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’Εντυπωσιακή, ό
πως κάθε χρόνο, ήταν 
ή εμφάνιση τών πε
ζών καί μηχανοκινή
των τμημάτων τής 
Χωροφυλακής κατά 
τήν μεγαλειώδη πα
ρέλαση τής 26ης Μαρ 
τίον, ενώπιον τοΰ 
Προέδρου τής Δη
μοκρατίας.
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Μ  σ υ γ κ ίν η σ η  κ α ί  σ υ γ κ ρ α τ η -  
μένη  υ π ε ρ ή φ α ν ε  ια  π α ρ α δ ίν ε ι  ή 

Σ ύ ντα ξη  τ ο ύ  Π ε ρ ι ο δ ι κ ο ί ,  στά  χ έ ρ ι α  
τοΑ α ν α γ ν ω σ τ ι κ ο ύ  το υ  κ ο ι ν ο ύ ,  αύτά  
το  τ ε ύ χ ο ς ,  πού  ά π ο τ ε λ ε ύ  τ ή ν  100τ^

-  - ·.·= υωυ, μ α  τη οη-
μ δ σ ι α  π α ρ ο υ σ ία σ η  το ύ  έργου τών άν- 
δρΠν τ η ς  Χωροφυλακής

Η 100ή α ύ τ ή  έκδοση ε ί ν α ι  
,  ακόμα κ α ί  μ ι ά  ύ π ά σ χεση  πράς  

τ ο υ ς  α ν δ ρ ε ς  το ύ  Σ ώ μ α τ ο ς , δ τ ι  τ ο ύ τ ο  
το  Π ε ρ ι ο δ ι κ ά , δ έ ν  θά  π ά ψ ε ι  π ο τ έ , ν ά  
π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε ι ,  τάσο  στά ά ν α γ ν ω σ τ ι κ ά  
το υ  κ ο ι ν ά ,  δσο κ α ί  στά  ε ύ ρ ύ τ ε ρ ο  
κ ο ι ν ω ν ι κ ά  σΰνολο  τή ν  άγων ία  κ α ί  
τά ν  μάχθο τ ο υ ς  γ ι ά  τ ή ν  πράοδο  αΰ-  
τοϋ  το ύ  τά π ο υ  * μάχθο κ α ί  άγων ί α ,  
ποά δ έ θ η κ α ν  μέ  τή  ζωή κ α ί  τ ή  σ κ έ 
ψη τ ο υ ς ,  άπά τ ή ν  πρώτη ή μέρα  πού 
πύκνωσαν τ ί ς  τ ά ξ ε ι ς  τ η ς Χωροφυλα
κ ή ς .

Ε π ί σ η ς  ύ π ά σ χ ε τ α ι ,  δ τ ι  δ έ ν  
θ ά  σ τ α μ α τ ή σ ε ι  νά ά ν α τ έ μ ν ε ι  

δ λ ε ς  τ ί ς  π τ υ χ έ ς  τ ή ς  Ι σ τ ο ρ ί α ς  τ ή ς  
Ε λ λ η ν ι κ ή ς  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς ,π ο ύ  ε ί ν α ι  

σ τ ε ν ά  δ ε μ έ ν η  μέ τή· ν ε ο ε λ λ η ν ι κ ή  
ι σ τ ο ρ ι κ ή  πόρε  ί α , ά π ο κ α λ ύ π τ ο ν τ α ς  μέ 

θ ά ρ ρ ο ς  τ ή ν  ά λ ή θ ε ι α ,  μ ι ά  ά λ ή θ ε ι α  
π ο τ ι σ μ έ ν η  μέ τ ά  α ί μ α  κ α ί  σ η μ α δ ε 
μένη μέ τ ά  κ ε ν ο τ ά φ ι α  τών άνδρών 
τ ή ς  Χωροφυλακής σ όλάκλη ρο  τά ν  

Ε λ λ η ν ι κ ά  χώρο .

Πέρα άπά α ύ τ ά ,  θά  σ υ ν ε χ ί σ ε ι  
νά  μ ε τ έ χ ε ι  κ α ί  στή  π ν ε υ μ α 

τ ι κ ή  κ α ί  κ ο ι ν ω ν ι κ ο π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ή  ζωή 
το ύ  τ ά π ο υ , κ α θ ώ ς  κ α ί  σ τά  π ρ ο β λή μ α 
τ α  τών νέων , π α ρ α κ ο λ ο υ θ ώ ν τα ς  μέ 
σ τ ο ρ γ ή  τ ί ς  ά ν η σ υ χ ίε ς  τ ο υ ς  κ α ί  π ρ ο -  
σ ω έ ρ ο ν τα ς  τ ά  δ ι κ ά  το υ  λ ι θ ά ρ ι  στά 
ο ικοδά μ η μ α  το ύ  ν ε ο ε λ λ η ν ι κ ο ύ  π ο λ ι 
τ ι σ μ ο ύ .  -
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ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ αύτή, ή "'Επ ιθεώρηση Χωροφε 
Λακης συμπληρώνει τόν κύκλο τώ ν 100 τευχών 
Είναι ένας αριθμός πού μεταφ ράζετα ι σ’ ένα άρ 
κετα μεγάλο σύνολο εμπειριών και άγώνευν, ποι 
μήνα με μήνα χαρακτηρ ίζοντα ι άπό μια άνοδικι 
εξέλιξη καί μιά προσπάθεια άδιάλειπτης προσ 
φοράς. r

Οταν, πριν άπό χρόνια, κυκλοφόρησε τό 1ο 
τεύχος τού περιοδικού, κανείς δέν ήταν σίγουρος 
για την πορεία του. Δέν ύπήρχαν ούτε οί προϋ
ποθέσεις αλλά ούτε καί οί προδιαγραφές μιάς 
καποιας δημοσιογραφικής εμπειρίας. Οί ίδιες 
ακριβώς αρνητικές βάσεις ύπήρχαν καί στον έκ- 
δοτικο τομέα. Ή αισιοδοξία καί ή διάθεση γιά 
αγώνα, στήριξαν κάθε όνειρο καί κάθε προσπά
θεια, με αποτέλεσμα, μέσα σέ λίγο χρόνο, νά εξ
αφανιστούν οί δισταγμοί τής άπειρίας καί νά γί
νει πίστη ή αισιοδοξία, βασισμένη μόνο στή δύ
ναμη τής θελήσεως καί στήν ιδέα τής άναγκαι- 
οτητας μιάς δημόσιας προβολής, τής προσφο
ράς τού Σώματος τής 'Ελληνικής Χωροφυλακής 
και των ανδρών του.

τ Ο δρόμος γιά τά 100 τεύχη δέν ήταν εύκολος. 
Ηταν κάτι παραπάνω  άπό κακοτράχαλος άνή- 

φορος. Μέ την συμπαράσταση όμως τής Η γε
σίας καί τήν άμέριστη βοήθεια τών άνδρών τού 
Σώματος, οί δυσκολίες άνατρέπονταν, χωρίς νά 
προλάβουν νά έπιδράσουν διαβρωτικά αύτή τή 
προσπάθεια. Τά λάθη δέν έλλειψαν, ούτε όμως 
παραγνωρίστηκαν. ’Αντιμετωπίστηκαν ύπεύ- 
Ηυνα καί έγιναν αίτια γιά περισσότερη προσπά
θεια και αφετηρία βελτιώσεών. Ή ιδέα τής Χω
ροφυλακής χαρακτηρίζεται πάντοτε άπό τήν 
άφοβη αντιμετώπιση τής εύθύνης, γεγονός πού 
ήταν αδύνατο νά μήν κληρονομηθεί καί άπό 
αυτό το περιοδικό. Καί όπω ς μέ τήν ιδέα καί τό
232

λειτούργημα τής Χωροφυλακής είναι δεμένη r 
προσφορά, έτσι δέθηκε καί με τήν έκδοση τή< 
« Επιθεωρησεως Χωροφυλακής» ό μόχθος γιε 
κάτι περισσότερο κοινωνικό καί πολιτιστικό vie 
κάτι που καταξιώνει ήθικά καί πνευματικά τούε 
ανδρες του Σώματος. Κάθε σελίδα τής «Ε X » εί
ναι και μιά άνάμνηση μόχθου, προσφοράς και 
ψυχικής χαρας. Κάθε σελίδα είναι κι’ ένα κομμάτι 
απο την καρδια τής Χωροφυλακής, δοσμένο μέ 
αγαπη στο κοινωνικό σύνολο. "Ενας ολόκληρος 
αγώνας εινα, κάθε της τεύχος, άγώνας γ,ά τήν 
παρουσίαση τού μοναδικού καί άληθινού

τ°υ ΣΓ̂ ατο^  ΧωΡ'ζ προκαταλήψεις και επιφυλάξεις. Είναι άλλωστε καί τό «πιστεύω» 
τουτου του περιοδικού, ότι οί κοινωνικές μάχες
ά λ ή θ ε ια ς ™ ' Μ° ν °  ^  ^  γ υ μ ν ή  π α Ρ ο υ σ ία σ Π τ ή ς

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ εύθύνη πού άφήνει τό 100ό τεύχος 
τής « Επιθεωρησεως Χωροφυλακής» σάν κληρο
νομιά στά επόμενα, είναι τεράστια. Τό φορτίο 
τής συνέπειας απαιτεί θάρρος καί θυσίες άντά- 
ξ'ες μ έκείνες πού μέχρι τώ ρα προσφέρθηκαν. 
Καί τούτο γιατί ή συνεχής έξελικτική πορεία του 
δημιούργησε ένα πλήθος ύποχρεώσεων άπέ- 
ναντι στο άναγνωστικό κοινό, ύποχρεώσεων 
πού ολοένα μεγαλώνουν, έχοντας ν’ άντιμετω- 
πίσουν κα̂ ι τήν φυσική φθορά τού χρόνου, τό 
σαράκι τού μαρασμού, πού δυστυχώς καιροφυ- 
λακτει κάθε στιγμή καί άπειλεί μέ διάβρωση όλες 
τις μακροχρόνιες προσπάθειες. Αύτές οί υπο
χρεώσεις καί προϋποθέσεις δέν άφήνουν περι
θώρια γιά παραλείψεις καί κάθε άποφυγή εύθύ
νης ίσως κερδίσει τόν φτηνό χαρακτηρισμό τής 
λιποταξίας. Βέβαια, μέχρι τή στιγμή αύτή, ή 
« Ετπθεώρησις Χωροφυλακής», έχει κερδίσει 
κάθε μάχη μέ τόν χρόνο καί τήν φθορά. Καί όχι



μόνο έχει κερδίσει, άλλα κατώρθωσε νά βγεΤ 
άνανεωμένη, χωρίς κανένα δείγμα γηρατειών ή 
κοπώσεως. Βαδίζει όλο καί ττιό σταθερά, διεκδι- 
κώντας ισάξια μέ τά άλλα έντυπα τής χώρας, τά 
δικαιώματα τών εκδοτικών καί δημοσιογραφι
κών επιτυχιών, άνταποκρινομένη σ' όλες της τις 
ύποχρεώσεις μέ ευσυνειδησία. Αύτή ή τέλεια εκ
πλήρωση τών ύποχρεώσεων είναι ίσως τό ύλικό 
πού έκτισε γερά θεμέλια για τό οικοδόμημα τού 
μέλλοντος: τή μόνιμη καί σωστή εκπροσώπηση, 
στον πνευματικό στίβο τής χώρας, τής 'Ελληνι
κής Χωροφυλακής, μέ τήν προβολή τού λειτουρ
γήματος της καί τής κοινωνικής προσφοράς τών 
άνδρών της.

Αισιόδοξη προϋπόθεση τού μελλοντικού οι
κοδομήματος είναι ή επιτυχημένη διοργάνωση 
τού συντακτικού καί τεχνικού επιτελείου της, 
πού άποτελείται άποκλειστικά καί μόνο άπό άν- 
δρες τού Σώματος, μέ ικανή πείρα για νά άντιμε- 
τωπίσουν όποιαδήποτε δυσχέρεια παρουσι- 
ασθεϊ. Επίσης ένας μεγάλος κύκλος άξιολόγων 
έκτακτων συνεργατών, άνδρών τού Σώματος 
καί ιδιωτών, έγγυάται τήν άνιδιοτελή του συμ
παράσταση σέ κάθε βήμα προόδου.

Μόνη άνταμοιβή γιά όλους όσους μόχθησαν, 
μοχθούν καί θά μοχθήσουν γιά τούτο τό περι
οδικό, είναι ή ήθική καταξίωση στή συνείδηση 
τών 50.000 χιλιάδων συνδρομητών καθώς καί ή 
άναγνώριση τής προσφοράς τών άνδρών τής 
Χωροφυλακής άπό τό κοινωνικό σύνολο.
Η ΕΥΡΥΤΕΡΗ σημασία τής όλης προσπάθειας είναι 
ή προβολή τής δραστηριότητας τών άνδρών τής 
Χωροφυλακής σέ όλους τούς τομείς πού χαρα
κτηρίζουν τήν έλληνική κοινωνία. Ό χι μόνο στόν 
ύπηρεσιακό τομέα, πού έχει καί άμεση σχέση μέ 
τό λειτούργημα τού άστυνομικού. Τούτο, γιατί ή

αποστολή τών άνδρών τού Σώματος δεν περι
ορίζεται στά πλαίσια τού καθαρά ύπηρεσιακου 
καθήκοντος, άλλά έκτείνεται σέ κάθε μορφή κοι
νωνικού προσκλητηρίου καί σέ κάθε σφαίρα τής 
πνευματικής ζωής. Οί κοινωνικές προσφορές 
καλύπτουν ένα τεράστιο πεδίο ένεργητικότητος 
καί άπευθύνονται άπρόσωπα στο σύνολο τής 
έλληνικής κοινωνίας, μέ άποτέλεσμα οί άνδρες 
τής Χωροφυλακής νά συμπάσχουν μέ τον πολίτη 
καί νά ύπομένουν κάθε δική του δοκιμασία. Αυτό 
τό έργο προβάλλεται μέ εύαισθησία άπό τίς στή
λες τής «Έπιθεωρήσεως Χωροφυλακής», όπως 
προβάλλεται κάθε δραστηριότητα πού έχει 
σχέση μέ τον πνευματικό στίβο καί άνήκει σέ άν
δρες τού Σώματος. Γιατί είναι γεγονός άδιάψευ- 
στο, ότι είναι μεγάλο τό σύνολο τών άνδρών, 
πού διοχετεύει τήν ένεργητικότητά του σέ πνευ
ματικές άσχολίες, διεκδικώντας τήν άναγνώριση 
καί άποδεικνύοντας τήν πνευματικότητα τής 
Χωροφυλακής.

Τα 100 τεύχη άποτελούν πλέον, παρελθόν. Τό 
101ο είναι τό μέλλον. Οί 100 έκδόσεις είναι τό π ο 
τάμι πού δημιούργησε τήν άναγκαιότητα γιά μιά 
άσταμάτητη γονιμότητα. Καί ή γονιμότητα είναι 
καρπός τής άλήθειας καί τών μεγάλων όραματι- 
σμών. Γιά τήν «’Επιθεώρηση Χωροφυλακής» ό 
ύψηλότερος όραματισμός είναι μιά πορεία χω 
ρίς τέλος, μιά πορεία πού θά παρουσιάζει στά 
μάτια κοινωνικού συνόλου τον άδιάκοπο άγώνα 
τών άνδρών τής Χωροφυλακής καί τίς χωρίς κα
νένα άντάλλαγμα προσφορές τους στόν άνώ- 
νυμο "Ελληνα πολίτη. Καί όλα αύτά μέ μιά μο
νάχα επιθυμία: τή συμπαράσταση όλων τών 
άνδρών τού Σώματος στή δύσκολη πορεία της.

«Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ»
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X P IC T O C
λ -N G C T H

To μήιτιμα
τής χαμός 
καί
τής έΑηίόας



ΚΑΘΕ μαρτυρική άνθρώπινη πορεία , κάθε ανθρώ πινος Γ ολγοθάς, κάθε θυσία , 
κρύβει καί μια ’Α νάσταση. Καί αύτή ή ’Ανάσταση , είναι ή δικαίωση τοϋ κάθε αγώ να  
καί τοΰ κάθε αγω νιστή , είναι ή δικαίωση κάθε δυσβάσταχτης πορείας άνάμεσα άπό τη 
ταπείνω ση καί τήν α ιω νιότητα , πού τείνει στήν λύτρω ση τοϋ ανθρώ που.

' 0  άνθρωπος βαδίζει άνάμεσα στούς αιώ νες τον δρόμο πού οδηγεί στήν αιώ νια  
λύτρω ση. Γ εννιέτα ι, ά γω νίζετα ι, άναπαράγει τον εαυτό του για  τήν συνέχιση  τής 
πορείας , πού οδηγεί στήν ανεύρεση καί αποκάλυψη τής αλήθειας .Αύτός ό δρόμος, αύτή 
ή πορεία για  τή λύτρω ση, είναι ένα περίγραμμα, πού κλείνει μέσα του στιγμές τρα
γικού πόνου καί άξεπέραστω ν θυσ ιώ ν, στιγμές πού ό άνθρωπος αύτοπροσφέρεται στον 
άνθρωπο , προσπαθώ ντας νά σπάσει τά δεσμά τής γήινης ύπόστασής τ ο υ .

Αύτές οί αύτοπροσφορές τοΰ ανθρώπου στήν πανανθρώ πινη ίδεα τοΰ προορι
σμού του , είναι οί π τυχές  τοΰ όραματισμοΰ τοΰ νέου κόσμου , τοΰ κόσμου τοΰ απαλλα
γμένου άπό τά μίση καί τά πάθη . ‘Οραματισμοί γιά  έναν κόσμο , δπω ς ’Εκείνος δίδαξε 
μέ τή ζωή Τ ου, τή θυσία Τ ου , τήν ’Ανάστασή Τ ου.

Ή  ’Ανάστασή Του είναι τό αιώνιο μήνυμα τής χα ρά ς, τό άφθαστο σάλπισμα τής 
ζω ντανής ελπ ίδα ς, γιά  μιά ζωή ιδανικά χτισμένη  μέσα στήν άγάπη καί στήν δικαιο
σύνη . Α ιώ νιο μήνυμα χαράς καί ελπ ίδα ς, πού καρτερεί τον άνθρωπο δπω ς καρτερούν 
τά ήσυχα  λιμάνια  κάθε θαλασσοδαρμένο καράβι.

Μέσα στο ά γχος καί στήν μάταιη άναζήτηση πού συνοδεύει τον σύγχρονο άνθρωπο 
ή ιδέα καί τό δνειρο μιάς γαληνεμένης ζω ής είναι ή παρηγοριά τοΰ στοχασμού του . 
Στις σ τ ιγμ ές , πού γύρω  του τυλίγετα ι αβάσταχτη ή μοναξιά καί σ φ ίγγετα ι δλο καί 
πιό π ο λ ύ , νά τόν σ υ νθλίψ ει, νά τον εξουθενώ σει, νά τον εκμηδενίσει, μ ένει, μοναδική 
ήλιαχτίδα ζω ή ς, π λ ά ϊτ ο υ ,ή  ιδέα γιά  κάποια καλύτερη πορεία . Αύτή ή παρήγορη ιδέα 
έχει φ ω τεινό όριοδείχτη τήν Θεϊκή ’Ανάσταση.

Ή  παρηγοριά γιά μιά άλλη ζωή , δίνει τή δύναμη νά σπάσει ή άνθρώπινη ύπαρξη  
τά τείχη  πού έχτισε ό εγω ισμός τη ς , δίνει τή δύναμη, στήν ψ υχή  καί στο π νεύ μ α , νά  
πετάξουν ψ η λά , στις σφαίρες τής θεϊκής γα λή νη ς, εκπληρώ νοντας τό χρέος απέναντι 
στήν ιδέα τού άνθρώπου .

Ή  χαρά πού ακολουθεί κάθε εκπλήρωση χρέους είναι ή ήθική ανταμοιβή πού  
προσμένει κάθε προσφορά αγάπης καί άπάλυνση τού ανθρώπινου πόνου . Καί είναι χαρα  
καί αγαλλίαση τής ψ υχής , πού άπαλλαγμένη άπό τό φάσμα τώ ν εφήμερω ν απολαύσεω ν  
αγκαλιάζει τήν ενατένιση τής αιώ νιας άλήθειας.

’Ανάσταση ύπάρχει γιά κάθε άνθρω πο, ακόμα καί γιά κείνον που ξεχα σε π ο λλ ά , 
στή ζωή το υ , νά εκπληρώ σει. ’Ακόμα καί γιά  κείνον πού δέν γεύτηκε ποτέ τή χαρά κι 
έμεινε στο περιθώριο τής ζω ή ς, νά καρτερεί παθητικά τό τέλος τ ο υ , δπω ς ό πέμπτος  
τροχός περιμένει παθητικά τήν ώρα τής δικής του προσφ οράς. Ο μω ς, γιά  νάρθη ή 
στιγμή γιά  τήν νέα ζωή , γιά νά χαράξει ή ώρα τής ’Ανάστασης , πρέπει τά βήματα τοΰ  
άνθρώπου νά περάσουν άπό τήν ύπέροχη άπελευθέρωση τοής βούλησης του , την θ υ σ ία . 
’Ακόμα πρέπει τά χείλη  του νά ποτιστούν μέ τήν χολή  καί τήν ταπείνω ση , χω ρίς ποτέ 
νά μαραθούν καί νά τελέψ ουν τόν ύμνο τής δημιουργίας. Γιατί χω ρίς ανήφορο καί 
Γολγοθά, χω ρίς θυσία, ή λύτρωση καί ή καταξίωση τοΰ άνθρώπου μενει όνειρό στι
γμής περαστικής, άπιαστο κι εφ ια λτικ ό , τα υτόχρονα . Τό μήνυμα τής χαράς καί τής 
ελπίδας πού κομίζει ή ’Α νάσταση, γιά  μιά νέα ζω ή , ακολουθεί μονάχα τους καταξιω 
μένους άγώ νες τής άνθρώπινης ύπαρξης, γιά τή λύτρωσή της .

«Η  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦ ΥΛΑΚΗΣ»



Ο Σ Τ Α Υ Ρ Ο Σ

0  Σ Τ Α } ΡΟΣ πού υψώθηκε πάνω 
<7τό Γολγοθά εΐναι ένα μοναδικό 
τρόπαιο της άγάπης τον Θεοϋ.

Εκφράζει και αισθητοποιεί τό 
ύψος, τό πλάτος και τό βάθος τής 
αγάπης τοϋ Θεοϋ για τον άνθρωπο, 
για τον κάθε άνθρωπο, και φυσικά 
για τον [αμαρτωλό άνθρωπο.

Σ τk ' ήμερες μας ή αγάπη μαραί
νεται. Ή  άγάπη προς τον Θεό και 
η αγαπη προς τον άνθρωπο ψύχεται 
°λ° και πιο πολιύ. Όσο ή αμαρτία θά 
απλωνη τα πλωκάμια της πάνω στον 
κ,οσμο, άλλο τόσο και ή άγάπη θά 
λιγοστεύη καί θά μειώνεται μέσα 
στην ανθρώπινη κοινωνία. Γιατί ή 
αγαπη είναι ή κορυφή των αρετών, 
ή δε αμαρτία είναι ή θανάτωσις τϋς 
αρετής.

Με αυτα τα δεδομένα οι ήμέοες 
τής Μεγάλης 'Εβδομάδος εΐναι μιά

θαυμασια ευκαιρία ένατενίσεως στο 
Σταυρωμένο Λυτρωτή μας. Είναι 
ευκαιρία στοχασμού πάνω στη Σταυ
ρωμένη άγάπη τοϋ Θεοϋ, όπως 
εκφράζεται μέσα στο Μυστήριο τοϋ 
““ταυροϋ. Είναι μια ευκαιρία γιά νά 
συνειδητοποιήσουμε πιο πολύ την 
αγαπη τοϋ Θεοϋ γιά μάς.

Είναι μια ευκαιρία γιά νά άνταπο- 
δώσουμε ευλαβικά ευγνωμοσύνη καί 
αγαπη σ Εκείνον, πού έδωσε τά 
παντα κι αυτή τή ζωή Του γιά τή 
σουτηρία μας.

Η ισχυρότερη απόδειξη 
άγάπης προς τον άνθρωπο
Και είναι τοσο μεγάλο τό γεγονός 

τής σταυρικής θυσίας τοϋ Θεανθρώ
που, ώστε η σκεψις μας άδυνατεί 
νά εισχώρηση.

' Βρισκόμαστε ενώπιον τοϋ Μυστη
ρίου τής άγάπης τοϋ Μησοϋ. Σταυ
ρώνεται γιά τον κάθε ένα από μάς 
και' για ολους μαζί. Πληρώνει τό 
δικό μας χρέος. Γίνεται κατάρα, 
γιά νά μάς έξαγοράση εκ τής κατά- 
ρας τήςάμαρτίας. Κατά τον Ή σαΐ- 
αν «Ούτος τας αμαρτίας ήμουν φέρει 
καί περί ήμουν όδυνάται». Ό  δέ 
θείος Παύλος μεγαλοπρεπούς τονίζει 
την άλήθεια αυτή:
«Συνιστησι την εαυτού άγάπην εις 
ημάς ό Θεός, δτι έτι αμαρτωλών 
όντων ήμουν Χριστός υπέρ ήμουν 
απεθανε». Ό  Θεός φανερώνει λαμ
προύς την απο τα βάθη Του άγάπη 
προς εμάς διότι όταν άκόμη εμείς 
εϊμεθα γεμάτοι αμαρτίες ό Χριστός 
άπέθανε γιά μάς.

Στρέφεται προς τούς άμαρτωλούς, 
τουε τελώνες, τις πόρνες γιά νά τούς
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Ίαλέση σε μετοινοια. Σκορπίζει παν 
rον τις δωρεές της αγάπης Τον. 
''Ζητά παντού νά εύρη και νά σώση 
το άπολωλος. Και όπως ο Ιδιος 
είπε, κάνεις δεν έχει μεγαλύτερη 
αγάπη από την δική Τον. «Μειζονα 
ταύτης άγάπην ούδείς έχει, ινα. τις 
\τήν ψυχήν αντον θη (θυσιαση) 
υπέρ των φίλων αντον)) και καθώς 
τονίζει ό άγιος Γρηγοριος ο Θεο
λόγος: «προαέλαβε τό χεΐροι^ ίνα 
δω τό βέλτιον, έπτώχενσεν, ϊν’ ημείς 
τή εκείνου πτωχεία πλοντίσωμεν. 
Δούλου μορφήν έλαβεν 'ίνα την 
έλενθερίαν ημείς απολάβω μεν. Κατ- 
ήλθεν, ίν’ ύψωθώμεν, επειραοθη, 
ίνα νικήσωμεν. ’ Ητιμασθη,^ ίνα 
δοξάση. Άπέθανεν ίνα σώση.Άνήλ- 

j θεν, ίνα έλκύση προς έαντόν τούς 
κάτω κειμένους έν τώ τής αμαρτίας 
πτώματι».

Οί δέ νμνογράφοι για νά μάς 
βοηθηΟονν να κατ ανοηαωμε την 

ΐ άπειρη και τελεία αγάπη τον Θεού 
χρησιμοποιούν έμπνευσμενες εικόνες. 
«"Ωσπερ πελεκάν τετρωμενός ̂  την 
πλευράν σον, Λόγε, σους θανοντας 
παίδας έζώωσας, έπιστάξας ζωτι- 
κούς αύτοϊς κρουνούς». "Οπως ο 

I πελεκάνος τό φιλόστοργο αυτό πουλί 
ραμφίζει τό στήθος τον καί μέ το 
αίμα του ποτίζει τά μικρά τον που 
αναζωογονούνται και σώζονται απο 
τό δηλητήριο τον φιδιού που τα 
έχει δαγκώσει. Ετσι και ο Κύριος 
γιά νά άπαλλάξη την ψυχή μας από 
τό δηλητήριο τής αμαρτίας, για να 
ζωογονήση την άμαρτωλη ψυχή μας, 
έχυσε τό Πανάγιο Αιμα Ίον επάνω 
στο σταυρό. Και το αιμα τούτο γ ί
νεται έκτοτε φάρμακο για τις αμαρ
τωλές ψυχές. Καθαρίζει «την συνει- 
δησιν ημών από νεκρών έργων» 
'όπως λέγει ό ’Απόστολος Παύλος.

Ό  Σταυρός περιέχει δλα τά 
είδη τοΰ πόνου του "Ιησού

Ή  ανεξιχνίαστη καί ή άνυπερ- 
βλητη αγάπη Του για τον άνθρωπο 
αντέχει τον σωματικό πόνο, τό 
οδυνηρό μαρτύριο.

Βαθύς, μεγάλος, οδυνηρός ό σωμα
τικός πόνος. Τά κτυπήματα, τα 
ραπίσματα, οί πόνοι τού ακάνθινου 
στεφάνου, οί κολαφισμοι, η αφύσικη 
έκταση τού σώματος επι τον Σταυ
ρού κάνουν την κατάσταση οδυνηρή, 
κάνουν δλα τά μέλη τού Παναγίου> 
Σώματός Τον νά υποφέρουν.  ̂Καί 
’Εκείνος αντέχει νά του καρφώνουν 
τά άκρα, νά τον άναβιβάζουν εις τον 
Σταυρόν. ’Αντέχει νά λογχίζεται, 
τό νευρικόν του σύστημα να ταράσ

σεται, πονοκέφαλοι νά τον συνοδεύ
ουν, ταχυπαλμία νά δοκιμαζη οδυ
νηρά. ’Αντέχει αιμορραγία αργή 
εκ τών πληγών νά τού δημιουργή 
φρικτή δίψα. Διψά Εκείνος, που 
ποτίζει τά πάντα, πού είναι η 
«πηγή ύδατος αλλομενου εις ζωήν 
αιώνιον», «ό έν ϋδασι τήν γην κρε- 
μάσας» και δεν δεχεται ναπιή το 
ναρκωτικό ποτο για να δοκιμαση 
σε δλη τήν έκταση καί τήν ένταση 
τούς πόνους τής Σταυρώσεως γιά 
τήν ίδική μας λύτρωση. «"Εκαστον 
μέλος τής άγιας Σου σαρκος ατιμίαν 
δι ημάς ύπέμεινε, τάς ακάνθας η 
κεφαλή, ή δψις τά έμπτύσματα, αί 
σιαγόνες τά ραπίσματα, τά ώτα τάς 
δυσεβεϊς βλασφημίας, ό νώτας τήν 
φραγγέλωοιν καί ή χειρ τον κάλα
μον αί τού δλου σώματος εκτάσεις 
έν τώ σταυρό), τά άρθρα τούς ήλους 
καί ή πλευρά τήν λόγχην».

Δέν είναι όμως μόνον ό οο)ματικός 
πόνος τον όποιο δέχεται καί αντέχει' 
είναι καί ό ψυχικός.

Χρειαζόταν ό ωκεανός τής θείας 
αγάπης γιά νά άντέξη τήν έγκατά- 
λειψιν τών μαθητών του στις πιο 
φρικτές ώρες τού μαρτυρίου, τήν 
έγκατάλειψιν έκείνων τούς όποιους  ̂
πήρε από τά αλιευτικά πλοία κο.ί 
τούς έκαμε ’Αποστόλους.

’Εκείνος πού μπορούσε μέ ένα 
Του λόγο νά γαληνεύση τις καρδιές 
τού όχλου δέχεται τήν αγνωμοσύνη 
του, τις κατάρες, τά άναθεματα.

Ό  ’Ατίμητος δέχεται νά παζα
ρεύεται αντί τριάκοντα αργυρίων 
υπό τού δολίου καί προδότου μαθη- 
τού Του.

’Εκείνος πού έχει προσφέρει δλη 
Του τήν αγάπη καί τήν συμπάθεια, 
προς τον Πέτρο δέχεται την άρνηοή 
του μπροστά μάλιστα σε μιά παιδίσκη.

Ό  ’Αναμάρτητος, ό αθώος, τό 
άκακο άρνίον δέχεται τάς αδίκους 
κατηγορίας, δέχεται νά συνοδεύεται 
από δύο κακούργους. ' Υπέφερε φο
βερά καί αφάνταστα καί σωματικά 
καί ψυχικά καί δμως αντεξε.

Δέν άρνήθηκε τον Σταυρό, την 
αισχύνη, τήν οδύνη του γιά να είναι 
ή λύτρωσή μας πλήρης καί τελεία. 
Τόση ή αγάπη Του, τόση ή προθυμία, 
τόσος ο ζήλος τής Λυτρώσεώς μας.

Δέν σταματά δμως ή αγάπη τού 
’Ιησού προς τον άνθρωπο από τού 
σταυρού καί μέσα απο τον σωματικό 
καί ψυχικό Του πονο προσεύχεται 
υπέρ δλονν έκείνων οί οποίοι συνε- 
τέλεσαν στήν σταύρωση Του, τον 
έβασάνισαν τον έμυκτήρισαν. «Πά- 
τερ άφες αύτοΐς ού γάρ οϊδασι τί 
ποιούσι».

Αιώνιο σύμβολο 
σωτηρίας

Ό  Σταυρός ήταν τό άτιμώτερο 
όργανο θανάτου. ’Από τότε δμως 
πού ό "Αγιος τών 'Αγίων άνυψώθη 
έγινε όργανο ζωής, όργανο λυτρω- 
σεως, όργανο σοπηρίας, κάλεσμα γιά 
τή σωτηρία.

Ή  έκταση τών χειρών τού ’Ιησού 
έπί τού Σταυρού ήτο βέβαια μιά 
αφύσικη στάση τού αγίου Σώματός 
Του. Τού έφερε οδύνη, ήτο δμως 
δείγμα τής απλωμένης άγάπης τού 
Θεού προς τον άνθρωπο, ήτο ένα 
αγκάλιασμα όλων τών αμαρτωλών 
ανθρώπων, τούς οποίους καλεϊ κον
τά Του νά τούς χαρίση τή σωτηρία.

Τούς καλεϊ νά τον γνωρίσουν, 
διότι συνήθως τον γνωρίζουν γνω- 
σιολογικά καί όχι βιωματικά. Πολ
λοί είναι βαπτισμένοι στο όνομά 
Του, πολλοί είναι χριστιανοί στο 
όνομα, στήν επιφάνεια. Πολλοί έκεί- 
νοι οί οποίοι δέν έχουν συνάψει 
ψυχικό δεσμό μέ τον Ίησοϋν, δέν 
έχουν γευθή τήν γλυκύτητα, τήν 
ηρεμία πού φέρνει στήν καρδιά τους.

"Ολους μάς καλεϊ από τό ικρίωμα 
τού σταυρού νά κλαύσουμε για τον 
άστατο βίο μας, γιά τήν εύκολη 
αθέτηση τών καλών αποφάσεων μας, 
γιά τήν κυριαρχία τών άδυναμιδόν 
στη ζωή μας, γιά τήν ασυνέπεια 
τού βίου μας.

Μάς καλεϊ νά λάβουμε σταθερή 
τήν απόφαση ώστε νά μή προσφέ
ρουμε ποτέ πλέον χολή καί ξίδι στο 
Σωτήρα καί Λυτρωτή μας.

Φ ίλε άναγνώ στα

’Ενώπιον τής έσταυρωμένης άγά
πης θά μάς δδηγήση καί έφέτος ή 
Μεγάλη 'Εβδομός. ’Ενώπιον τού 
πάσχοντος Θεού, η πλέον πέτρινη 
καρδιά θά ραγίση.’Ά ς  άναλογισθούμε 
τον Πάσχοντα καί χάριν ποιων 
πάσχει. ’Ά ς  σκεφθοϋμε τις αμαρτίες 
μας, γιά τις όποιες ό Κύριος έσταυ- 
ρώθη. Καί τά χείλη μας ας ψελλίσουν 
λόγια λατρείας, άφοσιώσεως, ευγνω
μοσύνης προς τον Ίησοϋν μας καί 
ας τού πούμε:

«’ Εσταυρώθης δι έμέ, ίνα έμοι 
πηγάσης τήν αφεσιν.’Εκεντήθης τήν 
πλευράν, ίνα κρουνούς ζωής άνα- 
βλύσης μοι. Τοϊς ήλοις προσήλωσας 
ϊ'να έγό) τω βάθει τών παθημάτων 
σου, τό ύψος τού κράτους σου πιστού- 
μενος, κράζω σοι, Ζωοδότα Χρίστε, 
Δόξα τώ Σταυρω, Σίΰτερ και τω 
πάθει Σου».
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Μ Π Ρ Ο Ο 'Γ Χ
C T H N

V M N O X O r i X  

T X D N  Π λ θ ω Ν
Τοΰ Έν<

ΣΤΑ ΓΡΑΦΙΚΑ ξωκλήσια καί στις 
μεγάλες έκκλησίες, θά προσκυνήσουμε, 
τις μέρες ποΰρχονται, τά Πάθη καί τήν 
’Ανάσταση τοΰ Δασκάλου. Μέσα στή 
καρδιά τής "Ανοιξης προσμένουμε τις 
στιγμές τής Θεϊκής γαλήνης, πού θά ση
κώσουν στά φτερά τους τό άγχος μας, 
λυτρώνοντας τή ψυχή μας, έστω γιά λί
γο, άπ’ τά ραπίσματα τοΰ υλισμού,

Ζυγώνει ή ώρα τής ύπέρκοσμης^ πί
στης, όπως παράλληλα ζυγώνει καί ή ώ
ρα όπου ή κοινωνία πρέπει νά γίνει τό 
θυσιαστήριο των μεγάλων ταπεινών μα
χητών της, τών γενναίων αφανών όριο- 
δειχτών, γιά νά δοξαστεί τό αιώνιο μήνυ
μα τού ’Ανθρώπου, ή ’Αγάπη. Οί σάλπιγγες 
τής συνείδησης θά ήχήσουν, μέσα στην 
άρμονία τοΰ άνοιξιάτικου άγεριοϋ, ή
χους προφητικούς, προάγγελους τού Με
γάλου Ερχομού:

«’Ιδού ό Νυμφίος έρχεται, έν τφ  
μέσω τής νυκτός· καί μακάριος ό δού
λος όν εΰρήσει γρηγοροϋντα· ανάξιος 
δέ πάλιν, δν εύρήσει ραθυμοϋντα. 
Βλέπε οΰν ψυχή μου μή τώ ΰπνω 
κατενεχθής, ϊνα μή τώ θανατω πα— 
ραδοθής , καί τής βασιλείας έξω κλει- 
σθής, άλλα άνάνηψον κράζουσα- 
"Αγιος, "Αγιος, "Αγιος εΐ ό Θεός, διά 
τής Θεοτόκου έλέησον ήμας».

Έρχεται ή ώρα τοΰ Νυμφίου. Τού 
Νυμφίου πού πλησιάζει μόνος του τόν 
άνθρωπο, άπρόσκλητος. Τοΰ Νυμφίου 
πού πήρε τήν άπόφαση νά βαδίσει τό 
δρόμο Του, ένα δρόμο πού περνάει άπ’ 
τις καρδιές μας· νά σηκώσει όλο τό βάρος 
τής άνθρώπινης άποστολής, προσφέ- 
ροντας, θυοιαζόμενος, τήν ΑΓΑΠΗ καί 
τήν ΑΙΩΝΙΑ ΖΩΗ.

Υπάρχουν στιγμές, μέσα στό άπειρο 
διάγραμμα τοΰ χρόνου, πού ό άνθρωπος 
άνοίγοντας άτέλειωτα τή καρδιά του στόν 
άνθρωπο, παίρνει τόν δρόμο τής θυσίας, 
πλησιάζοντας άπρόσκλητος τό κοινω
νικό σύνολο, γιά νά χαράξει μέσα του νέες 
πορείες καί νά ύλοποιήσει τούς άνθρώ- 
πινους όραματισμούς.

μοτάρχου κ. " Α γ γ έ λ ο υ  Π έ τ ρ ο

Έρχεται λοιπόν ή ώρα τοΰ Νυμφίου.
Ή  υποδοχή Του, όπως καί ή υποδοχή 
κάθε Νυμφίου σημαδεύει στήν κρίση τών 
έπερχόμενων γενιών, τό μέγεθος τής 
προετοιμασίας μας. Ό  έρχομός Του πρα
γματοποιείται μέσα στή νύχτα. Τήν νύχτα 
πού μόνοι μας χτίσαμε κ ι’ άπλώσαμε γύ
ρω μας στή προσπάθειά μας νά κρατή
σουμε γιά μάς ό,τι έπρεπε νά προσφέ
ρουμε στούς άλλους. Κι είναι ή νύχτα 
αύτή τό τέλος τής νιότης μας, πού φτε- 
ρούγιζε, κάποτε, σκορπώντας ζωή κι άγνά 
μηνύματα, καθώς καί ή σημερινή άγω- 
νία τής μοναξιάς, τής μοναξιάς πού κρα
τήσαμε νά μάς συντροφεύει. Είναι ή νύχτα 
αύτή, τό περίγραμμα τών βημάτων μας, 
πού σχηματίζουν άλλεπάλληλους έφα- 
πτόμενους κύκλους —τοίχους πού μάς 
σφίγγουν άποπνικτικά, χωρίς ν’ άφήνουν 
νά περάσει οϋτ’ ένας μικρός κυματισμός 
τοΰ άνοιξιάτικου άγεριοΰ. Μέσα σ’ αύτή 
τή νύχτα, στό βαρύ, άσήκωτο σκοτάδι, 
έρχεται ό Νυμφίος. "Οχι γιά νά φέρει τό 
Φώς —αύτό υπάρχει —άλλά γιά νά χαρί
σει τή δύναμη νά δούμε μόνοι μας τόν "Η
λιο, νά σχίσουμε τά συμβατικά ύπαρξια- 
κά πέπλα γιά νά μπει μέσα μας τό Φώς τής 
αιώνιας ’Αλήθειας, τής ΑΓΑΠΗΣ. Κι 
όσο ζυγώνει ό έρχομός τοΰ Νυμφίου, τοΰ 
κάθε Νυμφίου, τόσο υψώνεται μπροστά 
μας τό έρώτημα: Είναι άραγε τά χέρια 
μας έτοιμα ν’ άγκαλιάσουν τό Δάσκαλο; 
Είναι έτοιμη κι ή ψυχή μας, μ’ ορθάνοι
χτες τις πόρτες της, νά τόν δεχτεί; Μή
πως άργήσουμε καί δέν προλάβουμε ν 
ανοίξουμε τά μάτια μας στό πλησίασμα 
τοΰ Νυμφίου;

Ή  μυσταγωγία τής υποδοχής είναι ή 
κατακλείδα τών μέχρι τώρα βημάτων μας 
στό στίβο τής ζωής καί ή άρχή τής ήθικής 
μας καταξίωσης. Είναι ή κατακλείδα τοΰ 
γάώνα γιά τήν άπάλυνση τοΰ άνθρώπινου 
πόνου. Άλλωστε αύτός είναι ό βαθύ
τερος σκοπός τής ζωής. Γιατί σκοπός καί 
Ιδανική .σημασία τής ζωής δέν είναι ή 
νίκη. Ή  νίκη είναι μιά πεπερασμένη κα
τάσταση, πού βάζει τή σφραγίδα τής σχε
τικότητας στό τέρμα τής άνθρώπινης πο
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ρείας καί τοΰτο γιατί ό άνθρώπινος πόνος 
είναι δεμένος μέ τό άπειρο καί ό άγώνας 
του γιά τήν άπάλυνσή του χαρακτηρίζε
ται μέ τήν σφραγίδα τοΰ αιώνιου. Ό  φω
τοστέφανος τής νίκης είναι ή συνεχής 
πάλη γιά τόν λυτρωμό τής άνθρώπινης 
ύπαρξης άπό τά πάθη της.

Αύτός ό φωτοστέφανος στεφανώνει 
όλους αύτούς πού βαδίζουν άγόγγυστα — 
μοναχικοί διαβάτες καί μαχητές —τόν 
δρόμο πού περνά άπό τήν πίκρα καί τά 
ραπίσματα πού έξακοντίζει ό «ιουδαϊκός 
όχλος». Όλους όσους μισήθηκαν στή 
προσπάθεια τους νά χαράξουν, έστω μέ 
τό αίμα τους, μιά πορεία μακρυά άπό τό 
μίσος καί τήν άνευθυνότητα. Μιά πορεία 
γιά τήν προσφορά τοΰ άνθρώπου στόν 
Άνθρωπο καί τήν κυριάρχηση τής άγά- 
πης στις καρδιές τοΰ κοινωνικού συνό
λου. Τούς βλέπουμε γύρω μας όλους αύ
τούς. Τούς άκοϋμε νά ψιθυρίζουν σέ στι
γμές άπόλυτης Εξομολόγησης τις λέξεις 
τοΰ Δαυίδ:

«”Ιδε τούς έχθρούς μου , οτι έπλη- 
θύνθησαν , καί μίσος άδικον έμίσησάν 
μ ε . Φύλαξον τήν ψυχήν μου, καί 
ρΰσαί με· μή κατεσχυνθείην, ότι 
ήλπισα Ιπί σέ».

Είναι οί στιγμές τής γαλήνης όλων 
τών μοναχικών μαχητών, πού κατάπτυστοι 
καί ματωμένοι, υψώνουν τά χέρια στόν 
έρχομό τοΰ Κυρίου ζητώντας, λίγο κουρά
γιο, γιά νά μή λυγίσουν, νά μή ντροπιά
σουν τόν άγώνα τους. Κι είναι τόσοι λί
γοι αυτοί οί μαχητές... Δέχονται τά ρα
πίσματα τών πολλών γιατί τούς προσκα- 
λοΰν στήν υποδοχή τοΰ Κυρίου. Άκοΰνε 
τόν άπόηχο τών σαρκασμών καί τών 
χλευασμών κι άπαντοϋν μ’ ένα πικρό χα
μόγελο, χαρίζοντας άπλόχερα τή συγνώ
μη. Παρηγοριά κι έλπίδα τους είναι ό 
Νυμφίος. Θά Τόν άκολουθήσουν, όπως 
οί μαθητές Του, στήν ιερή Μυσταγωγία 
τών Παθών, θά μείνουν δίπλα Του καί θ’ 
άναστηθοΰν μαζί Του.
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ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ θ’ άκολουθήσουν δλοι 
όσοι λυτρώθηκαν άπό τόν βούρκο τών 
παθών τους, όσοι άντίκρυσαν, σέ μιά 
κρίσιμη στιγμή, μ’ άλήθεια τόν προο
ρισμό τους καί σήκωσαν τά λάθη τους 
μ’ ευθύνη, γιά ν’ άρχίσουν μιά νέα ζωή. 
Αύτοί πού χρόνια καί χρόνια κατηφόρι
ζαν, γλιστρώντας στά δαιδαλώδη μονο
πάτια τής ευδαιμονίας, κρατώντας καί 
τις στερνές γουλιές τού νερού γιά τόν 
έαυτό τους, αφήνοντας στους άλλους — 
τούς διψώντες —τή χολή καί τό ξύδι. 
Ενώνουν τήν φωνή τους μέ τήν έξομο- 
λόγηση τής Κασσιανής, τό δάκρυ τους 
μέ τά δάκρυά της καί άναπέμπουν ύμνους 
μετάνοιας γιά τήν «έν πολλαϊς άμαρτίαις 
περιπεσοΰσα» ύπαρξή τους. Μεγάλη ή 
στιγμή τής άλήθειας. Έρχεται κάποτε 
γιά όλους ή ώρα πού πρέπει νά σταθούμε 
άπέναντι στόν καθρέφτη, ρίχνοντας στά 
πόδια μας τό πλαστό προσωπείο, γιά 
νά δούμε μ’ εύθύνη τά όσα έχουμε κάνει 
καί τά όσα έχουμε σκεφτεϊ. Νά ζυγίσου
με ό,τι δέν κάναμε κι ό,τι δέν έπρεπε νά 
είχαμε κάνει. Στό πλάγιασμα τής ζυγα
ριάς νά μή κλείσουμε τά μάτια. Θέλει με
γάλη δύναμη ό αύτοέλεγχος καί θέλει 
μεγάλες θυσίες ή άπόφαση γιά μιά νέα 
πορεία, όπως καί μεγάλη ψυχική δύναμη 
ή αναγνώριση μιας μεγάλης άξίας πού 
Ισως πλανιέται γύρω μας σκεπασμένη άπό 
τό πέπλο τής καταφρόνιας.

Μ’ αύτές τις άβάσταχτες νύχτες τής 
καταφρόνιας παλεύουν οί Νυμφίοι όλου 
τού κόσμου. Οί μετανιωμένες Κασσιανές 
χύνουν τά δάκρυα τής ψυχής τους στό 
κάλεσμα τής σωτηρίας. Ζητούν τή γαλή
νη τής ζωής καί τό ήσυχο λιμάνι τής 
άνθρωπιάς. Έχουν στά μέτωπά τους 
νωπές τις χαραξιές τών ραβδισμάτων, νά 
θυμίζουν στήν άνθρώπινη υπεροψία τήν 
προδοσία της. Νά ήχούν τις καμπάνες 
τού ήθικοϋ συναγερμού, γιά νά ξεσκε
πάζουν τά πρόσωπα πού καλυμμένα μέ 
τή μάσκα τού Πιλάτου, πλένουν τά χέρια 
τους, άρνοΰνται τις ευθύνες, πληρώνουν 
στούς ’Ιούδες τά «αργύρια» τού κόπου 
τους.

«Φιλεΐς καί πωλβϊς ’Ιούδα, άσπά- 
ζη καί ούκ όκλάζεις , δόλιο προστρέ- 
χιυν  τις μισών άσπάζεται, τρισά
θλιε; τις φιλών έξιυνεϊται τιμήματι; 
Τό φίλημα τής αναιδούς σου κακο
βουλίας, έλέγχει τήν προαίρεσιν»

Μ’ ένα φίλημα έρχεται ή στιγμή τής 
προδοσίας. Ό  ’Ιούδας πουλάει τόν Εύερ- 
γέτη. Μέσα στό σκοτάδι τής νύχτας, πλέ
κεται μέ δόλο ή συγκλονιστική στιγμή 
τής ατιμίας. Ό  Δάσκαλος θ’ άλυσσοδεθεϊ. 
Θά ταπεινωθεί ό Άνθρωπος. Τά βήματα 
τού ’Ιούδα θά χαράξουν στήν άνθρώπινη 
προσωπικότητα τό φάσμα τής προδοσίας, 
όπως τό χάραξαν οί ’Εφιάλτες πριν άπό 
χρόνια, άλλά καί άργότερα —καί σήμερα. 
Καί ό κήπος τής Γεσθημανή θά ένωθεΐ 
μέ τις Θερμοπύλες, γιά νά όριοδείχνουν 
τή δύναμη τής Θυσίας καί νά ραπίζουν 
τή ψυχή κάθε ’Ιούδα καί κάθε ’Εφιάλτη. 
Ταυτόχρονα, νά θυμίζουν στόν άνθρωπο 
τόν ήχο τών «άργυρίων».

Οί ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ πού ζυγώνουν, σπά
ζουν τήν σιγαλιά τής νύχτας, φέρνουν 
τό προμήνυμα τών Παθών καί τής Λόγ
χης. Κ ι’ Εκείνος μένει άκλόνητος. Στή 
πορεία πού διάλεξε ήξερε πώς μπροστά 
Του θά ύψωθεΐ τό φιλί τής προδοσίας καί 
ή κλαγγή τών όπλων. 'Οραματίζονταν 
τά Πάθη καί μέσα στήν υπέροχη γαλήνη

Του περίμενε τή στιγμή πού θά άνέτειλε 
ή σωτηρία τού ’Ανθρώπου. Κι άν μέσα 
στή σιωπή Του ρώτησε, γιά μιά μόνο 
στιγμή τό Πατέρα, άν πρέπει νά πιει κι 
αυτό τό ποτήρι, ήταν γιατί πίστεψε στή 
δύναμη τής Θυσίας Του κι όχι γιατί φο
βήθηκε. Εκείνος δέν φοβήθηκε ποτέ. 
Κι όταν τό «Χαίρε, ραββί» τού ’Ιούδα 
Τόν τύλιξε, χαμογέλασε. Στήν άτέλειωτη 
προσμονή του άντηχούσαν οί λέξεις 
« ’Ιδού ήγγικεν ό παραδιδούς με» .Είναι 
λέξεις πού τις άκοϋμε γύρω μας συχνά, 
σάν άνοίγουμε τά μάτια τής καρδιάς μας 
καί πλησιάζουμε τούς άνθρώπους τής 
άγάπης. Τις άκοΰμε μέσα στά χειροκρο
τήματα τής άμαρτίας, πού ύψώνουν γύρω 
μας τείχη άνθρώπινης μισαλλοδοξίας, 
άπ’ όλους τούς ταπεινούς άγωνιστές. Εί
ναι ό άπόηχος τής μεγάλης άπόφασης 
τού κάθε άνθρώπου γιά μιά σωστή πο
ρεία μέσα στήν άγάπη, γιά μιά πορεία 
χωρίς τά λασπονέρια τού δόλου, χωρίς 
τήν ποταπότητα τής κακοβουλίας.

Νάναι άραγε πολλοί αύτοί πού ποτέ 
στή ζωή τους δέν ρώτησαν: «ΤΙ παρέ
χετε μοι, κάγώ ύμΐν αυτόν προδώσω ;» 
Πόσοι νάναι οί δημιουργοί τής άλή- 
θειας καί οί έντιμοι άγωνιστές τής ζωής; 
Αύτοί πού βαδίζουν μέ τό μέτωπο άντί- 
κρυ στόν ήλιο, ραπιζόμενοι, χωρίς νά 
λυγίζουν; Πολλοί ή λίγοι δέν έχει ση
μασία. Σημασία έχει ότι ύπάρχουν. Ή  
δίψα καί ή πείνα συντροφεύουν τά βή
ματά τους σάν φίλοι άχώριστοι καί χαρί
ζουν τή δύναμη τής προσμονής γιά κάθε 
έπιθυμία τους. Ό  δέ θάνατος γ ι’ αυτούς 
είναι δικαίωση, λύτρωση καί όχι άφανι- 
σμός καί δοκιμασία. Βαδίζουν τούς δρό
μους τής θυσίας μέ όλη τή θέληση τής 
ψυχής τους, γιατί πιστεύουν στήν ά- 
ξία τής ζωής σάν προστάδιο ύψηλών 
όραματισμών. Χαρίζουν στήν άνθρώπινη 
ύπαρξη τήν καρτερικότητα τού πόνου, 
έπιβεβαιώνοντας τόν ύμνο.

«"Ον έκήρυξεν ’Αμνόν Ή σαΐας, 
έρχεται έπί σφαγήν εκούσιον, καί 
τον νώτον δίδωσιν εις μάστιγας τάς 
σιαγόνας^ εις ραπίσματα· τό δέ πρό- 
σωπον ούκ άπεστράφη άπό αισχύνης 
έμπτυσμάτων θανάτω δέ άσχήμονι 
καταδικάζεται· πάντα ό αναμάρτητος 
έκουσίως κ α τα δ έχετα ι......

ΤΟ ΑΣΥΓΚΡΙΤΟ μεγαλείο τής αύ- 
τοθυσίας τού Θεανθρώπου, άποκτάει 
ιδιαίτερη σημασία άπό τό γεγονός ότι 
είναι, τό έπισφράγισμα μιας σειράς Μαρ
τυρίων, Παθών, πού άποβλέπουν τόσο 
στή σωματική καταπόνησή Του, όσο καί 
στήν ψυχική Του ταπείνωση. Ή  έννοιο- 
λογική άξια τών όσων έγιναν άπό τή στι
γμή τού Μυστικού Δείπνου μέχρι καί τή 
Σταύρωση, άποκαλύπτεται άπό τήν άνε- 
πανάληπτη φράση: «Έρχεται έπί σφα
γήν έκούσιον». Ή τραγικότητα δέ τής 
σφαγής έπιτείνεται άπό τόν ήρωϊσμό τού 
έκούσιου έρχομοΰ.

Ό  ήρωϊσμός, στό άντίκρυσμα τού 
Γολγοθά, χαρακτηρίζει καί όλους αύ- 
τούς πού άποφάσισαν, σέ μιά δεδομένη 
στιγμή, νά βαδίζουν στά βήματα τής θυ
σίας Εκείνου, καταξιώνοντας όλο, τό μέ
χρι έκείνη τή στιγμή, σύνολο τών ίδεα- 
λιστικών κηρυγμάτων καί άποδεικνύοντας 
ταύτόχρονα, σάν κίνητρο θυσίας, τήν 
άπόλυτη πίστη καί τήν έλεύθερη βού
ληση τήν άπαλλαγμένη άπό κάθε Ιχνος 
άτομικότητας. Ή  ιστορία τού άνθρώπου 
έχει νά παρουσιάσει μυριάδες τέτοιες μορ
φές —γνωστές καί άγνωστες —πού εί
χαν τήν ψυχική δύναμη νά κοινωνήσουν

στόν αιώνιο Μυστικό Δείπνο τού Θείου 
στοχασμού καί νά όμολογήσουν «Μνή- 
σθητί μου Κύριε» λίγο πριν πάρουν τό 
δρόμο τής θυσίας.

Ό  Μυστικός Δεΐπνος είναι στιγμή 
αύτοελέγχου. Παράλληλα είναι καί στι
γμή άποχωρισμοΰ άπό τά έγκόσμια πάθη 
καί στιγμή όπου τό πνεύμα μέ ύπέρκοσμο 
πέταγμα άγκαλιάζει τήν άξια τού αιώνιου 
«αΰριου». Ή  δύναμη τής αύτοσυγκέν- 
τρωσης διοχετεύεται σ’ ένα κανάλι δυσ- 
βάοταχτων παρακαταθηκών, άλλά καί 
ύπέροχων προσδοκιών γιά τούς κοινω- 
νούς τών μεγάλων άποφάσεων:

«Τοΰ Δείπνου σου τοΰ μυστικού 
σήμερον Υιέ Θεού, κοινωνόν με πα- 
ράλαβε· ού μή γάρ τοΐς έχθροϊς σου 
τό μυστήριον εϊπω, ού φίλημά σοι 
δώσω καθάπερ ό ’Ιούδας· άλλ’ ώς 
ό Ληστής δμολογώ σοι Μνησθητί μου 
Κύριε, όταν έλθης έντή βασιλεία σου.»

Ό  Μυστικός Δεΐπνος είναι ή άρχή 
τής πορείας. ’Εκείνος πού άποφάσισε νά 
ύλοποιήσει τό κήρυγμα, γνωρίζει καί τό 
τέλος της. Οί άλλοι, οί παραστάτες, 
άγνοοΰν τά γεγονότα πού θάρθρουν. Προ
αισθάνονται τά όσα θά άκολουθήσουν 
κΓ άντλούν δύναμη άπό τή ψυχική καρτε
ρία Εκείνου. Ή  μορφή Του ύψώνεται 
απεριόριστα μέσα στή συνείδησή τους. 
Ή  γαλήνια ματιά Του σκεπάζει τά ούρλια- 
χτά τοΰ πλήθους πού μαίνεται. Ό  όχλος, 
κυριευμένος άπό τό μίσος, παθιασμένος, 
διαλέγει καί έντάσσει στούς κόλπους του, 
τόν κακούργο, τόν Βαραββά. Τόν άνθρω
πο πού δέν έχει τή δύναμη τοΰ έλέγχου, 
πού δέν μαστίγωσε ποτέ του τήν άνηθικό- 
τητα. Τόν άνθρωπο πού τυλίγεται μαζί 
της σ' ένα άκόλαστο χορό, σπάζοντας 
τις άλυσίδες τής συνείδησης, σ’ άντί- 
θεση μέ τόν Ευεργέτη, πού ήρθε γιά νά 
έλέγξει, νά περιορίσει, νά αλλάξει τή 
τροχιά τοΰ νοΰ, νά σώσει. Έπρεπε λοι
πόν στ’ άφτιά του ν’ άντηχήσουν τά 
«Σταυρωθήτω»; «Σταυρωθήτω έκραζον, 
οί τών σών χαρισμάτων άεί έντρυφώντες, 
καί κακοΰργον άντ’ εύεργέτου, ήτοΰντο 
λαβεΐν, οί τών δικαίων φονευταί- έσιώ- 
πας δέ Χριστέ, φέρων αυτών τήν προπέ
τειαν, παθεΐν θέλων, καί σώσαι ήμάς ώς 
φιλάνθρωπος».

Ό  Δάσκαλος σιωπούσε. "Οπως σιω
πούν όλες οί τραγικές μορφές τοΰ άν- 
θρώπινου γένους σάν πλησιάζουν τήν 
αιωνιότητα. Στεφανωμένος μέ τό άκάν- 
θινο στεφάνι τού Μαρτυρίου Του, ντυμέ
νος τήν πορφυρή χλαμύδα τής ταπείνω
σής Του, κατάπτυστος, άπλωνε τά μάτια 
Του στά ώρυόμενα πλήθη καί στήν άβου
λη συνείδηση τού Πιλάτου. Μέσα σ’ αύτά 
τά μάτια άναδύονταν τά πρόσωπα τών 
παιδιών όλου τοΰ κόσμου, πού πρόσμε- 
ναν τήν άνατολή τού νέου κόσμου. Καί 
πέρα, βαθιά στόν όρίζοντα, έρχονταν 
βουβές οί μέλλουσες στρατιές τών μαρ
τύρων του, ρακένδυτες, κατάπτυστες, άλ
λά τροπαιοφόρες. Τά φραγγέλια πού χά
ραζαν τό κορμί Του, ένωναν τό σφύρι
γμά τους μέ τούς άλαλαγμούς τών «φο- 
νευτών τών δικαίων», στιγματίζοντας γιά 
πάντα τήν άνθρώπινη κρίση. Τά χέρια 
πού Εκείνος έπλασε, υψώνονταν μέ μί
σος, ραπίζοντας τόν Δημιουργό τους, στό 
άποκορύφωμα τής άχαριστίας τους.

ΣΤΙΓΜΕΣ άβάσταχτου πόνου, στι
γμές άνέκφραστης πίκρας, ζωγραφίζουν 
τόν δρόμο τού Γολγοθά. Οί ώμοι τού 
Θεανθρώπου σηκώνουν τό Σταυρό καί τις
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αμαρτίες τοϋ κόσμου. Τό αίμα Του, καθα
γιάζει τόν πιό ατιμωτικό τρόπο θανάτου. 
Ό  «Κρανίου τόπος» γίνεται τό σύμβολο 
των μαρτυρικών θυσιών. Γίνεται ή σφρα
γίδα κάθε μαρτυρικής άνθρώπινης πο
ρείας, τό τέλος κάθε τραγικής έκπλήρω- 
σης χρέους. Χωρίς τήν θυσία Του, χωρίς 
τόν Σταυρό καί τόν Γολγοθά, δέν θά υπήρ
χε ή σωτηρία τής άνθρώπινης ψυχής. 
Πριν από τήν δική Του θυσία, πολλοί, 
ακολουθώντας τήν έλεύθερη βούλησή 
τους, έκπλήρωσαν θυσιαζόμενοι τό χρέος 
τους απέναντι σέ ύπέρτατες Αξίες καί 
’Ιδανικά. Καμμιά όμως θυσία δέν είχε 
τόν πανανθρώπινο χαρακτήρα τής δι
κής Του.

Εκείνος σταυρώθηκε για να σώσει 
καί τούς σταυρωτές Του. Αύτό είναι τό 
άξεπέραστο δίδαγμα αγάπης, από Αυτόν 
πού μπορούσε νά δοξαστεί καί χωρίς νά 
ταπεινωθεί:

«Σήμερον κρεμδται έπΐ ξύλου, 
ό έν ΰδασι τήν γην κρεμάσας. 

Στέφανον έξ άκανθων περιτίθεται, 
ό των αγγέλων βασιλεύς . 

Ψευδή πορφύραν περιβάλλεται ό

περιβάλλων τόν ούρανόν έν νεφέλαις . 
Ράπισμα κατεδέξατο, ό έν ’Ιορδάνη 

έλευθερώσας τόν Ά δάμ . 
"Ηλοις προσηλώθη, ό Νυμφίος τής 

’Εκκλησίας.
Λόγχη έκεντήθη ,ό Υιός τής Παρθένου .

Ή  ώρα τής Σταύρωσης είναι τό άπο- 
κορύφωμα τών παθών. Οί στρατιώτες βά
ζουν κλήρο γιά τόν χιτώνα του. Ένας 
χιτώνας ολη κι’ όλη ή περιουσία τού 
Πανάγαθου... Στά κοντάρια τους καρφώ
νουν ένα σφουγγάρι ποτισμένο μέ ξύδι 
καί χολή καί τό ύψώνουν στά διψασμένα 
Του χείλη. Γύρω Του στροβιλίζονται οί 
ειρωνείες τοϋ πλήθους καί τοϋ ληστή. 
«Κρεμάται έπί ξύλου» μπροστά στά μά
τια τής Πάναγνης Μητέρας. Στιγμές άβά- 
σταχτου, σιωπηλού πόνου. Στιγμές πού 
τά Ά για  χείλη σφραγίζουν τό κήρυγμά 
τους ψιθυρίζοντας «τετέλεσται», ένώ ό 
χορός τών έπερχόμενων γενιών τών άν- 
θρώπων ψάλλει:

«Έξηγόρασας ήμας ,έκ τής κατάρας 
τοϋ νόμου τω τιμάω σου Αϊματι- τω 
Σταυρώ προσηλωθείς , και τη λόγχη 
κεντηθείς, τήν άθανασίαν έπήγασας 
άνθρώποις----» .

Είναι ή όμολογία τοϋ άνθρώπου πού 
άντικρύζει τόν θάνατο άπό μιά νέα,πλέον, 
σκοπιά. Μέ τήν θυσία τοϋ Χριστοϋ ό 
θάνατος χάνει όλη τήν φρίκη του, μετα- 
τρέπεται, πλέον, σ ένα χαστούκι στό 
πρόσωπο τής άνθρώπινης ματαιοδοξίας, 
ένα χαστούκι πού θυμίζει στον άνθρωπο 
τόν προορισμό του.

Τό «τετέλεσται» είναι ή άρχή τής 
δόξας. Καί άρχή τής δόξας τοϋ Θεοϋ 
είναι ή επίδειξη τής παντοδυναμίας του. 
Μιά έπίδειξη στόν κόσμο τής ϋλης,_ τόν 
γήινο κόσμο. Ή  γή κλονίζεται, τρέμει.
Ό  ουρανός σκοτεινιάζει. Τό καταπέτα
σμα τοϋ ναοϋ σχίζεται:

«Τόν ήλιον κρύψαντα τάς ιδίας 
άκτΐνας, καί τό καταπέτασμα τοΰ 
ναοϋ διαρραγέν....  » .

Η ΔΟΞΑ τοϋ Θεοϋ θά όλοκληρωθεΐ 
μέ τήν ’Ανάσταση. Μέ τόν θρίαμβο τοϋ 
Πνεύματος καί τής Ζωής. Μέ τόν θρίαμ
βο τών ταπεινών. Είναι ή νίκη τοΰ αιώ
νιου Φωτός, πάνω στό πνευματικό σκο
τάδι. Είναι ή καταξίωση τής ολόφωτης 
πορείας τοϋ Θεάνθρωπου πού κήρυξε 
τήν θρησκεία τής ’Αγάπης άνάμεσα στούς 
όχλους τοϋ μίσους. Είναι ή στροφή τοϋ 
κόσμου, πού διαχωρίζει τή θέση του 
άπό τά κτίσματα καί άγκαλιάζει τόν Κτί
στη καί Δημιουργό. Ή  ’Ανάσταση τοϋ 
Χριστοϋ είναι καί ’Ανάσταση όλου τοϋ 
άνθρώπινου συνόλου. ’Ανάσταση άπό 
τά πάθη του. Είναι τό ξημέρωμα τής 
νέας ήμέρας, τής άπαλλαγμένης άπό 
τήν άγωνία τοϋ θανάτου καί τήν μισαλλο
δοξία τής ματαιότητας. Ή  ζωή πλέον 
άποκτάει μιάν άλλη όψη. Κερδίζει τήν 
ομορφιά τής αιωνιότητας καί ή συνείδη
ση τοϋ άνθρώπου σταματάει τήν άγχώδη 
άναζήτηση τής λύτρωσης, μιά καί λυ
τρώνεται μέσα στήν ιδέα τής άπέραντης 
’Αγάπης.

Ή  έλπίδα τής ζωής, πού δέν τελειώνει 
μέ τόν θάνατο, ζεσταίνει όλο τόν άνθρώ- 
πινο άγώνα καί δίνει κουράγιο άκόμα καί 
στις στιγμές τής σκληρότερης δοκιμα
σίας. Χωρίς αύτή τήν έλπίδα, ή μάχη 
γιά τήν τελείωση τοϋ άνθρώπου καί τήν 
άπάλυνση τοϋ άνθρώπινου πόνου, θά πε
ριστρέφονταν γύρω άπό τόν κόσμο τής 
ύλης καί γύρω άπό πλαστές καταστάσεις 
πού θά είχαν σκοπό τήν κάλυψη τών 
άνθρώπινων άτελειών καί όχι τήν απο
κάλυψη. Ό  προβληματισμός τοϋ φιλοσο
φικού νοϋ θά έμενε πάντα μετέωρος γύρω 
άπό τό θέμα τής ψυχής, βουβός καί αδύνα
μος στό μεγάλο έρώτημα τοϋ άνθρώπινου 
προορισμού. Μέ τήν ’Ανάσταση, ό άν
θρωπος, γνωρίζει πώς μοχθεί νά πλη
σιάσει ’Εκείνον, πώς άγωνίζεται νά λυ
τρωθεί όραμστιζόμενος τή θυσία Του.

ΣΗΜΕΡΑ, τό όραμα τής ’Ανάστασης 
συνοδεύει τό στοχασμό καί τή ζωή τών 
κοινωνών τοϋ Μυστικού Δείπνου. Στό 
πέλαγος τής ζωής όδηγεΐ τά λίγα έστω 
καράβια πού παλεύουν γιά όλη τήν άν- 
θρωπότητα, γιά τήν άνθρωπότητα πού 
πεινά, πού δολοφονείται, πού άργοπε- 
θαίνει άπό τις άνίατες άρρώστιες, πού 
αίματοκυλεΐται άπό τις σφαίρες τών άφρό- 
νων. Τό όραμα αύτό έναντιώνεται στις 
προσπάθειες τών θανατογόνων δυνά
μεων καί χαρίζει έλπίδες γιά μιά καλύ
τερη αυριανή έποχή. Παράλληλα, θυμί
ζει πώς προορισμός τοϋ άνθρώπου είναι 
νά χαρίζει ζωή κι όχι νά άφαιρεΐ καί νίκη 
του ή άτέλειωτη προσφορά τής Αγάπης 
καί ή πανανθρώπινη πορεία τής Ειρήνης 
όπως ’Εκείνος τήν δίδαξε...
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ΙΟ Ι ΕΓΙΝΕ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ
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Αύγά διακοσμημένα μέ χρυσάφι, πλατίνα καί πολύτιμα πετράδια, 
αληθινά καλλιτεχνικά αριστουργήματα μέ άνυπολΑγιστη άξια.

Τά κόκκινα αύγά είναι μια από τις παλαιότερες και 
σταθερώτερες πασχαλινές παραδόσεις. Μια παράδοση 
πού την βρήκε και την υιοθέτησε ό Χριστιανισμός. 
Άλλα τά πασχαλινά αύγά δέν είναι πάντοτε μόνο 
φυσικά ή μόνο κόκκινα. Είναι καί τεχνητά καί πο-

ΤΟ ΠΑΣΧΑ είναι, μαζί μέ τά 
Χριστούγεννα, ή γιορτή πού έχει 
έπιβληθή περισσότερο στήν αν
θρωπότητα. Έ τσι έχει στολισθή 
κατά τή διαδρομή των αιώνων μέ 
έθιμα πού γιορτάζονται διαφορε
τικά άπό μιμ χώρα σέ άλλη. Ένα 
άπό αύτά τά έθιμα συναντιέται 
παντού κι’ έχουν γραφή πολλά γι’ 
αύτό, χωρίς ώστόσο νά έχη έξα- 
κριβωθή μέ βεβαιότητα ή αληθινή 
προέλευσή του. Πραγματικά ή πρώ
τη ιδέα τής «γιορτής των αύγών», 
ιδέα κοινή σ’ όλους σχεδόν τούς 
λαούς τής Ευρώπης καί τής ’Ασίας, 
χάνεται στήν νύχτα τού χρόνου.

Στήν άρχαιότατη ήδη έποχή οί 
Αιγύπτιοι, οι Πέρσες, οί Έλληνες, 
οί Κέλτες, οί Λατίνοι, οί Κινέζοι, 
τοποθετούσαν τό αύγό στήν πρώτη 
σειρά των εμβλημάτων τής δημιουρ
γικής άρχής. Τό φιλοσοφικό δόγμα 
πού άποδίδεται στον ’Ορφέα καί 
υιοθετήθηκε άπό τούς ποιητές εΰ- 
ρισκε στό αυγό τό σύμβολο τής 
δημιουργίας τού κόσμου μέ τήν 
γονιμοποίηση: τό αύγό περιείχε 
τό «χάος» καί γι’ αύτό τού αφιερώ
θηκε σύντομα ή ειδική λατρεία.

Στήν Ά νω Αίγυπτο, ή ’Ελεφάν
τινη νήσος άπέναντι στό Άσσουάν, 
άκμάζουσα στήν έποχή των Φαραώ 
καί σήμερα περίφημη γιά τά έρεί- 
πιά της, διατηρεί τήν άνάμνηση 
αυτής τής λατρείας μέ τήν μορφή 
μιας θεότητας άπό τό πέτρινο στό
μα τής οποίας βγαίνει ένα αύγό, 
σύμβολο τής πρώτης αιτίας.

λύχρωμα, κάποτε δέ πραγματικά κομψοτεχνήματα.

Τύ κόκκινο αυγό.
προχριστιανικη παράβαση
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ΣΥΜΒΟΛΟ
Τά αύγά και οί Χριστιανοί

Μέ τή βοήθεια καί των δεισιδαι
μονιών, άπεδόθη φυσικά στά αύγά 
έπίδραση καλή ή κακή, ανάλογα 
μέ τις περιπτώσεις. Ή  συνέπεια 
ήταν θυσίες, έξορκισμοί, τελετές 
καί παγανιστικές γιορτές γιά τις 
όποιες μιλούν ό Ίουβενάλης, ό 
Πλίνιος καί μερικοί άλλοι.

Ό  Χριστιανισμός, όταν εγκα
ταστάθηκε στά έρείπια τού προ
γονισμού, δέν έγκατέλειψε τήν 
γιορτή των αυγών, αλλά τής έδω
σε διαφορετικό νόημα. Ή  νέα 
Εκκλησία αφομοίωσε πολλές πα
ραδόσεις καί συνήθειες πού δέν 
μπορούσε νά έξαφανίση γιατί ή- 
σαν βαθιά ριζωμένες στά ήθη. 
Έτσι ή γιορτή τών αύγών τής εα
ρινής ισημερίας έγινε δεκτή άπό 
τούς Χριστιανούς καί διατηρήθηκε 
ώς σήμερα.

Ή  γιορτή αύτή συνδυάσθηκε— 
σάν σημάδι χαράς—μέ τήν γιορτή 
τού Πάσχα, τήν γιορτή δηλαδή 
τής άναστάσεως τού Χριστού καί 
άρχισαν νά μοιράζουν στον λαό 
τά πρώιμα προϊόντα τής άνοιξης 
καί τής φύσης μέ τήν άλληγορική 
μορφή τού αύγοΰ. Ευλογούσαν καί 
καθαγίαζαν σέ ειδικές ιεροτελε
στίες τό σύμβολο αυτό τής γονιμό
τητας τών οικογενειών. Τό έθιμο 
αυτό εξηγείται επίσης μέ τήν ικα
νοποίηση πού εΰρισκαν οί Χρι
στιανοί ξανατρώγοντας αύγά έπει
τα άπό τήν μακροχρόνια στέρηση 
τής Σαρακοστής.

Οί Χριστιανοί πρόσφεραν κατό
πιν τά άγιασμένα αύγά στούς φί
λους τους. Τά αυγά αυτά ήσαν συ
χνότατα βαμμένα μέ διάφορα χρώ
ματα αλλά τό κόκκινο κυριαρχούσε 
γιά νά θυμίση τό αιματηρό μυστή
ριο τών Παθών.

Στόν ΧΠΙ αιώνα οί μαθηταί (ορ
γάνωσαν τήν «παρέλαση τών αυ
γών». Τό έθιμο αύτό διατηρείται 
ακόμα σέ ώρισμένες έπαρχίες τής 
Γαλλίας: κάθε μεγάλη Πέμπτη τά 
παιδιά πηγαίνουν άπό κτήμα σέ 
κτήμα καί μαζεύουν αύγά, τραγου
δώντας παλιά περιστασιακά τρα
γούδια. ΚΓ άν κανένας άγρότης 
είναι τσιγγούνης καί άρνηθή νά 
δώση αύγά ισχυριζόμενος ότι δέν 
γέννησαν οί κότες του, τότε τά 
παιδιά τού τραγουδούν ένα άλλο

τετράστιχο, άπειλητικό καί χλευ
αστικό.

Άπό φρέσκα πού ήσαν, τά αύγά 
δέν άργησαν νά γίνουν τεχνητά, 
άκόμα καί άντικείμενα τέχνης. 
Λέγεται ότι στόν Φραγκίσκο Ιο 
τής Γαλλίας είχαν προσφέρει ένα 
πλούσιο διακοσμημένο αύγό, πού 
περιείχε ένα μικρό άριστούργημα: 
τό μυστήριο τών Παθών, σκαλι
σμένο σέ πολύτιμο ξύλο.

Στις Βερσαλλίες, ό Λουδοβίκος 
14ος, ό Βασιλιάς "Ηλιος, έβαζε νά 
μοιράζουν στό εκκλησίασμα, μετά 
τήν λειτουργία τού Πάσχα, τά αυ
γά πού είχε φέρει άπό τήν ύπαιθρο 
καί όταν ήθελε νά τιμήση ιδιαίτερα 
ένα πρόσωπο, τού πρόσφερε αύγά 
διακοσμημένα άπό φημισμένους 
καλλιτέχνες. Στήν πρώτην έρω- 
μένη του Ντέ Λά Βαλλιέρ, πού είχε 
άποσυρθή σέ μοναστήρι, πρόσφε
ρε ένα άγιο λείψανο μέσα σ’ ένα 
μεγάλο χρυσό αύγό.

Έπί Λουδοβίκου 15ου, ή διακό- 
σμηση τών πασχαλινών αύγών 
έφθασε στό μεγαλύτερο ραφινάρι- 
σμά της όταν ό Βαττώ καί ό Λανα- 
ρέ ζωγράφιζαν τό τσόφλι. Λέγεται 
ότι οί Βερσαλλίες διατήρησαν ένα 
ζωγραφισμένο αύγό πού είχε προσ
φέρει ό Λουδοβίκος 15ος στήν 
κοροϋλα του καί πού περιείχε μιά 
στάνη σέ μικρογραφία. Λέγεται 
επίσης ότι ό ερωτύλος αύτός βασι
λιάς έβαλε νά τού φτιάσουν λιγώ- 
τερο άθώα αύγά. "Ενα άπό αύτά, 
προοριζόμενο γιά μιά πασίγνωστη 
μαρκησία, ήταν σκεπασμένο, ολό
κληρο μέ πολύτιμα πετράδια καί ή 
αξία του είχε ύπολογισθή τότε σέ 
400 λίρες. Μισόν αιώνα άργότερα 
τά αύγά - εκπλήξεις κλείνουν μέσα 
τους μιά μικρή «Βαστίλλη».

Τά περιφημότερα αύγά

Ό  Φαρούκ, όταν ήταν βασιλιάς 
τής Αίγύπτου, είχε μιά θαυμάσια 
συλλογή πολυτίμων πασχαλινών 
αύγών. Γιά τό πιό αξιόλογο άπ’ 
αύτά, έργο τού περιφήμου χρυσο- 
χόου Κάρλ Φάμπερζε, Γάλλου πού 
είχε έγκατασταθή στήν Ρωσσία, 
είχε δώσει τήν ιδέα ό τσάρος Α λέ
ξανδρος ΙΠ τό 1884. Ή ταν άπό 
έγκαυστο χρυσό καί άσπρο μέσα. 
Στόν κρόκο του —άπό χρυσάφι — 
ήταν μιά έστεμμένη κότα καί τό

στέμμα, στολισμένο στό κέντρο 
της μ’ ένα αύγό άπό ρουμπίνι, 
ήταν ή άκριβής αντιγραφή τού 
ρωσικού στέμματος.

Ό  Ινφάντης (διάδοχος) τής Ισ 
πανίας, είχε ένα αύγό όπου τά εδά
φια τού Εύαγγελίου ήσαν χαρα
γμένα στό τσόφλι καί πού περιείχε 
ένα μηχανικό κλωσσόπουλο πού 
τραγουδούσε μιά άρια άπό όπερα! 
Περίφημο ήταν, επίσης, τό αύγό 
πού στάλθηκε στόν Πρόεδρο τών 
Ηνωμένων Πολιτειών. Ήταν φτια
γμένο άπό κυτταρίνη κι’ όταν έτο- 
ποθετεΐτο σ’ ένα τραπέζι, τό βάρος 
του έβαζε σέ κίνηση ένα μηχανισμό 
καί έβγαινε ένα κίτρινο πουλί πού 
χτυπούσε τά φτερά του καί εύχό- 
ταν» «Καλό Πάσχα».

Λέγεται έπίσης ότι ένας ζαχα
ροπλάστης τού Λονδίνου έφτιαξε 
μιά μέρα, γιά μιά πλούσια Άγγλίδα, 
ένα γ,γαντιαΐο αύγό ύψους 2.70 
μέτρων καί πλάτους 1.50. Χρειά- 
σθηκαν γιά τό γέμισμα 500 κιλά 
ζαχαρωτά. Ένας έμπορος τού Σι
κάγου έκανε κάτι πιό εντυπωσιακό: 
πρόσφερε στήν γυναίκα του ένα 
αύγό άπό ελεφαντόδοντο μέ περι
φέρεια δύο μέτρων, πού περιείχε 
ένα δεύτερο, τό όποιο έπαιζε αύτό- 
ματα τό «Γιάγκυ Ντόντλ?». Είχε 
στοιχίσει 20.000 δολλάρια.

Τέλος, είναι καί τό αύγό πού είχε 
προσφερθή στόν Πάπα Λέοντα 
XIII.

Ήταν άπό έλεφαντόδοντο ντου- 
μπλαρισμένο μέ άσπρο σατέν καί 
κλεισμένο μέσα σέ χρυσή θήκη.
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ΣΕ ΤΟΥΤΟ τό μέρος τοϋ Παρνασσού, πού 
[ βλέπει πρός χόν Κορινθιακό, ή φύση πού 
ι στην τέχνη της, δέν έχει ισάξιο καλλιτέ

χνη, πρόσφερε άπλόχερα τά πιό ώραΐα 
χρώματα πού μέ τις αλάνθαστες πινελιές 
τοϋ Πλάστη δημιούργησε τήν πιό μεγα
λόπρεπη κι’ έπιβλητική θεόχτιστη σκη
νογραφία.

Μά ιδιαίτερα έτούτη τήν έποχή πού οί 
πρώτες φωτεινές καί ζωογόνες ακτίνες τοϋ 
ήλιου διώχνουν μακριά τήν αντάρα καί 

ι τούς βορριάδες, κρυώνουν τήν καρδιά τής 
ί νεκρής γής πού άρχίζει νά παίρνει ζωή,

ίΐ όραμα ξαφνικό νέας σκηνοθεσίας τής 
φύσης. Στή μεγαλειώδη αύτή φυσική παν
δαισία ή φανταστική σύνθεση, των χρω
μάτων καί οί ανάγλυφοι σχηματισμοί κά- 

j νουν τόν ζωντανό τοΰτο πίνακα άπιαστο 
] στούς ύπηρέτες τής ποίηση καί τής ζω

γραφικής. "Ας φτιάξουν τό άρωμα καί τήν

Ι όμορφάδα τών άγριων λουλουδιών, ας 
τραγουδήσουν σάν τάνιοφερμένα πουλιά, 
άς μάς δώσουν τήν δροσεράδα τοϋ νεροϋ 
ι τής Λιάκουρας καί ας μάς στείλουν τήν 
ψυχή έκεΐ πού άναζητιέται τό τέλειο. 

Μονάρχης έπιβλητικός ό Παρνασσός,
; πού μιά άπό τις άπολαύσεις του είναι νά 

I βλέπει αναρίθμητο όχλο νά πέφτει καί 
νά τόν προσκυνάει κι’ αύτός άπό ψηλά 
νά διαφεντεύει τούς κάμπους καί τις 
θάλασσες. Τ’ όνομά του τό πήρε άπό τό 

i γυιό τής νύμφης Κλεοδώρας. Ηταν άφιε- 
ρωμένος στόν ’Απόλλωνα καί στις Μού
σες καί οί ’Αρχαίοι πού ήταν μοναδικοί 
στό νά διαλέγουν μέρη, βάλανε δώ πάνω 
θεούς νά κατοικούν καί μέ τή φαντασία 
τους σκόρπισαν Νύμφες καί Σατύρους.

Κι’ άνθρωποι, κατά τόν λογοτέχνη Τά- 
κη Αάππα, πού άνηφορίζουν σέ τοϋτο τό 
βουνό, άνάλαφρο νοιώθουν τό κορμί 
κι’ αύθόρμητα τό ψήλωμα, καί τις κορφές 
άποζητάν, ένώ ή ψυχή τους ξαλαφρωμένη

Ιτήν απολύτρωση σέ κόσμους θεϊκούς 
άναζητάει.

Ή  πιό ψηλή του κορφή, έκεϊ πού κατά 
τήν μυθολογία στάθηκε ή κιβωτός τοϋ 
Δευκαλίωνα καί τής Πύρας, κι’ άπ’ όπου 
άναστήθηκε τό ανθρώπινο γένος, ή Αιά- 

ί κουρά, πάντα άσπροφορεμένη στέλνει 
άδερφικούς χαιρετισμούς στόν Ελικώνα, 
στήν Γκιώνα, στά Βαρδούσια, στή Ζήρια,

; στό Χελμό καί άκόμα πιό πέρα στό Ταΰ
γετο καί στόν "Ολυμπο.

Πιό κάτω έκεΐ πού οί ’Αρχαίοι πίστευαν 
πώς ήταν ό όμφαλός τής γής, στούς Δελ
φούς, έστησαν τό μαντείο τους.

Έτσι κάθε λογής άνθρωποι έτρεχαν 
έδώ σάν λάτρεις είτε τοϋ μαντείου καί τών 

' ιερών όντων, είτε τοϋ φυσικοϋ πανοράμα
τος.

Πάνω στό Παρνασσό, ύπάρχει μιά σπη
λιά πού ονομάζεται Κωρύκειο Αντρο, 
όνομα άπ’ τις Κωρύκειες Νύμφες, κόρες 
τοϋ ποταμοΰ Πλείστου κι’ έρωμένες τοϋ 
’Απόλλωνα. Έδώ ήταν ό πρώτος σταθμός 
άπό τούς Δελφούς γιά τόν Παρνασσό γιά 

: τά γυναικεία όργια πού γίνονταν πρός τι
μή τοϋ Διονύσου.

Στό Ζεμενό, γνωστό στήν Αρχαιό
τητα, ώς «Σχιστή οδός» ή «Στενή» ή «Τρα- 
χεΐα», κατά τήν Μυθολογία ό Οϊδί- 
ποδας σκότωσε άπό άγνοια τόν πατέρα 
του βασιληά τής Θήβας Λάιο, φτάνοντας 
δέ πρός τή Θήβα άνέλαβε βαοιληάς, 
άφοϋ πανδρεύτηκε τή μάνα του Ίακάστη. 

Κάθε ξάγναντο καί κάθε κορφή τοϋ 
ι Παρνασσού έχει καί τή δική του ιστορία 
ί έτσι πού μπορεί νά ξεχασθή κανένας καί 

νά παρασυρθεΐ, σ’ άτέλειωτες έξιστορή- 
σεις.

’Αλλά πώς νά μιλάμε γιά τήν Άράχωβα 
χωρίς ν’ άναφερθοϋμε στό Γέρο—Παρνασ
σό, πούσά στοργικός πατέρας τήν κρατάει 
στά γόνατά του, έκεΐ στό ψηλότερα κατοι- 
κημένο μέρος στά 1000 μέτρα, άνάμεσα 
στις κατοικίες τών ύπερφυσικών όντων, 
τών θεών, τών Νυμφών καί τών Νεράιδων.

Στό μέρος αύτό τοϋ Παρνασσού πού 
ξεκόβει κατά τόν Νοτιά, πρός τόν Κοριν
θιακό, πάνω σέ πέντε λόφους είναι κτι
σμένη ή Άράχωβα, σάν ένα τεράστιο 
κοπάδι, άπλωμένο σέ καταπράσινο λιβά
δι. Πρός βορρά υψώνεται μιά άπ’ τις κορ
φές τοϋ Παρνασσού πού τήν προστατεύει 
από τό μανιασμένο φύσημα τοϋ Βοριά. 
’Ανατολικά ό δρόμος όδηγεΐ πρός τή Λει
βαδιά τό κέντρο τοϋ Νομοϋ καί Δυτικά ό 
δρόμος όδηγεΐ στόν όμφαλό τής γής, τούς 
Δελφούς.

Στά πόδια της καί πρός τή χαράδρα πού 
ύπάρχει στά ριζά τοϋ βουνοϋ εύδοκιμοϋν 
οί έλιές, πού παράγουν έξαιρετικό λάδι 
συμπλήρωμα στά άλλα εξαιρετικά προϊόν
τα τοϋ χωριοϋ, όπως είναι τά ύφαντά, ή 
φέτα τοϋ Παρνασσού, τό φημισμένο 
μαύρο κρασί καί τά είδη λαϊκής τέχνης.

Η ΑΡΑΧΩΒΑ γεννήθηκε άπό δυό προ- 
ομηρικές πόλεις τήν Άνεμώρεια, ή Άνε- 
μώλεια καί τήν Κυπάρισσο. Οί κάτοικοι 
ήταν Αιολικής καταγωγής άνακατεμένοι 
μέ Δωριείς πού μιλούσαν τήν βορειοδυτι
κή δωρική γλώσσα.
Αύτές πήρανε μέρος στόν Τρωικό πόλεμο 

μέ άρχηγούς τόν Έπίστροφο καί Σχεδία. 
"Υστερα πολέμησαν κατά τών Θεσσαλών. 
Οί δυό αύτές πόλεις μαζί μέ είκοσι δύο 
άλλες άποτελοϋσαν κοινό σύστημα κι 
άντιπρόσωποί τους συγκεντρώνονταν στό 
δωρικό οικοδόμημα στή Σχιστή όδό.

Γιά τήν Άνεμώρεια ό Άραχωβίτης 
ιστορικός, Γεώργιος Κρέμος γράφει πώς 
στή θέση πού βρισκόταν κάποτε, βρέθη
καν κατά τό 1874, ένα τείχος μεγάλου 
μήκους γιά τήν άμυνά της, ένας ναός χω
ρίς σαφή ένδειξη τής άφιέρωσής του καί 
ένας βωμός άφιερωμένος στούς Ανεμους. 
Ά π’ τόν "Ομηρο άναφέρεται σάν μιά άπό 
τις έπίσημες οχτώ τότε πόλεις. Τοϋτες οί 
δυό πόλεις ένώθησαν καί δημιούργησαν 
τήν Άράχωβα. Τοποθετείται δέ ή ίδρυσή 
της κατά τά μεσαιωνικά χρόνια. Ορισμέ
νοι ιστορικοί ύποστηρίζουν, πώς τάχα 
τήν έχτισαν Σλαϋβοι, τότε πού κατά κύμα
τα ξεχύθηκαν στόν Ελληνικό χώρο, κατά 
τόν 5ο έως τόν 8ο αιώνα.

Τοϋτο ύποστηρίζουν γιατί στά Σλα
βικά ή λέξη Άράχωβα σημαίνει τό
πος φυτεμένος καρυδιές. Φαίνεται πώς 
θά πρέπει νά ύπήρχαν τέτοιες έκτά- 
σεις άπό καρυδιές γιατί καί σήμερα 
μέσα καί γύρω άπ’ τό χωριό  ̂ υπάρ
χουν καί εύδοκιμοϋν πολλά άπ αύτά τά 
δένδρα. "Ομως οί Σλάβοι στό γρήγορο 
πέρασμά τους, δέν έχτιζαν πόλεις άλλά 
κατοικούσαν στις ήδη έτοιμες, πιό πιθα- 
θανόν είναι λοιπόν πώς οί Σλάβοι μετω- 
νόμασαν τό χωριό άπό Κάρυά ή Καρυές 
στή γλώσσα τους, σέ Άράχωβα. Ακόμα 
οί Σλάβοι οί ίδιοι δέν είχαν ποτέ δικό τους 
(οργανωμένο κράτος. Θά ήταν λοιπόν 
άδύνατον νά οργανωθούν καί νά χτίζουν, 
πόλεις σέ έδάφη ξένων κρατών.

"Αλλωστε τό όνομα Άράχωβα φέρουν 
τούλάχιστον 10 χωριά σ ολόκληρη τήν 
Ελλάδα, πράγμα άδύνατο νάχτισαν τό
σα χωριά στις σύντομες επιδρομές τους. 
Κάτι άνάλογο συμβαίνει καί σέ χωριά μέ 
ξένα τοπωνύμια. Πολλά φέρουν Τουρκι
κές όνομασίες ή τής Δυτικής Εύρώπης.

Αύτές λοιπόν οί ξένες όνομασίες δέν 
μαρτυράν τίποτε άλλο, παρά μόνο τό 
πέρασμα τών ξένων. "Οταν δέ, ό δήμαρ
χός της Παπαϊωάννου, στά 1874, θέλησε 
νά άλλάξη τό όνομά της μέ τό άρχαΐο 
Άνεμώρεια, ή έφημερίδα «Αιών» άν- 
τέδρασε καί μαζί μέ τ’ άλλα έγραφε: 
«. . . . ’Ενώπιον τής δόξης τής Άραχώβης 
έπισκιάζεται σίουδήποτε άλλου ονόμα
τος ή λάμψις όσω άν ή άρχαΐον τοϋτο... 
καί Αλβανικόν άν είναι τό όνομα τής 
Άραχώβης έξελληνίσθη, διά τών κα
τορθωμάτων τών νεωτέρων Ελλήνων, 
ώς τοιοϋτον δέ κατέκτησε θέσιν σε
βαστήν έν τή Ελληνική ίστορίμ».

ΓΙΑ ΤΟΥΣ πρώτους αιώνες τής Ίδρυ
σής της δέν έχουμε μαρτυρίες όταν τό 
μέρος, περνοΰσε διαδοχικά στήν κατοχή 
τών Βυζαντινών τών Φράγκων καί τών 
Καταλανών. Γιά τά κατοπινά χρόνια 
πλούσια στοιχεία, μάς δίνουν οί περιη
γητές καί γεωγράφοι. Τοϋτοι, παρά τόν 
κίνδυνον πού διέτρεχαν μέ τό νά ξεμονα
χιάζονται στήν ύπαιθρο, είχαν μιά τέτοια 
άρχαιομανία πού δέν μπορούσαν νά μήν 
έπισκεφθοϋν τούς Δελφούς καί τά γύρω 
μέρη.

Μιά πρώτη μαρτυρία έχουμε τό 1453 
πού περιγράφεται ή Άράχωβα ξερά πώς 
«ή πόλη ήταν πολυάνθρωπη».

Μετά άκολουθοϋν πλούσιες περιγρα
φές πού μάς δίνουν μιά σαφή εικόνα τοϋ 
χωριοϋ.

Περιγράφουν τήν Άράχωβα σάν ένα 
μεγάλο χωριό, πού ή έργατικότητα τών 
κατοίκων έχει μετατρέψει τό άγονο βου
νό σέ παραδεισένιο περιβόλι. Τά καλύ
τερα αμπέλια τοϋ Ρήνου δέν είναι, ούτε 
πιό έπιδέξια, οϋτε πιό καλλιεργημένα άπό 
τά άμπέλια τής Άράχωβας γράφει ό 
Άγγλος περιηγητής Κλάρκ (CLARKE). 
Ά π ’ αύτά βγάζουν τό έξαιρετικό μαϋρο 
κρασί πού γεύονται ντόπιοι καί ξένοι. 
Οί κάτοικοι είναι Έλληνες «χωρίς ένα 
Τοΰρκο άνάμεσά τους» λέει πάλι ό Κλάρκ. 
Έκφραση πού λέγονταν σ’ όλη τήν Ε λ 
λάδα μέ ύφος περήφανο, χαρούμενο καί 
θριαμβευτικό, πού Τούρκικο ποδάρι δέν 
πατάει.

Διαβαίνουν οί περιηγητές καί καθένας 
προσθέτει τό δικό του ύμνο στό τοπίο 
καί στούς άνθρώπους πού τό κατοικούν. 
Ο Λόρδος —Μπάϋρον κάτω άπό τις 

Φαιδριάδες Πέτρες, έμπνέεται τό γνω
στό του ποίημα γιά τόν Παρνασσό. 
Συγκεκριμένα γιά τήν Άράχωβα έμεινε 
περίσσια εύχαριστημένος άπ’ τήν φιλο
ξενία της, έντυπωσιάσθηκε μάλιστα όταν 
τοϋ χόρεψαν, λεβέντικους χορούς στούς 
ήχους ένός μεγάλου τούμπανου καί μιάς 
πίπιζας. Ακόμη έντυπωσιάσθηκε γιατί 
άνδρες καί γυναίκες δέν έδειχναν νά τρο
μάζουν άπό τούς Τούρκους όπως στ’ άλλα 
χωριά. Καθένας άπό τούς ξένους φεύγει 
μαγεμένος, άπό τοϋτο τόν τόπο καί όλο 
πάντα κάτι βρίσκει νά έξυμνήσει είτε 
τήν ομορφάδα καί τήν κορμοστασιά τών 
γυναικών, είτε τήν λεβεντιά καί τήν τόλμη 
τών άνδρών ή τό μαγικό τοπίο μέ τήν 
βλάστησή του μά προπάντων, τούς σκλα
βώνει ή φιλοξενία τών κατοίκων. Μά 
μένει πίσω μιά ήρεμη έποχή καί έρχεται 
μιά άλλη. Ήρθε ό Μεγάλος Ξεσηκωμός, 
τοϋ σκλαβωμένου Γένους. Ή  Άράχωβα 
πού δέν ένοιωσε τόν βραχνά τοϋ κατα- 
κτητή, μά άντίθετα έθρεψε τήν κλεφτου- 
ριά ύπήρξε μιά άπό τις πρώτες πόλεις πού 
έσυρε τό χορό τής λευτεριάς.
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Τό Πάσχα γιορτάζεται με ξεχωριστή 
λαμπρότητα από τούς Ά  ραχωβ ιτες που 
στήνουν λεβέντικους χορούς στην πλα
τεία τής ωραίας κωμοπόλεως δίπλα στά 
αρνιά πού ροδοκοκκινίζουν στην σούβλα.

<1
Οί φόροι των Τούρκων διαρπάζονται 

καί μ’ αυτά τά γρόσια αγοράζονται τά 
πρώτα καριοφύλια ποϋφερναν τά Γαλα- 
ξειδιώτικα καράβια άπό τή Βενετιά. Τό 
μήνυμα τοΰ γενικού ξεσηκωμού φέρνει 
στην Άράχωβα, ό απεσταλμένος τοΰ 
Διάκου, Μποΰσγος. ’Αμέσως 200 παλλη- 
κάρια έδωσαν τό παρόν στην άπελευθέ- 
ρωση τής Λειβαδιάς καί των Σάλωνων.

Στις 10-6-1823 ό Μπερκόφτσαλης 
πασάς, μέ χιλιάδες άσκέρια πέφτει νά 
τή χαλάσει, έτσι πού οί Άραχωβΐτες ανα
γκάζονται, νά τραβηχτούν στον Παρνασ
σό. Σχεδόν έρημη τήν βρήκε τήν Άρά
χωβα ό πασάς καί έκαψε ένα μεγάλο κο- 
μάτι άπ’ αύτή.

Παραβλέποντας δευτερεύοντα γεγο
νότα, φτάνουμε στήν τρισένδοξη μάχη 
πού στάθηκε αποφασιστικός παράγοντας 
στήν έξέλιξη τής ’Επανάστασης. Μιά 
μάχη σάν κΤ αύτή σέ κάνει ν’ άπλωθεΐς 
σέ περισσότερες άράδες.

Ό  άγώνας βρισκόταν στήν πιό κρίσι
μη καμπή μετά τή πτώση του Μεσολογ
γίου καί τήν έπικράτηση τοΰ Ίμπραήμ 
στή Πελοπόννησο. Σάν άπό μηχανής 
θεός φάνηκε σ’ αύτή τή δύσκολη περί
σταση ό Καραϊσκάκης, ό γυιός τής Κα
λογριάς πού άπό κλέφτης των Άγράφων 
καί παλιός μισθοφόρος τού Άλή - Πασά, 
βλάσφημος καί άτίθασος χαρακτήρας, 
γίνεται ό Στρατάρχης τής Ρούμελης πού 
έμπνέει καί όδηγεΐ τούς Ραγιάδες στή 
λευτεριά. Συλλαμβάνει τό μεγαλοφυές 
σχέδιο νά άποκόψει τόν άνεφοδιασμό 

. τοΰΚιουταχή καί νά έλέγχει τό μέρος άπό 
τόν Κορινθιακό μέχρι τόν Εύβοϊκό Κόλ-
π°·

Σ’ άπάντηση στό σχέδιο του Καραϊ- 
σκάκη, ό Κιουταχής στέλνει τόν Μου- 
σταφάμπεη νά άνακουφίσει τις πολιορ- 
κημένες άπό τόν Καραϊσκάκη φρουρές 
έξω άπό τήν ’Αττική. Στήν ένέργεια αύτή 
τοΰ Κιουταχή, ό Καραϊσκάκης μαθαί
νοντας τόν προορισμό τους γιά τήν Ά μ 
φισσα, στέλνει μία δύναμη στις 18-11- 
1826 νά καταλάβει τήν Άράχωβα καί 
ύστερα άπό λίγες ώρες φθάνει καί ό Ιδιος

Ιμέ τόν ύπόλοιπο στρατό. Ξέγνοιαστα οί 
Τούρκοι προχωρούν καί πέφτουν στήν 
παγίδα. Ανατολικά πρός τήν Λειβαδιά 
καί Δυτικά πρός τά Σάλωνα βρίσκονται 
κλεισμένοι άπό τούς Έλληνες όσο κατά 
τό βοριά ορθώνεται ό Παρνασσός. Σ’ 
αύτό τόν άποκλεισμό παίρνουν μέρος καί 
τά στοιχεία τής Φύσης, λές καί βρήκαν 
εύκαιρία νά έκδικηθοΰν κι’ αύτά. Ό

I Κατεβατός αύτός ό φοβερός άγέρας τοΰ 
; Παρνασσού πού κάνει τό βουνό νά τρέμει 
! συθέμελα φυσομανάει σά λυσσασμένο 
θεριό, έτοιμο νά χυμήξει, ένώ άρχίζει 
νά πέφτει πυκνό χιόνι πού γίνεται σάβανο 
στό μεγάλο χαλασμό τους. Στις 19 τοΰ 
μηνός βλέποντας τόν καιρό νά πηγαίνει 
πρός τό χειρότερο οί Τούρκοι ζητούν 
άνακωχή, μά δέν δέχθηκαν τούς όρους 
πού ζήτησαν οί Έλληνες καί θέλησαν 
νά συνεχίσουν τόν πόλεμο. Ά λλο πού 
δέν ήθελαν οί Έλληνες. Στις 20 ό Κιου-

ταχής στέλνει βοήθεια μά οί Έλληνες 
τόν άναγκάζουν νά Οπισθοχωρήσει. 
Άκούγοντας τούς πυροβολισμούς άπό 
τή σύγκρουση αύτή οί Τούρκοι νόμισαν, 
πώς ήταν σύνθημα καί ώρμησαν γιά νά 
σπάσουν τό κλοιό, μά οί Έλληνες μέ 
πρώτο τόν Καραϊσκάκη τούς έφεραν πίσω 
στά ταμπούρια τους, ντροπιασμένους. 
Στις 22 τραυματίζεται ό άρχηγός τους 
Μουσταφάμπεης. Στις 23 καί 24 ό καιρός 
ήταν πιά άβάσταχτος, αν δέν έφευγαν 
θά πέθαιναν άπό τό κρύο, τέτοιο κρύο 
πού ούτε ό Αλλάχ δέν θά μπορούσε νά 
γλυτώσει. Ακόμα πεθαίνει και ό Μου
σταφάμπεης, έτσι τίποτα δέν τούς κρα- 
τάει σέ τούτο τόν άφιλόξενο τόπο καί 
άποφασίζουν νά κάνουν γιουρούσι. Εξα
κόσιοι Τουρκαλβανοί όρμάνε πρός τ’ 
Ανατολικά, πρός τή Λειβαδιά, μά καί ό 
Καραϊσκάκης τρέχει ξωπίσω τους. Τά 
γιαταγάνια τών Ελλήνων θερίζουν τούς 
άνήμπορους άπό τήν πείνα καί τό κρύο 
Τούρκους. Σέ τούτο τό μεγάλο χαλασμό 
χάθηκαν 2.000 περίπου έχθροί, περιήλθαν 
πλούσια λάφυρα στούς Έλληνες πού 
χρησιμοποιήθηκαν στήν μετέπειτα πο
ρεία τού άγώνα καί άκόμα άνακουφίσθη- 
καν τά Σάλωνα καί ή Λειβαδιά μιας καί 
οί Τούρκοι τού Μουσταφάμπεη δέν έφτα
σαν ποτέ στό προορισμό τους. Έ τσι άρχί- 
ζει νά παίρνει ζωή «ή πνέουσα τά λοίσθια 
Ελληνική Έπανάστασις». Ό λο τό έλεύ- 
θερο τότε έλληνικό κράτος πανηγυρίζει 
καί παντού γίνονται ευχαριστήριες δοξο
λογίες πρός τό Θεό γιά τή μεγάλη αύτή 
νίκη.

Χαρακτηριστικά, ό Βαλαωρίτης ψάλ
λει γιά τή μάχη :
«Χόρτασαν οί κόρακοι στή Ραχωβά στή 
Ρούμελη μέ τόν Καραϊσκάκη, άδελφω- 
μένο πολεμά τής Λιάκουρας τό χιόνι 
θερίζει τ’ άσπλαχνο σπαθί κι’ ό πάγος 
σαβανώνει». Ή  Επανάσταση τελείωσε 
καί ή Άράχωβα ζή έλεύθερη στήν άγκα- 
λιά τήςΜεγάληςΜάνας.

ΣΤΟΥΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥΣ χρόνους πλήθη 
περιηγητών άρχίζουν νά διαβαίνουν άπό 
τούτο τόν τόπο, άνάμεσά τους, κι’ ό βασι- 
ληάς Όθωνας, έκφράζονται δέ μέ τά 
κολακευτικώτερα λόγια γιά τούς άνθρώ- 
πους καί τό τοπίο.

Στά μέσα τού 19ου αιώνα, τό μέρος γί
νεται λημέρι περιβόητων ληστών. Τόν 
’Ιούλιο τοΰ 1865 ό Άραχωβίτης Γιάννης 
Μέγας, ήγούμενος άποσπάσματος τής 
Χωροφυλακής, κατώρθωσε νά έξοντώση 
τούς ληστοσυμμορίτες Νταβέλη καί Κα- 
καράπη θυσιάζοντας καί τήν Ιδια του τή 
ζωή.

Ή φυσική κατάσταση καί ή εύρωστία 
τών κατοίκων κάνει τούς βασιλείς τό 
1868 νά διαλέξουν μιά Άραχωβίτισσα 
γιά νά θηλάζει τό νεογέννητο τότε, διάδο
χο.

Διάβηκαν έκεϊνες οί έποχές καί φτά
νουμε στή σημερινή. Μά βλέτουμε πώς 
στήν ούσία, τίποτα δέν άλλαξε.

Ή  φιλοξενία καί ή καταδεχτικότητα 
τών κατοίκων, ό χορός πού σέρνεται μέ 
τό τούμπανο καί τήν πίπιζα τά Ιδια γρα
φικά σπίτια, τά Ιδια ήθη καί έθιμα παρα
μένουν άκλόνητα, άπαράσυρτα στούς 
ξέφρενους μοντερνισμούς.

Γι’ αύτό καί πλήθη τουριστών χειμώνα- 
καλοκαίρι προσέρχονται ιεροί προσκυνη
τές στήν «Μέκκα» τής γνήσιας Ελλάδας. 
Έρχονται νά άπολαύσουν τήν γαλήνη 
καί τήν όμορφάδα τοΰ τοπίου, άνέσεις 
σέ σύγχρονα ξενοδοχεία, άλλά καί στό

περιβάλλον τής πατροπαράδοτης φιλο
ξενίας, νά ταράξουν τήν γαλήνη τοΰ ήσυ
χου Γέρο - Παρνασσού κάνοντας έκδρο- 
μές κΓ άπολαμβάνοντας τό Άλπικό τοπίο 
ή νά κάνουν καί σκι. Μά ιδιαίτερα έτούτη 
τήν έποχή Απρίλιο — μέ Μάϊο ή Ά ρά
χωβα πανηγυρίζει δυό μεγάλες Γιορτές, 
πρώτα τό Πάσχα καί μετά τού Ά η — Γεωρ 
γιοΰ. Γιορτές πού ξυπνάνε στήν καρδιά 
τοΰ Έλληνα αισθήματα θρησκευτικά 
γιά τήν Ανάσταση τοΰ Χριστού καί έθνι- 
κά γιά τήν Ανάσταση τού Σκλαβωμένου 
Γένους.

Τό Πάσχα, τό πιό γνήσιο στή Ρούμελη 
άλλά καί σ’ όλη τήν Ελλάδα, ή μεγάλη 
τούτη γιορτή θά συγκινήσει έως τά τρί
σβαθα τις καρδιές τών άπλών καί γνη
σίων άνθρώπων θά σβήσει κάθε έχθρα 
καί μαλακωμένες οί καρδιές θά καθή- 
σουν άδελφωμένες στό Ιδιο τραπέζι σάν 
τούς πρώτους Χριστιανούς. Καλόδεχτοι 
οί ξένοι θά δοκιμάσουν τό φημισμένο 
κρασί μέ έκλεκτό μεζέ καί ή καρδιά θά 
φτερουγίσει πίσω σέ κλέφτικες έποχές 
στό λεβέντικο σκοπό τοΰ κλαρίνου.

Μά καί στήν τοπική γιορτή τοΰ Ά η  
Γιωργιοΰ συμβαίνει κάτι τό ξέχωρο. Γιά 
τέσσερις ήμέρες ό χρόνος θά γυρίση 
περισσότερο άπό 150 χρόνια, παλιότερα. 
Ή  γιορτή είναι άφιερωμένη στόν πο
λιούχο τής Άράχωβας, Ά η  — Γιώργη 
μά καί στόν Στρατάρχη Καραϊσκάκη 
καθώς καί στήν έπέτειο τής μάχης. Λύτές 
τις ήμέρες ξυπνούν τά παλιά έθιμα, χτυ
πούν τά τούμπανα καί οί φουστανέλλες 
φέρνουν γυροβολιές στό σκοπό τοΰ Τσά
μικου. Μέ έπίκεντρο τόν περίβολο τής 
έκκλησίας τοΰ Ά η  — Γιώργη, τό πα
νηγύρι απλώνεται σ’ όλο τό χωριό.

Νέοι καί γέροι μέ φουστανέλλες χο
ρεύουν κλέφτικα τραγούδια κάνουν άγώ- 
νες δρόμου στό πεδίο τής μάχης στό ξα
κουστό άνηφορικό δρόμο τών γερόντων 
όπου γέροι άνω τών 65 χρόνων θά τρέ- 
ξουν σ’ ένα άπότομο άνήφορο γιά νά 
άποδείξουν ότι μπορούν άκόμα νά άγω- 
νίζονται όπως καί νέοι καί νά τούς δώ
σουν τό ζωντανό παράδειγμα πώς νά 
άγωνίζονται. Οί νέοι πετοΰν τό λιθάρι, 
πηδάνε στό στίβο καί συναγωνίζονται 
σάν τούς παλιούς κλέφτες. Ή  ψυχή, 
άφήνει τό σώμα, καί κυριαρχεί ολοκλη
ρωτικά τό έθνικό καί θρησκευτικό συναί
σθημα.

Σά Χριστιανοί προστρέχουμε εύλαβεΐς 
προσκυνηταί γιά πνευματικό άναβάπτι- 
σμα σέ ώρισμένα ιδιαίτερα θρησκευτικά 
κέντρα. Σάν "Ελληνες όμως καί Χριστια
νοί τούτο τό Έθνικοθρησκευτικό άνα- 
βάπτισμα στήν Άράχωβα τούτες τις 
ήμέρες μόνο ή ψυχή νοιώθει σάν άνα- 
βαπτισμένη φεύγει, γιά νά γυρίση στόν 
«ζοφερό ύπνο τής άμαρτίας».

Κι’ αύτή ή Άράχωβα στέκει έκεϊ ψηλά 
σάν άητοφωλιά στόν Παρνασσό, σάν 
κάστρο άπόρθητο στις έφόδους τοΰ πα
ρανοϊκού μοντερνισμού, σά σύμβολο, 
έδώ στό ύψος τών χιλίων μέτρων τυλιγμέ
νη στά σύγνεφα όπως κάθε τι τό θεϊκό.

Ά ν ή Ρούμελη είναι ή καρδιά τής 
Ελλάδας, ή Άράχωβα είναι ή καρδιά 
τής Ρούμελης, πού θά στέλνει πάντα τό 
καθαρό Έλληνικό αίμα, στό γνήσιο 
Έλληνικό παλμό, άπό τήν μιά ώς τήν 
άλλη άκρη τής Μεγάλης Ελλάδας.

Άλλά μαζί καί ένα άπάνεμο μέρος πού 
θά φέρνει τόν άνθρωπο πιό κοντά στόν 
προορισμό του, στήν ηθική του τελείω
ση, μέσα στή δίνη τών σύγχρονων και
ρών καί στήν άγχώδη ζωή τών πόλεων.
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«Μέχρι προχτές άκουγα ναρκωτικά και γελού
σα και εγω. Νόμιζα δτι ήταν κάτι το άστεΐο ή 
μόδα, πού θά περνούσε. "Ομως σιγά σιγά, το άστεΐο 
αύτό, ή μόδα αύτή άρχισε νά μεγαλώνει καί νά μεταδί
δεται. Καί τά περισσότερα θύματα; Νέοι καί νέες. Έ -  
τυχε, κάποτε, νά δω μέ τά μάτια μου ένα περιστατικό 
μιας κοπελλας που επεφτε κάτω καί ζητούσε ύστερικά 
τή «δόση». Συγκλονίστηκα καί άναρωτήθηκα «γιατί;». 
Και έρχομαι νά ρωτήσω τώρα καί σάς Κύριοι. Φτάνουν 
άραγε μόνο οί συμβουλές ή τά παραδείγματα πού έρχον
ται στο φως της δημοσιότητας γιά νά καταπολεμηθούν 
τα ναρκωτικά; Βέβαια οί αγαπητοί άνδρες τής Χωρο
φυλακής κάνουν τά πάντα, δίνουν δλο τό «είναι» τους, 
για την καταδίωξη των ανθρώπων αύτών πού φέρνουν 
την καταστροφή. Συχνά κερδίζουν καί εύχομαι πάντα 
νάχουν τετοιες επιτυχίες. Δέν πρέπει ν’ αρχίσει όμως 
και στά σχολεία, τουλάχιστον στά Γυμνάσια καί στά 
Λύκεια, ένας αγώνας γιά την καταπολέμηση των ναρ
κωτικών, γιά νά μή βρεθούμε ξαφνικά μπροστά σέ μιά 
μεγάλη αύξηση, τού μικρού, προς τό παρόν αριθμού των 
θυμάτων; Σάς παρακαλώ, αν είναι δυνατόν, άπαντήστε 
μου...».

Είναι τό άπόσπασμα τής έπιστολής μιάς μαθήτριας, 
τής Γιάννας Λαμπροπούλου 16 χρόνων, άπό τή Θεσσα
λονίκη, πού μέ την αγωνία τής έφηβείας της προσπαθεί 
να ενώσει κι’ αύτή τή φωνή της μέ τις φωνές, τις ένα- 
γώνιες κραυγές, αύτών πού ζητούν τήν λύτρωση καί 
αυτών πού άπευθύνουν εκκλήσεις σ’ όσους γλίστρησαν 
στον άπύθμενο βούρκο τής ναρκομανίας. Ενώνεται, 
ακόμα, καί μέ τις έκκλήσεις τών ύπευθύνων ταγών τού 
κοινωνικού συνόλου, μέ τις έκκλήσεις καί τις προσπά
θειες τής Πολιτείας καί τής ’Εκκλησίας, μέ τον αδιάκο
πο αγώνα των άνδρών τής Χωροφυλακής γιά τήν άσπί- 
δωση τής νεολαίας τού τόπου μας καί τήν προφύλαξή 
της άπό τό θανατογόνο μικρόβιο τών ναρκωτικών. 
Μιά έκκληση, λοιπόν, γιά νά μή βρεθούμε στή δυσά
ρεστη θέση νά μετρούμε όλο καί μεγαλύτερα νούμερα, 
όλο καί περισσότερα θύματα. Παράλληλα, είναι καί ό 
στοχασμός μιάς νέας κοπέλλας—πού δέν έχει ζήσει 
ακόμα τίποτε άπό τήν έ'ννοια τής ζωής —πάνω σέ μιά 
ετεροπαραγωγη έμπειρία, πού κάποια μέρα άνοίχτηκε 
στά ματια της. Μιά άκόμα φωνή, ένα άκόμα «γιατί».

Ή  άνησυχία τής νιότης έχει τήν δύναμη νά συγκινή- 
σει ακόμα καί τήν ψυχρότερη λογική. Είναι ΐσως 6 ψυ
χισμός που κλείνει ή άγωνία τού «πού οδηγούμαστε;». 
’Ανάμεσα άπό ένα καταιγισμό καταστρεπτικών έξωτε- 
τερικών έπιδράσεων, οί άνασχετικές δυνάμεις ενώνονται 
σε ένα κοινό άγώνα γιά νά διαφυλάξουν άτρωτο τό περί
βλημα καί τήν ουσία τού κοινωνικού συνόλου. Είναι βέ
βαια γεγονός ότι, παρ’ όλο τό ότι οί «φύλακες» άγρυ- 
πνοΰν καί γρηγοροΰν, τά άποτε?νέσματα παρουσιάζουν 
όλο καί πιο ψηλά τον δείκτη τής διαβρώσεως, πράγμα 
πού δικαιολογεί όλες τις άνησυχίες πού δημιουργούνται.
Ή  δέ δημιουργία τών άνησυχιών άποσκοπεΐ στήν πρό- 
ληψη, τήν στενά δεμένη μέ τό αύριο καί όχι στήν κα
ταστολή. 'Η  καταστολή δέν είναι παρά μιά λύση, μιά 
λύση γιά τό σήμερα, πού δέν έχει τήν δύναμη νά 
γκρεμίσει τούς φραγμούς τού άδιέξοδου πού δημιουργεί 
ή άνενόχλητη τάση τής καταστροφικής περιέργειας. 'Η  
περιέργεια καί ή παράσυρση είναι τό άλέτρι πού οργώ
νει και ετοιμάζει πρόσφορο έδαφος γιά τήν σπορά τού 
δηλητήριου πού λέγεται: ναρκωτικά. Είναι τό κίνητρο
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για κάθε  ̂ θύμα. Οδηγεί τά άβέβαια βήματα τού 
νέου ανθρώπου σέ έπικίνδυνα μονοπάτια, σέ διλήμματα 
πού κλονίζουν την πίστη στήν γνώση καί πράξη τού 
καλού, τοσο σαν σχετική, όσο καί σάν άπόλυτη έννοια, 
καί δημιουργεί κατάλληλες προϋποθέσεις γιά μιά 
ασταμάτητη κατολίσθηση. Ή  περιέργεια συνοδεύει τή 
φαντασία τών νέων, χαρακτηρίζει τήν δύναμη τής σκέ- 

όμως να διαχωρίζει αύτή τή σκέψη σέ 
θο.ικς^και αρνητική. Η έλλειψη άνασταλτικών δυνά
μεων, υπόβαθρου οικογενειακού, πνευματικού ή καί κοι
νωνικού, απελευθερώνει τήν δυνατότητα γιά τήν πρα
γματοποίηση αυτής τής περιέργειας ή τον κορεσμό τής 
άνικανοποίητης έπιθυμίας, σάν επανάληψη μιάς πρά- 
ξεως πρωτογενούς. Από τήν άλλη πλευρά, ή παράσυρ
ση είναι παράγωγο εξωτερικών έρεθισμών πού ένερ-

γούν στήν παθητική επιφάνεια τής προσωπικότητας 
τού νέυυ, όταν χαρακτηρίζεται ό έσωτερικός του κό
σμος απο την έλλειψη ή τήν χαλάρωση βιωμάτων ικα
νών νά τού έξασφαλίσουν μιά πορεία μέ όλες τις προ
διαγραφές τής σωστής κοινωνικότητας. Οί εξωτερικές 
επιδράσεις είναι τα «τείχη» πού σιγά—σιγά υψώνονται 
γύρω απο τον άνθρωπο, σάν άτομο κοινωνικό, πού είναι 
ταγμένο να ζεΐ καί νά εργάζεται σέ ένα ορισμένο χώρο, 
δίπλα σε αλλα ατομα με τα οποία τό συνδέουν σχέσεις 
συγγένειας, φιλίας καί συνεργασίας. Τό πόσο τά «τείχη» 
αυτα είναι «τείχη» πού ύψωνόμενα δημιουργούν μιά 
ατμόσφαιρα στείρα καί άποπνικτική γιά τό άτομο, ή 
είναι «τείχη» πού ύψωνόμενα χαλυβδώνουν καί κατα
ξιώνουν τον άγώνα τού ανθρώπου είναι θέμα πραγματι
κό, που μονο άπό τά αποτελέσματα μπορεί νά κριθεΐ. 
"Ομως τά αποτελέσματα δέν είναι παρά τό τέλος καί 
στήν περίπτωση αύτή ισχύει ό όρος «αργά». Είναι 
αργά δηλαδή όταν έρθει τό τέλος. ’Εκτός όμως άπό : 
«άργά» πολλές φορές, τό τέλος συνοδεύεται καί άπό ] 
τήν τραγικότητα τής καταστροφής. 'Η  πρόληψη έχει : 
αυτό τον σκοπο : Τήν άποτροπή τού τραγικού καταστρο
φικού τέλους. Οταν τά «τείχη», πού θά ύψώσει γύρω 
του ό νεαρός βλαστός, άποτελοϋνται άπό ιδανικά καί f 
συνήθειες σωστές καί έχουν σάν πρώτη ύλη καί θεμέ-



λιο διδασκαλίες δημιουργικές καί δχι φυχοφθόρες, τότε 
;3ά άντέξουν σε όλες τις επιδράσεις καί έπιθέσεις, πού 
;3ά έξαπολύσουν οί καταλυτικές δυνάμεις τής διαφθοράς 
στον εσωτερικό κόσμο του νέου. Καί είναι ΐσως ή μόνη 
λύση, το μόνο όπλο εναντίον των ναρκωτικών καί τής 

!καταστροφικής έπιδράσεως τους, ή διαπαιδαγώγηση 
τής νεολαίας καί ιδιαίτερα των μαθητών καί μαθητριών 
σέ θέματα σχετικά μέ την αποφυγή τους καί την μόνιμη 
προφύλαξη άπό τό μικρόβιο τών ναρκωτικών. Ο μά- 
3ητής, ή μαθήτρια, ό νέος άνθρωπος γενικά βαδίζουν το 
στάδιο τής άναζήτησης τών νέων εμπειριών. Νιόφερτος 
στον κόσμο πού τον περιβάλλει προσπαθεί νά γευθεί 
ρσο περισσότερο μπορεί 7 ιό πολλές εμπειρίες, ανοίγει 
ra φτερά της φαντασίας του και επιχειρεί απιαστα πε- 

' τάγματα, πάντα μέ μιά άπόλυτη εμπιστοσύνη στον

: εαυτό του καί στούς άνθρώπους, χωρίς καν νά συλλογι
στεί πώς πίσω άπό κάθε χαρά μπορεί νά καιροφυλακτεί
καί μιά παγίδα. Ή  άνεύθυνη ζωή πού ζεΐ, δημιουργεί 
γύρω του την άπατηλή ψευδαίσθηση μιας εύκολης πο
ρείας γεμάτης όνειρα καί σχέδια γιά τό μέλλον. 'Η  
μίμηση καί ή περιέργεια προσπαθούν νά ικανοποιηθούν 
στην εντέλεια παρουσιάζοντας στά μάτια τού νέου, μέ 
τά πιο άσχημα χρώματα καί πικρούς χαρακτηρισμούς, 
τά πρόσωπα, πού πασχίζοντας νά τον προφυλάξουν 
ορθώνουν γύρω του περιορισμούς. ’Ίσως, όμως, είναι 
καιρός τά πρόσωπα αύτά, πού μέχρι τώρα εμφανίζον
ταν μέ τό προσωπείο καί την ιδιότητα τού πατέρα, 
τής μητέρας, τού μεγάλου άδελφού, τού ποιμενάρχη ή 
τού δασκάλου καί πού ξεπερνοΰσαν τό θέμα μέ μιά 
σύντομη συζήτηση σέ χρώμα καί ύφος αποφυγής, νά 
μετατραπούν σέ φίλο αδελφικό, σέ ινδάλματα, σέ φω
τεινούς καθοδηγητές, πού ή σπορά τών λόγων τους θά 
χαρακτηρίζεται άπό την καλωσύνη καί την μεθόδευση, 
άπό την άλήθεια καί την κατανόηση, γιά νάναι σίγουρα, 
τά αποτελέσματα σωστά, οί καρποί ζωντανοί καί όμορ
φοι. Τά αυριανά παιδιά πρέπει νά μεγαλώσουν σέ μιά 
κοινωνία πού θάχ.ει τη δύναμη νά δείξει την άλήθεια, 
δείχνοντας παράλληλα καί τούς υψηλούς στόχους. Είναι 
άνάγκη νά μεγαλώσουν σέ μιά κοινωνία άπαλλαγμένη

άπό τό άγχος τής καθημερινότητας καί τού ύλισμοΰ, 
ξεκαθαρισμένη άπό τούς ευδαιμονισμούς καί τούς τεχνι- 
τούς παράδεισους τής ανεύθυνης ζωής. Οί καιροί είναι 
χαλεποί. Γύρω μας άπλώνεται βαριά ή άτμόσφαιρα τού 
έγωκεντρισμοΰ καί τού ατομικού συμφέροντος, ένώ 
παράλληλα κραυγάζει ή άπουσία τής πνευματικότητας. 
Τό πνεύμα καί ή ψυχή πλανιούνται άδιόρατα στις σελίδες 
τών φιλοσοφικών βιβλίων, άποδιωγμένα άπό την καθη
μερινή πάλη τού άνθρώπου γιά τήν επιβίωσή του. Στά 
ήθικοκοινωνικά προσκλητήρια, οί ((άμβωνες» δύσκολα 
συγκινοΰν τά άκροατήρια, πού κουρασμένα άποσύρουν 
ται χωρίς νά πιστέψουν στά λόγια καί στις έκκλήοεις 
τών ομιλητών. ’Ίσως γιατί λείπει άπό ένα μεγάλο, συν
τριπτικά μεγάλο, σύνελο ή εμπειρία καί ή διάθεση γιά 
τήν κατανόηση τών καραδοκούντων κινδύνων. Μόνο οί 
νέοι έχουν τήν δύναμη νά συγκλονιστούν καί τούτο γιατί 
ό ψυχικός τους κόσμος είναι άκόμα αγνός. Οί νέοι πού 
άκοΰμε συχνά τή φωνή τους νά ζητάει επίμονα μιά 
άπάντηση στά καυτά έρωτήματα τού καιρού μας. Καί 
μεΐς κουνούμε τό κεφάλι μας κοιτάζοντας άμήχανα 
αύτά τά νέα παιδιά, χωρίς νάχουμε τή δύναμη νά πούμε 
τις πιο σκληρές αλήθειες. Πώς μάθαμε δηλαδή νά ψι
θυρίζουμε «άπελθέτω άπ’ έμοΰ τό ποτήριον».

Καί όμως δέν είναι έτσι. "Ενας άγώνας θέλει θυσίες, 
θέλει συμπαράσταση, θέλει εύθύνη καί έπίγνο^ση χρέ
ους. Χρέους άπέναντι στήν νέα γενιά καί στήν ιδέα 
τού άνθρώπου. 'Ο άγώνας γιά τήν καταπολέμηση τών 
ναρκωτικών θέλει καθολικότητα καί πάνω άπ’ όλα 
σωστή διαλογή τών στόχων. Οί σωστοί στόχοι θά κα
ταξιώσουν τον προκαθορισμένο σκοπό. Καί στόχος δέν 
είναι ή άπλή ενημέρωση τού κοινού γιά τούς κινδύνους 
πού παραμονεύουν. Είναι τό πλησίασμα τών παιδιών 
καί ή συζήτηση μαζί τους. ’Ό χ ι ή διάλεξη καί ή ρητο
ρεία. Μόνο ή συζήτηση. Μέ υπεύθυνους καί συνειδη
τούς λειτουργούς, πού θά οδηγήσουν τή σκέψη καί τήν 
συνείδηση τού νέου μακρυά άπό τούς τεχνιτούς παρά
δεισους τής σάπιας ευδαιμονίας.

Πέρα όμως άπό τήν λύση τού διαλόγου δημιουργεΐται 
τό κενό τής εμπειρίας. ’Ελάχιστες έμπειρίες. Περισσό
τερο επικρατεί ή διάδοση προφορικών εικόνων. Μιά 
έπίσκεψη όμως στά νοσηλευτικά ιδρύματα πού νοση
λεύονται οί ναρκομανείς, μιά προβολή κινηματογραφι
κής ταινίας άπαλλαγμένης άπό τον μύθο καί τήν υπερ
βολή ή τήν μείωση τών έντυπώσεων, άκόμα καί μιά 
φωτογραφική έκθεση, έχει πολλά νά προσφέρει. 'Η  
ζωντανή έμπειρία συγκλονίζει. «Συγκλονίστηκα καί 
άναρωτήθηκα γιατί;» γράφει ή μικρή μαςάναγνώστρια. 
’Έχει σημασία αύτό. Τά κέρδη ίσως είναι περισσότερα 
άπ’ αύτά πού θά προσφέρει ή προφορική μετάδοση πα
ρόμοιων εμπειριών.

Τά ναρκωτικά καί οί νέοι. Είναι ένα πρόβλημα πού 
μάς άπασχόλησε καί θά μάς άπασχολεΐ συχνά. "Οσο 
τουλάχιστον θά διαρκεΐ ή μάχη έναντίον τους. Ό  
άγώνας πού έχει άρχίσει ή Χωροφυλακή μέ τήν βοήθεια 
τού κοινωνικού συνόλου, τής ’Εκκλησίας καί τής Πολι
τείας, θά συνεχιστεί. Θέλει πολλές θυσίες άκόμα. Ή  
ιδέα όμως τής κοινωνικής προσφοράς, καθώς καί τής 
λύτρωσης τής νεότητας άπό τον κίνδυνο τής καταλυτι
κής επιδρομής τών ναρκωτικών, δίνει τό μεγαλύτερο 
κουράγιο σ’ όλους όσους ξενυχτοΰν καί άγωνίζονται 
γιά τήν περιφρούρησή της.
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'Η συγγραφεύ? τοϋ άρθρου, άστυ- 
νομικό? PATRICIA ROBERTS 
γεννήθηκε στό Χάλιφαξ τής Νέα? 
Σκωτία?, στί? Η.Π.Α. Τελείωσε 
έκεΐ τό γυμνάσιο καί είναι πτυχιοϋ- 
χο? τη? ψυχολογία? τοϋ Πανεπι
στημίου τοϋ SAINT MART. Συνέ
χισε τί? σττουδέ? τη? στην ’Αστυ
νομική ’Ακαδημία τοϋ CHARLOT
TETOWN καί διπλωματούχο?πλέ
ον τό 1974, κατετάγη στήν αστυ
νομική δύναμη τοϋ BATHURST 
στό NEW BRUNSWICK.

Υπηρέτησε 19 μήνε? στό ’Αστυ
νομικό Τμήμα τοϋ BATHURST, 
ώ? σύνδεσμο? αστυνομικό? καί, έν 
συνεχεία, τό 1976 στήν ’Αστυ
νομία τη? πόλεω? HONCTON.

Είναι ένα από τά έξη γυναικεία 
μέλη τη? αστυνομική? δύναμη? 
τοϋ HONCTON καί ή συνηθισμέ

νη τη? δουλειά είναι ή έν στολή 
περιπολία.

«Τό άρθρο αύτό, λέγει ή PATRI
CIA ROBERTS, δέν φιλοδοξεί νά 
χαράκτηρισθή σάν ένα εΐδο? απρό
σωπη? αναφορά? σχετικά μέ τό 
έπαγγελμα των γυναικών άστυ- 
νομικών».

Στό άρθρο αύτό έξατομικεύει 
τί? σκέψει? τη? καί αναλύει τον 
εαυτό τη? καί τήν ζωή τη?, σάν 
γυναίκα άστυνομικό?.

«’Ελπίζω, καταλήγει ή συγ- I 
γραφεύ? νά δώσω τήν εύκαιρία 
στον άναγνώστη νά γνωρίση τί? 
σκέψει? μια? γυναίκα? άστυνομι- | 
κού γιά τήν δουλειά τη?, γιά 
τού? άνδρε? συναδέλφου? τη? καί 
γιά τό κοινό πού συναντά καί 
πρέπει νά άντιμετωπίζη καθημε
ρινά».
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Γιατί αστυνομικός;

’Από άτομα πού τά χαρακτη
ρίζει ή παλαιά νοοτροπία, άκού- 
γεται πολύ συχνά ή ερώτηση.

ΤΙ κάνει ένα ωραίο κορίτσι σάν 
καί εσένα σ’ αυτήν εδώ τήν θέση;

Έάν ή λέξη «δουλειά» άντικα- 
ταστήση τήν λέξη «θέση» ό ανα
γνώστης, θά (3ρή, στο σημείο 
αυτό, τήν πιο συχνή έρώτηση 
που μοϋ κάνουν. Ή απάντησή 
μου είναι ότι αυτή ή δουλειά μέ 
ικανοποιεί. ’Απολαμβάνω έξ άλ
λου τό γεγονός δτι έπικοινωνώ 
μέ πλήθος άνθρώπων τους όποι
ους πρέπει νά άντιμετωπίζω κατά 
τήν άσκηση των καθηκόντων μου.

Επικρατεί ή άντίληψη δτι στήν 
ζωή τοϋ άστυνομικοϋ υπάρχει τό

στοιχείο τής δράσεως καί τού 
μυστηρίου.

Θά ήταν ψέμμα, έάν θά έλεγα 
δτι δεν μέ προσήλκυσε, στο αστυ
νομικό έπάγγελμα, ή αίγλη μέ 
τήν όποια τό περιβάλλει ή τηλεό
ραση καί ό κινηματογράφος.

Θά ήταν ακόμη ένα άλλο ψέμμα, 
έάν θά ισχυριζόμουν δτι δέν μέ 
έπηρέασε τό γεγονός δτι ό ’Αστυ
νομικός είναι μία προσωπικότης 
ασυνήθιστη, διαφορετική άπό τις 
άλλες μέ Ιδιόμορφη ιδιότητα γιά 
τήν κοινωνία.

Κάθε νέος άνθρωπος, πού μεγά
λωσε κατά τήν τελευταία τρια
κονταετία, δπως καί έγώ, είδε 
σκιαγραφημένο τό Άστυνομικό- 
λειτούργημα άπό τά μέσα ψυχα
γωγίας, σάν τό έπάγγελμα τοϋ 
ανθρώπου έκείνου πού μάχεται 
έναντίον τού έγκλήματος, έκπρο- 
σωπούμενο άπό αρρενωπούς ντέν- 
τεκτιβς, έμφανίσιμους καί κομψούς 
άστυνομικούς περιπολίας, καί όμορ
φες γυναίκες αστυνομικούς.

Οί φανταστικές αύτές προσω
πικότητες αστυνομικών, ζοϋν μιά 
παραμυθένια ζωή, συναντούν άτο
μα μέ άπίθανη προέλευση, καί 
ασχολούνται πάντοτε μέ συνταρα
κτικές ύποθέσεις.

Είναι φυσικό λοιπόν νά προσελ- 
κύωνται οί νέοι γιά τό έπάγγελμα 
αύτό έφ’ δσον τούς προσφέρονται 
τέτοιου είδους πρότυπα.

Πιστεύω δτι παράλληλα μέ τήν 
φυσική έλξη γιά μιά έντατική 
ζοοή, πίσω άπό κάθε σοβαρή 
αστυνομική ένέργεια, ύπάρχει ή 
αίσθηση τής έπιθυμίας γιά πρά
ξεις αξιόλογες, γιά ικανοποιητική 
δουλειά, δπως μαρτυρεί κάθε ασχο
λία τής οποίας τό αντικείμενο 
είναι ό άνθρωπος.

Ή αστυνομική έργασία είναι 
βασικά έπάγγελμα προσφοράς έρ- 
γασίας καί ύπάρχουν πολλές στι
γμές κατά τις όποιες ή έργασία 
αύτή είναι πληκτική καί μονότονη 
γιά έναν κυνηγό περιπετειών.

"Ενα πολύ μικρό ποσοστό μόνον 
άπό τούς άνή κοντές στο έπάγγελ- 
μά μας, σχετίζεται μέ έγκληματι- 
κές δραστηριότητες. Τό μεγαλύ
τερο μέρος τού έργου μας, αφιερώ
νεται σέ ειρηνικές άσχολίες, δπως 
ή άποκατάσταση τής ήρεμίας σέ 
περίπτωση οικογενειακών διενέ
ξεων ή, ή προσφορά βοήθειας σέ 
άτομα τά όποια έχουν άνάγκη.

Τά όργανα τά όποια έπιτελούν 
ειρηνικές άποστολές έπιβάλλεται 
νά είναι κοινωνικές καί έκδηλωτι-

κές προσωπικότητες καθώς ακόμη 
δέ καί νά έπιθυμούν νά προσφέ
ρουν βοήθεια στούς ανθρώπους. 
Νομίζω δτι τό έργο αυτό ήταν ό 
σοβαρώτερος λόγος πού μέ έσπρω
ξε στο νά γίνω αστυνομικός.

Ή αιτία γιά τήν όποια δλοι 
οί δραστήριοι άνθρωποι έπιθυ
μούν νά γίνουν αστυνομικοί, είναι 
δτι ή δουλειά αύτή προσφέρει 
διαρκώς τήν ευκαιρία γιά κεντρί- 
σματα, καταστάσεις καί προβλή
ματα πού δέν είναι δυνατό νά 
προβλεφθούν.

Κατά τήν διάρκεια τής μαθητι
κής μου ζωής, έξέτασα πολυάρι
θμα έπαγγέλματα. Ή τελική μου 
απόφαση όμως οφείλεται στό 
γεγονός ότι έπιθυμούσα κάτι πε
ρισσότερο άπό τό συμβατικό ώρά- 
ριο έργασίας τών περισσοτέρων 
άνθρώπων.

Παρ’ όλες τίς δυσκολίες, τον χα
μηλό μισθό, τό παρατεταμένο καί 
αλλοπρόσαλλο ώράριο έργασίας, 
νομίζω δτι τό άστυνομικό έπάγ
γελμα μοϋ προσφέρει κάθε μέρα 
νέες έμπειρίες.

Ή δουλειά είναι πάντοτε πρω
τόγνωρη καί ποικίλη. Ή πιο πλη
κτική καί ανιαρή έργασία γίνεται 
αληθινά γιά δλους τούς άστυνο- 
μικοϋς, δπως καί γιά μένα, αξιό
λογη, έπειδή προσφέρει τήν ικα
νοποίηση δτι κάνουμε έστω καί 
μία καλή πράξη κάθε ή μέρα.

Μία γυναίκα ανάμεσα 
στους άνδρες

Προς τό παρόν έργάζομαι σέ 
μία Κοινοτική ’Αστυνομική δύνα
μη τών παραθαλασσίων έπαρχι- 
ών. Τό δυναμικό τού Τμήματος 
άποτελεϊται άπό 120 άνδρες καί 2 
μόνον γυναίκες περιπολίας. Είμαι 
μέλος μιας διμοιρίας ή οποία αρι
θμεί 23 άνδρες καί έμένα.

Θά ήταν άτοπο αν ύποστήριζα 
ότι δλοι οί αστυνομικοί μοιάζουν 
μεταξύ τους.

’Έστω καί αν έμφανίζωνται ο
μοιότητες στον χαρακτήρα καί 
τήν συμπεριφορά μεταξύ τών πε
ρισσοτέρων συναδέλφων, ό καθέ
νας είναι ξεχωριστό πρόσωπο. 
Συνεπώς οί αντιδράσεις τών άν- 
δρών κατά τήν συνεργασία τους 
μέ μία γυναίκα κυμαίνονται άνά- 
μεσα στήν καθολική άπόρριψη 
μέχρι τήν πλήρη άναγνώριση. 
Ή κοινή χαρακτηριστική άποψη 
έκείνων πού μάς άποδοκιμάζουν
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/ T°, T , T,' £ γυναίκας αστυνομικόν δεν είναι όιακοσμητικό, άλλα ουσιαστικό
κ ο ιΖ Ζ ΰ Ύ ν Ι ό λ ο ν .  °°°  σΤ?)ν " αταστ0;ΐ?) ™  ^ ή μ π ο ς  γιά την προστασία τοϋ

είναι ότι «οί αστυνομικοί και οί 
στρατιώτες πρέπει νά είναι άν
δρες, επειδή πρέπει νά είναι δυνα
τοί, λόγω τοϋ ότι καί οι κακο
ποιοί είναι επίσης δυνατοί».

^Πολλοί, όμως άνθρωποι, άγνο- 
οϋν ότι ή γλώσσα είναι τό ισχυ
ρότερο νεϋρο καί ότι ή άποτελε- 
σματική επικοινωνία έχει συνή
θως καλύτερα αποτελέσματα άπό 
τήν σωματική υπεροχή (δύναμη).

Μία άπό τις πιό συχνές έρωτή- 
σεις πού μοϋ απευθύνουν νέοι 
συνάδελφοι είναι «Τι μπορείς νά 
κάνης εσύ σέ έναν καυγά μεθυσμέ
νων»; Δεν ισχυρίζομαι ότι μπορώ 
νά παλέψω καλύτερα άπό κάθε 
άλλον. Νομίζω όμως ότι ή παρου
σία μου, ώρισμένες φορές προσφέ
ρει ήρεμία καί άποκαθιστά μία 
ήλεκτρισμένη ατμόσφαιρα. Μία 
έξυπνη γυναίκα μπορεί νά χειριστεί 
κατάλληλα τις περισσότερες άπό 
τις περιπτώσεις έκείνες πού χειρί
ζεται καί ένας έξυπνος άνδρας.

Ποτέ πρίν, ούτε καί τώρα, δέν 
ζήτησα χάρες καί άδειες, επειδή 
είμαι γυναίκα καί πιστεύω ότι 
αύτός ακριβώς είναι ό λόγος που 
μέ εκτιμούν οί περισσότεροι συνά
δελφοί μου. Ό  τρόπος κατά τον 
όποιο σκέπτομαι καί ή πίστη 
πού έχω γιά τό έπάγγελμά μου, 
δέν σημαίνει βέβαια ότι είμαι φα
νατισμένη φεμινίστρια. Το ότι 
υπηρετώ στήν ’Αστυνομία δέν 
σημαίνει επίσης ότι είμαι άνδρας, 
άλλ άπλώς ότι συνεργάζομαι μέ 
τούς άνδρες. Συμφωνώ μάλιστα 
απόλυτα με τούς έκπαιδευτάς μου 
τής ’Ατλαντικής ’Αστυνομικής 
’Ακαδημίας οί όποιοι μάς δίδαξαν 
ότι οί γυναίκες αστυνομικοί δέν 
πρέπει νά ταύτίζονται καί νά 
μιμούνται τούς άνδρες αστυνο
μικούς.

Σάν γυναίκα νομίζω ότι προσ
φέρω ιδιόμορφες ύπηρεσίες στό 
επάγγελμα. "Αν καί δέν είμαι 
έξ ίσου δυνατή σωματικά μέ τούς 
άνδρες συναδέλφους μου, είμαι έν 
τούτοις έξ ίσου έξυπνη καί πολύ 
ικανή νά χειρίζωμαι ώρισμένες 
περιπτώσεις, κυρίως έκείνες στις 
όποιες εμπλέκονται γυναίκες καί 
παιδιά. Τό μόνο πού ζητώ είναι 
νά γίνω αποδεκτή (άναγνωρισθώ) 
σάν αστυνομικός καί νά μέ άφήσουν 
να κάνω τό έργο γιά τό όποιο έχω 
έκπαιδευθή.

Πάντως, οί άνδρες συνάδελφοί 
μου, συνήθισαν καί προσαρμόστη
καν καλά στό τομέα τής συνεργα
σίας τους με γυναίκα. Οί περισσό-

252

τεροή δέχτηκαν τήν είσοδο τής 
γυναίκας στον ανδρικό, έως σή
μερα, κόσμο τους.

Υπάρχει, παρ’ όλα αύτά μιά 
διστακτικότητα καί μία απροθυ
μία απο ωρισμενους συναδέλφους 
νά μέ αναγνωρίσουν σάν ίση 
συνάδελφό τους.

Υπερισχύει πολλές φορές τό 
φυσικό ανδρικό ένστικτο καί οί 
άνδρες αστυνομικοί τείνουν νά 
προστατεύουν τις γυναίκες συνα
δέλφους των, όταν συμβή κάτι 
κατά τήν διάρκεια μιας περιπο
λίας.

__ Ελπίζω ότι ό μεγάλος αριθμός 
των επεισοδίων εκείνων στά όποια 
έχω έμπλακεί κατώρθωσαν νά ελατ
τώσουν στο ελάχιστο τά συναι
σθήματα αύτού τού είδους.

Ση μέρα ύπαρχουν γυναίκες αστυ
νομικοί πού υπηρετούν σέ κάθε 
μεγάλο Κέντρο τών παραθαλασ
σίων επαρχιών. Ή γνώμη τών 
προϊσταμένων καί τών έκπαιδευ- 
των τους, είναι ότι οί γυναίκες 
αύτές έκτελούν εργασίες πού ανέ
καθεν τίς χαρακτήριζαν ανδρικές, 
καί μάλιστα τίς έκτελούν κατά 
τρόπο αποδοτικό.

Ή ζωή εξω άπό 
τήν Υπηρεσία

Τό Αστυνομικό Τμήμα είναι 
πράγματι μιά αδελφική οικογέ
νεια. Οι αστυνομικοί συνδέονται 
συνήθως μεταξύ τους μέ φιλία.
Η ομαδοποίηση αύτή συχνά χα

ρακτηρίζεται άπό ορισμένους κοι

νωνιολόγους σάν «κοινωνική απο
μόνωση». Διακηρύττουν ότι πρό
κειται για μια αρνητική άποψη 
του επαγγέλματος, άλλά τούς 
έρωτώ:

—Δέν είναι φυσικό καί συνηθι- 
σμ ν̂ο„νά συνδέονται οί άνθρωποι 
πού έχουν κοινές επιδιώξεις καί 
ενδιαφέροντα;

Γιατί θα έπρεπε νά διαχωρί
ζονται οί αστυνομικοί ενώ ανέ
καθεν πλεονάζουν οί σύνδεσμοι 
Ιατρικών καί των νομικών επαγ

γελμάτων;
Πώς όμως θά προσαρμοσθή ή 

γυναίκα αστυνομικός σ’ αύτές τίς 
κοινωνικές ομάδες; Θά είναι βέ
βαια εύπρόσδεκτη καί σεβαστή. 
Θα γίνη όμως κάποτε ισότιμο 
μέλος αύτής τής συντροφιάς;

Πολλοί ισχυρίζονται ότι οί άν
δρες απορρίπτουν τίς γυναίκες 
σαν συναδέλφους των. Πάρα πολ
λές κατευθυνόμενες καί έπηρεασμέ- 
νες̂  μελετες υπογραμμίζουν τήν 
άνάγκη του άνδρα νά συνεργά
ζεται μέ άλλον άνδρα καί, βέβαια, 
δέν θά αμφισβητήσω έγώ τήν 
άνεση που έχουν όταν είναι μετα
ξύ ομοφύλων τους. Έκ πρώτης 
όψεως ή̂  γυναίκα διαταράσσει τήν 
όνήση εκείνη πού αισθάνονται 
οί άνδρες μιάς ομοιογενούς συν
τροφιάς. Σπάνια μία γυναίκα άστυ- 
νομικός συναντά τούς συναδέλ
φους της σέ τέτοιου είδους συγ
κεντρώσεις. ’Από τήν άλλη πλευ- 
ρό όμως ή γυναίκα αστυνομικός 
δεν εχει καί πολλές πιθανότητες 
νά συνδεθή μέ ανθρώπους έξω



άττό αυτό τό επάγγελμα. Φαίνεται 
ότι οί πολίτες μας φοβούνται. 
Νομίζουν επίσης ότι κάτι παρά
ξενο συμβαίνει μέ εμάς, σάν νά μην 
είμαστε πραγματικά γυναίκες. Δεν 
μας βλέπουν μέ τό ίδιο μάτι όπως 
τις άλλες κοπέλλες. "Ισως αυτό νά 
συμβαίνει επειδή ή γυναίκα αστυ
νομικός επιβάλλεται νά είναι δια
νοητικά καί συγκινησιακά δυνατή. 
Βλέπουν τήν ανεξαρτησία μας σάν 
χτύπημα στον άνδρικό τους εγωι
σμό. Οί άστυνομικοί συνήθως εί
ναι οί μόνοι άνδρες που συνανα
στρέφονται τίς γυναίκες άστυνο- 
μικούς. ’Ίσως επειδή είναι οί μόνοι 
πού μάς βλέπουν σάν πρόσωπα 
μέ τήν ίδια ανάγκη γιά ψυχαγω
γία καί κοινωνική ζωή, ποΰ έχουν 
καί οί άλλες γυναίκες.

’Από τότε πού έγινα άστυνομι- 
κός, συναναστρέφομαι μόνον μέ 
αστυνομικούς. Δέν νομίζω ότι αύ- 
τό είναι κακό. Πρέπει όμως νά εί
ναι κανείς ικανός έως ένα βαθμό, 
νά διαχωρίζη τήν δουλειά άπό 
τήν προσωπική του ζωή. Οί ασ

τυνομικοί είναι αδιόρθωτα φλύα
ροι για τήν δουλειά τους καί πρέ
πει νά είμαι πάντοτε προσεκτική 
ώστε νά τούς διακόπτω οσάκις 
στρέφουν τήν συζήτηση στά επαγ
γελματικά προβλήματα.

’Επειδή τό ’Αστυνομικό λειτούρ
γημα δέν έχει τό τακτικό ωράριο 
εργασίας «9 - 5» ή δουλειά τού ασ
τυνομικού γίνεται καί μέσο μέ τό 
όποιο εκδηλώνει τήν προσωπικό
τητά του. Τό ίδιο πράγμα ισχύ
ει καί γιά τίς γυναίκες άστυνομι- 
κούς. Τό επάγγελμα μπαίνει στο 
αίμα σου, όταν οί εξωτερικές συνα
ναστροφές είναι περιορισμένες καί, 
έφ’ όσον δύο σύντροφοι τυχαίνει νά 
είναι καί οί δύο αστυνομικοί. Χρει
άζεται μεγάλη ώριμότητα γιά νά 
διαχωρίσεις ορισμένες καταστά
σεις.

Συχνά μιλώ μέ νεαρά κορίτσια 
πού επιθυμούν νά καταταγούν 
στήν αστυνομία καί τά συμβου
λεύω νά μήν άρχίσουν τήν σταδιο
δρομία τους ψάχνοντας νά βρούν 
σύζυγο στο ’Αστυνομικό Σώμα.

Παραδέχομαι ότι είχαμε ορι
σμένα ειδύλλια, αλλά οί περιπτώ
σεις αύτές ήταν ελάχιστες.

Ή ζωή μιάς γυναίκας αστυνο
μικού είναι δυνατό νά είναι μονα
χική καί πρέπει νά γνωρίζη νά 
δέχεται κοινωνικούς περιορισμούς 
στήν ζωή της, έφ’ όσον διακιν
δύνευσε καί διάλεξε αύτό τό επάγ
γελμα.

Δέν μετανοιώνω γιά τήν από
φασή μου νά γίνω άστυνομικός 
καί ελάχιστες συνάδελφοι, άπ’ ό
σες γνωρίζω, έχουν μετανοιώσει.

Ή θυσία τής «συνηθισμένης» 
ζωής αντισταθμίζεται άπό τίς ικα
νοποιήσεις πού δρέπει ό άστυνο
μικός άπό τήν ζωή του.

"Οπως λέει καί τό παλιό ρητό 
«“Αν ήταν νά ξαναζήσω τήν ζωή 
μου πάλι τά ίδια Θά έκανα».

Ή  γυναίκα αστυνομικός έχει σχεδόν 
τήν αποκλειστικότητα στήν προστασία 
τής νεότητος άπό τήν διάπραξη εγκλημα
τικών πράξεων γιατί ό πλούσιος συναι
σθηματικός της κόσμος τήν φέρνει πιο 
κοντά στά προβλήματα των νέων„

¥&Φί&’ύ



Στα μάτια τοΰ κόσμου

Γιατί, αφού είσαι κορίτσι; Ή 
παρατήρηση αύτή συνοδευομένη 
άπό ένα βλέμμα γεμάτο κατάπλη
ξη, είναι ή πιο συνηθισμένη αντί
δραση των ανθρώπων δταν είμαι 
έν στολή, κατά τήν περιπολία.

Ό ταν συμβή νά δεχθώ τήν 
πρώτη αυτή παρατήρηση, αρχί
ζουν οί πολλές ερωτήσεις. Όλοι 
θέλουν νά μάθουν άν μοϋ αρέσει 
ή δουλειά μου, πώς μοϋ συμπερι- 
φέρονται οί άνδρες συνάδελφοί 
μου, άν τό περίστροφό μου είναι 
γεμδτο, κ.λ.π.

"Αν καί γενικά στο έπάγγελμα 
ό θεσμός τών γυναικών άστυνομι- 
κών θεωρείται πιά παλαιός γιά 
τους κατοίκους τής περιοχής όπου 
υπηρετώ, ό θεσμός αυτός άποτε- 
λεΐ νεωτερισμό.

Ή πλειονότητα τών κατοίκων, 
νέοι καί ήλικιωμένοι, μέ υποδέ
χονται μέ μεγάλη χαρά, δταν εί
μαι έν υπηρεσία. Διαλαλοΰν μάλι
στα ότι ή παρουσία μιας γυναί
κας έν στολή είναι γιά αυτούς ένα 
δροσερό θέαμα.

Ά πό τις πιό συνηθισμένες υπη
ρεσίες πού έκτελοϋμε εμείς οι γυναί
κες είναι οί υποθέσεις ανηλίκων.

’Έχει άποδειχθή δτι τά παιδιά 
μάς συμπαθούν καί έπιτυγχάνουμε 
ικανοποιητικά αποτελέσματα, χά
ρη οπήν στοργική μας συμπεριφο
ρά. Φυσικά αύτό δέν υπονοεί δτι 
είμαστε ανίκανες γιά άλλες δου
λειές. Ή εργασία μέ τά παιδιά δέν 
άντιπροσωπεύει, παρά μία μό
νον άπασχόληση άπό εκείνες γιά 
τις όποιες οί γυναίκες δχι μόνον 
είναι ικανές, άλλά καί άνώτερες άπό 
τούς άνδρες.

Οί νεαροί συχνά τά χάνουν δταν 
αντιμετωπίζουν έναν άνδρα άστυ- 
νομικό. 'Η γυναίκα άστυνομικός 
αφήνει τήν εντύπωση δτι μπορείς 
νά τήν πλησιάσης πιό εύκολα. 
Αύτό επιβεβαιώνει γιά μιά ακόμη 
φορά τό «πιστεύω» μου, δτι ή απο
στολή τής γυναίκας άστυνομικοΰ 
παίρνει μιά άπαραίτητη συμπλη
ρωματική θέση στό έπάγγελμα. 
Πολυάριθμοι Αστυνομικοί Κανο
νισμοί που θεσπίζουν τά καθή
κοντα τοΰ γυναικείου προσωπικού, 
μεταξύ άλλων, καθορίζουν καί τήν 
αναληψη υποθέσεων στις όποιες 
εμπλέκονται γυναίκες. Μολονότι, 
σάν  ̂άστυνομικός, εκτελώ τά ίδια 
καθήκοντα με όποιοδήποτε άλλο 
συνάδελφό μου, έρχονται στιγμές

Ttr A v n S Z ° r t iarrκρατο?μένων ν ^ κ ώ ν  καί ή μεταχείρησή τους, κατά τό στάδιο 
της ανακρισεως, σε περίπτωση διαπραξεως εγκληματικής πράξεως είναι κυοίως 
έργο των γυναικών αστυνομικών. " ^

κατά τις όττοΐες, τό ysyovog και 
μόνον δτι είμαι γυναίκα, παίρνει 
ιδιαίτερη έμφαση. Ό πω ς π.χ. στήν 
περίπτωση γυναικών κρατουμέ
νων πού πρεπει να ύποβληθουν 
σέ σωματική έρευνα καί νά γίνη 
προανάκρισις οποιοσδήποτε καί 
άν ήταν ό άστυνομικός πού τίς 
συνέλαβε.

Πρέπει λοιπόν νά παρευρίσκο
μαι σέ δλες τίς περιπτώσεις εγκλη
μάτων κατα των ηθών δπως π.χ. 
ό βιασμός. Τά θύματα παρομοίων 
εγκλημάτων ηρεμούν, δταν έχουν 
άπέναντί τους μιά γυναίκα καί μι
λούν μέ μεγαλύτερη άνεση, επειδή 
γνωρίζουν δτι θά βρούν άπό εμάς 
κατανόηση.
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Πολλοί υποστηρίζουν, άλλα και 
εγώ έτόνισα προηγουμένως, δτι 
ή γυναίκα αστυνομικός μπορεί νά 
προσφέρει πολλά στην πρόληψη 
τής εγκληματικότητας. Ή παρου
σία της καί ό ευέλικτος χαρακτή
ρας της, άσκοϋν ήρεμιστική επιρ
ροή σέ άτομα που εΰρίσκονται σέ 
υπερένταση καί εκνευρισμό άπό 
την εμπλοκή τους σέ επεισόδια.

Τό ίδιο ισχύει καί για τις οικο
γενειακές διενέξεις. "Οταν μας ειδο
ποιούν νά άναλά(3ωμε μία τέτοια 
υπόθεση, ό άνδρας συνάδελφος 
καί εγώ, αυτομάτως χωρίζουμε 
τους άντιπάλους. Έγώ συζητώ 
μέ την γυναίκα, ένώ ό συνάδελ
φος κουβεντιάζει μέ τόν άνδρα. 
Οί άνδρες τού Τμήματός μου πολύ 
συχνά υπογραμμίζουν τήν ανά
γκη νά έχη ή υπηρεσία γυναίκες 
εκπαιδευμένες κατάλληλα γιά αυ
τές τίς περιπτώσεις. Οί ίδιοι συνά
δελφοι όμως δέν συμφωνούν νά 
άποτελώ μέλος τής περιπόλου. 
Νομίζω ότι ή κίνηση αυτή είναι 
ένα βήμα πρός τήν παραδοχή.

Τελικές σκέψεις

Σέ όλο τό κείμενο αυτό εξέτασα 
τόν εαυτό μου σάν γυναίκα άστυ- 

ι νομικός. ’Ανέλυσα τους λόγους πού 
I: μέ ώθησαν στο επάγγελμα αύτό 

καί κατέληξα στο γεγονός ότι εί
μαι ευχαριστημένη άπό τήν ζωή 
μου.

"Οσα είπα πιο πάνω γιά τους άν
δρες συναδέλφους μου, είναι άλη- 
Θινά. Δέν θά κατακρίνω εκείνους 
οί όποιοι δέν μέ άναγνωρίζουν 
ούτε Θά κολακέψω όσους μέ παρα
δέχονται.

Σ’ αυτές τίς λίγες γραμμές προ
σπάθησα νά περιγράψω τήν γνώ
μη που έχει ό κόσμος γιά μένα 
στήν περιφέρειά μου. Ή άξιολό- 
γηση αυτή τής κοινής γνώμης μέ 
κάνει νά αισθάνομαι προσωπικά, 
πώς κέρδισα τό παιγνίδι. ’Από τίς 
πρώτες γραμμές τού κειμένου μου 
άνέφερα ότι «Ή ’Αστυνομική εργα
σία είναι γιά μένα επίλεκτο έπάγ- 

, γελμα». Τώρα, υποστηρίζω τήν 
αυτή άποψη άκόμη περισσότερο, 
παρά στο παρελθόν.

Υπάρχει εΰρυ μέλλον στήν ’Α
στυνομία γιά τίς γυναίκες καί 
Θέλω τό μέλλον αύτό νά είναι'καί 
δικό μου.

ΤΑ ΚΟΜΙΚΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΠΑΘΟΣ
ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ
ΑΛΛΑ... ΚΑΙ ΤΩΝ
ΜΕΓΑΛΩΝ

ΠΟΛΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ άνησυχοΰν βλέποντας 
τά παιδιά τους νά διαβάζουν τά γνωστά 
έκεΐνα εικονογραφημένα περιοδικά—δχι 
όμως καί κλασικά—πού είναι άκόμα 
πιό γνωστά μέ τό όνομα «κόμικς». Είναι 
σωστό, σκέπτονται, τά παιδιά νά πέφτουν 
μέ τά μούτρα σ’ αυτά τά τόσο πρόχειρα 
έντυπα; Ποιά είναι ή έπίδραση πού έχουν 
στά παιδιά; Τά διδάσκουν τίποτα χρήσιμο 
ή όχι;

Πολλά τά έρωτηματικά, μεγάλη καί πο
λυποίκιλη καί ή κριτική. Τό πρόβλημα 
ωστόσο δέν είναι καινούργιο. Ά π’ τήν άρχή 
τού αιώνα μας, όταν άρχισε νά άνθη ή λαϊκή 
ή μάλλον έκλαϊκευμένη λογοτεχνία, πολλή 
κριτική καί πολλές κατηγορίες διατυπώθη
καν. Στήν άρχή τά φτηνά αύτά κείμενα, πού 
συνήθως είχαν καί φτηνό περιεχόμενο, 
ήταν κυρίως παραμύθια, καί όχι βέβαια τά 
γνωστά κλασικά παραμύθια τού Άντερσεν 
ή των άδελφών Γκρίμ, αλλά παραμύθια τής 
άράδας, μέ δράκους, μάγους καί στρίγγλες, 
λύκους καί ένα σωρό άλλα τρομαχτικά. ΓΓ 
αύτό καί κατηγορήθηκαν ότι τρομάζουν τά 
παιδιά καί τά άπομακρύνουν άπό τήν πρα
γματικότητα, κάνοντάς τα νά βλέπουν τόν 
κόσμο μέ άλλες διαστάσεις.

'Ωστόσο, μπορούμε έδώ νά παρατηρήσου
με ότι τό τρόμαγμα—ή ή κατάθλιψη των 
παιδιών, είναι παληά υπόθεση, πού δέν τήν 
πρωτόφεραν οί έκλαϊκευμένες πρόχειρες 
έκδόσεις. Υπάρχει τίποτα πιό τρομακτικό, 
γιά ένα μικρό παιδί, άπ’ τό κλασικό παραμύ
θι τής κοκκινοσκουφίτσας; (Καί γιατί έχεις 
τόσο μεγάλα αύτιά γιαγιάκα; —Γιά νά σ’ 
άκούω καλύτερα παιδάκι μου—Καί γιατί 
έχεις τόσο μεγάλα δόντια; -Γιάνά σέ φάω 
καλύτερα παιδάκι μου). Καί ναι μέν έχει 
ήθικό δίδαγμα ή κοκκινοσκουφίτσα, άλλά 
τό τρόγμαγμα,τρόμαγμα.

’Έπειτα, όλα τά άφθαστα παιδικά παρα
μύθια τού Ντίκενς, μαυρίζουν κυριολεκτικά 
τήν παιδική ψυχή, μέ τίς ρεαλιστικές πε
ριγραφές τής δυστυχίας, τής σκληρότητας, 
καί τής έγκαταλείψεως, άρχίζοντας άπό τόν 
Όλιβερ Τουίστ καί τελειώνοντας στόν 
Δαΰίδ Κόπερφηλντ. Ωστόσο δέν λείπουν 
άπό καμμιά σχεδόν παιδική βιβλιοθήκη,καί 
κανείς δέν τά κριτικάρισε ποτέ σοβαρά.

Ά λλ’ άς ξαναγυρίσουμε στήν Εκλαϊκευ
μένη λογοτεχνία.Μέ τό πέρασμα τού χρόνου, 
τά πρώτα παραμύθια έγιναν Μίκυ—Μάους 
(ιστορίες έμπνευσμένες άπό τά συμπαθητικά 
τετράποδα—ήρωες τού Ντίσνεϋ), ώσπου

σήμερα γενικεύθηκαν σέ κάθε είδους, ίστο* 
ρήματα. Έτσι τά σημερινά «κόμικς», έχουν 
μεγάλη έκταση θεμάτων. ’Ασχολούνται μέ 
περιπέτειες παιδιών, μέ περιπέτειες τετρα
πόδων, μέ ιστορίες κατασκοπείας, μέ... 
πυρηνικά όπλα μέ πυραύλους καί διαστημι
κές έξορμήσεις.

Οί ψυχολόγοι παραδέχονται ότι τά 
«κόμικς» έχουν έκφραστική ικανότητα 
καί άμεσότητα έπικοινωνίας, πού στηρίζεται 
στή χρησιμοποίηση τής εικόνας πού γίνεται 
πιό εύκολα άντιληπτή άπό ό,τι ό γραπτός 
λόγος..Έτσι τά παιδιά μαθαίνουν πιό γρή
γορα. Τό ζήτημα είναι λένε οί κριτικοί, η  
μαθαίνουν.

Σήμερα όμως πιά, είναι άναμφισβήτητ0 
ότι τά «κόμικς» έχουν μεγάλη θέση στή 
ζωή των παιδιών.

Δέν διαφέρει όμως, ό σημερινός ήρωας 
τών «κόμικς», άπό τόν Ίβανόη. Στήν ούσία, 
διαφέρει κυρίως τυπικά καί χρονικά.Γιατί 
καί ό Ίβανόης, ή ό Ρομπέν τών Δασών, είχε 
νά παλαίψη μέ έχθρούς πού έπρεπε νά τούς 
δαμάση μέ τό σπαθί του ή νά τούς ξεγελάση 
μέ τήν πονηριά του. Καί τό παιδί πού δια
βάζει τά «κόμικς» όπως καί τό παιδί πού 
διάβαζε τόν Ίβανόη, ικανοποιεί μέ τήν 
άνάγνωση αυτή τήν άνάγκη πού έχει νά 
ξεφύγη καί νά ζήση στό χώρο τής φαντα
σίας. Νά ξεφύγη άπό τήν μονότονη καθημε
ρινή πραγματικότητα, (σχολείο, γονείς, με
λέτη κ.λ.π.), πού συχνά τό πιέζει. καί νά «ζή
ση» περιπέτειες στις όποιες ή γενναιότης 
καί ή τόλμη τελικά θριαμβεύουν. Πράγμα 
πού σημαίνει ότι καί στά «κόμικς», υπάρχει 
κατά βάθος μιά θετική ήθική πλευρά, έστω 
έξωποαγματική.

Ένας άλλος λόγος πού κατηγοροΰνται 
τά «κόμικς», είναι ότι τά διαβάζουν καί με
γαλύτερα παιδιά, άκόμα καί μεγάλοι,περισ
σότεροι άπό όσους φαντάζεται κανείς.

Οίστατιστικέςμάςλένεότιάπό τάπαιδιά, 
τούλάχιστον ένα 79% διαβάζει «κόμικς». 
Οί γονείς, γενικά, δέν τά βλέπουν μέ καλό 
μάτι. Φοβούνται τήν άρνητική τους έπίδρα
ση: ότι δέν μαθαίνουν τίποτα καλό στά παι
διά, καί ότι τά άπασχολοϋν άπό τή μελέτη 
τους. Καί ώς πρός τό δεύτερο έπιχείρημα, 
ξεχνούν κάτι πού ή έπιστήμη τό λέει Απερί
φραστα: άκριβώς λόγτρ τής μελέτης (πού ή 
ύλη της είναι καί τεράστια καί δυσκολοχώ
νευτη) τά παιδιά έχουν άνάγκη νά ψυχαγω
γηθούν καί νά άπασχοληθή ή σκέψη τους μέ 
κάτι έλαφρό καί άνώδυνο.

Τό άλλο τους όμως έπιχείρημα, τό τί μα
θαίνουν τά«κόμικς» στά παιδιάεϊναιόπωσ- 
δήποτε βάσιμο. Γιατί άν έξαιρέση κανείς τά 
εικονογραφημένα τής σειράς τού Ντίσνεϋ 
καί ώρισμένα άλλα καλής ποιότητος έντυπα, 
τά περισσότερα έχουν ύλη πού δέν βοηθά 
πολύ στήν μόρφωση τού παιδιού.

Εκείνο πού θά έπρεπε νά γίνη, είναι νά 
πάρουν οί δάσκαλοι μιά θετική θέση. Νά 
παραδεχθούν, κατ’ άρχήν, τά «κόμικς», μιά 
καί στήν πράξη άποδείχτηκε πώς δέν μπορεί 
τίποτα νά τά βγάλη άπό τή ζωή τού παιδιού, 
καί νά τά συζητήσουν στήν τάξη, όδηγώντας 
έτσι τό παιδί βοηθώντας το στήν έκλογή 
του, καί στήν Ανάπτυξη κριτικού αισθητη
ρίου. Ίσως έτσι μέ τήν σωστή έπιλογή τό 
παιδί, βρή στά κόμικς τήν καλή πνευματική 
τροφή πού χρειάζεται στήν ήλικία του.

Τά εικονογραφημένα παιδικά περιοδικά — πού συχνά  είναι 
πνευματική τροφή καί τώ ν μεγάλω ν — είναι ω φ έλιμ α  γιατί 
επιτρέπουν στό παιδί νά ξεφ ύ γη  άπό τό καθημερινό ά γχος τώ ν  
μαθημάτω ν. Ά λ λ ά  τό περιεχόμενό τους δέν είναι πάντα π α ι
δαγω γικό .

.
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Πραρλήρατα
τροχαίας
στις ΕύρωοαΤκέο
Κωρεο Τοϋκ.  Γ ε ρ α σ ί μ ο υ  Μά κ ρ η  

Προέδρου
'Οδικής 'Ομοσπονδίας 'Ελλάδος

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ήλθε στή δημοσιότητα ή ’Επετηρίδα τω ν ερευ
νητικώ ν εργασιώ ν τοΰ έτους 1976, πού άναφέρεται σε θέματα 
μ ετα φ ορ ώ ν, καθώς καί στους δρόμους τοΰ ομω νύμου σημαντι- 
κω τάτου ’Εργαστηρίου τής Μ. Βρεττανίας (TRAN SPO RT AND  
ROAD RESEARCH LABORATORY TRRL), τό όποιο μαζί μέ 
τό μεγαλύτερο ακόμη τώ ν Η.Π Α μέ τήν «Ητωνυαία TRANS
PORT RESEARCH BO ARD τώ ν Η.Π.Α. (2 -3  μικρότερα άλλα  
εργαστήρια) αποτελούν τή σπουδαιότερη πηγή προόδου τής 
έρευνας στον κόσμο για  τήν ό δ ό .

Απο τη παραπάνω  Ε πετηρίδα  σταχυολογήσαμε μερικές 
περιλήψ εις άρθρω ν, τις όποιες παρουσιάζομε έπεξηγημένες καί
προσαρμοσμένες στα Ε λ λ η ν ικ ά  δεδομένα.
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Ό  αριθμός τών αυτοκινή
των πού κυκλοφορούν

Είναι γνωστό δτι ό αριθμός τών 
αυτοκίνητων αυξάνει συνεχώς, άλ
λου, δμως, αυτή ή εξέλιξη άρχισε 
ενωρίτερα (χώρες έξελιγμένες) καί 
άλλου αργότερα (χώρες σέ εξέλιξη 
ή ακόμη μή αναπτυγμένες). Στις 
πρώτες ό αριθμός αυτοκινήτων, άνά 
κάτοικο, είναι πολύ μεγάλος, ή 
άντιστρόφως πάλι ό αριθμός τών 
κατοίκων, άνά αυτοκίνητο, πολύ 
μικρός. Ένώ τό ποσοστό τής έτη- 
σιας αυξησεως στις ανεπτυγμένες 
χώρες γίνεται σιγά—σιγά, λόγω 
κορεσμού, μικρό, στις δεύτερες ό 
αριθμός τών αυτοκινήτων, άνά κά
τοικο, είναι μικρός, άφοϋ ό ρυθμός 
τής ετήσιας αύξήσεως είναι μεγα
λύτερος, λόγω άποστάσεως, από τό 
σημείο κορεσμού. Έ τσ ι στή πιο 
«προηγμένη» στο σημείο αύτό χώ- 
ΡΧ τ ιζ Η.Π.Α. — ό άριθμός τών 
αυτοκίνητων κάθε είδους άνά χί- 
λιους κατοίκους είναι (1975) 619^8 
(δηλαδη λιγωτερο άπό 2 κάτοικοι 
άνά αυτοκίνητο), στή Μ. Βρεττανία 
είναι (1976) 292 καί στήν Ελλάδα 
(1976) 80.4, ένώ ό ρυθμός αύξήσεως 
το τελευταίο έτος ήταν αντιστοίχους 
1.7%, 1.76% καί 14%. Σέ μία χώρα
ενδιάμεσης έξελίξεως, σάν τήν Ισ π α 
νία, οί άριθμοί διά το 1976 ήταν 
179,1 δηλ.αδή 9%. Παρατηρεΐται, 
συνεπώς κάτι άνάλογο μέ τό κατά 
κεφαλή έθνικό εισόδημα τό όποιο
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αποτελεί μία παράμετρο της κατο
χής αυτοκινήτου καί τό όποιο αυξά
νεται μέ ρυθμό μεγαλύτερο στις 
χώρες μέ μικρό εισόδημα.

Μέ τον άριθμό αυτοκινήτων, όμως, 
συμβαίνει καί κάτι άλλο. 'Η καμπύ
λη αύξήσεως είναι «άσύμπτωτος», 
δηλαδή τείνει σέ ένα σταθερό ση
μείο, τό σημείο κορεσμού. Καί 
αύτό είναι φυσικό, γιατί ή έπιθυμία 
άποκτήσεως αυτοκινήτου έχει ένα 
όριο. Καί ένώ παλαιότερα φαινόταν 
ότι τό όριο κορεσμού είναι ένα αυτο
κίνητο άνά δύο άνθρώπους, που 
έπλησίαζαν οί Η.Π.Α., τώρα φαί
νεται άρκετά χαμηλότερο, όπως 
δείχνει ή έξέλιξη σ’ αυτήν τήν χώρα. 
’Άλλες χώρες, όμως, έφτασαν τό 
χαμηλό ρυθμό αύξήσεως τών Η.Π.Α. 
χωρίς να φτάσουν άκόμη τον συντε
λεστή σχέσεως αυτοκινήτου προς 
πληθυσμό, όπως φαίνεται παραπάνω 
άπό τό παράδειγμα τής Μ. Βρεττα- 
νίας, πού προ ολίγων ετών είχε ένα 
ρυθμό αύξήσεως σαν τήν 'Ισπανία 
τώρα.

’Έτσι ύπολογίζει τό T .R .R .L . 
ότι ή Μ. Βρεττανία δεν είναι πιθανό 
να φθάσει τό όριο κορεσμού προ τού 
τέλους τού αίώνος μας. "Οσο γιά τή 
χώρα μας αύτό άπέχει, κατ’ άνάγκη, 
πιο πολύ άκόμη.

Σέ άλλους παράλληλους τομείς 
τού μεγάλου καί δισεπίλυτου κυκλο- 
φοριακοΰ προβλήματος, ή όλη κα
τάσταση σκιαγραφεΐται ώς έξήε:

1 . Ειδικοί δρόμοι γιά ποδήλατα

Σέ πολλές περιοχές τής ’Αγγλίας 
άρχίζουν καί κατασκευάζονται χω
ριστοί ειδικοί δρόμοι γιά ποδήλατα. 
’Έτσι σέ μετρήσεις πού έγιναν στο 
Πόρτσμουθ, ή κίνηση τών αύτοκι- 
νήτων ελαττώθηκε κατά 46% ένώ 
τών ποδηλάτων αύξήθηκε κατά 15%.

2 . Ε να λλα κ τικ ές πηγές 
ένεργείας γιά  αυτοκίνητα

To T .R .R .L ., όπως καί άλλοι 
σχετικοί οργανισμοί, άσχολεΐται μέ 
τό καυτό ζήτημα, ποιες πηγές ένερ- 
γείας θά άντικαταστήσουν τό πε
τρέλαιο όταν αρχίσει νά λείπει. Άπό 
άπόψεώς κόστους φαίνεται ότι έρχε
ται πρώτο ένα υποκατάστατο τής 
βενζίνης, ύποπαράγωγο τού γαιάν- 
θρακος, μέ δεύτερο τις μπαταρίες 
υψηλής πυκνότητος ένεργείας.

3 . Κ ατάλληλα υλικά γιά  
άντιολισθηρούς δρόμους

A
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Είναι γνωστή ή σημασία τών 
σκληρών, φυσικών ή τεχνητών, πε

τρωμάτων, πού έχουν μεγάλη αντο
χή στη λείανση, ώς καταλλήλων 
αδρανών γιά άντιολισθηρούς τάπητες 
ή επαλείψεις καί πόση σημασία έχει 
αύτό γιά νά ελαττώσει μία σοβαρή 
αιτία οδικών άτυχημάτων.

To Τ. R .R .L. έχει κάμει πρωτο
ποριακή εργασία στον τομέα αύτό, 
χρησιμοποιώντας τον φρυγμένο Βω
ξίτη, άλλά καί άλλα φθηνότερα φυσι
κά ή τεχνητά πετρώματα. ’Αλλά καί 
τό δικό μας Εργαστήριο τού 'Υπουρ
γείου Δημοσίων ’Έργων έχει κάνει 
παρόμοιες δοκιμές, χρησιμοποιών
τας εγχώρια φυσικά πετρώματα 
όπως ή Ναξία σμύρις.

4 . Θεωρητική δυνατότης (δυνη-
τικότης) έλαττώ σεω ς τών

οδικών άτυχημάτω ν

To ΕΕΜΟ έκαμε μία θεωρητική 
έργασία, βάσει ώρισμένων δεδομένων 
άπό παρατηρήσεις, πόσο καί σέ ποιά 
κατεύθυνση μπορούν νά έλαττωθοΰν 
τά δδικά άτυχήματα, δηλαδή πόσα 
καί ποιά περιθώρια έλαττώσεως 
υπάρχουν. ’Έτσι εύρήκε ότι τά 
άτυχήματα τά όφειλόμενα στο οδικό 
περιβάλλον (κακή χάραξη, κακή 
έπιφάνεια, άνεπαρκή σήμανση) μπο
ρούν νά έλαττωθοΰν μέ κατάλληλα 
μέτρα κατά τό 1 ]5 ή κατά 20%, 
τά όφειλόμενα στην κατάσταση τού 
οχήματος κατά τό 1 ]4 ήτοι 25% καί 
τά όφειλόμενα στον άνθρωπο καί 
τον τρόπο, πού κάνει χρήση τού 
δρόμου κατά τό 1]3. Τό μεγαλύτερο 
περιθώριο έλαττώσεως βρίσκεται 
έκεΐ πού υπάρχει καί ή κυριώτερη 
αιτία άτυχημάτων, στη συμπερι
φορά τού άνθρώπου. Έάν πετύχαι
ναν ολα τά μέτρα διορθώσεως θά 
μπορούσαν νά έλαττωθοΰν όλα τά 
άτυχήματα κατά τά 3]5, δηλαδή 
κατά 60%.

5 . Ζώνες άσφαλείας

Είδικώτερα γιά τή ζώνη άσφα
λείας (πού είσάγεται στη χώρα μας, 
σύμφωνα μέ τον νέο Κ.Ο.Κ.) έχει 
γίνει ή παρατήρηση άπό ένα μεγάλο 
νοσοκομείο άτυχημάτων τής Μ. 
Βρεττανίας, ότι τό 42% όσων 
έχρησιμοποίησαν τήν ζώνη έμειναν 
τελείως άνέπαφοι καί ότι μόνον τό 
5% έπαθαν σοβαρή ή μεγαλυτέρας 
σημασίας, βλάβη, ένώ άπό τούς 
μή χρησιμοποιοΰντας έμειναν άνέ- 
παφοι μόνον τό 28% καί έπαθαν 
σοβαρές βλάβες διπλάσιοι άπό τούς 
χρησιμοποιοΰντας, ήτοι τό 10%. 
’Άλλη μία άπόδειξη τής σημασίας 
τής ζώνης, ότι δηλαδή αύξάνονται

περίπου στο διπλάσιο οί πιθανότητες 
τού νά γλυτώσουν τελείως ή μέ μι
κρότερη βλάβη.

6 . Κ ίτρινες προειδοποιητικές 
διαγραμμίσεις

Πραγματοποιήθηκε μία δοκιμή 
μεγάλης κλίμακος, σέ 50 έπικίνδυ- 
νες θέσεις, μπροστά άπό τις όποιες 
έγινε σέ «έγκαιρη» άπόσταση μία 
κίτρινη έγκάρσια διαγράμμιση προ
ειδοποιητική τού κινδύνου, ώστε νά 
έλαττώσει ταχύτητα ό οδηγός.

Οί γραμμές αύτές άραίωναν όσο 
έπλησίαζε ή έπικίνδυνη θέση. Ά πό 
37 θέσεις πού έγιναν παρατηρήσεις, 
μέχρι τώρα, παρατηρήθηκε μία έλάτ- 
τωση τών άτυχημάτων στις 29, 
καμμία άλλαγή στις 6 καί μία αύξη
ση στις 2. Στο σύνολο έλαττώθηκαν 
τά άτυχήματα κατά τά 2]3. Αύτό 
δηλαδή άπέδωσε πολύ περισσότερο 
άπό τις άπλές προειδοποιητικές π ι
νακίδες τού κινδύνου.

7 . Τό μάθημα οδικής κυκ λοφ ο
ρίας καί άσφαλείας

Τό ΕΕΜΟ καί τό 'Υπουργείο 
Παιδείας τής Μ. Βρεττανίας, καθώς 
καί τό Παιδαγωγικό Τμήμα τού 
Πανεπιστημίου AREA, συνιστοΰν 
τήν συστηματοποίηση τού μαθήμα
τος οδικής κυκλοφορίας καί άσφα
λείας στά δημοτικά σχολεία ώς ένα 
άπό τά κύρια μαθήματα.

8 . 'Οδοί χαμηλής κυκλοφορίας
καί περιφερειακή άνάπτυξη

Τό Εργαστήριο σέ συνεργασία 
μέ τον OECD (’Οργανισμό Οικο
νομικής Συνεργασίας καί Άναπτύ- 
ξεως) μελετούν τάς κατευθυντη
ρίους γραμμάς ενός προγράμματος 
πού ύποδείχθηκε άπό τήν Διεθνή 
Τράπεζα γιά τή χρησιμοποίηση 
φθηνών δρόμων μέ χαμηλή κυκλο
φορία γιά τήν περιφερειακή άνά
πτυξη.

9 . Ή  οδική άσφάλεια στις 
αναπτυσσόμενες χώ ρες

Παρατηρήθηκε ότι τά άδικά άτυ
χήματα στις άναπτυσσόμενες χώρες 
είναι αύξημένα, ιδίως δέ τά άτυχή
ματα πού γίνονται μέ μόνο ένα 
αύτοκίνητο (ντεραπάρισμα, πρόσ
κρουση κ.τ.λ .), λόγω τού μικρού 
βαθμού έκπαιδεύσεως καί είδικεύ- 
σεως τών οδηγών, άλλά καί λόγω 
τής πλημμελούς ή καί κακής, άκόμη, 
καταστάσεως τού οδικού δικτύου 
τής άναπτυσσομένης χώρας.
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'•Ενα αιματηρό 
μάθημα από tig  
γιορτές Ά- 
noupeu για  
την έξοδο τοΰ 
Πάσχα.

ΤΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ της τελευταίας Κυ
ριακής της ’̂Αποκριάς καί της Καθαράς 
Δευτέρας, εκλεισε για τον κόσμο της 
ασφάλτου, μέ ένα τραγικό απολογισμό'! 
16 θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα, μέ 
22 νεκρούς^καί 34 βαριά τραυματίες. Αύ- 
τους τους αριθμούς συνοδεύει καί ένα σύ
νολο 141 άλλων ατυχημάτων, πού είχαν 
αποτέλεσμα τον σοβαρό ή ελαφρό τραυ
ματισμό 270 ατόμων. Σ ’ αύτόν τον απο
λογισμό, την Τρίτη, 14 Μαρτίου, προστέ
θηκαν άλλοι 7 νεκροί, τα θύματα τοΰ τρο
χαίου ατυχήματος της Μαλακάσας.

,,ΑΪΤΟΣ ό άπολογισμός, απολογισμός 
αίματος, θά προβληματίσει μιά ακόμα 
φορά τούς οδηγούς. Οί -ημέρες της μαζικής 
εξοοου, ήμερες άργίας καί έκδρομών, 
μαφονται πάντα μέ αίμα καί γιά ένα με
γάλο σύνολο  ̂ ατόμων γίνονται ήμέρες 
οδύνης. Καί κάθε χρόνο σχεδόν, οΐ άριθμοί 
μεγαλώνουν.^ Μετά την αισιόδοξη μείωση 
των ατυχημάτων, πού έγιναν στο τριήμερο 
των περασμένων Χριστουγέννων, σέ σύγ
κριση μέ την προηγούμενη χρονιά, ήρθε 
η ανησυχητικά μεγάλη αύξηση των άτυ- 
χημάτων^ τοΰ τριημέρου της τελευταίας 
Αποκριάς, πού τον χρόνο πού πέρασε 
(1977,) ήταν 9, ένώ έφέτος άνέβηκε, ό 
αριθμός τους, στά 16. Οί νεκροί, σέ σύγ- 
κριση με το 1977, υπερδιπλασιάστηκαν, 
απο 10 σέ 22. Τό γενικό σύνολο των πα- 
θόντων (νεκροί καί τραυματίες), έφθασαν 
στους 320, ένώ στο τριήμερο τής τελευ- 
ιαιας Αποκριάς τοΰ 1977 είχε άνέβει 
στους  ̂ 196. Αυτοί οί 320 παθόντες, οδη
γοί, επιβάτες, πεζοί, θά μπορούσαν μέ 
λίγο περισσότερη προσοχή καί σύνεση νά 
μή δοκίμαζαν τήν πικρή εμπειρία τοΰ τρο
χαίου ατυχήματος. Έ χει δέ, σημασία 
μεγάλη, τό γεγονός δτι άπό τούς 320, οί 
22 ήταν νεκροί. Θά μπορούσαν νά είναι 
περισσότερος καί τοϋτο γιατί κανείς δέν 
ξερει ποια θα είναι τά άποτελέσματα ενός 
τροχαίου ατυχήματος. Θά εξετάσουμε 
όμως  ̂τις περιπτώσεις των θανατηφόρων 
τροχαίων ατυχημάτων, όπως έφτασαν 
στο Αρχηγείο Χωροφυλακής, προσπα
θώντας να αποκαλυψουμε τις συνθήκες 
κάτω απο τις όποιες έγιναν.

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ, 11 Μαρτίου, τό πρώτο 
θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα έγινε στο 
117ο χιλιόμετρο τής ’Εθνικής όδοΰ ’Αθη
νών - Λαμίας, στις 4 τό απόγευμα, μέ 
αποτέλεσμα τον θάνατο δύο (2) ατόμων 
καί των τραυματισμό άλλων τριών (3).
Ή  σύγκρουση έγινε δταν ένα Ι.Χ. επι
βατικό αύτοκίνητο, ξέφυγε άπό τό ρεϋμα 
πορείας του και περνώντας στο ρεύμα τής 
αντίθετης πορείας συγκρούστηκε μέ άλλο 
Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, πού κινούνταν 
αντίθετα. Σημαντικό ρόλο έπαιξε ή ολι
σθηρότητα τοΰ δρόμου, ή οποία είχε επι
κίνδυνα μεγαλώσει άπό τη βροχή. "Ομως, 
τοσο η βροχή, όσο καί ή ολισθηρότητα, 
τοΰ δρόμου, φαίνονταν. Ό  σωστός οδηγός 
αντιλαμβάνεται έγκαιρα αύτή τήν ολισθη
ρότητα κςζι αναλογα μέ τον κίνδυνο πού 
εγκυμονεί, μειώνει τή ταχύτητά του, έχον
τας παντα στο νοΰ, δτι μιά μικρή έστω 
παράλειψη μπορεί νά οδηγήσει στο θά
νατο, "όσο τον ίδιο, δσο καί άλλους.
Την ιόια ωρα περίπου, 4.20’ τό άπόγευμα 
στό 122ο χιλιόμετρο τής Εθνικής όδοΰ 
^Αθηνών — Δελφών, τό ΖΚ 3631 IX 
Επιβατικό αυτοκίνητο, τρέχοντας μέ 

μεγάλη ταχύτητα, ξέφυγε επάνω σέ 
στροφή  ̂ από τό ρεΰμα πορείας του καί 
συγκρουστηκε με Τουριστικό λεωφορείο, 
πού κινούνταν άντίθετα. Καί σ’ αύτή τή



περίπτωση, μια αισθητή μείωση της τα
χύτητάς του, θά προλάβαινε τό άτύχημα 
καί οί τρεις νεκροί, πού είχε σάν άποτέλε- 
σμα, θά χαίρονταν ακόμα τη ζωή καί δεν 
θά σκόρπιζαν τήν οδύνη καί τό πένθος στίς 
οίκογένειές τους.

Λίγο έξω άπό τή Σπάρτη, στίς 8.30' 
τό βράδυ, ό άριθμός των νεκρών του Σαβ
βάτου, άνέβηκε στους 6, όταν τό Β.Ν. 
1706 Ι.Χ. Επιβατικό αύτοκίνητο, έπεσε 
μέ μεγάλη ταχύτητα σέ γεωργικό έλκυ- 
στηρα, μέ άποτέλεσμα νά σκοτωθεί μία 

: Ιδχρονη έπιβάτιδά του. Καί σ’ αύτή τή 
: περίπτωση, ή έρευνα άπόδειξε σάν αιτία, 

τήν υπερβολική ταχύτητα. Σίγουρα, αν 
ό οδηγός του, δεν ήταν τόσο βιαστικός, 
τό νήμα τής ζωής τής άτυχης 18χρονης, 
δεν θά κόβονταν τόσο γρήγορα....

Στίς περιπτώσεις τοϋ Σαββάτου, αιτία 
άτυχημάτων ήταν τά Ι.Χ. Επιβατικά 
αύτοκίνητα. Οί οδηγοί τους είχαν κινήσει 
γιά νά ζήσουν δυο μέρες ξέγνοιαστες, 
χαρούμενες. Καί όμως δέν τις χάρηκαν....

ΜΕ 7 ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ τροχαία άτυ- 
χήματα έκλεισε τό δελτίο άτυχημάτων 
τής Κυριακής. Τό ήμερολόγιο έγραφε 
«Κυριακή, 12 Μαρτίου, Τυρινής». Ή  
τελευταία αποκριά. 'Ημέρα κεφιού, χα- 

ι ράς, ξεγνοιασιάς γιά ολο τον κόσμο. Μόνο 
ό κόσμος τής ασφάλτου ξαναφόρεσε τά 
αίματοβαμένα ρούχα του. Τό αίμα άρχισε 
νά βάφει κόκκινους τούς δρόμους, λίγο 
μετά τά μεσάνυχτα τού Σαββάτου, όταν 
στή Κόρινθο, στίς 1.20' τό πρωΐ, ένας 
20χρονος οδηγός παράλειψε νά μειώσει 
τή ταχύτητα τού αύτοκινήτου του, ανά
λογα μέ τις συνθήκες τού δρόμου, μέ άπο
τέλεσμα τούτο νά έκτραπεϊ καί στή συνέ
χεια νά άνατραπεϊ, τραυματίζοντας θανά
σιμα τον έπίσης 20χρονο συνεπιβάτη του.

Ξημέρωμα στήν Όρεστιάδα. Μιά μο- 
τοσυκλέττα σχίζει τρέχον,τας μέ ίλιγγιώδη 
ταχύτητα τούς έρημους ,άκόμα, δρόμους 
τής πόλης. 'Οδηγός της, ένα Ιθχρονο 
άγόρι, πού μεθυσμένο άπό τό ίλιγγο τής 
ταχύτητας, χάνει τό έλεγχό της. Εκείνη, 
κτυπώντας στο ρείθρο τού πεζοδρομίου, τό 
τινάζει άλύπητα στή άσφαλτο, πού βάφε
ται κόκκινη, ανατριχιάζοντας άπ’ τή στερ
νή του προσπάθεια νά κρατηθεί άκόμα 
λίγο στή ζωή....  Ή ταν μόνο 19 χρόνων..

Μεσημέρι. "Ωρα 1 παρά 10', λίγο έξω 
άπό τό ’Άργος. Σέ άφύλακτη ισόπεδη διά
βαση ένα φορτηγό αύτοκίνητο καί μιά 
αύτοκινητάμαξα, μεγαλώνουν τον χορό 
των θανατηφόρων άτυχημάτων. Θύματα, 
ό οδηγός τού φορτηγού καί ή κοροϋλα του, 
ένα ΙΟχρονο λουλούδι, πού δέν πρόλαβε 
νά χαρεΐ τίποτα άπό τή ζωή. Ά ν όμως 
ύπήρχε λίγο περισσότερη προσοχή....

Ή  συνέχεια γράφεται 20 χιλιόμετρα 
έξω άπό τήν Ξάνθη, στο δρόμο πού πάει 
γιά τό Λάγος. Τό θύμα ήταν τό μόνο πού 
δέν εύθύνονταν σέ τίποτα. "Ενα 4χρονο 
άγοράκι ξεψύχησε στή άγκαλιά τής μάνας 

ι του, όταν ένα αύτοκίνητο ξέφυγε σέ μιά 
στροφή καί μέ ίλιγγιώδη ταχύτητα έπεσε 

: επάνω στο αύτοκίνητο πού οδηγούσε ό 
πατέρας του. Καί έδώ υπερβολική ταχύ
τητα. Καί έδώ κίνηση στο αντίθετο ρεύμα. 
Τί άλλο μπορεί νά χρειαστεί γιά ένα άτύ
χημα; Τί θά μπορέσει ν’ αντικαταστήσει 
στούς γονείς του, τό άχρονο αγγελούδι; 
Τί δικαιολογία θά βρει ό υπαίτιος οδηγός, 
σάν θά στηλώνονται επάνω του τά μάτια 

f τής κοινής γνώμης;
’Απόγευμα, 5.15'. Στο 8ο χιλιόμετρο 

E.G. Καβάλας —· Δράμας ένα χαρούμενο

__________________ ___________

ταξιδάκι άναψυχής, σταματάει άπότομα 
καί σκορπά γύρω του τό σπαραγμό. Ή  
άδεξιότητα μιας οδηγού καί ή παράλειψη 
άλλου οδηγού νά μειώσει τή ταχύτητά του 
γίνονται αιτία νά κλάψουν τρεις οικογέ
νειες. Θύματα: ή οδηγός τού έπιβατικοΰ 
αύτοκινήτου καί ή άχρονη άνιψιά της. 
Βαριά τραυματισμένα τά τρία παιδιά τής 
οδηγού, ένα άγοράκι 6 χρόνων καί δύο 
νέες κοπέλλες, 13 καί 17 χρονών. ’Επίσης, 
ένας άνιψιός της, 6 χρονών καί μιά άκόμα 
Ιθχρονη κοπέλλα. Οίκτρός άπολογισμός. 
Τό άτύχημα έγινε σέ διασταύρωση. Θά 
μπορούσε νά μήν είχε γίνει. Ά ν έτρεχε 
λιγότερο ό οδηγός τού λεωφορείου κι’ άν 
ήταν λίγο πιο έμπειρη ή οδηγός τοΰ^Ι.Χ. 
αύτοκινήτου.

Ό  χορός τών Κυριακάτικων τροχαίων 
άτυχημάτων συνεχίζεται κάπου έξω άπό 
τήν Καλαμάτα. Καί έδώ βιασύνη καί 
εγωισμός. Ό  νεαρός οδηγός τού φορτηγού 
πίστεψε πώς μιά συνηθισμένη παραβίαση 
προτεραιότητας δέν θάφερνε τό κακό. 
Αύτό όμως ήρθε ,μέ άποτέλεσμα νά σκο
τωθεί έπί τόπου ένας άπ’ τούς συνεπιβά
τες του.'

Ή  υπερβολική ταχύτητα καί πάλι αιτία 
θανάτου. Στά χέρια ένός 20χρονου νεαρού, 
τό αύτοκίνητο γίνεται όπλο καταστροφής, 
όταν ό ένθουσιασμός καί ό παράφορος 
εγωισμός τον κυριεύουν. Στο Λαγκαδά 
Θεσσαλονίκης στίς 8.15' τό άπόγευμα, 
μιά τρελλή κούρσα θανάτου, άφαιρεϊ τή 
ζωή μιας νέας, καθώς παρασύρεται άπό 
τούς τροχούς τού αύτοκινήτου, πού οδηγεί 
ένας νεαρός. Δίπλα της πέφτει αΐμόφυρτη 
καί ή 1 άχρονη φίλη της, βαριά τραυμα
τισμένη. Ή ταν τό τελευταίο άτύχημα τής 
Κυριακής. Μιάς Κυριακής πού έγραψε στό 
ενεργητικό της 7 θανατηφόρα τροχαία 
άτυχήματα, μέ 9 νεκρούς. ’Επί πλέον, 
άλλα 67 τροχαία άτυχήματα μέ 148 
τραυματίες. Οί άριθμοί μιλούν μόνοι τους..

Η ΚΑΘΑΡΑ Δευτέρα δέν... .υστέρησε 
καί πολύ άπό τήν Κυριακή τής Τυρινής 
’Απολογισμός: 6 θανατηφόρα μέ 7 νε
κρούς καί 53 σωματικών βλαβών μέ 110 
τραυματίες. Ματωμένη Δευτέρα, λοιπόν, 
μέ άρχή τό άτύχημα τοϋ Ηρακλείου 
Κρήτης.

ΤΩρα 02.00'. Ηράκλειο. Μιά διασκέ
δαση τελειώνει πλημμυρισμένη στό αίμα. 
Μετά τό γλέντι, μετά τήν οινοποσία, με
θυσμένος ό οδηγός τού φορτηγού, μέ έπι- 
βάτες τήν οίκογένειά του, ξεκινάει γιά τό 
μακάβριο ταξίδι. Ένα άντικανονικά στα- 
θμευμένο φορτηγό γίνεται άφορμή άτυ- 
χήματος πού είχε άποτέλεσμα τον θάνατο 
τής γυναίκας τού μεθυσμένου οδηγού. Καί 
όμως μπορούσε νά είχε πιει λιγώτερο....

Λίγο πριν τά ξημερώματα, στή μακρινή 
Δράμα : Μιά τρελλή κούρσα, κούρσα
θανάτου, μέ οδηγό ένα 17 χρονο νεαρό 
πού μέ τό αίμα του βάφει κόκκινη τήν 
άσφαλτο, όταν άκυβέρνητο τό αύτοκίνητο 
ξεφεύγει άπό τό δρόμο. Ποιος άραγε τού 
έμπιστεύτηκε τό αύτοκίνητο; Ποιος τοϋ 
πρόσφερε τό διαβατήριο γιά τό νεκροτα
φείο; Τί μπορεί νά ξέρει ένα παιδί, 17 
χρονών, άπό κίνδυνο;

Οί νεκροί άνεβαίνουν στούς τρεις. Στό 
Αιγάλεω — ’Αττικής 7.30' τό πρωί, ένας 
εργάτης τού Δήμου Περιστεριού, χάνει 
τή ζωή του κάτω άπό τούς τροχούς ένός 
φορτηγού. Ένα άκόμα ερώτημα : Ποιος 
θά δουλέψει γι’ αύτούς πού έμειναν πίσω;

Στό δρόμο πού οδηγεί άπό τήν Άγια 
στον Άγιόκαμπο Λαρίσης, τό μεσημέρι

τής Δευτέρας, τό κέφι μιάς χαρούμενης 
παρέας κόβεται ξαφνικά, όταν τό Ι.Χ. 
πού έπέβαιναν ξεφεύγει άπ’ τή πορεία του, 
τρέχοντας περισσότερο άπό κανονικά καί 
μπαίνει στό άλλο ρεύμα πορείας γιά νά 
σφηνωθεί, κυριολεκτικά, κάτω άπό ένα 
άντίθετα έρχόμενο φορτηγό. Στό δρόμο 
γιά τό Κρατικό Νοσοκομείο Λαρίσης, 
άφήνει τή στερνή του πνοή ό οδηγός τού 
μικρού έπιβατικοΰ αύτοκινήτου. Καί όμως, 
σέ κείνες τις άπότομες, επικίνδυνες στρο
φές, είναι κάτι παραπάνω άπό παραλο- 
γισμό ή μεγάλη ταχύτητα. Ήταν δύσκολο 
νά σκεφτεΐ ό οδηγός του ότι μιά τέτοια 
ταχύτητα μπορεί νά οδηγήσει στό θάνατο;

Καί ένα άτύχημα πού δέν οφείλονταν σέ 
οδηγό. Μοναδική περίπτωση τού τριημέ
ρου. ’Οφείλονταν όμως κι’ αύτό στον πα
ράγοντα άνθρωπο. ’Απροσεξία μιάς στι
γμής, ή αιτία τού θανατηφόρου άτυχήμα- 
τος στό Βουκάσιο τής Πάτρας, όταν στίς 
7.30' τό άπόγευμα, ένας πεζός άπότομα 
κατέβηκε νά διασχίσει τόν δρόμο. Μπο
ρούσε νά είχε έλέγξει τή κίνηση, μπορούσε 
νά ζοΰσε τώρα.... Ή  άνεύθυνη κίνηση 
τόν έρριξε νεκρό στούς τροχούς ένός πε
ραστικού αυτοκινήτου, πού δέν πρόλαβε 
νά φρενάρει ό οδηγός του. ’Ηταν τό 6ο 
θύμα τών τροχών τής Καθαράς Δευτέρας.

Ό  έπίλογος τών άτυχημάτων γράφεται 
26 χιλιόμετρα έξω άπό τή Χαλκίδα, στό 
δρόμο Χαλκίδας — Λεπούρων, όταν Ι.Χ. 
Λεωφορείο, τρέχοντας άσύνετα, ξέφυγε 
άπό τόν δρόμο καί χτύπησε σέ σταθερό 
άντικείμενο. Τό 7ο θύμα τής ήμέρας ήταν 
ένας επιβάτης τού Λεωφορείου, πού δέν 
έφταιγε σέ τίποτε, δέν κέρδισε τίποτε άπό 
τό άσύνετο τρέξιμο τού οδηγού.

ΑΤΤΟΣ ΗΤΑΝ ό οίκτρός άπολογισμός 
τού τριημέρου τής τελευταίας ’Αποκριάς. 
’Ακολουθείται, όπως προαναφέρθηκε, άπό 
τό τραγικώτερο άτύχημα τής χρονιάς, τό 
άτύχημα τής Τρίτης, έξω άπό τή Μαλα- 
κάσα, μέ τούς 7 νεκρούς. Ε πτά νεκροί γιά 
μιάς στιγμής άνεύθυνης ένέργειας. Ό  
οδηγός τοϋ υπαίτιου αύτοκινήτου δέν 
σκέφτηκε ούτε-τις άνθρώπινες ψυχές πού 
κρέμονταν άπό τά χέρια του. Καί τρέχον
τας μέ ίλιγγιώδη ταχύτητα, ενέργησε 
άντικανονική ύπέρβαση άλλου αύτοκινή- 
του. Πέρασε στό άντίθετο ρεύμα, άγνοών- 
τας τήν διπλή άπαγορευτική γραμμή τής 
άσφάλτου καί ήρθε άντιμέτωπος μέ τό 
μεγάλο ρυμουλκό φορτηγό πού έρχονταν 
άπό άπέναντι. Σέ δέκατα τού δευτερολέ
πτου, αύτοκίνητο καί άνθρωποι, είχαν 
πολτοποιηθεί, είχαν μετατραπεΐ σέ εικόνα 
θανάτου. Γέμισε αιμα ή ’Εθνική οδός. 
Πολύ αίμα, πολλή φρίκη, πολύ θάνατο. 
Ήταν τό τραγικώτερο συμπλήρωμα τού 
φοβερού περιγράμματος τών θανατηφό
ρων άτυχημάτων. Άτυχήματα πού μπο
ρούσαν νά μήν είχαν γίνει, άν ό άνθρώπι- 
νος παράγοντας χαρακτηρίζονταν άπό 
περισσότερο ύπεύθυνη άντιμετώπιση τών 
κινδύνων. . . .

ΑΤΤΕΣ οί γραμμές γράφονται λίγες 
βδομάδες μπροστά άπό τό Πάσχα. Σέ 
λίγο θά ζήσουμε καί πάλι μιά γιορταστική 
έξοδο αύτοκινήτων. Ά ς  εύχόμαστε αύτές 
οί γραμμές νά ένωθοΰν μέ τις έκκλήσεις 
τών Υπηρεσιών Τροχαίας καί άς γίνουν 
προτροπή γιά μιά σωστή οδήγηση, γιά 
νά μή θρηνήσουμε κι’ άλλα θύματα τών 
τροχών. . ..

Ό  Τ ρ ο χ α ί ο ς
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[ Ai καταβολαί τής Χωροφυλακής ^

Ό
Συνταγματάρχης 
Χωροφυλακής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΡΟΚΙΔΑΣ

Τοΰ Ταγματάρχου Χωροφυλακής κ. Ν α π ο λ έ ο ν τ ο ς  Δ ο κ α ν ά ρ η

Ή
Ήπειρο- 
θεσσαλική 
έπανάστασις 
του 1854

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩ
ΜΑ : Περί τής έξ Ίωαννίνων οι
κογένειας Κροκίδα.

'Η  κατά τά τέλη τον 18ου καί 
τάς άρχάς τοΰ 19ου αΐώνος άκμά- 
σασα εν Ίωαννίνοις οικογένεια Κρο
κίδα έλκει την καταγωγήν ταύτης έξ 
’Ακαρνανίας. 'Ως δε προκύπτει άπό 
επίσημα στοιχεία, άλλα και άπό 
έτξίστολήν τοΰ τότε Βονλευτον Βάλ- 
τρυ, Άνδρέου Ν. Στράτου, δη- 
μοσιευθεϊσαν εις τό ύπ άριθ. 952 
ψύλλον τής έφημερίδος «ΑΚΡΟ- 
ΠΟΛΙΣ» τής 14-2-1884, ή οικο
γένεια Κροκίδα υπήρξε κλάδος τής 
οικογένειας Στρατέων και συγγενής 
των κλεφταρματολικών οικογενειών 
"Ισκου καί Φαρμάκηδων. Κατά ταϋ- 
τα αί μακρνναϊ καταβολαί τής Η 
πειρωτικής οικογένειας Κροκίδα θά 
πρέπει νά άναζητηθοϋν εις τάς ανω
τέρω κλεψταρματολικάς οίκογενείας 
τής ’Ακαρνανίας. Τό πιθανώτερον 
είναι δτι τό έπώνυμον Κροκίδας 
προήλθεν εκ παρωνύμιού (παρα
τσούκλι ) μέλους τίνος τής οίκογε
νείας Στράτου καί εΐτα άπετέλεσε 
Ιδιον κλάόον οίκογενείας μέ τό έπώ- 
ννμον Κροκίδας. Μέλη τής οίκο
γενείας Κροκίδα έγκατεστάθησαν 
κατά τά μέσα τοΰ 18ου αίώνος εις 
"Αρταν καί έκεΐθεν διεσπάρησαν καί 
κατά τήν λοιπήν *Ήπειρον. 'Ο Φι
λικός Άσημάκης Κροκίδας έγεννήθη 
τό έτος 1770 εις "Αρταν ένθα παρη- 
κολούθησε εγκύκλια μαθήματα καί

εν συνεχεία σννεπλήρωσε τάς σπου- 
δάς του εις Μπαλάνειον Σχολήν 
'Ίωαννίνων, διακριθείς δε διά τήν 
ψιλομάθειάν του άνεδείχθη ώς εις 
τών διακεκριμένων λογιών τής επο
χής του. Εις τά Ιωάννινα δ Ά σ η 
μάκης Κροκίδας νυμφευθείς άεπέ- 
κτησε πέντε τέκνα, τον Κωνσταντί
νον, Αναστάσιον, Γεώργιον, Μιχα- 
λάκην καί τήν Θεοδώραν.

Α λλά  ο γεννάρχης τών Ίωαν- 
νιτών Κροκιδέων πέραν τής έπιδό- 
σεώς του εις τά γράμματα είχεν έν
τονον κλίσιν καί εις τήν επιχειρημα
τικήν δραστηριότητα, διακριθείς δε 
ώς επιχειρηματίας — μεγαλέμπο- 
ρος εις Ρουμανίαν, Μόσχαν καί 
Κωνσταντινούπολή άπέκτησε τερα- 
στίαν περιουσίαν καί μεγίστην φή
μην διά τάς άγαθοεργίας του. Τό 
έτος 1817 διαμένων εις Κωνσταντι
νούπολη·, ώς επιτετραμμένος τοϋ 
Ά λ ή  Πασά τών Ίωαννίνων παρά 
τή 'Υψηλή Πύλη, έμυήθη εις τήν 
Φιλικήν 'Εταιρείαν άπό τον Άνα- 
γνωστόπουλον καί προσέφερεν εις 
πρώτην δόσιν τό ποσόν τών τριά
κοντα χιλιάδων γροσίων, διά τήν 
εύόδωσιν τών σκοπών τής 'Εταιρεί
ας- '

'Ο αγνός αυτός πατριώτης δίδων 
τον όρκον τοϋ Φιλικού κατελήφθη 
υπό άκράτου συγκινήσεως, δακρύων 
δε καί τρέμων σύγκορμος, διεκό- 
πτετο συνεχώς υπό λυγμών. Μετά 
τήν κατήχησίν του εις τήν Φιλικήν 
'Εταιρείαν έφρόντισε διά τήν διά-

δοσίν της εις τήν "Ηπειρον καί 
Ακαρνανίαν καί προς τον σκοπόν 
τούτον έστειλε εις Ιωάννινα τον 
σύγγαμβρόν του Χριστόδουλον Οι
κονόμου κομίζοντα καί ικανόν χρη
ματικόν ποσόν διά τάς άνάγκας τής 
'Εταιρείας. 'Ο Χριστόδουλος Οικο
νόμου μεταβάς εις Ιωάννινα έμύησε 
τον άδελφόν του Μάνθον Οικονόμου 
καί τον Αλέξιον Νοϋτσον, άμφοτέ- 
ρους Άξιωματούχους τοϋ Ά λή . 
Τή έπιμελεία τοϋ Κροκίδα τα
χύτατα ή Φιλική 'Εταιρεία έπε- 
ξετάθη καθ’ δλην τήν "Ηπει
ρον καί Ακαρνανίαν, εκτός τών 
άλλων έμυήθησαν εις τήν 'Εταιρείαν 
καί αί συγγενικοί προς τον Ά σ η-  
μάκην Κροκίδαν οίκογένειαι τής 
Ακαρνανίας τών Στρατέων, Φαρ
μάκηδων καί "Ισκου. Μετά τήν 
αποστασίαν τοϋ Ά λ ή  Πασά ό Ά σ η 
μάκης Κροκίδας ώς εκπρόσωπος 
αύτοϋ παρά τή Πύλη συνελήφθη καί 
έξετοπίσθη εις Μικράν Ασίαν διά 
νά άνακληθή βραδύτερον μέ λύτρα ή 
έκτόπισις του καί νά έπανέλθη εις 
τήν Κωνσταντινούπολή. Έκραγεί- 
σης όμως τής 'Ελληνικής Έπανα- 
οτάσεως ό Άσημάκης Κροκίδας 
άναζητηθείς εκ νέου υπό τών 
’Οθωμανών καί έπικειμένης τής 
συλλήψεώς του, διά τον ηγετι
κόν ρόλον τον όποιον είχε δια
δραματίσει εις τήν Φιλικήν 'Εται
ρείαν, κατώρθωσε νά δραπετεύση 
καί νά διαφύγη εις "Υδραν καί έκεΐ
θεν εις Πελοπόννησον ένθα έλαβε
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5 μέρος εις τάς έπαναστατικάς έπιχει- 
f ρήσεις τών πρώτων ετών. Κλονι- 

\ -< σθείσης τής υγείας τον, λόγω κα
ί s κουχιών καί γήρατος, άπεσύρθη εις 

' τα ’Ιωάννινα ένθα άπεβίωσε το έτος 
i 1828. 'Η  τεραστία εν Κωνσταντι- 
1' νονπόλει περιουσία του διηρπάγη 
| από τά άτακτα ’Οθωμανικά στίφη 
\ άμα τή ένάρξει τής Ελληνικής Έπα- 

ι ι1 ναστάσεως και ή έναπομείνασα έδη- 
μεύθη υπό τον Τουρκικού Κράτους. 

[ ’Εκ των πέντε τέκνων τού Άσημάκη 
] Κροκίδα, τά όποια προαναφέραμεν,
• διεκρίθησαν ο πρωτότοκος Κων

σταντίνος νυμφενθείς την ώραιοτά- 
την 'Ελένην ’Αλεξίου Νοντσον κα'ι 
ό τριτότοκος Γεώργιος. Ό  Κων
σταντίνος Κροκίδας έσπούδασε νο
μικά εις την Ευρώπην και άπέκτησε 
διδακτορικόν δίπλωμα. ’Υπήρξε κά-

ί τοχος τεσσάρων ευρωπαϊκών γλωσ
σών (εκτός τής Τουρκικής) Ά γγλ ι-  

ί κής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ίτα- 
: λικής και διεκρίθη ώς νομικός εις 
) Κωνσταντινούπολή. ’Εχρησιμοποι- 

ήθη δε υπό τής Πύλης εις υψηλά 
ί αξιώματα. Οντω έχρημάτισε ’ Αρχι- 

γραμματενς καί σύμβουλος τών Κιου- 
\ ταχή Μεχμέτ Ρεσίτ καί Μαχμούτ 

Πασά. Άργότερον (1846) τού άνε- 
1 τέθη υπό τής ' Υψηλής Πύλης ή ηγε

μονική θέσις τής Ζάρας την οποίαν 
j όμως έγκατέλειψεν οϊκειοθελώς καί 
; τελικώς άπεστάλη ώς διπλωματικός 
ί εκπρόσωπος τής Πύλης εις την Νεά- 
. πολιν( 1851) τής ’Ιταλίας ένθα καί 

άπεβίωσε τό έτος 1858.
’Αντιθέτους προς τον Κωνσταντί

νον, δ τριτότοκος υιός τής οικογέ
νειας Γεώργιος, είσήλθεν έκ νεαρω- 
τάτης ηλικίας εις την υπηρεσίαν τής 
'Ελληνικής Πατρίδος. Ό  Γεώργιος 
Κροκίδας έγεννήθη τό έτος 1809 
εις ’Ιωάννινα καί έτυχεν επιμελέ
στατης μ ορφώσεως, έγνώριζεν ά- 
πταίστως τρεις Ευρωπαϊκός γλώσ
σας, ’Αγγλικήν, Γαλλικήν καί ’Ιτα
λικήν. Μετά την άποφοίτησίν τον 
άπς> τάς εν Ίωαννίνοις άκμαζούσας 
Σχολάς (Μπαλάνειον καί Καπλάνειον) 
εστάλη εις Κέρκυραν ένθα παρηκο- 

ι,ιι I λούθησε μαθήματα Νομικής εις την 
< άρτισύστατον Ίόνιον ’Ακαδημίαν, 

διακριθείς διά την έπίδοσίν του.
' Εις την Κέρκυραν ο μικρός Γεωργά- 

κης υπήρξε συμφοιτητής καί έπι- 
: στήθιος φίλος τού Λέοντος Μελά,

t
% II

Αξιωματικοί τοϋ 'Ελληνικού Στρα- 
■ τοϋ ατά μέσα τοϋ περασμένου αιώνα,
• όταν τό 'Ελληνικό Κράτος προσπαθούσε 

|  νά συγκρότηση αξιόμαχο στρατό για νά
,}]] |  εξόρμηση στους μετέπειτα άπελευθερω- 

' τικονς αγώνας τών αλύτρωτων ελληνικών' > j ·» £ — V '>1 εοαφων.



συμπατριώτου καί έξαδέλφου του 
έκ μητρός. Τήν φιλίαν καί ά).λη- 
λογραφίαν μετά τοϋ Λ έοντος Μελά 
όιετηρησεν εφ όρου ζωής, ώς προ
κύπτει άπό τον φάκελλον 190 τής 
οικογένειας Κροκίδα των Γενικών 
Αρχείων τοϋ Κράτους (Συλλογή 
Βλαχογιάννη). Τά πρώτα μαθητικά 
χρονιά τοϋ Γεωργάκη συν έπεσαν 
με την έναρξιν τόόν προπαρασκευών 
τής Μεγάλης 'Ελληνικής Ήπανα- 
στασεως. 'Η  έν Ηωαννίνοις οικία 
τοϋ Άσημάκη Κροκίδα είχε μετα- 
βληθή άπό τον Χριστόδουλον Οικο
νόμου εις μυστικόν κέντρον τών 
Φιλικών καί Κλεφταρματολών Ή 
πειρον καί 5Ακαρνανίας. Μέ συγ- 
κίνησιν περιγράφει τάς μυστικός 
έκείνας συναντήσεις τών ενόπλων 
πρωτοκεφαλάδων τής ’Ηπείοου καί 
’Ακαρνανίας ό Γεώργιος Κροκίδας: 
«Εις την οικίαν μας συνήρχοντο 
μετά τον θείου μου Χριστοδούλου 
Οικονόμου διάφοροι Ίωαννίται, Ζα- 
γορήσιοι, Άκαρνάνες καί Σουλιώται 
πάνοτε δε έν καιρώ νυκτός καί Οπλι
σμένοι, ή δε οικία μας ομοίαζε στρα
τώνα μυστηριώδη καί τρομερόν» 
εις την άπό 2 Ιουλίου 1859 επιστο
λήν του προς τον ιστορικόν 'Ιωάν- 
νην Φιλήμονα κατ' αίτησιν τοϋ τε
λευταίου (φάκελλος 190 οικογέ
νειας Κροκίδα ΓΑΚ). Εις κλίμα 
λοιπόν πατριωτικής έξάρσεως άνε- 
τράφη ό Γεώργιος Κροκίδας καί διά 
τον λόγον αυτόν δεν ήδυνήθη νά συ
νέχιση τάς σπονδάς του εις Ίόνιον 
’Ακαδημίαν. «'Ο άντίλαλος τών
τυραννοκτόνων οπλών έκ τής Η π ε ι
ρωτικής ακτής έφθασε μέχρι τών 
ακοών του καί ή πατριωτική του 
καρδία ήρχισε νά πάλλη' δεν τον 
εχωροϋσε ή ’Ακαδημία' την άπε- 
χαιρέτησε διά παντός καί έτάχθη 
πλήρης ένθουσιασμοϋ καί σφρίγους 
υπό τάς ίεράς σημαίας τών άγωνι- 
ζομένων, ένθα έπίσης διεκρίθη διά 
την άνδρείαν καί την φιλοφροσύνην 
του», γράφει ή Φωνή τής Ηπείρου 
εις τά ύπ άριθ. 33 φύλλων τής 30 
Απριλίου 1893 άμα τή άναγγελία 

τοϋ θανάτου τοϋ Γεωργίου Κροκίδα. 
Τήν άνδρείαν καί εύτολμίαν τοϋ 
Γεωργίου Κροκίδα έξετίμησαν πρώ
τος ̂ ό Στρατάρχης τής Ρούμελης 
Γεώργιος ΚαοαΙσκάκης, 6 Τσώρτς 
καί ό Φαβιέρος. Μετά τοϋ τελευταίου 
εισήλθεν, ώς εις τών έπιλέκτων του, 
εις την πολιορκουμένην υπό τοϋ 
Κιουταχή Άκρόπολιν «κομίζων έπί 
τών ώμων του πυρίτιδα διά τούς 
απέλπιδας πολιορκουμένους». Εις 
τας περί την ’Ακρόπολιν άψιμαχίας 
διεκρίθη καί εις τήν μάχην τοϋ Φα
λήρου ήνδραγάθησεν άλΧ έτραυμα-
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τισθη βαρύτατα καί μετεφέρθη προς 
θεραπείαν εις τήν Σαλαμίνα. Μετά 
τήν αποθεραπείαν του εισήλθεν εις 
την Στρατιωτικήν Σχολήν Αίγίνης 
ef ής έξήλθεν Αξιωματικός. Κατε- 
τάγη έκ τών πρώτων ώς Αξιω μα
τικός τής Χοοροφυλακής καί ύπήρξεν 
ό πρώτος οργανωτής καί άναμορφω- 
τής της. Εκ τών συγγραμμάτων 
του σπουδαιοτέραν θέσιν κατέχουν 
η «Συλλογή νόμων προς χρήσιν 
τίϋν άνδρών Χωροφυλακής» (1849) 
καί ή περισπούδαστος πραγματεία 
του «Περί Χωροφυλακής» (1867) 
εν τή οποία άντικρούει έκτοξευθείσας 
κατηγορίας εις βάρος τής Χωροφυ
λακής υπό τοϋ τότε Λοχαγοϋ καί 
Βουλευτοϋ Δημητρακοπούλου.

Η  εν τή Χωροφυλακή σταδιο
δρομία του υπήρξε καρποφαρωτά- 
τη, άπεστρατεύθη μέ τον βαθμόν 
τοϋ Συνταγματάρχου, τοϋ άνωτέρου 
δηλαδή βαθμοϋ εις τον όποιον έφθα- 
νον τότε οί ’Αξιωματικοί Χωροφυ
λακής. Ά λ λ ’ αί προς τήν Πατρίδα 
υπηρεαιαι τοϋ Συνταγματάρχου 
Χωροφυλακής Γεωργίου Κροκίδα 
δεν σταματούν εδώ, έξέρχονται τοϋ 
κυκλ.ωματος τής Χωροφυλακής καί 
τών ορίων τής Ηπείρου καί τον 
κατατάσσουν μεταξύ τών διαση- 
μοτέρων άνδρών τής πρώτης μετά 
τον αγώνα πεντηκονταετηρίδος. 
Υπήρξεν ό άνθρωπος εις τον όποιον 

ο Βασιλεύς Οθων καί ό 'Υπουργός 
τών Στρατιωτικών Σκαρλάτος Σοϋ- 
τσος ενεπιστεύθησαν τήν όργάνωσιν 
καί τον συντονισμόν τής Ήπειρο- 
θεσααλικής Ήπαναστάσεως τοϋ 
1854. 'Ο Γεώργιος Κροκίδας, έν 
μέσω χειμώνος, κατά τον Δεκέμ
βριον τοϋ 1853 έντολή τοϋ 'Υπουρ
γού τών Στρατιωτικών Σκαρλά
του Σούτσου μετετέθη έκ τής Μοι
ραρχίας Αρκαδίας εις τήν Μοι
ραρχίαν Φθιώτιδας, κριθείς ώς μο
ναδικός μεταξύ τών συναδέλφων 
του διά νά άναλάβη τό μέγα έγχεί- 
ρημα. Εις τά Γενικά Αρχεία  τοϋ 
Κράτους (ΓΑ Κ ) ύφίσταται επι
στολή Σούτσου προς Κροκίδαν έν 
τή οποία έκτίθενται οί λόγοι προ- 
τιμήσεώς του διά τό δύσκολον 
τοϋτο έργον. Ή κ Λαμίας ό Γεώρ
γιος Κροκίδας ώς Διοικητής τής 
εκεϊσε Μοιραρχίας κατηύθυνε κα
τά τρόπον αριστοτεχνικόν τάς άλας 
έπιχειρήσεις, δυστυχώς όμως ή 
έπέμβασις τών Μεγάλων Δυνάμεων 
ήμπόδισε τήν αίσίαν έκβασιν τοϋ 
άναληφθέντ ος τολμήματος. Ά λλα  
τοϋτο είναι μία άλλη ιστορία σχετι- 
ζομένη μέ τήν έμπλοκήν τών Ευρω
παϊκών Δυνάμεων εις τον Κριμαϊκόν 
πόλεμον. Εις Γ Α Κ  ύφίσταται τό

μυστικόν άρχειον τής Ήπειρο- 
θεσσαλικής Ήπαναστάσεως 1854 
τοϋ Συνταγματάρχου Χωροφυλα
κής Γεωργίου Κροκίδα (Φ. 190 
Συλλογή Βλαχογιάννη) καί τό ό
ποιον δυστυχώς παραμένει είσέτι 
άνέκδοτον.

Εις το σημείον αυτό διευκρινί
ζεται οτι το Τμήμα Ιστορίας τοϋ 
’Αρχηγείου Χωροφυλακής επε
ξεργάζεται τά υπάρχοντα εις ΓΑ Κ  
στοιχεία τά σχετιζόμενα μέ τον 
Συνταγματάρχην Χωροφυλακής 
Γεώργιον Κροκίδαν καί τήν Ή πει- 
ροθεσσαλικήν Ήπανάστ ασιν τοϋ 
1&54, έν συνδυασμώ δέ καί προς 
την ύπαρχουσαν βιβλιογραφίαν, σχε
διάζει νά παρουσιάση έν καιρώ

aV' ιστορικήν μονογραφίαν διά 
τό ύπέροχον τέκνον τής Ηπείρου.

Κατωτέρω παραθέτομεν άντί- 
γραφον τής άπό 2 Ιουλίου 1859 
επιστολής τοϋ Συνταγματάρχου Χω
ροφυλακής Γεωργίου Κροκίδα προς 
τον ιστορικόν Ίωάννην Φιλήμονα, 
ως και φωτοαντιγραφον τής πρώτης 
σελιδος ταυτης, άπλοϋν δείγμα τών 
προς την Πατρίδα προσφερθεισών 
υπηρεσιών τής έξ Ίωαννίνων οικο
γένειας Κροκίδα.

Ήν Άθήναις τή 2 Ιουλίου 1859 
Κύριε Φιλήμων

ι\ιετα τήν σημερινήν τυχαιαν 
συνάντησιν καί συνδιάλεξίν μας έπί 
τοϋ παρελθόντος καί περί τών κυ
ρίως συνεργησάντων εις τήν έναρ- 
ξιν τής έπαναστάσεώς μας καί τήν 
εύόδωαιν αυτής προσώπων, συναι
σθανόμενος τήν άλήθειαν τών παρα
τηρήσεων σας περί τοϋ δτι τριπλώς 
αμαρτάνει ό άποσιωπών, είτε έκ 
μετριοφροσύνης, είτε έκ κακώς 
έννοουμένου πατριωτισμού, είτε δι 
άλλην τινα οίανδήποτε αιτίαν, δσα 
έξ ιδίας άντιλήψεως, ή κατ άλλον 
θετικόν τρόπον, γνωρίζει περί τών 
προσώπων εκείνων, διότι, διά τής 
σιωπής του, παρά μέν τοϋ κοινοϋ 
άφαιρεϊ μέρος τής ιστορίας τής πα
τρίδας του, άδικων τοιουτοτρόπως 
και τους παρελθόντος καί τούς μέλ
λοντας, άπό (5έ τής οικογένειας τί
τλους ιερούς, τό δέ χείριστον πάν
των δτι ή άποσιώπησίς του αϋτη 
γίνεται σκανδαλώδης άφορμή άντι- 
ποιήσεων καί επιδείξεων άλλων προ
σώπων, ούδενα μέρος ή πολύ μικρόν 
λαβόντων εις τό μέγα, τό έπικίνδυ- 
νον, τό τρομερόν εκείνο δράμα, τό 
οποίον ολίγοι τινές προετοίμασαν, 
επιχείρησαν καί έφερον τέλος εις 
πέρας, μετά καταστρεπτικών δεινών 
τών οικογενειών των καί τών συμφε
ρόντων αυτών, εΐπον έν έμαυτώ δτι,



εις τόπον όπου ο φανατισμός, ή άπα
τη και τό ψεύδος συσταίνεται ώς 
αρετή δι δλων των επιτηδείων μέ
σων, διά να μη εϊπω των ποταπών, 
άτινα άείποτε τίθενται είς ενέργειαν 

> παρά τ.ών ονδεμίαν άληθή άξίαν 
έχόντων, ό δε πατριωτισμός, ή αύ- 
ταπάρνησις και ή άληθής άξια θεω
ρούνται γελοία ονειροπολήματα, 
αμαρτάνει βεβαίως ό άποσιωπών 
τάς υπέρ τής πατρίδος πράξεις και 
θυσίας τής οικογένειας τον και αύ- 
τάς τάς ιδίας . . . (δυσανάγνωστοι 
τέσααρες λέξεις) καί διότι προσέτι 
ονχι μόνον έκτίμησις γίνεται τής 
άποσιωπήσεώς του, άλλά μάλιστα 
ουδόλως παράδοξον είναι νά έκλη- 
φθή οϋτος ώς άνίκανος καί μωρός.

Τούτων ενεκεν, μετά την συν- 
διάλεξίν μας, έλαβον πάλιν, ύστερον 
άπό πολλά έτη, εις χεϊρας μου τό 
παρ’ υμών έκδοθέν δοκίμων τής 
'Ιστορίας τής Φιλικής 'Εταιρείας 
καί φυλλολογών αυτό, ενρον είς την 
192 σελίδα όσα εύαρεστήθητε ν’

■ άναφέρητε περί τού μακαρίτου πα- 
τρός μου Άσημάκη Κροκό5α. Ά λ λ ’ 
επειδή ό πατήρ μου ώς καί άλλοι 
συγγενείς μου καί συμπολίται μου, 
έχοντες τάς οικογένειας των είς 
’Ιωάννινα, είς "Αρταν, είς τό Ζαγόρι 
καί άλλαχού τής ’Ηπείρου, ουδέποτε 
έμεταχειρίσθησαν την άλληλογρα- 
φίαν καί τάς 'Εταιρικάς ένεργείας 
των, φοβούμενοι μή πρόκυψη δυ
στύχημά τι, δυνάμενον νά έπιφέρη 
καταστροφήν τών οικογενειών των, 
ούδ’ έκαμον χρήσιν τής άποστολής 
προσώπων έκ τών μάλλον οικείων 
καί πιστών. Ούδένα επομένως έγ
γραφον υπάρχει (ή όλίγιστα Ισως, 
τα οποία ό χρόνος κατέφθειρε) δυ
νάμενον νά φωτίση υμάς ή καί πάντα 
άλλον είς τήν έξιστόρησιν τών εργα
σιών τής Φιλικής 'Εταιρείας καί 
άδύνατον ήτον είς υμάς νά γράψητε 
περισσότερα τών όσων είπατε είς τό 
Δοκίμων σας περί τού πατρός μου.

’Ερχόμενος λοιπόν είς βοήθειάν 
σας, προσθέτω ενταύθα ολίγα τινά, ή 
μάλλον είπεϊν δσα ή μνήμη μου 
άτελώς έδιατήρησε, καθότι είς τήν 
άρχήν τής έπαναστάσεως ήμην λίαν 
τρυφεράς ηλικίας.

'Ο πατήρ μου άμα γινόμενος 
'Εταίρος είς Κωνσταντινούπολην, κα
τέθεσε τριάκοντα χιλιάδες γρόσια 
(ευκόλως νομίζω δύναται έκαστος 
νά ύπολογίση τήν άξίαν τών 30 χι
λιάδων γροσίων κατά τήν εποχήν 
εκείνην, δηλαδή προ τού 1820 έτους) 
διά νά χρησιμεύσουν προς τον σκο
πόν τής εύοδώσεως τού έργου τής 
'Εταιρείας. Δι αυτού δε τού ποσού

άπεστάλη άκολούθως είς Άμβρα- 
κικόν κόλπον φορτίον ολόκληρον 
τροφών καί πολεμοφοδίων είς πα
ραλαβήν τού μακαρίτου Τζόγκα. 
Καθ' ήν δέ εποχήν άπεφασίσθη 
παρά τού Σουλτάνου ή καταστροφή 
τού Ά λ ή  Πασσά, ο πατήρ μου άπέ- 
στειλε τον θειον μου Χριστόδουλον 
Οικονόμου είς ’Ιωάννινα, ϊνα κατη- 
χήση τον άδελφόν αυτού Μάνθον 
Οικονόμου καί τον ’Αλέξιον Νού- 
τζον, συγγενείς ημών καί ίσχύοντας 
τά μέγιστα τότε κατά τήν "Ηπειρον, 
τον "Ισκον, τον Στράτον καί τούς 
Φαρμάκηδες έξ ’Ακαρνανίας, άπαν- 
τας συγγενείς τού πατρός μου καί 
άλλους πολλούς σημαίνοντος συμπο- 
λίτας μας.

Ά λ λ ’ εν ω ό Χριστόδουλος Οικο
νόμου έμετέβη είς ’Ιωάννινα ό πα
τήρ μου έξορίσθη παρά τού Σουλτά
νου είς Μικράν ’Ασίαν, ώς επίτροπος 
πληρεξούσιος τού Ά λή  - Πασσά. 
Καθ’ δν δέ καιρόν ό πατήρ μου έδιε- 
τέλει είς τήν εξορίαν, είς τήν οικίαν 
μας, ώς καλώς ενθυμούμαι, Ουνήρ- 
χοντο μετά τού θείου μου Χριστο
δούλου Οικονόμου διάφοροι Ίωαν- 
νίται, Ζαγορίσιοι, Άκαρνάνες καί 
Σουλιώται, πάντοτε εν καιρώ νυ- 
κτός καί cοπλισμένοι’ ή δέ οικία μας 
ομοίαζε στρατώνα μυστηριώδη καί 
τρομερόν.

Άνακληθέντος τού πατρός μου 
παρά τού Σουλτάνου έκ τής εξορίας, 
έξεράγη συγχρόνως καί ή έπανά- 
στασις. Τότε ό μέν πατήρ μου άνα- 
ζητηθείς παρά τής Πύλης (βεβαίως 
διά ν’ άποκεφαλισθή) , έκατώρθωσε 
νά φύγη λάθρα άφήνων επέκεινα 
τών τριακοσίων χιλιάδων γροσίων 
είς Κωνσταντινούπολή, τά όποια 
έν μέρει άπωλέσθησαν, συναχθέντων 
τών επίλοιπων παρά τής ’Οθωμανι
κής Κυβερνήσεως, ό δέ Μάνθος 
Οικονόμου άπεκεφαλίσθη, δυνάμει 
σουλτανικού φιρμανίου, είς Μέτσο- 
βον, καί ό Άλέξης Νούτζος έκλείσ.θη 
είς Σούλι, δθεν άκολούθως, ώς σάς 
είναι γνωστόν, έμετέβη είς Α καρ
νανίαν, ήτις είχεν ήδη άναστατωθή.

Ιδού, κύριε Φιλήμων, δσα ή 
μνήμη μου ήδυνήθη νά διατηρήση. 
Ά λλά δέν υπάρχουν άραγε ουσιώδη 
περιστατικά άλλα πολλά, τά οποία 
ό χρόνος ένταφίασεν ίσως διά παν
τός; Θέλουν άνακαλνφθή άραγε πο
τέ, ή άνακάλυπτόμενα θέλουν πα- 
ρουσιασθή υπό τήν άλ.ηθή αύτίϋν 
έποψιν; Κύριος οίδε!

Περαίνων τήν παρούσαν, δίδω 
είς υμάς, κύριε Φιλήμων, τήν άδειαν 
νά κάμητε όποιανδήποτε χρήσιν 
θεωρήσητε ώς άναγκαίαν αυτής,

καθ’ δσον μάλιστα υμείς έγνωρί- 
σατε τον μακαρίτην πατέρα μου 
είς Κωνσταντινούπολή καί επομέ
νως εΐσθε είς θέσιν νά κρίνητε καί 
μαρτυρήσητε περί αυτού καί τών 
δσων εκθέτω ένταϋθα καλλίτερον 
παντός άλλου.

'Υποσημειούμαι μέ τήν προσή- 
κουσαν προς υμάς ύπόληψιν,

'Ο φίλος σας 
Γ. Κροκίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ: Διευκρινίζεται δτι 
τό άνωτέρω άντίγραφον άποτελεϊ 
σχέδιον τής πρωτοτύπου έπι- 
στολής τού Γεωργίου Κροκίδα. 
Τό περιεχόμενον ταύτης άπε- 
τέλεσε τήν βάσιν τού Δοκιμίου 
τού ιστορικού Ίωάννου Φιλή- 
μονος «ΠΕΡΙ ΤΗΣ Ε Λ Λ Η 
ΝΙΚΗ Σ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ», 
Άθήναι 1859, είς δ σημεϊον 
άφορά τήν δραστηριότητα τού 
Άσημάκη Κροκίδα είς τήν Φι
λικήν 'Εταιρείαν καί τήν συμ
μετοχήν τούτου είς τήν 'Ελλη
νικήν Έπανάστ ασιν.

ΠΗΓΑΙ — ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

1. ΦΑΚΕ ΛΑΟΣ 190 οικογένειας 
Κροκίδα καί τό μυστικόν άρχείον 
τής ’Ηπειροθεασαλικής Έπανα- 
στάσεως 1854 τού Συνταγμα
τάρχου Χωροφυλακής Γεωργίου 
Κροκίδα τών Γενικών Αρχείων 
τού Κράτους (Συλλογή Βλαχο- 
γιάννη).

2. ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ :
α) Δοκίμων ιστορικόν περί τής 

Φιλικής 'Εταιρείας, Άθήναι 
'  1834, καί
β) Ίδιου, Δοκίμων ιστορικόν περί 

τής 'Ελληνικής ’Επαναστάσε- 
ως, Άθήναι 1859.

3. ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, ψύλ
λον 33 τής 30 Απριλίου 1893, 
Βιογραφικά Γεωργίου Κροκίδα.

4. ΣΠ. Π. ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟ Υ :
α) «’Ασημάκης Κροκίδας. Ισ το 

ρία Ά λή  Πασσά τού Τεπε- 
λενλή» καί

β] Ίδιου, «Βιογραφική Συλλογή 
λογιών τής Τουρκοκρατίας».

5. ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΥ ΚΟΥΤΡΟΥ
ΜΠΑ. «'Η έπανάστασις τού 1854 
καί αί έν Θεσσαλία ιδία έπιχειρή- 
σεις», Διατριβή επί Διδακτορία, 
Άθήναι 1976.
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' Υ π ό :

Π. ’Α ρ ι σ τ ο β ο ύ λ ο υ

ΣΤΗ  ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙ 60 χρό
νια τώρα παίζεται ένα βουβό δράμα. 
Ό  Χριστός πάσχει καί οΐ οπαδοί 
Του διώκονται. 'Η  άθεΐα μάχεται 
την^προς τον Θεόν πίστιν. Δεκαε
τηρίδες τώρα ό διωγμός τής Χριστια
νικής πίστεως έχει μεταβάλει τή 
Σοβιετία σ’ ένα πυρίκαυστο καμίνι, 
οπού ή φλόγα τής άθείας μάχεται 
με μανία το θρησκευτικό βίωμα καί 
προσπαθεί νά έξαφανίση κάθε τι 
πού άναφέρεται στο Θεό καί την 
λατρεία Του.

Στο άρθρο αυτό δεν θά άναφερ- 
θοΰμε στο δράμα πού άντιμετωπί- 
ζουν οι πιστοί άνθρωποι τής Ρω- 
σι.ας, ούτε και στα αριθμητικά δε- 

7τοΐ) συνθετοον τήν ζοφερή 
εικόνα του διωγμού εναντίον τής 
χριστιανικής πιστεως. Εκείνο πού 
θέλομε νά τονίσωμεν είναι ότι ή νίκη 
χαμογελά ηδη προς τό μέρος των 
χριστιανών. Στη μάχη μεταξύ ύλης 
και πνεύματος, αθεΐας καί θρησκευ
τικής πιστεως, ή (ίλη άπεδείχθη 
αδύναμη, ή βία άνίσχυρη καί ή 
άθεΐα ματαιοπονούσα. Στο σιδερό- 
φρακτο παραπέτασμα παρ’ δλη τή 
βια, παρ όλους τούς διωγμούς, παρ’ 
όλη την ^άντιθρησκευτική προπα
γάνδα πού ένήργησε συστηματικά 
ή άθεΐα, ή χριστιανική πίστις ζή καί 
ο Χρίστος κερδίζει όλο καί περισσό
τερες καρδιές.

τευονσα της Σοβιετικής 'Ενώσεως στη 
Μόσχα με πλούσιο διάκοσμο και θαυμά
σιες αγιογραφίες βυζαντινής τεχνοτροπίας. 
Εαρα τις προσπάθειες τοϋ Κράτους νά 
ξερριζωσει τό θρησκευτικό συναίσθημα οι 
εκκλησίες είναι κάθε Κυριακή κατάμε
στες άπό πιστούς πού καθημερινά γίνον-

Εσωτερικό Ίεροϋ Ναοϋ στήν ποω
Jimirrr/ τ-·*ότ~  _________-  r r-> / ' **



Πολλά γεγονότα άποδεικνύουν τήν 
ανακουφιστική αύτή διαπίστωσι. 
'Ωστόσο στο άρθρο αύτό θέλομε να 
Ιπαρουσιάσωμε χωρίς σχόλια μια 
έπιστολή πού έ'φθασε μέ τό ανοικτό 
ταχυδρομείο τον ’Ιούλιο τοϋ έτους

11970 στά χέρια τοΰ Πάπα Παύλου 
τοϋ ΣΤ ' καί ήταν γραμμένη άπό ένα 
Ρώσο διανοούμενο ονομαζόμενο 
Άνατόλι Λεβίτιν — Κράσνωφ.

Ή  έπιστολή αύτή είναι ένα έλπι- 
δοφόρο σάλπισμα, πού έρχεται κατ’ 
εύθεΐαν άπό τήν καρδιά τοϋ Σοβιε
τικού συνασπισμού. 'Η  έπιστολή 
τοΰ Άνατόλι Λεβίτιν είναι τό προα
νάκρουσμα τοΰ θριάμβου τής πί- 
στεως, ό όποιος έρχεται μέ γοργό 
καί σταθερό βήμα. ’Αποδεικνύεται 
έτσι ότι ή υλη είναι άνίσχυρη νά 
έκπορθήση τό πνεΰμα καί ή απιστία 
τήν προς τον Θεόν πίστιν.

'Ο Άνατόλι Λεβίτιν — Κράσνωφ 
είναι ό άνθρωπος που γεννήθηκε τό 
1916, σύγχρονα δηλαδή προς τήν 
’Οκτωβριανήν Έπανάστασιν τής Ρω
σίας. Έμεγάλωσε καί έμορφώθη 
εις μίαν κοινωνίαν, ή οποία έκυ- 
ριαρχεΐτο άπόλυτα άπό τήν Κομ
μουνιστικήν ιδεολογίαν. Ή  ψυχή 
του όμως δεν έγέμισε ποτέ άπό τό 
περιεχόμενο αυτής τής ιδεολογίας. 
Έμαστίζετο άπό πείναν καί δίψαν 
πνευματικήν, έως τήν στιγμήν που 
άνεκάλυψε τον Χριστόν. ’Έγινε συ
νειδητός χριστιανός καί μάλιστα 
λαϊκός ιεραπόστολος. Τό γεγονός 
τοΰτο τοΰ έστοίχισε φυλάκισιν καί 
καταναγκαστικά έργα τέσσερες φο
ρές. ’Έτσι μέσα άπό τό καμίνι αύτό 
των διωγμών καί τών θλίψεων ύπέρ 

\ τοΰ ονόματος τοΰ Κυρίου άνέκυψεν 
ό νέος Άνατόλι, ό ομολογητής Λε
βίτιν.
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Αύτός ό άνθρωπος, ό γαλβανι- 
σμένος άπό τις δοκιμασίες πού ύπέ- 
στη χάριν τών θρησκευτικών του 
πεποιθήσεων, άποφασίζει κάποια μέ
ρα νά σπάση τό σιδερόφρακτο Πα
ραπέτασμα τής Σοβιετίας δίδοντας 
τή μαρτυρία του στον έλεύθερο Δυ
τικό κόσμο. 'Η  έπιστολή του φθάνει 
τον ’Ιούλιο τοΰ 1970 στον Πάπα 
Παΰλο τον ΣΤ ' καί άνοίγει ένα πα
ράθυρο αισιοδοξίας καί έλπίδος γιά 
τήν νίκη τής πίστεως στή Ρωσία, 
ένα παράθυρο μέσα στήν κόλασι τοΰ 
«Έρυθροΰ Παραδείσου». Αύτή λοι
πόν ή έπιστολή έχει ιδιαίτερη άξια 
γιατί άναφέρει συγκεκριμένα περι
στατικά άνανήψεως καί έπιστροφής 
στον Χριστόν νέων άνθρώπων. Ε ί
ναι έξόχως συγκινητικά γιά τήν 
ποικιλίαν τών τρόπων μέ τούς 
οποίους ό Ίησοΰς καλεΐ πλησίον Του

καί αιχμαλωτίζει τούς άνθρώπους 
τής άθέου Σοβιετικής Ένώσεως. 
’Εκεί ή υλη συνεκρούσθη μέ τό 
πνεΰμα, ή άθεία μέ τήν θρησκευτικήν 
πίστιν- ό Γολιάθ μέ τον Δαυίδ" ό 
γιγαντόσωμος Λιαΐος μέ τον μι- 
κροσκοπικόν Νέστορα- ό αιμοχαρής 
λέων μέ τό άκακον άρνίαν! Καί 
ένίκησε τό άρνίον! Καί θά φθάση 
μέχρι τής τελικής νίκης, καθώς είναι 
γραμμένο στο βιβλίο τής Άποκα- 
λύψεως: «Ούτοι μετά τοΰ άρνίου πο- 
λεμήσουσι καί τό άρνίον νικήσει 
αύτούς» (κεφ. ιζ', 14). Αύτοΰ τοΰ 
θριάμβου προανάκρουσμα είναι ή 
έπιστολή τοΰ Άνατόλι Λεβίτιν, τής 
όποιας έκτενή άποσπάσματα παρα- 
θέτομεν άκολούθως :

«Άγιώτατε Πάτερ. Ά πό άρκε- 
τοΰ ήδη χρόνου, οί κάτοικοι τών 
χωρών τής Δύσεως, δεικνύουν ζωη
ρόν ένδιαφέρον διά τήν Ρωσικήν 
Εκκλησίαν, προσέχουν δέ καί τά 
ΐδικά μου άρθρα, τά όποια, ύπό τό 
ψευδώνυμον «Κράσνωφ», δημο
σιεύω έπί θρησκευτικών θεμάτων.

Παν ο,τι έδημοσιεύθη τον τε- 
λευταίον καιρόν εις τήν Δύσιν σχετι- 
κώς μέ τήν Ρωσικήν Εκκλησίαν, 
τόσον ύπό Ρωμαιοκαθολικών, όσον 
καί ύπό ’Ορθοδόξων (κυρίως τής 
διασποράς), δεικνύει βεβαίως τό 
ένδιαφέρον όλων αύτών διά τήν 
Εκκλησίαν μας (καί διά τό όποιον 
δέν έξεφράσαμεν άκόμη όσον έπρεπε 
τήν εύγνωμοσύνην μας), άποκαλύ- 
πτει όμως συνάμα καί πόσον λανθα- 
σμένην ιδέαν έχουν διά τήν κατά- 
στασιν τής ’Εκκλησίας εις τήν Σο
βιετικήν Ένωσιν καί τήν νοοτροπίαν 
τοΰ σοβιετικού άνθρώπου.

"Ας θελήσουν λοιπόν νά άκού- 
σουν τήν φωνήν ένός άνθρώπου, ό 
όποιος δέν είχε ποτέ άλλην φροντίδα 
άπό έκείνην διά τό καλόν τής Ε κ 
κλησίας.

Ποτέ κατά τήν διάρκειαν τής 
ζωής μου δέν είχα τήν εύκαιρίαν 
νά ομιλήσω μέ έναν ξένον, καί ιδού 
ότι οί ξένοι μέ προκαλοΰν εις συ- 
ζήτησιν! Δέν ήμπορώ δυστυχώς 
νά άπευθυνθώ εις κανένα άπό αύ
τούς. Μετά άπό πολλήν προσευχήν 
άπεφάσισα νά άπευθυνθώ προς σας, 
ένα διακεκριμένον «ξένον».........

Πιστεύσατε ότι έκεΐνο πού μέ 
συνέχει περισσότερον εις τήν ζωήν 
μου, είναι τό μέλλον τής πατρίδος 
μου καί τό μέλλον τής ’Εκκλησίας 
μου. Τό νά ύπηρετώ τήν ’Εκκλησίαν 
μου μέ τήν συγγραφικήν μου έργα- 
σίαν, άποτελεί τό νόημα όλης τής 
ζωής του. Τό νά μή σκέπτωμαι τήν 
’Εκκλησίαν, ΐσοδυναμεί μέ τό νά

μή άναπνέω. Θά ομιλήσω λοιπόν 
τώρα διά τήν Ρωσικήν ’Εκκλησίαν. 
Νά ήτο δυνατόν νά γνωρίσουν όλοι οί 
άνθρωποι άπό τό ένα άκρον τής γής 
εις τό άλλο, τήν ζωήν της τήν βα- 
θεΐαν, τήν ζωήν της τήν μυστικήν!

’Εμείς, οί χριστιανοί τής ρωσικής 
γής, ζοΰμε εις μίαν κατάστασιν, 
πού διαφέρει ριζικώς άπό αύτήν 
τών άλλων χωρών. Ζοΰμε κάτω 
άπό ένα καθεστώς πού έγκαθιδρύθη 
μετά τήν έπανάστασιν τοΰ ’Οκτω
βρίου καί ή όποια έδώ καί πενήντα 
χρόνια έχει άνατρέψει τήν εικόνα 
τοΰ κόσμου ολοκλήρου.........

Κατά τήν διάρκειαν τών ετών, 
πού έπέρασαν άπό τήν έπανάστασιν 
τοΰ ’Οκτωβρίου, ή παραδοσιακή 
θρησκευτικότης εις τήν Ρωσίαν έ- 
γνώρισε πολλάς μεταλλαγάς. Ά πό 
τότε τρεις γενεαί διεδέχθησαν ή μία 
τήν άλλην.

Ή  γενεά «τών πάππων» μας, 
πού έζησε κατά τήν έποχήν τής 
Έπαναστάσεως καί ή όποια έκανε 
τήν Έπανάστασιν, δέν ήτο άσφαλώς 
άδιάφορας ως προς τήν θρησκείαν. 
Οί πιο προοδευτικοί καί οί πιό δυ
ναμικοί άντιπρόσωποί της έμισοΰ- 
σαν μέ πάθος τήν ’Ορθόδοξον ’Εκ
κλησίαν καί έθεωροΰσαν αύτήν ώς 
τό πιό σταθερόν οχυρόν τοΰ τσα
ρικού καθεστώτος. Αύτό τό μίσος 
κατά τής Εκκλησίας μετεβάλλετο 
πολλάκις εις άντιθρησκευτικόν φα
νατισμόν. Μία άπό τάς πιό φρικτάς 
άναμνήσεις τής παιδικής μου ήλι- 
κίας είναι ή περίπτωσις τοΰ παρεκ
κλησίου τής νήσου Κρεστόβσκα (πού 
σήμερα ονομάζεται «νήσος τοΰ Κι- 
ρώφ») τό όποιον, κατεστράφη άγρί- 
ως, αί δέ εικόνες — άφοΰ έτρυπήθη- 
σαν τά μάτια τών άγιων —- έποδο- 
πατήθησαν εις τό δάπεδον. Τήν 
έποχήν έκείνην δέν ήμποροΰσε νά 
έμφανισθή εις τον δρόμον ένας ίερεύς, 
έγένετο άντικείμενον περιφρονήσεων 
καί χλευασμών.

Κατά τον τελευταΐον πόλεμον 
ένας άπό τούς έξαδέλφους μου, ό 
Γεώργιος Ρωμανο'κρ, έθυσιάσθη διά 
τήν πατρίδα εις τό μέτωπον τοΰ 
Σμολένσκ. Πάντοτε προσηυχόμην 
δι’ αύτόν. Έ ν τούτο ις άπό τήν παι
δικήν μας ήλικίαν, αί σχέσεις μας 
έδηλητηριάζοντο έξ άφορμής τοΰ 
μεγάλου μίσους του προς τήν θρη
σκείαν καί τών φοβερών άντιθρη- 
σκευτικών άσμάτων, τά όποια μέ 
πολλήν μανίαν έτραγουδοΰσε, ώστε 
καί σήμερα, όταν τά ένθυμοΰμαι, 
τρέμω άπό τήν φρίκην. Ό  έξάδελφός 
μου δέν ήτο μία έξαίρεσις, ήτο ό 
τύπος τοΰ άγοριοΰ τής γενεάς του..

265



Προανάκρουσμα

Θ ρ ι ά μ β ο υ

'Η  δεύτερα γενεά, εις τήν οποίαν 
χα!. εγω ανήκω, αυτή «των πατέρων» 
αντιμετωπίζει τήν θρησκείαν κατά 
τρόπον ολίγον διαφορετικόν. Έ χο - 
μεν άνατραφη καί έχομεν ζήσει εις 
μιαν επογην κατα την οποίαν ή θρη
σκεία είχε καταφύγει υπό τήν γην, 
σχεδόν^ όλοι οί ναοί είχαν κλείσει 
xocl οι. ιερείς ευρισκοντο εις τάς φυ- 
λακάς. Ή  θρησκεία έπλήττετο μέ 
αύστηρά διοικητικά μέτρα. Δεν 
ημποροΰσε κάνεις νά όμιλήση ελεύ
θερα περί αυτής. 'Η  θρησκεία σιγά— 
σιγά^έβγαινε άπό τήν ζωήν του ρω
σικού λαού. Ο Φ. Ντοστογιέφσκυ 
εχει εισαγάγει εις τήν ρωσικήν 
γλώσσαν ένα νέον ρήμα: «στουτσε- 
βα^σια» που σημαίνει, «έξαφανί- 
ζομαι χωρίς να το αντιληφθή κανείς, 
διαλύομαι εις τό μηδέν». Κατά τά 
npo τοΰ πολέμου χρόνια, ή θρησκεία 
ολίγον κατ’ ολίγον έξηφανίζετο άπό 
τά καταπιεσμένα πνεύματα των 
περισσότερων Ρωσων καί προπαν
τός απο την ταξιν των διανοουμένων. 
^Εχρειασθη να ελθη ό πόλεμος καί ή 
απειλή προς την κινδυνεύουσαν πα
τρίδα^ διά νά άντικρύσωμεν τό θαυ
μαστόν φαινόμενον τής άναζωπυρώ- 
σεως τής θρησκευτικότητας εις τάς 
λαικαη μαζας, αποδειξις τρανωτάτη 
ότι ή έξαφάνισις τής θρησκείας δεν 
ήτο παρά φαινομενική καί ότι ή 
θρησκευτικότης δεν έτταυσε νά ύπάρ- 
χη εις τό βάθος τής ψυχής τοΰ λαού. 
Έ ν τούτοις ή παντελής ελλειψις 
θρησκευτικής διαπαιδαγωγήσεως 
τοΰ λαοΰ δεν έμεινε χωρίς συνέπειας. 
Ή  δεύτερα, μετά τήν Έπανάστα- 
σιν, γενεά ήτο έκείνη πού άγνοοΰσε, 
περισσότερον άπό κάθε άλλην, τά 
^ής θρησκείας. Δεν ήτο πλέον πε- 
ριφρονησις προς τήν θρησκείαν. ΤΗτο 
αδιαφορία, παντελής ελλειψις εν
διαφέροντος δι’ αυτήν.

Η τρίτη, μετά τήν Έπανάστα- 
σιν, γενεά, δηλαδή ή σημερινή νεο
λαία, βλέπει τήν θρησκείαν διαφο
ρετικά. Είναι αγόρια καί κορίτσια, 
tcc OTToccc εις το συνολόν των δεν 
έχουν έλθει καθόλου εις έπαφήν μέ 
Θρησκευτικάς ιδέας, διότι έχουν 
λαβει αποκλειστικώς άθεϊστικήν 
μόρφωσιν.........

Η σημερινή ρωσική νεολαία είναι 
συχνά «ά—θρησκευτική», πολλές φο
ρές γεμάτη άπό άντιθρησκευτικάς 
προκαταλήψεις, όπως π.χ. ότι ή
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θρησκεία είναι προϊόν τοΰ σκοταδι- 
δισμοΰ καυτής άγνοιας. ’Εν τούτοις 
αγνοεί και δεν διακατέχεται άπό 
τον φανατισμόν των «πάππων». 
όλαι αί προσπάθειαι των άθέων προ
παγανδιστούν, τήν έποχήν τοΰ Χρου- 
τσώφ, νά άναζωπυρήσουν τά άντι- 
θρησκευτικά αισθήματα τής νεο
λαίας απετυχα'ν. Δέν άρνοΰνται τώρα 
τήν δυνατότητα νά γνωρίσουν τήν 
θρησκείαν και να λαβουν σοβαρώς 
ύπ| οψιν τήν υπαρξίν της. Άγνοοΰν 
καί δέν διακατέχονται άπό τήν ψυ- 
χράν καί ̂ περιφρονητικήν άδιαφορίαν 
των πατέρων των. Ή  στάσις άπέ- 
ναντι τής θρησκείας τοΰ μέσου άντι- 
προσωπευτικοΰ τύπου τής σημερι
νής νεολαίας είναι συγχρόνως στάσις 
περιφρονησεως καί στάσις προσο
χής····

Η ρωσική νεολαία σήμερα είναι 
μία νεολαία άνήσυχος. Τήν χαρακτη
ρίζει ο εσωτερικός αναβρασμός καί ή 
μετά πάθους άναζήτησις. "Ενας όλο- 
νέν αύξανόμενος άριθμός άγοριών 
καί κοριτσιών φαίνεται νά διακατέ
χεται άπό πραγματικόν ενθουσια
σμόν διά^τήν θρησκείαν. Ήμποροΰ- 
με να̂  ειποΰμεν χωρίς υπερβολήν, 
°τ [ ° ,Ενθουσιασμός των, εις δύναμιν 
και εις έντασιν, δέν είναι κατώτερος 
απο εκείνον των πρώτων χριστια
νών.  ̂ Ολονέν καί συχνότερα, εδώ 
εις την Μόσχαν, τέκνα φανατικών 
κομμουνιστών ζητοΰν νά βαπτισθοΰν.
5Εχομεν άκόμη πολλάς περιπτώσεις 
Ισραηλιτών πού έζήτησαν νά βα- 

πτισθοΰν. "Οταν βλέπη κανείς τούς 
νέους αυτους ανθρώπους, πού πλη
σιάζουν τήν Εκκλησίαν, νά προέρ- 
χωνται άπό περιβάλλοντα όπου δέν 
έχουν τήν παραμικρήν ιδέαν περί 
θρησκείας, όταν βλέπη τά αγόρια 
αυτα και τα κορίτσια, τών οποίων 
η μεταστροφή εις τήν θρησκείαν 
^.ροκαλεί σοβαρας οίκογενειακάς 
άναταραχάς, ένίοτε δέ καί βιαίας 
συγκρούσεις που φθάνουν μέχρι τε
λείας ρήξεως, δέν ήμπορεί νά μή 
ενθυμηθή τούς λόγους τοΰ Εύαγ- 
γελίου: «Τό πνεΰμα όπου θέλει πνεΐ 
και την φωνήν αύτοΰ άκούεις άλλ’ 
ουκ οίδας πόθεν έρχεται καί ποΰ 
υπάγει- ούτως έστί πας ό γεγεννη- 
μενος έκ τοΰ Πνεύματος» (Ίωάν.
3, 8).

Ολοι ^γνωρίζουν ότι ή επίσημος 
^Εκκλησία εις την Ρωσίαν δέν είναι 
ιεραποστολική. Η Ιεραρχία έφιστά 
τ^ν , προσοχήν εις τούς κληρικούς 
να απέχουν απο κάθε προσπάθειαν 
ευαγγελισμού τών άπιστων. ’Εάν, 
παρα ταΰτα, ώρισμένοι κληρικοί 
κάμνουν ιεραποστολικόν έργον τό

καμνουν ύπό ιδίαν ευθύνην καί μέ 
προφανής κίνδυνον νά συλληφθοΰν, 
χωρίς νά εύρίσκουν τήν έλαχίστην 
ένθάρρυνσιν άπό μέρους τής Τεοαρ-
χίας-
, ^ ΐς  περισσοτέρας περιπτώσεις 
η ̂ επιστροφή εις τον Χριστόν γίνεται 
αύθορμήτως. Ό  ρόλος τών λαϊκών, 
εις τας περιπτώσεις αύτάς είναι ση- 
μαντικωτατος. Ή  «ιεραποστολή τών 
λαϊκών», περί τής οποίας γίνεται 
τόσοε λόγος εις άρθρα καί βιβλία 
εις τήν Δύσιν, άποτελεϊ, διά τήν ; 
Ρωσίαν απο χρονιά τώρα μίαν 
πραγματικότητα άπτήν. Εις τάς 
περισσοτερας τών περιπτώσεων ό 
ρολος τοΰ ιερέως περιορίζεται εις 
εην τελεσιν τοΰ Μυστηρίου τοΰ 
Βαπτισματος. Αι έπιστροφαί εΐο 
Χριστόν κα'ξ ή κατήχησις γίνονται 
συνήθως άπό πρόσωπα έκτος τοΰ ϊ 
κλήρου και πολλακις εις πείσμα ’ 
τής στάσεως τοΰ κλήρου.

Οι νέοι που ευρίσκουν τον δρόμον I 
προς την θρησκείαν τοΰ Ίησοΰ, εί
ναι συνήθως γεμάτοι άπό ζήλον. 
Με̂  την σειράν των όδηγοΰν εις τον ι 
Θεόν άλλα άγόρια καί κορίτσια συ- j 
ναδέλφους καί φίλους των. Κάποτε 
συμβαίνει ένας μνηστευμένος νέος 
νά όδηγή εις τον Χριστόν τήν μνη
στήν του̂ . "Ετσι σχηματίζονται Χρι- 
στιανικαί οΐκογένειαι άπό άνδρας 
χχί γυναίκας, οΐ όποΐαι μόλις προ 
ολίγου χρόνου, δέν έπίστευαν εις 
τον Θεόν. 'Ως παράδειγμα φέρω 
ώρισμένας συγκεκριμένας περιπτώ- I 
σεις έπιστροφής εις Χριστόν :

1) Προ ολίγων ετών μία γερόν- 
τισσα γυναίκα πολύ άπλή έδέχθη 
την επισκεψιν ένός νέου φυσικοΰ — 
μηχανικού γειτονος της, ό όποιος I 
είχε τελειώσει τό Πολυτεχνεϊον, 
είχε προ ολίγου νυμφευθή καί έπε- 
ριμενε τεκνον. «Γνωρίζω ότι είσθε 
πίστη, είπε προς τήν γυναίκα, 
ημπορεΐτε νά μοΰ όμιλήσητε διά 
τον Θεόν; Βλέπετε ή φιλοσοφία τοΰ 
διαλεκτικού υλισμου δέν μέ ικανο
ποιεί ως φυσικόν επιστήμονα. Θά 
ήθελα λοιπόν νά γνωρίσω τήν άπο- ! 
ψιν τών π ισ τώ ν ... . . .

—«Δέν είμαι καθόλου κατάλλη- ; 
λος», απηντησε ή γριά γυναίκα.

—«Είπατε αυτό πού ξεύρετε, μέ 
πάσαν άπλότητα».. . .

Ο διάλογος μέ τήν γειτόνισσαν 
εξεκινησε. Μετ ολίγον ή γριά έγνώ- 
ρισεν εις τον μηχανικόν ένα χρι
στιανόν τοΰ περιβάλλοντος της πε
ρισσότερον κατηρτισμένον είς τήν 
θεολογίαν. ’Από τότε αΐ συζητήσεις 
επήραν τονον πιο σοβαρόν καί έγι- \ ■ 
ναν πιο συστηματικαί. I .



Μετά 5ύο μήνας δ νεαρός μηχα- 
ϊλΙ νικός εΐπεν εις την γυναίκα του : 

’«Ξεύρεις, υστέρα άπδ μακράς σκέ
ψεις άπεφάσισα νά βαπτισθώ».

Καί ή γυναίκα του άπήντησε: 
«Έδώ καί οκτώ ήμερες έβαπτίσθην 
καί έγώ καί έβάπτισα καί τδ παιδί

-•μας!»·
2) Την ιδίαν έποχήν, ένας νέος 

18 έτών μέλος τής Κομσομδλ (Κομ
μουνιστικής Νεολαίας), υιός ένδς 
(πράκτορας τής Μυστικής ’Αστυ
νομίας, είσήλθεν κατά τύχην εις 
ένα ναδν τής Μόσχας. Είδε έκεΐ 
πολλούς προσκυνητάς πού είχαν 
έλθει νά τιμήσουν τά λείψανα του 
'Αγίου ’Αλεξίου προστάτου τής Μό
σχας. ’Από περιέργειαν, έπλησίασε 
καί αύτός. Πλησίον των λειψάνων 
έστέκετο όρθιος ό ’Αρχιμανδρίτης 
Ζωσιμάς, ένας γέρων μέ άσκητικήν 
μορφήν, ό όποιος τώρα έχει άποθά- 
νει. 'Ο ιερωμένος έκύτταξε κατά
ματα τον έφηβον καί τού είπε: «Δεν 
είσαι βαπτισμένος;». «’Ό χι δεν εί
μαι βαπτισμένος», άπήντησεν ό νέος. 
«Τότε πήγαινε εις τήν συνοικίαν Π. 
εις τον ιερέα Ξ. καί θά σέ βαπτίση».

Ό  νέος έκαμεν όπως τοϋ ύπέδει- 
ξεν ό σεβάσμιος ’Αρχιμανδρίτης. 
Έ πήγε εις τον ιερέα· Ξ. έβαπτίσθη. 
’Έκτοτε έγινε οχι μόνο θερμός χρι
στιανός, αλλά καί ιεραπόστολος....

3) Μετά άπό έπανειλημμένας συ- 
' ζητήσεις μέ μίαν ήλικιωμένην γυ
ναίκα, ράπτριαν τό επάγγελμα, ένας 
νέος μογγολικής καταγωγής έδέχθη 
τό βάπτισμα. Μετ’ ολίγον ένυμφεύθη 
μίαν Ρωσίδα, τήν όποιαν ώδήγησε

|ί εις τήν πίστιν. ’Ήδη οΐ νέοι αυτοί 
διάγουν έναν βίον ύποδειγματικώς 
χριστιανικόν, κοινωνοϋν μίαν φοράν 
τον μήνα, πηγαίνουν τακτικώτατα 
εις τήν ’Εκκλησίαν καί ένδιαφέρον- 
ται μεγάλως διά τά θρησκευτικά 
θέματα.

βΊ

4) Ό  νεαρός Ε. υιός ενός διευθυν- 
τοϋ εργαστηρίου (ό πατέρας καί 
ό πάππος του είναι φανατικοί κομ- 
μουνισταί) εύρήκε τήν πίστιν εις 
ήλικίαν 16 έτών. Ή  μεταστροφή 
του εις τον χριστιανισμόν έπροκά- 
λεσε φοβεράν σύγκρουσιν μέ τούς 
οικείους του καί διά τούτο ήναγκά- 
σθη νά εγκατάλειψη τό σπίτι. Έ ν 
τούτοις, μετά άπό ολίγον, ό Ε. ξα- 
ναγύρισε πλησίον των γονέων του. 
Αί σχέσεις του μέ τον πατέρα του 
έξωμαλύνθησαν, καίτοι ούδείς έκ 
των δύο έγκατέλειψε τάς πεποιθή
σεις του. Τήν περασμένην χρονιά 
ένυμφεύθη. Ή  μνηστή ένα μήνα 
προ τοϋ γάμου, έδέχθη καί έκείνη 
τό βάπτισμα.

5)"Εναςφίλοςτοϋ προαναφερθέντος 
νέου, ό ίσραηλιτικής καταγωγής
καί φυσικός τό έπάγγελμα Λ ---- ,
άνθρωπος μέ περίεργον καί κριτικόν 
νουν, περιεπλανάτο άπό χρόνια άπό 
τήν μίαν ιδεολογίαν εις τήν άλλην. 
Κατ’ άρχάς ένθουσιάστηκε άπό τον 
Φρόϋντ, κατόπιν έγινε θαυμαστής 
τοϋ Νίτσε καί τέλος έπεσαν εις τά 
χέρια του συγγράμματα τοϋ Μπερ- 
διάγιεφ, ό όποιος εις αυτήν τήν πε- 
ρίπτωσιν άπεδείχθη μέγας ιεραπό
στολος__ ’Από τά έργα τοϋ Μπερ-
διάγιεφ ό Λ.......  ώδηγήθη κατ’
εύθεϊαν εις τό Εύαγγέλιον. Τίός
καί έγγονός κομμουνιστών ό Λ.......
διάγει τώρα ένα βίον άψόγως χρι
στιανικόν. Προ τριών μηνών έμνη- 
στεύθη τήν κόρην φανατικών κομ
μουνιστών, ή όποια όμως είχε δεχθή 
τό βάπτισμα προ δύο έτών προς 
μεγάλην στενοχώριαν τών οικείων 
της.

6) Κάποια ήμέρα έπεσεν εις τά 
χέρια τοϋ φοιτητοΰ Α . . . .  μία Καινή 
Διαθήκη. Δέν τήν έδιάβασε, τήν 
έβαλε κατά μέρος καί τήν έλησμό- 
νησε. "Ενα μήνα κατόπιν, εις μίαν 
στιγμήν στενοχώριας, τήν ήνοιξε 
κατά τύχην καί κατελήφθη άπό 
θαυμασμόν. Έμελέτησε τά Εύαγγέ- 
λια άπό τήν άρχήν ως τό τέλος, 
άλλά δέν έπείσθη εύθύς άμέσως. 
Μερικαί περικοπαί τοϋ ήρεσαν, μέ 
άλλας όμως δέν ήτο σύμφωνος. Ή  
πίστις του ήλθε ξαφνικά καθώς 
έδιάβαζε τό θαΰμα τής Άναστάσεως 
τοϋ Λαζάρου. Ή  περικοπή αύτή 
δι’ άλλους είναι «πέτρα σκανδάλου», 
δι’ αύτόν άντιθέτως έγινε «πηγή 
ζωής». «Ξαφνικά, έφερα προ τών 
οφθαλμών μου τό θαΰμα, τό έθεώρη- 
σα άπολύτως πραγματικόν καί έπί- 
στευσα». Αύτά έλεγεν ό φοιτητής Α. 
πού έγινε έν τώ μεταξύ ιατρός. Σή
μερα είναι ένας άνθρωπος βαθύτατα 
πιστός, καθώς καί ή γυναίκα του, ή 
όποια προερχομένη άπό γονείς άθέ- 
ους εύρήκε τήν πίστιν της μετά μίαν 
έπίσκεψιν εις τό μοναστήρι τοϋ 
Αγίου Σέργιου.

7 ) Έμνημονεύσαμε παραπάνω τον 
Μπερδιάγιεφ, τοϋ όποιου τά συγ
γράμματα έκαμαν έργον ιεραποστό
λου. Είς τήν περίπτωσιν τοϋ ζω
γράφου Β . . . .  τό έργον αύτό τό 
έκαμεν ό Ντοστογιέφσκυ. 'Υπό τήν 
έπίδρασιν τών «’Αδελφών Καραμα- 
ζώφ», ό ζωγράφος Β . . . .  έδειξεν 
ένδιαφέρον διά τήν μοναστικήν ζωήν, 
έπεσκέφθη ένα μοναστήρι καί τελι- 
κώς έδέχθη τό βάπτισμα. Σήμερα 
είναι ένας πιστός καί τά ζωγραφικά 
του έργα μαρτυρούν τήν πίστιν του 
αύτήν.

8) Έδώ καί ένάμισυ χρό·ο, ό 
Εύγένιος Κ . . . .  έδέχθη τό Μυστή
ριον τοϋ Βαπτίσματος. 'Ο άνθρωπος 
αύτός ένδιαφέρετο ζωηρώς διά τά 
κοινωνικά θέματα. Συγχρόνως ήσχο- 
λεΐτο καί μέ τήν φιλολογίαν. ’Έγρα
φε ποιήματα καί διηγήματα πολύ 
καλής ποιότητος. 'Όταν μίαν ήμέραν 
τοϋ έδωσα τό Εύαγγέλιο , ή άντί- 
δρασίς του μέ άνεστάτωσε. ’Ιδού τί 
μοΰ είπε σχετικώς μέ τούς Μακα
ρισμούς. «Είναι μία διακήρυξις έξαι- 
ρετικής ώραιότητος! Αύτό πού κά- 
μνει έντύπωσιν είναι τό μέγεθος τής 
προπαγάνδας. 'Όλαι αί προστακτι- 
καί έχουν τεθή εις τήν άρχήν». Μετά 
τήν άντίδρασίν του αύτήν δέν τοϋ 
ξαναμίλησα διά τήν θρησκείαν, διότι 
τό έθεώρησα τελείως άνωφελές.

Ό  ’ίδιος όμως έπανήλθεν εις τό 
θέμα. Είς μίαν δύσκολον στιγμήν 
τής προσωπικής του ζωής, μοΰ είπε: 
«Προσεπάθησα νά προσευχηθώ. Νο
μίζω ότι τό έπέτυχα. Αίσθάνθηκα 
πιο έλαφρός». Έπηκολούθησαν με
ρικοί μήνες έξαιρετικά πονεμένοι 
διά τον Ευγένιον. Τον έκλεισαν είς 
ένα ψυχιατρικόν Νοσοκομεϊον δι’ 
έξετάσεις. Μετά άπό πολλά διεπί- 
στωσαν ότι ήτο άπολύτως καλά δια- 
νοητικώς. "Οταν έξήλθε τοϋ Νοσοκο
μείου, μοΰ είπε ! «Έ κεΐ προσευχό
μουν όλον τον καιρόν καί τώρα θέλω 
νά βαπτισθώ τό γρηγορώτερον». 
Σήμερα είναι ένας πιστός. Δέν 
άπαρνήθηκε τήν πίστιν του ούτε 
είς τά κρατητήρια τής Μυστικής 
’Αστυνομίας, οΰτε έμπρός είς τό 
δικαστήριον.

Μετά τούς νέους πού άνεφέραμε 
πιο πάνω, πρέπει νά μνημονεύσουμε 
καί τά πρόσωπα έκεΐνα τά πιο 
ήλικιωμένα, τά όποια κατά τήν 
διάρκειαν τών τελευταίων έτών, 
εύρήκαν τον δρόμον προς τήν ’Εκ
κλησίαν, άφοΰ έπέρασαν άπό φυ- 
λακάς καί στρατόπεδα συγκεντρώ- 
σεως. Έ κεΐ, έν μέσω θλίψεων καί 
δοκιμασιών, έκέρδισαν τον άνεκτί- 
μητον θησαυρόν τής πίστεως. Θά 
μνημονεύσω μόνον τον φίλον μου 
Βαντίμ Μιχαήλοβιτς Καβρώφ, τοΰ 
όποιου ή αυτοβιογραφία, «Σκέψεις 
καί ένθύμια τής άνοίξεως», όπου 
άναφέρει καί τήν μεταστροφήν του 
είς τον χριστιανισμόν, είναι γνωστή 
είς όλους.

Καθώς βλέπομεν άπό κοντά τούς 
νέους, άλλά καί τούς ήλικιωμένους 
αύτούς πιστούς, διακρίνομεν είς τό 
βάθος τήν μορφήν τής ’Εκκλησίας 
τοΰ μέλλοντος είς τήν Ρωσίαν τοΰ 
μέλλοντος. . . .

Μετά σεβασμοΰ
ΑΝΑΤΟΛ ΛΕΒΙΤΙΝ ΚΡΑΣΝΩΦ
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μότιίκή'1
ποίπσι

Τής Φιλολόγου Καθηγητρίας 
κ. "Ελσας Γαλανίδου - Μπαλφούσια

ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ έπεσε, άλλα δέν λησμονήθηκε. Τό Μεσο
λόγγι έπεσε άλλά δέν έμεινε μόνο Ιστορία. "Εγινε ποίησι γραμ
μένη μέ αίμα καί φλόγα, άπό τήν Δημοτική μας ττοίησι, άττό 
τήν τπό καθαρή καί υψηλή ττνοή, πού ό Θεός φύσησε στά 
άνθρώτπνα στήθη. Γιατί ή δημοτική μας ποίησι είναι ή ίδια ή 
ζωή τού Γένους μας, ή ίδια ή ψυχή του, μέ τούς καυμούς, τι; 
λύπες, τις χαρές της.

Δημοτικό τραγούδι ό λαός μας έκανε τά όνειρα καί τούς 
στεναγμούς του, τις αγάπες του, μά καί τούς ήρωές του.

Να τι λέει γ ι’ αύτό ό Γιάννης ’Α,ποστολάκης. «Σάν τό αγα
πημένο ζωντανό πρόσωπο τό δημοτικό τραγούδι φαντάζει 
ακόμη στά μάτια μας μοναδικό καί άσύγκριτο, άμοιαστο μέ 
κάθε τι άλλο».

Καί πραγματικά σάν ζωντανό πρόσωπο ήλθε καί στάθηκε 
πάνω άπό τήν μαρτυρική πόλι τού Μεσολογγίου, μέ τήν 
άλαφροκυματούσα ριχονέρα λιμνοθάλασσα, μέ τις δαντελλω- 
τές άκρογιαλιές, τούς αγνούς ψαράδες, μέ τις καλαμωτές καί τά 
πυροφάνια, μέ τους Θρύλους καί τις παραδόσεις της καί φύσηξε 
πνοή καί έδωσε τήν έμπνευσι τήν δημιουργική στήν ψυχή 
τοϋ άνώνυμου λαϊκού ποιητού.
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"Ετσι μέσα στά δημοτικά μας τραγούδια θά βρούμε την 
άττήχησι όλων των γεγονότων πού διαδραματίσθηκαν από 
τις 25 'Οκτωβρίου τού 1822, πού άρχισε ή πρώτη πολιορκία 
μέχρι τής 10 τού Απριλίου 1826 πού έγινε τό μεγάλο θαύμα. 
Θά βρούμε την αριθμητική δύναμι πολιορκητών καί πολιορ- 
κουμένων, καί ώς συμβαίνει συχνά στην δημοτική μας ποίησι 
μέ κάπως εξογκωμένους αριθμούς, θά βρούμε τά ονόματα των 
αρχηγών, τήν καρτερία μά καί τό σθένος αλλά καί τό πολεμικό 
μένος της φρουράς, τις ταλαιπωρίες, τήν πείνα, τήν έξοδο, 
τήν καταστροφή της πόλεως καί τήν φοβερή τύχη τών κατοί
κων. “Ολα αύτά ό ανώνυμος ποιητής λαός θά τά τραγουδήση 
μ’ ένα σκοπό λυπητερό, ανεπιτήδευτο, δίχως φανταχτερά στο
λίδια καί φτιασίδια αλλά γεμάτα μέ αύθορμητισμό καί ειλι
κρίνεια.

Ό  ανώνυμος ποιητής μας θά ήθελε νά ήταν πουλί καί νά 
πετάξη πάνω άπό τό πολιορκούμενο Μεσολόγγι γιά νά δη 
πώς πολεμούν οϊ "Ελληνες, τά ανίκητα ξεφτέρια τής Ρούμελης, 
μέ τήν Τουρκιά καί τους Πασάδες της.

«Νάμουν πουλί νά πέταγα, νά πήγαινα τά ψήλου ν’ 
άγνάντευα τήν Ρούμελη, τό δόλιο Μεσολόγγι πού πολεμά 
μέ τήν Τουρκιά, μέ τέσσερις Πασάδες, κι’ οί πρώτοι τής 
’Αρβανιτιάς μέ δώδεκα χιλιάδες».

Καί στήν συνέχεια τούς φωνάζουν νά παραδοθοΰν καί νά 
προσκυνήσουν άλλά όλοι, μικροί μεγάλοι, άρνούνται.

«Μικροί μεγάλοι φώναξαν «Στ’ άρματα νά σταθούμε 
Πατρίδα νά γλυτώσουμε ή νά θανατωθούμε».
Τότε οί Τούρκοι καλούν τόν Μάρκο Μπότσαρη, πού ήταν 

μαζί μέ τούς Μεσολογγίτες νά βγή νά προσκυνήση, τού τά
ζουν ένα σωρό άμοιβές, άλλά άπό ένα άξιο Παλληκάρι, άξιος 
λόγος βγήκε. Νά τί άπαντά στό κάλεσμά τους.

«Τούρκοι τόν Μάρκο έφώναξαν; νά βγή νά προσκυνήση 
καί βιλαέτια τού έταξαν, νά έχη άρματωλίκι.
—’Εγώ Τουρκιά δέν προσκυνώ, τούς παλιο-Άρβανίτες 
θέλω βαστάξει πόλεμο μέ τούς Μεσολογγίτες.
Κι’ ηύρα δύναμες πολλές, ηύρα καί παλληκάρια 
όπου βαρούνε τ ’ άρματα, στέκονται σά λιοντάρια».

Καί πραγματικά ό Μάρκος Μπότσαρης στις 11 Μαΐου 
1822 είχε άναλάβει τήν άρχηγία τού στρατιωτικού σώματος 
πού είχε συγκροτηθή ήδη ένα χρόνο πριν.

Οί Τούρκοι μέ τόν Κιουταχή καί τόν Όμέρ Βρυώνη όλο καί 
σφίγγουν τό Μεσολόγγι, όλο καί κάνουν προτάσεις νά παρα- 
δοθή, άλλά οί Μεσολογγίτες άπτόητοι, μέρα καί νύχτα άγρυ
πνοι, μέσα στό κρύο καί τήν παγωνιά ύπερασπίζουν τήν Πα
τρίδα.

Τότε οί Πασάδες τάζουν μεγάλες άμοιβές οπούς άντρες τους 
άν έπιτεθέμενοι τήν νύχτα τών Χριστουγέννων (25 Δεκεμβρίου 
1822) καταφέρουν νά πάρουν τήν Πόλιν, άλλά ή έπίθεσί τους 
άποκρούστηκε μέ τά γνωστά άπό τήν Ιστορία άποτελέσματα, 
καί ό λαϊκός ποιητής τελειώνει.

«’Αλλάχ, ’Αλλάχ! έφώναξαν κι’ έκαμαν τό γιουρούσι. 
Οί Τούρκοι σκάλες έβαλαν ν’ άνέβουν στό χαντάκι 
Κι’ άπό βολιές κι άπό σπαθιές έπέφταν σάν βαθράκοι». 

Μετά άπό αύτή τήν άπόκρουσι τοϋ έχθροΰ, πού τόση 
άπήχησι είχε σέ όλη τήν Ελλάδα, πού έκανε τόν εθνικό μας 
ποιητή Δ. Σολωμό νά γράψη στόν εθνικό ΰμνο γιά τήν δίκαιη 
τιμωρία τοΰ εχθρού στόν ’Αχελώο.
’Εθνικός "Υμνος 
στροφ. 111 καί 112.

Σβηέται — αύξαίνοντας ή πρώτη 
Τού ’Αχελώου νεροσυρμή —
Τό χλιμίντρισμα, καί οί κρότοι, 
καί τοΰ άνθρώπου οί γογγυσμοί.
"Ετσι ν’ άκουα νά βουΐξη 
Τόν βαθυν ’Ωκεανό, 
καί στό κύμα του νά πνίξη 
κάθε σπέρμα ’Αγαρηνό.

Οί Μεσολογγίτες ώχυρώθηκαν πάλι καί άντιστέκονται 
γενναία μέ άρχηγό τους τόν Μ. Μπότσαρη. Ό  λαός ποιητής 
γνώστης, όπως φαίνεται άπό τό παρακάτω ποίημα, τής πολι
τικής καταστάσεως τού τόπου, καλεΐ τά στοιχεία τής φύσεως 
καλεϊ τά βουνά τής Κατοχής καί τού Ξηρόμερου νά βαστάξουν 
καί γεμάτος περηφάνεια λέει, ότι τό Μεσολόγγι δέν προσκύ
νησε άλλά έπιζητεϊ τόν πόλεμο, γιατί έχει διαλεχτούς άνδρες 
καί άρχηγό τους τόν Μάρκο Μπότσαρη.

«’Εσείς βουνά τής Κατοχής, βουνά τού Ξηρομέρου, 
βαστάτε, νά βαστάξωμε τόν φετεινό χειμώνα.
Ό  βάλτος έπροσκύνησε κι όλο τό Ξηρομέρι, 
τό Μεσολόγγι τό μικρό, αύτό δέν προσκυνάει, 
μόνο χαλεύει πόλεμο, χαλεύει τό ντουφέκι, 
γ ιατ’ έχει άντρες διαλεχτούς κι’ όλο Καπιταναίους 
έχει τό Μάρκο Μπότσαρη μέ χίλιους πεντακόσιους».

Άλλά τό άξιο παλληκάρι δέν μένει ήσυχο καί άναπαυμένο, 
όταν μαθαίνη, σπ ό Μουσταή Πασάς τής Σκόδρας μέ 8.000
Αλβανούς, μαζί μέ τόν"’Ομέρ Βρυώνη άπό τό Γιάννενα πού 

είχε καί^αύτός 4.000 άντρες, ξεκίνησε τόν Αύγουστο τού 1823 
κατά τής δυτικής ‘Ελλάδος, σπεύδει μέ 250 άντρες στό Καρπε
νήσι καί αιφνιδιαστικά επιτίθεται κατά τής έμπροσθοφυλακής 
τοΰ εχθρού,  ̂ καί όπως είναι γνωστό έκεϊ ό Μ. Μπότσαρης 
δέχτηκε τό έχθρικό βόλι στό κεφάλι καί άφησε τήν τελευταία 
του πνοή.

"Ολοι θρήνησαν τό άξιο παλληκάρι. Οί αλβανόφωνοι 
βορειοηπειρώτες "Ελληνες σέ ολόκληρο έπος έδωσαν πλήρη 
περιγραφή τής μάχης καί τοΰ δραματικού τέλους τοΰ Μ. Μπό
τσαρη.

Νά τό τέλος τού ενός κατά μετάφρασι τού Άλεξ. Μαμμό- 
πουλου, όπου πεθαίνοντας τό παλληκάρι λέει.

Σύντροφοι κλάφτε με τόν άμοιρο!
Ωρμησε, τούς φίλησε στό μέτωπο.

Στό Μεσολόγγι τοΰ κάμαν τόν τάφο 
μαζί μέ τού Κυριακούλη καί τού Νόρμαν.
"Εμεινε άτυχος,
άπό φταίξιμο δικό του !

Σέ ένα άλλο πάλι φαίνονται τά αισθήματα πού νοιώθει τό 
Μεσολόγγι καθώς τά παλληκάρια τού Σουλιού πάνε τόν 
νεκρό μέ μεγάλη επισημότητα στό Μεσολόγγι γιά νά τόν 
θάψουν.

«Τά παλληκάρια τοΰ Σουλιοΰ μέ βούλα (σφραγίδα)
Τό σαΐνη στά χέρια τόν έφεραν 
Στό Μεσολόγγι τόν πήγαν 
Τόν πήγαν στό Μεσολόγγι 
νά τόν γιάνουν, μά δέ γλύτωσε.
Τό Μεσολόγγι φαρμακώθηκε 
έχυσε βρύση τά δάκρυα.

Άλλά ή λαϊκή μούσα έψαλλε καί άλλους άνδρες πού άφή- 
νοντας τήν ιδιαίτερη Πατρίδα τους πήγαν νά πολεμήσουν 
στό Μεσολόγγι.^ "Ενας άπό αύτούς ήταν καί ό Γρηγόρης 
Λιακατάς, (πού ό Άλή Πασάς τόν είχε κάνει οπλαρχηγό τοΰ 
Τμήματος τής επαρχίας Άσπροποτάμου). Κατά τήν πολιορ- , 
κία τού Μεσολογγίου τό 1825 ό Λιακατάς είχε άναλάβει νά 
ϋπεραστπσθή τό φρούριο Ντολμάς, πάνω στήν ομώνυμη 
νησίδα. Έκεϊ τραυματίστηκε στό μάτι άπό οβίδα καί άποσύρ- |

Οταν όμως άρχίζη ό Ίμπραήμ Πασάς τήν στενή πολιορκία 
του Μεσολογγίου τό 1826, ό Λιακατάς βρίσκεται πάλι στό 
φρούριο Ντολμάς, όπου καί βρήκε στις 26 Φεβρουάριου ‘ 
ήρωικό θάνατο.

Ό  ποιητής λαός βάζει τά πουλιά καί τά βουνά νά τού πούν ί 
γιά τόν Γρηγόρη Λιακατά.

—Αύτός πήγε κ’ έκλείσθηκε στό δόλιο Μεσολόγγι 
μάς είπαν πώς λαβώθηκεν εις τό δεξί τό μάτι, 
καί λέν πώς δέ θά ξαναρθή, δέν θά τόν ξαναδοΰμε,.
Γιά κλάψτε, δέντρα καί κλαριά καί σεις, κοντοραχούλες, 
καί σείς, βουνά κλεφτόβουνα, μέ ταίς κρυοβρυσούλάις, 
τί έχάσατε τήν κλεφτουργιά, τόν καπετάν Γ ρηγόρη.

Καί σέ ένα άλλο άπό τήν συλλογή Ν. Τομαξέο, ένας άετός 
τριγυρίζει έξω άπό τό Μεσολόγγι καί ρωτάει στό φρούριο 
τού Μάκρη, τόν Δεσπότη (δηλ. ’Επίσκοπο Ρωγών), άν είδαν 
τόν κοπετόν Γρηγόρη, άλλά αύτός δέχεται τήν εξής άπάντησι. 
«Σύρε, πουλί μ, στ Αντολικο ( =  Αιτωλικό) καί κοίταξε 

, , , , , τριγύρω,
κι άγνάντεψε προς τόν Ντουλμά κι άντίκρυ άπό τόν Πόρο 
κ  ̂έκεϊ θά δής άσπρα κορμιά πού κείτονται στήν άμμο, 
κΓ άν ήμπορέσης διάλεξε τόν καπετάν Γρηγόρη».

Άλλά ό κλοιός γύρω άπό τό Μεσολόγγι όλο σφίγγει καί 
πιό πολύ, σέ βοήθεια τού Κιουταχή έρχεται τό 1826 ό Ίμπραήμ 
Πασάς.

—Νά πώς είδε ή λαϊκή μούσα αύτή τήν συνάντησι τών δύο 
άλλοπίστων άρχηγών.

—Πολλά τά έτη, Κιουταχή. Καλώς τόν Ίμπραήμ.
Μπραΐμη μου, τί ήθελες έδώ στό Βασιλάδι,
’Εδώ δέν είναι Νιόκαστρο, Κορώνη καί Μεθώνη.
Εδώ τό λένε Κάρλελι, τό λένε Μεσολόγγι, 

πού πολεμάει ό Κιουταχής μ’ εξήντα δύο χιλιάδες.
Σήκου, Μπραΐμ φεύγα άπό δώ, φεύγα άπ’ τό Βασιλάδι, 1 
νά μή χαθή τ ’ άσκέρι σου κΓ εσένα τό κεφάλι.

—Τί λες έδώ μπρέ Κιουταχή, τί λές αύτοΰ, Βεζίρη; 
όλο τ ’ άσκέρι νά χαθή κι’ εμένα τό κεφάλι, 
στό Μεσολόγγι Θέ νά μπώ, νά στήσω τό τσαντήρι, 
νά πάρω τούς γκιαούρηδες, νά στείλω στό Μισίρι 
νά ναι οί σκλάβοι στήν Τουρκιά. \
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Καί όττω; φαίνεται ή άττόφασίς του; είναι νά πάρουν τό 
. ι Μεσολόγγι.

'Η πείνα θερίζει τούζ πολιορκουμένους ή αρρώστια του;
I δέρνει, σκιέζ τού έαυτοϋ τους, άλλα έλεύθεροι στό φρόνημα 
βάζουν πάνω άπό όλα τό χρέος καί αντιστέκονται. Τέλος στίς 

■6 ’Απριλίου τοϋ 1826 κάνουν σύσκεψι μέ Πρόεδρο τόν επίσκοπο 
Ρωγών Ιωσήφ καί αποφασίζουν νά κάνουν τήν έξοδο στίς 
10 ’Απριλίου τήν νύκτα τοϋ Σαββάτου τοϋ Λαζάρου.

Ό  Ήπειρώτης (Χειμαριώτης) Στρατηγός Σπυρομήλιος 
ίγράφει στά «’Απομνημονεύματα τής πολιορκίας τοϋ Μεσο- 
Ιλογγίου.
«......... Έν τοσούτω έντός τής Πόλεως ό πόλεμος διήρκησε
τρεις ημέρας. Έπολέμουν είς τά όσπίτια έως ότου είχαν πολε
μοφόδια καί όταν τά έτελείωναν έδιδον πϋρ είς τά όσπίτια 
καί έκαιον.
......... Είς τούς δρόμους, είς τά όσπίτια ήταν ασθενείς καί πλη
γωμένοι, ό πόλεμος ήταν άπελπισμένος, δέν έπρόκειτο περί 

ίέλπίδος σωτηρίας, άλλά έκδικήσεως. Άφ’ οϋ έτελείωνον τά 
πολεμοφόδια, έβαναν πϋρ καί έκαίοντο ή έβαναν πϋρ οί 
Τούρκοι διά νά τούς καύσουν καί κατ’ αυτόν τόν τρόπου 
άπέθαυαυ όλοι δίχως νά παραδοθή τιυάς ζώυ είς τούς έχ- 
θρούς............».

Καί τό Μεσολόγγι έπεσε. "Οταν τό έμαθε ό γέρος τοϋ 
Μωρία, ό Κολοκοτρώνης είπε «Μάς ήλθε ή είδησις ότι τό 
Μεσολόγγι έχάθη. "Ετσι έβάλαμε τά μαύρα όλοι, μίση ώρα 

ξέστάθη σιωπή πού δέν έκρινε κανένας, άλλ’ έμέτραε καθένας 
μέ τό νού του τόν άφανισμό μας».

Νά όμως πού όλες αυτές τίς έντυπώσεις, τίς αποφάσεις, 
τόν άφανισμό, ό λαός ποιητής έκλεισε μέσα σέ έννέα όλους 
καί όλους στίχους. Τίς συγκινητικές σκηνές πού διαδραματί
ζονται στίς δύσκολες εκείνες στιγμές, τήν τελευταία κοινωνία. 
Τόν άποχωρισμό των γυναικών καί παιδιών άπό τούς Πατέ
ρες, συζύγους καί αδελφούς, καί είναι στίχοι γεμάτοι τραγική 
δύναμι.

«Σάββατο μέρα πέρασα κοντά στο Μεσολόγγι, 
ήτο Σαββάτο τών Βαγιών, Σαββάτο τοϋ Λαζάρου, 
κι’ ακόυσα μαύρα κλάματα, άνδρίκια μοιρολόγια.
Δέν κλαίουν γιά τό σκοτωμό, δέν κλαίν πού θά πεθάνουν 
μόν κλαίν πού σώσαν τό ψωμί, τούς έφαγεν ή πείνα, 
Στήν Έκκλησιά συνάχτηκαν, μέσα στό άγιο Βήμα, 
κ’ ένας τόν άλλον έλεγαν, κ’ ένας τόν άλλον λέγουν. 
«Παιδιά, νά μεταλάβωμε, νά ξιμολοηθοΰμε, 
βράδυ γιουρούσι θά κάμωμε στά έξω γιά νά βγούμε».

Τό Μεσολόγγι άπό κείνο τό βράδυ έπαψε νά ΰπάρχη σάν 
πόλι, άλλά έγινε σύμβολο καί Ιδέα.

Καί ή ιδέα γίνεται φήμη καί διαλαλεΐ στά πέρατα τοϋ κόσμου 
καί ή Μούσα κάνει τραγούδι τό θάνατο τού Μεσολογγίου, πού 
άκούγεται σέ όλη τήν οίκουμένη.

Τό Μεσολόγγι δυο φορές είναι άγιο.
Μιά γιατί δόξασε τήν 'Ελλάδα, όσο ζοΰσε.
Καί μιά γιατί άνέστησε τήν 'Ελλάδα όταν έπεσε.
Γιατί ό χαλασμός τού Μεσολογγίου έγινε ό οικοδόμος τής 

Νέας ‘Ελλάδος.

ΣΟΦΙΑ
ΒΕΜΠΟ

Στις 11 Μαρτίου ή Σο
φία Βέμπο, ή «Τραγου
δίστρια τής Νίκης», 
κίνησε γιά τό ταξίδι 
της στήν αιωνιότητα. 
Άφησε, όμως, πίσω 
της, χαραγμένη Ανεξί
τηλα στίς καρδιές τών 
Ελλήνων, τη φωνή 
της, νά ζωντανεύει τ’ 
Αλησμόνητα τραγούδια 
τής Νίκης.

'Η Βέμπο έφυγε... Σάλπαρε γιά πάντα άπό κοντά μας, 
άφοϋ έγραψε ένα ολόκληρο θρύλο, πού ζεϊ όσο θά ζοΰν 
τά «παιδιά τής Ελλάδος...». Μαζί τους θά ζεΐ κι ή Βέμπο. 
Και κάθε πού θάρχεται ό Όκτώβρης, θά άνασταίνει ή 
φωνή της εκείνη τήν εποποιία, εκείνη τήν ολόφωτη πο
ρεία τοϋ "Εθνους γιά τήν εκπλήρωση τοϋ χρέους του καί 
τά τραγούδια της θά φτερουγίζουν στά χείλη τών Έλλή-

"Οπως τότε... Τότε πού φτερούγιζαν στά χείλη τών 
φαντάρων τοϋ 40. Τότε πού αντιλαλούσαν στίς χιονισμέ
νες βορειοηπειρώτικες βουνοκορφές καί ενώνονταν μέ 
τήν ιαχή «άέρα».

’Ηταν τά τραγούδια τής Νίκης καί τής ’Ελπίδας. 
Κρέμονταν άπό τά χείλη τών στρατιωτών, σάν όρθωναν τά 
στήθη τους απέναντι στίς σιδερόφρακτες τής φασιστικής 
Ιταλίας καί έγραφαν μέ τή λόγχη τους τό αθάνατο «ΟΧΙ».

Κυμάτιζαν άπό βουνοκορφή σέ βουνοκορφή τά τρα
γούδια τής Βέμπο. Συγκλόνιζαν τά «παιδιά τής Ελλάδος», 
όπου κι’ αν βρίσκονταν. Στή πρώτη γραμμή καί στά μετό
πισθεν, στούς πρόχειρους καταυλισμούς καί στίς πορείες, 
στά νοσοκομεία καί στ’ Αναρρωτήρια. Παντοΰ.... Καί σάν 
τέλειωσε ό πόλεμος πήραν τόν δρόμο τους μέ τόλμη καί 
υψώθηκαν Αποφασιστικά Αντίκρυ στόν καταχτητή. Γιά νά 
έμψυχώσουν γιά μιά άκόμα φορά τόν φιμωμένο Ελληνικό 
Λαό.

Τά χείλη τής Βέμπο δέν κλείστηκαν ούτε στήν κατοχή. 
Ακολούθησαν τήν πορεία τών ήρωϊκών μαχητών τής 
Αθάνατης Ελληνικής ιδέας, τής ελευθερίας καί πέταξαν 
κοντά τους, κάποιο πρωινό, γιά τό Κάιρο. "Ετσι τό ’Αλβα
νικό έπος ζωντάνεψε καί στίς πυρακτωμένες Αμμουδερές 
ερήμους.

«Παιδιά τής Ελλάδος παιδιά»...
Ή ταν τό άρράγιστο κάλεσμα τής θρυλικής τραγουδί

στριας τής Νίκης. Μέχρι πού ήρθε ή Λευτεριά.
Είναι δεμένη ή μορφή τής Βέμπο μέ τήν εποποιία τοϋ 

40. Δεμένη όπως ό Τυρταίος μέ τήν ιστορία τής Σπάρτης. 
Κι αύτό τό πάντρεμα τοϋ πολέμου μέ τό τραγούδι της δη
μιούργησε τόν θρύλο. "Ενα θρύλο πού μιλάει γιά μιά γυ
ναίκα πού ενθουσίαζε τούς στρατιώτες τής Δόξας. Στίς 
πιό δύσκολες στιγμές τοϋ Ελληνισμού, ή φωνή της στά
θηκε οδηγός γιά τίς καρδιές τών ύπερασπιστών τούτου τοϋ 
τόπου.

"Οσοι τραγούδησαν, μέ τήν λόγχη στό χέρι, τότε, τά 
τραγούδια της, τά σιγοψιθύρισαν καί τήν βροχερή έκείνη 
Μαρτιάτικη Κυριακή, στό Α'. νεκροταφείο τής ’Αθήνας, 
Αποχαιρετώντας την, στό μεγάλο της ταξίδι.

Ή ταν τό στερνό τραγούδι στή γυναίκα, πού μέ τή φω
νή της στάθηκε δίπλα τους τήν ώρα τής μάχης, παρασέρ- 
νοντάς τους στό χορό τής Νίκης.

Ή  μνήμη της, ένωμένη μέ τήν ιστορία, θά θυμίζει τήν 
άκατάλυτη ελληνική ψυχή καί τίς Ατέλειωτες πορείες 
τής Φυλής μας στίς χιονισμένες βουνοκορφές τοϋ καθή
κοντος καί τής τιμής.
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Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΣΤΗΝ Α Ρ Χ Α ΙΑ  
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ΚΑΙ
Η ΔΗΜ ΑΓΟΓΙΑ 
ΠΣ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ 
ΠΑΡΑΚΜΗΣ ΤΗΣ

Τού κ. Ί ω ά ν ν ο υ  Ξ η ρ ο τ ή ρ η  
Όμοτίμου Καθηγητοΰ Κοινωνιολογίας τής Άνωτάτης 

Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης

Τό θέμα μου, ή Δημοκρατία στήν αρχαία Ε λλά δ α  καί ή 
δημαγωγία ώς αιτία της παρακμής τη ς, είναι πάντα έπίκαιρο. 
"Οσο κι άν άναφερθώ στήν αρχαία Ε λ λ ά δ α , χω ρίς νά θί
ξω «τά καθ’ ή μ δ ς» , ωστόσο ό άναγνώστης θά κάνη σκέψεις 
καί συγκρίσεις όμοιοτήτων τής άρχαίας Ε λλη νικής Δημοκρα
τίας καί των νεοελληνικών πολιτικών μας καταστάσεων, άπό 
τότε πού απελευθερωθήκαμε ώς σήμερα. Θά σας παρουσιάσω  
μερικά άπό τά βασικά καί θεμελιακά χαρακτηριστικά τής άρ
χαίας Ε λλη νικής Δημοκρατίας κατάτήν έποχή τής άκμής της. 
Χαρακτηριστικά πού συνιστοϋν αυτό πού λέμε Δημοκρατία, 
σάν πολιτικό σύστημα διακυβερνήσεως, χαρακτηριστικά μέ 
αιώνια άξία γιά δλους τούς λαούς καί γιά δλες τις χώ ρες τής 
Γής, πού θέλουν νά κυβερνώνται δημοκρατικά κι δχι όλοκληρω- 
τικά . Θά σάς παρουσιάσω καί τό χειρότερο έχθρό τής Δημο
κρατίας, τή δημαγω γία.

ΕΚΕΙΝΟ πού χαρακτήριζε την 
’Αθηναϊκή Δημοκρατία, ήταν, ιτού 
οι πολίτες άντίκρυζαν τό νόμο σάν 
κάτι τό πιό επάνω άπ’ όλους. Αυ
τός ήταν ό άνώτατος άρχοντας τής 
πολιτείας καί οί άρχοντες καί οί 
άρχόμενοι ήταν έκτελεσταί, ΰπη- 
ρέται των νόμων. Οί ’Αθηναίοι 
γνώριζαν καλά, επειδή είχαν έντο
νη δημοκρατική συνείδηση, πώς, 
όπου ό νόμος χάνει τό κύρος του 
καί τό σεβασμό άπό τούς πολίτες 
έκεϊ χωρίς άλλο ετοιμάζεται ή κα
ταστροφή. Γι’ αυτό καί οί νόμοι 
τους ήταν σταθεροί καί δέν τους 
μετέβαλαν εύκολα. Ή μεταβολή 
τους γινόταν μέ πολλή προσοχή 
καί εΰλάβεια. Θεωρούσαν τή συχνή 
καί άστατη αλλαγή των νόμων σάν 
φαύλη. "Ηξεραν καλά, πώς ή δη
μοκρατία τους ύγίαινε καί σωζό-
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ταν, όταν τηρούνταν καλά οϊ νό
μοι. Γνώριζαν πάλι και ήταν συνει
δητό καί στον τελευταίο πολίτη 
τής δημοκρατίας, πώς δεν άρκοϋσε 
νά κυριαρχούν οΐ νόμοι, άλλα οι κα
λοί Νόμοι.Πίστευαν όμως πώς καί οί 
άριστοι νόμοι, όταν δέν έφαρμό- 
ζωνται, . έχουν μόνο θεωρητική 
αξία. Πίστευαν στήν έμπρακτη 
ευνομία τή θεωρούσαν καί τήν 
κρατούσαν σά θεμέλιο καί βάση 
τής Δημοκρατίας. Τό δίκαιο τό 
άντιλαμβάνονταν κατά τρόπο 
άντικειμενικό καί ποτέ υποκειμενι
κό. Πίστευαν στον ΰπερ—ατομικό 
χαρακτήρα τού παντοδύναμου 
νόμου. Θεωρούσαν τούς νομικούς 
θεσμούς σάν κάτι τό Θείο καί είχαν 
μεγάλη εμπιστοσύνη στήν ικανό
τητα, στήν εντιμότητα καί στήν 
άμεροληψία των δικαστών. Τήν

ύπακοή ατούς νόμους δέν τή θεω
ρούσαν σάν κάτι τό ένοχλητικό ή 
τό βαρετό, παρά σάν σωτηρία.

Μέσα σέ μιά πολιτεία, όπου κυ
ριαρχούσε ή εύλάβεια απέναντι 
των νόμων, δέν μπορούσε παρά 
νά κατακτηθή ή απόλυτη ισονομία 
των πολιτών. Ή έπιρροή τού 
πλούτου καί τών πλουσίων είχε 
παραλύσει. Ό  πλούτος, παρά τά 
θεωρητικά άπλώς καί κατά φαινό- 
μενον μόνο προνόμια, ύφίσταται 
όντως στή πράξη περισσότερα 
βάρη άπό τά πραγματικά δι
καιώματα, τά όποια είχε. Μιά 
άξιοζήλευτη ισότητα βασίλευε 
παντού. Ό  καθένας, σέ όποιαδή- 
ποτε τάξη κΓ άν ανήκε κι’ όποιε- 
σδήποτε ικανότητες κι’ άν είχε, 
είχε ίση γνώμη στή διακυβέρνηση 
τής πολιτείας. Δέ ρωτούσε κανέ

νας τό ποιος είσαι πόσα χρήματα 
έχεις, ποιοι ήταν οΐ γονείς σου, τί
νος γιος είσαι, παρά ετίθετο τό  
ερώτημα ποιος γιά τήν πόλη έχει 
ώφέλιμη γνώμη, άς σηκωθή νά 
τήν έκθέση ελεύθερα. Ετίθετο τό 
ερώτημα, ποιά βοήθεια μπορείς νά 
προσφέρης στήν κοινή υπόθεση 
τής πολιτείας. Τί καλό καί ανιδιο
τελές έχεις νά υπόδειξης, κΓ όχι μό
νο μέ τό λόγο, παρά μέ έργα. 'Η 
ισότητα τών πολιτών τής ’Αθη
ναϊκής Δημοκρατίας δέν ήταν τύ
που κολλεκτιβιστικής κομμουνι
στικής ανισότητας, παρά ήταν 

j ούσιαστική, άτομικιστική, φιλε
λεύθερη. Αύτή προϋπόθετε τήν 
ύπακοή στούς νόμους κΓ όχι στο 
κόμμα. Ή ’Αθηναϊκή Δημοκρατία 
ήταν ή πολιτική έκφραση τής 
ελευθερίας όλων τών πολιτών.

Οΐ ’Αθηναίοι κέρδιζαν τή ζωή 
τους ώς άγροκτηματίες γεωργοί, 
τεχνίτες, έμποροι, επιχειρηματίες 
κλπ. Πέρα όμως ά π ’ όλα αύτά, έκα
ναν κάτι πιο μεγάλο: ΤΗταν πολί
τες μέ όλη τή σημασία τής λέξεως. 
Μιά σημασία πού μάς είναι δύσκο
λο νά τήν εννοήσουμε σήμερα 
εμείς μέ τή σβησμένη μπορεί νά πή  
κανένας κι’ ανύπαρκτη σχεδόν 
συνείδηση κοινωνικής εύθύνης τού 
πολίτη. Είχαν έντονη τή συνείδηση 
τού κοινού καλού σέ όλες τις ενέρ
γειες καί πράξεις τους. Τό προ
βάδισμα τό είχε ή έγνοια τού συμ
φέροντος τού συνόλου.

Στή διαχείρηση τών δημοσίων 
πραγμάτων τό προβάδισμα τό 
είχε μόνο καί μόνο ή αξία, ή πρα
γματική άξια τού ατόμου. Ούτε ή 
κοινωνική τάξη ούτε ή περιουσία 
λογαριάζονταν. Κυριαρχούσε ή 
αξιοκρατία ούσιαστικής μορφής 
κι’ όχι άπλώς ώραιόμορφη φρα
σεολογία ρητορικής δημαγωγικής 
έκφράσεως. Ή δημοκρατία ήταν 
γιά  τον όπλο πολίτη ένα σχολείο.

Ό  ’Αθηναίος ήταν έλεύθερος νά 
διαμορφώση τή ζωή του, όπως 
ήθελε. Κυριαρχούσε ένας φιλελευ
θερισμός τόσο στή δημόσια, όσο 
καί στήν καθημερινή ζωή, ένας αξιο
θαύμαστος μεταξύ τών πολιτών 
δημοκρατικός αλληλοσεβασμός.
Ή έλευθερία τής σκέψεως καί τής 
έρευνας έθεωρεΐτο σάν κάτι τό 
αύτονόητο γιά  τήν ανάπτυξη τού 
πνεύματος, ώστόσο ό κάθε πολί
της γνώριζε καλά ώς πού έφταναν 
τά όριά της καί δέν τά ξεπερνούσε.

’Επικρατούσε μιά ζηλευτή συ
νείδηση τού νοήματος τής ελευ
θερίας. Ή ελεύθερη συζήτηση καί
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Ή δημοκρατία 
στην αρχαία Ελλάδα 
καί ή δημαγωγία 
ώς αιτία
τής παρακμής της.

το θάρρος τής γνώμης ήταν στοι
χείο τής δημοκρατίας, ώστόσο 
ό καθένας ήξερε καλά τ'ι θά πή 
συζήτηση, δηλαδή μιά άπό κοι
νού προσπάθεια νά βρεθή με τό 
διάλογο ή άλήθεια, τό σωστό, τό 
συμφέρον στά κοινά. Οί πολίτες 
τής ’Αθηναϊκής Δημοκρατίας ήξε
ραν καλά, πώς ή ύπαρξη καί ή 
ευτυχία τοΰ άτόμου έξαρταται 
άπό τήν ευημερία τοΰ συνόλου. 
Καί άντίστροφα και ή ευτυχία 
του συνόλου άπό τήν επίδοση καί 
τήν ευημερία τοΰ άτόμου. Ό  
κοντόφθαλμος εγωισμός καί ό ώμος 
άτομικισμός δεν εύρισκαν που
θενά θέση στην ’Αθηναϊκή Δη
μοκρατία τής άκμής. Ή  δυσπιστία, 
ό φθόνος καί ή καχυποψία δέν 
άνιχνεύονταν στην κοινωνική άτ- 
μόσφαιρα, δέν ΰφίσταντο αυτά τά  
δηλητήρια τής κοινωνικής δη
μοκρατικής ζωής, γιατί ή άλήθεια 
ή ειλικρίνεια καί ή παρρησία 
ήταν τό μέτρο τής δημοκρατικής 
άναστροφής καί συναλλαγής των 
πολιτών.

Οί ναοί τους καί τά δημόσια 
κτήρια ήταν κτισμένα σέ κλί
μακα μεγαλοπρεπείας, εξέφραζαν 
τό κοινό πνεύμα τής δημοκρατικής 
πολιτείας, είχαν εμφάνιση, δηλα
δή, πού δέν μπορούσε νά συγ- 
κριθή προς τήν άπλότητα των 
Ιδιωτικών κατοικιών, που ήταν 
άτομική ιδιοκτησία τους. ’Από
δειξη πόση σημασία έδιναν στήν 
λέξη πολίτης καί οπήν έννοια π ο
λιτεία. Αυτό φαινόταν σέ όλες 
τίς εκφάνσεις τής ζωής τους.

Ή  μικρή πόλη τών ’Αθηνών 
γέννησε τό δράμα, τή λογοτεχνία 
καί τήν ποίηση, ποΰ ποτέ ώς σή
μερα δέν ξεπεράσθηκαν άπό κα
νένα λαό. Αυτό βέβαια ήταν έργο 
τών όλίγων μεγαλοφυών σοφών. 
Μετείχαν όμως σ’ αυτό κατά δη
μοκρατικό τρόπο όλοι οί ’Αθη
ναίοι, γιατί κάθε χρόνο όλος ό 
πληθυσμός συγκεντρωνόταν γιά  
νά ΐδή επάνω στή σκηνή τά άρι- 
στουργήματα, τά όποια άσχο- 
λούνταν μέ τά πιο βαθιά προβλή

ματα τής θρησκείας, τής πολιτι
κής, τής ήθικής καί τού ελευθέρου 
φρονήματος.

’Αγαπούσαν τίς τέχνες χωρίς τήν 
έκζήτηση καί τήν πολυτέλεια. 
’Αγαπούσαν τίς γνώσεις,πού δέν 
έμεναν άπλώς άδρανεΐς παραστά
σεις, παρά τίς μετουσίωναν σέ 
δημιουργική πράξη. Δέν περιφρο- 
νούσαν τον πλούτο, άλλα δέν τον 
μετάβαλλαν σέ επιπόλαιο αντικεί
μενο περηφάνειας καί άλαζονείας, 
σέ κομπασμό καί ματαιοδοξία. 
“Ηξεραν νά κάνουν τον πλούτο 
δημιουργικό καί χρήσιμο. Τή φτώ
χεια δέν τήν άντίκρυζαν σάν 
ντροπή, άλλά ντροπή θεωρούσαν 
τό νά μήν προσπαθή κανένας μέ 
τή δραστηριότητά του νά τήν 
ξεπεράση.

Στήν ’Αθηναϊκή Δημοκρατία, 
συναντά κανείς κάτι τό σπάνιο: 
άνθρώπους, δηλαδή, που κρίνουν 
σωστά, άπαλλαγμένοι άπό υπο
κειμενισμούς, φανατισμούς καί στε
νά οικονομικά συμφέροντα. Έπει
τα καί τούτο: "Οταν έπαιρναν άπο- 
φάσεις, δέ φοβούνταν καί δέ δίστα
ζαν νά φωτίζουν μέ τήν συζήτηση 
τό θέμα ά π ’ όλες τίς πλευρές, γιατί 
γνώριζαν πόσο κακό είναι ή ά γ
νοια. Αυτό δείχνει μιά στήν ουσία 
καί όχι άπλώς κατ’ όνομα δημο
κρατία. Κι άκόμη μαρτυρεί τόσο 
πνευματικά καί κοινωνικά ώριμοι 
ήταν οί πολίτες. Ή ώριμότητα 
τών πολιτών ήταν καί είναι τό 
πρωταρχικό χαρακτηριστικό μιας 
σωστής Δημοκρατίας.

Οί ’Αθηναίοι ήξεραν πολύ καλά 
κι εκείνο, πού έμεΐς σήμερα ίσως 
δέν ξέρουμε οί πολλοί, ή δέ θέλου
με νά μάθουμε, πώς οί δημοκρα
τικές ελευθερίες άπαιτούν άπό τό 
φορέα τους νά ξέρη νά τις άσκήση. 
Καί άκόμη νά θέλη νά τίς άσκήση. 
Κι άκόμη γνώριζαν, ότι ή μορφή 
τού δημοκρατικού πολιτεύματος 
καθορίζεται άπό τό βαθμό πού  
είναι άνεπτυγμένες σ’ έναν λαό 
οί θετικές ιδιότητες τού χαρακτή
ρα TOU.

"Οσο πιό άναπτυγμένες εί
ναι αύτές, τόσο καί πιό ύψηλή εί
ναι ή στάθμη τής Δημοκρατίας, 
όσο πιό πολλές είναι αύτές, τόσο 
καί πιό πλατιά καί στερεά είναι ή 
βάση τής Δημοκρατίας. Δημοκρα
τία δέν μπορεί νά ύπάρξη ούσια- 
στικά έκεϊ, όπου κυριαρχούν τά 
ένστικτα, οί ορμές, τά πάθη. Ή 
ύπαρξη τής Δημοκρατίας άπαιτεΐ 
μιά, σέ ύψηλό σημείο έσωτερική, 
άνάπτυξη τού χαρακτήρα τού

άτόμου. Καί οί πιό καλοί νόμοι καί 
τό πιό λαμπρό πολίτευμα δέν 
μπορούν νά βοηθήσουν τόν άν
θρωπο νά δημιουργήση μιά σωστή 
δημοκρατική ζωή, ενόσω αύτός 
δέν είναι ώριμος γ ι ’ αύτήν, γιατί, 
γιά νά είσαι σωστός άνθρωπος, 
όσο καί πραγματικός δημοκρά
της, άπαιτεϊται καλλιέργεια τού 
χαρακτήρος σέ ύψηλό βαθμό, κάτι 
πού τό είχαν οί ’Αθηναίοι καί τό 
κράτησαν επί 75 μόνο χρόνια, 
έποχή, κατά τήν όποια δημιούρ
γησαν καί έζησαν τήν πιό λαμπρή 
Δημοκρατία τού κόσμου.

’Εξωτερικές, ώστόσο καταστά
σεις, ό Πελοποννησιακός πόλεμος, 
πού διήρκεσε έπί 30 χρόνια, ό 
θάνατος τού Περικλή κατά τή 
διάρκεια τού πολέμου, οί όξεΐς κομ
ματικοί άνταγωνισμοί, οί εμφύ
λιοι πόλεμοι, πού επακολούθησαν 
μετά τήν ήττα τών ’Αθηναίων, 
οί εσωτερικές ταραχές, πού προέρ
χονταν άπό τούς άνένδοτους κομ
ματικούς άγώνες. Ή άνένδοτη επι
δίωξη τού κομματικού συμφέρον
τος, οδηγούσε στήν καταβαράθρω
ση τού πολιτικού βίου. Προσπα- 
θούντες νά φθείρουν τούς αντιπά
λους τους μέ άνέντιμα μέσα, έφθει
ραν ολόκληρη τήν πολιτική ζωή 
τής χώρας καί φυσικά καί τόν ίδιο 
τον εαυτό τους.Ή εγκατάλειψη τής 
ύπαίθρου άπό τούς χωρικούς καί 
ή συσσώρευση τού πλήθους μέσα 
στήν ’Αθήνα προκάλεσαν μέσα 
σέ λίγες δεκαετίες τήν κατάπτωση 
τής Δημοκρατίας. Δέ συναντούμε 
πιά εκείνο τό ελεύθερο φρόνημα 
τών πολιτών, παρά ένα πλήθος 
μεμψίμοιρο, έρμαιο τών παθών 
του, πού ήγετο καί έφέρετο άπό 
τούς δημαγωγούς καί τούς δημο
κόλακες.

Ή λέξη δημαγωγός δέν είχε 
πρώτα τήν κακή σημασία, πού 
πήρε άργότερα, κατά τήν έποχή 
τής παρακμής τής Δημοκρατίας, 
παρά σήμαινε τήν έποχή πού επι
κρατούσε ή κοσμιότητα ήθών καί 
τό ζωηρό πρός τούς νόμους σέβας 
—■τόν διακεκριμένο πολίτη, πού 
άσκούσε μεγάλη έπιρροή στο λαό, 
σά σύμβουλος καί προστάτης του. 
Ή λέξη αύτή δήλωνε άρχικά τόν 
όδηγητή τού λαού, τόν προστά
τη του άπό τίς αύθαιρεσίες τών 
πλουσίων, τόν δίκαιο, άμερόλη- 
πτο καί ικανό ρήτορα καί πολιτι
κό. Μέ τήν παρακμή τής Δημο
κρατίας ξέπεσε ή έννοια στή ση
μασία, στο ά γ ω  καί φ έ ρ ω  
τό δήμο μέ άνήθικες, ώς έπί τό
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πλεϊστον υποσχέσεις ή ευτελή μέ
σα, ώστε νά αποκτήσω τήν εμπι
στοσύνη του, όπότε τόν εκμεταλ
λεύομαι προς το ίδιον όφελος, ανά
λογα μέ τις επιθυμίες μου. Ό  δη
μαγωγός, λοιπόν, έχει την ικανό
τητα νά πείθη τά πλήθη μέ απα
τηλά μέσα καί ύποσχέσεις, νά κα
τακτά τήν εύνοια τού λαοϋ.

Οΐ δημαγωγοί ήταν τώρα πιά  
κατά τήν παρακμή τής Δημο
κρατίας επιτήδειοι πολίτες, χωρίς 
πολιτική ικανότητα καί χωρίς συν
ήθως ήθικό χαλινό, πού μέ τή 
φρασεολογία, τή ρητορική καί 
τά ώραιόμορφα καί απατηλά λό
για, κολακεύοντες τά κατώτερα 
ένστικτα τού δήμου, τον παρέσυ
ραν σέ ασύνετες αποφάσεις γιά  τήν 
εξυπηρέτηση ίδιοτελών καί μόνο 
σκοπών τους. Ή ταν επιδέξιοι ύπο- 
κριταί, πού γνώριζαν καλά κάτω 
άπό ώραιόμορφα λόγια, νά κρύ
βουν τήν κακία καί τήν ίδιοτέλειά 
τους. Τήν επιμέλεια των κοινών, 
πού στην ακμή τής Δημοκρατίας 
θεωρούνταν λειτούργημα, τήν με
τέβαλαν τώρα σέ έμπορία. Ό  Δή
μος, παρασυρόμενος άπό τούς δη
μαγωγούς δίκαζε καί κατεδίκαζε 
διαπρεπείς στρατηγούς σάν ύπαι- 
τίους συμφορών, γιά τις όποιες 
αύτός εύθυνόταν. Ή εξαθλίωση 
καί ή ήθική κατάπτωση καί ό έκ- 
φυλισμός πιά τού πολιτεύματος 
έπέτρεπε στούς συκοφάντες νάλυ- 
μαίνωνται τήν πολιτεία. Ή συκο
φαντία είχε άναχθή σέ επιστήμη. 
Κανένας τίμιος άνθρωπος δέν τολ
μούσε νά άναμιχθή στήν πολιτική. 
Ή άρετή είχε έξαφανισθή, τήν 
είχε δολοφονήσει ή δημαγωγία, 
ή συκοφαντία.

Τό έργον τών δημαγωγών ή
ταν νά καταλύουν τις άρχές καί 
τούς νόμους καί νά καθιερώνουν 
τό άνεύθυνο. Ή ταν ύπαίτιοι γιά  
τή μή τήρηση τών νόμων. Τούς 
νόμους τούς άντικατέστησαν μέ τά 
φηφίσματα τού λαού. Αύτό τούς 
συνέφερε, γιατί παρέσυραν τό λαό 
σέ ο,τι ίδιοτελές άπαιτούσε τό συμ
φέρον τους. Είχαν άναγάγει τή 
δημαγωγία, τή φαυλότητα καί 
τήν παρανομία σέ ύψη θεσμών.

Ή  δημαγωγία είναι μιά άρρώ- 
στια, πού, όταν κολλήση στον 
κοινωνικό οργανισμό τής δημο
κρατίας, τής πολιτείας, τής άπο- 
μυζά τό αίμα καί τήν άδυνατίζει 
σέ σημείο νά τήν καταντήση σκε
λετό. Πεθαίνει τη δυνατή καί όμορ
φη αύτή κυρία άπό άναιμία. Οι 
δημαγωγοί καί οί δημοκόλακες

είναι θανατηφόρα παράσιτα στόν 
οργανισμό τής πολιτείας.

Ή  εξαθλίωση τής ’Αθηναϊκής 
Δημοκρατίας οφείλεται περισσό
τερο ά π ’ όλους τούς άλλους παρά
γοντες, όχι τόσο σέ εξωτερικούς, 
όσο σέ εσωτερικούς, όπως π .χ . την 
άπάτη, τό δόλο, τή ματαιοδοξία. 
Καί στήν περίπτωσή μας κύρια 
όργανα τής άπάτης είναι οί δημα
γω γοί. Δημαγωγία καί δημαγω
γοί είναι χωρίς άλλο συμπτώματα 
ήθικής κρίσεως ενός πολιτεύματος, 
ένός λαού. Οί δημαγωγοί έθαψαν 
τόν νόμο καί τήν ελευθερία, τή 
θαυμαστή αύτήν ένότητα μιάς όν
τως δημοκρατικής τάξεως πρα
γμάτων. Αύτόν τόν συγκερασμό 
ύψηλού δημοκρατικού ήθους. Μιά 
ενότητα καί σύνθεση, πού κατα
πολεμά τόσον τήν τυφλή ύπακοή, 
όσο καί τό άχαλίνωτο, τήν άναρ- 
χία. ’Αφανίζεται τώρα τό κύρος 
τών νόμων, χάνεται ή εσωτερική 
έλευθερία. Κυριαρχεί ή ύποκρι- 
σία, τό «ό,τι θέλει ό λαός», έπαί- 
σχυντη δημαγωγία. Ό  Δήμος γ ί
νεται όχλος καί κυριαρχεί καί κατα- 
τυραννεΐ τούς βέλτιστους. Τήν 
περίφημη ’Αθηναϊκή Δημοκρατία 
τήν στρέφουν οί δημαγωγοί προς 
τήν οχλοκρατία, τή γεμάτη άπό 
ψεύδος, φαυλότητα καί εύτέλεια 
τής φρασεολογίας τους. Μ’ αύτό 
τόν τρόπο συνέβαινε ν’ άποκτοΰν 
δύναμη οί δημαγωγοί, γιατί ή 
μάζα, τό πλήθος, ό όχλος γίνεται 
κυρίαρχος, οϊ δέ δημαγωγοί γ ί
νονται κύριοι τής γνώμης τού πλή
θους, γιατί τό πλήθος πείθεται 
στά λόγια τους καί τις κολακείες 
τους κι έτσι τό κατευθύνουν εκεί, 
πού θά ικανοποιήσουν τήν εύτε- 
λή τους ιδιοτέλεια καί τή ματαιο- 
δοξία τους, τούς ΐδιοτελεΐς σκοπούς 
τους.

Έξ άλλου οί ύποβάλλοντες κα
τηγορίες εναντίον τών άρχόντων 
ισχυρίζονται, ότι ό δήμος πρέπει 
νά τούς δικάση κι όχι οί εντεταλ
μένες άρχές. Καί ό όχλος δέχεται 
εύχάριστα αύτή τήν έπιθυμία τών 
δημαγωγών του. "Ετσι καταρ- 
γεΐται σιγά σιγά τό κύρος όλων 
τών άρχών. "Ενα τέτοιο όμως π ο
λίτευμα, λέγει ό ’Αριστοτέλης, δέν 
είναι πολίτευμα, γιατί, όπου οί 
νόμοι δέν λειτουργούν, έκεΐ δέν πρέ
πει νά μιλούμε γιά πολίτευμα. Καί 
προσθέτει ό σοφός, πώς ό νόμης 
πρέπει νά είναι κυρίαρχος πάντων. 
"Οταν όμως δέν κυριαρχή ό νόμος, 
παρά τή θέση του τήν παίρνουν 
τά ψηφίσματα, δηλαδή τό «ό,τι

θέλει ό λαός», τότε δέν μπορούμε 
νά μιλούμε γιά δημοκρατία, παρά 
γιά μαζική οχλοκρατία, γιά  άναρ- 
χία.

Ό  δημαγωγός άναζητεΐ επί
μονα πάντα τήν κοινωνική επι
κράτηση, μέ όποιοδήποτε μέσο 
πλανεύει τόν όχλο μέ τήν ταχυ
δακτυλουργία τών λέξεων καί μέ 
τις χωρίς μέτρο ύποσχέσεις καί 
τόν οδηγεί στήν άκρισία, τόν σύρει 
καί τόν άγει έν όνόματι δήθεν τής 
δημοκρατίας... τής πιο φαύλης 
οχλοκρατίας καί άναρχίας. Ό  όλο 
καί άναπτυσσόμενος άτομικισμός 
τήν έποχή αύτή έφθειρε τις ψυχές 
τών πολιτών καί ή πονηριά τής 
καθημερινής ζωής έπνιξε ό,τι καλό 
είχε άπομείνει. Τό ήπιο καί ήρεμο 
πολιτικό κλίμα τής παλιάς δημο
κρατίας καί τά όντως δημοκρατικά 
πολιτικά ήθη χάνονταν. Τ ά άφάνι- 
σαν τά άγρια πολιτικά πάθη καί 
ή ήθική άναρχία πού τήν άνάπτυσ- 
σε καί τήν έξέτρεφε ή άχαλίνωτη 
πιά δημαγωγία. 'Η Δημοκρατία 
όμως θεμελιώνεται έπάνω στήν 
άρετή. "Οταν όμως αύτή χάνεται, 
τότε οί δημοκρατίες γίνονται άναρ- 
χικές καί προκαλούν τήν τυραννί
δα, τό δεσποτισμό ή τή σκλαβιά.

"Ετσι μέ τή μεταλλαγή τοΰ δή
μου σέ όχλο καί μέ τό παραμέρι
σμα τής ισχύος τών νόμων έπεσε 
ή ’Αθηναϊκή Δημοκρατία, άλλά καί 
ό 'Ελληνικός πολιτισμός, όλη ή 
άρχαία Ελλάδα κατέρρευσε, ύπο- 
δουλώθηκε. Ύπέκυψε στή χρόνια 
άρρώστια, πού τής είχε κολλήσει. 
Στήν άρρώστια τής δημαγωγίας. 
Μιάς άρρώστιας, πού φοβούμαι, 
πώς χρόνια καί χρόνια ενδημεί στό 
νεοελληνικό μας χώρο. Νομίζω, 
πώς έχουμε πολλά νά προσέξουμε 
στό πεδίο αύτό καί σήμερα άκόμα, 
άν δέν έχη άμβλυνθή ή σκέψη μας, 
ό νούς μας, ή κρίση μας. "Εχουμε 
μέσα μας άρκετά γερά σπέρματα 
άναρχίας καί οχλοκρατίας, πού  
παραμονεύουν τήν καταστροφή 
μας. Θά ήταν βλασφημία, άν λέγα
με, πώς στό νεοελληνικό χώρο δέν 
είχαμε καί δέν έχουμε άηδεΐς δη
μοκόπους καί δημαγωγούς.

Δέ θρηνώ «επί ποταμόν Βαβυ- 
λώνος» παρά σάς παρουσίασα 
τις καλές, όσο καί τις κακές, τις 
καταστροφικές πλευρές, τής άκμής 
καί παρακμής τής ’Αθηναϊκής Δη
μοκρατίας. Ή 'Ιστορία διδάσκει 
διαρκώς. ’Αρκεί νά τή προσέξουμε. 
Σήμερα αύτή άπαιτεΐ περισσότερο 
άπό κάθε άλλη έποχή τήν προσο
χή μας.
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, π Ρεπει νά εφαρμόζονται
οι Νομοί; Μέ αυστηρότητα ή μέ 
επιείκειας ’Ιδού ένα έρώτημα πού 
διχάζει τις γνώμες των μελών της 
κοινωνίας,^ τα όποια, όμως, λαμβά
νουν, συνήθως, υποκειμενική θέσι: 
^Ο^παραβατης προτιμά νά τάσσεται 
υπέρ τής χαλαράς εφαρμογής, ενώ 
ο πληττομενος απο την παράβασι— 
π.χ. ό υφιστάμενος τον έξοντωτικό 
θόρυβό των τροχοφόρων — υπερ
ψηφίζει την. . . .  αύστηρότητα.

Εκτος τών Δικαστηρίων, πού 
κατα^ το Σύνταγμα έχουν ώς απο
στολή την απονομή τής δικαιοσύνης, 
δηλαδή την τιμωρία αύτών πού δια- 
πραττουν αξιοποίνους πράξεις και τη 
λύσι των διαφορών μεταξύ τών ιδιω
τών και μεταξύ του Κράτους καί τών
ιδιωτών, καί μία σειρά άλλων Διοι
κητικών Αρχών έχουν άρμοδιότητα 
εφαρμογής τών Νόμων καί επιβολής 
ποινών. Τέτοιες ’Αρχές είναι : οί 
Αστυνομικές, οί Δασικές, οί ’Αγρο

τικές, οι Υγειονομικές 'Υπηρεσίες 
Οικονομικοί Εφοροι, ’Εμπορίου, οί 
τα Τελωνεία κ.λ.π. Τόσον τά Δι
καστήρια οσον καί τις άλλες Αρχές, 
απασχολεί ζωηρά τό ζήτημα τού 
τροπου τής εφαρμογής τών Νόμων.

Στα στενά όρια τής παρούσης 
μελετης, θα προσπαθήσουμε νά προ- 
σεγγισουμε τ° πρόβλημα τής αόστη- 
ράς ή επιεικούς εφαρμογής τών Νό
μων άπο  ̂ τήν οπτική γωνία τής 
Αστυνομίας.

Τα Σώματα ’Ασφαλείας, προ· 
κείμενου να επιτύχουν στήν άποστο- 
λή τους, νά διατηρήσουν δηλαδή τήν 
ςσυχια, την ταξί καί τήν ασφάλεια 
και νά διασφαλίσουν τήν ομαλή καί 
αρμονική συμβιωσι τών ατόμων 
εντός τής κοινωνίας, έχουν έπιφορ- 
τίβθή την εφαρμογή ένός εύρέος 
φάσματος κανόνων δικαίου (Νό
μων, Διαταγμάτων, 'Υπουργικών 
Αποφάσεων, ’Αστυνομικών Δια

τάξεων κ .λ .π .).
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, Κατ’ αρχήν πρέπει νά τονισθή, οτι 
εφ όσον ή ’Αστυνομία λάβη καθ’οίον- 
δηποτε τρόπον γνώσι οτι έγινε κάποια 
παραβασι Νομού, εις βαθμόν πλημ
μελήματος τουλάχιστον ή οποία διώ
κεται αυτεπαγγελτως, σέ μία μόνον 
ενεργεί# κατα κανόνα ύποχρεοΰται 
να προχωρήση: νά καταμηνύση τον 
παραβάτη. Στερείται, δηλαδή, τού 
δικαιώματος νά σταθμίση τις συν
θήκες διαπραξεως τού αδικήματος 
(π.χ.  ̂ τής παρανόμου όπλοφορίας), 
και αναλογως νά άποφασίση, αν θά 
φερη την ύπόθεσι ένώπιον τής δι
καιοσύνης ή άν θά άρκεσθή σέ συ-

σκάσεις προς τον αδικοπραγήσαντα. 
Τέτοια διακριτική εύχέρεια δεν συγ- 
χωρείται στην ’Αστυνομία, ή όποια 
δεσμεύεται άπό τήν «αρχή τής νό
μιμό εητος». Διότι, είναι μέν γεγονός 
ότι τό συμφέρον τής 'Υπηρεσίας καί 
η̂  εικοπιμοτης κατευθύνουν πάντοτε 
τό αστυνομικόν έργον, άλλά ύπό τήν 
προϋποθεσι οτι τούτο δέν άντιστρα- 
τευεται στη θεμελιώδη «αρχή τής 
νομιμότητοο).

 ̂ Παρα ταυτα υπαρχουν στήν 
αστυνομική πρακτική περιπτώσεις, 
καίά τις οποίες ο αστυνομικός έχει 
yô  δικαίωμα και την ύποχρέωσι, εν 
όνόματι τού πνεύματος τής δικαιο
σύνης, που πρεπει νά πρυτανεύη 
σιΐς ενεργειες του, νά καταμηνύση 
ή οχετόν πράξαντα. Σέ μία σειρά 
νομικών παραβάσεων, ώς στοιχείον 
ολοκληρώσεως τούτων, ό Νόμος 
απαιτεί τον δόλο, τήν πρόθεσι τού 
δράστου, άλλως, εν περιπτώσει αμέ
λειας, η πράξι μένει ατιμώρητη. 
Προκειμένου, λοιπόν, περί αδική
ματος, ο αστυνομικός οφείλει να 
πεισθή περιττής προθέσεως τού δρά
στου, διότι άν όρμώμενος έκ πνεύμα
τος αυστηρας εφαρμογής ή έσφαλ- 
μενης ερμηνείας τών διατάξεων ή 
ευθυνοφοβιας, φερη τον έμφανώς έξ 
αμέλειας ενεργησαντα ενώπιον τού 
δικαστηρίου, τούτο μέν θά έκδώση 
την αθωωτική άπόφασι έλλείψει δό
λου τού κατηγορουμένου, αύτός, 
όμως,  ̂ θα υποστή τήν ταλαιπωρία 
τής δίκης (απώλεια πολυτίμου χρό
νου, έξοδα συνηγόρου, ψυχική οδύ
νη κ .λ .π .).

’̂'Αλλη κατηγορία αδικημάτων, 
τα οποία παρέχουν περιθώρια στούς 
ανδρες τών Σωμάτων ’Ασφαλείας 
νά διαδραματίσουν ένα ρόλο είρηνο- 
ποιού και επιεικούς διαιτητοΰ, είναι 
εκείνα, τα οποία διώκονται μόνον 
κατ’ έ'γκλησι τού παθόντος. Κλασικό 
παράδειγμα τέτοιων αδικημάτων, 
πού ό βαθμοφόρος μπορεί νά συμβι- 
βαση τουε αντιδικους, είναι οί περί- 
πτώσεις των συμπλοκών μέ απλές 
σωματικές βλάβες η εξυβρίσεις. 
Α^όγω τής ψυχικής ταραχής, ύπό 
τής οποίας κατέχονται οί άντίδικοι, 
είναι, συνήθως, πρόθυμοι νά συμ
φωνήσουν μέ τήν συμβουλή τού άρ- 
μοδίου ’Αξιωματικού. Έ τσ ι, απο
φεύγονται δοκιμασίες καί έξοδα.

Επίσης υφίσταται μία τάξι 
πταισματικών παραβάσεων, οί ό- ΐ 
ποιες προβλεπονται ύπό ’Αστυνο
μικών Διατάξεων. Προκειμένου περί ί 
τών παραβάσεων αύτών οί Διοικηταί 
Αστυνομικών Τμημάτων, ειδικών



Τμημάτων (Τροχούς κ.λ.π.) καί 
Σταθμών Χωροφυλακής, νομιμο
ποιούνται., δπως, σταθμίζοντες τις 

ί συνθήκες διαπράξεως, τήν προσω
πικότητα τοϋ παραβάτου καί τήν 
ειλικρινή μεταμέλεια τούτου, κατα
μηνύουν ή άπευθύνουν συστάσεις 
στον παραβάτη. 'Η  σκέψι διευρύν- 

: σεως τής διακριτικής εύχερείας των 
Διοικητών ’Αστυνομικών Υπηρε
σιών, ίνα δικαιούνται να άπευθύ
νουν συστάσεις έπί όλων τών πται
σμάτων καί τών έλαφρών πλημμε
λημάτων, προσκρούει στην άντί- 
δρασι τών τα άντίθετα φρονούντων, 
δτι, δηλαδή, δέν παρέχει ό θεσμός 
πλήρεις εγγυήσεις ορθής καί δικαίας 
χρήσεως τοϋ δικαιώματος αύτοΰ.

'Η  αυστηρά ή έπιεικής έφαρ- 
μογή τών διατάξεων ύπό τής 
’Αστυνομίας, έξ άλλου, είναι συνάρ- 
τησι ώρισμένων άντικειμενικών καί 
υποκειμενικών παραγόντων, δπως 
είναι: ό τόπος, ό χρόνος, οί κοινω
νικές συνθήκες, τό πολίτευμα τής 
Χώρας, τα ήθη καί τα έθιμα, ή 
έπάρκεια τής ’Αστυνομίας, ή ύπο- 
κειμενικότης τών άστυνομικών ορ
γάνων, ή στάσι τοϋ παραβάτου κ.λ.π.

'Η  πείρα διδάσκει δτι οί άκο- 
: λουθοΰντες ακραίες θέσεις, ύφίσταν- 
: ται τά έπίχειρα τής έξτρεμιστικής 
τακτικής των. Θά δοΰμε στή συνέ- 

• χεια τις αρνητικές πλευρές τής 
■ άτέγκτου καί σκληρας έφαρμογής 
1 καί άντίθετα τής ακράτου χαλαοό- 
τητος κατά τήν έφαρμογή τών Νό
μων.

Κατά τό λατινικό άπόφθεγμα 
«SUMMUM JUS SUMMA INJU
RIA», δηλαδή ΰψιστο δίκαιο, ΰψί- 
στη αδικία, ή ή άκρα δικαιοσύνη 
ίσοδυναμεΐ προς άκρα αδικία. Ή  
ρήσι αύτή μάς άποτρέπει άπό τήν 
τυφλή καί άκαμπτη έφαρμογή τοϋ 
ξηροΰ γράμματος τοϋ Νόμου καί 
μάς συμβουλεύει νά λαμβάνεται ύπ’ 
δψι καί ή ούσία τής πράξεως. Είναι 
δυνατή ή άπαρίθμησι μεγάλου άρι- 
θμοΰ περιπτώσεων, οί όποιες έξε- 
ταζόμενες μέ πνεύμα άκρας αύστη- 
ρότητος άποτελοΰν παράβασι εις 
βαθμόν πλημμελήματος, άλλά είναι 
φανερή ή υπερβολή. Θά άρκεσθοΰμε 
σε δύο παραδείγματα άπό τον 'Υγει
ονομικό Κανονισμό καί τον Ά γο- 
ρανομικό Κώδικα. "Αν καί διαθέτη 
σύστημα άποχετεύσεως τό κρεοπω- 
λεΐον, ό καταστηματάρχης έπλυνε 
τό δάπεδο μέ άποτέλεσμα ελάχιστα 
νερά νά έξέλθουν στο δρόμο. ’Επί
σης, άλλος καταστηματάρχης, έχει 
τοποθετήσει πινακίδες τών τιμών 
στά πωλούμενα είδη, άλλά κάποιο

άπό αύτά στερείται πινακίδος. *Η 
βεβαίωσι καί καταμήνυσι τών πα
ραπάνω παραβάσεων είναι καταφα
νώς σκληρή. 'Η  εύθυκρισία καί ή 
περίσκεψι τοϋ αστυνομικού θά δια
κρίνουν τήν παρανομία άπό τή νο
μιμότητα καί άναλόγως θά ένεργήση.

'Η τυφλή καί άτεγκτη έφαρμο
γή τών Νόμων προκαλεΐ κάποτε 
τήν άντίδρασι τοϋ κοινοΰ. Τοϋτο δέ 
είναι κοινωνικούς ασύμφορο, άφοΰ 
στόχος τής τηρήσεως τών Νόμων 
δέν είναι ή αϋξησι τοϋ άριθμοΰ τών 
μηνύσεων, άλλά ή προστασία τών 
συμφερόντων τοϋ άτόμου καί τής 
Πολιτείας.

'Υπάρχουν δμως, καί άρνητι- 
κές πλευρές τής χαλαράς έφαρμογής 
τών κανόνων δικαίου. Οί νοσταλγοί 
τών άντικοινωνικών πράξεων καί οί 
ρέποντες στήν παρανομία, παρερμη- 
νεύοντες καί έκμεταλλευόμενοι την 
έπιείκεια, γίνονται άσύδοτοι εις βά
ρος τών συνανθρώπων των. "Αλ
λωστε, ή ’Αστυνομία, προκειμένου 
νά φαίνεται συμπαθής στο κοινο, 
έχει κάθε συμφέρον νά έκδίδη άφει- 
δώς «συγχωροχάρτια». Τό άποτε- 
λεσμα, δμως, μιας τέτοιας τακτικής 
είναι εύνόητο: θά συνέβαλε στον 
αποπροσανατολισμό καί τήν κλιμά- 
κωσι τής παρανομίας καί θά προ- 
καλοΰσε τήν εύλογη άντίδρασι τών 
νομοταγών πολιτών, οί όποιοι επι
θυμούν τήν ήσυχία.

Θά φανή ίσως, περίεργο, δτι 
είναι δυνατόν νά κατηγορηθή ή 
’Αστυνομία γιά τήν χαλαρότητα 
τής έφαρμογής τών Νόμων, ή όποια 
χαρακτηρίζεται ώς παγίδα. Το επι
χείρημα τών κατηγόρων είναι το 
έξής: τό κοινό, ισχυρίζονται, λογω 
τής έπιεικείας, θεωρεί ώς άτονίσασα 
ή καταργηθεΐσα τήν έπιεικώς έφαρ- 
μοζομένη διάταξι. "Οταν, δμως, 
κάποιος καταμηνυθή μέ βάσι τή 
διάταξι αύτή, έξανίσταται καί ισχυ
ρίζεται δτι παγιδεύτηκε άπό τήν 
χαλαρότητα τής έφαρμογής.

"Αλλοτε μεσολαβεί ένας άλλος, 
αφανής γιά τον πολίτη παράγων, 
οπότε ή ’Αστυνομία δεσμεύεται νά 
έφαρμόση μέ κάποια άνεπιείκεια 
τον Νόμο. Πρόκειται γιά τις περι
πτώσεις πού άντικρούονται μέ τά συμ
φέροντα τών ιδιωτών. "Αν ή ’Αστυ
νομία παράλειψη τήν έφαρμογή, ό 
έχων συμφέρον άπό τήν καταμήνυσι 
είναι έτοιμος νά έξαπολύση τούς 
μύδρους του κατά τών άρμοδίων γιά 
παράβασι καθήκοντος κ.λ.π. Θά 
μνημονεύσωμε ένα παράδειγμα. 
'Ένας ιδιώτης κατασκευάζει μία

μικρή οικοδομική προσθήκη ή ένα 
υπόστεγο άνευ άδειας τής Πολεο
δομίας. Ό  καραδοκών γείτων κα
ταγγέλλει τήν πράξι στήν ’Αστυ
νομία. Έ ν τώ μεταξύ έκδίδεται ή 
άδεια, άλλά μέ χρονολογία μετα
γενέστερη τής κατασκευής. 'Η  
’Αστυνομία άντιμετωπίζει τό δίλημ
μα διότι τυπικώς ό κατασκευαστής 
διέπραξε παράβασι τοϋ Οίκοδομι- 
κοΰ Κανονισμού, άφοΰ έστερεΐτο 
άδειας κατά τήν κατασκευή.

Σχετικά μέ τήν αύστηρά ή έπι- 
εική έφαρμογή τών Νόμων οί 
άνδρες τής Χωροφυλακής διδάσκον
ται στή θεωρία καί τήν πράξι δτι 
ή κατευθυντήρια σκέψι πρέπει νά 
είναι πάντοτε ή ίση μεταχείρισι τών 
πολιτών ή ισόρροπη έφαρμογή τών 
Νόμων καί ή ΐσομερής δίωξι τών 
παραβατών. Τοϋτο, διότι τό άρθρον 
4 τοϋ Συντάγματος ορίζει δτι «Οί 
"Ελληνες είναι ίσοι ένώπιον τοϋ 
Νόμου». Καί τό άποδεικνύουν τά 
όργανα τής Χωροφυλακής στή κα
θημερινή πράξι ότι έχουν ένστερνι- 
σθή τήν «αρχή τής ισονομίας» δταν 
κατά τήν βεβαίωσι τών ποικίλων 
παραβάσεων δέν έπηρεάζοντα'ι έκ 
τής κοινωνικής θέσεως τής οικονο
μικής καταστάσεως τής πολιτικής 
τοποθετήσεως, τοϋ φύλου, τοϋ θρη
σκεύματος καί τής ύπηκοότητος 
τοϋ παραβάτου.

Πέραν τής αύστηράς ή έπιει- 
κοΰς έφαρμογής τοϋ Νόμου, τά 
όργανα τής Χωροφυλακής έπιδει- 
κνύουν ήρεμία καί ευγένεια έναντι 
τοϋ καταμηνυθέντος κατηγορουμέ
νου, ό όποιος δυνατόν νά συλληφθή, 
χρησιμοποιούν τήν πειθώ και την κα- 
λωσύνη καί τον μεταχειρίζονται 
άψογα καθ’ δν χρόνον «φιλοξενείται» 
στο άστυνομικό κατάστημα, δια- 
σφαλίζοντα ύπέρ αύτοΰ τά ύπό τής 
Ποινικής Δικονομίας άναπαλλο- 
τρίωτα δικαιώματα. 'Η  παραπανω 
μεταχείρισι θά άποτελέση θετικό 
βήμα στή βελτίωσι τών σχέσεων 
’Αστυνομίας καί κοινοΰ, διότι ό 
κατηγορούμενος ποτέ δέν θά λη- 
σμονήση τήν ταπεινωτική ή άψογη 
συμπεριφορά στο άστυνομ,ικο κα
τάστημα.

Οί άνδρες τής Χωροφυλακής 
στο δίλημμα τής αύστηράς ή έπι- 
εικοΰς έφαρμογής τοϋ Νόμου, γνω
ρίζουν δτι υπάρχει ή «χρυσή τομή» 
τοϋ ζητήματος, ή «λυδία λίθος» απο 
τήν όποια θά κριθή ή άποτελεσματι- 
κότης τής δραστηριότητος τοϋ Σώ
ματος πούεΰρίσκεται δπως πάντοτε 
στο μέσον: ούτε άκαμπτη αυστηρο- 
της, ούτε ύπερβολική έπιείκεια.
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Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ τού Μαΐά- 
μι, Σίντνεϋ Άρόνοβιτς, έρριξε μια 
ματιά ατό ρολόϊ του, συνοφρυώθηκε 
και στράφηκε στην γραμματέα του.

«Μοϋ κάνεις τή χάρη νά τηλε
φωνήσεις στον σπιτονοικοκύρη τής 
’Έθελ και νά τον ζητήσεις νά πάει 
νά την δει;» είπε. «’Ανησυχώ. 
Τέτοια ώρα πιά, θά έπρεπε νά μάς 
δώσει κάποιο σημείο ζωής».

Ή  ανησυχία τον ήταν δικαιο
λογημένη. ’Επί τρεις καί πλέον 
ώρες, εκείνο τό πρωινό τής Πέμ
πτης, 15 Δεκεμβρίου 1959, ό Άρό- 
νοβιτς αναρωτιόταν γιατί ή προϊ
στάμενη τής γραμματείας του, ή 
ήσυχη, γκριζομάλλα ’Έθελ Άϊόν 
Λίττλ, δεν είχε εμφανιστεί στη 
δουλειά της. "Ολα τά χρόνια, που 
αυτή ή λεπτοκαμωμένη, πενηντα- 
πεντάρα, γεροντοκόρη, εργαζόταν 
στον Άρόνοβιτς, δεν είχε παρα
λείψει ποτέ νά τηλεφο.ivrjasi στο 
γραφείο της, αν πρόκειταν νά αργή
σει, έστω καί λίγο. Τώρα, όμως, 
ήταν 12.25' καί ακόμη δεν είχε φα
νεί.

Ή  δεσποινίς Λίττλ κατοικούσε 
σ’ ένα μικρό, τετράγωνο, μονόροφο 
σπιτάκι, κάπου είκοσι μέτρα πίσω 
άπ’ τό μεγαλύτερο σπίτι τού νοικο
κύρη της, πάνω στην 31η 'Οδό,την 
φυτεμένη μέ φοινικιές. Κατοικούσε 
έκεϊ πολλά χρόνια καί ό νοικοκύρης 
της, ό κ. Α.Ε. Μπάνκς, πηγαινο
ερχόταν πάμπολλές φορές απ’ την 
πίσω πόρτα του μέχρι την μπροστι
νή πόρτα τής μις Λίττλ, για νά τής 
μεταφέρει κανένα μήνυμα ή νά τής 
κάμει κανένα θέλημα.

Σήμερα, θά τό έκανε αυτό γιά 
τελευταία φορά. "Οταν κανείς δέν 
τού άνοιξε τήν πόρτα, παρόλο πού 
έπέμεινε πολλή ώρα, ό κ. Μπάνκς 
μεταχειρίστηκε τό κλειδί πού είχε, 
σάν σπιτονοικοκύρης.

Πάνω στο μεγάλο, παλαιομο
δίτικο κρεβάτι, κειτόταν τό γυμνό 
πτώμα τής νοικάρισσάς του. Τά 
πόδια καί τά χέρια της ήταν ανοι
χτά, μέ τον κάθε καρπό καί τον 
κάθε άστράγαλο δεμένο μέ σκοινί 
καί στερεωμένο στον καθέναν από 
τούς τέσσερις στύλους τού κρεβατιού.

Ό  Μπάνκς, είχε τήν ευστροφία 
νά μήν αγγίξει τίποτα μέσα στο 
σπιτάκι. Κλείδωσε μάλιστα καί τήν 
πόρτα. Κατόπιν έτρεξε στο σπίτι 
του καί τηλεφώνησε στην Α σ τυ 
νομία.

ΑΝΑΜΕΣΑ στούς πρώτους 
: αστυνομικούς, πού έφτασαν επί τό

που, ήταν ένας νέος άντρας, πού

-λεγόταν Μάϊκλ Γκοντζάλες. Γεν
νημένος στή Νέα Ύόρκη, από πα
τέρα Αργεντινό καί μάνα ίταλοαμε- 
ρικανίδα, ό Γκοντζάλες, δέν μπορούσε 
νάτό ξέρει πώς, εκείνη τήν ώρα, άρχι
ζε τήν πιο σκληρή, τήν πιο παρατε- 
ταμένη καί πιο όνομαστή έρευνά 
του, μιά έρευνα πού θά τον έκανε πα
σίγνωστο στούς αστυνομικούς κύ
κλους τής Φλορίντα. Ή ταν μιά 
περίπτωση πού εκείνος, τελικά, θά 
έπαιζε τον κύριο ρόλο καί πού θά 
χρειαζόταν 13 χρόνια επίμονης δου- 
λιάς καί συλλογής στοιχείων, έως 
οτου μπορέσει νά συλλάβει τον δολο
φόνο.

Μώλωπες καί πληγές πάνω στο 
πρόσωπο τής Μις Λίττλ, έδειχναν 
πώς τήν είχαν δείρει άγρια. "Ενα 
σκοινί, γύρω στο λαιμό της, έδειχνε 
πώς τήν είχαν στραγγαλίσει. Πλη
γές στο στήθος της, έδειχναν πώς 
τήν είχαν μαχαιρώσει πολλές φορές 
καί υπήρχαν καί άλλα σημεία κα- 
κοποιήσεως.

01 αστυνομικοί ήταν σχεδόν 
σίγουροι, πώς ό φονιάς θά πρέπει 
νά ήταν εξαιρετικά ψηλός, πάντως 
πάνω από 1.80. Τό σχοινί πού είχε 
χρησιμοποιηθεί γιά νά δεθούν οι 
καρποί καί οί άστράγαλοι τού θύμα
τος, πάνω στούς στύλους τού κρε
βατιού, είχε κοπεί από τό κορδόνι 
τής γρίλλιας, στήν κρεβατομάκρα. 
Τό είχαν κόψει πάνω - πάνω, σχε
δόν ένα μέτρο καί ογδόντα άπό τό 
πάτωμα.

"Ενα άπό τά πιο αλλόκοτα ση
μεία τού εγκλήματος, ήταν ή κα
τάσταση τών κορδονιών αυτών. 
Ή ταν κομμένα, σάν νά είχε απο
φασίσει ό φονιάς νά έλευθερώσει 
τό θύμα του. Κι όμως, τό γεγονός 
οτι τά άκρα τής γυναίκας ήταν όλά- 
νοιχτα, όταν βρέθηκε τό πτέομα, 
πολλές ώρες μετά τον φόνο, έδειχνε 
οτι ή γυναίκα είχε ήδη πεθάνει, 
οτ αν έκοψαν τά σκοινιά, χειρονομία 
άπελευθερώσεως καθυστερημένη καί 
μάταιη.

Ή  νεκροτομή άποκάλυψε, οτ ι 
ίσως δέν είχε βιαστεί ή ’Έθελ 
Λίττλ, άλλα δέν υπήρχε άμφιβολία 
οτ ι ό φονιάς ήταν σεξουαλικά διε
στραμμένος σέ βαθμό μανίας.

Ο ΚΑΙΡΟΣ περνούσε καί δέν 
γινόταν καμιά πρόοδος στήν έρευνα. 
Οί βδομάδες γίνονταν μήνες καί οί 
μήνες χρόνια.

"Υποπτοι ήταν πολλοί καί πολ
λοί επίσης ήταν εκείνοι, πού πή
γαιναν αυθόρμητα νά ομολογήσουν 
τήν ένοχή τους. Ό  Γκοντζάλες καί

οί συνεργάτες του, δέν έπαψαν ποτέ 
νά συγκεντρώνουν τήν προσοχή τους 
σέ κάθε βιαστή, ηδονοβλεψία ή άλ
λον ύποπτο γιά σεξουαλικά εγκλή
ματα, πού αυλλαμβανόνταν στο 
Μαϊάμι.

Στο μεταξύ, 60 άτομα είχαν 
ομολογήσει την ένοχή τους γιά τον 
φόνο τής ’Έθελ Λίττλ. "Ολες αυτές 
οί ομολογίες άποδείχτηκαν ψεύτικες. 
Κατάντησε πιά απλή ρουτίνα γιά 
τον Μάϊκλ Γκοντζάλες, τό νά απο
καλύπτει γιατί, δ καθένας άπ’ αυ
τούς τούς αύτοκατηγορουμένονς φο
νιάδες, δέν είχε σκοτώσει τήν ’Έθελ 
Λίττλ.

«Δέν χρειαζόταν ποτέ πολλή ώρα, 
γιά νά άποκαλύψω τήν άπάτη. Είχα 
απλώς μερικές έρωτήσεις έτοιμες 
κι άπό έκεϊ καταλάβαινα άμέσως 
οτ ι ό άνθρωπος αυτός δέν είχε καμ- 
μιά σχέση μέ τό έγκλημα πού ισχυ
ριζόταν οτ ι έκαμε».

Μιά άπ’ αυτές τις κλασικές 
έρωτήσεις τού Γκοντζάλες, ήταν: 
«Τί χρησιμοποιήσατε γιά νά στραγ
γαλίσετε τό θύμα σας;». Οί έφη- 
μερίδες είχαν γράψει, κατά καιρούς 
οτ ι είχε χρησιμοποιηθεί ένα σκοινί 
τού έξαεριστήρα, τό πάνω μέρος μιάς 
πυτζάμας, τό κάτω μέρος μιάς πυ- 
τζάμας, ένα σεντόνι, ένα κάποιο 
σκοινί. "Ολα αυτά ήταν λανθασμένα. 
Καί έτσι, κανείς άπ’ όσους προσπα
θούσαν νά πείσουν τον Γκοντζάλες 
γιά τήν ένοχή τους, δέν άνέφερε τό 
πραγματικό μέσο τού στραγγαλι
σμού — τό κορδόνι τής γρίλλιας.

Ό  Γκοντζάλες, ένας λεπτοκα
μωμένος άνθρωπος, μέ κύρος, αλλά 
χωρίς αύταρχικότητα, ήταν φρέσκος 
στο Τμήμα ’Ανθρωποκτονιών, όταν 
τού άνέθεσαν τήν υπόθεση ’Έθελ 
Λίττλ. Καί συνέχισε νά άσχολεϊται 
μέ αυτήν ακόμη καί όταν όλοι οί 
άλλοι τήν είχαν ξεχάσει. ’Έτσι, σέ 
κάποια στιγμή, ήταν πιά ό μοναδι
κός άνθρωπος πού ήξερε αρκετά κα
λά τό πρόβλημα, δύστε νά μπορεί 
νά τό λύσει.

Κάπου 17 μήνες μετά τον φόνο 
τής ’Έθελ Λίττλ, ό Γκοντζάλες άνέ
λαβε τήν διαλεύκανση ενός άλλου 
άπαίσιου έγκλήματος. Μιά ελκυ
στική γυναίκα 33 χρονών, ή Τζοάνα 
Μπλοκ, χωρισμένη τρεις φορές καί 
μητέρα τριών παιδιών, βρέθηκε χτυ
πημένη, στραγγαλισμένη καί μα
χαιρωμένη, μέσα ατό διαμέρισμά 
της, στο 41 τής όδού Μαϊάμι.

Οί ύποπτοι δέν έλειψαν. τΗταν 
όλοι τους εραστές ή πρώην εραστές 
τού θύματος. Τελικά ή προσοχή 
τής ’Αστυνομίας συγκεντρώθηκε σέ
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Ό  δολοφόνος 

τής ’Έ0ελ Λίττλ 

κ α ί

τής Τζοάνα Μπλοκ

δύο φορτηγατζήδες. 'Ο ένας τους 
έβλεπε την κ. Μπλοκ τα Σαββατο
κύριακα και ό άλλος τις υπόλοιπες 
μέρες τής βδομάδας.

«'Ο ένας δεν γνώριζε τον άλ
λον», διηγείται ό Γκοντζάλες. «'Ο 
καθένας τους ξαφνιάστηκε οδυνηρά, 
μαθαίνοντας τον ρόλο, πού έπαιζε 
ο άλλος στην ζωή τής Τζοάνας».

Επ ΑΡΧΗ Σ, ένας απ’ τους πιο 
πρόθυμους βοηθούς στην υπόθεση 
Μπλοκ, ήταν ή Μαίρη Ά λίς  Μπράτ, 
κόρη ενός συνταξιούχου αστυνομι
κού, τον Φρέντ Μπράτ, και στενή, 
προσωπική, φίλη τού θύματος. ’Η  
Μις Μπράτ είχε πληροφορήσει τον 
Γκον τζάλες για τήν ύπαρξη των 
δύο φορτηγατζήδων εραστών.

Μια μέρα, τον καιρό πού οι ανα
κρίσεις βρίσκονταν στο φούντωμά 
τους, ή Μις Μπράτ έφθασε στο 
γραφείο τού Γκοντζάλες με μιά 
ακόμη πληροφορία. "Ενας άλλος 
φορτηγατζής, πού ερχόταν στο μπάρ 
δπου δούλευε ή Τζοάνα, είχε καυ
γαδίσει άγρια μαζί της, λίγες μόνο 
μέρες πριν τον φόνο της.

«Κάθησε, Μαίρη, καί πές μου 
δσο περισσότερες λεπτομέρειες μπο
ρείς», είπε ό Γκοντζάλες. 'Η  Μις 
Μπράτ κούνησε το κεφάλι.

«Δεν μπορώ. Βιάζομαι. 'Ο άρ- 
ραβωνιαστικός μου με περιμένει 
κάτω, μέσα στο αυτοκίνητο».

«'Ο αρραβωνιαστικός σου; Δεν 
τό ήξερα πώς παντρεύεσαι. Συγχα
ρητήρια».

'Ο Γκοντζάλες πρότεινε στήν 
Μις Μπράτ νά φέρει απάνω τον 
αρραβωνιαστικό.

«Θά ήθελα νά τον γνωρίσω. 
’Ίσως έχει νά μάς δώσει κι αυτός 
τίποτα πληροφορίες γιά τήν υπό
θεση. Γνώριζε τήν Τζοάνα;».

«Ναι, τήν γνώριζε, αλλά πολύ 
λιγότερο από μένα», είπε ή κοπέλα. 
«Δεν νομίζω πώς ξέρει νά σοϋ πει 
τίποτα γιά τήν ιδιωτική της ζωή. 
Δεν τήν γνώριζε καί τόσο καλά. 
Τήν έβλεπε μόνο δταν βρισκόταν

μαζί μου---- δταν περνούσαμε απ'
τό μπάρ γιά νά πιούμε κάτι καί ή 
Τζοάνα μάς σερβίριζε. Αλλιώς, 
δεν θά τήν ήξερε καθόλου».

τΗταν, τώρα, ’Άνοιξη τού 1964. 
Είχαν περάσει τεσσεράμισυ χρόνια 
απ’ τον φόνο τής ’Έθελ Λίττλ, τρία 
χρόνια απ’ τον φόνο τής Τζοάνας 
Μπλοκ. Καί οι δυο φόνοι έμεναν 
ακόμη ανεξιχνίαστοι. Παρόλο πού, 
στο μεταξύ, είχε εξιχνιάσει δεκά
δες άλλα εγκλήματα, ό Γκοντζάλες 
δεν είχε χαλαρώσει ούτε στιγμή τις 
προσπάθειές του νά ανακαλύψει ίχνη 
καί στοιχεία, γιά τις δυο αυτές δο
λοφονίες. Καί έτσι, αποφάσισε ξα
φνικά νά έρθει πάλι σ’ επαφή με 
τήν Μαίρη Ά λ ίς  Μπράτ, τρία 
χρόνια αργότερα, στά μέσα τού 
1964.

'Η  σύλληψη ενός ύποπτου, σε 
μιά άλλη περίπτωση, γιά επίθεση 
πάλι εναντίον γυναικός, προκάλεσε 
τήν προσοχή τού Γκοντζάλες. 'Ο 
άντρας αυτός σύχναζε στο ίδιο μπάρ, 
δπου δούλευε ή Τζοάνα Μπλοκ. Ό  
Γκοντζάλες ήθελε νά δει μήπως 
υπήρχε κάποια σχέση καί σκύφτηκε 
αμέσως νά ρωτήσει τήν καλύτερη 
πηγή πληροφοριών του, τήν Ά λίς  
Μπράτ.

Γιά μεγάλη του απογοήτευση, 
δμως, έμαθε δτι ή Ά λ ίς  Μπράτ — 
παντρεμένη τώρα — είχε πάει νά 
ζήσει με τον άντρα της σέ άλλη 
Πολιτεία.

Ό  Γκοντζάλες μεταχειρίστηκε 
άλλες πηγές, διαπίστωσε δτι ό ύπο
πτος τού 1964 δεν είχε καμμιά 
σχέση με τον φόνο Μπλοκ καί έτσι 
δεν χρειαζόταν πιά νά βρει τήν Ά λ ίς  
Μπράτ.

Π ΕΡΑΣΑΝ  ακόμα οχτώ χρό
νια. Τό Σάββατο, 22 ’Ιουλίου 1972, 
ό αστυνόμος Μάϊκ Γκοντζάλες κα
θόταν στο γραφείο του, δταν τό τη
λέφωνο χτύπησε. Τον ζητούσε ό 
Ουίλλιαμ Μάκ Έλρόϋ άπό τήν 
Αστυνομία τού Ντεκατούρ, ενός 
προαστίου τής Άτλάντα, στήν Τζόρ- 
τζια.

«’Έχουμε εδώ έναν τύπο, πού 
μάς έχει φάει τ ’ αυτιά δτι σκότωσε 
δυο γυναΐκεο στο Μαίάμι. Λέει πώς 
τήν μία τήν έλεγαν Λίττλ».

«’Έθελ Λίττλ», είπε ό Γκον
τζάλες με έξαψη.

Αργότερα έλεγε, πώς «ποτέ 
δέν ξέρεις ποιος απ’ δλους τούς 
τρελλούς, πού έρχονται νά ομολο
γήσουν, θά αποδειχτεί δτι είναι ο 
άνθρωπος πού γυρεύεις. Γ ι’ αυτό 
δέν έχασα ποτέ τον ενθουσιασμό μου, 
ακόμη καί γιά περιπτώσεις ομολο

γίας τού φόνον τής ’Έθελ Λίττλ».
Ό  αστυνόμος Μάκ Έλρόϋ είπε 

στον Γκοντζάλες, δτι τό άνομα τον 
άλλου θύματος ήταν Τζοάνα Μπλοκ. 
«Τήν έχεις ποτέ ακουστά;» ζήτησε 
νά μάθει. «’Ά ν  τήν έχω!» είπε ό 
Γκοντζάλες. «’Έχω κοτζάμ φακέ).[- 
λους καί γιά τις δυο υποθέσεις».

’Ίσως, μόνον ό Γκοντζάλες θά 
μπορούσε νά ξέρει πώς κανείς, πο
τέ, δεν έχει δοκιμάσει νά ομολογήσει 
συγχρόνως τον φόνο τής Έθελ 
Λίττλ καί τής Τζοάνας Μπλοκ.

«Πώς τον λένε αυτόν τον άνθρω
πο»; ρώτησε ό Γκοντζάλες.

«Βέρνον Ντέϊβιντ ’Εντουάρντς», 
είπε ο Μάκ Έλρόϋ. ’Ηταν, είπε, 34 
χρονών, γεννημένος στήν Άτλάντα  
αλλά είχε πάει στο Μαίάμι τό 1958, 
δταν ήταν 21 χρονών. Τό 1964 ξα- 
ναγύρισε στήν Άτλάντα, δπου εξα
κολουθούσε νά ζεί με τήν γυναίκα 
του.

«Είναι μπογιατζής», συνέχισε 
ο Μάκ Έλρόϋ «καί, μά τό Θεό, δέν 
χρειάζεται σκάλα γιά νά μπογια- 
τίζει ακόμα καί τό ταβάνι. Είναι 
ένα καί ένενηνταπέντε. "Ενα θηρίο».

Αυτό άρκούσε! rO Γκοντζάλες 
έκλεισε αμέσως θέση γιά τό πρώτο 
αεροπλανο, πού έφευγε γιά τήν 
Λτλαντα τό άλλο πρωί, μιά Κυ

ριάκέ]. Κατόπιν, έβγαλε τον φάκελ- 
λω ΟΥ-243166 καί δλα τά σκονι
σμένα χαρτιά, πού τον συνόδευαν. 
ΣυγκέντροΜε επίσης τά σημαντικό
τερα στοιχεία τής ύποθέσεως Μπλοκ.

Φτάνοντας στήν Άτλάντα, ακού
σε πρώτα μερικά στοιχεία γιά τον 
Εντουάρντς καί μετά ό άστννόμος 

Μάκ Έλρόϋ έφερε μέσα τον γιγαν
τόσωμο ύποπτο καί σύστησε τούς 
δυο άντρες.

«Είναι άλήθεια πώς, προχτές τήν 
νύχτα, είπες στήν γυναίκα σου δτι 
είχες σκοτώσει τήν ’Έθελ Λίττλ 
καί εκείνη σέ συμβούλεψε νά παρα
δοθείς στήν ’Αστυνομία;» τον 
ρώτησε ό Γκοντζάλες.

«Ναι, έτσι έγινε», άπάντησε ό 
Εντουάρντς. «Καί, μετά, τής είπα, νά 

φωνάξει τήν Αστυνομία. 'Η  γυναίκα 
μου τηλεφώνησε καί ήρθαν καί μέ 
πήραν».

Οί ερωτήσεις συνεχίζονταν μέ 
γοργό ρυθμό. Καί οι απαντήσεις 
εξακολουθούσαν νά έρχονται γεμά
τες άνατριχιαστικές λεπτομέρειες 
πού μόνον ό δολοφόνος μπορούσε 
νά ξέρει.

Ό  Γκοντζάλες έφερε πίσω στήν 
Φλοριντα τον Βέρνον ’Εντουάρντς, 
πού παραπέμφθηκε γιά τούς δυο 
φόνους τούς όποιους ομολογούσε :
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Τον φόνο τής ’Έθελ Λίττλ καί τής 
Τζοάνας Μπλοκ.

Οί αναμνήσεις τον Βέρνον ’Έν- 
τοναρντς άπό τον φόνο τής Τζοάνας 
Μπλοκ, ήταν πολύ πιο αόριστες απ' 
δ,τι για τον φόνο τής ’Έθελ Λίττλ. 
’Ακόμη κι εκείνη την νύχτα τον 
Ίονλίον 1972, δταν οί τύψεις τής 
σννειδήσεώς του τον είχαν άναγκά- 
σει να ομολογήσει τούς φόνους στην 
γυναίκα του, ό ’Έντοναρντς είχε 
διστάσει πολύ περισσότερο να μι
λήσει για την Μπλοκ, γιατί άπό 
μια ειρωνεία τής τύχης, το θύμα τον 
ήταν παλαιό φίλη τής γυναίκας τον.

Θέματα

πού

ένδιαφέρουν

τούς

συνταξιούχους

Ήλ'ια Σττυροττούλου  
Υ π ο μ ο ι ρ ά ρ χ ο υ

ΜΙΑ άπό τις περιπτώσεις σνν- 
ταξιοδοτήσεως, είναι αυτή πού άνα- 
φέρεται στούς άνδρες τής Χωροφυ
λακής πού άπομακρύνθηκαν άπό το 
Σώμα, ένεκα νόσον ή τραύματος 
τα οποία προήλθαν άναμφισβήτητα 
έξ αιτίας τής υπηρεσίας τους στη 
Χωροφυλακή, σέ καιρό ειρήνης. 
Αυτοί οί συνταξιούχοι, κατά τα 
σημερινά πάντοτε δεδομένα, παίρ
νουν τη σύνταξη πού προκύπτει 
άπό τον πολλαπλασιασμό τού ποσο
στού άνικανό τητάς τους επί τον 
συντάξιμο μισθόν πού αντιστοιχεί 
στο βαθμό τους.

Δεν θά έπεκταθούμε σέ περισ
σότερες λεπτομέρειες σχετικές μέ 
τον τρόπο καί τη διαδικασία γενικά 
πού άναγνωρίζεται αυτό τό δι
καίωμα, άφοϋ άναφερόμαστε σ’ αυ
τούς τούς συνταξιούχους γιά τούς 
όποιους τηρήθηκαν πλέον δλες οί 
προβλεπόμενες νόμιμες διατυπώσεις 
γιά την απονομή τέτοιας συντά
ξεως.

■Δεν συμβαίνει συχνά νά παντρεύεται 
άνυποψίαστη μιά κοπέλλα τον δο
λοφόνο τής φιλενάδας της.

Ή  κ. ’Έντουαρντς ήταν ή κόρη 
τού συνταξιούχου αστυνομικού, ή 
Μαίρη Άλ'ις Μπράτ, πού είχε τόσο 
πολύ βοηθήσει τον Γκοντζάλες, οτήν 
περίπτωση τής Τζοάνας Μπλοκ. 
Ή  ίδια εκείνη κοπέλλα, πού είχε πει 
στον Γκον τζάλες δτι ό άρραβωνια- 
στικός της, πού την περίμενε έξω 
απ’ τό Τμήμα, δέν μπορούσε νά 
βοηθήσει τήν έρευνα, επειδή «δέν 
ήξερε τήν Τζοάνα παρά λίγο μόνο. 
Τήν έβλεπε μόνον δταν ήταν μαζί

μου . . . δταν περνούσαμε απ’ τό 
μπάρ γιά νά πιούμε κάτι καί ή 
Τζοάνα μάς σερβίριζε. ’Αλλιώς δέν 
θά τήν ήξερε καθόλου . . .».

Τελικά, δέν χρειάστηκε κάν νά 
ομολογήσει τον φόνο τής Τζοάνας 
ό ’Έντουαρντς. Τό Δικαστήριο ακού
σε τήν λεπτομερή ομολογία τού 
φόνου τής ’Έθελ Λίττλ, δέχτηκε 
τήν ένοχή τού ’Έντουαρντς καί άπο- 
φεύγοντας μιά δεύτερη δίκη, τον 
καταδίκασε σέ ισόβια, ποινή, πού 
έκτίει τώρα στις Κρατικές Φυλακές 
τής Φλόριντα.

Τονίζεται παραπάνω, δτι τό 
ποσοστό τής άνικανότητας, δπως 
έχει προσδιορισθεϊ άπό τήν Α.Σ.Υ.Ε. 
αποτελεί τό ένα άπό τά δύο σκέλη 
(τό άλλο είναι ό συντάξιμος μισθός) 
πού προσδιορίζουν τή δίκαιου,αένη 
σύνταξη. ’Επειδή λοιπόν τό ποσο
στό αυτό παίζει σημαντικό ρόλο 
στον καθορισμό τού ύψους τής συν
τάξεως, ό συνταξιοδοτικός νομοθέ- 
της έκανε τήν πρόβλεψη τής δυνα
τότητας έπανεξετάσεως τών ενδια
φερομένων άπό τήν Α.Σ.Υ.Ε., γιά 
μία δμως καί μόνη φορά, δυνατό
τητα πού είχαν πάντοτε καί οί λαμ- 
βάνοντες πολεμική σύνταξη. Τήν 
επανεξέταση αυτή, μπορούν νά 
ζητήσουν οί συντ άξιο δοτούμεν οι γιά 
τήν παραπάνω αιτίαν, αν πιστεύουν 
δτι επιδεινώθηκε ή κατάστασή τους 
καί ή επιδείνωση αυτή οφείλεται 
στήν εξέλιξη τής νόσου ή τού τραύ
ματός τους γιά τά οποία πήραν τή 
σύνταξη, χωρίς νά έπιδράσανε άλλα 
άσχετα αίτια. ' Υπογραμμίζεται εδώ, 
δτι ή σύνταξή τους θά προσδιορισθεϊ 
μέ βάση τό νέο ποσοστό πού θά προ
κόψει άπό τήν επανεξέταση, χωρίς 
δμως νά άποκλείεται καί ή μείωση 
τής συντάξεως, αν τό ποσοστό αυτό 
είναι μικρότερο τού άρχικού ή καί 
ή διακοπή τής συντάξεως άν καθο- 
ρισθεϊ ποσοστό μικρότερο τού 25°/0, 
άν βεβαιωθεί δηλαδή βελτίωση καί 
δχι επιδείνωση τής καταστάσεως.
Μέ βάση τά έκτεθέντα, δσοι άπό 

τούς συνταξιούχους τής κατηγορίας 
αυτής πιστεύουν δτι επιδεινώθηκε 
πραγματικά ή κατάστασή τους, μπο
ρούν νά ζητήσουν τήν επανεξέτασή 
τους άπό τήν Α.Σ.Υ.Ε., άν βέβαια 
δέν τή ζητήσανε κατά τό παρελθόν, 
γιά τον προσδιορισμό ποσοστού ανι
κανότητας άνωτέρου τού άρχικού 
καί τήν απονομή συντάξεως μεγα
λύτερης απ’ αυτήν πού τούς δίνεται 
σήμερα. Γιά τό σκοπό αυτό, πρέπει 
νά υποβάλουν σχετικήν αίτηση προς

τήν ' Υπηρεσίαν Συντάξεων τού Γε
νικού Λογιστηρίου τού Κράτους 
(Δ ιεύθυνσιν 3ην Κάνιγγος 29 — 
Τ.Τ. 147 — Άθήναι), στήν όποια 
νά άναφέρουν τά συνταξιοδοτικά 
τους στοιχεία (άριθμός — χρονο
λογία πράξεως ή άποφάσεως ή δι
πλώματος απονομής συντάξεοος) καί 
τις λεπτομέρειες τής έπιδεινώσεως 
τής καταστάσεώς τους, όφειλόμενες 
άποκλειστικά στήν εξέλιξη τής νό
σου ή τού τραύματός τους, νά ζη
τούν δέ νά δια ταχθεί ή παραπάνω 
επανεξέτασή τους άπό τήν Α.Σ.Υ.Ε. 
καί ό κανονισμός στή συνέχεια με
γαλύτερης συντάξεως. Στήν αίτησή 
τους αυτή, πρέπει νά επισυνάψουν 
παράβολο Δημοσίου Ταμείου δρα
χμών 75 (υπέρ Δημοσίου) καί, άν 
έχουν, όποιοδήποτε έγγραφο στοι
χείο πού θά άποδεικνύει τήν επι
δείνωση ( ’Ιατρικές γνωματεύσεις 
κ.λ.π.).

' Υπογραμμίζεται καί πάλι, δτι 
τό δικαίωμα αυτό έχουν εκείνοι πού 
τούς άπονεμήθηκε σύνταξη, διότι 
κρίθηκε δτι τό τραύμα ή ή πάθησή 
τους προήλθαν άναμφισβή τητα εξ 
αιτίας τής υπηρεσίας τους στή Χω
ροφυλακή καί δχι δλοι εκείνοι πού 
απολύθηκαν γιά λόγους υγείας 
καί δέν τούς άπονεμήθηκε σύνταξη 
αυτής τής μορφής, άλλά συνταξιο- 
δοτηθήκανε μέ βάση τά χρόνια τής 
υπηρεσίας τους. Οί τελευταίοι, μπο
ρούν νά ζητήσουν τέτοια επανεξέταση 
μόνον εντός εξαμήνου άπό τής κοινο- 
ποιήσεως σ’ αυτούς τής πράξεως 
τής ' Υπηρεσίας Συντάξεων ή τής 
άποφάσεως τού ’Ελεγκτικού Συ
νεδρίου ή δταν ειδικός νόμος παρα
τείνει αυτή τήν προθεσμία (ήδη μέ 
τον Νόμο 698)77, υπάρχει δμοια 
παράταση μέχρι τής 19-9-1978), 
ή Α.Σ.Υ.Ε. δμως άναφέρεται γι’ 
αυτούς στήν άνικανό τητα πού είχαν 
τό αργότερο μέχρις έξη μηνέϋν άπό 
τής άπολύσεώς τους.
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ΞΟ ΧΡΟΝΙΑ ΜΝΗΜΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

γ αν, 'έπλεκαν γύρω τον τον θρύλο.
Η  προσφορά τον, προσφορά 24 

χρόνων, οικοδομούσε την ανεξίτηλη 
μνήμη. Κι όταν κίνησε για τό μεγάλο 
ταξίδι, τον Μάρτη τοϋ 1958, δ 
θρύλος θερίεψε κι έμεινε αυτός στην 
άδεια του θέση, γιά νά θυμίζει στους 
μεταγενέστερους, πώς από κεϊ πέ
ρασε ο Μονσχονντης.

ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗΣ
20 χρόνια μνήμης

Υπάρχουν μερικες μνήμες, πού 
μέσα στο γύρισμα τοϋ χρόνον, ξυ
πνούν στη θύμιση, συναισθήματα 
άφταστης συγκίνησης, μνήμες πού 
συγκλονίζουν τή θύμιση καί τό 
στοχασμό σαν ξαναζωντανεύουν δί
πλα μας πρόσωπα αγαπημένα, πρό- 
σωπα πού πρόσφεραν τή ζωή τους 
στην υπηρεσία τής κοινωνίας καί 
έφυγαν αφήνοντας καί τή στερνή 
πνοή τους άγωνιζόμενα στις επάλ
ξεις τοΰ χρέους. Είναι αυτές οί 
μνήμες ανεξίτηλες από τό πέρασμα 
τοϋ χρονου και μένουν υψωμένες 
σαν φωτεινοί όριοδεΐχτες, γιά νά 
οδηγούν τά βήματα, των όσων 
ακολούθησαν τήν πορεία τους, στήν 
τέλ,εια εκπλήρωση τοϋ καθήκοντος 
καί στήν προσφορά, στήν ανθρώπινη 
ύπαρξη, κάθε τι, πού μπορεί νά 
απαλύνει τον πονο και τήν αγωνία 
της.

Η  μνήμη τού Νικόλ.αου Μου- 
σχουντή, οδηγεί ατά βήματα τού 
χρέους όλους τούς συναδέλφους πού

μάχονται στον ίδιο στίβο, πού κά
ποτε έδινε εκείνος τις μάχες του. 
Το̂  στίβο τής κοινωνικής γαλήνης 
και τής προστασίας τοϋ κοινοονικοϋ 
συνόλου άπό άντικοινωνικές ένέο- 
γειες μελών του. Κι ο Νίκος Μου- 
σχουντής είχε κερδίσει όλες τις μά
χες πού έδωσε. ’Άλλοτε μέ τό χα
μόγελο, άλλοτε μέ θυσίες προαιοπι- 
κες, άλλοτε μέ τήν καρτερία του 
καί τήν υπομονή του κι άλλοτε μέ 
τήν προσφορά βοήθειας, συμπαρά
στασης, κουράγιου, σ όλους αυτούς 
πού μέτρησαν λάθος τή ζωή τους 
και ' διάλεξαν βρώμικο δρόμο νά 
βαδίσουν. Ετσι, σιγά — σιγά, έγινε 
ό άνθρωπος — προστάτης καί τοϋ 
κοινωνικού συνόλου, αλλά καί όλων 
αυτών που προσπαθούσαν νά γυοί- 
σουν ξανα στον δρομο τής τιμής καί 
τής αλήθειας. Ποτέ δεν κράτησε 
κάτι για τον ίδιο. Μόνο, κάπου — 
κάπου, κρατούσε γιά αμοιβή ένα 
πικρό χαμόγελό, πικρή ικανοποίηση 
για τη «χολή» που τοϋ προσφέρον- 
ταν, συχνά, όταν πρόσφερε, εκείνος, 
τό «μάνα». Τά χρόνια, πού πέρνα-

Μιά ζωή γεμάτη αγώνα

Ο Νίκος Μουσχουντής γεννήθη
κε τό 1905 στήν 'Αθήνα. Στή Χω
ροφυλακή κατετάγηκε τό 1924. Δέ
κα χρόνια αργότερα, τό 1934 φτάνει 
μέ μετάθεση, σάν Άνθνπασπιστής, 
στη  ̂ Θεσσαλονίκη. 'Έτσι, ή Θεσσα
λονίκη γίνεται ό τελευταίος καί 
πω όμορφος σταθμός τής ζωής του. 
Ο αγώνας' του άρχισε άπό τή Γε

νική Ασφαλεία. 'Αγώνας σκληρός 
εξαντλητικός, πού βάσταξε 24 όλό- 
κληρα  ̂ χρόνια. Μια ζωή σχεδόν, 
στήν υπηρεσία τής κοινωνίας τής 
Θεσσαλονίκης. Μια καρριέρα πού 
τελείωσε, ξαφνικά, όταν ό θάνατος 
τον τύλιξε γιά πάντα στήν αγκαλιά 
του. Ηταν τότε 'Αστυνομικός Διευ
θυντής Θεσσαλονίκης. Δέν είχε πο
τέ, όμως, έγκαταλείψει καί τό γρα
φείο του στή Γενική ’Ασφάλεια, 
ενα γραφείο, πού έκλεινε μέσα του 
όλη του τή ζωή καί τό μόχθο, όλες 
του τις αγωνίες καί τούς όραματι- 
σμούς. 'Η  κηδεία του ήταν ένα 
συγκινητικό λαϊκό προσκήνυμα, ένας 
παλλαϊκός χαιρετισμός τής κοινωνίας 
τής, Θεσσαλονίκης, στον άνθρωπο 
που μόχθησε, όσο κανείς άλλος, γιά 
τήν άσφάλειά της καί τήν ήσυχία 
της. Χιλιάδες στεφάνια, μυριάδες 
λουλούδια συνόδεψαν στο μεγάλο 
του ταξίδι τον Νικο Μουσχουντή.
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Στεφάνια πού τ’ απίθωσαν στο 
υγρό χώμα του τάφου του, χέρια 
άπ?ωϊκώ>ν ανθρώπων, χέρια άνθρώ- 
πων πού πόνεσαν καί βρήκαν στοργή 
και συμπαράσταση άτψ τον άνθρωπο 
πού έμεινε στην Ιστορία τής Χωρο
φυλακής σαν μοναδικό καί αξεπέ
ραστο φαινόμενο. Ή  γή τής συμ
πρωτεύουσας, ποτίστηκε μέ δάκρυα 
αβάσταχτης πίκρας, μνημόσυνο στη 
μνήμη του πού έπλαθε από εκείνη 
τή στιγμή τό θρύλο του.

20 χρόνια αργότερα

"Ολοι οι φίλοι, οι συνάδελφοι 
πού έμειναν καί οί εκπρόσωποι τής 
Χωροφυλακής, μαζεύτηκαν καί πάλι 
μπροστά στον τάφο του, τον περα
σμένο μήνα, συμμετέχοντας στο 
μνημόσυνο πού έτέλεσε ή Διεύθυνση 
Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, στον 
'Ιερό Ναό τής Ευαγγελίστριας. Στο 
μνημόσυνο καί στο τρισάγιο, πού 
τελέσθηκε στο τάφο του, χοροστά
τησε ό βοηθός ’Επίσκοπος Θεσσα
λονίκης, όύς εκπρόσωπος του κω
λυόμενου Μητροπολίτη καί παρέ
στησαν ή αδελφή τοϋ αξέχαστου 
Μουσχουντή, κ. Βρανά, οί συγγε
νείς του Νίκος καί Σπόρος Μου- 
σχουντής, ό Β.' Επιθεωρητής Χω
ροφυλακής ' Υποστράτηγος κ. Γεωρ. 
Μανωλάκος, δ Διευθυντής ’Αστυ
νομίας Θεσσαλονίκης Ταξίαρχος κ. 
Χρ. Σακελλάρης, ό ’Ανώτερος Διοι
κητής Κεντρικής Μακεδονίας Τα
ξίαρχος κ. Χαρ. ΙΙιάς, άλλοι ανώ
τεροι καί κατώτεροι, άπόστρατοι 
καί έν ένεργεία, αξιωματικοί Χω
ροφυλακής, αντιπροσωπείες άνδρών 
των ' Υπηρεσιών Χωροφυλακής Θεσ
σαλονίκης, καθώς καί πλήθος κό
σμου.

Μετά τό μνημόσυνο, μίλησε ό έ.ά. 
Συνταγματάρχης Χωροφυλακής κ. 
Καραμούζης, ό όποιος είπε μεταξύ 
τών άλλων καί τά εξής: «. ..Πρέπει 
νά ακουστούν, εδώ, σήμερα, λίγα 
λόγια απλά, λόγια, χωρίς ρητορι
σμούς, ίδια μέ τον απλό καί τα
πεινό χαρακτήρα εκείνου τοϋ άνδρα, 
πού τιμούμε παλιοί καί νέοι συνά
δελφοι, αυτή τή στιγμή. ’Εδώ), κον
τά στον τάφο του, στή γή τής Θεσ
σαλονίκης, πού γέμισε δλη τή ζωή 
του, τής Θεσσαλονίκης πού τον 
κρατά 20 χρόνια, στοργικά, στήν 
αγκαλιά της__  Υπήρξε αξεπέ
ραστος ως αστυνομικός, άφταστος 
ώς άνθρωπος. ’Ανεπανάληπτο υπό
δειγμα αστυνομικού, πού πέρασε 
δλα του τά χρόνια στήν Γενική 
’Ασφάλεια τής Θεσσαλονίκης, στήν 
δίωξη, δηλαδή, τοϋ κοινού εγκλήμα
τος. Ή  εποχή του, μπορεί νά ονο
μαστεί δικαιωματικά ώς έποχή 
Μουσχουντή, μιά καί κρατά τήν 
δική τον σφραγίδα ανεξίτηλη από 
τό πέρασμα τοϋ χρόνου. Είναι μιά 
λαμπρή έποχή γιά τά αστυνομικά 
χρονικά τής Θεσσαλ.ονίκης, πού τήν 
χαρακτηρίζει ή υπεράνθρωπη προ
σπάθεια τοϋ Μουσχουντή γιά τήν 
ευημερία τοϋ κοινωνικού συνόλου.. 
'Ο Νίκος Μουοχουντής προέτρεχε 
τής εποχής του. ’Έδειχνε ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον γιά τούς νέους, πού είχαν 
παραστρατήσει. Τούς περισσότερους 
δεν τούς απέδιδε στή δικαιοσύνη, 
τούς προστάτευε, τούς συμβού
λευε καί τούς έκαμε φίλους τον. 
Πάντα, ήταν ό ακούραστος προστά
της τοϋ κοινωνικού συνόλου καί ό 
μεγάλος φίλος τών ταπεινών. Δεν 
είχε ποτέ επιδιώξει κοινωνικές προ
βολές καί επιδείξεις, άλλά αφανής 
πρόσφερε κάθε ψυχική καί σωματική

του δύναμη στήν εκτέλεση τοϋ κα
θήκοντος__ ».

Τέλος, μίλησε δ έ.ά. Ταγματάρχης 
Χωροφυλακής κ. Χρ. Οίκονομό- 
πουλος, παλιός συνεργάτης καί φί
λος τοϋ αξέχαστου Μουσχουντή, 
δ όποιος μέσα σέ μιά ατμόσφαιρα 
δονούμενη από ρίγη συγκινήσεως, 
ε ίπε μεταξύ τών άλλων: « ...  .Τ ’ 
αναμμένα κεριά δεν έλειψαν από τον 
τάφο του κατά τή διάρκεια τής ει
κοσαετίας. Καί τούτο γιατί δ Μου- 
σχουντής αγάπησε τον άνθρωπο καί 
αγαπήθηκε από αυτόν δσο λίγοι.. ..

Ή ταν δραματιστής μιάς καλύτερης 
κοινοονίας καί μοχθούσε γι αυτόν 
τό σκοπό μέχρι καί τής τελευταίας 
του πνοής. Ή  απύθμενη καλωσύνη 
του εκδηλώνονταν αθόρυβα καί άγκά- 
λιαζε κάθε άνθρωπο. Ή  πονεμένη 
μάνα εϋρισκε στο πρόσωπό του τον 
προστάτη, γιά τό παραστρατημένο 
παιδί της καί δ παραστρατημένος 
νέος τον εξομολογητή του καί τον 
δδηγό του, γιά τήν υπόλοιπη ζωή 
του. Στή κηδεία του, χιλιάδες λαού 
τής Θεσσαλονίκης, έκλαψαν έναν 
πιστό καί αγαπημένο φίλο.. »Καί 
ό κ. Οίκονομόπουλος μιλώντας γιά 
τήν μνήμη του τελείωσε μέ τά εξής:

«Ό  Μουσχουντής καί πεθαμένος 
ζεί. Ζεί σάν θρϋλος στήν ιστορία 
τής 'Ελληνικής Χωροφυλακής καί 
ή ταφόπετρα πού τον σκεπάζει δο- 
νεϊται από τις αόρατες παρουσίες 
τοϋ uεναλείου του».



Π ρ ο λ η π τ ι κ ή
ο φ θ α λ μ ο λ ο γ ί α

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΤΖΗ, ’Επιάτρου Χωροφυλακής 
Χειρουργού ’Οφθαλμιάτρου

Η  Π ΡΟ ΛΗ Ψ ΙΣ εις τήν οφθαλμο
λογίαν έχει διπλήν έννοιαν, άφ’ 
ενός μέν τής έξαλείψεως των κιν
δύνων πού άπειλοϋν τό δργανον 
τής όράσεως, άφ’ ετέρου δε τής 
εγκαίρου διαγνώσεως νοσηρών κα
ταστάσεων ώστε ή θεραπεία ή ή 
βελτίωσις ή έστω και ή μη περαι
τέρω έπιδείνωσις να είναι δυνατή. 
Ή  σημασία τής προληπτικής όφθαλ.- 
μολογίας είναι πολύ μεγάλη καί ή 
αρχαία φράσις «προλαμβάνειν ή 
θεραπεύειν» έχει ιδιαιτέραν εφαρ
μογήν.

Ή  άσκησις τής προληπτικής οφ
θαλμολογίας δεν είναι άποκλειστι- 
κοτης των ειδικών οφθαλμιάτρων.
’Απεναντίας ανήκει καί εις τούς μη 
ειδικούς ιατρούς, ίσως περισσότερο 
σ αυτούς, ακόμη δε καί εις τούς μη 
ιατρούς δι’ άρκετάς περιπτώσεις.

Κατωτέρω θά καταβληθή προσπά
θεια νά άναφερθοϋν αί κυριώτεραι 
παθήσεις πού δυνατόν νά οδηγήσουν 
εις τύφλωσιν. Ή  γνώσις αυτών θά 
μπορέση νά δώση την ευκαιρίαν διά 
πρόληψιν διά τής εγκαίρου έπιση- 
μάνσεως, τής καταλλήλου θεραπείας 
καί τής καθοδηγήσεως τοϋ άσθε- 
νοϋς.

Κληρονομικά! ανωμαλίαν

"Ενας μεγάλος αριθμός όφθαλμο- 
λογικών παθήσεων, ευτυχώς ασυνη
θών άλλά ενίοτε σοβαρών, κληρονο
μείται έκ νοσούν των ή φαινομενικώς 
υγιών γονέων. Α ί κυριώτεραι εξ 
αυτών είναι τό παιδικόν γλαύκωμα, 
σύνδρομον MARFAN, ή μελαγ
χρωστική άμφιβληστροειδοπάθεια, 
ή άμαυρωτική ίδιοπία, ό κερατό- 
κωνος, ή άχρωματοψία, ό αλφισμός, 
ύψηλοϋ βαθμού διαθλαστικοί άνωμα- 
λίαι, τό ρετινοβλάστωμα. Ή  έμφά- 
νισις αυτών είναι πιο συχνή σε πε
ριπτώσεις συζύγων, πού τό γενεα
λογικόν δένδρον άμφοτέρων, πα
ρουσιάζει τήν ιδίαν πάθησιν, ή επί 
γάμου μεταξύ συγγενών. Ή  σημα
σία τής κληρονομικότητας εις τήν 
προληπτικήν Ιατρικήν έν γένει, είναι 
πολύ μεγάλ.η, σήμερον δε, γίνονται 
μεγάλαι έρευναι καί μελέται επί 
τοϋ θέματος αυτού, ώστε πιθανόν 
νά επηρεάσουν σημαντικά τήν μελ
λοντικήν πορείαν τής ιατρικής έπι-' 
στήμης.

Μία άλλη κατηγορία παθήσεων, 
αί όποίαι επηρεάζουν τήν κανονικήν

προκαλέσουν σοβαρές βλάβες εις 
τον οφθαλμόν. 'Η  πιο γνωστή εξ 
αυτών είναι η έρυθρά, ή όποια 
όταν προσβαλη τήν κυοφορούσα 
κατα τους τρεις πρώτους μήνες τής 
κυησεως, δυνατόν νά προκαλέση 
εις ̂  το εμβρυον καταρράκτην, μι- 
κροφθαλμον, καρδιοπάθειαν, κόφω- 
σιν,  ̂ διανοητική καθυστέρησιν. Εις 
αυτας τας περιπτώσεις ένδείκνυται 
διακοπή τής κυήσεως.

Επι παρουσίας συγγενούς κα
ταρράκτου, περιπτώσεις δηλαδή ο
πού τό νεογνόν γεννάται με καταο- 
ρακτην, εαν ο βυθός τοϋ οφθαλμού 
δεν βυθοσκοπείται καθαρά, ή χει
ρουργική επέμβασις πρέπει νά γίνη 
εγκαίρως ( εις ηλικίαν 6 μηνών) διά 
να προληφθή αμβλυωπία καί νυ
σταγμός.

Η  οφθαλμία τών νεογνών, ή 
οποία άλλοτε ήτο υπεύθυνος διά 
άρκετάς περιπτώσεις τυφλώσεως λό
γω επιπλοκών έκ τοϋ κερατοειδοϋς, 
σήμερον έχει περιορισθή σημαντικά 
χαριν τής προληπτικής εφαρμογής 
σταγόνων πενικιλλίνης ή νιτρικού 
αργυρου 1ο)ο, αμέσως μετά τήν 
γέννησιν.

'Η  όπισθοφακική ίνοπλασία, είναι 
άμφοτερόπλευρος πάθησις τοϋ αμ
φιβληστροειδούς, εμφανίζεται κατά 
τας πρώτας όλίγας ημέρας επί 
πρόωρων νεογνών καί οδηγεί εντός 
μερικών εβδομάδων εις τύφλωσιν. 
Διεπιστώθη δτι οφείλεται εις 
υπερβολικήν χορήγησιν οξυγόνου 
και αφότου καθωρίσθη ώς άνώτερον 
όριον ασφαλείας συγκεντρώσεως 
οξυγόνου 30—35ο ]ο, ή πάθησις 
αυτή πρακτικώς έξηφανίσθη.

Η  αμβλυωπία εξ άνοψίας είναι 
κατάστασις κατά τήν όποιαν ενώ 
δεν' υπάρχει οργανική οφθαλμική 
πάθησις ή οπτική όξύτης είναι 
μειωμένη. Πρέπει νά άναφερθή δτι 
ή λ.ειτουργία τής όράσεως άναπτύσ- 
σεται άπό τής γεννήσεως μέχρι 
τής ηλικίας τών 7 ετών. ’Εάν μέχρι 
τότε δεν άναπτυχθή. δεν είναι δυνα
τόν νά άναπτυχθή άργότερον. Δύο 
κυρίως είναι τά αίτια τής άμβλυω- 
πίας εξ άνοψίας: ό στραβισμός καί 
ή άνισομετρωπία.

Σ τ ρ α β ι σ μ ό ς

"Οταν ένα παιδί έχη στραβι- 
σμό, βλέπει διπλά τά άντικείμενα 
(διπλωπία), γεγονός πού τό ενο
χλεί. Προς άποφυγήν τής ενοχλη
τικής αυτής διπλωπίας μαθαίνει 
γρήγορα νά άποκλείη τήν εικόνα
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τοϋ οφθαλμού πού παρεκκλίνει και 
έτσι βλέπει μόνον την εικόνα τοϋ 
οφθαλμού πού κατευθύνεται ευθέως. 
Κατ’ αυτόν τον τρόπον μαθαίνει νά 
βλέπη με τον κανονικό οφθαλμόν, 
ενώ ό παρεκκλίνων ώς μη χρησι
μοποιούμενος «τεμπελιάζει» και 
δεν αναπτύσσει δρασιν ( έκτος άν 
έξαναγκασθή πρός τούτο διά καλύ- 
ψεως τού κανονικού οφθαλμού). 
Τό παιδί μεγαλώνει μέ ένα όργα- 
νικώς τελείως υγιές μάτι, πού 
κατ’ ουσίαν όμως είναι τυφλό, 
διότι δεν άνέπτνξε λειτουργικήν 
επικοινωνίαν μέ τα οπτικά κέντρα 
τοϋ έγκεφάλον.

Ά ν ι σ ο μ ε τ ρ ω π ί α

Είναι ή κατάστασις πού ή διά- 
θλασις των οφθαλμών διαφέρει ση
μαντικά μεταξύ των (τό ένα μάτι 
θέλει πολύ διαφορετικό γιαλί από 
τό άλλο). ’'Ετσι άν τό ένα μάτι εί
ναι κανονικό (έμμετρωπικό) τό παι
δί δέν χρησιμοποιεί τό άλλο, τό 
οποίο άμβλυωπεί. ’Εάν τό ένα μάτι 
είναι μυωπικό (βλέπει κοντά) καί 
τό άλλο ύπερμετρωπ ικό (βλέπει 
καλύτερα μακρυά), τό παιδί προ
τιμά τό μυωπικό διότι μέ αυτό βλέ
πει κοντά χωρίς προσπάθεια, ενώ 
διά νά δη μέ τό νπερμετρωπικό 
χρειάζεται νά καταβληθή προσπά
θεια. ’Εάν λάβωμεν ύπ’ οιριν μας 
άτι τά μικρά παιδιά ένδιαφέρονται 
περισσότερο γιά τά κοντινά τους 
αντικείμενα, παρά γιά τά μακρινά, 
τότε καταλαβαίνομε γιατί δέν χρη
σιμοποιούν τό νπερμετρωπικό μάτι 
έστω καί άν αυτό δέν παρεκκλίνη. 
Τό αποτέλεσμα καί έδώ είναι ή 
αμβλυωπία έξ άνοψίας.

Διά ταϋτα έπιβάλλεται έξέτασις 
τής οπτικής όξύτητος όλων τών 
παιδιών εις την προσχολικήν ηλι
κίαν, ώστε νά έφαρμοσθή έγκαίρως 
ή κατάλληλος αγωγή, διά νά έχη 
καλά αποτελέσματα.

Μέ τήν άνάπτνξιν τής βιομηχανίας 
αι επι τών οφθαλμών δυσμενείς 
έπιπτώσεις κατέχουν σοβαράν θέ- 
σιν. ’Έτσι άναφέρονται : τοξική
αμβλυωπία άπό μόλυβδο, καταρ
ράκτης λόγω υψηλής θερμοκρασίας 
ιδιαίτερα εις τούς έργαζομένους διά 
μακρό χρονικό διάστημα εις έργο- 
στάσια ύάλου (ποτήρια, γυάλινα 
πιατα κ.λ.π.) καί σιδήρου (άλυ- 
σίδες, μεταλλικά πιάτα κ.λ.π.), νυ
σταγμός έπί άνθρακορύχων. Ε π ί
σης τυφλωσις λόγω έγκαυμάτων, 
τραυμάτων, άλλοτρίων ένδοβολβίων 
σωμάτων και λοιπών ατυχημάτων.

Έπιπολής κερατϊτις (πόνος, έρυ- 
θρότης, φωτοφοβία) προκαλεΐται 
6—12 ώρες αργότερα μετά άπό 
έκθεσιν εις ύπεριώδη ακτινοβολίαν 
πού έκπέμπεται κατά τήν ηλεκτρο
συγκόλλησή μετάλλων ή κατά τάς 
χιονοδρομίας (λόγω άντανακλάσεως 
ύπεριωδών ακτινών άπό τήν έπι- 
φάνειαν τών χιόνων). Έ κ  τών ανω
τέρω πολλά δύνανται νά προλη- 
φθοϋν τελείως μέ τήν κατάλληλον 
κατατόπισιν τών έργαζομένων, τήν 
χρήαιν προστατευτικών ύάλων καί 
τήν ειδικήν παρακολούθησιν έκ μέ
ρους τοϋ Ιατρού τοϋ έργοστασίου.

Πολλά άτομα συνηθίζουν νά πα- 
παρατηροϋν ηλιακήν έκλειψιν μέ 
γυμνόν οφθαλμόν. Τό οπτικόν σύστη
μα τοϋ οφθαλμού μοιάζει μέ ένα 
γερό μεγενθυντικόν φακόν πού συγ
κεντρώνει τάς ακτίνας εις ένα μικρό 
σημείον έπί τής ώχρας κηλίδος τοϋ 
άμφιβληστροειδοϋς καί προκαλεϊ 
θερμικόν έγκαυμα εις τό σημείον αυτό. 
Τό αποτέλεσμα ποικίλλει άπό έλά- 
χιστη μείωσιν τής όράσεως μέχρι

σημαντική μείωσιν τής κεντρικής 
όράσεως (κεντρικόν σκότωμα). Τού
το δυνατόν νά προληφθή τή χρήσει 
προστατευτικών άπορροφητικών ύά
λων κατά τήν παρατήρησιν ηλιακής 
έκλείψεως.

Τέλος τό γλαύκωμα ένοχοποιεϊται 
δι ένα ποσοστόν 15 ο]ο τών τυ
φλώσεων εις άτομα άνω τών 50 
έτών. Τό χρόνων άπλοϋν γλαύκωμα 
δέν παρουσιάζει συμπτώματα εις 
τά άρχικά στάδια, δι’ αυτό καί έχει 
γραφεί άτι είναι ο άθόρυβος κλέ
πτης τής όράσεως. Οι άρρωστοι 
δέν ζητούν θεραπείαν μέχρις άργά, 
άλλά οι βλάβες πού βαθμιαίως 
δημιουργοϋνται είναι μόνιμες καί 
δέν άποκαθίστανται. Εις τάς περισ- 
σοτέρας περιπτώσεις τό γλαύκωμα 
είναι θέμα έγκαιρου διαγνώσεως 
καί θεραπείας. Δι αυτό πρέπει νά 
γίνεται κατά καιρούς ό κατάλληλος 
προληπτικός έλεγχος ύπό τών ειδι
κών οφθαλμιάτρων, ιδιαιτέρως έπί 
ύπάρξεως οικογενειακού ιστορικού 
γλαυκώματος.

Τ ά  ά ν τ ι β ι ο τ ι κ ά  A  
β ι η ν  ζ ω ή  μ α ς

ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ κρυολόγημα, τόν 
πρώτο πονοκέφαλο, τό παραμικρό αντι
παθητικό σπυρί, πού κάνει τήν έμφάνισή 
του στό πρόσωπό μας, δλες αύτές τις 
μικροανωμαλίες πού, πριν μερικά χρόνια, 
θά άφήναμε νά περάσουν μόνες τους, μέσα 
σέ λίγες  ̂μέρες, σήμερα τρέχουμε στό 
γιατρό καί ζητάμε θαυματουργά φάρμακα 
πού θά μάς άνακουφίσουν άμέσως. Τά 
φάρμακα αύτά πράγματι υπάρχουν: είναι 
τά αντιβιοτικά. ’Εμφανίστηκαν μετά τό 
δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο κι’ είναι στ’ 
αλήθεια άποτελεσματικά: θεραπεύουν. 
Ναί, άλλά μέ ποιό άντάλλαγμα;

Στην κοινωνία μας, άπό τήν έποχή πού 
άνακαλύψαμε τήν ύπαρξη καί τή δύναμή 
του, ό ύπ’ άριθ. 1 έχθρός είναι τό μικρό
βιο. Κι είναι βέβαιο δτι τ ’ άντιβιοτικά 
σκοτώνουν τά μικρόβια. Είναι, δμως, 
άπαραίτητο νά τά σκοτώσουμε δλα;

Ό  άνθρωπος είναι γεμάτος άπό μικρο
οργανισμούς, έξωτερικά καί έσωτερικά. 
Ζοϋν καί άναπαράγονται πάνω καί μέσα 
στό σώμα του, άπό τήν στιγμή τής γέν
νησής του, δταν, απόλυτα «άποστειρω- 
μένος», πρωτοβγαίνει σ’ ένα κόσμο γε
μάτο βακτηρίδια. ’Όμως οί μικροοργα
νισμοί αύτοί άποτελοΰν μέρος της άνθρώ- 
πινης οικολογίας. Ή  χρήση τών άντιβιο- 
τικών πού καταστρέφει τούς βλαβερούς 
μικροοργανισμούς, έξουδετερώνει ταύτό- 
χρονα καί τούς ύπόλοιπους μέ δύο λόγια 
διαταρασσει τή «μικροβιακή» μας Ισορ
ροπία. Σέ μιά στιγμή δπου δλοι άντιλαμ- 
βάνονται τόν κίνδυνο πού μάς άπειλεϊ 
από τήν διατάραξη της φυσικής ισορρο
πίας τοϋ περιβάλλοντος μας, πώς νά μήν 
άνησυχήσουμε διαπιστώνοντας δτι δια- 
ταράσσεται ή φυσική ισορροπία τοϋ έσω- 
τερικοΰ μας κόσμου, ή χλωρίδα καί ή

πανίδα τοϋ κορμιοΰ μας;
"Οπως είναι γνωστό, ορισμένα είδη 

βακτηριδίων, καταστρέφονται άπό ένα 
άντιβιοτικό, ένώ είναι άνθεκτικά σ’ ένα 
άλλο. 'Όμως καί μέσα στό ίδιο είδος 
βακτηριδίων μποροΰν νά ύπάρχουν «άτο
μα» άνθεκτικά στό άντιβιοτικό, πού σκο
τώνει τά ύπόλοιπα μέλη τής οίκογενείας 
τους. Τά άνθεκτικά αύτά άτομα, όχι μόνο 
δέν ύποκύπτουν άλλά, άντίθετα, δταν τό 
πλήθος τών άλλων έξαφανισθεΐ, βρί
σκουν χώρο γιά νά άναπτυχθοϋν περισ
σότερο, καί ν’ άναπαραχθοΰν μεταδίδον
τας στούς άπογόνους τους, σάν κληρο
νομικό χαρακτηριστικό, τήν άντοχή τους 
στό άντιβιοτικό.

Σήμερα, δύο άνθρωποι στούς έξη όφεί- 
λουν στά άντιβιοτικά τό δτι βρίσκονται 
ακόμα στη ζωή. Θά ήταν πραγματική 
καταστροφή άν ξαφνικά διαπιστώναμε 
δτι τά άντιβιοτικά έχουν γίνει πιά άχρη
στα. Γιά νά άποφευχθεϊ ό θανάσιμος 
αύτός κίνδυνος, μερικοί έπιφανεΐς έπι- 
στήμονες άρχισαν νά άντιδροΰν. «Ή  
άλόγιστη αύτή χρήση τών άντιβιοτικών 
πρέπει νά σταματήσει», διακηρύσσει ό 
καθηγητής Βιλαίν, διάσημος Γάλλος χει
ρουργός. Καί στό δοκίμιο πού έγραψε, 
άφιερωμένο στήν καταπολέμηση τών μο
λύνσεων, λέει δτι μπορεί νά μειωθεί κατά 

ή χρήση των άντιβιοτικών, χωρίς 
κανέναν άπολύτως κίνδυνο γιά τούς άσθε- 
νεϊς, πρός δφελός τους. Σύμφωνα μέ τόν 
δόκτορα Βιλαίν, οί άσθενεΐς πού πρέπει 
ν’ άπομονώνονται περισσότερο άπ’ δλους 
τους άλλους, είναι έκεινοι πού βρίσκονται 
υπό θεραπείαν μέ άντιβιοτικά, γιατί αύτοί 
κυρίως φέρνουν έπάνω τους έπικίνδυνα 
μικρόβια—τ’ άνθεκτικά— πού δέν πρέπει 
νά μεταδόσουν γύρω τους.
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k sp o d
Ένας αστυνομικός 
της τηλεοράσεως 
μιλάει με θαυμασμό 
γιά τούς άνδρες 
της Ελληνικής 
Χωροφυλακής

Συνέντευξη τοΰ διάση

μου "Ελληνα ήΦοποιοΰ 

Τέλη Σαβάλας που εν

σαρκώνει στην Τηλεό

ραση τον δαιμόνιο 

άστυνομικό Κ Ο Τ Ζ A Κ 

στο περιοδικό 

« Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η  

Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η Σ »
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Ο ΘΡΥΛΙΚΟΣ Κότζακ στή Ρόδο. 
Δίπλα του καί ένας άλλος θρυλικός αστυ
νομικός, ιδιωτικός ντέτεκτιβ, ό γνωστός 
«'Άγιος». Τούς έφερε στή Ρόδο, τό γύρι
σμα μιας νέας ταινίας τοϋ διάσημου 
"Ελληνα σκηνοθέτη Γιώργου Κοσμάτου. 
Ή  «’Επιθεώρηση . Χωροφυλακής», πα
ρακολουθώντας την έπικαιρότητα σέ όλους 
τούς τομείς της έλληνικής ζωής, πλησία
σε τον περίφημο, άπό τήν άστυνομική 
τηλεοπτική σειρά «Κότζακ», έλληνικής 
καταγωγής ήθοποιό Τέλη Σαβάλας, γιά 
μια συζήτηση γνωριμίας καί λίγες (απο
καλύψεις σχετικές μέ τήν νέα κινηματο
γραφική παραγωγή καί τή ζωή του σάν 
. . . .  άστυνομικοϋ. "Ας πάρουμε μέ τή 
σειρά, όμως, τα πράγματα.

ΡΟΔΟΣ 1959. Μια αναδρο
μή στο δμορφο ελληνικό 

νησί θυμίζει. . . .

Κινηματογραφικός πυρετός στή Ρόδο. 
Μεγάλα ονόματα τοϋ διεθνούς κινηματο
γράφου, όπως ό "Αντονυ Κουήν, ό Γκρέ- 
κορυ Πέκ, ή Τζία Σκάλα, ό Νταίηβιντ 
Νίβεν, ή Ειρήνη Παπά, ό "Αντονυ Κου- 
αίηλ, ό Τζ. Αή Τόμπσον καί άλλοι, γυ
ρίζουν τήν άξέχαστη κινηματογραφική 
ύπερπαραγωγή τά «Κανόνια τοϋ Ναβα- 
ρονε». Οί Ροδίτικες ομορφιές κάνουν τό 
γύρο τοϋ κοσμου, προβαλλόμενες σέ 
όλες τις κινηματογραφικές αίθουσες καί 
ή Ρόδος γίνεται γνωστή σέ διεθνή έπίπεδα.

ΡΟΔΟΣ 1978. «’Απόδραση 

στήν ’Αθήνα» και Κοσματος.

Μετά 19 χρόνια άπό τά «Κανόνια τοϋ 
Ναβαρονε» καί μιά νέα κινηματογραφική 
παραγωγή, τοϋ Γιώργου Κοσμάτου αύτή 
τή φορά, συγκεντρώνει ένα «κάστ» διά
σημων ηθοποιών πού μοιράζονται τούς 
ρόλους τής νέας του ταινίας. Ό  διάσημος 
Τέλη Σαβάλας, ό Ρότζερ Μούρ, ό Νταίη
βιντ Νιβεν, ή Κλαούντια Καρντινάλε, ή 
Στέφανι Πάουερ, ό Σέννυ Μπόνο, ό 
Έλλιοτ Γκούλντ καί πολλοί άλλοι γνω
στοί ηθοποιοί, ενσαρκώνουν τά πρόσωπα 
τής ταινίας. Γύρω τους, ζωντανεύουν 
ρόλους Γερμανών στρατιωτών — σέ ρό
λους κομπάρσων — οί . .. .Δόκιμοι ’Ενω
μοτάρχες τοϋ Παραρτήματος τής Σχολής 
’Ενωμοταρχών τής Ρόδου. Είναι μιά 
συμβολή τής Χωροφυλακής στή νέα κι
νηματογραφική αύτή παραγωγή, πού θά 
φερει ξανα τή Ρόδο στο έπίκεντρο τής 
κινηματογραφικής έπικαιρότητας.

Γιά τις άνάγκες τής ταινίας, πολλές 
Ροδίτικες περιοχές άλλαξαν χρώμα καί 
προσαρμόστηκαν στο περιβάλλον τής 
εποχής πού αναφέρει τό σενάριο. "Ετσι τό 
περίφημο ξενοδοχείο «Τών Ρόδων», πού 
πρόκειται νά καταδαφιστεϊ, προσαρμό
ζεται κατάλληλα στις άνάγκες τοϋ σένα- 
ριου, για να γυριστούν τά έσωτερικά τής 
ταινίας καί ή πανέμορφη Καλλιθέα, γί
νεται στρατόπεδο συγκεντρώσεως πού 
τό φρουρούν Γερμανοί στρατιώτες, πού 
δέν είναι άλλοι άπό τούς Δόκιμους ’Ενω
μοτάρχες, όπως παραπάνω γράψαμε.

Τριάντα χρόνια πίσω...

. ψ  αύι;° τ° στρατόπεδο συγκεντρώσεως 
η ιστορία τής ταινίας ζωντανεύει μιά 
εποχή πριν απο τριάντα καί κάτι χρόνια 
την εποχή τής κατοχής τοϋ Β.' Παγκο
σμίου Πολέμου. Καί μέσα σ’ ένα οίκο 
ανοχής οργανώνεται ή άντίσταση τών 
Κλληνων πατριωτών. Τά «κορίτσια» 

εκπαιδευμένα άπό ένα ριψοκίνδυνο Έλληνα 
πατριώτη, τό Ζένο, κλέβουν μυστινά, 
απο τους Γερμανούς αξιωματικούς καί 
στρατιώτες. Ο Ζένο, δέν είναι άλλος 
απο τον θρυλικό Κότζακ, τον Τέλη Σα- 
βαλας, που παίζει δίπλα στήν πάντα όμορ
φη Κλαούντια Καρντινάλε, πού ύποδύε- 
ται την Ελεάνα, τήν άγαπημένη τοϋ Ζένο.
, τη διανομή τών ρόλων, 6 Ρότζερ Μούρ 
αφήνει τον γνωστό, πιά, σέ όλους Σάϊμον 
X εμπλαρ καί ύποδύεται τον "Οττο Χέχτ, 
τό Γερμανό ταγματάρχη, διοικητή τού 
στρατοπέδου  ̂συγκεντρώσεως, όπου "Ελ
ληνες και ξένοι κρατούμενοι, δουλεύουν 
σκληρά για νά βγάλουν στήν επιφάνεια 
θησαυρούς μέ μεγάλη άρχαιολογική άξια. 
Ο Χεχτ είναι ό καλός Γερμανός ’Αξιωμα

τικός παύ πηγαίνει μέ τό μέρος τών Ε λ 
λήνων πατριωτών όταν σέ μιά έπίθεσή

Ή  φιλική κουβέντα μέ τον πρω
ταγωνιστή τής ταινίας, τον διά
σημο πιά ’Ελληνοαμερικανό ήθο- 
ποιο Τελ?Ί Σαβαλας, εξελίσσεται 
σε εγκάρδια συζήτηση πού ξε
περνά τον πάγο τών τυπικών φιλο
φρονήσεων και γίνεται άληθινή εξο
μολόγηση τών πλουσίων συναισθη
μάτων τοϋ Τέλη γιά τήν ’Ελλάδα 
καί τούς "Ελληνες.
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τους, μέ την βοήθεια των κρατουμένων, 
θά καταλάβουν το στρατόπεδο. Είναι μια 
ταινία πού θυμίζει τό περίφημο MASH, 
μια ταινία πού κυριαρχούν οί αντιήρωες, 
μέ πολλή σάτιρα καί πολλή δράση.

Τό σενάριο της ταινίας είναι γραμμένο 
άπό τον Έντουαρντ ’Άνχαλτ καί ή παρα
γωγή άνήκει στον Ντέηβιντ Νίβεν καί 
στον Τζάκ Βίνερ. 'Ο Γιώργος Κοσματος 
έχει διαλέ ξει για τούς άλλους ρόλους τον 
Ντέηβιντ Νίβεν, πού ένσαρκώνει τον

Ό  Τέλη Σαβάλας, δ Ρότζερ Μούρ, 
ή Κλαούντια Καρντινάλε καί ό Ρίτσαρντ 
Ράουντρν διάσημοι ηθοποιοί καί άπό τους 
πρωταγωνιστές τής ταινίας συζητοϋν φι
λικά καί φωτογραφίζονται μέ τούς άνδρες 
τής Χωροφυλακής, ή προσφορά των όποιων 
στο γύρισμα τής ταινίας υπήρξε πολ.ύτιμη 
κατά την ομολογία τόσο των Ιδίων, δσο 
καί των άλλων παραγόντων.

Μιά χαρακτηριστική σκηνή άπό 
τό γύρισμα τής ταινίας «’Απόδραση 
στήν ’Αθήνα» στήν πλατεία τής 
Ρόδου. Ό  διάσημος "Ελληνας σκη
νοθέτης Γιώργος Κοσματος μέ 

^  άγρυπνο μάτι παρακολουθεί τις
Μ λεπτομέρειες τής σκηνής γιά νά

φανεί οσο γίνεται άλ^ηθινή καί πει- 
▼ στική στον θεατή.
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άμερικανό καθηγητή Μπλαίηκ, τον Σόνυ 
Μπόνο γιά τον ρόλο τοΰ Μπροϋνο Ρο- 
τελλι, που με άλλους ξένους κρατουμένους 
ορέγονται τους αρχαιολογικούς θησαυρούς. 
Τή Ντόττι Ντέλ Μάρ, πού είναι έκτος 
απο προκλητική καί θαυμάσια δύτις, τήν 
υποδύεται ή Στέφανι Πάουερ.

( Το «στορυ» τής ταινίας έχει εύχάριστο 
τέλος, άφοϋ οί κρατούμενοι καί οΐ Έ λ- 
ληνες πατριώτες θριαμβεύουν μετά άπό 
μια σειρά δραματικών πολεμικών επιχει
ρήσεων καί οΐ άρχαιολογικοί θησαυροί 
σώζονται.

ΖΕΝΟ, ό τολμηρός 
σαμποτέρ . . . .

Στο «στρατόπεδο συγκεντρώσεως», 
ανα μέσα στα συρματοπλέγματα, στις 
σκοπιές, στούς . . . .  φρουρούς — Δόκιμους 
Ενωμοτάρχες — και στις κάμερες, ό 

Ταγματάρχης τοΰ Τμήματος Δημοσίων 
Σχέσεων τοΰ ’Αρχηγείου Χωροφυλακής, 
κ. Νικ. Κουτρουμπής, συνάντησε τό νέο 
πρόσωπό τού Τέλη Σαβάλας, τον σαμπο
τερ Ζενο, σε μια διακοπή τού «γυρίσματος)) 
όταν οί φωνές καί οί προβολείς είχαν χα
μηλώσει, για μια μικρή συζήτηση γύρω 
απο το θρυλικό Κότζακ, πού έκατομμύρια 
τηλεθεατές σ’ όλο τό κόσμο, περιμένουν 
με αγωνία τις νέες του περιπέτειες. Χω
ρίς το καθιερωμένο «γλειφιτζούρι» στο 
στόμα, ο Τέλη Σαβάλας, χαμογελάει στον 
φωτογραφικό φακό τής «Έπιθεωρήσεως
Χωροφυλακής» καί---- «’Εσείς, οί Έ λ-
ληνες αστυνομικοί, είστε οί καλύτεροι 
σ ολο το κοσμο. Είστε εύγενεις, εύσυ- 
νειδητοι και τό κυριώτερο. . . .  πραγμα
τικοί».

II συζητηση έχει αρχίσει μέ ζεστά 
'χαμόγελα, χωρίς πάγο καί έπιφυλάξεις.

Η, ερώτηση είναι γιά τήν διαφορά πού 
υπάρχει^ μεταξύ τού ηθοποιού άστυνομι- 
κοΰ καί τού πραγματικού αστυνομικού. 
«Είναι πιο εύκολο νά κάνεις τον άστυνο- 
μικό στή ταινία. Πολύ πιο εύκολο καί 
ευχάριστο απο το νά είσαι αστυνομικός. 
Στο κινηματογράφο, άν κάνεις ένα λάθος, 
ξαναγυρίζεις τή σκηνή καί μιά, καί δυό, 
καί όσες φορές χρειαστεί. Αύτή τήν εύ- 
χέρεια δεν τήν έχεις στήν πραγματικότητα. 
Έκεΐ^ κάθε λάθος μπορεί νάναι καί μιά 
μοψαια στιγμή γιά τον άστυνομικό. 
Κάθε παράλειψη μπορεί νά στοιχίσει τή 
ζωη. Είναι φοβερά δύσκολο νά είσαι 
αστυνομικός. Πολλές φορές άπαιτοΰνται 
θυσίες  ̂καί προσπάθειες υπεράνθρωπες. 
Στήν οθόνη τά πράγματα είναι πολύ δια
φορετικά. Τό μόνο πού κερδίζεις είναι 
νά νιώσεις ένα μέρος άπό τήν αγωνία τοΰ 
αστυνομικού καί τον μόχθο του γιά τήν 
διωςη τών εγκληματιών καί τών αντικοι
νωνικών στοιχείων. Πιστεύω ότι έχω 
νιώσει αυτή την άγωνία τού αστυνομικού 
και μπορώ και «ζώ» τή ζωή τους. Δέν 
είναι υπερβολή αύτό. Γ ι’ αυτό άλλωστε 
πιστεύω ότι όσοι παρακολουθούν καί άγα- 
άγαποΰν τον Κότζακ, είναι γιατί όταν 
τόν βλέπουν, αναγνωρίζουν ένα κομμάτι 
απο τόν ίδιο τους τόν έαυτό».

Αυτός είναι ό Κότζακ. Απλός, μέ τό 
χαμόγελό στά χείλη, τύπος γεμάτος καθη
μερινότητα. Είναι τό ίνδαλμα τών τηλε
θεατών όλου τοΰ κόσμου, τό «λιοντάρι 
χωρίς χαίτη» τών Γερμανών, ό «λόλυ— 
κ°π)) — ° «γλειφιτζουροαστυνομικός» 
τών Βρεταννών, ό έλληνοαμερικανός ήθο- 
ποιός πού μιλάει συνέχεια γιά τήν Ελλάδα

και την ελληνική καταγωγή του. Μιλάει 
Υ'-® το λειτούργημα τοΰ αστυνομικού μέ 
αγαπη και κατανόηση, σάν πραγματικός 
αστυνομικός, μιά καί στις ταινίες του 
ενσαρκώνει αύτούς τούς ρόλους μέ 
απόλυτη επιτυχία: «Είναι επικίνδυνο, άλ
λα καί ενδιαφέρον τό λειτούργημα ’ τού 
αστυνομικού. Πολλές φορές, θέλει πολύ 
ήρωϊσμό καί τόλμη ή εκτέλεση τού καθή
κοντος. Μπορώ να πώ, ότι ένας καλός 
αστυνομικός είναι ένας σύγχρονος ήρωας, 
μια και διακινδυνεύει τή ζωή του κάθε 
στιγμή και θυσιάζει πολλές άπό τις ώρες 
ι0υ ώρες δίκες του καί τις οικογένειας 
του για την δίωξη τών αντικοινωνικών 
στοιχείων καί τήν προστασία τού κοινω
νικούς συνόλου.^ "Ομως παράλληλα είναι 
και ομορφο ναναι κανείς αστυνομικός. 
Εχει την ηθικη ικανοποίηση ότι προσφέ

ρει. Και παντα ένας αστυνομικός προσφέ
ρει πολλά χωρίς καμμιά ιδιαίτερη άντα- 
μοιβή».

Σαβάλας και Κότζακ , . .

, Τι άλλο θα μπορούσε νά πει κανείς γιά 
τή ζωή τού άστυνομικοΰ. ’Ίσως τίποτα 
παραπάνω, άπό όσα μας είπε, ό διάσημος 
Τέλη Σαβαλας. Ο άνθρωπος πού έγινε 
ήθοποιός άπό. . . .σύμπτωση, σέ μιά άρκε- 
τα προχωρημένη ήλικία γι’ αύτό. Τό σπου
δαιότερο : Δέν-έπεδίωξε ποτέ νά γίνει 
ήθοποιος. Μετά τόν πόλεμο, σπούδασε 
ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο τής Κο- 
λουμπια, χωρίς ποτέ νά άκολουθήσει τό 
επάγγελμά τού ψυχολόγου, γιατί έγινε 
υπάλληλος τής ^Αμερικανικής Υπηρεσίας 
Πληροφοριών, ενώ μ.ετά άπό λίγα χρόνια 
ανελαβε^τήν παραγωγή τής πασίγνωστης 
εκπομπής τοΰ ραδιοτηλεοπτικού δικτύου 
ABC, τής ς«Φωνής τής ’Αμερικής». Ή  
συνεχεία τής ζωής του άποτελειται άπό 
μιά οικονομική καταστροφή : Σάν ιδιό
κτητης καλοκαιρινού θεάτρου βρίσκεται 
χρεωμένος μέ πολλές εκατοντάδες χιλιά- 
δες δολλάρια, πράγμα πού τόν άναγκάζει 
να δουλέψει, στα έπόμενα δυό χρόνια, σάν 
καθηγητης σε̂  διάφορα νυχτερινά γυμνά
σια. Κάπου εδώ, βγαίνει «στον αέρα», 
εμφανίζεται δηλαδη, εντελώς τυχαία σ’ 
ενα τηλεοπτικό πρόγραμμα καί λίγο αργό
τερα έρμηνεύει ^ένα βασικό ρόλο δίπλα 
στον Μπάρτ Λάνκαστερ, στον «Φυλακι
σμένο̂  του Αλκατραζ». Ή  άρχή έχει γίνει 
για τον Σαβαλας, πού στη συνέχεια έρ
μηνεύει διάφορους μικρούς^ρόλους σέ μέ
τριες ̂  ταινίες, πού έ'χουν σάν κατακλείδα 
το ξύρισμα τών λιγοστών μαλλιών του 
και την^καθιέρωση τού δικού του, πλέον, 
τύπου, όταν έρχεται ή στιγμή τής έπιτυ- 
χ^ας· Σε μια αστυνομική σειρά, ύποδύεται 
τον άστυνομικό Τέο Κότζακ καί καθιερώ- 
νεται. Γίνεται η ενσάρκωση τού άστυνομι- 
κού, χωρίς τις μυθώδεις ύπερβολές, μέ όλα 
τά  ̂στοιχεία καί τά γνωρίσματα ένός κοι
νού ανθρώπου, πού ζεί μέσα στο κοι
νωνικό σύνολο καί αντιμετωπίζει διάφορα 
προβλήματα στά όποια άντιδρά, όπως 
ο καθένας μπορεί νά άντιδράσει. ’Απαραί
τητο στοιχείο καί τό χιούμορ μαζί μέ τό 
αναγκαίο «γλειφιτζούρι» καί τις άπρό- 
βλεπτες πρωτοτυπίες καί αύτοσχεδια- 
^ ύ ς  ΊΓρία χρόνια μετά, σήμερα δηλαδή, 
ο. Γεο Κότζακ — Τέλη Σαβάλας, συγκεν
τρώνει γύρω του έκατομμύρια θαυμαστές 
και υπόσχεται μιά θαυμάσια έρμηνεία τού 
ρολού τού Ζενο, στήν νέα υπερπαραγωγή 
τοΰ Γιώργου Κοσμάτου.
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ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ - ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

' Ε π ι μ έ λ ε ι α  :
Σ π ΰ ρ ο ς  Τ ζ έ τ ζ ι α ς  Πολ. 'Υπάλληλος Χωροφυλακής

ΜΕ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ της Ελληνικής 
’Αεροπορίας πραγματοποιήθηκε στις 19- 
3-1978 στό Γκολφ τής Γλυφάδας ό έτή- 
σιος άγώνας σέ ανώμαλο έδαφος, των 
Ενόπλων Δυνάμεων καί Σωμάτων ’Ασφα
λείας, άποστάσεως 4000 μ. καί 8000 μέ
τρων.

Στους άγώνες πήραν μέρος περίπου 
120 δρομείς. Σύμφωνα μέ τόν κανονισμό, 
κάθε "Οπλο καί Σώμα δικαιούται νά πά
ρει μέρος μέ δέκα τό πολύ άθλητές. Πρέ
πει νά σημειωθή δτι στους άγώνες δέν 
ύπάρχει όμαδική κατάταξη, ή όποια 
άπό χρόνια έχει καταργηθή, καί δτι μετά 
τήν «κούρσα» τών 8000 μέτρων άπό τούς 
νικητές θά έπιλεγοϋν καί οί δρομείς καί θά 
τρέξουν στούς άγώνες τού ΣΙΣΜ πού θά 
γίνουν στή Ρώμη άπό 4 έως 8 ’Απριλίου.

Μετά τό τέλος τής προσελεύσεως τών 
έπισήμων προσκεκλημένων καί τών αντι
προσωπειών τών ΕΔ —ΣΑ έγινε ή παρά
ταξη τών άθλητών, ή έπαρση τής σημαίας 
καί ή κήρυξη τών άγώνων άπό τόν Ύπαρ- 
χηγό ΓΕΑ 'Υποπτέραρχο κ. Γεώργιο 
Τρακάκη.

Τό πρώτο άγώνισμα πού πραγματοποιή
θηκε μέ συμμετοχή 20 άθλητών ήταν ό 
δρόμος τών 4000 μέτρων.

Μετά άπό μιά θαυμάσια κούρσα έπρώ- 
τευσαν οί:
1) Φ. Λυκοστράτης (’Αεροπορία) 13 Ί 6 "6
2) Κ. Όβσανιάν (Στρ. Ξηράς) 13'25"0
3) Λ. Όλίδης (Στρ. Ξηράς) 13'32"4

Στή συνέχεια μετά τόν καθιερωμένο 
έλεγχο τών άθλητών άπό τόν έφορο έγινε 
ή έκκίνησι τής κούρσας τών 8000 μέτρων, 
μέ συμμετοχή 30 άνεγνωρισμένων άθλη
τών.

Ό  Πέτρος Παπαγεωργίου τής Χωρο
φυλακής ήταν ό άθλητής ό όποιος έντυ- 
πωσίασε στό άγώνισμα αν καί κατέκτησε 
τό χάλκινο μετάλλιο, μέ χρόνο 24'36"8. 
Στό τελευταίο χιλιόμετρο ό Φώτης Κούρ- 
της άθλητής τής Χωροφυλακής, έπίσης, 
χάρις στήν ταχύτητα καί τήν έμπειρία 
του, κέρδισε γιά μιά άκόμα φορά τόν τί
τλο μέ χρόνο 24Ί6"0, μέ μικρή διαφορά 
άπό τόν δεύτερο Σ. Νάκο τού Στρατού 
Ξηράς 24Ί6"6.

Μετά τό τέλος τών άγώνων έγινε ή 
άπονομή τών έπάθλων στούς νικητές 
στά 4000μ. άπό τόν ΓΓΑ κ. Κων. Παπα
ναστασίου, καί στά 8000 μ. άπό τόν 'Υπο
πτέραρχο κ. Γεώργιο Τρακάκη.
Στούς έφετεινούς άγώνες πήραν μέρος 
άθλητές —δρομείς τής Χωροφυλακής, 
τού Στρατού Ξηράς, τής διοργανώτριας 
’Αεροπορίας, τού Λιμενικού Σώματος καί 
τής ’Αστυνομίας Πόλεων.

Τούς άγώνες παρακολούθησαν αντι
προσωπείες τών "Οπλων καί Σωμάτων 
καθώς καί πολλοί έπίσημοι. ’Από πλευράς 
Χωροφυλακής έτίμησαν μέ τήν παρουσία 
τους τούς άγώνες ό Διοικητής τής ΣΟΧ. 
Ταξίαρχος κ. Έμμ. Δρακάκης καί άλλοι 
άΡιιτιιιπτικοΐ τού Σώματος.
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Π Α Ν Ε Υ Ρ Ω Π Α ΪΚ Ο Ι
Α Γ Ο Ν Ε Σ
Κ Λ Α Σ Σ Ι Κ Ο Υ
Α Θ Λ Η Τ Ι Σ Μ Ο Υ
Κ Λ Ε Ι Σ Τ Ο Υ
ΣΤΙΒΟΥ

Κατέπληξε τό αθλη
τικό φαινόμενο 

«Γ ιατσένκο»
Μπροστά σέ 35000 περίπου θεατές μέσα 

στό θαυμάσιο κλειστό στάδιο τού «Παλά- 
τσο—Ντέλ—Σπόρ,» τού Μιλάνου, στό δι
ήμερο των αγώνων άπό 13 έως 15 Μαρτί
ου καί έκατομμυρίων τηλεθεατών σ’ όλό- 
κληρο τόν κόσμο πραγματοποιήθηκε τό 
9ο Εύρωπαϊκό πρωτάθλημα κλειστού 
στίβου. Στούς αγώνες πήραν μέρος διά
σημα ονόματα τού κλασσικού άθλητι- 
σμού άπό 17 Χώρες τής Ευρώπης.

Εκτός τών άλλων έπιδόσεων καί τού 
παγκοσμίου ρεκόρ πού πραγματοποίησε 
ή Γερμανίδα Μάρλυς Έλσνερ στά 60μ. 
γυναικών μέ χρόνο 7Ί2, αυτό πού προ
ξένησε ρίγη συγκινήσεως σ’ ολόκληρο 
τόν κόσμο ήταν τό νέο παγκόσμιο ρεκόρ 
στό ύψος άπό τόν Σοβιετικό άλτη 19χρονο 
Βλάντιμιρ Γιατσένκο μέ 2.35μ. Ό  Για- 
τσένκο πού τό ύψος του είναι 1.92μ καί 
ζυγίζει 80κιλά, ήλθε στό Μιλάνο για τήν 
πρώτη του διεθνή εμφάνιση σέ άγώνες 
τής Εύρώπης μέ άτομικό ρεκόρ 2.26 μ.

Ξεκίνησε τήν προσπάθειά του στά 
2.10μ. όπου καί τά πέρασε μέ τό δεύτερο 
άλμα του, στή συνέχεια πήδησε 2.15μ. 
μέ τήν πρώτη, 2.18μ. μέ τήν δεύτερη προσ
πάθεια, άφησε τά 2,21 μ. καί έπανήλθε 
όταν ό πήχυς ήταν στά 2,23μ. όπου και 
τόν πέρασε μέ τό δεύτερο άλμα του, τά 
2,27μ. μέ την δεύτερη καί τά 2,29 μ.’καί 
2.31 μ. μέ τήν δεύτερη, καί ένώ ό κόσμος 
χειροκροτούσε θερμά τόν μεγάλο άθλητή 
ό πήχυς είχε άνέβη στά 2.33μ. καί έκείνη 
τήν στιγμή ό ιπτάμενος Γ ιατσένκο καταρ
ρίπτει τό παγκόσμιο ρεκόρ μέ 2.33 μ. 
Καί πριν καλά - καλά καταλάβουν οί 
θεατές τί έγινε ό 19χρονος άλτης τό 
«φαινόμενο» αύτό τού κλασσικού άθλη- 
τισμοΰ, στό 20ο άλμα του καταρρίπτει 
γιά δεύτερη φορά τό παγκόσμιο ρεκόρ 
μέ νέα έπίδοση 2.35 μέτρα.

’Εκτός τών δύο αύτών ρεκόρ πού άνα- 
φέραμε σημειώθηκαν έπίσης δύο φορές

ρεκόρ άγώνων στά 1500μ. άνδρών, μέ 
τόν Φινλανδό δρομέα Λοϊκάνεν μέ χρόνο 
3 38 2. καί στό ύψος γυναικών μέ τήν 
Ιταλίδα Σιμεόνι 1.94μ. Εντυπωσιακά 

ήταν καί τά άλλα άποτελέσματα τών άγώ
νων:

Α Ν Δ Ρ Ω Ν
60μ. Κολεσνίκωφ (ΕΣΣΔ) 6"64 400μ ■ 

Μενέα (Ίταλ.) 46"51, 800μ.: Τάσκινεν 
(Φινλ.) 1'47"4, 3000μ. Ρύφφελ (Έλβ.) 
7 49 5, 60μ. έμπ. Μύνκελτ (ΛΔΓ) 7 65μ 
Μήκος: Σζάλμα (Ούγγ.) 7.83μ., Τριπλοϋν 
Πισκούλιν (ΕΣΣΔ) 16.82μ„ Έπί-κοντώ: 
Σλουσαρσκυ (Πόλων.) 5.45μ„ καί Σφαι
ροβολία: Στάλμεργκ (Φινλ.) 20.48 μ.

Γ Υ Ν Α Ι Κ Ω Ν
400μ. Σιντόροβα (ΕΣΣΔ) 7Ί2, 800μ.: 

Κλαμεζινσκυ —Μπρύνς (ΛΔΓ) 20'23" 
1,500 μ., Σιλαΰ (Ρουμ.) 407Τ'. 60 μ. 
εμπ. Κλήρ (ΛΔΓ) 7 '94, Μήκος: Νιγκρί- 
νοβα (Τσεχ.) 6.62μ. καί Σφαιροβολία: 
Φιμπιγκέροβα (Τσεχ.) 20,67μ. Άπό 'Ελ
ληνικής πλευράς τά πράγματα δέν πήγαν 
καί τόσο καλά. Ο 26 χρονος άλτης στό 
αλμα έπί κοντω Ήλίας Σακελλαριάδης 
δεν πέρασε τά 5 μέτρα. Πρόσφατη έπι- 
δοση του τό 5.16 μ.

Η δεύτερη Ελληνική συμμετοχή ό 
Γιώργος Καπερωνης μέ τό 15.73 μ.' στό 
τριπλούν πλησίασε τό έφετεινό ρεκόρ 
του άλλά φάνηκε άνέτοιμος γιά κάτι καλ
λίτερο.

Τήν έπομένη τής «αύλαίας» τού 9ου 
Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος έγινε 
στό ίδιο στάδιο τού «Παλάτσο ντέλ 
Σπορ «ή πρώτη μεγάλη συνάντηση κλει
στού στίβου μεταξύ Εύρώπης —’Αμερι
κής.

Από τά 21 άγωνίσματα τού προγράμ
ματος οί Εύρωπαϊοι άθλητές καί άθλή- 
τριες κατάκτησαν 12 πρώτες νίκες σέ 14 
αγωνίσματα. Αν καί κουρασμένοι οί 
αθλητές άπό τό προηγούμενο άθλητικό 
διήμερο τού Πρωταθλήματος δημιούρ
γησαν πολλές έκπλήξεις καί έφεραν ικα
νοποιητικά άποτελέσματα.

Η Αμερικανική ομάδα δέν παρουσία- 
σε μεγάλο ενδιαφέρον μιά καί έλειπαν 
από τήν σύνθεσή της τά μεγάλα άτοΰ.
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Φϋοτο- επικαιρότηρ- φώτα-επικαιρότηζ
ΕΠΙΤΥΧΙΑ σημείωσε ό άποκριατικος χορός 

τοϋ 'Ομίλου Φίλων Χωροφυλακής Βορείων 
Προαστείων Πρωτευούσης, πού έγινε τον περα
σμένο μήνα στο ξενοδοχείο Άπέργη τής Κηφι
σίας, μέ την συμμετοχή πολλών δημοφιλών 
καλλιτεχνών. Ή  κ. ’Άν. Δήμα, Πρόεδρος τοϋ 
"Ομίλου, εύχαρίστησε τούς προσκεκλημένους, 
για την παρουσία τους, καί άναφέρΟηκε στις 
δραστηριότητες τοϋ 'Ομίλου. Παρέστησαν στον 
χορό ό 'Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Άν. 
Μπάλκος, ό 'Υπουργός Παιδείας κ. Βαρβιτσιώ- 
της, ό Γεν. Γραμματεύς τοϋ Υ.Δ.Τ. κ. Κων]νος 
Σαψάλης, ό ’Αρχηγός Χωροφυλακής ’Αντιστρά
τηγος κ. Μιλτ. Άργιάννης, ό τ. ’Αρχηγός Χω
ροφυλακής ’Αντιστράτηγος έ.ά. κ. Νικόλαος 
Κουτσιανας καί ό τ. Α.’ 'Υπαρ/ηγός Χωροφυ
λακής ’Αντιστράτηγος έ.ά. κ. ’Αγησίλαος Κων- 
σταντουδάκης, οί Α.' καί Β.' Ύπαρχηγοί Χω
ροφυλακής ‘Υποστράτηγοι κ.κ. Νικόλαος Λι- 
νάρδος καί Διονύσιος Σέρρας, ό Γ.' ’Επιθεωρητής 
Χωροφυλακής 'Υποστράτηγος κ. Κωνσταντίνος 
Τσίντζος καί πολλοί άλλοι προσκεκλημένοι.

ΣΤΑ ΠΑΑΙΣΙΑ τοϋ έορτασμοΰ τής Έ πα- 
ναστάσεως τοϋ 182], πραγματοποιήθηκε τό 
πρωί τής 24ης Μαρτίου, στις Σχολές Χωροφυ
λακής ’Αθηνών, σχετική ομιλία, μέ ομιλητή 
τον Συνταγματάρχη κ. Θ. Μακαρίτη 'Υποδ]ντοϋ 
τής Δ]νσεως ’Αστυνομίας Προαστίων Πρω- 
τευούσης καί θέμα «Τό 'Ελληνικό Έθνος στα 
χρόνια τής Τουρκοκρατίας καί ή Επανάσταση 
τοϋ 1821». Ό  ομιλητής ανέπτυξε μέ γλαφυρό- 
τητα καί ιστορική τεκμηρίωση τό θέμα καί άφησε 
άριστες έντυπώσεις στο πυκνό άκροατήριο Τήν ομι
λία τοϋ κ. Μακαρίτη παρακολούθησαν: ό ’Αρχηγός 
Χωροφυλακής ’Αντιστράτηγος κ. Μιλτ. Άργιάν- 
νης, ό Α' Ύπαρχηγός Υποστράτηγος κ. Νικ. Λι- 
νάρδος, οί Α', καί Γ '. ’Επιθεωρητές Χωροφυλα
κής 'Υποστράτηγοι κ.κ. Σωτ. Πουλόπουλος καί 
Κων. Τσίντζος, ό Διευθυντής τής Δ.Α.Π.Π. 
Ταξίαρχος κ. Παπαναστασίου, άλλοι ’Ανώτατοι 
καί ’Ανώτεροι ’Αξιωματικοί Χωροφυλακής, αντι
προσωπείες άνδρών τών 'Υπηρεσιών τοϋ Λεκα
νοπεδίου ’Αττικής καί μαθητές τών Σχολών. 
Στή φωτογραφία στιγμιότυπο άπό τήν ομιλία τοϋ 
κ. Θ. Μακαρίτη.

ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ τον περασμένο μήνα, 
πραγματοποιήθηκε σύσκεψη τών Άνωτάτων 
Στελεχών Χωροφυλακής Βορείου 'Ελλάδος καί 
Θεσσαλίας, στην όποια προήδρευσε ό Β.' Ε π ι
θεωρητής Χωροφυλακής Ύποσιράτηγος κ. Γεώρ. 
Μανωλάκος. Στή σύσκεψη, έλαβαν μέρος ό Διευ
θυντής ’Αστυνομίας Θεσσαλονίκης καί οί ’Ανώ
τεροι Διοικητές Χωροφυλακής Θεσσαλίας, Κεν
τρικής ,’Ανατολικής καί Δυτικής Μακεδονίας, 
καί Θράκης καί συζητήθηκαν θέματα Δημοσίας 
’Ασφαλείας. Είδικώτερα συζητήθηκαν οί τρόποι 
άντιμετωπίσεως τών πράξεων βίας τών έξτρε- 
μιστικών στοιχείων, οί όποιες έχουν σημειώσει 
σχετική έξαρση τόν τελευταίο καιρό. Μετά τή 
σύσκεψη, ό Β.' ’Επιθεωρητής Χωροφυλακής 
'Υποστράτηγος κ. Μανωλάκος, παρέθεσε γεΰμα 
στή Στρατιωτική Λέσχη Θεσσαλονίκης, στό 
όποιο παρεκάθησαν ό 'Υπουργός Βορείου 'Ελλάδος 
κ. Νικόλαος Μάρτης, ό Νομάρχης Θεσσαλονίκης 
κ. Πυλαρινός καί 'Υπηρεσιακοί παράγοντες. 
Στή φωτογραφία στιγμιότυπο άπό τήν σύσκεψη 
τής Θεσσαλονίκης.
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φωτο - επίΗΟΐραιηο - -επικαιροτηο
ΜΕΓΑΛΗ επιτυχία σημείωσε ό αποκριάτικος 

χορος  ̂του Ομίλου Φίλων Χωροφυλακής Θεσ
σαλονίκης, πού έγινε στις 18 Μαρτίου σέ γνωστό 
κοσμικο κέντρο τής συμπρωτεύουσας. Ό  Πρό
εδρος τού Ομίλου κ. Σιωπής, σέ ομιλία του 
ανεπτυςε το πρόγραμμα καί τούς σκοπούς τού 
Ομίλου και τόνισε τήν ανάγκη δραστηριοποιή- 

σεως των μελών του γιά τήν πλήρη επίτευξη των 
επιδιωςεων. Επίσης μίλησαν ό Α'. Ύπαρχηγός 
Χωροφυλακής Υποστράτηγος κ. Νικ. Λίνάρ- 
δος και ο Γενικός Γραμματεύς τοϋ 'Υπουρ
γείου Βορείου Ελλάδος κ. Βαλταδώρος, 
Χτο χορο παρεστησαν ό 'Υφυπουργός Οικονο
μικών κ. Μποκοβός, ό Νομάρχης Θεσσαλονίκης 
κ. Πυλαρινος, ό Δ]τής τοϋ Γ'. Σ.Σ. Άντιστρά- 
τ;ηγος κ. Μαρκοπουλος, ό Δ]τής τής Άνωτέρας 
• "d / ^ γΓ1 αλεμ°υ τεοσ-τ]γος κ. Παπαναγιώτου, 
ο Κ Επιθεωρ. Χωρ]κής Ύπ]γος κ. Μανωλάκος, 
ο Δ Jv-της Αστυνομίας Ταξίαρχος κ. Χρ. Σα- 
κελλαρης ό ’Ανώτερος Διοικητής Χωροφυλακής 
Κεντρ. Μακεδονίας Ταξίαρχος κ. X. Πιάς κ α

ΜΕΣΑ ?.Ε ατμόσφαιρα εθνικής έξάρσεως καί 
με επισημότητα, γιορτάστηκε στή Ρόδο ή 30η 
επετειος τής ένσωματώσεως τής Δωδεκανήσου 
με την ^μητέρα Ελλάδα τον περασμένο μήνα. Τό 
πρωί τής 7ης Μαρτίου στο Μητροπολιτικό Ναό 
Ευαγγελίστριας ετελεσθη δοξολογία καί έξε- 
φωνήθη ό πανηγυρικός άπό τον Καθηγητή 
Πανεπιστημίου κ. Έμ. Πρωτοψάλτη. Άκολού-. 
θησε κατάθεση στεφάνων ύπό των επισήμων καί 
παρέλαση τής ^μαθητιώσης νεολαίας, τμημάτων 
του Πολεμικού Ναυτικού, Χωροφυλακής καί 
Πυροσβεστικού Σώματος. Στις έκδηλώσεις πα- 
ρεστησαν ό 'Υπουργός Εσωτερικών κ. Στράτος 
ως εκπρόσωπός τής Κυβερνήσεως ,ό Β.' ’Αντι
πρόεδρός τής Βουλής κ. Ααυρεντίδης, ό Μητρο
πολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων, ό Νομάρχης Ρόδου 
κ. Παναγιωτίδης, οί Βουλευταί κ.κ. Κανονάρχος, 
Παυλίδης καί Γεωργιάδης, ό Πρόεδρος καί ό 
Εισαγγελευς Έφετών Ρόδου κ.κ. Καλκαβούρας 
και Μεριανός, ό Διοικητής τής Σχολής Εθνικής 
Αμυνης Αντιστράτηγος κ. Κατσιμίχας, ό Β.' 

ν ,παΡχηγ°ς, Χωροφυλακής 'Υποστράτηγος κ. 
^ερρας, ό ’Ανώτερος Διοικητής Χωροφυλακής 
Δωδεκάνησου Συνταγματάρχης κ. Πουλίδας 
κ.α.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ τοϋ Άνωτέρου Διι 
κητου Χωροφυλακής Δυτικής 'Ελλάδος Τ 
ξιαρχου κ. Κων. Καλογερόπουλου, διοργανώθ 
κε στην Αμαλιάδα, άπό τις 19 μέχρι τις ! 
Μαρτίου, Εκθεση Τροχαίας, μέ σκοπό τ  
πληροφόρηση τοϋ κοινοϋ σέ θέματα σχετικά ι 
το κυκλοφοριακό πρόβλημα, τήν πρόληψη τέ 
ατυχημάτων ;καί τήν διαπαιδαγώγηση των πα 
δ ιω ν^Ιην εκθεση εγκαινίασε ό 'Υφυπουργ, 
Παιδείας κ. Βασ. Κοντογιαννόπουλος καί σ- 
εγκαινια παρεστησαν ό Διοικητής τής Α.ΔΟ 
Δυτ Ελλάδος Ταςιαρχος κ. Κων. Καλογερ. 
πουλος,  ̂ ο Εισαγγελευς Άμαλιάδος κ. Γρη· 
Κανιαδακης, ό Δήμαρχος Πύργου κ. Ξυστρή 
εκπρόσωποι των τοπικών ’Αρχών καί Όργανά 
σεων κο« πλήθος κόσμου. Ή  Έκθεση, π, 
ριλαμβανε  ̂ φωτογραφική παρουσίαση τών θε 
ματων της Τροχαίας, διαγράμματα, πίνακε: 

ΐ|πληροφοριακο υλικό σχετικό μέ τά έπιστημονκ 
^μεσα που διαθέτουν οί 'Υπηρεσίες Τροχαίας γι 
την παρακολούθηση τής κινήσεως τών όχημάτωι 
.προβολή εγχρο^μων διαφανείων y,A.



ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ - ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΣ  
ΑΞΙΩ Μ Α ΤΙΚ Ω Ν ΚΑΙ ΑΝΘΥ-  

Π Α ΣΠ ΙΣΤΩ Ν

Κατά την 4ετίαν 1974 — 1977 άπε
στρατεύθησαν έκ τοϋ Σώματος διά διαφό
ρους λόγους 754 ’Αξιωματικοί καί Άνθυ- 
πασπισταί Χωροφυλακής. Άναλυτικώτε- 
ρον άπεστρατεύθησαν, διαδοχικώς κατ’ 
έτος, ως άκολούθως : Τό 1974 άπεστρα
τεύθησαν 45 ’Αξιωματικοί καί 109 Άνθυ- 
πασπισταί (45 +  109 =  154). Τό 1975 
άπεστρατεύθησαν 67 ’Αξιωματικοί καί 
179 ’Ανθυπασπισταί (67 +  179 =  246).

Τό 1976 άπεστρατεύθησαν 68 ’Αξιω
ματικοί καί 97 ’Ανθυπασπισταί (68 +  97 
=  165).

Κατά δέ τό λήξαν έτος 1977 άπεστρα
τεύθησαν 75 ’Αξιωματικοί καί 114 Άνθυ- 
πασπισταί (75 +  114 =  189). Ή τοι
κατά τό προαναφερθέν χρονικόν διάστημα 
άπεστρατεύθησαν, κεχωρισμένως, 255 
’Αξιωματικοί καί 399 Άνθυπασπισταί,-

Μ Ε Τ Ε  Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Ι Σ  

Μ Ο Ι Ρ Α Ρ Χ Ω Ν

Σύμφωνα μέ τό καταρτισθέν διά τό 
τρέχον έτος Πρόγραμμα ’Εκπαιδεύσεων— 
Μετεκπαιδεύσεων τοϋ ’Αρχηγείου, άπε- 
φασίσθη ύπό τοϋ 'Υπουργείου Δημοσίας 
Τάξεως, ή λειτουργία τοϋ Τμήματος 
Μετεκπαιδεύσεως Μοιράρχων της Β.' 
εκπαιδευτικής περιόδου 1978, κατά τό 
3μηνον ’Απριλίου — ’Ιουνίου 1978. Τοΰτο 
θά λειτουργήση, ώς Τμήμα τής Σ.Α.Χ., 
εις τό Κέντρον Παραγωγικότητος (Κα- 
ποδιστρίου 8, Άθήναι) άπό 3-4-1978 
μέχρι 17-6-1978. Προς τον σκοπόν αύτόν 
προσεκλήθησαν, κατά σειράν άρχαιότητος, 
καί μετεκπαιδεύονται ήδη εις αύτό 45 
Μοίραρχοι οί όποιοι, κατά τήν διάρκειαν 
τής έκπαιδεύσεώς των, θά φέρωνται άπε- 
σπασμένοι εις την Σ.Α.Χ. Οΐ έκ τούτων 
δικαιούχοι θά δικαιολογήσουν οδοιπορικά 
καί λοιπά έξοδα, ώς καί έπίδομόΓέκπαιδεύ- 
σεως, κατά τά κεκανονισμένα.

Διά τήν άναπλήρωσιν των τυχόν μη 
έπιθυμούντων ή κωλυόμενων ώρίσθησαν, 
κατά σειράν άρχαιότητος, 10 άναπληρω- 
ματικοί οί όποιοι δικαιούνται, περιπτώ- 
σεως συντρεχούσης, νά κληθούν προς με- 
τεκπαίδευσιν. Σχετική μέ τό θέμα τοΰτο 
είναι ή ύπ’ άριθ. 421]2]22στ έ.έ. διαταγή 
τοϋ ’Αρχηγείου, ή οποία περιέχει σχετικάς 
οδηγίας, τά ονοματεπώνυμα των προσκλη- 
θέντων 45 Μοιράρχων καθώς καί των 10 
άναπληρωματικών τοιούτων.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ 

Τ . A . Ο . X . ΕΤΟΥΣ 1978

Τό Άρχηγεΐον καθώρισε τον βασικόν 
μισθόν (συντελεστήν) έπί τοϋ όποιου 
ύπολογίζεται τό παρεχόμενον παρά τοϋ 
Τ.Α.Ο.Χ. βοήθημα εις τούς μετόχους

του 'Υπαξιωματικούς, Χωροφύλακας καί 
Πολιτικούς 'Υπαλλήλους τοϋ Σώματος. 
Οί καθορισθέντες, κατά βαθμούς (Άνθυ- 
πασπιστοΰ, ’Ενωμοτάρχου, Δοκίμου ’Ενω
μοτάρχου, 'Υπενωμοτάρχου καί Χωροφύ- 
λακος) βασικοί μισθοί των παρεχομένων 
εις τούς δικαιούχους βοηθημάτων (έφ’ 
άπαξ) καί αί έπ’ αύτών ύπολογιζόμεναι 
άντίστοιχοι πάγιαι μηνιαΐαι κρατήσεις, 
ισχύουν μόνον διά τό τρέχον έτος 1978 
(1]1—31J12J1978).

Έπίσής προσδιωρίσθη ή παρά των 
μελλονύμφων μετόχων τοϋ Τ.Α.Ο.Χ. 
καταβολή, άρμοδίως, ένός (1) βασικού 
μισθοΰ τοϋ αύτοϋ ύψους μέ τον μισθόν 
(συντελεστήν), βάσει τοϋ όποιου ύπολο- 
γίζεται τό βοήθημα τοϋ Τ.Α.Ο.Χ. προ- 
κειμένου νά έκδοθή άδεια τελέσεως γάμου 
τούτων, ύπό τής υπηρεσίας. Σχετική μέ 
τό θέμα αύτό είναι ή ύπ’ άριθ. 520 ]12 ]12β 
έ.έ. διαταγή τής Διευθύνσεως Οικονομικού 
τοϋ ’Αρχηγείου, ή όποια έκοινοποιήθη 
ήδη εις δλας τάς 'Υπηρεσίας τοϋ Σώματος, 
προς ένημέρωσιν των ένδιαφερομένων.

Ε Π Ι Σ Η Μ Ο Ν  Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν  
Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η Σ

Καταβάλλεται σοβαρά προσπάθεια πρός 
άναμόρφωσιν καί πλήρη έκσυγχρονισμόν 
τής ύλης καί τής μορφής τοϋ έπί 49ετίαν 
έκδιδομένου ’Επισήμου Δελτίου Χωρο
φυλακής. Τό πρόβλημα τής όρθώς έπιση- 
μανθείσης άδυναμίας, όσον άφορά τήν 
συσχέτισιν των νομικού χαρακτήρος δη- 
μοσιευομένων εις τό Ε.Δ.Χ. κειμένων, 
συνεπεία τοϋ παρατηρουμένου δυσμενούς 
φαινομένου τής πολυνομίας, άπετέλεσε 
τήν αιτίαν λήψεως τής άποφάσεως πρός 
άναμόρφωσιν τοϋ Ε.Δ.Χ. Κατόπιν τούτου, 
τό Ε.Δ.Χ. θά έκδίδε ται εις τό έγγύς μέλλον 
ύπό μορφήν Κώδικες ’Αστυνομικών Νό
μων, κατά τό σύστημα τής διαρκοΰς ένη- 
μερώσεώς του διά τής έκάστοτε δημοσιευο- 
μένης νεωτέρας νομοθεσίας, νομολογίας 
καί λοιπών κειμένων σχέσιν έχόντων πρός 
τήν άποστολήν του ώς ύπηρεσιακοΰ οργά
νου (έντύπου). Τήν εύθύνην τής πραγμα- 
τοποιήσεως τοϋ έργου τούτου τό όποιον 
πιστεύεται οτι θά ύλοποιηθή κατά τήν 
περίοδον 1978 — 1979, έχει έπωμισθή 
τό ΓΥ Τμήμα Κανονισμών τής Διευθύν- 
σεως Όργανώσεως τοϋ ’Αρχηγείου.

Ε Κ Π Α ΙΔ ΕΥ ΣΕΙΣ—ΜΕΤΕΚΠΑΙ
ΔΕ Υ ΣΕ ΙΣ — ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ  
Α Ν Δ Ρ Ω Ν  Χ Ω ΡΟ Φ ΥΛΑΚ Η Σ

Εις τά πλαίσια τής δραστηριότητος 
τοϋ ’Αρχηγείου διά τήν έκπαίδευσιν καί 
τήν έπιμόρφωσιν τών άνδρών τοϋ Σώμα
τος εις διάφορα θέματα τής κυρίας των άπο 
στολής, δσον καί εις άντικείμενα γεν.κω- 
τέρου ένδιαφέροντος, τά όποια έχουν ίδιά- 
ζουσαν βαρύτητα καί άμεσον σχέσιν πρός 
τό άστυνομικόν έργον καί τήν γενικωτέραν 
έφαρμογήν τών νόμων, έπραγματοποιή- 
θησαν ή συνεχίζονται κατά τό τρέχον

2μηνον Μαρτίου — ’Απριλίου 1978, α*1 
κάτωθι μετεκπαιδεύσεις ή σεμινάρια έπι- 
μορφώσεως αύτών :

1 j Εις τήν Σχολήν Γενικής Μορφώσεως 
Στρατού 4 ’Αξιωματικοί (Ταγματάρχαι 
2, Μοίραρχοι 2) εις ’Αθήνας (20]2—18] 
3 ]78 ).2) Εις τήν Σχολήν τής Π.Σ.Ε. Α. εις 
’Αθήνας 4 ’Αξιωματικοί (27 ]3-18]4 ]78). 
3) Διά συμμετοχήν εις τό Διεθνές Συμπό- 
σιον εις τήν έδραν τής INTERPOL 
(Γαλλία) εις τό ύπό τήν αιγίδα της διορ- 
γανούμενον, διά θέματα Προλήψεως Πα
ρανόμου Έπεμβάσεως εις τήν Διεθνή 
Πολιτικήν ’Αεροπορίαν 1 ’Αξιωματικός 
(1—3]3]78). 4) ’Αξιωματικοί 7 καί
’Ανθυπασπισταί 2, Προϊστάμενοι καί μή 
Τεχνικών Γραφείων, δι’ έκπαίδευσιν, εις 
τό Κ.Σ.Ν. 'Ελλάδος (Άμυγδαλέζα Πάρ- 
νηθος ’Αττικής), διά θέματα ’Οχημάτων 
καί Τηλεπικοινωνιών (6—18]3]78). 5) 
Διά θέματα Τουρισμοΰ καί Προστασίας 
Περιβάλλοντος, έπί 15νθήμερον α) ’Αξιω
ματικοί 20 εις Σ.Α.Χ. (27 ]3—10]4]78), 
β) Ένωμοτάρχαι 5 εις Σ.Ο.Χ. (15—29] 
3]78 καί γ) Χωροφύλακες 30 εις Υ.Α.Π. 
Πρωτευούσης (15 ]3—29]3]78). 6) Δι’ 
έκπαίδευσιν εις τό Κέντρον Ρ]Τ  τής Δ.Α. 
Π .Π . (Περισσόν — ’Αττικής) 3 Άνθυ- 
πασπισταί καί 28 'Οπλΐται (2—8]3]78), 
1 Άνθυπασπιστής καί 30 Όπλΐται 
(14—20 ]3 ]78 ) καί 1 Άνθυπασπιστής 
καί 30 'Οπλΐται (23—29]3]78). 7) Διά 
τήν Τέχνην αύτοαμύνης ΤΖΟΥΝΤΟ— 
ΚΑΡΑΤΕ εις Λαγονήσι ’Αττικής, 40 
'Υπαξιωματικοί καί Χωροφύλακες (2—27 ] 
3]78). 8) Διά θέματα Προλήψεως καί 
Κα ταστολής Έγκληματικότητος άνηλίκων 
καί γυναικών, 40 'Υπαξιωματικοί καί 
Χωροφύλακες (άρρενες — θήλεις), έπί 
20ήμερον, εις τήν Σ.Ο.Χ., ’Αθήνας (6— 
24 ]3 ]78 ). 9) 'Υπαξιωματικοί καί Χωρο
φύλακες 30, έπί 20ήμερον (1—20]3]78) 
διά θέματα Προστασίας Έθνικοΰ Νομί
σματος, Ναρκωτικών, Λαθρεμπορίου, 
Άρχαιοκαπηλείας, Παιγνίων, Τύπου, Δη
μοσίων θεαμάτων καί Διαβατηριακοϋ 
έλέγχου εις τήν Δ.Α.Θ. 10) Εις τήν 
Σ.Α.Χ 60 Χωροφύλακες, έπί 2μηνον, 
(6]3—27]4]78) ίνα έκπαιδευθοϋν ώς 
οδηγοί δικύκλων. 11) Χωροφύλακες 16 
(9 εις τό Κ.Σ.Ν.Ε. καί 7 εις τό Κ.Σ.Β.Ε.) 
διά θέματα μηχανολογίας καί ήλεκτρολο- 
γίας αύτοκινήτου (15 ]3—13 ]4 ]78). 12) 
Χωροφύλακες 10, (4 εις Τμήμα Δημοσίων 
Σχέσεων]Α.Χ. καί 6 εις τήν Δ.Α.Θ.), 
έπί 45 ήμέρας (1 ]3—14]4]78), 'ίνα έκ- 
παιδευθοϋν ώς όπερατέρ — χειρισταί κι
νηματογραφικών μηχανών καί προβολήν 
λήψεως.

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΥΠ ΑΞΙΩ Μ Α ΤΙ-  

ΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩ ΡΟ Φ ΥΛΑΚ Ω Ν

Σύμφωνα μέ τούς έν ισχύει κεκυρωμέ- 
νους πίνακας Προαγωγών 'Οπλιτών κα
τά τό 4μηνον ’Ιανουάριου — ’Απριλίου 
1978 έπραγματοποιήθησαν καί συνεχί
ζονται αί προαγωγαί 185 'Υπαξιωματικών 
καί Χωροφυλάκων εις τον έπόμενον βα
θμόν. Είδικώτερον έλαβε χώραν ή προα-
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γωγή 52 ’Ενωμοταρχών είς Άνθυπασπι- 
στάς, 125 'Υπενωμοταρχών εις Ένωμο- 
τάρχας καί 8 Χωροφυλάκων εις Ύπενω- 
μοτάρχας.

ΜΕΤΑΤΑΞΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΩΝ  
ΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Προεκηρύχθη προσφάτως Διαγωνισμός 
προς πλήρωσιν θέσεων 'Οπλισμού, ό 
όποιος θά διενεργηθή, κατά τον προσεχή 
Μάϊον, εις τό Κεντρικόν Συνεργεΐον Νο
τίου Ελλάδος (Σύνταγμα Χωροφυλακής 
’Αθηνών, Άμυγδαλέζαν Πάρνηθος). Προ- 
σεκλήθησαν μάλιστα οί Χωροφύλακες, 
οί όποιοι έχουν τεχνικάς γνώσεις 'Οπλι
σμού νά ύποβάλουν άρμοδίως τά κατά 
νόμον δικαιολογητικά μέχρι τής 5-4-1978, 
εφόσον, βεβαίως, επιθυμούν νά μετατα- 
γοΰν εις τάς Τεχνικάς 'Υπηρεσίας Χωρο
φυλακής μέ τον βαθμόν τού Τεχνίτου Γ.' 
Ταξεως (Χωροφύλακος). Τό πρόγραμμα, 
ό ακριβής χρόνος τών εξετάσεων, οί τελι- 
κώς έπιλεγησόμενοι υποψήφιοι προς συμ- 
μετοχήν εις τον διαγωνισμόν κ.λ.π. θά 
γνωσθοΰν εγκαίρως, μέ νεωτέραν διαταγήν 
τού ’Αρχηγείου. Σχετική μέ τό θέμα αυτό 
είναι ή ύπ’ άριθ. 301]13]9α έ.έ. Διαταγή 
τού ’Αρχηγείου.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  
ΣΧΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  

Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η Σ
Τό ’Αρχηγεϊον προεκήρυξε εΐσιτήριον 

διαγωνισμόν έτους 1978 διά τήν Σ.Α.Χ. 
νέων Δοκίμων ’Αξιωματικών. Ό  Διαγω
νισμός θά διενεργηθή εις ’Αθήνας άπό 
18ης μέχρι 22]7]1978. Κατόπιν άττοφά- 

! ^εως τού 'Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, ό 
αριθμός τών εισακτέων ώρίσθη εις 50.

I Έ κ  τούτων 42 θά προέρχωνται έκ τών 
j υποψηφίων εκείνων οί όποιοι θά διαγω- 

νισθοΰν καί θά είσαχθούν κατά τήν σειράν 
τής^έπιτυχίας των. Οί έτεροι 8 θά εΐσα- 
χθοΰν,̂  καθ’ ύπέρβασιν, ώς υπαγόμενοι εις 
τάς εύεργετικάς διατάξεις τής ίσχυούσης 
νομοθεσίας (Ν.Δ. 1348]1973 καί 2216]

! 1975 άπόφασις Σ .Ε .). ’Επίσης μπορούν 
νά είσαχθούν εις τήν Σ.Α.Χ., καθ’ ύπέρ- 
βασιν, οί έπαναφερθέντες είς τό Σώμα, 
οί όποιοι κέκτηνται τά ύπό τού Ν.Δ. 
119 ] 1974 καί τού Ν. 81J1975 προβλεπό- 
μενα προσόντα. Οί έκ τών έπαναφερομέ- 
νων τυγχάνοντες τό 1973 καί 1974 Πτυ- 
χιοΰχοι Νομικής, Παντείου ή Άνωτάτης 
Εμπορικής, οί όποιοι τυχόν υπάγονται 
είς̂  τάς διατάξεις τού Ν.Δ. 1348 ]1973, 
εφοσον επιθυμούν, μπορούν νά είσαχθούν, 
ανευ εξετάσεων, κατά τήν α’. μετά τήν 
επαναφοράν των περίοδον λειτουργίας τής 
Σ.Α.Χ., κ.λ.π.

Οί ύποψήφιοι Δόκιμοι τής Σ.Α.Χ. 
^προέρχονται άπό Άνθυπασπιστάς καί 
ίΈνωμοτάρχας αποφοίτους Γυμνασίου, ή 
1 παξιωματικούς καί Χωροφύλακας Πτυ- 

ιίχιούχους Άνωτάτων Σχολών (Νομικής 
ή Παντείου ή Α.Σ.Ο.Ε.Ε.).

Τά  ̂εξεταστέα μαθήματα είναι: Ποινι
κός Κώδιξ, Ποινική Δικονομία καί 'Ελλη
νικά (πρωτεύοντα) μέ συντελεστήν 10. 
'Ιστορία καί Κανονισμός Υπηρεσίας Χω
ροφυλακής (δευτερευοντα) μέ συντελεστήν 
8. Προαιρετικώς εξετάζονται οί ύποψή- 
φοι εις Ξένας γλώσσας (’Αγγλική, Γαλλι
κή, Γερμανική ή ’Ιταλική).

Προς τον σκοπόν τούτον ήρχισεν ήδη 
ή διαδικασία επιλογής τών έχόντων τά 
κατά νόμον προσόντα υποψηφίων οί όποιοι 
επιθυμούν νά συμμετάσχουν είςτόν είσιτή- 
ριον̂  διαγωνισμόν τρέχοντος έτους. Οί ενδια
φερόμενοι προσεκλήθησαν νά ύποβάλουν 
τα προβλεπομενα δικαιολογητικά μέχρι 
τής 6-4-1978 εις τρόπον ώστε νά περιέλ
θουν αύτά είς τό Άρχηγεΐον άπό τής 
20-4-1978 μέχρι τής 20-5-1978 τό βρα- 
δύτερον.

Σχετική μέ τό θέμα αύτό είναι ή ύπ’ 
αριθ. 420]2]81ε έ.έ. Διαταγή μέ συνημ
μένων Προκύρυξιν Διαγωνισμού (420 ]2 ] 
81 δ έ.έ.) τού ’Αρχηγείου, αί όποΐαι πε
ριέχουν άναλυτικάς οδηγίας δι’ όλους τούς 
ενδιαφερομένους ως προς τά προσόντα, 
τα υποβλητεα δικαιολογητικά (τόπος, 
χρονος, διαδικασία), τάς υποχρεώσεις των, 
.την κατά μάθημα έξεταστέαν ύλην, τά 
πλεονεκτήματα τών άποφοιτούντων έκ 
τής Σ.Α.Χ. ’Αξιωματικών καί άλλας 
χρησίμους πληροφορίας.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ  
ΣΤΑΘΜΑΡΧΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ 
Ε Θ Ν Ι Κ Η Ν  Ε Σ Τ Ι Α Ν

Ή  Εθνική 'Εστία τού Εθνικού 'Ιδρύ
ματος ((Βασιλεύς Παύλος)), θα φιλοξενήση 
είς τόν  ̂παρά τον Πύργον Βασιλίσσης τής 
περιοχής 'Αγίων ’Αναργύρων ’Αττικής 
πευκοφυτον χώρον 80 ’Αστυνομικούς 
^-ταθμαρχας, κατα προτιμησιν, προερχό
μενους άπό άκριτικάς 'Υπηρεσίας τού 
—κύματος. II φιλοξενία των θά άρχίση 
την 5-4-1978 καί θά διαρκέση μέχρι τής 
 ̂9-4-1978. Οί φιλοξενηθησόμενοι βαθμο

φόροι, κατά τήν διάρκειαν τοΰ σεμιναρίου, 
θά φέρωνται άπεσπασμένοι είς τήν Σ.Ο.Χ. 
’Αθηνών. Οί έκ τούτων δικαιούχοι θά δι
καιολογήσουν ημερησίαν άποζημίωσιν, 
οδοιπορικά καί λοιπά έξοδα τής διακινή- 
σεως των εκ τών υπηρεσιών των. Οί εν
διαφερόμενοι οί όποιοι έπελέγησαν ύπό 
τών Υπηρεσιών των θά τύχουν δωρεάν 
διαμονής, ̂ διατροφής, ξεναγήσεων καί μορ
φωτικών έκδρομών είς ιστορικούς, άρχαιο- 
λογικους και άλλους πολιτιστικούς χώ
ρους εντός ^και έκτος τού λεκανοπεδίου 
^Αττικής ο̂ι οποίοι έχουν έπιλεγή ήδη 
ύπό^τοΰ ^'Ιδρύματος. Πέραν όμως όλων 
αυτών των προαναφερθέντων πλεονεκτη
μάτων, θα έχουν τήν εύκαιρίαν νά άκού- 
σουν ^μορφωτικές ομιλίες καί διαλέξεις 
από εκλεκτούς πνευματικούς άνθρώπους 
και Αξιωματικούς Χωροφυλακής, άνα- 
φερομενας είς θέματα έπαγγελματικά, 
αλλα και γενικωτερου ενδιαφέροντος τοιαΰ- 
τα,  ̂τα οποία περιλαμβάνονται είς τά 
πλαίσια τού προγράμματος τής παρασχε- 
θησομένης φιλοξενίας.

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

Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

Πραγματοποίησις εκδρομής 
είς τό εξωτερικόν

'Ως καί είς προηγούμενον τεύχος άνε- 
κοινώθη ,τό Ελληνικόν Τμήμα τής Διε
θνούς Ένώσεως ’Αστυνομικών (Ι.Ρ.Α), 
άνταποκρινόμενον εις έπιθυμίαν μελών 
του, έπρογραμμάτισεν, διά τόν προσεχή 
’Ιούλιον, έκδρομήν μελών του, φίλων καί 
συγγενών αύτών είς τό έξωτερικόν.

/Η  εκδρομή θά πραγματοποιηθή δι’ 
αυτοκινήτων πούλμαν, θά είναι διάρκειας 
14 ήμερών καί θά περιλαμβάνη έπισκέ- 
ψεις καί παραμονήν είς Αύστρίαν—Γερ
μανίαν— Ιταλίαν μέσω Γιουγκοσλαβίας.

Τά προϋπολογισθέντα έξοδα, κατ’ ατο
μον, είναι περίπου 11.000 δραχμές είς τά 
όποια περιλαμβάνονται έξοδα κινήσεως 
καί διανυκτερεύσεις είς ξενοδοχεία μετά 
πρωινού.

"Ηδη άναμένονται προσφοραϊ τάξε ι
διωτικών γραφείων καί έλπίζεται ότι θά 
επιτευχθούν καλλίτεροι τιμαί.

Τό άναλυτικόν πρόγραμμα έχειώς εξής: 
1η ήμέρα 9-7-78 Άθήναι—Σκόπια. Δια- 

νυκτέρευσις.
2α ήμέρα 10-7-78 Σκόπια—Βελιγράδι— 

Ζάγκρεμπ. Διανυκτέρευσις.
3η ήμέρα 11-7-78 Ζάγκρεμπ—Βιέννη. 

Διανυκτέρευσις.
4η ήμέρα Βιέννη. Περιήγησις —Διανυ- 

κτέρευσις.
5η ήμέρα 13-7-78 Βιέννη-Σάλτσμπουργκ 

Διανυκτέρευσις.
6η ήμέρα Σάλτσμπουργκ— Περιήγησις 

Διανυκτέρευσις.
7η ήμέρα 15-7-78 Σάλτσμπουργκ — 

Μονάχον Διανυκτέρευσις.
8η ήμέρα 16-7-78 Μονάχον Περιήγησις 
9η ήμέρα 17-7-78 Μονάχον— Ιζ- 

μπουργκ — Βενετία. Διανυκτέρευσις.
10η ήμέρα 18-7-78 Βενετία. Περιήγησις. 
11η ήμέρα 19-7-78 Βενετία — Φλωρεν

τία — Ρώμη. Διανυκτέρευσις.
12η ήμέρα 20-7-78 Ρώμη. Περιήγησις— 

Διανυκτέρευσις.
13η ήμέρα 21-7-78 Ρώμη—Πρίντεζι— 

Έπιβίβασις είς Φερυ - Μπόουτ.
14η ήμέρα 22-7-78 Ηγουμενίτσα—Ά 

θή ναι.
Τό ανωτέρω πρόγραμμα ένδέχεται νά 

ύποστή τροποποιήσεις ώς προς τόν χρό
νον παραμονής εις έκάστην πόλιν. 'Επί- 
σης θά καταβληθή προσπάθεια είς τό σύ- 
νολον τής τιμής νά συμπεριληφθούν καί 
άνά έν γεύμα ήμερησίως.

Τό ολον πρόγραμμα θά πλαισιωθή μέ 
εκδηλώσεις τών τοπικών Τμημάτων τής 
Διεθνούς 'Ενώσεως ’Αστυνομικών.

Δηλώσεις συμμετοχής είς τήν ανωτέρω 
έκδρομήν θά γίνονται δεκταί μέχρι τήν 
-0-4-,’8. Πληροφορίαι παρέχονται ύπό 
τού Γενικού Γραμματέως Τυ.γμ]ρχου 
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΚωνΙνου—Α.Τ. Ηλιουπό
λεως—Τηλ. 9919529.



επικαιροτητες
Ειδήσεις και σχόλια άπό τήν δραστηριότητα
τώ ν  Υ π η ρ ε σ ι ώ ν

ΟΠΩΣ δημοσιεύσαμε στο τεύχος τοΰ 
περασμένου μηνός, πραγματοποιήθηκε στην 
"Αρτα, κοινή συνεστίαση τών άνδρών της 
Διοικήσεως Χωροφυλακής καί τών μελών 
τοΰ Συλλόγου Διδασκάλων - Νηπιαγω
γών τοΰ Νομοϋ. Κατά την διάρκεια αυτής, 
ό Διοικητής τής Διοικήσεως Χωροφυλα
κής, άπένειμε στον Σύλλογο, τό έμβλημα 
τοΰ Σώματος τής Χωροφυλακής. Γta τήν 
προσγενομένη τιμή, τό Διοικητικό Συμ
βούλιο τοΰ Συλλόγου, έξέδωσε τό κατω
τέρω δημοσιευόμενο ψήφισμα:

ΜΕ ιδιαίτερη συγκίνηση ή στήλη αύτή 
φιλοξενεί μία θερμή καί βαθύτατα άνθρώ- 
πινη έπιστολή, ένός σεβάσμιου λευΐτη, 
πού δίνει σέ μικρογραφία τό περίγραμμα 
τής έναγώνιας προσπάθειας τών άνδρών 
τής Χωροφυλακής, κατά τήν εκτέλεση 
τής άποστολής τους.

Ή  έπιστολή παρατίθεται χωρίς σχό
λια καί έχει ώς έξής:

Μήλος 17 Μαρτίου 1978
Π Ρ Ο Σ

Τίς Τοπικές έφημερίδες «Φωνή τής 
Μήλου», «Μήλος», καί «Κυκλαδικόν φώς».

Ώ ς ’Αρχιερατικός ’Επίτροπος τής 
Νήσου Μήλου νομίζω ότι έρμηνεύω τά

Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς .
αισθήματα όλων τών Μηλιών έάν έπαι- 
νέσω καί συγχαρώ τον ίκανώτατον Διοι
κητήν τοΰ ’Αστυνομικού Τμήματος Μή
λου 'Υπομοίραρχον κ. ’Εμμανουήλ Πα- 
παδάκην καί τούς άρίστους άνδρες αύτοϋ, 
άναγράφοντας μόνο ένα περιστατικό άφή- 
νοντας τά άλλα είς τούς άλλους Μηλίους.

Τήν Ιην Μαρτίου 1978 ό Τουρίστας 
Νεοζηλανδός HAMILTON GEORF- 
REGGRANT έτών 22, χρησιμοποιών
τας διάφορα κατάλληλα έργαλεϊα, διέρ- 
ρηξε κατά τίς νυκτερινές ώρες τούς 'Ιε

ρούς Ναούς 'Αγίου Χαραλάμπους καί 
'Αγίας Τριάδος Άδάμαντος, Θαλασσί- 
στρας Πλάκας, 'Αγίου Γεωργίου Πέραν 
Τριοβαλάσου καί τό παντοπωλείο τού 
Σπυρίδωνος Βαμβακάρη, άφαιρώντας διά
φορα χρηματικά ποσά.

Εντός ολίγων ωρών χάρις είς τήν έγ
καιρον έπέμβασιν τών ώς άνω άνδρών τού 
’Αστυνομικού Τμήματος Μήλου, συνε- 
λήφθη ό θρασύς, άσεβής καί έπικίνδυνος 
κλέπτης καί ('ομολόγησε τίς διαρρήξεις 
του.

Τοιαΰται λοιπόν δραστήριαι καί συν- 
τονισμέναι ένέργειαι τής Χωροφυλακής 
είναι δίκαιον νά τυγχάνουσι έπαίνων καί 
συγχαρητηρίων καί νά γίνωνται γνωσταί

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔ)ΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠ)ΓΩΝ

ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΗΣ Άρτα τή 11-2-1978

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α
Ό  Σύλλογος Δ)λων καί Νηπ)γών Νομού Άρτας, ό όποιος είχε τό 

έξαιρετικό προνόμιο νά τιμηθεί μέ τήν απονομή τού έμβλήματος τοΰ τιμη- 
μένου Σώματος τής Χωροφυλακής κατά τήν κοινή έκδήλωση (συνεστίαση) 
τής 28-1-1978 τών άνδρών τής Διοικήσεως Χωροφυλακής Άρτας καί τών 
μελών τοΰ Διδασκαλικού Συλλόγου Άρτας, πράγμα τό όποιο άποτελεΐ 
τρανό δείγμα τής ιδιαίτερης έκτιμήσεως καί άναγνωρίσεως τοΰ λειτουργή 
ματος τών Ελλήνων Διδασκάλων.

ό μ ό φ ω ν α  ψ η φ ί ζ ε ι
1 . ’Εκφράζει τίς ευχαριστίες καί τήν ευγνωμοσύνη τών Διδασκάλων 

τοΰ Νομού Άρτας γιά τήν ύψίστη τιμή τής άπονομής τοΰ τιμημένου έμβλή
ματος .

2 . Δέχεται μέ έξαιρετική άγάπη τά εύγενή αισθήματα έκτιμήσεως καί 
συναδελφώσεως τών Αξιωματικών καί άνδρών τής Διοικήσεως Χωροφυ
λακής Άρτας καί τοΰ Σώματος τής Χωροφυλακής γενικότερα καί άνταπο- 
δίδει αύτά μέ τά εύγενέστερα τών αισθημάτων.

3. Τήν άνάρτηση τοΰ έμβλήματος στό Γραφείο τοΰ Σύλλόγου. Τήν 
δημοσίευση τοΰ παρόντος στό τοπικό τύπο , τό δημοσιογραφικό δργανο τοΰ 
κλάδου καί τό Περιοδικό τής Χωροφυλακής.

4 . Τήν αποστολή του α) Στά Υπουργεία Δημοσίας Τάξεως καί ’Εθνι
κής Παιδείας καί Θρησκευμάτων β) Στό Αρχηγείο Χωροφυλακής γ) Στήν 
Άνωτέρα Διοίκηση Χωροφυλακής ’Ηπείρου, δ) Στή Διοίκηση Χωροφυ
λακής Άρτας καί ε) Στή Δ .Ο ,Ε .

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΤ)ΔΡΟΣ Ο Γ . ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο ΤΑΜΙΑΣ 

ΑΡΙΣ. ΠΑΠΠΑΣ Β . ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝ. ΓΟΓΛΗΣ ΑΧ . ΣΙΑΠΕΡΑΣ
Τ Α  Μ Ε Λ Η  

ΑΘΑΝ. ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ 
ΑΘΑΝ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ 

ΒΑΣ. ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ

καί οχι νά μένουσι κεκρυμμέναι, διά νά 
νοιώθουν οί πολΐται ότι όπου υπάρχει 
Χωροφυλακή ύπάρχει καί άσφάλεια καί 
νά αίσθάνωνται ύπερηφάνεια διά την δρά- 
σιν της.

Τούς πρέπει λοιπόν ένα μεγάλο εύγε 
καί μιά βαθειά ευγνωμοσύνη.

ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ 
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΣΤΡΙΚΟΣ

ΜΕ έπιστολή του πού άπέστειλε πρός 
τον 'Υπουργό Δημοσίας Τάξεως κ. ’Ανα
στάσιο ΜΠΑΛΚΟ, ό κ. Θεόδ. ΤΣΑ- 
ΜΟΥΡΗΣ, έξήρε την άποφασιστική συμ
βολή τοΰ ’Ενωμοτάρχου κ. ΘΕΟΔΩΡΙ- 
ΑΔΗ 'Ηρακλή στήν άνακάλυψη τών δρα
στών τής κλοπής γραμματίων τού Λαϊκού 
Λαχείου, μέ τά όποια κέρδιζε σημαντικό 
χρηματικό ποσό. Στήν έπιστολή του μετα
ξύ άλλων άνέφερε καί τά έξής: «Άντι- 
λαμβάνεσθε, έξοχώτατε κύριε Υπουργέ, 
τήν πίκρα, τήν άπογόητευση, τήν άπελπι- 
σία καί ταυτόχρονα τον σπαραγμό τής 
ψυχής μου. 'Όλα μου τά όνειρα έσβησαν, 
όλες μου οί έλπίδες καί οί χαρές άπέβησαν 
έπί ματαίω, διότι έκλάπησαν τρία λαχεία 
τά όποια κέρδιζαν 600.000 δραχ. ’Αλλά 
όπως είναι φυσικόν, ή φιλτάτη καί ένδο
ξος Χωροφυλακή μας, ή συμπαραστά
τη  καί φύλακας άγγελος τού καλού πολί
τη καί διώκτης τοΰ κακού, μέ έβγαλε άπό 
τό άδιέξοδο. Μέ αστραπιαία ένέργεια, μέ 
πρωτοφανή δραστηριότητα, μέ άκάματο 
ζήλο τών άνδρών τού Σταθμού Χωροφυλα
κής Δραβήσκου καί είδικώτερα τοΰ Διοι- 
κητοΰ αυτού ’Ενωμοτάρχου Ηρακλή 
ΘΕΟΔΩΡΙΑΔΟΥ, άνευρέθησαν οί ένοχοι 
καί μοΰ άπεδόθησαν τά κλαπέντα λαχεία. 
Έξοχώτατε, θεωρώ έπιβεβλημένο νά σάς 
εκφρασω τα ειλικρινή μου συγχαρητήρια 
καί τίς βαθύτατες ευχαριστίες μου διά τήν 
πράξιν τών άνδρών τοΰ άνωτέρω Σταθμού 
Χωροφυλακής».

'Η  πρόσφατη μεγάλη έπιτυχία τής 
Υποδιευθυνσεως Ασφαλείας Προαστίων 

Πρωτευούσης, μέ τήν άνακάλυψη τής 
σπείρας διαρρηκτών πολλών χρηματοκι
βωτίων, προκάλεσε, ώς ήτο έπόμενον, τήν 
άνακούφιση πολλών θυμάτων, άλλά κυ
ρίως σταμάτησε τήν δράση τών κακο
ποιών. Τά θύματα αυτών, μέ έπιστολές 
τους έξέφρασαν τίς ευχαριστίες τους πρός 
τούς έπιληφθέντες άνδρες τής ’Ασφαλείας 
Προαστίων. Μεταξύ αύτών, ή Βιομηχανία 
Μωσαϊκών — Ψηφιδωτών «ΑΤΤΙΚΗ» 
καί ή ’Εμπορική Τεχνική — Βιομηχανική 
'Εταιρία «ΧΡΥΣΑΦΗΣ» έξήραν ιδιαί
τερα τίς προσπάθειες τών άνδρών πού 
έπελήφθησαν γιά τήν έξάρθρωση τής κα
κοποιού σπείρας, στά πρόσωπα τών ό
ποιων βρήκαν «τό αίσθημα τής άσφαλείας 
καί τήν άκλόνητον έμπιστοσύνη πρός τά 
όργανα τής Τάξεως» όπως χαρακτηρι
στικά άνέφεραν.

Ό  Δήμαρχος Ξάνθης κ. Βασ. ΒΑΣΙ- 
ΛΕΙΑΔΠΣ, Πρόεδρος τών Θρακικών 
Λαογραφικών Εορτών μέ έγγραφό του 
πρός τήν Διοίκηση Χωροφυλακής Ξάνθης 
έξέφρασε τίς θερμές του εύχαριστίες πρός 
τούς άνδρες αύτής, πού μέ τήν συμπαρά
στασή τους έγινε δυνατή μέ άπόλυτη έπι
τυχία ή διεξαγωγή τών έκδηλώσεων, 
έπεκράτησε παραδειγματική τάξη καί 
προβλήθηκε ή πόλη στό Πανελλήνιο. 
Επίσης σ’ αύτό έκφράζει τήν διαβεβαίω
ση ότι είναι ύπερήφανος γιά τό ένδοξο
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ Α.Α.Χ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ 

ΑΝΔΡΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Σώμα τής Ελληνικής Χωροφυλακής, 
πού σέ κάθε περίπτωση, συμπαρίσταται 
στον "Ελληνα πολίτη.

«ΜΙΑ συγκινητική πράξη άνθρώπινης 
άλληλεγγύης πού άποκτα ιδιαίτερη βα
ρύτητα, έπειδή προέρχεται άπό άνδρες 
πού έταξαν σκοπό τής ζωής τους την 
προστασία, την γαλήνη καί ασφάλεια 
τοϋ συνανθρώπου τους». Είναι φράσις 
άπό σχόλιο τής ήμερησίας έφημερίδας 
«ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ» πού έκ- 
δίδεται στο Ρέθυμνο, για τήν επίσκεψη 
αντιπροσωπείας Δοκίμων Χωροφυλάκων 
τοϋ Π.Σ.Ο.Χ. Κρήτης σέ δεινοπαθοϋσα 
οικογένεια, στο χωριό Βενί Ρεθύμνης. 
Δόκιμοι Χωροφύλακες μέ τον Διοικητή 
τοϋ Π.Σ.Ο.Χ. Κρήτης Άντισ]ρχην κ. 
Νικ. ΓΑΡΝΕΛΗ, άφοΰ συνεκέντρωσαν, 
μέ προαιρετικό έρανο, χρηματικό ποσό, 
αγόρασαν είδη ρουχισμού, γλυκίσματα, 
τρόφιμα, βιβλία κ.ά. καί μέ τά ύπόλοιπα 
χρήματα μετέβησαν στο ανωτέρω χωριό 
τά όποια προσέφεραν σέ φτωχή οικογέ
νεια. Ή  πράξη αύτή άποτέλεσε τό πα
ράδειγμα καί τό κίνητρο τοϋ ένδιαφέρον- 
τος πολλών κατοίκων τής περιοχής καί 
τής κρατικής άρωγής.

ΜΕΓΑΛΗ έπιτυχία σημείωσε ό χορός πού 
διωργάνωσε ό Σύνδεσμος Φίλων Χω
ροφυλακής Σάμου τήν τελευταία άποκρηα, 
Κυριακή 12 Μαρτίου τ.έ. Ή  ωραία 
καί εύρύχωρη Λέσχη τής Χωροφυλακής 
είχε διακοσμηθή μέ γοΰστο, ήταν κατά
μεστη άπό Σαμιώτες, πού γλέντησαν 
μέχρι τις πρωινές ώρες, ύπό τούς ήχους 
κλιμακίου τής ορχήστρας τοϋ Σώματος 
άπό έπτά έκλεκτούς Καλλιτέχνες. Τό 
κέφι, πηγαίο καί άδιάπτωτο, τό έποίκιλε 
ό έκ τών μελών τοϋ Διοικητικού Συμ
βουλίου Συμβολαιογράφος κ. ’Αντώνιος 
Γιοκαρίνης μέ εύθυμα νούμερα καί σα
τυρικά τετράστιχα. ΤΗταν καί ή παρουσία 
έξαιρέτων φίλων τής Σάμου πού έδινε 
ιδιαίτερη λαμπρότητα στο χορό. Παρευρέ- 
θη ό Β' Ύπαρχηγός Χωροφυλακής Υπο
στράτηγος κ. Διον. Σέρρας ώς έκπρό- 
σωπος τοϋ κ. Άρχηγοΰ, στον όποιον 
δ Σύνδεσμος εκφράζει θερμές ευχαρι
στίες. Παρών καί ό ’Ανώτερος Διοικητής 
Χωροφυλακής Νήσων Αιγαίου άπό τή 
-Μυτιλήνη, Συνταγματάρχης κ. Άνδρ. 
Νούσιας. Οί εισπράξεις, όπως προβλέ- 
φτηκε, ύπήρξαν ικανοποιητικές. Θά δια
τεθούν γιά τήν άποπε^άτωση τοϋ Ναοΰ 
τής Αγίας Ειρήνης στή Πόλη τής Σάμου.

Α Ν Α Κ Ο ΙΝ Ω Σ Ε Ι Σ :

Στό Βιβλιοπωλείο τής κ . 'Ελένης 
ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ — Προμήθειας 40—Τηλ . 
228-985 ΑΘΗΝΑΙ—υπάρχει μεγάλη 
ποικιλία Λογοτεχνικών — Φιλολο
γικών — Καλλιτεχνικών βιβλίων καί 
’Εγκυκλοπαίδειες γιά μικρούς καί 
μεγάλους . Στους άνδρες τοΰ Σώματος 
προσιρέρονται μέ έκπτωση 20ο)ο 
καί μέ μηνιαίο διακανονισμό .

Τό κατάστημα 'Υποδημάτων ’Αφών 
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΙ —Σταδίου 10 καί 
Έμμαν. Μπενάκη άριθ . 6—ΑΘΗΝΑΙ 
συμβεβλημένο μέ τό Μετοχικό Τα
μείο Στρατού, διαθέτει τά είδη του 
στους άνδρες τοΰ Σώματος μέ έκπτω
ση 20 ο )ο .

ΜΕ ΤΗΝ πρωτοβουλία τοΰ Άνωτέρου 
Διοικητοΰ Χωροφυλακής Δωδεκανήσου, 
Συνταγματάρχου κ. Ίωάννου Πουλίδα καί 
τή συμπαράσταση τοΰ 'Τποδιοικητοΰ 
τής Α.Δ.Χ. Δωδεκαννήσου Άντισυντα- 
γματάρχου κ. Γεωργ. Ήλιοπούλου, πρα
γματοποιήθηκε στή Ρόδο, πριν άπό λίγο 
καιρό, μιά ωραία έκδήλωση, προς τιμήν 
τών άποστράτων άνδρών τής Χωροφυλα
κής, πού είχε σκοπό τή σύσφιξη τών σχέ
σεων φιλίας καί συμπαραστάσεως, πού 
διέπουν τούς δεσμούς μεταξύ τών άπο
στράτων καί τών έν ένεργεία άνδρών τοΰ 
Σώματος.

Στό φιλόξενο περιβάλλον τοΰ ξενοδο
χείου «CHEVALIERS ΡΑΕΑΟΕ»,οίύπη- 
ρετοΰντες στή Ρόδο άνδρες τής Χωροφυ
λακής, συνάντησαν καί τίμησαν τούς άπό- 
στρατους συναδέλφους τους, οι όποιοι γιά 
μιά άκόμα φορά ύποσχέθηκαν δτι θά βρί
σκονται πάντα στό πλευρό τους έτοιμοι 
γιά κάθε συμπαράσταση, όταν οί άνάγκες 
τό έπιβάλλουν.

’Αξίζει νά σημειωθή ότι στή Ρόδο, ή 
έκδήλωση αύτή, προς τιμή τών άποστρά
των τής Χωροφυλακής είναι ή μοναδική 
άπό τής άπελευθερώσεως τής Δωδεκανή
σου, άφησε δέ, άριστες εντυπώσεις στή 
Ροδίτικη κοινωνία καί σχολιάσθηκε εύμε- 
νώς άπό τόν τοπικό Τύπο.

Ή  έκδήλωση άρχισε μέ ομιλία τοΰ 
Άνωτέρου Διοικητοΰ Χωροφυλακής, ό 
όποιος άναφέρθηκε στήν άναγκαιότητα 
τής διατηρήσεως τών δεσμών φιλίας με
ταξύ τών ύπηρετούντων καί τών άποστρά
των άνδρών τοΰ Σώματος, δεσμών πού 
καλλιεργήθηκαν κατά τήν διάρκεια τοΰ 
κοινοΰ τους άγώνα, γιά τήν εύημερία 
τοΰ κοινωνικοΰ συνόλου καί τήν συνέχιση

τής ιστορικής πορείας τής Χωροφυ
λακής. Χαρακτηριστικά, ό κ. Ί . Πουλίδας, 
είπε, άναφερόμενος στήν προσφορά τών 
άποστράτων άνδρών, τά έξής: 
«Έλευκάνθητε, εις τήν ύπηρεσίαν τής 
Χωροφυλακής καί τοΰ ’Έθνους καί άπή- 
λθατε εις τόν ιδιωτικόν σας βίον μέ φρό
νημα ύψηλόν καί μέ συνείδησιν ήσυχον. Αί 
ήθικαί άμοιβαί καί ή άναγνώρισις θυσιών 
άποτελοΰν άξίας λαμπροτέρας τών ύλικών, 
διότι είναι άπαράγραπτοι, είναι αιώνιοι. 
Διατηρήσατε ζωηράν τήν άνάμνησιν τής 
έν υπηρεσία ζωής σας καί μή έπιτρέψητε 
εις ούδένα, ούτε εις τόν χρόνον ακόμη, νά 
διαρρήξη τόν ψυχικόν σύνδεσμόν σας μέ 
τήν Χωροφυλακήν...».

Στή συνέχεια, μίλησε ό έ. ά. Ταγματάρ
χης Χωροφυλακής κ. Αεων. Άσλάνης, ό 
όποιος άφοΰ άναφέρθηκε στά αισθήματα 
συγκινήσεως καί άγάπης πού διέπουν 
τούς προσκεκλημένους άπόστρατους άν
δρες τοΰ Σώματος, ύποσχέθηκε έκ μέ
ρους όλων, τήν συνεχή καί άρρηκτη φιλία 
μέ τούς άνδρες πού ύπηρετοΰν στή Χωρο
φυλακή, τονίζοντας οτι είναι άδύνατο ή 
λήθη νά σκεπάζει τούς αγώνες καί τούς 
όραματισμούς, πού γιά μιά ολόκληρη ζωή 
τούς άκολουθοΰσαν, κατά τήν έκτέλεση 
τοΰ χρέους τους, απέναντι στήν πατρίδα 
καί στήν κοινωνία.

Στήν έκδήλωση, πού έκλεισε μέ δεξίω
ση, παρέστησαν, πλήν τοΰ Άνωτέρου 
Διοικητοΰ Χωρ]λακής Δωδεκανήσου, καί 
τοΰ Ύποδιοικητοΰ, ό Διοικητής Διοική- 
σεως Χωροφυλακής Ρόδου, ό Δήμαρχος 
Ρόδου, ό Πρόεδρος καί ό Είσαγγελεύς 
Έφετών, άντιπροσωπεΐες άνδρών τών 
Υπηρεσιών Χωροφυλακής Ρόδου καί τοΰ 
Παραρτήμ,ατος τής Σ.Ο.Χ.
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Μιά μεγάλη υπόθεση 
άρχαιοκαπηλείας

ΜΙΑ μεγάλη υπόθεση άρχαιοκαπηλείας, 
πού πριν δύο περίπου χρόνια είχε διαπρα- 
χθή στην γραφική Νάξο, έξιχνιάσθηκε 
πρόσφατα στην ’Αθήνα άπό τήν 'Υποδιεύ
θυνση ’Ασφαλείας Προαστίων Πρωτευού- 
σης καί είχε σαν συνέπεια νά έλθουν στο 
φως στοιχεία, πού συγκλόνισαν στήν 
κυριολεξία το Πανελλήνιο, άλλα παράλλη
λα προκάλεσαν βαθύτατη συγκίνηση στο 
διεθνές φιλότεχνο κοινό, το όποιο προ 
διετίας είχε πληροφορηθή άπό τις έφη- 
μερίδες του τήν καταδρομική καί ληστρική 
επιχείρηση σέ βάρος τοϋ Εθνικού Μου
σείου της Νάξου, άπ’ όπου είχαν άφαιρεθή 
30 άγαλματίδια καί άλλα ειδώλια σπανιω- 
τάτης κυκλαδικής τέχνης τοϋ 3.000 π.Χ. 
Τά 29 άπό αύτά κομμάτια βρέθηκαν, κατα
σχέθηκαν καί παραδόθηκαν στο Υπουρ
γείο Πολιτισμού καί ’Επιστημών, για 
νά έπανέλθουν στήν φυσική τους κοίτη, 
στο Μουσείο δηλαδή της Νάξου στο όποιο 
άνήκουν. Ή  όλη ύπόθεση τοποθετείται, 
όμολογουμένως, στήν σφαίρα τού μυστη
ρίου, πού μόνον σκηνοθέτης κινηματογρα
φικών έργων σέ στύλ «θρίλερ» θά μπο
ρούσε νά φαντασθή, δημιουργώντας έτσι 
μία πρωτοποριακή άστυνομική ταινία 
μέ τρομερές κοινωνικό—οικονομικές προ
εκτάσεις καί παταγώδη εθνικό άντίκτυπο. 
Στήν πραγματικότητα, όμως, ήταν μιά 
καλοστημένη καί πρώτου μεγέθους άρχαιο- 
καπηλεία, πού ή βαρύτητα καί ή έκτασή 
της, μαζί μέ τήν πρωτοτυπία της, τήν 
άναδεικνύουν σάν μοναδική στά έγκλημα- 
τολογικά χρονικά της χώρας. Τήν πλήρη 
διαλεύκανση καί έξιχνίασή της πέτυχε 
ή Χωροφυλακή, έπειτα άπό διετή έντατική 
παρακολούθηση καί άφοΰ έγιναν οί άπαραί- 
τητες καί σωστές έκτιμήσεις άπό τήν 
Υποδιεύθυνση ’Ασφαλείας Προαστίων 
Πρωτευούσης, ή όποια ένήργησε μέ εύστο- 
χία καί μεθοδικότητα. Στήν έρευνα καί 
τήν έξιχνίασή τής όλης ύποθέσεως οί 
άνδρες τής ’Ασφαλείας είχαν δώσει όλο 
τους τό είναι καί ολόκληρα εικοσιτετράωρα 
τά περνούσαν μεταξύ λιμανιών, άποβα- 
θρών καί διαφόρων μυστικών τόπων συναν
τήσεων, παρακολουθώντας καί τήν παρα- 
μικρότερη κίνηση των διαφόρων υπόπτων
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άρχαιοκαπήλων. Στήν υπεράνθρωπη αυτή 
προσπάθειά τους συνεπικουρήθηκαν άπό 
τό Παράρτημα ’Ασφαλείας Μεγάρων καί 
τό ’Αστυνομικό Τμήμα Νάξου, πού τούς 
προσέφεραν πολλά χρήσιμα καί διαφωτι- 
στικά στοιχεία, σχετικά μέ τον τρόπο τής 
διαρρήξεως καί τις κινήσεις τών διαφόρων 
ύποπτων. Τά πολύτιμα στοιχεία πού τούς 
δόθηκαν, μελετήθηκαν καί άξιοποιήθηκαν 
κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, μέ άπο- 
τέλεσμα νά έντοπισθοΰν οί δράστες, καθώς 
καί οί ενδιάμεσοι «διασυνδετές» μαζί μέ 
τήν γυναίκα πού χρησιμοποίησαν σάν 
κάλυμμά τους.

Τό «στόρυ» τής ύποθέσεως δόθηκε 
έκτεταμένα άπό τον τύπο, ώστε ή έπανά- 
ληψή του δέν θά πρόσθετε κανένα καινούρ
γιο στοιχείο. "Ενα, όμως, σύντομο περί
γραμμα τού όλου θέματος κρίνεται άπαραί- 
τητο καί άναγκαΐο νά δή τό φώς τής δημο- 
σιότητος, γιά τήν ορθότερη κατατόπιση 
τών άναγνωστών. Τήν άγρια χειμωνιάτικη 
νύκτα τής 28 προς 29 Νοεμβρίου 1976 
έλαβε χώρα κλοπή διαρρήξεως άπό άγνω
στους δράστες σέ βάρος τού Μουσείου τής 
Νάξου, άπ’ όπου άφαιρέθηκαν 30 περίπου 
ειδώλια πρωτοκυκλαδικής τέχνης, ανεκτί
μητης άρχαιολογικής καί χρηματικής 
άξίας. Σύμφωνα μέ τήν λεπτομερή καί 
εμπεριστατωμένη αυτοψία πού ένήργησε 
τό ’Αστυνομικό Τμήμα Νάξου, οί δράστες 
είχαν είσέλθει στον υπόγειο χώρο τού 
Μουσείου άπό μία τρύπα πού υπήρχε στον 
τοίχο καί στήν συνέχεια άνοιξαν άλλη στο 
δάπεδο τής οροφής, καί έτσι μέ τό γνωστό 
διαρρηκτικό σύστημα «Ριφιφί» βρέθηκαν 
μπροστά στις γιάλινες βιτρίνες μέ τά πολύ
τιμα άρχαιολογικά έκθέματα. Κατάφεραν 
τότε νά πάρουν τά 30 άγαλματίδια καί 
ειδώλια, τό μεγαλύτερο τών όποιων ήταν 
60 εκατοστών, καί στήν συνέχεια νά 
έξαφανισθοΰν. ’Αμέσως μετά άπό τήν 
καταδρομική αύτή διαρρηκτική έπιχείρηση 
τών άρχαιοκαπήλων, όλες οί 'Υπηρεσίες 
Χωροφυλακής τής Νάξου τέθηκαν σέ 
κατάσταση συναγερμού καί άφοΰ ειδο
ποιήθηκαν οί λοιπές 'Υπηρεσίες ’Ασφαλείας 
τής χώρας, μαζί καί ή INTERPOL, έξα- 
πολύθηκε συγχρόνως τό μεγαλύτερο άν- 
θρωποκυνηγητό γιά τον έντοπισμό καί 
τήν σύλληψη τών δραστών καί τήν κατά
σχεση τών άμυθήτου άξίας άρχαιολογικών 
άντικειμένων. Οί έρευνες συνεχίστηκαν

πρός όλες τις κατευθύνσεις μέ έπιμονή 
καί μεθοδικότητα, άλλά σέ πρώτη φάση 
άπέβησαν άκαρπες. ’Εδώ καί έξη μήνες, 
όμως, ή 'Υποδιεύθυνση ’Ασφαλείας Προα
στίων Πρωτευούσης άρχισε καί πάλι και
νούργιες έρευνες γύρω άπό τήν ύπόθεση 
τής τρομερής άρχαιοκαπηλείας, έπειτα 
άπό πληροφορίες πού είχε, ότι ό φοιτητής 
τού Πανεπιστημίου τής Μπολώνια τής 
’Ιταλίας ΚΑΡΔΑΤΟΣ Γεώργιος τοϋ 
Σπυρίδωνος, 27 χρόνων, άπό τά Μέγαρα— 
’Αττικής άναζητοϋσε άγοραστή γιά νά 
τού πουλήσει άντικείμενα μέ μεγάλη 
άρχαιολογική άξια. Τότε ’Αξιωματικός 
τής ’Ασφαλείας Προαστίων ύποδύθηκε 
τον ένδιαφερόμενο άγοραστή καί είχε τήν 
πρώτη κρίσιμη έπαφή μαζί του στον 
’Ηλεκτρικό Σταθμό τού Θησείου, μέ 
άποτέλεσμα νά τον πείσει γιά τήν σοβα
ρότητα τών προτάσεών του. ’Εκεί συμφω- 
νήθηκε νέα συνάντηση σέ Ξενοδοχείο τής 
Γλυφάδας, ή όποια καί πραγματοποιήθηκε 
τήν καθωρισμένη ώρα οπότε ό διαμεσολα
βητής ΚΑΡΔΑΤΟΣ άρχισε τις διαπρα
γματεύσεις μέ τον έμφανισθέντα σάν 
«άγοραστή» γιά τήν τιμή τής άγορας καί 
τον τρόπο παραλαβής τού έμπορεύματος. 
Τήν στιγμή, άκριβώς, τής συναλλαγής 
έπενέβησαν οί καιροφυλακτοϋντες άνδρες 
τής 'Υποδιευθύνσεως ’Ασφαλείας Προα
στίων καί συνέλαβαν έπ’ αύτοφώριρ τον 
ΚΑΡΔΑΤΟ, στά χέρια τού όποιου κατα
σχέθηκαν τά πρώτα έξη (6) ειδώλια. 
Αύτός άποκάλυψε οτι άνήκαν στον ΚΑ- 
ΤΣΟΥΛΗ Μιχαήλ τού Ίωάννου, 31 χρό
νων, οικοδόμο άπό τό Σαγκρί—Νάξου, 
ό οποίος μόλις είχε έλθει άτμοπλοϊκώς 
στον Πειραιά, καί είχε έντοπισθή άπό 
τούς καραδοκοϋντες άνδρες τής ’Ασφαλείας 
Προαστίων Πρωτευούσης. Συνελήφθη, 
άμέσως, σέ ξενοδοχείο πού είχε καταλύσει, 
μαζί μέ τήν γυναικαδελφή του ΜΑΡΑΚΗ 
Φιλίππα, 20 χρόνων, άπό τό Σαγκρί—Νά
ξου, ή όποια όπως άπεδείχθη άπό τήν 
προανάκριση τελούσε έν γνώσει τών πα
ρανομιών τού ΚΑΤΣΟΥΛΗ καί χρησιμο
ποιήθηκε έπί «τούτου» άπό τον ίδιο σάν 
κάλυμμα (μπουζουριέρα). 'Ο συλληφθείς 
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ άπεκάλυψε έπίσης ότι 
στο «κόλπο» ήταν καί τέταρτο πρόσωπο 
ό ΔΡΑΓΑΖΗΣ ’Ιωάννης τού Δημητρίου, 
36 χρόνων, γεωργός άπό τόν Χείμαρρο- 
Νάξου, ό όποιος καί συνελήφθη τήν ίδια

Τά ειδώλια που έκλ,άπηααν άπό τό 'Αρχαιολογικό Μουσείο Νάξου χάρις στις 
συστηματικές, επίπονες και μεθοδικές έρευνες τών Υπηρεσιών Χιοροφνλακής κατέ
ληξαν και πάλι στο Μουσείο, οί θρασείς δέ άρχαιοκάπηλοι τών αρχαιολογικών μας 
θησαυρών σννελήφθησαν γιά νά νποστοϋν τις συνέπειες τής πράξεώς των.



μέρα σέ σπίτι συγγενούς του στήν ’Αθήνα. 
Οί ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ καί ΔΡΑΓΑΖΗΣ, 
άναντίρρητα, ομολόγησαν κατά την προα
νάκριση, ότι αυτοί είναι οί δράστες της 
μεγάλης διαρρήξεως τοϋ Μουσείου Νάξου 
τον Νοέμβριο τοϋ 1976 καί περιέγραψαν 
λεπτομερειακά τον τρόπο καί τις συνθήκες 
πού την πραγματοποίησαν. Μαζί τους 
είχαν φέρει έξη (6) κομμάτια, τά όποια 
είχε παραλάβει ό Κατσούλης καί τά είχε 
κρεμάσει μέ καλώδια μέσα άπό τό πουκά
μισό του. Τέλος οί άρχαιοκάπηλοι ομολόγη
σαν ότι τά υπόλοιπα 24 κομμάτια βρίσκον
ται κρυμμένα στήν Νάξο, γιαύτό καί ή 
Ασφάλεια Προαστίων ειδοποίησε τό Υ 
πουργείο Πολιτισμού καί Επιστημών, 
τό όποιο καί διέθεσε άμέσως έλικόπτερο 
της ’Ολυμπιακής Αεροπορίας, πού μετέ
φερε τούς δράστες, τούς ’Αξιωματικούς 
καί άνδρες τής ’Ασφαλείας, καθώς καί τον 
Διευθυντή των Προϊστορικών καί Κλασ
σικών ’Αρχαιοτήτων τοϋ 'Υπουργείου 
Πολιτισμού καί ’Επιστημών κ. Γεώργιο 
Ντούμα στό Σαγκρί. ’Εκεί, μέσα σ’ ένα 
παραλιακό κτήμα τοϋ Δραγάζη βρέθηκαν 
«χωμένα»» 17 κομμάτια καί τά ύπόλοιπα 
επτά (7 ) βρέθηκαν στό σπίτι τοϋ Κατσού- 
λη. ’Επίσης τό «ντουέττο» ΚΑΤΣΟΥΛΗ - 
ΔΡΑΓΑΖΗ άπεκάλυψε ότι στις άρχές 
τοϋ 1976 άφαίρεσε άπό αύλή σπιτιού στήν 
Νάξο μία μαρμάρινη κεφαλή (ήμίεργον), 
πού βρέθηκε καί αύτή έπιχωμένη κοντά 
στά ειδώλια. "Ολος αύτός ό άνεκτίμητος 
θησαυρός παραδόθηκε στον Διευθυντή 
κ. Ντούμα, ό όποιος σάν ύπεύθυνος έδή- 
λωσε ότι τά άνευρεθέντα κάτω άπό τις 
γνωστές μας συνθήκες ειδώλια, τυγχάνουν 
άνυπολογίστου άρχαιολογικής καί αισθη
τικής άξίας. Πρόκειται γιά τά μοναδικά 
στον κόσμο ευρήματα, γιαυτό καί άποτε- 
λοΰν μυθώδη εθνικό θησαυρό. Ή  προέ
λευσή τους τοποθετείται στά 3.000 χρό
νια π.Χ., γεγονός πού ένισχύει τήν μεγάλη 
τους αρχαιολογική άξια.

Γερμανοί ληστές 
συλλαμβάνονται 

στήν Ρόδο

ΜΙΑ έξαιρετική έπιτυχία έγγράφεται 
στό ένεργητικό τών Υπηρεσιών Χωρο
φυλακής τής Δωδεκανήσου, οί όποιες μέ 
ένα ΤΕΛΕΞ τοϋ Εθνικού Γραφείου 
’Ερευνών τής INTERPOL Δυτικής Γερ
μανίας, πού διαβιβάσθηκε στό Κέντρο 
’Αλλοδαπών Δωδεκανήσου καί στό Τμήμα 
’Ασφαλείας Ρόδου, μέσω τοϋ 'Ελληνικού 
Έθνικοΰ Γραφείου ’Ερευνών τής INTER
POL, κατάφεραν νά εντοπίσουν καί νά 
συλλάβουν, σέ χρόνο ρεκόρ, δύο Γερμα
νούς ύπηκόους, οί όποιοι τό πρώτο δεκαή
μερο τοϋ περυσινοΰ ’Οκτωβρίου έλήστευ- 
σαν τήν Τράπεζα τής πόλεως ΓΚΑΐΤΙΓ- 
ΚΕΝ τής Δυτικής Γερνανίας. Συγκεκρι
μένα οί 1) BRANDES BERNHARD 
τοϋ FRITZ, 22 χρόνων καί 2) PALAZY 
MICHAEL, 24 χρόνων, μέ τήν απειλή 
τών όπλων πήραν 25.500 μάρκα άπό τήν 
’Εθνική Τράπεζα τής πόλεως καί εξαφα
νίστηκαν. ’Αρχικά πήγαν στήν ’Ιταλία 
καί άπό κεϊ, στά τέλη τοϋ ’Οκτωβρίου, 
είσήλθαν νομότυπα στήν Ελλάδα μέ μιά 
πολυτελέστατη «Μερσεντές» καί κατευ- 
θύνθηκαν άμέσως στήν Κρήτη, γιά νά 
γνωρίσουν τις γραφικότητές της καί νά 
κάνουν χειμερινό τουρισμό. Στήν συνέχεια 
έφυγαν καί πήγαν στήν Ρόδο, όπου καί 
άρχισαν νά έργάζονται στήν κατασκευή

σκηνικών γιά τήν μεγάλη Έλληνο—άγγλι- 
κή ταινία πού γυρίζεται έκεϊ. Οί νεαροί 
ληστές, μετά τήν λήψη τοϋ σήματος, άνα- 
ζητήθηκαν έπισταμένα σέ ολόκληρη τήν 
Ρόδο,' επειδή καί πολλοί τουρίστες είναι 
αύτή τήν περίοδο έκεϊ, άλλά καί τό 
σπουδαιότερο οί δύο δράστες είχαν άλλά- 
ξει τά όνόματά τους, παραποιώντας τά 
στοιχεία τών διαβατηρίων τους. 'Ωστόσο, 
έπειτα άπό έντατικές έρευνες καί μέ βάση 
τά περιγραφικά στοιχεία πού τούς είχαν 
παρασχεθή άπό τήν Γερμανία, έντόπισαν 
τον ένα άπό τούς δύο δράστες, άφοΰ προη
γουμένως τον παρακολούθησαν στενά, τον 
συνέλαβαν καί άπεκάλυψαν τά πραγματικά 
του στοιχεία καί τήν πραγματική του 
ιδιότητα. Αύτός υπέδειξε τον συνεργάτη 
του καί έτσι συνελήφθησαν καί οί δύο, οί 
όποιοι κατά τήν προανάκριση, ομολόγησαν 
ότι αύτοί είναι οί δράστες τής μεγάλης 
ληστείας τής Τραπέζης τοϋ Γκαίτιγκεν. 
Τιά τήν έπιτυχία τους αύτή οί ’Αρχές 
Χωροφυλακής Ρόδου δέχθηκαν τά θερμά 
συγχαρητήρια τών καταδιωκτικών ’Αρχών 
τής Γερμανίας, καθώς καί τά ευμενή σχό
λια τοϋ γερμανικού τύπου, ό όποιος μέ 
εκτεταμένα δημοσιεύματα παρουσίασε τήν 
σύλληψη τών δύο ληστών σάν σημαντική 
έπιτυχία τής 'Ελληνικής Χωροφυλακής 
καί ιδιαίτερα τοϋ Κέντρου ’Αλλοδαπών 
Δωδεκανήσου καί τοϋ Τμήματος ’Ασφα
λείας Ρόδου.

Ληστές πρατηρίου βενζίνης 
εξαρθρώνονται 

στήν Θεσσαλονίκη

Η ΑΛΛΗ, ήμεδαπή αύτή τήν φορά, 
ληστεία πού έγινε πρόσφατα σέ πρατήριο 
καυσίμων στήν Θεσσαλονίκη, έξιχνιάσθηκε 
άπό τήν 'Υποδιεύθυνση Γενικής ’Ασφα
λείας τής πόλεως, οί άνδρες τής όποιας 
συνέλαβαν τούς δύο νεαρούς δράστες 
1) ΚΟΥΛΟΥΒΑΡΗ Χριστόφορο τοϋ 
Εύαγγέλου, 23 χρόνων, κάτοικο Θεσσα
λονίκης καί 2) ΖΕΛΙΟ Χαράλαμπο τοϋ 
Θεοδώρου, 20 χρόνων, κάτοικο έπίσης 
Θεσσαλονίκης, πού μαζί μέ τήν ληστεία 
ομολόγησαν καί σωρεία άλλων άξιο- 
ποίνων πράξεων. Συγκεκριμένα οί δύο 
σεσημασμένοι κακοποιοί είχαν τό «μον
τέρνο» πάθος τής κλοπής άκριβών πολυ
τελών αύτοκινήτων, μέ τά όποια πρα
γματοποιούσαν τις μεταμεσονύκτιες κα- 
ταδρομικές τους έξόδους καί «χτυπούσαν» 
τούς στόχους πού είχαν έπισημάνει άπό 
πρίν. Τά πολυτελή καί νευρικά αύτοκίνητα 
μάρκας MERCP1DES,AU DI, BMWκ.λ.π. 
τά ήθελαν καί τά έπιδίωκαν γιά δύο 
βασικούς λόγους, άφ’ ένός μέν γιά «κα- 
μουφλάζ» καί νά μή δίνουν στόχο στούς 
άνδρες τής ’Ασφαλείας τής πόλεως καί 
άφ’ ετέρου νά μετακινούνται άνετα καί 
πρό παντός γρήγορα μετά άπό κάθε τους 
«έπιχείρηση». Έτσι καί οί δύο, μέσα σέ 
διάστημα ένάμισυ περίπου μηνός, έκλεψαν 
οκτώ αύτοκίνητα καί άφοΰ πραγματο
ποίησαν τις διαδρομές πού ήθελαν τά 
έγκατέλειψαν—τά περισσότερα — τρακα
ρισμένα καί Απογυμνωμένα άπ’ όλα τά 
άξεσουάρ πού είχαν. Παράλληλα άφοΰ 
διέρρηξαν τό κατάστημα τού κ. Μιχαήλ 
ΚΥΡΓΙΑ έπί τής όδοΰ Φράγκων 19 καί 
πήραν δύο κυνηγετικές καραμπίνες σχέ
διασαν, προσεκτικά καί μέ κάθε λεπτομέ
ρεια, τήν ληστεία στό Πρατήριο καυσίμων 
τού κ. ΤΣΟΠΕΛΑ ’Ιωάννη ώς έξής:

Οί θρασείς κονκουλοφόροι ληστές τοϋ 
πρατηρίου βενζίνης στήν Θεσσαλονίκη 
κατά τήν αναπαράσταση τής πράξεώς τους 
μετά τήν σύλληψή τους, άπό τήν ' Υποδιεύ
θυνση Γενικής ’Ασφαλείας Θεσσαλονίκης.

’Αρχικά έκλεψαν ένα αύτοκίνητο AU DI, 
πού τό παρέλαβε δ ένας, ένώ ό άλλος πήρε 
τό αύτοκίνητο ταξί τού πατέρα του καί 
πήγαν κατά τις 4 τό πρωί, μέ τό κλεμμένο 
αύτοκίνητο, στό πρατήριο, έγκαταλείπον- 
τας τό ταξί σέ άπόσταση πεντακοσίων 
περίπου μέτρων. Έκεϊ ό ΚΟΥΛΟΥΒΑ- 
ΡΗΣ μέ τήν καραμπίνα άκινητοποίησε 
τον ύπάλληλο τού Πρατηρίου κ. Άνδρέα 
ΠΑΥΛΑΚΟ καί τον υποχρέωσε νά προ- 
χωρήση στον έσωτερικό χώρο τού Κατα
στήματος.

Τότε ό ΖΕΛΙΟΣ, φορώντας γάντια, 
γιά νά μή άφήσει άποτυπώματα, μπήκε 
στό γραφείο τού πρατηρίου καί πήρε 
8.900 δραχμές πού ύπήρχαν στό συρτάρι 
καί στήν συνέχεια άναχώρησαν μέ τό ταξί, 
άφοΰ έγκατέλειψαν τό κλεμμένο AUDI. 
’Επειδή, όμως, ή συγκομιδή άπό τήν 
ληστεία ήταν πολλή πενιχρή, σχέδιασαν 
άμέσως καινούργια διάρρηξη—αύτή τήν 
φορά—σέ άλλο πρατήριο, άπ’ όπου καί 
άμείφθηκαν γενναιόδωρα, έπειδή κατά
φεραν νά πάρουν άπό τό διαρρηχθέν πρα
τήριο ιδιοκτησίας τού κ. Κων]νου ΦΡΑΓ- 
ΚΙΔΗ (Κων]πόλεως 63) ραδιομαγνητό- 
φωνα καί διάφορα άλλα άξεσουάρ, συνο
λικής άξίας 100.000 περίπου δραχμών. 
’Αλλά ή έγκληματική τονς δραστηριότητα 
άνακόπηκε πρόσφατα, όταν έπεσαν σέ 
μπλόκο τών άνδρών τής 'Υποδ]νσεως 
Γενικής ’Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, τήν 
στιγμή άκριβώς πού έπέστρεφαν άπό μία 
μεταμεσονύκτια καταδρομική έπιχείρηση 
σέ προάστιο τής Θεσσαλονίκης............

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ  Π Ε Τ Ρ Ο Υ Τ Σ Ο Σ
Άνθ)στής Χωροφυλακής
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Στον άστερισμό τω ν εθνικών μας α γώ νω ν για  την ελευθερία, λαμπρή θέση κατέχει ή εθνε
γερσία τοϋ 1821.

Οί Ε λλη νες ,  μετά άπό μακραίωνα καί σκληρή δουλεία , ξεσηκώνονται καί χω ρίς νά ύπολο-  
γίσουν αγώ νες καί θυσίες , έξορμοϋν για τήν ανάκτηση τοϋ πολυτιμοτέρου άγαθοϋ τής ε λ ε υ θ ε 
ρ ί α ς .

Με δπλα τήν πίστη στον Θεό καί με ακλόνητη απόφαση νά ζήσουν ελεύθεροι ή νά πεθάνουν  
ανατρέπουν γιά μιά ακόμη φορά τήν λογική στήν ιστορία τής άνθρωπότητος , τήν λογκιή τώ ν  
αριθμών και με την απαράμιλλη τόλμη καί τήν αυτοθυσία τω ν γρ ά φ ου ν  νέες σελίδες δόξας,  
ομοιες με εκείνες τώ ν Θ ερμοπυλώ ν, τοϋ Μαραθώνα καί τής Σαλαμίνας.

'Η άκτινοβολία  καί τό μεγαλείο τώ ν  επ ιτευγμ ά τω ν τώ ν Ε λ λ ή ν ω ν  πού άγω νίζονται γιά  
τήν ελευθερία , κλονίζε ι  τά στατικά δόγματα τώ ν τότε ισ χ υ ρ ώ ν ,  μ ετα βάλλει  τό διεθνές κλίμα  
καί συνεγείρει τις ψ υ χ έ ς  τώ ν  π ολιτ ισμ ένω ν άνθρώπων τής Ο ικουμένης, πολλοί άπό τούς οποίους  
έρχονται στήν ιερή μας γή γιά νά προσφέρουν τούς εαυτούς τω ν θυσία στο βωμό τής ελευθερίας.

Καί τό θαύμα γ ίνετα ι .  Τό άδούλωτο 'Ελληνικό π νεύμα  καταβάλλει τήν ύλική δύναμη τής  
κραταιάς ’Οθωμανικής αύτοκρατορίας. 'Η ελευθερία μετά άπό π ολλές  θυσίες επανέρχεται στήν 
πανάρχαια  κοιτίδα της .

'Η 25η Μαρτίου , ήμέρα εορτής τού Ε ύαγγελ ισμοΰ  τής Θεοτόκου , συμ βολίζε ι  καί τον Ε ύαγ-  
γελισμό τού Ε λ λ η ν ισ μ ο ύ .  Ταυτίζεται μέ τήν βαθύτερη έννοια κάθε άγώ να γιά τήν ελευθερία.  
Α ποτελεί το σάλπισμα πού συνεγείρει τήν Ε λ λ η ν ικ ή  ψ υχή  καί τήν κρατεί έτοιμη άν χρειαστεί  

γιά  νέους αγώ νες , νέες θυσίες γιά τήν δόξα καί τό μεγαλείο  τής πατρίδος μας τής αιώνιας Ε λ λ ά δ ο ς  .
Τό εθνικό μας συμφέρον επ ιβά λλει  νά είμαστε πιστοί στά Δημοκρατικά ιδεώδη , νά ύπηρε-  

τούμε πιστά τον 'Ελληνικό λαό καί τήν μεγάλη ιδέα τής εθνικής ενότητας.
Τό εθνικό συμφέρον άπαιτεί εσείς πού άνήκετε στά Σώματα ’Α σφαλείας νά κάνετε τό παν  

γιά νά φρουρήσετε τήν ’Εθνική ενότητα άπό κάθε είδους επ ιβουλή .
’Επιτακτικό καθήκον μας είναι κατά τήν μεγάλη αύτή επέτειο τού Χριστιανισμού καί τοϋ 

Ε λ λ η ν ισ μ ο ύ  νά στρέψουμε εύλαβικά τήν σκέψη μας πρός τούς ήρωες τής εποποιίας τού 1821.
Νά τούς βροντοφ ω νήσουμε δτι είμαστε άξιοι συνεχιστές  τής ιστορίας τω ν καί δτι θά δια

τηρήσουμε στις καρδιές μας άσβεστη τήν φ λ ό γ α  τής ελευθερίας δπω ς οί ιστορικές καί εθνικές μας 
παραδόσεις τό επ ιβάλλουν  καί άν ποτέ ή μοίρα τού γένους τό θελήσει,  θά άκουστεί καί πάλι τό 
θούριο τοϋ Ρήγα  :

«Κ αλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή
παρά σαράντα χρόνια  σκλαβιά καί φ υ λ α κ ή ___».

Ζ Η Τ Ω  Τ Ο  Ε Θ Ν Ο Σ

Ζ Η Τ Ω  Η 25η Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ  1 8 2 1

'Ο 'Υπουργός  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΚΟΣ

\ _______________ ____ ______________________________________________________________________________
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Τ Η Σ  2S Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ  1 821

κ· ΑΡΧΗΓΟΥ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Με λαμπρότητα, εθνική ύπερηφάνεια καί. θρησκευτική κατάνυξη γιορτάζουμε σήμεοα δύο 
βαρυσήμαντα γεγονότα , τα οποία άποτελοΰν σταθμό στήν ιστορία τού Ε λλη ν ισ μ ο ύ  κ α Π ξ ο π λ ί  
ζουν με θάρρος και αυτοπεποίθηση κάθε Έ λ λ η ν α .  η μ ςοπλι-

~ Pi  Σ τ ' ς  2 5  1ίθυ 182,1 δΩλ ° 1 θί "Ελλγ1νες , μαζί μέ τό χαρμόσυνο άγγελμα τού Ευαγγελισμού

γιά ^ ν  ^ ν ε ξ α ρ τ η σ ^ τ ο ύ  ™  ^  ^  * ” 6 * * " >  τοΰ
— Η ευλογημένη μέρα είχε φ θ ά σ ε ι .

~ , ~ ' Η κρυφΐί? έλπίδ“ τής άπολυτρώσεως τού σκλαβωμένου Έ θνους  πού θέρμαινε τις ώ υνές
των Ελλήνων και κρατούσε άσβεστη τή φ λόγα  τής Ε λ ευ θ ερ ία ς ,  φ ο ύ ντω σ ε ,  έγινε όρμή κ υ ο ιά ^  
χησε στην ψ υχή  και στο νου^του «ραγιά» καί τόν μεταμόρφωσε σε πολέμαρχο . ? Ρ

π άκρη σ άκρη του Ε λ λ η ν ικ ο ύ  χώ ρου , ακούστηκε ή ούρανομήκης κραυγή « Ε λευ θ ερ ία

>“ ρδιέ? μ· 'γάλων ~ ι ~ 1̂

Έ λ λ ύ ν ι ^ Χ Τ  Κ“ 1 ? Συμμαχία») ταράχθηκε. Ή  απόφαση αύτή των
Ε λλή νω ν, εθετε σε δοκιμασία τις αρχές που επικρατούσαν στον Εύρωπαϊκό γώρο καί υιά -έα  

τάξη πραγμάτων έδημιουργεϊτο. μ χωρο και ρια νεα
, , Υπήρξαν όμως καί άνθρωποι, σ δλο τόν κόσμο, προερχόμενοι α π ’ όλες τίσ κοινί ι

μ οΠ ίλλά  π ν ^ ματΐκες ,ταξ,€ ΐς ’ θ1, ό π ο ΐο ι> δχι μόνο είδαν με συμπάθεια τό θαρραλέο αύτό έγχείρη-  
μα, αλλα προσφεραν τα παντα , ακόμα και τή ζωή τους, στό βωμό τού ιερού αυτού άγώ να *  ^

« «  Ελλαδα υστέρα απο τεσσερες αιώνες σκλαβιάς, ξαναζούσε . Οϊ παλιές δό^ες τούΈ θνου,-
οι ηρωισμοί των ημίθεων τής αρχαίας Ε λ λ ά δ α ς  καί τού Βυζαντίου βρήκαν τή δικαίωση t o u c  
στις ήρωικές μορφές των αγω νιστών τού 1821. ΡΡη διΚ0,·ιωσγ1

Ίο αθάνατο Έ λλη νιχό  πνεύμα αφύπνισε τό νοΰ τώ ν ισχυρών τής έπογης οί όποιοι δένθ^ 
καν την Ελληνική πραγματικότητα καί αναγνώρισαν τό χρέος τους πρός έ θ ν ο υ ς  Z T L ^ l T  

γησαν ο τι έχει σχέση μέ τόν άνθρωπο καί τήν άνθρώ πιν?  άξιοπρέπεια ? ^ Ρ ~

η λ ν ί 0 °  ~ Γ ν “ ς υπ^ ξ.€ “ν 'σ0ς Κα1 σκλγ)Ρός· Οί δοκιμασίες καί οί καταστροφές τού Ε λ λ η ν ικ ο ύ  
πληθυσμού βάριες και απροσμέτρητες. Καί όμως ,ό λ α  ξεπεράστηκαν καί ή μεΐά λη  αύτΓ ποοσπά  
θεία στεφθηκε από επιτυχία  χάρις στήν άκλόνητη πίστη τών Ε λ λ ή ν ω ν  σ Χ  έλευθερία στά πε" 
πρωμενα της φ υλής καί στό δίκαιο τού άγώνα τ ο υ ς . 1 ] επευσερια , στα π ε -

τού 18?Τ10 X “ Po c p u W )^  αισθάνεται βαρύτερο τό χρέος τής τιμής προς τούς άγωνιστές

3 fc  Γ α Γ τ ή ς Τ σ ία ^ ^ ^  ™  ~ 1 — Χαμπάδευσαν

~ Κλίν, ° ^ ας σήί-ιεΡα Σ λ α β ικ ά  τό γόνυ μπροστά στό βωμό τών ήρώων καί μαρτύρων τού 1821 
τιμούμε και ολους εκείνους, πού μετά τήν άπελευθέρωση άνέλαβαν τό δύσκολο̂ ργο ϊή ς  έπιβολύς

θερίας^καί'τής1 ^  ° ™  * * * * *  ^  - Ρ ιΨΡ°ύρηση τών αγαθών τής L i -

Ζ ή τ ω  τ ό  ’Έ θ ν ο ς

Ζ ή τ ω  ή 25η Μ α ρ τ ί ο υ

Ζ ή τ ω  ή Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή
‘Ο ’Αρχηγός

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΡΓΙΑΝΝΗΣ
’ Αντιστράτηγος
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ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΕΛΑΣΗ

Me έξαιρετική λαμπρότητα γιορτάστηκε σ’ 
ολόκληρη τή Χώρα ή 157η έπέτειος τής ’Εθνικής 
μας παλιγγενεσ ίας. 'Η  Ε λλ ά δα  τίμησε δπως πρέ
πει γιά μιά άκόμα φορά τούς ήρωες έκείνους, 
πού άψήφισαν την λογική τω ν άριθμώ ν, τον 
συσχετισμό τω ν δυνάμεων καί τό δυσμενές πο
λιτικό κλίμα πού καλλιεργούσε στην Ευρώπη ή 
'Ιερά Σ υμμαχία καί πριν άπό εκατόν πενήντα 
επτά άκριβώς χρόνια ύψωσαν πρώτοι αυτοί σ’ 
όλη τήν Ευρώπη τήν σημαία τής Έ παναστάσεω ς 
διεκδικώντας με τό σπαθί καί τό ντουφέκι 
τό δίκαιο τής έθνικής τους άποκαταστάσεω ς. 
Με τούς αγώνες τους καί με τήν θυσία πολλές 
φορές τής ζωής τους κέρδισαν τήν άνεξαρτησία 
τής 'Ελληνικής πατρίδας. Σ ’ αυτούς τούς ήρωες 
ήταν άφιερωμένος καί ό έφετεινός έορτασμός πού 
ύπήρξε ιδιαίτερα λαμπρός στην ’Αθήνα καί τήν 
Θεσσαλονίκη.

Οί έορταστικές έκδηλώσεις κορυφώθηκαν μέ 
τήν παρέλαση άντιπροσω πευτικών τμημάτω ν 
τώ ν ’Ενόπλων Δυνάμεων καί τώ ν Σω μάτω ν 
’Ασφαλείας ένώπιον τού Προέδρου τής Δημοκρα
τίας τώ ν μελών τής Κυβερνήσεως καί πολλών 
άλλων έπισήμων . Χ ιλιάδες Λαού είχαν κατακλύ- 
σει τούς δρόμους καί χειροκρότησαν μέ ένθουσιασμό 
τά στρατευμένα παιδιά τής πατρίδας. Έ κ  μέρους 
τής Χωροφυλακής παρέλασαν τμήματα τής Σχο
λής ’Α ξιωματικών καί ' Υ παξιωματικών μέ έπ ι- 
κεφαλής τήν πολεμική σημαία τού Σώματος , κα
θώς καί πεζοπόρα τμήματα τώ ν Μονάδων ’Αμέσου 
Έ πεμβάσεω ς . Παρέλασαν έπίσης μηχανοκίνητες 
μονάδες μοτοσυκλεττών περιπολικών αυτοκι
νήτων καί τεθωρακισμένων οχημάτων . Στιγμ ιό
τυπα άπό τήν παρέλαση τώ ν Τμημάτων τής Χ ω
ροφυλακής στήν ’Αθήνα καί τήν Θεσσαλονίκη 
είκονίζονται στις φ ω τογρα φ ίες .
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