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ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

κ α λ ο κ α ί ρ ι  ή 
Ανδρες  
, άλλα

Καί  τ ο ΰ τ ο  τό  
Χωροφυλακή,  μέ τ ο ΰ ς  

’Α σ τ υ ν ο μ ί α ς  Τ ο υ ρ ι σ μ ο ί  
τ ό ν  Αλλων ’ Υ π η ρ ε σ ιό ν  τ η ς ,  δ ί -  
τ<5 μ ε γ ά λ ο " π α ρ δ ν "  στήν  ΰπδθεση  
έ λ λ η ν ι κ ο ΰ  τ ο υ ρ ι σ μ ο ΰ , σ υ μ β ά λ λ ο -  

σ η μ α ν τ ι κ ά  στήν  Ανάπτυξή τ ο υ .

*  
τή ς  
κα ί 
νε  ι 
τ ο ΰ  
ν τ α ς
μέ τή  προσφορά κάθε  δ υ ν α τ ή ς  βοή
θ ε ι α ς  κ α ί  τή  πρέθυμη  έξ υ π η ρ έ τη σ η  
τΠν ’Ελλήνων κ α ί  ξένων π ε ρ ι η γ η τ ή ν  
ποΰ κ α τ α κ λ ύ ζ ο υ ν  κάθε  γ ω ν ι ά  τ ή ς  
έ λ λ η ν ι κ ή ς  γ ή ς .

"Ε να  σένολο  κ ο ι ν ω ν ι κ ή ν  π ρο 
σφοράν Υ λ ο π ο ι ε ί τ α ι  στά  π ρό 

σωπα τ β ν  Ανδρόν τ η ς ,  ποΰ  δ ι α σ κ ο ρ 
π ι σ μ έ ν ο ι  σ 'ό λ ό κ λ η ρ ο  τ<5ν έ λ λ α δ ι κ ό  
χ ό ρ ο ,  δ ί ν ο υ ν  Αθόρυβα τ ή ν  ε ί ρ η ν ι κ ή  
μάχη γ ι ά  τ ή  δ ια τ ή ρ η σ η  τ ή ς  τά ξ ε ω ς  
κ α ί  τ ή ς  γ α λ ή ν η ς  το ΰ  τό π ο υ  κ α ί  τή  
π ρ ο σ τ α σ ί α  το ΰ  π ο λ ί τ η ,  χ ω ρ ί ς  δ ι α 
κ ρ ί σ ε ι ς  κ α ί  Ι δ ι ο τ έ λ ε ι ε ς ,
% ζ Παράλληλα , στά  πρόσωπα τ δ ν  

Ανδρόν τ η ς ,  π ρ ο σ ω π ο π ο ι ε Τ τ α ι  
κ α ί  ή τ ε λ ε ι ό τ ε ρ η  μορφή τ ή ς  π α τ ρ ο 
π α ρ ά δ ο τ η ς  έ λ λ η ν ι κ ή ς  φ ι λ ο ξ ε ν ί α ς ,  
ποΰ  ε ί ν α ι  μ ί α  Από τ ί ς  β α σ ι κ ό τ ε ρ ε ς  
α ί τ ί ε ς  π ρ ο σ ε λ κΰ σ εω ς  τ ό ν  ξένων στή 
χ ό ρ α  μ α ς .  Οί Α νδρες  τ ή ς  Χωροφυλα
κής  γ ί ν ο ν τ α ι , έ τ σ ι , ο I  Α νόνυμο ι  έ κ -  
πρόσω πο ι  τ ή ς  έ λ λ η ν ι κ ή ς  κ ο ι ν ω ν ί α ς  
άλλά  κ α ί  το ΰ  έ π ί σ η μ ο υ  κ ρ ά τ ο υ ς ,σ τ ί ς  
σ χ έ σ ε ι ς  τ ο υ ς  μέ τ ο ΰ ς  Αλλοδαπούς 
έ π ι σ κ έ π τ ε ς .

Σ ’ α ΰ τ ο ΰ ς  λ ο ι π ό ν  τ ο ΰ ς  Ανδρες  
ποΰ μο χθο ΰ ν  γ ι ά  τή ν  Ανάπτυ

ξη το ΰ  τ ο υ ρ ι σ μ ο ΰ  στή  χ ό ρ α  μας κ α ί  
ποΰ στό  πρόσωπό τ ο υ ς  β ρ ί σ κ ε ι  κάθε 
έ π ι σ κ έ π τ η ς  έ ν α ν  Ακούραστο φίλο κ α ί  
έ ν α ν  Αγρυπνο π ρ ο σ τ ά τ η ,  Α φ ι ε ρ ό ν ε ι ,  
σ ’ α ΰ τή  τ ή ν  έκδοση τ ό  π ε ρ ι ο δ ι κ ό ,  
σ χ ε τ ι κ ό  Α ρ θ ρ ο , έ λ ά χ ι σ τ η  ή θ ι κ ή  κα -  
τ α ξ ίω σ η  τ ή ς  προσφοράς  κ α ί  το ΰ  Α
γώνα τ ο υ ς .

"Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ"
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T O Y  KOCMOY
Κάθε Α ύγουσ το , τά  βήματα τοΰ προσκυνητή , 

πού ψ ά χν ε ι νά  βρει τή γαλήνη  καί τά μάτια τοΰ  
π ρ οσ ευχη τή , πού υψ ώ νοντα ι ένα γώ νια  ά να ζη -  
τώ ντας τή λύτρω ση , μας όδηγοΰν σ’ έκεΐνες τις  
ά ναρίθμ ητεςγω νιές τή ςέλλη νική ςυπ αίθρ ου  , δπου  
οί παλιοί άλλα  κ ι’ οΐ σ ύ γ χρ ο ν ο ι, σπρω γμ ένοι 
ά π ’ όλόθερμη π ίσ τ η , έχτισ α ν προσκυνητάρια γιά  
τή χάρη Της , θυσιαστήρια ΰπέρκοσμα γ ιά  τή Κυ
ρία Θ εοτόκο, τή Π άναγνη Μητέρα τοΰ Χ ριστοΰ , 
τή Μάνα δλου τοΰ κόσμου .

Ά ν η φ ο ρ ίζο υ ν  τά  βήματα καί ή καρδιά στά μο
νοπάτια  π ’ όδηγοΰν στά σ ιω πηλά καί ταπεινά  
ξω κ λή σ ια , σέ μοναστήρια έρημικά καί λησμο
νημένα άπό τό χρόνο χα λ ά σ μ α τα , μέσα σέ κ α τα - 
πράσινες όλόδροσες λα γκ α διές, πάνω  σ’ ά π όμ α - 
κρες βουνοκ ορ φ ές , σέ άκρογιάλια γρα φ ικ ά  καί 
π ελαγίσους β ρ ά χο υ ς , πού ά γναντεύουν τό γυ 
ρισμό τω ν ξεν ιτ εμ ένω ν , γ ιά  νάβρουν τή λύτρω 
ση κ ι’ άνάψ ουν τ ’ άγιοκέρι στήν εικόνα Της καί 
μ έτά  χείλη  τής ψ υχή ς νά προσευχη θοΰν στή Μάνα 
τήν ’Ε λεή στρια , τή Γ λυκοφ ιλοΰσα , τή Μάνα τοΰ  
πόνου καί τώ ν ίλασμώ ν , τή Π αναγιά  τής ’Α γάπης .

Ε ίναι ή μεγάλη Μάνα δλου τοΰ κ ό σ μ ο υ . ‘Η  
άστείρευτη κυρά τής συγνώ μ η ς . Ή  ύπεραγία  τής 
πίστης καί τό αιώ νιο σύμ βολο τής άγάπης . Μιας 
άγάπης ζυμ ω μ ένη ς μέ τή λαχτάρα  τοΰ γιοΰ  καί 
τήν άγω νία  τής χαράς τ ο υ . Τής άγάπης καί τοΰ  
πεπρω μένου τής άπόλυτης μητρότητας, πού κ λεί
νει μέσα της δλο τό βουβό πόνο γ ιά  τή πορεία τοΰ  
π α ιδ ιοΰ , άπό τή πρώ τη στιγμή  πού θά τό νιώ σει 
νά σκιρτάει στά σ π λά χνα  τ η ς , ώς τή στιγμή  τοΰ  
χω ρισμ οΰ κ ι’ άκόμα π έρ α , τή στιγμή  τοΰ στερνοΰ  
χαιρετισμ ού τούτου τοΰ κόσμου .

Τά μάτια της κρατοΰν βαθιά δλο τό πόνο κ ι’ 
δλες τ ίς  π ολύκλαυστες στιγμ ές αύτοΰ τοΰ δρόμου  
κι’ άνατρομάζουν μή καί γυρίσουν π ά λι οί δύ
σκολες ώρες , πού θά πικράνουν τό σ π λά χνο  τ η ς . 
Καί κρύβει άκόμα ή ματιά της τήν ήρεμη θλίψ η , 
τή συγκλονιστική άλήθεια τής ά γ ω ν ία ς , πού τό 
τραγούδι τής νιότης καί ή πορεία τοΰ Γολγοθά , γ έν
νησαν στή καρδιά τ η ς .

Ε ίναι ή μεγάλη Μάνα δλου τοΰ κόσμου . Ή  μάνα  
τής Ικεσίας καί τοΰ λ υ τρ ω μ ο ΰ . Ή  μάνα πού  
ά γναντεύει τό γυρισμό τοΰ ξενη τεμ ένου ,π ού  στέ
κει άγρυπνη στό κ ρεββάτι τοΰ π ό νο υ , σιω πηλή  
στήν ώρα τοΰ χω ρισμ οΰ .'Η  Π αναγία είναι τ ’ ά π ο -  
κ ούμ πι τώ ν πιό σκληρώ ν σ τιγμ ώ ν τ ’ άνθρώ που, 
τό κ α τα φ ύγι τοΰ στοχασμοΰ καί τής έλ π ίδ α ς . Ή  
ύπέρκοσμη άγκαλιά τώ ν παιδιώ ν δλης τής γ ή ς ,  
τώ ν παιδιώ ν πού π εινοΰν , τώ ν παιδιώ ν πού κρυώ
νουν , τώ ν παιδιώ ν πού μέ τρόμο στά μάτια ά ντ ι-  
κρύζουν τό φ άσμα τοΰ θ α νά του .

Ε ίναι ή Π αναγία ή Μ ανούλα , ή άτέλειω τη ζε
στή άγκαλιά  τοΰ κατατρεγμένου , ή στοργή καί τό 
βάλσαμο κάθε λ α β ω μ α τ ιά ς . Κάθε τρεμούλιασμα  
τώ ν φ ύ λ λ ω ν καί χάδι τ ’ ά γερ ιοΰ , κάθε ψιθύρισμα  
τής θάλασσας, κάθε ψ ιχά λα  τής βροχής είνα ι κ ι’ 
ένας λυγμ ός στά μάτια τ η ς , ό ίδιος ό λυγμ ός  τώ ν  
τα π εινώ ν κι’ άπόκληρων πού π ά σ χουν καί ση
κώ νουν στούς ώ μους τους τούς Σταυρούς τούτης  
τής γ ή ς , π οτίζοντα ς μέ τόν Ιδρώτα τους καί τό 
αίμα , τό δέντρο τής δ ικ α ιοσύνη ς.

Σ’ αύτή τή Μάνα , πού π ροσεύχεται καί κλείνει 
μέσα Της δλες τίς προσδοκίες τώ ν τα π εινώ ν , δλα  
τά δάκρυα τώ ν π ονεμ ένω ν μανάδω ν , τή Π λατυτέ
ρα άγκαλιά  τώ ν όρφ α νώ ν καί τ ’ άξεπέραστο τής 
Μητρότητας σύμβολο , τοΰτο τό μήνα ας ά π λ ώ -  

σουμε τά χ έρ ια , τά μ ά τ ια , ας ψ ιθυρίσουμε μιά  
ύπόσχεση  γιά  ένα δρόμο πιό τίμ ιο  κ ι’ ά νη φ ορικ ό , 
γιά  μιά συνάντηση τιμής μέ τή συνείδησή μας , γιά  
μιά πορεία όλόφ ω τη ς άγάπης σέ τούτη τή γή .
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ΣΤΙΣ 6 ’Ιουλίου αποφοίτησαν από τό Β'. 
Τμήμα τής Σχολής 'Οπλιτών Χωροφυλα
κής ’Αθηνών 225 νέοι ’Ενωμοτάρχες. Τά 
πτυχία άπένειμαν κατά τή διάρκεια ειδι
κής τελετής ό Γενικός Γραμματέας τοϋ 
Υπουργείου Δημοσίας Τάξεωςκ. Κων]νος 
Σαψάλης καί ό ’Αρχηγός Χωροφυλακής 
’Αντιστράτηγος κ. Μιλτ. Άργιάννης.

Μετά τήν έπιθεώρηση τών παρατετα- 
γμένων Τμημάτων άπό τόν κ. Γενικό καί 
τόν κ. ’Αρχηγό, έψάλει δέηση χο- 
ροστατοϋντος τοϋ Σεβασμιωτάτου Μητρο
πολίτου Δαυλίας κ.κ. ’Αλεξίου καί ακο
λούθησε ή άνάγνωση τής Ημερήσιας Δια
ταγής άπό τόν Διοικητή τής Σχολής 
'Οπλιτών Χωροφυλακής, Ταξίαρχο κ. 
Λουκά Φωτόπουλο, ό όποιος μεταξύ τών 
άλλων τόνισε τά έξής: «Νέοι Ένωμοτάρ- 
χαι...Χαιρετίζω τήν έξοδόν σας έκ τής 
Σχολής καί έκφράζω πρός όλους σας 
θερμά καί ειλικρινή συγχαρητήρια. ’Από 
σήμερα έντάσεσθε είς τούς βαθμοφόρους 
τού Σώματος καί μετά ΙΟήμερον διασκορ
πιζόμενοι πρός όλα τά σημεία τής χώρας, 
θά άναλάβετε τήν άσκησιν τών καθηκόν
των σας, ή έπιτυχία τών όποιων άπαιτεΐ 
πλήρη άφοσίωσιν είς τό καθήκον καί 
πάσαν άρετήν.,.Μεταβληθήτε είς πυρσούς 
άρετής καί έργατικότητος καί μεταλαμπα

δεύσατε τή φλόγα τής ήθικής καί πατριω
τικής σας πίστεως, ύπό τόν προστατευ
τικόν θώρακα τοϋ Δημοκρατικού μας πο
λιτεύματος. Ό  άγών έπιβιώσεως τής φυ
λής μας έπιβάλλει σκληράς ύποχρεώσεις 
άδιακρίτως πρός όλους μας καί πρέπει νά 
άνταποκριθώμεν άπολύτως είς τάς άπαι- 
τήσεις τών καιρών. Ή  Ελλάς είναι μιά 
όασις γαλήνης καί άποτελεί παράδειγμα 
είς τούς Λαούς, οί όποιοι κλυδωνίζονται 
άπό τήν άναρχίαν καί τόν μηδενισμόν. 
Ή  άναρχία δέ, είναι φθοροποιός δύναμις 
διάτα άτομα, άλλά καί τά "Εθνη, τών όποι
ων πλειστάκις ύπέσκαψε τήν ίσχύν καί τό 
μεγαλεϊον. Τήν μόνην έγγύησιν έθνικής 
άσφαλείας άποτελούν ή προσήλωσις είς 
τό καθήκον καί ό σεβασμός πρός τήν 
κυριαρχίαν καί τούς Νόμους τής Πολιτεί
ας. Σείς λοιπόν Νέοι Ένωμοτάρχαι, τε- 
ταγμένοι διά τήν πιστήν τήρησιν τών 
Νόμων τοϋ Κράτους καί τήν περιφρού
ρησήν τής ζωής, τής τιμής καί τής περιου
σίας τών πολιτών, θά έπιτελέσητε κοινω
νικόν λειτούργημα μεγίστης σημασίας. 
Νέοι Ένωμοτάρχαι, βαδίσατε πρός τά 
έμπρός γιά τήν έκπλήρωση τοϋ ύψηλοΰ 
προορισμοΰ σας καί συνεχίσατε τήν 
έθνικήν παράδοσιν τοϋ Σώματος τής Χω
ροφυλακής, ή όποια μέ τό έρευνητικό καί

ανήσυχο μάτι της προστατεύει τήν πολι 
τείαν άπό οίονδήποτε έχθρόν, πού έ 
βουλεύεται τήν έννομον τάξιν καί άσφα- 
λείαν καί ή όποια θά συνεχίσει καί μέ σάς 
νά άγωνίζεται έναντίον τών μηδενιστών 
καί τών άρνητών τής Πατρίδος, άλλά καί 
κατά παντός πού θά έπιχειροΰσε νά προσ
βάλει τάς ήθικάς άξίας, τό Δημοκρατικό 
μας Πολίτευμα, τήν κοινωνικήν γαλήνη 
τοϋ τόπου μας καί τά ίερώτερα δικαιώ
ματα τοϋ πολίτου, τά άγαθά έλευθερίας 
καί άσφαλείας.Μέ τή βεβαιότητα ότι θά 
άνταποκριθήτε είς τάς προσδοκίας καί 
έλπίΐας τοϋ Σώματος τής Χωροφυλακής 
καί τοϋ Έθνους, σάς προπέμπω μέ τάς 
καλυτέρας μου εύχάς, διά μίαν λαμπρόν 
σταδιοδρομίαν».

Στή συνέχεια ό κ. Γενικός καί ό κ. 
Αρχηγός άπένειμαν τά πτυχία καί άκο- 
λούθησε ή παρέλαση τών νεοεξελθόντων 
ένώπιον τών έπισήμων .

Στή τελετή τής άπονομής τών πτυχίων 
παρέστησαν ό Γενικός Γραμματέας τοϋ 
Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως κ. Κων]νος 
Σαψάλης, ό Σεβασμιώτατος Μητροπολί
της Δαυλίας κ.κ. ’Αλέξιος, ό ’Αρχηγός 
Χωροφυλακής ’Αντιστράτηγος κ. Μιλτ. 
Άργιάννης, ό Α' Ύπαρχηγός Χωροφυ
λακής 'Υποστράτηγος κ. Σωτ. Πουλόπου-
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ό Α'. ’Επιθεωρητής Υποστράτηγος 
ων]νος Τσίντζος, ό Α' Ύπαρχηγός 

,ς ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Άγγελόπου- 
λος, ό Διευθυντής τής Δ.Α.Π.Π. Ταξίαρ- 
χος κ. Παπαναστασίου, οί Διοικητές τών 
Σχολών Ταξίαρχος κ. Λ. Φωτόπουλος καί 
Συντ]ρχης κ. Σπ. Φτερνιάτης, οί Καθηγη
τές καί έκπαιδευτές τής Σχολής, άντιπρο- 
σωπεϊες Στρατιωτικών Σχολών καί συγ
γενείς τών νεοεξερχομένων ’Ενωμοταρ
χών.

ΕΠΙΣΗΣ, τήν ίδια ήμέρα, έγινε ή άπο- 
νομή πτυχίων καί σέ 564 ’Ενωμοτάρχες 
τοϋ Παραρτήματος τής Σχολής 'Οπλιτών 
Χωροφυλακής Ρόδου. Τά πτυχία άπένειμε 
κατάτή διάρκεια τελετής, ό Γ’’Επιθεωρη
τής Χωροφυλακής 'Υποστράτηγος κ. 
’Αθανάσιος Μελιντζής.

Πριν άπό τήν άπονομή τών πτυχίων ό 
Διοικητής τοϋ Π.Σ.Ο.Χ., Ρόδου Άντ]ρχης 
κ. Βασ. Παπαβασιλείου, άνέγνωσε τήν 
Ημερήσια Διαταγή πρός τούς νέους’Ενωμ- 
τάρχας, τονίζοντας μεταξύ τών άλλων: 
«"Οταν μετά άπό λίγες ήμέρες, θά μεταβή- 
τε στις νέες 'Υπηρεσίες σας, έπιδοθήτε 
μέ θέρμη, ένθουσιασμό καί άφοσίωση στήν 
έκπλήρωση τών καθηκόντων καί ύποχρε- 
σεών σας καί έφαρμόσατε τό Νόμο μέ 
σύνεση, εύγένεια, Αντικειμενικότητα καί

άνθρωπισμό.,.Νά καταβάλετε προσπά
θεια γιά έργο παραγωγικό καί πρωτότυπο, 
έχοντας ύπ’ όψη σας ότι πιό πέρα άπό 
τόκαλό,ύπάρχει τό καλύτερο, καί άκόμα 
πιό πέρα, τό άριστο, τό όποιο πρέπει ν’ 
άποτελεϊ άντικειμενικό σκοπό όλων μας. 
Καταβάλατε συ\ εχή προσπάθεια γιά τή βε
λτίωση καί τήν άνύψωση τής έπαγγελμα- 
τικής σας Ικανότητας καί γιά τόνέμπλου- 
τισμό τών γνώσεών σας, έπαγγελματικών 
καί έγκυκλοπαιδικών. Ή  μέριμνα γιά τή 
προστασία τοϋ πολίτη άποτελεϊ βασικό 
μέλημα τών όργάνων τής Χωροφυλακής. 
Δεχθήτε τον πάντοτε μέ φιλόφρονα διά
θεση, άκούσατέ τον μέ προσοχή, κρίνατέ 
τον μέ δικαιοσύνη καί αποφασίσατε εύ- 
συνείδητα. ’Αποδείξατε μέ τόν τρόπο σας, 
τή δραστηριότητά σας καί τή συμπερι
φορά σας ότι είσθε πραγματικοί συμπα
ραστάτες καί φίλοι τών πολιτών, πρός 
τούς όποιους έχουμε ταχθεί άπό τή πολι
τεία, νά παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.Μέ 
ίδιαίτερη|προσοχή χειρισθήτε τά προβλή
ματα τών νέων. Οί Νέοι μας άποτελοΰν τό 
μέλλον καί τή χρυσή έλπίδα τοϋ Έθνους 
μας καί όφείλουμε πρός αύτούς συνεχή 
συμπαράσταση. Νέοι καί σείς, πλησιά
σατε τους μέκαλωσύνη, συμμερισθήτε τις 
άνησυχίες τους καί συμπεριφερθήτε όπως

σέ φίλους. ’Αναπτύξατε οί ίδιοι καί καλ
λιεργήσατε καί εις τούς ύφισταμένους 
σας τό πνεύμα τής εύγενοϋς άμιλλας στό 
στίβο τοϋ καθήκοντος, τής άρετής καί 
τοϋ δικαίου...».

Στή τελετή τής άπονομής τών πτυχίων 
στό Π.Σ.Ο.Χ. Ρόδου, παρέστησαν ό Γ' 
’Επιθεωρητής Χωροφυλακής 'Υποστρά
τηγος κ. ’Αθ. Μελιντζής, ό Νομάρχης 
Δωδεκανήσου κ. ’Ιωάν. Παναγιωτίδης, 
ό Δήμαρχος κ. Στ. Αύγουστάκης, ό ’Ανώ
τερος Διοικητής Χωροφυλακής Δωδεκα
νήσου Συντ]ρχης κ. Γεώργ. Ήλιόπουλος, 
έκπρόσωποι τών τοπικών άρχών, συγγε
νείς τών νέων ’Ενωμοταρχών καθώς καί 
πλήθος κόσμου.

Οί νέοι ’Ενωμοτάρχες άποφοίτησαν άπό 
τις Σχολές μετά δεκάμηνη έντατική 
έκπαίδευση καί θά τοποθετηθούν μόνιμα 
στις ύπηρεσίες τους μετά άπό πρακτική 
έκπαίδευση .πού θά έχουν στις έδρες τών 
Άνωτέρων Διοικήσεων Χωροφυλακής 
καί τών Διευθύνσεων ’Αστυνομίας.

Στις φωτογραφίες στιγμιότυπα άπό τήν 
τελετή έπιδόσεως τών πτυχίων στούς 
’Ενωμοτάρχες στήν Σ. Ο. X. ’Αθηνών 
(σελ. 536) καί στό Π. Σ. Ο. X. Ρόδου 
(σελ. 537).
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Οι όίνδρες της Χ ω ροφ υλα κ ή ς καί 
ιδιαίτερα δσοι υπηρετούν στίς 'Υ πη
ρεσίες Τ ουρισμ ού , έρ χοντα ι καθημε
ρινά σέ έπ α φ ή  μέ χ ιλ ιά δ ες  ξένους  
το υ ρ ίσ τες , άλλα  καί "Ελληνες περιη
γ η τ έ ς , π ροσφ έροντα ς κάθε δυνατή  
βοή θειακ αίέξυπη ρέτη ση  κα) συμ βά λ
λοντα ς έτσι θετικά στήν άνάπτυξη  
τόσο τού  έξω τερ ικ οΰ , δσο καί τού  
έσω τερικοΰ τουρισμού .

Π αράλληλα π α ρ ακ ολουθούν, σέ συ
νεργα σία  μέ τίς άρμόδιες 'Υ πηρεσίες  
τού Ε .Ο .Τ . , τή ν έφ α ρμ ογή  καί τή 
τήρηση τώ ν  προϋποθέσεω ν λειτουρ
γία ς σέ 3 .000 ξενοδοχειακ ές έ π ιχ ε ι-  
ρ ή σ εις , 20 .000  ένοικ ιαζόμ ενα  δωμά
τ ια , 86 Κ ά μ π ινγκ ς καί σέ 17 Κ έντρα  
Δ ια κ οπ ώ ν καί Π αραθερισμού ’Α λλο
δ α π ώ ν , καθώ ς καί σέ χ ιλ ιά δ ες  έσ τ ια -  
τ ό ρ ια , μ π ά ρ , καταστήματα π ω λ ή -  
σεω ς ειδώ ν λαϊκής τ έ χ ν η ς , πού υπ ά 
γο ντα ι στήν έδαφ ική  άρμοδιότητα  
τής Χ ω ροφ υλακ ή ς .

'Η  παρουσία  τους στόν έλληνικό  
χώ ρο  γ ίνετ α ι ιδιαίτερα έντονη τώρα  
τό κ α λοκ α ίρ ι. Μέ τό χα μ όγελ ο  
στά χείλη  δ ίνουν τ ίς  άπαραίτητες  
π λη ρ οφ ορίες  στους έπ ισκέπ τες τής  
χώ ρα ς μ α ς , θυμ ίζοντα ς τ ο υ ς , μέ τή 
συμ περιφ ορ ά  τ ο υ ς , π ώ ς κ ά π ο τ ε , σ’ 
αυτό τό τ ό π ο , τό άνθρώ πινο π νεύμ α  
έπλασε καί λάτρεψ ε τό Ξένιο Δ ί α .

'Η  « ’Επιθεώ ρηση Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς» , 
έπ ιχειρ εΐ μέ τό άρθρο πού άκολουθεΐ 
μιά άνατομία  αύτής τής π ρ οσ φ ορ ά ς, 
πού ά π οτελεΐ καί μιά ηθική καταξίω 
ση τώ ν  ά νδ ρ ώ ν, πού γ ίνο ντα ι πρε
σ βευτές καλής θελήσεω ς τής χώ ρας
μ<*ς·

« Χ ω ρ ίς  α μ φ ιβ ο λ ία  

ή Α σ τ υ ν ο μ ί α  Τ ο υ ρ ι-  

σ μ ο ϋ  τ ή ς  Χ ω ρ ο φ υ 

λ α κ ή ς  π ρ ο σ φ έ ρ ε ι  

π ο λ ύ τ ιμ η  β ο ή θ ε ια  

σ τ ή ν  ύ π ό θ ε σ η  τ ο ύ  

τ ο υ ρ ισ μ ο ύ  μ α ς ,  σ υ μ 

β ά λ λ ο ν τ α ς  σ η μ α ν 

τ ικ ά  σ τ ή ν  α ν ά π τ υ 

ξ ή  του» .

Τ Α Κ Η Σ  Λ Α Μ Π  ΡΙ ΑΣ  
Γενικός Γραμματεύς 

Ελληνικού Όργαν. Τουρισμού

Ε λλάς και Τουρισμός
Ή  χώρα μας είναι ένα κομμάτι γης, 

όπου θάλασσα καί στεριά δημιουργούν 
ένα πανέμορφο σύμπλεγμα φυσικού το
πίου καί δένονται υπέροχα μ’ ένα θαυ
μάσιο γαλανό ουρανό κ ι’ ένα ήλιο μέ τό 
πιό γλυκό καί ήρεμο πρόσωπο, άπ’ όλα 
τά μέρη τής γης.

Μέσα σ’ αυτό τό θαυμάσιο καί ιδα
νικό γιά τίς κλιματολογικές συ''θήκες του 
περιβάλλον, άναπτύχθηκε τό τελειότερο 
άνθρώπινο πνεύμα, τό Ελληνικό Πνεύμα, 
πού μέ τόν αρχαίο Έλληνικό Λόγο, δη
μιούργησαν τίς βάσεις τού σύγχρονου 
πνευματικού άνθρώπου καί τήν αξεπέ
ραστη παγκοσμιότητα τής Ελληνικής 
Ιστορίας.

Αύτό τό αξεπέραστο έλληνικό Πνεύμα, 
άφησε τή σφραγίδα του, έκτος άπό τήν 
έλληνική γραμματολογία καί φιλοσοφία 
καί στά τελειότερα μνημεία Τέχνης πού 
δημιούργησε ό άνθρωπος όλων τών έπο- 
χών καί πού σήμερα άποτελοΰν τή βαριά 
καί πολύτιμη κληρονομιά τού Έθνους.

Τό έλληνικό φυσικό περιβάλλον καί τά 
μοναδικά στό κόσμο μνημεία τής Τέχνης 
καί τού Πολιτισμού τής άρχαίας Ελλά
δας, ζητούν σήμερα νά γνωρίσουν οί 
ξένοι λαοί, στή προσπάθειά τους νά συλ- 
λάβουν καί νά κατανοήσουν τήν όντότητα 
τού Έλληνα Άνθρώπου καί νά άναγεν- 
νηθοϋν μέσα στίς πανανθρώπινες άξιες, 
άλλά καί στήν άνήσυχη καί έρευνητική 
σκέψη πού συνθέτουν τό νόημα τής Ε λ 
ληνικής ’Ιδέας.

Σήμερα, χιλιάδες ξένοι, άπό κάθε 
γωνιά τής Υδρογείου, περνούν τά έλλη-

νικά σύνορα μέ τήν έπιθυμία νά βρεθούν 
κοντά στά σπασμένα μάρμαρα καί στους 
έρειπωμένους ναούς, νά περπατήσουν 
στίς νεκρές πολιτείες τών άρχαίων Ε λ 
λήνων, νά ζήσουν καί ν’ άπολαύσουν τά 
ειδυλλιακά τοπία τής χώρας καί νά δια
σκεδάσουν «άλλά Ελληνικά», στά γρα
φικά ταβερνάκια καί στά σύγχρονα νυχτε
ρινά κέντρα.

Τουρισμός και Αστυνομία
Ό  Τουρισμός στή Ελλάδα είναι κάτι 

τό άρκετά πρόσφατο. Έκανε τήν έμφά- 
νισή του, σέ όργανωμένη μορφή, λίγο 
μετά τόν Α". Παγκόσμιο Πόλεμο. Στά 
χρόνια τού μεσοπολέμου, σημείωσε μιά 
αύξηση σημαντική, πού έκανε αισθητή 
τήν άνάγκη ύπάρξεως μιάς ειδικευμένης 
’Αστυνομίας σέ θέματα Τουρισμού, πού ή 
άρμοδιότητά της θά άποσκοποΰσε στή 
διευκόλυνση τής διακινήσεως τών του
ριστών καί στόν έλεγχο κάθε προσφοράς 
καί παροχής υπηρεσιών πρός τούς ξένους 
έπισκέπτες, άπ’ όσους ασκούσαν έπαγ- 
γέλματα πού είχαν κάποια σχέση μέ τόν 
τουρισμό.

Μέ τό Νόμο 6.450 τής 2] 13 ’Ιανουάριου 
τού 1935, ιδρύθηκε τό Τμήμα Τουριστι
κής ’Αστυνομίας, πού ύπάγονταν άπ’ 
εύθείας στόν Έλληνικό ’Οργανισμό Του
ρισμού καί ήταν έπανδρωμένο μέ άνδρες 
τής Χωροφυλακής καί τής ’Αστυνομίας 
Πόλεων. Στήν άρχή τό Τμήμα τής Του
ριστικής ’Αστυνομίας λειτουργούσε σύμ
φωνα μέ τίς άρχές καί τίς διατάξεις τού 
Ε.Ο.Τ., ένώ άργότερα άναδιοργανώνεται 
σέ Διεύθυνση Τουριστικής ’Αστυνομίας 
καί μέ μιά σειρά συμπληρωματικών δια-
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τάξεων αυξάνεται ή δυναμικότητά του σέ 
ειδικευμένο προσωπικό καί άρμοδιότητες.

Στά χρόνια πού άκολουθοϋν, ό Του
ρισμός στήν Ελλάδα, σημειώνει αλμα
τώδη άνάπτυξη, ή όποια έπιβάλλει τήν 
αύξηση τών 'Υπηρεσιών Τουριστικής 
’Αστυνομίας και τόν έκσυγχρονισμό τής 
διαρθρώσεως καί τής λειτουργίας της. 
Πραγματικά, τό 1968, μέ τόν Α.Ν. 297 τής 
17)22 Φεβρουάριου, καταργεΐται ή Διεύ
θυνση Τουριστικής ’Αστυνομίας τού 
Ελληνικού ’Οργανισμού .Τουρισμού καί 
συστήνονται Διευθύνσεις Τουριστικής 
Άστ)μίαςστά ’Αρχηγεία Χωροφυλακής 
καί ’Αστυνομίας Πόλεων, οί όποιες λει
τουργούν, πλέον, σύμφωνα μέ τούς κανο
νισμούς τών δύο Σωμάτων καί καλύπτουν 
τή τουριστική άστυνόμευση όλης τής 
χώρας.

Αστυνομία Τουρισμού 
Χωροφυλακής

’Από τό 1968 ή ’Αστυνομία Τουρι
σμού τής Χωροφυλακής δραστηριοποιεί
ται καί προσαρμόζεται στις άνάγκες πού 
δημιουργεί ή έκπληκτικά αυξανόμενη 
τουριστική κίνηση. Τό 1968, μέ τό Β.Δ. 
709 καταργεΐται ό Τουριστικός Σταθμός 
Θεσσαλονίκης καί στή θέση του συστή- 
νεταιή Υποδιεύθυνση ’Αστυνομίας, Του
ρισμού μέ έδαφική άρμοδιότητα τήν πε
ριοχή τής Διευθύνσεως ’Αστυνομίας 
Θεσσαλονίκης, πού άποτέλεσε ένα άκόμα 
βήμα προόδου, στή τουριστική άνάπτυξη 
τής Βορείου 'Ελλάδος, ή όποια πριν άπό

μερικά χρόνια βρίσκονταν σέ χαμηλά 
έπίπεδα.

Σήμερα, δέκα χρόνια μετά τήν άνεξαρ- 
τητοποίηση τής ’Αστυνομίας Του
ρισμού τής Χωροφυλακής έχουν ιδρυθεί 
καί λειτουργούν σ’ όλόκληρο τόν Ε λ 
ληνικό χώρο, έκτός άπό τή Διεύθυνση 
Τουρισμού τού ’Αρχηγείου Χωροφυ
λακής, δύο (2) Ύποδ)νσεις Τουρισμού 
στά Προάστια τής ’Αθήνας καί τή Θεσ
σαλονίκη, πέντε (5) Τμήματα ’Αστυ
νομίας, Τουρισμού στό Ηράκλειο, στά 
Προάστια Πατρών, στή Ρόδο, στό Σαρω- 
νικό (Βουλιαγμένη) καί στά Προάστια 
Κερκύρας, 38 μόνιμοι Σταθμοί Τουρι
σμού, καθώς καί άλλοι είκοσι (20), πού 
λειτουργούν κάθε θερινή περίοδο καί 
πλαισιώνονται άπό γλωσσομαθείς άνδρες 
άλλων Υπηρεσιών.

Στις μόνιμες Υπηρεσίες τής ’Αστυνο
μίας, Τουρισμοΰύπηρετοΰν260άνδρες καί 
4 γυναίκες τής Χωροφυλακής, άπό τούς 
όποιους οί 207 μιλούν μία ή καί περισσό
τερες ξένες γλώσσες.

Τό σύνολο τών ύπηρετούντων στις 
Υπηρεσίες Τουρισμού τής Χωροφυ
λακής, πέρα άπό τις μετεκπαιδεύσεις τής 
ειδικότητάς τους καί τά Σχολεία Ξένων 
Γλωσσών πού έχει παρακολουθήσει, έχει 
καί μιά ευρύτερη έπαγγελματική καί έπι- 
μορφωτική κατάρτιση, άποκτημένη άπό 
τήν συμμετοχή του σέ Σεμινάρια σχετικά 
μέ θέματα Τροχαίας, ’Αγορανομίας, 'Υ
γειονομικής Νομοθεσίας, Προστασίας 
Περιβάλλοντος, Ξενοδοχειακών ’Επιχει
ρήσεων, Έγκληματικότητος Γ υναικών καί 
’Ανηλίκων, Ναρκωτικών, Πολιτικής Ά- 
μύνης κ.λπ.

Αύτή ή πολύπλευρη κατάρτιση έπι- 
τρέρει στούς άνδρες τής Τουριστικής 
’Αστυνομίας τής Χωροφυλακής νά 
έπιλαμβάνονται όλων τών θεμάτων πού 
μπορούν ν’ άπασχολήσουν τόν ξένο 
έπισκέπτη τού τόπου μας καί νά δώσουν 
σωστές λύσεις σέ κάθε παρουσιαζόμενο 
πρόβλημα.

Οί παραπάνω άριθμοί δίνουν τή σωστή 
εικόνα τής δραστηριότητας τών άνδρών, 
μόνο άν άντιπαραβληθοΰν μέ τό σύνολο 
τών άριθμών πού έχει άντικείμενο αύτή 
ή δραστηριότητα. Τούτο, γιατί στήν 
άρμοδιότητα τής ’Αστυνομίας Τουρισμού 
τής Χωροφυλακής, λειτουργούν, σήμερα, 
περισσότερες άπό 3.000 Ξενοδοχιακές 
’Επιχειρήσεις, μέ δυναμικό 101.150 δω
ματίων καί 190.200 κλινών. Σ’ αυτόν τόν 
άριθμό δέν περιλαμβάνονται τά Μοτέλ, 
τά Μπαγκαλόουζ, οί Ξενώνες καί τά 
’Επιπλωμένα Διαμερίσματα. Πέρα άπό 
αυτά, λειτουργούν 20.000 ένοικιαζόμενα 
δωμάτια μέ δυναμικότητα 45.000 κλινών 
καί 86 Κάμπινγκς. ’Επίσης, λειτουργούν 
σέ περιοχές τις χώρας μας καί 17 Κέντρα 
Διακοπών καί Παραθερισμοΰ ’Αλλοδα
πών μέ περιορισμένες έλληνικές συμ
μετοχές, πού έλέγχονται συστηματικά 
άπό τούς άνδρες τού Τουρισμού, ή άρμο
διότητα τών όποιων, έκτείνεται, άκόμα 
καί σέ έκατοντάδες «πλάζ», σέ χιλιάδες 
καταστήματα πωλήσεως ειδών Λαϊκής 
Τέχνης, πού πλημμυρίζουν τις τουριστι
κές περιοχές, στά έστιατόρια καί στά 
κέντρα διασκεδάσεως, καθώς καί στά 
μεταφορικά μέσα πού άναλαμβάνουν τή 
ξενάγηση καί μεταφορά τών ξένων στούς 
ιστορικούς καί τουριστικούς τόπους.
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10 χρόνια δραστηριότητα

Οι αριθμοί πού παραπάνω παρουσιά
στηκαν καί πού είναι παρμένοι άπό έπί- 
σημες στατιστικές, δίνουν τό μέγεθος τού 
ένός μόνον σκέλους τής δραστηριότητας 
των άνδρών τής Χωροφυλακής στά θέματα 
Τουρισμού, πού είναι ή παρακολούθηση 
κάθε προσφοράς άγαθών καί κάθε παροχής 
ύπηρεσιών πρός τούς Έλληνες καί ξέ
νους έπισκέπτες. Είναι γεγονός ότι ή 
κακή έξυπηρέτηση των τουριστών ή ή 
εκμετάλλευσή τους σέ θέματα οικονο
μικού χαρακτήρα, άπ’ όσους διαθέτουν 
κάτι πρός πώληση ή ένοικίαση, απο
τελεί άνασταλτικό παράγοντα τού του
ρισμού καί ταυτόχρονα άπειλεϊ μέ δυ- 
σφήμηση τή χώρα μας στό έξωτερικό.

Οί άνδρες τής Χωροφυλακής, μέ τή 
συνεργασία τών άρμοδίων Ύπηρεσιών 
τού Ελληνικού ’Οργανισμού Τουρισμού, 
προσπαθούν νά έξαλείψουν κάθε παρό
μοιο άνασταλτικό παράγοντα καί νά δια
φυλάξουν τόσο τό ξένο, όσο καί τόν 
Έλληνα περιηγητή άπό κάθε έκμετάλ- 
λευση. Ιδιαίτερα στή περίπτωση τών 
οικονομικών άπαιτήσεων τών ξενοδο
χείων, μεριμνούν ώστε νά βρίσκονται 
πάντα μέσα στά νόμιμα πλαίσια, προ- 
σφέροντας, μ’ αύτό τό τρόπο, τή δυνα
τότητα καί στούς λιγότερο εύπορους 
Έλληνες καί ξένους,νά διεκδικήσουν ένα 
δωμάτιο γιά τις θερινές τους διακοπές.

Παράλληλα καταβάλλουν συστημα
τικές προσπάθειες γιά τή διαφύλαξη 
τού περιβάλλοντος άπό κάθε ρύπανση,

ιδιαίτερα στις περιπτώσεις τών υπαιθρίων 
κατασκηνώσεων καί τών οργανωμένων 
ή μή χώρων θαλασσίων λουτρών (πλαζ). 
Είναι γεγονός δέ, ότι ή χώρα μας δια
θέτει ένα τεράστιο άριθμό παραθαλάσ
σιων περιοχών πού είναι διάσπαρτο ι 
σ’ ολόκληρο τόν έλληνικό χώρο καί προ- 
σφέρονται γιά κατασκηνώσεις καί έκδρο- 
μές. Όμως αύτή ή φυσική εύχέρεια γιά 
υπαίθριες κατασκηνώσεις καί έκδρομές, 
όταν δέν συνοδεύεται άπό τή συνειδητή 
διαφύλαξη τού φυσικού περιβάλλοντος 
άπό κάθε μορφή ρυπάνσεως, έχει άπο- 
τέλεσμα τήν μετατροπή τών άκρογιαλιών 
σέ άποκρουστικούς σκουπιδότοπους, πού 
άπωθοΰν κάθε έπισκέπτη καί περιορίζουν 
τις δυνατότητες γιά τήν άπόλαυση τών 
χαρών πού προσφέρει ή φύση. Οί προ
σπάθειες τών άνδρών τής Χωροφυλακής 
αποβλέπουν στή διατήρηση τής καθαριό
τητας σ’ αύτούς τούς χώρους καί στή δια
φύλαξη τού δικαιώματος τών εύχάριστων 
διακοπών αυτών πού θά τούς έπισκεφτοΰν 
στό μέλλον. Οί ζώνες έμφανίσεως τών 
λουτροπόλεων, τών ιστορικών καί του
ριστικών περιοχών, παρακολουθοΰνται 
καθημερινά γιά νά μή χάσουν τό φυσικό ή 
παραδοσιακό τους χρώμα καί άπομακρύ- 
νονται όσα άντίκεινται στήν εύπρέπεια.

Όμως όλα αυτά δέν άντιπροσωπεύουν 
παρά μόνο ένα μέρος τής όλης δραστη
ριότητας τών άνδρών τών 'Υπηρεσιών 
Τουρισμού καί τούτο γιατί κύρια άπο- 
στολή τους είναι ή έξυπηρέτηση καί ή 
παροχή κάθε βοήθειας στούς Έλληνες 
καί ξένους περιηγητές.

Είναι γεγονός ότι τόσο κατά τή διάρ

κεια όμαδικών τουριστικών έπισκέψεων, 
όσο καί στις περιπτώσεις όμαδικοΰ του
ρισμού, παρουσιάζονται άρκετά προβλή
ματα, πού είναι άν όχι άδύνατο, πολύ 
δύσκολο νά άντιμετωπιστοΰν καί νά 
λυθούν άπό τούς ίδιους τούς περιηγητές. 
’Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις ξένων του
ριστών τά προβλήματα πολλαπλασιά
ζοντας γίνονται άκόμα πιό δύσκολα καί 
τούτο έξαιτίας τής γλώσσας. Οί άνδρες 
τής ’Αστυνομίας Τουρισμού, καλούνται 
ν’ άντιμετωπίσουν αύτά τά προβλήματα 
καί νά δώσουν τις σωστές λύσεις ή τις 
άπαραίτητες βοήθειες σ’ όλους όσους 
έχουν ανάγκη.

Αύτό άπαιτεϊ ένα ύπόβαθρο ποικίλων 
γνώσεων καί μιά εύρύτερη άντίληψη, προ- 
σαρμοζόμενη στις συνήθειες καί γενικά 
στήν ιδιότυπη άτομική συμπεριφορά τών 
περιηγητών. Τό πλησίασμα αύτό τών 
διαφόρων νοοτροπιών καί ή άντιμετώπιση 
τού πλέγματος τών ποικίλων συμπεριφο
ρών, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις ξένων 
καθώς καί ή προσπάθεια πού καταβάλ
λουν γιά τήν προσαρμογή τους στόν έλ
ληνικό τρόπο δράσεως καί σκέψεως, 
προσφέρουν στούς άνδρες τών Ύπηρε
σιών Τουρισμού, ένα σύνολο πολύτιμων 
έμπειριών, άλλά καί ένα τρόπο σκέψεως 
εύέλικτο καί περισσότερο εύρύτερο. 
Συχνά καλούνται ν’ άντιμετωπίσουν νέες 
συνήθειες, ξενόφερτες στό τόπο μας, 
όπως είναι ό γυμνισμός ή ή τολμηρή 
συμπεριφορά στις σεξουαλικές σχέσεις 
τών δύο φύλων, πού έρχονται σ’ άντίθεση 
μέ τά έλληνικά ήθη καί προκαλοΰν τις 
μικρές συνήθως κοινωνίες τών ίστορι-
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Στή χώρα μας, οί ξένοι έπισκέπτες, 
γνωρίζουν καλά, ότι στό πρόσωπο τών 
άνδρών της Χωροφυλακής, θά βρουν ένα 
πολύτιμο φίλο, πού θά είναι έτοιμος, 
όποιαδήποτε στιγμή κι’ άν χρειαστεί, νά 
τούς προσφέρει όσα περισσότερα μπορεί 
καί νά τούς απαλλάξει άπό κάθε πρό
βλημα. Γνωρίζουν, πώς άπό τή στιγμή 
πού θά βρεθούν στό έλληνικό έδαφος, 
στά σημεία εισόδου τής χώρας, μέχρι τή 
στιγμή πού θ’ άποχαιρετοϋν τήν Ελλάδα, 
μέ τις πολλές ομορφιές καί τις μοναδικές 
άρχαιότητες, γυρίζοντας στή πατρίδα 
τους, θά έχουν στή διάθεσή τους τις γνώ
σεις καί τήν πείρα τών άνδρών τής Χωρο
φυλακής, πού πρόθυμοι τούς περιμένουν 
σέ κάθε γωνιά τής έλληνικής γής, γιά νά 
τούς ξεναγήσουν, νά τούς βρουν κατά
λυμα, νά τούς προστατεύσουν καί νά τούς 
βοηθήσουν σέ ό,τι παρουσιαστεί καί γε
νικά νά προσφέρουν μοναδικά δείγματα 
τής πατροπαράδοτης έλληνικής φιλοξε
νίας. ΚΓ αυτοί μέ τή σειρά τους, σάν 
γυρίσουν στις μακρινές πατρίδες τους, θά 
μιλήσουν γι’ αυτά πού γνώρισαν καί αί- 
σθάνθηκαν, διαφημίζοντας έτσι τή χώρα 
μας μέχρι τις πιό μακρινές χώρες τής 
γής. Οί άνδρες τής Χωροφυλακής, θά 
έχουν γίνει γιά αύτούς καί γιά τή χώρα 
μας, οί άνώνυμοι πρεσβευτές καλής θε- 
λήσεως, οί άνθρωποι πού προσφέρουν 
μέ χαμόγελο καί προθυμία κάθε τι πού 
χαρακτηρίζει τήν άποστολή τους καί τό 
λειτούργημά τους.

Οί άνδρες τών Υπηρεσιών Τουρισμού 
είναι ή βιτρίνα τής ’Ελλάδος γιατί σ’ 
αυτούς άντανακλά τό πολιτιστικό καί 
πνευματικό επίπεδο τον ’Ελληνικού Λαού.
’Επειδή γνωρίζουν άπόλντα τό βάρος 
καί τήν ευθύνη τής άποστολής τους φρον
τίζουν πάντοτε νά είναι άξιοι τών προ
σδοκιών τής Πατρίδας μέ τήν ευγένεια, 
τήν εύπροσηγορία, τήν προθυμία γιά 
εξυπηρέτηση, τήν ευρυμάθεια καί τήν 
γλωσσομάθειά τους.

Αύτά άλλωστε μαρτυρούν καί οί χιλιά
δες έπιστολές πού φτάνουν κάθε χρόνο 
στό ’Αρχηγείο Χωροφυλακής έκφρά- 
ζοντας τις ευχαριστίες 'Ελλήνων καί 
ξένων Περιηγητών τού τόπου μας, γιά 
τις βοήθειες πού τούς προσφέρουν οί 
άνδρες τής Χωροφυλακής καί ιδιαιτέρως 
τών Υπηρεσιών Τουρισμού. Αύτά απο
καλύπτουν καί οί απαντήσεις όσων ρωτή
θηκαν άπό τήν «’Επιθεώρηση Χωροφυ
λακής», σχετικά γιά τήν προσφορά τών 
άνδρών τού Σώματος στήν άνάπτυξη τού 
τουρισμού. Χαρακτηριστικά άναφέρουμε 
τάλόγια τού κ. DALE HART, καθηγητή 
τού BROCKPORT STATE COLLEGE, 
τής Ν. Ύόρκης, πού συναντήσαμε στους 
Δελφούς καί ό όποιος μιλώντας μ’ ένθου- 
σιασμό γιά τήν Ελληνική Χωροφυλακή, 
είπε μεταξύ τών άλλων: «Τά πρώτα χρόνια 
πού έρχόμουνα δέν ήξερα καθόλου Ε λ 
ληνικά. Ή  μόνη διέξοδος ήταν οί άνδρες 
τής Τουριστικής ’Αστυνομίας τής Χωρο
φυλακής. Μέ τή δική τους βοήθεια ήρθα 
σέ έπαφή μέ τόν σύγχρονο έλληνισμό καί 
μέ τή δική τους συμπαράσταση έξυπηρε-

κών καί τουριστικών περιοχών τής χώρας 
μας καί νά δώσουν λύσεις προσαρμογής, 
χωρίς νά προκαλέσουν δυσμενείς άντι- 
δράσεις, τόσο άπό μέρος τών έγχώριων 
πληθυσμών, όσο καί άπό μέρος τών ξέ- 
ξων περιηγητών.

Πέρα όμως άπ’ όλα αύτά, παρουσιά
ζονται ένα πλήθος άλλα προβλήματα, 
πού άπαιτοΰν τήν άμεση δραστηριοποί- 
ηση καί έπέμβαση τών άνδρών τής Χωρο
φυλακής, όπως είναι τά τροχαία άτυχή- 
ματα, στά όποια περιπλέκονται ξένοι 
τουρίστες καί τά κρούσματα κλοπών καί 
άλλων άδικημάτων σέ βάρος τους, άλλά 
καί σέ βάρος τής χώρας, καθώς καί περι
στατικά άπωλείας χρημάτων καί άλλων 
άντικειμένων.

Ή  έδραίωση τού αισθήματος άσφα- 
λείας είναι σημαντικός παράγοντας στήν 
άνάπτυξη τού τουρισμού, γεγονός πού τό 
άποδεικνύει τό χαμηλό έπίπεδο τών χω
ρών πού κυριαρχούνται άπό τή βία καί 
τήν άναρχία, καθώς καί τών χωρών πού 
παρουσιάζουν μεγάλη έγκληματικότητα. 
Στή χώρα μας ή έπιτυχημένη άντιμετώ- 
πιση τών έγκλημάτων καί τής βίας, πού 
βρίσκονται σέ πολύ χαμηλά έπίπεδα σέ 
σύγκριση μέ τις άλλες χώρες, όσο καί ή 
άπουσία τού οργανωμένου έγκλήματος, 
πού δέν μπόρεσε νά βρει κατάλληλο 
έδαφος γιά ν’ άναπτυχθεΐ, ένθαρρύνουν 
τήν προσέλκυση τών ξένων έπισκεπτών, 
πού έπιθυμοΰν νά περάσουν ήρεμες δια
κοπές, χωρίς νά διακινδυνεύσουν ή νά 
κατέχονται άπό αισθήματα άβεβαιό- 
Χητας.
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τήθηκα σέδσεςάνάγκες είχα. Τώρα, μετά 
άπό έπτά χρόνια συνεχών Επισκέψεων 
στήν Ελλάδα, πού μέ βοήθησαν νά μάθω 
καί άρκετά Ελληνικά, μπορώ νά πώ 
στή δική σας γλώσσα, ένα μεγάλο ΕΥΧΑ
ΡΙΣΤΩ, στούς άνδρες τής ’Αστυνομίας 
Τουρισμού τής Χωροφυλακής, γιατί 
στό πρόσωπό τους συνάντησα τήν προσω
ποποίηση τής φιλίας καί τής εύγένειας. 
Καί είμαι σίγουρος, δτι αυτά τά λόγια 
μου, άπηχοϋν καί άπόψεις δλων τών 
συμπατριωτών μου, πού έπισκέφθηκαν 
τή χώρα σας καί έζησαν τήν πατροπαρά
δοτη Ελληνική φιλοξενία».

Γιά τό μέγεθος τής προσφοράς τών 
άνδρών τών 'Υπηρεσιών Τουρισμού τής 
Χωροφυλακής, μίλησε πρόσφατα πρός 
τό περιοδικό καί ό Γενικός Γραμματέας 
τού Ελληνικού ’Οργανισμού Τουρισμού 
κ. Τάκης Λαμπρίας, τονίζοντας ότι:

«Καινούργιες έξετάσεις θά δώσει τό 
έφετινό καλοκαίρι ή τουριστική Ελλά
δα. Εξετάσεις δύσκολες, λόγω τής προ- 
βλεπομένης αύξήσεως τού ρεύματος τών 
ξένων τουριστών, άλλά καί κρίσιμες, 
γιατί άπό τήν έπιτυχία ή τήν άποτυχία 
σ’ αύτές θά κριθεϊ ή ζωντανή διαφήμιση 
ή δυσφήμιση τής χώρας μας άπό τούς 
έπισκέπτες της, όταν θά έπιστρέψουν στις 
πατρίδες τους.

»"Ολοι έλπίζουμε στήν έπιτυχία. Ένας 
άπό τούς βασικούς παράγοντας πού μπο
ρούν νά συντείνουν σ’ αύτήν είναι ή 
’Αστυνομία Τουρισμού τής Χωροφυλα
κής. Οί άνδρες της είναι άνθρωποι καταρ
τισμένοι, κάτοχοι ξένων γλωσσών, εύ- 
γενεΐς καί πρόθυμοι νά έξυπηρετήσουν

κάθε ξένο. Ά πό τήν στιγμή πού θά τόν 
πρωτοσυναντήσουν, στούς σταθμούς ει
σόδου τής χώρας, ώς τήν ώρα πού θά 
χρειασθεΐ νά τού βρούν κατάλυμα, νά 
τόν βοηθήσουν σέ περίπτωση άπωλείας 
ή κλοπής χρημάτων ή άντικειμένων, κα
θώς καί σέ διάφορες άλλες άπρόβλεπτες 
ή δύσκολες καταστάσεις.

»Χωρίς άμφιβολία, ή ’Αστυνομία Του
ρισμού τής Χωροφυλακής, προσφέρει 
πολύτιμη βοήθεια στήν υπόθεση τού 
τουρισμού μας, συμβάλλοντας σημαντικά 
στήν άνάπτυξή του».

Οί ξένοι τουρίστες έκτιμώντας άπόλ· τα 
τις πολύτιμες υπηρεσίες πού τούς προ
σφέρουν οί άνδρες τής Χωροφυλακής 
κατά τό χρόνο παραμονής τους στήν Ε λ 
λάδα, έκφράζουν τήν εύγνωμοσύνη καί 
τις εύχαριστίες τους μέ χιλιάδες έπιστο- 
λές πρός τό ’Αρχηγείο Χωροφυλακής, 
άλλά καί πρός τόν Ελληνικό ’Οργανισμό 
Τουρισμού, άναφέροντας, τις περισσό
τερες φορές, έπώνυμα τούς άνδρες πού 
τούς βοήθησαν σέ δ,τι είχαν άνάγκη, 
άντιπροσωπεύοντας έπάξια τήν άποστολή 
τού Σώματος καί τήν προσφορά δλων τών 
συναδέλφων τους, γιά τούς όποιους μονα
δικό άντάλλαγμα προσφοράς είναι τό 
αύθόρμητο «εύχαριστώ», πού άποτελεϊ 
καί τή μόνη ήθική καταξίωση τού άγώνα 
τους, γιά τήν άνάπτυξή τής τουριστικής 
κινήσεως τήςχώρας.Μέσα στις έπιστολές 
τών ξένων διακρίνεται τό μέγεθος τής 
προσφοράς, άλλά καί ή ψυχολογία τών 
άνδρών τής Χωροφυλακής στήν υιοθέ
τηση τής ιδέας τού τουρισμού.

Ένα χαρακτηριστικό άπόσπασμα μιας 
Επιστολής ένός Νορβηγού Δημοσιογρά
φου, τού κ. REIDYN KVAALE τής έφη- 
μερίδος τού Ό σλο «AFTENPOSTEN», 
μιλάει εύγλωττα γιά τήν συμβολή τών 
άνδρών τής Χωροφυλακής: «. . .Είμαι 
δημοσιογράφος καί μέλος τού προσω
πικού τής «AFTENPOSTEN», μιάς άπό 
τις ήμερήσιες έφημερίδες τής Νορβη
γίας μέ τή μεγαλύτερη έπιρροή καί κυκλο
φορία. Σάν συγγραφεύς χαρακτηριστικών 
άρθρων τού έβδομαδιαίου περιοδικού τής 
ίδιας έφημερίδας, άναλαμβάνω πολλές 
φορές θέματα στό έξωτερικό, μεταξύ τών 
όποιων καί περιγραφές ταξιδιών καί δια
κοπών. Δυό φορές στάλθηκα στή Κρήτη, 
δπου Εγραψα άρθρα σχετικά μέ τόν του
ρισμό καί είδικώτερα γιά τό θέμα «Τί 
μπορεί νά περιμένει δτι θά βρει στή Κρή
τη ό Νορβηγός τουρίστας, κάθε ήλικίας. 
Τί θά άντικρύσει, τί θά γευματίσει, τί θά 
έπισκεφθεϊ, τί θά άγοράσει κ.λπ.» Αύτές 
οί άποστολές μέ όδήγησαν στή μικρή 
καί όμορφη πόλη τού Άγιου Νικολάου, 
δπου έχετε μία άπό τις Εξαίρετες Τουρι
στικές Αστυνομικές Υπηρεσίες. Έκεΐ 
ύπάρχει ένας Αστυνομικός, ό όποιος 
άποτελεϊ ένα έξαίρετο παράδειγμα προ
σφοράς ύπηρεσιών καί συνδρομής πρός 
κάθε τουρίστα. Τό όνομά του είναι ’Ενω
μοτάρχης Πελοπίδας Κακογιαννάκης. 
’Επιθυμώ νά έκφράσω τίς εύχαριστίες μου 
γιά τήν εύγένεια, τήν καλωσύνητουκαί τήν 
προσφερθεϊσα σέ μένα βοήθεια. Γνώριζε 
δλες τίς πληροφορίες τίς όποιες ήθελα 
σχετικά μέ τόν Κρητικό Πολιτισμό, τούς
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έλληνικοϋς νόμους καί τις κοινωνικές 
σχέσεις, τά δρομολόγια τών λεωφορείων 
καί τών πλοίων, τις περιοχές κατασκηνώ
σεων καί τά κάθε είδους καταλύματα. 
Έάν έχετε καί άλλους αστυνομικούς μέ 
αύτά τά προσόντα θά πρέπει νά είστε 
εύτυχεϊς...».

Είναι γεγονός ότι τό Σώμα τής Χωρο
φυλακής, μπορεί νά είναι υπερήφανο 
γιατί στους κόλπους του άγκαλιάζει 
πολλούς τέτοιους άνδρες, πράγμα πού 
μαρτυρούν άλλες ευχαριστήριες έπιστο- 
λές, συγκινητικά δείγματα έκτιμήσεως 
τών προσφορών, άλλά καί τής γενικής 
άναγνωρίσεως τού έργου τών άνδρών τού 
Σώματος,όπωςή έπιστολή τού K.POGER 
PEULIER, όδόςΕΜΕRIAU—75015,άπό 
τό Παρίσι: «.. .Στή Καλαμπάκα άντιμε- 
τωπίσαμε μία σοβαρή βλάβη τού αύτο- 
κινήτου μας καί ζητήσαμε τή βοήθεια 
τής Τουριστικής ’Αστυνομίας. Ό  Χωρο- 
φύλαξ κ. Κοντάκης, μάς βοήθησε νά 
βγούμε άπό τή δύσκολη θέση. Είναι με
γάλη ή εΰχαρίστησή μας νά σάς γνωρί
σουμε ότι ό άντιπρόσωπός σας μέ άξιο- 
σημείωτο ζήλο καί άφοσίωση προσπά
θησε νά βρει τή καλύτερη λύση. Σάς 
συγχαίρομε γιάτήν οργάνωση τής'Υπηρε- 
σίας σας καί σάς παρακαλώ νά διαβιβά
σετε στή Τουριστική ’Αστυνομία Καλα
μπάκας καί ιδιαίτερα στό Χωροφύλακα 
κ. Κοντάκη, τήν έκφραση τής εύγνω- 
μοσύνης μας».

Ένας άτέλειωτος άριθμός έπιστολών, 
πού προβληματίζει σοβαρά τόν μελετητή 
γιά τό ποιά νά πρωτοδημοσιεύσει. ’Επι

στολές πού έκφράζουν εύγνωμοσύνη γιά 
διάφορες υπηρεσίες καί Εξυπηρετήσεις, 
άλλά καί έπιστολές πού έκφράζουν τήν 
έμπιστοσύνη πρός τούς άνδρες τού Σώ
ματος, πού διαφυλάσσουν τά δικαιώματα 
καί τήν άσφάλεια τών περιηγητών. Χαρα
κτηριστικά άναφέρουμε τήν έπιστολή 
τού κ. JEAN BASSET, διευθυντή τού 
CLUB MEDITERRANEE, πού λειτουρ
γεί στό Λαμπίρι τής Άχαΐας, στήν όποια 
τονίζεται τό αίσθημα άσφαλείας πού 
προσφέρει ή παρουσία τών άνδρών τής 
Χωροφυλακής στόν τουριστικό χώρο 
τής Ελλάδος: «Μέ τή παρούσα μου 
έπιστολή, έπιθυμώ νά σάς εύχαριστήσω 
γιά τή καλή συνεργασία πού είχαμε κατά 
τή θερινή περίοδο τού 1977. Μείναμε 
έκπληκτοι γιά τή ταχύτατη μεσολάβησή 
σας, καθώς καί γιά τήν έξυπηρέτησή σας, 
στέλνοντας άνδρες άσφαλείας μέ τήν 
πρώτη άνάκλησή μας. Ή  παρουσία τους 
καθησύχαζε τούς πελάτες μας καί τό 
προσωπικό. Πριν άπό τήν άναχώρησή 
μου, οφείλω έκ μέρους τού CLUB ME
DITERRANEE νά εύχαριστήσω έσάς 
καί τούς άνδρες σας. . .».

Τελειώνοντας τις άναφορές γύρω άπό 
τις εύχαριστήριες έπιστολές, πού κατα
κλύζουν καθημερινά τά γραφεία τών Υ 
πηρεσιών Τουρισμού, δημοσιεύουμε ένα 
τηλεγράφημα τής Έλληνοελβετικής Ε 
ταιρείας CORFU CERAMICH LTD, 
πού άναφέρεται στή προσφορά τών άν
δρών τής Χωροφυλακής στό τομέα τής 
καθαριότητας. «Ή Έλληνοελβετική Ε 
ταιρεία CORFU CERAMICH LTD, μέ

τή λήξη τής τουριστικής περιόδου (1977), 
έκφράζει θερμά συγχαρητήρια πρός τόν 
διοικητήν κ. Εύάγ. Ζλατούδη καί τούς 
άνδρες τού Σταθμού Χωροφυλακής Κα- 
στελλάνων Κερκύρας, γιά τις έπίπονες 
καί φιλότιμες προσπάθειες πού κατέβαλλαν 
έπί 7 συνεχείς μήνες, γιά τή τήρηση τής 
καθαριότητας στή Κοινότητα Σιναράδων, 
όπου χίλιοι περίπου άλλοδαποί Τουρί
στες έπισκέπτονται καί διέρχονται καθη
μερινώς». Μετά τιμής ELIE BOVIE, 
Καθηγητής, κάτοικος Ελβετίας?».

Ε π ί λ ο γ ο ς

Ή  τουριστική άνάπτυξη τής Ελλάδος 
άποτελεΐ γιά τούς άνδρες τής Χωροφυ
λακής ένα τομέα διοχετεύσεως μεγάλου 
μέρους τής δραστηριότητάς τους καί μιά 
υπόθεση τιμής καί έθνικοϋ καθήκοντος. 
Βεβαίως οί προσπάθειες πού καταβάλ
λονται άπό όλους γενικά τούς άνδρες καί 
ιδιαιτέρως άπό αύτούς πού υπηρετούν σέ 
Υπηρεσίες Τουρισμού, δέν είναι σέ 
βάρος τών προσπαθειών γιά τήν έκπλή- 
ρωση τών άλλων καθηκόντων τους, άπέ- 
ναντι στόν Έλληνα πολίτη καί τή Πολι
τεία, άλλά σέ βάρος τής προσωπικής τους 
άναπαύσεως καί ώφελείας. Καί τούτο 
γιατί οί άνδρες τής Χωροφυλακής τοπο
θετούν τήν έκπλήρωση τού χρέους ψηλό
τερα άπό κάθε άτομικό ένδιαφέρον, προσ- 
φέροντας στήν ιδέα αύτή, όλοκλη- 
ρωτικά, τήν ύπαρξή τους.
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Οταν το χτίριο τής 'Αμέσου Έπεμβάσεως 
έγινε πλέον επικίνδυνο, οι ανδρες της έσπενσαν 
άμέσως νά εγκατασταθούν σ' ένα πρόχειρο άντί- 
σκηνο γιά νά προσφέρουν άπό εκεί τις υπηρε
σίες τους καί νά συντονίσουν τό έργο των περι
πολικών αυτοκινήτων στο τεράστιο κοινωνικό 
έργο πού είχαν άναλάβει νά φέρουν σέ πέρας.

Αϋτοϊ πού όέυ Λύχιοαν αοή
Ή  Θεσσαλονίκη άρχισε νά ξαναβρί
σκει τον κανονικό ρυΦμό τής ζωής 
της μετά τήν σκληρή δοκιμασία των 
τελευταίων σεισμών. Τώρα που 
έφτασε ή ώρα τοϋ άπολογισμοΰ άξί- 
ζει ένα μεγάλο “ΕΥΓΕ,, σ’ όλους τους 
ανδρες των Υπηρεσιών τής Δ]νσεως 
’Αστυνομίας Θεσ]νίκης πού μέσα 
στήν κοσμοχαλασιά τοΰ σεισμού 
ύψωσαν πάνω ά π ’ όλα τό καΦήκον 
καί πρόσφεραν τήν πολύτιμη συμ
παράστασή τους στους τρομαγμέ
νους άπό τήν μανία τού Εγκέλαδου 
Θεσσαλονικεΐς. Χωρίς ούτε στιγμή 
νά υπολογίσουν τον εαυτό τους καί 
όταν τό έδαφος έτρεμε κάτω άπό τά 
πόδια τους, στάθηκαν βράχοι άκλό- 
νητοι δίνοντας γιά μιά άκόμη φορά 
άπαράμιλλα δείγματα ήρωϊσμού καί 
αυτοθυσίας. “ΕΥΓΕ,,.

ϋύπνησε ό Εγκέλαδος στήν 
ομορφη συμπρωτεύουσα, τίναξε δυό- 
τρεΐς φορές τή ράχη του κι.’ άρχι
σαν νά κλυδωνίζονται τά σπίτια 
γέρνοντας μιά δεξιά καί μιά άριστε- 
ρά, σκορπώντας τον τρόμο καί τον 
πανικό.

Σ τ’ άγριο τίναγμά του, πολλά δεν 
άντεξαν. Σαρώθηκαν. "Αλλα γέμι
σαν ρωγμές κι’ άπόμειναν μέ γκρε
μισμένα μπαλκόνια καί ραγισμέ
νους τοίχους, όλο χαλάσματα, νά 
θυμίζουν γιά πολύ καιρό τή κατα
στροφική μανία του. Ράγισε κι’ ό 
Πύργος της, ή καρδιά της.

Μέσα στ’ άπαίσια τριξίματα τοϋ 
σίδερου καί τοϋ τσιμέντου σωριά
στηκε κι’ ή πολυκατοικία της όδοΰ 
Ιπποδρομίου, θάβοντας κάτω άπό 

τά ερείπιά της τριάντα έννιά άνθρώ- 
πινες ύπάρξεις, πού προστέθηκαν 
καί μεγάλωσαν κατά πολύ τό κατά
λογο των νεκρών άπό τις άλλες αί
τιες, που είχαν σάν φοβερό άποτέ- 
λεσμα οΐ σεισμοί.

Στή κόλαση αύτής της κατα
στροφής, οί άνθρωποι ξεχύθηκαν 
στους  δρόμους, πλημμύρισαν τά 
πάρκα κι’ οί πλατείες, ένώ — πολ
λοί — οι περισσότεροι — πήραν τό 
δρόμο της φυγής γιά τήν ύπαιθρο 
καί τά χωριά, ζητώντας μέσα στο 
τρόμο τους έ'να κομμάτι στέρεας
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γης, ν’ άσφαλίσουν τή ζωή τους, 
ν’ άπαλλαγοϋν άπό τό άγχος του 
θανάτου καί τήν αγωνία τής έπερ- 
χόμενης καταστροφής.

Κι’ έμεινε ή συμπρωτεύουσα, 
κείνες τις μέρες, μια πολιτεία έρημη, 
δλο χαλάσματα καί φόβο, δλο άβε- 
βαιότητα καί πανικό. Μιά πόλη 
πού τυλίγονταν άπό τήν αγωνία 
τής έπιβίωσης κι’ άπό τό άγχος 
τής καταστροφής. Άπόμειναν άδειοι 
οί δρόμοι της, τά σπίτια άκατοίκητα, 
κλειστά τά καταστήματα, χωρίς 
ένα τραγούδι οί γειτονιές....

Έ κεΐ πού πρώτα τιτίβιζαν χα
ρούμενες παιδικές φωνές, ή άγωνία 
τής μέρας σκαρφάλωνε άπό άντί- 
σκηνο σ’ άντίσκηνο, πηδούσε άπό 
φορείο σέ φορείο, δλο σπουδή καί 
στοχασμό. Έ κεΐ πού πρώτα κατοι
κούσε ή ξεγνοιασιά, έκτισε τό πα
λάτι της ή σκέψη κι’ ό μαρασμός.

Μέσα σ’ αύτό τό σκηνικό τής 
βιβλικής καταστροφής καί τής άλ- 
λοφροσύνης, έμειναν όρθιοι, άκλο- 
νητοι μπορεί να πει κανείς, οί άν-

~Ηταν οί σιωπηλοί άνώνυμοι 
ήρωες. Οί άνθρωποι πού ξεχάστη- 
καν μέ τό ξημέρωμα τής πρώτης 
ήρεμης μέρας. Οί άνθρωποι πού 
ξεχάστηκαν μόλις τέλειωσε ή κα
ταιγίδα καί ήρθε ή γαλήνη. Οί 
άνθρωποι πού συνέχισαν να ζοΰν 
καί ν’ άγωνίζονται σκληρά γιά τήν 
άπάλυνση τού άνθρώπινου πόνου, τό 
ΐδιο σιωπηλά όπως καί πρώτα, τό 
’ίδιο ξεχασμένα δπως καί πάντα.

Είναι ή μοίρα τών άνώνυμων 
άγωνιστών ή ταπεινοφροσύνη. Ε ί
ναι μοίρα τών μεγάλων ή άνωνυμία 
καί ή μοναχική πορεία γιά τούς 
δικούς τους Γολγοθάδες.

Κι’ όμως τ’ άψυχα χαλάσματα 
τραγούδησαν τή μεγαλοσύνη τους. 
Πάνω στο πάλεμά τους μέ τά τούβλα 
καί τις τσακισμένες τσιμεντοκο- 
λώνες, μέσα στ’ άπελπισμένα πη
δήματα αύτοθυσίας, ένιωσαν τή λα
χανιασμένη άνάσα τους μέ τό τρο
μακτικό τρίξιμο τών τοίχων, σ’ 
ένα τραγούδι αισιόδοξο, ένα τρα
γούδι άνθρωπιάς, τό τραγούδι τής

ανία ϊοϋΈτκέΛαόου
δρες τής Χωροφυλακής. ’Όρθιοι 
καί πρώτοι. Πρώτοι σέ κάθε κά
λεσμα, σέ κάθε άνάγκη. Ά πό τον 
'Υποστράτηγο ’Επιθεωρητή ώς τον 
άνώνυμο Χωροφύλακα. "Ολοι, χωρίς 
έξαίρεση. Σάν ένας άνθρωπος.

ΤΗταν οί σιωπηλοί ήρωες. Οί 
άνθρωποι οί ταγμένοι άπό τον 
δρκο τους νά μείνουν πιστοί στ’ 
άνθρώπινα ιδανικά. Οί άνθρωποι οί 
ταγμένοι άπό τον δρκο τους νά θυ
σιάζουν κάθε δικό τους στήν ιδέα 
τ ’ άνθρώπου. Καί τά θυσίασαν δλα.

Δέν λογάριασαν ούτε γιά μιά 
στιγμή πώς έχουν κι’ αύτοί τό δι
καίωμα νά ζήσουν, πώς έχουν ύπο- 
χρέωση νά μείνουν δίπλα στούς δι
κούς τους άνθρώπους, στις γυναί
κες, τά παιδιά καί τούς γονείς τους, 
νά συμπαρασταθούν στά σπίτια τους. 
Λογάριασαν όμως τον άνθρωπο. 
Τον άνθρωπο — ιδέα, πού κλείνει 
μέσα του καί παιδιά καί γυναίκες 
καί γονείς. Μέτρησαν τον άνθρώ- 
πινο πόνο μέ τον παλμό τής δικής 
τους καρδιάς καί τό δικό τους πόνο. 
Αύτό τό πόνο, πού γέννησε καί 
κράτησε ζωντανά σέ τούτη τή 
φλούδα τής γής, τά υπέροχα μη
νύματα τού άνθρωπισμοΰ καί στή
ριξε τ’ άνθρώπινα βήματα στον 
άνηφορικό τους δρόμο γιά τήν τε
λείωση τού άνθρώπινου πνεύματος.

ζωής πού θ’ άνθίσει μέσα άπό τό δικό 
τους ιδρώτα, τις δικές τους προ
σφορές.

Οί τσακισμένοι τοίχοι ένιωθαν 
τήν άνάσα τους πυρακτωμένη. Συγ
κλονίζονταν άπό τό λαχάνιασμά 
τους. Ζοΰσαν τό πλησίασμα τού 
κινδύνου πού μύριζε θάνατο. Καί 
κράτησαν εκείνη τήν άγωνία κι’ 
έκείνη τή τιτανική προσπάθεια βα
θιά χαραγμένη, άνεξίτηλη, στά δι
κά τους βουβά καί άδηλα μάτια.

ΤΗταν τιτανική ή προσπάθεια. Τό 
αίσθημα τής μοναξιάς άπέναντι στον 
κίνδυνο τσάκιζε τά νεύρα. Μόνοι, 
σέ μιά πόλη δλο χαλάσματα σημα
δεμένη άπό τήν εικόνα τής ομαδικής 
φυγής, άπέναντι στο άγνωστο μέλ
λον καί στο φόβο μιας έπερχόμενης 
χειρότερης καταστροφής, δπου ή 
ζωή τους θάταν, ϊσως, μιά άκόμα 
άπλή άνάμνηση.

’Έμειναν γιά νά χαράξουν μέ τον 
ιδρώτα τους τήν άξεπέραστη προ
σφορά τής άγάπης.

Χωρίς ύπνο, άνάπαυση, φαγητό. 
’Ατέλειωτα εικοσιτετράωρα στή πρώ
τη γραμμή τού καθήκοντος, στις 
επάλξεις τής θυσίας.Άλλοι μέτά φτυ
άρια στά χέρια καί τά φορεία, άλλοι 
μέ τούς γέρους καί τούς άνήμπορους 
άλλοι καρφωμένοι στά τηλέφωνα, 
στις διασταυρώσεις, άγρυπνοι γύ

ρω άπό τά ετοιμόρροπα κτίρια 
έδιναν ό καθένας καί τή δική του 
μάχη, ό καθένας καί τή δική του 
ικμάδα κουράγιου, γιά νά μή στα
ματήσει στήν ομορφη πόλη ή ζωή, 
νά μή νικήσει ό πανικός τή λογική 
καί μεγαλώσουν οί καταστροφές.

Πέρα άπ’ αύτούς υπήρχαν κι 
έκεΐνοι πού πηδούσαν στά χαλά
σματα κι’ έρχονταν στήθος μέ στή
θος άντίκρυ στο θάνατο, χαρί
ζοντας τή ζωή στούς παγιδευμέ- 
νους.

'Υπήρχαν κι’ έκεΐνοι πού μοίρα
ζαν κι’ έστηναν σκηνές, έκεΐνοι 
πού φρουρούσαν τις έγκαταλειμέ- 
νες περιουσίες. Έκεΐνοι πού οδη
γούσαν τό αίμα τους, προσφορά στή 
σωτηρία τών πληγέντων.

ΤΗταν μιά έποποιΐα. Μιά άπάν- 
τηση έντιμότητας καί συνέπειας στήν 
145χρονη ιστορική πορεία τού Σώ
ματος. "Ενα άκόμη δείγμα τής 
άρρηκτης συνέχειας τής Χωροφυ
λακής. Μιά άκόμα έκπλήρωση 
χρέους άπέναντι στον άνθρωπο, τον 
άνώνυμο άνθρωπο.

'Ένα άκόμα ζωντάνεμα καί φτε- 
ρούγισματήςέλεύθερης βούλησης τού 
άνθρώπου στή πιο τέλεια της μορφή, 
πού χαρίζει ζωή στά ιδανικά καί χα
ράζει τούς δρόμους τής αύτοθυσίας.

Ά πό τό προσκλητήριο δέν έλλει- 
ψε κανείς. Ούτε κανείς οπισθοχώρη
σε. Κι’ όταν δλα τελείωσαν, γύρισαν 
στο καθημερινό καθήκον τους τό 
ΐδιο άθόρυβα δπως καί πάντα, χωρίς 
χειροκροτήματα καί θριαμβολογίες, 
πιστεύοντας βαθιά δτι απλώς καί 
μόνο έκαναν τό καθήκον τους.

ΕΥΓΕ λοιπόν στά παλληκάρια 
πού’μειναν άκλόνητα στο χαλασμό 
τής Θεσσαλονίκης. Οί μέρες πού 
θάρθουν, θά τούς χαρίσουν τήν 
ήθική καταξίωση, πού κέρδισαν 
παλεύοντας ύπεράνθρωπα μέ τά χα
λάσματα καί τήν άλλοφροσύνη. 'Η 
δίκαια κρίση τής ύστερης θύμισης 
θά τούς άκολουθεΐ γιά πάντα."Οπως 
γιά πάντα θά τούς άκολουθοΰν οί 
τραγικές εικόνες έκείνων τών ήμε- 
ρών καί οί έκκλήσεις σωτηρίας 
τών τρομαγμένων κατοίκων.

ΕΥΓΕ σ’ αύτούς πού τίμησαν 
τήν ιστορία τής στολής τους. Οί 
συνάδελφοι συγκινημένοι τούς σφίγ
γουν τό χέρι δίνοντας τήν υπόσχεση 
πώς κι’ οί ’ίδιοι θ’ άκολουθήσουν 
τήν δική τους πορεία σάν χρειαστεί. 
Τούς δίνουν τό χέρι καί τή διαβε
βαίωση πώς είναι υπερήφανοι γι’ 
αύτούς.

Ό  π α ρ α τ η ρ η τ ή ς

545



ΤΑ ΥΠΕΡΦΥΣΙΚΑ φαινόμενα 
είναι γεγονός καί μόνο άνθρωποι 
πού δέν γνωρίζουν τίποτε γι’ αύτά 
είναι δυνατό καί τά άγνοοϋν. Ή  
τηλεπάθεια είναι μία έπιστήμη, ή 
όποια έχει πολλές πλευρές άγνω
στες, άλλά είναι καί παρεξηγη- 
μένη. Χρειάζεται νά τήν άποκαλύ- 
ψουμε καί έπιστημονικά νά τήν 
παρουσιάζουμε. Καί αύτό κάνει ό 
Ά γγλος βιολόγος Λάϋαλ Γιουώ- 
τσον, στό βιβλίο πού έκυκλο- 
φόρησε μέ τόν τίτλο «Ή φυσική 
ιστορία τοϋ υπερφυσικού» καί πού 
έσημείωσε μεγάλη έπιτυχία στις 
'Ηνωμένες Πολιτείες. Μελετά έκεΐ 
τό θέμα των σχέσεων τοϋ ανθρώ
που μέ τό σύμπαν, τής όλης μέ τή 
μαγεία. Καί αναφέρει :

—Κάποιο πρωί τού Φεβρουάριου 
1966, ό Κλήβ Μπάξτερ έκανε μιά 
άνακάλυψη, πού άλλαξε τή ζωή 
του καί πού μπορούσε νά έχη έπι- 
πτώσεις καί στή δική μας ζωή. 
Τήν έποχή έκείνη ό Μπάξτερ ήταν
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έμπειρογνώμων γιά τις άνακρίσεις. 
Είχε έκαταλείψει τήν άμερικανική 
μυστική υπηρεσία CIA γιά νά διευ- 
θύνη μιά σχολή στή Νέα Ύόρκη 
πού έκπαίδευε αστυνομικούς στή 
χρησιμοποίηση LIE DETECTOR 
καί κυρίως στήν έπισήμανση των 
ψευδών πού λένε οί άνακρινόμενοι. 
Μέ μιά ειδική συσκευή μετρού
σε τήν ήλεκτρική άντίσταση 
τού άνθρωπίνου δέρματος, άλλά 
έκεΐνο τό πρωί έφθασε σέ ένα άλλο 
συμπέρασμα. Έπότισε μιά γλάστρα 
στό γραφείο του καί διερωτήθηκε 
άν είναι δυνατό νά μετρήση τό 
ρυθμό μέ τόν όποιο τό νερό ανε
βαίνει άπό τις ρίζες ώς τά φύλλα 
καί νά καταγράψει τόν ήχο πού 
κάνουν τά φύλλα καθώς άπορρο- 
φοΰν τό νερό. Έτοποθέτησε δύο 
ήλεκτρόδια στά φύλλα τού φυτού 
καί τό έπότισε. Δέν παρατήρησε 
αντιδράσεις τού φυτού. Τότε ό 
Μπάξτερ προσπάθησε νά έφαρμό- 
σει τήν αρχή τής άπειλής, μέθοδο

μέ τήν όποια έχει έξασφαλίσει αν
τιδράσεις έπί ανθρώπων. Μέ άλλα 
λόγια, άρχισε νά βασανίζει τό φυτό 
Εχυσε, λοιπόν, ζεστό καφέ στά 

φύλλα του, καί πάλι καμμιά αντί
δραση. Ύστερα άναψε σπίρτα καί 
άρχισε νά καίει τά φύλλα. Τότε 
υπήρξαν άντιδράσεις άπό τό βασα
νισμένο φύλλο.

Ο ΜΠΑΞΤΕΡ έκανε τά ίδια πει
ράματα σέ γαρίδες ζωντανές, πού 
τις έρριξε σέ καυτό νερό. Κάθε 
φορά πού μιά γαρίδα έπεφτε στό 
νερό, τό φυτό άντιδροΰσε, «δοκί
μαζε συγκίνηση» καί αύτή κατα
γραφόταν άπό τήν ειδική συσκευή. 
Επομένως έκανε τή σκέψη δτι τό 
φυτό «ένοιωσε τό θάνατο τής γαρί
δας καί άντιδροΰσε. Μέ άλλα λόγια 
τό φυτό ύπέφερε καί, συνεπώς, είχε 
εύαισθησία.

ΣΥΝΕΧΙΣΕ, κατόπιν αυτού, τά 
πειράματά του καί κατέληξε στό 
συμπέρασμα δτι ένα φυτό, τό φυλ- 
λόδενδρο, είχε περισσότερη εύαι-
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σθησία, άπό δλα τά άλλα. Τά πει
ράματα αύτά άπέδειξαν δτι, κάθε 
φορά πού μιά άλλη ζωή υποφέρει, 
τό φυτό «νοιώθει τόν πόνο του καί 
την ταλαιπωρία του και δτι τό 
ίδιο συμβαίνει με τά φρούτα καί τά 
λαχανικά.

ΟΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ καί παρατη
ρήσεις πού έκανε ό Μπάξτερ προ- 
κάλεσαν τό γενικώτερο ένδιαφέρον 
των έπιστημόνων, οί όποιοι είπαν 
δτι τά πειράματα αύτά δημιουρ
γούν άνησυχητικά βιολογικά καί 
ήθικά προβλήματα. Ά ν  τά συνει
δητοποιήσουμε αύτά τά προβλή
ματα, δτι τά φυτά έχουν αισθήσεις 
καί υποφέρουν, τότε θά φθάσουμε 
στό άλλο άκρο: θά πάψουμε, πα
ραδείγματος χάρη νά τρώμε λαχα
νικά καί φρούτα!__Γιατί, τά φυτά
έχουν μιά ζωή καί αύτή τή ζωή θά 
πρέπει έμεΐς νά τή σεβόμαστε σάν 
άνθρωποι μέ συνείδηση καί αισθή
ματα. ’Αλλά άν σεβόμαστε τή ζωή 
τών φυτών καί τών ζώων, τότε δέν

θά μπορέσουμε έμεΐς νά διατραφοΰ- 
με καί θά πεθαίνουμε άπό τήν πείνα.

ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ' προβλήματα 
είναι πολύπλοκα καί δύσκολα καί 
δέν μπορούμε νά τά έπιλύσουμε. 
"Αν ένα φυτό ή ένα φρούτο «έκπέ- 
μψη» σήμα αίσθήσεως, τήν ώρα 
πού τρώμε, θά πρέπει νά άντιλη- 
φθούμε τήν πράξη μας καί νά στα
ματήσουμε τήν καταβρόχθισή του.

ΟΠΩΣ τά πτηνά καί τά ζώα, 
έτσι καί τά φυτά έκπέμπουν σήματα 
όταν έπίκειται δοκιμασία. Καί συμ
βαίνει αύτό, γιατί έχουν τήν έκτη 
αίσθηση. Δέν υπάρχει ζώο πού νά 
μήν άντιληφθή δτι επέρχεται κίν
δυνος καί νά μή σπεύσει νά ξεφύ- 
γει. Γιά δλα τά είδη ύπάρχει ένα 
S.O.S. Πολλά πτηνά καί ζώα νοιώ
θουν δτι έπέρχεται ή καταστροφή 
συνεπεία καιρικών μεταβολών. ’Αλ
λά τό ίδιο συμβαίνει καί σέ κάθε 
κίνδυνο καί ή αίσθηση καί άντί- 
ληψή του είναι αποτέλεσμα τής 
μυστηριώδους έκτης αίσθήσεως.

ΑΥΤΗ ή έκτη αίσθηση υπάρχει 
έπίσης καί στόν άνθρωπο καί έκ- 
δηλώνεται κατά τρόπο πού δέν 
μπορεί παρά νά προκαλή έντύπωση. 
Παραδείγματος χάρη : μιά μητέρα 
μπορεί νά κοιμάται ανενόχλητη 
άν περνά σιδηρόδρομος κοντά άπό 
τό σπίτι της. ’Αλλά δταν συμβαίνει 
νά σιγοκλαίει τό παιδί της στό 
πλαϊνό δωμάτιο, τότε ξυπνά, άνη- 
συχεϊ καί σπεύδει νά δει τί συμβαί
νει.

ΑΑΛΑ καί πολλά άτομα νοιώ
θουν δτι σέ άγαπημένα τους πρό
σωπα κάτι συνέβει καί, άν κοιμούν
ται τή νύχτα, ξυπνούν, ή τά θυμούν
ται τήν ώρα άκριβώς πού δοκιμά
ζονται άπό ένα άτύχημα. Πρόκειται 
γιά τό φαινόμενο τής τηλεπάθειας 
πού δέν είναι καινούργιο καί πού 
άπασχολεΐ τούς έπιστήμονες άπό 
90 χρόνια τώρα. Μερικοί λένε δτι 
είναι μετάδοση σκέψεως, άλλοι 
δτι πρόκειται γιά μυστικές δυνά
μεις πού έπιδροΰν στόν άνθρωπο 
καί δημιουργούν μιά έπικοινωνία, 
ώστε νά ένημερώνεται ένα άτομο, 
έστω καί άν βρίσκεται μακρυά άπό 
τό άλλο. Παρόμοια φαινόμενά τη- 
λεπαθητικά παρουσιάσθηκαν τόν 
’Απρίλιο τού 1966 μεταξύ Ρώσου 
ήθοποιοΰ Κάρλ Νικολάγιεφ, πού 
βρισκόταν στό Νοβασιμπίρσκ, καί 
τού βιοφυσικοΰ Γιουρί Καμένσκι, 
πού βρισκόταν στή Μόσχα, δηλαδή 
σέ άπόσταση 3.000 χιλιόμετρα. 
Καί οί δύο βρίσκονταν ύπό τόν 
έλεγχο καί τήν παρακολούθηση. 
Σοβιετικών έπιστημόνων, πού έκα
ναν πειράματα τηλεπαθητικά.

ΔΕΝ είναι μόνο οί Ρώσοι, άλλά 
καί οί Γάλλοι καί οί ’Αμερικανοί 
πού προχώρησαν στά πειράματα 
αύτά. «Τό ζήτημα είναι άν αύτά 
τά τηλεπαθητικά φαινόμενα είναι 
δυνατό νά χρησιμεύσουν ώς μέσα 
έπικοινωνίας. Τόσο οί Ρώσοι, δσο 
καί οί ’Αμερικανοί ένδιαφέρονται 
νά μάθουν άν θά ύπάρξη έπικοι- 
νωνία μεταξύ υποβρυχίων καί δια
στημοπλοίων καί, άν ό τηλεπαθη- 
τικός δεσμός είναι περισσότερο 
άνεπτυγμένος στόν άνθρωπο άπό 
δ,τι στά ζώα καί στά πτηνά».

ΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ τού Αάϋαλ 
Γουώτσον είναι δτι ή τηλεπάθεια 
καί τά υπερφυσικά φαινόμενα πρέ
πει νά άναλυθοΰν καί νά μελετη
θούν μέ έπιστημονικό τρόπο καί 
δτι πρέπει νά θεωρηθούν μιά λογική 
έπέκταση τής σημερινής καταστά- 
σεως τής έπιστήμης.
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Ο ΒΙΑΣΜΟΣ 
ΚΑΙ
ΤΟ ΟΥΜΑ ΤΟΥ

Άττό τό Π ε ρ ι ο δ ι κ ό :
INTERNATIONAL CRIMINAL POLICE REVIEW 

Μετάφραση —  ’Απόδοση :
Ε υ τ υ χ ί α ς  Χ α τ ζ ά κ η  —  Πολυ χ ρο ν ά κη ,  
Ενωμοτάρχου τοϋ Γραφείου INTERPOL 'Ελλάδος

ΜΕΤΑΞΥ των βίαιων εγκλη
μάτων, ό βιασμός είναι ίσως τό 
έγκλημα ττού καταγγέλλεται σέ 
μικρότερο ττοσοστό άττό τό θύμα 
του σέ σχέση μέ άλλα εγκλήματα 
καί ττοΰ λόγω τοϋ γεγονότος αύ- 
τοϋ τιμωρείται λιγώτερο άττό τη 
δικαιοσύνη.

Αυτό τό πρόβλημα, οφείλεται 
κυρίως στην συμττεριφορά τής κοι
νωνίας ττρός τό θύμα ενός βιασμού 
καί στις δυσκολίες ττού δημιουρ- 
γοϋνται σ’ αυτό όταν αναγκά
ζεται νά παρευρεθεί στό Δικαστή
ριο καί νά ΰττοστεϊ ανακρίσεις 
άττό τίς ’Αστυνομικές ’Αρχές.

Συγκρίνοντας τίς στατιστικές 
τοϋ F.B.I. θά δούμε τταρ’ όλα αυτά 
ότι ό αριθμός των εγκλημάτων 
βιασμού ττοΰ έχουν καταγγελθεί 
έχει αυξηθεί σημαντικά, άττό 
16.860 ττεριτττώσεις τό 1960 σέ 
37.270 τό 1970 γιά  νά φθάσει σέ 
56.090 ττεριτττώσεις τό 1975. Ύττο- 
λογίζεται βέβαια μέσα στους αρι
θμούς αύτούς ότι γιά  μιά περίπτω- 
ση ττού καταγγέλλεται, άλλες 3 
έως 10 ττεριτττώσεις τταραμένουν 
άγνωστες γιά  τήν ’Αστυνομία.

Ό  άριθμός των ττεριτττώσεων 
ττού καταγγέλλονται είναι έξ άλ
λου ττολύ έλάχιστος σέ σχέση μέ 
τήν πρόσφατη έξέλιξη τής συμπε
ριφοράς καί τής νοοτροπίας τού 
κοινού άπέναντι στό βιασμό καί 
τό θύμα του.

Τόσο τά φεμινιστικά κινήματα 
όσο καί ή ολοένα αύξανομένη κα
τανόηση των άλλων μελών τής 
κοινωνίας, φαίνεται ότι δέν χρησι
μεύουν σέ τίποτα πάνω στό θέμα 
αύτό, χωρίς βέβαια νά εξαιρούν
ται καί τά μέσα ένημερώσεως πού 
ασκούν κάποια επιρροή καί κινούν 
τό ενδιαφέρον τού κοινού γιά  τήν 
μορφή τής εγκληματικότητας αύ- 
τής πού προκαλούσε πάντοτε τήν 
περιέργεια. Στά πλαίσια τής ποι
νικής διαδικασίας διαπιστώθηκε 
μιά έξέλιξη τής νοοτροπίας τόσο 
μέσα στά δικαστήρια όσο καί στά 
άστυνομικά άνακριτικά όργανα. 
Καί είναι φυσικό άφού εκπροσω
πούν μιά ώρισμένη μερίδα τής κοι
νωνίας.

Καλό είναι νά ύπογραμμίσουμε 
ότι αυτή ή κοινωνία θεωρούσε 
γιά  πολύ καιρό τό θύμα τού βια
σμού σαν πολύ περισσότερο ύπεύ- 
θυνο άπό τον δράστη, καί αύτός 
είναι ένας ά π ’ τούς λόγους γιά 
τόν οποίο οί γυναίκες δίσταζαν 
καί διστάζουν άκόμη νά καταγγεί
λουν τό άδίκημα αύτό. Πράγματι,

πολλές γυναίκες πού τόλμησαν 
νά καταγγείλουν ότι έπεσαν θύ
ματα βιασμού, αντιμετώπισαν τήν 
ύποψία καί τήν κατάκρισιη όχι 
μόνο τού δικαστού καί των ενόρ
κων, άλλά καί τού συζύγου τους, 
τής οικογένειας τους καί τής κοι
νωνίας ολόκληρης. Καί ένώ ό σύ
ζυγος έκανε τις ερωτήσεις του 
μέσα στό σπίτι, οί δικαστές καί οί 
ένορκοι τίς έκαναν μπροστά στό 
ακροατήριο μέ αποτέλεσμα νά 
προσπαθεί ή γυναίκα νά απο
δείξει τήν άθωότητά της παρά 
τήν ένοχή τού δράστη.

Πριν λίγο καιρό, συνήθιζαν νά 
εξακριβώνουν πρώτα άν τό θύμα 
είχε έντιμο παρελθόν. Τό δίκαιο 
τής Καλλιφόρνιας έξ άλλου μνη
μονεύει στον «CAUTIONARY RU
LE» ότι ή γυναίκα μπορεί νά συ
νηθίζει νά χρησιμοποιεί τήν κα
τηγορία τού βιασμού σάν όργανο 
έκδικήσεως καί γιά  τό λόγο αύτό 
συνιστά επιφυλάξεις.

Ό  νομοθέτης όμως αύτής τής 
’Αμερικανικής Πολιτείας φαίνεται 
παρ’ όλα αύτά ότι είναι έτοιμος 
νά άναθεωρήσει τήν γνώμη του 
καί νά δείξει περισσότερη συμπά
θεια γιά τήν κατάσταση τού θύ
ματος. Δέν πρέπει έξ άλλου νά 
ξεχνάμε ότι οί ώρες πού ακολουθούν 
άμέσως μετά τήν διάπραξη τής 
σεξουαλικής έπιθέσεως είναι οί πιό 
δύσκολες γιατί τραυματίζουν τό

θύμα, άλλά καί οί πιό σημαντικές 
γιά  τήν άνάκριση. Πρέπει λοιπόν 
νά συμβιβάσουμε τήν ψυχική κα
τάσταση τού θύματος καί τήν 
άναγκαιότητα τής άνακρίσεως. 
Καί έπειδή οί αστυνομικοί έπιλαμ- 
βάνονται, γενικά, πρώτα στίς ύπο- 
θέσεις αύτές πρέπει νά ξέρουν ότι 
ή συμπεριφορά τους απέναντι στό 
θύμα έχει περισσότερη σημασία 
άπό τον χρόνο πού θά άφιερώ- 
σουν γιά  νά συζητήσουν μέ τό 
βιασμένο άτομο. “Αν ό αστυνομι
κός συμπεριφερθεΐ μέ ύποψία (Λέει 
άραγε τήν αλήθεια; Προσπαθεί 
μήπως νά έκδικηθεϊ τόν δράστη; 
Είναι πνευματικά ύγιής; Προκά- 
λεσε τόν δράστη; Πρόκειται πρά
γματι γιά βιασμό; κλπ.) ή γυναί
κα σίγουρα θά καταλάβει ότι αύτή 
γίνεται τώρα τό αντικείμενο μιάς 
δεύτερης έπιθέσεως.

Μελέτες απέδειξαν ότι οί γυναί
κες πιστεύουν ότι ή ’Αστυνομία 
ένεργεϊ μέ κυνισμό, περιφρόνηση 
καί δυσπιστία προς τό θύμα παρά 
μέ συμπάθεια γ ι’ αύτό. Ώρισμένοι 
’Αστυνομικοί πιστεύουν άλλωστε 
ότι δέν ύπάρχει άδίκημα βιασμού 
όταν ό δράστης δέν κακομεταχει
ριστεί τό θύμα, καί άλλοι πάλι 
άποδίδουν τίς καταγγελίες γιά 
βιασμό, στήν γυναικεία ύστερία.

Μιά άλλη μελέτη άποδεικνύει 
ότι οί ανακριτές πιστεύουν λιγώ- 
τερο τό θύμα όταν είναι ήρεμο καί
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νηφάλιο παρά όταν βρίσκεται κά
τω άπό την επιρροή μιας ταρα
γμένης ψυχολογικής καταστάσεως. 
Φαίνεται ότι ξεχνάμε πώς πρόκειται 
πριν άπ’ δλα γιά μιά βίαιη επίθεση 
εναντίον ενός άτόμου πού βρίσκε
ται έξ αιτίας τού γεγονότος αυ
τού κάτω άπό μιά κατάσταση 
STRESSKaiCHOC. Μιάνέαλοιπόν 
προσέγγιση στό πρόβλημα θεω
ρείται άπαραίτητη καί γιά το 
λόγο αυτό πολλά Αστυνομικά 
Σώματα άσχολούνται σοβαρά μέ 
τό θέμα. "Ετσι, ή ’Αστυνομία τού 
LOS ANGELES αποφάσισε νά 
αναθέτει στο έξης την άνάκριση 
γιά τα εγκλήματα βιασμού μόνο 
σε ειδικά εκπαιδευμένες γυναίκες 
αστυνομικούς πού, άλλωστε λόγω 
τής φύσεςόξ τους, είναι και οί πιο 
κατάλληλες γιά τή συγκεκριμένη 
αυτή περίπτωση.

Ή άνάκριση λοιπόν στράφηκε 
πρός μιά άμοιβαία κατανόηση 
μεταξύ θύματος καί γυναίκας — 
αστυνομικού, σέ τρόπο ώστε ή 
αντιμετώπιση τού βιασμού μέ ψυ
χραιμία άπό τό θύμα, στα πλαί
σια τού δυνατού βεβαίως, νά μπο
ρέσει νά διευκολύνει τήν καλύτερη 
συνεργασία τού προσβαλλομένου 
άτόμου γιά νά περιγράψει έτσι 
πιό ήρεμα κα'ι πιο άντικειμενικά 
τον δράστη τού βιασμού.

Ή γυναίκα — άστυνομικός συγ
κεντρώνει έξ άλλου πολλαπλές 
ιδιότητες, εκπροσωπεί τήν άρχή, 
συμπάσχει καί κατανοεί καί προ
παντός δέν άντιπροσωπεύει σε
ξουαλικά γιά τό θύμα, τον δράστη 
τού βιασμού.

Τό πρόγραμμα των ειδικών μα
θημάτων πού διδάσκονται στις 
γυναίκες ’Αστυνομικούς επιμένει 
κυρίως στήν άναγκαιότητα τής

άνθρώπινης προσεγγίσεως τού θύ
ματος άφ’ ένός, καί στήν ιατρική 
θεραπεία τού ψυχικού τραυμα
τισμού του άφ’ έτέρου, καθώς επί
σης καί στήν ψυχολογική συμπα
ράσταση πού πρέπει νά προσφέ- 
ρεται σ’ αυτό όχι μόνο άμεσα, αλ
λά σέ όλη τήν διάρκεια τής παρα- 
στάσεώς του ένώπιον τού δικα
στηρίου. Τέσσερεις κύριοι κλάδοι 
άποτελούν τήν δομή τής ειδικής 
αύτής διδασκαλίας :

1. Τά γενικά προβλήματα σχε
τικά μέ τόν βιασμό.

2. Τά άποδεικτικά στοιχεία.
3. Ό  δράστης των βιασμών.
4. Ή συμπαράσταση στό θύμα.

Συζητούυται έπίσης καί ώρι- 
σμένες ιδέες πού έχουν άμετάπειστα 
σχηματίσει οί άνθρωποι, όπως.... 
όλες ο! γυναίκες θά έπιθυμούσαν 
ένδόμυχα νά βιασθούν, τά όμορφα 
κορίτσια δέν βιάζονται ποτέ, ή 
γυναίκα πού προβάλλει άρχικά άν- 
τίσταση, δοκιμάζει στήν συνέχεια 
μιά κρυφή άπόλαυση, οί γυναίκες 
προκαλούν τόν βιαστή μέ τό προ
κλητικό τους ντύσιμο, οί δράστες 
είναι σεξουαλικώς άνικανοποίητα 
άτομα, είναι άρρωστα ή διεστραμ
μένα. ‘Η σωστή άντιμετώπιση τών 
μυθοποιημένων αυτών ιδεών συν
τελεί στό νά έξετασθεΐ ό βιασμός 
πιό άντικειμενικά καί νά θεωρη
θεί σάν βίαιη έπίθεση παρά σάν 
σεξουαλικό έγκλημα.

’Από άλλη άποψη, τονίσθηκε 
ιδιαίτερα ή άναγκαιότητα τής 
όσο τό δυνατόν ταχύτερης συλ
λογής τών άποδεικτικών στοι
χείων πού βασίζονται σέ έπιστη- 
μονικά κριτήρια καί γιά τό σκοπό 
αύτό, τά νοσοκομεία έφοδιάσθη-

καν μέ ειδικό ύλικό άναλύσεως καί 
έρεύνης.

Ά πό τήν μελέτη τού JOHN 
STRATTON προέκυψε ότι ό βια- 
βιαστής είναι τις περισσότερες 
φορές παντρεμένος καί ότι έχει 
μιά ομαλή σεξουαλική προσωπι
κότητα πού σέ γενικές γραμμές 
είναι πιό βίαιη άπό αυτήν τών 
άλλων άνθρώπων.

Διαπιστώθηκε έπίσης ότι είναι 
σπάνιο νά είναι ό βιαστής «τό 
θύμα» μιας ξαφνικής σεξουαλικής 
καί άνεξέλεγκτης έπιθυμίας. Πρά
γματι περισσότερο τού 90% τών 
βιασμών γίνονται έκ προμελέτης 
καί περισσότερο τού 80 % γίνονται 
μέσα στά διαμερίσματα καί όχι 
στό σκοτάδι μιας κακοφωτισμένης 
λεωφόρου. Ή πιό ένδιαφέρουσα 
όμως άποψη τού προγράμματος 
αυτού έκπαιδεύσεως τών γυναικεί
ων μελών τής Αστυνομίας είναι 
αυτή πού έχει σχέση μέ τήν ψυχο
λογική συμπαράσταση πρός τό 
θύμα. Σχολιάζονται διάφορες πε
ριπτώσεις βιασμού καί κάθε φορά 
συζητείται ή στάση πού πρέπει 
νά υιοθετηθεί όχι μόνο άπέναντι 
στό θύμα, άλλά καί άπέναντι στό 
περιβάλλον του.

Σέ γενικές γραμμές ό JOHN 
STRATTON πιστεύει ότι ή έκ- 
παίδευση αυτή μπορεί νά έχει 
τριπλό άποτέλεσμα.

1. Μπορεί νά καταπολεμήσει 
τήν άρνητική εικόνα πού έχει σχη- 
ματισθεΐ γιά τήν συμπεριφορά 
τής Αστυνομίας πάνω στό θέμα 
αύτό.

2. Νά παράγει ένα μεγαλύτερο 
άριθμό άποδεικτικών στοιχείων μέ 
άντικειμενικά χαρακτήρα.

3. Νά δώσει άμμεση βοήθεια 
στά θύματα.

"Οσον άφορά τόν Διευθυντή τής 
Αστυνομίας τού LOS ANGELES 
Mr. PETER PITCHESS, αυ
τός πιστεύει ότι ή νέα αυτή 
προσέγγιση στό πρόβλημα τοΰ 
βιασμού θά ένθαρρύνει τις γυναί
κες νά καταγγέλλουν τις περιπτώ
σεις αύτές τής έγκληματικότητας, 
πράγμα πού θά έχει σάν άποτέ
λεσμα τήν αύξηση τών συλλή
ψεων καί καταδικών τών δραστών 
κατά τρόπο ώστε ό βιασμός νά 
μή θεωρείται πλέον σάν τό λιγώ- 
τερο καταγγελλόμενο άδικη μα πού 
IPSO FACTO (λόγω τού γεγονό
τος αύτού) τιμωρείται λιγώτερο 
άπό τή δικαιοσύνη.
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ΣΤΗΝ ΚΑΘΟΜΙΛΟΥΜΕΝΗ
σάν όχλος έννοεΐται μιά συγκέντρω
ση άνθρώπων μέ βίαιες έκδηλώσεις, 
κάπως αόριστα. ’Αντίθετα στην 
ψυχολογία των μαζών ή έννοια πα
ρουσιάζεται διαφοροποιημένη. Στον 
χώρο αυτό ό οχλος είναι έννοια μέ 
εύδιάκριτα καί καθαρά χαρακτηρι
στικά καί εύκολα διακρίνεται άπ’ 
την εύρύτερη έννοια της μάζας. Είναι 
ή πιο έντονη έκδήλωση της μαζικής 
ψυχολογίας.

Ό  οχλος προϋποθέτει την συγκέν
τρωση ατόμων άλλά είναι έννοιαέντε- 
λώς διάφορη άπ’ αύτήν. 'Η  συνά
θροιση κάτω άπό ορισμένες περι
στάσεις καί ό έπηρεασμός ορισμέ
νων παραγόντων μεταβάλλει συνο
λικά —ψυχολογικά τά χαρακτηρι
στικά της.

'Η  σύνθεση τής συνάθροισης είναι 
χωρίς σημασία γιά την δημιουργία 
του. ’Αδιάφορο ποιά είναι ή έθνικό- 
τητα, ή καταγωγή, τό φϋλο, τό έπάγ- 
γελμα, ή μόρφωση καί οί άλλες ιδιό
τητες τών συναθροισθέντων. ’Αδιά
φορο ποιοι είναι έπίσης, οί λόγοι τής 
γένεσης τής συνάθροισης, αν δηλα
δή, αύτή έγινε συμπτωματικά ή με

τά άπό προγραμματισμό. "Ολες οί 
συναθροίσεις είναι πρόσφορες γιά 
ψυχολογική αλλαγή.

Ό  οχλος άποτελεΐ μιά κοινωνική 
συνάρτηση στήν όποια συμμετέχουν 
οί άνθρωποι μετά άπό άλλαγές στον 
ψυχικό καί διανοητικό τους κόσμο. 
Προσφέρει χαρακτήρες καινούργιους 
διαφορετικούς άπ’ τους χαρακτήρες 
τών άτόμων πού τον άποτελοϋν. 
’Έ χει δική του ψυχή, μιά ομαδική 
ψυχή, πού είναι προσωρινή καί πα
ροδική, άλλά σύγχρονα παρουσιάζει 
σαφή καί εύδιάκριτα χαρακτηριστι
κά. Αύτή κυριαρχείται στο σύνολό της 
άπό στοιχεία τού ύποσυνείδητου, 
τά όποια άφοϋ παρώθησαν τά έν- 
συνείδητα λογικά, κατέλαβαν τήν 
θέση τους. Τά στοιχεία τοΰ ύποσυ
νείδητου είναι μάλλον συναισθη
ματικού χαρακτήρα καί σέ συνδυα
σμό μέ τά άπομεινάρια τής άντικα- 
ταστημένης άτομικής λογικής δη
μιουργούν μιά ομαδική λογική.

Τό άτομο μέσα στον όχλο διαφέ
ρει άπ’ τον έαυτό του έξω άπό αυ
τόν. Ή  ένταξή του παραλύει (ορισμέ
νες άτομικές ψυχονοητικές δυνάμεις 
ένώ ταυτόχρονα δραστηριοποιεί καί

τελειοποιεί άλλες ομαδικές, πού βρί
σκονται σέ κατάσταση λανθάνουσα 
στο μεμονωμένο άτομο. ’Εμπειρίες 
καί παραστάσεις άπό τό υποσυνεί
δητο γίνονται μάλλον συνειδητές. 
Τό έγώ παραγκωνίζεται άπ’ τήν 
λίμπιντο.'Η  λίμπιντο περιέχει ό,τι- 
δήποτε μπορεί νά ύπαχθεϊ στις ευ
ρύτερες έννοιες τής άγάπης καί τής 
ομόνοιας. Ή  λογική έπίσης απωθεί - 
ται άπό συναισθηματικά στοιχεία. 
'Ο Λέρ Μπόν γράφει: «Πέρα άπ’ 
αυτό ό άνθρωπος κατρακύλα σέ πο- 
λύ χαμηλές βαθμίδες τού πολιτισμού 
μέ τήν απλή συμμετοχή του στήν 
οργανωμένη μάζα. "Αν σάν μεμονω
μένο άτομο ήταν ίσως καλλιεργημέ
νος, σάν μέλος τής μάζας είναι ένας 
βάρβαρος, είναι ον πού κυριαρχείται 
άπό τις ορμές του. ’Έ χει τον αύθορ- 
μητισμό, τήν όρμητικότητα, τήν 
αγριότητα άλλά καί τον ενθουσιασμό 
και ήρωϊσμό τώνπρωτογόνωνάνθρώ
πων». Προβαίνει σέ ένέργειες καί 
πράξεις πού μεμονωμένα ουδέποτε 
θά ενεργούσε. Παρατηρούμε ριζική 
άλλαγή στον χαρακτήρα πού μάς 
εντυπωσιάζει. ’Ανάμεσα στον όχλο 
κατά τήν Γαλλική ’Επανάσταση, πού
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Τοΰ ’Ενωμοτάρχου κ. Γ ε ωργ ί ου  Πα υλ ί δ η

έσφαξαν έκατοντάδες φυλακισμέ
νων κατά φρικιαστικό τρόπο τον 
Σεπτέμβριο τοΰ 1792, εύρίσκονταν 
στήν πλειοψηφία άτομα ενάρετα, κυ
ρίως μικροεπαγγελματίες, πού μετά 
έπέστρεψαν πάλι στήν τίμια άσκηση 
τοΰ έπαγγέλματός των. 'Η ομαδική 
ψυχή ισοπεδώνει τήν νοητική λει
τουργία τοΰ ατόμου. ’Αντίθετα τό 
συναισθηματικό του έπίπεδο είναι 
πολύ ψηλότερο άπ’ τό συνηθισμένο.

Οί συντελεστές στήν δημιουργία 
της άλλαγής της συνάθροισης σέ 
όχλο είναι πολλοί καί διαφέρουν κα
τά περίπτωση άνάλογα μέ τις ύπάρ- 
χουσες κάθε φορά προϋποθέσεις. Θά 
τούς διακρίνουμε σέ προπαρασκευα
στικούς συντελεστές, καί σέ άμε
σους.

Οί προπαρασκευαστικοί συντελε
στές στήν δημιουργία ένός όχλου εί
ναι αύτοί πού δημιουργούν τον απώ
τερο ψυχικό σύνδεσμο των συνα- 
θροισθέντων. Βέβαια αύτός ύπάρχει 
σέ μεγαλύτερο βαθμό σέ άτομα 
όμοιάζουσας ψυχικής προσωπικό
τητας. Οί προπαρασκευαστικοί 
συντελεστές, είναι: ή φυλή πού άντι- 
κατοπτρίζει τις προγονικές καταβο

λές. 'Η ιδεολογία πού δημιουργεί 
τάσεις, έπιθυμίες καί άγώνες. Τό 
έπάγγελμα σάν επίκεντρο δημιουρ
γίας ένδιαφερόντων προβλημάτων 
καί σκέψεων. Οί κοινωνικές παρα
δόσεις πού καθοδηγούν τούς λαούς. 
Τά κοινωνικά προβλήματα πού μέσα 
στο κύλημα τοΰ χρόνου δημιουργούν 
ψυχικούς δεσμούς των ατόμων, ©ά 
μπορούσαμε νά απαριθμήσουμε πολ- 
λού, τέτοιους παράγοντες.

’Άμεσοι συντελεστές τής μεταβο
λής τής συνάθροισης σέ οχλο είναι ή 
υποβολή, ή μίμηση καί μεταδοτικό
τητα, ή συναίσθηση τοΰ άνεύθυνου 
γιά τις πράξεις καί οί δημαγωγοί.

Ή  υποβολή είναι μεταβίβαση 
ιδέας περιτυλιγμένης μέ συναισθη
ματική χροιά στήν οποία δέν συμ
μετέχουν ή σκέψη καί ή κρίση τοΰ 
άτόμου πού δέχεται τήν ιδέα- 'Η 
ύποβολή είναι μεταδοτική καί έτσι 
εξηγείται ή ομοιομορφία καί ό προ
σανατολισμός των συναισθημάτων 
προς μιά κατεύθυνση. 'Η  έντεταμένη 
προσοχή τοΰ οχλου είναι πρόσφορη 
γιά ύποβολή. ’Έτσι μετά άπό τήν 
άπό ένα διεγερτικό γεγονός δημιουρ- 
γούμενη ιδέα αυτή υποβάλλεται στά

άτομα τοΰ οχλου πού στήν λογική 
τους δέν ευρίσκει άντίσταση. Ευνοϊ
κός έπίσης παράγοντας γιά τήν ύπο
βολή είναι ή σφοδρότητα των συναι
σθημάτων πού κάτω άπ’ τήν επή
ρειά τους, 6 όχλος παρουσιάζει μιά 
εντυπωσιακή εύπιστία. ’Ακόλουθα 
ή ύποβληθεΐσα ιδέα στον οχλο τείνει 
νά πραγματοποιηθεί. Είτε πρόκειται 
γιά άποτροπιαστικό έγκλημα, είτε 
γιά πράξη μεγαλόψυχης αυτοθυσίας, 
ό όχλος προσφέρεται χωρίς άντί
σταση.

Νεώτεροι διαπρεπείς μελετητές 
(Σ. Φρόϋντ, PFISTER) άποδίδουν 
τήν ύποβολή, βρίσκουν σάν αιτία 
της τήν λίμπιντο, τήν οποία προανα- 
φέραμε. 'Η  μίμηση βρίσκει εύρύ πε
δίο δράσης μετά τήν κατάργηση τής 
άτομικής λογικής. Θά μπορούσαμε 
νά ποΰμε ότι είναι στοιχείο τής ομα
δικής λογικής. 'Ο όχλος είναι έτοιμος 
νά μιμηθεί ήθικές, άνήθικες καί 
έγκληματικές πράξεις. Ή  μίμηση 
άναφέρεται στις πράξεις , αντίθετα 
μέ τήν ύποβολή πού άναφέρεται στις 
πράξεις ιδέες.

Ή  μεταδοτικότητα παρατηρεΐται 
τόσο στον χώρο των ιδεών όσο καί 
τών πράξεων. Ή  μεταδοτικότητα 
ακολουθεί τήν μίμηση καί τήν ύπο
βολή.

Ή  συναίσθηση τοΰ άνεύθυνου εί
ναι αυτή πού εξουδετερώνει τήν τυ
χόν άπολειπόμενη συνείδηση δικαίου 
όταν ό όχλος προβαίνει σέ έγκλημα
τικές πράξεις.

Οί δημαγωγοί, είναι ή κινητήρια 
δύναμη τοΰ όχλου. Σκέπτονται, απο
φασίζουν καί μεταδίδουν ιδέες καί 
πράξεις στον οχλο.

'Η  ψυχολογία τών άτόμων στον 
όχλο μοιάζει μ’ αυτήν τοΰ μικροΰ 
παιδιού καί συνήθως χαρακτηρί
ζεται άπό παρορμητικότητα, άπό 
ανικανότητα γιά λογική σκέψη, άπό 
έλλειψη κριτικής τών πράξεών του, 
άπό έντονη ήθικότητα ή έλλειψη 
παντελή αύτής, άπό μαζική αύτο- 
πεποίθηση, άπό ερεθιστικότητα, 
άπό εναλλαγές διαμετρικά άντίθετες 
συναισθημάτων, άπό μισαλλοδοξία. 
'Ο όχλος γίνεται έρμαιο τών εξω
τερικών έρεθισμάτων καί καθρεφτί
ζει τις αλλαγές τους. Αύτά τά έρε- 
θίσματα πού έπιδροΰν είναι ποικίλα, 
μέ συνέπεια νά μπορεί νά προβεΐ σέ 
πράξεις γενναιόφρονες ή ύπεράνθρω- 
πες, ήρωϊκές ή ευτελείς. Είναι έντυ- 
πωσιακή ή εξαφάνιση τοΰ άτομικοΰ 
ένστικτου τής αύτοσυντήρησης. 
Βλέπουμε όχλους νά μεταπηδοΰν άπ’ 
τήν πρωτόγονη άγριότητα στήν ήρω- 
ϊκή αύτοθυσία. Νά γίνονται εύκολα 
μάρτυρες άλλά καί άγριοι δήμιοι.
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Οι ψυχο- 
διανοητικές 
λειτουργίες 
ατούς όχλους

Η προμελέτη δεν έχει θέση στην 
μαζική ψυχολογία. 'Ο προκαθορι- 
σμος ή ο προϋπολογισμός τής συμπε
ριφοράς των άλλων είναι άδύνατος.
Εξαρτάται απ’ την ποικιλότητα 

των ερεθισμάτων. Τα άτομά του 
μοιάζουν με φύλλα, πού συγκεν
τρωμένα τα παίρνει ό θυελλώδης άνε
μος τα κλωθογυρίζει κι’ υστέρα τα 
άφήνει νά πέσουν σκορπισμένα.

’Αξιοσημείωτο είναι το ευερέθι
στο των όχλων. Μέ την αύτοπεποί-

θηση και τό θάρρος απ’ την ομαδική 
δύναμη σέ συνδυασμό μέ την συναί
σθηση της άνευθυνότητας συντρίβει 
κάθε εμπόδιο στον δρόμο του.

Ό  σεβασμός, τέλοςτής υλικής δύ- 
ναμης φαίνεται άπό τό γεγονός δτι ε
λάχιστα σέβονται την καλωσύνη γιατί 
την θεωρούν εκδήλωση αδυναμίας. 
Γι αυτό συμπαθούν καί ύπακούουν 
στους τυράννους καί δχι στούς κα
λοσυνάτους άρχοντές τους.

Αύτοί πού κυριάρχησαν στον κό-

Mta uotvtavtun  π ρ ο σ π ά θ ε ια  'Ε ήΛ ήνοιν ε π ισ τ ή μ ο ν α

10 ΕΑΑΗΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ 
ΤΟλΟΓΙΚΟ ΙΝ ΣΤ ΙΤ Ο Υ Τ Ο

Α ΔΗ ΡΙΤΗ  καί επιτακτική άνάγκη έπέβαλε 
την συγκρότηση τού Ελληνικού Έγκληματολογικοΰ 
Ινστιτούτού, επειδή καί ή χώρα μας βρέθηκε 

μπροστά στο ηθικό χάος καί στά ορμητικά ρεύ
ματα τής έγκληματικότητος καί τής λοιπής παθολο
γίας τής ζωής, που απλωθήκαν στην άνθρωπότητα 
και αρχισαν να χύνουν τις άναθυμιάσεις τους καί 
στη γή μας. Η Ελληνική Επιστήμη τής Ε γ 
κληματολογίας καί τής Κοινωνικής Παθολογίας, 
καθώς ξεπροβάλλει μπρος στά μάτια της μια Αυ- 
pi°v( διαβρωτική, βυθισμένη σέ πένθιμους λογι
σμούς, άλλα καί γεμάτη άπό πίστη καί πλημμυρισμέ
νη απο τη συνείδηση τού Ανωτάτου χρέους καί τού 
επιστημονικού της κλήρου, άπεφάσισε νά κινήση στή 
χωρά μας μια επιστημονική Σταυροφορία άμύνης καί 
πάλης, με τη ελπίδα οτι θα συναντήση την ψυχή τού 
Εθνους, ότι θά εύρη άνταπόκριση στήν 'Ελληνική 

κοινωνία καί στο κράτος, καί ότι θά άνοιχθή ίσως 
έ'νας δρόμος σωτηρίας.

’Έτσι, λοιπόν, οί τόσο βαρειά πνευματικά, ψυχικά 
και ηθικά συννεφιασμένοι καιροί μας, έσκόρπισαν τήν 
αγωνία καί στήν Ελληνική ’Επιστήμη τής ’Εγκλη
ματολογίας καί Κοινωνικής Παθολογίας καθώς καί 
στις ^συγγενείς της έπιστήμες μέ άποτέλεσμα οί φω
τισμένες πνευματικές δυνάμεις τού τόπου μας, καθώς 
καί έκπρόσωποι των έπιστημών αυτών νά συσπειρω
θούν και να συστήσουν μία κοινωνικό—πνευματική 
οργάνωση με την επωνυμία «Ελληνικό Έγκληματο- 
λογικο Ινστιτούτο». Τό επιστημονικό αύτό δη
μιούργημα προπαρασκευάζεται ήδη νά βοηθήση τό 
Ελληνικό Κράτος και τήν Ελληνική κοινωνία γενι- 

κωτερα, προσφέροντας πνευματικό φως καί ψυχική 
χειραγώγηση σε κάθε κλυδωνιζομένη ύπαρξη, ώστε
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να α;ι.οφευχθή ο ηθικός θανατος καί ή κοινωνική σήψη 
πού παρ’ ολίγο νά γίνη ό πένθιμος έπίλογος 
τής ελληνικής ζωής. Μέ τήν δημιουργία, όμως, 
του Έγκληματολογικοΰ ’Ινστιτούτου ή χώρα μας 
θά μπορέση νά ξαναβρή τό άξιολογικό φως, καί τήν 
αξιολογική χαρά καί γαλήνη, πού ξεπηδοΰν άπό 
τήν άνθρώπινη φύση καί τις κρυστάλλινες Πηγές τού 
Αξιολογικού Πολιτισμού των Αιώνων, τού «Ελληνο

χριστιανικού».

Γιά νά προχωρηση, όμως, τό Ελληνικό Έγκλημα- 
τολογικο^ Ινστιτούτο σέ μιά τέτοια έπιστημονική πο
ρεία μέ υπευθυνότητα καί έπίγνωση, έκλιμάκωσε τό 
έργον του στις ακόλουθες ειδικωτερες κατευθύνσεις :

α) Επιστημονικές συστηματικές έρευνες μέ τήν 
ένδεικνυομενη μεθοδολογία άτομικών καί ομαδικών 
παρατηρήσεων καί γενικά μέ έπιστημονική μεθολογία 
για τη γνώση και καθαρή θεώρηση τής πραγματικής 
καταστάσεως τής έγκληματικότητος καί τής λοιπής 
κοινωνικής παθολογίας στή χώρα μας, στούς σημερι- 
νους κρίσιμους καιρούς μας. Έπιστημονική έρευνα 
για μια ειλικρινή, ανυπόκριτη καί γεμάτη άπό καλή 
πίστη θεώρηση τής αντικειμενικής πραγματικότητος.

β) ’Επιστημονικές συστηματικές έρευνες γιά διείσδυ
ση καί άνακάλυψη «μετά λόγου» τής Αιτιολογίας τής 
παρουσιαζομενης έγκληματικότητος καί τών λοιπών 
κοινωνικών παθολογικών φαινομένων. ’Ιδιαίτερα θαρ
ραλέα αποκάλυψη των γενομένων σφαλμάτων, τών 
θλιβερών καί καταστροφικών διεισδύσεων της ξένης 
διαφθοράς στη χώρα μας καί, τέλος, τών τυχόν 
θλιβερών και φθοροποιών παγκοσμίων ρευμάτων 
και των εκτοξευόμενων δήθεν σοφών καί συνάμα 
ελκυστικών συνθημάτων, τα οποία γοητεύουν τις



σμο, άνθρωποι, πού τά ’ίχνη τους 
φαίνονται πάνω στον δρόμο τής 
παγκόσμιας ιστορίας, ιδρυτές θρη
σκειών, αύτοκρατοριών, δοξασιών 
καί ιδεολογιών, πολιτικοί, άνθρωποι 
πού κράτησαν στά χέρια τους τις τύχες 
τής άνθρωπότητας καί ίσως νά τις 
άλλαξαν, διέθεταν ένα συνειδητό ή 
άσυνείδητο ή καί ενστικτώδη άκόμη 
τρόπο έπιβολής στούς όχλους. 'Ο 
Μ. Αλέξανδρος, ό Μωάμεθ, ό Λού
θηρος, ό Πέτρος ό ερημίτης, ό Μ.

Ναπολέων, διέθεταν ένα γόητρο, 
ένα τρόπο έπιβολής στούς όχλους, 
πού τό κύριο κομμάτι τους αποτε
λούσε ή γνώση τής ψυχολογίας των.

'Η κοινωνική πραγματικότητα 
δεν είναι κάτι τωρινό καί ξέχω
ρο άπό κάθε τι προηγούμενο. Είναι 
ένα ιστορικό ποτάμι, γεμάτο προη
γούμενα καί αιτίες πού χύνεται στο 
παρόν. Αύτό τό ποτάμι έδημιούργη- 
σε καί δημιουργεί τον πολιτισμό, 
την πρόοδο. Στον χώρο όμως τής

ψυχολογίας τών μαζών τίποτε δέν 
άλλάζει, δέν προοδεύει. Οί όχλο1· 
ήταν καί παραμένουν αιώνια ολόι
διοι, μόνο πού, άλλάζουν κάθε τόσο 
την κοίτη τοϋ ιστορικού ποταμιού, 
δίνοντάςτου διαφορετική κατεύθυνση, 
άλλοτε καλύτερη, άλλοτε χειρότερη.

'Η  ψυχολογία τών όχλων είναι 
πολύπλοκη. ’Ανήκει ώς προς τήν 
μελέτη της στο χώρο τής ευρύτερης 
ψυχολογίας τών μαζών καί αύτή 
είναι άντικείμενο τής Κοινών ιολογίας.

μάζες, πλήν όμως εξωθούν στήν ήθική πώρωση.
γ) Έ ν συνεχεία τό ’Ινστιτούτο, όρμώμενο άπό τήν 

άποκτηθεΐσα γνώση καί εμπειρία για τήν άντικει- 
μενική πραγματικότητα καί τις αίτιολογικές της ρί
ζες, θά προχωρεί άπό τον κόσμο τού όντος στον κόσμο 
τού δ έ ο ν τ ο ς  μέ νομοπαρασκευαστικές έργασίες 
σέ μιά Πολιτική ’Ηθικής ’Αναγεννήσεως καί Κοινω
νικής Άρτιώσεως.

Προβλέπονται Βιβλιοθήκες, Μελετητήρια, Μετα
φραστικό Τμήμα, για μεταφράσεις τών άξιολογωτέ- 
ρων ξένων συγγραφών στήν ελληνική καί άντιστρό- 
φως, τών ελληνικών σέ ξένη γλώσσα, Μουσεία (Συλ
λογές). 'Ομοίως προβλέπεται Σχολή εΐδικεύσεως για 
τούς έπιθυμοΰντας νά εΐδικευθοΰν στήν ιεραρχία τών 
Ποινικών ’Επιστημών. ’Επίσης, θά οργανωθούν 
Φροντιστήρια μεταπτυχιακών σπουδών, Φροντιστή
ρια Έπιμορφώσεως, κατά τομείς. Προβλέπονται: ή 
οργάνωση έπιστημονικών διαλέξεων, άνακοινώσεων, 
συζητήσεων καί συνεδρίων. Θά δημιουργηθοΰν 'Ομάδες 
’Εργασίας κατά ’Επιστημονικούς Τομείς. ’Ιδιαιτέρα 
σημασία δίδεται στήν χρησιμοποίηση ειδικών τεχ
νολογικών μέσων.

Τό ’Ινστιτούτο πάντοτε θά είναι πρόθυμο νά προ
σφέρει τις επιστημονικές του υπηρεσίες στά ένδιαφε- 
ρόμενα 'Υπουργεία (Δημοσίας Τάξεως, Παιδείας καί 
Θρησκευμάτων, Κοινωνικών 'Υπηρεσιών, Πολιτι
σμού ή άλλα), σέ ’Οργανισμούς καί 'Ιδρύματα πάσης 
φύσεως, σέ Σχολές, στά Σωματεία Επιστημονικής 
’Αστυνομίας καί γενικά σέ κάθε ένδιαφερομένη υπη
ρεσία.

Προβλέπεται έπίσης ή ίδρυση, κατά περιφερείας 
Τοπικών Έγκληματολογικών ’Ινστιτούτων μέ πλήρη 
διοικητική, έπιστημονική καί οικονομική αύτοτέλεια, 
άρχής γενομένης άπό τήν ίδρυση ’Ινστιτούτου στήν 
Μακεδονία καί αργότερα ίσως στήν ’Ήπειρο, Θράκη, 
Πελοπόννησο, Ίονίους Νήσους, Νήσους τού Αιγαίου 
Πελάγους, Κρήτης κ.ά. όπως έπίσης καί στήν Κύπρο.

'Ιδρυτικά μέλη τού ’Ινστιτούτου τυγχάνουν κορυ
φαίοι έπιστήμονες άπό τον κύκλο τών ακαδημαϊκών 
διδασκάλων, τού δικαστικού καί είσαγγελικού κλά
δου, τής έπιστημονικής άστυνομίας, τών ψυχιάτρων, 
τών δικαστηρίων άνηλίκων, τών έγκληματολόγων 
δικηγόρων, τών κοινωνιολόγων, τών κοινωνικών 
λειτουργών κ.λ.π. Μεταξύ τών έκλεκτών μελών δια
λαμβάνονται οί: Άναγνωστάκης Στέφανος (’Εντε
ταλμένος 'Υφηγητής εις τήν ’Εγκληματολογίαν Πα
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης), Άνδρεάδης Ήλίας (Δι
κηγόρος), Βουγιούκας Κωνσταντίνος (Τακτικός Κα- 
θηγητής έν τώ Πανεπιστημίω Θεσσαλονίκης), Γιαν-

νακοπούλου Μαρία (Προϊσταμένη ’Επιμελητών ’Ανη
λίκων Δικαστηρίου ’Ανηλίκων ’Αθηνών), Γραφανάκης 
’Ιωάννης (Άντεισαγγελεύς Άρείου Πάγου), Δασκα- 
λάκης Ήλίας, (Δικηγόρος, διδάκτωρ Πανεπιστημίου 
Παρισίων), Δερβέντζας Βασίλειος (Είσαγγελεύς Δι
καστηρίων ’Ανηλίκων), Δερβιώτης Χρήστος (Δικη
γόρος), ’Ή τα Βασιλική (Δικηγόρος— Πανεπιστη
μίου Βουκουρεστίου), Κασσωτάκης ’Ιωάννης (Πρόε
δρος Δικαστηρίου ’Ανηλίκων ’Αθηνών), Μιράσγεζης 
Δημοσθένης (Διδάκτωρ ’Εγκληματολογίας, Δικη
γόρος), Μουρούκα Σοφία (Κοινωνιολόγος), Παπα- 
κα'ρυάς Λεωνίδας (Άντεισαγγελεύς Άρείου Πάγου), 
Παππάς Βασίλειος (Άντεισαγγελεύς Έφετών, 
Ρασιδάκης Νικόλαος ('Υφηγητής Ψυχιατρικής Πανε
πιστημίου Αθηνών), Ροδοπούλου Αικατερίνη (Δι
κηγόρος), Σαλίβερος Δημήτριος (έκ τού κύκλου τών 
έπιμελητών άνηλίκων), Σηφάκης Εμμανουήλ (Α 
στυνομικός Διευθυντής), Παπαγεωργίου ’Ιωάννης,
(Δρ Νομικής,’Επίτ. Πάρεδρος ΑΣΔΥ ),Σιμόπουλος Γερ. 
(Πρόεδρος Δικαστηρίου Άνηλίκων), Σπυρόπουλος 
Ή λίας (Άντεισαγγελεύς Έφετών ), Στρατηγόπουλος 
Θεόδωρος (Κοινωνιολόγος Δικηγόρος), Τζαβούλης 
Κων]νος (Είσαγγελεύς Έφετών), Τρωϊάννου Λίτσα 
(έπιμελήτρια άνηλίκων), Τσεβάς Δημήτριος (Άντει- 
σαγγελεύς Έφετών, Πρόεδρος Εταιρίας Προστασίας 
Άνηλίκων Αθηνών), Φαφούτης Κων. (Άντεισαγ- 
γελεύς Άρείου Πάγου) κ.ά.

Τό Διοικητικό Συμβούλιο τού Έγκληματολογικοΰ 
’Ινστιτούτου άποτελοΰν οί: Πρόεδρος ό Καθηγητής 
κ .’Ιωάννης Κ. Παπαζαχαρίου, Α'Αντιπρόεδρος ό Κα- 
θηγητής κ. Κωνσταντίνος Βουγιούκας, Β' Αντιπρό
εδρος ό Άντεισαγγελεύς τού Άρείου Πάγου κ. Κων
σταντίνος Φαφούτης, Γενικός Γραμματεύς ό Δικηγό
ρος παρ’ Άρείω Πάγω κ. Δημ. Μιράσγεζης, Ταμίας, 
ό Αστυνομικός Διευθυντής έ.ά. κ. Έμμαν. Φρ. Ση
φάκης, μέλη δέ οί: κ.κ. Στέφανος Άναγνωστάκης, 
Εντεταλμένος 'Υφηγητής Εγκληματολογίας Πανε
πιστημίου Θεσσαλονίκης, ’Ιωάννης Κασσωτάκης, 
Πρόεδρος Δικαστηρίου Άνηλίκων Αθηνών, ’Ιωάν
νης Μανωλεδάκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσ
σαλονίκης, Λεωνίδας Παπακαρυάς, Άντεισαγγελεύς 
Άρείου Πάγου, Βασίλειος Παππας, Άντεισαγγε- 
λεύς Έφετών καί Δημήτριος Τσεβάς, Άντεισαγγε- 
λεύς Έφετών.

Προσωρινώς τό Ελληνικό Έγκληματολογικό ’Ιν
στιτούτο φιλοξενείται στο Δικηγορικό Γραφείο τού 
Γενικού Γραμματέως τού ’Ινστιτούτου κ. Δημοσθέ
νους Μιράσγεζη (οδός Πανεπιστημίου 61, Ε' όροφος, 
τηλέφωνα 321.45.64 καί 321.45.67).
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:
ηενΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ

Μια μεγάλη επιτυχία τής Χωροφυλακής στον άγώνα 
κατά των εμπόρων του άργοΰ θανάτου πού θυμίζει 
σενάριο κινηματογραφικής ταινίας αλλά πού είναι 
πέρα γιά πέρα άληθινή δπως την διηγήθηκαν οί πρω
ταγωνιστές της στον συντάκτη τής “ΕΠ. ΧΩΡ.„ 
Ένωμ)ρχη κ. ’Άγγελο Πετρουλάκη.

Τή Κυριακή , 25 Ιο υ ν ίο υ , στις 00 .35  λ ίγ ο  μετά τά  μ εσ ά ν υ χ τ α , σ’ ένα  
από τούς αμέτρητους όρμίσκους τής Κ έρκυρας, βορείω ς τής Κ ουλούρ ας, 
όμαδα από π έντε  ανδρες τής Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς, έρ χετα ι α ντιμ έτω π η  μέ μιά  
όμάδα λαθρεμπόρω ν να ρκω τικώ ν , μέ αποτέλεσμ α νά σ υλλη φ θοΰ ν , μετά άπό 
α ντα λλα γές  π υροβ ολισμ ώ ν , δύο ά π ’ αύτοΰς , καί νά  τραυματισθεΐ ένας θανά
σιμα , ένώ  ό τέταρτος ξ έ φ υ γ ε  μέσα στό π υκ νό  σ κ ο τά δ ι.

Ά π ό  τήν ανάκριση ά ποδείχτηκ ε δτι τά 480 κ ιλά  χα σ ίς  πού βρέθηκαν καί 
κατασχέθηκαν π ροορίζονταν γ ιά  τήν ’ Ιταλία  καί ότι π ίσω  άπό τούς σ υ λ λ η -  
φ θ έντες  κ ρύβονται άλλα  π ρ όσ ω π α , αδίστακτοι άνθρω ποι τοΰ υ π οκ όσ μ ου , 
πού  είνα ι τά αόρατα α φ εντικ ά  .

'Η  « ’Επιθεώρηση Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς» , βρέθηκε γ ιά  μιά άκόμα φ ορά κοντά  
στήν έπικαιρότητα , δίπλα  σ το υ ς  άνδρες τοΰ Τ μήματος ’Α σ φ α λεία ς Π ροαστί
ω ν Κερκύρας καί στούς λαθρέμπορους , στήν προσπάθειά της νά  παρουσιάσει 
στούς άνα γνώ στες της ζω ντα νή  τή μεγάλη  αύτή έ π ιτ υ χ ία , έπ ιχειρώ ντα ς  
ταυτόχρονα  μιά βαθιά τομή στά γ εγονότα  καί στίς συνθήκες κάτω  άπό τΙς 
όποιες έγ ινα ν  .

Κέρκυρα και λαθρεμπόριο

Ή  Κέρκυρα είναι ίσως τό πιό κοσμοπο
λίτικο νησί τοϋ τόπου μας, όπως καί ή Ρό
δος ένα πραγματικό διεθνές σταυροδρόμι, 
όπου άνθρωποι άπό όλα τά μέρη τής γής, 
συναντιώνται μέσα σ’ ένα πανέμορφο 
φυσικό περιβάλλον, άλλοι γιά νά ζήσουν 
λίγες μέρες ξέγνοιαστες κι’ άλλοι νά συ
ζητήσουν γιά τις δουλιές τους, φαινόμενο 
πού παρουσιάζεται συχνά στούς κύκλους 
τών έπιχειρηματιών.

Ή  φυσική της θέση είναι μοναδικό 
«πέρασμα» τών θαλάσσιων δρόμων γιά τά 
παράλια τής ’Ιταλίας καί τής Αλβανίας, 
μεταξύ τών όποιων άνθίζει τό λαθρεμπό
ριο ναρκωτικών καί τσιγάρων, πού πολ
λές Οργανωμένες συμμορίες προωθούν 
στίς ιταλικές άγορές.
Τά παράλιά της προσφέρονταιγιά σταθμοί 
διαμετακομιστικοΰ έμπορίου, άνεφοδια- 
σμοΰ καυσίμων, έπισκευής τών ταχύπλο
ων λαθρεμπορικών σκαφών-«τσιγαρά- 
δικων» κατά τήν κοινή τους όνομασία- 
άλλά καί τόποι διαπραγματεύσεων τών 
«έμπορευμάτων». "Ομως στίς περιπτώσεις 
άνεφοδιασμοϋ καυσίμων καί έπισκευής, 
είναι άδύνατη ή προσέγγιση τού σκάφους 
μέ φορτωμένο τό έμπόρευμα καί μόνη λύ
ση γιά τούς λαθρέμπορους είναι ή έκφόρ- 
τωσή του σέ έρημικά άκρογιάλια, προ-
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σιτά μόνο από τή θάλασσα καί μόνο κατά 
τή διάρκεια τής νύχτας. Τό γεγονός ότι οί 
άκρογιαλιές τής Κέρκυρας είναι σχεδόν 
όλες κατάφυτες, βοηθάει σημαντικά τήν 
άπόκρυψη τών λαθραίων, μέ άποτέλεσμα 
οί «ειδικοί» τού έπαγγέλματος νά έπιχει- 
ροϋν συχνά αύτοΰ τού είδους τις «έπισκέ- 
ψεις» στά Κερκυραϊκά παράλια.

’Αντίθετα, ό έλεγχος τών άκρογιαλιών 
καί τών φυσικών κρυψώνων είναι μέ τά 
σημερινά τεχνικά μέσα τών διωκτικών 
άρχών, στην άπόλυτή του μορφή, σχεδόν 
άδύνατος, γιατί είναι άμέτρητα κατάφυτα 
καί τις περισσότερες φορές απλησίαστα 
άπό τή στεριά. Πέρα όμως άπό αυτά, ό 
όρος «έρημικός» καί «ύποπτες κινήσεις» 
είναι γιά τή Κέρκυρα κάτι τό σχετικό 
όπως σχετική είναι ή έννοια τοϋ χωριού 
καί τού οικισμού. Τούτο γιατί όλόκληρη 
ή ήπειρωτική χώρα κατοικείται σ’ όλη της 
τήν έκταση, όπως έπίσης κατοικοΰνται 
καί οί άκρογιαλιές. 'Εκατοντάδες βίλλες 
καί αγροικίες διασκορπισμένες σέ μεγάλες 
άποστάσεις μέσα σέ μιά περιοχή πού ορ
γιάζει άπό βλάστηση άνατρέπουν τόν όρο 
«έρημικός» καί δίνουν τήν έντύπωση ότι 
ή Κέρκυρα είναι ένας συνεχόμενος οικι
σμός μέ έκταση όση ή έκταση τού νησιού. 
Έτσι παντού σχεδόν, ύπάρχει κίνηση, 
ιδιαίτερα παραθεριστών καί περιηγητών, 
πού μικραίνει τά περιθώρια δημιουργίας 
ύπονοιών γιά κάτι τό άσυνήθιστο. "Ολα 
αύτά δυσκολεύουν τόν έλεγχο καί τήν 
παρακολούθηση τών περιηγητών, άνάμεσα 
στούς όποιους μέ τό πρόσχημα τού του
ρισμού, δέν είναι δύσκολο νά κυκλοφο
ρήσουν καί κακοποιοί.

"Ομως οί άνδρες τής Χωροφυλακής καί 
ιδιαίτερα τοϋ Τμήματος ’Ασφαλείας Προ
αστίων Κερκύρας, μέ έξαντλητικές προ
σπάθειες παρακολουθούν συστηματικά 
τούς περισσότερο ύποπτους όρμους, μέ

άποτέλεσμα νά βρίσκονται συχνά αντιμέ
τωποι μέ λαθρέμπορους, όπως πρόσφατα 
στή περίπτωση τής 25ης ’Ιουνίου.

Έτσι αρχισαν οί ερευνες
Τό πρόβλημα ήταν δύσκολο γιά τό Τμή

μα Ασφαλείας Προαστίων Κερκύρας. Τό 
τελευταίο καιρό, ένα πλήθος άδειες νάι
λον σακκοΰλες έβγαζεκάθε τόσο στά άκρο- 
γιάλια ή θάλασσα ιδιαίτερα στούς όρ
μους τής Κουλούρας. Τά ερωτήματα γεν
νούσαν τό ένα τό άλλο. Άπό πού νά προ
έρχονταν άραγε; Γιατί καί ποιοι νά τις 
πέταξαν ;Μήπως έγινε στά διεθνή ϋδατα 
καμμιά έκφόρτωση ναρκωτικών σέ μικρό
τερα σκάφη ή μήπως είχε μεταφερθεΐ στις 
άκρογιαλές τής Κέρκυρας ποσότητα 
λαθραίου έμπορεύματος; Κι’ άν είχε με
ταφερθεί, πού βρίσκονταν μέσα στά δασο- 
φυτευμένα παράλια τής Κέρκυρας καί πώς 
νά πλησιαστοΰν αύτά πού ήταν άπρόσιτα 
άπό τή στεριά; Κάτι έπρεπε νά γίνει...

Έ τσι άρχισαν οί έρευνες, Σχεδόν άπό 
ένστικτο. Σκορπίστηκαν στις άκτές οί 
άνδρες τής Χωροφυλακής, άλλοι σάν 
τουρίστες, άλλοι σάν ψαράδες, άλλοι σάν 
κολυμβητές. Μέρες όλόκληρες κράτησαν 
οί έρευνες χωρίς νά φανεί κάποιο φώς, 
κάποιο στοιχείο πού θά βοηθούσε άποτε- 
λεσματικά. Τό βράδυ στις 21’Ιουνίου καί 
νωρίς τά μεσάνυχτα, έπιασε μεγάλη θαλασ
σοταραχή στ’ άνοιχτά τής Κουλούρας. 

Μέτρα όλόκληρα σηκώνονταν τό κύμα. 
Μά τό πρωί σάν ξημέρωσε γαλήνεψε ή 
θάλασσα καί μπόρεσαν καί βγήκαν πάλι 
γιά «χτένισμα» στις άκρογιαλιές οί άν
δρες τού Τμήματος. Μιά όμάδα άνδρών 
μέ τόν’Ανθυπομοίραρχο Γιάννη Νικολό 
τράβηξε μ’ ένα ψαροκάικο στά βόρεια τής 
Κουλούρας. Κολυμπώντας έφτασαν στις 
άκτές κι’ άρχισε πάλι τό ψάξιμο τών 
θάμνων.

’Αντίκρυ στον λευκό θάνατο
Ή  βλάστηση ήταν πυκνή καί ή πλαγιά 

άπότομη. Τά γυμνά πόδια τους τά τρυ- 
ποΰσαν τ’ αγκάθια καί τά ξερόκλαδα, μά 
οί προσπάθειες συνεχίζονταν, χωρίς καθυ
στερήσεις . Πέρασε τό μεσημέρι, ήρθε τ’ 
άπόγευμα κι’ άκόμα τίποτα. Συντονίστη
καν οί έρευνες πιό γρήγορα καί πιό μεθο
δευμένα. Έπρεπε νά τελειώσουν μ’ αυ
τούς τούς όρμους πριν πέσει τό δειλινό 
καί γύρει ό ήλιος. 'Αλλοτε μέ τά γόνατα, 
άλλοτε έρποντας τρύπωναν μέσα στούς 
θάμνους, ψάχνωντας σπιθαμή πρός σπιθα
μή άκόμα καί κάτω άπό τούς βράχους καί 
μέσα στις σπηλιές, όταν ξαφνικά σέ ένα 
άνοιγμα μιάς τεράστιας συστάδας θάμνων 
άντικρύζουν άφωνοι πολλούς σάκκους, 
σάκκους γεμάτους μέ έμπόρευμα. Μετρή
θηκαν οί σάκκοι: 16τόνάριθμό. Γρήγο
ρα—γρήγορα άνοίχτηκε μέ προσοχή ό 
ένας καί άπό τό άνοιγμα τράβηξε ό ’Ανθυ
πομοίραρχος μία πλάκα. Ήταν χασίς. 
Χασίς Λιβανικής προελεύσεως, κατεργα
σμένο σέ πλάκες άρίστης ποιότητας.

Ποιοι άραγε νάτό είχαν κρύψει;Γιά πού 
προορίζονταν. Θάρχονται τή νύχτα νά 
τό φορτώσουν; Πόσοι θάρχονταν; Βρί
σκονταν μπροστά σέ όργανωμένη σπείρα 
ή σέ άνεξάρτητους λαθρέμπορους; Κι’ άν 
έρχονταν νά τό πάρουν πώς θά τούς άντι- 
μετώπιζαν;

Υπάρχουν μερικές στιγμές πού 
οί σκέψεις γιά νά ευδοκιμήσουν πρέπει 
άπαραίτητα νά είναι δεμένες μέ τήν άπο- 
φασιστικότητα. Κάθε άναποφασιστικό- 
τητα, κάθε καθυστέρηση, μπορεί στις

ειδικές αύτές στιγμές νά είναι καί έν' 
λάθος καί μιά αιτία καταστροφής. Στις 
στιγμές αύτές πρέπει νά κυριαρχεί πάνω 
άπό όλα ή ψυχραιμία καί ή ταχύτητα, καί 
όχι ή άψυχολόγητη βιασύνη. Μπορούν 
όλα νά γκρεμιστούν άπό μιά άστοχη κίνη
ση, άπό ένα φανέρωμα τής άνησυχίας καί 
περισσότερο άπό μιά άπότομη άλλαγή 
τής συμπεριφοράς. Ή  όμάδα τών άνδρών 
πού άντίκρυσε τή ποσότητα τού χασίς, 
προσπάθησε καί πέτυχε ν’ άποτρέψει τά 
λάθη. Έτσι χωρίς νά κινήσουν τις υπο
ψίες τών διερχόμενων σκαφών, υπολόγι
σαν τό έδαφος καί κρύφτηκαν. Δυό άπ’ 
αύτούς κολυμπώντας έφτασαν στό ψαροκά
ικο καί έφυγαν γιά νά γυρίσουν μέ τις 
όδηγίες τοϋ Διοικητή τού Τμήματος καί 
τού Διοικητή τής Διοικήσεως, φέρνοντας 
μαζί τους τόν καί άπαραίτητο όπλισμό.

Εικοσιτετράωρα άγωνίας

Άπό τή στιγμή έκείνη, τ’ άπόγευμα τής 
22ας ’Ιουνίου, άρχίζουν νά μετρούν οί· 
ώρες τής άγωνίας, τά εικοσιτετράωρα τής 
άτέλειωτης άναμονής. Πέντε άνδρες μέ 
έπικεφαλής τόν Ανθυπομοίραρχο Γ. 
Νικολό μένουν κυριολεκτικά καρφωμένοι 
ό καθένας καί κάτω άπό ένα θάμνο, δίπλα 
στή κρύπτη τού χασίς, μέ θέα πρός στή 
θάλασσα, κρατώντας άκόμα καί τήν άνά- 
σα τους.ΟΙ ώρες τής νύχτας περνούν άργά, 
γεμάτες άγωνία. Τό ξημέρωμα θά τούς 
βρει καθηλωμένους στις ίδιες θέσεις, χω
ρίς νάχουν κουνήσει ούτε μιά στιγμή 
τά χέρια ή τά πόδια τους, πού τά νιώθουν 
βαριά, μουδιασμένα, ένώ τά μάτια είναι 
τυλιγμένα σέ κόκκινες βαθιές χαραγές. 
"Ομως όλες τους οί αισθήσεις είναι σ’ 
έτοιμότητα. Πρέπει νά περιμένουν νά 
βραδυάσει γιά νά κάνουν κι’ άντικατάστα- 
ση. Ά π’ τούς κρυψώνες τους βλέπουν τά 
κόττερα νά περνούν, τούς τουρίστες νά 
πλησιάζουν τήν άκτή, νά παίζουν μέ τή 
θάλασσα, μέ τόν ήλιο... Εκείνοι ξέγνοια
στοι χαίρονται τή ζωή, ένώ αύτοί μένουν 
άκίνητοι, ψήνονται άπό τόν ήλιο, θε- 
ρίζωνται άπό τή πείνα καί τή δίψα, 
ζοϋν ένα άληθινό μαρτύριο, χωρίς τελειω
μό. Μέχρι πού έρχεται καί πάλι ή νύχτα 
καί στις 10 τό βράδυ, στις 23 ’Ιουνίου 
φτάνουν στήν άκτή κολυμπώντας άλλοι 
πέντε άνδρες γιά άντικατάσταση. Ή  πα
λιά όμάδα μετά άπό 27 ώρες ένέδρα, γλισ- 
ράει άθόρυβα στή θάλασσα καί άπομα- 
κρύνεται.

Τό μαρτύριο άρχίζει γιά τή νέα όμάδα 
πού μέ έπικεφαλής τόν Ανθυπομοίραρχο 
Γιάννη Παπαδόπουλο, πιάνει τις ίδιες 
θέσεις καί περιμένει. Είναι ή δεύτερη 
νύχτα άναμονής, μάταιης άναμονής, γιατί 
οί λαθρέμποροι δέν δίνουν κανένα σημείο 
ζωής. Τό ξημέρωμα τούς βρίσκει κι’ αύ- 
τούς καθηλωμένους στις θέσεις τους, 
μέχρι τό μεσημέρι, πού ίσως μπορέσουν 
έκεΐνοι πού φύγαν τό βράδυ νά πλησιά
σουν τήν άκτή καί νά τούς άντικαταστή- 
σουν.

Πραγματικά, τό μεσημέρι, φάνηκε στ’ 
άνοιχτά μιά ψαρόβαρκα νά έρχεται πρός 
τήν άκτή.Μόλις μπήκε στόν όρμο πέντε 
άνδρες πήδησαν ένας ένας στή θάλασσα 
παραβγαίνοντας στό μακροβούτι. Οί 
προσπάθειες έπαναλήφθηκαν πολλές φο
ρές, μέχρι πού τή μιά άπ’ αύτές ένας ένας 
κολυμπώντας κάτω άπό τό νερό έβγαιναν 
στήν άκροθαλασσιά γιά νά ξεκουραστούν. 
Ξάπλωσαν νωχελικά στά χαλίκια γιά 
ήλιοθεραπεία, όταν ένας άπ’ όλους, ό 
Ανθυπομοίραρχος Νικολός, σηκώθηκε
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καί χάθηκε πίσω άπό τούς θάμνους. Λίγο 
άργότερα άπό τό ίδιο σημείο ξαναβγήκε 
ένας άλλος κάθησε λίγο στά χαλίκια 
κι’ έπεσε στή θάλασσα. Ήταν ό Άνθυπο- 
μοίραρχος Παπαδόπουλος. Μ’ αύτό τό 
τρόπο σέ λίγο είχαν άλλάξει όλοι οί 
άνδρες. Ή  ώρα ήταν 2 άκριβώς τό μεση
μέρι. Δίπλα στόν ’Ανθυπομοίραρχο ήταν 
κρυμμένος ό Χωροφύλακας Ήλίας Λα- 
μπρόπουλος, ένώ άπέναντί τους στά δέκα 
περίπου μέτρα, ήταν κρυμμένοι οί Χωρο
φύλακες Στάθης Πίτσας καί Γιάννης 
Καλδάνης. Πίσω άπ’ αυτούς, λίγο έξω 
πρός τή θάλασσα, σέ ψηλότερο σημείο 
πού έβλεπε άμφιθεατρικά, «λούφαξε» 
ό ’Ενωμοτάρχης Γιώργος Τσώλος μέ 
άποστολή νά καλύπτει τούς άλλους.

Τό απόγευμα πέρασε γρήγορα. Μέσα 
τους θέριευε μιά προαίσθηση πώς κάτι 
θά γίνονταν. Ή  άγωνία άρχισε νά τούς 
σκάβει. Ό  όρμίσκος είχε μιά περίεργη 
κίνηση όσο έγερνε ό ήλιος. Περαστικά 
κόττερα σταματούσαν στά ρηχά καί οί 
τουρίστες ρίχνονταν στή θάλασσα, ένώ 
λίγο άργότερα ξάπλωναν στήν άκτή άπο- 
λαμβάνωντας τόν ήλιο, μόλις δυό - τρία 
μέτρα μακρυά άπό τούς άνδρες πού κρα
τούσαν καί τήν άνάσα τους άκόμα.

"Ωρα μηδέν
Μόλις άρχισε νά βραδυάζει έρήμωσε 

τό γραφικό άκριογιάλι κΓ άπλώθηκε 
πάλι ή σιωπή, μιά σιωπή όλο μυστήριο, 
που κανείς δέν ήξερε τί θά βγάλει. Τά 
νεύρα λεπτό μέ λεπτό τεντώνονταν, κόν
τευαν νά σπάσουν.

Τά μεσάνυχτα φάνηκε φωτεινό τό 
φεγγάρι καί διαγράφηκαν καθαρά οί 
άκτές των γύρω ορμών. νΑν έρχονταν 
αυτή τή βραδυά, όλα θά πήγαιναν έντάξει 
μέ τή βοήθεια τού φεγγαριού. 
"Ομως λίγα λεπτά μετά, τό φεγγάρι κρύ

φτηκε πίσω άπό τά σύννεφα καί ή Θάλασ
σα, ό ούρανός, τά βουνά καί οί ακρογια
λιές τυλίχτηκαν μέσα σ’ ένα βαθύ, πυκνό 
σκοτάδι. Τά λεπτά ξαφνικά άρχισαν νά 
τρέχουν γρήγορα, όταν στις 1 παρά 25 
μετά τά μεσάνυχτα βαθιά πρός τις άλβα- 
νικές άκτές φάνηκε ένα φως άπό ταχύ- 
πλοο σκάφος νά περνάει μέ μεγάλη τα
χύτητα. Ή  άγωνία κορυφώθηκε καθώς 
τό φώς έσβυσε βαθιά στόν όρίζοντα καί 
σταμάτησε ν’ άκούγεται ό θόρυβος τών 
μηχανών. Τά δευτερόλεπτα άκούγονταν 
άπό τά ρολόγια τών άνδρώνμονότονα, μά 
όλο καί πιό δυνατά μέχρι πού ένας σκού
ρος όγκος πρόβαλλε ξαφνικά μπροστά 
τους μέσα στή θάλασσα δυό - τρία μέτρα 
άπό τή άκτή. Ήταν τό κόττερο. Ένα τε
ράστιο ταχύπλοο λαθρεμπορικό κόττερο 
τύπου « D R ACON», τά γνωστά άπό τό λα
θρεμπόριο τσιγάρων. Οί άνάσες τών άν
δρών τής ένέδρας σταμάτησαν. Στά χέρια 
τους σφίγγουν τά όπλα καί περιμένουν. 
Λίγο μετά, μιά σκιά γλίστρησε άπό τό 
σκάφος στή θάλασσα καί κατευθύνθηκε 
πρός τήν άκτή ....

Μάχη μέσα στή νύχτα
Η σκιά προχώρησε δυό μέτρα στήν 

άμμουδιά, γύρισε κύτταξε δεξιά — άρι- 
στερά καί χάθηκε μέσα στούς θάμνους. 
Λίγα δευτερόλεπτα πέρασαν όταν φάνηκε 
κουβαλώντας στά χέρια του ένα σακκί. 
Τό άφησε στήν άμμο καί ξαναγύρισε, 
έφερε δεύτερο. Μετά ξαναχάθηκε πίσω 
άπό τούς θάμνους. Ό  ’Ανθυπομοίραρχος 
Νικολός σκέφτηκε πώς ίσως ήταν ή κα

τάλληλη στιγμή. Σκούντησε τόν Χωρο
φύλακα Λαμπρόπουλο καί περίμεναν. 
Δέν άργησε νά φανεί ό λαθρέμπορος φέρ- 
νωντας άκόμα ένα σακκί. Έφτασε έκεϊ 
πού είχε άφήσει τά άλλα όταν πετάχτηκε 
άπό τούς θάμνους ό ’Ανθυπομοίραρχος 
φωνάζοντας: «'Αλτ! Πολίς, Καραμπι- 
νιέρο», πολλές φορές καί δυνατά. Ό  
λαθρέμπορος πέταξε τό σακκί καί όρμη- 
σε στή θάλασσα ένώ ταυτόχρονα άπό τό 
σκάφος άρχισαν νά πέφτουν πυροβολι
σμοί. Πετάχτηκαν άπό τούς άλλους 
θάμνους καί οί άλλοι άνδρες σφίγγοντας 
τά όπλα καί φωνάζοντας. Οί πυροβολι
σμοί σφύριζαν δίπλα στ’ άφτιά τους 
Περιθώρια δέν ύπήρχαν άντίκρυ στό θά
νατο. Πρώτος έδωσε τό σύνθημα ό ’Ανθυ
πομοίραρχος. Έπρεπε νά διαφυλλάξει 
τή ζωή τών άνδρών του. Πίεσε τή σκαν
δάλη τού «Τόμσον» ένώ ταυτόχρονα ή 
συμπλοκή γενικεύτηκε μέσα στό σκοτά
δι. Μέσα στό πανδαιμόνιο τών πυροβο
λισμών άκούστηκε μιά κραυγή άπό τή 
θάλασσα καί στή συνέχεια φωνές. Στα
μάτησαν οί πυροβολισμοί καί οί πέντε 
άνδρες^ όρμησαν στή θάλασσα. ’Αστρα
πιαία ό ’Ανθυπομοίραρχος πέρασε τις 
χειροπέδες στούς δύο λαθρέμπορους ένώ 
ό τρίτος φαίνονταν γυρτός στή θάλασσα, 
τραυματισμένος άπό τούς πυροβολισμούς. 
Τούς έβγαλαν όλους στήν άκτή ένώ 
ταυτόχρονα ειδοποιήθηκαν μέ τά ραδιο
τηλέφωνα τό ψαροκάικο πού περίμενε 
μ άλλους δυό άνδρες τού Τμήματος καί 
δυό άνδρες τού Λιμενικού δυό μίλια έξω 
άπό τόν όρμο καί μιά ταχύπλοη βενζινά
κατος τού Λιμενικού πού έλεγχε τό πέρα-

Χαρακτηριστικά στιγμιότυπα πού τράβηξε τό φωτογραφικό συνεογεϊο τοχ 
Περιοδικού στον τοπο οπού διαδραματίσθηκαν τά γεγονότα. Στην πρώτη φωτογραφώ 
η συσταόα των θάμνων οπού οι λαθρέμποροι έκρυψαν τά ναρκωτικά, στην δεύτερτ 
κατασχέθηκε συνεληψθηκαν καί στ^ν τCkr> τό λαθρεμπορικό ταχύπλοο σκάφος ποί
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σμα από τόν κόλπο, γύρω στά δεκαπέντε 
μίλια μακρυά γιά νά προλάβει κάθε άπό- 
πειρα φυγής σέ περίπτωση πού θά χρειά
ζονταν καταδίωξη. Παράλληλα μέ τά 
ραδιοτηλέφωνα κινητοποιήθηκαν τά πε
ριπολικά αύτοκίνητα πού περίμεναν στις 
γύρω περιοχές. "Ολα άπό δώ καί πέρα 
γίνονταν πιό εύκολα. Οί τέσσερες άνδρες 
μέ τό τραυματισμένο λαθρέμπορο καί μέ 
όδηγό ένα άπό αύτούς έπιβιβάστηκαν 
στό ταχύπλοο λαθρεμπορικό σκάφος 
καί έφυγαν γιά τή Κέρκυρα, ένώ ό ’Ανθυ
πομοίραρχος έμεινε μέ τόν τρίτο στην 
άκτή, περιμένοντας νά ξημερώσει. Σέ 
λίγο έφτασαν στό τόπο τής συμπλοκής 
ό Διοικητής του Τμήματος ’Ασφαλείας 
Ταγματάρχης κ. Παπαδόγιαννης μέ τό 
Διοικητή Διοικήσεως καί άρχισε νά 
γράφεται ό έπίλογος τής ιστορίας μέ τά 
480 κιλά τοϋ χασίς.

Τό φ ι ν ά λ ε
Στά γραφεία τοϋ Τμήματος ’Ασφαλείας 

Προαστίων Κερκύρας, άρχισε άπό τά 
ξημερώματα τής Κυριακής νά γράφεται 
τό θλιβερό «φινάλε» τών λαθρεμπόρων, 
μέ διαδοχικές άποκαλύψεις. Έ τσι έγιναν 
γνωστά τά όνόματά τους καί ή καταγωγή 
τους. Ήταν οί ’Ιταλοί DIMODUGNO 
STEFANO, όδηγός αύτοκινήτου καί τα
χύπλοων σκαφών, πού ήταν καί ό όδηγός 
τοϋ λαθρεμπορικοϋ σκάφους, 32 χρονών 
άπότό ΒΙί30ΕΙ_ΙΕτής ’Ιταλίας,-ό REG
GIO FILIBERTO,γιατρός καίδημοσιο- 
γράφος, 38 χρονών άπό τή SANTA- 
JOTANA τής ’Ιταλίας καί ό DALIA 
VENEZIA RICCARDO άπό τή VE
NEZIA τής ’Ιταλίας, 32 χρονών, πού 
τραυματίστηκε. Στή διάρκεια τής έρευ
νας τοϋ σκάφους βρέθηκε κι ό ταξιδιω
τικός σάκκος τοϋ Ζώη ΓΕΩΡΓΑΚΗ, 
σεσημασμένου κακοποιού, πού δρα τόσο

στήν Ελλάδα όσο καί στήν ’Ιταλία καί 
πού οί φήμες τόν φέρνουν σάν έκτελεστι- 
κό όργανο τής Μαφίας. Όπως άποδεί- 
χτηκε άργότερα, στό σκάφος κατά τήν 
ώρα τής συμπλοκής ήταν καί ό Ζώης 
Γεωργάκης, πού κατόρθωσε καί ξέφυγε 
μέσα στό σκοτάδι. Όμως τήν ανάμιξή 
του άρνοϋνται οί ’Ιταλοί, άντιδρώντας σέ 
κάθε σχετική μέ τό όνομα του έρώτηση 
μέ τρόμο. Οίάπολογίες τους κρατοϋν συνο
λικά τριάντα καί μισή ώρες (17.30 τοϋ 
FILIBERTO καί 13 τοϋ DIMODUGNO 

Μέσα σ’ αύτές ξεδιπλώνεται όλη ή έπι- 
χείρηση, μιά έπιχείρηση πού θά έφερνε 
τρομακτικά κέρδη στούς συνεταίρους 
άλλα καί τά κέρδη τοϋ άργοϋ θανάτου καί 
τής διαβρώσεως τοϋ κοινωνικού συνόλου.

Καί οί δύο όμολογοϋν ότι τό «έμπό- 
ρευμα» τό φόρτωσαν στ’ άνοιχτά τής Λευ
κάδας, άπό κάποιο πλοίο καί ότι ξεκίνη
σαν μέ προορισμό τήν ’Ιταλία , πού γιά 
τό ταχύπλοο σκάφος τους, πού άνήκε στόν 
FILIBERTO καί ήταν όλοκαίνουργιο 
μόλις πριν δέκα ήμέρες αγορασμένο, μέ 
άνώτατη ταχύτητα 70 μίλια τήν ώρα, δέν 
ήταν παρά ζήτημα τεσσάρων ώρών. 
Όμως στ’ άνοιχτά τής Κέρκυρας συνά
ντησαν, τά ξημερώματα τής 22ας ’Ιουνί
ου, μεγάλη θαλασσοταραχή καί προσέγγι
σαν τις άκτές γιά νά ξεφορτώσουν τό σκά
φος καί νά έπισκευάσουν κάποια βλάβη 
πού είχε παρουσιαστεί στή μηχανή. 
Διάλεξαν γιά κρυψώνα τόν όρμίσκο καί 
άφοΰ ξεφόρτωσαν τό χασίς έφυγαν γιά 
τήν Κέρκυρα όπου κάθησαν τρεις μέρες, 
γιά νά έπιστρέψουν τά μεσάνυχτα τοϋ 
Σαββάτου πρός τήν Κυριακή, νά τό ξανα
φορτώσουν καί νά τό παραδώσουν στις 
ιταλικές παραγγελιοδόχες συμμορίες. Κι’ 
όλα θά πήγαιναν καλά αν δέν μεσολαβού
σε τό Τμήμα ’Ασφαλείας τής Χωροφυλα
κής γιά νά σταματήσει, τουλάχιστον γιά 
μερικά χρόνια, τήν δραστηριότητά τους.

Βεβαίως πίσω άπό τούς τρεις λαθρέ
μπορους, ό ένας άπό τούς όποιους πέθανε 
λίγο άργότερα, ένώ μεταφερόνταν άπό 
τό άεροδρόμιο τοϋ Ελληνικού στό νο
σοκομείο τών Φυλακών Κορυδαλλού, 
κρύβεται κάποια όργανωμένη μεγάλη 
σπείρα λαθρεμπόρων, μέ πρώτο έκτελε- 
στικό όργανο καί «έγκέφαλο» τής έπιχει- 
ρήσεως τόνάσύλληπτοΖώη ΓΕΩΡΓΑΚΗ, 
γιά τόν όποιο τόσο ή Χωροφυλακή, όσο 
καί οί ’Ιταλικές ’Αστυνομικές ’Αρχές 
έχουν έξαπολύσει ένα πραγματικό άνθρω- 
ποκυνηγητό. Αύτό όμως δέν έχει τή δύ
ναμη νά έλαφρώσει τή θέση τών λαθρε
μπόρων πού συνελήφθηκαν γιατί γνώ
ριζαν τό κακό πού οί ίδιοι θά προξενού
σαν στό κοινωνικό σύνολο καί πάνω άπό 
όλα γνώριζαν ότι έκαναν κάτι παράνομα. 
Γεγονός είναι ότι οί άμοιβές σέ περιπτώ
σεις έπιτυχίας είναι μεγάλες, άλλά ποτέ 
δέν παύει νά παραμονεύει ή άποτυχία, 
χωρίς μ’ αύτό νά έξαιρεΐται σάν άνασταλ- 
τική δύναμη καί ή συνείδηση τοϋ ήθικοΰ. 
Τόσο τό ένα, όσο καί τό άλλο τό γνώρι
ζαν καί οί δυό, όπως τουλάχιστον άπο- 
δείχτηκε καί κατά τή συνάντησή τους, 
στά κρατητήρια τοϋ Τμήματος ’Ασφα
λείας Προαστίων Κερκύρας.

Πρόσωπο μέ πρόσωπο
«Ή έπιχείρηση ήταν φοβερά δύσκολη» 

λέγει ό Ταγματάρχης κ. Κων]νος Παπα
δόγιαννης, Διοικητής τοϋ Τμήματος 
’Ασφαλείας. «Όλα—συνεχίζει, — είχαν 
μελετηθεί συστηματικά καί είχαν έξε- 
ταστεΐ καί οί τελευταίες λεπτομέριες. 
Μέχρι καί ή έπικοινωνία μέ ραδιοτηλέ
φωνα κινητά, γιατί άπό τήν περασμένη 
μέρα είχε βλάβη τό Κέντρο τής ’Αμέσου 
Έπεμβάσεως. Οί άνδρες άκολούθησαν 
πιστά όλες τις όδηγίες καί άντεξαν σ’ 
όλη τή κούραση, μέ άποτέλεσμα νά συλ-
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Ή  συγκομιδή τής έπιχειρήσεως 
«Λευκός θάνατος», στο Τμήμα ’Ασφα
λείας Προαστίων Κέρκυρας. Χασίς, 
όπλα καί άλλα όργανα των λαθρεμπόρων, 
πού κατασχέθηκαν χάρις στην δραστηριό
τητα των άνδρών τής Χιυροφνλακής.

ληφθοϋν οί λαθρέμποροι καί νά κατα
σχεθούν 480 κιλά κατεργασμένο χασίς». 
Ή  φωνή του ραγίζει: «Γεγονός, είναι 
δτι κινδύνευσαν. Ήταν όμως αποφασι
σμένοι νά πετύχουν, άκόμα κΓ αν χρειά
ζονταν νά θυσιαστούν. Ήταν μιά σκέψη 
αυτή, πού όλοι μας προσπαθούσαμε νά 
τή βγάλουμε άπό τό μυαλό μας, μά μόνη 
της γυρνοΰσε καί καρφώνονταν μέσα 
μας, όσο οί ώρες περνούσαν καί νιώθαμε 
πώς πλησίαζε ή μεγάλη στιγμή. Σήμερα 
μπορούμε ν’ άντιμετωπίζουμε όλοι μέ 
έμπιστοσύνη αύτά τά νέα παιδιά, πού 
μετά άπό έξαντλητική αναμονή, στάθη-

7ο «φινάλε» τής Ιστορίας μέ τούς 
δράστες ανάμεσα στον κ. Διοικητή Δ \ 
σεως, τον Δ ~\τή ’Ασφαλείας καί τούς άλ
λους άνδρες τής Χωροφυλακής πού συνέβα
λαν στήν ανακάλυψη καί εξάρθρωση τής 
επικίνδυνης σπείρας των λαθρεμπόρων.

καν άπέναντι στό θάνατο, προσφέροντας 
τήν ύπαρξή τους στήν υπηρεσία τής κοι
νωνίας, έναντίον τής όποιας στρέφονταν 
ό κίνδυνος των ναρκωτικών».

Ό  κίνδυνος τών ναρκωτικών στρέφεται 
πάντα έναντίον τού κοινωνικού συνό
λου. Τού κοινωνι,κοΰ συνόλου πού τό 
άποτελοΰν όλοι οί άνθρωποι καί μέσα 
σ' αυτούς καί οί οικογένειες καί τά παι
διά τών λαθρεμπόρων, πού τ’ άγνοοΰν οί 
έμποροι τού θανάτου μέ συνείδηση πω- 
ρωμένη άπό τόν ήχο τών «άργυρίων». 
Συχνά αύτοί οί έμποροι δέν είναι τυχαίοι 
κακοποιοί, άνθρωποι πού μεγάλωσαν

δίπλα στό πεζοδρόμιο, παραμελημένοι 
άπό τήν οίκογένειά τους καί τήν κοινω
νία, άλλά άνθρωποι «πετυχημένοι», πού 
γνώρισαν τό σωστό καί τό λάθος, μέ 
άναπτυγμένη κρίση καί έπίγνωση τών 
εύθυνών τους, άνθρωποι πού ξεκίνησαν 
νά γίνουν ταγοί τού κοινωνικού συνόλου 
καί κείνο πίστεψε σ’ αυτούς. Άνθρωποι 
πού διεκδίκησαν κοινωνικές θέσεις καί 
τό δικαίωμα νά σχολιάζουν, νά κρίνουν 
καί νά κατευθύνουν όπως ό REGGIO 
FILIBERTO, γιατρός καί δημοσιογρά
φος τών μεγαλυτέρων έφημερίδων τής 
’Ιταλίας, άνθρωπος χωρίς οικονομικά 
προβλήματα, μέ μεγάλο πεδίο γνώσεων 
άλλά καί κοινωνικές άξιώσεις.

Πρόσωπο μέ πρόσωπο ή «’Επιθεώρηση 
Χωροφυλακής», μέ τόν έπιστήμονα — 
λαθρέμπορο, άντικρύζει μιά μορφή κοι
νωνικής κατάπτωσης πού όμολογεΐ, πι
κραμένα, πώς σ’ αυτές τις περιπτώσεις 
τά αδυσώπητα «γιατί;», μένουν άναπάν- 
τητα. Ίσως άν γίνονταν μιά προσπάθεια 
όμως ένσυνείδητη τού κάθε μέλους τής 
κοινωνίας ή προσφορά νά μήν συναντού
σε τή ζήτηση.

Πρόσωπο μέ πρόσωπο, λοιπόν, γιά 
μιά συνέντευξη. Μιά συνέντευξη άπό 
τόν άνθρωπο πού θυσίασε καρριέρα 
καί κοινωνική θέση γιά τά παράνομα 
κέρδη. Τόν άνθρωπο πού ήξερε τί έκανε 
καί πού στά μάτια του φαίνεται μιά νεο
γέννητη έλπίδα νά ζήσει, μετά άπό αύτή 
τήν έμπειρία, χωρίς λάθη, σωστά.

«Πριν άπό όλα θέλω πρώτα νά μιλήσω 
καί νά πώ δυό λόγια γιά τήν ’Αστυνομία. 
Γιά τήν Χωροφυλακή τής Κέρκυρας. 
Οί έπαφές μου, μέχρι τώρα μέ τις άλλες 
’Αστυνομίες, άλλων κρατών καί ή έμπει
ρία πού άπέκτησα άπό τήν Χωροφυλακή 
τής Κέρκυρας καί κατ’ έπέκταση τήν 
Ελληνική Χωροφυλακή, μοΰ υπαγο
ρεύουν νά πώ τά έξής : Παρ’ όλο πού ή 
Ελλάδα υπήρξε ή κοιτίδα τού πολιτισμού 
καί όλος ό κόσμος διδάχτηκε πολλά 
άπό τόν πολιτισμό της, ή γνώμη μου 
είναι ότι έχουν πολλά άκόμα νά διδα
χτούν άπό τόν Ελληνικό Πολιτισμό, 
όχι μόνο σάν λαοί οί λαοί, άλλά καί σάν 
άστυνομίες, οί άστυνομίες. Αυτό άφορά 
τή συμπεριφορά τών άνδρών τής Χωρο
φυλακής, οί όποιοι, άπό ότι κατάλαβα, 
δίνουν μεγάλη σημασία στήν άνθρώπινη 
άξιοπρέπεια καί άκόμα περισσότερο 
γνωρίζουν καί πιστεύουν ότι κι’ άν ένας 
άνθρωπος σφάλει, δέν παύει νά είναι 
άνθρωπος.

»"Οσο γιά τά ναρκωτικά καί τό λαθρε
μπόριο μπορώ νά πώ μέ ευθύτητα ότι δέν 
είναι ή δουλειά μου. "Ομως καί τά έπαγ- 
γέλματα τού γιατρού καί τού δημοσιο
γράφου έρχονται μετά άπό τόν έαυτό 
μου. Έγώ τή στιγμή αυτή, βρίσκομαι 
σ’ αύτή τή θέση, γιατί σάν άνθρωπος 
έδωσα τό λόγο μου σέ άνθρώπους πού 
δέν άξιζαν καί γιατί ήθελα νά κρατήσω 
τήν άξιοπρέπειά μου. Αύτό θά σάς φανεί 
λίγο δύσκολο νά τό καταλάβετε, γιατί 
στή θέση στήν όποια βρίσκομαι, έχον
τας μιά έργασία πολύ καλή καί καθόλου 
οικονομικά προβλήματα, θά μπορούσα 
νά μήν ήμουν άναμεμιγμένος σ' αύτές 
τις υποθέσεις. Άλλά γιά τό κάθε άνθρο> 
πο, στή ζωή του, έρχονται μερικές στι
γμές πού βρίσκεται άντιμέτωπος μέ με
ρικές καταστάσεις στις όποιες πρέπει ν’ 
άπαντήσει μ’ ένα «ναι» ή μ’ ένα «όχι» 
Άνπεΐ«ναί»παίζει μέτή τύχη καί φυσικά 
άν χάσει πληρώνει, ένώ άν πει «όχι» 
δέν έχει τό θάρρος νά κοιτάξει τόν έαυτό 
του μέσα άπό τό καθρέφτη».
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ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

Μιά άπάντηση λοιπόν μέ τούς στίχους 
τοϋ Καβάφη. Μιά άπάντηση πού γεννάει 
ενα πλήθος έρωτηματικά. Ποιοι είναι 
αυτοί πού δέν άξιζαν τής άνθρώπινης 
έμπιστοσύνης καί γιατί; Πόσο μεγάλα 
θάταν τά κέρδη; Γιατί αν έλεγε «όχι» 
δέν θά μπορούσε νά κοιτάξει τόν έαυτό 
του μέσα άπό τό καθρέφτη; Είναι έρω
τηματικά πού μένουν άναπάντητα, όχι 
γιατί δέν υπάρχουν άπαντήσεις, αλλά 
γιατί οί απαντήσεις είναι δεμένες μέ τήν 
άλήθεια καί ή άλήθεια στούς κύκλους τού 
έγκλήματος πληρώνεται ακριβά, καί τις 
πιό πολλές φορές μέ θάνατο.

Αύτό είναι τό τέλος;

Οί έρωτήσεις στρέφονται γιά τό μέλ
λον. Τό μέλλον ένός άνθρώπου, πού θ’ 
αρχίσει νά μετράει μόλις μείνει καί πάλι 
έλεύθερος, νά άναπνέει τόν άέρα τής 
άδέσμευτης ζωής καί νά άποφασίζει γΓ 
αύτή, άφοϋ γιά αρκετά χρόνια, άγνωστα 
μέχρι τή στιγμή πού γράφονται αύτές οί 
γραμμές — αύτό θά τό πεϊ ή δικαιοσύνη— 
θά κινείται ανάμεσα στούς τέσσερους 
τοίχους των φυλακών, χωρίς παρόν, μέ 
τις άναμνήσεις τού παρελθόντος καί τά 
σχέδια τοϋ μέλλοντος. Ποιά είναι λοιπόν 
αύτά τά σχέδια ;

«Θά ήθελα νά μάθω έλληνικά καί ν’ 
αποκομίσω άπό τήν Ελλάδα ό,τι θά μπο
ρέσω παρ’ όλο ότι θά είμαι άνάμεσα 
στούς τέσσερους τοίχους κάποιας φυλα
κής. ΚΓ όταν θά τελειώσει αύτή ή ιστο
ρία έλπίζω ότι θά μπορέσω νά ξαναγυρί- 
σω στή κανονική ζωή, αύτή τή ζωή πού 
πάντα έκανα. Έχω σκοπό νά γράψω ένα 
βιβλίο πού ν’ άναφέρεται σ’ αύτή τήν 
έμπειρία γιά νά μπορέσει νά χρησιμεύσει 
αύτή όχι μόνο σέ μένα, άλλά καί στούς 
άλλους».

Είναι μιά έμπειρία πού πρέπει πραγμα
τικά νά γραφεί μέ τό σκοπό νά μή τήν 
γευθεΐ ποτέ, κανείς άνθρωπος. Μιά έμ
πειρία σκληρή, μιά έμπειρία πού  ̂στρέ
φεται άπευθείας άντιμέτωπη μέ τόν άν
θρωπο σάν ύπαρξη πού παλεύει^ μέσα 
στούς αιώνες γιά τή τελείωσή της. "Ομως 
δίπλα σ’ αύτή τήν έμπειρία, ξεφυτρώνει 
πάλι ή καυτή έρώτηση γιά αύτούς πού 
κρύβονται πίσω άπό τόν άνθρωπο πού 
άντικρύζει μ’ εύθύνη, τή στιγμή αύτή 
τις πράξεις του.

—Μήπως είναι ό φόβος γιά μιά πιθανή 
έκδίκηση, ό λόγος τής άποκρύψεως των 
άρχηγών;

—Είναι μιά κρίση πού τήν άφήνω σε 
σάς....

Είναι μιά κρίση πού άνήκει σέ τρί
τους. Σ’ όλους όσους άποτελοϋν τή κοινω
νία καί σ’ αύτούς πού παραπαίουν καί 
βασανίζονται κάτω άπό τήν έπίδραση 
τού χασίς καί τών άλλων ναρκωτικών. 
Μιά κρίση πού δέν προσθέτει, ούτε καί 
άφαιρεϊ πολλά πράγματα στό φαινόμενο 
ναρκωτικά. Γιατί οί έμποροι τοϋ άργοϋ 
θανάτου είναι σάν τά κεφάλια τής Λερ- 
ναίας "Υδρας, πού αύξάνονται όσο αύ- 
ξάνεται ή διάβρωση τοϋ κοινωνικού συ
νόλου. Ίσως ή μόνη λύση, ή μόνη αισιό
δοξη έλπίδα είναι ή διαπαιδαγώγηση 
τοϋ κοινωνικού συνόλου καί ή κατανόη
ση τών κινδύνων πού τό άπειλοϋν. Η 
μόνη λύση είναι ή καθολική άντίσταση 
τών μελών του στό πειρασμό καί τήν πει 
ριέργεια τών ναρκωτικών. Αύτό είναι 
μιά ύπόθεση όλων. Μιά υπόθεση καί ένα 
φαινόμενο πού μέχρι τή στιγμή αύτή 
τουλάχιστο, φαίνεται νά μήν έχει τέλος ..

ΣΥ NT ΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ Κ. Α. Π.
Δ ΙΚΑ ΙΩ Μ ΑΤΑ  ΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 

ΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Ή λ ί α  Σττυροττούλου 
'Υπομοιράρχου

Μετά τήν ισχύ τοϋ Ν. 754] 1978 «Περί 
νέου μισθολογίου», ή εφαρμογή τοϋ 
όποιου άρχισε ήδη καί γιά τούς συντα
ξιούχους στρατιωτικούς άναπροσαρμοζο" 
μένων τών λαμβανομένων συντάξεων, 
γεννήθηκαν έρωτήματα σχετικά μέ τόν 
τρόπο προσδιορισμού τοϋ ύψους αΰτών 
τών συντάξεων.

Είδικώτερα, δημιουργήθηκε ή εντύπω
ση ότι καταργήθηκαν τά πεντηκοστά 
ότι στό άθροισμα τών συντάξιμων άπο- 
δοχών περιλαμβάνεται καί τό έπίδομα 
ειδικών συνθηκών κ.λ.π.

Πρός άρση τών άνωτέρω άμφιβολιών, 
ύπογραμμίζεται ότι δέν τροποποιήθηκε 
ΐσχύουσα συνταξιοδοτική νομοθεσία καί 
κατ’ άκολουθία, ή μόνη διαφοροποίηση 
συνίσταται στήν άντικατάσταση τών 
έπιδομάτων εύδόκιμης παραμονής καί 
πολυετούς ύπηρεσίας, μέ τό έπίδομα χρό
νου τό ποσοστό τοϋ όποιου προσδιορί" 
ζεται άπό τό συνολικό χρόνο ύπηρεσίας· 
Έδώ πρέπει νά τονισθεϊ ότι γιά τήν έξεύ- 
ρεση αύτοϋ τοϋ συνολικού χρόνου, ύπο- 
λογίζεται μόνο ό τής πραγματικής υπηρε
σίας καί τής προϋπηρεσίας πού άναγνω- 
ρίσθηκε κατά τή νόμιμη διαδικασία, όχι 
όμως καί ό προσμετρούμενος στό διπλά
σιο όπως ό τής Ζώνης τών ’Επιχειρήσεων 
καί τών Υπηρεσιών Τάξεων (Ν.Δ. 142] 
74), ό όποιος συναθροίζεται μέ τόν πρα
γματικό άποκλειστικά γιά τόν προσδιο
ρισμό τών πεντηκοστών.

Κατά συνέπεια, ή πλήρης σύνταξη 
(50]50) άνέρχεται στό 80% τοϋ άθροί- 
σματος βασικοϋ μισθοΰ καί έπιδόματος 
χρόνου, μή ύπολογιζομένου στό άθροι
σμα αύτό καί τοϋ έπιδόματος ειδικών 
συνθηκών πού λαμβάνεται κατά τό χρό
νο τής ένεργοϋ ύπηρεσίας. Γιά νά βρεθεί 
ή δικαιουμένη σύνταξη αύτών πού δέν 
έχουν 50]50, πρέπει νά άκολουθεΐται ό 
έξής τύπος : "Αθροισμα Β.Μ.-(-έπίδομα 
χρόνου X 80% : 50 X τόν άριθμό τών 
πεντηκοστών, γιά πληρέστερη δέ κατα
νόηση αύτοϋ τοϋ τύπου φέρουμε τό άκό- 
λουθο παράδειγμα : ’Ενωμοτάρχης, έχει 
πραγματική υπηρεσία 25.1 ]2 έτών καί τήν

5ετή ύπηρεσία τών 'Υπηρεσιών Τάξεως, 
ήτοι πεντηκοστά 48. Ό  βασικός μισθός 
του είναι 12.050 καί τό έπίδομα χρόνου 
8.194 (68%) γιά τό 1978 καί 14.500 καί 
9.860 γιά τό 1979. Ά ν  έξέλθει σήμερα, 
μέ τήν ίδια πράξη συνταξιοδοτήσεως θά 
τοϋ προσδιορισθεΐ ή σύνταξη καί τών 
δύο έτών ώς έξής :α)( 1978) : 12.050 ·|-8.194= 
20.244X80% =  16.195 : 50 =  323,90 X 
48 =  15.550 σύνταξη δημοσίου, β) (1979): 
14.500 +  9.860= 24.360 X 80% =
19.488 : 50 =  389,76 X 48 =  18.710 σύν
ταξη δημοσίου. Άπό τή 1-1-1979 λοιπόν, 
θά πάρει αύτόματα τή σύνταξη πού θά 
έπερνε άν έξερχόταν τό έτος αύτό, μέ τά 
ίδια χρόνια ύπηρεσίας. Ή  σύνταξη αύτή 
προσαυξάνεται κατά τό ποσό τοϋ έπιδό
ματος οικογενειακών βαρών πού λαμβανό- 
ταν κατά τό χρόνο τής ένεργοϋ ύπηρεσίας, 
άπό δέ τό Μ.Τ. Στρατοϋ καί τό Ε.Τ.Ε. 
Χωροφυλακής χορηγούνται έπίσης τά 
άνάλογα μερίσματα.

Ειδικά γιά τό ύψος τοϋ έφάπαξ άπό τό 
ΤΑΟΧ, άναφέρουμε ότι βρίσκεται άν 
πολλαπλασιάσουμε τούς πλασματικούς 
βασικούς μισθούς (άναφέρονται στήν 
ύπ’ άριθμό 520]12]12β άπό 24-2-1978 
έγκύκλιο τοϋ Αρχηγείου), έπί τά χρό
νια κάθε δικαιούχου έκ τών όποιων τά 
πρώτα δώδεκα ύπολογίζονται διπλάσια. 
Έτσι, ό Ενωμοτάρχης τοϋ άνωτέρω πα
ραδείγματος έχει 38 τέτοια χρόνια (12Χ 
2 =  24+14 μέχρι τά 26 =  38), τά όποια 
πολλαπλασιαζόμενα μέ τό 5.300 πού είναι 
ό πλασματικός βασικός μισθός του, δί
δουν έφάπαξ δραχμές 201.400.

Μέ τήν εύκαιρία, ύπογραμμίζεται ότι 
ή Ύπηρεσία καταβάλλει σύντονες προ
σπάθειες γιά τή βελτίωση τής οικονομι
κής καταστάσεως τοϋ Ταμείου αύτοϋ, 
ή όποια παρουσίασε σχετική κάμψη τά 
τελευταία χρόνια έξ άφορμής τής πληθώ
ρας τών εύεργετικών διατάξεων πού θε
σπίσθηκαν (Ν.Δ. 974]71, 40]73, 119]74, 
121]74, 146]74, 142]74 — Ν.488]76, 772] 
1978, ώς καί γιά τόν έκσυγχρονισμό τής 
νομοθεσίας του έπί δικαιοτέρων βάσεων. 
Έλπίζεται ότι οί ύπηρεσιακές αύτές προ
σπάθειες, έντός εύλόγων χρονικών όρίων, 
θά στεφθοϋν άπό έπιτυχία καί θά άπο- 
δώσουν τά έπιδιωκόμενα ικανοποιητικά 
άποτελέσματα, ώστε νά έπέλθει καί ή 
άνάλογη βελτίωση τών χορηγουμένων 
έφάπαξ βοηθημτων.
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Κάθε δεύτερο λεπτό στις 
Η νω μένες Πολιτείες γίνε
ται και ένα έγκλημα. Μια 
κηλίδα αίματος, ένα ίχνος 
μπογιάς, ένα μόριο σκόνης, 
ένα ή κομματάκι χαρτί, μπο
ρούν νά άποκαλύψουν τον 
ένοχο, άλλα και νά άπαλλά- 
ξουν κάθε υποψίας τον αθώο

ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ, χιλιάδες έγλή- 
ματα εξιχνιάζονται άπδ τούς άνθρώ- 
πους τοΰ Έ φ  —Μπί —’Ά ϊ. ’Ό χ ι μό
νο άπό τούς ντετέκτιβς, άλλά καί άπό 
εκείνους, πού ντυμένοι ομοιόμορφα 
με γκρίζες μπλούζες, έργάζονται 
στά επιστημονικά εργαστήρια τής 
περίφημης όργανώσεως στον έβδομο 
όροφο ενός κτιρίου της Ούάσιγκτον. 
’Εκεί, έκατό περίπου ειδικευμένοι 
επιστήμονες, πολεμούν τό έγκλημα 
μέ τά δικά τους μέσα: μέ τό μικρο
σκόπιο, τό διαβήτη, τό φασματο- 
σκόπιο, τό δοκιμαστικό σωλήνα καί 
μέ όλα τά υπόλοιπα όργανα πού 
προσφέρει σήμερα ή σύγχρονη επι
στήμη.

Οί πολυάριθμοι επισκέπτες, πού 
διαβαίνουν κάθε έβδομάδα τό κατώ
φλι τοΰ εργαστηρίου τής Ούάσιγ- 
κτον, παρακολουθούν ίσως τή στι
γμή εκείνη την έξιχνίαση ένός άπο- 
τρόπαιου εγκλήματος, βλέποντας 
τούς έμπειρογνώμονες μέ τις γκρί

ζες μπλούζες, σκυμμένους πάνω 
στις συσκευές τους ή ανταλλάσσον
τας τις άπόψεις τους, γιά ένα μα
τωμένο σακκάκι, ένα χαρτί, όπου 
βρίσκονται γραμμένα δύο ή τρία 
γράμματα ή ένα κομματάκι ξεραμέ
νης λάσπης.

"Ολες οί άστυνομικές δυνάμεις 
των 'Ηνωμένων Πολιτειών, άκέμα 
κι’ έκεΐνες πού έχουν στη δικαιοδο
σία τους ένα μικρό χωριουδάκι, μπο
ρούν νά χρησιμοποιήσουν δωρεάν 
τις υπηρεσίες των επιστημόνων τοΰ 
Έ φ  — Μπί —"Αϊ, γιά νά βρουν τό 
δράστη τού έγκλήματος, πού έγινε 
στην περιοχή τους. Στο τμήμα φυ
σικής καί χημείας υπάρχει περισ
σότερη δουλειά. ’Εδώ, ή κάθε ένδει
ξη παίρνει διαστάσεις.

Μπορεί νά πρόκειται γιά ένα σκο
νισμένο παπούτσι, γιά τη γρατζουνι- 
σμένη πόρτα ένός χρηματοκιβωτίου, 
γιά ζωτικά όργανα άπό ένα άνθρώ- 
πινο σώμα. Ό  ειδικός έξετάζει στο 
μικροσκόπιο τό μόριο τής σκόνης 
πού βρέθηκε πάνω στο παπού
τσι ή στο ρεβέρ τοΰ πανταλο
νιού τοΰ ύποπτου. "Αν παρουσιάζει 
τά ίδια χαρακτηριστικά μέ τό έδαφος 
τής περιοχής οπού διαπράχθηκε τό 
έγκλημα, τότε ό άνθρωπος αυτός 
πρέπει νά δώσει μιά πειστική εξή
γηση, γιατί άλλοιώτικα, έλάχιστ ς 
πιθανότητες έχει νά γλυτώσει.

ΑΠΟ  ΤΗ ΛΑΣΠΗ

Τό 1960, ό Τζόζεφ Κόρμπετ, 
θεωρήθηκε ύποπτος γιά τήν άπαγω-

γή καί τή δολοφονία τού πάμπλου- 
του Αντολφ Κούρς. Τό κίτρινο αύ- 
τοκίνητο τού Κορμπέτ βρέθηκε εγκα
ταλειμμένο κοντά στο ’Ατλάντικ 
Σίτυ τοΰ Νιού Τζέρσεϋ, 1800 μίλια 
μακριά άπό τον τόπο τοΰ έγκλήμα- 
τος, τό Μόρισον τοΰ Κολοράντο. Οί 
άνθρωποι τοΰ Έ φ  —Μπί "Αϊ, πή
ραν λίγη ξερή λάσπη άπό τούς προ
φυλακτήρες τοΰ αύτοκινήτου τοΰ 
Κόρμπετ καί τήν έξέτασαν προσεκτι
κά. 'Η  σύγκρουσή της μέ 421 άλλα 
όμοια δείγματα, άπέδειξε χωρίς αμ
φιβολία, ότι προερχόταν άπό έδα
φος, όμοιο μέ έκεΐνο της περιοχής, 
όπου είχε δολοφονηθεί ό Κούρς. 'Η  
άνακάλυψη αύτή υπήρξε βασική, 
γιά νά καταδικαστεί ό Κόρμπετ.

Τό 1965, ό δεκαπεντάχρονος 
Κλώντ Γκαρσία βρέθηκε σκοτωμέ
νος άπό άγνωστο αυτοκίνητο, στο 
Σαγκινώ τοΰ Μίτσιγκαν. Οί άνθρω
ποι τοΰ "Εφ—Μπί —"Αϊ άνακάλυ- 
ψαν απειροελάχιστα ίχνη άπό γαλα
ζοπράσινη μπογιά πάνω στά ροΰχα 
τοΰ νεκρού παιδιού. Οί επιστήμονες 
τοΰ έργαστηρίου έψαξαν στά άρχεϊα 
τών χρωμάτων πού χρησιμοποιούν
ται άπό τις περισσότερες άμερικανι- 
κές βιομηχανίες αύτοκινήτων καί 
άπό πολλές ξένες. "Εβγαλαν άμέσως 
τήν απόφαση:

((’Αναζητήστε μιά Φόρντ τελευ
ταίο μοντέλο, τύπου τάδε, βαμμένη 
γαλαζοπράσινη», είπαν στήν άστυ- 
νομία τοΰ Σαγκινώ. Πολύ γρήγορα 
μπόρεσε νά έντοπιστεΐ τό αυτοκί
νητο καί φυσικά καί ό ασυνείδητος 
οδηγός.
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Οί τεχνικοί καί οί επιστήμονες τής 
καταπληκτικής αυτής όργανώσεως 
έξετάζουν μέ σχολαστική προσοχή 
καί τό πιο έλάχιστο ίχνος που θ’ 
άφήσει ό εγκληματίας. 'Η  Βόντα 
Τζήν Μιούλεναξ δηλητήριαζε σιγά 
—σιγά τον άνδρα της. Τελικά τον 
στραγγάλισε στις 21 Δεκεμβρίου 
1965 κι’ έκαψε τό πτώμα του. 
"Τστερα άπό τρεις μήνες, κι’ ενώ 
τίποτα δεν τήν ενοχοποιούσε, πα
ρουσιάστηκε αυθόρμητα, πάνω σέ 
μιά κρίση συνειδήσεως, στήν αστυ
νομία καί ομολόγησε τό έγκλημα 
της. ’Έπρεπε, όμως, νά βρεθούν καί 
οί άποδείξεις γιά νά τήν πιστέψουν.

'Η  Βόντα Μιούλεναξ οδήγησε 
τούς αστυνομικούς στο μέρος, όπου 
είχε κάψει τό πτώμα του άνδρός 
της. Αύτοί πήραν μιά ποσότητα 
άπό τή στάχτη καί τήν παρέδωσαν 
στο έπιστημονικό έργαστήριο του 
Έ φ —Μπί—’Ά ϊ. "Τστερα άπό λε
πτομερείς εξετάσεις καί άναλύσεις, 
βρέθηκαν, άνάμεσα στις στάχτες, 
υπολείμματα άπό άνθρώπινα οστά 
καί δέρμα. "Ενας άνθρωπολόγος 
του ινστιτούτου Σμιθσόνιαν άπο- 
φάνθηκε κατηγορηματικά, ότι προ
έρχονταν άπό ένα άνδρα τής ήλικίας 
καί τής διαπλάσεως του Μιούλεναξ. 
Καί ή γυναίκα του καταδικάστηκε, 
όπως τό έπιθυμοΰσε.

ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΣΤΗΡΙΩΝ

Κοντά στά επιστημονικά έργα- 
στήρια του ’Έφ—Μπί—”Α ϊ βρίσκε
ται τό «τμήμα τών πειστηρίων»,

όπου έκατοντάδες γραφολόγοι καί 
ειδικοί προσφέρουν τή λύση γιά 
άπειρα έγκλήματα καί άπάτες. Τέ
τοια είναι ή περίπτωση τής κυρίας 
πού παρουσιάστηκε μιά μέρα στήν 
’Επιτροπή Άποζημιώσεως Περιου
σιών τοϋ ’Εξωτερικού καί ζήτησε 
άποζημίωση γιά ζημιές πού είχε 
πάθει μιά ιδιοκτησία της στήν Ε λ 
λάδα, κατά τή διάρκεια τοϋ Δευ
τέρου Παγκοσμίου Πολέμου. 'Ως 
τίτλους τής ιδιοκτησίας, έδειξε ένα 
δακτυλογραφημένο έγγραφο, μέ ήμε- 
ρομηνία Δεκεμβρίου 1940, τό όποιο 
πιστοποιούσε τή μεταβίβαση τής 
ιδιοκτησίας στ’ ονομά της άπό κά
ποιον "Ελληνα φίλο της. 'Η  επι
τροπή, πού τή θεώρησε ύποπτη, 
ζήτησε άπό τό ’Έ φ—Μπί ’Ά ϊ νά 
έξετάσει τό έγγραφο. Καί οί ειδι
κοί έκαναν άμέσως τις περίεργες 
αύτές άποκαλύψεις: Τό έγγραφο εί
χε δακτυλογραφηθεί σέ μηχανή, 
κατασκευασμένη μετά τό 1950. Τό 
χαρτί ήταν παραγωγής τού 1958. 
Καί οί υπογραφές γραμμένες μέ στυ
λό διάρκειας, πού δέν μπορούσε νά 
είχε δοθεί στο έμπόριο, πριν άπό 
τό 1943. ’Έτσι άπεκαλύφθη ή άπάτη 
τής άφελοΰς κυρίας.

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΑΘ ΩΟ ΥΣ

'Η  ίδια τεχνική, πού χρησιμεύει 
γιά τήν τιμωρία τών ενόχων, άπαλ- 
λάσσει καί τούς άθώους. Πριν μερι
κά χρόνια, στο Μπέρμιγχαμ τής 
Άλαμπάμας, ό υπάλληλος ένός πρα
τηρίου βενζίνης άνεγνώρισε τό πρό

σωπο κάποιου Κάρλ Μπράντυ, τον 
άνθρωπο, πού τον είχε πληρώσει μέ 
πλαστή έπιταγή. 'Η  άστυνομία τού 
Μπέρμιγχαμ έδωσε τήν έπιταγή καί 
δείγματα τού γραφικού χαρακτήρα 
τού Μπράντυ στο ’Έ φ—Μπί—Ά ί.  
«'Ο Μπράντυ δέν έγραψε τό τσέκ,» 
άποφάνθηκαν οί γραφολόγοι. «'Ο 
γραφικός χαρακτήρας μάς θυμίζει, 
πάντως κάτι». ’Έψαξαν άμέσως τά 
άρχεία τών πλαστών επιταγών καί 
άνακάλυψαν τό δράστη—παραχα
ράκτη πού είχε άπασχολήσει καί 
πριν άπό καιρό τήν άστυνομία. 
’Έτσι ό Μπράντυ άφέθη ελεύθερος.

Δύο άπό τά πιο κλασικά «πει
στήρια», τά δακτυλικά άποτυπώ- 
ματα καί τά ίχνη τών ελαστικών τών 
αυτοκινήτων, έχουν παραδώσει χι
λιάδες έγκληματίες στά χέρια τής 
δικαιοσύνης. Τό Δεκέμβριο τού 1967, 
ή άστυνομία τού Μάντσεστερ (μιας 
μικρής άμερικανικής πόλεως) βρήκε 
ματωμένα ’ίχνη βημάτων, γύρω άπό 
τό πτώμα τού φύλακα μιας αποθή
κης, ό όποιος είχε δολοφονηθεί μέ 
τον πιο άγριο τρόπο. ’Έβγαλε τά 
πλακάκια τού δαπέδου μέ τά ματω
μένα ίχνη καί τά έστειλε στο ’Έφ— 
Μπί—Ά ϊ. ’Εκεί οί ειδικοί συνέκρι- 
ναν τά άποτυπώματα μέ τά παπού
τσια κάποιου Τίμ Μάκ Κάρθυ, πού 
είχε συλληφθεΐ ώς ύποπτος.

'Ο Μάκ Κάρθυ παραδέχτηκε δτι 
τά άποτυπώματα ήταν δικά του, άλ- 
λά ύπεστήριξε δτι δταν μπήκε στήν 
άποθήκη, ό φύλακας ήταν ήδη νε
κρός, σκοτωμένος προφανώς άπό 
κάποιον άλλον. Τό ’Έφ—Μπί—Ά ί  
άνεκάλυψε δτι ενα άποτύπωμα σχεδόν 
σβημένο άπό τό αίμα τού θύματος, 
ήταν πολύ πριν τό αίμα χυθεί στο 
πάτωμα. 'Η  μαρτυρία αύτή ήταν 
άρκετή γιά νά καταδικαστεί ό Μάκ 
Κάρθυ σέ ισόβια.

Τά θαυμαστά επιτεύγματα τών 
έπιστημόνων τού ’Έ φ’ —Μπί—Ά ί  
άποτελοΰν μιά άπό τις σημαντικό
τερες συνεισφορές στον πόλεμο έναν- 
τίον τού έγκλήματος. Κάθε δευτε
ρόλεπτο στις 'Ηνωμένες Πολιτείες 
γίνεται κι’ ένα έγκλημα. Καί κά
ποιος μέ τό μικροσκόπιο ή τό δια
βήτη άγρυπνεΐ γιά ν’ άνακαλύψει τον 
ένοχο. Δικαιολογημένα λοιπόν οί 
άνθρωποι μέ τις γκρίζες μπλούζες 
έχουν γίνει τό σύμβολο «τής ικανό
τητας, τής πειστικότητας καί τού 
έπαγγελματισμοΰ» πού άποτελοΰν 
τό κατατεθέν σήμα τού περίφημου 
’Έφ—Μπί—’Άϊ.
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ΑΦΗΝΟΥΜΕ μέ τ’αύτοκίνητο πίσω 
μας τήν ανοιχτή ακρογιαλιά τής 
Παχειάμμου καί παίρνουμε τό δρό
μο κατά τό νότο. Μπροστά μας 
βλέπομε μιά πεδιάδα δενδροφυτευ- 
μένη μέ έλιές. ’Αριστερά μας άντι- 
κρύζομε τά Σητειακά βουνά μέ τήν 
καταπέτρινη όψη τους. Είναι βουνά 
βασανισμένα άπό σχισμάδες,μά πιό 
πολύ άπό τό κοσμογονικό σχίσμα 
τοΰ Χα—τιτανική μαχαιριά στά 
σπλάχνα τους—πού σέ κάνουν νά 
νομίζεις ότι δέχτηκαν όλους τούς 
κεραυνούς τοΰ Δία. Βουνά βασανι
σμένα, μά λεβέντικα καί περήφανα 
σάν τούς ίδιους τούς κατοίκους τής 
περιοχής. Δεξιά μας έχομε άλλα 
βουνά, χαμηλότερα όμως καί όχι 
άπότομα, τά άντερείσματα τής Θεο- 
πάτητης Δίκτης. Οί δύο αυτές βου
νοσειρές καταλήγουν στή νότια 
παραλία, στό Λιβυκό πέλαγος.

Στή νότια τώρα παραλία τοΰ ίσο- 
μοϋ αύτοΰ, ό όποιος ένώνει τήν 
επαρχία Σητείας μέ τή λοιπή Κρή
τη, θά συναντήσομε τήν 'Ιεράπε- 
τρα. Είναι χτισμένη στή θέση τής 
αρχαίας Ίεράπυτνας, τή θέση τής 
όποιας μας δίδει ό Στράβωνος: 
«Πλατυτάτη δέ κατά τό μέσον (ή 
Κρήτη) πάλιν δ’ έντεΰθεν εις στενό- 
τερον τοΰ προτέρου συμπίπτουσιν

ισθμόν αί ήιόνες περί έξήκοντα 
σταδίων, τόν άπόΜινώας τής Λυτ- 
τίων εις 'Ιεράπυτναν καί τό Λιβυ- 
κόν πέλαγος. Έν κόλπφ δ’ έστίν ή 
πόλις. Είτα πρόεισιν είς οξύ άκρω- 
τήριον τό Σαμώνιον έπί τήν Αί
γυπτον νεϋον καί τάς Ροδίων νή
σους».

Ή  διαδρομή μας άπό τήν Παχειάμ- 
μο στήν Ιεράπετρα, άνάμεσα στήν 
άγριότητα καί τήν κραυγή τοΰ 
σχισμένου βουνοϋ καί στήν ήμερά- 
δα καί τό γέλιο του πρασινισμένου 
κάμπου, είναι αυτό πού πρέπει: 
Εισαγωγή στήν Ιεράπετρα, προ
ετοιμασία τής ψυχής γιά τό πνεύ
μα τής πόλης στό πέρασμα των 
αιώνων καί γιά τούς άνθρώπους 
πού θά βρούμε νά έκφράζουν τό 
πνεύμα αυτό.

Πλησιάζομε στήν 'Ιεράπετρα. Ή  
φωνή τής μυθολογίας καί τής ίστο- 
ρίας ήχεΐ στ’ αυτιά μας,- όπως στ’ 
αύτιά των κορυβαντιώντων ό ήχος 
των αόλών. Είναι ή φωνή αυτή ένα 
άπαραίτητο προανάκρουσμα γιά τή 
γνωριμία τής πόλης.

Ή  ΐδρυσις καί ή όνομασία τής 
πόλης είναι σκεπασμένα μέ κάποια 
θολότητα, πού δικαιολογεί ή μυθο
πλαστική γοητεία πού άχνοφαίνεται 
μέσα άπό τήν άχλύ των αιώνων.

Ή  πόλη όνομαζόταν άρχικά 
Κύρβα ή Κορύβα άπό τόν ιδρυτή 
της, «είτα Πύνδα, είτα Κάμιρος, 
είθ’ ούτως Ίεράπυτνα».

Τό όνομά της 'Ιερά Πύτνα λέει 
ό Στράβωνας ότι έλαβε άπό τό λόφο 
τής ιερής Ίδης «Πύτνα». «Τής δέ 
Ίδης λόφος Πύτνα, άφ’ ού Ιερά 
Πύτνα ή πόλις».

'Η γνώμη αυτή τοΰ Στράβωνα 
δέν είναι όρθή. Ό  όρεινός όγκος 
τής Ίδης είναι μακριά άπό τήν 
'Ιεράπυτνα. Δέν είναι συνεπώς φυ
σικό νά έδωσε ό λόφος της τό όνο
μα στήν πόλη. Πύτνα, κατά τήν 
γνώμη μου, πρέπει νά λεγόταν τό χα
μηλό όρος προς τό άνατολικό μέρος 
τής πόλης, τό όποιο, όταν τό βλέ
πει κανείς άπό τήν πόλη, παρουσιά
ζει παράδοξη όμοιότητα προς πε
λώρια κεφαλή άνθρώπου. ’Ασφα
λώς ή μορφή τοΰ όρους αύτοΰ έκα
με τούς άρχαίους νά πιστεύουν 
ότι ήταν ή κεφαλή τοΰ Δία, καί 
συνεπώς ιερή. Άπό τό ιερό λοιπόν 
τοΰτο όρος πιστεύω ότι ή πόλη 
όνομάσθηκε Ιερά Πύτνα, Ίερά
πυτνα καί άργότερα Ιερά Πέτρα, 
Ιεράπετρα, Γεράπετρος.

Ή  πόλη όνομάσθηκε καί Καστέλ- 
λι άπό τό λατινικό GASTELLUM) 
=φρούριο, τείχος όχυρών πόλεων).

562



w

Τήν είπαν ακόμα οί κάτοικοί της 
μέ τήν ποιητική τους φαντασία 
«Νύμφη τοϋ Λιβυκοϋ».

'Η ιστορία λέει ότι ή Ίεράπυτνα 
έγινε παντοδύναμη. Σ’ αυτό συντέ- 
λεσανή εύφορη πεδιάδα της, ό ένά- 
λιος πλούτος τοϋ Λιβυκοϋ, ή 
έμπορική καί βιομηχανική κουλτού
ρα πού τής μετέδωσαν οί Φοίνικες.

Μόλις ή πόλη άπέκτησε τήν 
άπαιτουμένην υλική δύναμη, κυ
ρίευσε τή Λάρισσα, τήν ’Άμπελο, 
τή Δραγμό, τήν Ττανο, τήν "Ωλερο, 
τήΜάλλα, τή Βιέννη, τήν Πραισό 
καί έμεινε μόνη κυρίαρχη στήν 
Ανατολική Κρήτη.

Σήμερα αγγέλλονται μέ διθύραμ- 
βους τά σύμφωνα φιλίας καί διαι
τησίας μεταξύ των λαών, μέ τά 
όποια επιδιώκεται ή παγίωση τής 
Ειρήνης. Ή  'Ιεράπυτνα δέν άγνο- 
οϋσε τή σημασία καί τήν άξια αύ- 
τών των συμφωνιών. Έτσι συνήψε 
φιλικές σχέσεις μέ τή Γόρτυνα, 
τήν Πραισό, τήν Ττανο, τή Ρόδο 
καί μέ τό βασιλιά τής Περγάμου 
Εύμένη.

Έξαιτίας των επιτυχιών της καί 
στό στρατιωτικό καί στό πολιτικό 
πεδίο έγινε κατά τό 2οπ.Χ. αιώνα 
μιά άπό τις μεγαλύτερες πόλεις τής 
Κρήτης.

Τούς Ρωμαίους επιδρομείς Μάρ
κο ’Αντώνιο (74 π.Χ.) καί Καικίλιο 

Μέτελλο (68 π.Χ.) αντιμετώπισε ή 
πόλη μέ ήρωϊσμό. Οί Τεραπύτνιοι, 
λέει ό ιστορικός ΒαλέριοςΜάξιμος, 
κατά τήν πολιορκία τοϋΜέτελλου, 
άν καί στερήθηκαν τά πάντα— 
έπιναν τά ούρα τους—έν τούτοις 
στάθηκαν γενναίοι πρόμαχοι καί 
ύπερασπιστές τής πατρικής γής. 
Μέ τήν πτώση τοϋ τελευταίου προ
πυργίου τής Κρητικής άντίστασης, 
τής Τεράπυτνας, ή Κρήτη υποτά
χθηκε στους Ρωμαίους (68 π.Χ.).

Οί Ρωμαίοι παράτησαν τή βορει
νή άκτή καί έστρεψαν όλη τή μερι
μνά τους στή μεσημβρινή πλευρά, 
γιατί άπό εκεί μπορούσαν ευκολό
τερα νά επικοινωνήσουν μέ τήν 
Αίγυπτο, τήν Παλαιστίνη καί τά 
άλλα μέρη τής ’Ανατολής. Τότε ή 
'Ιεράπετρα έγινε μιά άπό τις πλου
σιότερες πόλεις τής Κρήτης, όπως 
μαρτυρούν τά λιμενικά έργα (σκε
πασμένα σήμερα άπό άμμο), οί 
σπόνδυλοι τών κιόνων τών ναών 
καί τών μεγάρων, τά άγάλματα, οί 
πολυάριθμες επιγραφές καί τά νο
μίσματα. Κατά τήν βυζαντινή πε
ρίοδο άνοιξαν πιό πλατείς ορίζον
τες στό εμπόριό της. ’Εμπορευόταν 
μέ τήν Πόλη κι’ όλες τις μεγάλες

πόλεις τοϋ κράτους.
Άποτέλεσε τότε ιδιαίτερη επι

σκοπή, στήν οποία ύπαγόντουσαν 
οί έπαρχίες τής Τεράπετρας καί τής 
Σητείας καί μέχρι τή Β' βυζαντινή 
περίοδο ή έπαρχία Μεραμπέλλου.

Τό 824 καταστράφηκε άπό τούς 
Σαρακινούς. Φαίνεται όμως ότι 
άνοικοδομήθηκε άπό τούς ίδιους, 
γιατί ή θέση της ήταν πολύ σπου
δαία γιά τις πειρατικές έπιχειρή- 
σεις τους στό λιβυκό πέλαγος.

Τό 1204 τήν κατέλαβαν οί Βενε- 
τσιάνοι. Ή  πόλη έλαβε μέρος σ’ 
όλες τις επαναστάσεις, πού σήκω
νε ό Κρητικός λαός γιά τήν αποτί
ναξη τού βενετσιάνικου ζυγού.

Τό 1669 τήν κατέλαβαν οί Τούρ
κοι. Κάτω άπό τό βαρύ τουρκικό 
ζυγό διατήρησε άλώβητη τήν ’Εθνι
κή της συνείδηση.

Ή  συμμετοχή τής πόλης σ’ όλες 
τις επαναστάσεις έναντίον τών κα- 
τακτητών ήταν μεγάλη.

Στόν τελευταίο πόλεμο ή Τερά- 
πετρα έγραψε τις δικές της σελίδες 
στό βιβλίο τής 'Ιστορίας. ΤόΜάη 
τού 1941 δέν έμεινε έξω άπό τή φω
τιά πού έκαιγε τήν Κρήτη. Οί Γερ
μανοί μέ αεροπορικές έπιδρομές 
σκόρπισαν στήν πόλη τήν κατα
στροφή. Στις μαύρες μέρες τής
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κατοχής, τά παιδιά της έδωκαν 
τό «παρών» στήν άντίσταση κατά 
τοΰ φασισμού.

Φθάνομε στήν Ίεράπετρα. Βγαί
νομε στή γραφική καί απλόχωρη 
παραλία της. Ή  άμμος είναι στα- 
χτιά, χοντροκοσκινισμένη, άφθονη. 
Τό λιβυκό πέλαγος απλώνει τή μεγα
λειώδη απεραντοσύνη του. Στό 
βάθος τής θάλασσας, πέντε μίλια 
μακριά, μόλις διακρίνεται τό Γαϊ- 
δουρονήσι.

Τό καλοκαίρι, όταν βασιλεύει ό 
ήλιος, οί άποχρώσεις τοΰ μώβ στή 
θάλασσα, πού ξέπλεκη σέρνεται 
στή χρυσή άμμουδιά, καί ή πρά
σινη χαρά των άρμυρικιών καί των 
φοικινόδενδρων δημιουργούν μιά 
άτμόσφαιρα εξωτική.

Τήν ώρα αύτή όλοι οί Γεραπε- 
τρίτες κατεβαίνουν στήν παραλία. 
Θά πρέπει νά είναι πολύ δυνατός 
αύτός πού θά καταφέρει νά μείνει 
στό σπίτι του. Γεμίζει τότε χρώμα
τα ή παραλία, γεμίζει γέλια καί 
φωνές. Στό πανηγύρι αύτό, δέν 
μπορεί κανείς παρά νά ύπογραμ- 
μίσει τήν ομορφιά των κοριτσιών 
καί των γυναικών τής πόλης. Τήν 
ομορφιά, πού έπικυρώνει ό Γάλλος 
Καθηγητής Τουρνεφόρ. Ό  Τουρ- 
νεφόρ, άφοΰ γύρισε δλη τήν Κρήτη 
τό 1700 καί είδε τό «Χανιώτικο 
γιασεμί», τό «καστρινό φούλι», τή 
βιόλα άπό τό Ρέθεμνος»—έτσι πα
ρουσιάζει τις γυναίκες τής Κρήτης 
τό δημοτικό μας τραγούδι—είπε: 
Στή Γεράπετρα είδα τις πιό όμορ
φες γυναίκες.

Προχωρώντας φθάνομε στό πα
λιό Δημαρχείο. ’Απ’ έδώ άρχιζε 
τήν εποχή τής τουρκοκρατίας τό 
μπεντένι, τό όποιο έκτεινόμενο μέ
σω τής πλατείας Κοθρή, τής όδοϋ 
Χούτα, τοΰ συνοικισμού Σοφ. Βε- 
νιζέλου καί τής πλατείας Τζαμιού 
κατέληγε στή θέση Σαρακίνα, ανα
τολικά τοΰ Α' Δημοτικού Σχολείου. 
Τό μπεντένι αύτό, πού αλυσόδενε 
μέσα στήν πολιτεία τήν ελευθερία 
των Χριστιανών, τό γκρέμισαν οί 
Γεραπετρίτες τό 1898, τήν εποχή 
πού ή Κρήτη άρχισε νά κερδίζει 
τήν ελευθερία της. Τό σύνθημα 
τής κατεδάφισης έδωσε ό Γάλλος 
ναύαρχος Ποτιέ. Ό  ποιητής Νίκος 
Στρατάκης πολύ ώραΐα αποθανάτι
σε τό μεγάλο αυτό γεγονός στό 
έργο του «Χρονικό μιας ζωής»:

’Ακόμα στήν ψυχή κρατώ τό φως 
πού τήν καταύγαζε τήν ώρα πού ό

Ποτιέ με σίδερό άξινάρι άπ’ τό 
μπεντένι γκρέμιζε τό πρώτο του 
λιθάρι ένώ τό πλήθος μέ δάκρυα 
πηδούσε, ζητωκραύγαζε.

Έξω άπό τά τείχη κτίσθηκε ή 
νέα πόλη, ή «Πάνω Μερά». Ή  πα
λιά πόλη λέγεται «Κάτω Μερά».

"Η «ΠάνωΜερά» έχει τό προνό
μιο τής άπλας καί τής άνεσης. "Ολα 
έχουν τή γαλήνη τής ευθείας γραμ
μής. Οί πλατείες της κάνουν έντύ- 
πωση. Τά σπίτια μέ τόν ευρύχωρο 
καί πράσινο περίγυρο δίνουν όψη 
τής χαράς καί τού ρομαντισμού.

Μερικά χτίσματα μέ ξεχωριστό 
ρυθμό δίνουν ιδιαίτερο τόνο στόν 
κτηριακό χαρακτήρα της. Τό κομ
ψό καί υποβλητικό Δημαρχείο μέ 
τούς μινωϊκούς κίονες. Τό καλαί
σθητα άρχιτεκτονημένο κτήριο τής 
Μητρόπολης, πού ακτινοβολεί τό 
φώς καί τήν αγάπη. Τό θαυμάσιο 
Οικοτροφείο καί τό "Ιδρυμα τοΰ 
Παιδικού Σταθμού πού τ’ άγιάζει 
ή μέριμνα τής παιδικής ήλικίας. Τά 
σχολικά κτήρια, στά όποια πλα- 
στουργεΐται μέ τά ιδανικά τής θρη
σκείας καί τής πατρίδας ή ψυχή 
τών παιδιών μας.

ΤόάρχαιολογικόΜουσεΐοτής πό
λης περιέχει ευρήματα υστερομινωϊ- 
κής, Ελληνιστικής καί ρωμαϊκής 
εποχής. Έχουν συγκεντρωθεί έδώ 
λάρνακες, ύδρίες, άμφορεΐς γνήσιοι 
καί ψευδόστομοι κρατήρες, λήκυ
θοι, λύχνοι, πίθοι υγρών καί στε
ρεών, άγάλματα καί ένεπίγραφες 
πλάκες.

Βρισκόμενος στό χώρο αύτό, 
έρχονται στό νοΰ σου τά παρακάτω 
εγκωμιαστικά, άποθαυμαστικά καί 
αισθητικά λόγια τοΰ Μιχαήλ ’Απο
στόλη, τοΰ λόγιου πρόσφυγα άπό 
τήν Πόλη καί πλατωνικού στή φι
λοσοφική καί φιλολογική δοξασία 
πού έγραψε στις αρχές τοΰ 16ου 
αιώνα, όταν έπισκέφθηκε τή Γερά
πετρα καί είδε τά πολλά της άγά
λματα: «Ώ  γένους Ελλήνων, μάλ
λον δέ χειρών Δαιδάλου καί Φειδί- 
ου καί Πραξιτέλους καί εΐ τις άλ
λος έξ τόνδε τόν βίον άνδριαντα- 
ποιός έγεγόνει καί λιθοξόος! Οίομ’ 
έκείνους τούς άνδρας μή ως ήμάς 
γεννηθήναι, αλλά θεών τινας ουρα
νίων ψυχάς τάς άρχάς τών σωμά
των εκείνων άναλαβούσας τοιού- 
τους τε ποιήσαι καί τοιαΰτα δυνη- 
θέντας ποιεΐν. ΤΩ παΐ, μά τούς ιε
ρούς λόγους καί ήν έχω δόξαν περί 
τό θειον, ούκ έδόκει μοι λίθους καί 
άνδριάντας όράν, άλλ’ άνθρώπους 
σχεδόν όμιλοΰντάς μοι καί σαρ
κών άπτεσθαι, μή ού λίθων. "Ω

μαρμάριον έκείνων παντοΐα ξοά- 
νων είδη έχόντων τετυπωμένα! "Ω 
τής τών κιόνων όρθότητος καί 
λεπτότητος! "Ω τής άρμονίας καί 
διαύγειας τών λίθων! νΩ τής έν
πασι τέχνης καί εργασίας! ............»
Καί ύστερα έρχονται στά χείλη 
σου αύτά τά λόγια: Πότε ή άρχαιο- 
λογική σκαπάνη θά φέρει στό φώς 
τούς θησαυρούς αυτούς; Θά είναι 
ένας άνεκτίμητος θησαυρός γιά 
τήν πόλη.

Ή  παλιά πόλη, ή «ΚάτωΜερά», 
έχει τό δικό της ύφος, τή δική της 
φυσιογνωμία. Έδώ βρίσκονται πολ
λές ταβέρνες. Οί ψαρόβαρκες είναι 
μέσα στό νερό ή έξω στήν άμμου- 
διά γυρτές. Κάτω άπό τά θαλασ- 
σόχαρα άρμυρίκια οί ψαράδες ξυ
πόλητοι μπαλώνουν κι’ άπλώνουν 
τά δίκτυα τους.

Ή  παλιά πόλη κάνει έντύπωση 
μέ τήν άρχιτεκτονική της. Ή  άνα- 
τολική άτμόσφαιρα είναι διάχυτη. 
Οί στενοί δρόμοι της είναι άπό 
καλντερίμι. Πολλά άπό τά σπίτια 
της έχουν καφασωτά παράθυρα καί 
όντάδες μέ ξύλινες σκάλες. ’Ασπρι
σμένες γλάστρες μ’ άνθισμένα γε
ράνια καί βασιλικά, μέ γκρενά, 
ολόλευκα καί φλογάτα γαρύφαλα 
υπάρχουν στις αυλές τών σπιτιών. 
Έ χει ή «ΚάτωΜερά» τόν ιδιαίτερο 
έκεΐνο ρυθμό, στόν όποιο νοιώθεις 
δίπλα σου τή ζεστασιά τοΰ άλλου 
καί τήν άνάσα του.

"Ενα τζαμί βρίσκεται στήν πλα
τεία. Ό  μιναρές του μάς κάνει έντύ
πωση. Δίπλα βρίσκεται μιά κρήνη 
γραφικότατη, στήν όποια οί Μου
σουλμάνοι έπλυναν τά χέρια τους 
πριν μποΰν γιά τό ναμάζι τους. Ό  
λαός τής Τεραπέτρας σεβάστηκε τό 
θρησκευτικό αύτό προσκύνημα τών 
κατακτητών του.

’Εκκλησίες παλιές, τοΰ "Αι Γιώρ- 
γη, τής Παναγίας, τής Μεταμόρφω
ση τοΰ Σωτήρα, τοΰ "Αι Σπυρίδωνα 
καί τοΰ "Αι Γιάννη φανερώνουν τήν 
προσήλωση τών Γεραπετριτών 
στή θρησκεία τους κατά τούς χρό
νους τής τουρκοκρατίας.

Έδώ βρίσκεται τό φρούριο πού 
λέγεται Καλές. Χτίστηκε άπό τούς 
Βενετσιάνους γύρω στά 1200, επι
σκευάστηκε τό 1300, κατέπεσε άπό 
τό σεισμό τό 1508, χτίστηκε πάλι 
άπλούστερο, καταλήφθηκε μέρος 
του άπό τή θάλασσα τό 1604 κατά 
τήν καθίζηση του έδάφους τής 
ανατολικής Κρήτης, τό 1780 κα
τέπεσε μέρος του. Τέλος επισκευά
σθηκε τό 1823 καί 1829. Σήμερα; 
μέ τις άναστηλώσεις καί συμπλη.
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ρώσεις πού έχει κάμει ή αρχαιολο
γική ύπηρεσία, έχει σχεδόν την 
όψη τοϋ καιρού τής ακμής του.

Κάθε τόπος καί κάθε κάστρο 
έχει τήν ώρα του. Καί ή ώρα τοϋ 
Καλέ είναι ό χειμώνας. Τό χειμώνα, 
πού δλα τά βάφει σταχτιά, μας θυ
μίζει πένθος καί θλίψη. Μας δίδει 
τή γεύση τοϋ θανάτου καί μας τυ
λίγει στη στιφάδα τοϋ πολέμου. 
Βρισκόμενοι στό έσωτερικό τοϋ 
φρουρίου, στούς γόους καί στό 
μαστίγωμα τής τρικυμίας νομίζομε 
πώς άκοΰμε τήν άγγούσα τοϋ αγ
γαρεμένου λαοΰ πού τό ’χτίσε.

Τό κάστρο τοΰτο ζωντανεύει τήν 
ιστορία τοϋ τόπου. Τό καιρό τής 
τουρκοκρατίας, οί έπαναστάτες έπι- 
χειρήσανε πολλές φορές νά κυριεύ
σουν τήν Ίεράπετρα. Τό Νοέμβρη 
τοϋ 1822, περίπου 1500 έπαναστά
τες μέ άρχηγούς τό Ζερβονικόλα, 
τό Μανία, τό Βουζομαρκο, τόν 
Άνδρακό, τόν Κουσκουμπέ καί 
τόν Τσαντηράκη έπιτεθήκανε εναν
τίο ν  τής πόλης. Τό Φλεβάρη τοϋ 
1829 ό Τσαντηράκης, ό Συμιακός, 
όΜακρής, ό Καντός καί ό Δερμι- 
τζάκης πολιόρκησαν τήν πόλη. 
Τόν ’Ιούλη, τό Σεπτέμβρη καί τό 
Νοέμβρη τοϋ 1867 οί "Ελληνες 
έκλεισαν μέσα στό Φρούριο τούς 
Τούρκους. Τόν Ίούνη τοϋ 1878 ό 
’Εμμανουήλ Χατζάκης προσέβαλε 
τήν πόλη. Όμως οί προσπάθειες 
αύτές άπέτυχαν, γιατί τό κάστρο 
ήταν οπλισμένο μέ άρκετά κανόνια, 
ένώ οί έπαναστάτες δέν είχαν ούτε 
άρκετά πυροβόλα ούτε ναυτική 
βοήθεια. Στις 21 Φλεβάρη τοϋ 1897 
ό λοχαγός ’Αριστοτέλης Κόρακας 
μέ 2.500 άνδρες προσέβαλε τήν 
πόλη. ’Ενώ όμως οί έπαναστάτες, 
άψηφώντας τά κανόνια τοϋ Καλέ 
ήταν έτοιμοι νά κυριεύσουν τήν 
πόλη, τό ’Ιταλικό πολεμικό Lauria, 
έκτελώντας έντολή των Μεγάλων 
Δυνάμεων, βομβάρδισε τις θέσεις 
των έπαναστατών. Ό  Κόρακας, 
βλέποντας τό άσκοπο τής εξακο
λούθησης τής μάχης, υποχώρησε.

Τήν πίκρα καί τήν αγανάκτηση 
των Κρητικών γιά τό γεγονός αυτό 
μας δίδει ό Παντελής Πρεβελάκης 
στό έργο του «Χρονικό μιας πολι
τείας», μέ τή μικρή αυτή Ιστορία 
πού τήν τοποθετεί στά χείλη τής 
Φατιμέ (Όρτάνς): Μισοκόπισε ό 
χειμώνας, έβγα τοϋ Φλεβάρη μας 
ήρθε ή είδηση πώς ένα άπό τά 
ντελίνια—τά δικά μας—πού παραρ
μένιζε τή Γεράπετρα γύρισε τά 
κανόνια του πάνω στούς χριστια
νούς καί πήρε τό μέρος τών Τούρ

κων. Τήν ίδια μέρα φέρνανε στήν 
καπιτάνα μιά γραφή, καμένη στις 
τέσσερις γωνιές στή λάβρα τοϋ 
καντηλιού, μ’ ένα άσημένιο ρούμ- 
πλι τυλιμένο στό χαρτί. 'Η γραφή 
έλεγε: «’Εγώ παπά Γαβρίλης, άντι- 
πρόσωπος τοϋ άληθινοϋ Θεοϋ στήν 
Κρήτη, άποστρέφουμαι τούς παρά- 
δες έκείνων πού λέγονται όμόπι- 
στοι κι ώστόσο μπομπαρδίζουν 
άθώους χριστιανούς. Σας γυρίζω 
πίσω τό ρούμπλι πού βρήκα στό 
παγκάρι τής έκκλησιας μου». Ό  
Άντρέωφ ζάρωσε τά φρύδια του νά 
τό διαβάσει καί τά κράτησε ζαρω
μένα ώσπου νύκτωσε.

"Οπως κάθε κάστρο, έτσι καί τοϋ- 
το έχει τούς θρύλους του. Λέει ένας 
θρύλος: Στον Καλέ έμενε μιά όμορ
φη βενετσάνα βασίλισσα. Ό  βασι
λιάς τήν άγαποΰσε τόσο, πού δέν 
τήν άφηνε νά πατήσει τό πόδι της 
στή γή. "Οταν έβγαινε έξω, έτρε
χαν μπρος δοΰλοι καί στρώναν άτί- 
μητα καί μυριοπλούμιστα χαλιά, γιά 
νά πατήσει πάνω. Τό βασιλικό 
ζευγάρι ζοΰσε εύτυχισμένο. Ή  
βασίλισσα είχε μιά χρυσή άνέμη.

Μιά μέρα ή βασίλισσα, έκεΐ πού 
καλάμιζε νήμα άργυρό, άκούει τήν 
άνέμη νά κάνει έκεΐ πού γύριζε: 
Τοΰρκ., Τοϋρκ., Τούρκ......... ’Η
ταν ένας ήχος περίεργος. Λαδώ
νει τήν άνέμη καί τόν άδραχτο καί 
ύστερα αρχίζει πάλι νά καλαμίζει. 
Μά στό γύρισμα τής άνέμης άκού- 
εται πάλι ό ίδιος ήχος: Τοΰρκ..., 
Τοϋρκ..., Τούρκ... 'Η βασίλισσα 
τρομαγμένη έτρεξε στό βασιλιά 
καί τουπέ ότι ή άνέμη, καθώς γυ
ρίζει, λέει: Τοϋρκοι..., Τούρκοι.., 
έκεΐνος έτρεξε αμέσως πάνω στις 
επάλξεις καί κοίταξε πρός τή θά
λασσα. Σάν είδε όμως πώς στό Λι- 
βυκό δέν ύπήρχαν καράβια, ήσύ- 
χασε. Μά καθώς γύρισε πρός τό 
βορρά τρόμαξε. Πάγωσε τό αίμα 
του. "Ολος ό κάμπος ήταν γεμάτος 
άπό Τούρκους. Ό  έχθρός είχε έρ
θει άπό ’κεΐ πού δέν τόν περίμεναν. 
Κάθε άμυνα τώρα ήταν άνώφελη. 
Γεμάτος πόνο έστειλε τά κλειδιά 
τοϋ Κάστρου στόν Τοΰρκο. Κι ώσ
που νά ’ρθουν οί Τοϋρκοι, έκεΐνος 
καί ή βασίλισσα κατέβηκαν άπό 
μιά πόρτα μυστική σέ μιά υπόγεια
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ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
κρύπτη. Πολλοί λένε δτι, όταν οί 
νύκτες είναι ήσυχες, ακούουν ένα 
λυπητερό τραγούδι, σάν μέσα από 
τό βυθό. Καί πιστεύουν ότι είναι 
ή βενετσάνα βασίλισσα τοϋ Κά
στρου, πού τραγούδα μέ παράπονο 
τήν παλιά ευτυχισμένη της ζωή 
καί παρακαλεϊ τήν πατρίδα της νά 
τιμωρήσει τό βάρβαρο Τούρκο...

Ά λλος θρύλος λέει: Σ’ ένα 
σκοτεινό καί ύγρό κελλΐ τοϋ Καλέ 
κλείσανε οί Τούρκοι ένα χαΐνη. 
Περνούσε τις μέρες του βασανιζό
μενος. δίχως φαί, δίχως νερό, σέρνο 
ντας στά πόδια του τις βαριές άλυσ- 
σίδες. ΤΗταν νεκρός καί ήταν ζων
τανός. Πολλές φορές τόν έπαιρνε 
τό παράπονο καί τραγουδούσε καί 
έκλαιγε:
Χριστέ καί νά ’σπουνα τή φυλακή, 

(νά φύγω όπού τό κάστρο
Νά πάρω δίπλα τά βουνά ........
Ν’ άκούσω άρμάτων ταραχή καί 
φάλκο νά λαλήσει 
Ν’ άκούσω καί τήν πέρδικα νά 
γλυκοκελαϊδήσει.

Μιά μέρα κεΐ τραγουδούσε όλο 
παράπονο, άρπαξε τά κάγκελλα 
τού παραθύρου τής φυλακής σφι- 
κτά, τά τράνταξε ύστερα, καί κείνα 
λύγισαν.

Σήμερα τά κάγκελλα αύτά, σκου
ριασμένα καί λυγισμένα, σοΰ θυ
μίζουν τό παλιό αυτό παλληκάρι.
Σέ μικρή άπόσταση από τόν Καλέ, 
μέσα σέ στενά δρομάκια, βρίσκεται 
ένα μικρό πετρόχτιστο σπίτι. Ή  
πόρτα του είναι θολωτή μέ πελεκη- 
μένες πέτρες. Τό μικρό παράθυρό 
του έχει κάγκελλα σιδερένια. "Ενα 
πέτρινο τόξο, μιά καμάρα, όπως λέ
γεται στήν Κρήτη, χωρίζει τόν 
έσωτερικό χώρο. Στό σπίτι αύτό, 
κατά τήν παράδοση κοιμήθηκε ό 

Μέγας Ναπολέων.
"Ολοι οί Γεραπετρίτες γνωρίζουν 

καί αφηγούνται τήν ιστορία αύτή 
μέ διάφορες παραλλαγές, πού δέν 
αλλοιώνουν ω σ τόσο  τό γεγονός.

"Ενα απόγευμα τού έτους 1798, 
τρία άτομα άποβιβάστηκαν στό 
ένετικό φρούριο, πηδώντας άπό 
μιά βάρκα. Ήλθαν στήν πόλη, 
όπως είπαν, γιά ν’ άποφύγουν τις 
ταλαιπωρίες τής θαλασσοταραχής 
καί γιά νά πάρουν νερό. Ό  ένας 
άπό τούς τρεις, πού είχε μέτριο 
άνάστημα, ζήτησε νά δει τόν πρού
χοντα τής πολιτείας. Παρουσιά
στηκε άμέσως ό προύχοντας Άν- 
δρέας Περουλιός, πού συνόδεψε
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τόν άγνωστο ξένο στήν περιήγησή 
του γύρω άπό τήν πόλη. "Υστερα 
τόν οδήγησε στό σπίτι πού άναφέ- 
ραμε, γιά νά τόν περιποιηθεΐ. Μό
λις μούχρωσε ήρθε ένας ναύτης 
καί είπε στόν ξένο ότι ήταν ώρα 
νά φύγουν. Ό  Περουλιός όμως ζή
τησε άπό τόν ξένο νά κοιμηθεί 
στό σπίτι του. Ό  άγνωστος επισκέ
πτης δέχτηκε τήν προσφορά τού 
προύχοντα καί διέταξε τό ναύτη νά 
φύγει. ’Αφού δείπνησαν, ό φιλό
ξενος άρχοντας υπέδειξε στόν ξένο 
νά κοιμηθεί σ’ έναν ξύλινο καναπέ 
καί ύστερα άπεχώρησε. "Οταν ξη
μέρωσε, ό Περουλιός μπήκε στό 
σπίτι όπου κοιμήθηκε ό ξένος άλλά 
δέν τόν βρήκε εκεί. Έτρεξε άμέσως 
στό μώλο. Ούτε όμως τόν ξένο βρή
κε έκεΐ ούτε τή βάρκα. Τότε κατά
λαβε πώς ό ξένος, πριν ακόμα ξη
μερώσει, έφυγε μέ τό μικρό σκάφος. 
"Οταν γύρισε στό σπίτι του ό πρού
χοντας, διέκρινε κάτω άπό τό προ
σκέφαλο τού καναπέ ένα γραμμένο 
χαρτάκι. "Υστερα άπό μέρες τού 
τό διάβασε ένας γαλλομαθής. Τό 
χαρτάκι έγραφε: Ά ν  θέλετε νά 
μάθετε ποιος ήταν ό ξένος σας, 
μάθετε ότι είναι ό Ναπολέων. 
Τήν άλλη μέρα, όταν έγινε γνω
στό τό γεγονός, όλη ή πόλη ήταν 
στό πόδι.

Ή  Τεράπετρα δέ ζηλεύει τήν 
παλιά της δόξα, τή μακρυνή της 
παντοδυναμία. Παντοδύναμη οικο
νομικά σήμερα άκολουθεΐ τό δρόμο 
τής προόδου, τό δρόμο τού πολιτι
σμού. Οί κάτοικοί της σήμερα έχε υν 
τό μεγαλύτερο κατά κεφαλή εισό
δημα στήν Ελλάδα! Είναι ή 10η 
πόλη στήν Εύρώπη στόν οικονομι
κό οργασμό. Πηγή πλούτου της 
είναι τά πρώιμα κηπευτικά. Ή  πε
ριοχή της σήμερα είναι τό πρώτο 
Ελληνικό κέντρο παραγωγής πρω
ίμων κηπευτικών. Τούτο οφείλεται 
στή γόνιμη καί εύφορη πεδιάδα 
της καί στις ειδικές κλιματολογικές 
συνθήκες, πού τήν κάνουν ένα 
άπέραντο φυσικό θερμοκήπιο. 'Ο
φείλεται όμως καί στή φιλεργία, τόν 
ακατάλυτο δυναμισμό τών Τερ/τών. 
Έχουν κατασκευάσει καλαμόπλε- 
κτους φράκτες καί πολλά θερμοκή
πια, ώστε ή παραγωγή τής τομάτας, 
καί τού αγγουριού νά είναι εξασφα
λισμένη.

Ένας φίλος μου Ρουμελιώτης 
πέρυσι, όταν είδε τή μεγάλη καί 
εντατική καλλιέργεια τών πρωίμων 
κηπευτικών καί τις τοματιές νά 
γέρνουν φορτωμένες πράσινους καί 
κόκκινους καρπούς, μοΰ είπε: Ό

Ησίοδος στή Θεογονία του μάς 
λέει δτι ή Δήμητρα παντρεύτηκε τό 
γεωργό Ίάσονα καί, προτού πάει 
στόν κάμπο τής ’Ελευσίνας, γέν
νησε σέ κάποιο άγρό τής Κρήτης, 
πού είχε οργωθεί τρεις φορές, 
τόν Πλούτο. Μέ χαρά σήμερα μπο
ρούμε νά συμπληρώσομε τήν πλη
ροφορία τού Ησιόδου. Ή  Δήμη
τρα γέννησε τόν Πλούτο στόν «έρι- 
βώλακα» καί έντατικά καλλιεργη
μένο τόπο τής Τεραπέτρας.

Αυτή είναι ή Τεράπετρα. "Οσοι 
τήν έπισκέπτονται δέν τήν ξεχνούν 
ποτέ καί όσοι τή συνέδεσαν μέ τά 
άπαλά παιδικά τους χρόνια θυμούν
ται καί τήν τραγουδούν. Ωραίους 
στίχους αφιέρωσε ό λεπταίσθητος 
ποιητής Νίκος Στρατάκης στήν 
Ιεράπετρα, πού μέ τή μνήμη καί τή 

γλυκειά νοσταλγία της ζοΰσε στήν 
’Αθήνα.

Γλυκόμου λίκνο, τή χρυσή άμ- 
μουδιά σου

τό πληρωμένο Κάστρο σου μέ 
λύτρα

τήν πρώϊμη κι' άγγουσεμένη 
φύτρα,

δλα τά νοσταλγούμε τά παιδιά
σου.

Γή ιερή καί γή Μητέρα Εκάτη, 
άπ τού πελάου τό γλαυκό σου

, , , , t ΧΡώμα
κι απο τόν κάμπο ή ψυχή γεμάτη
Θάρθει νά γείρει στό ζεστό σου

χώμα
για νά σοΰ πεϊ μέ Κάλβεια γαλή

νη«η μνημη σου γιά μάς Πάλευκοι
Κρίνοι».

Τελειώνοντας, έπιτρέψετέ μου, 
αγαπητοί αναγνώστες, μιά εξήγηση 
γιά τήν έργασία αύτή. Δέ μίλησα 
γιά τή Τεράπετρα ώς αρχαιολόγος 
καί ιστορικός. Δέ μίλησα μέ τις 
λεπτομέρειες τής έπιστήμης. Α 
πλώς έβγαλα άπό μέσα μου δ,τι έχω 
άποταμιεύσει καί μοΰ έχει μείνει 
πίστη, θαυμασμός καί λατρεία γιά 
τήν πόλη. Καί τής τό πρόσφερα 
θυμίαμα προσευχής. Έπιτρέψετέ 
μου άκόμα νά κλείσω τήν έργασία 
αύτή—τό νοιώθω τόσο ανάγκη—μέ 
τούς στίχους τού ποιητή:

'Αρχόντισσα Τεράπετρα, σοΰ 
γραψα δ,τι θυμήθηκα 

κι' δσα έλαχε—ασφαλώς πολλά 
—παινάδια σου καί τ’ άφησα, 

δέν είναι θεληματικά σοΰ λέω 
πού τ’ άψήφισα 

είναι πού τά χω στήν καρδιά, μά 
δέν τ’ άνιστορήθηκα.
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Ε ίναι παρατηρημένο ότι σέ 
κάθε τι παληό, είτε άνθρωποι 
είναι, εΐτε χαμένες πατρίδες, 
κρύβεται πάντοτε κάτι τό ξέ

χωρα ωραίο καί νοσταλγικό, πού 
δίνει την αίσθηση του έξιδανικευμέ- 
νου στην προοπτική τοΰ χρόνου. Σή
μερα όμως, ό κόσμος άλλαξε όλότελα 
καί πέρασαν πια έκεϊνα τά χρόνια 
πού οί άνθρωποι είχανε περισσότερη 
ευαισθησία, ρομαντισμό, άπλότητα 
καί πνευματικά ένδιαφέροντα, στοι
χεία πού δημιουργούν τις ιστορίες 
των λαών καί διαλαλοΰνται στην 
συνέχεια σ’ όλο τον κόσμο.

Λίγοι άνθρωποι, λοιπόν, ξέρουνε 
κατά πού πέφτει ή παληά Μηχανιώ- 
να, ή όποια ύστερα μάλιστα άπό τον 
πό>εμο, πού ρήμαξε την ’Ανατολή, 
σβήστηκε όλότελα τό φώςπού θαμπό- 
φεγγε αντίκρυ στην Κωνσταντινού
πολη, στην Κυρικηνή Χερσόνησο.

'Η  Παληά Μηχανιώνα βρισκόταν 
στο βορειότερο μέρος τής ανατολικής 
παραλίας τής Χερσονήσου τής Κυζί- 
κου, στην Προποντίδα. "Ενας με
γάλος μώλος προφύλαγε τη Μηχα
νιώνα άπό τον βόρειο άνεμο καί άπό 
τον «σορόκο». Κάτι τό πολύ ειδυλ
λιακό ήταν οί βρύσες τού χωριού. 
Τη μία την έλεγαν Λεϋκο. Είχε 
σκαλοπάτια καί οί κάτοικοι κατέ
βαιναν μέσα στη γή γιά νά γεμίσουν 
τις λαίνες. Την άλλη την έλεγαν 
Βρυσούλα, πού είχε καί τό πιο καλό 
νερό. Στά βορεινά τού χωριού ήταν 
ή περίφημη βρύση τού Κουτσιαντά, 
πού ήταν διπλή καί έβγαζε τό πιο 
πολύ νερό. Ή ταν έργο Βυζαντινής 
εποχής, καθώς μαρτυρεί ή σκαλι
σμένη χρονολογία 625 μ.χ.

’Αντίκρυ άπό τη Μηχανιώνα, καί 
σέ μικρή σχετικά απόσταση, βρί
σκονταν καί τρία νησάκια. Τό Νησί 
ή 'Αγιαντρέας, τό Μέξα καί ή Έληά 
ή "Αϊ Γεούργης.

Στήν περιοχή τής Μηχανιώνας 
υπήρχαν παλαιότερα 40 μοναστήρια 
καί έκκλησίες, πράγμα πού σημαί
νει, ότι ολόκληρη ή περιφέρεια βρι
σκόταν σέ μεγάλη ακμή κατά τούς 
Βυζαντινούς καί μετέπειτα χρόνους.

Ά π ’ όλα τά μοναστήρια τής Μη
χανιώνας, τά πιο όνομαστά ήταν τά 
δύο Μοναστήρια τής Φανερωμένης. 
Τό ένα βρισκόταν στήν περιοχή τής 
Λαγκάδας κάπου 4 ώρες μακριά άπό 
τή Μηχανιώνα καί τό άλλο, λίγα μέ
τρα έξω άπό τό χωριό. Τό Μοναστή
ρι τής Λαγκάδας ήταν στήν άκρη 
μιας μαγευτικής κοιλάδας, πού ήταν 
κατάφυτη άπό δρΰς, όξυές, κουμα-
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ριες, καστανιές καί δροσόλουστη άπό 
γάργαρες πηγές. Στο Μοναστήρι 
αύτο υπήρχε μια πολύ παληά εικόνα 
τής Θεομήτορος. Προ αιώνων —ανα
φέρει ή παράδοση—αυτή ή θαυμα
τουργή εικόνα βρισκόταν στο ιστο
ρικό Κουρσουλί, χωριό απέναντι άπό 
τό νησί του 'Αγιαντρέα, στα χέρια 
μιας γυναίκας. Έ π ί είκονομαχίας ή 
γυναίκα αύτή τήν έρριξε στή θάλασ
σα καί ή εικόνα στάθηκε όρθια έπά- 
νω στα κύματα, καί ήρθε στήν Πέ- 
ραμο. ’Εκεί κοντά υπήρχε μοναστήρι 
με μοναχούς. Κάποιος απ’ αυτούς 
τήν ώνειρεύθηκε καί μετέβηκε στήν 
παραλία, τήν βρήκε, τήν πήρε καί 
τήν μετέφερε στο μοναστήρι.

"Ομοια εικόνα, άλλα πιο μεγάλη, 
ήταν στο άλλο μοναστήρι τής Φανε
ρωμένης, πού βρισκόταν πιο ποντά 
στη Μηχανιώνα. Καί τις δυο εικόνες 
τις έ'λεγαν «Παναγία ή Φανερωμένη» 
γιατί, κατά τήν παράδοση, είχαν 
«φανερωθή» στον τόπο ακριβώς πού 
χτίστηκαν τά μοναστήρια. Κατά τήν 
ίδια παράδοση, οί παληές αύτές ει
κόνες είναι ζωγραφισμένες μέ τό 
χέρι τού ’Αποστόλου Λουκά. Είναι 
και οι δυο όμοιες στή μορφή, γιαυ- 
τό λέγονταν καί «αδερφές». ’Αλλά 
γιά νά διακρίνωνται, ή μία είχε τήν 
ονομασία «Φανερωμένη» κι’ ή άλλη 
«Παναγία ή Μεγάλη», γιατί ή εικό
να της ήταν μεγαλύτερη άπό τήν 
άλλη. Ή  πιο μικρή βρίσκεται άπό 
χρόνια τώρα στο Πατριαρχείο. Ή  
δεύτερη είχε μεταφερθή, υστέρα άπό 
τήν καταστροφή τού 1922, στήν 
Αιδηψό τής Εύβοιας καί άπό έκεΐ 
τό 1923 στήν Νέα Μηχανιώνα, όπου 
βρίσκεται καί δέχεται προσκυνητές 
απ όλη τήν Ελλάδα, κατά χιλιάδες 
όλη τή χρονιά, ιδιαίτερα όμως στο

πανηγύρι της, κατά τά έννηάμερα 
τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, στις 
23 Αύγούστου.

Καί οί δυο εικόνες τής Παναγίας 
Φανερωμένης είναι θαυματουργές 
καί θεράπευαν μέ πρωτότυπο τρόπο 
τούς πιστούς Χριστιανούς. Τά θαύ
ματα τής Παναγίας τής Μεγάλης, 
πού βρίσκεται σήμερα στη Νέα Μη
χανιώνα είναι πολλά. Μερικές δεκά
δες τέτοια θαύματα άπό διάφορα 
άτυχήματα καί χτυπήματα τής μοί
ρας θυμούνται γέροι καί γρηές τής 
Χ· Μηχανιωνας καί τά διηγούνται 
μέ πολλές λεπτομέρειες, άλλα καί 
μέ βαθύ σεβασμό.

Η Νεα Μηχανιώνα συνδέεται μέ 
την Θεσσαλονίκη μέ λεωφορεία καί 
η απόσταση είναι 30 χιλιόμετρα πε
ρίπου. Βρίσκεται σέ έξαίρετη τοπο
θεσία γιατί έχει άνοιχτό θαλάσσιο 
ορίζοντα, με θαυμάσια θέα προς τήν 
Κατερίνη καί τον Πλαταμώνα καί 
με τον αγέρωχο "Ολυμπο κατάντι- 
κρύ της. Τό κλίμα της επίσης είναι 
άριστο, γιατί δέν έχει καθόλου υγρα
σία.

Εδώ καί χρόνια τώρα οί κάτοικοι 
τής Νέας Μηχανιώνας, μέ τήν ιδι
αίτερη φροντίδα μερικών δραστή
ριων καί φλογερών παλαιών Μηχα- 
νιωτών, βάλθηκαν νά κτίσουν περι- 
καλή Ναό στήν Θεοτόκο, γιατί ό 
παληός ναός, πού είχε κτισθή μέ 
τήν εγκατάστασή τους στήν νέα 
αύτή θαλάσσια περιοχή, ήταν πλέον 
ετοιμόρροπος. Γιά τήν ολοκλήρωση 
τού όλου έργου συμπαρίστανται όχι 
μόνον οί άδελφότητες τών Μηχανι- 
ωτών, άλλά καί όλων τών ευσεβών 
προσκυνητών τής θαυματουργικής 
εικόνας τής Παναγίας.

) ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ τού περασμένου 
αιώνα, είχε γεννηθεί ό Μπάρμπα 
Θανασης. Δεν ξέρω αν ήταν πολύ 
ψηλός καί όμορφος, γιατί άπό τότε 
πού τον γνώρισα είχε περάσει τά 
70. Πάντα ό ίδιος, γερτός, μέ ψα
λιδισμένα γενεια, ύφαντό πουκάμισο 
ριγωτό, χωρίς γιακάδες, μουστάκι 
ψάρι στριφτό καί μαύρη τραγιάσκα. 
Στα μούτρα σωμένος, όταν μάσαγε 
ακουμπαγε η μύτη στο σαγόνι. 
Κάτι φορές, ξαπλωνόταν έξω άπό 
το σπίτι του όταν είχε λιακάδα, 
έροιχνε τήν τραγιάσκα στά μάτια καί 
τραγούδαγε. Πολέμησε τσολιάς τό 
12—13 στο Μπιζάνι καί όλο άνα- 
μνήσεις ήταν.

Θυμόταν ακόμα όλα τά ονόματα 
τών «μεγάλων» τής Μονάδας του 
από Δεκανέα μέχρι Μέραρχο.

Τού Υπομοιράρχου 
κ. Παν. Γ ε ω ρ γ α κ ό π ο υ λ ο υ

Πόσες φορές δέ μας είχε είπή 
για τα κατορθώματα τά δικά του 
και τού λοχου του. Πηγαίναμε εκεί 
στην αυλή πούταν ξαπλωμένος, όταν 
ήμαστε παιδιά τού Σχολειού καί 
όταν μάς έλεγε γιά τον πόλεμο, 
άγνάντευε μακρυά, πέρα κατά τά 
κοντοβούνια. Βύθιζε τό βλέμμα του 
έτσι, που έλεγες ότι προσπαθούσε 
νά τρυπήσει τό παρελθόν γιά νά 
βγάλει άναμνήσεις, πολλές άναμνή- 
σεις καί μέ τά χέρια του χτύπαγε τό 
μπαστούνι κατάχαμα. Σάν έλεγε 
γιά άνδραγαθΐες καί νίκες χτύπαγε 
δυνατότερα το μπαστούνι, άγρίευε τό 
μάτι του το θολωμένο άπό τά χρόνια 
καί άνασήκωνε τό κεφάλι. Καί σκε
φτόταν κανείς τί διαολοφυλή είμα
στε εμείς οι ' Ελληνες πού σάν άκοΰ- j 
με για πόλεμό καί νίκες άφηνιάζουμε 
καί τεντονόμαστε σάν άλογα. "Ας 
είναι. Είχε κρεμασμένη καί τή φω
τογραφία τού τσολιά στον τοίχο.

Είχε παντρευτή τή θεία Μηλιά, · 
πούταν καθώς έλεγαν οί γεροντότε- 
ροι πολύ όμορφη καί ό μπάρμπας ; 
τήν έκανε κλεφτή. Τή βούτηξε άπό 
τό χωριό καί τήν πήγε στήν ντελη- 
ζιά πουχε τή στάνη του ό Μπάρμπας. 
Τραβήξανε γκράδες τά άντίπαλα 
μέρη, άλλά πέρασε τού Μπάρμπα 
Θανάση.

"Ολο μαύρα φορούσε ή θειά, μιά 
σταλα πρόσωπο φαινόταν μέσα στο 
μαντήλι. 'Όταν πήγαινε νά άσπα-

Ι<ΓΓΟ |Η Κς
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στεΐ καμμιά νύφη ή γαμπρό στήν 
εκκλησία έρριχνε άνάριχτα στο κε
φάλι άσπρο χερομάντηλο.

Ό  γιος της, ό ’Αλέξανδρος πήγε 
στη Χωροφυλακή, μά σκοτώθηκε 
στήν ’Αλβανία, δταν ιδρύθηκε ή 
Διοίκηση Χωροφυλακής στήν Κο- 
ρυτσά. "Ηρθαν μετά άπό χρόνια τά 
χαρτιά στον πατέρα του.

«Άπονέμομεν εις τον ’Αλέξαν
δρον......... τό χρυσοϋν Άριστεΐον
’Ανδρείας καί τον βαθμόν του ’Ενω
μοτάρχου μεταθανατίως».

’Έτσι έμεινε ό μπάρμπας Θανά
σης καί ή θειά σάν κούτσουρα στον 
τοίχο άκουμπισμένα, μέ τό άριστεΐο 
άνδρείας του γιου χωρίς τό γυιό. 
’Έλεγε δλο τραγούδια του πολέμου 
καί της νίκης «μπήκανε οί Τούρκοι 
μπήκανε στοϋ μπιζανιού την πόρτα 
κ.λ.π.».

Είχε φιλίες ό Μπάρμπας πάντοτε 
μέ τό Νωματάρχη τού χωριού. 
Ποιος ξέρει μπορεί μέ τή θωριά του 
να έβλεπε τό μοναχογυιό του, να 
τού πέρναγε ό πόνος τού άμοιρου. 
Θυμάμαι μια φορά πού πέρναγε άπό 
την αύλή ό Νωματάρχης καί είδε

τό Μπάρμπα νά τραγουδάει, πήγε 
κοντά του, χαιρετήθηκαν καί συζή
τησαν πολύ ώρα. ' Η θειά κυνήγαγε 
ένα γουρούνι νά τό δέση δπως έλεγε 
ή διαταγή τού Νωματάρχη, άλλά 
πού νά τό πιάσει. Σάν νά τοχες 
όρμηνεμένο τό παντέρμο πήγε δί
πλα στο μπάρμπα καί στο Νωμα
τάρχη.

—Γιατί δέν τό δένετε τό γουρούνι 
μπάρμπα Θανάση, δπως λέει ή δια
ταγή; Ξεροκατάπιε ό μπάρμπας, 
άνασηκώθηκε, έβαλε τό ένα αυτί 
μέσα στη χούφτα καί είπε στο Νω
ματάρχη. «Δέν άκούω καπετάνιε 
μου τί μοΰ λές, άπό τά κανόνια τού 
Μπιζανιού κουφάθηκα».

— Κατακαημένη πατριωτοσύνη 
πώς κορδονόμαστε δλοι γιά σένα 
καί υστέρα σέ πουλάμε γιά ένα 
σπειρί φακή.

—'Ο Νωματάρχης γέλασε. Χτύ
πησε τον Μπάρμπα στήν πλάτη 
χαϊδευτικά καί έφυγε.

—Ξέρετε ρέ παιδιά τί καλό παιδί 
είναι τούτος ό Νωματάρχης; Μάς 
έλεγε ό μπάρμπας δταν πήγαμε μετά

τήν έπίσκεψη τού άστυνόμου στήν 
αύλή γιά παιγνίδι.

—Νά προχτές άφηκε ελεύθερο 
μέ τον Είρηνοδίκη, τον Κωνσταντή 
τό Μαντά πουχε κλέψει μιά γίδα τού 
μπάρμπα του τού Γερότσιαλτα. Τήν 
είχε κλέψει καί τήν είχε βάλει σέ μιά 
τρύπα στο κακοπέτρι, άλλά ό Γερο- 
τσιάλτας τή βρήκε.

—Φτοΰ κέρατά άνιψιέ, φτοΰ σου, 
τον έκανε τον Κωνσταντή δλο σάλια 
στά μούτρα στή μέση στήν άγορά. 
Μαζεύτηκε κόσμος, ό Νωματάρχης 
καί ό Είρηνοδίκης.

—Δέν ντρέπεσαι Κωνσταντή νά 
κλέψεις τή γίδα, δέν ντρέπεσαι, δέν 
κοκκινίζεις πού σέ έφτυσε ό μπάρ
μπας σου, έγινες ρεζίλι κακομοίρη 
τουπέ ό Νωματάρχης.

—Κι’ ό Κωνσταντής μαζεύτηκε 
σάν σουπιά καί είπε στον ’Αστυνόμο.

—Τά σκούπισα μέ τό μανίκι μου 
τά σάλια τού μπάρμπα μου καπε
τάνιε μου άπάνω τάφηκα; Μοναχή 
της ήρθε ή γίδα στή στάνη μου δέν 
τήν έκλεψα.

—Σκέφτηκε, σκέφτηκε ό Νωμα
τάρχης μέ τον Είρηνοδίκη, τί νά τό 
κάνουν τό δικαστήριο καί τί νά κάνη 
ή ποινή στο Κωνσταντή πού αισθα
νόταν τήν ντροπή δσο καιρό ήταν 
τά σάλια στο πρόσωπό του.

Φύγε άπό δώ, τουπέ ό Νωματάρ
χης καί αν κάνεις πίσω τέτοια δου
λειά θά σέ πάω δεμένο.

—’Έζησε κάμποσα χρόνια άκόμα 
ό Μπάρμπα—Θανάσης καί ή θειά. 
Χωρίς άρρώστεια πέθανε ό Μπάρ
μπας τό Ιδνταύγουστο. Μέ τούς 
πρώτους πήγε στο σπίτι ό Νωμα
τάρχης ό φίλος του καί σάν τον είδε 
ή θειά έσκουζε περισσότερο και 
κείνος έκρυψε ένα μακρύ δάκρυ. 
Μετά άπό δυο μήνες πέθανε καί ή 
θειά άπό τήν πίκρα καί τον πονο.

—'Ο Νωματάρχης μέ τούς Χω
ροφύλακες τού χωριού, ό Δάσκαλος 
καί ό Είρηνοδίκης έβαλαν λεφτά καί 
έφτιαξαν ένα μ.αρμά.ρινο Σταυρό 
πάνω στον τάφο τού μπάρμπα Θα
νάση. Δέν έχω άκόμα καταλάβει 
αν ή πράξη αύτή τού Νωματάρχη 
είναι μιά απλή πράξη άπό φίλο γιά 
φίλο ή ένα θεάρεστο χρέος γυιοΰ 
προς πατέρα.

—’Έτσι δμως πού τον έβλεπαν 
οί χωριανοί νά τοποθετεί μέ τους 
μαστόρους τό Σταυρό στο τάφο 
τού Μπάρμπα, φάνταζε στά μάτια 
τους σάν τον σκοτωμένο στά βουνά 
τής σκλαβωμένης Κορυτσάς ’Ενω
μοτάρχη ’Αλέξανδρο............



Ή  αύστηρή νηστεία 
τοΰ 15αύγουστου

Από τ ις  πρώτες μ ε τα χ ρ ισ τ ια η -  
κές εκατονταετηρίδες, ό Δ εκαπενταύ- 
γονστος γ ιορταζόταν μέ μεγάλη  επ ι
σημότητα . "Ολοι ο ΐ ορθόδοξοι λαοί 
κρατούσαν αληθινό πένθος γ ια  την 
Κ ο ίμ ηση  τής Θεοτόκον. Ή  «λύπη» , 
όπως ονομάζανε τότε την 'έναρξη 
τής νηστείας, άρχιζε, καθυος σήμερα, 
την πρώ τη  Α ύγουστον 'καί τελείωνε 
τα  μεσάνυχτά  τής δεκάτης τετάρ - 
της. Σ ’ όλο αυτό τό δ ιάστημα , οί 
π ισ τ ο ί τρώγανε δυο φορές μόνο τό 
εικοσ ιτετράω ρο, λ ίγ α  ξερά κουκ ιά  
βουτηγμένα στο ξύδι κα ί σ τ  άλάτ ι 
κ ι ένα κ ομμ ά τ ι κριθαρόψωμο. ’Ακό
μ α  κα ί τό νερό προσπαθούσαν μ ερ ι
κο ί να το αποφύγουν, στερώντας 
έτσ ι τον εαυτό τους όσο μπορούσαν  
απο κάθε απαρα ίτη τη  ανάγκη, «πού  
τρεφει το  φθαρτό κα ί πρόσκα ιρο  
σώ μα» . Κανένας δεν παραπονιόταν  
γ ι αυτό κα ι κανένας δεν έβαζε κρυφά 
στο  στόμα  κά τ ι το απαγορευμένο. 
Γ ια τ ί όλα γ ινόντουσαν μέ αληθινή 
π ίσ τη  κα ί με τή δ ική  τους αποκλει
σ τ ικ ή  θέληση.

Μόνο κατά  την έκτη μέρα, επειδή 
μεσολαβούσε ή γ ιορ τή  τής Μ ετα- 
μορφωσεως τού  Σωτήρος, επ ιτρε
πόταν απο την ’Ε κκλησία ή ίχθυο- 
φαγια,^ όπως ακριβώ ς γ ίν ετα ι κα ί 
στην εποχή μας. Κ α ί πάλ ι, όμως, 
τό μεγαλύτερο μέρος τού  λαού άπό- 
φευγε να φάει ψάρι. Γ ια τ ί τό θεω
ρούσε αμάρτημα  νά διακόψει τή  νη 

στε ία  τον. Συνέχιζε, λοιπόν, νά κ α τα 
βροχθ ίζει τά  κουκ ιά  του κα ί τό κρ ι
θαρόψωμό του, μέ  μεγάλη  χαρά κα ί 
ικανοποίηση . Τό περίεργο ήταν πώς 
δεν α ισθανόταν τήν παραμ ικρή  εξάν
τληση.^ Οί αγρότες πήγα ιναν στ ις  
δουλείες τους τελεία  νηστ ικο ί, ο ί 
έμποροι στά  μ α γα ζ ιά  τους, ο ί έργά- 
τες  ̂σ τ ις  ο ικοδομές τους, ο ί ναυτικο ί 
σΤα̂  καραβ ια  τους. Ό  ρυθμός τής 
ςωής δεν αλλαζε καθόλου. Κ α ί νά 
σκεφ τε ϊ κάνεις, πως ο ί Β υζαντινο ί 
ήταν^ καλοφαγάδες κα ί πότες, όλο 
τον άλλο καιρό.

Τά πανηγύρια τής Παναγίας
Ολο τον Δ εκαπενταύγουστο, άν- 

τ 6εβ> γυναίκες, π α ιδ ιά , νέοι, γέροι 
κα ί γριές, πήγα ιναν δυο φορές τή μ έ 
ρα στήν εκκλησ ία : Μ ιά τά  χαοά- 
μα τα  κα ι μ ια  το δειλινό, γ ιά  νά προσ 
ευχηθούν μέ αληθινή κ α τά νυ ξη 'κ α ί 
ν αχονοονν τούς νπέροχονς ψαλ- 
μονζ α.710 τις μελωδίχές φωνές των 
Βυζαντινώ ν ψαλτάδων—φωνές « πον 
άγγ ιζαν  τό θρόνο τού Θεού». Μόλις, 
°μ·ως,' ξημέρωνε ή 15η Α ύγούστου, 
όλος ό κόσμος, μ ετά  τήν πρω ινή λ ε ι
τουργ ία  κ ι αφού έπαιρνε τό ά ντ ί- 
δωρο τον απο τό χέρι τού  παπά , 
ετιεφχε μ ε  χα μονχρα αχό φ αγοπότι 
χα ι οχ ις δ ιαοχεδαοεις, μ έ  άποχέ-

λεσμα  ν’ αρρωσταίνουν ο ί π ερ ισσό 
τεροι. Τότε ακόμα, ο ί άνθρωποι δέν 
ξερανε πως μ ετά  από τέτο ια  εξαν
τλη τ ική  νηστε ία  τά  γεύματά  τους 
επρεπε να ε ίνα ι ελαφρα. ’Έ τσι, γ ινό - 
ντουσαν πολλές «συγκοπές» , «απο 
π ληξ ίες»  κ ι ενα σωρό άλλα παρό
μο ια , που γεμ ίζουν τά χρονικά τής 
εποχής εκείνης. Μέ τον 'καιρό, β έ
βα ια , κατάλαβαν τήν α ιτ ία  τών αλ
λεπαλλήλων θανάτων κ ι άρχ ισαν νά 
περιορίζουν κάπως τή δ ικα ιολογη 
μένη τους λα ιμαργ ία .

Μετά τήν άλωση τής Κ ω νσταντι
νουπόλεως, ό λαός εξακολουθούσε, 
να νηστεύει ολο τον Δεκάπενταύ- 
γουστο , μέ περ ισσότερη εύλάβεια  
κ ι αυστηρότητα . Γ ιατ ί, έκτος πού - 
θελαν να τ ιμήσουν μ έ  τον τρόπο αυ
τό τήν Π αναγία, θέλανε ακόμα ν’ 
αποδείξουν στους κατακτητές δ τ ι 
τ ίποτα , δέν μπορούσε νά τούς κάνει 
ν αλλάξουν τό θρησκευτικό τους 
συνα ίσθημα. Τό ίδιο συνέβαινε κα ί 
στην κυρίως Ε λλάδα , στήν Πελο
πόννησο, στήν Μ ακεδονία, στήν ’Α
θήνα, σ τα  νησ ιά  τού  Α ιγαίου κα ί 
οπού άλλού υπήρχαν  "Ελληνες χρ ι
στ ιανο ί. Σ την Αθήνα, ιδ ια ίτερα , 
ό Δ εκαπενΐαύγουστος γ ιορταζόταν  
μ ε_ μεγάλη  ευλαβεια. Τήν ήμερα τής 
15ης, ανήμερα δηλαδή τής Πανα-

ΤΟ Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο
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γ ιάς , γ ινόταν περίφημο πανηγύρι 
στους λόφους γύρω από την Α κρό
πολη. Π ανηγύρι, που θύμιζε τά μ ε 
γάλα Βυζαντινά χρόνια. Πρέπει να 
σημειώσουμε εδώ, δτι ό Μωάμεθ ό 
Β' ό άλωτής τής Κωνσταντινουπό
λεως, «έφάνη άνεξίθρησκος προς 
τους "Ελληνες εύνοιαν εις την πόλιν 
τών ’Αθηνών». Βέβαια, παρ ’ όλη 
την έννοια αυτή, ό ναός τον Παρθε
νώνα «κα ί πάντες οι οπωσδήποτε 
έξέχοντες χρ ιστ ιαν ικο ί ναοί, μεταξύ  
τών όποιων κα ι ό καθεδρικός ναός 
τής Μ ητροπόλεως ’Αθηνών, ό επ ι
λεγόμενος «καθολικός», μετεπο ιή - 
θησαν εις μουσουλμανικά τεμένη, 
εξαιρέσει μόνον τοϋ ναοϋ τον ’Αγίου 
Γεωργίου, δστις εύρίσκετ ο εντός 
τοϋ Θησείου. Πιθανώς δε τον ναοϋ 
τούτου έφείσθησαν οι Τούρκοι, δ ιότι 
παρ’ αύτοϋ υπήρχε κα ι Μονή τοϋ  
Ά γιου  Γεωργίου». Αυτά αναφέ
ρουν ο ί διάφοροι ιστορικοί.

Γερή δωροδοκία 
τών Τούρκων

Πρέπει νά σημειώσουμε, δ τ ι τον 
"Αη Γ ιώργη, δχι μονάχα τον έτρε
μαν, αλλά κα ί τον σέβονταν ο ί σα - 
ρικοφόροι. Παρ’ δλα αυτά, δεν αφ ι- 
ναν νά τον πανηγυρίσουν, παρά μ ο 

νάχα μ ια  φορά τό χρόνο, τη  μέρα  
τής γ ιορτής του. Αλλά κ ι αυτό 
έπειτα από μεγάλη δω ροδοκ ία .... 
Ή  αλήθεια ε ίνα ι πώς ο ί Α θηνα ίο ι, 
γ ιά  νά πετύχονν τό σκοπό τους, γ ιά  
νά μπορούν νά λειτουργούν ο ί εκ
κλησίες δποτε έπρεπε, πρόσφεραν 
πολύτιμα  δώρα στον δισδάρη (Τ ούρ
κο φρούραρχο)  κα ί στον βοεβόδα 
(Τούρκο δ ιο ικη τή ), πού αρχίζανε 
από λάδι, σταφ ίδες κα ί σύκα κι 
έφταναν σ τ ’ ασημένια  γρόσ ια  καί 
τό χρυσάφι.

Οί Α θηνα ίο ι κα ί ο ί περισσότεροι 
'Έλληνες, δυο φορές τό χρόνο γ ιόρ 
ταζαν στο ύπα ιθρο : Μ ιά τό Π άσχα 
κα ί μ ιά  τής Π αναγίας. Τις 14 πρώ 
τες μέρες τοϋ Α ύγουστον, τ ις  περ
νούσαν με αυστηρή νηστεία . ’Αλλά 
ανήμερα τής γ ιορτής τής Κ ο ιμ ή 
σεως τής Θεοτόκου, δλος ό χ ρ ισ τ ια 
νικός κόσμος άνέβαινε ατούς λόφους 
τής Ά κροπόλεως κα ί δ ιασκέδαζε  
με τή ψυχή του. ’Έ τρωγε, έπινε, 
χόρευε, τραγουδούσε ώς άργά τό 
βράδυ.

ΎΗταν μ ιά  μέρα «άληθινής ελευ
θερίας», επειδή οί Τούρκοι «κάναν 
τά στραβά μ ά τ ια » , αφού είχε πέσει 
προηγουμένως γερό «μπ α ξ ίσ ι» . Κ α 
τά τό 1672, ό ’Ιησου ίτης Βαβίνος, 
πού έζησε άρκετό δ ιάστημα  στον

Τό όραμα του Δισδάρη

Τό 1812,στή  γ ιορ τή  τής Π αναγίας 
ο ί Τούρκοι δρμησαν στο άρχοντικό  
τοϋ Νικηφόρου Κουρτελά, τό όποιο  
βρισκόταν κάπου κοντά στο Θησείο, 
κ ι έπ ιασαν καμμ ιά  ε ικοσαρ ιά  Α θη
ναίους, επειδή προσεύχονταν κρυφά 
στήν Π αναγιά τή μέρα τής μεγάλης 
γ ιορτής της. Αυτοί πού π ιάστηκαν, 
ήταν δλοι πλούσ ιο ι προεστο ί κα ί 
τδλεγε ή καρδιά  τους. Ούτε μ ιά  
στ ιγμ ή  δεν σκύψανε τό κεφάλι.

—Κάντε μας δ ,τ ι θέλετε! ε ίπαν  
στούς Τούρκους. Κ ρεμάστε μας, 
κομματιάστε  μας κα ί δώστε τά  
κρέατά μας στούς σκύλους. Θά πε- 
θάνονμε ήσυχοι δτι κάναμε τό κα 
θήκον μας απέναντι στήν Π αναγιά  
μας.

Οί Τούρκοι, βέβα ια τούς κλε ίσα 
νε σέ βαθύ μπουντρούμ ι κα ί τούς 
άφήκαν εκ ε ί νηστικούς κα ί δ ιψα- 
σμένους. Σ το τέλος, δμως, άγνωστο  
γ ια τ ί, τούς λευτέρωσαν δλους, χωρίς 
νά πάρει κανείς τους ούτε μ ισό  
γρόσ ι. Λ έγεται πώς ό δισδάρης 
(Τούρκος Φρούραρχος)  είδε σ τ ’ 
όνειρό του τή Θεοτόκο κα ί τον δ ιέ
ταξε ν’ αφήσει δλους τούς Α θηνα ί
ους λεύτερους, αλλ ιώ τικα  θά τον τ ι 
μωρούσε α υστη ρά ! Κ ι αυτός τρο 

’ΉΦη, έΦιμα, λαϊκές 
παραδόσεις και συνή
θειες τών Ελλήνων 
γιά τήν γ ι ο ρ τ ή  τής 
Π α ν α γ ί α ς  άπό τήν 
άλωση τής Κωνσταν
τινουπόλεως μ έ χ ρ ι  
τήν άπελευθέρωση.

Τοΰ κ.
Γ ι άννη  Ί ω α ν ν ί δ η  

Δημοσιογράφου - Λογοτέχνη

τοπο μας, γράφει αναμεσα στ  
άλλα κα ί τά παρακάτω : «Ή  ’Αθή
να, ο ’Άθως κ ι ή Κωνσταντινούπολη, 
είνα ι ο ί έδρες ή μάλλον, τά  προπύρ
γ ια  τής ελληνικής ορθοδοξίας». 
Α πορεί, ωστόσο, πώς τά  καταφέρ
νουν οί ’Αθηναίοι, νά γιορτάζουν  
μπροστά  στά  μ ά τ ια  τών Τούρκων. 
«Δεν καταλαβαίνω  — αναφέρει — 
πώς είνα ι δυνατόν ο ί Α θηνα ίο ι νά 
έχουν τόσες ελευθερίες τήν ημέρα 
αυτή (τή ς  Π αναγίας), ενώ είνα ι 
γνωστό πώς ο ί Τούρκοι αντιπαθούν 
τον Κλήρο, κα ί ιδ ια ίτερα, κάθε εκ
δήλωση χρ ιστιανική . Πληροφορή- 
θηκα δτι τόσον ο Φρούραρχος, δσο 
κα ί ό δ ιο ικητής, πληρώνονται άδρά 
άπό τούς προεστούς τής πόλεως. 
’Αλλά, τό νά επιτρέπουν στούς 
'Έλληνες νά λιτανεύουν τις εικόνες 
τους, νά φορούν ο ί ιερείς τά  άμφ ιά  
τους κα ί νά ψάλλουν στή μέση τοϋ 
δρόμου κα ί μπρος στά  τζαμ ιά  τους, 
μοϋ είνα ι τελείως ακατανόητο, γ ια τ ί 
γνωρίζω  καλά τούς απα ίσ ιους αυ
τούς φονιάδες».

μοκρατήθηκε κα ί τούς άφησε. Τέ
το ια  π ερ ισ τατ ικά  έχουμε πολλά άπό 
τήν εποχή τής Τουρκοκρατίας κα ί 
θά μπορούσε νά γεμ ίσε ι Κανένας 
τόμους ολόκληρους, αν ήθελε νά τά  
συγκεντρώσει.

Μετά τήν άπελευθέρωση

Ό  πρώτος Δ εκαπενταύγουστος, 
μετά  τήν άπελευθέρωση τής 'Ελλά
δος, υπήρξε ασύγκριτος. Σ τήν π α 
λ ιά  ’Αθήνα, δπως κα ί στήν υπόλοιπη  
χώρα, δλες ο ί εκκλησίες κα ί τά  ξω κ- 
κλήσ ια , δλοι ο ί ναοί κα ί τά  ναΐδρ ια , 
πού ήταν άναγερμένα σ τ ’ όνομα 
τής Θεοτόκου, άστραφτοκοποϋσαν  
άπό τις φλόγες τών κεριών κα ί 
τών καντ ήλιων κα ί αντιλαλούσαν  
άπ ’ τ ις χαρμόσυνες φωνές τών ψαλ
τάδων κα ί τοϋ λαού. Τή μέρα τής 
Π αναγιάς, γ ίνηκε μ ιά  μεγαλειώ δη  
λ ιτανεία  στούς αθηναϊκούς δρόμους 
μ ’ επ ικεφαλής τήν εικόνα τής Πα
ναγίας τής Ά θην ιώ τισσας. ΤΗταν 
ή πρώτη λεύτερη γ ιορτή  γ ιά  ’Εκείνη.
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h i m
'Έ ν α  σ χ ε δ ό ν  ά γ ν ω σ τ ο  

ισ τ ο ρ ικ ό  γ ε γ ο ν ό ς  π ο ύ  

σ υ ν ε τ ά ρ α ξ ε  τ ή ν  μ ικ ρ ή  

Ε λ λ η ν ι κ ή  κ ο ιν ω ν ία  

τ ο ύ  π ε ρ α σ μ έ ν ο υ  

α ιώ ν α .

Π α ν α γ ι ώ τ η  Πα πα ν τ ων ί ο υ  
Ανθ/στοΰ Χωροφυλακής

Πολλά πληθη προσκυνητών θά 
συγκεντρωθούν τό Δ εκαπενταύγου- 
στο στο Α ίγα ιοπελαγίτ ικο Ιερό νησ ί 
τής Τήνου^ γ ιά  νά γ ιορτάσουν μ έ  κ α 
τάνυξη κα ι μεγαλοπρέπεια  τή γ ιορτή  
τής Κ οιμήσεω ς τής Θεοτόκου. ‘Από 
το ήσυχο κα ι όμορφο λ ιμ άν ι του θά 
κανουν μέ  τα πόδια  τό 5'λεπτό άνη- 
φορικό τους οδοιπορικό, ανεβαίνον
τας σ ιγ ά —σ ιγά  κα ι ευλαβικά, γ ιά  νά 
πάνε στη  δεύτερη π η γή  τοϋ Σ ιλω άμ , 
όπως πολύ ορθά χαρακτηρ ίσ τηκε τό 
Ιερό καθ ίδρυμα τής Ε υαγγελί

στρ ιας, ̂ γ ια  να προσκυνήσουν τήν 
Π αναγία. Γ ια μ ια  ακόμη φορά θά 
προσέλθουν εκ ε ί επ ίσης γ ιά  νά π ά 
ρουν μέρος στον επ ίσημο εορτασμό, 
εκπρόσω ποι τοϋ π ολ ιτ ικ ού  κόσμου  
τ ής Χωρας κα ι κυβερνητικο ί π αρά 
γοντες, ο ί τοπ ικές άρχές κα ί χ ιλ ιά 
δες π ιστώ ν. Ανάμεσά τους πάντα  
άγρυπνοι πρόθυμοι κα ί εξυπηρετικο ί 
υα βρ ίσκοντα ι σ τά  υπηρεσ ιακά  τους 
πόστα , άνδρες κα ί γυναίκες από 
διάφορες υπηρεσίες τού  Σώ ματος, 
γ ια  νά συνεορτάσουν κα ί ταυτόχρονα  
να συνδράμουν το έργο τών τοπ ικώ ν  
Υπηρεσιώ ν Χωροφυλακής, ώ στε νά 

ανταποκριθούν καλύτερα στήν α σ τυ 
νομ ική  τους αποστολή , από πλευράς 
άνετης j t a i  ασφαλούς διακινήσεως, 
διαμονής κα ί δ ιατροφής τών προ 
σκυνητών, κα ί τής καλα ίσθητης έμ - 
φανίσεως τής πόλεως κα ί ολόκληρου 
του νησιού. ’Έ τσι, μ έ  τήν ευκα ιρ ία  
αυτή, ο ι προσκυνητές θά άναπέμχρουν 
δεήσεις' κα ί δοξολογίες, θά κάνουν 
αγρυπνίες μ έ  παρακλήσεις, κ α ί θά 
λιτανεύσουν μ έ  κατανυκτ ική  πομπή  
τη σεπ τή  Ε ικόνα, μ έσα  στήν ήσυγυ  
ιερή της πόλη. Λ '
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πι iiunai η: μγμημήι
Ή  προέλευση τής εικόνας

Σύμφωνα με τις επ ικρατούσες 
άπόψεις τού Βέλγον αρχαιολόγον  
HUB AT DEMOLEN κα ι των 'Ελ
λήνων μελετητών τής ιστορ ίας τον 
νησιού Νικ.. Σακελλίωνα ( ισ το ρ ιο 
δίφη )  κα ι Στ. Φ ιλιππίδη ( εκπα ι
δευτικού), ο Χ ριστιανισμός δ ιαδό
θηκε στη  Τήνο κατά  τις αρχές τού  
Ε '. μ.Χ. αιώνα. Ά π ’ αυτό κα ί άλλα 
συναφή γεγονότα, συμπερα ίνετα ι ότι 
ή προέλευση τής Εικόνας ανάγεται 
στα  πρώ τα χρόνια τής διαδόσεως 
τού χρ ιστ ιαν ισμού  στη  Τήνο πού 
έγινε προ 1.500 περίπου χρόνων. 
Σύμφωνα με τό πρακτικό  τής π ερ ι
γραφής ε ίνα ι ήμ ικνκλ ική  στο άνω 
μέρος .τη ς  κα ί αποτελε ί ένα σώμα  
με τό π λα ίσ ιό  της. ’Έχει μήκος 
0,30 μ . κα ί πλάτος 0,22.1/2 μ. 
Είναι ζωγραφισμένος ο Ε υαγγελι
σμός τής Θεοτόκου, τής όποιας τό 
πρόσωπο είνα ι κατά  τ ι φθαρμένο 
από τό χρόνο. Τό πρόσωπο τού  
’Αγγέλου δ ιακρίνεται καλά. Τά επά
νω σ ’ αυτή υπάρχοντα βαρύτιμα  καί 
χρυσοπο ίκ ιλτα  αφ ιερώματα τών π ι
στών άνέρχονται σε πολλές δεκάδες. 
Π ιστεύεται πώς είνα ι ένα από τά  
70 έργα (Ε ικόνες) τού Ε υαγγελιστή  
Λουκά πού ήταν μ α ζ ί κα ί ζωγράφος. 
'Ο Λουκάς ('"Lucenusj ήταν 
συνεργάτης τού ’Α ποστόλου Παύ
λου. Ταυτόχρονα δμως ήταν Ζω
γράφος κα ί ’Ιατρός επ ιστήμω ν ( Κο- 
λασ. Δ1, 14) πού πρόσφερε στον 
Παύλο κα ί τις ιατρικές του υπηρε
σίες. ’’Εγραψε τό Γ' Ευαγγέλιο, 
δταν βρισκόταν στην Ά χα ία . Σ ύμ 
φωνα μέ την ιερή παράδοση ( Ν ικη
φόρος Κ άλλ ιστος) ήταν κα ί Ζω
γράφος πού άσκησε μεγάλη επίδραση  
στη μετέπειτα  χρ ιστ ιαν ική  τέχνη, 
τής όποιας μπορεί, βάσ ιμα , νά 
θεωρηθεί ό ιδρυτής. Κ αταγόταν από 
τήν ’Αντιόχεια, ήταν άγαμος , άτε
κνος, κα ί έκοιμήθη ( πέθανε)  στή  
Θήβα, τής Μ ητροπόλεως τής Β οιω 
τ ίας, σέ ηλ ικ ία  84 χρόνων.

'Ιστορικό τής εύρέσεως

Στο γραφ ικό βουνό ( ύψόμ. 580 μ .)  
Κεχροβούνι μέ τήν κατάφυτη χα 
ράδρα κα ί τά  σκορπ ισμένα μ έσ  τά  
χωράφ ια κάτασπρα εκκλησάκια , βρ ί
σκετα ι τό ομώνυμο Γυναικείο Μο

ναστήρ ι, κα ί στήν π ίσω  πλευρά του 
τό χωριό Κέχρος, πού φαίνεται σαν 
’Ακρόπολη, πού έρριξε φώς γ ιά  
τήν ανεύρεση τής ιερής εικόνας. Σ ’ 
αυτό τό Μ οναστήρι πού, σύμφωνα 
μέ τήν παράδοση, ιδρύθηκε κατά  
τό 10ο μ.Χ. αιώνα, κα ί ή λειτουργία  
του προβλέφθηκε μέ Β.Δ. τής 25/ 
2—9/3/1834, έζησε σά μοναχή, ή 
Π ελαγία ('Α γία Μ ακαρία). 'Η  ενά
ρετη κα ί φ ιλάνθρωπη 80χρονη αυτή 
καλόγρηα, πού μέ τά  θεία 'Οράματά  
της έγινε τό κύριο όργανο τής θείας 
βουλής γ ιά  τήν αποκάλυψη τού τό 
που κα ί τήν ανεύρεση τής Εικόνας 
(30-1-1823), πιθανόν, από τον ερ
γά τη  Δημήτριο Βλάση ή Π ασσά, 
μέσα στο χωράφι τού Ά ντώνη Δο- 
ξαρά πού βρ ίσκετα ι στή  θέση «Πά
λες», δηλαδή έκε ϊ όπου ε ίνα ι κ τ ι
σμένο τό 'Ίδρυμα.

’Ά ξιο πολλής προσοχής, είνα ι 
τό γεγονός ότι ή Εικόνα έμεινε μέσα  
στή γή  850 περίπου χρόνια μετά  
άπό τον εμπρησμό τού άρχαίου Χρι
στ ιαν ικού  Ναού στον όποιο βρ ισκό 
ταν. ’Ίχνη φωτιάς (κ άψ ιμ ο ) δ:α- 
κρίνονται στο π ίσω  της μέρος. ’Απο
τελε ί δέ, κατά  κοινή ομολογία , τό 
’ίνδαλμα κα ί τό καύχημα τών Τη
ν ίων. 'Η  Μ εγαλόχαρη δέ σαν προ
σω π ικότητα  καί σάν Εικόνα είνα ι 
ό ισχυρός μαγνήτης τής εύλαβείας 
τους, ή ανεξάντλητη πηγή  ιαμάτων, 
ή πνευματική εστ ία  πού ακτινοβολεί 
θεία χάρη, ό μυροβόλος λειμώνας 
πού αρω ματίζε ι μέ τή θεία του 
αύρα κάθε ανθρώπινη καρδιά κα ί ή 
'Υ πέρμάχη  στρατηγός πού δημ ιουρ
γ ε ί ατμόσφαιρα εμπ ιστοσύνης, α 
σφαλείας κα ί προστασ ίας σέ κάθε 
π ιστό .

Κλοπή και έπανεύρεση

Στο τόπο λοιπόν πού βρέθηκε, 
σύμφωνα μέ τ ις υποδείξεις τής 
Θεοτόκου προς τήν Π ελαγία, χ τ ί-  
σθηκε τό πρώτο ναΐδριο στο όνομα 
τής Ζωοδόχου Π ηγής πού λέγετα ι 
«Εύρεση ή Ά γ ια σμ α» . ’Επάνω του, 
άνεγέρθηκε ο σημερινός Ναός τής 
Ε υαγγελίστριας γύρω στά  1824— 
1830 κα ί έγινε Πανελλήνιο προ
σκύνημα. 'Η  Τήνος μάλ ισ τα  χαρα
κτηρ ίστηκε κα ί μέ Συνοδική άκόμη 
απόφαση, ιερό νησ ί τής χώρας μας. 
’Έ τσι μέ τή μεσολάβηση τής θείας

πρόνοιας, τό θρησκευτικό κέντρο 
( εσ τ ία )  τών Κυκλάδων, μετατέθηκε  
άπό τούς Δελφούς κα ί τή Προ χρ ι
στ ιαν ική  Δήλο, στο νησί τής Τήνου. 
Στο Ναό αυτό τοποθετήθηκε αμέ
σως τότε ή θαυματουργή Εικόνα 
στήν όποια  ε ίκονίζετα ι ’Ά γγελος 
πού κρατάει στά  χέρια κρίνο, κα ί ή 
Θεοτόκος στήν όποια  μεταδόθηκε 
τό χαρμόσυνο μήνυμα ( Ε υαγγελι
σμός )  γ ιά  τή γέννηση τού λυτρω τή  
τού κόσμου. Τά πλήθη τών πονε- 
μένων π ιστώ ν μαζεύονταν άπό τότε 
στον ιερό αυτό Πανελλήνιο χώρο 
γ ιά  νά υμνήσουν τή Μ εγαλόχαρη 
κα ί νά ζητήσουν τή προστασ ία  της 
έφ’ όσον, κατά  τον ύμνωδό, «πολύ 
ισχύει δέησις μητρός προς εύμέ- 
νειαν Δεσπότου».

Τήν εξαίρετη δμως αυτή, άπό 
χρ ιστ ιαν ική  άποψη, κατάσταση  τών 
πραγμάτω ν στο νησί, συντάραξε 
τό γεγονός τής ΚΛΟΠΗΣ τής 
ΕΙΚΟΝΑΣ, πού έλαβε χώρα στις  
15-12-1842. Δράστης τού εγκλή
ματος ήταν ό 25ετής (π ερ ίπ ου ) 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Χριστόδουλος, 
καταγόμενος άπό τό Δρέπανο Ναυ- 
πλίας, ό οποίος μ ετά  άπό τον Ε σ π ε 
ρινό κρύφτηκε στο γυναικω νίτη τού  
Ναού. Τή νύχτα τής 15 J16-12-1842 
δέθηκε μέ σχοιν ί πού είχε μ α ζ ί του 
κα ί κατέβηκε στο κυρίως Ναό 
δπου κα ί έκανε συστηματ ική  έρευνα 
γ ιά  νά άποκομ ίση  χρήματα ή αλλα 
εύκολα μεταφερόμενα αντικείμενα, 
χωρίς δμως νά άφαιρέσει τι. Κ ατά - 
ληξε στο Π ροσκυνητάρι τής Ε ικό
νας. ’Α πέσπασε άπ ’ αυτό χρυσά κα ί 
άργυρά άφ ιερώματα κα ί έπειτα  
«Έ σύλησε ολόκληρη τήν Ι ε ρ ή  Ε ι
κόνα μέ δλα τά  επ’ αυτής πολύτιμα  
κοσμήματα» . Σ τή  συνέχεια, έτρεξε 
στή  δυτική πόρτα τού Ναού, έσυρε 
τό μοχλό κα ί τήν άνοιξε. ’Έ πειτα 
κατέβηκε άπό τήν άριστερή του 
σκάλα στο διπλανό κήπο, κα ί β α 
δίζοντας σ ιγ ά—σιγά  στο το ίχο  του, 
πήδησε ελαφρά κάτω  κα ί βρέθηκε 
στο δρόμο, κ α ί . . . .  χάθηκε μέσα  
στο σκοτάδ ι τής νύχτας.

Τό Νησί συγκλονίστηκε στή κυ
ρ ιολεξία  μόλ ις άκούστηκε τό συν
ταρακτ ικό  αυτό γεγονός. Μέ εντολή 
τού Δ ιοικητή τής Τήνου ’Ιωάννη 
Θεοτόκη σέ δλες τις άρχές τού νη 
σ ιού κα ί τά  γε ιτον ικά  νησιά , σύ σ 
σωμος ό Τηνιακός λαός βρέθηκε σέ 
γενικό συναγερμό μέ κοοδωνοκρου-
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αίες, σ ταμά τησαν  όλες ο ί συγκο ινω 
νίες τοϋ  νησ ιοϋ  κ α ι, α σ τραπ ια ία , 
λήφθηκαν δλα τα  επ ιβαλλόμενα γ ια  
την αποκάλυψη κα ι τή σύλληψη τοϋ  
δράστη  τής κλοπής μέτρα , με π ε 
ρ ιπολ ίες, γενικές αναζητήσε ις  κα ι 
έρευνες γ ια  τον εντοπ ισμό  του. Σ το  
δ ιά σ τημα  αυτό  ο δράστης έφθασε 
κοντά στο  χωριό Ύ στέρ ν ια  Τήνου, 
δπου «έθαψε την ΕΙκόνα στη  θέση 
Θ εοτόκος». ’Από τό Π άνορμο Τή
νου με θεωρημένο δ ιαβατήρ ιο  ανα
χώ ρησε άμέσως γ ια  νά π άε ι στην  
’Ά νδρο, φέρνοντας μ α ζ ί τον δλα τα  
τ ιμαλφ ή  αντικείμενα  πού άφαίρεσε 
από την ΕΙκόνα. Ή  φ ιλονικ ία  του 
με τό λεμβούχο γ ια  την πλ.ηρωμή 
τοϋ  ναύλον τής μεταφοράς τον  στην  
’Ά νδρο ( άφοϋ δεν ε ίχε μ α ζ ί του 
αρκετά χρήμ α τα ), έγινε αφορμή 
γ ιά  τή  σύλληψή τον. ’Έ τσι ή κλα- 
π ε ϊσ α  θαυματονργ ική  ΕΙκόνα με 
τά  άφ ιερώ ματά της βρέθηκε σε 
χρόνο ρεκόρ, δπως συνηθίζουν νά 
λένε στήν αστυνομ ική  γλ.ώσσα, δη- 
λ.αδή μ έσα  αέ 2 μέρες. Βρέθηκε 
κρυμμένη σέ 3ωρη περ ίπου  απ ό 
σ τα ση  από τή  πόλη , στή  θέση 
«Θ εοτόκος», σύμφωνα με τ ις  υπ ο 
δείξεις τοϋ  σνλληφθέντος ίεροσύλον 
κακούργου. ’Ε κκλησ ιαστ ικο ί ύμνοι 
κα ι λα ϊκά  π ο ιή μα τα  αποθανάτισαν  
τό γεγονός σέ πολλές φάσεις τον, 
μέ χαρές κα ι λύπες τοϋ  ηθ ικά  ευα ί
σθητου Τ ηνιακοϋ λαοϋ. Τό γεγονός 
τής έπανευρέσεως τής Ε ικόνας γ ιο ρ 
τάσθηκε επ ίσημα  μέ δοξολογίες, 
παρακλήσε ις κα ί λ ιτανε ίες στή  πόλη  
κα ί ολόκληρο τό ιερό νησί.

Ό  δράστης μ ετά  τις δραματικές  
ώρες που έζησε άπό τήν αρχή τοϋ  
εγκληματ ικού  εγχε ιρήματος του, κα - 
ταδιω κόμενος άπό δλονς, ( συνεί
δηση , κόσμο, Θεό), σύμφωνα μέ τό 
σοφό ρητό πού λέει « έστ ι δ ίκης 
οφθαλμός δς τά  πάνθ’ όρά» , π ιά 
σ τηκε  τή  σ τ ιγ μ ή  εκείνη πού τ α 
κ τοπο ιούσε μ έσα  σ τα  ένδύματά του 
τά  τιμαλ,φή τής εικόνας πού έφερνε 
πάντα  μ α ζ ί του γ ιά  νά τά  πουλήσει 
δταν θά πήγα ινε  στήν ’Ά νδρο, στή  
θέση «Π ηγάδι τον  Μ ανώλη» άπό 
δύο, ένοπλους, ’Εθνοφύλακες τοϋ  
άποσπάσματος  των περ ιπολ ιώ ν τοϋ  
Δήμου Π ανόρμον. Οί ’Εθνοφύλακες 
ήταν άπό τό χωριό Π ύργος τοϋ  
Δήμον Π ανόρμον κα ί λέγονταν Γλύ- 
νης Χ ρήστος κα ί Φλούμης Πέτρος. 
Τό μέρος στο  όποιο  τον συνέλ,α- 
βαν β ρ ίσκ ετα ι κάτω  άπό τό χωριό  
Μ αρλά τοϋ ’ίδ ιου Δήμον κα ί κ α τέ 
φυγε εκ ε ί νηστικός, γ ιά  νά π ιε ι νερό 
κα ί νά ξεκουραστε ί. Α ρχ ικ ά  οδη
γήθηκε, δεμένος, στο Δήμαρχο Π α
νόρμον Γεώργιο Κονκονλ'.ά, άπό τον

όποιο  άνακρ ίθηκε κα ί στή  συνέχεια  
τον έστε ιλαν , μέ αυστηρή συνοδεία, 
στή  πόλη, στον Δ ιοικητή τοϋ νησ ιοϋ  
’Ιωάννη Θεοτόκη γ ιά  τά περαιτέροο.

Οί αρμόδιες αρχές παρέπεμψαν  
τον δράστη  μέ τή δ ικογραφ ία  στον 
Ε’ισαγγελέα  Πλημ/κών Σύρον στ ις  
20-12-1842. Μετά άπό ένα μήνα κ α 
τα δ ικάστηκε  άπό τό αρμόδιο Δ ικα
στήρ ιο  τής Σύρον σέ ΙΟετή φυλά
κ ιση . Μετά τή  κα ταδ ίκη  του μ ε τα 
φέρθηκε στ ις  φυλακές Σύρου στις  
όποιες τρελλ,άθηκε κα ί πέθανε, σάν 
κατάδ ικος, καταδιω κόμένος, συνει
δησ ιακά  π ιά , άπό τή θεία κα ί τήν 
άνθρώπινη κατακραυγή , μ έσα  σέ 
δ ιά σ τημ α  3 χρόνων.

Τά χα ρακ τηρ ισ τ ικ ά  του έδειχναν 
δ τ ι ήταν π ρα γμ α τ ικ ά  κτηνώδης κα 
κούργος άπό τή  φύση του. Ε ίχε 
μεγάλο κεφάλι, στενό μέτω πο, άρα ιά  
φρύδια, μ ικ ρή  κα ί π λατε ιά  μύτη , 
μ ά τ ια  μ ικ ρά  κ α ί θολά μ έσα  σέ μ ε 
γάλες κόγχες. Χείλη εξογκωμένα  
σάν ρύγχος, δόντια άρα ιά, χαλασμέ- 
να κα ί σαγόν ι πού προε ϊχε κα ί κα - 
τάληγε στ ις  γνάθους. Μέ μ ια  λέξη  
ήταν πραγμα τ ικ ό  θηρίο μέ μορφή 
άνθρώπινη.

Σύμφωνα μέ τις εντυπώσεις ( αυ 
τοψ ία  )  των πρώτων Τηνιωτών πού 
έπ ισκέφθηκαν τό Ναό μ ετά  τή σύ - 
λ.ησή του, ό ιερόσυλος ε ίχε αφήσει : 
a )  κρεμασμένο άπό τό γυνα ικω νίτη  
τό σχο ιν ί πού χρησ ιμ οπο ίησε  γ ιά  
νά κατέβη κάτω  στο ισόγε ιο  τοϋ  
Ναού, β )  άνο ιχτή  τήν άριστερή  
πόρτα  τοϋ Ναού άπ ’ δπου έβγήκε, 
γ )  διάφορα άντικείμενα τοϋ  Ναού 
πεταμένα  κάτω  στο δάπεδό του  
κ .λ .π ., μ ετά  τήν άγωνιώδη έξοδο 
κα ί άπομάκρυνσή του άπό τό Ναό.

Τό γεγονός τής κλοπής τής ε ικ ό 
νας άναφέρετ α ι λεπτομερώς στήν 
νπ  άριθ. 210/20-12-1842 Π ράξη 
τής Δ ιοικούσης τον Ναόν ’Ε π ιτρο
πής ή όποια  έχει ουτω  :

«Τήν 15ην τοϋ  μηνός Δεκεμβρίου 
τοϋ 1842 ημέραν Τρίτην τής έβδο- 
μάδος περ ί τό μεσονύκτιον, νεωκο- 
ροϋντος έν τώ  Ναώ τοϋ  Γενναδίου 
μετά  τοϋ  ύπονεωκόρου Γ. Δη μ η 
τρ ιού, ό ιερόσυλος Χ ριστόδουλος 
Δ ημητριάδης άνέβη περ ί τήν ώραν 
τοϋ  Ε σπερ ινού  εις τό γυνα ικεϊον  
κα ί έμεινε κλεισθείς υπό τών νεο- 
κόρων, χωρίς νά παρατηρηθή. Περί 
τό μεσονύκτιον σχεδόν, έκρέμασε 
σχοιν ίον, δπερ τυλ ίξας έφερε μεθ ’ 
έαυτοϋ άπό τά  κάγκελα  κα ί τυλ ίξας  
αυτό επ ί τής σιδηράς λάμας τής 
συνδεούσης τούς κ ίονας κατέβη εις 
τον Ναόν κα ί έσύλ^ησεν ό ιερόσυλος

ολόκληρον τήν ΕΙκόνα, ώς υπήρχε μέ 
δλα τά έπ ’ αυτής πολύτ ιμα  κ οσμή 
ματα . Ή  ’Ε πιτροπή μ ετά  τοϋ Διοι- 
κητοϋ  κα ί τής Δ ημοτικής ’Αρχής, 
αμα έμαθαν τό δυστύχημα  τούτο, 
ένήργησαν  ό'λα τά συντελεστικά  μ έ 
τρα μ ετά  τής μεγαλ,υτέρας δραστη - 
ρ ιότητος κα ί ε ιδοποίησαν περί τού 
του κα ί δλας τ ά ; Ά ρχάς τής νήσου 
προς εϋρεσιν τής Ά γ ια ς  Είκόνος 
κα ί άνακάλυψιν τοϋ κακούργου.

Τήν 2αν δμως μ ετά  μεσημβρίαν  
τής 16ης έφθασεν εις τήν Β. Δ ιοί
κηση· επ ίτηδες άπεσταλμένος οστό 
τον Δήμαρχον Π ανόρμον Γεδοργιον 
Κουκούλάν, φέρων έγγραφον, ση - 
μειωμένον τήν 16ην προς τον Δ ιοι
κητήν Ίωάννην Θεοτόκην, άναγ- 
γέλλον τήν σύλληψ ιν τοϋ  μνησθέντος 
κακούργου Χ ριστοδούλου Δημη- 
τρ ιάδουλ φέροντος άνά χείρας τό 
πλε ϊστον  μέρος τών πολυτίμω ν ε ι
δών πού ύπήρχον επ ί τής 'Ιεράο 
Είκόνος. Τήν επ ιούσαν ή το ι τήν 
17ην ημέραν Π έμπτην μ .μ . έφερον 
τον κακοϋργον εις τήν πάλιν, κ ομ ί- 
σαντες μ ε τ ’ αυτού κα ί τά  είρημένα  
πολύτ ιμα  ε ίδη  τά  όπο ια  εϋρον επ ί 
τοϋ  κακούργου, χωρίς νά τούς όμο- 
λογήαη  μέχρ ις εκείνης τής ώρας 
περ ί τής Ά γ ια ς  Είκόνος κα ί τής 
άργυράς κάσσας αυτής, τ ι έγιναν ή 
ποϋ  τά  έχει.
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Μετά δε την εις την πόλιν έλευσίν 
τον, ώμολόγησε μ ετ ’ απείρους εξο
μολογήσεις κα ί προτροπάς τάς θέ
σεις εις τάς όποιας έκρυηρε την'Αγίαν 
Εικόνα κα ί την κάοσαν αυτής, όπου 
παρευρεθέντες ο Είρηνοδίκης Τήνον 
κ. Στ. Λογοθέτης μετά  τον Γραμ- 
ματέως Γεωργ. Κρανιω τάκη, ό Α σ 
τυνόμος Μιχ. Ζώρας, ό Δήμαρχος 
Πανόρμον Γεωργ. Κουκούλάς, ό 
ύγιεινόμος Θεοδ. Χρυσόμαλλης, ό 
αξιω ματικός τον αποσπάσματος  
'Ιωάν. Καραδενισλής κα ί ό ύπο- 
γραμματεύς τής Δ ιοικήσεως Γ. Σ α - 
κελλίων κα ί πολλοί άλλοι παρέλα- 
βον την 'Αγίαν Εικόνα.

Την 18ην ημέραν Παρασκευήν 
μ .μ . έφέρθη τέλος πάντων ή 'Αγία 
κα ί θαυματουργός Είκών μετά  τής 
άπαιτουμένης εκκλησ ιαστικής π α - 
ρατάξεως εις τον ιερόν κα ί έτέθη εις 
την θέσιν της. Μόνον ή κάσσα  έβλάφθη 
κατά  πολύ μέρος, καθότι κατέθλα- 
σεν ό κακούργος διάφορα μέρη τον 
αργυρίου. Αί άρμόδια ι άνακρ ιτ ικα ί 
άρχαί συνέταξαν εγκαίρως την ϋληι 
τού κακουργήματος κα ί σνντάξασα ι 
εν τάχει πάσαν άνακριτικήν έκθεσιν 
παρέπεμψαν τον κακονργον εις την 
Ε ισαγγελίαν σήμερον την 20ην τον  
ίδ ιου μηνός Δεκεμβρίου, ημέραν 
Κυριακήν.

Δεν έκρίναμεν δίκαιον νά άπο- 
σιωπήσωμεν την γενικήν λύπην κα ί

Μέ την πίστη ζωγραφισμένη ατά πρόσωπα και την ελπίδα στην καρδιά χιλιά
δες πιστοί περιμένουν καρτερικά στον πλακόστρωτο δρόμο την εμφάνιση της εικό
νας τής Μεγαλόχαρης. Ή  συγκίνηση είναι τό λιγότερο που μπορεί νά νιώσει 
κανείς βλέποντας τό θέαμα.

άπονέκρωσιν τον ζήλον εν ταντώ  κα ί 
τίνας κόπους κατέβαλον ο ί ομόθρησ
κοι, κατ' έξαίρεσιν ό δ ιο ικητής μας 
'Ιωάν. Θεοτόκης, εις τήν άνακάλυψιν 
τού κακούργου κ.λ.π . 'Η  επ ιτροπή  
Φ ραγκίσκος Μ. Π αξιμάδης., Μιχ. 
Τζώρας, 'Ιωάν. Δρόσος, 'Ιω . Κ αγ- 
κάδης, Μ. Γεωργαντόπουλος, ό 
Γραμματενς Μ. Τ ζιτζεκλής».

Σ το τόπο τής Εύρέσεως τής ε ι
κόνας, δηλ. στή θέση Θεοτόκος, 
κοντά στο χωριό Ύ στέρν ια , έγιναν 
δεήσεις κα ί εύχαρ ιστίεςπρός τήν Θεο
τόκο. 'Η  Εικόνα παραλήψθηκε από 
εκπροσώπους των αρμοδίων τ ο π ι
κών αρχών κα ί μεταφέρθηκε μέ 
επ ίσημη  πομπή που άποτελέστηκε 
από χιλιάδες π ιστούς πού μαζεύτη 
καν γ ιά  νά πανηγυρίσουν τό χαρμό
συνο γεγονός τής έπανευρέσεώς της.

ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

1) 'Ιστορ ία  τον έν Τήνω 'Ιερού 
Ναού κα ί τού 'Ιδρύματος τής Ευαγ
γ ε λ ίσ τ ρ ια ς .. . .  άπό τής εύρέσεως 
τής θαυματουργού Ε ικόνας μέχρι 
σήμερον ('Ε ρμούπολις 1929), Νικ.

Σακελλίωνος κα ί Σ ταύρου Φ ιλιπ
πίδου.

2) 'Η  Π αναγία τής Τήνου, 
Π ρωτ)τέρον 'Ελευθερίου Ν. Κορ- 
νάρου, πρωθιερέως 'Ιερού 'Ιδρύμα
τος κα ί Ναού Ε υαγγελίστριας. 
('Α θήναι 1974).

3 ) 'Ε πετηρίς Κ υκλαδικών Με
λετών ( τόμος Γ .') , Συμβολή εις 
τήν 'Ε κκλησιαστικήν 'Ιστορ ίαν τής 
Νήσου Τήνου, Λεωνίδου Φ ιλιππ ί
δου ('Α θήναι 1963).

4 ) 'Η 'Ιστορ ία  τής Τήνου, 'Αλεξ. 
Λαγουρού. ('Α θήναι 1965).

5 ) 'Εφημερίς «ΚΑΘΗΜΕΡΙ
ΝΗ» ( δημοσιογραφ ική έρευνα τής 
15-8-1939).

6 ) Θ εομητορική γοητεία , Σ τ. 
Λαγουροϋ ( 'Αθήναι 1973).

7) 'Η  Π αναγία  (έκδοση Ζωής, 
'Αθήναι 1959).

8) 'Υ πόμνημα  εις τό κα τά  Λον- 
κάν Εύαγγέλιον, Παναγ. Τρεμπέλα.

9 ) Τό Μ οναστήρι τής Τήνου, 'I. 
Κ αρδαμ ίτση  ( 'Αθήναι 1966) κα ί

10) Β ιογραφ ία  τής μοναχής Πε
λάγιας τής Τήνου, Γ. Δώριζα 
(1969).
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ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ φαίνεται 
νά ε ίνα ι άπλοϋν κα ι ή απάντη - 
σις εύκολος' ό σύγχρονος άνθρω
πος τρέχει, έξοδεύει, αγω νίζετα ι, 
διά  νά ίδρύη σχολάς, διά νά τυπώ - 
νη β ιβλ ία  δ ιά  νά έκδίδη περ ιοδ ικά , 
διά  νά παρέχη αφθονα τά  μ έσα  τής 
γνώσεως κα ι τής μαθήσεως.

Ά λλ ’ ή  κ ίνησ ις τοϋ  δρομέως δεν 
Αποδεικνύει την β εβα ιότητα  τής π ο 
ρείας' ή δαπάνη των χρημάτω ν δεν 
έχει ώς άμεσον αποτέλεσμα  την 
γνώσιν' ή ιδρυσις σχολών ή  ή 
έκδοσις β ιβλ ίω ν δεν αποτελούν Απο
δεικτικόν λόγον καλλ ιέργειας τοϋ  
πνεύματος. Ή  μπορε ίτε  νά σωρεύε
τε γνώ σεις κα ι νά μη  έχετε γνώσιν.

Ή μπορε ϊτε  νά έχετε β ιβ λ ία  κα ί 
νά ε ίσθε αμαθής. ’Η μπορεΐτε νά 
τρέχετε εις τάς β ιβλ ιοθήκας κα ί νά 
μένετε Αγράμματος.

Ή  μόδα  τών πολλών β ιβλ ίω ν κα ί 
εγκυκλοπαιδειώ ν, ή έτ ικέττα  τής 
γνώσεως κα ί τής μαθήσεως, ό πυρε- 
τώδης μ ιμ η τ ισ μ ό ς  δεικνύουν την  
ϋπαρξιν ενός φαινομένου' δηλώνουν 
την άναζήτησ ιν  γνώσεως' δεν β εβα ι
ώνουν δτ ι ενρήκαμε την γνώσιν. 
«Ά ταλα/πωρος το ίς  πολλο ίς ή ζή - 
τησ ις  τής αλήθειας κα ί επ ί τά  έτο ιμα  
μάλλ.ον τρέποντα ι» , π αρατηρε ί ορ
θότατα  ό Θουκυδίδης (I , 20, 3). 
Οί π ερ ισσότερο ι άνθρωποι δεν α ι
σθάνονται την άνάγκη νά κουρα- 
σθοϋν, δ ιά  νά εϋρουν την Αλήθειαν' 
δεν Αγωνίζονται, διά νά δ ιακρ ιβώ 
σουν την π ραγμα τ ικ ό τη τα ' Αποδέ
χοντα ι την εϋκολον κα ί άκοπον 
λύσ ιν , πού συν ίσ τα τα ι εις την μ ι 
μ η τ ικ ή ν  υποβολήν. Τί κάνουν οί 
άλλο ι; Τό ίδ ιο κάνω κα ί εγώ.

Ά λλ ’ ή γνώ σις Αποστρέφεται 
την τυποπο ίησ ιν , άποδοκ ιμάζε ι την 
έτοιμον λύσιν, κα ταδ ικά ζε ι την 
ομοιόμορφον έπανάληψ ιν. Π ροϋπο
θέτει ίμερον δ ιά  την Αλήθειαν, κό 
πον κα ί Αναζήτησιν, άγρυπνον νοϋν, 
π ε ίραμα  κα ί δοκιμήν, Αμφιβολίαν 
δι δσα θεοοροϋνται βέβα ια  κα ί γνω 
στά . 'Η  γνώ σις Αρνείται τά  όμο ιώ - 
μ α τά  τη ς ’ δσα φα ίνονται δ τ ι ε ίνα ι 
γνώ σις, Αλλά δεν είνα ι.

ΑΥΤΟ τό θέμα ε ίνα ι πολύ π α 
λαιόν κα ί ελληνικόν. Κ ατά  την Αρχαι
ότη τα  ο ί προσω ρατικο ί προσεπά- 
θησαν νά Αποφύγουν την πλάνην 
κρίνοντες τά  π ράγματα , έλέγχοντες 
την γνησ ιό τη τα  τών α ισθήσεων κα ί 
έξετάζοντες την δυνατότητα  τοϋ  
νοϋ νά συλλάβη την π ρ α γμ α τ ικ ό τη 
τα . 'Ο 'Η ράκλειτος Α μφισβητεί 
την α ϊσθησ ιν , δταν δεν συνδυάζετα ι 
με την κρ ιτ ικήν σκέψιν. Θέτει τον

«λόγον» (τον  λογ ικόν νόμον) ιός 
Απαρχήν πάσης μαθήσεως. 'Ο Ξε- 
νοφάνης δ ιαστέλλει τήν γνώμην από 
τήν γνώσιν, τήν επ ιφάνειαν Από 
τήν ουσίαν τών πραγμάτω ν. 'Ο 
Π αρμενίδης ζ η τ ε ί έμβάθυνσιν εις 
τήν ακέφιν τοϋ Ανθρώπου. 'Ο νοϋς 
ε ίνα ι τό μόνον δργανον τής εύρέσεως 
τής Αλήθειας. ’Άν σκεπτώμεθα  
ορθά, σκεπτόμεθα κα ί Αληθινά.

’Αλλ’ ό Σω κράτης κάνει τήν βα - 
θεϊαν τομήν κα ί Ανοίγει τον μ εγά -  
λον δρόμον . 'Ο άνθρωπος πλανάτα ι, 
δταν νομ ίζε ι δτι ξέρει, ενώ δεν ξέρει. 
'Η  γνώ μη πολλές φορές πα ίρνει 
τήν θέσιν τής γνώσεως. Α λλά  τά  
γνω ρίσματά  της τήν καταδ ικάζουν. 
'Η  γνώ μη ε ίνα ι πρόσκα ιρος, μ ε τα 
βλητή , Ασταθής, συνδέεται μέ τάς 
Ανάγκας κα ί τάς επ ιθυμ ίας τοϋ υπ ο 
κειμένου, συνυφαίνεται μέ τά  καθη
μερινά γεγονότα  κα ί τάς παρορμή- 
σεις τής σ τ ιγμ ής . Δι αυτό δέν δύ- 
νατα ι νά α ίτ ιο ),ογήση τήν ϋπαρξιν  
της κα ί κ α ταρρ ίπ τετα ι κατά  τήν 
άσκησ ιν  τοϋ  ελέγχου. «Τήν μεν 
μ ετά  λόγου Αληθή δόξαν επ ιστήμην  
ε ίνα ι, τήν δέ άλογον έκτος επ ισ τή 
μης»  (Π λάτ. Θεαίτ. 201 c d ) .  Μόνον 
ή γνώ μη πού σ τη ρ ίζετα ι εις επ ιχ ε ι

ρήματα , π λησ ιά ζε ι προς τήν γνώσιν.
'Ο Σω κράτης γκρεμ ίζε ι τά  ε ίδω 

λα τής εποχής του. Α να ιρ ε ί τάς 
έσφαλμένας γνώ μας κα ί δεικνύει 
τήν Αναγκαιότητα τής γνώσεως. 
Κ ριτήρ ιον τής γνώσεως ε ίνα ι ή βε- 
βα ιότης, δηλ.αδή ή σταθερότης ενός 
νοήματος ή μ ια ς  σχέσεως νοημάτων. 
'Ο Αριθμός πέντε μάς δ ίδε ι σταθε
ρόν νόημα' ή πρόσθεσ ίς του μέ τό 
έξι δίδει πάντοτε τό ένδεκα . Γ

Ά λλ ’ ή συναγω γή τής β έβα ιότη - 
τος προϋποθέτει τήν Αμφιβολίαν. 
'Ο Σω κράτης Αμφιβάλλει δ ι δσα  
Ακούει, δι δσα μαθαίνει, δ ι δσα  
πληροφορείτα ι. Πώς ε ίμ α ι βέβαιος 
δτι ξέρω π .χ . ένα ιστορ ικό  γεγονός, 
δτι πράττω  δ ίκα ια , δ τ ι ωφελώ τον 
εαυτό μου, δτ ι Αξίζω ώς ηγέτης. 
'Η  Aj i  Αρχής βεβα ιότης Ah υπηρε
τ ε ί τήν Αλήθειαν, Αλλά τήν Αλαζο
νείαν τοϋ  πνεύματος. 'Η  έκκ ίνησ ις  
τής γνώσεως έπ ισημα ίνετα ι μέ τήν 
Αμφιβολίαν, μέ τήν απορίαν, μέ τό 
« τ ί έσ τ ι» .

Τήν σω κρατικήν πορείαν Ακολου
θ ε ί ο Descartes κατά  τήν αυγήν 
τής νεωτέρας φ ιλοσοφ ίας. 'Η  Αμφι
βολ ία  ε ίνα ι Απαρχή μαθήσεως κα ί 
σοφίας. 'Ο φ ιλόσοφος Αμφιβάλ.λει
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διά τάς α ισθήσεις, διά τον κόσμον 
που τον περιβάλλει, δ ιά  το ίδιον 
το σώμα τον. "Ομως δεν δύναται νά 
άμφιβάλλη δτι σκέπτετα ι. "Αρα ή 
σκέψις ε ίνα ι αποδεικτικός λόγος 
τής ύπάρξεως. Ή  άμεσότης τοϋ  
στοχασμόν μον δηλώνει την ϋπαρ- 
ξίν μον.

Κ ατά  τον γάλλον φιλόσοφον ή 
θεμελίωσις τής γνώσεως θά γ ά η  
με έννοιας, α ί όπο ϊα ι θά έχουν σ α 
φήνειαν κα ι διαφορότητα. Τούτο εις 
σύγχρονον λογικήν κα ι ψυχολογικήν 
άνάλνσιν επ ιτυγχάνετα ι με την παρα- 
τήρησιν, την άναγνώρισιν κα ί την 
άφαίρεσιν. "Αν ίδώ προσεκτικά  ένα 
τραπέζι, τότε σχηματ ίζω  εις τον 
νουν μον την παράστασ ίν  του, σ υ γ 
κρατώ τό χρώμα, το σχήμα , τό 
μέγεθος' ή άναγνώρισίς του π ι
σ τοπο ιε ί την σαφήνειαν τής παρα- 
στάσεως ( την συγκράτηση) υπό τοϋ  
νοϋ τών γνωρισμάτων τοϋ συγκε
κριμένου τραπεζ ιού ) κα ί την δ ια - 
φορότητα ( την δυνατότητα χω ρι
σμού του από δλα τά  άλλα όμοια  
αντικείμενα).

”Αν κάμω  άφαίρεσιν τών επου
σιωδών, τών δεντερενόντων σ τ ο ι
χείων τής παραστάσεως, τότε σχ η 

ματ ίζω  την έννοιαν τοϋ αντ ικε ιμ έ
νου. "Αν δηλαδή άπομακρύνω  από 
τήν παράστασ ίν  τοϋ  τραπεζ ιού τό 
χρώμα, τό σχήμα , τό μέγεθος κ.λ.π . 
κα ί κρατήσω  τούς κυρίους κα ί ουσ ιώ 
δεις χαρακτήρας του, έπετα ι ό τ ι εις 
τήν επίπεδον επιφάνειαν κα ί εις τό  
ένα ή τά  περ ισσότερα σ τηρ ίγμ α τα  
αναγνωρίζω  τήν έννοιαν τραπεζιού  
που δ ιακρίνετα ι από τήν έννοιαν 
οίουδήποτε άλλου αντικειμένου.

ΔΕΝ έπιθυμοϋμεν νά κουράσωμεν 
περισσότερον τον αναγνώστην με 
λογ ικά  σχήματα  τής τυπ ικής λ ο γ ι
κής. 'Απλώς άναφέρομεν ό τ ι οι 
ορθοί κα ί λογ ικο ί συνδυασμοί τών 
εννοιών μάς δίδουν τάς κρίσεις, α ί 
κρίσεις δύναται νά συντίθενται εις 
συλλογισμούς, ο ι όπο ιο ι ή μπορούν 
νά ε ίνα ι άπλοι ή σύνθετοι, βέβα ιο ι 
ή πιθανοί, π αραγω γικο ί ή επαγω 
γ ικ ο ί κ .λ.π .

’Από τούς συλλογισμούς, τάς 
κρίσεις κα ί τά  επ ιστημον ικά  δεδο
μένα άντλοϋμεν τά  επ ιχειρήματα , 
προσάγομεν τάς αποδείξεις, σννά- 
γομεν συμπεράσματα  σύμφωνα με  
τούς κανόνας τής λογικής, δ ιαμορ- 
φώνομεν τάς μεθόδους, συστηματο - 
ποιοϋμεν τάς έπ ιστήμας κα ί προ-

σπαθονμεν με τήν φ ιλοσοφίαν νά 
συνθέσωμεν τά π ορ ίσματά  των.

'Η  γνώ σις επομένως δεν ε ίνα ι 
κά τ ι προσω πικόν κα ί αυθαίρετον, 
όπως ε ίνα ι πολλές φορές ή γνώμη. 
Δεικνύει τούς λόγους τής ύπάρξεώς 
της, απολογε ίτα ι διά τον εαυτόν 
της, προσάγε ι επ ιχε ιρήματα  διά  
τήν αλήθειαν, πού εκπροσω πεί. Κ ρ ι- 
τήριον τής γνώσεως ε ίνα ι ή βεβα ιό - 
της. Αυτή δέν επ ιδέχετα ι άμφ ισβή - 
τησ ιν , άντίρρησιν, αποδοκ ιμασ ίαν , 
άναίρεσιν, δ ιό τ ι αντιφάσκει προς 
τό σφάλμα.

Ά λλ ’ εν το ιαύτη  π ερ ιπτώ σει γεν- 
νάτα ι τό εύλογον ερώτημα, μήπω ς  
ή θεώρησις τής γνώσεως κατ' αυ 
τόν τον τρόπον ε ισέρχετα ι εις τήν 
σφαίραν τοϋ ενδεχομένου κα ί τοϋ  
πιθανού, αντί τοϋ βεβαίου κα ί ασφα
λούς. Δ ιότι πόσον βέβα ια  ε ίνα ι ή 
γνώ σ ις ; ο ίαδήποτε γνώ σ ις ; ακόμη  
κα ί ή πλέον θ ετική ;

Η  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΙΣ τής 
φιλοσοφ ικής κα ί επ ιστημον ικής π ο 
ρείας εις τον αιώνα μας υπ ογραμμ ί
ζει κα ί δεικνύει τάς δυσκολίας τοϋ  
προβλήματος. Τό κ ίνημα τοϋ  Ru
ssell με τον συνδυασμόν τής μαθη 
ματ ικής  λογ ικής προς τήν φ ιλοσο
φίαν, ό θετικ ισμός τοϋ κύκλον τής 
Βιέννης μέ τήν προσκόλληα ιν εις 
άρχικάς προτάσεις, α ί ό π ο ϊα ι έχουν 
τήν προέλενσίν των κα ί ευρίσκουν 
έπαλήθενσιν εις τά  π ορ ίσματα  τοϋ  
επ ιστημον ικού  εργαστηρίου, ή α«α- 
β ίω σ ις τοϋ  εμπειρ ισμού, πού θέτει 
τάς α ισθήσεις κ α ί τήν παρατήρησιν  
ώς προϋποθέσεις τής γνώσεως, έδη- 
μιούργουν άτμόσφαιραν βεβα ιότη 
τας. 'Η  φ ιλοσοφ ία κα ί ή επ ιστήμη  
ήδύναντο νά μάς προσφέρουν θετι- 
κάς γνώσεις.

Προς τούτο έχρειάζετο ό άνθρω
πος νά όπαρνηθή πλάνας κα ί προ
καταλήψεις, νά αποφύγη τήν μ ετα 
φυσικήν, νά άποβάλη τήν π ίστ ιν . 
'Η  φ ιλοσοφ ία ήδύνατο νά έχη αφετη
ρίαν από τελείως σαφείς προτάσεις. 
Τό επ ιστημονικόν έργαστήριον μέ 
τά πε ιράματά  του έδιδεν ασφαλείς 
κατευθύνσεις προς άπόκτησ ιν ολ ί
γων, αλλά θετικών κα ί αναμφ ισβή
τητων γνώσεων.

’Αλλά μέ τήν πάροδον τοϋ χρόνου 
ή βεβα ιότης τών αρχικών προτά 
σεων καθ ίστατο όλιγώτερον βέβα ια  
κα ί τά  δεδομένα τοϋ εργαστηρίου  
εις τήν καλυτέραν π ερ ίπ τω σιν  π α - 
ρεϊχον μερικήν μαρτυρίαν διά τήν 
αλήθειαν μ ιας επ ιστημον ικής προ- 
τάσεως. Τό πε ίραμα  π .χ . ε ίνα ι ου
σιώδες κριτήριον τής γνησ ιότητος
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T o  π ρ ό β λ η μ α  

τ ή ς  γ ν ώ σ ε ω ς

συγκεκρ ιμένης γνώσεως. Κάθε έπα- 
νάΐ.ηψίς του αποτελε ί έπ ικύρω σιν  
τής άληθείας περ ί την ερμηνείαν 
ενός φαινομένου κα ί επ ιτρέπε ι την 
γενίκευσ ιν , δ τ ι κ α ί εις αλλας π ερ ι
π τώ σε ις  συμβα ίνε ι τό  ’ίδιον φαινό- 
μενον. ’Αλλά τούτο δεν ε ίνα ι βέβαιον' 
ε ίνα ι ενδεχόμενον κα ί πιθανόν. Ή  
γεν ίκενσ ις ενέχει υποθετικόν χαρα 
κτήρα  κα ί ή μπ ορ ε ϊ ή συγκεκρ ιμένη  
γνώ σις να μη  ισχ νή  δ ι δλας τάς 
περ ιπ τώ σε ις . Αυτό συνέβη με την 
άρχήν τής απροσδ ιορ ιστ ία ς  τοϋ  Hei
senberg' τό συγκεκριμένον ήλεκ- 
τρόνιον δεν άκολουθεί κα τά  την 
κ ίνησ ίν  του τον νόμον τής α ίτ ιό τη -  
τος.

Ο αρχικός ενθουσιασμός των φ ι
λοσόφων, που  έθεμελίωναν την σκέ- 
ψιν των άποκλε ιστ ικώ ς εις τά  μ α 
θηματ ικά  κα ί την φυσικήν ΰπεβ ιβά - 
σθη κα ί έξη τμ ίσθη  . 'Ο κύκλος τής  
Βιέννης δ ιεσπάσθη . 'Ο W ittgen
stein έγινε τελ ικώ ς π ερ ισσό τε 
ρον νπέρμαχος τής σχετ ικότητος  
τω ν π ραγμάτω ν κα ί τής αμφ ιβολ ίας  
παρά  θ ιασώ της τής θετικής γνώ 
σεως. 'Ο Russell παρά  την

ΟΙ άνακαλύψεις τοϋ σύγχρονου 
μηχανικού πολιτισμού έκαναν βέ
βαια πιο άνετη την ζωή τοϋ άν
θρωπον άλλα δεν έλυσαν ή μάλλον 
οϋτε καν άντιμετώπισαν τό 
πρόβλημα τής σωστής γνώσεως 
πού δικαιώνει τον μόχθο τοϋ άν- 
θρώπου και δημιουργεί τον πολι
τισμό. ''

μαθηματ ικήν  αφετηρίαν τής φ ιλο
σοφ ίας του δεν άπέφυγε τον δογμα 
τ ισμόν, τάς ε ικασ ίας κα ί τάς υποθέ
σεις, ενώ ό συνεργάτης του εις τήν 
συγγραφήν των cePrincipia M at
hem atical W hitehead κατέφυγεν 
εις τον Π λάτωνα, διά νά επ ι
β ίω ση  ώς. φιλόσοφος. Σήμερα  
ο ι ά γγλο ι σ τοχαστα ί παρά  τήν συμ - 
πάθε ιά ν  των προς τον θετικ ισμόν  
κα ί τάς γνώσεις τοϋ  επ ιστημον ικού  
εργαστηρ ίου  ρέπουν μάλλον προς 
τον σκεπ τ ικ ισμόν' ευκόλως δύναν- 
τα ι νά αμφ ισβητούν, αλλά δυσκόλως 
νά οικοδομούν.

Ο ίαδήποτε γνώ σις, κα ί ή πλέον 
σταθερά, δεν έχει τον άπόλυτον χα 
ρακτήρα  τής βεβα ιότητας. Σ τη 
ρ ίζετα ι κα ί εις αλλας προτάσεις, 
α ί όπ ο ϊα ι ενέχουν π ιθανότητας κα ί 
π ίστ ιν . ' Ομιλούμεν π .χ . δ ιά τούς 
νόμους τής λογ ικής, αλλά λησμο - 
νούμεν δτ ι εις τήν ουσίαν των ε ίνα ι 
δογμ α τ ικ ο ί προτάσεις. Λέγομεν δτι 
ή άντίφασ ις ε ίνα ι ουσιώδης δ ιά  τήν 
Ιωγικήν διερεύνησιν κα ί θεμελίωσιν 
τών γνώσεων. rO ’Α ριστοτέλης γρά 
φει. «Τό γάρ αυτό άμα  ύπάρχειν τε 
κα ί μ ή  ύπάρχειν αδύνατον τώ  αύτω  
κα ί κα τά  τό αυτό» . «αϋτη δή π α 
σών έστ ι βεβα ιοτάτη  τών άρχών»
(Μ τφ Γ  3 1 9 -2 0 , 2 2 -2 3 ) .  Τό
ίδιον π ράγμα  ή υπάρχει ή  δεν ύπάρ- 
χε:. Δεν δυνάμεθα νά δεχθώ)μεν δ τ ι 
δύο α ντ ιφ ατ ικο ί προτάσε ις ε ίνα ι 
συγχρόνως εξ ίσου αληθείς. Ή  μ ία  
από τάς δύο ισχύει. 'Ο ’Α ριστοτέ
λης χαρακτηρ ίζε ι τήν άρχήν τής 
άντιφάσεως ώς «βεβα ιοτάτην» . ’Αλ
λά κανείς δεν ήμπ ορ ε ϊ νά αποδείξε ι 
τήν άλήθειάν της' τήν δεχόμεθα ώς

απολύτως άναγκα ίαν δ ιότι, χωρίς 
αυτήν θά παύσωμεν νά σκεπτώμεθα.

ΑΝ Η ΓΝΩΣΙΣ ε ίνα ι αρκετά 
αδύναμος, αν ενέχει π ιθανότητας  
πού προσεγγ ίζουν εις τήν βεβα ιό 
τη τα , αν σχ ετ ίζετα ι προς τήν π ί-  
στ ιν  ή τήν ύπόθεσιν, δεν έπετα ι δτι 
πρέπει νά εγκαταλε ίπω  μεν τήν προ
σπάθεια  δι αντ ικε ιμ εν ικότητα , άλλ’ 
δτι πρέπει νά άποβάλωμεν τήν χ ί
μα ιραν, δ τ ι τάχα  ε ίνα ι δυνατόν νά 
ζήαωμεν χωρίς μεταφυσικήν.

Κ ατά  τον Π λάτωνα τρ ία  ε ίνα ι τά  
κρ ιτήρ ια  τής αντικειμενικότητας τής 
γνώσεως' « τ ίν ι χρή κρίνεσθαι 
τά  μέλλοντα καλώις κρ ιθήσεσθα ι; 
άρ’ ου εμπειρ ία  τε κα ί φρονήσει 
κα ί λόγω ; ή τούτων έχοι αν τις 
βέλτιον κ ρ ιτή ρ ιου ;»  ( Πολ. Θ' 582α) .  
Ή  άντικειμενικότης τής γνώσεως 
στηρ ίζετα ι εις τήν εμπειρίαν, τήν 
φρόνησιν κα ί τήν εκλογήν.

Ή  εμπειρ ία  συνδέεται με  τά  α ι
σθητά  πράγματα . Ά λλ ’ α ί α ισθή 
σεις ε ίνα ι άπατηλα ί' άναφέρονται 
εις μ εταβλητά  φαινόμενα, παρέχουν 
έσφαλμένας πληροφορίας' δ ι αυτό 
ό νους κρίνει τό περιεχόμενόν των 
κα ί τό μεταβάλλε ι εις σαφείς έν
νοιας ή τό άπορρ ίπτει. Ή  φρόνησις 
συνδυάζει τάς ήθ ικάς άρετάς με  
τήν λογ ικήν. Ή  γνησ ιότης τής 
γνώσεως προϋποθέτει ελεύθερον άν
θρωπον άπό τάς άψ ιθυμίας, τά  πάθη, 
τάς μ ικρότητας , τάς έσω τ ερικάς 
άντινομ ίας. Ή  ελευθερία σώ ζει τον 
νοΰν, ό οποίος στρέφετα ι εις τήν 
θεωρίαν κα ί τήν έξέτασιν τών δντων 
με τήν ελπ ίδα  τής κατανοήσεώς των.

’Αλλά παρά  τήν προσπάθειαν τοϋ
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νοϋ δι αντικειμενικότητα , α ί γνώ 
σεις ε ίνα ι εύθραυστοι κα ι Αμφισβητού- 
μεναι, όταν 6 στοχαστής δι αυτών 
έπεκτείνεται εις γενικωτέρας έν
νοιας κα ί άρχάς. 'Ο Πλάτων επ ι
σημα ίνει την δυσκολίαν' «μεμνημέ- 
νους ώς ό λέγων εγώ, υμείς τε οί 
κρ ιτα ί φύσιν άνθρωπίνην εχομεν» . 
(Τ ίμ . 29 cd) . Ό  άνθρωπος, κατά  
τον άρχαίον φιλόσοφον, έχει πεπε- 
ρασμένην οντότητα κα ί θά Αναγκα- 
σθή νά στηρ ιχθή εις τάς ιδέας, την 
εικασ ίαν κα ί την π ίσ τ ιν , δ ιά νά 
ήμπορέση νά συνέχ ιση την πορείαν 
του.

Εις τους νεωτέρους χρόνους ό 
Descartes παρά τήν πεποίθη- 
σίν του εις τάς δυνατότητας 
της λογ ικής δεικνύει κα ί τήν Αδυ- 
ναμίαν της. Κ ατά  τον γάλλον φ ιλό
σοφον ό στοχαστής οφείλει νά σχη 
μ α τ ίζ ε ι εις τον νοϋν του έννοιας σ α 
φείς κα ί δ ιακρ ιτάς* άλλ’ ή έγγύησις  
τής γνησιότητάς των είνα ι ό ’ίδιος 
ό Θεός. Τοϋτο εις τήν τυπ ικήν του 
δ ιατύπω σιν ε ίνα ι σόφ ισμα" δ ιότ ι ό 
Descartes θέλει νά στήρ ιξή  
τήν δ ιαδικασίαν κα ί τήν βεβα ιότητα  
τής γνώσεως εις τον Θεόν, ό όποιος 
ε ίνα ι άγνωστος εις ημάς κα ί Ακα
τάληπτος. Εις τάς συγκεκριμένος 
περ ιπτώ σεις τής έμπειρικής κα ί θε
τικής γνώσεως, όπως είνα ι ή σύ- 
στασ ις τοΰ ϋδατος, ή π τώ σ ις των 
σωμάτων, ή φύσις των ορυκτών, 
ό Θεός δεν ε ίνα ι ό Αναγκαίος όρος 
τής α ίτιολογήσεώς των.

Παρά ταϋτα  δ Descartes εις 
τήν ουσίαν έχει δίκαιον' δ ιότι υπο
γραμμ ίζε ι μ ίαν μεγάλην Αλήθειαν' 
ότι ή γνώσις συνδέεται προς τήν

ύπόθεσιν, τήν π ίσ τ ιν  κα ί τήν μ ετα 
φυσικήν. Ό  έπ ιστήμω ν δνναται 
νά έχη σαφείς γνώσεις, εις πολύ 
συγκεκριμένα πράγματα , άλλ’ όταν 
προβαίνει εις γενικεύσεις τών έν- 
νοιών πού αυτά Αντιπροσωπεύουν, 
όταν προσπαθή νά είσχω ρήση εις 
το μυστήρ ιον τής φύσεως κα ί τής 
ζωής, συνδέει τάς γνώσεις του προς 
τήν ύπόθεσιν κα ί τήν μεταφυσικήν  
π ίστ ιν . Ό  υλ ιστής π ιστεύε ι ότι ή 
ϋλη ε ίνα ι ή μόνη ουσία  τών π ραγμά 
των' κα ί όμως δεν ξέρει τό βαθύ- 
τερον περιεχόμενον κα ί αγνοε ί τον 
ορισμόν της. 'Ο θετικ ιστής π ιστεύε ι 
εις τό πε ίραμα  κα ί τήν Αλήθειαν τοΰ  
έπ ιστημονικοΰ εργαστηρίου, Αλλά 
δεν ε ίνα ι εις θέσιν νά μάς Απόδειξη 
ότι α ί προτάσεις, πού στηρ ίζοντα ι 
εις τά π ε ίράματά  του, έξισώ νοντα ι 
προς τήν σννόλην Αλήθειαν.

Ή  γνώσις ε ίνα ι πεπερασμένη. 
Πολλάκις εμφανίζετα ι ώς Αναντίρ
ρητος κα ί Αδιάψευστος Αλήθεια, 
Αλλ’ ό βαθύτερος έλεγχος, ή συστη - 
ματικω τέρα  διερεύνησις οδηγε ί εις 
αλλας έπαναστατικάς λύσεις. Ή  
μηχανική  τοΰ Νεύτωνος έδιδε τρο
φήν εις τον ντετερμ ινισμόν κα ί εις 
τήν μηχανοκρατικήν ερμηνείαν τοΰ 
κόσμου. "Ομως ή θεωρία τής σχε- 
τ ικότητος τοΰ  Einstein Ανέτρε
ψε τήν προτέραν φυσικήν βεβα ιότητα  
κα ί ιύδήγησεν εις διαφόρους λύσεις.

Ή  Αρχική υποδομή τής γνώσεως 
στηρ ίζετα ι εις Αναπόδεικτους προ
τάσεις, α ί όπο ϊα ι ε ίνα ι γεγονός π ί-  
στεως. Ή  ιστορ ία  τοΰ ευρωπαϊκού  
πνεύματος δεικνύει ό τ ι «έμπειρ ία  τε 
κα ί φρονήσει κα ί λόγω » α ί πνευμα
τ ικ ο ί Αξίαι Αποτελούν παραγω γικός  
Αλήθειας διά τήν επ ιστήμην, τήν 
φιλοσοφίαν, τον άνθρωπον κα ί τον 
πολιτ ισμόν.

ΕΙΣ ΤΑΣ ΗΜΕΡΑΣ μας υπάρ
χει ό κίνδυνος τού «δοξοσόφου». 
Είναι ό άνθρωπος τών διπλωμάτων, 
τών πτυχ ίω ν, τών σεμιναρίων, τών 
έκπαιδεύσεων. Σι) μέρα δεν σάς 
έρωτοϋν πώς άκέπτεσθε έπάνω εις 
τήν ζωήν, πώς φ ιλοσοφείτε, πώς 
κρίνετε τά πράγματα , πώς χαράσ- 
σετε τό  μέλλον' Αλλά σάς έρωτοϋν 
πού έσπουδάσατε, τ ι έδιδάχθητε, 
σέ τ ί είδικεύθητε. Εύρισκόμεθα εις 
τήν έποχήν τής τυποποιήσεω ς τών 
μεθόδων, τών μέσων, τώ>ν γνώσεων. 
Ό  σύγχρονος άνθρωπος, εις τούς 
μεγάλους Αριθμούς, θέλει νά φ α ί
νετα ι γνώστης τών πραγμάτων. 
’Ε πιθυμεί νά δείχνη ότ ι ξέρει. Δεν 
μοχθε ί διά τήν γνώσιν, Αλλά διά 
τήν Αναγνώρισιν, διά τήν Απόκτησιν 
κύρους κα ί κοινωνικής δυνάμεως.

Δεν εργάζετα ι δ ιά  τήν Αλήθειαν, 
Αλλά δ ιά  τήν βελτίω σιν τών ο ικονο
μ ικώ ν του.

Ό  «δοξόσοφος» συσκοτ ίζε ι τά  
πράγματα , δεν Αποκαλύπτει τό έσω - 
τερικόν του κάλλος, ούτε καθοδηγεί 
τούς άλλους. Κ αταλαμβάνει ηγετ ικός  
θέσεις. Δίδει κατευθύνσεις, χωρίς 
νά γνω ρίζη τήν πορείαν κα ί τον 
τελικόν σκοπόν. Ν ομίζει ό τ ι ε ίνα ι 
ρεαλιστής, ό τ ι ε ίνα ι θεράπων τής 
επ ιστήμης, ό τ ι έχει Αντικειμενικό
τητα . ’Αλλά δυστυχώς υποβ ιβάζε ι 
τον έρωτα προς τήν Αλήθειαν εις 
λογ ιστικούς υπολογισμούς, εις σ τα 
τ ισ τ ικήν  έπεξεργασίαν τώ>ν δεδο
μένων, εις Αριθμοποίησιν τής π ο ιό - 
τητος.

’Αλλά, προ τής ήμ ιμαθείας, καλύ
τερα ε ίνα ι ή άγνοια. Αυτός πού δεν 
ξέρει, δεν έχει τήν ο ’ίησ ιν τής νεκράς 
κα ί Αποδιωργανωμένης γνώσεως. 
’Έχει τήν μετριοφροσύνην νά όμο- 
λογή  τήν άγνοιάν του. Δ ιαθέτει τήν 
ειλικρίνειαν νά Αναζητήση τήν Αλή
θειαν. Δ ιατηρεί τήν φλόγα νά προ- 
χωρήση προς τήν γνΰόσιν παρά τά  
έμπόδια κα ί τάς δυσκολίας.

Ή  ήμ ιμάθεια  σκουρ ιάζει τό πνεύ
μα  τού Ανθρώπου. Ε ίναι σύγχυσ ις  
περί τά  όμοια. Ε ίναι πεποίθησ ις πού 
εδράζεται εις τήν φυσίωσιν κα ί τήν 
πλάνην. Ή  άγνοια  ώς Απουσία καί 
έλλειψις γνώσεως προετο ιμάζε ι τήν 
γνώσιν' Αποτελεί τήν πρώτην β α 
θμίδα τής γνώσεως. Ε ίναι ή Απαρχή 
της.

ΣΗΜΕΡΑ δοκιμαζόμεθα Από τήν 
έπιδρομήν τού Απατηλού, τού σφα
λερού, τού τυποποιημένου, τού ετο ί
μου. Ό  άνθρωπος χάνει τήν έλευθε- 
ρίαν του έν όνόματι τής γνώσεως. 
’Α πα ιτείτα ι υπεύθυνος στάσ ις  έναντι 
τών μεγάλων προβλημάτων κα ί τής 
ζωής. Ό  γνήσιος άνθρωπος έχει 
έρω τήματα κα ί Αγωνίζεται, διά νά 
τά λύση. Ό  Κ ίβδηλος ε ίνα ι βέβαιος 
διά τήν γνώσιν του κα ί περιπλέκετα ι 
εις τήν Αμάθειάν τον. Ή  γνώ σις  
είνα ι ουσιώδης Αξία. Ή  Απομόνω- 
σίς της οδηγε ί εις τήν πλάνην. Ή  
σύνθεσίς της με τάς άλλας Αξίας τοΰ  
πολ ιτ ισμ ού  καταξιώ νει τήν ιδίαν 
τήν γνώσιν, δ ικα ιώ νει τον μόχθον 
τού Ανθρώπου κα ί δημ ιουργε ί τον 
πολιτ ισμόν' "Οπου υπάρχει παρα - 
παραδοχή τού πνεύματος, υπάρχει 
ελευθερία' κα ί όπου υπάρχει ελευ
θερία, ή γνώσις δεν ε ίνα ι άπλή δ ια 
δ ικασ ία  τού νοϋ, Αλλά λειτουργία  
τής συνόλης ψυχής, πού ξέρει τ ί νά 
ζητή  κα ί τ ί νά πράττη .
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Συμπεράσματα και διαπι

στώσεις από τό πρόσφατο 

συνέδριο τής Διεθνούς 

Ένώσεως ’Αστυνομικών 

σ το  Ε λ σ ί ν κ ι .

ΤοΟ Ταγματάρχου 
κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ

Μέ τό σύ\θημα SERVO PER 
AMIKECO—έξυπηρέτηση διά τής 
φιλίας—, πού κυριαρχούσε παντού 
συνήλθε τό 16ο Διεθνές Συνέδριο, 
τής Διεθνούς Ένώσεως Αστυνομι
κών,, στο Ελσίνκι τής Φιλλανδίας, 
άπό τις 17 μέχρι τις 23 ’Ιουνίου.

'Η  διαμονή των Συνέδρων καί οΐ 
εργασίες τού Συνεδρίου έ'γιναν 
σέ ένα μαγευτικό καί καταπράσινο 
περιβάλλον 15 χιλιόμετρα δυτικά 
άπό τήν πρωτεύουσα τής Φιλλανδίας, 
πού ονομάζεται Ντίπολι.

Στην περιοχή αύτή βρίσκεται τό 
κτίριο των Συνεδρίων «ΡΙΡΟΜΙ», 
πολλά Πανεπιστήμια καί ’Ανώτερες 
Τεχνικές Σχολές, ή ’Αστυνομική 
’Ακαδημία καί Ξενοδοχεία γιά τήν 
στέγαση αύτών πού συμμετέχουν 
στις άποστολές ή εργάζονται στις 
διάφορες Σχολές.

Στο Συνέδριο συμμετείχαν 22 
άντιπροσωπεΐες ’Εθνικών Τμημάτων 
τής Διεθνούς Ένώσεως ’Αστυνομι
κών άπό ισάριθμες Χώρες.

Τό Ελληνικό Τμήμα άντιπροσω- 
πεύθηκε α) άπό τον Ταγματάρχη 
ΚΟΤΤΡΟΤΜ ΠΗ Νικόλαο , ό όποιος 
ήταν καί ό έπίσημος έκπρόσωπος 
β) άπό τον Πρόεδρο τού Ε λ 
ληνικού Τμήματος τής ΙΡΑ 'Υποσ
τράτηγο έ. ά. κ. ΔΕΜΕΣΤΙΧΑ 
’Αντώνιο καί τον 'Υπομοίραρχο 
ΒΛΑΧΟ ’Αλέξανδρο, οί όποιοι πα
ρέστησαν ως παρατηρητές.

Τά θέματα τά όποια ύπήρχαν στήν

'Ημερήσια Διάταξη ήταν πολλά καί 
αφορούσαν τήν άνάπτυξη ώρισμένων 
δραστηριοτήτων γιά τήν υλοποίηση 
τών σκοπών τού καταστατικού τής 
Ι.Ρ.Α. καί γιά τήν διεύρυνση τών 
ένδιαφερόντων τής Ένώσεως.

’Έτσι έκτος άπό τις άνακοινώσεις 
τού Προέδρου, τού Γενικού Γραμ
ματέα καί τού Θησαυροφύλακα περί 
τών πεπραγμένων τής Ένώσεως 
κατά τό παρελθόν χρονικό διάστη
μα συζητήθηκαν καί τά εξής άλλα 
θέματα.

α) Συμμετοχή τής Ι.Ρ.Α. στις 
διάφορες Επιτροπές τού Ο.Η.Ε. 
πού έχουν ένδιαφέρον γιά τήν άστυ- 
νομία.

β) Συμμετοχή τής Ι.Ρ.Α. σέ ορ
γανώσεις τής Ευρωπαϊκής Ένώσεως.

γ) Συμμετοχή τής Ι.Ρ.Α. σέ διά
φορες Διεθνείς ’Οργανώσεις οί όποι
ες δέν έχουν πολιτικό χαρακτήρα.

δ) 'Η  έπαγγελματική Επιτροπή, 
ή πολιτιστική Επιτροπή καί ή Κοι
νοτική Επιτροπή τής Ι.Ρ.Α. έθεσαν 
διάφορα θέματα τά όποια άποσκο
πούν στήν προαγωγή τών έπαγγελ- 
ματικών ένδιαφερόντων τών άστυνο- 
μικών, στήν διεύρυνση τών πολιτι
στικών δραστηριοτήτων, καθώς καί 
στήν οικονομική έξυπηρέτηση τών 
μελών τής Ι.Ρ.Α. διά τής δημιουρ
γίας φθηνών μέσων διαμονής κ.λ.π.

ε) Θέματα παροχής βοήθειας σέ 
πάσχοντες άπό έγκληματικές δρα
στηριότητες.

SERVO PER AMIKECO
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στ) Ή  καθιέρωση κοινού εντύπου 
ταύτότητος γιά δλα τα μέλη της
Ι.Ρ.Α.

ζ) 'Η  έγγραφή ώς μελών σέ ένα 
τμήμα ατόμων, τα όποια είναι μέλη 
σέ άλλο τμήμα άλλης χώρας κ.λ.π.

Οί άπόψεις καί οί αποφάσεις τοϋ 
Συνεδρίου θά περιληφθοϋν στά πρα
κτικά τά όποια θά κυκλοφορήσουν 
άργότερα.

Τέλος ή Ελληνική άντιπροσωπεία 
άνεκοίνωσε τήν προσφορά τοϋ Α ρχη
γείου τής Χωροφυλακής, γιά τήν 
φιλοξενία στις Παιδικές Έξοχες 
Χωροφυλακής έξ (6) κοριτσιών καί 
έξ (6) άγοριών ηλικίας άπο 12 
έως 16 έτών άπό διάφορες Χώρες 
γιά τό έπόμενο έτος.

'Η  προσφορά αύτή έκτιμηθηκε 
ιδιαίτερα άπό δλους τούς Συνέδρους 
καί άποτελεΐ πρωτοτυπία γιά τήν 
Διεθνή 'Ένωση Αστυνομικών.

Σ ’ δλη τήν διάρκεια τών έργασιών 
τοϋ Συνεδρίου καί στις λοιπές εκδη
λώσεις έπεκράτησε πνεύμα φιλίας 
καί άγάπης μεταξύ τών άντιπρο- 
σωπειών δλων τών Χωρών.

Συνολικά έφθασαν στο Ελσίνκι 
πάνω άπό 400 άτομα τά οποία 
συνόδευαν τις άντιπροσωπεΐες.

'Η  ’Ιταλική άντιπροσωπεία άπο- 
τελεΐτο άπό 90 άτομα. Μέ τήν ευκαι
ρία δέ τοϋ Συνεδρίου οργάνωσε ’Ιτα
λική βραδυά στήν όποια ποοσέφεοε 
’Ιταλικά μακαρόνια καί κρασί. Γιά 
τό σκοπό αύτό μετέφερε άπό τήν 
’Ιταλία 60 κιλά μακαρόνια καί 400 
κιλά κρασί.

Επίσης πολυπληθείς ήταν καί οί 
άντιπροσωπεΐες τών Αυστριακών, 
τών Γερμανών καί τών Βέλγων.

Πρέπει ιδιαίτερα νά έξαρθεΐ ή ορ
γάνωση καί ό προγραμματισμός τών

εκδηλώσεων άπό τό Εθνικό Τμήμα 
τήςΦιλλανδίας. "Ολα κινήθηκαν μέσα 
στά προκαθορισμένα πλαίσια χωρίς 
τήν παραμικρή άνωμαλία.

Εκατό άνδρες τής Φιλλανδικής 
’Αστυνομίας δλων τών βαθμών 
έκινήθηκαν μέ θαυμαστή άρμονία 
γιά τήν εξυπηρέτηση τών φιλοξε- 
νουμένων. Χωρίς νευρικότητες καί 
αύτοσχεδιασμούς, πράοι, εύγενικοί 
καί χαμογελαστοί ήταν πάντα έτοι
μοι νά ικανοποιήσουν κάθε έπιθυμία 
καί νά έπιλύσουν κάθε πρόβλημα 
σ’ δλη τή διάρκεια τοϋ 24ώρου.

’Από τήν στιγμή πού πατήσαμε 
τό πόδι μας στο Φιλλανδικό έδαφος 
δέν αΐσθανθήκαμε ούτε στιγμή δτι 
είμαστε ξένοι. Τά φιλόξενα αισθή
ματα καί ή άύθόρμητη καί άπρο- 
σποίητη έκδήλωση τών φιλικών 
διαθέσεων, έξαφάνιζαν άμέσως τήν 
ιδέα οτι βρισκόμασταν σέ ξένη Χώ
ρα. Μέ αισθήματα φιλοφροσύνης 
δέχθηκε τούς άντιπροσώπους τής 
Ι.Ρ.Α. καί ό Δήμαρχος τής Πόλεως 
τοϋ Ελσίνκι καθώς καί ό Δήμαρχος 
τής Πόλεως Έσπόου πού βρίσκεται 
κοντά στο Ελσίνκι.

Μιλώντας στούς φιλοξενουμένους 
ό ’Αρχηγός τής Φιλλανδικής ’Αστυ
νομίας, είπε μεταξύ άλλων καί τά 
έξής:«...Ό  κόσμος είχε τήν γνώμη 
δτι οί Φιλλανδοί ζοΰν μέσα στά δάση 
καί βγαίνουν άπό αύτά μόνο γιά νά 
κάμουν σάουνα καί μετά νά βουτή- 
ξουν στο παγωμένο νερό. Εσείς θά 
διαπιστώσετε τήν άλήθεια γιά μάς...»

' Η άλήθεια είναι δτι ή Φιλλανδία 
είναι μιά πολύ όμορφη Χώρα, πλαι
σιωμένη άπό καταπράσινα δάση και 
60.000λίμνες. Οί Φιλλανδοί βρίσκον
ται σέ υψηλό οικονομικό, κοινωνικό 
καί πολιτιστικό επίπεδο καί έχουν

άξιοποιήσει σέ μεγάλο βαθμό όλες 
τις πλουτοπαραγωγικές πηγές. Οί 
άνθρωποι έκφράζονται έλεύθερα καί 
άνυπόκριτα καί κάθε τους έκδήλωση 
είναι έκδήλωση τής άνωτερότητος 
τών αισθημάτων άπό τά όποια δια
κατέχονται.

Οί εκδηλώσεις τών συναδέλφων 
Φιλλανδών άστυνομικών ήταν γεμά
τες καλωσύνη καί συναδελφική άγά- 
πη. ’Απερίφραστα μποροΰμε νά ποΰ- 
με πώς ό Φιλλανδικός λαός δέν είναι 
μόνο ένας ήρωϊκός λαός πού κέρδισε 
τήν έλευθερία του καί διατήρησε τήν 
άκεραιότητά του μέ πολλές θυσίες 
καί άφθονο αίμα, άλλά ταυτόχρονα 
είναι καί ένας προοδευτικός λαός πού 
δημιουργεί ύψηλά έπίπεδα πολιτι
σμού.

Τό σύνθημα SERVO PERA M I- 
KECO βρίσκει στις καρδιές τοϋ 
Φιλλανδικοΰ λαοΰ καί ιδιαίτερα τών 
Φιλλανδών’Αστυνομικών τήν ώραιό- 
τερή του έκφραση.

"Οσοι είχαν τήν ευτυχία νά ζή- 
σουν έστω καί αύτές τις λίγες ήμέρες 
σ’ αύτή τή Χώρα, σέ μιά έποχή πού 
τό φώς τής ήμέρας διαρκεΐ 24 ώρες, 
θά θυμούνται γιά πάντα τις δμορφες 
στιγμές πού πέρασαν.

Τοϋ χρόνου τό Συνέδριο θά γίνει 
στήν Περούτζια τής ’Ιταλίας. Οί 
’Ιταλοί ύπόσχονται πολλά. Τό Ε λ 
ληνικό Τμήμα θά πάρει καί έκεΐ τή 
θέση του, άλλά αύτή τή φορά θά 
πρέπει νά συμμετάσχει μέ μεγάλη 
άντιπροσωπεία.
Ά πό τώρα πρέπει νά οργανωθεί 
παράλληλα έκδρομή γιά νά δοθεί ή 
εύκαιρία σέ περισσότερους "Ελληνες 
άστυνομικούς καί στις οΐκογένειές 
τους νά ζήσουν μέσα σ’ ένα Διεθνές 
περιβάλλον πού κυριαρχεί ή άγάπη 
ό άύθορμητισμός καί ή ειλικρινής 
φιλία. 'Η  ’Ιταλία άποτελεΐ γιά μάς 
εύκαιρία διότι βρίσκεται κοντά μας.

Επίσης ή ΐδέά τής Ένώσεως πρέ
πει νά διευρυνθεΐ καί τό Ελληνικό 
τμήμα πρέπει νά πυκνωθεί μέ νέα 
μέλη. Έ ν ένεργεία καί έν άποστρα- 
τεία συνάδελφοι καί τών δύο Σωμά
των Ασφαλείας μπορούν νά γίνουν 
μέλη. Ακόμη τό προνόμιο αύτό 
έπεκτείνεται καί στούς Πολιτικούς 
'Υπαλλήλους τού 'Υπουργείου Δημ. 
Τάξεως.

Τό Ελληνικό Εθνικό τμήμα τής 
Διεθνούς Ένώσεως Άστυνομικών 
(ΙΡΑ) έκφράζει τις εύχαριστίες του 
προς τό Αρχηγείο τής Χωροφυλακής 
τό όποιο ποικιλοτρόπως ενισχύει τό 
έργο τής Ένώσεως καί διευκολύνει 
τήν άνάπτυξη τών Διεθνών Σχεσεων.
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" Ε ν α  ώ ρ α ϊο  ά δ λ η μ α  

π ο ύ  κ α τ α κ τ ά  σ υ ν έ 

χ ε ια  ό λ ο  κ α ί π ε ρ ισ σ ό 

τ ε ρ ο υ ς  ο π α δ ο ύ ς .

' 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 Χωρ/κής

Ήλιος—Θάλασσα θαυμάσιοι πλωτοί «πα
ράδεισοι» μια συνισταμένη πού κάθε κα
λοκαίρι ύπόσχονται πολλά. Ό  καθένας 
μπορεί να διαλέξει ένα δικό του παράδεισο 
γιάνά περάσει λίγες ήμέρες ξένοιαστα μα- 
κρυά άπό την καθημερινή ρουτίνα καί τά 
σύγχρονα άγχη.

Πάντα ένα μεταφορικό μέσο υπάρχει στη 
διάθεση τοϋ καθενός γιά νά τον μεταφέρει 
σε κάποιο παραθαλάσσιο μέρος ή νησάκι 
όπου εκτός άπό τις άλλες άπολαύσεις τοϋ 
καλοκαιριού μπορεί νά γυμνάσει τό σώμα 
καί νά άσχοληθεϊ μέ τά σπόρ.

"Ενα άπό αύτά πού προσφέρονται ιδιαί
τερα γιά τό καλοκαίριεϊναικαίτό ΘΑΛΛΑ- 
ΣΙΟ—ΣΚΙ. "Ενα άθλημα άπό τά «άγνω
στα» γιά τον πολύ κόσμο. Καί αύτό γιατί 
τά απαραίτητα «άξεσουάρ» στοιχίζουν 
αρκετά άκριβά καί έπειδή ακόμη δέν έχει 
δοθεί στο άθλημα ή δημοσιότητα πού τοϋ 
αρμόζει. Είναι δηλαδή ένα σπόρ γιά λίγους 
σύντομα όμως πιστεύεται ότι θά κατακτή
σει καί τό πλατύ κοινό καί θά δοθεί ή 
εύκαιρία σε αύτούς πού τούς αρέσει τό 
άθλημα νά νοιώσουν τις συγκινήσεις ένός 
«σλάλομ» ή ένός «άλματος». "Ολοι μπο
ρούν νά κάνουν θαλάσσιο σκί. Ή  άρχή βέ
βαια θά είναι κουραστική γιά τούς αρχά
ριους πού πολλές φορές ενδέχεται νά άπο- 
γοητευθοϋν. Μέ τήν άπαραίτητη όμως 
προσοχή καί έπιμονή ή προσαρμογή γί
νεται πιο εύκολα άπό ότι περιμένει κανείς.

Άπό έκεϊνο τό σημείο καί ύστερα ή 
γοητεία του σέ κάνει νά μή τό έγκατα- 
λείψεις ποτέ. Ή  αίσθηση μιας άπελευθέ- 
ρωσης σωματικής καί πνευματικής άπό 
τά καθημερινά άγχη τής ζωής, καίή ομορ
φιά τής γαλάζιας θάλασσας είναι οί λόγοι 
πούτά τελευταία χρόνιαοί φίλοιτοΰ θαλάσ
σιου σκί αύξάνονται όλο καί περισσότερο.

Τό θαλάσσιο σκί είναι ένα σπόρ ξεχω 
ριστό. *0 κάθε ένας μπορεί νά άσχοληθεϊ 
μ ’ αύτό άσχετα μέ τήν ήλικία καί τό φΰλο 
του. Ε ίναι ένα άθλημα πού άπαιτεί εύλυγι- 
σία καί ικανότητες ισορροπίας. Φυσικά 
όρος άπαράβατος είναι ότι αύτός πού θά 
κάνει σκί θά πρέπει άπαραίτητα νά ξέρει 
καί καλό κολύμπι.

Η « Π Ε Ρ ΙΕ Ρ Γ Ε ΙΑ »  ένός σκιέρ ήταν 
καί ή βασική αιτία πού δημιουργήθηκε τό 
θαλάσσιο σκι. Το 1921 κάποιος φορώντας 
τά_ σκί τοΰ γεννήθηκε ή περιέργεια νά 
δει τ ί θά γίνει άν τον έσερνε ένα μικρό 
πλοιάριο μαζί μέ αύτά στο νερό.

Τό πείραμα τότε στέφθηκε μέ άπόλυτη 
επιτυχία. Καί έτσι έγινε ή άρχή γιά  τήν 
άνάπτυξη τοϋ άθλήματος. Τό 1947 πρα
γματοποιήθηκε τό πρώτο Εύρωπαΐκό 
πρωτάθλημα θαλάσσιου σκί.
Το θαυμάσιο αύτό σπόρ δέν έχει ένταχθή 
άκόμα στο πρόγραμμα των ’Ολυμπιακών 
άγώνων. Τά τελευταία χρόνια στήν Ε λλάδα 
παρατηρεΐται μιά ξεχωριστή κίνηση γιά  νά 
τήν άνάπτυξή του. Σ έ πολλά μέρη τής 
χώρας υπάρχουν τεχνικές έγκαταστάσεις, 
γ ια  τήν πραγματοποίηση τοΰ συναρπαστι
κού αύτοΰ σπόρ, όπου πολλές φορές έχουν 
διεξαχθεϊ διεθνείς άγώνες μέ έξαιρετική 
επιτυχία  στούς όποιους καί διακρίθηκαν 
οί Έ λληνες πρωταθλητές τοϋ θαλασσίου 
σκί. Σήμερα, ύπάρχουν 21 σύλλογοι 
καί ένα δυναμικό γύρω στούς 900 άθλητές 
καί άθλήτριες.

Πιστεύεται πάντως πώς σέ λίγο χρονι
κό διάστημα θά φθάσουν σέ πιο ικανοποιη
τικά άποτελέσματα άπό πλευράς προσε- 
λεύσεως νέων άθλητών.

Α  ω  Λ  Η Τ I Κ  Η
ε π ι θ ε ώ ρ η σ η
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Τί χρειάζεται γιά νά κάνετε 
θαλάσσιο σκι

Κατ’ άρχάς δύο σκι μήκους 1,80μ. καί 
πλάτος 0,20έκ. μέ βάση πού θά στερεω
θούν τά πόδια άπό καουτσούκ. Τδ ίδιο 
πράγμα γίνεται καί μέ τό Μ ΟΝΟΣΚΙ, 
αύτό φυσικά είναι πιό στενό 0,16 έκ. έχει 
μιά βάση γιά νά στερεώνεται τό πόδι καί 
ένα απλό λουρί στο πίσω μέρος γιά νά 
στηρίζεται τό άλλο. Στή συνέχεια ό σκιέρ 
σύρεται πάνω στό νερό μέ ένα «κρίς-κράφτ» 
τουλάχιστον μέ ταχύτητα 50 χιλ. μέ τήν 
βοήθεια ένός σχοινιού άπό νάϋλονήκάνναβι 
μήκος 20.50μ. τό όποιο στην άκρη έχει 
μιά λαβή. Στό θαλάσσιο σκι ύπάρχουν τέσ
σερα εΐδη άγωνισμάτων:
Σ Λ Α Λ Ο Μ : Ε ίναι τό άγούνισμα στό 

όποιο ό σκιέρ περνάει ύποχρεωτικά 
άνάμεσα άπό διαβάσεις ή «πόρτες» 
όπως λέγονται.

Α Λ Μ Α  : Αυτό γίνεται μέ ταχύτητα
μέχρι 57 χ ιλ .κα ίάπό  έφαλτήριοΰψους 
τουλάχιστο Ι,ΒΟμ. γιά τούς άνδρες καί 
γιά  τις γυναίκες μέ ταχύτητα 45 χιλ. 
καί άπό βάση ύψους 1,50 μ. 

' Φ Ι Γ Ο Υ Ρ Ε Σ  : Στό άγώνισμα αύτό 
βρίσκεται καί ή μαγεία τοϋ θαλάσσιου 
σκί. Περιλαμβάνει μιά ποικιλία άπό 
φιγούρες, άλματα, στροφές κ.λ.π.

Τ Ρ I Α Θ Λ Ο : Εΐναιτό«τρίπτυχο» των 
προηγουμένων άγωνισμάτων.

Στό θαλάσσιο σκί διοργανώσεις μέ τερά
στιο ένδιαφέρον είναι τό παγκόσμιο πρω
τάθλημα τό όποιο γίνεται κάθε δύο χρόνια, 
τό Ευρωπαϊκό κάθε χρόνο καί τό πανελ
λήνιο. Ή  χώρα μας έχει λάβει μέρος 
σέ πολλές διεθνείς διοργανώσεις καί πρω
ταθλήματα μέ έξαιρετική επιτυχία.

Τι πρέπει νά προσέξετε

"Οσοι λοιπόν άποφασίσετε νά άσχοληθεϊτε 
μέ τό υπέροχο αύτό σπόρ σημειώστε τις 
πρακτικές συμβουλές τής στήλης:

Μην κάνετε ποτέ θαλάσσιο σκί αν δέν 
γνωρίζεται κολύμπι.

Οΐ άρχάριοι νά φορούν οπωσδήποτε σω
σίβια ζώνη γιά κάθε ενδεχόμενο.

Μόλις άρχίσετε νά κρυώνετε σταματή
στε νά κάνετε σκί καί βγήτε άπό τη 
θάλασσα.

Ποτέ μη άρχίσετε τά μαθήματα μέ 
επίσης άρχάριο οδηγό (πιλότο τού 
«κρίς—κράφ»).

Ό  οδηγός δέν πρέπει νά είναι μόνος 
μέσα στό σκάφος.

Καί κάτι πού πρέπει νά προσεχθεί ιδιαί
τερα είναι ή περισυλλογή τού σκιέρ. 
Πρέπει άπαραίτητα νά γίνει μέ σβυ- 
σμένο τό μοτέρ.

"Οταν ό σκιέρ πέση στό νερό τό σχοινί 
πρέπει νά μαζεύεται άμέσως διότι αν πα- 
ραμείνει λασκαρισμένο στό νερό υπάρχει 
κίνδυνος νά μετατραπεϊ σέ «λαιμητόμο» 

γιά τον άθλούμενο.
Φθάνοντας λοιπόν στό τέλος τής παρου- 

σιάσεως τού θαλασσίου σκί σάς συνιστοΰμε 
νά άσχοληθεϊτε συστηματικά μέ την εκμά
θησή του διότι όπως καί τά  άλλα σπόρ τού 
καλοκαιριού (Τέννις —Ρακέτες—Κολύμπι 
—Ιστιοπλοΐα) έτσι καί τό θαλάσσιο σκί 
έχει τήν δική του προσωπικότητα καί 
γοητεία καί έκτος αύτών είναι άθλημα πού 
γυμνάζει άποτελεσματικά τό σώμα καί 
δημιουργεί έτσι τις προϋποθέσεις γιά 
εύχάριστες διακοπές.

" Τ Σ Ι Κ Λ Η Τ Η Ρ Ε Ι Α  7 8 „
Ο ί 'Έ λ λ η ν ε ς  ά δ λ η τ έ ς  δ η μ ιο ύ ρ γ η σ α ν  ά ρ ισ τ ε ς  

έ η ιδ ό σ ε ις  κ α ί ά ν ε π τ έ ρ ω α α ν  τ ις  ε λ π ίδ ε ς  γ ιά  

μ ε λ λ ο ν τ ικ έ ς  δ ια κ ρ ίσ ε ις .

Μ ήτιγκ παγκοσμίου ένδιαφέροντος 
πραγματοποιήθηκε στις 27—28 ’Ιουνίου 
στό στάδιο Καραϊσκάκη όπου 85 άσσοι 
άπό 14χώρες μαζί μέ τούς Έ λληνες πρω
ταθλητές καί πρωταθλήτριες έδωσαν τον 
καλλίτερο άγωνιστικό τους έαυτό—παρου
σία 8000 περίπου θεατών.
Στή πρώτη ήμέρα τών άγώνων γεγονός πού 
έκανε μεγαλύτερη εντύπωση στούς φιλά
θλους ήταν ή θαυμάσια προετοιμασία καί 
φυσική κατάσταση τών 'Ελλήνων διεθνών.

Τά σημαντικώτερα γεγονότα καί οΐ επ ι
δόσεις τής πρώτης ήμέρας. Στον άκοντι- 
σμό γυναικών ή παγκόσμια ρεκορντγούμαν 
άμερικανίδα Κάθυ—Σμίντ πραγματοποί
ησε νέο ρεκόρ σταδίου μέ επίδοση 64μ02, 
τό προηγούμενο ανήκε στή δυτικογερμα- 
νίδα ’Ά ντλι—Κολόσκα μέ 60μ34 άπό τον 
’Ιούλιο τού 1976. Στά  3000μ «στήπλ» ό 
κύπριος άθλητής Φιλίππου πέτυχε νέο 
παγκύπριο ρεκόρ μέ χρόνο 8’37” 50. Ό  
Σακαλής δέν κατάφερε νά τον «πιάση» 
8’ 44" 33. Στή σφαιροβολία έπίσης γυναι
κών ή καναδέζα Ίονέσκο πήρε τήν πρώτη 
θέση μέ 16μ20. ή Έλληνίδα Βερούλη κέρ
δισε τήν τρίτη θέση μέ 11μ68μ.

Στό ύψος γυναικών ή καναδέζα Μπρύζ 
μέ τό περίφημο άλμα της 1 μ.87 εντυπώ
σιασε. Στά  400μ γυναικών οί άθλήτριες 
μας τά  πήγαν περίφημα πρώτη ή Πανταζή 
μέ χρόνο 56".68. Εντυπω σιακές οί επιδό
σεις τών Ελλήνων πρωταθλητών στό 
τριπλοΰν. 'Ο  Καθηνιώτης μέ άλμα 16μ33 
πήρε τήν δεύτερη θέση μετά άπό τον Γ ι
ουγκοσλάβο Ζρέγκοβιτς 16μ43, ένώ ό 
Καπερώνης τήν τρίτη θέση μέ 1 5 μ 97.

Μεγάλη μάχη έγινε στό ύψος άνδρών ά 
πασίγνωστος άμερικανός άλτης Γούντς μέ 
2μ20 κέρδισε τήν πρώτη θέση. Στή δεύ
τερη ήμέρα τών Θ. Τ Σ ΙΚ Λ Η Τ Η Ρ Ε ΙΩ Ν  ό 
27ετής άλτης Ή λ ία ς Σακελαριάδης γέμισε 
μέ ένθουσιασμό τούς Έ λληνες φιλάθλους 
όταν πήδησε τό 5μ 40 στό άλμα έπί κοντώ 
καί μέ τήν επίδοση αύτή έγραψε τό όνομά 
του στή 2η θέση στούς Βαλκάνιους ρέκορ- 
ντμεν.

Τά σκήπτρα βέβαια παραμένουν άκό- 
μα στον μεγάλο Χρήστο Παπανικολάου μέ 
5μ50. Στά  30 χρόνια του ά Σταύρος Τζωρ- 
τζής έδειξετήν μεγάλη του κλάση καίκέρδισε 
μετά άπό δυο χρόνια τον Παρρή στά 400 μ. 
άνδρών μέ χρόνο 50 " Λ  8 πραγματοποιώντας 
τήν δεύτερη καλλίτερη έφετεινή Βαλκανική 
έπίδοση, μετά τό Βούλγαρο Μπρατάνωφ 
50". 41.

Ό  Τανζανός, παγκόσμιος ρέκορντμαν 
Φίλμπερτ— Μ παγί μέ πρόσφατα ρεκόρ 
στά 1.500μ (3’.39” .3) καί στά 5.000μ 
13 '.35".0) κέρδισε τήν πρώτη θέση μέ 
μέτριο χρόνο (3 '.41".07).
Ό  Φ. Κούρτης τήςΧωρ]κήςέδωσεσκληρή 
μάχη καί πήρε τήν 2η θέση μέχρόνο 3 '.42". 
65 καί άπέδειξε ότι αποτελεί ένα μεγάλο 
«κεφάλαιο» γιά  τόν έλληνικό άθλητισμό. 
Πάντως άναμφισβήτητο γεγονός καί κοινή 
ομολογία είναι ότι οί άθλητές τής Χωρο
φυλακής σέ κάθε έκδήλωση είτε συλλογική 
είναι, είτε μέ τά Ε θν ικά  μας χρώματα 
ύπερβάλλουν έαυτούς καί παραγωγικά συμ
βάλλουν στό οικοδόμημα πού λέγεται 
Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Ο Σ Α Θ Λ Η Τ ΙΣ  ΜΟΣ .

Δύο άπό τους διακριθέντες στά έφε- 
τεινά «ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΕΙΑ» "Ελληνες 
άθλητές. Είναι ό Σταύρος Τζωρτζής 
πού κέρδισε τά 400μ δημιουργώντας τόν 
θαυμάσιο χρόνο 50" .18 και ή έκπληξη τών 
άγώνων ’Ηλίας Σακελαριάδης πού πή
δησε στό αλμα έπί κοντώ 5.40 μ.
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Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Α
Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Α
Θ Ε Μ Α Τ Α

Πώς δικαιολογούνται οί 
ανεξήγητες φοβίες τών παι
διών, πού δημιουργούν άγ
χος και εμποδίζουν τήν ομα
λή εξέλιξη τού χαρα
κτήρα τους. Είναι θέμα τύ

χης ή μήπως ύπάρχουν βα
θύτερα αίτια κρυμμένα στο 

ύποσυνείδητο;

Οί ψυχολόγοι προσπα
θούν νά βροΰν και νά βά
λουν σέ μια τάξη τά διάφο

ρα συμπτώματα τού παιδι

κού φόβου πού δημιουργεί 
πολλές φορές έπικίνδυνες 
νευρώσεις.

Ο Π Α Ι Ο Ι Κ Ο Σ  ΦΟΒΟΣ
Ποιος δεν φοβάται τον «κακό 

λύκο»; 'Η  παιδική ψυχή είναι γεμά
τη άπό φόβους άρχέγονους, φόβους 
χωρίς καμιά έμφανή αιτία πού, όμως, 
είναι τοσο δυνατοί, ώστε πολλές 
φορές γίνονται ρυθμιστικοί παρά
γοντες τής ζωής του καί τής ψυχο
λογικής του έξελίξεως.

Φοβοι πού έμφανίζονται κι’ εξαφα
νίζονται άπότομα, γιά νά δώσουν τή 
θέση τους σέ άλλους μέσα στή φαντασ. 
του παιδιού, καθώς αύτό μεγαλώνει.

Φόβος γιά τό σκοτάδι, τό νερό, 
τις καταιγίδες. Φόβος γιά τό «δράκο» 
ή γιά τά ζωάκια τά πιο άθώα, όπως 
ο σκύλος ή ή γάτα, τό βατράχι, τό 
ποντίκι. Φόβος γιά τό θόρυβο τών 
τραίνων, γιά τά άσανσέρ. Φόβος γιά 
τούς ξένους, τή μοναξιά, τό θάνατο.

Κι’ υστέρα έ'ρχονται οί νυκτερινοί 
έφιάλτες, ό φόβος μήν άπομακρυνθεϊ 
απο τή μητέρα, άπό τήν οικογένεια. 
Φόβος γιά τό δρόμο, γιά τούς άνοι- 
κτούς χώρους, τις λεωφόρους, τις

πλατείες, τήν τάξη. Φόβοι γιά χώ
ρους κλειστούς, τό λεωφορείο, τό 
αύτοκίνητο, ή αγωνία τής άσφυξίας. 
Καί, τέλος άρνηση ορισμένων τρο
φών, φόβος τοϋ δηλητηρίου, τών 
φαρμάκων. Νά μερικά είδη φόβων, 
πού έξαφανίζονται μέ τό πέρασμα 
τής ήλικίας, χωρίς νά άφήνουν ίχνη. 
Αύτό, όμως δέν συμβαίνει πάντοτε. 
Μερικοί φόβοι μένουν μέσα στήν 
ψυχή καί μας άκολουθοϋν σέ όλη 
μας τή ζωή. Είναι αύτό πού οί
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ψυχολόγοι ονομάζουν « φοβία ».
Οί φοβίες, εΐτε οί παιδικές, εΐτε 

των ένηλίκων, είναι εκδηλώσεις τοϋ 
νευρικοΰ συστήματος χωρίς ιδιαίτερη 
σημασία,έφόσον βέβαια δεν έχουνγίνει 
έμμονες ιδέες, πού φέρνουν το άγχος 
εμποδίζοντας την ομαλή εξέλιξη τοϋ 
χαρακτήρα τοϋ παιδιοΰ ή ακόμη καί 
τοϋ ένηλίκου. Αυτές οί νοσηρές κα
ταστάσεις όδηγοϋν στις νευρώσεις 
καί τή νευρασθένεια.

Πώς, όμως, δημιουργοϋνται οί 
παιδικές φοβίες, πού όλοι μας άλλος 
λίγο κι’ άλλος πολύ, έχουμε νοιώ
σει; Είναι θέμα τύχης ή μήπως 
υπάρχουν βαθύτερα αίτια, κρυμμένα 
στο υποσυνείδητο;

Στήν προσπάθειά τους νά άναλύ- 
σουν τις παιδικές φοβίες, οί ψυχολό- 
γοι έχουν δημιουργήσει μια «ιστο
ρία» για κάθε βασική περίπτωση. 
Πρώτος ό Φρόϋντ, άπό το 1909 άνοι
ξε το δρόμο, μέ τήν «ιστορία τοϋ 
Χάνς», πού φοβόταν πολύ τά άλογα.

Θά μιλήσουμε παρακάτω γι’ 
αύτή τήν περίπτωση. Θέλοντας οί 
ψυχολόγοι, έπειτα άπό τον Φρόϋντ 
νά καταλάβουν τις φοβίες άλλά καί 
περισσότερο τις παιδικές νευρώσεις, 
πού φαίνεται πώς έχουν τις ρίζες τους 
μέσα στον έξώδη ιστό, καταπιά
στηκαν νά βάλουν σέ τάξη αύτό το 
φοβερό καλειδοσκόπιο έπιθυμιών, 
παρορμήσεων καί φαντασμάτων, πού 
γεμίζουν τήν ψυχή τοϋ παιδιοΰ, κά- 
νοντάς την άπροσπέλαστη.

Τήν «ιστορία τοϋ Χάνς» δια- 
δέχτηκαν ένα σωρό άλλες «ιστορίες» 
στήν προσπάθεια πού έκαναν οί 
ψυχολόγοι νά άναλύσουν τις παιδικές 
φοβίες καί νευρώσεις. ’Αρκετοί εί
ναι αυτοί πού προσέφεραν πολλά σ 
αύτή τήν προσπάθεια. ’Από τή Μελά
νια Κλάιν ώς τον Κάρλ Άμπρααμ, 
άπό τήν Άννα Φρόϋντ ώς τή Σούζαν 
’Ίσαακς καί άκόμη τά πιο πρόσφατα 
μεγάλα ονόματα, ό "Ερικσον, ή Φράν- 
σουάζ Ντόλτον, ό Βίνικοτ, ό Φορνά- 
Ρ1··

"Ολοι αυτοί οί φόβοι ή μάλ
λον οί «ιστορίες φόβου», είναι τό 
χειροπιαστό σύμβολο, πάνω στο 
όποιο τό παιδί έκτονώνει όλη τήν 
έσωτερική άγωνία του, προσπαθών
τας νά τήν «διώξει» άπό μέσα του, 
καί νά τήν «έμπιστευτεΐ» σέ κάποιον 
άλλο.

Ή  ρίζα τοΰ φόβου

Πολλές φορές, οί γονείς δέν άντι- 
μετωπίζουν τις φοβίες τών παιδιών 
τους, μέ τό σωστό τρόπο. Α ντί νά 
τις βλέπουν σάν «δικλείδες άσφαλεί- 
ας» πού τά βοηθούν νά άπαλλάσσον-

ται άπό τά άγχη τους, τις θεωρούν 
σάν προβλήματα σοβαρά κι’ αύτό 
τούς οδηγεί σέ λανθασμένο δρόμο. 
’Έτσι,τούς διαφεύγει τό βασικό αίτιο.

Παράδειγμα ή περίπτωση τοΰ 
Πέτρου. Είναι πέντε χρόνων καί 
φοβάται πολύ τό δρόμο. Άρνεΐται 
νά βγει άπό τό σπίτι, είτε μόνος του, 
είτε μέ παρέα καί δέν θέλει νά πάει 
ούτε στον παππού καί τή γιαγιά, που 
κατοικούν δυο πόρτες παρακατω. 
Κι’ όταν καταλαβαίνει πώς δέν γίνε
ται άλλοιώς, καί πρέπει νάβγεΐ οπωσ
δήποτε, τότε αρπάζεται άπό τις 
φούστες της μάνας του, βάζει τά 
κλάματα τρέμοντας. «Δέν θέλω νά 
γίνω παιδί τοΰ δρόμου!» λέει. «Θέ
λω νά είμαι παιδί της μαμάς μου!».

Καί ή φράση του αύτή άποκαλύ- 
πτει τή βαθιά ρίζα τοΰ φόβου του. 
Είναι ό κώδικας κλειδί πού άνοίγει 
τήν ψυχή του. Τί φοβάται ό Πέτρος; 
Ούτε τό δρόμο, ούτε τούς ξένους, 
ούτε μή χαθεί καί βρεθεί μονάχος, 
όπως θά νόμιζε κανείς. Στήν πρα
γματικότητα, τρέμει μήν τυχόν καί 
τον χωρίσουν άπ’ τή μητέρα του.

«Σ’ αύτή τήν ήλικία, όλα σχεδόν 
τά παιδιά βασανίζονται άπό τό Οιδι
πόδειο σύμπλεγμα», λέει ό Κάρλ 
’Άμπρααμ. Καί πώς συνδέουμε αύτή 
τή φοβία μέ τό σύμπλεγμα; Είναι 
εύκολο, άρκεΐ νά παρατηρήσουμε 
κι’ άλλες εκδηλώσεις τοϋ Πέτρου. 
Οί λέξεις πού λέει είναι τό κυριότερο 
μέσον, μέ τό όποιο έκφράζει τά βαθύ
τερα προβλήματά του, έστω καί χω
ρίς νά έ'χει ό ίδιος συνείδηση.

«Τό παιδί αύτό πάσχει άπό έντονο 
οιδιπόδειο σύμπλεγμα», συνεχίζει ό 
’Άμπρααμ. «Καί μάλιστα, βρίσκε
ται σέ σύγκρουση μ’ αύτό. Γιατί θέλει 
τή μητέρα του άποκλειστικά δική 
του. ’Επειδή έτυχε ν’ άπουσιάσει με
ρικές μέρες άπό τό σπίτι ό πα
τέρας, ό Πέτρος κοιμήθηκε μαζί 
μέ τή μητέρα του. "Οταν κάποιο 
πρωί, όμως, έκείνη τοΰ άνήγγειλε 
ότι «σήμερα έρχεται ό μπαμπάς», 
ό Πέτρος άπάντησε στενοχωρη
μένος: «Πόσο καλύτερα θά περ
νούσαμε, αν δέν ξαναγύριζε ποτέ 
ό μπαμπάς. . .».

Επιθυμία, λοιπόν, γιά εξαφά
νιση τοΰ πατέρα, γιά νά έχει άπο- 
κλειστικά δική του τή μητέρα. . . 
Μπορεί, όμως, νά συμβεί καί 
τό άντίθετο. Μέ μιά τους φράση 
τά παιδιά συχνά αποκαλύπτουν ο
λόκληρο τον ψυχικό τους κόσμο, πού 
ύποφέρει, όταν άντιφατικές έπι- 
θυμίες μάχονται ή μιά τήν άλλη, 
δημιουργώντας μιά ψυχική υπερέν
ταση, πού βρίσκει διέξοδο στή

φοβία. Μέ τό φόβο τό παιδί προ
σπαθεί νά έκτονώσει τις διάφορες 
πιέσεις πού ύφίσταται ό ψυχικός 
του κόσμος, έτσι καθώς ταλαντεύ
εται, άνάμεσα στήν έπιθετικότητα 
καί τήν υποταγή, τό συναίσθημα της 
μαγικής παντοδυναμίας καί τό συ
ναίσθημα της ένοχης, τήν έπιθυμία 
νά καταστρέψει καί της έπιθυμίας 
νά καταστραφεί, νά «τιμωρηθεί», 
άνάμεσα στήν ταύτιση μέ τον πα
τέρα ή μέ τή μητέρα, σέ έναν άέναο 
άγώνα, ποιο άπ’ τά δυο φΰλα θά 
έπικρατήσει τελικά.

Είναι λοιπόν, ό φόβος τοΰ δρό
μου γιά τον Πέτρο ενα κάλυμμα, 
πού σκεπάζει τήν άγωνία του, μή 
τυχόν καί άποχωριστεΐ τή μητέρα 
του.

Κατάσταση αγωνίας

Γενικά ό φόβος τοΰ άποχωρισμοΰ 
είναι μιά άγωνία πού πολύ συχνά 
βαραίνει τις παιδικές ψυχές. Γ ιατί 
αύτό; Μέσα στή συνεχή ύπερέν- 
ταση τής συγκρούσεως πού ζεΐ τό 
παιδί, ή άπουσία τής μητέρας πού, 
σέ άντίθεση μέ τον πατέρα είναι 
καί ύπήρξε πάντα μιά μορφή «στα
θερή», μιά συνεχής παρουσία, τοΰ 
δίνει τήν ψεύτικη έντύπωση τής 
έγκαταλείψεως, γιατί άκόμη δέν 
είναι σέ θέση νά συνειδητοποιήσει 
τήν προσωρινότητα αύτοΰ τοΰ άπο- 
χωρισμοΰ. 'Η  έγκατάλειψη, τό ρί
χνει μέσα σέ έναν κόσμο εξωπρα
γματικό, έχθρικό, γεμάτο μορφές 
άπροσδιόριστες, μά άπειλητικές. 
’Έτσι, γεννιέται μέσα στήν ψυχή 
του ή άγωνία.

«Πρόσεξε καλά, μήν άπομακρυν- 
θεΐς άπ’ τή μαμά!». Αύτή τή δια
ταγή τό παιδί τήν καταλαβαίνει 
πολύ καλά, καί νοιώθει υποχρεω
μένο νά ύπακούσει σ’ αύτήν, αν 
δέν θέλει νά πέσει σέ μιά κατάσταση 
φοβερής άγωνίας. Μιά άπαγόρευση 
πού βρίσκει τήν πρακτική της εφαρ
μογή μέσα στή φοβία, ή οποία 
τελικά γίνεται μέσο έκτονώσεως 
τής ψυχικής υπερέντασης, δημιουρ
γώντας μιά κατάσταση φοβίας ά- 
προσδιόριστης, πού όμως έκδηλώ- 
νεται μέ κάποιο συγκεκριμένο γε
γονός. Μέ άλλα λόγια, γιά νά 
έκφράσει τό παιδί τήν άγωνία του 
στούς άλλους, καταφεύγει στήν εκ
δήλωση «άναίτιου φόβου».

Είναι ή περίπτωση—γιά παρά
δειγμα—τοΰ «φόβου τοΰ σχολείου». 
Πρόκειται γιά μιά περίπτωση φο
βίας άρκετά συνηθισμένης στά παι
διά. ’Εκδηλώνεται, είτε στήν αρχή 
τοΰ σχολικοΰ έτους, είτε αν συμβεϊ
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Ο ΠΑΙΔΙΚΟΣ 
ΦΟΒΟΣ

ν’ αλλάξει τό παιδί δάσκαλο ή σχο
λείο. Τήν παθαίνουν παιδιά έξυ
πνα, φιλότιμα, μελετηρά, πού συ
νήθως δέν δείχνουν άποστροφή γιά 
τά μαθήματα. "Οπως ό Μάρκος 
εξι χρόνων. Συνήθως, τό σχολείο 
τοϋ άρέσει πολύ, διαβάζει τά μαθή- 
ματά του, παίζει μέ τούς συμμα- 
θητές του, μπορεί καί συνεργάζεται 
άνετα μέ τό δάσκαλο. Καί, έντελώς 
ξαφνικά, βρίσκεται σέ μιά κατά
σταση άγχους καί άγωνίας, μέ φα
νερά ψυχοσωματικά συμπτώματα, 
δηλαδή τρεμούλες, έφίδρωση, ταχυ
καρδία, άνησυχία πού δέν μπορεί νά 
ελεγχθεί. Στέλνουν νά φωνάξουν τή 
μητέρα του, πού τον παίρνει σπίτι.

«Φοβία τοϋ σχολείου», λέει ό 
γιατρός. Καί έκ πρώτης όψεως, 
ο φοβος τού Μάρκου φαίνεται σαν 
νά έχει αιτία χειροπιαστή. ’Επειδή 
όμως τό σχολείο για τό παιδί αύτό 
ήταν πάντα ένας χώρος εύχάριστος 
πρέπει ν’ άναζητήσουμε άλλου τή 
ρίζα τού κακού: πρόκειται, πάλι, 
γιά φόβο άποχωρισμοΰ άπό τή μη
τέρα. Βαθιά στο υποσυνείδητό του, 
φοβάται ότι, λείποντας άπό τό 
σπίτι ολόκληρο τό πρωινό, θά χάσει 
τον έλεγχό του έπάνω της. ’Έ χει τό 
κακό προαίσθημα, ότι στο διάστημα 
της άπουσίας του θά συμβεΐ στην 
μητέρα του κάτι φοβερό, άνεπανόρ- 
θωτο, άλλά δέν μπορεί νά προσδιο
ρίσει τί άκριβώς. Έ νας φόβος άπροσ- 
διοριστος, δηλαδή μιά κατάσταση 
άγχους.

Γιά ένα άλλο κοριτσάκι, άντί- 
θετα, τη Μαρία, οκτώ χρόνων, 
ό φόβος τού σχολείου έχει τις 
ρίζες του σ’ ένα πρόβλημα παρα
μερισμού. ’Έ χει τήν εντύπωση, ότι 
στο διάστημα της άπουσίας της 
άπό τό σπίτι, ή μητέρα της θά 
βρει την εύκαιρία νά ξαναστεριώσει 
τό δεσμό συνενοχής, πού έχει δη
μιουργήσει μέ τον πατέρα καί τά 
άλλα άδερφάκια, ένα δεσμό, στον 
οποίο η Μαρία έχει τήν έντύπωση 
πώς δέν συμμετέχει.. Καί άνά- 
μεσα στις ύποψίες της, ή πιο φοβε
ρή είναι, ότι οί γονείς της θά έπω- 
φεληθοϋν άπό τήν άπουσία της 
γιά νά της σκαρώσουν κι άλλο άδερ- 
φάκι!

«Στή φοβία τού σχολείου», λέει 
ο Τζιορτζιο Μορέτι, καθηγητής 
Παιδικής νευροψυχιατρικής στο Πα
νεπιστήμιο τού Μιλάνου, «τά αί
τια είναι άγνωστα καί κρυφά, άμε
σα συνδεδεμένα μέ τό πρόβλημα 
ιοΰ ^«ςερριζωματος» τού σπιτιού. 
Βαθια στο υποσυνείδητό του, τό 
παιδι^ φοβάται οτι, στή διάρκεια 
"̂ ής απουσίας του άπό τό σπίτι, ή 
οικογενειακή κατάσταση θ’ άλλά- 
ζει ,  ξεφεύγοντας έντελώς άπό τον 
έλεγχό του, μέ άμεσο άποτέλεσμα 
τόν παραμερισμό του άπό ένα ζω
τικό συναισθηματικό πυρήνα».

Γιά νά ξαναγυρίσουμε, όμως, 
στις πιο κλασικές φοβίες, άκόμα 
και η ζωοφοβία, ή οί νυκτερινοί 
έφιάλτες οφείλονται πολύ συχνά 
στήν «άγωνία τού χωρισμού»., σέ 
σέ συνδυασμό μέ τό «Οιδιπόδειο 
Σύμπλεγμα». Χαρακτηριστική ή πε
ρίπτωση τού φόβου τού μικρού 
Χάνς γιά τά άλογα, πού μιλήσαμε 
καί στήν άρχή. "Ας δούμε πώς 
ανελυσε ό Φρόυντ τήν περίπτωσή 
του :

Μέ τό νά φοβάται τό άλογο 
καί κυρίως τό δάγκωμά του, ό 
μικρός Χάνς, πού βρίσκεται σέ 
πληρη «Οιδιπόδειο φάση» δίνει μιά 
διέξοδο στήν έσωτερική άγωνία τής 
ψυχής του. Πάνω στο ζώο αύτό 
πού άπό μικρός τό θαύμαζε καί τό 
άγαποΰσε, έχει μεταθέσει τό σύ
μπλεγμα τών άντιφατικών συναι
σθημάτων, πού νοιώθει γιά τόν 
πατέρα του: ’Αγάπη καί μίσος,
θαυμασμό καί φόβο, έπιθυμία θα
νάτου καί συναίσθημα ένοχής. Βλέ
πει τόν πατέρα του σάν άντίπαλο 
στήν κατάκτηση τής ολοκληρωτι
κής καί άποκλειστικής άγάπης καί 
άφοσιώσεως τής μητέρας. Βρίσκει 
όμως τόν έαυτό του άδύναμο καί 
τιποτένιο, μπροστά στον άνδρισμό

καί τή δύναμη τού πατέρα του, πού 
τέλεια συμβολίζεται άπό τό όμορ
φο καί πανίσχυρο άλογο. "Ετσι ό 
φόβος τού πατέρα, γίνεται φόβος 
τού άλογου. 'Όσο γιά τό φόβο τού 
δαγκώματος, αύτός καθρεφτίζει τό 
σύμπλεγμα τού εύνουχισμοΰ. Αύ- 
το το τελευταίο έχει δημιουργηθεΐ 
καί ένισχύεται άπό τή μόνιμη άπει- 
λη τής μαμάς : «"Αν συνεχίσεις 
νά πιάνεις τό παπί σου, θά σοΰ τό 
κόψω!..».

Ό  φόβος κάνει τόν Χάνς νά 
μη θέλει νά βγει άπ’ τό σπίτι. 
Κάθεται πάντα κοντά στή μαμά του, 
πού τόν κανακεύει. Μέ κάθε τρό
πο θελει ν’ άποφύγει τήν άπόσχιση, 
τό χωρισμό, καί αύτό είναι πού 
γεννά μέσα στήν ψυχή του τήν άγω
νία.

Ε φ ι ά λ τ ε ς

Ο "Αμπρααμ άναλύει μιά άλ
λη περίπτωση: 'Η  μικρή Κλάρα 
υποφέρει άπό νυκτερινούς έφιάλ
τες. 'Η φοβία της αύτή μπορεί νά 
ερμηνευτεί σάν συμβολική μετα
φορά τού «Οιδιπόδειου Συμπλέ
γματος» σέ συνδυασμό μέ τή σεξουα
λική πράξη τών γονέων, ή όποια 
μέ τούς χαρακτηριστικούς άναστε- 
ναγμούς,  ̂ ψιθυρίσματα κλπ., πού 
έχουν πέσει στήν άντίληψη τού 
παιδιού, έρμηνεύεται, άπ’ αύτό σάν 
πράξη έπιθετική μέ σαδιστικά κί
νητρα. Μιά εικόνα ξεχασμένη βα
θιά μέσα στο υποσυνείδητο τοϋ μι
κρού παιδιού, πού, όμως, έχει άφή- 
σει άνεξίτηλα τά ίχνη της: 'Η  μι
κρή φοβάται τή σεξουαλική πρά
ξη, ταυτίζει τόν έαυτό της μέ τή 
μητέρα της πού ύφίσταται αύτήν τήν 
πράξη βίας χωρίς νά μπορεί νά άντι- 
δράσει. Οί νυκτερινοί έφιάλτες τής 
Κλάρας είναι άναμφισβήτητη άπό- 
δειξη τής έπιδράσεως πού έχει αύτό 
το τραύμα στο υποσυνείδητο. Ξυ
πνώντας ■ τή νύχτα, ή Κλάρα βά
ζει τις φωνές καί λέει στή μητέρα 
της πού τρέχει άμέσως: «'Ένας άν- 
δρας ήθελε νά σέ σκοτώσει στο κρε
βάτι σου, μά έγώ σ’ έσωσα!...».

Οσο μιλάει, όμως, τής είναι 
άδύνατο νά κάνει τή διάκριση άνά- 
μεσα στ’ όνειρο καί τήν πραγμα
τικότητα. Καρφώνει τά μάτια πάνω 
στή μάνα της, σάν νά είναι κάποια, 
ξένη, καί βάζει πάλι τις φωνές: 
«’Άααα.. οχι, εσύ δέν είσαι ή μαμά 
μου!». Βάζει κατόπιν τά κλάματα 
γιατί μέσα στο δωμάτιό της βλέπει, 
λέει, ζώα άγρια καί άπειλητικά.

Ό  εφιάλτης αύτός, σέ συνδυασμό 
μέ τήν εικόνα τής σεξουαλικής πρά-
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ξης, ριζωμένης βαθιά στο υποσυνεί
δητο, καθρεφτίζουν τη δυσκολία των 
σχέσεων, άνάμεσα στη Κλάρα καί 
τη μητέρα της, άποκαλύπτοντας 
μια κατάσταση βαθιάς αντιζηλίας.

Μαρτύριο ή αγνοια

Οί ψυχαναλυτές μπορούν συ
νήθως καί άνακαλύπτουν εύκολα 
τίς ρίζες καί τις αιτίες των δια
φόρων φοβιών καί νευρώσεων των 
παιδιών, άλλά καί τών ένήλικων. Σέ 
τί χρησιμεύει όμως αύτό; Είναι χρή
σιμο για τον γονιό νά ξέρει νά ψάχνει 
την ψυχή του παιδιού του, ή μήπως 
ή προσπάθεια αυτή είναι επικίνδυνη; 
Κάτι περίπου σαν περίπατος ελέφαν
τα μέσα σέ γυαλοπωλεϊο;

'Η  γνώση είναι πάντοτε προ
τιμότερη. Καί ακριβώς ή άγνοια 
είναι πού δημιουργεί τίς φοβίες, 
τό άγχος καί τίς νευρώσεις καί στα 
παιδιά καί στους μεγάλους. "Οταν 
νοιώθουμε νά μάς απειλεί κάποιος 
κίνδυνος, άόριστος, χωρίς νά μπο
ρούμε νά τον προσδιορίσουμε, σάν 
νά κρέμεται μιά απειλή πάνω άπό 
τό κεφάλι μας, τότε μάς κυριεύει 
τό άγχος, φοβόμαστε χωρίς νά 
ξέρουμε τί, καί αύτό είναι πολύ 
βασανιστικό. 'Η  άγνοια πολλές φο
ρές γίνεται μαρτύριο, πού μπορεί 
άκόμη καί νά μάς τρελλάνει. Στά 
παιδιά, όμως, τίς περισσότερες φορές 
οί φόβοι είναι άποτέλεσμα τής μει- 
ονεκτικότητας πού αισθάνονται άπέ- 
ναντι στούς μεγάλους , καί δέν έ'χουν 
βαθιές ρίζες, οΰτε μένουν γιά πολύ 
καιρό. Στήν περίπτωση αυτή, δέν 
άξίζει νά ψάχνουμε νά βρούμε βαθύ
τερα αίτια καί νά τονίζουμε κατα
στάσεις πού άπό μόνες τους θά έξα- 
φανιστοΰν, μέ τό πέρασμα τού και
ρού.

"Αν, όμως, οί ενδόμυχοι φόβοι 
τού παιδιού τού έ'χουν δημιουργήσει 
μόνιμο άγχος πού κινδυνεύει νά εξε
λιχτεί σέ νεύρωση, τότε είναι απα
ραίτητο ν’ αντιμετωπίσουμε τό πρό
βλημα προσπαθώντας, μέ τή βοή
θεια τού ψυχολόγου, νά φωτίσουμε 
τίς πιο άπόκρυφες γωνιές τής ψυ
χής του —άν αύτό είναι ποτέ δυνατό 
—γιά νά χτυπήσουμε τό κακό στή 
ρίζα του.

"Αν καταφέρουμε νά δώσουμε 
μιά απάντηση σέ όλα τά «γιατί», 
πού τό βασανίζουν καί, κυρίως, στά 
θέματα πού άπτονται τής σεξουαλι
κής ζωής, τότε τά φαντάσματα πού 
άπειλοΰν τό παιδί μας θά εξαφανι
στούν ή θά πάρουν τίς πραγματικές 
τους, άσήμαντες, διαστάσεις.

ΣΤΗΝ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ

Τ ό

α σ η μ έ ν ι ο

κ α ρ ά β ι

Του κ.
ΙΑΚΩΒΟΥ ΧΑΝΟΥ

Εις τά γεγονότα τά όποια συνθέτουν 
τήν ιστορίαν τής Τήνου άπό τών αρχαιο
τήτων χρόνων, μέχρι τής έπαναστάσεως 
τοϋ 1821, διακρίνονται αί καταστρεπτι
κοί έπιδρομαί πειρατών, ή Ένετική κυ
ριαρχία, καί ή κατοχική τών Τούρκων πε
ρίοδος κατά τήν όποιαν έδήωσαν τό 
ώραιότατο τούτο νησί καί τό παν παρέ
δωσαν εις τήν φωτιάν καί τό αίμα.

Ερειπίων σωρός καί καταστροφής 
έκτασις έχώριζαν τήν Τήνον άπό τήν 
παλαιάν της λαμπρότητα.

Ή  περιοχή τού φημισμένου αυτού 
νησιού πού κάποτε γύρω άπ’ τά κύματά 
του ήλθεν νά γεννηθή ό θεός τού φωτός 
ό Φοίβος ’Απόλλων μετεμορφώθη σέ 
μιά μαυρισμένη ξέρα έπάνω στήν όποιαν 
ή δυστυχία *καί ή συμφορά περιεπλανατο 
καί ίσως τίποτε πλέον νά μήν ήτο δυνα
τόν νά πραγματοποιούσε τήν άναγέννη- 
σίν του.

Κανείς άνάμεσα εις τόν δυστυχισμέ- 
νον λαόν τών βοσκών καί τών ψαράδων 
τού νησιού μέ τά έρείπια, τά φρύγανα, 
καί τά πολλά φίδια, δέν έγνώριζε τίποτε 
άν τόν ρωτούσαν νά εΐπη ποιά ήταν ή 
λαμπρή, ιστορία τού νησιού καί πια θά 
ήταν ή παραπέρα τύχη του.

Διότι καθώς όλες αί πράξεις τού πε
πρωμένου προετοιμάζονται έξω άπό τήν 
έποπτείαν μας, άλλο ένα έμενες χωρίς 
σχήμα καί όγκο σκεπασμένο άπό άχλύ, 
έν τούτοις όμως βέβαιον.

Τό θαύμα — τό όποιον είχεν δι’ αύτούς 
ώς έπίκεντρον τήν κατόπιν πολλών θεο
σημείων άνευρεθεϊσαν θαυματουργόν Ει
κόνα τής Μεγαλόχαρης.

Καί τούτο έγινεν στήν ίδια περιοχή 
τών κυμάτων πού είχεν γεννηθεί ό Θεός 
τού φωτός — στήν ίδια περιοχή ήλθεν 
άργότερον γιά νά άποτεθή τό λίκνον 
τής Μητέρας τού Θεού.

Καί δέν ήταν στήν τύχη, άλλ’ ήταν μιά 
βέβαίωσις τής συνέχειας. Ήταν ένας 
άπ’ τούς άνθεκτικούς τόνους πού έχουν 
νά έκφράζουν τήν διάρκειαν καί τήν 
έπανάληψιν τής ιστορίας, άλλά καί τής 
έξαιρετικής εύνοιας πρός τήν Τήνον καί 
τούς προγόνους μας οί όποιοι βρίσκον
τας τήν Εικόνα καί άκούγοντας τήν φω
νήν τών πατέρων των έκτισαν τόν περι
καλλή βωμόν τής Παναγίας μέ τά άνα- 
θήματα τά χρυσά, τ’ άσημένια, χιλιάδες 
καραβάκια, χέρια, πόδια, καί μωρά, τόν 
πόνον καί τά δάκρυα κρεμασμένα μ’ 
έλπίδες στά χίλια της καντήλια.

Έτσι έγινεν ό Ναός, τό νησί δλο ίδιο 
μ’ άσημένιο καράβι πού στέκεται φουν- 
ταρισμένο γιά πάντα στή μέση τών κυ
μάτων τού ’Αρχιπελάγους μέ κατεβασμέ- 
να ξάρτια καί πανιά, καί περιμένει,

έτοιμο κάθε στιγμή νά πάρη τό βάρος, 
νά τό σηκώση καί νά κάμη κάθε δυνατό 
ή καί άδύνατο άμέσως όσο γίνεται πιό 
έλαφρό, τόν πόνον, τήν λύπην, τήν θλί- 
ψιν.

Καί ένώ άνθρωποι πέρνουν άλ
λες πορείες άπ’ αύτές πού οδηγούν πρός 
τήν ’Εκκλησίαν, ένώ μέσα εις τήν θέσιν 
τής καλωσύνης, άγονος βασιλεύει ό 
έγωϊσμός καί ή άποκρουστική ξεραΐλα 
αισθημάτων, έκείνη ή μεγάλη έλπίς μέ 
τό ψηλό καμπαναριό μαγνητίζει καί 
έλκει λαόν άπό κοντά καί μακριά.

Εκατομμύρια καρδιές πού γοργά έκτύ- 
πησαν ώς τώρα ήλεκτρισμένες άπό τόν 
χαρμόσυνον ήχον τής καμπάνας Της. 
Πάλιν θά κτυπήσουν τώρα στήν έπέτειον 
τής Κοιμήσεως Της καί επειγόν
τως κλίνουσαι τά βιβλία τών άνθρωπίνων 
παθών θά πάρουν μέ τά γόνατα τόν δρό
μον γιά τό ευλαβικό προσκύνημα έμ- 
πνεόμενοι άπ’ αύτό τό άθλο άλλά τόσο 
δυνατό Φώς πού τούς έλκει — Τήν Δέ
σποινα τού ’Αρχιπελάγους.

Φώς έλευθερίας, φώς ούράνιον κα
ταυγάζει τήν περίοδον αύτήν άπό τής 
πρώτης ήμέρας τής έξεγέροεως τών έλευ- 
θέρων σκλάβων, καί ή έμφανισθεΐσα 
βασίλισσα τών Ούρανών, άποκαλύπτει 
τήν συμπαράστασιν Αύτής εις τό άγω
ν ιζόμενον Έθνος καί ή άνακτηθεΐσα 
έλευθερία καθαγιάζεται διά τής Πανελ
ληνίου άναδείξεως τού Ιερού προσκυ
νήματος.

Καί άπ’ αύτήν τήν μεγάλην συγκατά- 
βασιν τής Παναγίας νά κτίση τόν θρόνον 
της στήν Τήνον τά πάντα τού λεηλατη
μένου νησιού τής μαύρης μέρας όπως 
είχε γίνει άλλαξαν στό πέρασμα τού 
χρόνου τού όποιου ή περίοδος έγινεν 
Φωτολούσεως άπό τής πρώτης ήμέρας 
τής εύρέσεως τής Είκόνος.

"Ολα έκινήθησαν καί συνεχώς έπί 
155 χρόνια στρέφονται άνακυκλιζόμενα 
μέ τήν ζωηράν έκδήλωσιν τής λατρείας 
καί τής πίστεως πρός τήν Ούρανίαν 
Δόξαν Της.
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ΤΑ
ΑΡΧΕΙΑ
ΤΗΣ
ΚΟΛΑ-
ΣΕΩΣ

λαηηιχι:>:
λ>:τυχολ\ιι:ι;>; ι>:τοι·ιι:>:

Τών
ΜΠΡΟΥΣ ΧΕΝΤΕΡΣΟΝ  
καί ΣΑΜ ΣΟΥΠΕΡΛΙΝ

ΟΛΟΙ ξέρουμε πώς έπιασαν οί 
Ισραηλινοι τον Άϊχμαν, έλάχιστοι 

όμως ξέρουν πώς το πρώτο πράγμα 
που είπε ό έγκληματίας πολέμου, 
μόλις συνήλθε ήταν: «Ποιος άπ’ 
όλους σας είναι ό Τουβία Φρήντμαν»;

'ΟΤουβία Φρήντμαν δεν βρισκό
ταν, έκεΐνο τό παγερό βραδάκι στο 
Μπουένος "Λίρες, όταν άπήχθη ό 
Αιχμαν. ’Αλλά στή δική του έπιμο-

νη οφειλόταν ή σύλληψη του συντα
γματάρχη τών SS.

Ό  Φρήντμαν είναι ένας κοντός, 
άδύνατος άνδρας μέ έ'ντονα, βαθου- 
λωτά, γαλανά μάτια. ’Έ χει μέτωπο 
χαμηλό καί φαλάκρα. Τον έχουν πει 
φανατικό, μονομανή, άπάνθρωπο, 
εκδικητικό, συνετό, τρυφερό, εγωι
στή. Δεν ύπάρχει μιά λέξη πού νά 
συνοψίζει ολα όσα είναι ό Φρήντμαν,
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τό σύνολο των φλογερών συναισθη
μάτων του καί την άπίθανη ιδιοφυία 
του, πού ξαφνιάζει τούς θαυμαστές 
του καί κρατά σέ άγωνία δλους τούς 
ναζήδες έγκληματίες, δπου κι’ αν 
είναι κρυμμένοι.

Γεννημένος το 1922 στο Ράντομ, 
της Πολωνίας, ό Φρήντμαν είδε καί 
ύπέστη τις φρικαλεότητες των ναζί, 
κι’ έχασε δλη του την οικογένεια σέ 
στρατόπεδα συγκεντρώσεως. "Οταν 
τελικά μπήκαν οΐ Ρώσοι στο Ρά
ντομ, ό Τουβία παρουσιάστηκε καί 
ζήτησε να τον στείλουν στο μέτωπο 
να πολεμήσει τούς γερμανούς πού 
άντιστέκονταν άκόμη μπροστά στο 
Βερολίνο. Ά ντ’ αύτοϋ, οί Ρώσοι

τον έστειλαν στο Ντάντσιγκ, νά 
μάθει την τέχνη του λαγωνικού γιά 
νά καταδιώξει ναζηδες έγκληματίες 
πολέμου.

Χρησιμοποιώντας γερμανικά άρ- 
χεϊα πού είχαν πέσει στά χέρια τών 
Συμμάχων,καθώς καί ένορκες μαρτυ
ρίες άνθρώπων πού είχαν δει τά 
γεγονότα μέ τά μάτια τους, ό Φρην- 
τμαν έτοίμασε πλήρεις φακέλλους 
γιά 5.000 ναζηδες.

Το 1946 άποφάσισε πώς δέν ήθε
λε πιά νά κυνηγάει ναζηδες στη 
Πολωνία. Ή  θέση του ήταν στην 
Παλαιστίνη, δίπλα στούς όμόθρη- 
σκούς του πού προσπαθούσαν νά 
δημιουργήσουν έκεΐ ένα κράτος. 
Παραιτήθηκε καί πήγε στη Βιέννη, 
δπου ήρθε σ’ έπαφή μέ πράκτορες 
της Χαγκανά, τού κρυφού έβραϊκοΰ 
στρατού. 'Ο Άσέρ Μπέν Ναθάν, ό 
μετέπειτα πρεσβευτής τού ’Ισραήλ 
στή Γαλλία, άνάθεσε στον Φρήντμαν 
δυο άποστολές. Πρώτον: Νά μαζεύ
ει πληροφορίες γιά τις άραβικές 
διαπραγματεύσεις άγοράς δπλων. 
Δεύτερον: Νά συνεχίσει τό κυνήγι 
τών ναζήδων έγκληματιών.

«'Ο Άσέρ» άναπολεΐ ό Φρήντμαν 
«μοΰ έδωσε έναν κατάλογο 700 να
ζήδων.

"Ηταν οί κυριότεροι καταζητού
μενοι. Μοΰ ζήτησε νά βρώ δσους 
περισσότερους μπορούσα άπ’ αύ- 
τούς. Βρήκα τούς 250. ’Αλλά ό 
σπουδαιότερος γιά μένα, ήταν ό 
Άϊχμαν».

Ό  Συνταγματάρχης Άντολφ 
’Άϊχμαν είχε άναλάβει νά έκτελέσει 
την «τελική λύση» τού Χίτλερ. 
’Εκείνος ήταν πού έξέδιδε τις δια
ταγές γιά νά συγκεντρωθούν οί έβραΐ- 
οι, νά εκτοπιστούν, νά σταλούν σέ 
στρατόπεδα συγκεντρώσεως νά 
έκτελεστοΰν μαζικά καί τέλος, νά 
μποΰν στούς θαλάμους άερίων. Ό  
’Άϊχμαν ήταν πού είχε διατάξει νά 
στηθεί τό άπαίσιο στρατόπεδο θα
νάτου τού σβιτς. Αύτός είχε 
δώσει εντολές νά κόβουν τά μαλλιά 
τών έβραίων καί νά παραγεμίζουν 
μ’ αύτά στρώματα, νά τούς βγάζουν 
τά δόντια καί νά συγκεντρώνουν τό 
χρυσάφι άπ’ τά σφραγίσματα, νά 
βράζουν τό λίπος άπ’ τά κορμιά 
τών θυμάτων καί νά τό κάνουν σα
πούνι. 'Ο ’Άϊχμαν έπρεπε κάποια 
μέρα νά δώσει λόγο γιά τά έγκλή- 
ματά του.

Μέ βάση τη Βιέννη, ό Τουβία 
Φρήντμαν άφιέρωσε πολλούς μήνες 
τό 1946 στή προσπάθεια νά άνακα- 
λύψει τά ίχνη τού Άϊχμαν. Δέν τό 
είχε άντικρύσει ποτέ του, δέν είχε

ιδέαν ποιά ήταν ή φυσιογνωμία του. 
’Άρχισε νά μιλά μέ Γερμανούς 
αιχμαλώτους στά στρατόπεδα τών 
Αμερικανών, τών Γάλλων, τών Ρώ
σων. Πήγαινε σέ προβολές παλαιών 
έπικαίρων, ελπίζοντας πώς άνάμε- 
σα στούς άλλους γερμανούς άξιω- 
ματούχους θά παρουσιαζόταν κι’ ό 
Άϊχμαν.

'Π  πρώτη του επιτυχία οφειλόταν 
στην Αύστριακή άστυνομία, πού τού 
έδωσε ένα έγγραφο μέ την υπογραφή 
τού Ά ϊχμαν. Τό έγγραφο αύτό άπο- 
τελούσε συγχρόνως καί γερό πει
στήριο τής ενοχής τού ναζί. Ή ταν ή 
έντολή μεταφοράς 50.000 Ούγγρο— 
έβραίων σέ ένα πολωνέζικο στρατό
πεδο έξοντώσεως.

Δεύτερο βήμα έγινε τή μέρα πού, 
συζητώντας μέ τον πρώην σωφέρ 
τού Ά ϊχμαν, τον Γιόζεφ Βήζλ, 
έμαθε δτι μιά άπ’ τις μαιτρέσες τού 
’Άϊχμαν ζοΰσε κοντά στο Λίντς. 'Ο 
Φρήντμαν σκέφτηκε πώς κατά πάσα 
πιθανότητα ή γυναίκα αύτή θά είχε 
κρατήσει κάποια φωτογραφία τού 
Ά ϊχμαν. Ά ν  κατάφερνε νά τήν βά
λει στο χέρι, θά μπορούσε νά την 
δείξει σ’ ένα φίλο του βιομήχανο, 
πού στά πρώτα χρόνια τού πολέμου 
διαπραγματευόταν μέ τον Ά ϊχμαν, 
έξαγοράζοντας ζωές έβραίων.

Μ’ αύτή τήν έλπίδα, ό Φρήντμαν 
έστειλε ένα πράκτορα τής ύπηρε- 
σίας του ένα νεαρό ίσραϊλινό γεννη
μένο στή Γερμανία, μέ τήν έντολή 
νά πιάσει φιλίες μέ τήν πρώην ερω
μένη τού ’Άϊχμαν, τήν κ. Μίσσεν- 
μπαχ. Ό  πράκτορας ήταν νέος καί 
όμορφος, ή ' κ. Μίσσενμπαχ έξα- 
κολουθοΰσε νά είναι κομψή καί έλκυ- 
στική στά σαράντα της.

Συναντήθηκαν σ’ ένα καφενείο 
«τυχαία» καί σύντομα ό πράκτορας 
τήν έπισκεπτόταν ταχτικά στο σπίτι 
της. Μιά μέρα τού έδειξε ένα 
άλμπουμ μέ παλιές φωτογραφίες. 
Ανάμεσα σ’ αύτές ήταν καί μιά, 
δπου ή κ. Μίσσενμπαχ εμφανιζό
ταν δίπλα σ’ ένα λεπτό άξιωματικό 
τών SS μέ γαμψή μύτη.

"Οταν ό πράκτορας τή ρώτησε 
ποιος ήταν αύτός ό άξιωματικός, ή 
κυρία άπάντησε πώς ήταν κάποιος 
παλιός της γνώριμος, άσήμαντος 
άνθρωπος.

Φυσικά ό πράκτορας ειδοποίησε 
άμέσως τό Φρήντμαν, πού φρόντισε 
τά πάρα πέρα. Ή  άστυνομία έκανε 
μιά μυστική έρευνα στο σπίτι τής 
κυρίας καί δίχως νά τό καταλάβει 
εκείνη, τής πήρε τήν φωτογραφία 
τού άξιωματικοΰ τών SS. Ό  Τουβία 
Φρήντμαν τήν έδειξε στο φίλο του
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-ον βιομήχανο, πού του επιβεβαίωσε 
_δτι πράγματι, αύτός ήταν ό "Αϊχμαν. 
Ή ταν βέβαια φωτογραφία παλιά, 
τοϋ 1939, άλλα πάντως αποτελούσε 
μια καλή βάση.

Το κυνηγητό χαλάρωσε λιγάκι 
καθώς πλησιάζε ή ώρα πού τό ’Ισρα
ήλ θα αναγνωριζόταν ώς άνεξάοτητο 
κράτος καί συγχρόνως μεγάλωσε 
η απειλή ενός άραβο-ΐσραηλινοϋ 
πολέμου. Ό  Φρήντμαν σταμάτησε 
το κυνήγι των ναζήδων για να αφιε
ρώσει όλες τους τις δυνάμεις στήν 
κατασκοπεία των όπλων, πού αγό
ραζαν οί ’Άραβες στη Βιέννη. "Οταν 
ξέσπασε ό πόλεμος της Μέσης Άνα- 
τολής, ό Φρήντμαν έ'λαβε διαταγή 
να μείνει στήν αύστριακή πρωτεύου
σα και να συνεχίζει τη δουλειά του. 
Κι έτσι , τό 1949, όταν τελείωσε ό 
πόλεμός, δεν είχε μάθει τίποτα περισ 
σότερο γιά τον Ά ιχμαν.

Πεισματάρικα ξανάρχισε τώρα 
τις ερευνες του. Καί σέ λίγους μήνες 
εκανε μια συνταρακτική άνακάλυψη. 
Η γυναίκα τοΰ "Αϊχμαν καί τα τρία 

του παιδιά ζοϋσαν σ’ ένα θέρετρο 
τής Αύστρίας, στο Μπάντ Άουζέε. 
Ο Φρήντμαν πρότεινε στον προϊ

στάμενο του των μυστικών ύπηρε- 
σιών, τον Ασέρ Μπέν Ναθάν, ενα 
τολμηρό άλλα καί απάνθρωπο σχέ
διο. Να αρπάξουν τα παιδιά καί νά 
τα σκοτώσουν, αν δεν ομολογούσε 
η κυρία Α ϊχμαν πού βρισκόταν ό 
άντρας της. Ό  Μπέν Ναθάν άπέρ- 
ριψε το σχέδιο καί προτίμησε νά 
στειλη μιά ομάδα ίσραηλινών πρα
κτόρων νά παρακολουθούν τις κινή
σεις τής οικογένειας Α ϊχμαν.

Ο Φρήντμαν ισχυρίζεται πώς οί 
πράκτορες ήταν τόσο άδέξιοι, ώστε 
οι κινήσεις τους μαρτυρήθηκαν καί 
σε καποια στιγμή ή οικογένεια εξα
φανίστηκε μυστηριωδώς. Έ π ί δύο 
ακόμη χρόνια συνέχισε τις προσπά
θειες του νά βρει τά ’ίχνη τού "Αϊχμαν 
μέχρι τήν ήμέρα πού τον άντικατέ- 
στησαν στη Βιέννη.Τό 1952παντρεύ
τηκε και πήγε νά έγκατασταθεΐ 
στην καινούργια του πατρίδα, στο 
’Ισραήλ.

Εκεί ή ζωή δεν ήταν καθόλου 
εύκολη. Το μικρό κράτος ήταν φτω- 
Ζ°, γεμάτο πρόσφυγες καί πάσχιζε 
ακόμη να συνέλθει άπό τον πόλεμο 
τού 1948. Δουλειές ύπήρχαν ελάχι
στες καί ό μισός πληθυσμός ζοΰσε 
σε σκηνές. Μπροστά στά τόσα πιε
στικά προβλήματα, τό κυβερνητικό 
και το λαϊκό ενδιαφέρον γιά τό κυ
νήγι των ναζήδων είχε άρχίσει νά 
κάμπτεται. Μιά ολόκληρη χώρα 
έπρεπε νά οργανωθεί έξ άρχής. Πολ
λοί, ήταν έκεϊνοι πού ήθελαν νά ξε- 
χάσουν, νά άρχίσουν νέα ζωή. Πολ
λοί, αλλα όχι ό Τουβία Φρήντμαν.

Βασανισμένος άπ’ τον διαρκή 
εφιάλτη των όσων είχε ζήσει έπί 
ναζισμού πικραμένος «άπό τήν προ
θυμία νά ξεχάσουν» των συμπατρι
ωτών του καί παρά τήν έλλειψη 
υποστήριξής άπό τήν Κυβέρνηση, 
ό Φρήντμαν άρνήθηκε νά σταμα
τήσει. Ή  γυναίκα του, ή Άννα, 
χειροΰργος οφθαλμίατρος, σέ ένα 
Νοσοκομείο τής Χάϊφας, τον συν
τηρούσε, ένώ έκεΐνος συνέχιζε τις 
έρευνές του καί συγκέντρωνε ολοένα 
περισσότερα έγγραφα, φωτογραφίες, 
στοιχεία κάθε λογής, πάντα μέ κύ
ριο στόχο του τον Α ϊχμαν. Μά
ταια ζητούσε άπό τήν Κυβέρνηση νά 
τον χρηματοδοτήσει κυρίως γιά 
να προσφέρει μιά γερή αμοιβή σέ 
όποιον θά βοηθούσε στή σύλληψη 
τού "Αϊχμαν. 'Ο ’Ασέρ Μπέν Ναθάν, 
άλλοτε προϊστάμενος του καί τώρα 
ανώτατος ύπάλληλος τού 'Υπουρ
γείου Εςωτερίκών άπέρριψε τήν 
πρότασή του.

Τό 1959 ή Κυβέρνηση τής Δυτι
κής Γερμανίας άνοιξε τό Κεντρικό 
Γραφείο διά τή Δίωξη Ναζήδων 
’Εγκληματιών Πολέμου. Ό  Φρήν
τμαν δέν άργησε νά έρθει σέ έπαφή 
μέ τον Διευθυντή του, τον Δρ. Έ ρ - 
βιν Σοΰλε. Τον εφόδιασε μέ πει
στήρια χρήσιμα γιά τούς εισαγγε
λείς, που έτοίμαζαν δικογραφίες 
έναντίον πρώην άξιωματικών τών 
SS καί τής Γκεστάπο. "Οταν δέν 
διέθετε ήδη τά πειστήρια, άπευθυ- 
νοταν στο κοινό μέσω τών εφημε
ρίδων καί ζητούσε αύτόπτες μάρτυ
ρες. Πάντως ή άνταπόκριση ήταν 
μεγάλη.

Τήν ίδια εκείνη χρονιά ό Φρήντμαν 
πληροφορήθηκε απροσδόκητα πώς 
ό Α ϊχμαν κατοικούσε στο Κουβέιτ. 
Δέν είχε καμιά άπόδειξη πώς ή πλη
ροφορία ήταν σωστή, άλλά αποφά
σισε νά τήν άφήσει νά διαρρεύσει 
στον τύπο. Σέ λίγους μήνες γίνον
ταν έκλογές καί ό Φρήντμαν σκέ- 
φτηκε πώς αν ξεσήκωνε άρκετά τήν

κοινή γνώμη, ίσως θά πιεζόταν ή 
Κυβέρνηση νά ξαναρχίσει τις προ
σπάθειες γιά τον "Αϊχμαν.

Πράγματι ή είδηση αναστάτωσε 
τους Ισραηλινους. ειαφνικά ζητού
σαν να μάθουν γιατί δέν γινόταν τ ί
ποτα γιά νά τιμωρηθεί τό ναζιστι- 
κο τέρας. Οί άξιωματοΰχοι τοΰ 
'Ιπουργείου ’Εσωτερικών κάλεσαν 
τότε τον Φρήντμαν νά τούς υποβά
λει μια έκθεση, ένώ συγχρόνως τοΰ 
ζητούσαν νά πάψει νά κοινωλογεί 
τις νέες έξελίξεις τής ύποθέσεως. Ό  
Φρήντμαν ύπέβαλε τήν έκθεσή του 
άλλά άρνήθηκε νά σωπάσει. Τό 
φθινόπωρο τού 1959, μάλιστα, μι
λώντας σέ μιά προεκλογική συγκέν
τρωση στο Τέλ Ά βίβ, κάλεσε τον 
πρωθυπουργό Μπέν Γκουριόν νά 
υποστηρίξει με τις κυβερνητικές 
δυνάμεις τήν προσπάθεια νά συλ- 
ληφθεΐ ό Α ϊχμαν.

Κατόπιν μέ δική του πρωτοβου
λία, δημοσίευσε στον παγκόσμιο 
Τύπο τήν είδηση ότι ή Κυβέρνηση 
τοΰ ’Ισραήλ θά πλήρωνε 10.000 
δολλάρια σέ δπαιον έδινε πληροφορίες 
πού θά οδηγούσαν στον "Αϊχμαν.

«Τό σπίτι μου» άναπολοΰσε άρ- 
γότερα ό Φρήντμαν, «γέμισε γράμ
ματα απ όλες τις άκρες τοΰ κόσμου. 
Μιά άνώνυμη κάρτα άπ’τήν Γερμανία 
έγραφε: «Δέν θά τον πιάσετε ποτέ 
τον "Αϊχμαν, ποτέίποτέ! Μιά άλλη 
άπο τη Νεα Ζηλανδία μέ πληροφο
ρούσε πως στήν κορφή ένός λόφου 
ύπήρχε ένα σπιτάκι όπου κατοικούσε 
ένας άνθρωπος πού δέν μιλούσε σέ 
κανέναν καί ποτέ δέν ξεμύτιζε άπό 
έκεί. Σίγουρα αυτός ήταν ό "Αϊχμαν, 
Διάβαζα καί ξαναδιάβαζα γράμματα, 
προσπαθούσα νά ζυγιάσω τή σοβα
ρότητα τών πληροφοριών.

Μέσα στά άλλα, έλαβε κι’ ένα 
γράμμα μέ ήμερομηνία 18 ]10 άπό 
τό Μπουένος Άϋρες. « Ό  "Αϊχμαν» 
έλεγε «δέν ζεΐ στο Κουβέϊτ, άλλά 
κοντά στο Μποένος Άϋρες, μέ 
ονομα ψεύτικο καί μαζί μέ τήν γυ
ναίκα καί τά παιδιά του, σ’ ένα 
ιδιόκτητο σπίτι, όπου μέ πολλή 
έξυπνάδα καί άφθονο χρήμα κατα
φέρνει νά μένει στήν άφάνεια».

Τό γράμμα κατέληγε. «Είμαι σέ 
θέση νά έφοδιάσω τό ’Ινστιτούτο 
σας μέ άκριβεΐς ήμερομηνίες καί 
στοιχεία καί νά σάς ξεκαθαρίσω 
τελείως τήν ύπόθεση, έφ’ όσον βέ
βαια τηρηθεί ή αύστηρότερη μυστι
κότητα. Είλικρινώς, Λόθαρ Χέρ- 
μαν».

Ό  συντάκτης τής έπιστολής ήταν 
ένας τυφλός Εβραίος, πού ή κόρη 
του έβγαινε μέ τό γιο τοΰ "Αϊχμαν.
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: Ό  Φρήντμαν ήρθε σ’ έπ,αφή μέ τις
Ίσραηλινές μυστικές υπηρεσίες καί 
κανόνισε να μεταδώσει ό Χέρμαν 
τις πληροφορίες του σ’ έναν ίσραη- 
λινό πράκτορα. Ή  συνάντησή του 
έγινε τα Χριστούγεννα. Δυο μήνες 
αργότερα, στις 23 Μαΐου 1960, το 
’Ισραήλ ανάγγειλε δτι οί μυστικοί 
του πράκτορες είχαν συλλάβει τον 
’Άϊχμαν καί τον είχαν μεταφέρει 
άεροπορικώς στο ’Ισραήλ όπου θα 
δικαζόταν γιά τά έγκλήματά του.

Μετά άπό 15 χρόνια ό Τουβία 
Φρήντμαν είχε κατορθώσει νά πιάσει 
τον ’Άϊχμαν.

Τί μεθόδους μεταχειρίζεται ό 
Τουβία Φρήντμαν; Πώς μπόρεσε 
ό μικροκαμωμένος Πολωνοεβραϊος 
νά ξετρυπώσει καί νά βοηθήσει νά 
καταδικαστούν τόσοι Ναζί έγκλημα- 
τίες πολέμου; Θεωρεί τον εαυτόν 
του ντέτεκτιβ;

«’Απολύτως», λέει ό ίδιος. «Τό 
κυριώτερο στοιχείο της μεθόδου μου, 
είναι νά διατηρώ τήν θέλησή μου 
ισχυρή. Έ ξ  άλλου έχω μιά μαγνη- 

ί τική έλξη προς τούς Ναζί έγκλημα- 
I τίες. Μόλις τούς πιάσει ή άντένα 

μου, άρχίζω νά τούς κυνηγάω».
Γιά νά έτοιμάζει τούς φακέλλους 

έναντίον τών Ναζί, ό Φρήντμαν χρει
άζεται άπτές άποδείξεις. ’Έγγραφα, 
φωτογραφίες καί κυρίως μαρτυρίες. 
Αυτές είναι οί πιο δύσκολες. Πολ
λοί αύτόπτες μάρτυρες έχουν πεθά- 
νει, πολλοί άλλοι δεν θέλουν νά κα
ταθέσουν γιατί φοβούνται νά ξανα
ζωντανέψουν στή μνήμη τους τή 
φρίκη τών όσων έζησαν. Μιά γυναί
κα μάρτυρας πέθανε καί δεκάδες 
άλλοι λιποθύμησαν τήν ώρα πού 
κατέθεταν στή δίκη τού ’Άϊχμαν.

Είναι ενδιαφέρον ότι πολλές άπ’ 
τις πληροφορίες του ό Φρήντμαν τις 
έχει άπό πρώην SS καί γκεσταπί- 
τες—άκριβώς όπως καί ή Αστυνο
μία συλλέγει πληροφορίες έναντίον 
κακοποιών άπ’ τον ύπόκοσμο. 'Ο 
Φρήντμαν ισχυρίζεται πώς οί Ναζί 
εγκληματίες καταδίδουν τούς φίλους 
τους, γιά νά μή χάσουν τήν παρέα 
τους στή φυλακή.

Γιατί συνεχίζει. Τί κάνει τον 
Τουβία Φρήντμαν νά θάβεται στά 
Αρχεία της κολάσεως.

«Δοκίμασα νά κάνω άλλες δουλειές, 
άλλά πάντα έδώ ξαναγύρισα. Είναι 
γραφτό μου. Κάποιος πρέπει νά κά
μει αύτή τή δουλειά, κι’ αύτός ό 
κάποιος είμαι προφανώς εγώ».

Θά τερματιστεί ποτέ ή δουλειά 
του;«Μόνον όταν θά έχει τερματιστεί 
καί τό έργο της δικαιοσύνης», λέει 
ό Φρήντμαν.

Έθεσε τά θεμέλια τής Ε γ 

κληματολογίας καισυνέβαλε 

στήν άνακάλυψη καί σύλ

ληψη χιλιάδων παρανόμων.

νέλαβαν γιά τή λιποταξία καί τόν έρρι- 
ξαν στή φυλακή, δπου δυό παραχαράκτες 
τοϋ φόρτωσαν τά δικά τους έγκλήματα....

Μπροστά στόν κίνδυνο νά καταδικα- 
σθεΐ άδικα, ό Βιντόκ προτίμησε νά δρα
πετεύσει. Αύτό έγινε αίτια δραματικών 
περιπετειών.

Στά δέκα έπόμενα χρόνια, πιάστηκε 
πολλές φορές άπό τήν άστυνομία, γιατί 
κάθε φορά κατάφερνε νά δραπετεύει 
κάτω άπό τή μύτη τών φρουρών του.

Αύτή ή έκπληκτική ικανότητά του 
ένέπνευσε άργότερα στόν Ούγκώ πολλά 
άπό τά χαρακτηριστικά τοϋ θρυλικού 
Γιάννη Άγιάννη καί τοϋ ’Ιαβέρη.

Ό  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο ς  Ν τ ε τ έ κ τ ιβ  τ ο ύ  π ε ρ α ο μ έ ν ο υ  

α ιώ ν α  π ο ύ  έ γ ιν ε  θ ρ ύ λ ο ς  γ ιά  τ ο ύ ς  α σ τ υ ν ο 

μ ικ ο ύ ς  τ ή ς  Γ α λ λ ία ς .

ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ συγγραφείς άστυνομι- 
κών μυθιστορημάτων έπλασαν φανταστι
κούς ήρωες συναρπαστικών περιπετειών, 
πού ένθουσίαζαν τό άναγνωστικό κοινό 
τους μέ τά άπίστευτα κατορθώματά τους. 
Ό  Κάναν Ντόυλ, μάς έδωσε τόν Σέρλοκ 
Χόλμς καί ή Άγκάθα Κρίστι τόν Η ρα
κλή Πουαρώ, γιά ν’ άναφέρουμε δυό 
άπό τά χαρακτηριστικότερα παραδείγμα
τα.

’Αλλά, αύτοί καί πολλοί άλλοι ήρωες 
άστυνομικών καί άλλων περιπετειωδών 
μυθιστορημάτων (όπως «Ό κόμις Μόντε- 
Χρίστο») είχαν ένα πρότυπο, στό πρό
σωπο τοϋ πρώτου άληθινοΰ ντετέκτιβ, 
πού θεωρείται μάλιστα πατέρας τής σύγ
χρονης έγκληματολογίας. Ενός έκπλη- 
κτικοΰ άνθρώπου, πού στις άρχές τοϋ 
περασμένου αιώνα, βοηθώντας τήν άστυ
νομία, συνέβαλε στήν άνακάλυψη καί 
σύλληψη τούλάχιστον 20.000 έγκλημα- 
τιών !

’Ονομαζόταν Φρανσουά Βιντόκ καί 
γεννήθηκε στις 23 ’Ιουλίου 1775, στό 
Άρράς τής Γαλλίας. Στά 14 χρόνια του, 
χειριζόταν θαυμάσια τό σπαθί κι ή άνδρι- 
κή κορμοστασιά του είχε ξετρελάνει 
πολλές όμορφες γυναίκες, άνύπαντρες 
καί παντρεμένες. Τόσο, πού ό πατέρας 
του, γιά νά τοϋ βάλει μυαλό, άποφάσισε 
νά τόν στείλει στό στρατό.

Ήταν στά 1789. Ή  έπανάσταση είχε 
ξεσπάσει στό Παρίσι, ή Βαστίλλη κατα
λήφθηκε καί ή Γαλλία βυθίστηκε στό 
χάος τοϋ έμφυλίου πολέμου.

Ό  Βιντόκ έμεινε στό στρατό πέντε 
χρόνια. Ύστερα βαρέθηκε, λιποτάκτησε 
καί γύρισε στό Άρράς, όπου παντρεύτηκε 
κι’ άνοιξε ένα μπακάλικο. ’Αλλά, τόν συ

Σ’ αύτά τά περιπετειώδη χρόνια τών 
φυλακίσεων καί τών άποδράσεων, ό Βιν- 
τόκ έμαθε πολλά γιά τούς έγκληματίες 
καί τό έγκλημα. Στά 1799, κατά τή διάρ
κεια μιας συναντήσεώς του μέ τόν ’Αρχη
γό τής άστυνομίας τής Λυών, πέτυχε μιά 
σπουδαία συμφωνία. Ή  άστυνομία θά 
τό άφινε έλεύθερο γιά ένα χρονικό διά
στημα, γιά νά μπορέσει ν’ άποδείξει τήν 
άθωότητά του. Σάν άντάλλαγμα, θά βοη
θούσε τήν άστυνομία ν’ ανακαλύψει καί 
νά συλλάβει τά μέλη μιας παρισινής 
συμμορίας κακοποιών, πού είχε τήν έγ- 
κληματική δράση της στή Λυών.

Τό άποτέλεσμα αύτής τής συμφωνίας 
ήταν ή πρώτη άστυνομική έπιτυχία τοϋ 
Βιντόκ. Τώρα είχε κάνει σκοπό τής ζωής 
του ν’ άνακαλύψει καί ν’ άποκαλύψει τούς 
δυό παραχαράκτες, πού τοϋ είχαν φορ
τώσει τά έγκλήματά τους. Τούς βρήκε 
στις Βερσαλλίες καί δέν δυσκολεύτηκε 
νά άποδείξει τήν ένοχή τους καί νά τούς 
στείλει στή φυλακή.

Στό μεταξύ, ό Βιντόκ είχε άγαπήσει τό 
άστυνομικό έπάγγελμα κι ήθελε νά άφιε- 
ρώσει τή ζωή του στή δίωξη τοϋ έγκλή- 
ματος. Στά χρόνια πού ήταν διωκόμενος 
είχε μάθει πολλά άπό τά τεχνάσματα τών 
κακοποιών, καί πρό παντός, είχε μάθει 
θαυμάσια τήν τέχνη τής μεταμφιέσεως.

Γιά νά πλουτίσει τις γνώσεις του, έμει
νε έθελοντικά στή φυλακή 21 μήνες.Όταν 
βγήκε, ήταν ένας τέλειος έγκληματολό- 
γος.

Μετά τήν πτώση τοϋ Ναπολέοντα, τό 
Παρίσι έγινε καταφύγιο πολλών έγκλη- 
ματιών, άπό όλες τις γωνιές τής Γαλλίας 
καί άλλες χώρες. Ό  Βιντόκ κατάλαβε 
τότε, ότι τό νέο κΰμα έγκληματικότητας 
δέν μπορούσε νά καταπολεμηθεί μέ τις 
παλιές μεθόδους καί πρότεινε τή δημιουρ
γία ένός είδικοϋ γραφείου πού όνομάσθη- 
κε «’Ασφάλεια».

Στά 1834, σέ ήλικία 59 έτών, ίδρυσε 
στό Παρίσι τό πρώτο ιδιωτικό άστυνομι
κό γραφείο, πού είχε στό ένεργητικό του 
τήν έξιχνίαση 80 τουλάχιστον μυστηριω
δών έγκληματικών υποθέσεων.

Προσωπικά ό ίδιος, στήν ίδια περίοδο, 
είχε πολλές έρωτικές κατακτήσεις καί 
βρίσκουμε πολλά άπό τά χαρακτηριστικά 
του στούς ήρωες τοϋ Μπαλζάκ καί τοϋ 
Δουμά.

"Οταν πέθανε ,είχε κερδίσει τόν τίτλο 
τοϋ πατέρα τής έγκληματολογίας.

591



ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ

Τοϋ κ.
Α λ ε ξ ά ν δ ρ ο υ  Φράγ κου  

Πολιτικού Μηχανικού

ϋερετε την Μπριζίτ Μπαρντό;
Φυσικά, δεν υπάρχει κανείς που 

νά μην την ξέρει. Τί όφείλομεν στην 
Μπριζιτ Μπαρντό; Μά, αν δεν κάνω 
λάθος, τίποτε.

Ξέρετε τον ALBERT SABIN; 
Κατά πάσαν πιθανότητα οχι. Τί 
οφείλομε στον ALBERT SABIN; 
To ότι σήμερα τά παιδιά μας δέν 
κινδυνεύουν νά μείνουν παράλυτα 
άπό την πολιομυελίτιδα.

Ξέρετε τον SELMAN WAKS- 
ΜΑΝ; Άναμφιβόλως οχι. Τί οφεί
λομε στον SELMAN WAKSMAN; 
Τό σωτήριο φάρμακο της στρεπτο
μυκίνης;

Ξέρετε τον ED W A R D  ROBI- 
ΤΖΕΚ; ’Ασφαλώς όχι καί αν άκόμη

εισθε ιατρός. Τί οφείλομε εις τον
ED W A RD  ROBITZEK; 'Απλού-
στατα, τό ότι σήμερα δέν έχομε 
πλέον σανατόρια.

Θά μπορούσε φυσικά ό κατάλογος 
αυτός νά συνεχισθή, έάν μάς τό ε π ί 
τρεπε ο χώρος. Περιοριζόμεθα όμως 
επί τοϋ παρόντος στά ονόματα 
αυτα, που είναι χαρακτηριστικά 
και αρκετά διά νά έπιβεβαιώσουν 
το γεγονός ότι σήμερα ύπάρχουν 
πράγματι έπιστήμονες καί μεγάλοι 
ευεργετες καί όμως άγνωστοι.

Ναι, αλλά αύτό δέν έπιτρέπεται 
νά συνεχισθεΐ. ’Έχομε χρέος τιμής 
να γνωοισωμε τούς εύεργέτες μας, 
νά δούμε τό μόχθο τους, νά έκτιμή- 
σωμε τήν μεγάλη τους προσφορά, 
να μάθωμε τέλος πάντων τί όφεί-
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λομε σ’ αύτούς.
Καιρός πλέον νά παύσουν νά μας 

j είναι άγνωστοι.
Καί ας άρχίσωμε πρώτα—πρώτα 

κάνοντας τήν γνωριμία μας μέ τον 
ALBERT SABIN, καθηγητή τής 
παιδιατρικής στο Πανεπιστήμιο του 
CINCINNATI τών 'Ηνωμένων Πο
λιτειών.

"Οσοι άπό τούς άγαπητούς άνα- 
| γνώστας έχουν μικρά παιδιά, θά τά 

έχουν άσφαλώς πάει στο Τοπικο 
'Υγειονομικό Κέντρο γιά νά τά 
έμβολιάσουν κατά τής πολιομυελι- 
τιδος. Ε κ ε ί θά είδαν τήν νοσοκόμο 
νά στάζη μερικές σταγόνες ύγροϋ 
μέσα στο στόμα τοϋ παιδιού τους. 
Αύτό τό υγρό περιέχει ζωντανούς, 
άλλά έξησθενημένους ιούς πολιομυε- 
λίτιδος, πού προκαλοϋν άντίστοιχα 
άντισώματα στον οργανισμό τών 
έμβολιασθέντων, χωρίς άλλες επι
κίνδυνες παρενέργειες.

Πρώτος ό ’Αμερικανός βιολόγος
ED W A RD I. SALK, τό 1953,
άνεκοίνωσε τις πρώτες παρατηρή
σεις του επάνω στήν άνοσοποίηση 
άνθρώπων άπό τήν νόσο τής πο- 
λιομυελίτιδος χάρις στο δι’ ενέσεων 
χορηγούμενο έμβόλιο πού παρα
σκεύασε ό ’ίδιος άπό νεκρωμένους 
ιούς πολιομυελίτιδος. Ό  καθηγητής 
όμως βΑΒΙΝάνεκάλυψε έπειτα νέα 
μέθοδο παρασκευής εμβολίου, αύ- 
τήν πού άναφέραμε παραπάνω, δη
λαδή άπό ζωντανούς άλλά έξησθε
νημένους ιούς πολιομυελίτιδος, εμ
βόλιο πού είναι περισσότερο άπο- 
τελεσματικό άπό τό άρχικό ένώ 
έχει, συγχρόνως, καί τό πλεονέκτημα

1ΥΕΡΓΕΤΕΖ
τής εύκολου χορηγήσεώς του άπό 
τό στόμα. ’Έτσι, άπό τό 1961 κυ
ρίως, άρχισε ή έφαρμογή τού έμβο- 
λίου αύτοϋ σέ εκατομμύρια παιδιά 
σε όλο τον κόσμο.

Τό πόση σωτηρία σπουδαιότητα 
έχει τό έμβόλιο αύτό είναι πλέον 
καταφάνερο. ’Αρκεί μόνο νά άνα- 
φέρωμε ότι έκατοντάδες χιλιάδες 
παιδιά σέ ολο τον κόσμο προσεβάλ- 
λοντο κάθε χρόνο άπό τήν τρομερή 
αύτή άρρώστεια, πού άφηνε χιλιά
δες άπό αύτά παράλυτα γιά δλη 
τους τή ζωή, δταν δεν τά έστελνε 
πρόωρα στον τάφο, γεμίζοντας δά
κρυα πόνο καί πένθη σέ χιλιάδες οικο
γένειες.

'Ο ALBERT SABIN ήταν άκόμη 
νέος, πτυχιοϋχος τοϋ Πανεπιστη

μίου, όταν μία τρομερή επιδημία 
πολιομυελίτιδος πού σημειώθηκε 
στήν Νέα 'Υόρκη είχε σάν συνέπεια 
νά μείνουν τότε έπτά χιλιάδες παιδια 
παράλυτα. Τό γεγονός αύτό συνεκλό- 
νισε τόσο πολύ τήν ευαίσθητη ψυχή 
τοϋ νεαροΰ έρευνητοΰ, ώστε απεφα- 
σισε νά άφιερώσει πλέον όλες του 
τις προσπάθειες στήν καταπολέμηση 
τής φοβερής αύτής άρρώστειας. 
Τριάντα χρόνια πάλαιψε εκτοτε 
σκληρά, σκυμμένος πάνω στον πάγ
κο τοϋ έργαστηρίου, γιά τον ιερό 
αύτό σκοπό. Καί δταν έπί τέλους 
κατορθώνει νά παρασκευάσει τό έμ- 
βόλιό του, προτοΰ τό δοκιμάσει 
σέ άλλους, τό έφαρμόζει πρώτα 
στον εαυτό του γιά να διαπιστώσει 
τις πιθανές παρενέργειές του — δεί
γμα καί αύτό άληθινής ψυχικής λε
βεντιάς. Τό έμβόλιο άποδεικνύεται 
πραγματικά σωτήριο, άληθινός 
θρίαμβος τής ’Ιατρικής καί άρχίζει 
άμέσως ή παραγωγή καί διάδοση 
του στήν ’Αμερική καί σέ δλο τον 
κόσμο. Πεντακόσια έκατομμύρια 
παιδιά ύπολογίζεται δτι έχουν εμ- 
βολιασθή μέχρι σήμερα μέ τό έμ
βόλιο Σαιημπίν καί, φυσικά, ό άρι- 
θμός αύτός αύξάνει καθημερινώς 
κατά δεκάδες, άν μή έκατοντάδες 
χιλιάδων.

’Έτσι, χάρις άρχικά στο έμβόλιο 
Σώλκ, άλλά κυρίως χάρις στο έμ
βόλιο Σαιημπίν, ή πολιομυελΐτις έχει 
πλέον νικηθεί καί σχεδόν έξαφανι- 
σθεί άπό τον κόσμο. Καί αύτή ή 
νίκη άναδεικνύει τον καθηγητή SA
BIN δχι μόνο μεγάλο έπιστήμονα, 
άλλά καί μεγάλο εύεργέτη μας. 
"Ολη αύτή ή άκούραστη άφιέρωσή 
του στή παρασκευή τοϋ σωτήριου 
αύτοϋ έμβολίου ήταν άπόρροια τής 
βαθειάς άγάπης του προς τον άνθρω
πο. Τό ώμολόγησε ό ίδιος άλλωστε 
σέ σχετική συνέντευξή του δταν 
προ έτους περίπου έπεσκέφθη τή 
χώρα μας. «Δέν είμαι μόνο έπιστή- 
μων, έτόνισε, είμαι καί άνθρωπι- 
στής». Καί αύτή ή άγάπη ήταν έκεί- 
νη πού τον ένέπνεε στον τριακον
ταετή σκληρό μόχθο του γιά τήν 
άνακούφιση τοϋ άνθρωπίνου πόνου.

Ό  καθηγητής SABIN άσχολήθη- 
κε έπί πλέον καί μέ τήν φύση πολλών 
άλλων σοβαρών άσθενειών δπως 
π.χ. τής έγκεφαλίτιδος. Άπεμόνωσε 
καί έξήγησε τή φύση τών μικροβίων 
πού προκαλοΰσαν τον πυρετό SAN
DFLY. Άπεμόνωσε καί παρεσκεύα- 
σε προληπτικό έμβόλιο κατά τών 
μικροβίων πού προκαλοΰσαν τον 
δάγγειο πυρετό, κ.ά.

"Ας έλθωμε τώρα στον άλλο σύγ

χρονο μεγάλο έπιστήμονα, τον κα- 
θηγητή τής μικροβιολογίας SEL- 
ΜΑΝ WAKSMAN.

'Όταν ό WAKSMAN τό 1939,
νέος άκόμη έπιστήμων, έργαζόμενος 
στο Μικροβιολογικό ’Ινστιτούτο τοϋ 
RUTGERS τών'Ηνωμένων Πολι
τειών, είχε στρέψει τις έρευνές του 
στη μελέτη  τών μικροοργανισμών 
τοϋ έδάφους, ένας άλλος γαλλοα- 
μερικανός συνάδελφός του ό RENE 
DUBOS άνεκάλυπτε ένα βακτη
ριοκτόνο παράγοντα στούς μικρο
οργανισμούς τοϋ έδάφους. Άλλά 
τόσον ό παράγων DUBOS, δσον 
καί ή πενικιλλίνη είχαν άποτελεσμα- 
τική έπίδραση μόνο στήν ομάδα τών 
μικροοργανισμών τών κατά GRAM 
θετικών, δπως λέγεται στή μικρο
βιολογία, δχι δμως καί στήν ομάδα 
τών κατά GRAM άρνητικών (δπως 
π.χ. τό τυφικό βακτηρίδιο, τό κολο
βακτηρίδιο κ .λ.π.).

Ό  WAKSMAN στρέφει άμέσως 
όλες του τις έρευνητικές προσπά
θειες στήν άνακάλυψη τής ούσίας 
έκείνης πού θά παρουσίαζαν εύπά- 
θεια οί μικροοργανισμοί τής δευ- 
τέρας αύτής όμάδος. Μαζί μέ τήν 
ομάδα τών βοηθών του έργάζεται 
σκληρά. Εξετάζουν περί τις δέκα 
χιλιάδες περιπτώσεις διαφόρων άτι- 
βιοτικών ούσιών πάνω στά μικρό
βια τοϋ έδάφους. Κατά τήν διάρκεια 
αύτών τών μακρών καί κουραστικών 
έρευνών του κάνει μιά ειδική παρα
τήρηση πάνω στήν οικογένεια τών 
στρεπτομυκήτων, έναν άπό τούς 
οποίους μελετούσε άπό τήν έποχή 
πού άπεφοίτησε άπό τό πανεπιστή
μιο. Ά πό αύτόν τον στρεπτομύκητα, 
τον τεφρό δπως ονομάζεται, κατώρ- 
θωσε έπί τέλους τό 1943 μαζί μέ τον 
βοηθό του ALBERT SCHATZ νά 
άπομονώσει μιά βακτηριοκτόν ού- 
σία έξαιρετικά άποτελεσματική κα
τά τών βακτηριδίων τής δευτέρας 
όμάδος πού άναφέραμε, πού τήν ώνό- 
μασε στρεπτομυκίνη.

'Η  πρώτη έπιτυχής χρησιμο
ποίηση τής στρεπτομυκίνης σέ άν- 
θρώπινη ύπαρξη έγινε στις 12 
Μαΐου 1945. Ό  άθλος είχε πιά 
πραγματοποιη03ΐ. 'Η ιατρική είχε 
στά χέρια της ένα νέο άντιβιοτικό,— 
τό δεύτερο σέ σπουδαιότητα μετά 
τήν πενικιλλίνη — καί ένα σοβαρό 
δπλο γιά τήν καταπολέμηση έπι- 
κινδύνων άσθενειών πού προκα- 
λοΰνται άπό μολύνσεις. Ά πό τότε 
γενικεύθηκε ή χρήση τής στρεπτο
μυκίνης σέ δλο τον κόσμο καί έκα
τομμύρια άσθενών σώθηκαν άπο 
έπικίνδυνες καί θανατηφόρες άσθέ-
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ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ 

ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ

νειες. Γιά τή σπουδαία του αύτή 
ανακάλυψη ό καθηγητής WAKS
MAN τιμήθηκε το 1952 μέ τό βρα
βείο NOBEL της ’Ιατρικής καί 
φυσιολογίας.

Στο σημείο αύτό ας μας έπι- 
τραπη νά παρεμβάλωμε μίαν πα
ρένθεση μέ τρία γεγονότα πού χα
ρακτηρίζουν την ψυχική ευγένεια 
καί άνωτερότητα του καθηγητΟΰ 
WAKSMAN. Τό πρώτο είναι δτι 
ολόκληρο τό χρηματικό ποσό του 
βραβείου — αρκετά σημαντικό ώς 
γνωστόν — τό παρέδωσε στή διοί- 
κηση τοϋ 'Ιδρύματος ’Ερευνών γιά 
τη συνέχιση τών έργασιών πάνω 
στα αντιβιοτικά φάρμακα. Δεύτερο, 
τα νόμιμα ποσοστά πού σάν εφευ
ρέτης έδικαιοΰτο νά πάρει άπό τις 
εταιρείες πού παράγουν καί πω- 
λοϋν τή στρεπτομυκίνη, άρκετά ση
μαντικά και αυτα, τα προσέφερε 
για τη συνέχιση τών ερευνών γιά 
την ανακαλυψη καί νέων άντιβιοτι- 
κών φάρμακων. Τό τρίτο άναφέρε- 
ται σε ένα άρθρο τοϋ περιοδικού
«SCIENCE HORIZONS» γιά τόν 
WAKSMAN πήγαινε τό 1952 στή 
Στοκχόλμη γιά νά παραστεί σάν 
βραβευθείς στή σχετική τελετή γιά 
τήν άπονομή τοϋ βραβείου Νόμπελ 
ένομιζε, δπως ό ίδιος έπειτα διη
γείτο, ότι η μεγαλύτερη τιμητική 
διάκριση γιά έναν έπιστήμονα ήταν 
νά πάρει τό βραβείο Νόμπελ. ’Αλλά, 
δπως υστέρα διεπίστωσε, είχε κάνει 
λάθος. Γιατί, δταν έπέστρεψε στο 
ξενοδοχείο του, τόν περίμενε μιά 
πολύ συγκινητική γ ι’ αυτόν έκπλη
ξη. Έ νας φτωχός πατέρας μέ τό 
παιδί του τόν περίμενε στο χώλλ 
τοϋ ξενοδοχείου πού έμενε. "Οταν 
τον είδε, τόν πλησίασε μέ τό παι
δάκι του καί τόν παρακάλεσε νά 
δεχθή πεντε γαρύφαλλα πού κρα
τούσε στο χέρι τό παιδάκι του. Μό
λις συγκρατών τά δάκρυά του ό 
πατέρας αυτός τοϋ έξήγησε, δτι 
πριν πέντε χρόνια είχε τό παιδάκι 
του ετοιμοθάνατο στο νοσοκομείο 
απο σοβαρή μολυσματική άσθένεια. 
"Ολοι οί γιατροί δέν τοϋ έδιναν 
καμμιά έλπίδα δτι τό παιδί του θά 
ζήση. Τότε, αΐφνιδίως ήρθε τό εύ- 
χάριστο νέο άπό τήν ’Αμερική, δτι 
άνεκαλύφθη ένα σωτήριο φάρμακο,

η στρεπτομυκίνη. Τό νοσοκομείο 
άμέσως τό παραγγέλλει, τό φάρμα
κο φθάνει έγκαίρως άπό τή Ν.
1 όρκη,  ̂ καί χάρις σ’ αύτό τό παιδί 

του σώζεται. «Αύτό έγινε πριν 
πεντε χρόνια», είπε στον WAKS
MAN. «Γι’ αύτό σας παρακαλώ νά 
δεχθήτε σαν φτωχική έκδήλωση 
βαθειάς ευγνωμοσύνης τά πέντε 
αυτα γαρύφαλλα, πού άντιστοιχοΰν 
στα πεντε χρόνια ζωής τοϋ παιδιού 
μου, πού τά χρωστάω σέ σάς!». 
Αύτό τό περιστατικό γιά τή λεπτή 
καί εύαίσθητη ψυχή τοϋ WAKS
MAN, όπως ωμολόγησε ό ίδιος, 
ήταν η μεγαλύτερη ικανοποίηση 
τής ζωής του!

Φυσικά, ό WAKSMAN δέν στα
μάτησε τήν έρευνα. Τόσο ό ίδιος 
μέ τήν ομάδα του, δσο καί άλλοι 
έρευνητές συνέχισαν τις προσπά- 
θειές τους καί έπέτυχαν καί τήν 
παραγωγή τής στρεπτομυκίνης μέ 
χημική σύνθεση, πράγμα πού διευ
κόλυνε πολύ τήν ταχύτερη βιομηχα
νική παραγωγή της καί τήν εύρύτερη 
χρησιμοποίησή της σέ δλο τόν κόσμο.

Ετσι, μαζί μέ τήν άνακάλυψη 
καί άλλων άντιβιοτικών ούσιών, ή 
ιατρική άπέκτησε νέα χημειοθερα- 
πευτικά μέσα γιά τήν καταπολέμηση 
διάφορων σοβαρών μολυσματικών 
ασθενειών, δπως τοϋ τύφου, τής 
δυσεντερίας, τής λέπρας, τής πανώ- 
λους, τής μηνιγγίτιδος, τής ένδο- 
καρδίτιδος κ.λ.π.

’Αλλά τήν εύεργετική έπίδραση 
τής στρεπτομυκίνης αίσθάνθηκαν 
ιδιαίτερα δσοι έπασχαν άπό φυμα
τίωση καί πραγματικά χιλιάδες άπό 
αυτους σωθήκαν. Γιατί δπως άπε- 
δείχθη, ή στρεπτομυκίνη καί αν 
δέν θεραπεύει τήν φυματίωση, πάν- 
τως, έμποδίζει τήν άνάπτυξή της. 
Μικρό κέρδος ήταν αύτό γιά τούς 
απελπισμένους φυματικούς;

Αλλά τό άποφασιστικό πλήγμα 
πάνω στο βάκιλλο τοϋ Κώχ, έδωσε 
μέσα στά λίγα επόμενα χρόνια ένας 
άλλος αφιερωμένος καί άκούραστος 
έρευνητής, ό δόκτωρ ED W A R D  
ROBITZEK, δταν τό 1952 παρα
σκεύασε στά έργαστήρια τοϋ νοσο
κομείου SEA VIEW  τής Ν. 'Υόρ
κης, μαζί μέ τήν ομάδα τών συνερ
γατών του, τό σωτήριο φάρμακο 
κατά τής φυματιώσεως, τό περίφημο 
RIMIFON ή ίσονιαζίδη.

"Οταν οί εφημερίδες τής Ν. 
'Υόρκης άνεκοίνωσαν μέ ένθουσια- 
σμο την άνακάλυψη τοϋ θαυμαστού 
αύτοΰ φαρμάκου, ό δόκτωρ ROBI
TZEK, μέ τή μετριοφροσύνη καί 
προσοχή πού τοϋ ένέπνεε ή βαθειά

επιστημονική του συνείδηση άρ- 
κέσθηκε νά άνακοινώση μόνον δτι 
«εχομε ένα φάρμακο πού είναι χρή
σιμο κατα τής φυματιώσεως».

Ενα σχετικό οικογενειακό περί- 
στατί,κο εγινε αρχικά αφορμή γιά 
να σπουδάση ό ROBITZEK ιατρι
κή καί νά άσχοληθή ιδιαίτερα καί 
αποκλειστικά μέ τήν φυματίωση. 
Για πολλά χρόνια έργάσθηκε σκληρά 
πάνω σέ διάφορες περιπτώσεις φυ- 
ματιωσεως προτοΰ κάνει τό άποφα- 
σιστικό νικηφόρο βήμα. Μέ τή 
συνεργασία τοϋ συναδέλφου του I. 
SELIKOFF, προχωρεί σέ επίμονες 
κλινικές μελετες γιά νά διαπιστώση 
την επίδραση καί ένέργεια τριών 
παραγώγων τοϋ ΐσονικοτινικοΰ οξέος 
επι τοϋ άνθρωπίνου όργανισμοΰ καί 
τις πιθανές παρενέργειές τους. Γιά 
τή μελέτη αύτή διάλεξαν 175 άσθε- 
νεΐς μέ έκτεταμένη πνευμονική φυ
ματίωση, πού δέν έβλεπαν καμμιά 
καλυτέρευση τής καταστάσεώς τους 
παρ’ δλες τις προσπάθειες τών για
τρών με τα γνωστά τότε φάρμακα. 
Οπότε τελικά διαπιστώνεται δτι 

οι ασθενείς πού χρησιμοποίησαν 
γιά θεραπευτικό μέσο τήν ίσονιαζίδη 
(RIM IFON) παρουσίασαν γρήγορη 
βελτίωση τής όλης καταστάσεώς 
τους, ή όρεξή τους ξαναήλθε, τό βά
ρος αυξήθηκε, ή δψη τους πήρε τό 
χρώμα τής ύγείας, χωρίς επ ί πλέον 
νά παρατηρηθή καμμιά τοξική πα
ρενέργεια.

Τό φάρμακο αύτό άληθινά θαυ
μαστό. Τα ένθουσιαστικά σχόλια 
γιά νέες περιπτώσεις δλο καί έπαιρ
ναν έκταση παρ’ δλο πού ό ROBI
TZEK δέν ήθελε άκόμη νά τά συμ- 
μερισθή. Εν τούτοις τά γεγονότα 
έφώναζαν μόνα τους καί ό δρόμος 
είχε πλέον άνοίξει, δπως έγραφε 
τότε τό περιοδικό COLLIE’S. Έ ν 
τώ μεταξύ ό διευθυντής τοϋ Νοσο
κομείου τής Ν. 'Υόρκης άναγνωρί- 
ζει δημοσία δτι άντιφυματικό φάρ
μακο πού άνεκάλυψε ό δόκτωρ RO
BITZEK μέ τούς συνεργάτες του 
είναι «βασικής σπουδαιότητος». 
Παράλληλα τό "Ιδρυμα τής Ν.
1 όρκης χρηματοδοτεί τήν συνέχιση 

τών σχετικών έρευνών μέ έπιχορή- 
γηση 28.000 δολλαρίων.

To RIMIFON άπετέλεσε πρα
γματικά ένα σταθμό στή χημειοθε
ραπεία τής φυματιώσεως. 'Η  μετέ- 
πειτα έφαρμογή του σέ φυματικούς 
ασθενείς άπέδειξε δτι είναι τό ισχυ
ρότερο καί πιο άποτελεσματικό φάρ
μακο κατά τής φυματιώσεως πού 
άνεκαλύφθη μέχρι σήμερα. Πρά
γματι, ή φυματίωση μέσα σέ λίγα
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χρόνια περιωρίσθηκε πολύ καί τά 
σανατόρια, τό ένα μετά τό άλλο 
κλείνουν, ελλείψει άσθενών.

Ποια σημασία είχε ή ανακάλυψη 
αύτή για την άνθρωπότητα είναι 
εύκολο να άντιληφθή καθένας, αν 
σκεφθή ότι ή φυματίωση είχε εξε- 
λιχθή στη πιο διαδεδομένη καί πιο 
φονική λοιμώδη νόσο σε όλη την 
οικουμένη, πού μάστιζε κυρίως τα 
νειάτα. Έδώ στην Ελλαδα είναι 
γνωστό πώς ήταν ή μεγαλύτερη 
πληγή. ’Αρκεί μόνο να σημειωθή 
ότι είχαμε κάθε χρόνο 20.000 θα
νάτους άπό φυματίωση. Γι αυτό 
τό RIMIFON έγινε δεκτό άπό τούς 
φυματικούς άσθενεΐς μας σαν σανίδα 
σωτηρίας.

Έ ξ  άλλου τό γεγονός ότι τό RI
MIFON έχει τήν ιδιότητα να εΐσδύη 
εύκολα στο έγκεφαλονωτιαίο υγρό, 
ήταν ένα μεγάλο πλεονέκτημα άπέ- 
ναντι στή στρεπτομυκίνη γιά τήν 
τήν άπλούστευση της θεραπείας της 
φυματιώδους μηνιγγίτιδος. Φυσικά, 
μέ τό πλεονέκτημα αυτό, δεν μειώ
νεται ή θεραπευτική άξια τής στρε
πτομυκίνης. ’Άλλως τε ή στρεπτο
μυκίνη χρησιμοποιείται σέ συνδυα
σμό μέ τό RIMIFON καί τό Π.Α.Σ. 
γιά τήν άντιμετώπιση τού άλλου 
κινδύνου νά έμφανίσουν δηλαδή τά 
μικρόβια άνθεκτικότητα στο R I
MIFON.

Τά όσα παραπάνω μέ συντομία 
άναφέρθηκαν, σχετικά μέ τά τρία 
σωτήρια φάρμακα είναι άρκετά γιά 
νά δείξουν τί οφείλομε στούς με
γάλους επιστήμονας πού τά παρα
σκεύασαν. Μέ σεμνότητα καί υπο
δειγματική άφιέρωση, σκυμμένοι πά
νω στά μικροσκόπιά τους, προσέ- 
φεραν τον έπιστημονικό τους μό
χθο, γιά τήν σωτηρία των συναν
θρώπων τους άπό σοβαρώτατες άσ- 
θένειες. Μεγάλοι έπιστήμονες καί 
όμως άγνωστοι! Τόσον άγνωστοι, 
ώστε δέν άντέχει ό γράφων νά μήν 
όμολογήση πόσο έρεύνησε — καί 
παρ’ ολίγον μάλιστα εις μάτην 
προκειμένου νά άνακαλύψη, έπί τέ
λους, τον εφευρέτη τοϋ RIMIFON! 
Γι’ αύτό καί ό σκοπός τοΰ άρθρου 
αύτοϋ είναι νά συμβάλη στο νά 
προβληθούν καί στο έλληνικό άνα- 
γνωστικό κοινό σάν πρώτη άπαρχη 
τρία έστω μεγάλα άγνωστα ονόμα
τα άπό τήν άτελείωτη στρατιά των 
άγνώστων έρευνητών τοϋ έργαστη- 
ρίου στά όποια καί ή Ελλάς όπως 
άλλωστε καί ολόκληρη ή άνθρωπό- 
της, οφείλει βαθειά εύγνωμοσύνη.

Αύτό έχει φυσικά ιδιαίτερη ση
μασία σέ μιά έποχή, όπως ή ίδική

Χιλιάδες έπιστήμονες, άνδρες και γυναίκες, σ' ολόκληρο τον κοσμο, κλεισμέ
νοι στά επιστημονικά εργαστήρια αγωνίζονται να βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής 
τοϋ άνθρώπου μέ καινούργιες άνακαλύψεις πού θά γίνουν κοινό κτήμα τής άνθρωπό- 
τητας. Κι όμως ή ταυτότητα αυτών των άνθρώπων δέν γίνεται γνωστή στο πλατύ 
κοινό γιατί τούς ενδιαφέρει βασικά ή κοινωνική προσφορά καί δχι ή προσωπική δια
φήμιση.

μας, όπου μαζί μέ τήν άρνηση των 
πνευματικών άξιων, άλλαξαν καί 
τά κριτήρια άξιολογήσεως, κατέ
βηκαν καί αύτά σέ κατώτερα επί
πεδα, μέ συνέπεια νά βλέπωμε νά 
τιμώνται καί νά δοξάζωνται στά 
μάτια της κοινωνίας καί μάλιστα 
της νεολαίας, σάν πρότυπα καί σάν 
ήρωες, στάρς ή ποδοσφαιριστές, 
ένώ ούτε ποσοστό τής άναγνωρίσεως 
αύτής δέν άξιώνονται άνδρες πού 
άνάλωσαν τή ζωή τους, στερήθηκαν 
καί αύτές τις νόμιμες άπολαύσεις 
της καί προτίμησαν τό σιωπηλό 
καί μονότονο, αν όχι καί έπικίνδυνο 
μόχθο τοϋ έργαστηρίου καί προσέ- 
φεραν σωτήρια φάρμακα στήν άν
θρωπότητα, πού έσωσαν έκατομ- 
μύρια υπάρξεις, έπρόλαβαν έκατομ- 
μύρια δράματα, πόνους, δάκρυα, 
πένθη! Είδατε όμως πουθενά τό

όνομά τους; Είδατε κάπου μια προ
τομή τους, ή έστω ένα δρόμο μέ 
τό όνομά τους, σάν μιά στοιχειώδη 
προς αύτούς έκδήλωση εύγνωμο- 
σύνης;

’Αλλά, φυσικά, μέ αύτή τήν τα
κτική καί τήν νοοτροπία, πού έχει 
δυστυχώς επικρατήσει τά τελευταία 
χρόνια σέ όλο τον κόσμο, θά έχωμε 
άσφαλώς, πολλούς ίσως στάρς και 
ποδοσφαιριστές, δέν θά έχωμε όμως 
άνδρες, όπως ό SADIN, ό WAKS- 
ΜΑΝ, ό RODITZEK!

"Ας κάνωμε όμως τό λογαριασμό 
μας: Συμφέρει μία τέτοια νοοτροπία, 
γιά τό παρόν, άλλά προ πάντων γιά 
τό μέλλον τοΰ πολιτισμού μας;

Μέ τήν ευγενική συγκατάθεση 
γιά δημοσίευση άπό 

τό περιοδικό «ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ»
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Η μ ε β ο ^ ε ι α κ η  ά ν α ι μ ί α  

ή ά ν α ι μ ί α  τού  C O O L E Y
Τοΰ Υπιάτρου Χωροφυλακής 
κ. Δ η μ η τ ρ ί ο υ  Β ο ύ ζ α

πρακτικώς δλη ή αιμοσφαιρίνη εις 
τούς ενήλικας είναι ή Α.

Ή  έμβρυϊκή αιμοσφαιρίνη F άπο- 
τελεΐ τό μεγαλύτερον ποσοστόν είς 
την αιμοσφαιρίνην τοΰ έμβρύου.
Κατά την γέννησιν τά έρυθρά αιμο
σφαίρια περιείχαν ΔΟ—30% Α καί 
70 90% F. Μετά την γέννησιν 
ή αιμοσφαιρίνη F βαθμηδόν έλατ- 
τοΰται ώστε είς ηλικίαν 6 ετών έ'χει 
σχεδόν έξαφανισθεΐ καί παραμένει 
μόνον 1—2 Η είς τούς ένήλικας.

Ή  αιμοσφαιρίνη Α2 εύρίσκεται 
φυσιολογικώς είς τούς ένήλικας είς 
;ιοσοστον 2—3% περίπου.

Πάσα διαταραχή είς το μόριον 
των αίμοσφαιριτών αύτών έχει ώς 
αποτέλεσμα τον σχηματισμόν ανω
μάλου αιμοσφαιρίνης π.χ. S.H. κλπ.

Ή  αιματολογική άνωμαλία της 
μεσογειακής άναιμίας δέν οφείλεται 
εις συνθεσιν άνωμάλου αιμοσφαιρί
νης, άλλ’ είς άδυναμίαν συνθέσεως 
ικανής ποσότητος φυσιολογικής αι
μοσφαιρίνης Α, ουτω δέ εξακολου
θεί νά ύφίσταται μεγάλη ποσότης 
εμβρυϊκής αιμοσφαιρίνης F.

Η μείζων μορφή τής νόσου, ώς 
προανεφέρθη, προκαλεΐ συνήθως τον 
θάνατον είς τήν παιδικήν ήλικίαν.
Τά συμπτώματα έμφανίζονται άρχι- 
κώς είς ήλικίαν 3—5 μηνών, ή δέ 
έναρξις είναι συνήθως βαθμιαία.

Συν τώ χρόνω εγκαθίσταται άναι- *
μία, διόγκωσις σπληνός καί συχνά 
τοΰ ήπατος. 'Υπάρχει διαταραχή 
τής άναπτύξεως καί συχνά έλκη 
τών κνημών.

Είναι μία έκ τών κληρονομικών 
αιμολυντικών άναιμιών, ή όποια έπί 
πολλά έτη έπιστεύετο ότι συνηντάτο 
μόνον είς τούς λαούς τής Μεσογείου, 
εύρέθη όμως ότι είναι έξηπλωμέ- 
νη καί είς άλλους λαούς.

Προς καθορισμόν τής βαρύτητος 
τής νόσου χρησιμοποιούνται οί όροι 
μείζων καί έλάσσων (στίγμα) μεσο
γειακή άναιμία.

Η μείζων καταλήγει συνήθως 
είς θάνατον, ήδη κατά τήν παιδικήν 
ηλικίαν. ' Η βαρύτης τής έλάσσονος 
ποικίλλει.

Διά νά γίνη κατανοητή ή παθο- 
γενεια τής νόσου θά άναφερθώμεν 
δι’ ολίγων είς τήν φυσιολογικήν 
αιμοσφαιρίνην τοΰ άνθρώπου.

Φυσιολογικώς υπάρχουν τρεις τύ
ποι αιμοσφαιρίνης, ή Α, ή F καί ή 
Α 2.

Η φυσιολογική αιμοσφαιρίνη τοΰ 
ενήλικος είναι ή αιμοσφαιρίνη Α,

Π ο τ έ  κ ο λ ύ μ π ι μ έ  

γ ε μ ά τ ο  σ τ ο μ ά χ ι.

«ΠΟΤΕ μήν κολυμπάτε μέ γεμάτο 
στομάχι», Τό σλόγκαν αυτό είναι. . . 
πανάρχαιο. Τό διατυμπανίζουν οί γιατροί, 
τό λένε οί μητέρες στά παιδιά τους, τό 
γράφουν τά περιοδικά, οί έφημερίδες κ.λπ.

Αλλά, γιατί; Πολύ λίγοι είναι έκεϊνοι 
πού ξέρουν γιατί δέν πρέπει κανείς νά 
κολυμπά μέ γεμάτο στομάχι.

Όταν τό στομάχι γεμίσει, είναι ή στι
γμή πού φυσιολογικά αρχίζει νά ύπερ- 
λειτουργεί — άφοΰ άρχίζει ή πέψη. Κι 
όπως κάθε όργανο γιά νά ύπερλειτουρ- 
γήσει, έτσι καί τό στομάχι, χρειάζεται 
μιά πιό μεγάλη ποσότητα άπό αίμα, γιά νά 
μπορέσει νά κάνει τή δουλειά του.

’Αλλά, ή συνολική ποσότητα άπό αίμα 
πού υπάρχει στό σώμα μας, είναι πάντα 
σταθερή. Έτσι, τήν πιό μεγάλη αυτή 
ποσότητα τοΰ αίματος, πού χρειάζεται 
τό στομάχι, όταν είναι γεμάτο, δέν μπορεί 
φυσικά νά τή βρει άπό πουθενά άλλου.
Θά πρέπει νά τήν πάρει άπό τά διάφορα 
άλλα τμήματα τού σώματος. Καί τήν 
παίρνει — στό πιό μεγάλο ποσοστό της— 
άπό τήν περιοχή πού βρίσκεται τό κεν
τρικό νευρικό σύστημα, άπό τό κεφάλι, 
δηλαδή. Τι αύτό, άλλωστε, καί μετά τό 
φαΐ νιώθουμε όλοι λίγο—πολύ, νά νυ
στάζουμε.

’Αλλά, αύτή ή σχετική άναιμία πού 1 
παρουσιάζεται στό κεφάλι, έχει πολυ
ποίκιλες συνέπειες — έκτος άπό τή σχε
τική νύστα.

Καί μιά άπό αύτές — πού μάς ένδιαφέρει 
άμεσα στό κολύμπι — σχετίζεται μέ τήν
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Ή  έλάσσων μορφή τής νόσου 
είναι ή πλέον διαδεδομένη μορφή. 
'Η  κλινική είκών είναι όμοια προς 
αυτήν τής μείζονος μορφής, άλλ’ 
όλιγώτερον βαρεία. Επιβαρύνεται 
όταν ύπάρχη κακή διατροφή, χρό
νια!. λοιμώξεις, παρασιτικαί νόσοι, 
μετά ένα ARESS ή κύησιν.

Ειδική θεραπεία τής νόσου δεν 
υπάρχει.

Συνιστώνται συχναί μεταγγίσεις.
'Η  σπληνεκτομή έχει ευεργετικόν 

άποτέλεσμα εις ώρισμένας μόνον 
περιπτώσεις.

Δρεπανοκυτταρική αναιμία

'Η  άναιμία αυτή χαρακτηρίζεται 
άπό τήν παρουσία τής άνωμάλου 
αιμοσφαιρίνης S εις τα έρυθρά αιμο
σφαίρια.

’Εμφανίζει καί αυτή τήν μείζονα 
καί έλάσσονα (στίγμα) μορφήν.

Τό στίγμα είναι συνήθως άσυμ- 
πτωματικόν.

'Η  αιμοσφαιρίνη S προκαλεΐ τον 
σχηματισμόν, ύπό ώρισμένας συνθή- 
κας, έρυθρών αιμοσφαιρίων μέ σχή
μα δρεπάνου (δρεπάνωσις). 'Η  δρε- 
πάνωσις είναι υπεύθυνος διά τάς 
κλινικάς έκδηλώσεις τής νόσου.

'Η  νόσος χαρακτηρίζεται άπό 
χρονιάν αιμολυτικήν αναιμίαν καί 
έλκη των κνημών. Κατά περιόδους 
προκαλοϋνται αΐμολυτικαί κρίσεις 
οπότε εμφανίζονται άλμη εις τά 
οστά, τάς αρθρώσεις καί τήν κοι
λίαν.

'Η  θεραπεία τής νόσου είναι κα- 
θαρώς συμπτωματική.

λειτουργία τοΟ μυϊκού μας, συστήματος. 
Τό μυϊκό σύστημα, πού δέν έχει πιά τά 
έρεθίσματα τά έγκεφαλικά, πού τοϋ χρει
άζονται γιά τήν κανονική του λειτουργία, 
όταν τό αναγκάσουμε κι αυτό νά ύπερλει- 
τουργήσει — καί ύπερλειτουργεΐ όταν 
κολυμπάμε, όπως καί γενικά όταν 
κάνουμε μ’ αυτό πιό μεγάλη προσπάθεια 
άπό τήν κανονική — είναι πιό εύκολο νά 
πάθει τούς γνωστούς έκείνους σπασμούς 
πού άποκαλοϋμε κράμπες γενικά. Καί, 
φυσικά μιά κράμπα μέσα στή θάλασσα,

: είναι πάντα έπικίνδυνη.
’Αλλά ύπάρχει κι ένας άκόμα λόγος. 

"Οταν τό στομάχι είναι γεμάτο καί κά
νουμε έντονες μυϊκές προσπάθειες, 6 
εμετός είναι κάτι πού παρουσιάζεται πολύ 
συχνά. Κι όπως βρισκόμαστε μέσα στή 
θάλασσα, ό μηχανισμός πού προκαλεΐ 
τόν εμετό, κάνει τις τροφές πού βρίσκον
ται στό στομάχι ν’ άνεβαίνουν πρός τά 
έπάνω, γιά νά βγούνε άπό τό στόμα. Κι 
είναι ακριβώς αυτή ή στιγμή ή πιό έπι
κίνδυνη. Γιατί, αύτές οί τροφές, μπορεί 
νά φράξουν τήν άναπνευστική όδό μέ 
συνέπεια τήν πνιγμονή, πού θά οφείλεται 
άπό τή μιά στά τρόφιμα πού άνέβηκαν 
στό λαιμό κι άπό τήν άλλη άπό τό νερό 
τής θάλασσας.

Ποτέ λοιπόν κολύμπι μέ βαρύ στομάχι!

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ή παραμικρή άμφι- 
βολία, ότι ό ήλιος άποτελεΐ, μιά άληθινή 
πηγή ζωής, υγείας άκόμα κι’ όμορφιάς. 
Ωστόσο, είναι τό ίδιο άλήθεια, ότι αυτή 
ή πηγή ευεργετημάτων, μπορεί νά μετα
τροπή σέ πηγή συμφοράς.

Τώρα τό καλοκαίρι, ή θάλασσα είναι 
τό καταφύγιο πού σ’ αύτό θά βρούμε λίγη 
δροσιά, λίγη ξεκούρασι καί πού θά μάς 
δώση έκεΐνο πού μάς στέρησε ό χειμώνας, 
τήν δυνατότητα νά ζήσουμε στό ύπαιθρο, 
ν’ άναπνεύσουμε καθαρό ζωογόνο άέρα 
καί νά κάνουμε, κοντά σ’ όλα τ’ άλλα 
καί τήν ήλιοθεραπεία πού θ’ άναζωογο- 
νήση τόν όργανισμό μας.

"Ομως, ή ήλιοθεραπεία δέν είναι κάτι, 
τό άκίνδυνο, κάτι πού μπορούμε νά τό 
πάρουμε άψήφιστα. "Αν δέν γίνη μέ τό 
σωστό τρόπο — καί μέ μέτρο — είναι 
σίγουρο ότι θά μάς κάνη κακό. Κι’ ένα 
άπό τά χειρότερα πού μπορεί νά μάς συμ- 
βοΰν, είναι ή «ή λ ί α σ ι ς ».

Ή  ήλίασις είναι μιά έπικίνδυνη πά- 
θησις — πιό σωστά ίσως θά ήταν άν τήν 
χαρακτηρίζαμε σάν έπικίνδυνο άτύχημα— 
πού μπορεί νά θέση σέ κίνδυνο άκόμα 
καί τήν ίδια μας τή ζωή.

Ή ήλίασις έχει μιά μοναδική αιτία: τήν π α ρ α τ ε τ α μ έ ν η  καί χωρίς σωστή 
μέθοδο ήλιοθεραπεία. Μιά αιτία όμως, πού συνήθως χρειάζεται καί μερικές άφορ- 
μές. Κι’ ανάμεσα σ’ αύτές τις άφορμές, οί πιό σημαντικές είναι ή ά κ α τ ά λ λ η λ η  
ώ ρ α  γ ι ά  ή λ ι ο θ ε ρ α π ε ί α ,  ή κ ο ύ ρ α σ ι ς  καί ή έ λ λ ε ι ψ ι ς  κ α λ ή ς  
κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς  τ ο ϋ  άέ ρα.

Ή  ήλίασις προσβάλλει πιό συχνά τά άτομα πού έχουν ξεπεράσει τά σαράντα, 
άλλά καί άτομα πού βρίσκονται στήν παιδική καί τήν έφηβική ήλικία. Πιό σπάνια 
προσβάλλει όσους βρίσκονται στήν πρώτη νεότητα.

Ή  ήλίασις μπορεί νά παρουσιαστεί έντελώς ξ α φ ν ι κ ά  — χωρίς δηλαδή νά 
προηγηθοΰν ένοχλήματα πού θά μπορούσαν νά θεωρηθούν σάν προειδοποίησις— 
άλλά μπορεί νά παρουσιασθή καί π ρ ο ο δ ε υ τ ι κ ά ,  δηλαδή σιγά - σιγά. Στήν 
δεύτερη περίπτωση, έκεϊνος πού πρόκειται νά πάθη ήλίασι, αρχίζει νά νοιώθη έναν 
έλαφρό πονοκέφαλο, τάσι πρός έμετο, ναυτία καί δυσφορία γενικά. Ό  ιδρώτας— 
πού συνήθως όταν ζεσταθούμε είναι άφθονος—όταν πρόκειται νά παρουσιασθή ήλί- 
ασις, μειώνεται στό έλάχιστο καί τελικά σταματά. Μετά, άκολουθοΰν πιό χαρακτη
ριστικά συμπτώματα. Πρώτα, ό προσβληθείς άπό ήλίασι νοιώθει ρίγη, πού τά δια
δέχονται αισθήματα έντονης ζέστης. Κι’ αυτή ή έναλλαγή συνεχίζεται, μερικές 
φορές γιά ώρες.

Συχνά, μπορεί νά παρουσιασθοΰν κ ρ ά μ π ε ς  σέ διάφορα σημεία τού σώματος, 
ένώ ό άρρωστος έχει έκδηλα συμπτώματα α ν η σ υ χ ί α ς .  Τό δέρμα είναι ζεστό 
καί στεγνό. Οί κόρες ιών ματιών άρχικά συστέλλονται (μικραίνουν), άλλά μετά 
διαστέλλονται (μεγαλώνουν).

Ό  σφυγμός έπιταχύνεται καί φθάνει στους 160. Τ’ άνακλαστικά τών μυών— 
γόνατος ,φτέρνας κ.λπ.—έλαττώνονται.

Ή  θερμοκρασία άνεβαίνει καί φτάνει συνήθως τούς 40 κι’ άκόμα πιό πολύ. 
Συχνά παρουσιάζονται εμετοί—κι’ αύτό δείχνει σ’ αυτή τήν περίπτωσι, ότι ή κατά- 
στασις είναι άσχημη. "Αν δέν γίνουν έγκαίρως έκεΐνα πού πρέπει, τότε ή κατάστασις 
έπιδεινώνεται καί κινδυνεύει άκόμα καί ή ζωή τού άρρώστου, άπό ζωική έξάντλησι 
(κολλάπσους).

Καί κάτι τέτοιο δέν είναι σπάνιο, άφοϋ φτάνει τό ποσοστό θνησιμότητος στις 
σοβαρές περιπτώσεις τό 20%.

Βασικά, ή σοβαρότης τής καταστάσεως έξαρτάται συνήθως άπό τόν χρόνο 
πού μεσολάβησε άπό τήν στιγμή τής προσβολής, ως τή στιγμή πού δόθηκαν οί πρώ
τες βοήθειες καί γενικώτερα άρχισε ή περίθαλψις κι’ ή θεραπεία.

Κι’ είναι χειρότερα τά πράγματα γιά κείνους πού βρίσκονται σέ μιά κάποια ήλι
κία (κινδυνεύουν άπό καρδιακή προσβολή ή έγκεφαλικά έπεισόδια) καί γιά τά παι
διά. Είδικώτερα μάλιστα γιά τούς κάπως ήλικιωμένους πού κάνουν κατάχρησι οινο
πνευματωδών ή πού πάσχουν άπό τά νεφρά καί τό συκώτι τους.

Ή  προφύλαξις είναι άπλή: άποφεύγετε νά μένετε πολλή ώρα στόν ήλιο καί 
μάλιστα μέ άκάλυπτο κεφάλι. Καί πίνετε, όσο κάνετε ήλιοθεραπεία, κάτι δροσιστικό 
— κατά προτίμησι παγωμένο τσάι, πού μπορείτε νά τό έχετε σ’ ένα θερμός. Βρέχετε 
έπίσης κάπου - κάπου τό κεφάλι.

Οί πρώτες βοήθειες πού μπορούμε νά προσφέρουμε όσο νά φτάση ό γιατρός, 
είναι πολύ περιωρισμένες. Τό πρώτο, φυσικά, είναι νά ξαπλώσουμε τόν άρρωστο σ 
ένα σκιερό μέρος. Κι’ άν είναι σέ θέσι νά πιή κάτι, τότε προσπαθοΰμε νά τού ̂ δώ
σουμε όσο μπορούμε πιό πολλά ύγρά. ’Αλλά πάντα μέ τήν προϋπόθεσι ότι δέν έχει 
χάσει τις αισθήσεις του. Διαφορετικά, τό άποφεύγουμε. Όσο νάρθή ό γιατρός, μπο
ρούμε έπίσης νά τού βρέξουμε μέ κρύο νερό τό κεφάλι, άλλά καί όλο τό σώμα. Καί 
μετά νά τόν σκεπάσουμε έλαφρά. Θά πρέπει έπίσης ν’ άποφύγουμε τις άπότομες 
κινήσεις καί τις άσκοπες μετακινήσεις.

Τό μέρος πού θά τόν τοποθετήσουμε θά πρέπει νά είναι δροσερό καί μέ όσο τό 
δυνατόν λιγώτερο φώς. Άλλά, θά πρέπει ν’ άερίζεται καλά. Καί, φυσικά, τό πρώτο 
μας μέλημα είναι νά στείλουμε κάποιον νά καλέση τόν γιατρό, πού θά κάνη ό,τι 
χρειάζεται.

Η Η Λ Ι Α Σ Η

κα ί π ώ ς  μ π ο ρ ε ί  

ν ά  ά π ο φ ε υ χ δ ε ϊ.
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ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Σύμφωνα μέ τις διατάξεις τού Νόμου 
671 ] 1977, πραγματοποιήθηκαν τόν προη
γούμενο μήνα ’Ιούλιο οί προαγωγές των 
κατωτέρω ’Αξιωματικών Χωροφυλακής:

Στό βα θμ ό του  Τ α γμ α τά ρ χου  π ρ ο -  
ή χθ η σ α ν οί Μ οίραρχοι : ΚΩΣΤΟ-
ΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος, ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Γεώργιος, ΠΛΑΚΙΑΣ Γεώργιος, 
ΒΕΛΑΕΤΗΣ’Αλέξανδρος, ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ 
Άνδρέας, ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ’Αντώνιος, 
ΜΑΚΡΗΣ Νικόλαος, ΑΝΑΣΤΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Βασίλειος, ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ’Ανα
στάσιος, ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος 
ΡΕΝΤΙΦΗΣ ή ΜΠΕΡΤΣΙΜΑΣ Δημή- 
τριος, ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ Γεώργιος, ΓΟΥ
ΛΑΣ Παναγιώτης, ΠΕΤΡΑΚΗΣ Χαρί- 
δημος, ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ’Αθανάσιος, 
ΜΩΡΑΓΤΗΣ Χρήστος, ΠΑΠΑΔΗΜΗ- 
ΤΡΙΟΥ Λάμπρος, ΧΡΥΣΚΙΩΤΗΣ ’Αθα
νάσιος, ΛΕΒΙΔΙΩΤΗΣ Λεωνίδας, ΣΑΝ- 
ΔΡΑΒΕΛΗΣ Πολύδωρος, ΟΙΚΟΝΟ
ΜΟΥ Ευθύμιος, ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ ’Αν
τώνιος, ΣΑΡΑΝΤΕΑΣ Δρακούλης, ΚΑ- 
ΦΙΔΑΣ Πέτρος, ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 
Βασίλειος, ΤΣΙΝΑΣ Παναγιώτης, 
ΜΟΥΝΤΖΙΑΣ Τηλέμαχος, ΙΩΝΑΣ Ν ι
κόλαος, ΚΑΤΣΙΦΑΣ Σωκράτης, ΠΑ- 
ΠΑΛΙΑΝΟΣ Σεραφείμ, ΒΛΑΣΗΣ ’Ιωάν
νης, ΣΤΑΜΑΤΗΣ Βασίλειος, ΠΕΤΣΙ
ΝΗΣ Πολύκαρπος, ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Γεώρ
γιος, ΜΠΕΧΛΗΣ Κωνσταντίνος, ΜΟΡ- 
ΦΑΚΗΣ ’Αθανάσιος. ΜΠΡΟΥΣΑΛΗΣ 
’Αναστάσιος, ΠΑΤΣΙΛΙΒΑΣ ’Αριστο
μένης, ΣΙΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Θωμάς 
ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ Γεώργιος, ΑΡΓΥΡΟ-, 
ΠΟΥΛΟΣ Άργύριος, ΔΗΜΗΤΡΑΚΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, ΥΦΑΝΤΗΣ ’Ι
ωάννης, ΚΟΝΔΥΛΗΣ Φραγκίσκος, 
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ’Αγαμέμνων, ΠΑΡΟΥ- 
ΣΙΝΑΣ ’Αθανάσιος, ΒΑΑΑΩΡΑΣ Κων
σταντίνος, ΚΑΡΑΜΠΑΧΤΣΗΣ Γεώρ
γιος, ΠΡΙΟΝΑΣ Βασίλειος, ΜΠΟΖΙ- 
ΚΑΣ ’Ιωάννης, ΤΣΙΑΛΤΑΣ Γεώργιος, 
ΤΑΜΠΑΚΗΣ ’Ιωάννης, ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ 
Διονύσιος, ΡΙΖΑΣ Άλέκος, ΗΛΙΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Ήλίας, ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΙΟΥ Δη- 
μήτριος, ΚΟΝΟΒΕΣΗΣ Κυριάκος, 

ΜΠΟΥΓΑΣ Βασίλειος, ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 
Παναγιώτης, ΒΑΡΜΑΉΖΗΣ Νικόλαος.

Στό βαθμό τού Μ οιράρχου π ρ οή χθ η -  
σαν οί 'Υ π ομ οίρ α ρ χοι ΜΠΑΔΑΣ
Γεώργιος, ΖΑΧΑΡΗΣ Άθαν. (άπεβίωοε), 
ΚΟΝΤΕΑΣ Βασίλειος, ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ 
’Ιωάννης, ΜΑΚΡΗΣ Δημήτριος, ΦΙ- 
ΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος, 
ΓΙΑΚΟΒΗΣ Κωνσταντίνος, ΣΑΛΑΜΟΥ
ΡΑΣ ’Αναστάσιος, ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝ- 
ΝΗΣ Νικόλαος, ΛΑΜΠΙΘΙΑΚΑΚΗΣ 
’Εμμανουήλ, ΚΑΡΑΓΚΙΟΥΖΗΣ Δημή- 
τριος, ΜΠΑΣΙΟΥΚΑΣ Νικόλαος, ΡΕΛ- 
ΛΑΚΗΣ Νικόλαος, ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ 
Γεώργιος, ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταν
τίνος, ΚΑΡΑΚΩΝΤΙΝΟΣ ’Ιωάννης, ΚΑ- 
ΠΑΓΕΡΙΔΗΣ Ζαχαρίας, ΠΙΣΠΙΡΙΓΚΑΣ 
Κωνσταντίνος, ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΣ Ευάγ
γελος,ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Σωτήριος, Α- 
ΛΕΗΟΠΟΥΛΟΣ ’Απόστολος, ΚΟΝΙΑ-

ΡΗΣ Θωμάς, ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Σταύρος, 
ΚΟΥΤΡΕΤΣΗΣ Γεώργιος, ΠΑΝΑΓΟ- 
ΠΟΥΑΟΣ Δημήτριος, ΓΕΩΡΓΑΡΗΣ 
Σπϋρος, ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΩΤΗΣ ’Αθανά
σιος, ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ ’Αθανάσιος, ΣΙ
ΓΑΝΟΣ Δημήτριος, ΜΠΑΣΣΑΡΑΣ 
Λάμπρος, ΠΑΠΠΑΣ Περικλής, ΡΕΠΠΑΣ 
Χρήστος, ΜΠΕΖΑΝΤΑΚΟΣ Βασί
λειος, ΣΤΑΘΗΣ Κωνσταντίνος, ΚΟΥ- 
ΡΟΥΜΑΛΗΣ Βλάσιος, ΦΡΥΔΑΣ Βασί
λειος, ΜΠΙΡΗΣ Σωτήριος, ΘΕΟΣ Κων
σταντίνος, ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ Ήλίας, ΔΕ- 
ΒΕΡΑΚΗΣ Ήλίας, ΔΕΔΟΥΣΗΣ ’Ιωάν
νης, ΠΑΡΑΣΧΗΣ Όδυσσέας, ΚΩΣΤΟ
ΠΟ ΥΛΟΣ Κωνσταντίνος, ΚΑΠΟΓΙΑΝ- 
ΝΗΣ ’Ιωάννης, ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Φώ
τιος, ΣΚΑΡΠΑΘΙΩΤΗΣ Ήλίας, ΡΑ- 
ΤΣΙΑΤΟΣ Φώτιος, ΤΟΠΚΑΡΑΣ ή ΤΟΠ- 
ΚΑΡΙΔΗΣ ’Αναστάσιος, ΠΑΠΑΑΕΞΗΣ 
Σωτήριος, ΜΑΡΣΕΛΗΣ Κωνσταντίνος, 
ΧΑΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος,ΔΙΟΝΕΛΗΣ 
Σταμάτιος, ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντί
νος, ΚΟΥΒΑΡΑΣ Νικόλαος, ΓΙΑΝΝΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ ’Αναστάσιος, ΣΤΕΡΓΙΟΥ 
Χρήστος, ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Βασίλειος, 
ΔΟΥΦΕΚΑΣ ’Ιωάννης, ΛΥΣΣΑΡΗΣ 
Κωνσταντίνος, ΚΟΥΤΣΟΣ Παναγιώ
της, ΑΝΑΔΡΑΝΑΚΗΣ Βασίλειος, ΓΚΙ- 
ΖΑΣ Δημήτριος, ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Πα
ναγιώτης καί ΜΗΤΡΟΓΩΓΟΣ Βασί
λειος.

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΥΠΑΞ]ΚΩΝ

Κατά τή διάρκεια τού 7μήνου ’Ιανουά
ριου—’Ιουλίου 1978 πραγματοποιήθη
καν άπό τόν πίνακα προαγωγών, σύμφω
να μέ τήν ϊσχύουσα νομοθεσία τού Σώ
ματος, 278 προαγωγές Ύπαξιωματικών 
καί Χωροφυλάκων στόν έπόμενο βαθμό. 
Είδικώτερα, προήχθησαν στό βαθμό 
τού Άνθυπασπιστοϋ 65 ’Ενωμοτάρχες, 
στό βαθμό τού ’Ενωμοτάρχου 204 'Υπε
νωμοτάρχες καί στό βαθμό τού Υπενω
μοτάρχου 9 Χωροφύλακες.

ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ .Α .Χ .

Στις αίθουσες τών Σχολών Χωρ]κής’Αθη
νών (Μεσογείων 96) έλαβε χώρα άπό τις 
17 μέχρι τις 22 ’Ιουλίου 1978, ό διαγω
νισμός έτους 1978 γιά τήν εισαγωγή 
νέων Δοκίμων στή Σχολή ’Αξιωματι
κών Χωροφυλακής. Στό διαγωνισμό πή
ραν μέρος, σάν υποψήφιοι Δόκιμοι 
’Αξιωματικοί, 622 άνδρες οί όποιοι 
ύπηρετοϋν στό Σώμα ώς Άνθυπασπι- 
στές (2) καί ώς ’Ενωμοτάρχες (620) καί 
κρίθηκαν ικανοί γιά νά συμμετάσχουν 
στό διαγωνισμό. ’Από τούς έπιτυχόντες 
στό διαγωνισμό θά είσαχθοϋν στή Σχο
λή, τόν προσεχή μήνα Σεπτέμβριο γιά 
3ετή έκπαίδευση, ώς πρωτοετείς Δόκιμοι 
’Αξιωματικοί, οί πενήντα (50) πρώτοι, 
σύμφωνα μέ τή σειρά έπιτυχίας πού έ
χουν στό σχετικό πίνακα. ’Ανάμεσα σ’ 
αύτούς συμπεριλαμβάνονται καί 8 έπιτυ
χόντες υποψήφιοι οί όποιοι είσήχθησαν 
καθ’ ύπέρβαση τών 42 έπιτυχόντων, σύμ

φωνα μέ τις ευεργετικές διατάξεις τοΰ- 
Νόμου.

Τά θέματα πού δόθηκαν, χωριστά γιά 
κάθε μάθημα, στούς υποψηφίους γιά άνά- 
πτυξη, είναι τά κατωτέρω :

—’Έ κθεση ’ Ιδεώ ν (Ελληνικά): Ποι
οι παράγοντες συμβάλλουν στήν πρόοδο 
καί εύημερία τής Χώρας.

—Π οινικός Κ ώ δικας : Ζήτημα Ιο: 
Πότε αποκλείεται γενικώς καί 

πότε είδικώς ό άδικος χαρακτήρ τής 
πράξεως. Ζήτημα 2ο : Δικαστικός 
κλητήρ παρουσιασθεΐς χθές 17-7-1978 
ημέρα Δευτέρα καί ώρα 11.00 είς τινα 
Άστυνομι,κόν Σταθμάρχην κατήγγειλεν 
ότι τήν 10.00 ώραν τής ιδίας ήμέρας με- 
τέβη είς τήν οικίαν τού οφειλέτου Μ.Ν. 
μετά τού προσκληθέντος ύπ’ αύτοϋ, πρός 
ύποστήριξίν του, ιδιώτου Γ.Δ. προκειμέ- 
νου νά έκτελέση νομίμως έκδοθεΐσαν 
Δικαστικήν άπόφασιν κατασχέσεως κινη
τών πραγμάτων. Ό ταν όμως είσήλθε είς 
τήν οικίαν, ό οφειλέτης ήπείλησε διά 
βακτηρίας καί έξεδίωξεν έκ τής οικίας 
τόν προσληφθέντα ιδιώτη Γ.Δ. μέ απο
τέλεσμα νά άναγκασθεΐ νά απομακρυν
θεί καί ούτος, φοβούμενος μήπως έστρέ- 
φετο ό οφειλέτης καί κατά τού ίδιου. 
Πέραν δέ τής καταγγελίας ό Δικαστικός 
Κλητήρ έζήτησεν άπό τόν ’Αστυνομικόν 
Σταθμάρχην νά τόν ένισχύση δΓ ένός 
Χωροφύλακος διά νά έκτελέση τήν Δι
καστικήν Άπόφασιν. Ό  Αστυνομικός 
Σταθμάρχης ένίσχυσεν τόν Δικαστικόν 
Κλητήρα, άλλά οόδέν έτερον έπραξεν. 
Ερωτάται: α) Διεπράχθη άδίκημα καί 

ποια τά στοιχεία τού άδικήματος, β) Ό  
Αστυνομικός Σταθμάρχης ένήργησε κα

λώς, όχι καί Γιατί ;
—Π οινική Δ ικ ονομ ία  : Ζήτημα Ιο: 

Ποια ή καθ’ ύλην άρμοδιότης τοϋ 
Τριμελούς Πλημελ]κείου, τού Μονομε
λούς Πλημ]κείου καί τού Πταισματοδι
κείου καί πώς προσδιορίζεται ή καθ’ 
ύλην άρμοδιότης. (Άρθρα 112, 114, 115 
καί 119 Π. Δ.). Ζήτημα 2ο :
Ποιοι δέν έξετάζονται ώς μάρτυρες. 
(Άρθρον 211 Κ.Π.Δ.).

Κ α νονισμ ός 'Υ πηρεσίας Χ ω ρ οφ υ 
λακής : α) Τί θεωρείται κατοικία
κατά τόν Κανονισμόν Υπηρεσίας Χωρο
φυλακής (Άρθρον 265 παρ. 2). β) 'Υπο
χρεώσεις άνδρών Χωροφυλακής, παρι- 
σταμένων σέ Δημόσιο Θέαμα σέ περίπτω
ση πυρκαϊάς ή άλλου δυστυχήματος 
(Άρθρον 269).

—'Ιστορία: Ζήτημα Ιο: Αίσυνέπειαι
τού θανάτου τού Μ. Αλεξάνδρου. Ζή
τημα 2ο : Ή  μάχη τοϋ Πέττα.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
ΣΧΟΛΗΣ ΥΠΕΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Τό Αρχηγείο, προεκήρυξε, πρόσφατα, 
διαγωνισμό γιά τήν εισαγωγή έκατό πε
νήντα (150) άνδρών καί ιδιωτών, ώς 
νέων Δοκίμων ’Ενωμοταρχών, στή Σχο
λή 'Υπαξιωματικών Χωροφυλακής.
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Α ΥΤΟ Ι  ΠΟΥ Φ Ε Υ Γ Ο Υ Ν
’Από τούς έπιτυχόντες θά είσαχθοΰν 

συνολικά γιά έκπαίδευση στή Σχολή 
Ύπαξιωματικών, ώς Δόκιμοι Ενωμοτάρ
χες 150 υποψήφιοι, σύμφωνα μέ τή σειρά 
τής έπιτυχίας τους. Στόν άριθμό τών 150 
εισακτέων, περιλαμβάνονται καί 25 ύπο- 
ψήφιοι οί όποιοι θά είσαχθοΰν, καθ’ 
υπέρβαση, σύμφωνα μέ τις εύεργετικές 
τοϋ Νόμου διατάξεις. Άπό τούς εισα
κτέους στή Σχολή ύποψηφίους Δοκίμους,
75 θά είναι ιδιώτες, άπόφοιτοι τουλά
χιστον Λυκείου (Γυμνασίου). Οί ύπό- 
λοιποι 50 εισακτέοι, θά προέρχονται άπό 
άνδρες οί όποιοι ΰπηρετοϋν ήδη στό 
Σώμα ώς Δόκιμοι Χωροφύλακες, ώς 
Χωροφύλακες ή ώς 'Υπαξιωματικοί Β . 
κατηγορίας. Ά π’ αύτούς τούς 50 άνδρες,
31 θά είναι απόφοιτοι Λυκείου (Γυμνα
σίου) καί 19 μή απόφοιτοι.

Άπό τούς 25 ύποψηφίους πού θά εί- 
σαχθοϋν στή Σχολή, καθ’ ύπέρβαση, ώς 
ευεργετούμενοι άπό τό Νόμο, 15 θά 
προέρχονται άπό ιδιώτες καί 10 θά είναι 
άνδρες τής Χωροφυλακής (6 άπόφοιτοι 
Λυκείου καί 4 μή άπόφοιτοι).

Οί άπόφοιτοι Λυκείου ιδιώτες καί άν
δρες του Σώματος ύποψήφιοι θά έξε- 
τασθοϋν χωριστά, άπό τού; μή άποφοί- 
τους Λυκείου άνδρες τής Χωροφυλακής.

Τό άναλυτικό πρόγραμμα, ή χρονολο
γία καί ό τρόπος διεξαγωγής τοϋ διαγω
νισμού, καθώς καί άλλες άναλυτικές πλη
ροφορίες πάνω στό ίδιο θέμα περιέ- 
χονται σέ σχετική διαταγή τοϋ ’Αρχη
γείου πού κυκλοφόρησε πρόσφατα γιά νά 
λάβουν γνώση όλοι οί ένδιαφερόμενοι.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙ
ΚΩΝ -  ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Οί όνομασθέντες έφέτος (90) νέοι’Ανθυ
πομοίραρχοι, τοποθετήθηκαν, τελευταία, 
ώς Β’. Αξιωματικοί, κυρίως σέ διάφορα 
’Αστυνομικά τμήματα, Τμήματα ’Ασφα
λείας καί άλλες μάχιμες 'Υπηρεσίες 
Χωροφυλακής.

’Απ’ αύτούς, στή διάθεση τής Δ.Λ.Π. 
Πρωτευούσης έτέθησαν 27 καί τής Δ.Λ. 
Θεσσαλονίκης 10.

Επίσης τοποθετήθηκαν πρόσφατα σέ 
διάφορες 'Υπηρεσίες (Α.Δ.Χ.) οί όνομα
σθέντες 789 νέοι 'Υπαξιωματικοί (’Ενω
μοτάρχες) τοϋ Σώματος πού άποφοίτησαν 
τόν προηγούμενο μήνα άπό τή Κεντρική 
Σχολή (Σ.Ο.Χ. ’Αθηνών) καί τό Π.Σ.Ο.Χ. 
Ρόδου.

Ή  τοποθέτηση τους έγινε μέ διαταγή 
τοϋ ’Αρχηγείου, ώς άκολούθως: Δ.Α.Π.Π. 
120, Δ.Α.Θεσσαλονίκης 60, Α.Δ.Χ. Πελο- 
ποννήσου 45, Α.Δ.Χ. Δυτικής Έλλάδος50, 
Α.Δ.Χ. ’Ηπείρου 35, Α.Δ.Χ. Στερεάς Ε λ 
λάδος 20. Α.Δ.Χ. Θράκης 40, Α.Δ.Χ. ’Ανα
τολικής Μακεδονίας 20, Α.Δ.Χ. Δυτικής 
Μακεδονίας 35, Α.Δ.Χ. Θεσσαλίας 25, 
Α.Δ.Χ. Δωδεκανήσου 95. Α.Δ.Χ. Κρήτης 
99, Α.Δ.Χ. Νήσων Αιγαίου 45, Α.Δ.Χ. 
Πειραιώς καί Νήσων 40, Δ.Α.Υ. Προσώ
πων 10 καί Α.Δ.Χ. Κεντρ.Μακεδονίας 50. 
ΒΟΗΘΗΜΑ (ΕΦΑΠΑΞ) Τ.Α.Α.Χ. 
ΕΤΟΥΣ 1978

Ζ Α Χ Α Ρ Η Σ

Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Σ

Μ Ο Ι Ρ Α Ρ Χ Ο Σ

Τήν 25-7-1978 άπεβίωσε άπό στένωση 
οισοφάγου στό Θεραπευτήριο «Εύαγγε- 
λισμός» ’Αθηνών ό ΜοίραρχοςΖΑΧΑΡΗΣ 
’Αθανάσιος. Ή  σορός μεταφέρθηκε στή 
γενέτειρά του, καί μέ συνοδό τόν Μοί
ραρχο τοϋ ’Αρχηγείου, κ. Μπάδα Γεώρ
γιο. Ή  κηδεία του τελέσθηκε στις 
27-7-1978 στήν γενέτειρά του Άσπροκ- 
κλησιά Τρικάλων μέ συμμετοχή, συγ
γενών, φίλων, συμπατριωτών καί συνα
δέλφων του, ώς καί έκπροσώπων τής 
Κοινότητας. Στή νεκρώσιμη άκολουθία 
παρέστησαν έπίσης ό Διοικητής τής Δ.Χ. 
Τρικάλων Ά ν φ χ η ς  κ. Τσίντζος ’Αθανά
σιος, άνδρες διαφόρων ύπηρεσιών τής 
ίδιας Διοικήσεως καί 20μελής άντιπρο- 
σωπεία συμμαθητών συναδέλφων του πού 
άναχώρησαν άπόδιάφορες άλλες ΰπηρεσί- 
ες Χωροφυλακής καί έφθασαν έκεΐ γιάνά 
άποδώσουν τόν ύστατο φόρο τιμής στόν 
πρόωρα μεταστάντα συνάδελφό τους. Τις 
ταινίες τοϋ φερέτρου του κρατούσαν 
τιμητικά, 4 συνάδελφοί του τοϋ ’Αρχη
γείου. Τις κεκανονισμένες τιμές στόν 
νεκρό άπέδωσε άπόσπασμα άνδρών τής 
Δ. X. Τρικάλων. ’Εκπρόσωποι τών 
συναδέλφων του καί τής Κοινό
τητας τοϋ χωριοϋ του, κατάθεσαν στε
φάνια καί έκφώνησαν έπικήδειους λό
γους γιά νά τιμήσουν τή μνήμη τοϋ νε- 
κροϋ καί νά συμμερισθοϋν, τό πόνο τής 
οικογένειας του.

Έκ μέρους τοϋ Σώματος κατάθεσε στε
φάνι ό άρχηγός τής τάξεως Μοίραρχος

Μπάδας Γεώργιος ό όποιος στόν έπι- 
κήδειο πού έκφώνησε, μεταξύ άλλων
είπε: «’Αξέχαστε συνάδελφε..................
ύπηρέτησες μέ ζήλο καί μέ όλες σου 
τις δυνάμεις έπί 20 χρόνια τό Σώμα, 
άρίστεψες στις έξετάσεις τής Σχολής 
'Υπαξιωματικών καί τής Σχολής ’Αξιω
ματικών, καί άπέσπασες τά συγχαρητή
ρια τών προϊσταμένων σου καί τόν θαυ
μασμό τών συναδέλφων σου γιά τις έπι- 
δόσεις σου αύτές, ένώ παράλληλα διε- 
γράφετο λαμπρή ή έξέλιξή σου στήν 
ιεραρχία. Τά σπάνια προσόντα σου θά 
μείνουν βαθειά χαραγμένα στή μνήμη 
μας. Ό  πράος χαρακτήρας, ή σεμνότητα, 
τό ήθος, ή άξιοπρέπεια, ή λεβεντιά καί 
τά τόσα άλλα χαρίσματά σου άποτελοϋν 
ώραΐο γιά μάς πρότυπο. Γι’ αύτό οί 
καρδιές τών συναδέλφων, πάλλοντας άπό 
συγκίνηση προσήλθαν αύτή τή στιγμή 
έδώ γιά νά σοΰ άπευθύνουν τόν τελευ
ταίο χαιρετισμό.......................».

’Επίσης ό συμμαθητής καί συνάδελφος 
τοϋ έκλιπόντος Μοίραρχος κ. ’Ιωάν. 
Δουφέκας κατέθεσε στεφάνι έκ μέρους 
τών ’Αξιωματικών τής τάξεως 1966-1968 
στήν όποια ό μεταστάς ήταν ύπαρχηγός 
καί άποχαιρέτησε μέ λόγια συγκινητικά 
τόν νεκρό συμμαθητή έξ όνόματος όλων 
τών συναδέλφων τής τάξεως.

Ό  μεταστάς γεννήθηκε στήν Άσπροκ- 
κλησιά Τρικάλων τό 1937. Κατατάγηκε 
στή Χωροφυλακή τό 1958, ώς δόκιμος 
ύπαξιωματικός. ’Αρίστευσε στις έξετά- 
σεις τής Σ.Α.Χ. (1966—1968). ’Ονομά
σθηκε άνθυπομοίραρχος τό 1968. Προή- 
χθη στό βαθμό τοϋ υπομοιράρχου τό 
1971 καί στό βαθμό τοϋ μοιράρχου 
λίγο πριν πεθάνει (16-7-1978). Έλαβε 
μέρος σέ πολλές έπαγ/ελματικές με
τεκπαιδεύσεις καί υπηρέτησε, εύδόκιμα, 
σέ διάφορες υπηρεσίες Χωροφυλακής. 
Διακρίθηκε γιά τήν αφοσίωσή του στό 
άστυνομικό του καθήκον καί τήν οίκο- 
γένειά του. Έφύγε άπό τή ζωή άφήνον- 
τας πίσω του τή γυναίκα του Παρασκευή, 
εύσυνείδητο πολιτικό ύπάλληλο τοϋ ’Αρ
χηγείου Χωροφυλακής καί ένα κοριτσά
κι έξ μηνών. 'Ο πρόωρος θάνατός του 
έλύιτησε όσους τόν γνώρισαν ή συνερ- 
γάσθηκαν μαζί του. "Ας είναι ή μνήμη 
του αίωνία.
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επικαιροτητες
Ε ιδ ή σ ε ις  κ α ί σ χ ό λ ια  ά π ό  τ η ν  δ ρ α σ τ η ρ ιό τ η τ α  

τ ώ ν  Υ π η ρ ε σ ι ώ ν  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς .
ΕΥΓΕ είναι ή αρχή τής έπιστολής τής 

κ. Κατερ. ΤΖΩΡΤΖΟΤΟΥ, άπό τή Θεσσα
λονίκη, πού έφτασε, λίγες μέρες μετά άπό 
τό σεισμό στή συμπρωτεύουσα, στά γρα
φεία μας, πού άπλά ζωντανεύει ένα μέρος 
τού έπικοϋ άγώνα, πού έδωσαν οί άνδρες 
όλων τών Υπηρεσιών Χωροφυλακής 
Θεσσαλονίκης, γιά τήν βοήθεια καί τήν 
συμπαράσταση τών σεισμοπαθών. ’Ιδιαί
τερα τονίζει στήν έπιστολή της τήν προ
σπάθεια τών άνδρών τής Ύποδιευθύν- 
σεως Μηχανοκινήτων Μονάδων Χωροφυ
λακής Θεσσαλονίκης, οί όποιοι μέ πρω
τοφανή αύτοθυσία όρμοϋσαν στή συμ
φορά γιά νά σώσουν ότι μπορούσαν __
«Τίποτε, άναφέρει μεταξύ άλλων στήν έπι
στολή της, δέν ειπώθηκε γ ι’ αύτά τά παλ- 
ληκάρια. Ντυμένοι μέ τις χακί φόρμες 
τους έκεϊνο τό βράδυ, όρμοϋσαν μέσα 
στήν γκρεμιζμένη οικοδομή, άπό τήν 
πρώτη στιγμή ώς τά ξημερώματα. ΚΓ ένώ 
έγερναν οί κολώνες καί έπεφταν τούβλα 
στήν πλάτη τους, άρπαξαν τούς έπιζώντες 
καί τούς έβγαλαν έξω. Πρώτος ένας άπλός 
Χωροφύλακας, μέ κορμοστασιά «ΗΡΑ
ΚΛΗ» χύμηξε καί χάθηκε γιά ώρα πολλή. 
Σκοτώθηκε!..είπαν πολλοί. Κρίμα στο 
παλληκάρι... όμως, σέ λίγο τόν είδαν νά 
βγαίνει φορτωμένος στούς στιβαρούς του 
ώμους μ ένα τραμαυτία. "Εδωσε τό σύνθη
μα νά πλησιάσουν όλοι. Είχε κάμει τό γύ
ρο τής οικοδομής καί συγκέντρωσε σέ 
άσφαλές μέρος όλους τούς έπιζήσαντες. 
«Καλός πολίτης» τού εύχόταν ό κόσμος. 
Εκείνος όμως δέν άποδεχόταν τήν εύχή... 

«Χωροφύλακες είμαστε» είπαν μερικοί 
πού άγωνίζονταν τό ίδιο ήρωϊκά. ΚΓ ένώ 
τά πλευρά τους πονοΰσαν άκόμα άπό τά, 
άδέσποτα τούβλα καί τά μπετόν πού έπε-

άντιμετώπιση τών σοβαρών προβλημάτων 
πού άνέκυψαν άπό τούς σεισμούς. «Γιά τό 
πνεύμα τής αυτοθυσίας, τήν ταχύτητα τών 
ένεργειών σας, τόν κίνδυνον τής ζωής 
σας, μέ τό όποιον σπεύσατε κοντά στούς 
πληγέντας, τονίζει μεταξύ άλλων στό τη
λεγράφημά του ό κ. "Υπουργός, έσώσατε 
άνθρώπινες ζωές καί προστατεύσατε τήν 
περιουσία τών κατοίκων». Τό αίσθημα 
τής άνθρωπιάς καί ή διάθεσή τους γιά 
μιά άκόμη προσφορά ήσαν τά κίνητρα 
τών έπικών άγώνων τών άνδρών τών 'Υπη
ρεσιών Χωροφυλακής Θεσσαλονίκης καί 
γιά άνταμοιβή κάθε άληθινής προσφοράς 
πρός τόν άνθρωπο είναι ή ικανοποίηση 
ότι έκαναν τό καθήκον τους.

Η ΕΞΩΡΑ·I ΣΤΙΚΗ — Μορφωτική 
Λέσχη Φιλιππουπόλεως Ααρίσης, μέ 
έπιστολές της πρός τό ’Αρχηγείο Χωρο
φυλακής, έξέφρασε τις ευχαριστίες της 
γιά τούς άνδρες τών 'Υπηρεσιών Χωρο
φυλακής Ααρίσης, οί όποιοι «μέ τήν 
λήψη τών καταλλήλων μέτρων τάξεως, 
τήν άψογη συμπεριφορά τους, τούς εΰ- 
γενικούς τρόπους καί γενικά μέ τήν φι
λική διάθεση τής έξυπηρετήσεως τών 
πολιτών, βοήθησαν στήν έπιτυχία τής 
όργανώσεως ΊΞκθέσεως Χειροτεχνίας, 
τού Ποδοσφαιρικού καί Ποδηλατικού 
άγώνα καί όλων τών άλλων καλλιτεχνι
κών έκδηλώσεων τής Λέσχης μας....
Η όλη στάση τών οργάνων Χωροφυλά- 

κής, δημιούργησε άτμόσφαιρα συνερ
γασίας, άλληλοκατανοήσεως καί έμπι- 
στοσύνης των Πολιτών πρός τό Σώμα 
τής Χωροφυλακής».
Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ Έτιτροπή τού 25ου 
Ράλλυ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ, μέ έγγραφό της,

έξέφρασε τις θερμές εύχαριστίες γιά τήν 
πρόθημη καί αποτελεσματική συμπαρά
σταση τών άνδρών τού Σώματος στήν έπι
τυχία τής διεξαγωγής τού παγκοσμίου 
πρωταθλήματος αυτοκινήτου. «Ή  ’Οργα
νωτική Επιτροπή κρίνουσα ότι ή ύμε- 
τέρα συμπαράστασις συνέβαλε σπουδαίως 
εις την έπυτυχίαν τής τοιαύτης διεθνούς 
αναγνωρίσεως καί ή έπιτυχία αυτή κατέ
στησε τό ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ, δυνάμει άποφά- 
σεως τής Διεθνούς 'Ομοσπονδίας Αύτοκι- 
νήτου, τό ύπόδειγμα διά τήν τέλεσιν τού 
λοιπού άπάντων τών άγώνων Ράλλυ τού 
Παγγκοσμίου Πρωταθλήματος, σάς ύπο- 
βάλη τις θερμές της εύχαριστίες» άνα- 
φερει μεταξύ άλλων στό έγγραφό της.

ΤΟ, ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ Συμβούλιο 
τού Ιερού Ναού 'Αγίου Νικολάου 
Στουρναριού — Αρτης, μέ έπιστολή του 
προς τόν Αρχηγό τού Σώματος, έξέφρασε 
7ι5 εύχαριστίες του γιά τήν οικονομική 
ενίσχυση τής Χωροφυλακής στήν άπο- 
περάτωση τού άνωτέρω Ναού.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ Ή  ποδοσφαιρική όμάδα 
τού Σώματος έδωσε φιλικό άγώνα μέ τόν 
ΗΛΕΙΑΚΟ Λεχαινών. Άπό τόν άγώνα 
συγκεντρώθηκε τό ποσό τών 202.400 δρχ. 
τό όποιο δόθηκε στόν παλαίμαχο ποδο
σφαιριστή τού ΗΛΕΙΑΚΟΥ κ. Σταύ
ρο ΛΑΤΤΑ γιά νά άντιμετωπίοη τά έξοδα 
νοσηλείας, στό έξωτερικό, τού καρδιο- 
παθοϋς γιου του. Μέ έπιστολή του, στόν 
Δρχηγό τού Σώματος ’Αντιστράτηγο 

κ. Μιλτιάδη ΑΡΓΙΑΝΝΗ, έξέφρασε τις 
ευχαριστίες του γιά τή μεγάλη βοήθεια 
τής Χωροφυλακής ή όποια, ώς άνέφερε, 
είναι ό προστάτης καί ό φύλακας άγγε- 
λος κάθε άνθρώπου καί Ιδιαίτερα γιά 
αύτόν πού πάσχει καί ύποφέρει στή ίωή. 
Στή φωτογραφία, ό Δήμαρχος Λεχαινών 
κ.Δημήτριος ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ δίνει στόν 
αρχηγό τής Ποδοσφαιρικής όμάδος τού 
Σώματος τό κύπελλο πού άθλοθετήθηκε 
άπό τόν Δήμο πρός τιμή της.

ΓΙΑ τήν πολιτιστική δράση τού Σώμα 
τος καί τήν εύγενική συμπεριφορά τών 
οργάνων του, μιλάει πολύ παραστατικά 
καί άπέριττα ή έπιστολή τής όμογε- 
νούς κ. Αικατερίνης Δ. ΧΟΛΕΒΑ, κατοί-

φταν έπάνω τους, συνέχιζαν μέ υπεράνθρω
πες δυνάμεις νά στήνουν σκηνές καί νά 
μοιράζουν τρόφιμα, ντυμένοι πάντα μέ τις 
χακί φόρμες τους. Γιατί στ’ άλήθεια κανείς 
δέ μίλησε γ ι’ αυτούς τούς χακί Χωροφύ
λακες»; Ή  έξήγηση στόέρώτημα τής εύ- 
γενικής κυρίας είναι άπλή. Γιατί ό,τι κΓ 
άν έκαναν έκεΐνοι κ ι’ όλοι οί συνάδελφοί 
τους, δέν τό έκαναν γιά χειροκροτήματα 
καί έπαίνους , καί όπως δέν τό έκαναν οί 
άνδρες τού Ζ’ ’Αστυνομικού Τμήματος 
Θεσσαλονίκης στήν "Ανω Τούμπα πού 
σάν «λιοντάρια» έπεφταν γιά τή διάσωση 
τών κατοίκων τής περιοχής τους,όπωςγρά- 
φει άλλη έπιστολή πού πήραμε άπό ’Επι
τροπή τών κατοίκων. Μπορεί όμως νά μή 
γράφτηκε τίποτα γιά τούς Χωροφύλακες. 
Δέν ξεχάστηκαν όμως άπό κανέναν. Γιά 
τήν κοινωνική τους αύτή προσφορά ό 
Προϊστάμενος Υπουργός Δημοσίας Τά
ξεως κ. ’Αναστάσιος ΜΠΑΑΚΟΣ καί ό 
Αρχηγός τού Σώματος ’Αντιστράτηγος 

κ.Μιλτιάδης ΑΡΓΙΑΝΝΗΣ έξέφρασαν μέ 
τηλεγραφήματα πρός τούς άνδρες τών 
Υπηρεσιών Χωροφυλακής Θεσσαλονί

κης, τήν άκρα εύαρέσκειαν τους καί τά 
θερμά τους συγχαρητήρια γιά τήν άμεσο 
κινητοποίησή τους καί τις έντονες προ
σπάθειες πού κατέβαλαν γιά τήν έπιτυχή
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Στις έγκαταστάσεις τών Εξοχών Χωροφυλακής στον Ά γιο  Άνδρέα ’Αττικής, 
πού λειτουργούν οι παιδικές κατασκηνώσεις τού Σώματος, έγινε στις 26 του περα
σμένου μήνα, έπέτειο τής μνήμης τής Αγίας Παρασκευής πανηγυρισμός τού 
όμωνύμου ‘Ιερού Ναού καί άλλες έορταστικές έκδηλώσεις.

Τό βράδυ τής προηγούμενης ήμέρας, έψάλει μεγάλος έσπερινός, στον όποιο 
χοροστάτησε ό Αρχιμανδρίτης κ. Ευσέβιος Πιστολής πλαισιούμενος άπό τό ιε
ρατείο τής περιοχής καί στή συνέχεια έγινε ή λιτανεύση τής εικόνας τής Αγίας, 
τήν όποια παρακολούθησαν ό ’Αρχηγός Χωροφυλακής Αντιστράτηγος κ.Μιλτιά
δης ΑΡΓΙΑΝΗΣ, οί Ύπαρχηγρί τού Σώματος Υποστράτηγοι κ.κ. Σωτ. ΠΟΥΛΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ καί Γεωργ. ΜΑΝΩΑΑΚΟΣ, οί Επιθεωρητές τών Α' καί Γ  Επιθεωρή
σεων Χωροφυλακής Υποστράτηγοι κ.κ. Κων]νος ΤΖΙΝΤΖΟΣ καί Άθαν. ΜΕΛΙΤΖΗΣ 
άλλοι άνώτατοι ’Αξιωματικοί, άντιπροσωπίες ’Αξιωματικών, Ύπαξιωματικών καί 
Χωροφυλάκων μέ τις οίκογένειές τους, γονείς τών φιλοξενουμένων παιδιών, άντι- 
προσωπίες παιδιών τών γύρω κατασκηνώσεων καί πολλοί κάτοικοι τής περιοχής. 
Ή  Διοίκηση τών ’Εξοχών, μετά τό τέλος τού έσπερινοΰ, προσέφερε άναψυκτικό 
στούς παραβρεθέντας. Τήν έπομένη, ήμερα τής γιορτής, έγινε ή θεία Λειτουργία 
μέ συμμετοχή πολλών κατασκηνωτών τής γύρω περιοχής καί παραθεριστών. Στην 
φωτογραφία στιγμιότυπα άπό τόν έσπερινό καί τή λιτάνευση τής είκόνος.

κου Νέας Ύόρκης, ή όποια δημοσιεύ
ετε ώς έχει: «Έπιτρέψατέ μου, όπως διά 
τών στηλών τού θαυμάσιου Περιοδι
κού σας, τό όποιον τυχαίως περιήλθεν εις 
χεΐρας μου, νά έκφράσω τήν ΰπερηφα- 
νειάν μου ώς ομογενής—Άμερικανίς πο
λίτης καί έπί εικοσαετίαν έγκατεστημένη 
εις τήν φιλόξενον Χώραν τών Η.Π.Α„ 
διά τήν Χωροφυλακήν καί γενικώτερον 
διά τά Σώματα ’Ασφαλείας τής Πατρίδος 
μου. "Οπως έχω διαπιστώσει, έχει γίνει 
συνείδησις εις όλους τούς λαούς ότι ή 
Ελληνική ’Αστυνομία είναιάπό τις καλ
λίτερες στόν κόσμο, στήν Αμερική δέ 
συχνά γίνεται λόγος γιά τήν άποτελεσμα- 
τικότητα καί τήν ικανότητά της. Θά πρέ
πει νά προσθέσω, ότι καί προσωπικώς
έχωδιαπιστώσειτήνάψογον συμπεριφορά,
τήνεύγένεια, τήν ύψηλήν αισθησιν καθή
κοντος, ύπό τήν όποιαν διέπονται οί "Ελ
ληνες-Χωροφύλακες καί ’Αστυνομικοί, 
οί όποιοι καί θά πρέπει νά τυγχάνουν τής 
άγάπης καί τής εύγνωμοσύνης τών πανελ
λήνιον διά τό έργον τό όποιο έπιτελοΰν. 
Μέ τήν παράκλησιν νά δημοσιευθή ή 
παροΰσαμου ώς έλάχιστος φόρος τιμής».

Μέ έπιστολή πού έστειλε, ό κ. Χαρ. 
ΒΑΣΙΑΟΠΟΥΛΟΣ, στήν Άνωτέρα Διοί
κηση Χωροφυλακής Κεντρικής Μακε
δονίας, έξέφρασε τις ευχαριστίες του γιά 
τούς άνδρες τού Τμήματος Τροχαίας 
Κινήσεως Κατερίνης, πού σέ διάστημα 
λίγων ώρών άπό τήν καταγγελία, ανα
κάλυψαν τό αύτοκίνητό του πού τό έκλε
ψαν άπό τήν Λάρισα.

Ό  κ. Νικόλαος ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, 
μέ έπιστολή του στό ’Αρχηγείο Χωρο
φυλακής, έξέφρασε τις εύχαριστίες του 
γιά τούς άνδρες τού Σταθμού Χωροφυλα
κής Βελημαχίου ’Αρκαδίας, οί όποιοι 
μέ πρωτοφανή δραστηριότητα καί έπι- 
δέξιους χειρισμούς διέσωσαν άπό βέβαιο 
θάνατο, συμπατριώτη του.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ Λευκάδος καί 
’Ιθάκης κ. Νικηφόρος μέ έγγραφό του 
πρός τήν Διοίκηση Χωροφυλακής καί 
’Αστυνομικό Τμήμα Λευκάδος, έξέφρασε 
τις θερμές του ευχαριστίες γιά τις φιλό
τιμες προσπάθειες πού κατέβαλαν οί 
άνδρες τους γιά τήν άψογη τήρηση τής 
τάξεως, τήν άνετη διακίνηση καί έξυπη- 
ρέτηση τών χιλιάδων προσκυνητών κατά 
τήν μεγάλη θρησκευτική πανήγυρη τής 
‘ΙεράςΜονής Φανερωμένης.

Η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ Εταιρεία’Αγρίνιου, 
έστειλε στό Διοικητή τής Διοικήσεως 
Χωροφυλακής ’Ακαρνανίας Άντιστυντα- 
γματάρχη κ. Γεώργιο ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ, 
έγγραφο μέ τό όποιο έξέφρασε τήν ευγνω
μοσύνη της γιά τούς άνδρες τώ ν‘Υπηρε
σιών Χωροφυλακής ’Αγρίνιου πού συνε- 
τέλεσαν άποτελεσματικά στήν έπιτυχία 
τών προσφάτων έκδηλώσεων ΠΑΠΑ-

ΣΤΡΑΤΕΙΑ ’78. Στόέγγραφό της άνέφερε 
μεταξύ άλλων καί τά έξής «Άναμφιβόλως 
ή δική σας συμβολή καί συμπαράσταση 
υπήρξε πολύτιμη, γιατί λάβατε όλα τά 
ένδεδειγμένα καί κατάλληλα μέτρα γιά 
νά τηρηθή πλήρως ή τάξη καί νά άστυνο- 
μευθεΐ στό άκέραιο ή πόλη μας τις μέρες 
αύτές, πού δεκάδες χιλιάδες ντόπιοι καί 
ξένοι παραβρέθηκαν καί παρακολούθη
σαν τις πολιτιστικές έκδηλώσεις, σ’ 
άνοικτούς καί κλειστούς χώρους. Γιά τό 
λόγο αυτό, τό Διοικητικό Συμβούλιο τής 
Γυμναστικής Εταιρείας ’Αγρίνιου, πήρε 
όμόφωνα τήν άπόφαση νά Σάς έκφράσει 
τις θερμές του ευχαριστίες καί τήν πλήρη 
ικανοποίησή του, τόσο σέ σάς προσωπικά 
όσο καί τούς άνδρες τών Υπηρεσιών 
Χωροφυλακής ’Αγρίνιου, πού συμβάλατε 
στήν έπιτυχία τών έφετεινών έκδηλώ
σεων τών ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΩΝ ’78».

ΤΟΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ μήνα, τό Διοι
κητικό Συμβούλιο τού ‘Ομίλου Φίλων 
Χωροφυλακής Νομού Πιερίας, παρέδωσε 
στόν ’Ανώτερο Διοικητή Χωροφυλακής 
Κεντρ. Μακεδονίας Συντ)ρχη κ. Φιλο- 
ποίμενα ΤΕΡΖΗ έπιταγή 40.000 δραχμών 
γιά τόν ‘Υπενωμοτάρχη κ. Κωνσταντίνο 
ΡΕΒΗ πού ύπηρετεΐ οτήν 'Υποδιοίκηση 
Χωροφυλακής Κατερίνης, νά άντιμετω- 
πίσει τις δαπάνες θεραπείας τού δεκαπεν- 
τάχρονου γιοϋ του πού πάσχει άπό σοβαρά 
άρρώστεια καί νοσηλεύεται στήν ’Αμε
ρική. Μιλώντας ό Πρόεδρος τού ‘Ομίλου 
κ. Νικόλαος ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ κατά τή 
παράδωση τής έπιταγής, τόνισε ότι τό 
ποσόν πού προσφέρει ό "Ομιλος τό συ
νοδεύει ή άγάπη καί οί θερμότερες ευχές 
τών μελών του καί τής κοινωνίας τής 
πόλεως Κατερίνης γιά τήν ταχεία άπο- 
κατάσταση τής ύγείας τού γυιοϋ τού κ. 
ΡΕΒΗ. Στή συνέχεια ό κ. ’Ανώτερος 
ευχαρίστησε τόν Πρόεδρο καί τά μέλη 
τού Διοικητικού Συμβουλίου τού ‘Ομί
λου έκ μέρους τού κ. ’Αρχηγού τού Σώ
ματος καί ύπογράμισε ότι ή χειρονομία 
αυτή τής οικονομικής βοήθειας σέ άνδρα 
τού Σώματος, άποτελεΐ άπτή άπόδειξη 
τών αισθημάτων ειλικρινούς άγάπης 
τής κοινωνίας τής Κατερίνης πρός τή 
Χωροφυλακή καί άναγνώρηση τής άπο- 
στολής καί τού έργου, τό όποιο προσφέρει 
πρός τόν πολίτη καί στό κοινωνικό σύ
νολο τού Νομού, οί άνδρες τής Διοική- 
σεως Χωροφυλακής Πιερίας. Στή φω
τογραφία (σελίδα 600) στιγμιότυπο άπό 
τήν έπίδοση τής έπιταγής.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Τα Καταστήματα Χρυσοχοΐας τοϋ έ. ά. ‘Αξιωματικού Χωρο
φυλακής κ. Εύαγγέλου ‘Α να το λ ί τη ,  οδός Βερανζέρου 24α 
τηλ. 5233.733 καί 3ης Σεπτεμβρίου 48, τηλ. 8229.208, προσ
φέρουν εις τούς ‘Αξιωματικούς, Ύπαξιωματικούς, Χωρο
φύλακες καί πολιτικούς Υπαλλήλους τής Χωροφυλακής, 
δλα τά είδη τους μέ έκπτωση μέχρι 25% καί μέ ευκολίες 
πληρωμής.

601



ΤΟ ΞΕΣΚΕΠΟ ΣΠΙΤΑΚΙ

Στη Τρίπολη, ένα έρημόσπιτο έξω 
άπο τη πόλη, χωρίς στέγη, είχε μετατρα- 
π ε ΐ σέ φυτώριο ινδικής καννάβεως. Μια 
ειδική κατασκευή μέ «έλλενίτ» για  σκεπή, 
πού άκουμποϋσε μόνο στο τοίχο καί τοϋ 
όποιου ή έπιφάνεια περιορίζονταν σέ 
λίγα έκατοστά, άφηνε ξέσκεπο τό σπιτάκι,

χωρίς όμως νά δίνει τέτοια εντύπωση 
όσο κοντά καί νά πλησίαζε κάποιος.
Αλλωστε τό μόνο παράλογο γιά  ένα 

σπίτι είναι η έλλειψη στέγης.
Παράλογο γ ια  όλους, όμως πανέξυπνο, 

λογικό καί πάνω ά π ’ όλα έπιβεβλημένο 
γιά  τον Τριπολιτσώτη Γιάννη Σ ΙΑ Μ Π Α - 
Ν Η , που επρεπε νά βρει κάποιο τρόπο 
για  να καλλιεργήσει φυτά ινδικής καννά- 
βεως, με σπορο πού έφερε άπό τήν Αύ- 
σιραλια. Δούλεψε λοιπόν τό μυαλό του 
και όλα τα ελυσε μέ τή κατασκευή αύτής 
τής εικονικής άγροικίας, πού είχε μετα- 
τραπεϊ σέ κρυφό φυτώριο χασίς, καί μά
λιστα πρωτότυπης μορφής, λίγη ώρα έξω 
απο τή Τρίπολη.

Οί ύποπτες κινήσεις

'Ο  Σιαμπάνης έσπειρε τό σπόρο, έφτια
ξε φυτώριο, περιποιήθηκε τά φυτά, σκά- 
λιζε τακτικα το δάπεδο τής άγροικίας 
πού ή τα ν.. . . λιπασμένο χώμα, έβαλε 
φυτά καί σέ γλάστρες καί δλα πήγαιναν 
καλά.

Κάθε τόσο, μέ τό άγροτικό αυτοκίνητο 
πού είχε, έφευγε ^άπό τή Τρίπολη καί 
τραβούσε γιά  τήν ερημική αγροικία, τρία 
χιλιόμετρα έξω άπό τή πόλη. Αυτές οί 
οί συχνές βόλτες, άσκοπες φυσιολογικά, 
ανησύχησαν τούς άνδρες τοϋ Τμήματος 
’Ασφαλείας Τριπόλεως, πού θέλησαν νά 
μάθουν λίγα περισσότερα γύρω άπό τις 
τακτές αυτές επισκέψεις.

^Ναναι άραγε ή διαίσθηση ή ή περιέργεια, 
αύτό  ̂πού μερικές φορές σπρώχνει τούς 
άνθρώπους τοϋ Νόμου στήν άναζήτηση 
πραγμάτων που δεν φαίνονται, πραγμά
των που λογικά δεν ύπάρχουν καί δέν 
πρέπει νά υπήρξαν ποτέ ; Ή  νάναι μιά 
συνήθεια γιά  έρευνα, άποκτημένη άπό 
τη πικρή πείρα των τόσων χρόνων άγώνα 
με τη παρανομία; Μ ήπως μιά ύπερένταση 
τής ανησυχίας γιά  τούς κινδύνους πού 
απειλούν κάθε στιγμή τό κοινωνικό σύνολο, 
κινδύνους πού δημιουργούν τά ίδια του τά 
μέλη, στή προσπάθειά τους νά έπιβιώ - 
σουν χωρίς ν’ άγωνιστοΰν τίμ ια;

ν Ε ίναι κάτι που ίσως δέν θά μπορέσει 
να , PPf> ποτέ, μιά άπόλυτη άπάντηση 
καί πάντα θά διέπεται άπό μιά ρευστό- 

μια ιδιορυθμη σχετικότητα, 
ξύπνησε λοιπόν ή περιέργεια κ ι’ άρχι

σαν οί έρευνες. Νύχτες ολόκληρες οί 
περιοχές γύρω άπό τή πόλη, «χτενίζον
ταν» συστηματικά άπό τούς άνδρες τοϋ 
Τμήματος που ψηλαφώντας στά σκοτά
δια, έψαχναν τις λαγκαδιές, τούς θάμνους, 
τα έγκαταλελειμένα άγροτόσπιτα, τά 
χαλάσματα, νά βρουν αύτό πού μέρες 
ολόκληρες βασάνιζε τή σκέψη τους. Μέχρι 
πού έφτασαν δίπλα στήν άγροικία, μέ τήν 
ανύπαρκτη στέγη καί τις σφαλισμένες 
πόρτες.

Ο σκύλος πού δαγκώνει

Έ ν α  μακρύ σχοινί, δεμένο άπό μιά 
γωνιά  ̂ τής άγροικίας, κρατούσε στήν 
άλλη άκρη του έναν έξαγριωμένο σκύλο, 
ττου περιφέρονταν γύρω άπό τό σπιτάκι μέ 
ά σ χ η μ ε ς  διαθέσεις γιά  όσους πλησίαζαν. 
Τό σχοινί έφτανε γιά νά δίνει τήν άπαραί- 
τητη ελευθερία στις κινήσεις του καί νά 
εμποδίζεται κάθε πλησίασμα ξένου άν- 
θρωπου στο τοίχο. Καί τούτο γ ια τί όλοι 
οι επισκέπτες εκείνης τής άγροικίας, ήταν 
άνεπιθύμητοι.

Τ ί νά κρύβονταν, όμως, πίσω άπό 
τους τοίχους, πού μέ τόση φροντίδα φύ
λαγε άπό τά μάτια τού κόσμου ό σκύλος; 
Π οιά σκοπιμότητα επέβαλε τόσο μεγάλο 
σχοινί;

Τά ερωτήματα δέν άργησαν νά λυθούν, 
όταν ένας άπό τούς άνδρες άρχισε νά 
τα ΐζει το σκύλο, νά τον χαϊδεύει καί νά τού 
αποσπάει τή προσοχή, ένώ οί άλλοι γρή
γορα - γρήγορα, σκαρφάλωσαν στο τοίχο 
απο τη πίσω πλευρά, γιά  νά διαπιστώ
σουν δτι ή στέγη ήταν ψεύτικη καί δτι τό 
έσωτερικό τής άγροικίας ήταν ένα πρώ- 
τυπο φυτώριο χασίς. 'Ό λα , άπό κείνη τή 
στιγμή, άρχισαν νά παίρνουν τό δρόμο 
τής δικαιοσύνης. Σέ λίγο λύθηκε καί τό 
πρόβλημα τής ταυτότητος τού καλλιερ- 
γητοΰ, δταν ό Σιαμπάνης έφτασε γιά  τήν

, ^ τ^ φωτογραφικό στιγμιότυπο ό δράστης έξηγεϊ τον τρόπο πού καλλιεργούσε
τα φυτά τής ινδικής καννάβεως στον Διοικητή τοϋ Τμήματος ’Ασφαλείας Τριπό- 
λεως 1 αγμ)ρχη κ. Άνδρέα Γαλλή παρουσία και τοϋ Δικαστικού αντιπροσώπου οπού 
του ζητά ωρισμένες διευκρίνήσεις.

Έ ν α  περίεργο τροχαίο άτύχημα, πού 
εμοιαζε περισσότερο μέ έγκλημα καλά 
σκηνοθετημένο, άρκετές περιπτώσεις ναρ
κωτικών, συλλήψεις διαρρηκτών καί άρ- 
χαιοκαπήλων, περιλαμβάνονται στή δρα- 
στηριοτητα τής Χωροφυλακής τό μήνα 
πού πέρασε, μιά δραστηριότητα πού ακο
λουθώντας τή θερμοκρασία τού καλοκαι
ριού, χαρακτηρίστηκε πυρετώδης. Βασικό 
στοιχείο τό μήνα αύτό, ήταν ή συνεργασία 
τών διαφόρων 'Υπηρεσιών τοϋ Σώματος, 
πού έδωσε γρήγορα καί μ ’ επιτυχία καρ- 
7τους και τόνωσε ακόμα περισσότερο τό 
αίσθημα τής^ τάξεως καί τής ασφαλείας 
στή χώρα καί τήν εμπιστοσύνη τών πολι
τών στούς άνδρες τού Σώματος τής Χ ω
ροφυλακής, πού αγνοώντας — μπορεί 
να πει κάνεις — τις σκληρές συνθήκες 
εργασίας, έξαιτίας τής καλοκαιριάτικης 
ζέστης, στάθηκαν γιά  μιά άκόμα φορά 
οί άκούραστοι ύπηρέτες τού καθήκοντος, 
οί άκάματοι εργάτες τής κοινωνικής 
προσφοράς καί πλήρωσαν τήν έκπλήρωση 
τού χρέους προς τον Έ λληνα  πολίτη, μέ 
πολύ ιδρώτα, ξενύχτι καί άγωνία, μέ 
έξαντλητικό άγώνα, χωρίς νά υπολογί
σουν ωράρια, κούραση, οικογένεια, ψυχα
γω γία , άκόμα καί κινδύνους γ ιά  τήν ίδια 
τους τή ζωή.

Σ ’ αύτήν τήν έκδοση, ή στήλη τού 
“ Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Ε Ρ » , θ’ άσχοληθεΐ μέ δυό 
ύποθέσεις ναρκωτικών καί μέ τήν υπό
θεση τής Θεσσαλονίκης, δείγματα σω- 
στής συνεργασίας καί επίπονης εξονυχι
στικής έρευνας τών άνδρών, πού καταξιώ
νουν τήν έννοια του ’Αστυνομικού, στο 
πρόσωπό τών άνδρών τής Χωροφυλακής. 
Ή  έξιχνίασή τους ήταν, άκόμα, άποτέ- 
λεσμα ταχύτατης δραστηριοποιήσεως καί 
συστηματικής παρακολουθήσεως καί τών 
πιο «άθώων» κινήσεων τών ενόχων, παρα
κολούθηση πού άπαίτησε γερά νεύρα καί 
πάνω ά π ’ δλα διάθεση γ ιά  προσφορά.
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καθιερωμένη έπίσκεψη. Την επομένη το 
πρωί, ή τύχη ή ή άτυχία του, τοϋ επεφυ- 
λασε τό μοιραίο ραντεβού του μέ τούς 
έκπροσώπους τοϋ Νόμου, ένώ λίγο αργό
τερα άποχαιρετοϋσε τά φιλόδοξα σχέδια 
του, έξηγώντας στο Διοικητή τοϋ Τμή
ματος ’Ασφαλείας καί στους Δικαστικούς, 
τό τρόπο καί την άρχή συνάμα τής λιγό- 
χρονης επιχείρησης, αφήνοντας άναπάν- 
τητο στη κρίση τοϋ χρόνου, το ερώτημα αν 
αυτό θάναι τό τέλος τής καριέρας του.

ΕΛΙΕΣ, ΧΑΣΙΣ, "  ΠΛΑΣΙΕ „ ...

Στό Η ράκλειο τής Κρήτης, ξετυλίχτη
κε τό σενάριο, πού άρχισε μέ τό δοχείο 
τις ελιές, πού έκρυβε μέσα του έξη κιλά 
χασίς, κατεργασμένο σέ πλάκες τοϋ κι- 
λοϋ, άριστης ποιότητας καί μέ τόπο προε- 
λεύσεως τον Αίβανο. Μια υπόθεση που 
έκρυβε πίσω της, λαθρεμπόριο καί «πλα- 
σιέ» τοϋ άργοϋ θανάτου, αρκετή φαντασία 
καί τόλμη, μια υπόθεση πολυπρόσωπη, 
πού λύθηκε μετά άπό συστηματική παρα
κολούθηση δυο νεαρών, δυο επίδοξων με
ταπωλητών χασίς, στή Χερσόνησο, λίγο 
έξω άπό 'Ηράκλειο, άπό τούς άνδρες τού 
Τμήματος ’Ασφαλείας.

«Πλασιέ» ναρκωτικών
Σ τις 14 τοϋ περασμένου μήνα, δυό και 

μισή ώρες μετά τά  μεσάνυχτα, οί άνδρες 
τοϋ Τμήματος ’Ασφαλείας 'Ηρακλείου, 
πού άπό καιρό παρακολουθούσαν τις κινή
σεις τών δύο νεαρών μέ τό μοτοποδήλατο, 
πού ή ζωή τους άρχισε νά εμφανίζεται 
τελευταία, μόνο μετά τά  μεσάνυχτα καί 
πάντοτε μέσα άπό άπομακρυσμένα χωρά
φια, άποφάσισαν νά δράσουν σύμφωνα με 
τήν εντολή τοϋ Διοικητού τους.

Ή τ α ν  ή ώρα τοϋ ύπνου γ ι’ αύτούς 
πού τό πρωί θά κινούσαν γιά τό μεροκά
ματο, γιά  τόν ίδρωτα καί τον τίμιο άγώνα 
καί ή ώρα πούρχεται συνεργός σ’ αύτούς 
πού ζοΰν σέ βάρος τών τίμιων άγωνιστών 
τής ζωής. Οί δυό νεαροί, τυλιγμένοι στό 
σκοτάδι τής νύχτας, βγήκαν άπό^ τά χω 
ράφια, τίναξαν τά  χώματα άπό τά παντε
λόνια τους καί πήγαν ν’ άνεβοϋν στό μο
τοποδήλατο, πού είχαν άφήσει πριν άπό 
λίγο στό χωραφόδρομο, όταν, ξεφύτρωσαν 
πλάι τους οί άνδρες τοϋ Τμήματος ’Ασφα
λείας. Λ ίγες διευκρινήσεις στήν ^άρχή, 
δυό τρεις ερωτήσεις κι ύστερα.. . .  ήρθε ή 
έρευνα. Κάπου στά γεννητικά τους όργανα 
βρέθηκαν 42 γραμμάρια χασίς, έτοιμο 
γιά  πώληση άπό τούς λιανοπωλητές του 
’Επαμεινώνδα Σφακιανάκη, 26 χρονών 
καί Νίκο Κανάκη 19 χρονών.

Στήν άνάκριση ειπώθηκαν πολλά και 
πρώτα άπ’ όλα ότι οί 2.000 δραχμές απο 
κάθε «πεντάρα» (5 δράμια χασις, στη 
γλώσσα τοϋ «επαγγέλματος») ήταν τού 
άφεντικοϋ, πού λίγο άργότερα οι άνδρες 
τοϋ Τμήματος τοϋ περνούσαν τις χειρο
πέδες. Ή τ α ν  ό ’Ισίδωρος Χωματάς, 
ταξιτζής στό 'Ηράκλειο. Στο σπίτι του 
βρέθηκαν άλλα 10 γραμμάρια σέ σκόνη 
καί 18 σέ φούντα, ένώ ό ίδιος όμολογοΰσε 
ότι αύτά ήταν τά υπόλοιπα μιας ποσότη
τας ένός κιλοΰ, πού άγόρασε άπό τόν 
Γιώργο Οικονόμου, μετά άπό μεσολάβηση 
τοϋ άδελφοΰ τοϋ δεύτερου, Νίκου.

Μπερδεμένη ύπόθεση καί κάθε κόμπος 
πού λύνονταν έκρυβε πίσω του και ενα 
άλλο πρόσωπο, άλλά όλοι οί κόμποι μαζί, 
μια εμπειρία τοϋ λευκού θανάτου, που 
έπρεπε νά σταματήσει, πριν άκόμα δρα
στηριοποιηθεί.

’Ελιές καί χάσίς

"Ολα θυμίζουν μακρινά παραμύθια τής 
’Ανατολής. 'Ό λα, όσα ό Γιώργος Οικονό
μου, μετά άπό τή σύλληψή του, κατάθεσε. 
Μόνο, πού αν καί ξεκίνησαν άπό τόν Λ ί
βανο, τή χώρα τών μεγάλων άντίθέσεων, 
είναι πιο πολύ άληθινά κι’ άπό τήν ίδια 
τήν άλήθεια. Ε ίχε πληρώσει 104.000 
δραχμές γιά έπτά κιλά χασίς. Μισό κιλό 
ξόδεψε γιά νά έξαγοράσει τούς τελωνο
φύλακες στό Λίβανο κ ι’ άλλο μισό μέσα 
στό καράβι, όπου έργάζονταν. Τά ύπόλοι- 
πα έξη κιλά, κρύφτηκαν σ’ ένα άθώο δοχείο 
μ ’ ελιές καί πέρασαν λάθρα άπό τούς 
Καλούς Λιμένες τής Κρήτης. "Υστερα ήρθε 
ή ώρα τοϋ μεσίτη. Καταλληλότερος όλων 
ό άδελφός του. Π ρώτος άγοραστής ό Χ ω
ματάς μέ τή γνωστή συνέχεια. Στά χέρια 
τοϋ Οικονόμου είχε μείνει μιά ποσότητα 
μεγαλύτερη άπό πέντε κιλά. ’Έ πρεπε να 
βρεθεί κ ι’ άλλος άγοραστής καί μάλιστα 
όσο πιό γρήγορα γινόταν.

Ταξίδι στή Θεσσαλονίκη

Τήν «άγορά» τής Κρήτης δέν τήν 
εμπιστεύονταν ό Γιώργος Οίκονομου και 
πέταξε λίγο μετά τούς σεισμούς στή Θεσ
σαλονίκη, έχοντας τό «έμπόρευμα» στις 
άποσκευές του, γιά  νά συνεχιστεί η επι
χείρηση στή Βόρειο Ελλάδα. "Ομως δεν 
μπόρεσε νά συνδεθεί μέ τά «στέκια» κ ι’ 
έτσι νοίκιασε ένα αύτοκίνητο καί τριγυρ- 
νοΰσε ψάχνοντας νά βρει κατάλληλο μέρος 
νά τό κρύψει. Κάπου, κοντά στό άεροδρο- 
μιο, βρέθηκε ή κρυψώνα καί ξαλαφρω- 
μένος γύρισε στή Θεσσαλονίκη, όπου ο 
φίλος του Χρ. Διαβαστής, 23 χρονών, 
τοϋ σύστησε γιά «πλασιέ», τόν δικό του 
φίλο, Τάκη Δαλέντα, 32 χρονών, πού άνέ- 
λαβε νά επεκτείνει τις «δουλιές». Δεν 
στάθηκε όμως τυχερός, ούτε γιά μιά μικρή 
άρχή, γ ιατί τόν πρόλαβε ή ομολογία τοϋ 
Οικονόμου καί οί άνδρες τής Γενικής 
Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, έγραψαν μέ 
τή σύλληψή του τή λέξη «τέλος», στό 
σενάριο μέ τις «έλιές» τοϋ Λιβάνου.

ΠΤΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΤΟ

Στό 30 χιλιόμετρο τής ’Εθνικής όδοΰ 
Θεσσαλονίκης — Κατερίνης, τό Σάββατο, 
στις 15 ’Ιουλίου, μιάμιση ώρα μετά τά 
μεσάνυχτα, οί οδηγοί άντίκρυζαν έντρομοι 
στήν άκρη τοϋ δρόμου, τό πτώμα μιας 
νεαρής κοπέλλας, ήλικίας 16—18 χρονών.

’Ελάχιστα λεπτά άργότερα στό Κέντρο 
τής ’Αμέσου Έ πεμβάσεω ς Θεσσαλονίκης 
ή είδηση «πτώμα στήν άσφαλτο», κινη
τοποιούσε τά  περιπολικά αύτοκίνητα καί 
σέ λίγα λεπτά ό ’Ανώτερος Διοικητής 
Κεντρικής Μακεδονίας, ό Διοικητής Χ ω
ροφυλακής Θεσσαλονίκης, ό Διοικητής 
τοϋ Τμήματος τής Τροχαίας Προαστίων 
Θεσσαλονίκης καί άλλοι άνδρες τής Χ ω
ροφυλακής, βρίσκονταν μπροστά στό πτώ 
μα τής κοπέλλας, ένα πτώμα πεσμένο 
μπρούμητα στό δεξιό άκρο τού δρόμου, 
μέ λίγο αίμα γύρω του, μέ τραύματα στά 
πόδια καί στά χέρια καί μιά παγερή άνέκ- 
φραστη όψη θανάτου στό πρόσωπο. Λίγα 
σπασμένα τζάμια καί ένα μεταλλικό στε
φάνι άπό φανάρι αύτοκινήτου, πού υπήρ
χαν δίπλα της, έδειχναν ότι ή σκοτωμένη 
κοπέλλα είναι ένα άκόμα θύμα τών τρο- 
χών.

Τό μυστήριο τής ’Εθνικής *Οδοϋ

"Ολα όμως πλέκονται σ’ ένα κύκλο 
άμφιβολιών όταν άνακαλύπτεται ότι τό θύ
μα δέν φορούσε τό κάτω εσώρουχο. Τό 
μυστήριο μεγαλώνει άκόμα πιό πολύ, όταν 
στή συνέχεια διαπιστώνεται ότι πάνω της, 
καθώς καί στό τόπο τοϋ άτυχήματος, 
δέν ύπάρχει κανένα στοιχείο πού νά μαρ- 
τυράει τή ταυτότητά της. Ούτε μιά έν
δειξη.

"Ενα άγνωστο πτώμα, ήμίγυμνο, φορού
σε μόνο φούστα καί μπλούζα — μέ τραύ
ματα πού μαρτυρούν ότι προξενήθηκαν 
άπό τροχαίο άτύχημα, σέ έρημο μέρος, 
έγινε τό μεγάλο ερωτηματικό γιά  τούς 
άνδρες τής Χωροφυλακής, πού άρχισαν 
νά κινοΰν τή διαδικασία τής έξιχνιάσεως 
μέσα στό άπέραντο σκοτάδι τής νύχτας. 
Μιά — μιά αυξάνονταν οι έκδοχές, μεγα
λώνοντας τό μυστήριο, ένώ βασικά 
κυριαρχούσαν δυό άπορίες: "Αν ήταν τρο
χαίο άτύχημα ή έγκλημα. Βέβαια καί ή 
πρώτη περίπτωση, μέ τό στοιχείο τής 
έγκατάλειψης, ισοδυναμοΰσε μέ τή δεύ
τερη, άλλά ή έρευνα θ’ άκολουθοϋσε άλλο 
δρόμο.

Οί άπόψεις ήταν πολλές. Τό θΰμα περ
πατούσε στήν άκρη τού δρόμου καί παρα
σύρθηκε άπό διερχόμενο αύτοκίνητο: Τ ί 
ήθελε όμως μονάχη μιά κοπέλλα σ’ ένα 
έρημο σημείο τού δρόμου; Γ ιατί βρέθηκε 
ήμίγυμνη; Ή τ α ν  σεξουαλικά τά κίνητρα; 
Μήπως είχε φτάσει στό σημείο αύτό μέ 
κάποιο αύτοκίνητο καί κατέβηκε γιά κά
ποιο, άγνωστο, λόγο γιά λίγο καί ό οδηγός 
του τή παρέσυρε; 'Υπήρξε θΰμα έπιθυ- 
μίας άπαλλαγής παράνομου δεσμού ή 
θύμα βιασμού; Στή περίπτωση βιασμού, 
γιατί ό δράστης δέν προτίμησε ένα χω 
ματόδρομο ή ένα άλλο σημείο, όπου θά 
καθυστερούσε ή άνεύρεση τού πτώματος; 
Μήπως είχε σκοτωθεί άλλοΰ καί τήν πέ- 
ταξαν έκεϊ, σκηνοθετώντας άτύχημα γιά 
νά «θολώσουν» τις έρευνες; Μήπως τό 
στοιχείο τής σεξουαλικότητας ήταν συγ
κάλυψη άλλων κινήτρων; Καί πάνω άπ’ 
όλα : ποιά ήταν ή ταυτότητά της; Γ ιατί 
δέν ύπήρχε κάτι πού νά ρίχνει λίγο φώς; 
Μήπως ό δράστης εξαφάνισε αύτάς κάθε 
στοιχείο, γιά  νά κερδίσει χρόνο άπό τήν 
καθυστέρηση τής άναγνωρίσεως τού π τώ 
ματος;

’Έρευνα στά τυφλά

Οί έκδοχές πλήθυναν καί τό σκοτάδι 
έγινε άκόμα πιό βαθύ, καθώς οί άπογευμα- 
τινές έφημερίδες τού Σαββάτου καί οί 
πρωινές τής Κυριακής, μαζί μέ τή σχετι
κή εϊδησεογραφία, πρόβαλαν άπανωτά 
έρωτηματικά, έρωτηματικά πού άπό τή 
πλευρά τής Χωροφυλακής έλέγχονταν 
καί διερευνώνταν σέ βάθος, μέ ταυτόχρονη 
άνάλυση, σύνθεση καί σύγκριση κάθε 
στοιχείου, πού έδειχνε ότι μπορούσε νάχει 
κάποια σχέση μέ τό πτώμα τής άγνωστης 
νέας. ’Από τόν ’Ιατροδικαστή κ. Έ π ιβ α - 
τιανό νεκροτομήθηκε τό πτώμα καί έξε- 
στηκε ή περίπτωση έρωτικής έπαφής 
καί ή περίπτωση πάλης μέ τό δράστη, 
πριν άπό τό φόνο, ένώ παράλληλα στά έρ- 
γαστήρια εξετάζονταν τό αίμα καί τό 
σάλιο της, γιά  νά έξακριβωθεϊ μήπως τό 
θύμα βρίσκονταν κάτω άπό τήν έπήρεια 
ναρκωτικών ή οινοπνεύματος. Ταυτόχρονα 
στά εργαστήρια τής Διευθύνσεως Έ γκλη - 
ματολογικών 'Υπηρεσιών, στήν ’Αθήνα, 
έξετάζονταν τά  άποτυπώματα τού θύμα
τος, οί φωτογραφίες καί άλλες ένδείξεις;
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ό έθνικός παλμός καί ρίγη συγκινήσεως, 
τιμήθηκε τή Κυριακή στις 9 ’Ιουλίου, 
στή Χαλανδρίτσα, ή ένδοξη μνήμη τών 
45 Ανδρών τής Χωροφυλακής, πού έπεσαν 
μαχόμενοι έναντίον τών κομμουνιστο- 
συμμοριτών, στή μάχη τής 5ης 'Ιουλίου 
τού 1948.

Η θυσία των ύπερασπιστών τής Χα- 
λανδρίτσας πέρασε στις σελίδες τής ίστο- 
ρίας τής Χωροφυλακής, σάν ένα ακό
μα ολοκαύτωμα στό βωμό τής έλευθερίας 
καί σάν ακόμα μιά άξεπέραστη τελείωση 
τής έκπληρώσεως τού χρέους πρός τή 
πατρίδα.

Στή Χαλανδρίτσα, πριν άπό τριάντα 
χρόνια, έξήντα οκτώ άνδρες τής Χωρο
φυλακής μέ έπικεφαλής τόν ’Ανθυπο
μοίραρχο Κων]νο Παπαδόπουλο, Από- 
δειξαν ότι οί Χωροφύλακες ακόμα κ ι’ 
όταν δέν έχουν παρά μιά μόνο σφαίρα, 
προτιμούν τόν άγώνα καί τόν θάνατο, 
παρά τήν παράδοση καί τήν άτίμωση. Οί 
45 νεκροί τής μάχης, κέρδισαν μέ τή 
τραγική θυσία τους τό φωτοστέφανο τής 
αιώνιας νίκης τού πνεύματος καί τής έλεύ- 
θερης βούλησης, Απέναντι στις δυνάμεις 
τού ψεύδους καί τής ψυχικής ύποδού- 
λωσης.

Οί έκδηλώσεις στή Χαλανδρίτσα άρ
χισαν μέ μνημόσυνο πού τελέστηκε στό 
Μητροπολιτικό Ναό, χοροστατοΰντος 
τού Πανοσιολογιοτάτου ’Αρχιμανδρίτου 
Πατρών κ. Οικονόμου καί μέ όμιλία τού 
Μοιράρχου κ. Θεοδ. Γιαννακόπουλου, ό 
όποιος άναφέρθηκε στήν έπίθεση των 
1.200 άναρχοκομμουνιστών στις 5 ’Ιου
λίου τού 1948, κατά τών υπερασπιστών 
τού ’Αστυνομικού Τμήματος Χαλανδρί- 
τσας, στήν άμυνα καί στήν έξοδο θυ
σίας τών άνδρών τής Χωροφυλακής, 
τονίζοντας τήν αύταπάρνηση καί τόν 
ήρωίσμό τών μαχητών, πού έμειναν πι
στοί στήν ιστορική συνέχεια τού Σώ
ματος. Μιλώντας γιά τις στιγμές έκείνου 
τού μεγαλείου είπε μεταξύ τών άλλων «Τά 
πολεμοφόδια τελειώνουν. Ό  θάνατος πα
λεύει μέ τή ζωή. ’Εξαϋλωμένες πλέον 
μορφές ό ’Ανθυπομοίραρχος μέ τούς 
άνδρες του, δέν πατούν στή γή, άλλά

Ακολουθούν τό δρόμο πρός τήν αιωνιό
τητα καί τήν άθανασία. Γεμάτοι πίστη 
καί δυναμισμό, τή κορυφαία τούτη ώρα 
γιάτή σωτηρίατών ιδεωδών τής πατρίδας, 
μακρυά άπό συγχύσεις Απροσανατόλιστων 
ιδεών, γίνονται οί άγγελοι τών μεγάλων 
μηνυμάτων στις έλληνικές γενιές. . . Οί 
ύπερασπιστές σάν άλλοι τριακόσιοι τού 
Λεωνίδα, στις νέες Θερμοπύλες τού Έ 
θνους, πέφτουν στό πεδίο τής μάχης, τής 
τιμής καί τού καθήκοντος, βορά τής 
λύσσας τών κομμουνιστών. Ή  ζωή τους 
έσβησε στό Απαίσιο σφιχταγκάλιασμα 
τού πιό σκληρού θανάτου, χάριν τών 
ύπέρτατων ιδεωδών πού πόθησε ποτέ 
λαός στή γή. Ή  μεγάλη μάχη τής έλεύ- 
θερης βούλησης έναντίον τής κτηνώδους 
βίας είχε κλείσει τό κεφάλαιό της, μέ τή 
νίκη τής αυτοθυσίας.. . . Ή  Χαλανδρίτσα 
έγινε πλέον τό προσκυνητάρι τού Έθνους 
βωμός θυσίας καί λευτεριάς. ’Αδυνατούν 
ν άντιληφθοΰν οί δήμιοι τού κόκκινου 
φασισμού τό διαρκές έθνικό φρόνημα τού 
"Ελληνα καί τήν Απαρασάλευτη έμμονή 
του στά ιδεώδη τής ειρήνης καί τής έλευ
θερίας. ’Αδυνατούν ν’ άντιληφθοΰν ότι 
ή ιστορική φυλή μας, υπήρξε Ανέκαθεν 
παγκόσμιο σύμβολο πολιτισμού καί σο
φίας γιά όλους τούς λαούς καί όλους τούς 
πολιτισμούς τής γής. . .» Συνεχίζοντας 
ό κ. Γιαννακόπουλος, μίλησε γιά τούς 
πεσόντες συναδέλφους καί τή μνήμη τους, 
τονίζοντας: «Ή Νίκη Ανήκει σ’ έκείνους 
πού έχουν τή δύναμη ν’ Αψηφούν τό θά
νατο καί νά προσφέρουν τή ζωή τους θυ
σία καί όλοκαύτωμα. Αύτούς τούς ήρωες, 
αύτούς τούς πολέμαρχους τής λευτεριάς 
τιμούμε σήμερα. . . Αισθάνομαι τήν ιερή 
ύποχρέωση άπό τή θέση αΰτή, νά ένώσω 
τή φωνή μου μέ τή φωνή όλων τών παρευ- 
ρισκομένων, μέ τή φωνή όλων τών έλευ- 
θέρων Ανθρώπων, μέ τή φωνή τής Ε κ 
κλησίας πρός τόν "Υψιστο, γιά ν’ Ανα
παύσει τις ψυχές τώγ νεκρών Ανδρών καί 
νά χαρίσει σ' αύτούς τήν αιώνια μακαριό
τητα. 'Αείμνηστοι νεκροί Συνάδελφοι 
άγνοί βλαστοί όλης τής λεβεντογένναι 
έλληνικής γής, Αντάξιοι Απόγονοι Έλ 
λήνων προγόνων, πιστοί θεματοφύλακες 
τών παραδόσεων τού Έθνους καί τού

γιά  τήν αποκάλυψη της ταυτότητά ς του. 
Τά ίδια περίπου στοιχεία είχαν δοθεί μέ 
κατεπείγουσες κλήσεις στην Υ ποδιεύ
θυνση ’Ασφαλείας Προαστίων Πρωτευού- 
σης καί σ’ όλες σχεδόν τις 'Υπηρεσίες της 
Χωροφυλακής καί τής ’Αστυνομίας Π ό
λεων, σέ μιά έναγώνια προσπάθεια γιά 
τήν άνακάλυψη τοϋ ονόματος τοϋ θύμα
τος, πού θά βοηθούσε άποτελεσματικά 
στή διαλεύκανση τής ύποθέσεως.

Στή  Θεσσαλονίκη οί άνδρες τής 
Τροχαίας Προαστίων, τής Γενικής ’Ασφα
λείας καί τών άλλων 'Υπηρεσιών, άρχισαν 
νά ελέγχουν μέ κάθε προσοχή όλα τά  αυτο
κίνητα πού ύπήρχαν στά συνεργεία έπι- 
σκευής, καθώς καί κάθε αύτοκίνητο πού 
κυκλοφορούσε φέρνοντας δείγματα συγ- 
κρούσεως, ενώ παράλληλα ομάδες άνδρών 
διαβίβαζαν κάθε πληροφορία πού άντλοϋ- 
σαν, σέ επιτελικά συνεργεία ’Α ξιω ματι
κών, γιά  τό συγκριτικό έλεγχο καί τήν 
άνάλογη άξιοποίησή τους.

Βόλτα μέ τόν «καμικάζι»

Δυο θετικά στοιχεία άπό τή συλλογή 
καί τή διασταύρωση τών πληροφοριών, 
έρριξαν τό πρώτο φώς κ ι’ έδωσαν αισιό
δοξες ελπίδες γιά  τή γρήγορη λύση τού 
μυστηρίου. Τό πρώτο ήταν ή πληροφορία 
ότι λίγο πριν βρεθεί τό πτώ μα, είχε γίνει 
άντιληπτή σ’ έκεΐνο περίπου τό σημείο, ή 
παρουσία μιας μοτοσυκλέττας. Τό δεύ
τερο, τό πιό σημαντικό καί πού άποτέλεσε 
τήν άρχή γιά  τήν έξιχνίαση τής ύποθέσεως, 
ήταν ή συγκεκριμένη πληροφορία ενός 
νεαρού οδηγού, πού κατέθεσε ότι τήν 
άγνωστη κοπέλλα τήν είχε φέρει αυτός, 
μέ τό αύτοκίνητο του, στή Θεσσαλονίκη, 
άπό τή περιοχή τής Κατερίνης, όπου τού 
είχε κάνει «ώτο στοπ». Στή  διαδρομή 
δέν τού άποκάλυψε τό όνομά της καί όταν 
τήν άφησε, κάπου στή Λαχαναγορά, πριν 
άκόμα άπομακρυνθεί, τήν είδε νά έπιβι- 
βιβάζεται σέ μιά μοτοσυκλέττα, όμοια 
μ ’ αύτές τών νεαρών πού αύτονομάζονται 
«καμικάζι» καί νά κατευθύνονται πάλι 
πρός τήν Κατερίνη.

Βασικό στοιχείο καί τών δύο πληροφο
ριών ήταν ή μοτοσυκλέττα, πού ξεκινάει 
άπό τή Θεσσαλονίκη μέ κατεύθυνση τή 
Κατερίνη, εμφανίζεται στό μέρος τού 
άτυχήματος ή τού εγκλήματος, ένώ στή 
συνέχεια έξαφανίζεται μέσα στή νύχτα, 
χωρίς τή κοπέλλα, χωρίς ν’ άφήσει ένα 
στοιχείο ή έστω μιά ένδειξη. Ποιο ρόλο 
είχε παίξει λοιπόν ή μοτοσυκλέττα στήν 
ύπόθεση;

Στό μυστήριο έρριξε φώς ή σύλληψη, 
λίγο άργότερα, τού ίδχρονου μοτοσυκλετ- 
τιστή Γιώργου Ά λμαλιώ τη , πού ομολό
γησε ότι αύτός είχε παραλάβει τήν άγνω
στη κοπέλλα άπό τή Λαχαναγορά, μέ 
σκοπό νά πάνε στή Κατερίνη. Σέ ερώ
τησή του γ ιατί ξαναγύριζε πίσω , τού είπε 
ότι της άρεσε ή βόλτα μέ τις μοτοσυκλέτ- 
τες. Ό  νεαρός ’Λλμαλιώτης, στή συνέχεια, 
έπεσε σ’ Αντιφάσεις, γ ιά  νά άποκαλύψει 
τελικά ότι είχαν σκοπό νά πάνε νά χορέ
ψουν σέ «ντισκοτέκ», ότι περιπλανήθη- 
καν σέ χωματόδρομους καί ότι τελικά 
έχασαν τό δρόμο, άποφεύγοντας ν’ άπο
καλύψει ότι έπεδίωκε μαζί της σαρκική 
επαφή. "Οταν τελικά συνάντησαν καί πάλι 
την ’Εθνική όδό, σταμάτησαν νά ξεκου
ραστούν καί νά καπνίσει ένα τσιγάρο. Ή  
κοπέλλα ήταν στήν άκρη τού δρόμου. 
Τ ότεπέρασεδίπλατηςΙ.Χ . κα ίτή  παρέσυρε 
τρέχοντας μέ ίλιγγιώδη ταχύτητα, ένα 
αύτοκίνητο, χωρίς νά σταματήσει μετά

τό άτύχημα. Ταυτόχρονα έσπευσε κ ι’ ό 
ίδιος νά έξαφανιστεί, γ ιά  νά «μή βρεί 
τό μπελά του».

"Ομως, ούτε ή δικαιολογία τού φόβου, 
ούτε ή προσωρινή στάση γιά ξεκούραση 
είναι δικαιολογίες πού μπορούν νά ξεκα
θαρίσουν τήν περίεργη συμπεριφορά του 
καί μάλιστα τή στιγμή πού δίπλα του 
ύπήρχε ενα πτώ μα, ένα πτώ μα πού είχε 
άμεση σχέση μαζί του. Τά έρωτήματα 
γ ιατί σταμάτησε καί γ ια τί δέν ειδοποίησε 
αμέσως τήν Χωροφυλακή, θά τόν συνο
δεύουν άμίλεικτα σ’ όλη του τή ζωή.

Είναι κόρη μου
Π αρ’ όλες τις άποκαλύψεις τών δυο 

νεαρών καί τις άναζητήσεις τών 'Υπηρε
σιών, ή ταυτότητα τού θύματος έμενε 
άγνωστη. Κανείς δέν ήταν σέ θέση νά 
δώσει έστω και μιά πληροφορία γύρω 
άπό κάτι πού νάχε σχέση μέ τ ’ όνομά του, 
όταν ξαφνικά παρουσιάστηκε ένα γερον

τάκι, κάπου άπό τά Γιαννιτσά, δηλώνον
τας ότι ή άγνωστη νεκρή ήταν κόρη το υ !

Τό πτώ μα άναγνωρίστηκε, μά ό γέρος 
άπό τή πρώτη κιόλας στιγμή έπεφτε σ’ 
άντιφάσεις, καί τά άποδεικτικά στοιχεία 
πού προσκόμισε δέν συμφωνούσαν μέ τά 
χαρακτηριστικά τής νεκρής. Λίγο άργό
τερα, τά πράγματα μπερδεύτηκαν άκόμα 
περισσότερο, όταν παρουσιάστηκε άκόμα 
ένα ς ...  .πατέρας, πού μέ τή σειρά του 
βγήκε κ ι’ α ύ τό ς ... .λάθος.

Μιά τ ρ ίτ η ...  .προσφορά πατρότητος, 
μέ τή βοήθεια τής 'Υποδιευθύνσεως ’Ασ
φαλείας Προαστίων Πρωτευούσης, άπό 
τή ’Αθήνα αύτή τή φορά, έκανε τήν εμφά
νισή της, μέ περισσότερα θετικά στοιχεία 
καί άποδεικτικές ενδείξεις. Οί άνδρες 
τής Διευθύνσεως Έγκληματολογικών 
Υπηρεσιών, στή προσπάθειά τους νά 

ελέγξουν συγκριτικά όλα τά νέα στοιχεία, 
εξετάζουν τά  δακτυλικά άποτυπώματα 
πού πάρθηκαν άπό άντικείμενα τοϋ σπιτιού 
στό οποίο ζοϋσε, σύμφωνα μέ τις νέες

604



ΜΝΗΜΗ T O N  H P H O N  Τ Η Σ  Χ Α Α Α Ν Δ Ρ Ι Τ Σ Α Σ
Σώματος, πού μέ τή θυσία σας υπακού
σατε στην αγωνιώδη έκκληση τής πα
τρίδας, σας διαβεβαιώνουμε δτι γιά τή 
θυσία σας, μυριόστομοι θ’ άναπέμπωνται 
οί ύμνοι από τά χείλη των έλεύθερων 
ανθρώπων, γιατί μέ τή θέλησή σας προ
τάξατε τά στήθη σας σάν όχύρωμα τής 
λευτεριάς καί προσφέρατε τή ζωή σας 
θυσία στό θυσιαστήρι τού Έθνους. Ή  
θυσία σας αύτή δέν πήγε χαμένη. Σήμερα 
ή γαλανόλευκη κυματίζει έλεύθερη καί 
στολίζει τά βουνά καί τά γαλάζια πέλαγα 
τής ένδοξης πατρίδας. . . ».

Στή συνέχεια έγινε έπιμνημόσυνη δέη
ση στό 'Ηρώο των πεσόντων καί ακολού
θησε κατάθεση στεφάνων άπό τούς έπι- 
σήμους καί έκπροσώπους των άρχών. 
Στις έκδηλώσεις τής 30ής έπετείου τής 
μάχης τής Χαλανδρίτσας, παρέστησαν, 
ό Α'. ’Επιθεωρητής Χωροφυλακής 'Υπο
στράτηγος κ. Κων]νος Τσίντζος, ό Βου
λευτής κ. Νικ. Πατρώνης, ό Στρατιω
τικός Διοικητής Πατρών Ταξίαρχος κ. 
Κορδάτος, ό Νομάρχης Άχαΐας κ. Νικ. 
Χάνος, ό ’Ανώτερος Διοικητής Χωροφυ
λακής Δυτ. Ελλάδος Ταξίαρχος κ. Βασ. 
Μιχαήλ, ό Διοικητής τής 116 Πτέρυγας 
Μάχης Σμήναρχος κ. Ίωάν. Τσίρκας, 6 
'Υποδιοικητής τής Α.Δ.Χ. Δυτ. Ελλά
δος Συντ]ρχης κ. Παν. Κολοβός, ό Διοι
κητής Χωροφυλακής Άχαΐας Συντ]ρχης 
Ίωάνν. Σπηλιόπουλος, ό Γενικός ’Αστυ
νομικός Διευθυντής Πατρών κ. Γεώρ. 
’Ακριβός, άλλοι έπίσημοι, ό έπιζών τής 
μάχης κ. Παν. Σχίζας, συνταξιούχος Ε 
νωμοτάρχης καί πλήθος κόσμου.

Φωτογραφικά στιγμιότυπα άπό 
την επιμνημόσυνη δέηση προς 
τιμήν τών πεσόντων στην μάχη 
τής Χαλανδρίτσας τον ’Ιούλιο 
τον 1948 και άπό την κατάθεση 
στεφάνου στό κενοτάφιο τών ηρώων 
εκ μέρους τοϋ ’Επιθεωρητοϋ τή; 
Α '. Έπιθεωρήσεως Χωροφυλακής 
Υποστρατήγου κ. Κων~\νον 
Τζίντζου που παρέστη στις έορ- 
ταστικές έκδηλώσεις έκπροσωπόν- 
τας τό Σώμα τής Χωροφυλακής.

καταθέσεις. Πραγματικά, ή δακτυλοσκό- 
πηση ταυτίζει τά άποτυπώματα καί τον 
κάτοχό τους καί άκολουθεϊ ή άναγνώριση 
άπό τον πατέρα καί τή γιαγιά, μέ την 
όποια ζοϋσε ή 1 άχρονη Δέσποινα Μαρου- 
λακάκη, άπό τήν ’Αθήνα, πού δπως άπο- 
δείχτηκε, έφευγε συχνά, μέ προορισμό 
τήν περιπλάνηση, άπό τό σπίτι της. Σ ’ 
αυτές τις περιπλανήσεις άλλαζε συχνά 
τά ρούχα της, εξαφανίζοντας αύτά μέ τά 
όποια έφευγε, γιά  νά μην άναγνωριστεϊ 
άπό τήν ’Αστυνομία.

Στη προανάκριση άποκαλύφθηκαν κ ι’ 
άλλα στοιχεία γιά τή ζωή της, στοιχεία 
πού προβληματίζουν τον καθένα, όταν 
άναλογιστεϊ ποιους δρόμους μπορεί ν’ 
ακολουθήσει μιά κοπέλλα, χωρίς μάνα, 
όταν έγκαταλειφθεϊ λίγο πριν τήν εφηβεία 
άπό τό πατέρα της, νά ζεϊ μόνη — έστω 
μέ τή γιαγιά της — κάπου στό κέντρο τής 
’Αθήνας, άπροστάτευτη άπό τις διαβρώ
σεις τοϋ σύγχρονου κοινωνικού περιβάλ
λοντος τών μεγαλουπόλεων.

Τό «’Άουντι» πού σκοτώ νει... 
τον σκύλο

Ή  συνέχεια καί τό τέλος ταυτόχρονα 
γράφτηκε σέ κάποιο άπό τά συνεργεία 
επισκευής αυτοκινήτων τής Θεσσαλονί
κης, όπου εκτοπίστηκε άπό τούς άνδρες 
τοϋ Τμήματος τής Τροχαίας Προαστίων 
Θεσσαλονίκης, ένα «Ά ουντι» μέ σημάδια 
συγκρούσεως στά ύποπτα σημεία. Μ’ 
έκπληκτική ταχύτητα άναζητήθηκε καί 
βρέθηκε ό δδηγός καί κάτοχός του Δημ. 
Χατζηθεοφάνους, 60 χρόνων, άπό τή 
Ξάνθη, έμπορος, μόνιμος κάτοικος Βιέν
νης, πού άρνήθηκε τήν ένοχή του, ύπο- 
στηρίζοντας δτι χτύπησε κ άπο ιο .. . .σκυλί, 
πού βρέθηκε στό δρόμο του.

"Ομως, στό σημείο πού υπέδειξε, ούτε 
χτυπημένο σκυλί βρέθηκε, ούτε ίχνη. Λ ί
γο μετά, ομολόγησε δτι τό σκυλί ήταν ή 
άγνωστη κοπέλλα καί δτι δέν σταμάτη
σε γιατί φοβήθηκε τις επιπτώσεις.

Ή τ α ν  τροχαίο άτύχημα. "Ενα άτύχημα 
πού κατέληξε σέ έγκλημα, μέ τή σιωπηλή 
βοήθεια τού νεαρού συνοδού τής νέας, μιά 
κ ι’ έγκαταλείφθηκε κ ι’ άπό τούς δυό. 
"Ενα τροχαίο άτύχημα, δπου ή άσυνει- 
δησία δύο άνθρώπων μίλησε μέ τήν πιό 
άπάνθρωπη γλώσσα. Τήν εγκατάλειψη 
πάνω στήν άσφαλτο ένός πτώματος ή — 
ποιος ξέρει — ένός άνθρώπου πού ψυχορ
ραγούσε. Δέν έχει σημασία ποιο ήταν τό 
θύμα. ’Εκείνη τή στιγμή ήταν μόνο άν
θρωπος, ένας άνθρωπος πού έστω καί 
νεκρός είχε τήν άνάγκη μιας άνθρώπινης 
συμπόνοιας. Ε ίχε, δμως, τήν άτυχία — 
ατυχία πού τό συνόδευε σ’ δλη τή λιγό— 
χρονη ζωή του — εκείνη τή μοιραία στιγμή 
νά μή βρεθούν δίπλα του άνθρωποι, 
ά λλά .. . .

Ό  Ρ ε π ό ρ τ ε ρ
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ΟΓΔΟΝΤΑ Άνθυπασπιστές τής Χωροφυλα
κής αποφοίτησαν πρόσφατα άπό τή Σχολή 
Επαγγελματικής Μετεκπαιδεύσεως Άνθυπα- 

τ0  ̂ Σώματος, διάρκεια ένός χρόνου, 
πού εχει σκοπό τή προετοιμασία των Άνθυπα- 
σπιστών γιά τή προαγωγή % τους στό βαθμό 
τού ’Ανθυπομοιράρχου. Τά πτυχία στους μετεκ- 
παιδευθέντες Άνθυπασπιστές έδωσε κατά τή 
διάρκεια ειδικής τελετής στις Σχολές Χωροφυ
λακής Αθηνών, ό Α' Ύπαρχηγός του Σώματος 
Υποστράτηγος κ. Σωτ. Πουλόπουλος. Στήν τε

λετή παρέστησαν οί Α' καί Γ  Επιθεωρητές 
Χωροφυλακής Υποστράτηγοι κ.κ. Κων]νος 
Τσίντζος καί Αθ. Μελιντζής, ό Διοικητής τής 
Σ.Ο.Χ. Ταξίαρχος κ. Λουκάς Φωτόπουλος καί 
ο Διοικητής τής Σ.Α.Χ. Συνταγματάρχης κ. 
Σπ. Φτερνιάτης ό όποιος καί μίλησε κατά τήν 
διάρκεια τής τελετής πρός τούς άποφοιτή- 
σαντες. Τόν κ. Φτερνιάτη αντιφώνησε έκ μέρους 
των Άνθυπασπιστων ό ’Αρχηγός τής μετεκπαι- 
δευθείσης σειράς. Επίσης χαιρετισμό απεύθυνε 
καί ό κ. Α'. Ύπαρχηγός, ό όποιος εύχήθηκε 
υψηλές έπιδόσεις σ’ όλους τούς τομείς.

ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ 18 ’Αστυνομικών καί ’Επι
στημόνων τού Πανεπιστημίου τοϋ Λός Άντζελες 
τής Καλιφόρνιας τών Η.Π.Α., ήόποία πραγματο
ποιεί έκπαιδευτικό ταξίδι, έπισκέφθηκε τόπερασ
μένο μήνα τή χώρα μας, όπου ένημερώθηκε γιά 
τή δομή καί τή λειτουργία τής Χωροφυλακής, 
τά προβλήματα άοτυνομεύσεως καί τή δραστη- 
ριότητά της καί γιά άλλα σχετικά θέματα. Κατά 
τή διάρκεια τής παραμονής τους στήν Ελλάδα, 
οί Αμερικανοί, έπισκέφθηκαν τό Αρχηγείο 
Χωροφυλακής, όπου τούς ύποδέχτηκε ό Α ρχη
γός του Σώματος, οί Ύπαρχηγοί καί ό Α' 
’Επιθεωρητής. Ό  έπικεφαλής τής όμάδας Καθη
γητής κ. Γκρέϊς, πρόσφερε στον Αρχηγό Χω- 
φυλακής Αντιστράτηγο κ. Μιλτ. Άργιάννη. 
αναμνηστική πλακέττατής Αστυνομίας τοϋ Λός 
Αντζελες καί ό κ. Αρχηγός Άγαλματίδιο τοϋ 
Αχιλλέα. Στή συνέχεια οί ’Αμερικανοί έπισκέ

φθηκαν τις έγκαταστάσεις τής Χωροφυλακής 
στήν Άμυγδαλέζα καί αργότερα τις Σχολές 
Χωροφυλακής καί τή Διεύθυνση τών Έγκλη- 
ματολογικών Υπηρεσιών.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ στή Πάτρα, μίλησε στή Λέσχη 
Χωροφυλακής, πρός τούς άνδρες τών Υπηρε
σιών τής έδρας τής Άνωτέρας Διοικήσεως Χω
ροφυλακής Δυτικής Ελλάδος, ό Α' Επιθεωρη
τής τοϋ Σώματος Υποστράτηγος κ. Κων]νος 
Τσίντζος, σχετικά μέ τή δραστηριότητα τών 
Υπηρεσιών, τά καθήκοντα τών άνδρών, τήν 

άνάπτυξη τών σχέσεων φιλίας καί συνεργασίας 
άέ τούς πολίτες, καθώς καί γιά τούς σκοπούς 
καί τις έπιδιώξεις τού Σώματος, γιά τή τέλεια 
έκπλήρωση τής άποστολής τής Χωροφυλακής 
καί τήν προσφορά ύπηρεσιών πρός τόν έλλη- 
νικό λαό. Στήν όμιλία τοϋ Α’ Έπιθεωρητοϋ 
παρέστησαν ό Ανώτερος Διοικητής Χωροφυλα
κής Δυτικής Ελλάδος Ταξίαρχος κ. Βασ. Μι
χαήλ καί ό Διοικητής τής Διοικήσεως Χωροφυ
λακής Άχαΐας Συνταγματάρχης κ. Σπηλιόπου- 
λος. Στή φωτογραφία ό Α' ’Επιθεωρητής Χω
ροφυλακής Υποστράτηγος κ. Κων]νος Τσίν
τζος κατά τή διάρκεια τής όμιλίας του πρός τούς 
άνδρες τής Α.Δ.Χ. Δυτικής Ελλάδος.
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ΤΟΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ μήνα στό ξενοδοχείο 

«Μάτι» τοΟ 'Αγίου Άνδρέα ’Αττικής, έγινε 
ή έτήσια συνεστίαση τοϋ 'Ομίλου Φίλων Χωρο
φυλακής 'Αγίας Παρασκευής, στήν όποια παρα- 
κάθησαν ό Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. 
Άναστ. Μπάλκος, ό ’Αρχηγός Χωροφυλακής 
’Αντιστράτηγος κ. Μιλτ. Άργιάννης, ό Α’ 
Ύπαρχηγός τοϋ Σώματος 'Υποστράτηγος κ. Σωτ. 
Πουλόπουλος, ό Άναπλ. Νομάρχης ’Ανατολι
κής ’Αττικής κ. Κωβαΐος,άλλοιπροσκεκλημένοι 
καί μέλη τοϋ 'Ομίλου. Κατά τή διάρκεια τής 
συνεστιάσεως μίλησε ό Πρόεδρος τοϋ 'Ομίλου 
κ. Σαπουνάκης, ό όποιος έξήρε τή προσφορά 
των άνδρών τής Χωροφυλακής στή διατήρηση 
τής Τάξεως καί τής ’Ασφαλείας τής χώρας, αλλά 
καί στήν άνάπτυξη τοϋ κοινωνικού καί πολιτι
στικού έπιπέδου καί τόνισε τήν υποχρέωση των 
πολιτών γιά τή συμπαράστασή τους στό έργο 
των άνδρών τής Χωροφυλακής. Ή  βραδυά έκλει
σε μέ έκτέλεση καλλιτεχνικού προγράμματος 
άπό γνωστά μουσικά άθηναϊκά συγκροτήματα. 
Στή φωτογραφία στιγμιότυπο άπό τή συνεστία
ση.
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ΕΞΗΝΤΑ ’Ανώτεροι ’Αξιωματικοί Υπηρε
σιών Χωροφυλακής τής Μακεδονίας, παρακο
λούθησαν πρόσφατα τις έργασίες δύο σεμινα
ρίων έπιμορφώσεως στήν Εταιρία Μακεδονι
κών Σπουδών, σχετικά μέ τις διατάξεις καί τό 
πνεύμα τοϋ Συντάγματος τής Χώρας καί τις σχέ
σεις τών όργάνων τής Πολιτείας μέ τούς Πολί
τες καί τις άρχές άπό τις όποιες διέπονται. 
Στά σεμινάρια δίδαξαν οί Βουλευτές κ.κ. Βου- 
δούρης, Κατοαούνης καί Παπαθεμελής, ό Νο
μάρχης Θεσσαλονίκης κ. Πυλαρινός, οί πρώην 
Βουλευτές κ.κ. Μανάβης, Μουτζάλας καί Λά- 
σκαρης, οί καθηγητές τοϋ Άριστοτελείου Πα
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ.κ. Βαβοϋσκος, 
Κανάτσιος, Μάνεσης, Εύρυγένης,Τσιλιγιάννης, 
Ξηροτύρης, ό πρώην Γενικός Γραμματέας τού 
'Υπουργείου Βορείου Ελλάδος, κ. Μαρινάκης, 
ό βοηθός καθηγητής τοϋ Πανεπιστημίου Δικη
γόρος κ. Ζηκόπουλος καί ό Άντ]ρχης τού Μη
χανικού κ. Καραμανέας. Στή φωτογραφία στι
γμιότυπο άπό τή διάλεξη τοϋ Καθηγητοϋ κ. 
Βαβούσκου, στήν αίθουσα τής Εταιρίας Μα
κεδονικών Σπουδών.

ΠΡΟ ΤΙΜΗΝ τών πρόσφατα άποχωρησάν- 
των τοϋ Σώματος τής Χωροφυλακής καί τών 
νεοπραχθέντων ’Αξιωματικών τής περιοχής Θεσ
σαλονίκης, ό "Ομιλος Φίλων Χωροφυλακής 
Θεσσαλονίκης, πραγματοποίησε συνεστίαση 
κατά τή διάρκεια τής όποιας ό Πρόεδρος τού 
'Ομίλου κ. Σιώπης άπένειμε άναμνηστικές πλα- 
κέττες στούς άποχωρήσαντες άνδρες τοϋ Σώματος 
καί βράβευσε, μέ τήν άπονομή έπίχρυσης άνα- 
μνηστικής πλακέττας τό μαθητή τής Γ’ Λυκείου 
κ. Σταΰρο Θεοδωράκη, γιό Άντ]ρχου Χωροφυ
λακής, γιά τις έξαιρετικές έπιδόσεις του στά 
γράμματα. Συγκεκριμένα ό βραβευθείς, ό όποιος 
προήχθη στή Γ' Λυκείου μέ γενικό βαθμό 19 
καί 11 ] 13, έχει κερδίσει ύποτροφίες δωρεάν 
φοιτήσεως άπό έπτά ξένα πανεπιστήμια, είναι 
κάτοχος άνωτέρων πτυχίων ’Αγγλικής καί Γαλ
λικής γλώσσας, έχει πρωτεύσει δύο φορές 
(1977 καί 1978) σέ Πανελλήνιους Διαγωνισμούς 
τής Μαθηματικής Εταιρίας, είναι κάτοχος πτυ
χίου άκορντεόν τοϋ ’Εθνικού Ωδείου ’Αθηνών 
καί έχει τύχει πολλών τιμητικών διακρίσεων άπό 
έλληνικά καί ξένα ’Εκπαιδευτικά 'Ιδρύματα.




