.

'Ο αρχηγός είναι τό σύμβολον τής 
ένότητος καί τής συνεργασίας, εί
ναι εκείνος, πού θά εξασφάλιση 
την αρμονίαν, ϋά συντονίση τάς 
προσπάθειας καί θά όδηγήση τήν 
δμάδα εις τήν πραγματοπο ίησιν 
του αντικειμενικού σκοπού.

Εις μίαν δμάδα ατόμων δμως καί 
εις την κοινωνίαν γενικώτερον υπάρ
χουν πολλά στοιχεία διχσνοίας, συγ
κρούσεων, αντιθέτων συμφερόντων,



διαφοράς νοοτροπίας, Ιδιοσυγκρα
σίας, σκοπών και επιδιώξεων.

9Εάν δεν ύπάρξη δ ηγέτης διά να 
συνένωση, να έξασφαλίση την πει
θαρχίαν καί να κατενθύνη, ή διά- 
λνσις των πάντων είναι βέβαια.

Χωρίς ήγεσίαν δεν μπορεί να 
ύπάρξη όμάς, έστω καί &ν τα μέλη 
της είναι άτομα με Ισχυράν προσω
πικότητα, διότι ακριβώς τότε χρειά
ζεται δ άρχηγός διά νά κατενθύνη 
και νά συγχρονίση την δράσιν των 
προς την έκπλήρωσιν του αντικει
μενικού σκοπού.

Μια μέτρια δμάς υπό την ηγεσίαν 
ένδς άξιου αρχηγού δνναται να 
έπιτελέση άξιοθαύμαστον εργον, ενώ 
μια άρίστη δμάς υπό ανίκανον 
ηγέτην θά μαραθή και θά διαλυθή.

Την άνάγκην του ηγέτου την 
συναντά κάνεις είς δλας τάς εκ
φράσεις τής κοινωνικής ζωής. * Ανά
μεσα εις τά παιδιά δταν παίζουν, 
είς τάς διαφόρους έπαγγελματικάς 
και κοινωνικός δραστηριότητας, εις 
τδ σχολειον, την καθημερινήν 
ζωήν, είς τάς συγκεντρώσεις όργα- 
νωμένας και μή καί είς ένα πλήθος 
άλλων εκδηλώσεων.

'Ο δχλος, ή ανώνυμος αυτή μάζα 
από τήν στιγμήν κατά την όποιαν 
θά συγκροτηθή αναζητεί ηγέτην.

ΕΙς έκτάκτους περιστάσεις ο ηγέ
της θά άναφανή, θά άναλάβη τήν 
πρωτοβουλίαν καί τήν υπευθυνότη
τα καί οΐ άλλοι θά τον ακολουθή
σουν. Κοινός παράγων είς δλας 
τάς περιπτώσεις τής ήγετικής πρω
τοβουλίας είναι ή έξουσία τήν ό
ποιαν ο ηγέτης άποκτφ, του δί
δεται ή καί τά δύο μαζί.

Είς τάς 9Ενόπλους Δυνάμεις, τά

Αλέξανδρος και Φίλιππος, δύο Θρυλικές 
μορφές ηγητόρων της αρχαίας 'Ελληνικής 
ιστορίας, φωτεινά μετέωρα ίκανότητος 
στον παγκόσμιο ιστορικό βίο.

Σώματα 9Ασφαλείας καί τούς Δη
μοσίους 9Οργανισμούς, ή ανάγκη 
τής ηγεσίας είναι αυταπόδεικτος.

ejΗ ηγεσία είς τό Σώμα τής Χωρ] 
κής βασίζεται καί αΰτη είς τήν εξου
σίαν. Ή  φύσις καί ή δργάνωσις τού 
Σώματος αυτού απαιτεί κάθε στι
γμή κάθε κλιμάκων νά είναι εις 
θέσιν νά αντιδρά ταχέως καί επα
κριβώς είς τάς έντολάς τής ηγεσίας.

Τούτο πραγματοποιείται χάρις 
είς τήν κλιμάκωσιν τής ηγεσίας 
από τάς μεγαλυτέρας είς μικροτέ- 
ρας μονάδας καί τήν εξουσίαν ή 
όποια είναι έμπεπιστευμένη είς τά 
ήγετικά στελέχη καθ9 δλην την 
διαδρομήν τής ήγετικής κλιμακώ- 
σεως.

'Η  έξουσία όμως αυτή καθ9 
έαυτή,.δέν πιστοποιεί καί τήν ηγε
τικήν Ικανότητα τού στελέχους.

9Αντιθέτως υπάρχουν περιπτώ
σεις καί θά υπάρξουν καί είς τό μέλ
λον, κατά τάς όποιας στελέχη έκα
μαν κακήν χρήσιν τής εξουσίας με 
αποτέλεσμα νά χάσουν τήν εμπι
στοσύνην, τον σεβασμόν καί την 
ύπακοήν τών άνδρών των. Οι υφι
στάμενοι προσδοκούν πολλά άπο 
τον διοικητήν των.

Βασικώς πρέπει νά βεβαιωθούν 
δτι έκεϊνος γνωρίζει καλώς τήν 
έργασίαν του, πράγμα τό οποίον 
πρέπει νά διαπιστώνεται είς κάθε 
στάδιον διεξαγωγής τής υπηρε
σίας καί είς κάθε επαφήν με τούς 
υφισταμένους του. 9Αναμένουν από 
τον προϊστάμενόν των νά ένδιαφέ- 
ρεται είλικρινώς διά τά επαγγελμα
τικά καί προσωπικά των προβλή
ματα. Νά είναι δίκαιος προς δλους 
χωρίς εξαιρέσεις καί νά καθιστά 
σαφές είς τούς άνδρας του τι πρέπει 
νά περιμένουν από αυτόν.

'Ο ηγέτης είναι ή κεφαλή τού 
οργανικού συνόλου.

Ούτος πληροφορείται, σκέπτε
ται, παρατηρεί, αποφασίζει, προ- 
καλεϊ τήν δράσιν καί παρακολουθεί 
τήν έκτέλεσίν της. Είναι βαθύς 
γνώστης τού έπαγγέλματός του καί 
καθορίζει σαφώς τι πρέπει, πώς 
πρέπει καί διά ποιων μέσων πρέπει 
νά γίνη.

Ούτος δημιουργεί τό «πνεύμα 
τής όμάδος» τό μεταδίδει είς τούς

άνδρας του καί τούς κατευθύνει ως 
ένιαιον σύνολον.

' Ο ήγέτης έμπνέει τήν ύπακοήν 
καί τήν αγάπην καί κερδίζει τάς 
καρδίας τών υφισταμένων του. 9Επι
βάλλεται με τήν αξίαν του τήν όποιαν 
άποδεικνύει είς κάθε περίπτωσιν.

Χαρακτηριστικόν γνώρισμα τών 
Ικανών ήγετών είναι δτι δταν απέρ
χονται αφήνουν τήν άνάμνησίν των 
ώς παράδειγμα προς μίμησιν.

'Ο πραγματικός άρχηγός είναι 
έκεϊνος τον όποιον θ α υ μ ά 
ζ ο υ ν ,  α γ α π ο ύ ν  κ α ί  α κ ο 
λ ο υ θ ο ύ ν .

Τον θαυμάζουν: διότι έχουν έμπι
στο σύνην είς τάς ικανότητάς του 
καί τήν αξίαν του, καί γνωρίζουν 
δτι θά τους προστατεύση.

Τον αγαπούν: διότι είναι δί
καιος καί ανιδιοτελής, διότι ένδια- 
φέρεται διά τούς άνδρας του. Γνω
ρίζουν δτι ο καθένας τους χωριστά 
αξίζει «κάτι» διά τον αρχηγόν 
του καί δεν είναι απλώς ένα «νού
μερο». Είναι βέβαιοι δτι ή μπορούν 
νά υπολογίζουν είς τούτον.

Τον άκολουθούν: διότι ή πίστη 
τους είναι συνέπεια τού θαυμασμού 
καί τής εμπιστοσύνης τήν οποίαν 
έμπνέει, διότι γνωρίζουν δτι πρώτα 
άπ δλα ο άρχηγός τους είναι 
ά ν θ ρ ω π ο ς .

Ηγεσία και Διοίκησις

Ή  ήγεσία καί ή διοίκησις είναι 
δύο έννοιαι άναποσπάστως συνδε- 
δεμέναι μεταξύ των ώστε είναι 
δύσκολον νά διαχωρισθούν.

Είς τήν Χωροφυλακήν ο ήγήτωρ 
καί ο διοικητής συναντώνται είς έν 
καί τό αυτό πρόσωπον.

Διοικητής, ώς γνωστόν, είναι 
τίτλος 9Αξ ]κού είς τον όποιον άνε- 
τέθη ή διοίκησις Υπηρεσίας τινός. 
Είναι ό 9Αξ ]κός ο όποιος άσκεϊ 
διοίκησιν καί έχει τήν ευθύνην τής 
έκπληρώσεως τού σκοπού ό όποιος 
έχει άνατεθή είς τήν ' Υπηρεσίαν τής 
όποιας προισταται.

'Ηγήτωρ είναι άτομον τό όποιον 
κατέχει τάς αναγκαίας ικανότητας 
νά διευθύνη άλλα άτομα.

Διοίκησις είναι ή έξουσία τήν 
οποίαν είς 9Αξ ]κός, νομίμως, άσ- 
κεϊ επί τών υφισταμένων του λόγω 
τού βαθμού καί τής θέσεώς του.

Είς τό Σώμα τής Χωροφυλακής, 
ώς προελέχθη, ή έννοια τής διοική- 
σεως είναι ενρυτέρα «τής έξουσίας 
επί τών υφισταμένων» και περι
λαμβάνει τήν άσκησιν τών αρμοδιο
τήτων τάς οποίας έχει ό διοικητής
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καί εις τήν περιφέρειαν τον, προς 
πραγμάτ ωαιν τόόν δημοσίων και 
κοινωνικών συμφερόντων. Ή  διοί- 
κησις είναι απαραίτητος διά νά 
έξασφαλίση διά των υπηρεσιών της 
τάς λειτουργίας της διευθύνσεως, 
της σχεδιάσεως, του προγραμμα
τισμού, του συντονισμού, της έπαν- 
δρώσεως, της όργανώσεως, της 
έποπτείας και του ελέγχου.

*Η  Διοίκησις αποτελεί μίαν επι
στημονικήν τεχνικήν ή όποια επι
τρέπει εις την ηγεσίαν νά άνα- 
μείξη την τέχνην του ηγέτου με την 
επιστημονικήν άνάλυσιν των προβλή
ματος διοικήσεως.

Διοίκησις χωρίς ηγεσίαν δεν νοεί
ται. 3 Εάν υποθέσω μεν δτι ύφίστα- 
ται μία καλώς «διοικουμένη» Υ π η 
ρεσία χωρίς ηγεσίαν τότε δεχόμέ
θα δτι ή 'Υπηρεσία αυτή είναι κα
λώς οργανωμένη, εφαρμόζει τε
λείας μεθόδους παρακολουθήσεως 
τών υποθέσεων αυτής, πλήν δμως 
κατά πάσαν πιθανότητα επειδή στε
ρείται ηγεσίας δεν είναι δυνατόν νά

όδηγηθή εις τήν επιτυχίαν, άρα 
δεν «διοικειται καλώς».

Διά τον λόγον αυτόν ή επιστημο
νική διοίκησις στερούμενη τής ίδιό- 
τητος τήν όποιαν προσδίδει ή πα
ρουσία ενός ήγέτου δεν οδηγεί κατ 
ανάγκην εις άριστα αποτελέσματα.

Διά νά καταστή ή άποψις αυτή 
περισσότερον σαφής είναι δυνατόν 
νά παραλληλίσω μεν τήν διοίκησιν 
προς τήν όργανουμένην επιμελη
τείαν εις τον Στρατόν, ή παρουσία 
τής οποίας δεν άρκεϊ διά νά κερδι- 
θή μία μάχη. 'Η  επιτυχής έκβασις 
τής μάχης έξαρτάται μεγάλως από 
τον έμπνευσμένον διοικητήν αυτής, 
από τον ηγέτην ό όποιος θά όδηγή- 
ση τό στράτευμα εις τήν νίκην.

'Ο ηγέτης αυτός εάν στερήται 
καλώς ώργανωμένης επιμελητείας 
δεν είναι δυνατόν νά άναπληρώση 
τήν έλλειψιν τροφοδοσίας τών μο
νάδων του μόνον διά του ενθου
σιασμού καί άντιστρόφως, ή μονάς 
διαθέτουσα πολύ καλήν τροφοδοσίαν 
στερούμενη δμως ήγέτου δεν είναι

δυνατόν νά όδηγηθή εις τήν νίκην.
Τέλος δυνάμεθα νά διακρίνω μεν 

τήν ηγεσίαν εις άμεσον καί έμμεσον. 
"Αμεσος είναι ή άνωτάτη ηγεσία, 
εμμεσος δέ θεωρείται πάσα άνατι- 
θεμένη ήγεοία. 'Υπό τήν έννοιαν 
αυτήν έμμεσος είναι ή ηγεσία ή 
οποία ασκείται υπό τοόν διοικητών 
τών περιφερειακών 'Υπηρεσιών.

Μία από τάς θεμελιώδεις υπο
χρεώσεις τής διοικήσεως προς τό 
προσωπικόν, είναι νά του παράσχη 
ήγεσίαν.

'Ο προϊστάμενος, ανώτερος ή 
κατώτερος, πρέπει νά συγκεντρώνη 
καί τά προσόντα του ήγέτου.

'Ο ήγήτωρ είναι υπεύθυνος διά 
τήν έπίβλεψιν δλων τών ενεργειών, 
εντός τών πλαισίων τής διοικήσεώζ 
του καί έχει τήν ευθύνην ταύτης.

Γενικώς λέγοντες ήγεσίαν έννοον- 
μεν εκείνην ή οποία ασκείται εντός 
τών πλαισίων τής διοικήσεως.

Συνεπώς έζ όσων έλέχθησαν κα
ταφαίνεται δτι ή ήγεσία είναι ή 
ορθή ένάσκησις τής διοικήσεως.

ΤΑΚΗΣ
ΔΟΞΑΣ

Ένας χρόνος άπό τόν θάνατο

Ω,^ΤΑΚΗ ΔΟδ Α , άδβλφέ καί φίλε διαλεχτέ μου!
Απ* του ’Απόλλωνα τή γη , Σου φέρνω λίγα δώρα. 

Παραγγελιές, χαιρετισμούς Σου φέρνω, φίλτατέ μου, 
απ του Φωτός τήν ‘Ιερή καί Δοξασμένη χώρα.

Η πρώτη ή έπέτειος, σήμερα, της φυγής Σου 
καί ν&μα^ δω στό πλάι Σου, Γίγαντα των Γραμμάτων, 
καί νάμαι ’δώ στόν Πύργο Σου π* άγάπησες, στή γη Σου, 
στην Πύλη που έδιάβηκες, Ε Σ Υ ,  των αθανάτων!!

τΗρθα^ Τρανέ κι* ’Αθάνατε, έδώ νά γονατίσω, 
στό χώμα πού έσκέπασε, τό σώμα τό φθαρτό Σου. 
Ήρθα μικρός καί ταπεινός, έδώ νά προσκυνήσω, 
τόν Τάφο πού αΙώνια θά λούζετ’ άπ* τό Φώς Σου!!!!

της Υης τ^ν w Ομφαλό», Σου φέρνω λίγο χώμα. 
Ποθούσα, ναί! τό χωμ* αυτό στόν τάφο Σου νά φτάσει, 

Δελφικό, μά .. .πιό πολύ άκόμα, 
πουν άπ τό χώμα που κι* έμέ, μιά μέρα θά σκεπάσει!

TOU.

ΣτΙς 30 του Όκτώβρη, έγινε στόν Πύργο ’Ηλείας 
τό έτήσιο μνημόσυνο του διακεκριμένου Λογοτέχνη καί 
Ποιητή ΤΑΚΗ ΔΟΞΑ , τακτικού συνεργάτου του Πε
ριοδικού «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ» πού ως 
γνωστό, πέθανε πέρυσι στίς 30 του Όκτώβρη. Μέ τήν 
εύκαιρία αυτή, ό συνεργάτης μας Ποιητής καί Λογο
τέχνης θύμιος Χριστόπουλος, πού μένει μόνιμα στούς 
Δελφούς, πήγε στόν Πύργο ’Ηλείας. ’Εκεί, μετά τή 
θεία Λειτουργία, οΐ συγγενείς, φίλοι καί γνωστοί του 
ΤΑΚΗ ΔΟΞΑ, πνευματικοί άνθρωποι καί ή κοινωνία του 
Πύργου, πήγαν στόν τάφο του Μεγάλου ποιητή, δπου 
χοροστατοΰντος του Μητροπολίτη ’Ηλείας ψάλθηκε 
τρισάγιο. Μετά τό τρισάγιο, ό ποιητής καί λογοτέχνης 
θύμιος Χριστόπουλος, κατέθεσε στό μνήμα του ΤΑΚΗ 
ΔΟΞΑ στεφάνι άπό δάφνη καί σκόρπισε πάνω του χώμα 
άπ’ τούς Δελφούς. Στή συνέχεια άπάγγειλε τό παρακά
τω ποίήμά του, πού γιά τό προσκύνημά του αύτό είχε 
γράψε! καί πού έγινε ή αίτία νά σκορπίσει στούς παρευ- 
ρισκομένους ρίγη συγκινήσεως καί νά δεχθεί τά συγχαρι- 
τήρια τών παρευρισκομένων, γιά τήν άπρόσμενη, δπως 
τήν χαρακτήρισαν, αύτή του τήν ιεροτελεστία πρός τόν 
Μεγάλο νεκρό.

Τό δέντρο του Απόλλωνα, ή Δάφν* ή μυρωμένη, 
μου έδωσ* άπ’ τά κλώνια της νά κάμω Σου στεφάνι, 
να Σου τό φέρω σαν θά *ρθώ. Καί νοιώθει τιμημένη, 
συχνά για Σέ που της ζητουν, βλαστούς πολλούς νά βγάνει!

Απ τή «Λαλέουσα Πηγή», νερό Σου έχω φέρει 
καί μύρα καί άρώματα, κι’ άκόμα, γιά καρτέρι, 
άπό τα πουλιά της Ρούμελης, Σου έφερα τραγούδια
κι άπ’τίς πλαγιές τοΰ Παρνασσού θυμάρια καί λουλούδια.

Απ τό μαντείο τών Δελφών, χρησμό Σου φέρνω, Δόξα. 
«Τό διάβα Σου θά δείχνουνε τής θύμησης τά τόξα!» 
Καί ή « ’̂ Αθάνατη Πηγή», πού τάλεγα μαζί της,
(ί Κ Δ0«—A , μούπε, έκαμε τό ΔΟΞΑ μας παιδί της!»

Της Ρούμελης μου φώναξε τ* όλόδροσο τ’ άγέρι, 
πως δέν θα σβυνεται ΠΟΤΕ τού Δόξα τ* αγιοκέρι. . .
Κι ό Παρνασσός μου τόνισε, σά *ρθώ νά Σού γνωρίσω, 
πως ζήλεψε τήν ΥΨΗΛΗ τοΰ Πνεύματος κορφή Σου!

Δκουσε, τέλος, νά Σού πώ , στόν ύπνο μου τι είδα, 
Στόν "Αδη, πώς, σάν έφτασες, Σού φόρεσαν χλαμύδα 
καί σέ θρονί Σέ κάθισαν, πού μ’ ένα ΦΩΣ, λουζόταν! 
Της ΟΛΥΜΠΙΑΣ, ναί! τό ΦΩΣ, άπάνω Σου χυνόταν!
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Γ ρ ά ψ ε ι :
Ό  ' Υ π ο μ ο ί ρ α ρ χ ο ς  
κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΕ Π ΠΑΣ

Δύο συνάνθρωποί pac πού ύπήρξαν θύματα 
τών ναρκωτικών, άποκαλύπτουν στην «Έπι- 
θεώρησι Χωροφυλακής» τις έμπειρίες τους 
άπό μια τραγική αύτοτιμωρία τους με τό 
μαρτύριο τού αργού θανάτου...

“. . .α υ τ ο ί : ΗΤΑΝ 
Ο ΔΡΟΜΟΣ ΜΟΥ.......

Ό  γκριζομάλλης συνομιλητής μου κού
νησε τό κεφάλι του μέ σημασία.

—Είναι δύσκολο νά ύπολογίση κανείς 
τήν ήλικία μου, είπε μέ μιά βραχνή καί 
άχρωμη φωνή. Προσέχω τό χέρι του πού 
τρέμει έλαφρά καθώς τινάζει τό τσιγάρο 
του στό σταχτοδοχείο.

—Πόσων χρονών μέ κάνεις; μέ ρωτάει 
μ' ένα πικρόγελο πού δίνει καινούργια 
έντονα σχήματα στις βαθειές ρυτίδες τοϋ 
προσώπου του...

—Σέ κάνω όσο στήν πραγματικότητα 
είσαι.. .  προσπαθώ νά ξεφύγω μέ διπλω
ματικό τρόπο...

’Αναστενάζει βαθειά, φέρνει στό στό
μα τό τσιγάρο καί φυσάει μακρυά τόν 
καπνό.

—Δηλαδή;
—Δέν θά είσαι κοντά πενήντα χρονών;
Καινούργιο χαμόγελο πίκρας ζωγρα

φίζεται στό πρόσωπό του.
—Ώστε έτσι έ; Μάθε λοιπόν πώς βρί

σκομαι λίγο μακρυά άπό τά 40... Γιά τήν 
άκρίβεια είμαι 42 χρονών... Οσο γιά τό 
σκαρί πού κουβαλάω μήν τά ρωτάς. Εχω 
τό ίδιο άνάστημα πού είχα στά δεκαο
χτώ μου χρόνια... Κάηκα άπό τό χασίσι 
πού έπαιρνα άπό τότε καί έμεινα έτσι σάν 
τό κλήμα δτάν τό χτυπήση περνόσπο- 
ρος... Άκοϋς φίλε Υπομοίραρχε;, 
’Ακούω νά λές...

Προσπαθώ νά άπομακρύνω τή συζή
τηση άπό δυσάρεστες λεπτομέρειες άλλα 
δέν τά καταφέρνω. Ό  άνθρωπος που κά
θεται άπέναντί μου είναι άποφασισμένος 
νά μιλήση γιά όλα. Μοΰ τό διευκρινίζει 
όρθά—κοφτά λέγοντας ότι «θά τά πώ 
έξω άπό τά δόντια γιά νά μάθη ό κόσμος 
τί σόι έγκληματική άπάτη είναι τά ναρ
κωτικά...».

Προσέχω τό λυπημένο βλέμμα του κα
θώς έξιστορεΐ τά δύσκολα παιδικά του 
χρόνια πού κύλισαν άχαρα άνάμεσα στις 
φοβερές συμπληγάδες τής πείνας καί τής 
όρφάνιας. ΤΗταν δέν ήταν πέντε χρονών 
όταν πρωτοαντίκρυσε τή φρίκη τής Κα
τοχής πίσω άπό τά κάγκελα κάποιου ’Ορ
φανοτροφείου. Μέ τόν καιρό, καθώς τό 
κοινό συσσίτιο όλο καί λιγόστευε, άρχι
σε νά γυροφέρνη στούς δρόμους σάν πει- 
νασμένο σκυλί δρασκελίζοντας σωρούς 
άπό σκουπίδια καί ξυλιασμένα πτώματα 
πεινασμένων. Αύτή ή σκληρή μοναχική 
πάλη γιά έπιβίωση μέσα σ’ ένα έξαθλιω- 
μένο περιβάλλον μαζί μέ τήν έμφυτη 
άνυπακουή του έπηρέασαν άσχημα τό 
χαρακτήρα του. Τό 1945 ήταν ένα 10- 
χρονο άτίθασο άγόρι πού ζοΰσε  ̂ σάν 
«σπουργίτης» κάνοντας μικροθελήματα 
στούς «προστάτες τής πιάτσας» ή που
λώντας νερό μέ μιά στάμνα στις μακρυνές 
συνοικίες. Στά δεκαπέντε του χρόνια 
κουβαλούσε τις έλπίδες του μέ τό καρ- 
ροτσάκι τού άχθοφόρου, όταν ξαφνικά 
βρέθηκε στό κατώφλι τού άργοΰ θανά
του. Κλασσική ήταν ή άρχή τής κατα
στροφής του. Όλα ξεκίνησαν άπό μιά 
περιέργεια άνακατεμένη μέ τή γνώριμη 
έκείνη τάση τής έπιδείξεως πρώιμου άν- 
δρισμού πού διακρίνει τούς νέους τής 
έφηβικής ήλικίας...

—Συγκεκριμένα πώς άρχισε τό κακό; 
ρωτάω κάποια στιγμή τόν σκεφτικό συν
ομιλητή του.
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Μιά παραστατική καί συγχρόνως τρα
γική φωτογραφία για τους ανθρώπους που 
τό σήμερα είναι χειρότερο από τ6 χθες και 
τό αΰριο ίσως νά μήν ελθη ποτέ.

Τό βλέμμα του καί οί χειρονομίες του 
είναι δηλωτικά μιας άπέραντης πίκρας 
καθώς άφηγεΐται:

—Είχα φιλίες μ’ ένα μεγαλύτερό μου 
παλιό τρόφιμο τοϋ ’Ορφανοτροφείου. 
Μια μέρα έκεΐ πού καθόμαστε μοϋ είπε: 
«βάλε πέντε φράγκα γιά μιά τσίκα» (σ.σ. 
δόση χασίς). Έγώ είπα «ναί» γιατί νό
μιζα πώς άλλοιώς θά μειωνόμουν μπρο
στά του. Ύστερα φοβήθηκα πώς άν έλεγα 
«όχι» θά τό μάθαιναν δλοι στην «πιά
τσα» καί θά μοϋ ρίχνανε «καζούρα». 
Έτσι έβαλα στό στόμα μου τό πρώτο 
«τσιγαριλίκι»...

—Τό δοκίμασες έκείνη τη στιγμή;
—Άστα ήταν κάτι τό φοβερό. Θυμάμαι 

πώς ύστερα άπό λίγα λεφτά έχασα τό βή- 
να μου. Κατάκοπος σωριάστηκα σ’ ένα 
μέρος όπου λούφαξα λίγο. Ύστερα τρι
κλίζοντας πήρα δρόμο καί μπήκα μέσα 
σ’ ένα ζαχαροπλαστείο νά φάω κάτι γιατί 
καιγόταν ό λαιμός μου. Είχα παραλύσει 
όλόκληρος. Σκέψου πώς μόλις μοϋ έφεραν 
τό γλυκό πού παρήγγειλα τό τρυποϋσα 
άπό όλες τίς μεριές μέ τό πηρούνι άλλά 
δέ μποροϋσα νά τό τσακώσω. Στό τέλος 
τί νά κάνω; τό άρπαξα μέ τό στόμα καί 
τό έφαγα σάν σκυλί... Θυμάμαι άκόμη 
ότι κοιτοϋσα τόν έαυτό μου μέσα σ’ ένα 
καθρέφτη τοϋ ζαχαροπλαστείου καί δεν 
τόν άναγνώριζα. Κοιτοϋσα καί γελοϋσα 
μόνος μου σάν τρελλός... Ύστερα πήγα 
γραμμή στό καρροτσάκι μου όπου καί 
κοιμήθηκα κι* έγώ δεν ξέρω πόσες ώρες. 
Όταν ξύπνησα τό κεφάλι μου ήταν βα
ρύ καί άσήκωτσ. Τήν ίδια ώρα ένοιωθα 
δυνατούς πόνους στά μηνίγγια, κάψιμο 
στό λαρύγγι καί παράλυση σε δλο μου 
τό σώμα. Είχα πάρει βλέπεις «σύρμα» 
(σ.σ. καθαρό χασίς). Έκείνη τή στιγμή 
άηδίασα τόν έαυτό μου καί είπα «τέρμα 
μέ τά τσιγαριλίκια» άλλά...

—'Αλλά;
—Τήν ξαναπάτησα τήν πεπουνόφλου- 

δα. Μετά άπό λίγες μέρες νάτος πάλι 
ό φιλαράκος. Μοϋ έκανε τήν ίδια πρό
ταση καί έγώ άπό ντροπή έπεσα δεύτερη 
φορά στό «λόμπο» (σ.σ. λάκκος μέ νερά). 
Άπό τότε μέ πήρε τό ποτάμι... Αργό, 
τέρα γιά νά βρίσκω λεφτά γιά τίς «δό
σεις» έγινα κλέφτης. Κάποτε μ* έπιασαν 
καί μ* έστειλαν στις «Φυλακές άνηλίκων» 
όπως τίς έλεγαν τότε. Έκεΐ θά μποροϋσα 
νά ξεσυνηθίσω τό χασίσι. Έλα όμως πού 
έπεσα στά χειρότερα...

«Τό μέρος όπου κρατούσαν έμάς τούς 
άνήλικους βρισκόταν 3-4 μέτρα μακρυά 
άπό τά δωμάτια τών «μεγάλων». Άπό έκεΐ 
άρχισαν οί «πάσσες» μέ «μαύρο» (σ.σ. 
χασίς). Εκείνο τόν καιρό οί φύλακές δέν 
ήταν άσφαλισμένες όπως σήμερα.  ̂ Ετσι 
μόλις έβγαιναν περίπατο στήν αύλή οί 
«μεγάλοι» μερικοί φίλοι τους άπ έξω 
άπό τή «μάντρα» πετοϋσαν μέ τό χέρι ή 
μέ είδικές σφεντόνες πακετάκια μέ «τσι
γαριλίκια». Άπό τίς «πάσσες» αύτές 
είχαμε, κι έμεΐς οί μικροί μερίδιο. Βλέ
πεις οί «μεγάλοι» θέλανε νά μάς κάνουν 
τσιράκια τους μέσα άπό τή φυλακή... 
Καί νά ίδής δτι έμεΐς τούς βλέπαμε τότε 
σάν - πώς νά σοϋ πώ;—νά... σάν... σάν

τούς ήρωες άς ποΰμε πού μαθαίναμε στό 
Σχολείο...

«Ύστερα είχαμε καί τό άλλο: Στούς 
θαλάμους πού μέναμε έμεΐς έπεφτε ψέμμα 
μέ τό τσουβάλι... Εκατό δραχμές είχαμε 
κλέψει έξω; Δέκα χιλιάδες λέγαμε... Εί
χαμε στήσει πουθανά κανένα ψευτοκαυ
γά; Λέγαμε δτι είχαμε μαυρίσει στό ξύλο 
κόσμο καί κόσμο... Ά σε δηλαδή πού εί
χαμε σκαρώσει γιά τόν έαυτό μας ψεύτι
κες ιστορίες καί στό τέλος τίς πιστεύαμε 
καί έμεΐς. Αύτό γίνεται πάντοτε μέ τούς 
παράνομους, τούς έτσι. Μιά ζωή ζοϋνε 
βουτηγμένοι στό ψέμμα. Δέν κάθονται 
δηλαδή νά σκεφτοϋνε: Ποϋ τό πάμε; Τί 
κερδίζομε μέ τά καμώματά μας; Ολη τή 
ζωή μας θά τήν περάσουμε συνεχίζοντας 
τό ίδιο μπουζοϋκι; (σ.σ. λαϊκός Ιδιωμα
τισμός πού ύπονοεΐ τήν άγονη έπιμονή).

Τόν άφήνω νά όλοκληρώση τό «κατη
γορώ» τού πού δέν είναι τίποτε άλλο παρά 
τό φυσιολογικό ξέσπασμα ένός άνθρώ- 
που πού σέρνει μέσα του τίς σκληρότε
ρες έμπειρίες —δημιουργήματα τοϋ πα- 
λιοϋ πάθους του...

Μόλις τελειώνει άνάβομε τσιγάρο καί...
—Πόσο καιρό έμεινες στήν —δπως 

τήν είπες —«Φυλακή άνηλίκων»;
—’Οχτώ όλόκληρους μήνες... Όταν 

βγήκα ήμουν χειρότερος άπό δτι είχα 
μπή...

—Καί άσφαλώς τό χασίς θά ήταν γιά 
σένα ένα είδος πρώτης άνάγκης...

—Έτσι είναι δπως τό λές... Μέχρι νά 
πιάσω λίγο χρήμα στά χέρια μου έκανα 
γιά ένα φεγγάρι τόν «τσικιρικιτζή». Δη
λαδή τόν «πλασιέ» πού είναι άφραγκος 
καί δουλεύει μόνο καί μόνο γιά νά οίκο- 
νομήση τζάμπα τή δόση του... Τί νά σοϋ 
πώ φίλε Υπομοίραρχε. Όλες οί δουλειές 
μέ τά ναρκωτικά είναι μεγάλα έγκλή- 
ματα. Ή  δουλειά δμως τοϋ «τσικιρικι- 
τζή» είναι άλλο πράμα... χώρια δτι γί
νεται παιγνιδάκι στά χέρια τοϋ έμπορα, 
άπό τήν άλλη μεριά παίρνει στό λαιμό του 
κόσμο καί κοσμάκη... Γιά νά βγάλη τή 
δόση του μπορεί νάφέρη στα ναρκωτικά 
άκόμη καί τή μάννα του πού λέει ό λόγος.. 
Ά ς  είναι... Λοιπόν τί λέγαμε; Ά  ναί... 
κράτησα πού λές γιά λίγο τό πόστο τοϋ 
«τσικιρικιτζή» καί ύστερα έπεσα μέ τά 
μοϋτρα στή δουλειά. Δούλεψα χειράμαξο, 
πουλοϋσα παγωτά, έκανα τό μεταπράτη 
ή τόν άβανταδόρο σέ πολλές δουλειές 
τοϋ ποδαριού... Καί δλα αύτά γιατί νο
μίζεις; Γιά νά πέφτω κάθε φορά ξερός 
έδώ κι έκεΐ άπό τή χασισοποτία, καί νά 
οίκονομάνε οί έμποροι...

—Πώς δέν τά σκέφτηκες δλα αύτά τό
τε καί νά πής «τέρμα τό χασίσι»;

—Γιά νά είμαι είλικρινής ποτέ δέν τό 
σκέφτηκα. Τότε ήμουν δπως λένε στό 
«σέμπερ» στό «φόρτε»... (σ.σ. δπως θά 
λέγαμε «καλπάζουσα τοξικομανία». Τό 
τελευταίο πράμα πού θά μποροϋσα νά 
σκεφτώ νά κόψω τό χασίσι... Νά σοϋ πώ 
καί κάτι άλλο; Δέν είχα άνθρώπους νά μέ 
βοηθήσουν... Ό λοι δσοι είχαν μαζί μου 
παρτίδες ήταν άνθρωποι τοϋ συναφιοϋ. 
Ύστερα δπως ξέρεις ή κάθε δόση ναρκω
τικού πού παίρνει ό άνθρωπος δλο καί 
τόν διώχνει μακρύτερα άπό άξιοπρέπεια, 
έγωΐσμό καί μυαλό γιά τίμια προκοπή... 
Τό μόνο πού περπάτησε τότε μέσα μου 
ήταν ή Ιδέα νά κάνω δικό μου κουμάντο... 
Είπα: Γιατί νά δουλεύω καί νά τά παίρ
νουν άλλοι άπό μένα; Κοντολογίς άπο- 
φάσισα νά γίνω κι* έγώ έμπορος. Νόμιζα 
δτι έτσι θά μποροϋσα νά κάνω χρήματα. 
Τό μόνο δμως πού κατάφερα ήταν νά πια-
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στώ άπό τή Χωροφυλακή τέσσερις φορές 
μέσα σέ όχτώ χρόνια... Έκανα φυλακή τή 
μιά φορά 7 μήνες καί τις άλλες 3 χρόνια, 
12,1]2 μήνες καί 15 μήνες... Κάνε τώρα 
«σοϋμα» καί βγάλε συμπέρασμα... Αύτός 
ήταν φίλε Υπομοίραρχε ό δρόμος μου 
μέσα στή ζωή καί τό θάνατο... Εύτυχώς 
όμως πού κάποτε άνοιξα κι έγώ τά μάτια 
μου. Έδώ καί κάμποσα χρόνια έκοψα 
κάθε παρτίδα μέ τά παλιά καί κοιμάμαι 
ήσυχος...

—’Αλήθεια, πώς πήρες τή μεγάλη αύτή 
άπόφαση;

—Τήν τελευταία φορά πού έκανα φυλα
κή, κάθησα καί τό σκέφτηκα καλά τό 
πράμα... Καί έβαλα όρκο στόν έαυτό 
μου νά μήν άνακατευτώ άλλη φορά. Τον 
όρκο μου αύτόν τόν κράτησα καί θά τόν 
κρατάω όσο ζώ... Τί νά σοϋ πώ... Δεν γί
νεται προκοπή μέ αύτές τις παλιοδου- 
λειές. 'Οσους έχω δή μέχρι σήμερα νά 
άνακατεύωνται μέ ναρκωτικά κανείς δέν 
γλύτωσε... Μερικοί καί στά 60 καί στά 
70 μπήκανε φυλακή καί πεθάνανε μέσα. 
'Αλλά καί έξω νά είσαι ζής μέ τό χτυπο
κάρδι τού λαγού. Ακούσε μερικά δικά 
μου καί θά μέ καταλάβης... Ό σο καιρό 
ήμουν άνακατεμένος, πολλές φορές χτύ
πησα ή πόρτα τού σπιτιού μου πρωί, με
σημέρι, βράδυ... Κι’ έκει πού περίμενα 
νά φανή ό φίλος ή ό γείτονας έβλεπα τό 
Χωροφύλακα. Άκου καί μερικά άλλα 
νόστιμα: Περνούσα νύχτα άπό κανένα 
σοκκάκι κι έβλεπα κάποιον νά περιμένη 
σέ κάποια γωνιά τή φιλενάδα του; Χω
ροφύλακας είναι καί έμένα παρακολου
θεί έλεγα... Άλλαζα δρομολόγιο καί περ
νούσα άπό κεντρικούς δρόμους; ’Εκεί 
ήταν νά μέ κλαίς... Αλαφιασμένος όπως 
ήμουνα μέσα σέ τόσο κόσμο όλο καί 
κάποιος μέ «έκοβε» παράξενα. Έλεγα 
τότε: Τούτος ό τύπος είναι μυστικός τής 
Ασφάλειας καί μ’ έχει πάρει άπό πίσω... 
Σκέψου ότι άκόμη καί μερικοί μουσάτοι 
ξένοι τουρίστες μέ φοβίζανε...

—‘Ομολογώ πώς δέν καταλαβαίνω για
τί. .. Σκουπίζει μέ τό μαντήλι τό ίδρωμένο 
του μέτωπο καί άνάβει τσιγάρο.

—Έμ βέβαια... πώς νά μέ καταλάβης 
έτσι πού είχα καταντήσει; Όπως ξέρεις, 
πολλές φορές στό «έμπόριο» κυκλοφορεί 
καί σκάρτο «πράμα». ’Εμένα πού βλέ
πεις όταν λάχαινε ήμουνα σαΐνι στις 
«μάπες» (σ.σ. νοθευμένο χασίς). Μέχρι 
χαρμάνι άπό φάβα, καλαμποκάλευρο καί 
λίγο «μαύρο» (σ.σ. χασίς) είχα πασσάρει 
σέ ξένους γιά καθαρές «πλάκες»... (σ.σ. 
τελική τυποποιημένη μορφή τού «άγο- 
ραίου» χασίς). 'Ενα καιρό λοιπόν που
λούσα άπό σπόντα σέ ξένους τέτοιο σκάρ
το «πράμα». Καί όπως καταλαβαίνεις 
είχα τή μύγα μέσα μου... Γι’ αύτό όταν 
έβλεπα ξένο τουρίστα νά μέ λοξοκοιτάζη 
έλεγα πώς «τήν έχω βαμμένη»...
ϊ  ^-Πρίν άπό λίγο μοΰ είπες ότι άπό τό 
έμπόριο τών ναρκωτικών κέρδισες μόνο 
τή φυλακή... Καί όμως.,., πέρασαν πολ
λά λεφτά άπό τά χέρια σου...

—Είναι άλήθεια ότι άπό τά χέρια μου 
πέρασαν πολλά λεφτά.. Όπως όμως ήρ
θαν άδικα άλλο τόσο σκορπίστηκαν τζά
μπα... Δέν μπορούσα νά τά κουμαντάρω 
στά χέρια μου... Σκέψου πώς ούτε, νά 
διασκεδάσω άνοιχτά μπορούσα,... Γιατί 
έτσι καί ξώδευα μερικά χιλιάρικα παρα
πάνω θά έδινα ύποψίες. ’Ακόμη καί τά 
λεφτά πού είχα βγάλει νόμιμα δέν περ
νούσαν στά χέρια μου άφοΰ θά μοΰ λέγανε 
«πού τά βρήκες»; Τότε θά μοΰ πής τί έγιναν

τά λεφτά πού έβγαλες; Σκορπίστηκαν στή 
«ζούλα» (σ.σ. κρυφά) χωρίς νά τό κατα
λάβω, θά σού άπαντήσω. Τό μόνο πού εί
χα καταλάβει τότε ήταν ό φόβος. ’Ακόμη 
καί στόν ύπνο μου έβλεπα πώς μέ κυνη
γούν. Άπό τή στιγμή πού άγόραζα ή που
λούσα μιά άλφα ποσότητα καθόμουνα σ’ 
άναμμένα κάρβουνα... Μέ βασάνιζε ή 
σκέψη ότι άπό τή μιά στιγμή στήν άλλη 
μπορούσε νά πιαστή ό άλφα ή ό βήτα 
συνεργάτης μου καί τότε θά έρχόταν καί 
ή δική μου ή σειρά... Ό  πολύς κόσμος 
νομίζει ότι όσοι άνακατεύονται μέ τά 
ναρκωτικά είναι «μαφίες» όπως λένε, 
κρατάνε τό στόμα τους κλειστό, καί άλλα 
τέτοια...’Εμένα νά ρωτήσουν πώς καί γιατί 
τήν έπαθα^τόσες φορές... Κακά είναι τά 
ψέματα. Ό σο προχωρεί κανείς στήν 
παρανομία άλλο τόσο μικραίνει ό δρόμος 
του για τό κελλί τής φυλακής... Τά άλλα 
πού λέγονται είναι ιστορίες γιά τόν κινη
ματογράφο...

—Δέν σέ ρώτησα τόση ώρα... Είσαι 
πατρεμμένος;

, Οχι. Θά σού πώ όμως κάτι καί άν 
θέλης πίστεψέ με: Ό σο καί άν ήμουν 
μπασμένος κάποτε στήν παρανομία, κα
ταλάβαινα πώς δέν μού πήγαινε ό γάμος. 
Δέν ήθελα νά κάνω γυναίκα καί παιδιά 
θύματα...

—Σέ πιστεύω. Πάντως ποτέ δέν είναι 
άργά γιά γάμο άν βέβαια βρίσκεται μέσα 
στά ένδιαφέροντά σου...

—Γιά τήν ώρα μοΰ φτάνει ότι είμαι 
ένας έλεύθερος άνθρωπος πού δουλεύει 
τίμια γιά νά βγάλη τό ψωμί του. Δέν μπο
ρείς νά φανταστής πόσο έλεύθερος αισθά
νομαι...

—Καί άπό υγεία;
—Μπορώ νά πώ ότι καλά πηγαίνω. 

ΤΩρες ώρες όμως άφαιροΰμαι. Παθαίνω 
διαλείψεις... Καί τό κρασί μέ πειράζει. Τό 
εύτύχημα είναι ότι έδώ καί άρκετό καιρό 
κοιμάμαι καλά. Πιστεύω ότι ή ύγεία μου 
θά γυρίση άκόμη στό καλύτερο.

—Σού τό εύχομαι μέ όλη μου τήν καρ
διά. Καί τώρα μιά τελευταία έρώτηση: 
Τί θά έλεγες άν αύτή τή στιγμή βρισκό
σουν ξαφνικά μπροστά σέ κάποιο άκροα- 
τήριο;

—Πρώτα - πρώτανθά έλεγα ότι αισθά
νομαι μεγάλη ντροπή γιά ότι έκανα τόσα 
χρόνια. Θά έλεγα άκόμη ϊσα καί σταράτα 
ότι τά ναρκωτικά δέν φτιάχνουν άλλά 
καταστρέφουν άνθρώπους. Πριν άπό 
λίγο σού έλεγα ότι είδα δυστυχισμένους 
άνθρώπους νά μπαίνουν στή φυλακή στά 
60 καί τά 70 και νά πεθαίνουν έκεί μέσα. 
Τώρα θά πώ ότι άπό έκείνους πού βγά
λανε έμένα καί άλλους στό «κουρμπέτι»
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λίγοι ζοϋνε σήμερα, και αυτοί σέ κακά 
χάλια. Τούς άλλους τούς θέρισε ή φυμα
τίωση, ό καρκίνος καί ένα σωρό άρρώ- 
στιες πού φουντώσανε μέσα στό κορμί 
τους τό σαπισμένο από τά ναρκωτικά. 
Τώρα τελευταία έχουν βγή καινούργια 
θύματα οί περισσότεροι νέοι άνθρωποι 
οί «χαπάκηδες». "Αλλοι δυστυχισμένοι 
καί τούτοι... Τό κακό είναι δτι πολλοί 
άπό αύτούς παίρνουν τά χάπια μέσα στά 
σπίτια τους ξεγελώντας τούς δικούς 
τους καί μερικούς άνόητους γιατρούς 
μέ τή δικαιολογία δτι έχουν άύπνίες, 
άγχος καί άλλα τέτοια πού μάς τά μάθανε 
οί ξένοι...

«Μιά καί ό λόγος γιά ξένους έχω νά 
πώ καί τούτο: "Οπως άκούμε κάθε μέρα 
σέ μερικά ξένα κράτη τά ναρκωτικά 
έχουν φουντώσει γιά τά καλά. Αύτό πι
στεύω δτι γίνεται έπειδή στά μέρη αύτά 
πολλές οικογένειες είναι διαλυμένες. "Ας 
προσέξουν λοιπόν οί οικογένειες οί δι
κές μας τά παιδιά τους δταν σηκώνουν 
κεφάλι. "Ετσι σήκωσα καί έγώ κεφάλι 
κάποτε καί νά πού έφτασα... Πάλι καλά 
πού γλύτωσα. Εύχαριστώ τή Χωροφυ
λακή πού μέ έφερε στόν ίσιο δρόμο. 
Δεν έχει σημασία άν πρώτα μέ πέρασε στή 
φυλακή. Στό κάτω - κάτω τής γραφής τή 
δουλειά της έκανε. "Αν είχα άκούσει τούς

’Αξιωματικούς δταν μέ πιάσανε τήν πρώτη 
φορά δχι μόνο θά είχα βρή άπό χρόνια 
τήν ήσυχία μου άλλά καί θά γλύτωνε πο
λύς κόσμος πού πήρα στό λαιμό μου που
λώντας του χασίσι... Γι’ αύτό δπως είπα 
αισθάνομαι μεγάλη ντροπή γιά δτι έκανα. 
"Αλλοι δμως μέ πήρανε κι έμένα στό λαι
μό τους. Μέχρι πότε δμως θά συνεχίζε
ται τούτο τό βιολί; ’Εγώ τό *μόνο πού 
μπορώ νά κάνω τώρα είναι νά άναθεματί- 
ζω τά ναρκωτικά κι' έκείνους πού τά 
πρωτοσερβίρανε στούς άνθρώπους... Γι’ 
αύτό δέχτηκα μετά χαράς νά μιλήσω στό 
περιοδικό τής Χωροφυλακής. Άλλοιώς 
δτι καί νά γράφατε έσεΐς γιά τά ναρκωτι
κά θά λέγανε μερικοί: «"Ελα καημένε τά 
παραφουσκώνει ή Χωροφυλακή...» Βέ
βαια: Ό  πολύς κόσμος δέν παίρνει χα
μπάρι δτι μερικοί —μερικοί πετάνε τέ
τοιες σπόντες ή γιατί θέλουν νά κάνουν 
τόν ξύπνιο ή γιατί έχουν συμφέρον. Ό  
κόσμος δέν έχει καταλάβει τί παραμύθια 
κυκλοφοράνε οί διάφοροι έπιτήδειοι 
γιά νά βρίσκουν θύματα... Τά θύματα αύ
τά τά ψαρεύουν δπου κυκλοφορεί χρήμα... 
Σήμερα τά ναρκωτικά έχουν βγή άπό τόν 
ύπόκοσμο. Οί «κράχτες» τή στήνουν στά 
διάφορα στέκια άπό κακόφημο κέντρο 
πού λέτε σεις οί άστυνομικοί μέχρι σπι
τικό σαλόνι. 'Εκεί βάνουν στή μέση τά

"Έτσι καταντά ο άνθρωπος δταν γίνγ) 
έρμαιο άπό τό πάθος των ναρκωτικών 
Τά φοβερά σημάδια στά πόδια είναι ενός 
από τά τραγικά θύματα των ναρκωτικών 
πού διηγούνται στό άρθρο αύτό τήν φοβερή 
τους έμπειρία.

κορόΐδα, τούς λένε νά δοκιμάσουν «γιά 
πλάκα» ένα σκονάκι καί μετά τούς τρα
βάνε άπό τή μύτη καί τούς τά παίρνουν 
μέχρι δεκάρα...

«Σήμερα ένα δράμι χασίσι στοιχίζει 
άνάλογα άπό 500 μέχρι 1000 δραχμές. 
Τά λεφτά αύτά δέν βρίσκονται εύκολα 
κάθε μέρα. ΓΓ αύτό πολλά άπό τά θύματα 
άναγκάζονται ή νά κλέψουν ή νά γί
νουν «τσικιρικιτζήδες». Καί τό ένα κακό 
καί τό άλλο χειρότερο... Έτσι πολλοί 
μπαίνουν στή φυλακή χωρίς καλά - καλά 
νά τό καταλάβουν ... Μερικές φορές τό 
κακό συνεχίζεται καί μέσα στή φυλακή... 
'Εκεί μερικοί γίνονται «καθηγητές» καί 
«πρυτάνεις» γιατί πιστεύουν τούς ψευτο- 
παλληκαρισμούς καί άλλα παραμύθια 
πού λέει ό ένας κι ό άλλος... "Ετσι τό πή
γαινε-έλα στή φυλακή συνεχίζεται... 
Καί στό τέλος τί μένει; Ένα τίποτα... 
Μέ τά λίγα γράμματα πού ξέρω καί τά 
τόσα πολλά πού έχω πάθει άπό τά ναρκω
τικά ρωτάω: 'Αξίζει νά ζή κανείς μέσα 
σ' ένα τίποτα;...

“..ΒΕΛΠ ΝΑ ΖΗΣΩ.μ,

Αύτή ή κραυγή βγήκε άπό τά δσα μού 
είπε ό δεύτερος συνομιλητής μου: Ένας 
άνθρωπος - σκελετός γύρω στά έξηντα- 
πέντε του χρόνια χωρίς δόντια χωρίς μά
γουλα, χωρίς τήν παραμικρή ένδειξη κα
μπύλης στό ύπόλοιπο σώμα του. Τό μόνο 
πού του έχει άπομείνει ζωντανό είναι τά 
μάτια του. Ένα ζευγάρι άεικίνητα γαλά
ζια μάτια πού καθρεφτίζουν τήν άγωνία 
καί τήν έπιθυμία: «Θέλω νά ζήσω!..» 
Τήν έπιθυμία αύτή μού τή λέει καί φω
ναχτά δταν ξαφνικά καί χωρίς νά τού τό 
ζητήσω, σηκώνεται άπό τή θέση του καί 
μού δείχνει στό σώμα του, τό τραγικό 
άποτύπωμα τής σφραγίδας τού πάθους 
του: Μιά άτέλειωτη πληγή πού έχει δη- 
μιουργηθή άπό άμέτρητα «τσιμπήματα» 
τής σύριγγας μέ τή μορφίνη... Τό θέαμα 
είναι φοβερό. Τά χέρια καί τά πόδια του 
είναι διάστικτα άπό καφετιές τελείες. Δέν 
ύπάρχει ούτε ένα τετραγωνικό έκατοστό 
δέρματος άπείραχτο. ’Ακόμη καί οί φλέ
βες στά δάχτυλα τών ποδιών έχουν γίνει 
σημεία εισόδου τού άργοΰ θανάτου σ’ 
ένα σκελετωμένο σώμα πού θυμίζει τις 
τραγικές έκεΐνες φιγούρες τών μελλοθα
νάτων στά Ναζιστικά στρατόπεδα συγκε- 
ντρώσεως... Φρίκη!...

Παρακολουθώ άμίλητος τις κινήσεις 
τού δυστυχισμένου αύτού όνθρώπου κα
θώς προσπαθεί νά μού δείξη δλα τά ση
μάδια Λού τού άφηοε ή τραγική αύτοκα- 
ταδίκη του. Δέν τόν διακόπτω. Ξέρω δτι 
έκείνη τή στιγμή μέσα του έχει ξυπνήσει 
ό ιδανικά σωστός άνθρωπος. "Ολοι έχο
με μέσα μας τόν άνθρωπο αύτό άπό τή 
νηπιακή ήλικία. "Αλλο τώρα άν οί λεγά
μενες «συνθήκες ζωής» τόν έχουν φυλα
κίσει στό χώρο τού ύποσυνειδήτου.. .
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—Κατάλαβες τώρα κύριε Υπομοίραρ
χε; Μοϋ λέει μέ ραγισμένη φωνή, ένώ 
προσπαθεί νά βολέψη τό πληγωμένο σώ
μα του στήν πολυθρόνα.

Είχα καταλάβει... Όπως έπίσης κατά
λαβα στη συνέχεια τής συζητήσεως ότι 
άπέναντί μου είχα ένα έγγράμματο καί 
έξυπνο άνθρωπο ό όποιος όμως έγινε 
θύμα τών ναρκωτικών όταν βρισκόταν 
στη λεγομένη «ώριμη ήλικία». Συγκε
κριμένα στά 55 χρόνια του...

—Πώς έγινε αύτό; Τον ρωτάω μέ κά
ποια άπορία. Τό βλέμμα του βυθίζεται 
κάπου στο κενό θαρρείς καί βαδίζει έκεΐ 
τό χρονικό τής σκληρής μοίρας του. 
Κάποτε συνέρχεται καί αρχίζει τήν άκό- 
λουθη τραγική άφήγηση:

—Πριν άπό δέκα περίπου χρόνια είχα 
φιλικές σχέσεις μ’ ένα συμπατριώτη μας 
μικρολαθρέμπορο ήρωΐνης πού τήν άγό- 
ραζε άπό δύο συμπατριώτες μας έπίσης 
μικρολαθρέμπορους. Ό  ένας άπό τούς 
τελευταίους μοϋ φαίνεται ότι δεν ζή σή
μερα. Ό σο γιά τό φίλο μου αύτός έχει 
πεθάνει άπό καρκίνο. Μέ τό φίλο μου 
αύτό νοθεύαμε στο σπίτι μου τήν ήρωΐνη. 
Αύτό βέβαια δέν τό κάναμε γιά νά δώ
σομε παράταση ζωής σ’ έκείνους πού θά 
τήν έπαιρναν, άλλά γιά νά «βγή» περισ
σότερο» έμπόρευμα». Έγώ δέν είχα κα
νένα συμφέρον άπό αύτή τή δουλειά. 
Θέλω νά πώ ότι δέν έπαιρνα γιά τον κόπο 
μου ούτε δόσεις ήρωΐνης ούτε χρήματα.

«'Απλώς είχα τήν ικανοποίηση ότι 
βοηθούσα ένα φίλο μου. Που νάξερα όμως 
ότι έτσι έσκαβα μόνος μου τό λάκκο μου... 
Όταν νοθεύαμε τήν ήρωΐνη ό φίλος μου 
έκρυβε τό πρόσωπό του μ* ένα μαντήλι 
γιά νά προφυλάγεται άπό τις έπικίνδυ- 
νες άναθυμιάσεις της. Έγώ έμενα άκά- 
λυπτος. 'Ωσπου ένα πρωί ξύπνησα μέ 
«κομάρες», χασμουρητά καί φοβερή δυσ
κολία νά σηκωθώ άπό τό κρεββάτι μου.

«Φώναξα τότε τό φίλο μου καί τοϋ εί
πα τά καθέκαστα. Εκείνος έκρινε τότε 
καλό νά μοϋ περάση άπό τή μύτη τήν 
πρώτη δόση ήρωΐνης λέγοντας ότι άπό 
τις άναθυμιάσεις «τή ζητούσε ό όργανι- 
σμός μου». Άπό έκείνη τή στιγμή έγινα 
δέσμιος τών ναρκωτικών. Όταν πιά δη
λητηριάστηκα γιά τά καλά ή εισπνοή 
ήρωΐνης άρχισε νά μήν έπιδρά στον όρ- 
γανισμό μου. Έτσι έφτασα στο κατάντη
μα νά παίρνω ένδοφλέβιες ένέσεις.

«Αύτή ή ιστορία κράτησε τρία περίπου 
χρόνια. Κάποτε πιάστηκαν ό φίλος μου 
καί όλοι οί συνεργάτες του πού άποτε- 
λοϋσαν τό δίκτυο τοϋ λαθρεμπορίου ήρωΐ
νης. Τότε μερικοί άπό τό συνάφι τών ναρ
κομανών μοϋ είπαν ότι θά μπορούσα νά 
άντικαταστήσω τήν ήρωΐνη μέ βάμμα τοϋ 
όπίου πού είναι δραστικώτερο άπό τήν 
ήρωΐνη. Έτσι άλλοτε μέ παρακάλια καί 
άλλοτε μέ κομπίνες κατώρθωνα νά έξοι- 
κονομώ άπό φαρμακεία ένέσεις μορφίνης 
καί βάμμα τοϋ όπίου.

«Κάποτε έφτασα στο κατάντημα νά κλέ
βω άπό κλινικές μπλοκ μέ συνταγές τις 
όποιες στή συνέχεια πλαστογραφούσα 
καί έπαιρνα ότι ναρκωτικό φάρμακο ήθε
λα. Δέν πέρασε όμως παρά λίγος καιρός 
καί μέ συνέλαβε ή Χωροφυλακή. Μέ 
έστειλαν σέ ειδική κλινική καί έγινα 
καλά. Γιά 5 -6  χρόνια ήμουν ήσυχος. 
Ώσπου πριν άπό κάμποσο καιρό ύστερα 
άπό διάφορες σατανικές συμπτώσεις έγι
να καί πάλι ναρκομανής. Ήμουν ένα σω
ματικό καί ψυχικό έρείπιο μόλις μέ συνέ
λαβε γιά δεύτερη φορά ή Χωροφυλακή. 
Ά ν  αύτή τή στιγμή είμαι ζωντανός αύτό

"Αβουλα όργανα στον όλεθρό τής τοξικομανίας αυτοί πού άγγιξαν τον Θάνατο μέ 
τα ναρκωτικά οδηγούνται στήν εξαθλίωση και τήν καταστροφή σωματική, φυτική, 
οικονομική.

—γράψε το μέ κεφαλαία γράμματα—τό 
όφείλω στή Χωροφυλακή. Ό λοι άπό τον 
άνώτερο μέχρι τον κατώτερο μοϋ φέρ
θηκαν σάν άνθρωποι δικοί μου, σάν νά 
ήμουν κάποιος δικός τους...

Τά μάτια του ύγραίνονται άπό συγκί
νηση. Τόν άφήνω λίγο νά ήρεμήση καί 
τόν ρωτάω:

—-Ποια είναι ή γνώμη σου γι’ αύτούς 
πού άποτελοϋν τό λεγόμενο «κύκλωμα 
ναρκωτικών;»

—Ό λοι τους είναι καταδικασμένοι 
άργά ή γρήγορα νά πεθάνουν ή νά κλει
στούν φυλακή .Έχω ύπ’όψη μου 25 περίπου 
περιπτώσεις άνθρώπων πού πέθαναν άπό τά 
ναρκωτικά ή γιά τά ναρκωτικά. Μάλιστα 
ένας άπό αύτούς μαζί μέ τή ζωή του έχασε 
μιά άτράνταχτη περιουσία. Τόν πήραν 
στο λαιμό τους άλλοι, αύτούς άλλοι καί 
πάει λέγοντας... Αύτό γίνεται πάντα. 
Έγώ άς ποϋμε παίρνω ναρκωτικά καί 
κάποτε μοϋ τελειώνουν τά λεφτά. Άφοΰ 
έχω γίνει τοξικομανής έξυπακούεται ότι 
δεν έχω καθαρό μυαλό. Έ τσι καταφεύγω 
σέ κάθε παλιανθρωπιά γιά νά έξοικονο- 
μήσω τις δόσεις μου. Ύστερα έχω τήν 
ψευδαίσθηση ότι παρασύρσντας άλλους 
βρίσκω μιά συντροφιά. Ό τι μαζί μ’ έμένα 
ύπάρχουν καί άλλοι —άρα δέν ύπάρχει 
φόβος γιά τίποτε. Οί μόνοι πού δουλεύ
ουν μέ ψυχρό ύπολογισμό είναι οί έμπο
ροι. Αύτοί δέν κάνουν χρήση. Προω
θούν τό ναρκωτικό» φιλικά «άλλά μέ 
άπώτερο σκοπό νά δημιουργήσουν και
νούργια θύματα. Έδώ καί κάμποσα χρό- 
νια ήταν κάπως εύκολο στούς έμπορους 
να κάνουν χρήματα. Σήμερα όμως μέ τά 
μέτρα πού έχει πάρει ή Πολιτεία δέν 
έχουν περιθώρια. Γιατί άν μιά φορά πια
στούν τότε τά χάνουν όλα. Ά ς  μή τρέ
φουν λοιπόν αύταπάτες όσοι πιστεύουν τό 
άντίθετο. Εκείνο πού μετράει σ’ αύτές 
τις περιπτώσεις δέν είναι ή άρχή άλλά

τό τέλος...
—̂Σωστά... Μέ τήν εύκαιρία τί θά είχες 

νά συστήσης στούς νέους άνθρώπους;
—Νά κρατηθούν όπως κρατιούνται 

μέχρι σήμερα μακρυά άπό τά ναρκωτικά. 
Νά προσέχουν τις συναναστροφές τους. 
Κανείς δέν ξέρει πού μπορεί νά τόν όδη- 
γήση μιά κακή συναναστροφή. Έγώ θέ
λω νά πιστεύω ότι έκτος άπό μόρφωση 
—είμαι άπόφοιτος Γυμνασίου — είχα 
καί έχω κάποια πείρα τής ζωής. Καί όμως 
στά πενήντα πέντε μου χρόνια παρασύρ
θηκα...
Η ^ Κ α ί μιά τελευταία έρώτηση: Τί θά 
έλεγες αύτή τή στιγμή άν είχες μπροστά 
σου μερικούς τοξικομανείς;

—Θά τούς έλεγα: Σφίξτε πρώτα τά 
χείλη σας καί μετά φωνάξτε δυνατά στον 
έαυτό σας: «Θέλω νά ζήσω»: Ποτέ δέν 
είναι άργά γιά νά ξεφύγετε άπό τά νύχια 
τού άργοΰ θανάτου!... Χρειάζεται όμως 
σιδερένια θέληση!... Αύτή τή στιγμή 
πού μιλάω έχει συμπληρωθή πολύ λίγος 
καιρός άπό τότε πού έκανα τήν τελευ
ταία χρήση μορφίνης. Καί όμως ούτε τό 
σκέφτομαι πιά. Ά ν  όμως τις πρώτες μέ
ρες τύχαινε κι έρχόμουν σ’ έπαφή μέ κά
ποιο τοξικομανή δέν άποκλείεται νά 
ξαναγύριζα στά παλιά. Αύτό βέβαια δέν 
είναι κανόνας. Πάντως έπαναλαμβάνω 
καί πάλι: Όποιος θέλει νά γλυτώση μιά 
γιά πάντα άπό τά ναρκωτικά, πρέπει νά 
ξεκόψη όριστικά άπό τις παλιές του συνα
ναστροφές. Καί κάτι άκόμη: Ένα μεγάλο 
«εύχαριστώ» άπό τήν καρδιά μου γιά τή 
Χωροφυλακή πού μέ γλύτωσε άπό σί
γουρο θάνατο. Τής χρωστάω εύγνωμο- 
σύνη γιατί είχα φτάσει στο άμήν. Είχα 
χάσει τά πάντα. Δέν ξέρω τί μπορούσα νά 
είχα κάνει στό φοβερό κατήφορο πού 
είχα πάρει. Τί άλλο νά πώ; Στό χειρότερο 
έχθρό τού άνθρώπου νά μή συμβή αύτό 
πού έπαθα έγώ...
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Κέντρα
θεραπείας
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άποκατα-
στάσεως
των
τοξικο
μανών

η η ν τ ο ρ
ΐιιό έληίΰο γιό 
τούο τοΕίΗορπνεϊβ
Μετάφρασις - άπόδοσις έκ του περιοδικού

«REVUE DE POLICE CRIMINELE» 
υπό τής Ένωμ)ρχου ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΧΑ ι ΖΑΚΗ 
του Εθνικού γραφείου INTERPOL Ελλάδος

ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ χώρες δλα τά μέσα 
έχουν έπιστρατευθή σέ έναν αγώνα 
έναντίον τής μάστιγας τών ναρ
κωτικών. Στίς Ηνωμένες Πολι
τείες ή Β Ν D D (Υπηρεσία Διώ- 
ξεως Ναρκωτικών καί Επικινδύνων 
Φαρμάκων) ένθαρρύνει σημαντικά 
δλα τά προγράμματα πού έχουν 
σκοπό τήν περίθαλψη καί θερα
πεία τών τοξικομανών. Πιστεύου
με νά φανούμε χρήσιμοι στούς άνα- 
γνώστες μας, άναφέροντάς τους 
ένα ίδρυμα αύτου του είδους πού 
λειτουργεί στίς Η.Π.Α. έδώ καί πολ
λά χρόνια καί το όποιο έχει άπο- 
τελέσει άντικείμενο πολλών σχολί
ων στον διεθνή τύπο: πρόκειται πε
ρί τών κέντρων DATTOP (DRUNK 
ADDICTS TREATED ON PRO- 
ΒΑΤΙΟΝ)πού σημαίνει στην γλώσ
σα μας κέντρα τοξικομανών υπό 
δοκιμασίαν ή ύπό θεραπείαν.

Τό άρθρο αύτό συνετάγη έπΐ 
τη βάσει πληροφοριών που πα- 
ρεσχέθησαν ύπό τού Διευθυντου 
του «NATIONAL INSTITUTE OF
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Δυστυχισμένες υπάρξεις άθλιων τοξι
κομανών, που δμως Θά μπορούσαν να 
είχαν ̂ σωθεί με μια σωστή θεραπεία σε 
ειδικά κέντρα άποκαταστάσεως τοξικο
μανών.

MENTAL HEALTH» (Εθνικού 
Ινστιτούτου Ψυχικής υγείας ή 
Ψυχικών νοσημάτων) των Η.Π.Α.

Σκοπός του DATTOP είναι νά 
διευκολύνη τήν επάνοδο των το
ξικομανών άνδρών και γυναικών 
μέσα στο κοινωνικό σύνολο, σπά
ζοντας τό φράγμα τής προκατα- 
ληψεως: σύλληψη — άποτοξί-
νωση —υποτροπή. Το ίδρυμα αύτό 
παρουσιάζει πρωτοτυπία με τό 
νά λειτουργή χωρίς τήν βοήθεια 
γιατρών —νοσοκόμων ή φυλάκων. 
Τά κέντρα του διοικουνται άπό 
παλαιούς τοξικομανείς πού διέ- 
τρεξαν καί οι ίδιοι τον μακρύ δρό
μο πού όδηγεΐ άπό τήν ψυχική 
κατάπτωση στην πνευματική 
Ισορροπία. Γ νωρίζουν όλες τίς 
παγίδες, τους πειρασμούς, τις ύπο- 
τροπές. Μιλούν σ’ αυτούς, πού 
βρίσκονται άκόμη «μέσα στο σκο
τάδι», μιά γλώσσα πού καταλα
βαίνουν. Αύτοί πού καταφεύγουν 
στά DATTOP τό κάνουν γιά δια
φόρους λόγους: Θέλουν ν’ άποφύ- 
γουν τήν φυλακή, τούς λείπει τό 
ναρκωτικό, είναι διωγμένοι άπό 
τΙς οίκογένειές τους κ.λ.π.

Πολλοί άπ* αύτούς είναι πρώην 
κατάδικοι.

Κανένας μεσολαβητής δεν γίνεται 
δεκτός, κάθε ύποψήφιος πρέπει νά 
τηλεφωνήση μόνος του στο κέντρο 
γιά νά ζητήση μιά συνάντηση. 
Πληροφορείται άμέσως ότι οι ύπο-

ψήφιοι είναι πολλοί και ότι πρέπει 
νά τηλεφωνήση άργότερα σε μιά 
ωρισμένη ώρα καί ότι δέν πρέπει 
να παρη ναρκωτικό 24 ώρες πριν 
τήν συνάντηση. *Αν άργήση νά 
παρουσιασθη του δηλώνουν ότι 
δεν μπορεί νά γίνη άμέσως δεκτός 
καί ότι θά γραφή τελευταίος στον 
κατάλογο άναμονής τών υποψη
φίων.

Περνώντας άπό αύτό τό πρώτο 
δοκιμαστικό στάδιο πού άποτελεί 
δοκιμασία τής καλής θελήσεώς 
του ό ενδιαφερόμενος καλείται νά 
παρουσιασθή στο κέντρο με τούς 
γονείς του ή μέ κάποιο συγγενή 
του.

Στο διάστημα πού οί άρμόδιοι 
άσχολούνται μέ τά πρόσωπα πού 
τον συνοδεύουν, πρέπει νά περι- 
μένη ύπομονετικά καί αύτό άποτε- 
λεϊ μιά νέα δοκιμασία γιατί ή 
άναμονή αύτή μπορεί νά διαρκέση 
καί ώρες, στο διάστημα τών οποί
ων συναντά γύρω του άδιάφο- 
ρους άνθρώπους πού όταν τούς 
ρωτά γιά τήν άργοπορία τών δι
κών του του άπαντουν μέ άορι- 
στιες: «Περιμένετε άφου σάς είπαν, 
έγώ δέν είμαι άρμόδιος».

Στο διάστημα αύτό τά άτομα 
πού τον συνοδεύουν πληροφο
ρούνται ότι δέν πρέπει πλέον νά 
έχουν καμμιά άπολύτως έπαφή 
μαζί του: «Κλείστε τό τηλέφωνο 
αν σας τηλεφωνεί, στείλε του πίσω 
τά γράμματα πού σάς στέλνει χω
ρίς νά τά άνοίξετε, διώξτε τον άν 
ξαναγυρίση σπίτι σας».

Ό  ύποψήφιος περιμένει πάντα, 
τελικά τον πλησιάζουν τρία άτομα 
καί άρχίζουν νά τον ρωτούν κυ

ρίως γιά τους πραγματικούς λό
γους πού τον ώθησαν στά ναρ
κωτικά. Νομίζοντας ότι έχει νά 
κάνη μέ συνηθισμένους κοινωνικούς 
λειτουργούς ό τοξικομανής άντι- 
δρά  ̂ κρύβοντας τις περισσότερες 
φορές τήν άλήθεια.

’Αφού τον άφήσουν έτσι νά πή 
τά ψέμματά του γιά νά δικαιολο- 
γηση τις πράξεις του, ό τόνος τής 
συζητήσεως άλλάζει: αύτοί oi I
τρεις συνομιληταί του συζητούν 
μεταξύ τους σαν νά μήν ήταν 
μπροστά τους και σχολιάζουν σέ 
άστεΐο τόνο τά λεγόμενό του. 
Ξαφνικά χωρίς προσχήματα γυρ
νούν καί τον ρωτούν άν εχη σκοπό 
νά συνέχιση νά τούς κοροϊδεύη. 
«Γιατί, πρέπει νά ξέρης ότι τίς 
ιστορίες ^πού μάς άραδιάζεις τίς 
ξέρουμε άπ’ έξω. Πράττει νά κατα- 
λάβης ένα πράγμα, είμαστε όλοι 
έδόο παλιοί τοξικομανείς, άπό τό 
κορίτσι πού σου άνοιξε τήν πόρτα  
μέχρι τον διευθυντή. Είναι λοιπόν 
άνώφελο νά μάς διηγήσαι παρα
μύθια».

Φαντάζεται κανείς εύκολα τήν 
σκηνή. Ό  δύστυχος ύποψήφιος — 
έκπληκτος—άρχίζει νά άντιλαμβά- 
νεται ότι τά πράγματα δέν είναι 
όπως τα περίμενε: στην πραγμα
τικότητα τό ψυχολογικό αύτό σόκ 
έχει σκοπό νά έλαττώση τήν έσω- 
τερική του άντίσταση.

Παίρνοντας άλλο ύφος οί συνο
μιλητές του του εξηγούν ότι ο(ύτή 
θά είναι ή ζωή του στο DATTOP: 
«"Αν^θέλης πραγματικά νά θερα- 
πευθης καί να φύγης —καί αύτό 
είναι δυνατό—όλα έξαρτώνται άπό 
έσένα. Πρέπει νά άφήσης τήν παι
δαριώδη συμπεριφορά σου καί νά 
γίνης ένας σωστός νέος, υπεύθυνος 
για τον έαυτο σου καί τίς πράξεις 
σου. Τά έπιχειρήματά σου καί οί 
δικαιολογίες σου «ή έπιθυμία σου 
ν αλλαξης» δέν μάς συγκινουν. 
Πέρασές τον καιρό σου ρίχνοντας 
τα λάθη στούς άλλους: τήν κοινω- 
νία , τούς γονείς σου, τούς δασκά
λους σου, τούς φίλους σου. Στην 
πραγματικότητα βρίσκεσαι έδώ 
γιατί φέρθηκες έπιπόλαια, σάν 
άνευθυνο παιδί πού περιμένει τά 
πάντα άπό τούς άλλους χωρίς νά 
εχη νά δώση κανένα άντάλλαγμα.
Θά σού συμπεριφερθούμε λοιπόν 
καί έμείς σάν νά ήσουν ένα έπιπό- 
λαιο παιδί μέχρι ν’ άλλάξης. Θά 
σέ βοηθήσουμε νά γίνης ύπεύθυνος 
γιά τίς πράξεις σου. Μέχρι τότε 
όμως Θά κάνης μόνο ό,τι σού λέμε. 
"Εντάξει;
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01 πρώτες ώρες, οΐ πρώτες μέ
ρες είναι οΐ πιό κουραστικές. Ό  
καινούργιος συστήνεται στους 
συντρόφους του πού προσπαθούν 
μέ όλα τά μέσα νά διευκολύνουν 
τήν προσαρμογή του στήν μικρή 
τους κοινότητα. Δύο κανόνες πρέ
πει νά τηρούνται αύστηρά, μέ 
ποινή τήν δίωξη άπό τό ίδρυμα:

—άπαγόρευσις ναρκωτικού, οι
νοπνεύματος ή φαρμάκου,

—δχι φυσική βία.
Ή πρώτη τραγική δοκιμασία 

τού τροφίμου είναι ή έλλειψη τού 
ναρκωτικού* άλλά τό γεγονός ότι 
περιβάλλεται άπό άνθρώπους πού 
πέρασαν τΙς ίδιες μέ αύτόν δοκι
μασίες τόν βοήθα σημαντικά. Είναι 
άνώφελο νά παίξη τόν ρόλο τού 
«δυστυχισμένου τοξικομανή» νά 
ούρλιάζη ότι δέν μπορεί νά άντέξη 
τό «άβάσταχτο» μαρτύριό του. 
Καί οΐ άλλοι πέρασαν άπό έκεΐ: 
είναι δοκιμασία πού μπορεί νά τήν 
ξεπεράση..

Στό DATTOP, ή έργασία παίζει 
ρόλο θαυμάσιου Θεραπευτικού μέ- 
σου.Ό καινούργιος πρέπει ν* άσχο- 
ληθή στήν άρχή μέ όλες τΙς κατώ
τερες έργασίες: πλύσιμο ρούχων, 
πιάτων, καθαριότητα τού Ιδρύ
ματος. 'Αργότερα άφού θά έχη 
δώσει άποδείξεις τής βελτιώσεώς 
του καί τής πραγματικά καλής 
θελήσεώς του, τού έμπιστεύεται 
έργασίες μέ περισσότερη υπευθυ
νότητα καί μάλιστα έργασίες έξω 
άπό τό Ιδρυμα. Ή συνήθεια άπο- 
φεύγεται: κάθε έργασία πού άρ- 
χίζει νά γίνεται μηχανικά, Αντι
καθίσταται μέ κάποια άλλη πού 
άπαιτεί νέες προσπάθειες. ‘'Ολοι 
πρέπει ν* άσχολούνται έναλλάξ μέ 
όλες τΙς χειρονακτικές έργασίες πρός 
όφελος τής κοινότητος.

Σέ όποιαδήποτε στιγμή ό καθέ
νας είναι έλεύθερος νά έγκαταλείψη 
τά πάντα καί νά φύγη: δέν υπάρ
χει στολή άρρώστου ή φυλακι
σμένου, ούτε φύλακας, ούτε κλειδω
μένες πόρτες, άλλά μιά κοινότητα 
όπου ό καθένας παίζει τόν ρόλο 
του.

Τό στάδιο αύτό δέν έχει τίποτα 
τό είδυλλιακό. Είναι σκληρό. Πολύ 
σκληρό. 'Ακόμη καί μέ τίς συνθήκες 
του, καί μέ τούς συντρόφους πού 
ένεργούν μέ ένα κράμα κατανοή- 
σεως, στοργής καί σκληρότητος 
μαζί. Μερικοί έγκαταλείπουν τήν 
προσπάθεια άπό τούς πρώτους 
κιόλας μήνες. Ό  άριθμός όμως εί
ναι μικρός: ένας στούς δέκα περίπου.

Πολλές φορές μιά νέα κρίση έρ

χεται , δύο ή τρείς μήνες άργότερα, 
όταν οί τοξικομανείς θεωρούν τόν 
έαυτό τους θεραπευμένο: τά δύο 
τρίτα άπό αύτούς ξαναγυρνούν 
λίγο άργότερα. Ή διάρκεια τού 
σταδίου είναι ένα έως δύο χρόνια. 
Καταλαβαίνει κανείς ότι σέ γενι
κές γραμμές οί πιθανότητες έπι- 
τυχίας είναι 75% περίπου μετά 
τούς τρείς μήνες.

'Αλλά ή θεραπεία δέν έπιτυγχά- 
νεται μόνο μέ τήν έργασία. Μαθή
ματα, συζητήσεις, συγκεντρώσεις, 
γεμίζουν τήν ή μέρα: σκοπός είναι 
τό ξύπνημα τής προσωπικότητος 
τού άτόμου, τό προίκισμά του μέ 
έναν Ισχυρό έσωτερικό όπλισμό. 
Συγκεντρώσεις πού όνομάζονται 
«συναντήσεις όμάδων» γίνονται 
πολλές φορές τήν έβδομάδα. Συγ
κεντρώνονται κατά δεκάδες καί 
κάθονται κυκλικά. Ή παρουσία 
καί ή ένεργός συμμετοχή στίς συ
ζητήσεις είναι ύποχρεωτικές. Είναι 
μέσον νά έξωτερικεύσουν, συχνά 
μέ τρόπο έπιθετικό, τά μίση, τά 
προβλήματά τους, νά ρίξουν τήν 
μάσκα τους μπροστά στούς συν
τρόφους τους πού τούς άκούνε 
προσεκτικά... Αύτές οί όμάδες έξα- 
σκούν μιά «θεραπευτική μέθοδο 
χωρίς θεραπευτή».

Οί συγκεντρώσεις αύτές όπου τό 
πάθος διεγείρεται πολλές φορές μέ 
βίαιο τρόπο άποτελούν μιά άλη- 
Θινή βαλβίδα άσφαλείας. Πολλές 
φορές τά πράγματα γίνονται 
δύσκολα όταν έχουν νά κάνουν μέ 
έναν φυγάδα πού μετανοιωμένος 
ξαναγυρνα καί ζήτα νά γίνη πά
λι άποδεκτός στήν κοινότητα.

Ή συμπεριφορά του καταδικά
ζεται μέ βιαιότητα καί γίνεται 
στόχος έπιθέσεων τών συντρόφων 
του μέχρις ότου έκθέσει τά έπιχει- 
ρήματά του καί τούς πείση γιά τήν 
μετάνοιά του.

Ό  τρόφιμος συχνά έπηρεασμέ- 
νος άπό ένα διχασμένο άκροατήριο 
αίσθάνεται λιγότερο Απομονωμέ
νος καί δέν καταβάλλει προσπά
θεια γιά νά κινήση τόν οίκτο τους 
καί νά κλεισθή στον έαυτό του. 
Βρίσκεται μπροστά σέ μιά πραγμα
τική οίκογένεια (οί λέξεις «άδελφός» 
καί «άδελφή» είναι χαρακτηριστι
κές), τής όποί ας τάμέλη είναι έτοιμα 
νά τόν βοηθήσουν μέ τήν έμπειρία 
τους χωρίς έπιδεικτικότητα άλλά 
καί χωρίς Αδυναμία.

Λίγο λίγο, ή προσωπικότητά 
του Αλλάζει, πέρνα, σχεδόν Ασυναί
σθητα άπό τό έφηβικό στάδιο στό 
στάδιο τής ώριμότητος καί άπο-

κτα καί πάλι έμπιστοσύνη γιά τόν 
έαυτό του. Κάθε μικρός έπαινος 
πού τού δίνεται γιά τίς πράξεις 
του, δυναμώνει τήν θέλησή του. 
Ή «έξοδος τής σήραγγος» Αρχίζει 
νά φαίνεται. Μέ τήν σειρά του ό 
τρόφιμος αύτός μπορεί νά βοηθήση 
έναν καινούργιο, έναν «ξένο πού 
τού φαίνεται σάν άδελφός του». 
Πολλές φορές ή ήρεμη ζωή τής 
όμάδος ταράζεται άπό διάφορα 
περιστατικά, γιατί βέβαια τό νά 
ζή κανείς μιά καινούργια ζωή γυρ- 
νώντας τίς πλάτες στό παρελθόν 
Απαιτεί έναν σημαντικό άριθμό 
προσπαθειών.

Τά κέντρα DAYTOP λειτουρ
γούν χάρις στίς έπιχορηγήσεις 
διαφόρων όργανισμών κρατικών 
ή Ιδιωτικών. Ένα θεατρικό έργο 
μέ τίτλο «Η ΙΔΕΑ» πού άνέβάσθη- 
κε έξ όλοκλήρου άπό παλαιούς το
ξικομανείς, είχε γιά πολλά χρόνια 
μεγάλη έπιτυχία στήν Νέα Ύόρκη 
καί στίς κυριώτερες ’Αμερικανικές 
πόλεις όπου παίχθηκε. Τά κέρδη 
άπό τήν πώληση τών είσιτηρίων 
προσφέρθηκαν στό DAYTOP. Ένα 
βιβλίο έπίσης μέ τόν ίδιο τίτλο καί 
ένα άλλο μέ τίτλο (ΜΙΑ ΚΡΑΥΓΗ 
ΕΥΤΥΧΙΑΣ) πού άφορα τά ναρ
κωτικά, γράφτηκε άπό παλαιούς 
τοξικομανείς.

Ή θεραπεία στά κέντρα τού 
DAYTOP γίνεται δωρεάν.Τά έξοδα 
διαμονής καί διατροφής είναι όλι- 
γώτερα άπό αύτά τών νοσοκο
μείων.

Μετά τήν θεραπεία τους, πολλοί 
είναι αύτοί πού βοηθούν καί τούς 
άλλους τοξικομανείς πηγαίνοντας 
στίς περιοχές πού συχνάζουν καί 
μιλώντας τους γιά τό DAYTOP 
καί τήν προσωπική τους έμπειρία. 
'Όλοι τους διαφωνούν δριμύτατα 
μέ τήν έλεύθερη πώληση τής μαρι
χουάνας τήν όποία γνωρίζουν άπό 
σκληρές προσωπικές έμπειρίες. Μία 
όργάνωση έπίσης, γονέων τούς 
προσφέρει μιά σημαντική οίκονο- 
μική βοήθεια.

Κέντρα DAYTOP λειτουργούν 
τώρα στίς πόλεις STATEN IS
LAND MANHATTAN, RHODE 
ISLAND-NEW YORK, SANTA 
MONIKA, ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΚΑΙ 
ΠΕΝΣΥΛΒΑΝΙΑ.

Τά Αποτελέσματα είναι πολύ 
ένθαρρυντικά καί ή όργάνωση 
αύτή δίνει έθελοντικά τίς συμβου
λές της σέ όσους έπιθυμούν νά όρ- 
γανώσουν παρόμοια κέντρα. Τό 
σύνθημά της είναι: «Βοήθησε τόν 
άνθρωπο νά βρή τόν έαυτό του».
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Γ  ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΕΝΑΡΞΕΙ ΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
L  ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΧΟΛΑΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Την 29η Νοεμβρίου, έτελέσθη εις τάς 
Σχολάς Χωροφυλακής ’Αθηνών, ό κα
θιερωμένος 'Αγιασμός, διά την έναρξι 
των μαθημάτων της νέας έκπαιδευτικής 
περιόδου των Σχολών τών Δοκίμων 
Αξιωματικών καί ’Ενωμοταρχών.

Εις την τελετήν παρέστησαν, ό ’Αρχη
γός Χωροφυλακής ’Αντιστράτηγος κ. 
Νικ. Κουτσιανας, ό Σεβασμιώτατος Μη
τροπολίτης Ταλαντίου κ. ’Αμβρόσιος, 
οι Α.' καί Β.' 'Υπαρχηγοί Χωροφυλακής 
Υποστράτηγοι κ.κ. Άγησ. Κωνσταντου- 

δάκης καί Παναγ. Ψάρρης, οί Α / καί Γ.' 
Επιθεωρητές Χωροφυλακής 'Υποστρά

τηγοι κ.κ. Μιλτ. Άργιάνης καί Διον· 
Σέρρας, ’Ανώτατοι, ’Ανώτεροι καί Κα
τώτεροι ’Αξιωματικοί του Σώματος, Κα
θηγητές τών Σχολών καί συγγενείς τών 
έκπαιδευομένων.

Μετά την προσέλευσίν του, ό κ. ’Αρχη
γός, συνοδευόμενος άπό τούς Διοικητάς 
τών Σχολών Ταξίαρχον κ. Έμμ. Δρακάκη 
καί Συνταγματάρχη κ. Σπ. Φτερνιάτη, 
έπιθεώρησε τά παρατεταγμένα, εις τον 
χώρο τής τελετής, τμήματα τών Δοκίμων 
* Αξιωματικών καί ’Ενωμοταρχών. Κα
τόπιν ετελέσθη ό 'Αγιασμός, χοροστα-

τουντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπο
λίτου κ. ’Αμβροσίου. Έν συνεχεία ό 
Διοικητής τής Σ.Ο.Χ. Ταξίαρχος κ. Έμ. 
Δρακάκης, προσεφώνησε τόν κ. Αρχηγό 
και τούς παρισταμένους καί τούς ηύχα- 
ρίστησε διότι έτίμησαν μέ τήν παρουσίαν 
τους τήν τελετή. ’Ακολούθως ώμίλησε 
προς τούς έκπαιδευομένους ό κ. ’Αρχηγός, 
ό όποιος είπε τά εξής :

«Δόκιμοι Άξ]κοί, Δόκιμοι Ένωμ]ρχαι
Επ εύκαιρία τής επισήμου ύπό τάς 

εύλογίας τής Εκκλησίας μας ένάρξεως 
τής νέας έκπαιδευτικής περιόδου, καλω
σορίζω τούς νεοεισελθόντας εις τάς Σχο
λάς καί τούς συγχαίρω θερμώς διά τήν 
επιτυχίαν των, ή οποία άποτελεΐ έπιστέ- 
γασμα έπιμόχθων προσπαθειών καί ικα
νοποιεί, έν μέρει, τάς φιλοδοξίας των.

Καί λέγω έν μέρει, γιατί θά ήτο σφάλμα 
η έπιτυχία αΰτη νά έκληφθή ώς τέρμα 
τών προσπαθειών σας.

Άντιθέτως πρέπει νά θεωρηθή άφε- 
τηρία νέων άγώνων, δεδομένου δτι αί εύ- 
γενεΐς φιλοδοξίαι του άνθρώπου δέν πρέ
πει νά σταματούν ποτέ.

Πνευματικά ιδρύματα περιωπής, αί 
Σχολαί Χωροφυλακής, άπετέλεσαν τό 
φυτώριον του Σώματος καί έγαλούχησαν 
μέ τά νάματα τής παιδείας καί τά Ιδεώδη 
τής φυλής, γενεάς νέων. Οί πλεΐστοι έξε-

λίχθησαν εις ικανά στελέχη του Σώματος 
καί άνεδείχθησαν, χάρις εις τά πνευματικά 
των έφόδια, ε[ς λαμπρούς σκαπανείς τής 
έπιστήμης καί σημαίνοντας παράγοντας 
τής κοινωνικής ζωής τής Χώρας μας. 
Έτίμησαν τό Σώμα καί δικαίως έτιμή- 
θησαν άπό αύτό.

Εις τήν έποχήν μας έχει καταστή πλέον 
κοινή συνείδησις δτι ή άσκησις του άστυ- 
νομικου έπαγγέλματος είναι έργον δυ
σχερές καί άπαιτεΐ πολλά προσόντα.

Πρέπει τόν άστυνομικόν νά διακρίνη 
εύθύτητα πνεύματος, άγρυπνος άνησυχία 
και διάθεσις προσφοράς υπηρεσιών εις 
τό κοινόν.

Ακόμη ό άστυνομικός πρέπει νά κο- 
σμήται άπό πολλάς ψυχικάς άρετάς, 
αι οποιαι θά τόν προβάλουν ώς πρότυπον 
εις τήν συνείδησιν του λαού.

Αι αρεται αύταί είναι ή φρόνησις, ή 
αποφασιστικότης, ό ανθρωπισμός, τό ύψη
λόν φρόνημα καί ή άνωτερότης χαρακτή- 
ρος.

Αυτόν άκριβώς τόν προορισμόν έχουν 
αί Σχολαι Χωροφυλακής: νά διευρύνουν 
τούς πνευματικούς σας ορίζοντας καί νά 
διαπλασουν τάς ψυχάς σας καί τόν χαρα
κτήρα.

Και πιστεύω, δτι ό πνευματικός μόχθος 
διακεκριμένων άνθρώπων τής έπιστήμης
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καί ή πείρα καί ή ίκανότης των στελεχών 
του Σώματος, θά δώσουν καλούς καρπούς. 
Δόκιμοι ’Αξιωματικοί, Δόκιμοι Ένωμο- 
τάρχαι,
σεις άποτελεΐτε τύ έλπιδοφόρον μέλλον 
του Σώματος, τούς σκυταλοδρόμους των 
εύγενών του άγώνων καί τούς συνεχιστας 
των ωραίων παραδόσεών του.

Άξιοποιήσατε τον χρόνον της φοιτή- 
σεώς σας, διά νά έπιτύχητε τήν πλήρη 
έπαγγελματικήν σας συγκρότησιν και 
τήν άνύψωσιν του πνευματικού σας έπι- 
πέδου.

Μή λησμονήτε ότι τύ Σώμα, έχει πα- 
ράδοσιν προσφορών ύψηλών πρύς τήν 
Πατρίδα καί τύ κοινωνικύν σύνολον 
Εθνικών καί κοινωνικών * Υπηρεσιών 
καί ώς έκ τούτου αί εύθύναι σας είναι 
ηύξημέναι.

Κρατήσατε άγρυπνον τύ πνεύμα σας 
καί άσβεστον τήν φλόγα της μαθήσεως, 
διότι ή γνώσις είναι δύναμις άκαταμά-
χητος·

Φιλοδοξήσατε νά διακριθήτε κατά τήν 
έκπαίδευσίν σας, άναπτύσσοντας μεταξύ 
σας τήν εύγενή άμιλλαν.

Έθισθήτε εις τήν πειθαρχίαν, ή ύποία 
υπήρξε πάντοτε ή μεγαλυτέρα άρετή καί 
ώδήγησε τύ Σώμα εις τήν Λεωφόρον 
τών μεγάλων του έπιτυχιών.

Έγκολπωθήτε τά Εθνικά Ιδεώδη καί 
τάς ένδόξους παραδόσεις τού Σώματος, 
αί ύποϊαι πρέπει νά κατευθύνουν τάς σκέ
ψεις καί τάς πράξεις σας, εις όλας τας 
έκδηλώσεις σας.

Σφυρηλατήσατε με ύπομονήν καί επι
μονήν τύν χαρακτήρα σας καί προσπα
θήσατε νά έξαλείψετε τά τυχύν έλαττώ- 
ματά σας, τά όποια δυνατόν νά άποτε- 
λοΰν έμπόδια εις τήν καθ* όλην πνευματι
κήν καί έπαγγελματικήν σας άνάπτυξιν.

Έστέ ύψηλόφρονες, εύγενεΐς καί άξιο- 
πρεπεΐς εις όλας τάς έκδηλώσεις.

Επιδεικνύετε πάντοτε μετριοπάθειαν 
καί άποφεύγετε τάς άδιαλλάκτους άκρό- 
τητας.

Τύ μέτρον άπετέλεσε διά τούς προγό
νους μας τύν χρυσοΰν κανόνα.

Μή λησμονήτε ότι τύ Σώμα στηρίζει 
τάς έλπίδας του σέ σάς.

Έπαληθεύσατε τάς προσδοκίας του, 
αί ύποιαι είναι καί προσδοκίαι του Ελλη
νικού Λαού.

’Αντιμετωπίσατε μέ ήρεμίαν πνεύματος 
καί καρτερίαν ψυχής, τυχύν άντιξόους 
ύπηρεσιακάς ή άλλας συνθήκας.

Δέν καλεΐσθε νά άσκήσητε ένα απλό 
βιοποριστικό έπάγγελμα, άλλά ένα ύψηλύ 
καί εύγενές Έθνικοκοινωνικύ λειτούργημα.

Θεμελιώσατε τύ μέλλον σας τώρα πού 
εϊσθε νέοι. Μέ πίστην καί θέλησιν τίποτε 
δέν είναι άκατόρθωτο γιά σάς. Είμαι 
βέβαιος ότι θά τύ έπιτύχητε.

Νά ένθυμήσθε πάντοτε ότι άποτελεΐτε 
τούς θεματοφύλακας τού Δημοκρατικού 
μας πολιτεύματος καί τούς προστάτας 
τών δικαιωμάτων καί τής έλευθερίας τών 
πολιτών. Τούτο άπεδείχθη περιτράνως 
κατά τάς προσφάτους έκλογάς.

Τύ Σώμα είναι βαθέως προσηλωμένον 
είς τήν άρχήν τής νομιμότητος καί υπη
ρετεί μέ πάθος τήν Πατρίδα καί τύν Λαόν.

Κληρονομήσατε τάς άρχάς αύτάς καί 
νά εϊσθε βέβαιοι ότι οΰτω πράττοντες, 
κερδίζετε τήν έμπιστοσύνην καί τήν 
εύγνωμοσύνην τού *Έθνους καί τού Λαού.

Σάς εύχομαι καλήν πρόοδον καί έπι- 
τυχίαν είς πάσαν έπιδίωξίν σας, έπ* άγαθώ 
ύμών τών Ιδίων, τού Σώματος καί τής 
Πατρίδος μας».

Ή  τελετή έκλεισε μέ παρέλασι τών 
μαθητών τών Σχολών ένώπιον τού ’Αρχη
γού Χωροφυλακής ’Αντιστράτηγου 
κ. Νικ. Κουτσιανά καί τής ήγεσίας τού 
Σώματος. Μετά τύ πέρας τής τελετής 
έδόθη έκ μέρους τών Σχολών, πρύς τιμήν 
τών προσκεκλημένων, μικρά δεξίωσις.
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II ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ
Γ ΙΑΝΝΗ ΜΑΡΗ

’Αστυνομικό 

Μυθιστόρημα

1 0 . Τι έπε δίωκε;
Ό  τόνος της άπαντήσεώς μου δεν 

■ήταν καί τόσο πειστικός. Ό  «ανώτερος» 
όμως δεν έπέμεινε. Κρατούσε πάντα τό 
κουτί στά χέριά του. Έβγαλε ένα τσιγάρο 
καί άκριβώς τήν ώρα πού τό άναβε, ένώ 
είχε τον άναπτήρα στο χέρι καί τό τσι
γάρο στο στόμα μέ ρώτησε, χωρίς νά 
μέ κυττάξη :

—Μ’ αύτόν τον Σεβαστόπουλο είχατε 
συναντηθή ποτέ;

—Σάς είπα. Στο τραίνο.
—Σ’ έμένα δεν τό είπατε.
Θυμήθηκα. Για τήν συνάντησι στο 

τραίνο είχα μιλήσει στον «τελειόφοιτο 
τής νομικής».

, Στον ύφιστάμενό σας. Μή μου πήτε 
πώς δέν σάς τό άνέφερε.

Ο «άνωτερος» έκλεισε τον στρατιω
τικό άναπτήρα του μέ μιά άπότομη κίνησι.

—Δέν έννοώ τήν συνάντησι του τραί
νου. Λέω άν συναντηθήκατε έδώ

Τι ήξερε;
—Στον Πλαταμώνα άπλώς τόν είδα.
—Μιλήσατε;
—Μιά φορά στο δρόμο.
Κι’ άπότομα μόλις τότε, τό σκέφθηκα. 

Πώς ήξερε τό όνομα του Σεβαστόπουλου; 
Ως τότε, κάθε κουβέντα πού γινόταν 

γιά. κείνον γινόταν γιά τόν «άγνωστο 
άλήτη πού είχε δολοφονηθή». Ποτέ

κανείς δέν είχε αναφέρει στήν ’Αστυνο
μία τό όνομά του — τό θυμόμουν καλά— 
φυσικά όχι εγώ.

Μόνο στο δρόμο; ρώτησε ό «άνώ- 
τερος».

Ρωτούσε έτσι στήν τύχη ή ήξερε;
—Μόνο.
Ο «άνώτερος» άναστέναξε σάν νά 

άντιμετώπιζε τις άνοησίες ένός παιδιού.
—Κύριε ’Ολύμπιε, γιατί δέν θέλετε 

να μάς βοηθήσετε; Αύτόν τόν τύπο δέν 
τόν συναντήσατε μόνο στο δρόμο καί 
τυχαία. Συναντηθήκατε σ’ ένα άπόμερο 
σημείο, στήν άκρογιαλιά, μείνατε κά- 
μποση ώρα μαζί του καί συζητήσατε. 
Σάς είδαν καί μάς τό άνέφεραν.

Θά ήταν άνόητο νά ρωτήσω «ποιος». 
—Τι σάς έλεγε;

Γιά τό έπεισόδιο τού τραίνου.
I γιατί τό κρύψατε; Γιατί δέν μού 

το είπατε, όταν σάς ρώτησα;
—Τό ξέχασα.
Ηξερα πώς δέν έπρόκειτο νά μέ πι- 

στέψη, θά ήταν ήλίθιος νά μέ πιστέψη. 
Δεν εύρισκα όμως τί άλλο νά πώ. Ό  
άξιωματικός τής Χωροφυλακής χαμο
γέλασε.

—"Ωστε τό ξεχάσατε.
Καί βέβαια δέν μέ πίστεψε. Θύμωνα 

με τόν έαυτό μου καί μέ όλα όσα σονέ-

βαιναν. Αύτό μοΰλειπε νά γίνω κι* έγώ 
ύποπτος γιά ένα φόνο — καί ίσως γιά 
δυό.

—Μονάχα αύτό ξεχάσατε, κ. ’Ολύμπιε; 
Μήπως ύπάρχει καί τίποτε άλλο, πού τό 
ξεχάσατε καί πού θά μπορούσατε νά τό 
θυμηθήτε τώρα;

Μέ κοροΐδευε; Δέν ήξερα τί έπρεπε νά 
άπαντήσω, - αλλά εύτυχώς τό τηλέφωνο 
πού χτύπησε1 μού έδωσε τήν διέξοδο. 
Ό ’Ενωμοτάρχης, πού τό πήρε είπε στον 
προϊστάμενό του :

—Είναι γιά σάς.
—Ποιος ;
—’Από τήν ’Αθήνα.
Ο «άνώτερος» πήρε τό άκουστικό. 

Πολύ γρήγορα, τό πρόσωπό του έλαμψε. 
Ηταν φανερό πώς άκουγε κάτι εύχάρι- 

στο.
—Ποιά ώρα; ρώτησε.
Ακούσε τήν άπάντησι κουνώντας 

ικανοποιημένος τό κεφάλι του.
—Δεν ύπάρχει καμμιά άμφιβολία, έ; 

Έν τάξει. Εύχαριστώ.
β Αφησε ένθουσιασμένος τό άκουστικό. 

Αύτό πού είχε μάθει έπρεπε νά είναι πολύ 
σπουδαίο, γιατί ό «άνώτερος» ξέχασε 
πώς ήταν θυμωμένος μαζί μου. Μού χα
μογέλασε σχεδόν φιλικά.

—Φαίνεται πώς έγινε μόδα στον Πλα
ταμώνα νά λένε όλοι ψέματα, είπε.

—Έ γώ__
--Αύτη τήν φορά δέν μιλώ γιά σάς. 

Μιλώ γιά τόν φίλο σας. Ό  κ. Εύθυμιάδης..
Σαστισμένος τόν άκουσα νά μού λέη, 

πώς ό Εύθυμιάδης είχε άφήσει τήν νύχτα 
τής δολοφονίας τήν ’Αθήνα.

—Μόνο πού ξέχασε νά μάς τό πή, κα- 
τεληξε ό «άνώτερος» χαμογελώντας.

Ενοιωσα τό αίμα νά παγώνη μέσα 
μου. Νά είχε δίκιο ή Άννιώ; Νά ήταν ό 
φίλος μου ό δολοφόνος τού έμπιστου του; 

— Αφησε τήν ’Αθήνα; ψιθύρισα.
—Ναι, γιά νάρθη προς τά δώ. Θυμή

θηκαν αύτόν καί τό άμάξι του στον πρώτο 
έλεγχο τής έθνικής όδοΰ. Τόν είδαν καί 
στο μοτέλ τού «Λεβέντη» καί στο μοτέλ 
τής Λαρίσης. Βέβαια δέν τόν είδαν στά 
Τέμπη, άλλά αύτό τό τμήμα τής διαδρο- 
μής μπορούμε νά τό συμπληρώσωμε μέ 
τήν φαντασία μας.

Εβαλε τόν άναπτήρα, πού, ώς έκείνη 
τήν ώρα, τόν έπαιζε στά χέρια του, στήν 
τσέπη του..

Εύχαριστώ, μου είπε. Δέν θά σάς 
χρειαστώ, γιά τήν ώρα, άλλο.

Τόβλεπα καθαρά πώς βιαζόταν τώρα 
νά μέ διώξη, γιά νά συζητήση τό συντα
ρακτικό νέο μέ τούς συναδέλφους του.

Βγήκα ζαλισμένος άπό τό κατάστημα 
τής Χωροφυλακής. "Αν είχαν δή τόν 
Εύθυμιάδη στο δρόμο γιά τά Τέμπη. τότε 
είχαν κάθε δικαίωμα νά ύποθέσουν πώς 
έκεΐνος ήταν τό άγνωστο πρόσωπο στο 
«ραντεβού μέ τόν θάνατο». Ώστε οί 
υποψίες τής έρωμένης μου δικαιώνονταν.
Ο Εύθυμιάδης είχε σκοτώσει τόν ύπη- 

ρέτη του, γιά νά του κλείση τό στόμα.
Μπορούσα νά φανταστώ τώρα τί έγινε·.

Ο «άνώτερος» θά είχε ζητήσει άπό τούς 
συναδέλφους του τής ’Αθήνας, νά έλέγ- 
ξουν τις κινήσεις το|) φίλου μου τήν μοι
ραία νύχτα. ’Εκείνοι θά έκαναν μία συ
στηματική έρευνα καί, πριν άπό λίγο, 
θά τού είχαν άνακοινώσει τά άποτελέ- . 
σματά της.

Προχώρησα προς τό ξενοδοχείο μου 
σάν μεθυσμένος. Άλλο νά ύποψιάζεσαι 
έτσι, όλότελα θεωρητικά, κάποιον σάν 
ένοχο, κι άλλο νά άκοϋς πώς ένας άν
θρωπος πού τόν ήξερες, πού έζησες μαζί
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ

*0 ’Ολύμπιος, Αρχιτέκτονας άπό τήν 'Αθήνα, προσκαλείται στόν Πλα- 
ταμώνα άπό τό ζεύγος ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ. Στό τραίνο, ένας άνδρας φοβισμένος 
πού βρέθηκε γιά λίγο στό βαγόνι του, τού Αφήνει μιά βαλίτσα καί πήδα 
στό κενό. Δυό Ανθρωποι πού παρακολουθούσαν τόν συνταξιδιώτη του, 
ένδιαφέρθηκαν γιά τήν Ανεύρεσή του. Στή Βίλλατού Εύθυμιάδη φιλοξενεί
ται καί ή Άννιώ ΛεονΑρδου, μιά όμορφη νεαρή γυναίκα. Άνοίγοντας τήν 
βαλίτσα τού συνταξιδιώτη δέν βρίσκουν τίποτε τό ύποπτο. Τήν έπομένη , 
ό 'Ολύμπιος δταν Ανοίγει τήν βαλίτσα του διαπιστώνει δτι κάποιος τού τήν 
έχει Ανακατέψει. Ποιός δμως; 'Υποπτεύεται δλους καί κανένα. "Οταν 
Αργότερα πηγαίνουν γιά μπάνιο στήν παραλία δπου βρισκόταν ή Ά ννιώ , 
βλέπουν ένα Ανδρα κοντά της πού τούς φάνηκε δτι μιλούσε μαζύ της. Ή  
Άννιώ δμως τό Αρνεΐται. Τελικά ό 'Ολύμπιος Ανέφερε μόνο στόν Εύθυ- 
μιάδη γιά τό Ανακάτεμα τής βαλίτσας του καί τό μεσημέρι ό Εύθυμιάδης 
τού φέρνει μιά φωτογραφία στήν όποία έκπληκτος ό 'Ολύμπιος δέν δυσκο
λεύεται νά άναγνωρίσειτόνέναν από τούς δύο Ανδρες τού τραίνου πού παρα
κολουθούσαν τόν Αγνωστο συνταξιδιώτη του πού ρίχτηκε στό κενό. Τό βρά
δυ ή Άννιώ  βρέθηκε στό ίδιο κραεββάτι μέ τόν 'Ολύμπιο καί ξαφνι
κά μέσα στή νύκτα τά γαυγίσματα των σκυλιών τού Εύθυμιάδη τόν κάνουν 
νά πεταχτεΐ στό μπαλκόνι καί νά διακρίνει ένα Ανδρα νά δρασκελίζει τόν 
τοίχο τού κήπου φεύγοντας. Τό Αλλο βράδυ ή Άννιώ στό δωμάτιο του 
'Ολύμπιου τού φανερώνει δτι είναι κόρη 'Εβραίου καί δτι ό πατέρας της 
πού σκοτώθηκε άπό τούς Γερμανούς Αφισε στόν Γερμανό Ανακριτή γιά νά 
σωθεί ή μητέρα της καί ή ίδια, πίνακες μεγάλης Αξίας πού είναι κρυμμένοι 
κάπου στόν Πλαταμώνα καί πού τό σχεδιάγραμμα τό έχει κάποιος Σεβα- 
στόπουλος. Ό  'Ολύμπιος κατάλαβε δτι αύτός πρέπει νά είναι ό συντα
ξιδιώτης τού τραίνου.

*0 'Ολύμπιος τό πρωΐ στήν παραλία συνανταται μέ τόν... συνταξιδιώτη 
του καί τόν φωνάζει Σεβαστόπουλο. Αύτός παραξενεύθηκε στό Ακουσμα 
τού όνόματός το υ . Μετά άπό λίγες μέρες, ένώ διασταυρώθηκε ή Ά ννιώ  μέ 
τόν Σεβαστόπουλο στό δρόμο καί στή παραλία, αύτή έδειξε Αδιαφορία πού 
προξένησε έντύπωση στόν 'Ολύμπιο καί κατάπληξη δταν ή Ά ννιώ  τού λέει 
δτι αύτός δέν είναι ο Σεβαστόπουλος πού περιμένει αύτή .

Τό Αλλο πρωΐ βρέθηκε στή παραλία τό πτώμα τού Σεβαστόπουλου. Ό  
'Ολύμπιος σέ σχετική συζήτηση μέ τόν Εύθυμιάδη τού λέει δτι ό κηπουρός 
του μιλούσε μέ ένα ξανθό ξένο . Ό  κηπουρός δμως τό άρνήθηκε. Ό  Εύθυμιά
δης τότε πειράχτηκε άπό τήν ύποψία τού 'Ολύμπιου καί τόν Αφησε πεισμα
τωμένο καί έφ υγε. Τότε αύτός Αποφασίζει νά φύγη τό πρωΐ, άλλα φθά- 
νοντας στό σταθμό συναντα τόν 'Ενωμοτάρχη καί Αναβάλλει τήν Αναχώ
ρησή του καί μένει στό Μοτέλ.

Τό Απόγευμα ό 'Ολύμπιος είδε τόν Εύθυμιάδη πού έφευγε. Λίγο Αργό
τερα στό Αστυνομικό Κατάστημα πού προσκλήθηκε Αναγνώρισε τούς δυό 
ξανθούς Γερμανούς πού τού παρουσίασε ό Ανώτερος Διοικητής Χωροφυ
λακής . Τό βράδυ ή Άννιώ  τού λέει δτι ήταν ψέμμα ό θησαυρός μέ τούς πί
νακες καί δτι μόνο ένα χάρτη τού Πλαταμώνα τής είχε άφήσει κάποιος που 
έδειχνε ένα θησαυρό, άλλα τής τόν έκλεψαν στό Παρίσι καί δτι ό Εύθυμιάδης 
ήταν Ανακατεμένος καί μόνο ή Λιλή δέν ήξερε τίποτα.

Τήν νύκτα χάθηκε ό κηπουρός καί ή Χωροφυλακή άνάκρινε καί τόν 'Ολύ
μπιο . Στήν Ανάκριση έμαθε δτι ό κηπουρός βρέθηκε νεκρός καί λίγο Αργότερα 
πήγε στή βίλλα καί τό είπε, άλλά σέ λίγο Ιφθασε κι* ή Αστυνομία. 'Ο Συν
ταγματάρχης Χωροφυλακής ρώτησε τήν Λιλή γιά τόν Μήτσο καί αύτή 
τού είπε δτι μόνο ένα τηλέφωνο άντιλήφθηκε δτι έκανε άλλά τής είπε δτι 
κάποιος πήρε λάθος Αριθμό. Ή  Ά ννιώ  μπαίνοντας στήν συζήτηση είπε 
στή Λιλή νά πή γιά τά βήματα πού Ακούσε τή νύκτα. Τό πρωΐ ό 'Ολύμπιος 
είδε νά φεύγουν οΐ δύο Γερμανοί καί ό 'Ενωμοτάρχης τού είπε δτι δέν 
βρήκαν στοιχεία έναντίον τους. 'Εν τώ μεταξύ ό Εύθυμιάδης ήλθε στόν 
Πλαταμώνα καί συναντήθηκε μέ τόν 'Ολύμπιο στό Αστυνομικό Κατάστημα. 
*0 Συνταγματάρχης ρωτούσε τόν Εύθυμιάδη γιά τό Μήτσο καί τού Απάντησε 
δτι αύτός τόν πήρε τηλέφωνο. Α φού έφυγε 6 Εύθυμιάδης ό Ανώτερος πα
ρατήρησε δτι δέν χαιρέτησε τόν 'Ολύμπιο ούτε τού μίλησε. Ό  'Ολύμπιος 
είπε στόν Ανώτερο δτι είχαν ψυχρανθή γιά ένα Ασχετο θέμα.

του, πού τόν πίστεψες περίπου Ιδιον μέ 
σένα, είναι δολοφόνος.

Μά ήταν; Ά ν  δέν ήταν γιατί έκανε τό 
τηλεφώνημα καί κυρίως, γιατί έκανε 
αύτό τό ταξίδι; Καί γιατί τό κράτησε 
έτσι κρυφό;

Ό  ήλιος είχε βασιλέψει πια γιά καλά 
καί στή βίλλα τού Εύθυμιάδη είχαν 
άνάψει τά πρώτα φώτα. "Ενοιωσα έντονη 
τήν άνάγκη νά φύγω, νά βρεθώ δσο γι
νόταν πιό μακρυά άπ’ αύτά τά τρομερά 
πράγματα, τά τόσο ξένα μέ τήν ζωή μου 
ώς τότε.

Μόλις έφτασα στό ξενοδοχείο άνέβηκα 
στό δωμάτιό μου. Είχα τήν έντύπωσι πώς 
όλοι οί άνύποπτοι ταξιδιώτες, πού μ*

έβλεπαν, θά καταλάβαιναν πώς ήμουν 
μπλεγμένος στήν άσχημη ύπόθεσι. Πώς 
στό βλέμμα, στό μέτωπό μου, θά ήταν 
γραμμένα έκεΐνα πού έκρυψα.

Άπό τό παράθυρο τού δωματίου μου 
μπορούσα νά βλέπω τή βίλλα. Μπορούσα 
νά ξεχωρίζω σχεδόν καθαρά τόν Εύθυ
μιάδη καί τις δύο γυναίκες, πού έπαιρναν 
τό όρεκτικό τους, καθισμένες στις ψά
θινες πολυθρόνες, στή βεράντα. ΤΗταν 
μιά σκηνή ειρηνική, μιά σκηνή πού τήν 
είχα ζήσει μαζί τους κι έγώ, μόλις πριν 
λίγες μέρες. Πώς μπορούσαν νά Αλλά
ξουν όλα έτσι ξαφνικά; Κι δμως ό «Ανώ
τερος» μοΰ τό είχε πή καθαρά —

Σταμάτησα στή μέση τής σκέψεως.

*0 «Ανώτερος» μού τό είπε καθαρά. 
Άλλά γιατί μού τό είπε. Μέ είχε πιάσει 
νά τού λέω ψέματα. "Ηξερε πώς ύπήρχαν 
πράγματα πού τού τά έκρυβα. Μέ ύπο- 
ψιαζόταν καί μένα ή, τουλάχιστον, είχε 
δικαίωμα νά μή μού έχη έμπιστοσύνη. 
Γιατί μοΰ άνοιξε έτσι δλα του τά χαρτιά; 
Γιατί μοΰ φανέρωσε τό τρομερό στοιχείο 
πού κρατούσε σέ βάρος τού φίλου μου; 
Δέν σκεπτόταν πώς θά μπορούσα νά τού 
τό πώ;

Κύτταξα πάλι τόν Εύθυμιάδη, Ανάμεσα 
στις δυό γυναίκες. Δέν ξεχώριζα τήν έκ- 
φρασι τού προσώπου του, άλλά ή στάσι 
του τόν έδειχνε ήσυχο. Εύχήθηκα, μέσα 
μου, μέ δλη μου τήν ψυχή οί ύποψίεςτών 
Αστυνομικών νά είναι άβάσιμες καί οί 
πληροφορίες τους λανθασμένες ή χωρίς 
σημασία.

"Εμεινα άκόμη κάμποση ώρα στή θέσι 
μου, στό παράθυρο. Περίμενα πώς θά- 
βλεπα τούς Αστυνομικούς νά άνηφορί
ξουν πρός τή βίλλα γιά νά συλλάβουν ή 
νά Ανακρίνουν τόν φίλο μου. Ή  νύχτα 
δμως προχώρησε, ό Εύθυμιάδης καί οί 
γυναίκες άφησαν τήν βεράντα — Ασφα
λώς γιά νά περάσουν στήν τραπεζαρία— 
καί οί Αστυνομικοί δέν φάνηκαν. Έγκα- 
τέλειψα τό παρατηρητήριό μου κι έγώ.

"Ημουν νηστικός άπό τό μεσημέρι, 
άλλά δέν είχα καθόλου δρεξι. Παρήγ- 
γειλα νά μοΰ φέρουν στό δωμάτιό μου 
κάτι έλαφρό καί ξαπλώθηκα. Ό  ύπνος 
άργησε νάρθή κι δταν ήρθε, ήρθε μέ 
έφιάλτες. Άλλά στά δνειρά μου δέν ήταν 
ό Εύθυμιάδης πού σκότωνε, μά ή Άννιώ.

Ξύπνησα βουτηγμένος στόν Ιδρώτα.
Άπό τό πρωΐ, πού ξύπνησα, ώς τό με

σημέρι ζοΰσα μέσα σέ μιά έκνευριστική 
κατάστασι Αναμονής. Περίμενα πώς άπό 
στιγμή σέ στιγμή κάτι θά γίνη, πού δέν 
ήξερα τί άκριβώς θά ήταν, άλλ’ όπωσδή- 
ποτε θά ήταν συνταρακτικό. Ή  σύλληψι 
τού Εύθυμιάδη, ή αύτοκτονία του κάτι 
άλλο, δ,τι δήποτε, άλλά όπωσδήποτε 
έντυπωσιακό. Καί δέν έγινε τίποτε.

Είδα τόν Εύθυμιάδη πού κατέβαινε 
μέ τις δυό γυναίκες γιά τό καθημερινό 
μπάνιο στή θάλασσα, όπως πάντα. Τόν 
«άνώτερο» πού έπινε τόν καφέ του στό 
καφενείο τού σταθμού, τόν «τελειόφοιτο 
τής νομικής», πού άνηφόριζε πρός τό 
ξενοδοχείο μου. Τόν έβλεπα άπό τό πα
ράθυρο τού δωματίου μου νά άνεβαίνη 
τήν έξωτερική σκάλα. Περίμενα πώς σέ 
λίγο θά άκούσω τήν πόρτα μου νά χτυπά, 
άλλά ή πόρτα δέν χτύπησε. Ό  νεαρός 
Ενωμοτάρχης δέν ήρθε γιά μένα, δπως 
φαντάστηκα — ή δέν βιαζόταν.

ΤΗταν περίεργο αύτό πού μοΰ συνέβαι- 
νε. "Οταν τόν είδα νά άνεβαίνη, τρόμαξα. 
"Ενοιωθα πώς αυτοί οί άνθρωποι ήξεραν 
περισσότερα άπ' δσα έδειχναν καί κατα
λάβαιναν πώς δέν ήμουν ειλικρινής μαζί 
τους. "Οταν δέν ακόυσα τήν πόρτα μου 
νά χτυπά, νόμισα πώς ένοιωσα άνακού- 
φισι. Τώρα καταλάβαινα πώς ήθελα νά 
τόν δω. Υπήρχε μιά τέτοια άβεβαιότης 
γύρω μου, πού ήθελα νά μιλήσω μαζί του, 
νά βάλω ένα τέρμα στήν άναμονή. Φό
ρεσα τό σακκάκι μου καί κατέβηκα ό 
ίδιος στήν τραπεζαρία, πού έμοιαζε μέ 
γέφυρα βαποριού. Ό  «τελειόφοιτος τής 
νομικής» έπινε τόν καφέ του κοντά στό 
παράθυρο. Μόλις μέ είδε μέ χαιρέτησε 
μ’ ένα φιλικό χαμόγελο — καί πήγα 
κοντά του.

Δέν μέ ρώτησε τίποτε άπ’ δ,τι θά μπο
ρούσε νά έχη σχέσι μέ τήν «ύπόθεσι». Λές 
καί περίμενε νά άρχίσω τήν κουβέντα 
έγώ.
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—Δέν πήγατε σήμερα στή θάλασσα, 
μοϋ είπε σέ μιά στιγμή.

—Δέν πήγα.
—Οί φίλοι σας δμως δέν έχασαν τό 

μπάνιο τους.
Τόν ρώτησα :
“ Ό  προϊστάμενός σας πιστεύει πώς 

ό Εύθυμιάδης είναι ό ένοχος;
Ό  νεαρός Ενωμοτάρχης χαμογέλασε.
—‘Ο προϊστάμενός μου είναι άπό τούς 

τύπους πού δέν φανερώνουν τή σκέψι 
τους. Δέν ξέρω τί άκριβώς πιστεύει.

—Κι αύτά πού μάς έλεγε χθές ;
—Ποιά ;
—"Οτι ό Εύθυμιάδης πέρασε άπό τό 

μοτέλ τοϋ Λεβέντη και τής Λάρισας;
—“Όπως τό είδατε μόνος σας τοϋ τά 

είπαν στό τηλέφωνο.
—Ή  άστυνομία;
—Ναί.

i  —Ρωτήσατε τόν φίλο μου γι’ αύτό;
—"Οχι άκόμα.
—Γιατί; Αύτό είναι κάτι τόσο σημαντι

κό —
—"Ισως ό κ. «άνώτερος» θέλει νά 

έλέγξη καλύτερα τις πληροφορίες του. 
Κάθε άστυνομικός έχει τή μέθοδό του. 
Ό  δικός μας φαίνεται πώς δέν βιάζεται 
Κι έσεΐς; Πώς περάσατε άπό χθές έσεϊς.

Τοϋ είπα. Άπό τό Τμήμα είχα γυρίσει 
στό δωμάτιό μου, άπ’ όπου έβγαινα τώρα 
γιά πρώτη φορά.

Δέν ήμουν βέβαιος, άλλά νόμισα πώς 
ή άπάντησί μου τόν άπογοήτεψε. Τόν 
ρώτησα:

—Πώς μάθατε τό όνομα αύτοϋ τοϋ 
τύπου πού δολοφονήθηκε;

—Άπό τό Τμήμα Αλλοδαπών. Στεί
λαμε μιά φωτογραφία του στήν Αθήνα 
κι έκεΐ βρήκαν πώς αύτός ό κύριος μπήκε 
στήν Ελλάδα πριν λίγο καιρό μέ κανο
νικό διαβατήριο. "Ετσι μάθαμε και τό 
όνομά του.

Περίμενα πώς θά μέ ρωτήση ξανά γιά 
τις σχέσεις μου μέ τόν Σεβαστόπουλο, 
άλλά δέν μέ ρώτησε. Επειδή τόν είχα 
μάθει πιά, ήξερα πώς στό ξενοδοχείο 
μου δέν ήρθε στήν τύχη, άλλά γιά νά 
μέ βρή. Πώς κάτι ζητοϋσε νά μάθη άπό 
μένα.

Σέ λίγο σηκώθηκε καί έφυγε. Καταλά
βαινα πώς είχε μάθει αύτό πού ήθελε 
κι όμως δέν μέ είχε ρωτήσει( τίποτε. Ξα- 
νάφερα στό νοΰ μου όλη τήν κουβέντα 
μας. Έγώ ρωτοϋσα κι όχι αύτός. Τι ήθελε 
νά μάθη καί τί έμαθε;

"Ημουν βέβαιος πώς ή Άννιώ θά έρχό-

ταν τό μεσημέρι, όπως κι έχθές. Καί 
ήρθε. Μπήκε στό δωμάτιο, κλείδωσε 
μόνη τήν πόρτα πίσω της, έβγαλε ήσυχα 
κι' άπλα τό φόρεμά της καί ξαπλώθηκε 
στό κρεβάτι.

—"Εκανα χίλιες μικροκατεργαριές γιά 
νά καταφέρω νά τούς ξεφύγω, είπε. Μοϋ 
δίνεις ένα τσιγάρο;

Τής έδωσα καί κάθησα στό κρεβάτι, 
πλάι της.

-—Συναντήθηκες έχθές μέ τόν Εύθυ- 
μιάδη στό Τμήμα, έ;

—Ναί.
—Μάς τδλεγε.
—Παραδέχτηκε πώς έκεΐνος τηλεφώ

νησε στό Μήτσο, είπα.
—Κι αύτό μάς τό είπε.
—'Εκείνο δμως πού δέν σάς είπε, 

έπειδή δέν τό ξέρει, είναι πώς οί άστυ- 
νομικοί__

Τής διηγήθηκα όσα μοϋ είπε ό «άνώ
τερος» γιά τό ταξίδι τοϋ Εύθυμιάδη. Ή  
Άννιώ ξαφνιάστηκε, άλλά δέν τρόμαξε 
όπως περίμενα.

—Κι αύτό σοϋ τό είπαν οί ίδιοι οί 
άστυνομικοί;

—Ναί.
Χαμογέλασε.
—"Εχεις, λοιπόν, τήν έμπιστοσύνη 

τους;
—Τό άντίθετο. Μέ ύποπτεύονται. Ξέ

ρουν πώς είπα ψέματα.
—Τότε γιατί σοϋ φανέρωσαν ένα τέ

τοιο μυστικό ;
Ρωτοϋσε, χαμογελώντας πάντοτε, μ’ 

ένα τρόπο πού έδειχνε πώς έκείνη είχε 
τήν άπάντησί στήν έρώτησι πού έκανε. 

—’Ιδέα δέν έχω.
—Μήν άστειεύεσαι. Ξέρεις πολύ καλά 

γιατί σοϋ τό είπαν. Μόνο καί μόνο γιά 
νά τό πής στόν Εύθυμιάδη.

—Ά λλά__
Δέν συνέχισα. ΤΗταν πολύ άπλό. ΤΗταν 

ή πιό σωστή έξήγησι σ’ αύτό πού μοϋ 
φαινόταν περίεργο. Κι' όμως, όπως 
συμβαίνει στις πιό παρόμοιες περιπτώ
σεις, έπειδή ήταν πολύ άπλή. δέν τήν 
είχα σκεφτή.

"Οπως ήταν ξαπλωμένη κι’ έγώ κα
θισμένος στό πλάι τοϋ κρεβατιού, μοϋ 
άνακάτωσε τά μαλλιά.

—Καί βέβαια αύτό είναι, κουτέ μου. 
Θέλουν νά τό μάθη ό Εύθυμιάδης.

—Μά γιατί;
—Αύτό δέν τό ξέρω. "Ισως γιά νά δοϋν 

τις άντιδράσεις του. "Ισως πάλι γιατί 
μπλοφάρουν. Γιατί ύποπτεύονται πώς 
ό Εύθυμιάδης έκανε τό ταξίδι τών Τεμπών 
κι* αύτό πού λένε γιά τις πληροφορίες 
άπό τήν Αθήνα είναι ψέματα.

—Μά ήμουν μπροστά όταν ό «άνώ
τερος» πήρε τό τηλεφώνημα.

Ή  Άννιώ γονάτισε πίσω μου καί μ* 
άγκάλιασε.

—Μήπως μπήκες καί μέσα στό άκου- 
στικό γιά νά άκούσης τό τηλεφώνημα; 
"Αν ό «άνώτερος» στό τηλέφωνο άκουσε 
κάτι άσχετο καί τό βρήκε εύκαιρία γιά 
νά παίξη τήν μπλόφα του;

Τά είχα χάσει.
—Λες;
—Λέω, κουτούλη μου.
Ναί, φερνόμουν κουτά, σάν κάθε άν

θρωπος πού βρίσκεται έξω άπό τά νερά 
του. Ή  Άννιώ δμως είχε άφήσει πιά τούς 
συλλογισμούς.

—Δέν είπα ένα κόσμο ψέματα στή 
Λιλή, γιά νάρθώ στό δωμάτιό σου γιά 
συζήτησι, ψιθύρισε μέ βραχνή φωνή.

Μιά ώρα άργότερα, ένώ ντυνόταν, μοϋ 
είπε.

—Ξέρεις κάτι; Τά βαρέθηκα όλα αύτά 
κι’ ύστερα φοβοϋμαι πώς θά συμβή κάτι 
κακό. Φεύγουμε;

Ήταν τό μόνο πού ήθελα.
—Γιά τήν Αθήνα;
—Ναί.
—Καί ή .. ..Λιλή;
—Θά βρώ μιά δικαιολογία. 
Συμφωνήσαμε νά φύγουμε μόλις έκείνη 

τά̂  κανόνιζε μέ τούς Εύθυμιάδηδες.
Άλλά τά πράγματα ήρθαν άλλιώς καί 

πολύ γρήγορα. Τό άλλο πρωί. "Ενας 
μικρός ήρθε στό ξενοδοχείο μου γιά 
νά μοϋ πή πώς «ή κυρία άπό τό μεγάλο 
σπίτι» μέ παρακαλοϋσε νά πάω στή βίλ- 
λαΉ ήγα γεμάτος άσχημα προαισθήματα. 
Ή  Άννιώ μέ περίμενε στήν πόρτα.

—Πές πώς ήρθες τυχαία, μοϋ είπε σιγά 
καί βιαστικά.

Κύτταξε πίσω της σάν νά φοβόταν 
μή τήν άκούσουν.

—'Εσύ μοϋ έστειλες τόν μικρό;
—Ναί.
—Τί έγινε;
—Ό  Εύθυμιάδης έξαφανίστηκε. 
Μιλοϋσε σιγά καί βιαστικά καί άσυ- 

ναίσθητα έκανα κι’ έγώ τό ίδιο.
—Πότε έφυγε;
—Δέν ξέρω. Χθές τό βράδυ πού πέσαμε 

νά κοιμηθούμε ήταν έδώ. Τό πρωί έλειπε. 
—Πήρε τό άμάξι του;
—"Οχι. Κι’ αύτό είναι τό περίεργο. 
Άπό τό έσωτερικό άκούστηκε ή φωνή 

τής Λιλής, πού ρωτοϋσε ποιός είναι. 
Ή  Άννιώ τής έξήγησε.
Βρήκαμε τή Λιλή καθισμένη — πεσμέ

νη θά μπορούσα νά πώ — στό ντιβάνι 
μέ τό χωριάτικο σκέπασμα. Ήταν χλωμή, 
δυστυχισμένη καί τό πρόσωπό της έδει
χνε καθαρά πώς είχε περάση μιά άγρυ
πνη νύχτα.

—Έσύ, μοϋ είπε άδιάφορα. 
Ντρεπόμουν γιά τό ψέμα μου.
—Σκεπτόμουν νά φύγω κι’ ήρθα νά σ’ 

άποχαιρετήσω, Λιλή.
—"Ωστε θά φύγης;
Μιλοϋσε μηχανικά καί τδβλεπα πώς 

δέν ένδιαφερόταν ούτε γιά κείνα πού 
έλεγε, ούτε γιά ό,τι άπαντοϋσα. Τό μυ
αλό της ήταν άλλοϋ. Ή  Άννιώ μοϋ είχε 
πή πώς ό Εύθυμιάδης είχε έξαφανιστή 
μέ τρόπο άνεξήγητο, άλλά ή έκφρασι 
τής Λιλής δέν ήταν ή έκφρασι άνθρώπου 
πού άντιμετωπίζει κάτι άνεξήγητο. Ήταν 
θλιμμένη, φοβισμένη, μά όχι έκπληκτη. 
"Ωστε ό άντρας της τής τδχε πή πώς θά 
φύγη.

Δέν μοϋ είχε πή νά καθήσω κι’ έμενα 
στή μέση τοϋ δωματίου όρθιος κι’ άμή- 
χανος. Ντρεπόμουν γιά τόν τρόπο μου. 
Ντρεπόμουν πού ήμουν ύποχρεωμένος 
νά ύποκριθώ πώς δέν ήξερα τίποτα γιά 
τήν «έξαφάνισι» τοϋ Εύθυμιάδη.

—"Ετσι, λοιπόν; μοϋ είπε.
Δέν ύπήρχε περιθώριο γιά άλλες κου

βέντες. Πήγα κοντά της.
—Σ’ εύχαριστώ γιά όλα, Λιλή. 
Χαμογέλασε λυπημένα.
—Πολύ περιπετειώδες τό καλοκαίρι 

μας.
Μοϋ έδωσε τό χέρι της. Καί τήν στιγμή 

άκριβώς πού δίσταζα άν έπρεπε νά περιο
ρίσω τόν άποχαιρετισμό σέ μιά χειραψία 
ή νά προχωρήσω σ’ ένα άποχαιρετιστή- 
ρισ φιλί άκούσαμε τό κουδούνι τής πόρ
τας.

—Ποιός νάναι; είπε άνήσυχη ή Λιλή. 
Προθυμοποιήθηκα νά πάω νά δώ ό 

ίδιος. Ήταν οί άστυνομικοί. Ό  «άνώτε
ρος» μέ κύτταξε ειρωνικά:’

—Πάλι συναντιόμαστε, είπε.
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Προχώρησα πρός τό έσωτερικό, χωρίς 
καμμιά άλλη έξήγησι. Τόν άκολουθούσαν 
ό Μοίραρχος κι* ό φίλος μου ό «τελειό
φοιτος τής νομικής». Πήγα πίσω τους 
μέ τό αίσθημα μιάς καταστροφής. Άπό 
τήν πόρτα είδα τό πρόσωπο τής Λιλής 
πού είχε γίνει σάν πανί. Μάταια ή δυ
στυχισμένη γυναίκα προσπαθούσε νά 
φαν ή ψύχραιμη. Ό  «άνώτερος» τήν χαι
ρέτησε μέ εύγένεια — καί θά μπορούσα 
νά πώ μέ συμπόνοια.

—Μέ συγχωρήτε, κυρία, για τήν ένό- 
χλησι πρωί - πρωί άλλά θά ήθελα νά δώ 
τόν άντρα σας.

*Η Λιλή είχε σηκωθή. Τά χείλη της 
έτρεμαν όπως άπαντούσε :

—Δυστυχώς, δέν είναι έδώ.
Δέν έχω πείρα μυστηριωδών ύποθέ- 

σεων, ή ζωή μου κύλησε ήσυχα άνάμεσα 
στή δουλειά καί στίς άσήμαντες άσχο- 
λίες ένός άρχιτέκτονα τρίτης σειράς, 
άλλά θά ώρκιζόμουν πώς ή «έκπληξι» 
τοί| άστυνομικού ήταν ψεύτικη.

—Δέν είναι έδώ;
—"Οχι.
—Εννοείτε πώς βγήκε, πώς θά γυρίση 

σύντομα;
Πρόσεξα πώς ή Λιλή έσφιξε τή μικρή 

της γροθιά πριν Απαντήση.
—"Οχι, θέλω νά πώ πώς έφυγε άπό τόν 

Πλαταμώνα.
—Πότε;
—Νομίζω τό πρωί.
—Νομίζετε; Δέν ξέρετε;
—Ξέρω, άλλά κοιμόμουν άκόμα όταν 

έφευγε. Μέ ξύπνησε γιά νά μέ άποχαι- 
ρετίση. Θαρρώ πώς ήταν ξημερώματα. 
Ξανακοιμήθηκα.

Τήν δύστυχη! ΤΗταν άνίκανη νά πή 
ψέματα. ’Ασυναίσθητα έρριξε ένα βλέμμα 
στήν Άννιώ σάν νά τήν Ικέτευε νά μή 
τήν προδώση.

—Ώ στε σάς άποχαιρέτησε, είπε ό 
«άνώτερος» ήσυχα. Τότε Ασφαλώς θά 
σάς είπε καί γιατί φεύγει.

—Φυσικά. Γιά δουλειά.
—Τόσο έπείγουσα;
Τήν λυπόμουν άφάνταστα. Ήταν τό 

μόνο καθαρό πρόσωπο μέσα σ* αύτή 
τήν ίστορία κι* έλεγε μέ τόσο άξιοθρή- 
νητο τρόπο τό ψέμα της.

—Βέβαια θά σάς είπε καί πού πάει.
—Βέβαια.
—-Πού;
—Στή Θεσσαλονίκη.
—Μέ τό αύτοκίνητό του;
Ένοιωσα τήν παγίδα πρίν ό «άνώτερος» 

τελειώση τή φράσι του. Ό  πανέξυπνος 
αύτός άστυνομικός δέν ρωτούσε γιά νά 
μάθη. Σίγουρα θά είχε δή — όπως τά 
είχα δή κι* έγώ — τά δύο αύτοκίνητα τών 
Εύθυμιάδηδων στό άνοιχτό γκαράζ τού 
κήπου.

—Νομίζω..., δέν είμαι βέβαιη. Σάς είπα 
ξανακοιμήθηκα. ΤΙ τόν θέλετε τόν άντρα 
μου;
Ό  «άνώτερος» έμεινε γιά λίγο σιωπηλός 

σάν νά σκεπτόταν άν έπρεπε νά άπαντήση.
—Κάτι θά θέλαμε νά τόν ρωτήσουμε, 

είπε στό τέλος. — Χαμογέλασε. — Δέν 
πειράζει άφού δέν τόν βρήκαμε. Καλη- 
μέρα σας, κυρία.

Ύποκλίθηκε κι έφυγε άκολουθούμενος 
άπό τούς άνθρώπους του, πού είχαν μείνει

σ* όλο αύτό τό διάστημα βουβοί κι* άνέκ- 
φραστοι. Ή  μικρή κωμωδία τους δέν είχε 
ξεγελάσει κανένα άπό τούς τρεις μας.

—Θεέ μου, είπε ή Λιλή, όταν οί Αστυ- 
νομικρί χάθηκαν πίσω άπό τήν πόρτα, 
συνοδέυόμενοι άπό τήν *Αννιώ.

Έπεσε άποκαμωμένη στό ντιβάνι, 
έτοιμη νά βάλη τά κλάματα.

—Μπορώ νά σέ βοηθήσω σέ τίποτα; 
ρώτησα.

Σήκωσε άπελπισμένη τούς ώμους της. 
—"Οχι, εύχαριστώ.
Τδβλεπα καθαρά, πώς τό μόνο πού 

ήθελε νά κάνω, ήταν νά φύγω — καί έφυ
γα. Στήν πόρτα βρήκα τήν Άννιώ, πού 
γύριζε, άφού είχε συνοδέψει τούς Αστυ
νομικούς ώς τή σκάλα.

—Κατάλαβες; μού είπε ψιθυριστά.
—Τί;
—Ήρθαν νά τόν πιάσουν.
Κύτταξα τήν ώραία γυναίκα μέσα στά 

μάτια. Τήν άγαπούσα καί συγχρόνως 
τήν άντιπαθούσα έκείνη τή στιγμή.

—Αύτός τό περίμενε καί τόσκασε, είπα. 
—Τό κατάλαβε.
—Τό κατάλαβε ή είδοποιήθηκε, Άν- 

νιώ;
—Άπό ποιόν;
Τό είπε πολύ άθώα, γιά νά τήν πιστέψω. 
—Αύτό ρωτώ κι* έγώ, * Αννιώ. Άπό 

ποιόν;
—Τί θές νά πής;
Τί ήθελα νά πώ; Άλλά τό ήξερα καλά 

κι* έγώ, κι* έκείνη.
—Δέν τού μίλησες; τή ρώτησα. Δέν 

τού είπες αύτά πού μού είπαν οί άστυνο- 
μικοί έχθές; Δέν τού φανέρωσες πώς ό 
«άνώτερος» ήξερε, ότι τήν νύχτα τού 
φόνου ταξίδεψε άπό τήν Αθήνα στά 
Τέμπη;

Τάβλεπα τώρα όλα άρκετά καθαρά. 
Οί άστυνομικοί μού τά είπαν άκριβώς 
γιά νά τά πώ. Ό  «τελειόφοιτος τής νο
μικής» είχε έρθει χθές στό ξενοδοχείο 
μου μόνο καί μόνο γιά νά μάθη άν είχα 
συναντηθή μέ τούς φίλους μου. Γι* αύτό 
είχα τήν έντύπωσι πώς έμαθε ό,τι ήθελε 
νά μάθη, ένώ δέν μέ είχε ρωτήσει τίποτε. 
Καί ή * Αννιώ....

’Αλήθεια τί παιχνίδι έπαιζε ή Άννιώ; 
Τό παιχνίδι τών Αστυνομικών, πού έπε- 
δίωκαν νά τρομάξουν τόν Εύθυμιάδη, 
γιά νά έκδηλωθή ή τό παιχνίδι τού Εύθυ
μιάδη πού τόν ειδοποιούσε νά τό οκάση 
έγκαίρως;

—Τού τό είπες, Άννιώ;
Ναί.
Μέ κύτταξε κι* έκείνη έπιθετικά στά 

μάτια.
—Δέν έπρεπε νά τού τό πώ;
Άπό τό έσωτερικό τού σπιτιού άκού- 

στηκε ή άπελπισμένη φωνή τής Αιλής. 
—Μέ ποιόν μιλάς;
—Μέ τόν Γιάννη, άπάντησε δυνατά ή 

Άννιώ.
"Υστερα γύρισε σέ μένα.
—Λοιπόν; Δέν έπρεπε νά τού τό πώ; 
—Δέν μ’ ένδιαφέρει άν έπρεπε ή άν 

δέν έπρεπε. Μ* ένδιαφέρει νά μάθω γιατί 
τού τό είπες.

Ή  φωνή τής Λιλής Εύθυμιάδη άκού- 
στηκε πάλι.

—Άννιώ!
—Θά τά πούμε άργότερα, είπε ή έρω- 

μένη μου καί έφυγε τρέχοντας.

Στό έπόμενο ή συνέχεια καί 
τό τέλος .

ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΑ

Μ ε τ α φ  ο ρ έ ς
Ή  λέξη είναι γνωστή καί 

τό νόημά της όμαλό.
ΤΙ έννοούμε συγκεκριμένα με

ταφορές δέν χρειάζεται έρμη- 
νεία, γιατί αύτές γίνονται κάθε 
ήμέρα καί παντού.

‘Υπάρχουν τόσο όργανωμένα 
συγκροτήματα πού κάνουν τίς 
μεταφορές, ώστε θά μέ χλεύα
ζαν όλοι έάν ήθελα νά άναλύσω 
τήν οίκονομία τών μεταφορών .

Δυσκολία καί μάλιστα πολλή 
μεγάλη βρίσκω κάθε στιγμή 
σέ κάτι ειδικές μεταφορές πού 
δέν έχουν οΐ Ιδιες βάρη, άλλά 
είναι βαριές.

’Εξηγούμαι, θέλω νά μετα
φέρω διάφορα λόγια καί δέν 
μπορώ.

Λυπηθήτε με είναι βαριά. 
Δέν μπορώ νά τά σηκώσω καί 
νά τά μεταφέρω μέ κανένα 
μέσο.

Πληρώνω όσα μού ζητούν. 
Κανένας δέν δέχεται τίς μετά- 
φορές.

ΟΙ λόγοι είναι άγνωστοι γι' 
αύτό έπίμονα άναζητώ ειδικό 
έπιστήμονα νά μού διδάξει τίς 
μεταφορές.
....Ν α ί, τίς μεταφορές τών 
λέξεων.

Γιατί σκέφτομαι. Μού λέ
γει ό συνομιλητής μου κάτι, 
άλλά τί σκέπτεται δέν γνωρί
ζω . Σέ τί άποβλέπουν τά λό
για του δέν μπορώ νά προβλέ- 
ψ ω .

'Εάν τά λόγια άφορούν άλ
λον «τρίτο;», τά πράγματα δυσ- 
σκολεύουν φοβερά(!).

Πώς νά τά μεταφέρω . Μού 
τά είπαν γιά νά τά μεταφέρω 
δπως τά άκουσα, δπως τά 
κατάλαβα ή δπως έκεΐνοι τά 
θέλουν.

'Εάν δέν είναι εύχάριστα 
ποιός ό σκοπός τών λέξεων καί 
της μεταφοράς;

Μήπως γίνω χωρίς νά τό θέ
λω δράστης κάποιας παρεξηγή- 
σεως, τότε ποιά θά είναι ή θέση 
μου;

Νά τροποποιήσω τά λόγια 
στή μεταφορά, έπιτρέπεται; 
Τά λάθη πού θά κάνω συγχω- 
ρούνται;

Τά έρωτήματα είναι πολλά, 
άρα καί οί μεταφορές, γιά μέ
να , άδύνατες.

*0 μεταφορέας, δποιος καί 
νά είναι, στήν προσπάθεια νά 
κατεβάσει τό φορτίο, μέ λίγα 
νεύρα άνάβει τό κόκκινο φα
νάρι του -  γλώσσα -  έκτοξεύει 
δ ,τι δικό του περίσσευμα έχει 
καί τά χρεώνει σέ μένα.

. . .  Γιαυτό άναζητειται είδι- 
κός σύμβουλος γιά τίς μεταφο- 
ρές!

•. .«θά άμοιφθεΐ». . .

----------  Σ Ε Ρ Γ Ι Ο Σ ---------
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’Επιμέλεια φωτογραφιών — κειμένων

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ της Σουηδικής Χωροφυλακής 
κ. CARL PERSSON, μέ τή σύζυγό του, έπι- 
σκεφθηκε πρόσφατα την *Ελλάδα, όπου κατά την 
διάρκεια τής παραμονής του περιηγήθηκε 
πολλούς αρχαιολογικούς καί ιστορικούς χώρους 
τής Πελοποννήσου, καθώς καί τούς Δελφούς. 
Στις έπισκέψεις του συνοδεύθηκε καί ξεναγήθηκε 
από άνδρες του Σώματος τής Ελληνικής Χωρο
φυλακής. Στις 3 Νοεμβρίου έπισκέφθηκε στό 
Αρχηγείο Χωροφυλακής, τον ’Αρχηγό του Σώ
ματος ’Αντιστράτηγο κ. Νικ. Κουτσιανά, δπου 
σε ζεστή φιλική άτμόσφαιρα οι δύο ’Αρχηγοί 
συζήτησαν θέματα σχετικά μέ τά προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν τά δύο Αστυνομικά Σώματα 
καθώς καί τά άστυνομικής φύσεως προβλήματα 
πού άπασχολουν τις δύο χώρες. Τέλος, ό κ. 
Αρχηγός προσέφερε στόν συνάδελφό του ’Αρχηγό 

τής Σουηδικής Χωροφυλακής, άναμνηστικό έμ
βλημα τής Ελληνικής Χωροφυλακής, στή δέ 
σύζυγό του άμφορέα μέ παραστάσεις άπό τήν 
Ελληνική μυθολογία.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ θύματα, γκρεμισμένα σπίτια 
κατεστραμμένα αυτοκίνητα, δρόμοι σκεπασμένοι 
από λάσπη καί πέτρες, ήταν ό τραγικός άπολο- 
γισμός τής πρόσφατης νεροποντής, πού έπληξε 
το λεκανοπέδιο τής Αττικής. Πρώτοι, σ’ αύτό 
τό κοινωνικό προσκλητήριο, έτρεξαν οί άνδρες 
τής Χωροφυλακής, πού χωρίς νά πτοηθουν άπό 
τους κόπους καί τούς κινδύνους πού τούς άπει- 
λουσαν, άγωνίσθηκαν, μέ ύπεράνθρωπες πολύω- 
ρες προσπάθειες, γιά νά σώσουν όσους καί δ,τι 
μπορούσαν, να απομακρυνουν τά κατεστραμμένα 
αυτοκίνητα από τους δρόμους καί τά χαντάκια 
και νά δώσουν ένα χέρι βοήθειας καί παρηγοριάς 
σ όσους δοκιμάσθηκαν. Τά οχήματα τής 'Τπο- 
διευθύνσεως Μηχανοκινήτων Μονάδων τής Χω
ροφυλακής, βοήθησαν αποτελεσματικά στόν κα
θαρισμό των δρόμων άπό τά χώματα καί τις 
πέτρες, που είχε συσσωρεύσει ή νεροποντή καί 
πού είχαν παραλύσει κάθε συγκοινωνία. Ήταν 
πραγματικά μιά μεγάλη προσφορά τής Χωρο
φυλακής η βοήθεια που έδωσαν οί άνδρες της, 
στις δύσκολες εκείνες ώρες.

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ Λαός κλήθηκε στις 20 
Νοεμβρίου στις κάλπες, γιά νά έξασκήσει τό 
μεγαλύτερο πολιτικό δικαίωμα πού του προσφέ
ρει ή Δημοκρατία ; Τήν άνάδειξη τών έκπροσώ- 
πων του στή Βουλή καί τήν Κυβέρνηση τής Χώ
ρας. Οί άνδρες τής Χωροφυλακής, τόσο κατά τήν 
προεκλογική περίοδο δσο καί κατά τήν ή μέρα 
τών εκλογών, τήρησαν ύποδειγματικά τήν τάξη, 
μέ αποτέλεσμα ή δύσκολη αύτή περίοδος νά λήξει 
μέ ήρεμία, χωρίς έπεισόδια καί ταλαιπωρίες γιά 
τό εκλογικό κοινό. *Η Χωροφυλακή έκτός άπό 
τα ̂  μέτρα τάξεως είχε άναλάβει τήν άσφάλεια 
άκόμα καί τήν φρούρηση πολλών εκλογικών 
τμημάτων, καθήκοντα πού έξετέλεσε μέ πλήρη 
έπίγνωση εύθύνης καί εύσυνειδησίας.Ό ’Αρχηγός 
του Σώματος ’Αντιστράτηγος κ. Νικ. Κουτσια- 
νας, μετά τό πέρας τών εκλογών, μέ σήμα του 
σ δλες τις υπηρεσίες τής χώρας, έξέφρασε τήν 
πληρη ικανοποίησή του καί τήν εύαρέσκειά του 
προς τους άνδρες του Σώματος, γιά τήν άμεμπτη 
στάση που επέδειξαν καί τις προσπάθειες πού 
κατέβαλαν γιά νά μή διασαλευθή ή τάξη καί ή 
άσφάλεια τής χώρας κατά τήν περίοδο τών έκλο- 
γών.
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ιρωτο - ππΐΗαιροτπΒ - φώτο - επικοιρατπΒ
Γεώργιος Γεροβασίλης, Χωροφύλαξ

ΣΤΙΣ Σχολές Χωροφυλακής ’Αθηνών, γιορ
τάσθηκε τόν περασμένο μήνα, ή μνήμη των Τα
ξιαρχών Μιχαήλ καί Γαβριήλ. Στον Ιερό Ναό 
των Ταξιαρχών των Σχολών Χωροφυλακής, 
τελέσθηκε τό άπόγευμα τής παραμονής, Εσπε
ρινός μετ’ άρτοκλασίας, στόν όποιο έχοροστάτησε 
ό Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρωγών κ. 
κ. Καλλίνικος. Μετά τόν Εσπερινό, άκολούθησε 
Λιτάνευση τής Τέρας Είκόνος στόν περίβολο καί 
τούς άλλους χώρους τών Σχολών, την όποία 
παρακολούθησε δλο τό έκκλησίασμα. Τόν Εσπε
ρινό καί τήν Λιτάνευση τής Είκόνος, παρακολού
θησαν οί Α.# καί Β.# ‘Υπαρχηγοί Χωροφυλακής 
‘Υποστράτηγοι κ.κ. Άγησ. Κωνσταντουδάκης 
καί Παναγ. Ψάρρης, οί Α.' καί Γ /  Επιθεωρητές 
Χωροφυλακής ‘Υποστράτηγοι κ.κ. Μιλτ. Άρ- 
γιάνης καί Αιον. Σέρρας, άλλοι άνώτατοι, άνώ- 
τεροι καί κατώτεροι άξιωματικοί Χωροφυλακής, 
καθηγητές καί μαθητές τών Σχολών, καθώς καί 
πλήθος κόσμου.

ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ αύτή προσφορά έκτίμησε 
καί χειροκρότησε τό κοινωνικό σύνολο, πού εί
δε γιά μιά άκόμα φορά τόν άνώνυμο Χωροφύλακα 
στό πλευρό του. Ό  ‘Υπουργός Δημοσίας Τά- 
ξεως κ. Γεώργιος Σταμάτης, έξέφρασε μέ τηλε
γράφημά του πρός τό ’Αρχηγείο Χωροφυλακής, 
τήν εύαρέσκειά του καί τήν πλήρη Ικανοποίησή 
του γιά τό έργο τών άνδρών τής Χωροφυλακής. 
Παράλληλα δέ, έξέφρασε τήν έπιθυμία νά άπο- 
νεμηθοΰν ήθικές άμοιβές σ’ δλους δσους μέ αύτο- 
θυσία, τόλμη καί αύταπάρνησι άγωνίσθηκαν γιά 
νά διασώσουν άπό τήν καταστροφή τούς συναν
θρώπους τους. Επίσης πλήθος πολιτών, μέ έπι- 
στολές καί τηλεγραφήματα έξέφρασε τόν θαυμα
σμό του καί τήν εύγνωμοσύνη του πρός τούς 
άνδρες τής Χωροφυλακής, για τίς πολύτιμες 
υπηρεσίες τους καί τήν άνακούφιση πού πρό- 
σφεραν στό σύνολο τών πληγέντων άπό τό φοβερό 
ξέσπασμα τής φύσεως. Στις φωτογραφίες πού 
δημοσιεύονται, στιγμιότυπα άπό τίς προσπάθειες 
τών άνδρών τής Χωροφυλακής γιά τήν άπόφραξη 
τών δρόμων.

ΤΟΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ μήνα, έπισκέφθηκε τό 
Αρχηγείο Χωροφυλακής ό στρατιωτικός άκό- 
λουθος τής Γερμανικής Πρεσβείας στήν ’Αθήνα. 
Τόν Γερμανό στρατιωτικό άκόλουθο ύποδέχτηκε 
στό γραφείο του ό ’Αρχηγός Χωροφυλακής 
’Αντιστράτηγος κ. Νικόλαος Κουτσιανάς, ό 
όποιος καί τόν ένημέρωσε σέ θέματα σχετικά μέ 
τήν δομή καί τήν λειτουργία του Σώματος τής 
‘Ελληνικής Χωροφυλακής, καθώς καί γιά τά 
μέτρα άσφαλείας καί προστασίας τών ξένων δι
πλωματικών ύπαλλήλων, του προσωπικού τών 
πρεσβειών καί τών άπεσταλμένων τών διαφόρων 
κρατών στήν Χώρα μας. Στή συνέχεια ό στρα
τιωτικός άκόλουθος τής Γερμανικής Πρεσβείας 
στήν ’Αθήνα, εύχαρίστησε τόν κ. ’Αρχηγό γιά 
τήν ένημέρωση καί γιά τίς υπηρεσίες πού προ
σφέρουν οί άνδρες τής Χωροφυλακής στούς 
έκπροσώπους τών ξένων κρατών καί στήν άσφα- 
λή διακίνηση τών διπλωματικών ύπαλλήλων 
στήν ‘Ελλάδα. Στή φωτογραφία στιγμιότυπο 
άπό τήν έπίσκεψη του Γερμανού άκολούθου στό 
γραφείο τού κ. ’Αρχηγού.
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Ειδήσεις και σχόλια άπό τήν δραστηριότητα 

τ ω ν  Υ π η ρ ε σ ι ώ ν  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς .
ΗΡΟΣΦΑΤΩΣ έπεσκέφθη τήν χώραν 

μας 0 1ΤπουΡϊος Πολιτισμού καί Νεό- 
τητος τής ’Ιορδανίας κ. FAWATSWA- 
TAR, ό όποιος παρέμεινε έπί μίαν έβδο- 
μαοα εις την^ Χίον, φιλοξενούμενος υπό 
κατοίκου αύτης. Ή  Διοίκησις Χωροφυ- 
φυλακής Χίου, δια των ληφθέντων μέτρων 
ταξεως καί άσφαλείας κατέστησε τήν 
παραμονήν του εύχάριστον καί παρέσχεν 
είς τα μέλη της άκολουθίας του κάθε έξυ- 
ττηρέτησιν. "Οταν ό κ. FAWAT έπέστρεψε 
είς την χώραν του άπέστειλε είς τον Δι
οικητήν Χωροφυλακής Χίου Συνταγμα
τάρχην κ. Γεώρ. ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΑΚΗΝ 
επιστολήν μέ τήν οποίαν έξέφρασε τάς 
ειλικρινείς του ευχαριστίας διά τήν υπο
χρεωτικήν, ως έχαρακτήρισεν, έξυπηρέ- 
τησιν και διά τήν έν γένει συμβολήν των 
υπ αυτου άνδρών είς τήν εύχάριστον καί 
φιλόξενον διαμονήν του.

ΥΠΟ του Φινλανδου ύπυκόου ν 
CUNNAR FALCK άπεστάλ^πρώς τών 
ΑΡΧηγον του Σώματος ’Αντιστράτηγον 

κ. Νιχ ΚΟΤΤΣΙΑΝΑΝ, έφστολή είς 
την οποίαν οδτος εκφράζει τάς εύχαριστίας 
του δια τους άνδρας τοϋ Στάθμου Χώρο- 
φυλακής Καστελλάνων Κερκύρας, οί 
οποίοι συνετέλεσαν είς τήν άνεύρεσιν 
άπωλεσθέντος χρηματικού ποσού καί 
ουτω κατέστησαν εύχάριστον τήν ένταυθα 
παραμονήν του.

, τα Γραφεία του Περιοδικού
εληφθη επιστολή τής κ. Αίκατ. ΜΤΛΩΝΑ 
είς τήν όποίαν έκφράζονται αί ολόθερμοι 
ευχαριστίαι της διά τον Ενωμοτάρχην 
κ. Μιχ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΝ, ό όποιος άνεύρε 
και παρέδωσε το άπωλεσθέν πορτοφόλιόν 
της. Είς αύτό, ως άναγράφει, είχε σχεδόν 
ολας τας οίκονομίας της διά τήν άντιμε- 
τωπισιν τής περιθάλψεως του άσθενουντος 
συζυγου της καί τήν συντήρησιν των τεσ
σάρων ανηλίκων τέκνων της. Είς τήν 
επιστολήν της μεταξύ άλλων άνέφερε καί 
τα εξής: «’Απεγνωσμένη άπό τήν στε- 
νοχωρια μου και την φτώχια μου γυρνουσα 
στους δρόμους γιά νά βρω τό χαμένο μου 
πορτοφόλι. Στήν απελπισία μου αύτή ό 
«εος φώτισε τόν Ενωμοτάρχη κ. Μιχάλη 
ΙΙαπαόακη που υπηρετεί στήν ‘Υγειονο
μική Ιπηρεσία Χωροφυλακής. Ό  άνθρω- 
πος αύτός άπό διάφορες σημειώσεις καί 
τηλέφωνα που έκανε στήν Άμαλιάδα καί 
Αθήνα, καταφερε μέσω συγγενικού μου 

προσώπου νά μέ είδοποιήση ότι βρήκε τό 
πορτοφόλι μου̂  και όλη μου τήν περιουσία. 
ϊ± χαρα και ή ευχαρίστηση μου γιά τήν 

ανεύρεση τής περιουσίας μου δέν περι- 
γραφεται.^ Εύχομαι όπως ό μεγάλος Θεός 
προστατεύει  ̂τούς άνδρες τής Χωροφυ
λακής και τις οίκογένειές τους πού κο
σμουν την κοινωνίαν μας καί τιμούν τό 
Σώμα τής Χωροφυλακής».

άντικειμενικην έκτέλεσιν των καθηκόντων 
των άνδρών τού ’Αστυνομικού Τμήματος 
και Σταθμού Τροχαίας Κινήσεως Σαλα- 
μινος. Επίσης διά Πρακτικού τού Διοι
κητικού Συμβουλίου τού άνωτέρω Σω
ματείου έξεφράσθησαν όμοφώνως αί εύχα- 
ριστίαιαύτού πρός τάςύπηρεσίαςαύτάς «διά 
την συναντίληψιν καί συμπαράστασίν των 
πρός τήν τάξιν μας τήν άντικειμενικήν 
έκτέλεσιν _τής άποστολής των καί τήν 
παταξιν τών παρανομούντων συναδέλφων 
μας, ως ένιοι έξ’ ημών πολλάκις έν γνώσει 
των παραβαίνουν τάς διατάξεις τού Κ.Ο.Κ. 
και τής περί τών αύτοκινήτων νομοθεσίας». 
Χαρακτηριστικώς, είς τό έγγραφον άναφέ- 
P~VTa*L α καταβληθεΐσαι προσπάθειαι 
των Ιπηρεσιών Χωροφυλακής Σαλαμΐ- 
νος, εις την̂  ανακάλυψιν πολλών περιπτώ
σεων οδηγών αύτοκινήτων τής νήσου νά 
έχουν τροποποιήσει παρανόμως κύρια 
χαρακτηριστικά είς αύτοκίνητα καί νά 
τα έχουν θέσε! είς τήν κυκλοφορίαν άνευ 
άδείας.

»Ε ΙΣ Λ ντ ,Τ 2 ^ ν Εφημερίδα τής Κέρ
κυρας ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, έδημοσιεύθη έπι- 
στολή του κ. Σωτ. ΜΗΝΙΑΤΗ διά τής 
οποίας έξεφράσθησαν αί εύχαριστίαι του 
πρός την Διοίκησιν Χωροφυλακής Κερ- 
κυρας καί Ιδιαιτέρως πρός τόν Διοικη
τήν του Τμήματος Τροχαίας Προαστίων 
Κέρκυρας δια τήν καταβληθεΐσαν πολύ- 
μηνον εξονυχιστικήν έρευνα ή όποία 
απεκάλυψε διαφυγόντα όδηγόν, πρόξενον 
τροχαίου άτυχήματος, έκ τού όποίου 
έτραυματίσθη σοβαρώς ό υίός του.

Ό  κ. Δ ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ μέ έπιστο- 
λην του πρός τήν Διοίκησιν Χωροφυλακής 
Αχαιας, έξέφρασε τά συγχαρητήριά του 

πρός τόν Διοικητήν αύτής διά τήν άρτίαν 
οργάνωσιν καί λειτουργίαν τών‘Υπηρεσιών 
δικαιοδοσίας του, ως καί διά τούς άνδρας 
αυτών οί οποίοι έπιτελοΰν είς τό άκέραιον 
τό καθήκον.

ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ ’Ιδιοκτητών Φορ
τηγών Αύτοκινήτων Σαλαμΐνος, δι’ έγγρά- 
φου του, πρός τό Άρχηγεϊον Χωροφυλα- 
κ7]ζ ®ξήρε την εύορκον, εύσυνείδητον καί

892

f c t  ·3 η ®
KUIFA, απεσταλη πρός τούς άνδρας τού 
1 μήματος · Τροχαίας Σχηματαρίου έπι-

όποί<χζ έξεφράσθησαν 
αι ολόθερμαι εύχαριστίαι του διά τήν 
συμπαραστασίν των είς τό προσφάτως 
τροχαιον ατύχημά του. «Μόλις συνήλθα 
από τό βαρύ κτύπημα, άνέφερε είς τήν 
έπιστολήν του, οφείλω διά λόγους δικαιο- 
°}>ν7ϊς’ ηθικής εύαισθησίας καί ειλικρινούς 
ευσυνειδησίας νά ομολογήσω ότι ή συμ
περιφορά σας άπέναντι μου ύπήρξεν ύπέ- 
ροχος και εξαίρετος. ‘Υπερέβητε κατά 

τ<Χ ^ ια τ0^ καθήκοντος καί έπε- 
δείξατε ̂  χαρακτήρα άπό πάσης άπόψεως 
τέλειο. Ησθάνθην έως τά μύχια τής ψυ- 
χής μου την θαλπωρήν μετά τής όποιας 
μέ περιβάλατε καί τήν εύγένειαν, ή όποία 
αναδύεται ^αύθόρμητα άπό τό έσωτερικόν 
τής καρδιάς σας. Δι* όλα όσα έκάματε 
σας εκφράζω^ περιτράνως ένα μεγάλο 
ευχαριστώ και εύχομαι τό παράδειγμά 
σας να έμπνέη πάντα τούς άνδρας τής 
ηρωικής Ελληνικής Χωροφυλακής».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ τού Προ*τύπου Δη
μοτικούς Σχολείου τής Ζωσιμαίας ’Ακα
δημίας Ίωαννίνων, έξέφρασε τάς θερμάς 
ευχαριστίας τών μαθητών καί τού διδα
κτικού προσωπικού διά τήν εύγενικήν 
προσφοράν, ως έχαρακτήρισεν, πραγμα- 
τοποιηθεΐσαν προσφάτως σειράν διαλέ
ξεων κυκλοφοριακής άγωγής μέ τήν προ
βολήν άντιστοίχων φωτογραφιών. «Ή  
προσπάθεια αύτή συμπληρώνει τό δικό 
μας έργο, σέ δ,τι άφορά τήν άποφυγή τών 
τροχαίων άτυχημάτων στούς μαθητάς καί 
δίδει έπί^ πλέον τήν εύκαιρία νά συνειδη
τοποιηθεί απ όλους μας, ότι παράγοντας 
αγωγής δέν είναι μόνο τό Σχολείο, άλλά 
και πολλοί άλλοι κρατικοί καί κοινωνικοί 
φορείς που πρέπει νά συνδράμουν γιά 
την πολιτιστική άνοδο τού λαού μας» άνέ
φερε μεταξύ άλλων είς τό έγγραφόν του.

ΣΤΟ ΠΡΟΣΦΑΤΟ πανελλήνιο πρω
τάθλημα σκοποβολής, άεροβόλων όπλων 
πού έγινε στό σκοπευτήριο τής Καισα- 
ριανής^ μέ ρεκόρ συμμετοχής Στρατιω
τικών Όμάδων, ’Εκπαιδευτικών 'Ιδρυμά
των, Αθλητικών Συλλόγων καί 'Οργανι
σμών, ή όμάδα τής Χωροφυλακής ύστερα 
άπό μιά σειρά έπιτυχημένων άτομικών 
καί όμαδικών έμφανίσεων έντυπωσίασε, 
μέ τήν πείρα καί τήν ικανότητα τών Αθλη
τών καί άθλητριών της. Συγκεκριμμένα: 

Στό άεροβόλο πιστόλι ΙΟμ έφήβων ό 
Ενωμοτάρχης Ξ. Κρανάς άπέσπασε τήν 

δεύτερη θέση στό άτομικό μέ έπίδοση 
361 μ. Ένώ στό όμαδικό ή Χωροφυλακή 
πήρε τήν τετάρτη θέση μέ 987β.

Στό άεροβόλο πιστόλι γυναικών 10 μ 
οί σκοπευτριες τού Σώματος Νικολοπού- 
λου—Γαλάνη—καί Γαλατιανού κατέκτη- 
σαν τήν τρίτη 341 β, τήν τετάρτη 431β καί 
τήν έκτη θέση 324 βαθμοί άντίστοιχα. 
Στό ίδιο άγώνισμα ή όμάδα τού Σώματος 
μετά άπό ένα συναρπαστικό «μπαράζ» 
βρλών κατέκτησε πανηγυρικά τήν πρώ
τη θέση στό όμαδικό μέ 1006 βαθμούς.

Στήν καραμπίνα άνδρών ΙΟμ στό όμα
δικό ή Χωροφυλακή κατετάγη τρίτη μέ 
1416 βαθμούς. Στούς άνδρες έπίσης στό 
άγώνισμα μέ άεροβόλο πιστόλι ό ’Ενωμο
τάρχης Β. Βασιλειάδης πήρε τήν τρίτη 
θέση μέ τήν ικανοποιητική βαθμολογία 
376]400.

Στή γενική βαθμολογία μεταξύ τών 14 
συμμετοχών ή Χωροφυλακή κατετάγη 
τελικά τρίτη μέ 55 βαθμούς. Πρέπει Ιδιαί
τερα νά τονισθή ή συγκινητική προσπά
θεια τής ’Ενωμοτάρχου Βάσως Νικολο- 
πουλου— Θεοδωροπούλου ή όποία μέ 
σκοπό νά βοηθήση τήν όμάδα τού Σώμα
τος στους Πανελληνίους άγώνες άψήφισε 
τούς πιθανούς κινδύνους πού έκρυβε μιά 
τέτοια συμμετοχή γιά τήν έγκυμοσύνη 
της. Έλαβε μέρος καί μάλιστα μέ Ιδιαίτε
ρη έπιτυχία στούς άγώνες.

Καί λίγες ώρες μετά άπέκτησε καί έν 
άλλο τίτλο... Τόν πιό εύτυχισμένο τίτλο 
κάθε γυναίκας, έγινε μητέρα φέρνοντας 
στόν Κόσμο ένα χαριτωμένο άγοράκι.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
, Ή  ’Επιπλοποιία ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ— 
Αχαρνών 107 καί 114 ΑΘΗΝΑΙ, διαθετέι 

απαντα τα είδη τού οίκιακοΰ έξοπλισμοΰ 
εις τους άνδρας τού Σώματος τόσον ττίς 
περιοχής Πρωτευούσης όσον καί έπαρ- 
χιών μέ έκπτωσιν 20 % καί μέ μηνιαΐον 
διακανονισμόν. Τηλ. 82.12.907



ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ! ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Διά πληρεστέραν ένημέρωσιν των 'Υπη

ρεσιών καί τήν καλυτέραν κατατόπισιν 
των άνδρών του Σώματος, έπι θεμάτων 
άναφερομένων εις τήν χρήσιν καί αρμο
διότητα του Ποινικού Κωδικός και κατ 
έπέκτασιν τής νομικής έπιστήμης, έξε- 
δόθη υπό του ’Αρχηγείου Χωροφυλακής 
ό καταρτισθείς υπό των κ.κ. Αντισυν- 
ταγματάρχου ΚΑΡΑΜΠΑΣΙΑΔΗ Πα- 
ναγιώτου καί Μοιράρχου ΠΑΡΑΣΚΕΥΟ- 
ΠΟΥΛΟΥ ’Αλεξάνδρου, εις στερεότυπον 
βιβλίον, «ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ», εις τό 
κείμενον του όποίου συμπεριλαμβάνονται 
6λαι αΐ συμπληρώσεις καί τροποποιήσεις 
πού έγένοντο μέχρι σήμερον.

Ή  αναγκαία καί ένδιαφέρουσα αυτή 
έργασία έξετυπώθη εις εΰχρηστον καί 
έπιμελημένον τομίδιον καί εις 2.000 άντί- 
τυπα υπό τού Τυπογραφείου Χωροφυ
λακής, άποτελεΐ δέ άνιδιοτελή προσφορά 
των άνωτέρω ’Αξιωματικών πρός τό 
Σώμα. Τό γεγονός αυτό έξετιμήθη δεόντως 
υπό τής ήγεσίας καί διά τούτο ό ’Αρχηγός 
Χωροφυλακής, ’Αντιστράτηγος κ. Νικό
λαος ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ, έξέφρασε πρός 
τούς πονήσαντας τήν πλήρη εύαρέσκειαν 
του.

Ή  συνεχιζομένη έπαινετή προσπάθεια 
διά τήν προσφοράν χρησίμων και αναγ
καίων βοηθημάτων πρός τούς άνδρας τού 
Σώματος τού 'Υποδιευθυντοΰ τής 
'Υποδιευθύνσεως Τροχαίας Προαστίων 
Πρωτευούσης, Άντισυνταγματάρχου κ. 
ΚΟΡΜΑ Ίωάννου, ύλοποιήθη καί πάλι 
μέ τήν έπανέκδοσιν (ΕΚΔΟΣΙΣ Γ ) τού 
ένδιαφέροντος πονήματός του «ΤΡΟΧΑΙΑ 
—ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ — ΟΧΗΜΑΤΑ». Εις 
τήν παρούσαν νέαν βελτιωμένην καί έπηυ- 
ξημένην έκδοσιν περιέχεται, ως έχει, ό 
άρτι ψηφισθείς Ν. 641[77 (νέος Κ.Ο.Κ.) 
καί δλαι σχεδόν αΐ μή καταργούμεναι 
ύπό τούτου διατάξεις, άποφάσεις καί νο- 
μολογίαι. Τέλος περιέχονται εύρετήρια 
χρονολογικά, άλφαβητικά, παραβάσεων 
κ.λ.π. ως καί ό νέος πίναξ τών σημάτων 
τής τροχαίας.

Ή  τιμή έκάστου βιβλίου καθωρίσθη 
είς 300 δραχμάς.

ΟΙ ένδιαφερόμενοι δέον νά άπευθύνων- 
ται είς τήν διεύθυνσιν: Άπελοΰ 4 Γρα
φείο ν Γεωργίου ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ (1ος όρο
φος, παραπλεύρως πλατείας Όμονοίας) 
Τηλέφ. 3249361 καί 3244327 άπό τάς 
ώρας 9—12 καθ’ έκάστην ή οδός Διαδόχου 
Κωνσταντίνου 45 Παιανία—’Αττικής, 
Τηλέφ. 664.2101.

'Υπό τού τακτικού συνεργάτου τού 
περιοδικού μας έπί νομικών θεμάτων

κ. Κων]νου Β. Χιώλου, Δικηγόρου παρ’ 
Άρείω Πάγω, έξεδόθη έγχειρίδιον ύπό 
τόν τίτλον: «Τό έκ τών άποφάσεων τού 
Συμβουλίου τής ’Επικράτειας άπορρέον 
δεδικασμένον».

*0 συγγραφεύς, γνωστός καί έξ* άλλων 
έργασιών του, διεξέρχεται τό θέμα τής 
μελέτης του — ή όποία διαιρείται είς 5 
μέρη — μέ σαφήνειαν καί έμβρίθειαν, 
συγχρόνως δέ καί μέ τήν χαρακτηρίζουσαν 
αύτόν καλλιέπειαν, παραθέτων άπασαν 
τήν έπί τού θέματος έλληνικήν καί ξένην 
βιβλιογραφίαν καί νομολογίαν τού Συμ
βουλίου τής ’Επικράτειας καί προβαίνων 
είς ένδελεχή καί έμπεριστατωμένον προσ
διορισμόν καί άνάλυσιν τής έννοίας, τών 
προϋποθέσεων, τών διακρίσεων καί τής 
έκτάσεως τού έκ τών άποφάσεων τού 
Συμβουλίου τής Έπικρατείας (άκυρωτι- 
κών καί άπορριπτικών) προκύπτοντος 
τυπικού καί ούσιαστικοΰ δεδικασμένου -— 
ώς τούτο είδικώτερον προσδιορίζεται 
ύπό τών διατάξεων τού άρθρου 50 τού 
Ν.Δ. 170J1973 «Περί τού Συμβουλίου 
τής Έπικτρατείας», τού όποίου ή υπο
χρεωτική ισχύς διά τήν Διοίκησιν, άπορ- 
ρέει έκ τής γενικωτέρας άρχής τής δε
σμευτικής δυνάμεως τών πράξεων τής 
δικαστικής έξουσίας διά τήν διοικητικήν. 
ΟΙ ένδιαφερόμενοι διά τήν άπόκτησιν 
τούτου νά άπευθύνωνται είς τόν συγγρα
φέα — Πειραιώς 1 ΑΘΗΝΑΙ Τηλέφ. 
32.49.093.

Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ  Ε Ν Ω Σ Ι Σ  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

Δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς
γ ι α  τό  1978.

Τό ’Ολλανδικόν Τμήμα κατά τό 1978 
θά έορτάση τήν 25ην έπέτειον τής Ιδρύ- 
σεώς του. At έορταί θά λάβουν χώραν είς 
τό Κέντρον τής ’Ολλανδίας (Ούτρέχτη) 
άπό 17-22 ’Απριλίου. Τό τμήμα αυτό 
καλεΐ τά μέλη τής ΙΡΑ, άπό κάθε χώρα 
νά συμμετάσχουν είς τάς έορτάς αύτάς.

Αι έορταί περιλαμβάνουν. ’Επισκέψεις 
είς τά άξιοθέατα διαφόρων πόλεων, δε
ξιώσεις, χορούς κ.λ.π.

’Έξοδα συμμετοχής εις τήν άνωτέρω 
έκδήλωσιν περιλαμβανομένων όλων τών 
γευμάτων, μεταφοράς είς χώρους έπισκέ- 
ψεως εντός τής ’Ολλανδίας, συμμετοχήν 
είς τάς κοινωνικάς έκδηλώσεις καί διαμο
νής είς ξενοδοχεΐον θά ανέρχονται περίπου 
είς 9.000 δραχμ. δι* έκαστον άτομον. Είς 
τό ποσόν αύτό δέν συ μπερ ιλαμβάνονται τά 
έξοδα μεταβάσεως καί έπανόδου είς ’Ολ
λανδίαν.

At αιτήσεις συμμετοχής είς τάς ώς άνω 
έκδηλώσεις θά πρέπει νά ύποβληθούν πρό 
τής 1-1-1978. Τό σύνολον τών προσκα- 
λουμένων δέν θά ύπερβαίνει τά 180 πρό
σωπα.

Είς Φιλλανδίαν θά πραγματοποιηθή τό

16ον Διεθνές Συνέδριον τού ’Εκτελεστι
κού Συμβουλίου τής ΙΡΑ. Τούτο θά λάβη 
χώραν είς τό Έλσίνσκι κατά τό χρονικόν 
διάστημα άπό 17-23 ’Ιουνίου 1978.

Κατά τήν διάρκειαν τού Συνεδρίου θά 
πραγματοποιηθούν διάφοροι έορταστικαι 
έκδηλώσεις, ώς έπισκέψεις είς τά άξιοθέα
τα τής πόλεως ταξίδια έντός τής Φιλ- 
λανδίας, έπίσημοι χοροί, δεξιώσεις κ.λ.π. 
είς τάς όποιας δύνανται νά λάβουν μέρος 
έκτός τών Συνέδρων καί άλλα μέλη τών 
διαφόρων Τμημάτων ΙΡΑ, μετά μελών 
τών οικογενειών των ή καί φίλων των. Ή  
διαμονή θά γίνη είς τό πολυτελές ξενοδο
χεΐον DIPODI καί είς τήν ’Αστυνομικήν 
Σχολήν. Τά έξοδα συμμετοχής είς τάς 
άνωτέρω έκδηλώσεις, έκτός τών τοιούτων 
μεταβάσεως καί έπιστροφής είς Φιλλαν- 
δίαν άνέρχονται: διά μέν τούς προτιθεμέ- 
νους νά διαμείνουν είς ξενοδοχεΐον 9.600 
διά δέ τούς είς τήν ’Αστυνομικήν Σχολήν, 
8.700 δραχμ.

ΟΙ έπιθυμούντες νά συμμετάσχουν είς 
τάς άνωτέρω έκδηλώσεις παρακαλοΰν- 
ται νά δηλώσουν τούτο έγκαίρως είς τόν 
Γεν. Γραμματέα τού Ελληνικού Τμήμα
τος Ταγματάρχην ΒΑΣΙΛΑΚΗΝ Κων[νον 
(Α.Τ. ’Ηλιουπόλεως Τηλέφ. 9919529) 
6στις θά μεριμνήση διά τήν λεπτομερή ένη- 
μέρωσίν των.
'Υπό τού Ελληνικού Τμήματος προγραμ

ματίζονται δύο έκδρομαί μελών του δι’ 
Εύρώπην. At έκδρομαί θά πραγματοποι
ηθούν τό προσεχές θέρος έν συνεργασία 
μετά τών κατά τόπους Τμημάτων. Ή  
άκριβής ήμερομηνία πραγματοποιήσεως, 
αί χώραι καί τό κόστος έκάστης έκδρομής 
θά άνακοινωθοΰν λεπτομερώς διά τού
Περιοδικού «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥ
ΛΑΚΗΣ».

2. 'Ως έγνώρισεν τό Γαλλικόν Τμήμα 
τήν προσεχή άνοιξιν πρόκειται νά έκδρά-

μουν είς τήν χώραν μας ύπέρ τά 200 μέλη 
του, τά όποια έπιθυμοΰν νά έλθουν είς 
έπαφήν μετά 'Ελλήνων συνάδελφων των. 
Τό Ελληνικόν Τμήμα έπ* ευκαιρία τής 
άφίξεως τών Γάλλων συναδέλφων, προ- 
τίθεται νά όργανώση έκδηλώσεις κατα 
τάς όποιας θά έλθουν σέ έπαφη τα μέλη 
άμφοτέρων τών Τμημάτων.

3. Τό Γαλλικόν Τμήμα διά τήν άνάπτυ- 
ξιν τών σχέσεων μεταξύ τών νέων μελών 
οικογενειών ’Αστυνομικών τών χωρών μας, 
διά τής άνταλλαγής έπιστολών, παρακαλεΐ 
τούς έπιθυμούντας νά άποστείλουν μέσω 
τής Γραμματείας τού Τμήματος μας τα 
ονοματεπώνυμα, τάς Διευθύνσεις των και 
τάς προτιμήσεις των ώς πρός την ηλικίαν, 
τό γένος, χόμπυ κ.λ.π. τών προσώπων 
μέ τά όποια έπιθυμοΰν νά έλθουν είς επαφήν.

Παρελήφθησαν ήδη έκ τού έξωτερικοΰ 
έμβλήματα (κοκάρδαι) τής Ένώσεως φε- 
ρόμεναι είς τό πέττο καί διατίθενται είς τα 
μέλη αύτής άντί 50 δραχμ.

5. Τά μέλη τού Ελληνικού Τμήματος 
τής ΙΡΑ τήν 1-10-1977 άνήρχοντο είς 
377, συνεχώς δέ ύποβάλλονται νέαι αιτή
σεις έγγραφής μελών.

Χρέος ενός έκάστου έξ ήμών είναι ή 
παρότρυνσις καί έτέρων συναδέλφων δια 
τήν έγγραφήν των, είς τρόπον ώστε τό 
Ελληνικόν Τμήμα νά καταστή έφάμιλλον 
τών Εύρωπαϊκών τοιούτων διά νά δυνηθή 
νά έκπληρώση τούς σκοπούς τής ίδρύσεώς 
του.

Δι’ τήν έγγραφήν μέλους άπαιτεΐται: οι 
ένδιαφερόμενοι νά είναι αστυνομικοί έν 
ένεργεία ή άποστρατεία, αιτησις έφ απλού 
χάρτου, μία φωτογραφία εν πολιτική 
περιβολή ή έν στολή καί 150 δραχμ. έτη- 
σίας συνδρομή . Ταύτα θα αποστέλλονται 
είς τόν Γεν. Γραμματέα Ταγματάρχην 
ΒΑΣΙΑΑΚΗΝ Κων[νον —Α.Τ. Ηλιου
πόλεως —’Αττικής (Τηλέφ. 9919-529).
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Εξάρθρωση έμπορων toC 
λευκόΰ θανάτου

ΜΕ ΠΟΙΚΙΛΙΑ άδικημάτων διανθί
ζεται και αυτός ο μήνας, πού μας άφησε 
μία πλούσια συγκομιδή από αξιόποινες 
πράξεις, κάθε είδους και κάθε κατηγορίας.
Οπωσδήποτε, όμως, τά ναρκωτικά έδέ- 

σποσαν και πάλι στό προσκήνιο, παρουσιά
ζοντας μια  ̂ιδιαίτερη έξαρση, γεγονός πού 
είχε σαν άποτέλεσμα τήν ένεργοποίηση, 
όπως πάντοτε καί έντατικοποίηση όλων 
των 'Υπηρεσιών Χωροφυλακής, οί όποιες 
διαλεύκαναν τά σοβαρότερα άπό τά άδι- 
κήματα του άνθρωποβόρου αύτοΰ κυκλώ- 
ματος. Πρώτη, λοιπόν, καί χαρακτηριστι
κή έπιτυχία ήταν ή άποκάλυψη «πολυεθνι- 
κης» σπείρας ναρκομανών, πού δρουσε 
στην Γλυφάδα, άπό τήν * Υποδιεύθυνση 
Ασφαλείας Προαστίων Πρωτευούσης, σέ 

συνεργασία με τό οικείο Παράρτημα 
’Ασφαλείας Χωροφυλακής. Τήν σπείρα 
αποτελούσαν "Αγγλοι, ’Αμερικανοί καί 
Ιταλοί, νεαροί κυρίως τουρίστες, οί όποιοι 

είχαν έγκαταστησει σέ δύο πολυτελή δια
μερίσματα στην Γλυφάδα ισάριθμους 
τεκέδες, μέσα στούς οποίους συναντιώντου-

σαν καί έκαναν όμαδική χρήση χασίς καί 
κοκαΐνης. Παράλληλα, όμως, έκτός άπό 
έντευκτήριο άργοΰ θανάτου, οί τεκέδες 
ήταν και άντρο οργίων, όπου έκαναν τήν 
εμφάνιση τους διάφοροι διερχόμενοι άπό 
την Αθήνα «τράνζιτ», μυημένοι θιασώτες 
τών ναρκωτικών, καθώς καί άλλοι διε
στραμμένοι «σεξομ&νείς». Ή  σπείρα 
συμπεριλάμβανε στούς κόλπους της καί.... 
έπιμελητεία προμήθειας καί διαθέσεως 
ναρκωτικών, ιθύνων νους τής οποίας 
ήταν ή Άγγλίδα «μπαργούμαν» "Αννα— 
Μάργκαρετ Σμίθ, 21 χρόνων. Τήν ωραία 
Άγγλίδα πλαισίωναν ό ’Ιταλός Φωτο
γράφος Άγκοστίνο Ραγκαλμοΰντο, 28 
χρόνων, ύπάλληλος μπάρ καί οί Αμερικα
νοί Ρίτσαρντ Κάρβερ, 25 χρόνων, Μπράιαν 
Τόνκιν, Γουάιν Ρουντον, Τόμας Ντίξον, 
19  ̂ χρόνων καί Ράντολφ "Ασουρτς, 28 
χρόνων, όλοι τους τακτικοί πελάτες τών 
μπάρ τής Γλυφάδας καί θερμοί θιασώτες 
τ&ν φύσεως ναρκωτικών, καθώς
χαι τών διαφόρων άλλων παραισθησιο- 
γόνων. Ή  παρακολούθηση τής όμά$ος 
άρχισε άπό το Παράρτημα ’Ασφαλείας 
Γλυφάδας, το οποίον μαζύ μέ άνδρες του 
Τμήματος Διώξεως Ναρκωτικών τής 
Υποδιευθυνσεως ’Ασφαλείας Προαστίων 

Πρωτευούσης, έντόπισε τά δύο διαμερί
σματα πού χρησίμευαν σάν ντεκέδες καί 
σαν άντρα οργίων στά μυημένα μέλη της.
Τό «ξήλωμα» τής σπείρας έγινε όταν 
έπισημάνθηκαν οί τακτικοί θαμώνες τών 
δύο διαμερισμάτων, οί περισσότεροι άπό 
τούς οποίους ήταν άλλοδαποί ή ύπάλληλοι 
καί μονιμώτεροι... τρόφιμοι διαφόρων 
κέντρων καί μπάρ τής περιοχής, οί οποίοι 
έκαναν χρήση ναρκωτικών. ’Από τήν πα
ρακολούθηση διαπιστώθηκε ότι ή Ά γγλί
δα «μπαργούμαν» συζουσε μέ τόν φερό- 
μενο ως αρχηγό τής σπείρας Νταίηβιντ 
Λοζένσκυ, πού κατά σύμπτωση τήν πε
ρίοδο έκείνη είχε φύγει στό έξωτερικό. 
Στήν, δικονομικά, άψογη κατ’ οίκον έρευ
να πού ένήργησαν οί άνδρες τής Ασφα
λείας, στά δύο συνεχόμενα διαμερίσματα 
τής ομάδος, βρήκαν 20 γραμμάρια χασίς, 
ποσότητα κοκαΐνης καθώς καί διάφορες 
σύριγγες. Κατά τήν σύλληψή τους ό

Ιταλός όμολόγησε ότι είχε άποκρύψει σέ 
έγκαταλελειμμένο αύτοκίνητο, άπέναντι 

M  σπ τ̂ ι του» ^ 0  γραμμάρια χασίς 
και ένα γραμμάριο κοκαΐνης. Τά δύο μέλη 

σπείρας ίσχυρίσθηκαν ότι τά ναρκω
τική έφερνε ό Λοζένσκυ καί, κατα τις 
πληροφορίες τους, τά άγόραζε άπό δύο 
άγνωστους. 'Ωστόσο άπό τήν πρόοδο τής 
άνακρίσεως - άποκαλύφθηκαν οί προμη
θευτές καθώς και οί κάτοχοι — καπνιστές. 
Συγκεκριμένα ό Κάρβερ κατείχε περί τά 
120 γραμμάρια, ένώ έν τφ  μεταξύ είχε 
προμηθεύσει μέ άνάλογη ποσότητα τούς 
άλλους τέσσερις συμπατριώτες του, οί 
όποιοι κατα τήν σύλληψή τους όμολόγη- 
σαν ότι έκαναν χρήση χασίς καί συγχρό
νως παρέδωσαν στά άστυνομικά όργανα 
τό.... κατεχόμενο ένεργητικό ύπόλοιπο...

Τα^ μέλη της σπείρας τών ναρκωτικών 
πού εξαρθρώθηκε πρόσφατα στην Θεσ
σαλονίκη άπό τήν ' Υποδιενθννσι Γένι- 

’Ασφαλείας τής πόλεως, έγκαιρα 
ευτυχώς και πριν άπλώσει τούς κατα
στρεπτικούς πλοκάμους και σέ άλλα θύ
ματα του άργοϋ θανάτου.
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ΔΕΥΤΕΡΟ παρόμοιο περιστατικό, μέ 
ημεδαπούς δράστες αύτή τήν φορά, άπο- 
καλύφθηκε άπό τήν 'Υποδιεύθυνση ’Ασφα
λείας Θεσσαλονίκης, πού συνέλαβε όλα 
τα μέλη τής όμάδος τών ναρκομανών, 
μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνετο 
καί μία^γλυκιά «Φροελάϋν», ή Κορνηλία 
Ριέλ τού Κλάους, 21 χρόνων, άπό τήν 
Στουτγάρδη τής  ̂Δυτικής Γερμανίας. 
Ια  άλλα μέλη τής όμάδος ήταν οί Δημή- 
τριος ΒΑΦ., 21 χρόνων, φοιτητής άπό 
την Δράμα, Βασίλειος ΔΗΤ., 23 χρό
νων, σπουδαστής, ’Ιωάν. ΚΕΡΑΜ., 20 
χρόνων, σπουδαστής καί Ίωάν. ΜΠΟΥΡ., 
22 χρόνων, ήλεκτρολόγος, όλοι έπίσης 
άπό^τήν Δράμα. Ή  συντροφιά τών νέων 
αύτών άνθρώπων είχε έπιδοθεΐ, μέ πολλή 
οιαθεση και δημιουργικό πνεύμα, στήν 
συγκέντρωση, προμήθεια καί έμπορία 
τών ναρκωτικών στήν περιοχή τής Θεσ
σαλονίκης. Παράλληλα, όμως, κρατούσε 
την άναγκαία ποσότητα γιά προσωπική 
χρηση τών μελών, ένώ ένα μεγάλο μέρος 
διοχέτευε στήν άγορά καί ιδιαίτερα στόν 
χώρο τών ναρκομανών, άπ* όπου είσέ- 
πραττε σεβαστά χρηματικά ποσά. Ή  
όλη δραστηριότητα τής καινούργιας σπεί
ρας δέν^ άργησε νά ύποπέσει στήν άντί- 
ληψη  ̂τών άγρυπνων άνδρών τής *Υπο- 
διευθυνσεως ’Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, 
οί οποίοι καί τήν έθεσαν σέ στενή καί 
συνεχή παρακολούθηση. Σέ λίγο σχετικά 
χρονικό διάστημα έντοπίσθηκαν όλα τά 
μέλη, καθώς καί ό τόπος τής... παρασυ
ναγωγής τους, γιαύτό καί οί άστυνομικοί, 
συνοδευόμενοι άπό τήν Δικαστική Αρχή 
τής^ πόλεως, έπισκέφθηκαν... «έθιμοτυ- 
πικά τό διαμέρισμά τους στήν όδό Αγίας 
Σοφίας 35, στό όποιο βρήκαν καί κατέ- 
σχεσαν: α) 36 πλακίδια ινδικής καννάβεως 

συνολικού βάρους 103, 4 γραμμα- 
Ρίων, β) 8 γραμμάρια κόκκων (σπόρων) 
του ιδίου ναρκωτικού, γ) δύο δέσμες σι- 
γαροχάρτων,^δ) ένα φιαλίδιο μέ 4 δισκία 
βαρβιτουρικοΰ «βάλιουμ» ε) διάφορες 
καπνοσύριγγες, στ) μία κόκκινη άλυσίδα 
1,50 μέτρο, ζ) μία σιδηρογροθιά καί η) 
μία εικόνα τής Αγίας Βαρβάρας μεγά
λ η  αρχαιολογικής άξίας.

Στήν άνάκριση όμολόγησαν ότι προω
θούσαν τό έμπόρευμά τους στούς ναρκο
μανείς, λανσαρονταξ σάν «κράχτη» τήν 
ώραία γερμανιδούλα καί έτσι έξοικονο- 
μούσαν ικανοποιητικές άπολαυές. Είχαν 
προγραμματίσει, μαλιστα, νά άρχίσουν 
και καλλιεργητική προσπάθεια γιά τήν 
έπέκταση τών έπαγγελματικών τους δρα
στηριοτήτων, γιαύτό είχαν προμηθευτεί 
8 γραμμάρια σπόρους ινδικής- καννάβεως, 
που προωριζαν νά φυτέψουν σέ άπομα- 
κρυσμένη δασική έκταση στήν περιοχή



τής Δράμας. Δέν όλοκλήρωσαν δμως, τό 
σχέδιό τους, γιατί ή παρέμβαση τής 
’Ασφαλείας Θεσσαλονίκης άνέκοψε τα 
έγκληματικά καί άνθρωποκτόνα σχέδιά 
τους.

Επιτυχίες στήν μάχη κατά 
τ<δν παρανόμων

ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ‘Υπηρεσίες τής Χωρο
φυλακής σημείωσαν ανάλογες έπιτυχίες 
στόν τομέα διώξεως των ναρκωτικών, 
καθώς καί άλλων παρομοίων έγκλημάτων 
πού κατάφεραν νά έξιχνιάσουν καί νά 
συλλάβουν τούς έπικίνδυνους δράστες. 
Παραθέτομε ένα μικρό «πότ-πουρί» από 
τής υπηρεσιακές έπιτυχίες τής Χωροφυ
λακής όλόκληρης τής χώρας.

Τό Τμήμα Ασφαλείας Προαστίων 
Κερκύρας συνέλαβε στό χωριό Κακαβάδες 
πέντε άλλοδαπούς (ένα Γάλλο καί τέσσε
ρις Ελβετούς), διότι ύστερα άπό έπίμονη 
καί έντατική παρακολούθηση διαπίστω
σαν ότι στό σπίτι πού διέμεναν, είχαν 
άποθηκεύσει 50 γραμμάρια Ινδικής καν- 
νάβεως, σέ ξερή φούντα, 250 γραμμάρια 
σπόρους του Ιδιου φυτού καί έναν αύτο- 
σχέδιο πρόχειρο λουλά. Επίσης σέ άφανή 
σημεία τής αύλής τού σπιτιού είχαν φυτέ
ψει 23 δενδρύλλια Ινδικής καννάβεως.

Τό Αστυνομικό Τμήμα τής όμορφης 
καί τουριστικής "Υδρας συνέλαβε, ύστερα 
άπό καλοστημένη ένέδρα πού είχε μεθο
δεύσει, Ιναν νεαρό «ποντικό» μέσα στό 
κατάστημα τής κυρίας Μαρίας ΣΠΗΛΙΩ- 
ΤΟΥ. Πρόκειται για τόν 14χρονο μαθητή 
Δημ. ΡΕΤ., ό όποιος είχε κατ’ έπανάληψη 
μπή μέ άντικλεΐδι στό κατάστημα, τής 
Σπηλιώτου καί εϊχε άφαιρέσει κατά 
δόσεις ποσόν άνω των 20.000 δραχμών.

Ή  ‘Υποδιοίκησις Χωροφυλακής Καρ- 
δίτσης συνέλαβε δύο νεαρές τσιγγάνες 
στό χωριό Λαμπερό τής δικαιοδοσίας της, 
οι όποιες μέ τήν μέθοδο τής μαγγανείας 
άφήρεσαν άπό τήν Bata σύζυγο Παναγιώ- 
του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, 60 χρόνων, τό πο
σόν των 30.000 δραχμών, για νά τής 
λύσουν δήθεν τά μάγια πού τής ... δυ
σκόλευαν τήν ζωή της.

Καί σάν «κλού» τού έγκληματικοΰ 
δειγματολογίου παρατίθενται δύο έπι
τυχίες τής ‘Υποδιευθύνσεως Ασφαλείας 
Θεσσαλονίκης *.

Πρόσφατα, τις μεταμεσονύκτιες ώρες, 
κατελήφθησαν έπ* αύτοφώρω καί συνε- 
λήφθησαν άπό όργανά της οί : α) Ήλίας 
ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ, 37 χρόνων, όδηγός καί 
β) Κυριάκος ΔΙΑΚΟΣ, έτών 49, έργάτης, 
διότι σέ γενόμενο έλεγχο διαπίστωσαν 
ότι ό πρώτος σάν όδηγός φορτηγού αύτο- 
κινήτου, πού έκτελοΰσε διεθνείς μεταφο
ρές, είχε παραβιάσει τήν πόρτα τού βα
γονιού — ψυγείου μέ κατάλληλη άφαίρεση 
τών μεταλλοσφραγίδων της καί μέσα 
στόν κενό χώρο είχε τοποθετήσει, μαζί 
μέ τόν συνεργάτη του, διάφορα άντικεί- 
μενα, τά όποια είχε εισαγάγει λαθραία 
άπό τό έξωτερικό. Μεταξύ αύτών ήταν 
κινηματογραφικές ταινίες πορνό, ραοιο- 
μαγνητόφωνα, ωρολόγια, άναπτηρες 
υγραερίου, ήλεκτρονικοι φορητοί κο- 
μπιοΰτερς, φιαλίδια άρωμάτων κ.ά.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ 
Άνθ)στής Χωροφυλακής

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΟΝΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΟΝ
Μια πρωτότυπη όσο καί ένδιαφέρουσα ύπό- 
θεσι πού απασχόλησε πρόσφατα τήν Ύπο- 
διεύδυνσι Γενικής ’Ασφαλείας Θεσσαλο
νίκης.
• Υπό:
Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Υ  Δ Α Κ Ο Υ Ρ Α  

Ταγματάρχου Χωρ)κής 
Προϊσταμένου Διώξεως Ναρκωτικών 

Υ . Γ . A . Θεσσαλονίκης

ΕΙΝΑΙ γνωστόν ότι ή έφευρετικότης 
τών τοξικομανών καί τών λαθρεμπόρων 
πρός άπόκρυψιν τών ναρκωτικών, ύπερ- 
βαίνει τά όρια καί τής πλέον τολμηρής 
φαντασίας.

’Ακριβώς έκ τού λόγου τούτου ή βε- 
βαίωσις τών άδικημάτων τής παρανόμου 
έμπορίας καί τής καταχρήσεως τών ναρ
κωτικών παρουσιάζει σοβαράς δυσχε- 
ρείας, εις τά έντεταλμένα τήν δίωξιν 
άστυνομικά όργανα.

Εις τήν πράξιν, άντιμετωπίσθησαν, 
κατά τό παρελθόν, πολλές περιπτώσεις, 
κατά τάς όποιας τοξικομανείς είχον το
ποθετήσει τά ναρκωτικά πρός άπόκρυψιν, 
εις φυσικάς κοιλότητας τού σώματός 
των ή καί τά κατέπιον άκόμη μέ τόν 
σκοπόν νά τά «άναζητήσουν» βραδύτερον.

Μέ παρομοίαν χαρακτηριστικήν περί- 
πτωσιν ήσχολήθη τελευταίως ή ‘Υπηρε
σία Διώξεως Λαθρεμπορίου Ναρκωτικών 
τής ‘Υποδιευθύνσεως Γενικής Ασφα
λείας Θεσσαλονίκης, ύπό τάς άκολούθους 
συνθήκας :

Προσφάτως, κατά γενόμενον αίφνι- 
διαστικόν έλεγχον, εις παράνομον χαρτο- 
παικτικήν λέσχην τού Συνοικισμού Κάτω 
Τούμπας Θεσσαλονίκης, μεταξύ τών 16 
συλληφθέντων άτόμων περιελαμβάνετο καί 
ό γνωστός μικρολαθρέμπορος ναρκωτι
κών καί τοξικομανής Σ.Δ.

Ό  Σ.Δ., ό όποιος εϊχεν έντός μικρού 
θυλακίου τής περισκελίδος του μικρά 
ποσότητα πλακιδίου Ινδικής καννάβεως, 
προφανώς διά νά τήν χρησιμοποιήση 
μετά τό πέρας τού παρανόμου παιγνίου, 
γνωρίζοντας ότι κατά τήν σωματικήν του 
έρευναν θά άνευρίσκετο ή «τσίκα» τού 
χασίς παρά τών Αστυνομικών όργάνων, 
μέ τάς έντεΰθεν σοβαράς δι* αύτόν συνε- 
πείας, έσκέφθη ότι έπρεπε οπωσδήποτε 
νά έξαφανίση τό έπικίνδυνον πειστήριον. 
Έ τσι σάν άποτελεσματικότερον τρόπον 
έπέλεξε τήν κατάποσιν άπό τού στόματος 
τού ναρκωτικού. Ή  κίνησις όμως τήν 
όποίαν έκανε έγένετο άντιληπτή παρά τών 
άστυνομικών όργάνων, τά όποια προ- 
σεπάθησαν νά τόν άποτρέψουν χωρίς 
όμως άποτέλεσμα. Ό  Σ.Δ. κατέπιε τό 
ναρκωτικό £αί έφαίνετο Ικανοποιημένος, 
νομίζοντας ότι είχε διαφύγει όριστικώς 
πλέον τάς ύποψίας καί τήν κατηγορίαν 
τού ναρκομανούς.

Δυστυχώς, όμως, διά τόν Δ.Σ. ή ύπό- 
θεσις δέν είχε λήξει, διότι τήν πρωίαν ή 
‘Υποδιεύθυνσις Γενικής Ασφαλείας Θεσ
σαλονίκης άπηύθυνε τήν άκόλουθον πα
ραγγελίαν, πρός τό Ιατροδικαστικόν καί

Τοξικολογικόν Έργαστήριον τού Άρι- 
στοτελείου Πανεπιστημίου :

«Άποστέλλομεν δι* όργάνων τής ‘Υπη
ρεσίας ήμών τόν Σ.Δ. κ.λ.π. καί παρακα- 
λοΰμεν όπως προβήτε εις τήν έξέτασιν 
τούτου καί δι* έκθέσεώς σας μάς γνωρί- 
σητε έάν ούτος φέρει έμφανή έξωτερικά 
γνωρίσματα έκ τής χρονιάς καταχρήσεως 
ναρκωτικών φαρμάκων ή ούσιών, δυνά- 
μενος νά χαρακτηρισθή ώς τοξικομανής 
κατά τήν έννοιαν τής διατάξεως τού 
άρθρου 13 τού Ν.Δ. 743J70.

Πρός τούτοις παρακαλοΰμεν όπως ή 
ύμετέρα έξέτασις έπεκταθή όπωσδήποτε 
καί έπί τών κοπράνων τού άνωτέρω, καθ’ 
όσον ούτος σήμερον καί ώραν 01.30', 
κατά γενομένην έρευναν κατέπιε, πρός 
άποφυγήν έπ* αύτοφώρω καταλήψεως, 
μικράν ποσότητα ναρκωτικών...............».

Τήν έπομένην έλήφθη ή άκόλουθος 
έκθεσις τού Τοξικολογικοΰ ’Εργαστηρίου 
ύπογραφομένη ύπό τού ‘Υφηγητοΰ κ. 
’Αναστασίου ΚΟΒΑΤΣΗ «............... μέ
ρος τών κοπράνων ύπεβλήθη εις Τοξικο- 
λογικήν έξέτασιν ώς άναφέρεται κατωτέ
ρω :

1. Αναζήτησις όργανικών δηλητηρίων 
τής κατηγορίας τών ψευδαισθησιογόνων 
Φαρμάκων (’Ινδική κάνναβις κ.λ.π.).

Πρός τούτοις τά κόπρανα κατόπιν 
όμοιογενοποιήσεως μετ’ άνύδρου θειϊκού 
νατρίου έξεχυλίσθησαν διά Κ—έξανίου. 
Ή· όργανική φάσις έξητμίσθη κατόπιν 
διηθήσεως καί τό ξηρό υπόλειμμα ύπε- 
βληθη εις άνάλυσιν διά τής χρωματογρα
φίας λεπτής στιβάδος. ‘Υγρόν άναπτύ- 
ξεως : Βενζόλιον καί 1 ο Jo DMF καί βα- 
φή διά άλκοολικοΰ διαλύματος 1 %2.4 
δίχλωρο—κινονο—χλωραμίδιον.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ : ΘΕΤΙΚΟΝ (+)
διά Ινδικήν κάνναβιν, ήτοι ένεφανίσθησαν 
αί τρεις χαρακτηριστικαί κηλϊδες τών 
βασικών συστατικών τής Ινδικής καννά
βεως, χρώματος κεραμερύθρου, αί όποΐαι 
τή έπιδράσει άτμών άερίου άμμωνίας 
έγένοντο πλέον έντονοι καί έφερον κυα- 
νοΰν περίγραμμα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ :
Έ κ τών άνωτέρω συνάγομεν ότι τά 

ληφθέντα έν τώ έργαστηρίω κόπρανα 
τού Σ.Δ., περιεΐχον τά βασικά συστατικά 
τής Ινδικής καννάβεως».

Κατόπιν τούτου ό Σ.Δ. μέ τήν εις βά
ρος του δικογραφίαν άπεστάλη συνοδεία 
καί ομοφωνία Άνακριτοΰ καί Είσαγγε- 
λέως προεφυλακίσθη, μέ τήν κατηγορίαν 
τής κατοχής καί χρήσεως Ινδικής καν
νάβεως.

*Έτσι λίαν συντόμως τάς Δικαστικάς 
Άρχάς Θεσσαλονίκης θά άπασχολήση 
μία πρωτοφανής, διά τά δικαστικά χρο
νικά, περίπτωσις.
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ΟΙ ΓΙΟΡΤΕΣ ήρθαν! Τά σπίτια στολίστηκαν. ΟΙ πόλεις λούζονται στό φως νύχτα καί μέρα. 
ΟΙ βιτρίνες των καταστημάτων έγιναν ωραίοι πειρασμοί. Σάν μυρμήγκια, οΐ άνθρωποι, κυκλοφορούν 
στούς δρόμους, στριμώχνονται στά καταστήματα, περιμένουν στις ούρές των λεωφορείων, φορτωμέ
νοι μέ τις γαλοπούλες τους, τά γλυκά τους καί τά δώρα τους. Γελαστά, χαρούμενα πρόσωπα, πού πε
ριμένουν τό χαρμόσυνο μήνυμα της Γεννήσεως. Εκείνου, πού έκήρυξε στόν κόσμο τήν άγάπη.

"Οταν χτυπήσουν οΐ καμπάνες, θά φορέσουν δλοι τά γιορτινά τους γιά νά πάνε στήν έκκλησία. 
Ύστερα θά γυρίσουν στό σπίτι, γιά νά γιορτάσουν τό μεγάλο γεγονός. θά καθήσουν γύρω άπό τό 
οικογενειακό τραπέζι, μπροστά στήν ψητή γαλοπούλα καί τά άλλα πλούσια φαγητά καί γλυκά, πού 
έτοίμασε ή μητέρα.

θά φάνε μέ δρεξι, θά γελάσουν, θά τραγουδήσουν, θ' άνταλλάξουν εύχές καί δώρα.
"Αλλοι τά προσφέρουν τά Χριστούγεννα, άλλοι τήν Πρωτοχρονιά. Δέν έχει σημασία.
Δώρα! Ή  μεγάλη στιγμή! Τά παιδιά θά πάρουν τά καινούργια παπούτσια τους τΙς κούκλες 

τους, τ' αύτοκίνητά τους, τΙς μπάλλες τους. Ή  μητέρα θά πάρη άπό τά χέρια τού συζύγου της τό 
βραχιόλι ή τό μαντώ, πού λαχταρούσε καί θά προσφέρη κι αύτή μιά φανταχτερή γραβάτα ή ένα 
κομψό άναπτήρα. 'Ανταλλαγή δώρων καί άγάπης, πού κάνει δλα τά πρόσωπα ν’ άκτινοβολοΰν άπό 
χαρά ·

"Ολα! Δυστυχώς, δχ ι . . .  "Ας διακόψουμε γιά λίγο τό έορταστικό συμπόσιό μας κι' άς ξαναβγού- 
με στούς δρόμους. Είναι σχεδόν έρημοι τώρα. Τά καταστήματα είναι κλειστά, άλλά οΐ βιτρίνες τους 
λαμποκοπούν στολισμένες, συνεχίζουν τήν πρόκλησί τους. ΟΙ ωραίοι πειρασμοί δέν έχουν έξαντλη— 
θή. ΟΙ βιτρίνες δέν άδειασαν. Καί, μπροστά σ’ αύτέςτίς βιτρίνες νά ένα παιδάκι, κι* ένα άλλο, κι’ 
άλλα πολλά. . .  ΤΙ κάνουν τά παιδιά αύτά μπροστά στίς βιτρίνες; Γιατί δέν είναι στά σπίτια τους, μαζί 
μέ τούς γονείς τους, γύρω άπό τό οικογενειακό τραπέζι;

Κυττάζουν. Προσπαθούν νά χορτάσουν μέ τά μάτια αύτό πού κανένα φιλικό χέρι δέν θά βρεθή 
νά τούς τό προσφέρη . Αύτά τά γλυκά, αύτά τά δμορφα παπούτσια, αύτά τά παιγνίδια, κανένας δέν θά 
βρεθή νά τούς τ* άγοράση. Γιατί τά παιδάκια αύτά, δέν έχουν γονείς, δέν έχουν οικογένεια, δέν 
έχουν Ισως σπίτι, ούτε και τραπέζι γιά νά καθήσουν, δπως δλα τά παιδιά τού κόσμου μπροστά στίς 
λιχουδιές πού έτοίμασε ή μαμά. Δέν θά δούν στημένο γι' αύτά χριστουγεννιάτικο δέντρο, φορτωμένο 
δώρα.

Αύτά τά παιδιά είναι τ' άπόκληρα τής μοίρας, τά όρφανά, τά έγκαταλελειμμένα. Ή  στρατιά 
τών φτωχών καί τών λησμονημένων.

Γι' αύτά τά παιδάκια, δέν ύπάρχουν Χριστούγεννα, δέν ύπάρχει Πρωτοχρονιά. ΟΙ μέρες αύτές, 
είναι μόνον κρύες χειμωνιάτικες μέρες γι' αύτά. Μέ βροχές Ισως, μέ κρύο καί μέ παγωνιά. Καί μέ 
τόσους πειρασμούς, μέ τόσους άνεκπλήρωτους πόθους! "Αν τούλάχιστον, δέν ύπήρχαν αυτοί οΐ πει
ρασμοί · · ·

Καί τό χριστουγεννιάτικο μήνυμα. Τό κήρυγμα τής άγάπης, τΐ έγινε γι'*αύτά;
Είναι καιρός νά κυττάξουμε γύρω μας, Νά άναπολήσουμε τή νύχτα τής Γεννήσεως. Καί ν 

άνοίξουμε τΙς καρδιές μας. Γιατί τά Χριστούγεννα είναι ή γιορτή τής καρδιάς. Καί, πρό παντός, είναι 
ή γιορτή τών παιδιών. "Ολων τών παιδιών.

Βέβαια, στήν έποχή μας, τά περισσότερα παιδιά συμμετέχουν στή χαρά τών Χριστουγέννων. 
Ύπάρχουν, δμως, άκόμα φτωχά κι* άπόκληρα παιδιά, τά ματάκια τους άνοίγουν μέ λαχτάρα μπρο
στά σ' δλους αύτούς τούς θησαυρούς, πού προσφέρονται σ' αύτους που μπορούν νά τους άποκτήσουν. 
Ύπάρχουν παιδιά, χωρίς γονείς ή μέ πολύ φτωχούς γονείς, πού δέν έχουν ούτε ένα στοργικά νουνό, 
ούτε μιά καλή θεία. Γι’ αύτά τά παιδιά, τά ρούχα πού δέν χωρούν πιά στά παιδιά μας, τά περισυνά 
παιγνίδια κάτι άπό τό πλεόνασμα ή τό ύστέρημά μας, μπορούν νά γίνουν πηγές χαράς, νά έπανορθώ- 
σουν ώς ένα βαθμό τήν άδικία τής τύχης. Καί, δίνοντας χαρά στ* άπόκληρα παιδιά, δίνουμε στα 
Χριστούγεννα τό άληθινό ν ό η μ ά  τους.



Πανοσ. ’Αρχιμανδρίτου 
Κ Ω Ν) Ν Ο Υ Ο Ι Κ Ο Ν Ο ΜΟ Υ  

Ίεροκήρυκος
Ίεράς Μητροπόλεως Πατρών

X PIC X O C
Γ Θ Ν Ν Χ -
X X I

A O I X C X -

Όποια νύξ Ιερ ά ! Όποια νύξ 'Α
γία! Όποια νύξ σωτήριος! 'Οποία 
νύξ ιστορική ή «αγία νύκτα ή Χρι
στουγεννιάτικη».

«'Ωσάν άπόψε κατέβηκε δ Θεός 
εις τήν γην και ήλλαξεν ή κατεύθυν- 
σις και ή προοπτική του κόσμου, 
ώστε δ άνθρωπος νά μή ήμπορή 
πλέον νάάναπαύεται εις τήν φθηνήν 
ζωήν του...διότι δ Χριστός μάς έπέ- 
ταξε έξω άπό τά έδάφη μας, τά όποι
α ήσαν ή ήδυπάθεια, ή φιλαργυρία 
και ή πλεονεξία, ή έκμετάλλευσις 
του πτωχού άπό τον ισχυρόν, ή άδι- 
κία και ή υπερηφάνεια και μάς 
έδειξε «τήν δδόν και τήν άλήθειαν».

"Αγια νύκτα... Κάτω άπό τον πα
γερό χειμώνα της—τόπον τής ήθι- 
κοπνευματικής παγερότητος — και 
τό βαθύ της σκότος —είκών φοβερά 
τής πανανθρώπινης άμαυρότητος 
καί του άπαισίου σκοτασμού δια
νοιών και συνειδήσεων—ή άνθρω- 
πότης έκπροσωπουμένη άπό τούς 
άπλοΐκούς ποιμένας — είδε φως 
μέγα και ήκουσε τήν γλυκυτάτην 
μελωδίαν τού ’Αγγέλου τού Θεού: 
«Έτέχθη ύμΐν σήμερον ΣΩΤΗΡ... 
Δόξα έν 'Υψίστόις Θεω, καί έπί 
γής ειρήνη, έν άνθρώποις εύδοκία».

Μυστήριον μέγα καί παράδοξον 
θαύμα έορτάζεται σήμερον: Ή  
ένανθρώπησις τού Θεού. Ή  κατά 
σάρκα καί έκ Πνεύματος 'Αγίου καί 
έκ τής Άειπαρθέχου Μαρίας Γέννη- 
σις τού Κυρίου ήμών ’Ιησού Χρι
στού διά τήν σωτηρίαν καί τήν 
άγάπην τού άνθρώπου. Τό νόημα 
τών Χριστουγέννων είναι τούτο:
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Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣΥΝΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

«Συγκινητική κάθοδος του Παντο
δυνάμου Θεοϋ καί άνοδος τιμητική 
τοϋ ούτιδανοϋ άνθρώπου. Έναν- 
θρώπησις τοϋ δεδοξασμένου Θεοϋ 
καί θέωσις τοϋ έκπεσόντος άνθρώ
που».

Παραστατικώτατα γράφει ό 'Ιε
ρός Χρυσόστομος:
«Θεός έπί γης, άνθρωπος έν ούρανφ
.... θάνατος λέλυται, παράδεισος
ήνέωκται, κατάρα ήφάνισται.....
έγεννήθη τοίνυν κατά σάρκα ίνα 
γεννηθής κατά πνεϋμα».

Ή  μεγάλη αυτή καί παγκόσμιος 
χαρά έκ των ουρανών, έκ τής έναν- 
θρωπήσεως τοϋ Κυρίου καταργεί 
είς τέλος τήν έπί αιώνας όλοκλή- 
ρους λύπην τής προμήτορος Εΰας. 
Αΰτη δι’ άπάτης τοϋ Διαβολέως 
δφεως έξωρίσθη τοϋ Παραδείσου 
τής τρυφής καί τής άλήκτου έν τφ 
Θεφ χαράς, συμπαρασύρουσα μεθ 
έαυτής καί τόν Άδάμ καί άπαν τό 
άνθρώπινον γένος. Είναι ή πραγμα- 
τικότης τοϋ προπατορικοϋ άμαρ- 
τήματος. Καί τά φοβερά του άπο- 
τελέσματα: Τήν συσκότισιν τοϋ 
νοός, τήν έξασθένησιν τής θέλη
σε ως καί τήν άμαρτωλόν κλί- 
σιν τής καρδίας. Έκτοτε ό άνθρω
πος έπλανάτο ζητών διακαώς νά έπι- 
στρέψη εις τήν πρώτην μακαριό
τητα. Εις τήν προσπάθειάν του 
αυτήν δημιουργεί ίδικά του φιλο
σοφικά συστήματα καί τάς λεγο- 
μένας Φυσικάς θρησκείας. Τίποτε 
δέν τόν Ικανοποιεί όμως. Τίποτε 
δέν τόν λυτρώνει.

« Ό  άρχαϊος Ελληνικός πολιτι
σμός έστηρίζετο εις τήν πίστιν δτι 
ό άνθρωπος ώθούμενος από τά έν 
αύτφ καλά καί θεία στοιχεία, ήδύ- 
νατο νμ άνέλθη διά τών Ιδίων δυνά
μεων προς τά άνω, πρός τόν Θεόν, 
διότι παρεγνώριζον τότε τό μέγεθος 
καί τήν δύναμιν τής άμαρτωλότητος 
τών άνθρώπων. Ό  άρχαϊος δηλ. πο
λιτισμός έκφράζει τήν άνοδον τής 
άνθρωπότητος διά τών ιδίων της 
δυνάμεων πρός τόν έπέκεινα τών 
αισθητών άόρατον καί τέλειον κό
σμον τών ιδεών.

Ό  Χριστιανισμός άντιθέτως έκ- 
φράζει άντίθετον φοράν καί κίνησιν. 
Διδάσκει ούτος καί διακηρύττει τήν 
κάθοδον τοϋ Θεοϋ πρός τόν άνθρω
πον τόν όποϊον βοηθεϊ νά άνέλθη 
πρός τά άνω. Ό  Θεός κατέρχεται 
εις τήν γήν ίνα ήμεϊς άνελθωμεν 
είς τόν ουρανόν».

Ή λθε λοιπόν τό «πλήρωμα τοϋ 
χρόνου», δηλ. δταν συνεπληρώθη 
ό χρόνος τής ψυχολογικής προπα- 
ρασκευής τοϋ άνθρώπου διά νά 
δεχθή τόν Λυτρωτήν. Καί έρχεται 
ό Θεάνθρωπος Κύριος δχι μετά 
«παρατη ρήσεως» ώς έγκόσμιος Δυ
νάστης, άλλ’ ώς άσημον καί ταπει
νόν Βρέφος, έσπαργανωμένον, 
«κείμενον έν τή Φάτνη». Τήν άπει
ρον αύτήν ταπείνωσιν καί άνοχήν 
καί έξουθένωσιν τοϋ Βασιλέως τών 
ούρανών καί τής γης, δ ’Απόστολος 
Παϋλος όνομάζει Κ Ε Ν Ω Σ I Ν. 
Γράφει: «έαυτόν έκένωσεν μορφήν 
δούλου λαβών, έταπείνωσεν έαυτόν

μέχρι θανάτου» (Φιλιπ. β' 6—7). 
«ΔΓ ήμάς έπτώχευσεν, πλούσιος ών, 
ίνα ύμεΐς τή έκείνου πτωχείςι πλου- 
τήσητε» (Β' Κορ. η" 2).

Ό λ ο  τόΜυστήριον τής Πίστεώ; 
μας, δλον τό Δώρον τών Χριστου
γέννων περιέχεται εις τό «Πανευαγ- 
γέλιον» τής Καινής Διαθήκης: 
«Θεός έφανερώθη έν σαρκί» (Α 
Τιμ. γ ' 16).

Ό  Κύριος έρχόμενος είς τήν γήν 
μας, γεννάται ύπερφυώς καί άπορ- 
ρήτως ώς άνθρωπος «διεξάγει τόν 
Θεάνθρωπον άγώνα του, ίδρύει έπί 
τοϋ έαυτοϋ Του, τοϋ Θεανθρώπου, 
τήν Εκκλησίαν διά νά σώζη διά 
τοϋ έαυτοϋ του τόν άνθρωπον άπό 
τήν άμαρτίαν, άπό τόν θάνατον καί 
τόν Σατανάν, όδηγών αύτόν διά τών 
'Αγίων Μυστηρίων καί τών 'Αγίων 
’Αρετών πρός τήν Θεανθρωπίνην 
τελειότητα».

ΚΑΙ ΗΜΕΙΣ;
Ήμεϊς άντί τών μεγάλων Αυτοϋ 

ευεργεσιών—φανερών καί άφανών 
τί θά προσφέρωμεν εις τόν Λυτρω
τήν μας; Φυσικά δχι έπειδή εχει 
άνάγκη ό Κύριος. Ήμεϊς έχομεν 
χρέος καί πρέπει νά έκπληρωθή. 
Έρωτώμεν μετά τοϋ ίεροϋ Ύμνω- 
δοϋ: Τί σοι προσενέγκωμεν, Χρι
στέ δτι ώφθης έπί γής ώς άνθρωπος 
δι* ήμάς; Ή  άπάντησις είναι μία 
καί άπλή: 'Ολόψυχη άφοσίωσις. 
Συνέπεια καί ύπακοή πρός τό "Αγι
όν του Θέλημα. Καί τό θέλημά 
του είναι δ «άγιασμός ήμών». Αυ
τό άς γίνη τό δώρο μας.
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Τ ο Ο κ.
Γ. Β. ΙΩΑΝ Ν ΙΔΗ  
Δημοσιογράφου - Λογοτέχνου

ΤΟ έθιμο είναι παλιό. Τόσο πα
λιό, ώστε νά χάνεται στα βάθη τών 
αΙώνων. Μερικοί μάλιστα, πιστεύ
ουν δτι μάς έρχεται άπ’ τΙς άρχαΤες 
διονυσιακές γιορτές. Γιατί καί τό
τε, τά παιδιά «ΐά έλεγαν», όπως καί 
σήμερα περίπου, κρατώντας έναν 
κλάδο έλιάς ή δάφνης, περιτυλι- 
γμένο μέ προβατίσιο μαλλί. Τόν 
κλάδο αυτό, τόν έλεγαν Έρεσιώνη, 
πού βγαίνει άπό την λέξι έριον. 
Συμβόλιζε δέ τήν γονιμότητα καί 
τήν εύφορία. Μπορεί νά είναι κι 
έτσι. ’Αλλά τό πιό σίγουρο είναι, 
δτι τό έθιμο κρατάει άπ’ τήν προ- 
βυζαντινή έποχή. Τότε άκόμα, πριν 
άπ’ τόν τέταρτο αΙώνα, ή γέννησι 
τοϋ Χριστού πανηγυριζόταν τήν 
πρώτη τοϋ έτους, μέ εύχές καί συμ
πόσια γιά τόν καινούργιο χρόνο, 
δπως συνήθιζαν οΐάρχαΐοι Ρωμαίοι.

’Επειδή, λοιπόν, τό έθιμο θεω
ρήθηκε ώς είδωλολατρικό, γΓ αύ- 
τό καί τά Κάλαντα είχαν άπαγο- 
ρευθή άπ’ τούς Πατέρες τής ’Εκ
κλησίας, πού προσπαθούσαν ν’ 
άπομακρύνουν τούς πιστούς άπό 
τις άναμνήσεις τού παρελθόντος.

Παρ’ δλες τΙς άπαγορεύσεις δμως 
τό έθιμο διατηρήθηκε. Καί μάλι
στα, ώς τήν έποχή μας.

Άκόμα καί σήμερα, δχι μόνο 
στά χωριά και στα νησιά μας, άλλα 
και μέσα στήν Αθήνα, άκοΰμε 
κάθε παραμονή Χριστουγέννων, 
Πρωτοχρονιάς καί Φώτων, νά τά 
«λένε» τά παιδιά στίς γειτονιές, 
στούς δρόμους, στά τρόλλεϋ και 
στά λεωφορεία.

Ούτε έπί Τουρκοκρατίας δέν 
σταμάτησαν ποτέ. Οί κατακτηταί 
έπέτρεπαν στά παιδιά νά γυρίζουν 
άπό πόρτα σέ πόρτα - έπειτα άπό 
γερό «μπαξίσι», πού έδιναν οί 
άρχοντες Αθηναίοι στούς άγά- 
δες. Τά ύποχρέωναν, δμως, νά 
χτυπούν, έκτός άπό τό «τριγωνάκι» 
τους κι’ ένα μικρό «τουμπελέκι»—  

Τόν καιρό, πού δέν είχε άπελευ- 
θερωθή ή ’Αθήνα άκόμα - καί γε
νικά, ή Ελλάδα - τά Κάλαντα 
είχαν συμβολικό χαρακτήρα. Πολ
λά μάλιστα, άπό τά «άσματα», πού 
έλεγαν τότε, είχαν ύπονοούμενες 
φράσεις, σάν καί τούτη: «Κυρά 
ψηλή, κυρά χρυσή, κυρά καμα- 
ρωμένη — δντας θέ νάρθη κι’ ό

καιρός ν’ άστράψη πάλι τ’ άστρο» 
ή, «έάν είναι τώρα σκοτεινά καί 
σβυοϋνε τά έπουράνια ·— γοργά 
θά φύγη ή καταχνιά καί θά φωτίση 
ό κόσμος».

Τά παιδιά, δπως καί τώρα, άφοϋ 
ζητούσαν τήν άδειαν άπ’ τούς οι
κοδεσπότες μέ τήν καθιερωμένη 
φράσι — «Νά τά πούμε», άρχιζαν 
νά ψέλνουν μέ τις ώραΐες φωνές 
τους τά Κάλαντα.

Πρέπει νά σημειώσουμε, δτι 
κάθε μαχαλάς κάθε «καντούνι» 
είχε καί τό δικό του τραγούδι, τό 
δικό του σκοπό. "Ολα δμως, άρχι
ζαν μέ τό γνωστό: «Χριστούγεννα 
πρωτούγεννα, πρώτη χαρά τού χρό
νου» καί κατέληγαν στά έγκώμια: 
ό οικοδεσπότης ήταν πάντοτε «εύ- 
γενικός άφέντης» καί ξεχωριστός 
στόν τόπο του σάν τ’ άργυρό φεγ
γάρι: «Ή οικοδέσποινα» πάλι ήταν 
«άρχόντισσα» «κυρά» καί «κυρά 
ψηλή, κυρά λιγνή, κυρά καμαρο- 
φρύδα», πού είχε πάρει τήν «άσπρά- 
δα τού χιονιού» καί «τού χελιδο
νιού τή χάρι».. . .  Θαυμαζόταν ιδιαί
τερα ό πρωτότοκος τού σπιτικού, 
«όπώχει πλάτες κι’ άρματα κι’ 
άρμούς γιά τό λιθάρι» καί «χέρια 
γοργοκίνητα, πού ξέρουν νά σαϊ
τεύουν — χρυσαϊτούς καί γέρανους 
καί λιμπιστά κοράσια».

Κανένα σπίτι δέν έκλεινε τήν 
πόρτα του στούς Καλαντιστές τών 
Χριστουγέννων. Τά παιδιά, πού, 
έκτός άπ’ τά «τριγωνάκια» καί τά 
«τουμπελέκια» τους κρατούσαν 
φαναράκια άπό κολοκύθες καί 
ξύλινα όμοιώματα καραβιών, έμ
παιναν στό «θυροστάσιο» — δπως 
έλεγαν τότε τόν διάδρομο, τό χώλ— 
καί τραγουδούσαν δλα μαζί τά 
Κάλαντα. Κι’ ένώ ό νοικοκύρης 
τού σπιτικού — άν ήταν πλούσιος— 
τούς κολλούσε στήν «κούτρα» άση- 
μένια γροσάκια ή καί φλουριά πό
τε - πότε, ή νοικοκυρά τούς γέμιζε 
τό ζεμπίλι μέ φρούτα, ξηρούς 
καρπούς, σουσαμόπιττες, μπακλα
βάδες, χριστόψωμα καί «σεκέρια». 
Τά παιδιά έφευγαν εύχαριστημένα 
καί πήγαιναν νά συνεχίσουν άλλοϋ.

Αλλά καί μετά τήν άπελευθέ- 
ρωσι άπό τόν ζυγό τού κατακτη- 
τοΰ, τά Κάλαντα συνεχίστηκαν. 
Καί, δχι μόνο άπό τά παιδιά, άλλά 
κι’ άπό τούς μεγάλους. Κάθε πα
ραμονή Χριστουγέννων, ή ’Αθήνα 
γέμιζε άπό χωρικούς πού κατέβαι
ναν άπ’ τά Μεσόγεια, γιά νά τά 
«πούνε». "Ολοι φορούσαν κατά-

λευκες φουστανέλλες καί γύριζαν 
στούς δρόμους μέ πίπιζες, κλαρίνα 
καί τούμπανα. Δέν πρέπει νά νομί
ση κανείς, δτι οί χωρικοί αύτοί 
έβγαιναν γιά νά μαζέψουν πεντα
ροδεκάρες. Κάθε άλλο, Οί περισ
σότεροι άπ’ αύτούς ήταν πλούσιοι, 
είχαν δικά τους βοσκοτόπια κι’ 
άμέτρητα κοπάδια. Απλώς, ήθελαν 
νά δείξουν τή χαρά τους γιά τήν 
γέννησι τοϋ Χριστού. Δέν δεχόν- 
τουσαν καμμιά προσφορά έκτός 
άπό κανένα «ποτηράκι» τσικου- 
διάς ή μαστίχας. ’Αλλά, άπό πόρτα 
σέ πόρτα κι’ άπό ποτηράκι σέ πο
τηράκι, γινόντουσαν σκνίπα.

Τότε ξεκινούσαν δλοι μαζί καί 
πήγαιναν έξω άπ’ τά άνάκτορα γιά 
«νά τά πούνε στόν τιμημένο βασι
λιά καί στήν κυρά βασίλισσα». 
Κι’ άφοϋ τά «έλεγαν» κι’ άνάγκα- 
ζαν πολλές φορές τούς «υψηλούς 
άρχοντες» νά βγούνε στό μπαλκόνι 
καί νά χαιρετήσουν τούς Ιδιόρ
ρυθμους έπισκέπτες, παρατούσαν 
τά Κάλαντα κι’ άρχιζαν τό Τσάμι
κο ή τήν Καραγκούνα. Ήταν χαρά 
Θεού νά τούς βλέπη κανείς νά 
χορεύουν. Καί τό πανηγύρι αύτό, 
αύτή ή γιορτή, κρατούσε ώς άργά 
τή νύχτα, είτε έβρεχε, είτε χιόνιζε, 
είτε έκανε δυνατό κρύο. "Υστερα, 
μέ φωνές καί τραγούδια πάλι, έπαιρ
ναν τό δρόμο τής έπιστροφής, μέ 
τ’ άλογά τους, τά μουλάρια τους 
καί τά γαϊδουράκια τους.

Είχαν όμορφιά τόν καιρό έκεΐνο 
τά Κάλαντα, γιατί ήταν πιό γνήσια, 
πιό αύθόρμητα, πιό άληθινά. Σή
μερα, οί μεγάλοι Καλανταριστές 
γυρίζουν καί πάλι στούς δρόμους 
καί τά «λένε». Ό  σκοπός τους, 
δμως, είναι άλλος. ΚΓ ύστερα τά 
Κάλαντα δέν τραγουδιούνται πιά 
άπό γνωστές χορωδίες, μέ μαντο
λίνα καί κιθάρες — δπως γινόταν 
έπί Γεωργίου τοϋ Α' — ή δέν τ’ 
άκοΰμε πιά άπό τις ρομβίες καί 
τις χρυσοστολισμένες λατέρνες. 
Σήμερα, τά Κάλαντα «έκπολιτίστη-
καν» καί__ βιομηχανοποιήθηκαν,
σύμφωνα μέ τό γενικό πνεύμα τού 
«έκσυγχρονισμοΰ», άφοϋ μάς τά 
σερβίρουν μέ... .  πίκ-άπ! Μόνο, 
ώστόσο, στά παιδικά «τριγωνάκια» 
καί στίς γλυκές τρυφερές φωνοϋ- 
λες, παραμένει πάντα άκόμα τό 
γνήσιο κελάρυσμά τους:

Καλήν έσπέραν άρχοντες, άν 
είναι όρισμός σας.

Χριστού τήν θείαν γέννησιν, 
νά πώ στ’ άρχοντικό σας....
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ΧΑΡ. ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΑΟΥ 
Ανθυπομοιράρχου

«Χριστός έπί γης». Ό  Χριστός, 
δηλαδή, έπι τής γης! Αιότι μέ τήν 
γέννησαν του Ίησοϋ Χρίστου εις 
τήν Βηθλεέμ ό «Θεός έφανερώθη 
έν σαρκί» «έπι τής γής ώφθη και 
τοις άνθρώποις συνανεστράφη». 
«Ό λόγος σάρξ έγένετο και έσκή- 
νωσεν έν ήμίν».

Εις τούς Ίσραηλίτας τήν γέννη- 
σιν τοϋ Μεσσίου προανήγγειλαν 
οι Προφήται. Εϊς τούς είδωλολά- 
τρας όμως τής ’Ανατολής τό χαρ
μόσυνο ν γεγονός διεκήρυξαν οί 
άστρολόγοι, μελετώντες τον ένα
στρον ούρανόν. Οί Μάγοι, σοφοί 
άστρολόγοι τής έποχής έκείνης, 
άναζητοϋν, με όδηγόν τον υπερ
φυσικόν άστέρα, τον γεννηθέντα 
Σωτήρα. Τον άναζητοϋν μέ πόθον. 
Έγκαταλείψαντες τήν πατρίδα 
των, τήν οίκογένειάν των, τάς Απα
σχολήσεις των, άνεχώρησαν από 
τά βάθη τής Ανατολής εις τήν 
Παλαιστίνην. Έρχονται έκει όπου 
τό "Αγιο Βρέφος, ό άναμενόμενος 
Λυτρωτής, ό κοσμοπόθητος Σω- 
τήρ, έγκατέστησε τό βασίλειόν 
του, και εις ταξειδιώτας πού συ
ναντούν Απευθύνουν μέ φλογερόν 
ζήλον «Που έστιν;»ποϋ είναι; που 
ευρίσκεται; ποϋ είναι τό άνάκτο- 
ρόν του; ποϋ κατοικεί;

Ποιον άραγε άναζητοϋν; Χάριν 
τίνος ύπεβλήθησαν εις τάς θυσίας

ταύτας, τούς κόπους και τά τόσα 
έξοδα; Τά πολύτιμα δώρα διά ποιον 
τά προορίζουν; Ποιος άξίζει τό
σων θυσιών; Ή άπάντησις εις τό 
έρώτημα τοϋτο είναι μία. ’Αναζη
τούν τον Αναμενόμενον Λυτρωτήν, 
τον κοσμοπόθητον Σωτήρα τοϋ 
Κόσμου, «ποϋ έστιν ό τεχθείς βα
σιλεύς τών ’Ιουδαίων;». ’Ιδού λοι
πόν τί έρωτοϋν οί Μάγοι τής ’Ανα
τολής. ’Ιδού διά ποιον ύπεβλήθη
σαν είς θυσίας καί κόπους.

’Αντίθετα όμως προς τούς Σο
φούς Μάγους, οί άρχοντες καί ό 
λαός τών ’Ιουδαίων άντί νά χαί
ρουν, διότι «έξ αύτών ό Χριστός 
τό κατά σάρκα», διότι άπό αυτούς, 
άπό τό Ίσραηλιτικόν έθνος κατά
γεται ώς προς τήν άνθρωπίνην 
φύσιν του ό ένανθρωπήσας Υιός 
τοϋ Θεού, ό Κύριος ’Ιησούς, αΰτοί 
άδιαφοροΰν τελείως, ώσάν νά μήν 
συνέβη τίποτε Απολύτως. Ό  Βα
σιλεύς Ηρώδης όμως άγωνιά. ’Α
γωνία διά τον θρόνον του καί άνα- 
ζητα τρόπον έξοντώσεως τοϋ Σω- 
τήρος. Εις τήν Αγωνιώδη καί ϋπου- 
λον έρώτησίν του «ποϋ ό Χριστός 
γεννάται» οί Αρχιερείς καί διδά
σκαλοι τοϋ Μωσαϊκού Νόμου Απαν
τούν, «έν Βηθλεέμ τής Ίουδαίας». 
Πέραν αυτού άδιαφοροΰν. Οί Μά
γοι όμως, πρωτοπόροι τών πιστών, 
όδηγούμενοι άπό τον υπερφυσικόν

902



καί μυστηριώδη ’Αστέρα, έφθασαν 
εις τήν Βηθλεέμ. Προνομιούχοι 
καί πανευτυχείς άνθρωποι οί Μά
γοι. Θείςι χάριτι καί πίστει στα
θερή, μαζί με τούς άπλοϊκούς ποι
μένας υπήρξαν οί πρώτοι προσκυ- 
νηταί Του. Δέν υπήρξαν όμως μό
νον οί πρώτοι προσκυνηταί Του, 
άλλά καί οί πρώτοι χορηγοί, οί 
πρώτοι δωρηταί Του. Μόλις είδαν 
τό Πανάγιον Βρέφος εις τήν άγκά- 
λην τής Παρθένου Μητρός Του, 
«πεσόντες προσεκύνησαν αύτώ, καί 
άνοίξαντες τούς θησαυρούς αυτών, 
προσήνεγκαν αύτώ δώρα, χρυσόν 
καί λίβανον καί σμύρναν».

Ταϋτα έπραξαν οί Μάγοι πλη- 
ροφορηθέντες τήνγέννησιντοϋ Σω- 
τήρος. Έπέδειξαν ζήλον θερμόν, 
πίστιν άκλόνητον, καρτερικότητα 
καί ύπομονήν, ύπεβλήθησαν εις 
στερήσεις, κόπους καί θυσίας. 
Άλλ* άρα γε έμεΐς σήμερα έπι- 
δεικνύομεν τον αύτόν με τούς 
Μάγους ζήλον, διά νά άνεύρωμεν 
καί νά προσφέρωμεν τά Ιδικά μας 
δώρα; Έρωτώμεν καί έμεις «που 
έστιν;» που είναι, εις ποιον σύγ
χρονον σπήλαιον, εις ποιαν πενι- 
χράν καλύβην; Έχομεν υποβάλει 
τον έαυτόν μας εις στερήσεις, θυ
σίας χάριν αύτοϋ, όστις έγεννήθη 
δι' ή μας; Παράδοξος καί περίερ
γος έρώτησις θά εΐπη κανείς. Ό μως 
έχει νόημα καί περιεχόμενον.

Κατά τήν ήμέραν τής δευτέρας 
παρουσίας, όταν θά καθίση έπί 
θρόνου φοβερού διά νά κρίνη τον 
κόσμον, «ό έν σπηλαίφ γεννηθείς 
καί έν φάτνη άνακλιθείς διά τήν 
ήμών σωτηρίαν» Κύριος, ώς αιτίαν 
τής άμοιβής τών δικαίων καί εύσε- 
βών όλων τών Χριστιανικών αιώ
νων θά εΐπη τούς βαρυσημάντους 
έκείνους λόγους. «Έπείνασα καί έ- 
δώκατέ μοι φαγεΐν, έδίψασα καί 
έποτίσατέ με, ξένος ήμην καί συ- 
νηγάγετέ με, γυμνός καί περιεβά- 
λετέ με, ήσθένησα καί έπισκέ- 
ψασθέ με, έν φυλακή ήμην καί 
έλθετε πρός με». Μέ ποιον όμως 
τρόπον οί Χριστιανοί τής έποχής

ταύτης θά δυνηθοϋν νά προσφέ
ρουν τά έργα αύτά τής άγάπης, 
προσωπικώς εις τον Σωτήρα, διά 
νά τούς άνταμείψη κατά τήν ήμέ
ραν τής κρίσεως; Ό  Κύριος δέν 
υπάρχει όρατός πλέον εις τήν 
γήν, όπως τήν έποχήν έκείνην πού 
έγεννήθη εις τήν Βηθλεέμ. Ό  
Κύριος άνελήφθη εις τον ούρανόν. 
Πλέον αύτοϋ Εκείνος δέν έχει 
άνάγκην τροφής, ένδυμασίας, καί 
άλλων υλικών άναγκών, όπως όταν 
ώς άνθρωπος έζη εις τήν γήν. Πώς 
όμως καί κατά ποιον τρόπον οί 
μυριάδες Χριστιανοί όλου του κό
σμου καί όλων τών έποχών θά 
του προσφέρουν τά δώρα των; 
Κατά ποιον τρόπον οί πιστεύοντες 
εις Αύτόν θά τον ευχαριστήσουν 
διά τήν άγάπην Του πρός αύτούς; 
Εις ποιον σημείον τής γής θά τον 
άναζητήσουν; Ποιος άστέρας θά 
τούς όδηγήση εις τό σπήλαιό ν 
Του, διά νά του άνοίξουν ώς άλλοι 
Μάγοι τά θησαυροφυλάκιά των 
καί άποθέσουν ταπεινά καί εύλα- 
βικά ένώπιόν Του «χρυσόν καί 
λίβανον καί σμύρναν» καί δ,τι 
άλλο πολύτιμον καί τιμαλφές έχουν; 
«Που έστιν ό τεχθείς» Τησοϋς 
διά νά έκδηλώσουν καθ’ δν τρόπον 
ήμποροϋν τήν άγάπην των; «Που 
έστιν;».

Ματαία καί άτελέσφορος ή άνα- 
ζήτησις Εκείνου προσωπικώς. 
’Αλλά τήν άπάντησιν εις τήν έρώ- 
τησιν τών πιστών όλων τών έπο
χών «Ποϋ έστιν;» μάς τήν δίδει ό 
ίδιος. «Έφ* όσον έποιήσατε ένί 
τούτων τών άδελφών μου τών έλα- 
χίστων έμοί έποιήσατε». Έ φ’ όσον, 
μάς λέγει ό Κύριος, κάμνετε ένα 
άπό τά άνωτέρω είς τούς άδελφούς 
μου, είναι ώσάν νά τό κάμνετε εις 
έμέ. ’Αλλά ποιοι είναι οί άδελφοί 
του Κυρίου διά νά προσφέρωμεν 
είς αύτούς τά πρός Αύτόν δώρα; 
Οί πτωχοί καί οί πεινασμένοι, οί 
άστεγοι καί οί ρακένδυτοι, οί άσθε- 
νεις καί οί θλιβόμενοι, οί φυλακι
σμένοι καί οί άναξιοπαθοϋντες 
είναι άδελφοί μου, μάς λέγει. Ό ,τ ι 
δώρα τούς προσφέρετε όποιαν εύ-

εργεσίαν τούς κάμνετε, τήν θεωρώ 
ότι γίνετε έκ μέρους σας εις έμέ 
τόν ίδιον.

’Αλήθεια, πόσον τά πράγματα 
είναι διαφορετικά, πόσον είναι 
πιο εύκολα! Διά νά άνεύρωμεν τόν 
Ίησοϋν, διά νά άνεύρωμεν τό 
‘Ά γιον Βρέφος δέν χρειάζονται τα- 
ξείδια μακρυνά καί δαπανηρά, δέν 
χρειάζεται νά ύποβληθώμεν είς 
κόπους καί θυσίας, διά νά προσφέ
ρωμεν είς τόν ένανθρωπήσαντα 
Υίόν τοϋ Θεοϋ, τά δώρα μας. Ό  
Κύριός μας είναι πλησίον μας, 
είναι ό πτωχός, ό άρρωστος, ή χή
ρα, τό όρφανό παιδί, ή άστεγος 
οίκογένεια. Χρειάζεται μόνον άγά- 
πη θερμή, ζήλος φλογερός καί 
συναίσθησις καθήκοντος. Χρειά
ζεται πίστις είς τόν Θεόν, ένδια- 
φέρον διά τόν συνάνθρωπόν μας, 
χρειάζεται νά ύπάρχη μέσα μας 
«Ποϋ έστιν», ποϋ νά ύπάρχη άραγε 
κάποιος άδελφός τοϋ Χριστοϋ, 
ό όποιος νά έχη οίανδήποτε άνάγ
κην; Μέ τήν άγάπην, ώς άλλον 
όδηγόν άστέρα, θά άνεύρωμεν τόν 
Χριστόν είς τό πρόσωπον τών 
άδελφών του «τών έλαχίστων».

Πάντοτε, Ιδιαιτέρως όμως τώρα 
πού πλησιάζουν τά Χριστούγεννα, 
έορτήν κατ’ έξοχήν τής άγάπης, 
άς μήν παύση κανείς Χριστιανός 
νά ένδιαφέρεται, νά άναζητά καί 
νά έρωτά: «Ποϋ έστιν;», ποϋ είναι 
ό Χριστός μας; ποϋ θά τόν άνεύρω; 
Είς τό πρόσωπον ποιων άδελφών 
Του θά τόν άναγνωρίσω διά νά 
τοϋ προσφέρω τά δώρα τής άγά
πης μου; Καί όταν τόν εύρη 
δέν πρέπει νά ύπάρχη δισταγμός. 
νΑς άνοιξη τούς θησαυρούς τής 
άγάπης του καί άς προσφέρη ό,τι 
μπορεί. Κι άν εύρη κάπου τόν 
Χριστόν νά τοϋ προσφέρη τά δώρα 
του, τότε ή χαρά του θά είναι με
γάλη. Θά έχη κοινωνήσει τόν 
Χριστόν καί θά άκούη είς τό βάθος 
τής συνειδήσεώς του νά τοϋ λέγη. 
Τήν εύεργεσίαν πού έκαμες είς 
τούς πτωχούς, τήν έκαμες είς έμέ. 
Είναι, άλήθεια, μικρά ή θεία αύτή 
εύλονία;
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Τά παιχνίδια έχουν αναμφισβήτητη 
παιδαγωγική αξία.
Παίζοντας τό παιδί ανακαλύπτει τις 
δυνατότητες του καί πολλαπλασιά
ζει τις προσπάθειες του νά γίνη πιο 
ικανό.



ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, γενικώτερα, 
είναι ή μεγαλύτερη γιορτή τού 
Χριστιανισμού. Ιδιαίτερα, όμως, 
είναι ή γιορτή τής οίκογενείας. 
Μιά ωραία γιορτή, πού δίνει σέ 
όλους τήν εύκαιρία νά έκδηλώσουν 
τήν άγάπη τους, μέ τό συμβολι
κό καί συγχρόνως, πρακτικό τρό
πο τής άνταλλαγής δώρων.

ΟΙ μεγάλοι, όμως, «δικαιούχοι» 
των Χριστουγέννων είναι τά παι
διά. ΓΓ αύτό, καί οί χριστουγεν
νιάτικες βιτρίνες των μεγάλων 
καταστημάτων είναι πλημμυρι
σμένες άπό παιδικά παιχνίδια.

"Οταν λέμε «παιχνίδι», έννοούμε 
?να άντικείμενο πού δίνουμε στο 
παιδί μας γιά νά διασκεδάση. Δέν 
είναι, ωστόσο, αύτό άκριβώς τό 
παιδικό παιχνίδι. Δέν είναι άπλώς 
ένα μέσον διασκεδάσεως. Είναι 
έπίσης ένα άξιόλογο παιδαγωγικό 
μέσον, πού παίζει τόν άναπλα- 
στικό ρόλο του άπό τούς πρώτους 
μήνες τής ζωής τού παιδιού.

Κυττάξτε ένα βρέφος τριών ή 
τεσσάρων μηνών, τή στιγμή πού 
παίζει μέ τήν κουδουνίστρα του, 
Ή στάσις του δείχνει τήν έντονη 
Ικανοποίησι πού δοκιμάζει.

Τό γεγονός ότι πιάνει κάτι μέ 
τό χέρι του καί τό κουνά (πράγμα 
πού τού ήταν άδύνατον στίς πρώ
τες έβδομάδες τής ζωής του) τού 
προσφέρει μιά μεγάλη εύχαρίστη- 
σι.

’Αλλά μόνον αύτό; Ό σο περισ
σότερο κινεί τό χεράκι του, τόσο 
περισσότερο δυναμώνουν οί μύς 
του καί τόσο πιό εύκίνητα γίνον
ται τά δάκτυλά του. ’Αργότερα, 
θά μπορή νά πιάνει τήν κουδου
νίστρα του, όταν τού πέφτη.

Παίζοντας τό παιδί, άνακαλύ- 
πτει τΙς δυνατότητές του καί τΙς 
έξασκει μέ τό παιχνίδι καί πολλα
πλασιάζει τΙς προσπάθειές του. 
Πολύ περισσότερο, πού κανένας 
δέν θά τό μαλώση γιά τΙς άδεξιό- 
τητές του.

"Ας πάρουμε ένα δλλο παράδει
γμα. Στά δυό του χρόνια, τό παιδί 
κάνει τόν γύρο τού δωματίου, 
σέρνοντας πίσω του τό καροτσάκι 
μέ τούς κύβους του. Ή προσπά
θεια πού κάνει για νά «φορτώση» 
τούς κύβους κι* ύστερα νά περπα
τά αργά, γιά νά μήν πέσουν, τού

άναπτύσσει τό αίσθημα τής προ- 
σοχής καί τού έλέγχου τών κινή- 
σεών του.

Πολύ σύντομα, θά τού είναι εύ
κολο νά έκτελή «παραγγελίες» τών 
γονέων του.

Στά πέντε χρόνια του, έκδηλώ- 
νεται «έξ ένστίκτου» ή έπιθυμία τού 
παιδιού νά μπή στόν κύκλο τών 
μεγάλων προσώπων. Τό Κάνει μέ 
τό νά τούς μιμήται. ’Αλλά πώς ένα 
κοριτσάκι θά μπορέση νά μιμηθή 
τή μητέρα του στο σερβίρισμα 
τού τσαγιού, αν δέν μάθη νά σερ- 
βίρη παίζοντας μέ τό δικό του 
«σερβίτσιο»; Καί πώς, ένα άγο- 
ράκι θά μιμηθή τόν πατέρα του, 
στήν όδήγησι τού αύτοκινήτου, 
άν δέν έχη κατά κάποιον τρόπο 
έξοικειωθή, παίζοντας μέ τό «αύτο- 
κινητάκι» του;
Τά παιχνίδια αύτού τού είδους 
βοηθούν τά παιδιά ν* άνακαλύ- 
πτουν τήν χρησιμότητα τών δια
φόρων άντικειμένων, νά προσέ
χουν ό,τι βλέπουν γύρω τους.

Στά δέκα του χρόνια, τό παιδί, 
παίζει μπάλα στόν κήπο ή μπρο
στά στήν πόρτα του.

"Οσο μεγάλη κι’ &ν είναι ή έπι
θυμία του νά κερδίση, καταλαβαί
νει ότι είναι υποχρεωμένο νά σέ
βεται τούς συμπαικτες του, νά 
άποδέχεται τούς κανόνες τού παι
χνιδιού, νά έλέγχη τΙς δικές του 
αύθόρμητες άντιδράσεις. Ά λ- 
λοιώς, τά άλλα παιδιά δέν θά τό 
δεχθούν στο παιχνίδι τους. "Ετσι, 
μαθαίνει τΙς κοινωνικές σχέσεις, 
προετοιμάζεται γιά τήν κοινωνι
κή ζωή, άνακαλύπτει τήν άλλη- 
λεγγύη.

"Οσο κι* άν δέν τό καταλαβαί
νουμε ,τό παιδί αίσθάνεται άμηχα- 
νία, όταν βρίσκεται άνάμεσα στούς 
μεγάλους.

Άνάμεσά τους, όλα τού είναι 
πολύ διαφορετικά, σχεδόν άκατα
νόητα. "Οταν, όμως, παίζη, τά 
πάντα άλλάζουν. Τό παιχνίδι γί
νεται ένα φίλος.

Καί, καθώς στήν ήλικία του δέν 
μπορεί νά ξεχωρίση τό πραγμα
τικό άπό τό φανταστικό, μπορεί 
νά «όνειρεύεται» μέ τήν άνεσί του.

Τό κοριτσάκι πού παίζει μέ τήν 
κούκλα του, φαντάζεται ότι είναι 
«μαμά».

Τά άγοράκι πού παίζει μέ τό 
τραινάκι του, φαντάζεται ότι είναι 
«μηχανοδηγός».

Μ’ άλλα λόγια, τό παιχνίδι άνα- 
πτύσσει τή φαντασία καί τήν δη
μιουργική Ικανότητα τού παιδιού. 
Τού προσφέρει τήν δυνατότητα 
νά άναπτύσση τήν πρωτοβουλία 
του.

’Εξ άλλου τό παιχνίδι είναι κάτι 
«δικό του», πού κανένας άλλος δέν 
μπορεί νά τού τό διεκδικήση, 
γιαυτό καί μπορεί νά τό χρησι- 
μοποιή όπως θέλει.

Καί τού προσφέρεται σάν«δώρο» 
δηλαδή, χωρίς άντάλλαγμα, άλλά 
σάν μιά έκδήλωσι στοργής καί 
άγάπης.

Αύτό δίνει στο παιχνίδι μεγά
λη συναισθηματική άξία καί τό κά
νει νά συντελή στήν διαμόρφωσι 
τής προσωπικότητος τού παι
διού.

Αύτό, λοιπόν, τό παιχνίδι, πού 
βοηθάει τόσο πολύ τό παιδί καί 
τόν έφηβο νά προσαρμοσθούν στόν 
έξωτερικό κόσμο, πώς θά τό δια
λέξουμε, γιά ν’ άνταποκρίνεται 
στίς προσδοκίες έκείνου πού θά τό 
δεχθή;

Βασικά, πρέπει νά έξαρτήσουμε 
τήν έκλογή μας άπ’ όσα άναφέρα- 
με. Δηλαδή άπό τίς συναισθημα
τικές άνάγκες καί άπό τίς δυνατό
τητες τού παιδιού.

Σπουδαίος όδηγός γιά τήν έκλο
γή μας αύτή, είναι ή ήλικία τού 
παιδιού, ή όποία κατά πολύ προσ
διορίζει τήν πνευματική του άνά- 
πτυξι καί τά ένδιαφέροντά, καθώς 
καί οί κατά καιρούς έκφρασθεισες 
έπιθυμίες του.

Τό παιδί κουράζεται καί έκνευ- 
ρίζεται μ’ ένα πολύπλοκο παιχνίδι, 
πού δέν είναι άνάλογο πρός τίς δυ
νάμεις του καί τό έπίπεδο τής άνα- 
πτύξεώς του.

’Αντίθετα, ένα πολύ εύκολο 
παιχνίδι τού φέρνει πλήξι.

Δέν πρέπει, ώστόσο, νά ξεχνού
με, ότι, πάνω άπ’ όλα ή άποστολή 
τού παιχνιδιού είναι νά κάνη τό 
παιδί εύτυχισμένο.

Πρέπει, συνεπώς, νά προσφέ
ρουμε στό παιδί μας τό παιγνίδι 
πού έπιθυμει καί θά τό κάνη νά
χάρη·



*Ό βλαστέ τής Παρθένου μυριοπόθητε Σύ 
κι* ώ έλπίδα δική μου καί του κόσμου χρυσή, 

σάν ένσάρκωση θεία 
σέ θωρώ καί σέ νιώθω 
των μεγάλων μου πόθων.

"Αφησέ με, Καλέ μου, στή σιγή τής βραδιάς 
νά ξεχύσω σέ Σένα τής φτωχής μου καρδιάς 

κάθε άπόκρυφο πόνο, 
τώρα πού δλα κοιμούνται 
καί μ* άφήνουνε μόνο.

Μά δέν είμαι μονάχος. Είσαι Σύ στό πλευρό μου. 
Κι* άν μέ κόπο σηκώνω τό μεγάλο σταυρό μου, 

ένα βλέμμα σου φθάνει 
χιλιοφτέρουγη εύθύς 
τήν ψυχή μου νά κάνη.

"Αχ! ναί, δός της φτερά σάν τ’ άητου, σάντ* άγέρα 
νά πετάξη ψηλά, κι* άπό τ* άστρα πιό πέρα, 

καί νά φτάση ώς έκεΐ 
πού τό φως κατοικεί 
ποϋν’ άδιάκοπη ή μέρα.
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Τό ΟΙνόπνευμα ώς αϊτιον προκλήσεως 
τροχαίων άτυχημάτων (Άποστολοπου- 
λου Κ.), 322.
Ανήλικοι Εγκληματίες (REVUE IN
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Τζαμουράνη), 731.
ΟΙ προϋποθέσεις μιας όρθολογιστικής 
στρατηγικής κατά του έγκλήματος (Άνα- 
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‘Η Φθορίωσις τών Όδόντων (Σχοινο- 
χωρίτη Κωνσταντίνου), 112.
Τέτανος, 113.
Τό πρόβλημα τών Αμυγδαλών (Σχοινο- 
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τροφής, 289.
Τά άέρια τού πεπτικού σωλήνα (Άναστ. 
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159.
Διπλός Εορτασμός (Μπεζενίτης Εύάγ- 
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Γεώργιος Παπασταματίου 1865 - 1912 
(Χρήστου Ρέππα), 250.
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774.
Οί πρώτες εκλογές καί ή χωροφυλακή 
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Ναυαρίνο (Πετρουλάκη ’Αγγέλου), 812. 
Παραλειπόμενα καί μή----άπό τήν Ναυ
μαχία του Ναυαρίνου (Χρήστου Ρέππα), 
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πολέοντος), 855.
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Τά κούλουμα στήν ’Αθήνα (Ν. Κτενι- 
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Στήν εορτή τής Χωροφυλακής (Ί. Κό- 
τιτσας), 357.
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874.
Στή σιγή τής Βραδυάς, (Γ. Βερίτη) 906.
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Πυργάκης Δημήτριος, 293.
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Ή  ύποχρέωσις τής Αιοικήσεως πρός 
συμμόρφωσιν εις τάς άποφάσεις τού 
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Ή  ’Ακαδημία Αθηνών (Παν. Παπαν- 
τωνίου), 44.
Πνευματικοί ’Αντίλαλοι (Άγγ. Πετρου- 
λάκης), 60, 61, 114, 190, 272,-356, 578. 
Πέτρος Χάρης, 115.
Γεώργιος Κοτζιάς, 115.
Τό Παιδί καί τό Παιχνίδι (Αποστόλου 
Γκισδαβίδη), 132.
Ή  UNESCO καί ή Κύπρος (Χρ. Ρέππα), 
195.
"Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου τού Αίμου 
(Παν. Παπαντωνίου), 203.
Τό Θειον Πάθος δπως τό είδε ό Γκρέκο 
(Εύαγγ. Γεωργίου), 238.
Ή  άγωγή τού Παιδιού κατά τήν προσχο- 
λική ήλικία (Γεωργίου Καραπιστόλη), 
492.
Α.' Καλλιτεχνική ’Έκθεση ‘Υπαλλήλων 
‘Υπουργείου Οικονομικών (Άνδρ. Τζου
μέρκα), 527.
Οί θόρυβοι καί τό άγχος τους, (Ρούμπα 
Ίωάν.), 548.
Πώς άρχισε τό Σύμπαν (Κωτσάκη Δημ.), 
564.
Ή  Μακεδονική ’Αρχαιολογία (Πέτσα 
Φωτίου), 651.
‘Υπάρχει ζωή στόν Άρη (Κωτσάκη Δημ.) 
768.
Ό  ήλεκτρονικός ύπολογιστής (Γρηγορίου 
Γουρίδη), 797.

ΧΥ. Τουριστικά—Περιηγήσεις.

Τό Βρυσοχώρι (Κ. Χαντολίου), 21.
Σύρος (Κώστα Λιάπη), 192.
Ρόδος, 256 έπ.
Τό Ροδονήσι τού Απόλλωνα (Κυριάκου 
Μητσοτάκη), 258.
Στό Αγιασμένο Βουνό, 336.
Πρέβεζα (Αγγέλου Πετρουλάκη), 340. 
Παπαδάτες, 346.
Καρδίτσα (Βασ. Αάππα), 419.
Μέγδοβας (Δημ. Λαμπαδάρη), 424.
Ή  Ελληνική Θάλασσα, οί άνθρωποι καί 
τά νησιά της (Εύαγγέλου Γεωργίου), 461. 
Προοπτικές διά τήν εξέλιξη τού τουρισμού 
(Νικ. Κουτρουμπή), 467.
Χαλκιδική (’Αγγέλου Πετρουλάκη), 484. 
Περιβάλλον καί Τουρισμός (Τζανετάκη 
Τζανή), 541.
Έπιδαύρια, 544.
Πρέσπες (’Αγγέλου Πετρουλάκη), 576. 
Θεσσαλονίκη. Ή  Νύμφη τού Θερμαϊκού 
(Άγγ. Πετρουλάκη), 612.
Διεθνής Έκθεσις Θεσσαλονίκης, 624. 
Σφακιά, ή άετοφωλιά τής Κρήτης (Κασ- 
σωτάκη Ίωάννου), 869.

ΧΥΙ. Χωροφυλακή.
Ό  Καλύτερος τού 1976, σελ. 8.
Άμεσος ’Επέμβασις, 38, 139, 215, 277, 
350, 505.
Ή  Ακαδημία Αθηνών βραβεύει Μοίραρχο 
39.
Έπίδοσις πτυχίων εις μετεκπαιδευθέντας 
μοιράρχους, 64.
Έπικαιρότητες (Β. Τζαβάρα), 70, 146, 
220, 294, 372, 450, 526, 600, 678, 752, 
830, 892.
Γεγονότα καί συμβάντα (Γ. Πετρούτσου), 
72,148, 222, 296, 874, 452, 528, 602, 
680, 756, 832, 894.
Δώρα μέ πολύ Αγάπη γιά τούς τροχο
νόμους τής Χωροφυλακής, 74.
Ή  πρωτοχρονιάτικη πίττα τής Ελληνικής 
Χωροφυλακής, 80.
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’'Αμεσος έπέμβασις Χωροφυλακής, δρα
στηριότητες 1976, σελ. 86.
Εχεμύθεια: · Ένα Απαραίτητο προσόν 
των Αστυνομικών (Φορλίγκα Χρήστου), 
96.
Πεπραγμένα 1976 (Χρηστός Ρέππας), 
104.
Φωτο—Έπικαιρότης, 68, 150, 224, 298, 
370, 448, 524, 598, 754, 766, 800, 890. 
Πεπραγμένα 1974—1975, σελ. 184.
Ή  συνταξιοδότησις των Ανδρών της Χω
ροφυλακής (Ήλ. Σπυροπούλου), 186. 
Δεξίωση πρός τιμήν των όμίλων τής Χω
ροφυλακής, 216.
Νέοι ’Ανθυπομοίραρχοι, 247.
Έορταστική έκδήλωσις είς τό Ύπουρ- 
γεΐον Δημοσίας ΤΑξεως, 287.
ΠροστΑτης τής Χωροφυλακής, 308.
Ή  Χωροφυλακή τιμά την μνήμην τής 
προστάτιδός της * Αγίας Ειρήνης, 310. 
Λιτόχωρο, 351.
ΣεμινΑρια Έπιμορφώσεως ’Αξιωματικών 
τών Σωμάτων 'Ασφαλείας, 352.
Ή  θέση του 'Αστυνομικού στήν σημερινή 
κοινωνία (Νικ. Κουτρουμπή), 384. 
’Έκθεση τροχαίας στό 'Αγρίνιο, 406. 
'Ομιλία 'Αξιωματικού Χωροφυλακής στήν 
Πάτρα, 407.
ΠαροχαΙ 'Ασφαλιστικών Ταμείων πρός 
τούς "Ανδρας τής Χωροφυλακής (Μιχ. 
ΠαπαδΑκου), 434.
"Ομιλοι Φίλων Χωροφυλακής (Ί. Κασ- 
σωτΑκη), 442.
Ή  Χωροφυλακή τιμά τούς ήρωές της, 
478.
Μιά έπιτυχημένη έκδοση του 'Αρχηγείου 
Χωροφυλακής, 552.
Παιδικές κατασκηνώσεις Χωροφυλακής, 
560.
Δεξίωσις του κ. Προέδρου τής Δημοκρα
τίας πρός τιμήν τών νέων Αξιωματικών, 
562.
'Απονομή πτυχίων είς νέους ένωμοτΑρχας, 
572.
Ή  'Ελληνική Χωροφυλακή τιμά τούς 
ήρωας τής Χαλανδρίτσας, 574.
'Εξετάσεις 'Ενωμοταρχών γιά τήν Σχολή 
’Αξιωματικών Χωροφυλακής, 584. 
ΕίσαγωγικαΙ έξετάσεις τών ύποψηφίων 
γιά τήν Σχολή Ύπαξιωματικών Χωρο
φυλακής, 586.
Νέοι ΈνωμοτΑρχαι, 606.
Ή  συμμετοχή τής Χωροφυλακής είς τήν 
Διεθνή Έκθεσιν τής Θεσσαλονίκης, 634. 
Ή  Απόφαση νά είσαι 'Αστυνομικός 
(Νικ. Κουτρουμπή), σελ. 636.
Γνωρίστε τούς Αληθινούς φίλους σας, 662. 
Μιά ληστεία ένα μάθημα (Παρατηρητοΰ), 
668.
Ή  συμμετοχή τής Χωροφυλακής στήν 
42η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, 700. 
Φιλοξενία ξένων 'Αστυνομικών, 706.
Ό  ένθουσιασμός ώς παράγοντας έπιτυ- 
χίας του 'Αστυνομικού έργου, 710.
Εμείς καί ό πολίτης (Παρατηρητοΰ), 

716.
Τροχαία Ατυχήματα (ό Τροχαίος), 726. 
Ή  Μάχη τής Δημητσάνης, 729.
Τό Διοικητικό Συμβούλιον τής Δ.Ε.Θ. 
τιμά τήν Χωροφυλακή, 753.
ΟΙ πρώτες έκλογές καί ή Χωροφυλακή 
(Νικ. Κτενιάδη), 790.
Νέοι Χωροφύλακες, 835.
Μακρυγιάννη, 838.
Χρέος Εύγνωμοσύνης, 842.
Τιμή στούς ήρωες τού Μακρυγιάννη, 844. 
Μιά μεγάλη έπιτυχία τής Χωροφυλακής 
στήν Θεσσαλονίκη, 862.

Β'. ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΝ

— A —
Άβέρωφ Γεώργιος, 774.
Αγία Είρήνη, 309, 310.
Αγριολούλουδα, 268.
"Αγχος, 548.
Αγωγή, 492, 708.
Αέρια, 354.
Αθάνατοι, 849.
Αθήνα, 496.
Αθλητικά, 62, 120, 142, 208, 290, 360, 
440, 444, 520, 594, 674, 748, 802.
Αίμος, 203.
Ακαδημία Αθηνών 44.
Άκρόπολις, 35, 114.
"Αμεσος Έπέμβασις, 38, 86, 139, 215, 
350, 505.
Αμυγδαλές 288.
Άνδροΰτσος Όδυσ. 168.
Ανήλικοι Έγκληματίαι, 358.
Ανθρώπινος, 864.
"Ανθρωπος, 10.
Άνισομετρωπία, 885.
ΆντιβιωτικΑ, 885.
Άντρειωμένος, 850.
Αξιωματικοί, 562, 677.
Αποτυπώματα δακτυλικά, 712.
"Αρης πλανήτης, 768.
Άρκάδι, 772.
Αρχαιολογία, 651.
Αστυνομία, 386.
Αστυνομικός, 384, 636, 706, 710, 745. 
Ατομική Ενέργεια, 274.
Ατυχήματα, 355, 726.
Αύτοάμυνα, 90.

— Β —
Βαρδουλάκης Γ., 66.
Βασίλειος Μέγας, 94.
Βλασφημία, 512.
Βλάχος Νικ. 369.
Βλέποντας καί γράφοντας, 34, 111 
Βόλλεϋ—Μπώλ, 802.
Βουνό Αγιασμένο, 336.
Βουτυράκης Έμμ., 758.
Βράδυ, 906.
Βρυσοχώρι, 21.

— Γ —
Γάτα, 200.
Γεγονότα, 72, 148, 222, 296, 374, 452, 
528, 602, 680, 756, 832, 894. 
Γεφτουσένκο, 428.
Γκρέκο, 238.
Γρηγόριος Ε /, 162.
Γυναίκα, 782.

— Δ —
Δακουρας Θ., 39.
Δημητρακόπουλος Άναστ., 145 
Δημητσάνα, 729.
Δημογραφία, 638.
Διαγγέλματα, 4, 5.
Διαβήτης, 865.
Διαταραχές, 866.
Διατροφή, 289.
Δίκη, 500.
Διοίκησις, 270, 328, 872.
Δόντια, 112.
Δόξας ΤΑκης, 190, 874.
DATTOP, 881.

— Ε —
Εγκεφαλικά Επεισόδια, 670.
Έγκλημα, 386, 649, 664, 776. 
Έγκληματικότης, 472, 782, 860. 
Έκλογές, 790.
Έλκος, 718.
Ελλάς, 554.
Ελληνική Επανάσταση, 156, 157, 159, 
160, 162.
Ελληνόφωνοι Ιταλίας, 671.
Εμπρησμοί, 654.

Έμπρησταί, 654.
ΈνωμοτΑρχαι, 572, 584, 606.
Ε.Ο.Κ., 554.
Εορτασμός, 160.
Επίγνωση, 786.
Έπιδαύρια 77, σελ. 544.
Έπικαιρότητες, 68, 146, 220, 294, 372, 
450, 526, 600, 678, 752.
Επιληψία, 865.
Έπιπεφυκίτιδες, 502.
Έπιστημη, 24.
Εποχιακά, 33, 117.
Εύγένεια, 187.
Εύτυχία, 24.
Εχεμύθεια, 96.

— Ζ —
Ζόργκε, 28.

— Η —
Ηγεσία, 872.
Ηλεκτρονικοί Ύπολογισταί, 312. 
Ηλικία, 864.
Ήλιοθεραπεία, 504.
Ηλιοπληξία, 582.
Ήπατΐτις Ίογενής, 42.

— θ —
Θάλασσα, 461.
Θεοτόκος, 537.
Θεσσαλονίκη, 612, 624, 700, 862. 
Θόρυβος, 548.

— I —
Ιερός Λόχος, 855.
Ιούδας, 558.
Ιούλης, 482.
ΙΡΑ, 490.
Ιταλοί, 692.
INTERPOL, 82.

— Κ —
Κάλαντα, 901.
Καραΐσκάκεια, 422.
Καραΐσκάκης Γ. 409, 416. 
Καρδιαγγειακές παθήσεις, 865.
Καρδίτσα, 419.
Καρναβάλι, 122, 124.
Κατασκηνώσεις 560.
Κατηγορίες, 141.
Κέ κυρα, 567.
Κικέρων, 100.
Κοινό, 386 
Κοινωνία, 384.
Κολοκοτρώνης Θ., 174.
Κόπωσις, 866.
Κοτζιας Γ., 115, 578.
Κούλουμα, 124.
Κρήτη, 869.
Κρήτης Μάχη, 320.
Κύπρος, 195.
Κώτσης Δημ., 369.

— Λ —
Λέιζερ Ακτίνες, 712.
Λευχαιμίαι, 807.
Ληστεία, 668.
Λιτόχωρο, 351.

— Μ —
Μάηδες, 330.
Μακρυγιάννη, 838, 847, 842, 844. 
Μαλακάσης Μιλτ. 190.
Μαλρώ 'Αντρέ, 60.
Ματιές στά περασμένα, 32, 116, 198, 278. 
Μέγδοβας, 424.
Μελας Παύλος, 728.
Μέσα Ένημερώσεως, 472.
Μεταφορές, 889.
Μικρολίμνη, 478.
Μικροστοχασμοί, 141, 187, 435. 
Μοίραρχοι, 64.
Μούρζας Άνδρέας, 834.
Μουσχουντής, 329.
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Μπετόβεν, 356.
Μπόμπολας Κωνστ., 293.

— Ν —
Ναρκωτικά, 387 έπ., 392, 395, 401, 480, 
643, 680, 731, 875, 881.
Ναυαρίνο, 741, 810, 812, 820, 824. 
Ναυμαχία, 741.
Ναυτικό, 52.
Νέα άπ’ δλο τον κόσμο, 50, 96, 280.
Νέα άπό τούς νέους, 40, 140, 282, 361, 
436, 510, 588, 596, 672, 676, 746, 808. 
Νέα Εστία, 273.
Νέα του μηνός. 64, 144, 218, 292, 368, 
446, 522, 596,'676, 750, 828.
Νεκτάριος "Αγιος, 551.
Νησιά, 461.
Νυμφαΐον, 476, 478.

— Ο —
Οικογένεια, 864.
Οινόπνευμα, 322, 866.
’Οκτωβρίου 28η, σελ. 686, 688, 690, 692. 
"Ολυμπος, 177.
‘Ομοιώματα κέρινα, 188.
"Ορασις, 865.
’Οργανισμός, 864.
"Ορκος, 780.
Ούρανοί, 898.
’Οφθαλμολογία, 884.

— Π —
Πάθος Θειον, 238.
Παιδιά, 132, 492.
Παιχνίδι, 132.
Παλαιολόγος Κωνσταντίνος, 334. 
Παναγία, 538.
Παπαδάτες, 346.
Παπασταματίου Γεωργίου, 250. 
Πασχαλιά, 245.
Παύλος (Απόστολος), 426.
Πεπραγμένα, 104, 184.
Πεπτικός σωλήν, 354.
Περάνθης, 61.
Περιβάλλον, 48, 541.
Περιπέτεια, 134, 210, 284, 362, 438, 516, 
590, 720, 792, 886.
Πετσάλης Διομήδης — Θανάσης, 191. 
Πλατυτέρα, 538.
Πνευματικοί ’Αντίλαλοι, 60, 114, 190, 
272, 356.
Πολιτάρχης, 171.
Πολίτης, 716.
Πολιτισμός, 242.
Πολόνσκαγια, 364.
Πόνος, 43.
Πορεία, 786.
Πρέβεζα, 340.
Πρέσπες, 576.
Προστασία, 48.
Πυργάκης, 293.

— Ρ —
Ραδιοπειραταί, 348.
Ραδιοτηλέφωνα, 252.
Ρέζους, 355.
Ρόδος, 256.

— Σ —
Σάμος, 804.
Σιδηρόδρομος, 56.
Σκί, 120.
Σούλι, 432.
Σουλιώτες, 514.
Στοχασμοί, 27.
Στραβισμός, 884.
Σύμβολον, 59.
Συμβούλιον Έπικρατείας, 206, 270. 
Σύμπαν, 564.
Συντηρητικά, 785.
Σύρος, 192.
Σφακιά, 869.
Σχέσις Άνθρώπιναι, 88.
Σχολεϊον, 746.

— Τ —
Τεσσαρακοστή, 197.
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Τέτανος, 113.
Τεχνολογία, 24.
Τηλεπικοινωνίας 348.
Τοξικομανία, 649.
Τουρισμόε, 541.
Τροχαία, 36, 118, 178, 182, 326, 406, 
430, 506, 508, 727.
Τροχαΐον ’Ατύχημα, 322, 864. 
Τροχονόμοι, 8, 74.
Τσάμης Κωνστ. 759.
Τσιγάντες 855.
Τσίπας Μιχ.. 293.
Τσιριντάνης Άλεξ., 787.

— Υ —
‘Υγεία, 864.
‘Υπαξιωματικοί, 586.
‘Υπολογιστής ήλεκτρονικός, 797.

— Φ —
Φάρμακα, 866.
Φιλοξενία, 770.
Φθορίωσις, 112.
Φύλο, 864.
Φύσις, 708.
Φωτο—έπικαιρότης, 68, 150, 224, 298, 
370, 448, 524, 598, 754, 766, 300, 890.

— X —
Χαλανδρίτσα, 574.
Χαλκιδική, 484.
Χάρης Πέτρος, 115, 272.
Χριστός Άνέστη, 232, 234. 
Χριστούγεννα, 6, 897, 898, 902, 904. 
Χρόνος, 10.
Χωροφυλακή, 8, 64, 70, 72, 86, 139, 
148, 150, 182, 186, 215, 216, 222, 224, 
247, 277, 287, 294, 296, 298, 308, 
310, 320, 350, 351, 352, 357, 368, 370, 
372, 374, 384, 406, 446, 448, 450, 452, 
505, 524, 552, 560, 562, 567, 574, 598, 
606, 634, 662, 716, 750, 752, 753, 754, 
790, 832, 835, 838, 842, 844, 862, 892.

H 9 uUNESCO, 14, 195.
Π'. ΚΑΤΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

’Αλιφέρη — Μακροπούλου Καίτη 357. 
’Αμβρόσιος Μητροπολίτης 512. 
Άναγνωστάκης Στέφανος, 776. 
Άντωνάκη Κ., 582.
Άποστολόπουλος Κ., 322.
Άσπιώτης Άρ., 708.
Βερίτης F., 906.
Βλαχόπουλος Γιάννης, 27.
Βούζας Δημ., 807.
Γεωργίου Εύάγγ., 159, 238, 461. 
Γκισδαβίδης ’Απόστολος, 132.
Γουρίδης Γρηγόριος, 797.
Δαβάκης ’Ιωάννης, 638.
Δοκανάρης Ναπ. 567, 741, 855.
Δόξας Τάκης, 122.
Έμμανουηλίδης Άν., 42, 354, 718. 
Έπιθεώρησις Χωροφυλακής, 897. 
Ζητρίδης Γρ., 48.
Θεοδωρόπουλος Σπ. 395, 712.
Θεοδώρου Γεώργιος 177.
GRAPIN PIERRE, 654.
Ίωαννίδης Γιάννης, 409, 900.
Καλλίνικος Μητροπολίτης, 24.
Καντάρη Λ., 848.
Καραπιστόλης Γ., 492.
Κασσωτάκης Ί . 334, 442, 772, 869. 
Κατσιμήτρος Γ., 692.
Καψάλης Γ., 171.
Κότιτσας Ί ., 357.
Κουρκουβίτης Ήλία, 780.
Κουρνούτου Γ., 18.
Κουτρουμπή Νικ., 384, 467, 636. 
Κουτσιανάς Ν., 185, 303, 309, 765, 847. 
Κτενιάδης Ν., 56, 124, 790.
Κώνστας Π., 52.
Κωτσάκης Δημ., 564, 768.

Κωσταρα Γρηγ., 364, 428.
Λάππα Βασ., 419.
Λιάπη Κώστα, 192, 245, 330.
LECHAT Μ., 864.
Μαρής Γιάννης, 134, 210, 284, 362, 
438, 516, 590, 720, 792, 886. 
Μητσοτάκης Κυρ., 258.
Μιχαήλ, 537.
Μοιράτας Α., 579.
Μπάλκος Άναστ., 514.
Μπεζενίτης Παν., 161.
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