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χρόνια αργότερα, τό 1918 έ'λαβε μέ
ρος στον Α'. Παγκόσμιο Πόλεμο 
καί στο Μακεδονικό Μέτωπο. Στα 
δύσκολα χρονιά που άκολουθοΰν, 
νεαρός αξιωματικός τοΰ 'Ιππικού,’ 
παίρνει μέρος στη Μικρασιατική 
Εκστρατεία και διακρίνεται σ’ όλες 

τιζ Γαχες μέχρι του ποταμού Σαγ- 
γαριου, καθώς και στις επιχειρήσεις 
της ’Ανατολικής Θράκης.

Ο Β \ Παγκόσμιος Πόλεμος τον 
βρίσκει στην πρώτη γραμμή. Στά 
χιονισμένα  ̂βουνά της Πίνδου καί 
της Κλεισούρας, γράφει σελίδες απα
ράμιλλης ανδρείας. Την άνοιξη του 
1941 παίρνει μέρος στις μάχες εναν
τίον των Γερμανών εισβολέων, στο 
Πισωδερι και στη Καστοριά καί 
λίγο άργότερα ακολουθεί τά Στρα- 
ιίωτικα Τμήματα στή Μέση ’Ανα
τολή.

Σ Ο Λ Ω Ν  ΓΗ ΙΝ Η Σ
ΤΟ ΠΡΩΙ τής Κυριακής, 22 

'Οκτωβρίου, τελέσθηκε στον 'Ιερό 
Ναό των 'Αγίων Θεοδώρων του 
Α'. Νεκροταφείου’Αθηνών, ’Αρχιε
ρατικό Μνημόσυνο για τις σαράντα 
μερες απο τό θάνατο του Στρατη
γού Σόλωνα Γκίκα.

Στο μνημόσυνό χοροστάτησε ό 
Σεβασμιο^τατος Μητροπολίτης Έ -  
λασσονος κ. Σεβαστιανός καί παρέ- 
σεησαν, έκτος άπό τά μέλη τής οικο
γένειας τοΰ Στρατηγού, ό 'Υπουρ- 
γός Δημοσίας Τάξεως κ. Άναστ. 
Μπάλκος, ό ’Αρχηγός Χωροφυλα

κής ’Αντιστράτηγος κ. Μιλτ. Ά ρ- 
γιάννης, ό ’Αρχηγός ’Αστυνομίας 
Πόλεων κ. X. Παπαγεωργίου, οι 
Α καί Β'. 'Τπαρχηγοί Χωροφυ
λακής 'Υποστράτηγοι κ. κ. Σωτ. 
Πουλοπουλος καί Γεώργ. Μανω- 
λάκος, ό Α'. Επιθεωρητής Χωρο
φυλακής ‘Υποστράτηγος κ. Κων
σταντίνος Τσίντζος, ό Β'. Ύπαρ- 
χηγός ’Αστυνομίας Πόλεων κ. X. 
Καραθανάσης, πολλοί ’Ανώτατοι κι’ 
Ανώτεροι ’Αξιωματικοί τών Σω 

μάτων ’Ασφαλείας κ. ά.
Επίσης παρέστησαν πολλοί φίλοι 

και συνάδελφοι τού αείμνηστου Στρα
τηγού, μεταξύ τών όποιων ό 
πρώην ’Αρχηγός ’Ενόπλων Δυνά
μεων Στρατηγός έ. ά. κ. Διον. 
Αρμπουζης και ο Αντιστράτηγος 

κ: Κ,· Κ̂ατσ!·μ[χας, Δ ]τής τής Σχο
λής ’Εθνικής Άμύνης.

Ο Σόλων Γκίκας γεννήθηκε τό 
1898 στά Τρίκαλα. Τό 1916 είσή- 
χθη στή Σχολή Εύελπίδων, ενώ δυο

Στήν Ελλάδα γύρισε αμέσως 
μετά την απελευθέρωση γιά νά προσ
φέρει τις υπηρεσίες του στο σκληρά 
δοκιμαζόμενο Έθνος, άντιμετωπί- 
ζον.ας τους κομμουνιστοσυμμορί- 

'κατα τα Δεκεμβριανά στο Γου
δί, ια Τουρκοβουνια και τό Κριεκούκι 
καί κατά τή περίοδο τού ' 1946— 
1949 στις επιχειρήσεις τής ’Ηπεί
ρου, Πελ]νησου, Νοτ. Πίνδου καί 
Βίτσιου.

Τό 1956 ή σταδιοδρομία τού ένδο
ξου καί σεμνού στρατιώτη κλείνει. 
’Αποστρατεύεται σάν ’Αντιστράτη
γος — ’Αρχηγός τού Γενικού '’Επι
τελείου Στρατού, ένώ ή Πολιτεία 
τού απονέμει τον ισόβιο τίτλο τοΰ 
Επίτιμου ’Αρχηγού Γ.Ε.Σ.

"Ομως ό αγώνας τοΰ Στρατηγού 
Γκίκα δεν σταματάει έδώ. Οι προσ
φορές του συνεχίζονται στά ειρη
νικά πεδία τής ζωής τού τόπου. Μέ

τον ακέραιο χαρακτήρα του καί τή 
φωνή τού χρέους γιά οδηγό, άπο- 
φασιζει νά πολιτευτεί. ’Έτσι τό 
1958 εκλέγεται Βουλευτής ’Αθη
νών καί άναλαμβάνει τό 'Υπουργείο 
Συγκοινωνιών καί Δημοσίων "Ερ
ίων. Το 1961 εκλεγεται καί πάλι 
Βουλευτής καί διατηρείται ώς 'Υ
πουργός Συγκοινωνιών καί Δημο- 
σίων έργων, μέχρι τις 17-11-1961, 
<ι.ού τό Ίπουργεΐο διαχωρίζεται. 'Ο 
Σόλων Γκίκας άναλαμβάνει τό 'Υ
πουργείο Δημοσίων ’Έργων. Στις 
εκλογές τής 3ης Νοεμβρίου τοΰ 
1963 εκλεγεται καί πάλι Βουλευτής 
’Αθηνών.^ Στις 24 ’Ιουλίου τοΰ 
1974 αμέσως μετά τήν μεταπολί
τευση αναλαμβάνει τό 'Υπουργείο 
Δημοσίας Ταςεως. Σάν 'Υπουργός 
Δημοσίας Ταξεως, ό Στρατηγός 
Γκικας, δικαιώνει τις προσδοκίες 
όλων. Δίνει ολο του τον εαυτό γιά 
• ην κροοόο των Σωμάτων ’Ασφα
λείας, εμφυσωντας τήν εμπιστο
σύνη στους άνδρες τους, πού (απερί
σπαστοι συνεχίζουν τό κοινωνικό 
τους έ'ργο.

Στις εκλογές τής 20ης Νοεμ
βρίου τού 1977, άναδεικνύεται Βου
λευτής  ̂ Επικράτειας, παραμένον- 
τας πολύτιμος συνεργάτης τής Κυ- 
βερνησεως με τήν σύνεση καί τήν 
ακεραιότητα που τον διέκρινε.

_’Αλλά αυτός ό μεγάλος, πού ύ- 
πήρξε εξαίρετος καί σάν άνθρωπος 
και σαν στρατιώτης, όπως χαρα- 
κτηριστικα είπε ό Πρωθυπουργός 

Κων ]νος Καραμανλής, τό πρωί 
ι7)ζ 8/]ς Οκτωβρίου, άφησε τή 
στερνή πνοή του, καί κίνησε γιά τό 
μεγάλο ταξίδι τής αΐωνιότητος.

Πίσω άφησε μια ιστορία, μιά 
πορεία ανηφορική που θά μένει σάν 
φάρος να φωτίζει ολους τούς μεγά
λους αγώνες καί νά όριοδείχνει τούς 
δρόμους τής τιμής.

Στη φωτογραφία στιγμιότυπο 
άπό τό μνημόσυνο στον τάφο τού 
άείμνηστου Στρατηγού.
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Οι Υ π η ρεσ ίες  
’Αγορανομίας της  
Χωροφυλακής προσ
φέρουν πολύτιμο  
κοινωνικό έργο γιά  
τήν προστασία τοϋ 
καταναλωτή, όσον 
αφορά τήν ποιότητα  
και τις τιμές τών 
τροφίμων. Σ τιγμ ιό 
τυπα άπό τήν δρασ
τηριότητα τών Υ 
πηρεσιών ’Αγορανο
μίας παρουσιάζει τό 
εξώφυλλο.

\

*

ε ί ν α ι έπιφορ- 
δΰσκολο έργο 

κοντό τόν μό-

*

δ υ ο_λ ο γ ι α_α π ο_τη_ςυνταξη
*

Σ’αύτή τήν έκδοση τό περιο
δικό, άσχολείται διεξοδικό 

μό τήν ’Αγορανομία.ΤΗταν κάτι ποΰ 
ελλειπε και ποΰ άπό καιρό τό θεω
ρούσε άναγκαίο.Τοΰτο γιατί επρεπε 
ό άναγνώστης νό πληροφορηθεί υ
πεύθυνα καί σωστό όλη τή ποικιλό
μορφη δραστηριότητα ^τών άνδρών 
τής Χωροφυλακής,ποΰ 
τισμόνοι μ ’αυτό τό 
καί νό γνωρίσει άπό 
χθο τους.

Οί άνδρες των'Υπηρεσιών τής 
’Αγορανομίας, παρακολουθούν 

άθόρυβα καί μεθοδικό τή διαμόρφω
ση των τιμών των καταναλωτικών Α
γαθών καί τή νομιμότητα των συν
αλλαγών μεταξΰ τών καταναλωτών 
καί τών πωλητών.Αύτή ή παρακολού
θηση απαιτεί μεγόλη πείρα καί ει
δίκευση . άποσκοπεί δό,όχι στή δίω
ξη τών εμπόρων^άλλό στή προστασία 
τοΰ καταναλωτου.
cYp Πρόπει νό γίνει συνείδηση 

όλων τών καταναλωτών, ότι 
καθήκον τους νό βοηθούν τό 
τών άνδρών τής ’Αγορανομίας, 

οίκοδομώντας,έτσι, συνθήκες έντι
μης συναλλαγής καί συμβόλλοντας 
συνειδητό στή διατήρηση τής στα
θερής οικονομικής ζωής τοΰ τόπου 
μας.Αυτό άλλωστε τό τελευταίο,ει- 
ναι ύποχρόωση κόθε πολίτη.

Μό τις σκύψεις αυτός γιό 
γνώμονα, ξεκίνησε τό περιο

δικό αυτή τή παρουσίαση τής δρα
στηριότητας τών 'Υπηρεσιών ’Αγο
ρανομίας Χωροφυλακής, πιστεύοντας 
καί ότι ταυτόχρονα έκπληρώνει, κι’ 
ενα χρόος άπόναντι στοΰς άνδρες 
τους, μιό ήθική, δηλαδή,δικαίωση 
τής προσφοράς τους,τής τόσο πολύ
τιμης γιό τή κοινωνία καί τό τόπο 
μας γενικότερα.

"Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ"

είναι
έργο

*
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T O
TON ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ μήνα διαβάσαμε στις εφη

μερίδες μια δυσάρεστη είδηση, για πέντε παιδάκια, 
πού καταπλακώθηκαν άπό τά χώματα, ένώ έπαιζαν 
σέ κάποιο οικόπεδο της γειτονιάς τους, στο Γαλάτσι 
της ’Αθήνας. Τό ένα άπ’ αύτά, άφησε κάτω άπό τά 
χώματα τή στερνή πνοή του καί κίνησε για τό ταξίδι 
των ουρανών, πριν άκόμα χαρεΐ έστω καί λίγο τή ζωή.

Τά άλλα τέσσαρα έζησαν. Έζησαν, άφοΰ πρώτα έδω
σαν τή μάχη, για τή ζωή τους, δυο—τρεις γείτονες 
πού άντιλήφθηκαν τό άτύχημα. Πρώτος άπ’ όλους 
πήδησε στο σκαμμένο οικόπεδο, ένας τριαντάρης άν- 
δρας, μ’ άδρά χαρακτηριστικά καί λεβέντικο παράστη
μα. Ρίχτηκε πάνω στά πεσμένα χώματα όπου μέ τά 
χέρια καί τά νύχια του, άρχισε μιά δραματική πάλη 
μέ τά δευτερόλεπτα του θανάτου πού ζύγωνε.

Μέ τις χούφτες του πέταγε τό χώμα, μέ τό κορμί 
του έσπρωχνε τις πέτρες. ΤΗταν έναγώνιο τό πάλεμα 
γιά νά κρατήσει τή ζωή καί νά χαρίσει στά παιδιά τή 
ζεστασιά της. Οί στιγμές πού κυλούσαν πιο γρήγορα 
άπό κάθε άλλη φορά, έφερναν τήν άνάσα τής καταστρο
φής όλο καί πιο κοντά. Κι’ εκείνος, μόνος στήν αρχή, 
όλο κι’ έχωνε πιο βαθειά τά χέρια του στούς χωμάτι
νους σωρούς τού θανάτου, όλο καί πιο πολύ πλησίαζε 
τά παιδάκια, πού θαμμένα κυριολεκτικά στ’ άσφυκτικό 
σκοτάδι, γεύονταν τήν σκληρότερη εμπειρία τής ζωής.

Λίγο μετά, τό πήδημά του τ’ άκολούθησαν κι’ άλ
λοι. 'Η προσπάθεια έγινε συλλογική καί τά τέσσερα 
μικρά άγγελούδια έπαιρναν τό δρόμο γιά τό Νοσο
κομείο.

’Εκείνος, ό πρώτος πούδωσε τή μάχη γιά τή σωτη
ρία τους, έσπευσε ν’ άπομακρυνθεί, άφοΰ πρώτα σφρά
γισε τήν προσφορά του μέ τό φιλί τής ζωής. Δέν 
πρόλαβε. Οί φακοί τών δημοσιογράφων άποθανάτισαν 
τό πρόσωπό του κι’ οί λειτουργοί τής κοινής γνώμης 
τον έφεραν στήν έπικαιρότητα. Τήν έπομένη μέρα, 
πέρασε στά πολύστηλα άρθρα τών έφημερίδων, στις 
οθονες τής τηλεοράσεως, στά δελτία τού ραδιοφώνου 
κι’ έγινε ό έπώνυμος άνθρωπος πού χάρισε τή ζωή σ’ 
εκείνα τάτυχα παιδάκια.

’’Ετσι μάθαμε κι’ εμείς τ’ όνομά του κι’ ότι ήταν 
Χωροφύλακας. Ό  άνθρωπος πού σέ κείνη τή κρίσιμη 
στιγμή υψώθηκε σωτήρας τών παιδιών, ήταν ό Γιώρ- 
γος ΛΩΛΟΣ, τής Διοικήσεως Τεχνικών Υπηρεσιών 
Χωροφυλακής.

"Ομως τ’ όνομα δέν έχει τόση σημασία, όσο τό τί 
αντιπροσώπευε κείνη τή στιγμή. Τούτο, γιατί εκείνος 
δέν άντιπροσώπευε μόνο τον εαυτό του, άλλά ένα άνώ- 
νυμο καί σιωπηλό σύνολο είκοσιπέντε χιλιάδων άν- 
θρώπων, πού ζεί καί άγωνίζεται γιά τον ίδιο σκοπό, τή 
προάσπιση τής ζωής τού άνθρώπου.

ΚΑΘΕ ΤΟΣΟ, παρόμοια περιστατικά έρχονται 
στο φώς τής δημοσιότητας καί φέρνουν στήν έπικαιρό- 
τητα τούς άνδρες τής Χωροφυλακής. Καί κάθε φορά 
τά ονόματα άλλάζουν. Μένει όμως άμετάβλητη κι’ 
άναλλοίωτη ή προσφορά. Τό όνομα φέρνει τή σφραγίδα 
τού πεπερασμένου, γιά νά μείνει άφθαρτη κι’ άξεπέ- 
ραστη ή έκπλήρωση τού χρέους, όπως άξεπέραστο μέ
νει καί τό δίδαγμα τής άνθρωπιάς. Οί έπώνυμοι ήρωες 
κι’ οί ήθικοί ευεργέτες περνούν γρήγορα στο μεγάλο 
σύνολο τών άνωνύμων αγωνιστών 'καί εκεί συνεχίζουν 
τή πορεία τους. Κι’ όλοι μαζί σφυρηλατούν τό περί
γραμμα τών ανθρώπινων άξιών καί χαρίζουν στή ζω 
τήν ομορφιά πού τής παρέχει.

Ό  άγώνας τους γίνεται 'Ωραίος. ’Αποκτά νόημα ή , 
πάλη τους, μιά πάλη, πού κι’ οί ίδιοι τό ξέρουν, πώς 
δέν θά φτάσει ποτέ στο τέρμα. Θά συνεχίζεται συνο- 
δευόμενος πάντα άπό ταπεινοφροσύνη, μιά ταπεινοφρο
σύνη πού δέν είναι τίποτ’ άλλο παρά ή βαθειά γνώση 
τών ήθικών προσταγών καί τής άτέλειας τ’ άνθρώπου. 
Αύτή ή γνώση τής άτέλειας είναι ή άπάντηση στο ερώ
τημα «γιατί αγωνίζονται».

ΟΙ ΑΝΔΡΕΣ τής Χωροφυλακής δέν είναι οί τέλειοι, 
ούτε οί μεγάλοι άγωνιστές τής άνθρωπότητας. Είναι οί 
άπλοι, οί άνώνυμοι άγωνιστές τού κοινωνικού συνόλου, 
πού έταξαν τούς έαυτούς τους στις επάλξεις τής προστα
σίας τών ανθρώπινων δικαιωμάτων, ύπερασπιζόμενοι 
καθέναν πού άπειλείται άπό άδικες ένέργειες.

Δέν είναι, λοιπόν, οί πιο τέλειοι. "Οταν ξεκίνησαν 
κάποτε, άμούστακα παιδιά, γιά νά πάρουν τό δρόμο 
τής Χωροφυλακής, τό κύριο έφόδιο πού είχαν ήταν ή 
άγνότητα. 'Αγνοί στις σκέψεις, στις προθέσεις, στις 
πράξεις. "Αδολοι. Μέ τό λεβέντικο κύτταγμα τής ζωής, 
πού χαρακτηρίζει όλους τούς άμόλυντους. Μέ τή βα- 
θειά πίστη στήν άξια τής άποστολής, πού διάλεξαν 
γιά δική τους πορεία, στο κύκλο τής ζωής. Μέσα τους 
έφερναν τούς ήθικούς νόμους καί τή φλογερή άγάπη 
γιά τούτο τον τόπο, φυλαχτό πού κληρονόμησαν άπό 
γονιούς τό ίδιο άγνούς. Δεμένοι άρρηκτα μέ τις ρίζες 
τους κύτταξαν άντρίκια τό μέλλον τους κι άναμετρή- 
θηκαν μέ τις άντιξοότητες τού αγώνα, πού άνοίγονταν 
μπροστά τους, γιά τήν .έκπλήρωση τού χρέους, σέ 
μιά άναμέτρηση πού θυμίζει τό Σολωμικό: «'Η δύ
ναμή σου πέλαγο, κ’ ή θέλησή μου βράχος».

«Μέσ’ τ’ "Αγιο Βήμα τής ψυχής» τους, πύργος 
υψώθηκε ό άνθρωπος. Αύτός ό άνθρωπος πού παρου
σιάζονταν ολοένα στά μάτια τους, νά πονά, ν’ άδικήται, 
νά πληγώνεται, νά ραπίζεται, ν’ άπειλήται, νά δολο
φονείται. 'Ο άνθρωπος πού ύποφέρει κι’ άγωνίζεται 
άγώνες λαμπρούς καί τίμιους καί πού άντέχει ή πού
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συνθλίβεται. 'Ο άνθρωπος πού σηκώνει το Σταύρο καί 
βαδίζει τούς δικούς του δρόμους για το Γολγοθά, πού 
άπογυμνώνεται άπ’ τα «ίμάτιά» του καί πού υψώνεται 
σαλπίζοντας την ’Ανάσταση. 'Ο άνθρωπος πού τυλίγε
ται άπό ψυχοπνευματικά σκοτάδια καί γλιστράει στο 
βούρκο της έξαθλίωσης, ό άνθρωπος πού άναρριχιέται 
καί σφιχταγκαλιάζει θανάσιμα αγνές δεντροκορφές κι’ 
ό άνθρωπος πού άδίστακτα άνοίγει δρόμο σωριάζοντας 
γύρω του ερείπια κι’ άφανίζοντας τις άνθρώπινες άξιες 
καί τούς άθώους.

Κι’ αύτός ό άνθρωπος ήταν γι’ αυτόν τό μεγάλο
έος. Γι’ αύτον ρίχτηκε καί ρίχνεται κάθε στιγμή στον 

../·ώνα, έ'ναν άγώνα πού δέν τού γίνεται άσήκωτο βά- 
οος, άλλα πνοή του καί πηγή αισιοδοξίας. Γίνεται ιερός 
καταρράκτης πού χύνεται άπ’ τις πανύψηλες βουνοκορ
φές τού Χρέους, για να ποτίζει καρποφόρα σαν ήρεμο 
καί πεντακάθαρο ποτάμι άργότερα, τ’ άνθισμένα λιβά
δια τής ψυχής του καί νά κοσμεί τή ζωή του μέ την 
ομορφιά πού συνοδεύει τίς δυσβάσταχτες εύθύνες καί 
τις άνηφορικές πορείες.

Σ’ αύτήν τήν άνηφορική πορεία άνάμεσα στο κοινω- 
| νικό σύνολο, ό "Ελληνας Χωροφύλακας προσφέρει άδιά- 

κοπα τό «είναι» του, ένώ παράλληλα καταξιώνει τήν 
μεγάλη ομολογία τού Γκαΐτε, δτι «μόνον έκεΐνος κερ
δίζει τήν ελευθερία του, ό όποιος είναι υποχρεωμένος 
νά τήν κατακτά καθημερινώς», διδάσκοντας τήν από
λυτη πίστη στήν άξια τής ηθικής ελευθερίας τού άνθρώ- 
που, πού χωρίς αύτήν είναι άδύνατη ή έκπλήρωση τού 
χρέους του. ’Αλλά δέν διδάσκει μόνο διδάσκεται κι’ ό 
ίδιος άπό τό κοινωνικό σύνολο, άπό τήν πάλη του γιά 
τήν έπιβίωση καί τήν πρόοδο καί μεστός σέ εμπειρίες 
καί γνώσεις βαδίζει γιά τή δική του ’Ιθάκη», ποδναι 
καί ’Ιθάκη» κάθε κοινωνικού άγωνιστή γιά τό πλη
σίασμα τού άνθρώπου.

Είναι ή ζωή του μιά πορεία πού ολοένα άνεβαίνει κι’ 
άφήνει πίσω της τ’ άχνάρια τής προσήλωσής του στά 
ιδανικά τού ελευθέρου άνθρώπου, σημάδια πού σφρα- 

• γίζονται συχνά, οχι άπό δείγματα αύτοθυσίας, άλλ’ άπ’ 
αύτήν τήν ίδια τήν αυτοθυσία.

"Ομως, γιατί δλος αυτός ό άγώνας κι’ δλες αυτές οί 
προσφορές; Γιατί τόσο ψηλά νά στέκεται στο χρέος καί 
νά καλεΐ μέ «χίλια στόματα;» ’Ίσως γι’ αυτό πού, δπως 
λέγει ό Στρατηγός Μακρυγιάννης τόν παρακίνησε, νά 
γράψει τ’ άπομνημονεύματά του καί νά προσφέρει σέ 
τούτο τόν τόπο τά βιώματά του: «"Οτι, τούτη τή πατρί
δα τήν εχομεν δλοι μαζί καί σοφοί κι’ άμαθεΐς, καί 
πλούσιοι καί φτωχοί, καί πολιτικοί καί στρατιωτικοί, 
καί οί πλέον μικρότεροι άνθρωποι». Καί κάτι άλλο άκό- 
μα. "Ισως γιατί πιστεύουν άδιάψευστα στήν άπόλυτη 
άξια τής έννοιας «εμείς» κι’ όχι στήν έννοια τού «εγώ».

\------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------

ΤΟ ΕΡΓΟ τους, υφάδι—υφάδι, ύφαίνεται, μέ κάθε 
λαχάνιασμα τής ανάσας τους, μέ κάθε βήμα πού χαρά
ζει τό δρόμο γιά τό χρέος. Κι’ είναι έργο πού υψώνεται 
άόρατο καί θέλει τά μάτια τής ψυχής γιά νά φανερωθεί, 
γιατί αυτά καί μόνο αυτά μπορούν νά δοΰν τή λύτρωση 
πού χύνεται σάν βάλσαμο στήν εναγώνια άναζήτηση 
τής ειρήνης. Αυτή τή λύτρωση προσφέρει κάθε 
λεπτό ό "Ελληνας Χωροφύλακας, σάν ύψώνεται ήθικός 
κυματοθραύστης στήν ορμή τού άδικου.

'Ολάνθιστη μά κι’ εύγλωττη ή σιωπή τής καταξιω
μένης πορείας. Συνοδεύει, σάν άγέρας σταματημένος 
άπότομα στά μαλλιά τού άσκητή, κάθε νέο ξεκίνημα 
γιά μιά καινούργια μάχη. Καί κάθε ξημέρωμα δπου 
τό χάραμα τής μέρας σαλπίζει τό εγερτήριο των άν- 
θρώπων, ή ίδια σιωπή φέρνει τούς άντρες πού έταξαν 
τή ζωή τους όριοδείχτη τού χρέους, άντίκρυ στον ίδιο 
τους τόν έαυτό, σ’ ένα αμείλικτο έρώτημα αυτοελέγχου 
γιά τό τί έκαναν, τί δέν έκαναν καί τό τί έπρεπε νά 
κάνουν, μέχρι τήν ώρα εκείνη.

’Αμείλικτο τό έρώτημα καί θέλει θάρρος ή άπάντη- 
σή του. Θέλει άντρίκιο παράστημα τό ζύγισμα τής 
εύθύνης. Καί κάθε πρ<υί πού στο καθρέφτη τής συ
νείδησης άντικρύζουν οί άντρες τής Χωροφυλακής 
τούτο τό έρώτημα, έχουν τό θάρρος νά σηκώσουν τίς 
εύθύνες τους, νά κλείσουν βαθειά μέσα στά φυλλο
κάρδια τους τήν άγάπη καί νά δώσουν τήν υπόσχεση 
γιά άκόμα πιο ψηλά, γιά άκόμα πλατύτερη προσφορά. 
Κι’ αν τούτο τό άντίκρυσμα φέρει στή ζυγαριά τής 
κρίσεως, τής ήθικής καί τού δικαίου, κάποιο λάθος, 
τότε μ’ άκόμα πιο άντρίκια άπόφαση θά ζυγισθοΰν 
οί εύθύνες, γιά νά γίνει τό λάθος πηγή καί άφετηρία 
γιά μιά νέα πορεία προς τό τέλειο.

Πάντα θά υπάρχουν λάθη. Λάθη πού έγιναν σέ 
μιά άτυχη στιγμή, άπό μία άστοχη σκέψη. Λάθη άν- 
θρώπινα, άπ’ αύτά πού δέν έλειψαν ποτέ άπό καμμιά 
άνθρώπινη οντότητα κι’ άπό καμμιά άνθρώπινη πορεία, 
ακόμα κι άπ’ αύτές πού χάραξαν νέους ορίζοντες γιά 
τον κόσμο. Αύτά τά σφάλματα είναι έλάχιστα καί 
δέν έχουν τή δύναμη νά σκεπάσουν τό σύνολο των 
προσφορών, άλλά μόνο νά δείξουν τήν άναγκαιότητα 
γιά περισσότερο άγώνα κι’ άκόμα πιο πολύ έλεύ- 
θερη βούληση καί αύτοσυνειδησία.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΣ ΑΓΩΝΑΣ, είναι τό συνεχώς 
καταξιωνόμενο «πιστεύω» τού "Ελληνα Χωροφύλακα. 
'Η  ατράνταχτη υπόσχεση πού γίνεται τραγούδι σ-cj 
στόμά του, καθώς άτενίζει τόν άπότομο άνήφορο πού 
βαδίζει. 'Υπόσχεση πού ανανεώνεται μέ κάθε άνάσα 
και κάθε κοίταγμα τού ήλιου τού πνευματικού, τού 
ΧΡΕΟΊΣ που προστάζει : ’Ακόμα ψηλότερα.

Ό  π α ρ α τ η ρ η τ ή ς
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Mid Υπηρεσία πού έρ_ 
γάζεται εντατικά,άΒόρυ- 

Βα, μεθοδικά προσφεροντας 
τεράστιο έργο στό κοινωνικό σύνολο

'Η  παρουσίαση τής ζωντανής δραστηριότητας των 'Υπηρεσιών του 
Σώματος πάντοτε μέ τή σφραγίδα τής αλήθειας καί τής ευθύνης—χωρίς 
καμμιά προκατάληψη είναι άπαράβατη άρχή τοΰ περιοδικού , άλλα καί μο
ναδικό κίνητρο για τόν άγωνα των προσφορών του στό άναγνωστικό του 
κοινό .

Είναι γνωστό άλλωστε, δτι οι πόρτες τής Χωροφυλακής είναι πάντα 
άνοιχτές γιά τόν Πολίτη καί δτι ή άγάπη της για τό κοινωνικό σύνολο , είναι 
αύτή πού Εμπνέει καί δίνει τή ψυχική δύναμη γιά τήν άντιμετώπιση κάθε 
προβλήματος . Παράλληλα ή παρουσίαση τής κοινωνικής προσφοράς τής 
Χωροφυλακής, είναι μια προσπάθεια μέ μοναδικό άντίκρυσμα τήν ήθική 
ικανοποίηση Εκείνων πού μοχθούν γιά τήν ήσυχία καί τή τάξη αύτού τού 
τόπου.

Ή  άνατομία αύτή τού μόχθου καί τού κοινωνικού έργου τού Σώματος, 
Εκπληρώνει δύο σημαντικούς σκοπούς. Τήν Ενημέρωση τού κοινωνικού 
συνόλου , γύρω άπό θέματα άρμοδιότητας τής Χωροφυλακής , μέ παράλληλη 
παρουσίαση δλων τών πτυχών τού δρου «Εκτέλεση υπηρεσιακού καθή
κοντος καί Εκπλήρωση τού κοινωνικού χρέους», καθώς καί τήν Ενημέρωση 
τών άνδρών τού Σώματος, πού δέν ετυχε νά υπηρετήσουν στό σύνολο τών 
Υπηρεσιών—ειδικών καί μή—καί ϊσως άγνοούν πολλές άπό τις άρμοδιό- 
τητες καί τις δραστηριότητές τους .

Μ’ αύτές τις σκέψεις ξεκίνησε πριν λίγο καιρό μιά έρευνα —«καμπάνια» 
γύρω άπό τή δραστηριότητα τών 'Υπηρεσιών τής ’Αγορανομίας. 'Ο συντά
κτης τού Περιοδικού Ένωμ)ρχης ”Α γγ. Πετρουλάκης , μέ τή βοήθεια τών 
Χωρ)κων Γεω ρ. Γεροβασίλη καί Κων . Μπίτολα τού Φωτογρ . συνεργείου 
τού ’Αρχηγείου Χωροφυλακής, στήν ’Αθήνα, τού Άνθ)στή Νίκου Εμ μ α 
νουήλ καί τών ’Ενωμοταρχών Χρήστου Φωτιάδη καί Κων)νου Ραυτογιάν- 
νη τού Φωτογραφικού Συνεργείου τής Διευθύνσεως ’Αστυνομίας Θεσσαλο
νίκης, στή συμπρωτεύουσα, άκολούθησε βήμα μέ βήμα τούς άνδρες τών 
δύο μεγάλων 'Υπηρεσιών τής ’Αγορανομίας, γιά νά παρουσιάσει τόν άγώνα 
τους καί τή προσφορά τους στόν "Ελληνα καταναλωτή καί γενικότερα στήν 
οικονομία τής χώρας .

ποια  
ε ίν α ι;

πώ ς
λειτουργεί;

πού
επεμβαίνει;
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ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΑ Ο ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Α ΓΟ ΡΑ Ν Ο Μ ΙΑ  είναι, ή 'Υπηρεσία 
πού έλέγχει τις σχέσεις του καταναλωτή 
καί των καταναλωτικών αγαθών καί 
προστατεύει τή σωστή διακίνηση τοϋ 
εμπορίου. Οί σχέσεις αύτές είναι, ή κα
νονικότητα τής τιμής, τής ποιότητας, 
τής ποσότητας καί όλων τών άλλων προ
διαγραφών, πού καθορίζονται άπό τον 
Άγορανομικό Κώδικα, τις Ά γορανομικές 
’Αποφάσεις, τις Διατάξεις καί τίς ’Εγκύ
κλιους τοϋ 'Υπουργείου ’Εμπορίου καί 
τών έπιτόπιων Νομαρχιών, γιά  τή νόμιμη 
κυκλοφορία καί προσφορά τών άγαθών, 
καθώς καί τή νόμιμη άμοιβή τής παροχής 
ύπηρεσιών.

'Ο  έλεγχος τής ποιότητας τοϋ προσφε- 
ρόμενου είδους, γίνεται μέ δύο τροπους: 
τον επιτόπιο καί τον έργαστηριακό έλεγχο, 
πού γίνεται μέ δειγματοληψία και απο
στολή τοϋ εϊδουςστό χημικό έργαστήριο, 
γιά  τήν άνάλυση καί διαπίστωση τής 
κανονικότητάς του η όχι.

'Ο  έλεγχος τής τιμής άκολουθεϊ ειδικές 
διαδικασίες, άνάλογα μέ τήν κατηγορία 
στήν όποια έχει ένταχθεϊ τό προσφερό- 
μενο είδος. "Ολα τά προσφερόμενα άγα- 
θά καί όλες οΐ παροχές ύπηρεσιών, χωρί
ζονται σέ δυο βασικές κατηγορίες: ΣΕ 
Ο Υ ΣΙΩ ΔΗ  καί Ε Π Ο Υ Σ ΙΩ Δ Η . Ή  τιμή 
τών ’Επουσιωδών δέν ελέγχεται, ούτε 
καθορίζεται άπό Διατάξεις. Διαμορφώ
νεται ελεύθερα, άνάλογα μέ τή προσφορά 
καί τή ζήτηση, καθώς καί τον εμπορικό 
άνταγωνισμό. Ή  ’Αγορανομία όμως,

έλέγχει τά άγαθά πού ύπάγονται στή 
κατηγορία τών ’Επουσιωδών, γιά  τήν 
ποιότητα, τήν ποσότητα (βάρος, μέτρο, 
όγκο, άριθμό), τίς ενδείξεις, τά τιμολόγια, 
καθώς καί γιά άλλες προϋποθέσεις πού 
μπορεί κάποια Διάταξη νά καθορίζει.

Τά ουσιώδη χωρίζονται σέ δύο ύποκα- 
τηγορίες: σέ όσα άνήκουν στήν ’Επάρκεια 
καί σέ όσα άνήκουν στήν ’Ανεπάρκεια. 
Οί τιμές τών πρώτων—«Ούσιωδών έν 
έπαρκεία»—διαμορφώνονται κ ι’ αύτές έλευ 
θερα, μέ βάση τήν προσφορά καί τήν ζή
τηση, άλλά ελέγχονται ώς προς τό άν 
περιέχουν ύπερβολικό κέρδος. Τό ύπερ
βολικό κέρδος, είναι ό οικονομικός όρος 
πού έξάγεται όταν ή τιμή πωλήσεως τοϋ 
άγαθοϋ ξεπερνά τά θεμιτά όρια τοϋ άθροί- 
σματος κόστους καί κέρδους. Τό ίδιο 
ισχύει καί γιά  τήν άμοιβή τής παροχής 
ύπηρεσιών, γιά  τό άντικείμενο πού ύπά- 
γεται σ’ αύτή τή κατηγορία.

Ειδική διαδικασία καθορίζει τόν τρόπο 
έλέγχου τοϋ υπερβολικού κέρδους, τό 
όποιο τελικά καθορίζεται άπό τήν Ά γ ο - 
ρανομική ’Επιτροπή, τής όποιας ή γνώμη 
είναι συμβουλευτική γιά τόν Εισαγγελέα, 
πού θά παραπέμψει τήν περίπτωση στο 
άκροατήριο.

Τά «Ούσιώδη έν άνεπαρκεία» ελέγχον
ται άπό τίς 'Υπηρεσίες ’Αγορανομίας 
τής Χωροφυλακής, γιά  τίς τιμές τους, οί 
όποιες διαμορφώνονται μέ καθορισμένα 
ποσοστά κέρίους ή καί μέ άνώτατες 
τιμές πωλήσεως (διατίμηση). Τόσο τά 
Ούσιώδη πού είναι στήν έπάρκεια, όσο 
καί αύτά πού είναι στήν άνεπάρκεια, 
ελέγχονται—όπως καί τά ’Επουσιώδη— 
καί γιά τήν ποιότητα, τίς ένδείξεις, τήν 
κανονική ποσότητα καί τίς άλλες προϋ

ποθέσεις πού καθορίζει ό Νόμος. Οί ού- 
σιαστικές καί τυπικές προϋποθέσεις καί 
προδιαγραφές, έκτος άπό τήν κανονι
κότητα τής ποιότητας καί τίς ένδείξεις, 
είναι ή έλλειποβάρεια, ή έκδοση τιμολο
γίων άγοράς ή πωλήσεως, οί προϋποθέ
σεις τοϋ Κώδικος Τροφίμων καί Ποτών, 
γιά  τήν ύγιεινή κατάσταση, τήν πληρό
τητα, περιεκτικότητα συστατικών κ.λ.π..

Οί ένδείξεις πού άρίζονται άπό Ά γ ο -  
ρανομικές Διατάξεις, είναι ή άναγρα- 
φή τής—κατά κάποιο τρόπο—ταυτότητας 
τοϋ προϊόντος, δηλαδή, ή έπωνυμία τού 
παρασκευαστοϋ ή άντιπροσώπου ή συ- 
σκευαστοΰ, ό τόπος παραγωγής, τό είδος 
ή καί γιά  μερικά είδη καί ή σύνθεση, τό 
βάρος ή οί διαστάσεις, ό άριθμός έγκρί- 
σεως τοϋ Ά νω τάτου Χημικού Συμβου
λίου ή καί τού Ά νω τάτου 'Υγειονομι
κού Συμβουλίου, γιά  μερικά προϊόντα, 
όπως τά λευκαντικά, άπορρυπαντικά κ.λ.π. 
άλλες ειδικές προδιαγραφές άνάλογα μέ 
τό είδος, πού καθορίζονται μέ λεπτομέ
ρεια άπό τίς σχετικές διατάξεις καί πού 
κάθε κατασκευαστής, έμπορος κ.λ.π. πρέ
πει νά γνωρίζει, πριν διαθέσει στήν άγορά 
ένα προϊόν. Βασική έπίσης ύποχρέωση 
είναι ή άνάρτηση καί τοποθέτηση πινα
κίδων πού δείχνουν τήν ποιότητα, τήν 
προέλευση καί τήν τιμή πωλήσεως τοϋ 
είδους.

'Ό μ ω ς τό περίγραμμα τής ’Αγορανο
μίας είναι άνεξάντλητο, όσο άνεξάντλητο 
είναι τό καταναλωτικό κύκλωμα καί δέν 
είναι δυνατόν νά δοθεί σέ όλο του τό 
πλάτος, παρά μρνο σέ γενικές γραμμές. 
Ή  έρευνα πού άκολουθεϊ είναι μιά πα
ρουσίαση τών κυριοτέρων δραστηριοτή
των τής ’Αγορανομίας, ιδιαίτερα τών
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άγνωστων πτυχώ ν της, όχι τόσο για  
ενημέρωση γύρω άπό θέματα ελέγχου 
καί τυπικής διαδικασίας, όσο γ ια  την 
παρουσίαση τοϋ έργου καί της προσφο
ράς των άνδρών της, μέ τη πίστη ότι 
αύτή ή παρουσίαση 0ά βοηθήσει τις  σχέ
σεις συνεργασίας τοϋ καταναλωτικού κοι
νού μέ τ ις  'Υπηρεσίες ’Αγορανομίας.

ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΑΝ ΔΡΕΣ  ΤΗΣ 
ΑΓΟΡΑΝΟΜ ΙΑΣ

Μ Ε ΣΑ  σ’ ένα αύτοκίνητο της Ύ πο- 
διευθύνσεως ’Αγορανομίας Προαστίων 
Πρωτευούσης, πλάι στο ειδικευμένο συνερ
γείο της, άρχίζει νά γράφεται, βήμα μέ 
βήμα, ή ζωντανή δραστηριότητα μιας 
άπό τις σημαντικότερες 'Υπηρεσίες τής 
Χωροφυλακής, τής ’Αγορανομίας.

"Ενα ρεπορτάζ, πού τρεις μέρες άργό- 
τερα, συνεχίζεται στη συμπρωτεύουσα, 
δίπλα στους άνδρες τής 'Υποδιευθύνσεως 
’Αγορανομίας Θεσσαλονίκης. Έ τ σ ι,  δύο 
ειδικευμένες 'Υπηρεσίες, στά μεγαλύτερα 
εμπορικά κέντρα της χώρας μας, π α 
ρουσιάζουν μπροστά μας τήν έννοια 
«’Αγορανομία», άνατέμνουν τό σύνολο των 
λειτουργιών της καί άποκαλύπτουν τήν 
δραστηριότητά τους, μια δραστηριότητα 
πού εκτείνεται άπό τά πιό μικρά καί 
απλά καταστήματα, μέχρι τά φανταχτερά 
καί πολυτελέστατα νυχτερινά κέντρα, τις 
βιομηχανίες, τις άποθήκες χονδρικού εμπο
ρίου, τις λαϊκές άγορές κ.λ.π.

Βήμα μέ βήμα, λοιπόν, γ ιά  μιά σωστή 
ένημέρωσή τών άναγνωστών. Πολύτιμοι 
βοηθοί σ’ αύτήν τήν έκστρατεία, τά  ρα
διοτηλέφωνα, τά  Κέντρα ’Αμέσου Έ π ε μ -

βάσεως καί ό φωτογραφικός φακός, πού 
ακινητοποιεϊ καί άποθανατίζει στιγμές 
α;ιθ τη δραστηριότητα τών 'Υπηρεσιών. 
"Ολα μοιάζουν μέ γύρισμα κινηματογρα
φικής ταινίας καί εξελίσσονται πολλές 
φορές, τόσο γρήγορα, αστραπιαία μπορεί 
νά^πεϊ κανείς, πού δέν έπιτρέπουν ούτε 
μιας στιγμής καθυστέρηση. "Ετσι κυνη
γώντας _ τήν κατάλληλη στιγμή καί πιό 
συχνά άγνωστες, στούς πολλούς, πτυχές 
τού άγορανομικοϋ έλέγχου καί συμπιέ
ζοντας κάθε χρονικό όριο, πασχίζουμε 
να πλησιάσουμε τή πραγματικότητα, 
μέ μόνη^ φιλοδοξία νά γράψουμε τή μονα
δική αλήθεια πού κλείνει μέσα της ή λέ^η
«Α ΓΟ ΡΑ Ν Ο Μ ΙΑ ». 1

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΣΣΟ ΣΤΟ ΣΧΙΣΤΟ  
ΑΤΤΙΚΗΣ

Π ρωί στον Περισσό κι ή τύχη άρχίζει 
νά μας χαμογελάει. Σ τά  γραφεία 'τής 
'1  ποδιευθύνσεως ’Αγορανομίας Π ροαστί
ων Πρωτευούσης, μιά είδηση γίνεται 
ή άρχή τής «καμπάνιας». ’Από τον Διευ
θυντή τής 'Υπηρεσίας μαθαίνουμε πώ ς 
μιά μεγάλη ποσότητα κονσερβών, πού 
πρόσφατα είχε  είσαχθεϊ άπό τό έξωτερικό 
ύποβλήθηκε σέ δειγματοληπτικό έλεγχο 
καί άποδείχθηκε ότι άποτελοϋνταν άπό 
κονσέρβες έπικίνδυνες γ ιά  τήν ύγεία τού 
ανθρώπου. ’Ακολούθησε μιά σειρά σγε- 
τικών διαδικασιών γ ιά  τή τήρηση όλων 
τών τυπικών νομικών προϋποθέσεων καί 
οί έπικίνδυνα άλλοιωμένες κονσέρβες με
ταφέρθηκαν στο Σχιστό ’Α ττικής γιά  νά 
καταστραφοΰν.

, Φεύγουμε γιά  τό Σχιστό καί στό δρόμο 
η συ^ητηση αφορά τα  τρόφιμα πού πα
ρουσιάζουν  ̂ δείγματα άκαταλληλότητας. 
Τούτο γ ιατί εκτός άπό τις καθαρά υγειο
νομικές ύπηρεσίες, μέ τον έλεγχο τής 
ποιότητας καί τής ύγιεινής καταστάσεως 
των τροφίμων άσχολοΰνται καί οί 'Υ πη
ρεσίες ’Αγορανομίας. Ή  προστασία τής 
υγείας του καταναλωτικού κοινού είναι 
αυτό που επιδιώκει κάθε δραστηριότητα 
τών ανδρών τους, πού μέ τή σύμπραξη 
ύπαλληλων τών 'Υγειονομικών Υ πη ρε
σιών, ’Αστυϊάτρων, Κτηνιάτρων καί άλ
λων ειδικών, παρακολουθούν τήν άπό 
ύγιεινής πλευράς κατάσταση τών ειδών 
τροφίμων.

’Ιδιαίτερα μεγάλη βαρύτητα δίνουν 
στον ελεγχο τών κονσερβών, πού σέ πε
ρίπτωση άκαταλληλότητας καταστρέφον- 
ται, άλλοτε μέ πετρελαίωση—όταν οί πο
σότητες είναι μικρές—καί άλλοτε μέ πολ- 
το ποίηση, παρουσία του υπεύθυνου καί 
τών υπάλληλων πού προβήκαν στήν κατά- 
σχεση.
, Ε πίσης μεγάλη βαρύτητα δίνεται στον 
απο υγιεινής πλευράς ελεγχο τών αλί
παστων πού είσάγονται άπό τό έξωτερικό. 
Παλαιότερα στήν περιοχή τής Ύ ποδιευ- 
θύνσεως ’Αγορανομίας Προαστίων Π ρω 
τευούσης, κατασχέθηκαν καί καταστρά
φηκαν μεγάλες ποσότητες βακαλάου, πού 
κατα τήν έξέταση βρέθηκαν έπικίνδυνες 
για  την υγεία τού καταναλωτικού κοινού.

Στο Σχιστό ’Α ττικής οί άκατάλληλες 
κονσέρβες μεταφέρθηκαν γιά  πολτοποίη
ση. Στό τόπο τής πολτοποιήσεως ήταν 
παρόντες ό Διευθυντής καί άνδρες τής 
Υποδιευθύνσεως ’Αγορανομίας Π ροαστί

ων Πρωτευούσης, ό εισαγωγέας τών



κονσερβών καθώς καί ‘Υπάλληλοί τής 
Υ γειονομικής 'Υπηρεσίας. Μια μεγάλη 
«μπουλντόζα» πέρασε δεκάδες φορές έπά- 
νω άπό τις κονσέρβες μέχρι πού κατα
στράφηκαν τελείως. Ετη ■ συνεχεία, συν
τάχτηκε έπί τόπου, πρωτόκολλο κατα
στροφής των ακαταλλήλων κονσερβών, 
πού προορίζονταν γιά την έλληνική άγορά.

ΣΤΛ ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ ΤΗΣ 
ΑΘΗΝΑΣ

Τό Ραδιοτηλέφωνο είναι στη διάθεσή 
μας. Ζητούμε νά μάθουμε πού βρίσκον
ται τα συνεργεία τής ‘Υποδιευθύνσεως 
’Αγορανομίας Προαστίων Πρωτευούσης, 
γιά  νά παρακολουθήσουμε τον έλεγχο. 
Φεύγουμε μέ κατεύθυνση τά Βόρεια 
Προάστια, γιά  νά συναντήσουμε ένα 
συνεργείο τής ’Αγορανομίας, τήν ώρα που 
διενεργούσε άγορανομικο έλεγχο σέ άρτο- 
ποιεΐο τής ‘Α γίας Παρασκευής.

‘Ο έλεγχος τού άρτου, τής πρώτης 
βασικής τροφής τής χώρας μας, καθώς 
καί τών παρασκευασμάτων του, είναι 
ένα σημαντικό σκέλος τής άγορανομικής 
δραστηριότητας τών ‘Υπηρεσιών καί διε- 
νεργεΐται μέ απόλυτη λεπτομέρεια. Ε λ έ γ 
χεται, έκτος άπό τήν τιμή πωλήσεως, 
το βάρος, ή άναγραφή τής τιμής καυτή ς 
ποιότητας, καθώς καί ό τύπος. Επίσης 
ελέγχεται ή διακίνηση τών άλεύρων 
(έκδοση καί τήρηση τιμολογίων αγοράς 
καί πωλήσεως). Παρόμοιος έλεγχος γίνε
ται καί στά άρτοσκευάσματα. Παράλλη
λα διαπιστώνεται—άπό πλευράς καθαριό
τητας καί ύγιεινής—ή έναποθήκευση καί 
συντήρηση τού άρτου σέ κατάλληλες

προθήκες, πού πρέπει νά πληρούν όλους 
τούς καθορισμένους όρους, σύμφωνα μέ 
τις σχετικές γιά  τά άρτοποιεΐα διατάξεις. 
Γιά τις περιπτώσεις πωλήσεως άρτου 
άπό τά πρατήρια, ισχύουν έπί πλέον όροι 
καί έλέγχεται ή καταλληλότητα τού χώρου, 
ό διαχωρισμός τού άρτου κατά κατηγο
ρία καί ή άναγραφή στις Ενδεικτικές πινα
κίδες τών στοιχείων τού προμηθευτή 
καί τού άριθμοΰ τιμολογίου. ’Επίσης 
έλέγχεται ή άνάρτηση πινακίδων μέ τά 
στοιχεία τών προμηθευτών καί τήν διεύ
θυνση τών άρτοποιείων.

’Από τούς άνδρες τού συνεργείου μα
θαίνουμε ότι οί άγορανομικοί έλεγχοι τού 
άρτου συμπληρώνονται άπό δειγματολη
πτικές έξετάσεις, πού άποσκοποΰν στήν 
έξακρίβωση σωστής έψήσεως, στήν δια
πίστωση τού τύπου καί στήν έξέταση τής 
ύγιεινής καταστάσεως. Πολλές φορές άπο- 
δείχτηκε, μετά άπό δειγματοληψία καί 
χημικό έλεγχο, ή ύπαρξη ξένων ούσιών 
(χρωστικών, χημικών κ .λ .π .) έπιβλαβών 
γιά  τον οργανισμό τού ανθρώπου. Ή  εφαρ
μογή τού νόμου σέ περίπτωση άντικανο- 
νικής διακινήσεως άρτου είναι πάντα αύ- 
στηρή.

Μέ τό ραδιοτηλέφωνο άναζητοΰμε άλλο 
συνεργείο τής ‘Υποδιευθύνσεως ’Αγορανο
μίας Προαστίων, πού δέν άργεϊ νά βρεθεί 
κάπου στο Μαρούσι ’Αττικής. Τρεις 
άνδρες τής ’Αγορανομίας έλέγχουν τά 
ιχθυοπωλεία τής περιοχής. Παρακολου
θώντας τον άγορανομικο έλεγχο τού είδους 
καί τής ποιότητας τών ψαριών, βλέπουμε 
ξεκάθαρα πόση ειδίκευση άπαιτεΐται γιά  
τήν άποτελεσματική προστασία τού κατα
ναλωτικού κοινού, πού ένα μεγάλο του 
σύνολο άγνοεΐ πολλά χαρακτηριστικά δια-

κρίσεως τών διαφόρων ψαριών καί στηρί
ζεται , είτε μ ’ έμπιστοσύνη, είτε μέ άμφι- 
βολία, στήν έντιμότητα τού πωλητή. 
Πολλά είδη ψαριών μέ τις καταπληκτικές 
ομοιότητες πού έχουν μεταξύ τους, άφή- 
νουν άνάλογα περιθώρια γιά  παράνομη 
κερδοσκοπία, όταν ό άγοραστής δέν-έχει 
τήν άπαιτούμενη πείρα. ‘Η  καθιέρωση τής 
ένδεικτικής πινακίδας σέ κάθε είδος είναι 
ή μόνη προστασία τού καταναλωτικού 
κοινού, μέ τήν προϋπόθεση τού συστημα
τικού έλέγχου άπό τούς ειδικευμένους στο 
ίχθυεμπόριο άνδρες τής ’Αγορανομίας. 
Π ράγματι καί στον τομέα αύτόν, ό έλεγχος 
στηρίζεται σέ αύστηρά άντικείμενα κριτή
ρια καί στή συχνότητα τής έπαναλήψεώς 
του.

"Ενας πολύπτυχος, λοιπόν, έλεγχος πού 
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τήν διαδικα
σία έξαγωγής τής κανονικής τιμής πωλή
σεως, σύμφωνα μέ τήν τιμή κτήσεως, τήν 
διαπίστωση τού είδους καί τής καταλληλό
τητας τών προς πώληση ψαριών, τόν 
έλεγχο γιά τήν κατοχή τών άπαιτουμένων 
τιμολογίων, άκόμα δέ, καί τήν διαπίστωση 
τής κανονικής τους πωλήσεως ώς προς τό 
βάρος, πού πετυχαίνεται μέ τήν ζύγιση 
τών πωληθέντων ποσοτήτων, οί οποίες 
ζητούνται γιά έλεγχο, άπό τούς κατανα
λωτές πού άπομακρύνονται άπό τό κατά
στημα.

Κάπου στή Κηφισιά, λίγο πριν τό με
σημέρι. Τό συνεργείο πού τώρα άκολου- 
θήσαμε ελέγχει τά κρεοπωλεία. Ά κόμα  
μιά λεπτή πλευρά τού έργου τών άνδρών 
τής Αγορανομίας μιά καί σήμερα τό κρέας 
δέν είναι όπως κάποτε, τόν «παλιό καλό 
καιρό» πού χάριζε στο τραπέζι ένα ιδιαί
τερο γιορταστικό χρώμα καί ή συχνή χρή-
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ση του ήταν δείγμα εύπορίας καί προνόμιο 
των πλουσίων. Ή  αύξηση τοϋ βιοτικού 
επίπεδου και ή συστηματικοποιημένη πα
ραγωγή, το εφερε πρώτο, στην πρώτη σει
ρά των βασικών ειδών διατροφής, μέ απο
τέλεσμα νά είναι ελάχιστες οί μέρες απου
σίας του άπό κάθε γεϋμα. Σ τα  κρεοπω
λεία, ο σύγχρονος καταναλωτής περιμένει 
αρκετές φορές για  πολλή ώρα τή σειρά του, 
γ ιά  να προμηθευτεί τό κρέας της εβδομά
δας τις περισσότερες φορές, ή τών δύο — 
τριών ημερώ ν.Έ τσ ι καί εδώ ισχύει τό 
αξίωμα, ότι όπου ύπάρχει μεγάλη κατα
νάλωση, παραμονεύουν πολλοί κίνδυνοι 
γ ιά  παράνομη εκμετάλλευση, γ ια τί δυστυ
χώ ς στήν χώρα μας, οί σχέσεις τόσο μετα
ξύ πολίτη καί κράτους, όσο ' καί 
Κ^ποιζυ τών πολιτών, ιδιαίτερα σέ θέματα 
οικονομικών συναλλαγών, δέν χαρακτη
ρίζονται άπό την πρέπουσα έντιμότητα.

Γ ιά  τό λόγο αύτό, οί Υ πηρεσίες ’Α γο
ρανομίας της Χωροφυλακής, παρακολου
θούν σχολαστικά όλο τό κύκλωμα τής 
εμπορίας κρέατος άπό τον τόπο παραγω- 
Τήζ> μέχρι τόν τόπο τής λιανικής διαθέ- 
σεως. Δυστυχώς όμως καί σ’ αύτή τήν 
περίπτωση εξαρτώνται πολλά άπό τήν 
συμπαράσταση καί τήν ένσυνείδητη βοή
θεια τοϋ καταναλωτικού κοινού. Βεβαίως 
ελέγχονται συστηματικά όλες οί προϋ
ποθέσεις—τυπικές καί ούσιαστικές—πού 
συνοδεύουν τά σφάγια μέχρι τή λιανική 
τους πώληση, άλλά ύπάρχουν καί οί περι
πτώσεις ανεπίσημης ύπερτιμήσεως, όπως 
τά  πολυσυζητημένα κατά τό παρελθόν 
«καπελλα», πού χωρίς την συνδρομή τών 
καταναλωτών είναι πολύ δύσκολη ή 
αντιμετώπιση τους. Σ τά  κρεοπωλεία γ ί
νεται έλεγχος γιά  τήν κανονική τιμή τής

πωλήσεώς τό κανονικό βάρος τού 
πωλούμενου είδους, τήν ύπαρξη σφραγί
δων στά ̂  σφάγια, τ ις  ένδεικτικές πινα
κίδες^ τιμής, είδους καί προελεύσεως, τήν 
ύπαρξη τιμολογίων άγοράς ή πωλήσεως, 
τους όρους υγιεινής τών ψυγείων καί γιά 
° ,τ ι άλλο ορίζουν οί σχετικές άγορανο- 
μικές διατάξεις.
, ύΐεσημερι στη Κηφισιά. Οί άνδρες τής 
Αγορανομίας κατευθύνονται σ’ ένα κατά

στημα  ̂όπωρολαχανικών λιανικής πωλή
σεως. Απο τούς ίδιους μαθαίνουμε ότι 
η λιανική διάθεση τών οπωρολαχανικών, 
άπορροφα έ'να μεγάλο μέρος τοϋ 'ά γορα - 
νομικού  ̂ελέγχου. ’Α παραίτητα, γιά  τήν 
διατροφή, τά όπωρολαχανικά, κρύβουν 
κατα την εμπορεία ένα πλέγμα εύκολης, 
σχετικά, κερδοσκοπίας, πού μπορεί ν5 άρχί- 
ζει απο την κατοχή πλαστών καί άναλη- 
θών τιμολογίων, μέχρι τήν έλλειποβάρεια 
κατα την πώληση τους στούς καταναλω
τές, μέ άποτέλεσμα νά άπαιτεΐται συντο
νισμένη προσπάθεια γιά  σωστούς άγο- 
ρανομικούς ελέγχους, πού ξεκινούν, άνά- 
λογα με την περίπτωση, άπό τόν πρώτο 
πωλητή—παραγωγό ή χονδρέμπορο—καί 
φτάνουν μέχρι καί τήν σακκοΰλα τοϋ κα
ταναλωτή, γ ιά  τόν έλεγχο τού βάρους 
τών άγορασθέντων ειδών.

Κ ι’ έδώ, ύποχρέωση όλων τών πολιτών 
είναι να βοηθούν τους άνδρες τής ’Α γο
ρανομίας σ όλες τις περιπτώσεις, παρέ
χοντας σωστές πληροφορίες, χωρίς νά 
προσπαθούν νά καλύψουν όποιαδήποτε 
περίπτωση παράνομου κέρδους καί τούτο 
γ ια ιΐ  μονο μ αυτό τον τρόπο μπορούν 
νά προστατεύσουν τόν έαυτό τους άποτελε- 
σματικά. Ή  ’Αγορανομία δέν έχει σκοπό 
και στοχο τη δίωξη τών έμπορων ή τών

παραγωγών, άλλά τήν προστασία τού 
καταναλωτικού κοινού, άπό κάθε άπό- 
πειρα κερδοσκοπίας σέ βάρος του καί, 
παραλληλα, την προστασία τής οίκονο- 
μιας της χώρας.
, Παρακολουθώντας τη διαδικασία τοϋ 
ελέγχου, διαπιστώνουμε ότι οί λιανοπω- 
λητες οπωρολαχανικών ύποχρεούνται νά 
έχουν τοποθετημένη σέ κάθε'είδος, πινα
κίδα ένδεικτική τής τιμής του, στήν 
o.uoia υποχρεωτικά πρέπει νά γράφεται 
ϊ,° ε?ό°ς. \  ποιότητα και ή προέλευση του. 
Σκοπος τής ένδεικτικής πινακίδας είναι 
ή πληροφόρηση τού κοινού γιά  τήν τιμή 
του είδους,^ ή πρόληψη άναμίξεως διαφό
ρων ποιοτήτων καί διαφορετικής προε- 
λευσεως, η νόθευση, δηλαδή τών προσφε- 
ρομενων όπωρολαχανικών, καθώς καί ή 
διευκόλυνση τού άγορανομικοΰ έλέγχου.

Πολλές φορές ελέγχονται τά άγο’ρα- 
σμενα απο τους πελάτες είδη, ζυγίζον- 
ιαι, γ ια  να επαληθευτεί τό βάρος τους, 
γίνεται έλεγχος γιά  τό κανονικό της πλη- 
ρωμης, εξετάζεται στή συνέχεια ή τ ιμ ή 4 
καθώς και η ποιότητα, σέ σχέση μέ τήν 
ιίμη κτήσεως των ειδών, πού αναγράφεται 
στα τιμολόγια άγοράς.

Ε Δ Ω . . . .  SUPER ΜΑΡΚΕΤ
Τό άντιπροσωπευτικότερο είδος τής 

σύγχρονης καταναλωτικής κοινωνίας άκού- 
ει μέ τό όνομα S U P E R  M A R K E T . 
Ε ίναι τα μεγάλα καταστήματα πού δη- 
μιουργηθηκαν με άντικειμενικό σκοπό 
τήν αύξηση τής καταναλώσεως, σέ συν
δυασμός με τήν μαζική καί γρήγορη 
εςυπηρετηση τών καταναλωτών. Λειτουρ
γούν μέ τό σύστημα της αύτοεξυπηρετή-

770



σεως καί της συγκεντρωτικήςπροσφοράς σέ 
φθηνότερα οικονομικά πλαίσια. Ή  σύγ
χρονη μορφή τους, άνταποκρίνεται πλή
ρως σέ όλες τις απαιτήσεις τού κατανα
λωτικού κοινού καί ιδιαίτερα στο θέμα 
της οικονομίας χρόνου, μια καί ό κατανα
λωτής βρίσκει συγκεντρωμένα όλα τά 
είδη πού τόν ένδιαφέρουν.

Ε π ίσ η ς προσφέρουν καί μικρότερο 
κόστος, μιά καί οί τιμές των ειδών τους 
βρίσκονται συνήθως χαμηλότερα άπό 
τις τιμές των άλλων καταστημάτων. 
Τούτο, γιατί οί δυνατότητες τού κεφα
λαίου επιτρέπουν την προμήθεια ειδών 
χωρίς την μεσολάβηση τών χονδρεμπό
ρων καί άλλων προσώπων. Γ ι’ αυτόν, 
άκριβώς τόν λόγο (χαμηλό κόστος αγο
ράς) ό άγορανομικός έλεγχος στα S U P E R  
M A R K ET άποκτά ιδιαίτερο ένδιαφέρον.

Σέ μεγάλο S U P E R  M A R K E T  τών 
Βορείων Προαστίων τών ’Αθηνών, εντο
πίσαμε τό πρωί της έπομένης ήμέρας τό 
συνεργείο τών άνδρών της Ύποδιευθύν- 
σεως ’Αγορανομίας Προαστίων Πρωτευ- 
ούσης, νά διενεργεί άγορανομικό έλεγχο 
στό τμήμα άλλαντικών καί είδικώτερα 
έλεγχο της τιμής, μέ βάση τή τιμή κτή
σεως τού τιμολογίου καί τών καθορισμέ
νων άπό τις άγορανομικές διατάξεις ποσο
στών. Κάθε είδος άλλαντικών πρέπει 
ύποχρεωτικά νά συνοδεύεται άπό τήν 
τιμή πωλήσεώς του, πού πρέπει νά ανα
γράφεται σέ πινακίδα τοποθετημένη σέ 
έμφανές μέρος. ’Επίσης στήν ίδια πινα
κίδα, ύποχρεωτικά άναφέρεται τό είδος 
καί ή προέλευσή του. Τό είδος, ή προέ
λευση, ή έπωνυμία τής βιομηχανίας ή 
βιοτεχνίας καί ό χρόνος παραγωγής πρέ
πει νά άναγράφονται κ α ίέπ ί τών μέσων

συσκευασίας, έκτος άπό τήν περίπτωση 
τής διαθέσεώς τους μέ τήν μορφήν κον
σέρβας, οπότε ισχύουν άλλες προϋποθέσεις.

Ή  συνέχεια γράφεται στό τμήμα 
συντηρήσεως εύαλλοίωτων τυποποιημέ
νων ειδών τροφίμων, πού είναι τοποθετη
μένα σέ άνοικτές προθήκες—ψυγεία καί 
είναι τυροκομικά, γαλακτομικά προϊόντα, 
άλλαντικά, άλίπαστα, διάφορες σαλάτες 
κ.λ.π. ’Ελέγχονται καί έδώ οί ενδείξεις 
συσκευασίας, τά συνοδευτικά τιμολόγια 
καί ιδιαίτερα ή θερμοκρασία συντηρή- 
σεώς τους, πού καθορίζεται άπό τόν 
κώδικα Τροφίμων καί Ποτών. Τά έτοιμα 
φαγητά καί τά κονσερβοποιημένα προϊόντα 
άπορροφώνται άπό ένα μεγάλο μέρος τού 
καταναλωτικού κοινού καί άποτελούν μιά 
λεπτή πτυχή τού άγορανομικού έλέγχου. 
’Ελέγχονται δειγματοληπτικώς, καθώς 
καί γιά  τις ένδείξεις πού πρέπει νά είναι 
ή άναγραφή τού είδους πού περιέχουν, 
ή έμπορική ονομασία ή τό ονοματεπώ
νυμο τού συσκευαστού, ή έδρα τής Έ π ι-  
χειρήσεως κ.λ.π. Στήν περίπτωση τών 
κονσερβών φρούτων μέ σιρόπι (κομπό
στες), πρέπει νά γράφεται καί τό 
βάρος τών περιεχομένων φρούτων, στραγ
γισμένων, τό συνολικό βάρος τού περιε
χομένου, τό ποσοστό σακχάρεως, τό 
είδος καί τό ποσοστό τών συντηρητικών 
πού χρησιμοποιήθηκαν.

Στή περίπτωση έτοιμων φαγητών, 
πρέπει νά είναι γραμμένα, έκτος άπό τό 
βάρος τού κρέατος στραγγισμένου, τό 
συνολικό βάρος τού περιεχομένου, τό 
είδος τού κρέατος καί ή ξένη λιπαρή 
ούσία πού χρησιμοποιήθηκε (έλαια, σπο
ρέλαια ή βούτυρα).

"Ομως ό έλεγχος τής ’Αγορανομίας

έπεκτείνεται καί στά άγορασθέντα είδη 
άπό τούς πελάτες πού πλήρωσαν τόν λο
γαριασμό καί άπομακρύνθηκαν άπό τό 
κατάστημα. Γίνεται άντιπαραβολή τών 
ειδών καί τής τιμής τους μέ τήν ταινία 
λογαριασμού τού ταμείου, γιά  νά έξακρι- 
βωθεϊ καί ή κανονικότητα τής πληρωμής. 
Ή  μικρή καθυστέρηση τού κατανωτικού 
κοινού καί ή άπώλεια τού χρήσιμου ίσως 
χρόνου τών καταναλωτών, δέν άποσκοπεΐ 
σέ τίποτε άλλο, παρά στήν ίδια τους τήν 
προστασία άπό διάφορες άπόπειρες κερδο
σκοπίας ή έστω καί παραλείψεις.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΒΕΡΝΑ ΣΤΑ 
ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΚΕΝΤΡΑ

"Ενας άπό τούς σπουδαιότερους τομείς 
έλέγχου, πού απορροφά ένα μεγάλο μέρος 
τής δραστηριότητας τών 'Υπηρεσιών 
’Αγορανομίας τής Χωροφυλακής, είναι 
6 έλεγχος τών δημοσίων κέντρων, τών 
κέντρων διασκεδάσεως, τών εστιατορίων, 
καφενείων, ζαχαροπλαστείων καί τών 
άλλων παρόμοιων καταστημάτων, πού 
μαζί μέ τόν τομέα έλέγχου τών ειδών 
διατροφής, είναι ή σπονδυλική στήλη 
τής άγορανομικής δραστηριότητας. Ή  
οικονομική ζωή της χώρας έχει άμεση 
σχέσή μέ όλο τό σύνολο τών δημοσίων 
κέντρων καί τών κέντρων διασκεδάσεως, 
πού άποτελούν όλα μαζί μιά αλυσίδα, 
πού οί κρίκοι της — άπό τόν πρώτο, τό 
άπλό παραδοσιακό καφενεδάκι τής γει
τονιάς καί τού χωριού, μέχρι τόν τελευ
ταίο, τά ύπερπολυτελή νυχτερινά κέντρα 
διασκεδάσεως — είναι στενά δεμένοι μέ 
τήν έλληνική πραγματικότητα. Ή  σπου-
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δαιότητά τους, στην κοινωνική ζωή τής 
χώρας μας, φαίνεται άττό τον μεγάλο 
άριθμό πελατών πού συγκεντρώνουν καί 
άπό τήν καθημερινή κατανάλωση, πού 
είναι^ ιδιαίτερα ύψηλή. 'Ο  Έ λληνας σ’ 
ενα απο αυτα τα κέντρα, θά συναντήσει 
τούς φίλους του, θά διασκεδάσει καί θά 
συζητήσει μαζί τους, θά ψυχαγωγηθεί 
με την οικογένεια του, θά ικανοποιήσει 
τις μουσικές ή χορευτικές του επιθυμίες 
καί γενικά θά «ξεσκάσει», καταπολεμών
τας έτσι τό άγχος καί τήν πλήξη του, 
μετά άπό τον άγώνα τής ήμέρας.

’Ακολουθώντας, στά ’Αθηναϊκά Προά
στια, δυο απο τα  πολλά συνεργεία των 
άνδρών της ’Αγορανομίας στους αιφνιδια
στικούς ελέγχους των κέντρων, διαπιστώ
σαμε γ ια  μια ακόμα φορά οτι ή εύσυνει- 
δησια των ανδρών των 'Υπηρεσιών της 
’Αγορανομίας, προστατεύει αποτέλεσμα- 
τικα και αυτή τη φάση της κοινωνικοοι- 
κονομικής ζωής τοϋ "Ελληνα.

( Κάπου στη Κηφισιά, μισή ώρα μετά 
μεσάνυχτα: Σέ κοσμική ταβέρνα μέ 

πολλές αίθουσες πού συνδύαζαν τό παρα
δοσιακό με το κοσμοπολίτικο χρώμα, οί 
άνδρες τής ά ποδιευθυνσεως ’Αγορανομίας 
Προαστίων Πρωτευουσης, διενεργούσαν 
διακριτικά ένα λεπτομερή άγορανομικό 
έλεγχο, αρχίζοντας άπό τήν διαπίστωση 
τών άνάλογων τιμοκαταλόγων τοϋ κατα- 
στηματος και φτάνοντας μέχρι τήν ζύγιση 
τών προσφερομένων μερίδων. Τόν έλεγχο 
τής άναλογίας τιμοκαταλόγων καί τρα
πεζών, άκολούθησε ό έλεγχος γιά  τήν 
διαπίστωση τών άπαιτουμένων τιμολο
γίων, τήν κανονικότητα τής τιμής, τήν 
τηρηση^ τών υποχρεωτικών μπλοκ λογα
ριασμού καί τήν άναγραφή τών προσφερ-

θεντων ειδών, τήν κανονικότητα τών λο
γαριασμών, τό βάρος τών προσφερομένων 
φαγητώ ν_ καί φρούτων, τά βιβλιάρια 
υγείας τού προσωπικού καί τήν άπό άποψη 
καθαριότητας κατάσταση τοϋ καταστή
ματος.

Λ ίγη ώρα άργότερα, μέ τήν βοήθεια 
τού ραδιοτηλεφώνου τού αύτοκινήτου 
καί τού Κέντρου ’Αμέσου Έ πεμβάσεω ς, 
εντοπίσαμε άλλο συνεργείο άνδρών τής 
Αγορανομίας, σέ μεγάλο νυχτερινό κέν

τρο διασκεδάσεως, κάπου στήν ’Εθνική 
'Οδό. ’Εδώ  ό έλεγχος έχει άρχίσει άπό 
τήν είσοδο τοϋ καταστήματος. 'Υ πο
χρέωση κάθε δημόσιου κέντρου είναι ή 
άνάρτηση σέ έμφανές μέρος τής εισόδου, 
τού τιμοκαταλόγου τής ήμέρας μέ δλα 
τά προσφερόμενα είδη καί τις τιμές τους. 
Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στον έλεγχο 

τ ώ γ  μπλοκ λογαριασμού, μέ βάση τά 
οποία αντιπαραβαλλονται τά προσφερθέν- 
τα είδη μέ τά άναγραφόμενα. Τούτο γιατί 
τόσο τό μικροσκόταδο όσο καί ή άτμό- 
σφαιρα τού κεφιού καί τού άλκοόλ πού 
επικρατούν, άφήνουν μεγάλα περιθώρια 
γιά  κ ά π ο ιο ... .  παραπάτημα σέ βάρος 
τών πελατών.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΗΝ ΙΧΘΥΟ
ΣΚΑΛΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μετά τήν ’Αθήνα ^ήρθε ή σειρά της 
συμπρωτεύουσας. Τρεις μέρες άργότερα, 
με την βοήθεια τού φωτογραφικού συ- 
νεργειου της Διευθυνσεως Α στυνομίας 
Θεσσαλονίκης, άκολουθήσαμε τούς άνδρες 
της 1 ποδιευθύνσεως ’Αγορανομίας σ’ 
ένα κύκλο ποικιλόμορφης δραστηριότητας.

ΑΡΧή> Υιά τή συμπρωτεύουσα ή ιχθυό
σκαλα.

Χαραματα, λοιπον στη Θεσσαλονίκη. 
Πριν ακόμα ξημερώσει, βρεθήκαμε δίπλα 
στα ψαροκάικα τού Θερμαϊκού, πού άρα
ζαν ένα μετά το άλλο, στο μουράγιο τής 
ιχθυόσκαλας, φορτωμένα μέ τόν ολο
νύχτιο μόχθο τών άνθρώπων τής θάλασ
σας. Τά ψάρια σπαρταριστά άκόμα, μέσα 
στά μεγάλα πανέρια, τραβούσαν τόν δρόμο 
γ ια  κατανάλωση εξυπηρετώντας μία 
απο τις  βασικότερες ανάγκες της ζωής 
τήν διατροφή. ’Ανάμεσα σ’ ένα πλήθος 
πωλητών καί άγοραστών οί άνδρες τής 
Αγορανομίας, παρακολουθούσαν σχολα

στικά όλη τήν κίνηση τής ιχθυόσκαλας.
Η  Ιχθυόσκαλα Θεσσαλονίκης είναι 

τό μεγαλύτερο κέντρο εμπορικής διακι- 
νήσεως αλιευμάτων στή χώρα. Λειτουρ- 
γε ΐ με το σύστημα τών πλειοδοτικών 
δημοπρασιών μέχρι τού άνωτάτου ορίου, 
για  τα είδη τών ψαριών πού οί τιμές τους 
καθορίζονται από τό Δελτίο Ά νω τάτω ν 
Τιμών. Η  1 ποδιεύθυνση ’Αγορανομίας 
Θεσσαλονίκης διατηρεί εδώ Παράρτημα, 
για τους καθιερωμένους άγορανομικούς 
ελέγχους και την θεώρηση τών τιμολογίων 
πωλήσεως ή άγοράς. Γ ιά κάθε δημοπρα- 
τούμενο είδος, πού περιέρχεται στη κατο
χή των χονδρεμπόρων ή τών λιανοπωλη
τών, εκδίδεται τιμολόγιο πού ή θεώρησή 
του ως προς τό κανονικό της τιμής είναι 
υποχρεωτική από τό Παράρτημα Α γ ο 
ρανομίας τής ’Ιχθυόσκαλας. Μέ τόν τρόπο 
αυτό έλέγχεται στη πηγή του τό ύψος 
τής τιμής τών διοχετευόμενων ψαριών στή 
λιανική πώληση. Πέρα όμως άπό τόν 
έλεγχο τών χονδρικών τιμών πωλήσεως 
διενεργεΐται, σέ μεγάλη κλίμακα, ποιο-
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τικός καί ποσοτικός έλεγχος των προς 
πώληση ειδών. Ειδικευμένοι στον έλεγχο 
άλιευμάτων άνδρες ελέγχουν το είδος 
των δημοπρατουμένων ψαριών, διενεργών
τας ταυτόχρονα κ ι’ αιφνιδιαστικούς έλέγ- 
χους στις ποσότητες πού πωλήθηκαν γιά 
την διαπίστωση τοϋ πραγματικού βάρους.

ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ -  ΣΦΑΓΕΙΑ -  ΦΥΓΕΙΑ
Λίγο έξω από την Θεσσαλονίκη λει

τουργεί σέ σύγχρονες εγκαταστάσεις, 
μοναδικές στήν Ελλάδα, ή Κεντρική Λα
χαναγορά τής Θεσσαλονίκης, άπ’ οπού 
διακινεΐται τό χονδρεμπόριο όπαη ολαχα- 
νικών τής Βορείου 'Ελλάδος καί ένα με
γάλο μέρος τοϋ πλέγματος τών έξαγωγών 
στις χώρες τής Ευρώπης. Σ τις εγκατα
στάσεις τής Κεντρικής Λαχαναγοράς, ή 
'Υποδιεύθυνση ’Αγορανομίας Θεσσαλο
νίκης διατηρεί μόνιμο παράρτημα άγο- 
ρανομικοϋ ελέγχου, γιά  την άποτελεσμα- 
τικώτερη παρακολούθηση τοϋ εμπορίου, 
τήν συγκράτηση τών τιμών στα επιτρε
πόμενα όρια, τήν άντικειμενική άνταπό- 
κριση τής ποιότητας καί τής ποσότητας 
τών διοχετευομένων στήν αγορά όπωρο- 
λαχανικών, καθώς καί τήν πρόληψη κάθε 
παράνομης διακινήσεως.

Ό  φακός μας «εισέβαλε» αιφνιδιαστικά 
στήν Κεντρική Λαχαναγορά καί μετά 
άπό σύντομη άναζήτηση, «άνακάλυψε» 
κάπου στά κεντρικά κτίρια, τούς άνδρες 
τής Ύποδιευθύνσεως ’Αγορανομίας, τήν 
στιγμή πού έχοντας στά χέρια τους τά 
τιμολόγια άγοράς, έλεγχαν μία μεγάλη 
ποσότητα φρούτων, πού άγοράστηκαν 
άπό χονδρέμπορο τής Θεσσαλονίκης, γιά  
νά διοχετευθοϋν, στή συνέχεια, στή

κατανάλωση. Γύρω τους, ένα πλήθος ερ
γαζομένων σέ διπλανά καταστήματα, πα
ρακολουθούσε τον έλεγχο, παρά τις αντί
θετες συστάσεις τών άνδρών τής ’Αγορα
νομίας.

Μέ βάση τά τιμολόγια, έλέγχονταν ή 
τιμή κτήσεως τών φρούτων, ή ποιό
τητα, ή ποσότητα, καθώς καί ή προέλευση 
τους (όνοματεπώνυμον παραγωγού καί 
τόπος παραγωγής). Σέ περίπτωση πού ό 
χονδρέμπορος είχε προμηθευτεί τό εμπό
ρευμα μέ τήν προϋπόθεση νά τό πωλήσει 
γιά λογαριασμό τοϋ παραγωγού, παίρνον
τας τήν προμήθειά του, ήταν ύποχρεωμέ- 
νος νά είχε «Δελτίο ’Αποστολής», στο 
όποιο έπρεπε νά είχαν συμπεριληφθεΐ ή 
ήμερομηνία άποστολής τοϋ προϊόντος, τό 
όνοματεπώνυμον καί ή διεύθυνση τοϋ πα- 
ραλήπτη εμπόρου καί τοϋ αποστολέα πα
ραγωγού, τά στοιχεία τοϋ μεταφορικού 
μέσου, ό άριθμός τών μέσων συσκευασίας, 
τό βάρος καί ή ποιότητα τού προϊόντος.

Ή  ποιότητα τών όπωροκηπευτικών 
έλέγχεται συστηματικά στούς τόπους 
χονδρικής διακινήσεως, γ ιατί άποτελοϋν 
πηγή πιθανής νοθεύσεως. Οί ποιοτικές 
κατηγορίες γιά  όλα τά φρούτα καί γιά 
πολλά κηπευτικά είναι τέσσερεςή EX T RA, 
ή A '., Β '., καί ή Γ '. Οι προδιαγραφές πού 
καθορίζουν τήν ποιοτική κατηγορία ορί
ζονται μέ λεπτομέρεια άπό τις ίσχύουσες 
άγορανομικές διατάξεις καί εξετάζονται 
μέ σχολαστικότητα κατά τούς άγορανομι- 
κούς ελέγχους.

"Οπως ή Κεντρική Λαχαναγορά, έτσι 
καί τά Δημοτικά Σφαγεία τής Θεσσαλο
νίκης είναι τόπος διακινήσεως έκατοντά- 
δων σφαγίων, πού προέρχονται άπό τις 
περισσότερες περιοχές τής Μακεδονίας, μέ

προορισμό τήν κάλυψη τών άναγκών όλης 
τής χώρας. ’Ακόμα καί άτίό τις γειτονικές 
Βαλκανικές χώρες παραλαμβάνεται μεγά
λος άριθμός ζώων γιά τον ίδιο σκοπό.

Ό  Άγορανομικός έλεγχος στά σφα
γεία χωρίζεται σέ δύο σκέλη: Στήν δια
πίστωση τής κυριότητας τών ζώων, πού 
προκύπτει άπό τά πιστοποιητικά κυριό- 
τητος ή άπό τά τιμολόγια άγοράς καί στον 
έλεγχο τής καταλληλότητας γιά σφαγή καί 
διάθεση στο έμπόριο τών ζώων, πού συνο
δεύεται ύποχρεωτικά άπό τήν σφράγισή 
τους μέ τήν κατάλληλη ένδειξη ώς πρός 
τό είδος. Λίγο πριν τά  ζώα οδηγηθούν 
μπροστά στό πιστόλι, πού θά τά άναισθη- 
τοποιήσει καί στή συνέχεια στό μαχαίρι 
τοϋ έκδορέα, οί άνδρες τής ’Αγορανομίας 
πού έκτελούν στό Σφαγείο ύπηρεσία, θά 
ελέγξουν τήν νομιμότητα τής κυριότητας 
τοϋ ζώου άπό τά πιστοποιητικά πού τά 
συνοδεύουν (στήν περίπτωση τών μεγά
λων ζώ ω ν) ή τά τιμολόγια άγοράς τοϋ 
κρεοπώλη —εμπόρου πρός τόν κτηνοτρόφο 
—παραγωγό. Στήν δεύτερη περίπτωση 

ελέγχεται καί ή τιμή έφ’ όσον διαμορφώνε
ται μέ βάση τις άγορανομικές διατάξεις 
πού ισχύουν. Στή περίπτωση σφαγής μι
κρών ζώων έλέγχεται καί τό βάρος τοϋ 
πρός σφαγή ζώου, τό έλάχιστο όριο τοϋ 
οποίου (ισχύει γιά  τά άρνιά καί τά κατσί
κια γάλακτος) καθορίζεται πάλι άπό τις 
άγορανομικές διατάξεις.

Τήν σφαγή καί τήν εκδορά, τήν άκολου- 
θεϊ ή κρεοσκοπική εξέταση τοϋ κτη
νιάτρου, ό όποιος καί χαρακτηρίζει τό εί
δος τοϋ ζώου γιά τήν κατάλληλη σφράγιση, 
πού γίνεται μέ τις οδηγίες τού έλέγχοντος 
οργάνου τής ’Αγορανομίας. Στήν περί
πτωση άκαταλληλότητας τού σφάγιου, ή

L
773



Ολοκλήρου ή των σπλάγχων του, ακολου
θεί ή καταστροφή μέ πετρελαίωση καί 
καύση, σε ειδικούς κλιβάνους. ’Έ τσ ι ή 
προστασία τοϋ καταναλωτικού κοινού 
είναι πλήρης άπό δλες τ ις άπόψεις.

Κυνηγώντας τον χρόνο καί προσπαθών- 
τας να φερουμε στο φως τ ις  περισσότερο 
άγνωστες πλευρές του έργου της * Αγορά- 
νομίας, βρεθήκαμε σ’ ένα περιβάλλον πού 
ή θερμοκρασία του θύμιζε πολικές χώρες, 
μια καί ήταν χαμηλότερη άπό τριάντα 
βαθμούς. Στους ψυκτικούς θαλάμους ένα- 
ποθηκευσεως καί συντηρήσεως καταψυ
γμένων εισαγωγής άπό το εξωτερικό. Ό  
έλεγχος των είσαγομένων καταψυγμένων 
κρεάτων είναι ένα απο τά  περισσότερο 
ευαίσθητα σημεία της δραστηριότητας 
των 'Υπηρεσιών ’Αγορανομίας. Τοϋτο 
γ ια  δύο λόγους. 'Ο  ένας είναι δτι κατά τη 
διακίνηση καί την προώθηση τους 
λιανική αγορά, καλλιεργούνται εύκολα οί 
προϋποθέσεις παράνομου κέρδους καί ό 
άλλος δτι ή κατανάλωση τους αύξάνεται 
άλματωδώς, μια καί τό κρέας άποτελεί 
σήμερα το βασικώτερο είδος διατροφής. 
Η  εμπορεία τοϋ κρέατος έχει αποκτήσει 

σ~<·ζ μερες μας στενή άλληλοεξάρτηση μέ 
τήν οικονομική ζωή τής χώρας μας.

Προορισμός τών καταψυγμένων κρεά
των εισαγωγής άπό τό έξωτερικό, είναι ή 
συμπλήρωσή τής εγχώριας παραγωγής, 
ώστε ή προσφορά νά άνταποκρίνεται πλή
ρως προς τήν ζήτηση καί νά καλύπτονται 
τα κενά πού δημιουργοϋνται σέ περίπτωση 
μειωμένης εγχώριας παραγωγής.

Ό  έλεγχος τών είσαγομένων ποσοτή
των, πού- διενεργείται στά ψυγεία ένα- 
ποθηκεύσεως, περιλαμβάνει τον έλεγχο 
τ ής θερμοκρασίας πού πρέπει νά είναι

σύμφωνη μέ τήν θερμοκρασία καταψύξεως, 
τον ελεγχο τών συνοδευτικών εγγρά
φων τιμολόγια, τελωνιακά έγγραφα 
κ .λ.π . και τον έλεγχο τών άναγραφομέ- 
νων ενδειςεων, πού άφοροϋν τήν χώρα προ- 
ελεύσεως, τήν επωνυμία τής έπιχειρήσεως 
το είδος τοϋ κρέατος καί δ ,τι άλλο ορίζεται 
απο^τη σχετική νομοθεσία. Ε π ίσ η ς  ελέγχε
ται ο χώρος τοποθετησεως τών καταψυγμέ
νων κρεάτων πού προορίζονται γιά  βιομη- 
χοινίεις αλλαντοποιίας καί κονσερβοποιΐας, 
που πρεπει νά είναι διάφορος άπό τό χώρο 
που εναποθηκεύονται οί ποσότητες πού προ
ορίζονται γιά  τήν άπ’εύθείαεκατανάλωση.
, Ή  συνέχεια^ γράφεται πάλι μέσα σέ 
ψυκτικούς θαλάμους, μέ λιγώτερη αύτή 
τή φορά, ψύξη, μια καί προορίζονται γιά 
εναποθηκευση καί συντήρηση τυρών. Σ ’ 
αυτούς «φιλοξενούνται» εκατοντάδες τόν- 
νοι, πού προορίζονται γιά τή χονδρική καί 
λιανική αγορα. Προέρχονται άπό βιομη
χανίες καί βιοτεχνίες τυροκομικών προϊόν
των, ποΰ σύμφωνα μέ τις Διατάξεις ύπο- 
χρεοΰνται να τοποθετούν , γιά  ένα χρονικό 
διάστημά τά παραγόμενα είδη τυρού, σέ 
ψυκτικούς θαλάμους, πριν τά διαθέσουν 
στο εμπόριο.

Η  μηνιαία διακίνηση τών ποσοτήτων 
τυρού —ή εισαγωγική καί έξαγωγική 
κίνηση άπό τά  ψυγεία προς τήν κατανά
λωση ελεγχεται από τις 'Υπηρεσίες 
Αγορανομίας, γιά  τήν άποφυγή δημιουρ

γίας τεχνητής έλλείψεως, καθώς καί γιά 
τήν παρακολούθηση τής νόμιμης έκδόσεως 
τιμολογίων. Παράλληλα έλέγχεται μέ 
δειγματοληπτική έξέταση, ή ποιότητα τών 
προϊόντων καί ή περιεκτικότητά τους σέ 
βούτυρο.

Στούς προθαλάμους τών ψυγείων ελέγχον

ται οι ποσότητες ,,ού θά παραδοθούν στή 
κατανάλωση τό έπόμενο 24ωρο, καθώς καί 
ή πληρότητα τών άναγραφομένων έπί τών 
δοχείων ̂  ένδείξεων πού ορίζονται άπό τις 
ειδικές άγορανομικές διατάξεις.

ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΝ ΝΥΧΤΑ
Στη Θεσσαλονίκη, ή νυκτερινή ζωή δέν 

έχει νά ζηλέψει σέ τίποτα τήν ’Αθήνα καί 
οί άνδρες τής 'Υποδιευθύνσεως ’Αγορανο
μίας Θεσσαλονίκης, έλέγχουν τό ίδιο συ
στηματικά καί^ εύσυνείδητα κάθε δημόσιο 
κέντρο, έστιατόριο, καφενείο, ζαχαροπλα
στείο, καφέ — μπάρ, κυλικείο, καθώς καί 
κάθε κέντρο διασκεδάσεως, κοσμική τα 
βέρνα, καμπαρέ, χορευτικό καί μουσικό 
κέντρο, δισκοθήκη, μπουάτ κ.λ.π.

Καί έδαή μέ τήν βοήθεια τοϋ Ραδιοτη
λεφώνου, έντοπίσαμε τούς άνδρες τής 
’Αγορανομίας σέ μεγάλο ψητοπωλείο τής 
συμπρωτεύουσας, ενώ λίγη ώρα άργότερα 
τούς συνοδεύσαμε στον αιφνιδιαστικό 
έλεγχο μεγάλης παραλιακής ψαροταβέρνας. 
Μετά άπό διακριτική παρακολούθηση, οί 

άνδρες τής ’Αγορανομίας επεμβαίνουν γιά 
να  ̂ζητησουν άπό τόν σερβιτόρο τά  είδη 
πού...βαδίζουν γιά τά τραπέζια τών πελα
τών. Κάθε ποσότητα ψητού ύποχρεωτικά 
συνοδεύεται άπό σημείωμα στό οποίο άνα- 
γράφεται τό βάρος τού προσφερομενου 
είδους. Ελέγχεται τό πραγματικό βάρος, 
για  να διαπιστωθεί ή συμφωνία του μέ τή 
αναγραφόμενο στό σημείωμα καί στά 
συνέχεια γίνεται ό έλεγχος τής τιμής, σύμ
φωνα^ με τις καθορισμένες προϋποθέσεις 
τών άγορανομικών διατάξεων. Στή περί
πτωση τών προσφερομένων ψαριών, τό 
σημείωμα άναγράφει τό βάρος τοϋ ιόμοΰ



ψαρ'.οϋ πού παραγγέλθηκε. ’Α παιτείται 
συστηματική καί διακριτικότατη παρακο
λούθηση τοϋ ζυγίσματος των ώμων ψα
ριών, της διαδικασίας γιά  τό ψήσιμο καί 
το σερβίρισμά τους, γιά  νά πραγματοποιη
θεί στη συνέχεια ό έλεγχος τοϋ αναγραφό
μενου βάρους. Λεπτός έλεγχος, πού άπαι- 
τε ϊ υπομονή καί μεγάλη ευφυΐα.

Κοντά στά ξημερώματα, συναντήσαμε 
σέ μεγάλο νυχτερινό κέντρο τής Θεσσαλο
νίκης, άνδρες τής Ύποδιευθύνσεως ’Α γο
ρανομίας, πού διενεργούσαν δειγματοληψία 
στά προσφερόμενα ποτά. Τό ούΐσκυ, πού 
είχε προσφερθεϊ πριν λίγο σέ κάποια συν
τροφιά, έπαιρνε τον δρόμο γιά τό Χημικό 
εργαστήριο, όπου, θά διαπιστώνονταν ή 
κανονικότητά του.

Οί δειγματοληψίες είναι ένας τομέας 
σημαντικός στο όλο πλαίσιο τοϋ άγορα- 
νομικοϋ ελέγχου, πού άποκαλύπτει τυχόν 
νοθευμένα προσφερόμενα είδη καί προ- 
φυλάσσει τον καταναλωτή άπό κάθε 
ενέργεια σέ βάρος του, πού άποσκο- 
πεϊ στήν παράνομη κερδοσκοπία. Πέρα 
όμως άπό τήν πρόληψη ή καταστολή των 
κερδοσκοπικών περιπτώσεων, ή δειγματο
ληψία εκπληρώνει καί τήν άπό υγιεινής 
πλευράς προστασία τοϋ καναναλωτή. Ή  
εξέταση στό χημικό εργαστήριο θά δείξει 
κατά πόσο τό προσφερόμενο είδος —στήν 
περίπτωση τών τροφίμων καί τών ποτών 
είναι επικίνδυνο ή όχι, άκατάλληλο ή μή 
γιά  τον άνθρωπο.

Δειγματοληψίες ένεργοϋνται σέ όλα τά 
είδη. ’Ακόμα καί στά ύφάσματα, γιά 
νά διαπιστωθεί ή σύνθεσή τους πού άνα- 
γράφεται στήν ένδεικτική πινακίδα, ή 
οποία ύποχρεωτικά είναι άναρτημένη σέ 
κάθε είδος. ’Αλλά ιδιαίτερα σημαντική

είναι ή παρακολούθηση καί δειγματολη
πτική έρευνα τών τροφίμων, τών ποτών 
καί τών πετρελαιοειδών. Σέ περίπτωση 
άντικανονικής κυκλοφορίας τοϋ είδους 
συντάσσεται άπό τό χημικό έργαστήριο 
έκθεση ή οποία, μετά τήν εφέσιμη εξέ
ταση, άποτελεϊ τήν βάση γιά τήν ποινική 
δίωξη κάθε ύπευθύνου.

Διά τήν άντικειμενικότητα τής δειγμα
τοληψίας, τό δειγματοληπτούμενο είδος 
σφραγίζεται μέ ισπανικό κηρό καί μέ τή 
σφραγίδα τής 'Υπηρεσίας πού ένεργεϊ 
τήν δειγματοληψία καί στήν συνέχεια 
προωθείται στό Χημείο μέ κώδικά στοι
χεία , χωρίς νά άποκαλύπτεται ή ταυτότη
τα τοϋ ύπευθύνου γιά τήν κυκλοφορία του.

Ο Λ Α  Ε Λ Ε Γ Χ Ο Ν Τ Α Ι
Δέν πρέπει νά ύπάρχουν περιθώρια γιά 

καμμιά άμφιβολία, ώς προς τό άν ελέγχον
ται άγορανομικώς όλα τά  είδη πού κυκλο
φορούν στήν ελληνική άγορά. Βεβαίως 
ύπάρχουν είδη πού δέν ελέγχονται γιά τήν 
διαμόρφωση τών τιμών τους, οχι όμως 
καί είδη πού νά μήν ελέγχονται γιά  τις 
ποιοτικές ή ποσοτικές προδιαγραφές. 
Σ τις περιπτώσεις αύτές μάλιστα, ό έλεγχος 
είναι περισσότερο δύσκολος καί συστημα
τικός, γ ιατί άπαιτεϊ περισσότερες ειδικές 
γνώσεις καί πολύπλευρη κατάρτιση. Σάν 
παράδειγμα άναφέρεται ό έλεγχος τών 
ήλεκτρικών συσκευών, τών ειδών χρυσο
χοΐας καί άργυροχοΐας, τής εμπορίας 
αύτοκινήτων, επίπλων, ύφασμάτων, έτοι
μων ένδυμάτων, ύποδημάτων κ.λ.π. Ε ίναι 
πτυχές τής άγορανομικής δικαιοδοσίας 
πού λίγοι καταναλωτές, άκόμα καί έπαγ- 
γελματίες, τις γνωρίζουν καί τοΰτο γιατί

πιστεύουν δτι ’Αγορανομία σημαίνει έλεγχος 
μόνο γιά τήν τιμή καί τό βάρος τών τροφί
μων καί τών βιοτικών ειδών πρώτης άνάγκης

Συναντήσαμε σέ καταστήματα πωλή- 
σεως ήλεκτρικών συσκευών, σέ έταιρίες ει
σαγωγής καί χονδρικής—λιανικής πωλή- 
σεως ειδών αυτοκινήτου (άνταλλακτικά, 
λιπαντικά κ .λ .π .), σέ κατ]ματα έμπορίας 
αύτ)των, σέ έκθέσεις επίπλων καί σ’ ένα 
πλήθος άκόμα καταστήματα, άνδρες τής 
’Αγορανομίας νά ελέγχουν τά είδη τους.

'Έ λεγχος τεχνικών προδιαγραφών, εν
δείξεων, πιστότητας, νομίμων όρων εισα
γωγής, νόμιμης προωθήσεως στό εμπόριο, 
τηρήσεως τών προϋποθέσεων τής λιανι
κής κινήσεως, κανονικής ποιοτικής καί 
ποσοτικής συστάσεως καί ένα πλήθος 
άκόμα προϋποθέσεων, πού έχει σκοπό τήν 
παρακολούθηση όλης τής έμπορίας καί τή 
συγκράτηση τής οικονομικής ισορροπίας 
τής χώρας. Πολυσχιδής έλεγχος πού 
άπαιτεϊ εύθύνη καί τέλεια κατάρτιση γύ
ρω άπό έξειδικευμένα άγορανομικά θέματα.

Ή  έρευνα, βεβαίως, δέν μπόρεσε νά κα
λύψει όλες τις δραστηριότητες, τό έργο, 
τή προσφορά καί τά καθήκοντα τών 
άνδρών τών 'Υπηρεσιών τής ’Αγορανομίας. 
Οΰτε άλλωστε, ήταν αύτός ό σκοπός της, 
γ ιατί ή παρουσίασή τους ίσως θά χρειά
ζονταν ολόκληρους τόμους.

Προσπαθήσαμε νά δώσουμε μέ κυκλι
κές πινελιές ένα περίγραμμα τής έννοιας 
«’Αγορανομία», παρουσιάζοντας ταυτό
χρονα μερικές άγνωστες πτυχές της. "Ισως 
στό μέλλον, μετά άπό έρευνες γύρω άπό 
τήν δραστηριότητα άλλων 'Υπηρεσιών 
τοϋ Σώματος, νά έπανέλθουμε σ’ αύτό τό 
σημαντικό θέμα, παρουσιάζοντας κάτι 
καινούργιο . .
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ΝΕΟΙ ΧΩΡΙΣ ΙΔΑΝΙΚΑ
Ο ΝΕΑΡΟΣ μέ τόν κοσμοπολίτικο 

άέρα, δέν ε ίχε  ποτέ κουραστεί στή ζωή 
του. Ή  δουλειά ήταν γ ι ’ αύτόν υπόθεση 
ξένη. Π οτέ δέν είχε δει τήν ’Αθήνα πρωί, 
από τή μέρα πού τελείωσε τό σχολειό  του. 
Ξυπνούσε πάντα μεσημέρι. Γ ιά  ύπνο 
πήγαινε άργά τά μεσάνυχτα, συχνά δέ καί 
ξημερώματα. Στό σπ ίτι του είχε πάντα 
μ ιά  δική του «γωνιά», τό δικό του δωμά
τιο, μέ τά π ιό  τέλεια στερεοφωνικά συγ
κροτήματα καί όλους τούς ψυχεδελικούς 
μουσικούς δίσκους. ’Εκεί τήν «έβρισκε». 
Στά μάτια τής μάνας του καί τού πατέρα 
του, δέν μπόρεσε ποτέ νά διαβάσει τήν 
αγωνία τους. Γ ι αύτόν αντιπροσώπευαν 
τόν καθημερινό χρηματοδότη.

Εδώ κι ένα χρόνο, ό δρόμος του μετά 
από τό σ π ίτι, τόν οδηγούσε κάπου στά 
^Εξάρχεια. ’Εκεί τόν περίμενε ή «Σφίγγα». 
Η τα ντό  στέκι του.Μ έ τά χαμηλά φώτα, 

τήν ψυχεδελική μουσική καί τά σύννεφα 
καπνού, γίνονταν ό παράδεισος τού Στρα- 
τΠ Γ ιαννουλάκη, Σέ λίγο έρχονταν καί 
τό ούΐσκυ, μέχρι πού ζύγωνε ή ώρα γιά 
τήν συνάντηση. Η συνάντηση στήν 
«Σφίγγα», τήν «ντισκοτέκ» τών Έ ξαρ- 
χείων, γίνονταν πάντα κοντά στά μεσά
νυχτα. Οί «φίλοι» είχαν ξυπνήσει κ ι 
αύτοί αργά τό μεσημέρι, είχαν είσπράξει 
τέζ χαρτζιλ ίκ ι καί τό μόνο πού άπέμεινε 
γ ι αυτούς ήταν ή ατμόσφαιρα μέ τά χα 
μηλά φώτα, τήν παράξενη μουσική, τούς 
καπνούς, τό ούΐσκυ. Καθιερωμένη συ
νάντηση λοιπόν. Χωρίς πολλά λόγια , χω 
ρίς περιστροφές, μιλούσαν γιά ανία.

Κ άποια βραδυά ένας άπό τούς φίλους, 
μ ίλησε γιά  κάτι καινούργιο . Έ τ σ ι,  λέει 
τήν «έβρισκε» αύτός σάν έπληττε. Δέν 
χρειάζονταν βέβαια μεγάλη δόση. Ό  
Στρατής τόν κοίταξε έπίμονα. Κάρφωσε 
τά μάτια του στά θολά μάτια τού φίλου 
καί κείνος μ ίλησε μέ λεπτομέρειες. Τό 
ώραιότερο πράγμα στόν κόσμο ήταν τό 
χασίς.

- Κ Γ α ύ τ ά π ο ύ  λένε; Ρώτησε ό Στρα
τής. Κ ι’ άν μέ πιάσουν;

— Παραμύθια, είπε ό φίλος.
Τήν άλλη μέρα έγινε ή δοκιμή . Κ αί 

τήν έπομένη τά ίδια. "Ετσι όλες οί μέρες 
έγιναν ίδιες. Κ αί πάντα, μετά τά μεσά
νυχτα, άρχιζε ή ιεροτελεστία. Ό μ ω ς τό 
περιβάλλον ήταν κλειστό. Υ π ή ρ χε  καί 
ή ’Α στυνομία πού κάθε τόσο, κατέβαινε 
στή «Σφίγγα» γ ιά  έλεγχο. Έ τ σ ι, άλλαξαν 
στέκι. Μέ τ ’ αύτοκίνητα τραβούσαν γιά  
τήν ύπαιθρο. ’Εκεί δέν είχαν φόβο. Τώρα 
τό σπ ίτι έγινε άκόμα π ιό  ξένο, απόμακρο· 
κ ι’ ή μάνα μέ τόν πατέρα, άκόμα π ιό  πλού
σ ια  πηγή χρηματοδοτήσεως.

Οί φίλοι άραίωσαν. Έ μ ε ινα ν  μόνο 
τρεις— τέσσεροι. Αύτοί έκαναν καί τόν 
έμπορο.^ Κάθε μέρα ζήταγαν όλο καί 
πιό πολλά. "Ας είναι όμως. Τού Στρατή 
τού έφτανε πού έβρισκε. 'Α ν  δέν είχε ό 
Μ άθεσης, θάχε ό Ή λ ία ς , ή θάχε ό Σπύ- 
ρος. Ό  Στρατής έτσι τούς ήξερε: Ή λ ία  
καί Σπύρο. 'Α λλω στε γ ι ’ αύτόν δέν είχαν 
σημασία τά ονόματα. Τέλος ήταν κ ι ό 
Βαγγέλης Δράκος, αύτός πάντα είχε πε
ρίσσευμα.

Τό καλοκαίρι πού έφτασε γρήγορα, 
μεγάλωσε τήν πλήξη του. «Κ αιρός γιά  
διακοπές» σκέφτηκε. Ό  Ξενοφώντας, ό 
Τ σ ιλ ινίκος, φίλος άπό παλιά, έρριξε τήν

ιδέα. «Πάμε στήν Ί ο , θά βρούμε καλό 
πράμα».

Ε τσι έφυγαν γ ιά  τήν Ιο. Ή  γνώριμη 
άτμόσφαιρα τής «ντισκοτέκ» δέν άργησε 
νά βρεθεί. Μ ιά φωτεινή επιγραφή έγραφε: 
«H O M E R  S GAVE»— ντισκοτέκ. ’Εκεί 
ήταν ό ^Γιάννης, «ντίσκ—τζόκεύ», τό 
παιδί ποΰβαζε δίσκους στό πίκ—άπ. Δέν 
άργησαν νά γνωρισθοΰν. Ό  νέος φίλος 
έδειξε τή συμπαράστασή του.

Γ ιά  σάς λιγότερο. Στό κόστος. Μόνο 
δυό χιλ ιάδες.

Δέν μάς πειράζει. Κ αλό «πράμα» 
θέλουμε.

■ 0111

αναμεσα στο^ ποικιλόχρω μο πλήθος καί 
στους λερούς τουρίστες, ένιωθε μιά 
σ ιγουριά  πού δύσκολα έβρισκε αλλού 
Επειτα ήταν καί τό έπάγγελμα. Αύτοί 

οι τουρίστες όλο καί κάτι είχαν νά τού 
δώσουν. Ά λ λ ο ι χαπάκια, άλλοι πλακέ- 
τες, άλλοι τσ ιγαρ ιλ ίκ ια . Τού έφταναν 
αυτα. Κ ρατούσε λίγα  γ ιά  τήν πάρτυ»» 
του, για  δ ίκ ια  του χρήση καί τ ’ άλλα τά 
πούλαγε Τά έσοδα ήταν καλά. Έ φταναν 
για να ζήσει. Η δουλειά ήταν ή χε ιρ ό 
τερη άγγαρεία. Γ ιατί νά κουραστεί- 
Αλλωστε τα όνειρά του ποτέ δέν είχαν 

περισσότερη δύναμη άπ’ όση χρειάζον
ταν γιά  νά λουφάξουν μέσα στή ζάλη.

Ο Κ υριάκος είχε πολύ «πράμα» Τε
λευταία είχε γνωρίσει τή Συλβί. Ή  Συλβί 
Ντελλάκ ήταν Γαλλίδα, φοιτήτρια  τού 
- uqS ? ε ΐ ' ?Τ’!,ν Ε λλ“ δα ΘΡθε γ ιά  διακοπές. 

λεει ,ν’ αποκτήσει καινούργιες

Ο Γ ιάννης Μ ποφίλος, είπε τήν ιστο
ρία. Τό είχε αγοράσει άπό ένα ζευγάρι 
ξένων. Ευτυχώς, γ ι αυτόν, πού υπήρχαν 
κι οί ξένοι, κ ι’ έβρισκε εύκολα κΓ  άκίν- 
δυνα. Π ριν λ ίγες μέρες, είχε γνωρίσει, 
και τόν Βέρνερ, Γερμανό τουρίστα, πούχε 
μαζί του χασ ισέλα ιο . Ομως δέν είχε νά 
τούς δώσει, γ ιατί όσο αγόρασε άπό τόν 
Γερμανό, τό ξόδεψε μόνος του. ’Α λλά 
γ ι αυτούς κάτι θάκανε. Τούς έστειλε στόν 
Αλέκο, στή «ντισκοτέκ» Φανάρι No 2». 
Ο Αλέκος είχε κάτι καινούργιο. Γ ιατί 

νά μή τό δοκίμαζαν;
Τό «Φανάρι No 2 » είχε τήν ίδια  άτμό- 

σφαιρα. Πρόσωπα χλωμά κΓ έδώ, ψηλό
λιγνα  κορμιά πού κουνιόνταν καί τ ινά 
ζονταν σάν έλατήρια στήν πίστα, σύννε
φα καπνού πού τύλιγαν τά θολά μάτια. 
Κάπου πίσω άπό τούς δίσκους πλανιών- 
ταν τό βλέμμα τού Αλέκου. Γνωρίστηκαν 
γρήγορα. Ζήτησαν νά δοκιμάσουν άπ’ 
τό «καινούργιο». Ό  Ά λέκ ο ς χαμογέλασε.

— Είναι δυνατό είπε.
—Δέν πειράζει, αντέχουμε.
Ετσι έγινε ή συναλλαγή. 'Εδωσαν 

χιλ ιά ρ ικ ο  καί πήραν χαπάκια. Έ ν α  ό κα
θένας.

—Τί είναι ;
L — Π υΡαάίδα. ’Α μερικάνικο πράμα.

■a
χε φερει και τήν

Ετσι δοκίμασαν κι αύτό. Τούς άρεσε, 
τήν «έβρισκαν» διαφορετικά άπό πα- 
λιότερα. Τώρα στά μάτια τους καρφώ
νονταν ζωντανές εικόνες, τά χρώματα 
άλλαζαν γρήγορα, έκτυφλωτικά φώτα 
τούς τύλιγαν σάν καταρράκτης, όλα τούς 
φαίνονταν διπλά, τριπλά. Συχνά τούς 
έπιανε κάτι σάν μανία, μέσα τους ούρλια
ζε μιά δύναμη καταστροφής. Ό τα ν  συ
νήλθαν, γύρω τους άπλώνονταν τό κενό. 
Χωρίς νά τό καταλάβουν βρέθηκαν πάλι 
στο «Φανάρι No 2». Ό  Ά λ έκ ο ς ήταν 
εκεί. Ε ίχε κ ι ’ άλλα χαπάκια. Τ ήν άλλη 
μέρα ξαναπήγαν καί τήν έπόμενη. Δέκα 
φορές συνολικά.

Πέρασε τό καλοκαίρι, ήρθε Φθινόπωρο. 
Η Ιος έγινε άνάμνηση γιά  τούς δυό φ ί

λους. Ό λ α  γ ι ’ αύτούς ήταν άνάμνηση. 
Δέν προλάβαιναν νάρθουν καί γίνονταν 
χθές. Τό μέλλον κλείνονταν στήν άγω- 
νιώδη ερώτηση: «πού θά βρούμε;».

Κ Γ ό Στρατής βρήκε.Κάπου στήν Π λά
κα γνώρισε τόν Κ υριάκο. Ή  Π λάκα ήταν 
τό στέκι τού Κ υριάκου Γ ιαντήρη. ’Εκεί

εμπειρίες. Μαζί της είχε φέρει καί τήν 
αδυναμία της, τό χασίς. Ε ίχε λο ιπόν καί 
ο Κ υριάκος μερίδιο. Χωρίς πολλές περι- 
στροφές είχε κι άνάγκη άπό χρήματα 
η Συλβι — πήρε τό ένα κ ιλό . Κ αλή δου
λειά  για  τον Κ υριάκο, πού κάποιο βράδυ 
γνώρισε τό Στρατή. Κ ι’ ό Στρατής είχε 
χ ιλ ιά ρ ικ α  καί μάλιστα πολλά.

Ή  συμφωνία έγινε, έβαλαν κάτω τή 
ζυγαρια, άρχισε τό ζύγισμα. Μ έτρησε κΓ 
ο Στρατής πέντε, δέκα, είκοσι, τριάντα 
ογδόντα χ ιλ ιά ρ ικ α ... .  Μέ τόν «παρά
δεισο» στή τσέπη έφυγε γιά  τά στέκια τά 
παλια. "Ησυχος τώρα, μ ιά καί είχε προ
μήθεια γιά  κάμποσο καιρό. Τόν έχασαν 
ο ί «ντισκοτέκ», τόν έχασαν κΓ  οί φίλοι. 
Μ ονος τήν «έβρισκε» μέχρι π ού τό 
«πράμα» τέλειωσε.

Έ τ σ ι, ξανά στήν άναζήτηση. Τώρα 
τα στέκια άλλαξαν. Κάπου στό Αιγάλεω 
τόν πηγαινόφερναν τά βήματά του. Νέα 
πρόσωπα έδώ, νέοι φ ίλοι. «Καλά παιδιά» 
όλοι τους καί πάνω άπ’ όλα «άδέλφια» 
στις συνήθειες. Στή νέα παρέα ήταν κ ι’ 
ο Τάσος. ’Οκτώ χρόνια  πιό μεγάλος άπ’ 
το Στρατή. Μ ερικοί τόν φώναζαν Τόλη. 
Γ ιά  τόν Στρατή αύτό δέν είχε σημασία.

Ιό λ η ς , τί Τάσος. Τό ίδιο  τού ήταν, 
μιά κι ήταν τού συναφιοΰ. Ό  Τάσος είχε 
κι αύτός αύτοκίνητο. Έ ν α  «Φόρντ Κά- 
πρι». Π ρόβλημα δέν ύπήρχε, λοιπόν, 
για  τις συναντήσεις, μόνο «μαύρη» τούς 
ελειπε.

— Θά βρούμε καί τσάμπα μάλιστα, είπε 
μιά μέρα ό Τάσος.

— Πού; ρώτησε ό Στρατής.
Στό Μεγάλο Πεύκο. 'Ε ρχεσα ι μαζί 

τό βράδυ;
Κ ι ό Στρατής πήγε. Μέ τό «Φόρντ__

Κάπρ!» τού Τάσου, έφτασαν στό Μεγάλο 
Πεύκο. Α φησαν τ’ αύτοκίνητο καί προ
χώρησαν στό σκοτάδι.

—Σ ’ αυτή τή καλύβα, έδειξε ό Τάσος. 
Εχει κρυμμένη «μαύρη», σέ φούντα 

ένας γέρος.
Η καλύβα άνοιξε εύκολα. Δέν χρειά 

στηκε νά ψάξουν πολύ. "Ενα μικρό χαρτό
δεμα έκρυβε όλη τήν εύτυχία τους. Τό 
πήραν κι έφυγαν. Στό δρόμο έγινε ή μοι
ρασιά. Μ ισό ό Στρατής τ ’ άλλο μισό ό 
Τάσος. Τήν άλλη μέρα ό Στρατής βρήκε 
τόν Βάσκεν. Φ ίλος κΓ αύτός. Τού πρό- 
τείνε νά «κάνουν κεφάλι». Ό  Βάσκεν 
δέν είχε όμως «μαύρη».
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—Έ χ ω  έγώ, τοϋ είπε ό Στρατής καί 
κέρασε τόν φίλο.

Γλυκάθηκε ό Στρατής, τί πείραζε κι 
δν ήταν σέ φούντα; 'Αφού ήταν καί 
τσάμπα. . . Έ τρεξε βρήκε τό παλιό του 
συνάφι. Μόνος του ένοιωθε άνασφάλεια. 
Ή θελε συντροφιά. Έ δω σαν ραντεβού 
τις ώρες πού σκοτείνιαζε. Οί φίλοι σ ιγά — 
σιγά μαζεύτηκαν. Ή τα ν  όλοι έκεϊ. Ό  
Εενοφώντας Τσιλινίκος, ό Μάκης Δα- 
νούσης, ό Ά λέκος Πορφύρης κι ό Γιώρ
γος Καρατζάς.

Ό  Γιώργης ό Καρατζάς είχε μαζί του 
καί αύτοκίνητο. Ή τα ν  τού άδελφού του. 
Έ τσ ι κίνησαν γιά  τό Μεγάλο Πεύκο. 
Τήν καλύβα τήν θυμήθηκε εύκολα ό 
Στρατής, όπως εύκολα τήν ξανάνοιξε. 
Έ ψ αξαν γρήγορα, βρήκαν τό θησαυρό. 
Πέντε μικρά χαρτοδέματα. Πάνω άπό 
μισό κιλό. Τί άλλο ήθελαν;

Στό γραφείο τού Τμήματος Διώξεως 
Ναρκωτικών τής Ύ ποδιευθύνσεως ’Α
σφαλείας Προαστίων Πρωτευούσης. ό 
Στρατής Γιαννουλάκης βρέθηκε μπρο
στά σέ νέα πρόσωπα. Πήρε τό τσ ιγάρο 
πού τού πρόσφερε ό Μ οίραρχος κ ι' 
έσκυψε τό κεφάλι. Στά μάτια του άρχισε 
νά ξανάρχεται ή «Σφίγγα», ή Ί ο ς  μέ τό 
«H O M E R ’S CAVE» καί τό «Φανάρι 
No 2», ή Πλάκα, ή καλύβα τού Μεγάλου 
Πεύκου, τά «Μ παρουτάδικα». Πρόσωπα 
παλιά καί νέα χόρευαν άσταμάτητα μπρο
στά του, μέσα στόν καπνό έβλεπε τόν 
Μάθεση, τόν Ή λ ία , τόν Σπύρο, τόν 
Βαγγέλη Δράκο κι όλους τούς άλλους, 
πού έδώ κ ι’ ένα χρόνο ήταν τ’ «αδέλφια» 
του κ ι’ οί κολλητοί του.

Ίδρω σε ό Στρατής, ζήτησε νερό. Τοϋ 
τόφερε ό Ά νθυπασπιστής. Γουλιά— 
γουλιά δρόσισε τό λαιμό του, άναψε

κάτι νάπιασαν. Ά κινητοποιήθηκαν σέ 
κάτι σκληρό καί μετά γρήγορα—γρή
γορα ξετρύπωσαν κάτι σάν άστερίσκους.

— L .S .D . άστερίσκοι, ψ ιθύρισε ό 'Υ 
πομοίραρχος.

—Τρακόσια φράγκα τό γραμμάριο, 
άνταπάντησε ό Γρηγόρης. Τά πήρα άπ’ 
τόν Βόλφγκαν, τόν Γερμανό.

—Κ αί τό χασίς;
—Φτηνό, μόνο 250 φράγκα τό γραμ

μάριο. ’Από τόν Ν τιριέρ, τόχε φέρει άπ’ 
τή Γαλλία.

—Πόσο είσαι Γρηγόρη; Ξαναρώτησε 
ό 'Υπομοίραρχος.

— Είκοσι ένα. Τί τά θέλεις όμως έχω 
τέσσερα χρόνια στό κόλπο.

Τήν ίδια ώρα στά γραφεία τού Τμή
ματος Ναρκωτικών, ό Βαγγέλης Καρα- 
γιώργος ξανακατέβαινε στό κρατητήριο.

Ι1ΙΕΥΤΙΚ0ΥΣ Π Α Ρ Α Δ Ε ΙΣΟ Υ Σ
Μπήκαν στ’ αύτοκίνητο κι έφυγαν. 

Τό στέκι τους ήταν στό Αιγάλεω, στά 
«μπαρουτάδικα». Μ οιράστηκαν τά λά
φυρα κ ι’ άρχισε ή ιεροτελεστία. Θόλωσαν 
τά μάτια τους, πέταξαν σ’ άλλους κόσμους. 
Στή ζάλη τους ό κόσμος μίκραινε. Οι 
άνθρωποι, τ ’ αύτοκίνητο γίνονταν μικρο
γραφίες. . .

Τρεις μέρες άργότερα ή περιπλάνηση 
τού Στρατή άλλαξε γειτονιά. Τά βήματά 
του τόν έφεραν στήν Άγιά-Βαρβάρα. 
Μέσα στά στενοσόκκακα, μέσα στ’ άνή- 
λια ύπόγεια, στις μισοσκότεινες «ντι- 
σκοτέκ», έψαχνε τόν παράδεισο. Τούτη 
τή φορά όμως τό βλέμμα του ήταν πιό 
άπλανές, τά μάτια του περισσότερο θολά, 
τό βήμα του όχι καί τόσο σταθερό. ΚΓ 
ήταν μονάχα 20 χ ρ ο νώ ν .. .

—Συγγνώμη κύριε. . .
Γύρισε πίσω καί είδε δυό άντρες. 

Ά γνω στα  πρόσωπα. Τά μάτια τους τόν 
κοίτταζαν κάπως παράξενα. Αύτό τό βλέμ
μα δέν τ’ άντεχε, δέν τόχε συνηθίσει. Τί 
ήθελαν;

Οί δυό άγνωστοι τού ζήτησαν ταυτό
τητα. Στ’ αύτιά του βούιζε μιά φράση 
παράξενη, άνεπιθύμητη. «Είμαστε τής 
Α σφάλειας Προαστίων, τής Χωροφυ
λακής». Στά χέρια  τους πρόβαλαν δυό 
καρτοϋλες μικρές, κάτι σάν ταυτότητες. 
Ό  Στρατής σάστισε. Τί σχέση είχε αύτός 
μέ τήν Α σφάλεια ; Τί σχέση είχε αύτός 
μέ τή Χωροφυλακή; Ή τα ν  κάτι πού ποτέ 
δέν μπορούσε νά καταλάβει. Ά λλω στε, 
κάποτε ό φίλος του, έκεΐνος πού πρώτος 
τούδειξε τόν τεχνητό παράδεισο, τούχε 
πει μονολεκτικά: «παραμύθια».

Έ κανε νά φύγει. Δέν μπόρεσε. Οί δυό 
άγνωστοι πέρασαν τά χέρια  τους στις 
μασχάλες του.

— Μιά στιγμή κύριε. . . άκουσε πάλι 
τή φωνή τους.

Ό  Στρατής τράβηξε τό χέρι του άσυ- 
ναίσθητα. Τούς κύτταξε μ’ ένα άνέκ- 
φραστο βλέμμα καί ψιθύρισε: «Δέν έχω 
κάνει τίποτα», ένώ τό ίδιο  άσυναίσθητα 
έβαζε τό χέρι στήν τσέπη τού παντε
λονιού του, σάν νάθελε νά φράξει τό 
δρόμο γιά  τόν θησαυρό. Ή τα ν  αργά 
όμως. Οί «άγνωστοι» έψαξαν γρήγορα 
στις τσέπες του, βρήκαν τό τσ ιγαρ ιλ ίκ ι 
"Ολα είχαν τελειώσει πιά.

ακόμα ένα τσιγάρο. Ή  φωνή του ήταν 
βραχνή.

—Έ λ α  Στρατή, μίλησε, άκουσε τή 
φωνή τού Μ οιράρχου. Χ ίλιες φορές 
προτιμώτερη ή άλήθεια, παρά τό ψέμμα.

ΚΓ ό Στρατής μίλησε. Κάθε πλάνο 
κινηματογραφικό πού πέρναγε άπό τά 
μάτια του είχε καί τή δική του λεζάντα. 
Γ ιά  όλους είχε κάτι νά πει. Ό λ ο ι  κρα
τούσαν κ ι’ ένα κομμάτι άπ’ τή ζωή του. 
ΚΓ όταν τελείωσε, κίνησαν όλοι μαζί 
γ ιά  τό σπίτι του. Έ πρεπε νά γ ίνει ή 
έρευνα.

Οί στιγμές κύλησαν γρήγορα γιά  τό 
Στρατή, πού άμίλητος πριν λίγο είχε δει 
τόν θησαυρό του ν’ άλλάζει χέρια. Κάπου 
στό κομοδίνο του, βρέθηκε ένα περίσ
σευμα άπό τή φούντα τής καλύβας τού 
Μεγάλου Πεύκου. Τά τελευταία δεκαε
πτά γραμμάρια, πού τού άνοιγαν τό δρό
μο γιά τά γυμνά δωμάτια, μέ τούς αμί
λητους τοίχους καί τά καγκελόφρακτα 
παράθυρα. . .

Τό σήμα άπό τά γραφεία τής Α σ φ ά 
λειας Προαστίων έφυγε γρήγορα γιά 
τήν Ίο . Ό λ ο  τό κομμάτι τής ζωής τού 
Στρατή στ’ όμορφο νησάκι, ήτανζωγρα- 
φισμένο στις απέριττες λέξεις. ΚΓ ή 
άπάντηση δέν άργησε νάρθει.

Δυό μέρες μετά, στό λιμάνι τού Π ει
ραιά άραξε τό καράβι άπό τήν Ίο . Τρεις 
νεαροί πέρασαν γρήγορα τή γέφυρα, 
κοίταξαν βιαστικά γύρω τους καί βά
δισαν πρός τό δρόμο. Στάθηκαν στό 
πεζοδρόμιο ψάχνοντας γιά ταξί. Δίπλα 
τους ήρθαν καί στάθηκαν δυό άλλοι 
άγνωστοι. Έ ν α  λεπτό μετά, άλλοι δυό 
κ ι’ άλλοι.

—Α σφ ά λεια  Προαστίων Χωροφυλακής.
Ό  Γ ιάννης Μ ποφίλος έκανε νά φύγει. 

Δέν πρόλαβε. Κατάλαβε πώς ό κλοιός 
είχε στενέψει γ ιά  πάντα δίπλα του. Γρή
γορα—γρήγορα ψάχτηκαν οί τσέπες 
τους, βρέθηκε τό «πράμα». Δέκα έννιά 
γραμμάρια ό Γ ιάννης, είχε πάνω του. 
Τόχε άγοράσει δέκα μέρες πιό μπροστά 
άπό τόν Ά λ α ν  Σίμπεργκ, τόν ’Ολλανδό 
έκδοτη τού περιοδικού «Ίνς καί "Αουτ». 
Βέβαια είχε άγοράσει πιό πολύ, άλλά τό 
κάπνισε.

Στις τσέπες τού Γρηγόρη Καρακώστα 
βρέθηκε λιγότερο χασίς. Ό μ ω ς τά δά
χτυλα ποϋψαχναν στό μπουφάν, σάν

Είχε περάσει όλη τή νύχτα έκεϊ μέσα 
Πριν λίγο είχε δει τόν Στρατή. «Αύτός ό 
πιτσιρικάς έκανε τή ζημιά, συλλογί
στηκε. Ά ν  δέν άνοιγε τήν καλύβα, κα
νείς δέν θάξερε τίποτα κι έγώ θάμουν 
έξω». Ή τα ν  τ ’ άφεντικό τής καλύβας. 
Τήν ώρα πού ήρθε άντιμέτωπος μέ τούς 
άνθρώπους τού Νόμου, τά είχε όλα άρ- 
νηθεΐ. Ά ργότερα, όμως, σάν πήγαν όλοι 
μαζί στήν καλύβα καί βρέθηκε ή «μαύρη» 
πού ξέφυγε άπ’ τούς νεαρούς, τά είπε 
όλα. Ά λλω στε ή «φούντα» καί τά φυτά 
πού βρέθηκαν, μιλούσαν πιό εύγλωττα 
άπ’ αυτόν.

Μαζί μέ τό Στρατή, είδε καί τόν Φώντα, 
τόν Ξενοφώντα Τσιλινίκο. Τούχαν πε
ράσει καί ’κείνου χειροπέδες. Ε ίχε βρε
θεί καί σ ’ έκείνου τις τσέπες λίγη άπό 
τή «φούντα» τού Καραγιώργου, πούχε 
κλέψει μ’ όλη μαζί τήν παρέα. Στ’ άλλο 
γραφείο ήταν κΓ ό Μ άκης. Ό λ η  ή παρέα 
έκεϊ. Μόνο ό Κ υριάκος έλειπε. Είχε 
χαθεί μέσα στό πλήθος τής Α θήνας.

Γιά τόν Κυριάκο Γιαντήρη ή τύχη 
είχε χαμογελάσει πολλές φορές. Στό 
κρυφτούλι πού έπαιζε μέ τήν Α σ τυ 
νομία, πάντα ξέφευγε. Ή τα ν  άπό κείνους 
πού δέν είχαν ποτέ μόνιμο σπίτι, μό
νιμη δουλειά. Γ ι’ αύτόν ή νύχτα πού 
έπεφτε, δέν είχε τόση σημασία. Οί χαρές 
του κλε^ίνονταν στήν άσκοπη περιπλά
νηση καί στήν άποχαύνωση τού χασίς. 
Ό λ η  του ή ζωή ήταν τό παραμύθι ποΰ- 
πλεκε γιά  τ’ άνύπαρκτα «κατορθώματα» 
στόν κύκλο τού ύπόκοσμου. Γ Γ αυτά τά 
κατορθώματα μιλούσε στήν συντροφιά 
του, σ ’ ένα άπό κείνα τά μπάρ, μέ τά 
χλωμά φώτα, τής Πλάκας, όταν ένιωσε 
στόν ώμο του τό βαρύ χέρι τού Νόμου. 
ΚΓ ήταν γιά  τόν Κυριάκο, πολύ βαρύ τό 
χέρι αύτό. . . Τό γέλιο κόπηκε στή μέση. 
Τό κρυφτούλι σταμάτησε άπότομα. Τά 
φώτα τής δικής του «ράμπας», θ’ άργοΰ- 
σαν πολύ νά ξανανάψουν. Ό π ω ς θ’ άρ- 
γοΰσαν καί γιά  όλους τούς άλλους, πού 
βάδισαν τόν δικό του δρόμο. Οί άνδρες 
τού Τμήματος Ναρκωτικών τής Α σ φ ά 
λειας Προαστίων, είχαν κλείσει τήν αύ- 
λαία τού θεάτρου τους.

Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ  Π Ε Τ Ρ Ο Υ Λ Α Κ Η Σ  
’Ε ν ω μ ο τ ά ρ χ η ς
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Ε Σ Π Ε Ρ Α Ν Τ Ο :  η  m o n o

Άφοΰ ξεπεράστηκαν τά 
πρώτα στάδια των διστα
γμών καί τών άμφισβη- 
τήσεων, σήμερα κατακτά 
συνεχώς έδαφος σαν ή 
γλώσσα τής μέλλουσας 
ενωμένης Εύρώπης.

Γράψει ό κ.
Σωκράτης Σακελλαρόττουλος 

Σμήναρχος έ. ά., Πρόεδρος τοϋ 
Συλλόγ. Έσπεραντιστών 'Ελλάδος

ΣΤΑΘΕΡΑ κερδίζει έδαφος ή 
διεθνής γλώσσα Εσπεράντο. Κά
θε τοσο καί νέα γεγονότα έρχονται 
να επιβεβαιώσουν τούτο. Καί μά
λιστα σημειώνονται τέτοια στη χώ
ρα πού ή γλώσσα της είναι ή πιο 
διαδεδομένη καί θεωρείται άπό πολ
λούς οτι έχει έπιβληθεΐ ώς διεθνής. 
Πρόκειται για τήν ’Αγγλία. Σ ’ 
αυτήν υπάρχει ό πιο δραστήριος καί 
μέ τά περισσότερα μέλη Έ σπε- 
ραντικός Σύλλογος. Στο Λονδίνο 
έγιναν έπανειλημμένως παγκόσμια 
έσπεραντικά συνέδρια μέ συμμετο
χή χιλιάδων ατόμων. Άνεδείχθη- 
σαν δε άπ’ αύτούς λαμπροί συγ
γραφείς και ποιητές. Χαρακτηριστι
κό είναι ότι πρόσφατα ιδρύθηκε 
Σύλλογος Έσπεραντιστών Βουλευ
τών ο οποίος έθεσε ώς σκοπό του 
τήν εισαγωγή της ’Εσπεράντο στα 
σχολεία. Τώρα ο Σύλλογος αύτός 
έχει έκατοντάδες μέλη.

Σημαντικό γεγονός είναι ή άπό- 
φαση  ̂ τής ΟΤΝΕΣΚΟ κατά τή 
Γενική της Συνέλευση της 10-12-54 
με την οποία αναγνωρίζεται ή άξια 
τής Εσπεράντο, καθώς έπίσης καί 
τα αποτελέσματα πού επιτεύχθη
καν άπ’ αύτήν στον τομέα τής πνευ
ματικής προσεγγίσεως τών λαών. 
Στήν ίδια απόφαση άναφέρεται ότι 
η γλώσσα διδάσκεται σέ πολλά 
σχολεία κρατών —μελών καί πολ
λοί αντιπρόσωποι έδήλωσαν οτι ή
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ΤΗΣ ΕΝΩΓΠΕΝΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
χώρα των εύνοεί τήν διδασκαλία 
της στο σχολείο. 'Η  άπόφαση 
αύτή έλήφθη μέ πλειοψηφία 30 
υπέρ καί 5 κατά. ’Έπειτα άπό 
αύτή τήν άπόφαση ή ΟΥΝΕΣΚΟ 
έκδηλώνει κάθε χρόνο, σχεδόν, τήν 
συμβολή καί τήν συμπαράστασή 
της στήν προσπάθεια για τήν διά
δοση τής Εσπεράντο. Είναι χαρα
κτηριστική ή παρουσία καί ομιλία 
του Γενικού Διευθυντοΰ της στο 
παγκόσμιο Συνέδριο τής Εσπεράν
το πού έ'γινε πέρυσι στο Ρεϋκιαβίκ 
τής ’Ισλανδίας.

Συνήθης άντιλογία πού προβάλ
λεται εναντίον τής Εσπεράντο εί
ναι ότι ή γλώσσα αύτή είναι τεχνη
τή καί δεν μπορεί να έχει για τό 
λόγο αύτό, τή ζωντάνια πού έχουν 
οί εθνικές γλώσσες. Άλλα καί οί 
εθνικές γλώσσες προέκυψαν μέ τρό
πο τεχνητό όπως καί ή Εσπεράντο.
Μεταξύ αύτών άναφέρουμε τή Νορ

βηγική γλώσσα. Αύτή είναι μία 
σύνθεση άπό ποικίλα τοπικά ιδιώ
ματα τής χώρας πού πραγματο
ποίησε ό φιλόλογος AASEN. Ή  
Νορβηγική γλώσσα χρονολογείται 
άπό τό 1848 καί αντικατέστησε τή 
Δανική πού ήταν πριν ή επίσημη 
γλώσσα τής χώρας.

’Αλλά έχουμε καί άλλα παραδεί

γματα τεχνητής γλώσσας άπό σύνθε
ση γλωσσικών στοιχείων διαφόρων 
γλωσσών. Είναι ή Άφρικανς, γλώσ
σα τής Νοτιοαφρικανικής Ένώσεως, 
άποτελεσθείσα άπό στοιχεία αγγλι
κής, γερμανικής καί ολλανδικής. 
Άλλη τέτοια γλώσσα είναι του 
κράτους του ’Ισραήλ ή οποία απο
τελεί άναβίωση τής γλώσσας τής 
Βίβλου, μέ αρκετές όμως άλλοιώ- 
ώσεις άνταποκρινόμενες στήν ση
μερινή έποχή.

’Αλλά καί κάθε εθνική γλώσσα 
προέκυψε άπό σύνθεση γλωσσικών 
στοιχείων, άπό διαλέκτους καί το
πικά ιδιώματα. ΤΗταν, συνεπώς, 
στο πρώτο στάδιο κι αύτή γλώσσα 
τεχνητή. ’Έτσι, τό έπιχείρημα αύτό 
κατά τής ’Εσπεράντο καταρρί- 
πτεται τελείως, καί δέν μένει, παρά 
νά εξετάσουμε τά άλλα στοιχεία 
γιά νά άποφανθοϋμε αν ή γλώσσα 
τούτη είναι κατάλληλη γιά διεθνής.

Ή  Εσπεράντο έχει δυο σπου
δαίες ιδιότητες. Είναι πιο εύκολη 
καί πιο πλούσια άπό όποιαδήποτε 
εθνική γλώσσα. Ό  σπουδαστής μα
θαίνει μόνο τις ρίζες τών λέξεων. 
Τις παράγωγες καί τις σύνθετες 
τις φτιάχνει μέ τον κανόνα. Ή  
γραμματική της είναι πολύ απλή 
άποτελούμενη μόνο άπό 16 
κανόνες, χωρίς καμμιά εξαίρεση. 
«’Αριστούργημα λογικής καί απλό
τητας» τήν χαρακτήρισαν 40 μέλη 
τής Γαλλικής ’Ακαδημίας ’Επιστη
μών στήν άπόφασή τους τής 1-6- 
1929. ’Αλλά κυρίως, έχει σημασία, 
ότι σήμερα ή Εσπεράντο χρησι
μοποιείται άπό έκατομμύρια άν- 
θρώπων σ’ όλη τή γή καί ότι ή 
χρήση της έχει μπει μέσα σέ όλα 
τά πεδία τής πνευματικής καί πρα
κτικής ζωής. ’Ακόμα, υπάρχουν οι
κογένειες στις οποίες μητρική γλώσ
σα είναι ή ’Εσπεράντο, καί είναι 
άξιοσημείωτο τό γεγονός οτι ό 
Παγκόσμιος Σύνδεσμος ’Αστυνο
μικών έχει σάν έμβλημά του τό 
ρητό του έπινοητοΰ τής ’Εσπεράν
το, ίατροϋ Λαζάρου Ζάμενχωφ,

Προσωπογραφία τον Πολωνού Λ ά 
ζαρου — Λουδοβίκου Ζάμενχω φ ό όποιος 
έπενόησε τήν γλώ σσα  ’Εσπεράντο. Ά π ό  
τότε μέχρι σήμερα έχουν γίνει σημαντικά  
βήματα γιά  τήν διάδοσή της και τήν κα
θιέρωσή της.

Paco Kajamo (ειρήνη καί αγά
πη). ’Ιδιαίτερη σημασία, έχει τό 
γεγονός ότι ή διεθνής αύτή γλώσσα 
χρησιμοποιείται άποκλειστικά σέ 
πολλά παγκόσμια συνέδρια καί άλ
λες διεθνείς συναντήσεις μέ ειδικά 
ενδιαφέροντα. Τό περιοδικό ΗΕ- 
ROLDO DE ESPERANTO άνα-
φέρει, στο φετεινό τεύχος τού Μαρ
τίου, 138 τέτοιες διεθνείς συναντή
σεις μέσα στο έτος 1977 ! Δηλ. κά
θε τρεις περίπου μέρες γίνεται 
μία διεθνής συνάντηση, ιδίως στον 
χώρο τής Εύρώπης, κατά τήν οποία 
όμιλεΐται μόνο ή Εσπεράντο.

Δέκα πέντε ραδιοσταθμοί τήν 
χρησιμοποιούν γιά τακτικές έβδο- 
μαδιαίες εκπομπές. Μεταξύ αύτών 
είναι οί σταθμοί τής Βιέννης, Ζάγ
κρεμπ, Βαρσοβίας, Μιλάνου, Ρώ
μης, Χίλβερσουμ, Σάν —Πάολο καί 
Βέρνης. 'Η  φιλολογία τής ’Εσπε
ράντο είναι πλούσια. Πάνω άπό 
30 χιλιάδες βιβλία, περιοδικά καί 
εφημερίδες έχουν έκδοθεί ώς τώρα. 
Μεταξύ αύτών είναι τά σπουδαιό
τερα άπό τά άριστουργήματα τών 
εθνικών φιλολογιών, άπό τά οποία 
δέν λείπει φυσικά ή Ίλιάδα καί ή 
Οδύσσεια τού 'Ομήρου. "Οσον 

άφορα τήν έπιστήμη, έχουν έκδο- 
θή 127 λεξικά έπιστημονικής καί 
τεχνικής ορολογίας. Τώρα έκδί- 
δονται τακτικά 120 περιοδικά στήν 
διεθνή αύτή γλώσσα, άπό τά όποια 
ώρισμένα είναι σπουδαίες φιλολο
γικές καί επιστημονικές έπιθεωρή- 
σεις, σάν τή JU RA  RENUO.

'Η  ’Εσπεράντο είναι γλώσσα 
λατινογενής. Είναι, μπορεί νά πει 
κανένας, μιά λατινική γλώσσα άπλο- 
ποιημένη. Γι’ αύτό προσφέρεται 
θαυμάσια νά γίνει ή κοινή γλώσσα 
στη μέλλουσα Ενωμένη Εύρώπη. 
Προς αύτή τήν κατεύθυνση κινεί
ται τώρα ό άγώνας γύρω άπό τήν 
’Εσπεράντο, ιδιαίτερα δέ ή Ούδέ- 
τερη Έσπεραντική Κίνησις, υπό 
τον διακεκριμένο Καθηγητή τού 
Διεθνούς Δικαίου στο Λονδίνο, "Ιβο 
Λαπένα, ή οποία άπασχολήθηκε 
άποκλειστικά μέ αύτό τό θέμα στις 
δύο τελευταίες διασκέψεις στή Δα
νία καί τήν 'Ισπανία, καί θά συνε
χίσει επίσης τήν έξέταση τού ίδίιυ 
ζητήματος στή προσεχή συνδιά
σκεψη, πού ορίσθηκε νά· γίνει τον 
ερχόμενο Αύγουστο (11—19) έδώ 
στήν ’Αθήνα.



Γ ε ν ι κά .

Ό  Ν ομός Ά ρ τ η ς  είναι εις άπό τούς 
τέσσαρες νομούς τής Εύάνδρου ’Η πεί
ρου καί καλύπτει τό νοτιοανατολικόν 
τμήμα της. Κατά τήν άπογραφήν τοϋ 
1971 ειχεν έκτασιν 1612 τ.χ ., έναν Δήμον 
(τόν Δήμον Ά ρταίω ν), 76 Κ οινότητας 
καί πληθυσμόν 78.376 κατοίκων.

Πρός Β. καί Β.Δ. όρίζεται Οπό τοϋ 
Νομοϋ Ίωαννίνων, πρός Ν. ύπό τοϋ Νο- 
μοϋ Α ιτωλοακαρνανίας καί βρέχεται 
ύπό τοϋ Ά μβρακικοϋ  κόλπου, πρός Α. 
ύπό τών Νομών Κ αρδίτσης καί Τρικάλων 
καί πρός Δ. ύπό τοϋ Νομοϋ Πρεβέζης.

Ή  ορεινή περιοχή  τοϋ Νομοϋ καλύ
πτεται άπό τά Τζουμέρκα ή Ά θαμανικά  
όρη, «Π αλληκαριών λημέρια» κατά τήν 
σκοτεινήν περίοδον τής Τουρκοκρατίας 
καί τοϋ έθνικοαπελευθερωτικοϋ άγώνος 
τής φυλής μας καί Κ έντρον τής χώρας 
τών Ά θαμάνω ν κατά τήν άρχαιότητα. 
Ή  χώρα αύτή έκτος τών Τζουμέρκων 
περιελάμβανε καί τμήμα τοϋ Μ αλακασίου 
ώς καί τής ορεινής δυτικής περιοχής 
τοϋ Νομοϋ Τρικάλων. Πρώτος βασιλεύς 
τών Ά θαμάνω ν, λαοϋ τόλμηροϋ καί πο
λεμικού, ήτο ό Ά θάμας ό όποιος κατά 
τήν μυθολογίαν ύπήρξεν υιός τοϋ Αιόλου 
καί έγγονός τοϋ Έ λ λ η νο ς . Κ ατά τήν 
Ρωμαϊκήν περίοδον ο ί Ά θαμάνες έμφα- 
νίζονται ώς ισχυρόν κράτος μέ σημαντι
κόν στρατιω τικόν καί πολιτικόν ρόλον 
εις τά γεγονότα καί τάς έξελίξεις τής 
έποχής έκείνης.

Κ ατά τήν έποχήν τοϋ ’Η πειρωτικού 
Δεσποτάτου έτροφοδότησαν τούς ν ικ η 
φόρους στρατούς τών ύπερηφάνων Δε
σποτών, μέ γενναίους καί άποφασιστι- 
κούς ανδρας. Τέλος κατά τήν έχθρική

κατοχήν τών έτών 1941—44 τά Τζου
μέρκα έγιναν καί πάλιν ή φωλεά τής 
θρυλικής Εθνικής μας ’Α ντιστάσεως 
τών Ε.Ο.Ε.Α.— Ε.Δ.Ε.Σ. μέ έπικεφαλής 
τό έκλεκτόν τέκνον τής Ά ρ τη ς , στρα
τηγόν Ν απολέοντα Ζέρβαν.

Τ ήν Ν οτίαν π ερ ιοχήν τοϋ Νομοϋ κα
ταλαμβάνει ή εύφορος καί πλούσια Ά ρ τ ι-  
νή πεδιάς ή όποια κατά τό μεγαλύτερο 
μέρος της άποτελεΐ έναν άπέραντον πορ
τοκαλεώνα, ένα ήλιόλουστον περιβό- 
λ ιον  τό όποιον σαγηνεύει τούς έπισκέ- 
πτας του, ιδίως κατά τήν έποχήν τής 
Α νθοφορίας, όταν τά άνοιξιάτικα  άρώ- 
ματα καί αί θαλασσινοί αύραι τοϋ Ά μ - 
βρακικοΰ μοσχοβολούν τήν άτμόσφαιραν.

Πρωτεύουσα τοϋ Νομοϋ είναι ή Ά ρ τα , 
ή δευτέρα πόλις τής ’Ηπείρου σέ πληθυ
σμό (20.000 κάτοικοι) καί εις Ιστορικήν 
σημασίαν καί ή μεσαιωνική πρωτεύουσα 
τοϋ Δεσποτάτου τής Ηπείρου, κτισμένη 
εις τήν άριστεράν όχθην τοϋ ποταμού 
Ά ρά χθου  καί εις τήν θέσιν τής διασήμου 
άρχαίας πόλεως Ά μβρακίας ή όποια 
κατεστράφη τόν 2ον μ.Χ. αιώνα. Ή  
Αμβρακία ήτο μεγάλη καί ναυτική πο

λιτεία. 'Υ πήρξε πρωτεύουσα τοϋ Πύρρου 
τοϋ βασιλέως τής ’Η πείρου άπό τό 
269—272 π.Χ.

Αλλά ή Αρτα δέν είναι μόνον ή 
άρχαία καθέδρα τοϋ Πύρρου. ή Βυζαντινή 
πρωτεύουσα τών Κ ομνηνών καί ή πλού
σια μεγαλόπολις τής Τουρκοκρατίας. 
Οί περισσότεροι ίσως τήν γνωρίζουν 
άπό «τό θρυλικό γεφύρι της» καί τά 
πολλά της πορτοκάλια. Ή  Ά ρ τ α  όμως 
δέν είναι μόνον αύτό. Α ντιπροσωπεύει 
τόσα άλλα καί τόσον σημαντικώτατα, 
εις τήν γνωριμίαν άλλωστε τών όποιων 
φιλοδοξεί νά συντελέση ή μικρά καί 
σύντομος αύτή έργασία.

Εχει τόσο πολλά καί τόσο άπίθανα 
νά μάς φανερώση. Βασιλείς καί βασ ίλισ 
σας τοϋ οίκου τών Αίακιδών, βυζαντινούς 
άρχοντας καί βασίλισσας τοϋ οίκου τών 
Κομνηνών, τούρκους πασάδες τής σκλα
βιάς καί φωτισμένους Τεράρχας τής Χ ρι
στιανοσύνης. Ά π ό  τήν Ά ρ τ α  περνά ό 
μυθικός Α ινείας τοϋ Τρω ικού’ πολέμου 
καί ό Ναπολέων ό Γ  τό 1835. ’Εδώ πε
θαίνει ή σύζυγος τοϋ Α ύτοκράτορος Α λ ε 
ξίου Τ’ Ευφροσύνη καί ό πο ιητής τοϋ 
βουνοϋ καί τής στάνης Κώστας Κρυστάλ- 
λης. ’Εδώ μεγαλουργεί ή Ά ν ν α  Π αλαιο- 
λογίνα καί καθαγιάζεται ή όσια Θεοδώρα. 
Εδώ γεννιέται ή φημισμένη πριγκίπισσα 

Ίζαμπώ καί άπό έδώ ξεκινά ό πολύς ’Ιγνά
τιος, ό μετέπειτα Ο ύγγροβλαχίας. ’Εδώ 
κάνουν τάς έπισκέψεις των λόγιο ι, σο
φοί καί περιηγητα ί όπως ό Δημήτριος 
Τριβώλης, ό Ίανός Λάσκαρης, ό Κ υριά
κος ό έξ Αγκώνος καί έδώ έρχονται οί 
φημισμένοι καπεταναΐοι τής Ε θνεγερ 
σίας τοϋ 1821».

Ή  Ά ρ τ α  εύρίσκεται έπί τής μεγάλης 
τουριστικής άρτηρίας Α θηνώ ν — Ίωαν
νίνων καί άπέχει 362 χλμ. άπό τήν Α θ ή 
να. Καθώς τήν πλησιάζει κανείς άπό τήν 
κατεύθυνσιν τής Φ ιλιππιάδος έντυπω- 
σιάζεται άπό τήν μεγάλην λιθίνην, πολύ- 
τοξον γέφυραν έπί τοϋ Ά ράχθου, ό όποιος 
ξεδιπλώ νει δίπλα της τήν γαλάζια κορ- 
δέλλα του μέσα άπό τοπία δροσερού κάλ
λους νανουρίζοντας καθώς κυλούν τά 
γάργαρα νερά του τήν πόλιν τών θρύλων.

Αύτό είναι τό πολυθρύλητον καί ιστο
ρικόν «Γεφύρι τής Ά ρτα ς» , έπάνω άπό 
τό όποιον δ ιήρχετο έως τό 1912 ή όρο- 
θετική γραμμή Ελλάδος καί Τουρκίας. 
Σήμερον μία σύγχρονος καί ψυχρή γέ
φυρα. μήκους 135 μέτρων, διπλής κατευ- 
θύνσεως, άπό τήν όποιαν περνά ό Τουρι-
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Διδασκάλου

στικός αυτοκινητόδρομος έχε κατασκευ- 
ασθή πλησίον καί εις μικρόν άπόστασιν 
άπό τήν Γέφυραν των θρύλων. ’Αλλά ή 
γραφικότης τού τοπίου εύτυχώς διατη
ρείται καί τήν έπαυξάνει ό προαιώνιος 
«Πλάτανος του Ά λ ή  Πασά» πού ύψώ- 
νεται εις τήν άριστεράν όχθην πλησίον 
τής γεφύρας. Τόν παχύ κορμό τού πλα
τάνου αύτοΰ χρειάζονται πέντε άνδρες, 
διά νά τόν άγκαλιάσουν. Ά π ό  αυτόν κα
τά τήν παράδοσιν, ό Ά λ ή  πασάς άπηγχό- 
νιζε τούς καταδικασμένους εις θάνατον 
κατά τούς δίσεκτους χρόνους τής δεσπο
τείας του, ένώ καθώς λέγουν καί ό ίδιος 
πολλάς φοράς έκάθητο εις τάς ρίζας καί 
τήν σκιάν του καπνίζοντας «τό τσιμπούκι 
του» καί άντικρύζοντας τά σώματα των 
κρεμασμένων.

Κατά τούς τοπικούς θρύλους, μνήμη 
βασανιστική παιδεύει άπό τότε τόν γέρο— 
Πλάτανο. Α να τρ ιχ ιά ζε ι άκόμη καθώς 
ένθυμεϊται τά δράματα πού έλαβον χώ 
ραν εις τούς κλάδους του καί ό θρήνος 
του άκούγεται τάς μεσονυκτίους ώρας του 
χειμώνος βόγγος άνθρώπινος καί σπαρα
κτικός.

Σχετικώς μέ τήν προέλευσιν τοϋ όνό- 
ματος τής πόλεως Ά ρ τ α  δέν ύπάρχει 
όμογνωμία. Ή  πλέον έπικρατεστέρα 
γνώμη είναι δτι προέρχεται άπό τήν πα
ραφθοράν τής λέξεως Ά ρα χθ ο ς, όνό- 
ματος τοϋ ποταμού όστις ρέει πλησίον 
της (Ά ρ α χθο ς  — τά Ά ρ α χθ α  — τά 
Ά ρ α χτα  — τά Ά ρ χ τ α  — ή Ά ρτα ). 
Πάντως ή περίφημος συγγραφεύς καί 
Βυζαντινή πριγκήπισσα Ά ν ν α  Κομνηνή 
τήν άναφέρει ώς Ά ρ τα ν  τό 1081, ένώ 
τόν 8ον αιώνα ώνομάζετο Α καρνανία  
καί τό 1336, κατά μαρτυρίαν Κυριάκου 
τοϋ έξ Ά γκώ νος, άποκαλεΐται Ά καρνα- 
νική Ά ρά χθεια . Πάντως τό όνομα Ά ρ τα

είχεν ήδ.η καθιερωθή πριν άπό τήν Ά ννα ν  
τήν Κ ομνηνήν, άλλά δ ιετήρει παραλ- 
λήλως, μέχρι τοϋ Π ου αίώνος καί τό 
όνομα Α καρνανία , ίσως έπειδή κατοι
κούσαν εις αυτήν πολλοί Ά καρνάνες.

Ή Ιστορία τής Αρτης.

Αί πρώται άρχαί τής ζωής τής πόλεως 
αύτής είναι άσαφεΐς. Φαίνεται ότι εις 
τήν θέσιν της, κατά τόν 6ον αιώνα μ.Χ. 
υπήρχε κάποια κωμόπολις, εις τήν όποιαν 
έγκατεστάθησαν οί κάτοικοι τής Ν ικο- 
πόλεως (Ρωμαϊκής Πόλεως πλησίον τής 
σημερινής Πρεβέζης), όταν αϋτη κατε- 
λήφθη άπό τούς Γότθους τό 552 μ.Χ. 
καί άκόμη περισσότερον όταν κατεστρά- 
φη άπό τούς Βουλγάρους τό 1034.

Ά λ λ ά  ή πραγματική Ισ τορ ία  τής Ά ρ -  
της άρχιζει άπό τάς άρχάς τοϋ Π ου 
αίώνος, όταν άποτόμως ή πτωχική έκείνη 
πόλις, ή όποια ήγωνίζετο νά συνέχιση 
τήν ζωήν τής Ν ικοπόλεως, άνεδείχθη 
περίλαμπρον έλληνικόν πολιτικόν, ο ι
κονομικόν καί πνευματικόν Κέντρον. 
Τότε ίδρύθη τό Δεσποτάτον τής ’Ηπείρου 
καί ή Ά ρ τ α  εγινεν ή πρωτεύουσά του. 
Κ αί ήτο ή Ά ρ τ α  κατάλληλος διά τόν 
νέον αυτόν καί έπίζηλον ρόλον της, 
δ ιότι ή θέσις της έγγύς τοϋ ποταμοϋ 
έξησφάλιζε ταύτην καί τήν μετέτρεπεν 
εις φυσικόν όχυρόν.

Ά λ λ α ι πόλεις έσκαπτον βαθείας τά
φρους πέριξ τών τειχών των, άλλαι κατέ- 
φευγον εις χερσονήσους έντός λιμνών. 
Ή  Ά ρ τ α  είχεν δΓ όχυρόν της, έστω καί 
κατά τό ήμισυ, τόν ποταμόν της.

Τό ισχυρόν αύτό Έ λλη νικ όν  Κράτος 
συνεκροτήθη όταν ή Βυζαντινή αύτο-

κρατορία κατέρρεε, μετά τήν εισβολήν 
τών Φράγκων τής Τετάρτης Σταυροφο
ρίας. Α κρ ιβώ ς τάς ήμέρας κατά τάς 
όποιας ή Κ ωνσταντινούπολις έπιπτε 
εις χεϊρας τών Σταυροφόρων, ένας βυ
ζαντινός αρχών, ό Μ ιχαήλ Ά γγελ ο ς 
Κ ομνηνός, έξάδελφος τών αύτοκρατό- 
ρων, Τσαακίου καί Α λεξ ίου  Κομνηνοΰ, 
δ ιο ικητής τοϋ Βυζαντινοΰ θέματος τής 
Πελοποννήσου, έσπευσε εις τήν -Η πει
ρον καί άνεκήρυξε τόν έαυτόν του Δε
σπότην, δηλαδή ήγεμόνα όλης τής πα
ραλιακής περιοχής άπό τήν Ναύπακτον 
έως τό Δυρράχιον.

Ό  Μ ιχαήλ Ά γγ ελ ο ς  έγκατεστάθη 
εις τήν Ά ρ τα ν  καί άμέσως συνεκρότησε 
ισχυρόν στρατόν μέ τόν όποιον, μέσα 
εις τό χάος πού έπεκράτει τότε εις τήν 
καταλυομένην αύτοκρατορίαν, έπέβαλε 
τήν έξουσίαν του. Ά νεδείχθη  εις μέγαν 
οργανωτήν κατά τά πρώτα βήματα τοϋ 
Δεσποτάτου.

Τούτον διεδέχθη ό άδελφός του Θεό
δωρος, μεγαλεπήβολος καί αύτός, άριστος 
οργανωτής καί στρατηλάτης, «άνήρ δρα
στήριος καί κοινά δεινός έπινοήσαι 
πράγματα» κατά τόν Γρηγοράν «Καλ
λώπισμα Κομνηνών, Δουκάδων δόξα, 
Ρωμαίων καύχημα» κατά τόν έπιφανή 
Μ ητροπολίτην Α θηνώ ν Μ ιχαήλ τόν 
Ά κομ ινάτον. Διεκρίθη διά τούς συνεχείς 
άγώνας του έναντίον τών Φράγκων τής 
Κ ωνσταντινουπόλεως καί τών Βουλγά
ρων.

Ό  Μ ιχαήλ ό Β.', τρίτος κατά σειράν 
δεσπότης τοϋ ’Η πειρωτικού Δεσποτάτου, 
ήτο προικισμένος μέ σπάνιάς ήγετικάς 
άρετάς καί ύπήρξεν έκ τών ίκανωτέρων 
ήγεμόνων. Είχε σύζυγον τήν Θεοδώραν, 
θυγατέραν τοϋ σεβαστοκράτορος Ίωάν- 
νου Πετραλείψα, άρχοντος τής Μακεδο-

781



782



’ I I ” Α ρτα , είναι κατάσπαρτη από βυζαν- 
τίνά μνημεία κυρίως εκκλησιαστικής τέ 
χνης πού σώζονται μέ περισσή φροντίδα 
μέχρι και σήμερα και άποτελοϋν ασφα
λώς ένα από τά πιο αξιοθέατα στοιχεία  
τής πόλεως. Σ τις  φωτογραφίες μέ την 
σειρά από επάνω προς τά κάτω και εξ 
Αριστερών προς τά  δεξιά, ό περίφημος 
Ναός τής Π αρηγορίτισσας, πού ήταν 
ή Μ ητρόπολη τοϋ Δεσποτάτου τής Ή 
πειρον, ή Νερά Μονή των Βλαχερνών, ό 
Ναός τοϋ ’Α γίου Βασιλείου (14ος αιώ
νας), ό Ναός τοϋ Ά γ ιο υ  Νικολάου τής 
Ροδιάς, ό Ναός τής Ά γ ια ς  Θεοδώρας, 
πολιούχου και προστάτιδος τής πόλεως, 
και ή λεγάμενη κόκκινη εκκλησία στον 
συνοικισμό Παλαιοχωρίου Δροσοπηγής.

νιας καί Θεσσαλίας, ή τις διεκρίνετο διά 
τήν ευσέβειαν, τήν ωραιότητα καί τήν 
σεμνότητά της καί ή όποια μετά τόν θάνα
τόν της άνεκηρύχθη Ά γ ια  καί τυγχάνει 
σήμερον προστάτις καί πολιούχος τής 
«Θεοσώστου » πόλεως.

Ά π ό  του έτους 1259 όμως ήρχισεν ή 
παρακμή τοϋ δραστήριου Ε λλη νικ ού  
Κράτους, λόγω συνεχών προστριβών 
τοϋ αρχοντος Μ ιχαήλ Β.' μετά τοϋ Αύ- 
τοκράτορος τής Ν ίκαιας. Τό 1271 άπέ- 
θανε ό Δεσπότης Μ ιχαήλ ό Β.', ό όποιος 
πρό τοϋ θανάτου του διχοτόμησε τό 
δεσποτάτον εις δύο τμήματα διά νά κλη- 
ροδοτήση αυτό εις τούς υιούς του. Δε
σπότην τής Η πε ίρου  κατέστησε τόν 
υιόν του Ν ικηφόρον άντάξιον τοϋ πατρός 
εις ικανότητας. Τό 1290 οι Γενοβέζοι 
πολιόρκησαν τήν πόλιν τής Ά ρ τ η ς  
καί έδραν τοϋ Δεσποτάτου, δέν ήδυνή- 
θησαν όμως νά τήν κατακτήσουν χάρις 
εις τήν ηρωικήν άμυναν τοϋ λαοϋ της 
μέ έπικεφαλής τόν γενναϊον Δεσπότην 
Ν ικηφόρον.

Δύο δυναμικαί γυναίκες αναφαίνονται 
εις τήν φάσιν έκείνην τής ζωής τοϋ 
Δεσποτάτου, πού άρχίζει άπό τό 1271, 
όταν άπέθανε ό Μ ιχαήλ Β.' Κ ομνηνός 
καί τερματίζεται τό 1358 πού λόγω τών 
συνεχών τραγωδιών πού συνετάρασσαν 
τό Δεσποτάτον ύπετάγη τοΰτο πρώτον 
εις τούς Σέρβους καί ύστερον εις τούς 
’Αλβανούς. Κ αί αί δύο έκεΐναι γυναίκες 
έφερον τό ίδιον όνομα : "Αννα Παλαιο- 
λογίνα. Ή  πρώτη Ά ν ν α , ώς έπίτροπος 
τοϋ ανηλίκου υίοΰ της Θωμά, έδρασε 
άπό τό 1296 έως τό 1318. Ή  δευτέρα 
σύζυγος τοϋ Δεσπότου Ίωάννου καί 
μήτηρ τοϋ Ν ικηφόρου Β.', έδρασε άπό 
τό 1330 έως τό 1358.

Μετά τό 1384 άκολουθεΐ μία τελευταία 
άναλαμπή τοϋ Δεσποτάτου τής ’Ηπείρου, 
ιδίως όταν αρχών τοϋ Δεσποτάτου έγινε 
ό Φράγκος δούξ Κ άρολος Α.' Τόκκος 
τό 1418. Τότε έπί ένδεκα έτη, όσα καί ή 
βασιλεία τοϋ Καρόλου, ή τάξις έπανήλθε, 
ή οικονομία άνέρρωσεν καί ή αύλή τοϋ 
Δεσποτάτου άπέκτησεν μεγάλην λαμπρό
τητα καί αΐγλην.

Μετά τόν θάνατον όμως τούτου καί 
τήν άνάληψιν τοϋ Δεσποτάτου ύπό τι ϋ 
διαδόχου υίοϋ του Καρόλου τοϋ Β.' ή 
παρακμή ήρχισε καί πάλιν καί μέ τόν 
θάνατον καί αύτοΰ τό έτος 1449 έξέπνευσε 
καί ή ζωή τοϋ Δεσποτάτου άιροϋ εις τάς 
24 Μ αρτίου τοϋ ίδιου έτους κατέλαβε 
τήν "Αρτα ό άδυσώπητος Τοϋρκος Π α
σάς Σινάν.

"Ετσι έσβησεν ή ρωμαλέα έκείνη ελλη
νική δημιουργία, πού άνέδειξεν ό χ ι μό
νον ένα Κράτος μέ ϊσχυράν στρατιωτικήν 
όργάνωσιν καί πολεμικούς θριάμβους 
άλλά καί ένα λαμπρόν πολιτισμόν. Δ ιότι 
οί Δεσπόται τής ’Ηπείρου καί ιδίως οί 
πρώτοι Ά γγ ελ ο ι, οί «Κομνηνοδουκάδες», 
όπως άποκαλοϋσεν αύτούς ό λαός καί οί 
λόγιο ι τής έποχής, έπεδόθησαν μέ ζήλον 
εις τήν προαγωγήν τών γραμμάτων καί 
τών τεχνών καί έπλούτισαν τό κράτος 
των μέ πλήθος έργων δημοσίας ώφε- 
λείας (ΰδραγωγεϊα, γεφύρας, δρόμους 
κ.λ.π.), μέ κάστρα καί προμαχώνας, μέ 
μοναστήρια καί έκκλησίας, τά όποια 
συναντά κανείς σήμερον εις όλην τήν 
έκτασι άπό τήν Ναύπακτον έως τό Α λ 
βανικόν Δυρράχιον καί άπό τήν Θεσσα
λονίκην έως τήν Πρέβεζαν. Ε ίναι όμως 
φυσικώτατον ότι έπίκεντρον όλου έκεί- 
νου τοϋ καλλιτεχνικού καί οίκοδοβικοϋ 
ζήλου ύπήρξεν ή πρωτεύουσα τοϋ Δε
σποτάτου, ή Ά ρ τα .

"Επειτα άπό πολλάς διακυμάνσεις καί 
περιπέτειας 250 περίπου έτών μετά τήν 
κατάληψίν της ύπό τών Τούρκων τό 
1449, ή Τουρκοκρατία εις τήν Ά ρ τα ν  
έσταθεροποιήθη καί άπό τόν 17ον αιώνα 
έγινεν έδρα «Βοεβόδα» (Διοικητοϋ) ό 
όποιος είχε ύπό τήν έξουσίαν του τέσ- 
σερας έπαρχίας.

Έ ν  τώ μεταξύ πρώτη πόλις, πρωτεύου
σα, εγκέφαλος καί οικονομικόν κέντρον 
τής ’Ηπείρου, είχον καταστή τά ’Ιωάν
νινα. ’Αλλά καί ή Ά ρ τ α  ώς δευτέρα 
’Ηπειρωτική πόλις, έγνώρισε κάτω άπό 
τήν Τουρκικήν Δ ιοίκησ ιν μεγάλην ά- 
κμήνώς μέγα έμπορικόν Κέντρον, εις τό 
όποιον ή Γαλλία ίδρυσε Ύ ποπροξενείον 
τό 1705.

Ή  άπογραφή τοϋ 1731 άνεβάζει τόν 
πληθυσμόν της εις 25.000 κατοίκους, 
άνώτερον άσφαλώς τοϋ σημερινού.

Εις τήν πλήρη σφρίγους καί άκμής 
έκείνην πόλιν, τήν όποιαν παρ’ ολίγον 
νά καταπνίξει ό ποταμός "Αραχθος εις 
μίαν γιγαντια ίαν πλημμύραν του εις τάς 
20 Δεκεμβρίου 1794, οί "Ελληνες είχον 
άναπτυχθή όχι μόνον οικονομικά καί 
κοινωνικά, άλλά — όπως εις ολόκληρον 
τήν Ή π ε ιρ ο ν  τής έποχής εκείνης — 
καί πνευματικά. ’Επιφανείς διδάσκαλοι 
καί Μ ητροπολΐται τούς όποιους θά άνα- 
φέρωμεν εις άλλο σημεΐον τής μελέτης 
αύτής έδωσαν σπουδαίαν ώθησιν εις τά 
γράμματα καί ίδρυσαν σπουδαίας βιβλιο- 
θήκας.

Μέσα εις έκείνην τήν άτμόσφαιραν 
τής οικονομικής καί πνευματικής εύφο- 
ρίας τών 'Ελλήνων τής Ά ρ τ η ς  καί γε- 
νικώτερον τής ’Ηπείρου άνεπτύχθη — 
ώς ήτο έπόμενον, ισχυρόν έθνικόν α ί
σθημα, καί βαθύς πόθος διά  τήν άπόκτη- 
σ ιν  τής πολυποθήτου έλευθερίας. “Ετσι 
ή "Αρτα όταν περιήλθεν τό 1796, εις τήν 
έξουσίαν τοϋ Ά λ ή  Πασά, ύπήρξεν 
άπό τά φυτώρια τής Ό ργανώ σεως τής 
’Εθνικής παλιγγενεσίας.

Πόθος βαθύς καί άβάστακτος τοϋ 
Τυράννου τής ’Ηπείρου ήτο ή κατάληψις 
τοϋ άνυποτάκτου Σουλίου. Κ αί ό πόθος 
του αύτός γίνεται πραγματικότης μετά 
άπό πολυετείς σκληρούς καί αιματηρούς 
άγώνας καί μέ προδοσίαν τό 1803· επ ι
σφραγίζεται δέ μέ τό όλοκαύτωμα τοϋ 
Κουγκίου, τόν τρισένδοξον χορόν τοϋ 
Ζαλόγγου καί τήν ηρωικήν θυσίαν με
γάλης όμάδος Σουλιωτών, μέ άρχηγούς 
τούς άδελφούς Κ ίτσον καί Ν ότην Μπό-
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Η  θρυλική γ έ 

φυρα τής “Α ρτα ς ε
πάνω στον ποταμό  
Ά ρα χθο . Ε ίνα ι έργο 
τής εποχής τής  
τουρκοκρατίας καί 
κατασκευάσθηκε τό 
1612  -  1615 από 
κάποιον έμπορο τής 
πόλεως πού λεγό 
ταν Γιάννης Δ ιακο- 
γιάννης. ’Α κόμα  και 
σήμερα εντυπω σιάζει 
τόν επ ισκέπ τη  μέ  
την επ ιβλητικότητα  
τής κατασκευής της, 
η δε λαϊκή παράδοση 
τή  συνέδεσε μ έ  αν
θρωποθυσίες γ ια  τήν 
στερέωση της πού 
αργότερα έγιναν π ε 
ρίφημα δημοτικά τρα  
γουδιά καί θρυλική 
λαϊκή διήγηση.

τσαρην, εις τήν Μ ονήν τοϋ Σέλτσου εύ- 
ρισκομένην βορείως τοϋ χωρίου Π ηγαί 
τής Α ρτης καί παρά τόν ποταμόν Α χ ε 
λώον,^τήν 23ην ’Α πριλίου 1804.

Η Ά ρ τ α  έδώρισεν εις τό Έ θ νος, τόν 
πρώτον θεμελιωτήν καί πρώτον αρχηγόν 
τής Φ ιλ ικής Ε τα ιρ ε ία ς : τόν ΝΙΚΟΛΑΟ 
ΣΚΟΥΦΑ.

Ο Ν ικόλαος Σκουφάς έγεννήθη τό 
J 779 εις Κ ομπότιον, χω ρίον έγγύς τής 
Α ρτης, εις τήν πλατείαν τοϋ όποιου 

εύρίσκεται σήμερον μεγαλοπρεπής άν- 
δριάς του. Ο Σκουφάς εΐχεν έντονους 
πατριω τικός ανησυχίας, μή άντέχοντας 
δέ τήν τυραννίαν τοΰ Ά λ ή  καί τάς κατα
π ιέσεις τοΰΜ ουχτάρ Π ασά, πού ήτο Τ ο
πάρχης εις Κ ομπότιον ήκολούθησεν τόν 
συνηθισμένον δρόμον τών Ή πειρω τώ ν: 
Τόν ξενιτεμόν καί τό έμπόριον εις τό 
έξωτερικόν. Έ τ σ ι τόν βλέπομεν τό 1810 
έμπορον εις τήν ’Ο δησσόν καί μετ’ ολ ί
γον εις τήν Μ όσχαν άφοϋ πρώτον έγκα- 
τέλειψεν τό έμπόριον.

, Συντόμως όμως έπανήλθεν καί πάλιν 
εις τήν Ο δησσόν, ένθα άφιέρωσεν ολην 
τήν δραστηριότητά  του εις τήν όργάνω- 
σ ιν  τής άπελευθερώσεως τοϋ Έ θνους. 
Ή  συνάντησίς του εις τήν ’Ο δησσόν, 
τόν Ν οέμβριον τοϋ 1813, μέ τόν ’Αθανά
σ ιον  Τσακάλωφ καί τόν ’Εμμανουήλ 
Ξάνθον ύπήρξεν άποφασιστική. Έ κ ε ΐ 
άπεφασίσθη καί κατεστρώθη ή Φ ιλική 
Ε ταιρεία τήν ιδέαν τής όποιας ό Σκουφάς 

ε ΐχεν συλλάβει.
Η Φ ιλική Ε τα ιρ ε ία  εΐχεν εις τήν πά

λ ιν  ^τής "Αρτης σημαντικόν πυρήνα. 
Εκεί έμυήθησαν ό Μ ακρυγιάννης, ό με- 

τέπειτα στρατηγός τοϋ Ά γώ νος, ό Γώγος 
Μ πακόλας, σημαντικός άρματολός καί 
ό Γεωργάκης Κ οράκης οί όποιο ι συνή- 
θροιζον πολεμοφόδια καί ώπλιζαν τούς 
πέριξ τής Α ρτης Κ απεταναίους, διά 
τόν ’Αγώνα.

Τό φθινόπωρον τοϋ 1821 έπανεστά- 
τησαν οί Σουλιώται οπλαρχηγοί Γώγος 
Μ πακόλας καί Μ άρκος Μ πότσαρης καί 
έδωσαν σκληρός μάχας έναντίον πολυα
ρίθμων Τουρκικών δυνάμεων μέ άντικει- 
μενικόν σκοπόν τήν κατάληψ ιν τής 
"Αρτης. Μ εγάλας πρός τοϋτο προσπά
θειας κατέβαλον τόν Μ άϊον τοϋ 1821 
καί τόν Ιούνιον τοϋ ίδιου έτους καί οί 
οπλαρχηγοί: Γεώ ργιος Κ αραϊσκάκης, 
Γ ιάννης Κ ουτελίδας, Ά νδρέα ς Τσκος 
καί Γ ιαννάκης Ράγκος, άνεπιτυχώς όμως. 
Τόν ’Ιούλιον τοϋ 1828 οί Έ λ λ η νες  μέ 
αρχηγόν τόν Α λέξανδρον Μ αυροκορ- 
δάτον έπετέθησαν διά  νά απελευθερώ
σουν τήν Ά ρ τα ν . Έ νικ ή θη σ α ν  όμως 
από τούς Τούρκους τοϋ Ρεσίτ Πασά παρά 
τό Πέτα, χω ρίον εις τάς παρυφάς τής 
πόλεως, ένθα έφονεύθησαν πολλοί Έ λ 
ληνες καί Φ ιλέλληνες καί έχάθη τόση 
νεότης καί τόση άνδρεία.

Ή  άτυχος μάχη τοϋ Πέτα συνέτριψε 
τάς έλπίδας τών Ελλήνων διά  τήν άπε- 
λευθέρωσιν τής Α ρτης, ή όποια παρέ- 
μεινε Τ ουρκική έως τό 1881 οπότε διά 
τής συνθήκης τοϋ Βερολίνου, τοϋ ίδιου 
έτους, έγένετο Ε λ λ η ν ικ ή , ένώ τό 1854 
κατά τήν διάρκειαν τοϋ Κ ριμαϊκού πο
λέμου, Έ λ λ η νες  άξιω ματικοί έπεχείρη- 
σαν, ματαίως όμως, νά καταλάβουν μέ 
πραξικόπημα τήν πόλιν.

Καί μετά τήν άπελευθέρωσιν όμως οί 
Α ρτινοί συμμετέσχον μέ αύταπάρνησιν 

καί αύτοθυσίαν εις όλους τούς αγώνας 
τοϋ Έ θνους μας.

Τό 1897 συνεκροτήθη τό 3]40 Σύντα
γμα Εύζώνων 'Α ρτης, τό όποιον έλαβεν 
μέρος μέ ιδια ίτερον ήρωϊσμόν εις τούς 
άγώνας τοϋ 1912— 13, τοϋ 1922, τής έπο- 
πο ιΐας τοΰ 1940, καί τής τιτανομαχίας 
τών έτών 1946—49 έναντίον τών κομ- 
μουνιστοσυμμοριτών. Τό 'Η ρω ικόν 3]40 
Σύνταγμα Εύζώνων Α ρτης δέν έγνώρισε

ποτέ ήτταν, δέν διελύθη καί δέν ύπέστειλε 
ποτέ τήν Σημαίαν του. Δ ιά τοϋτο πάμπολ- 
λα ι είναι αί δάφναι τών νικώ ν πού έστε- 
φάνωσαν τά όπλα του.

Κατά τήν Ίταλογερμανικήν Κ ατοχήν 
(1941—44) ό Ν ομός Ά ρ τ η ς  ύπέστη πολ
λά δεινά. Τ ήν σκληροτέραν τύχην κατά 
τήν σκοτεινήν αύτήν περίοδον εΐχεν τό 
χωρίον τής Ά ρ τ η ς  Κομμένον, ένθα οί 
κατακτηταί κατέσφαξαν 317 άμαχους πο- 
λίτας, άδιακρίτως ήλικ ίας, τήν 16ην 
Αύγούστου 1943 μέ τό α ίτιολογικόν ότι 
δήθεν έβοήθουν τάς ένοπλους όμάδο,ς 
τοϋ ΕΔΕΣ.

Εις τήν περ ιοχήν Ά ρ τ η ς  δημιουργεϊ- 
ται τό πρώτον ή Εθνική Α ντίσ τα σ ις  
τών ΕΟΕΑ—ΕΔΕΣ ύπό τήν πεφωτισμέ- 
νην ήγεσίαν τοϋ άειμνήστου στρατηγού 
Ν απολέοντος Ζέρβα, ή όποια κατήγαυσε 
μέ τήν λάμψιν τής δόξης της τό Ε λ λ η 
νικόν στερέωμα.

Μνημεία καί άρχαιότητες 
τής Αρτης.

Η πρωτεύουσα τοϋ Δεσποτάτου τής 
’Ηπείρου διατηρεί καί σήμερον ζωηρά 
τά ίχνη  τοϋ ρωμαλέου έκείνου Κράτους, 
τό όποιον έχαρακτήριζε πλήν τών άλ
λων, καί ή μεγάλη οικοδομική καί καλ
λ ιτεχνική  δημιουργία. Π ολλά μνημεία, 
τά πλεΐστα όμως έκκλησιαστικά, είναι 
κατάσπαρτα εις τήν πόλιν.

Σημαντικόν μνημείον τής Ά ρ τη ς , 
άσυγκρίτου άρχιτεκτονικής είναι τό πε- 
ρίφημον «γεφύρι της», έπί τοΰ Ά ράχθου, 
τό όποιον κατέστη γνωστόν καί θρυλι
κόν άπό τήν παράδοσιν τής άνθρωπο- 
θυσίας κατά τήν κτίσ ιν  του. Είναι έργον 
τής έποχής τής Τουρκοκρατίας κτισθέν 
κατά τά έτη 1612— 1615 ύπό πλουσίου
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έμπορου έξ Ά ρ τη ς , όνόματι Γιάννη 
Θ ιακογιάννη ή Γατοφάγου.

'Υ πάρχει όμως καί τό «Κάστρο τής 
Ά ρτη ς» , κατά μέγα μέρος Βυζαντινόν, 
κτισμένον έπί παναρχαίων θεμελίων έκ 
μεγάλων όγκολίθων, ένώ έχει ύποστή 
πολλάς έπισκευάς, κυρίως άπό τούς 
Τούρκους. Υ π ά ρ χε ι έπίσης μία μεγάλη 
βυζαντινή άψίς έγγύς τοϋ περίφημου 
Ναού τής Ά για ς  Θεοδώρας. Εις τόν 
Ναόν τής Α γία ς  Θεοδώρας, έργον τοϋ 
13ου αίώνος, εύρίσκεται ό μαρμάρινος 
Βασιλικός Τάφος καί τά όστά τής Βα- 
σ ιλ ίσσης Θεοδώρας τών Κομνηνών.

Α λ λ ά  ότι λαμπρύνει τήν πόλιν καί 
προσδίδει εις αύτήν τόν χαρακτήρα ένός 
μεγάλου Κέντρου Βυζαντινής τέχνης, 
ιδίως άρχιτεκτονικής είναι τά μοναστή
ρια μέ τούς Ναούς των, όπως καί τό πλή
θος τών μικροτέρων έκκλησιών.

Κορυφαίο έκκλησιαστικό μνημείο τής 
Ά ρ τ η ς  είναι ό Ναός τής Π αρηγορητίσ- 
σης, λαμπρόν δείγμα τής δυνάμεως καί 
τής δόξης τών Δεσποτών τής ’Ηπείρου 
καί Μ ητρόπολις τοϋ Δεσποτάτου κτι- 
σθεΐσα περί τά τέλη τοϋ 13ου αίώνος.

Σημαντικόν ένδιαφέρον προκαλοϋν καί 
άλλα έκκλησιαστικά μνημεία τής Ά ρ τη ς  
καί τής περιοχής της, όπως ό Ναός τοϋ 
Α γίου  Βασιλείου κτισθείς περί τάς άρχάς 
τοϋ Μου αίώνος καί ή Μονή τών Βλα- 
χερνών, κτισθείσα εις τό χωρίον Βλα- 
χέρνα εις τήν δεξιάν όχθην τοϋ Ά ράχθου. 
Ά νή γειρε  ταύτην ό Δεσπότης Μ ιχαήλ 
ό Β.' περί τά τέλη τοϋ 12ου αίώνος διά 
νά τιμήση τήν ένάρετον καί καρτερικήν 
σύζυγόν του Θεοδώραν. Εις τήν μονήν 
τών Βλαχερνών εύρίσκεται καί ό τάφος 
τοϋ Μ ιχαήλ Β'.

Ό  ίδ ιος Δεσπότης, έκτισεν καί τήν 
Μ ονήν τής Κάτω Παναγιάς πρός Νότον 
τής Ά ρ τ η ς  καί έγγύς τής πόλεως.

Σημαντικοί έπίσης Βυζαντινοί Ναοί 
εις τόν Νομόν πού δεικνύουν τήν βαθείαν

θρησκευτικότητα τών ηγεμόνων τοϋ Δε
σποτάτου τής ’Ηπείρου καί τών εύσεβών 
συζύγων των είναι ό Ά γ ιο ς  Δημήτριος 
τοϋ Κατσούρη εις τόν συνοικισμόν Πλη- 
σιών — Κιρκιζατών, ό Ά γ ιο ς  Ν ικόλαος 
ό έπιλεγόμενος «τής Ροδιάς» εις τήν 
Κ οινότητα Κ ιρκιζατών, ναοί κτισθέντες 
πρό τοϋ έτους 1229 (13ος αιών) καί ή 
Κ όκκινη ’Εκκλησία, ένας άπό τούς έξαι- 
ρετικούς Βυζαντινούς Ναούς του Νομοϋ, 
πού εύρίσκεται εις τό Π αλαιοχώ ριον τής 
Κ οινότητος Δροσοπηγής. Ε ίναι άφιερω- 
μένη εις τά Γενέθλια τής Θεοτόκου καί 
φέρει τό όνομα «Κ όκκινη Έ κκλησιά» 
λόγω, μάλλον τοϋ ζωηρού έρυθροϋ χρώ
ματος τών πλίνθων του. Ε ίναι προγενέ
στερος τής Π αρηγορητίσσης καί έκτί- 
σθη πρό τοϋ έτους 1281.

Παιδεία - Πνευματική και 
Πολιτιστική κίνησις.

Κατά τήν άκμήν τοϋ Δεσποτάτου τής 
’Ηπείρου οί Δεσπόται αύτοϋ έπεδόθησαν, 
ώς εΐδομεν, όχ ι μόνον εις τήν προαγωγήν 
τών τεχνών, άλλά καί τών γραμμάτων. 
Κατά τούς χρόνους τής Τουρκοκρατίας 
ή Ά ρ τα  ήτο τό δεύτερον μετά τά ’Ιωάν
νινα Πνευματικόν καί Π ολιτιστικόν Κέν- 
τρον τής ’Ηπείρου. Έ νδεικτικώ ς άναφέ- 
ρομεν τό πρώτον Σχολεΐον τής Ά ρ τη ς , 
ίδρυθέν εις τάς άρχάς τοϋ 16ου αίώνος 
καί εις τό όποιον έφοίτησεν ό περίφημος 
Μ άξιμος Γραικός ό όποιος έγεννήθη 
τό 1480 εις τήν Ά ρ τα ν  καί άνεδείχθη 
σπουδαίος διαφωτιστής καί Α πόστολος 
τής ’Ορθοδοξίας εις τήν Ρωσίαν, τιμηθείς 
άργότερον ύπό τών Ρώσων ώς Ά γ ιο ς . 
Τό 1662 μέ έντολήν τοϋ Πατριάρχου 
Ιεροσολύμων Νεκταρίου ίδρύθη εις Ά ρ 
ταν ή περίφημος «Σχολή Μανωλάκη» 
ή όποια διετηρήθη μέχρι τής Ε λλ η ν ικ ή ς 
Έπαναστάσεως. Εις αύτήν έφοίτησεν 
έπί διετίαν ό πολύς Εύγένιος Βούλγαρης 
καί έδίδαξαν σπουδαίοι πνευματικοί άν- 
δρες καί κληρικοί ώς οί:Σω φρόνιος Λ ει
χούδης, Γεράσιμος Παλλαδάς, Χρύσαν
θος Ζ ιτσαίος, Α θανάσ ιος Ν ικολόπουλος, 
Μ ητροπολίτης Νεόφυτος, Δημήτριος Τρι- 
βώλης, Θεοδόσιος Κορυδαλλεύς, Μελέ
τιος καί άλλοι πολλοί οί όποιοι συνέ- 
βαλον εις τήν τόνωσιν τοϋ έθνικοΰ φρο
νήματος τών σκλάβων καί εις τήν άνα- 
γέννησ ιν τής Παιδείας καί τών γραμμά
των εις τήν ύπόδουλον Ά ρ τα ν . Μετά 
τήν Έ πανάστασιν τοϋ 1821 καί μέχρι 
τής άπελευθερώσεως τής Ά ρ τ η ς  τό 1881, 
ίδρύθησαν καί νέα σχολεία έν Ά ρ τ η  
συντηρούμενα διά χορηγιώ ν τών Μονα- 
στηρίων καί πλουσίων έμπορων.

Εις τήν Ά ρ τα ν  άκόμη άπέθανε τό 
1894, ό δοξασμένος Ή πειρώ της ποιητής 
καί πεζογράφος Κώστας Κρυστάλλης, 
έπιστρέφων άπό τάς Α θή να ς διά τήν 
πατρίδα του τό Συρράκον. Σώζεται καί 
σήμερον ή οικία ένθα άπέθανε, ένώ εις 
τήν είσοδον τής Ά ρ τη ς , καθώς έρχόμεθα 
άπό τάς Α θή να ς, βλέπομεν τήν προτο
μήν του, πού άντικρύζει τά θρυλικά 
Τζουμέρκα πού τόσον ήγάπησε καί ύμνη
σε.

Σήμερον τά σκήπτρα τής πνευματικής, 
πολιτιστικής καί κοινωνικής κινήσεως 
εις τήν Ά ρ τα ν  έχει ό Μ ουσικοφιλολο- 
γικός Σύλλογος Ά ρ τ η ς  «ό Σκουφάς», τό 
άρχαιότερον πνευματικόν καί καλλι
τεχνικόν Σωματεΐον τοϋ ’Ηπειρωτικού 
χώρου, ίδρυθέν τό 1896 καί άναπτύξαν

έκτοτε πολύπλευρον, λαμπράν καί έξαι- 
ρετικήν δράσιν εις τούς άνωτέρω τομείς, 
γνωστήν πανελληνίως καί άναγνωρισθεΐ- 
σαν έπισήμως τό 1975 διά βραβεύσεως 
τοϋ Συλλόγου ύπό τής Α καδημ ίας Α θ η 
νών.

Εμπορική καί Τουριστική 
κίνησις.

"Οπως εΐδομεν, κατά τούς χρόνους 
τής Τ ουρκικής δουλείας, ή Ά ρ τ α  ήτο 
σημαντικόν κέντρον έξαγωγικοΰ καί 
εισαγωγικού έμπορίου. Τό έμπόριον έγέ- 
νετο μέ πλοία τά όποια έφθαναν εις τήν 
Ά ρ τα ν  άπό τάς έκβολάς τοϋ ποταμοΰ 
Ά ράχθου.

Σημαντικοί όμως ήσαν καί οί λιμένες 
τής Σαλαώρας καί τής Κ όπραινας εις 
τόν Ά μβρακικόν κόλπον έκ τών όποιων 
έγίνετο έξαγωγή σίτου εις τήν Α λ β α 
νίαν καί τήν Ιταλ ία ν, δεδομένου ότι τήν 
έποχήν έκείνην ό κάμπος τής Ά ρ τ η ς  
ήτο ό σιτοβολών όλοκλήρου τής ’Η πεί
ρου καί τής Δυτικής 'Ελλάδος. Μετά τήν 
έπικράτησιν τών χερσαίων συγκοινωνιών 
οί λιμένες ούτοι έχουν άτονίσει. Καί 
σήμερον όμως ή Ά ρ τ α  είναι σοβαρόν 
έμπορικόν κέντρον διακινήσεως γεωρ
γικώ ν κυρίως προϊόντων καί ιδίως έσπε- 
ριδοειδών, βάμβακος καί φουντουκιών, 
προερχομένων έκ τοϋ γονίμου καί πλου
σίου κάμπου τής Ά ρ τ η ς  ό όποιος άπο- 
τελεΐ πηγήν πλούτου δΓ όλόκληρον τόν 
Νομόν καί τόν όποιον άρδεύει μέ τά νερά 
του ό ποταμός Ά ρα χθος.

Εις τήν καλυτέραν άξιοποίησιν τής 
μεγάλης παραγωγής έκλεκτής ποιότητος 
έσπεριδοειδών ώς καί τών λοιπών άγρο- 
τικών προϊόντων συντελούν, άφ’ ένός 
μέν, ή δραστήρια Έ νω σ ις  Γεωργικών 
Συνεταηισμώ ν Ά ρ τ η ς  καί Φ ιλιππιάδος 
καί, άφ’ έτέρου, τά μεγάλα έργοστάσια 
διαλογής καί συσκευασίας ώς καί χυμο- 
ποιήσεως τών έσπεριδοειδών, τά όποια 
εύρίσκονται πλησίον τής πόλεως ή εις 
τήν περιοχήν τοϋ κάμπου της. Χ ιλιάδες 
τόννοι έσπεριδοειδών έξάγονται εις χώ
ρους τοϋ ’Εξωτερικού έπί μεγίστη ώφε- 
λεία τής ’Εθνικής Οικονομίας.

Π αλαιόν άλλά καί σημερινόν αίτημα 
τών κατοίκων τοϋ Νομοϋ είναι ή ΐδρυσις 
Γεωπονικής Σχολής εις τήν Ά ρ τα ν , ή 
όποια θά συντελέση τά μέγιστα εις τήν 
γεωργικήν έπιμόρφωσιν τών φιλοπροό
δων γεωργών της εις τάς έπιστημονικάς 
μεθόδους καλλιέργειας καί εις τήν πε
ραιτέρω αϋξησιν τής γεωργικής παρα
γωγής, έν’ οψει μάλιστα τής έντάξεώς 
μας εις τήν Ε.Ο.Κ.

Ά λ λ ά  καί ή τουριστική κ ίνησις, κατέ
χε ι σημαντικήν καί έπίζηλον θέσιν 
εις τήν ζωήν τής Ά ρ τη ς . Τά πολλά καί 
άσυγκρίτου άξίας μνημεία της, τά ύπο- 
βλητικοϋ κάλλους τοπία τών Τζουμέρκων 
καί τών Ραδοβυζίων καί ή παροιμιώδης 
εύγένεια τών κατοίκων της άποτελοϋν 
πόλον έλξεως τών 'Ελλήνων καί ξένων 
τουριστών, οί όποιοι κατά χιλ ιάδας συρ
ρέουν εις τήν Ά ρ τα ν , διά νά θαυμάσουν 
προπαντός τά λαμπρά Βυζαντινά μνημεία 
της μέ τήν έξαίρετον καί άνεπανάληπτον 
Βυζαντινήν τέχνην, πού τήν καθιστούν 
θαυμαστήν εις τήν Ή π ειρ ο ν  καί εις 
όλόκληρον τήν 'Ελλάδα.

ΚΩΝ)ΝΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ
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Η Ε π Α Η Ν Ι Ο A
ΣΤΟ Σ Τ Ρ Α Τ Ο

Γράφει ή ’Ανθυπομοίραρχος 
κ. ’Α ν δ ρ ο μ ά χ η  Τ ζ ο υ μ έ ρ κ α - Ί  ω ν ά, 

Πτυχιοΰχος Σχολής ’Εγκληματολογίας τοΰ 
Πανεπιστημίου τών Βρυξελλών.

ΕΝΑ ΠΟΛΥΣΥΖΗΤΗΜΕΝΟ ΘΕΜΑ

’Αναμφισβήτητα τό θέμα πού 
πολυσυζητεϊταιτόν τελευταίο καιρό 
στή Χώρα μας είναι ή στράτευση 
τών γυναικών.

Ά ς  ύπομνησθεϊ εδώ δτι ό δρό
μος αυτός άρχισε νά διανύεται 
από τόν ’Απρίλιο τοΰ 1921, πριν 
δηλαδή 57 χρόνια, όταν έγινε τό 
πρώτο συνέδριο τών Γυναικείων 
όργανώσεων, στήν αίθουσα τοΰ 
Λυκείου τών Έλληνίδων, ύπό τήν 
προεδρία τής Καλλιρρόης Παρρέν.

Τό συνέδριο, λοιπόν, εκείνο υπέ
βαλε πρόταση στήν’Ενθοσυνέλευση 
γιά τήν καθιέρωση στρατιωτικής 
θητείας, γιά τις γυναίκες, σέ ώρα 
έπιστρατεύσεως, σάν ένα νομοθε
τικό βήμα — μαζί μέ τήν παροχή 
ψήφου — γιά τήν έξομοίωση τους 
μέ τόν άντρα. Πριν λοιπόν 57 χρό
νια σέ μία κοινωνία αυστηρά που- 
ριτανική, τά γυναικεία σωματεία 
ζητούσαν τήν στράτευση.

Έδώ καί μερικά χρόνια ή άβε- 
βαιότητα τών καιρών ύπαγόρευσε 
πλέον έπίσημα τήν ανάγκη τής 
στρατεύσεως τής Έλληνίδας.

Κάθε φάση τής έπεξεργασίας τού 
σχετικού νόμου άκολουθοΰσε θύελ
λα άπό αντιφατικές άπόψεις στά 
μέσα μαζικής έπικοινωνίας πού 
φιλοδοξούσαν νά έκφράσουν τόν 
πολίτη.

Τά περισσότερα επιχειρήματα 
υπέρ ή κατά τής στρατεύσεως βα
σίστηκαν σέ άσταθεΐς βάσεις γιατί 
μόλις πριν λίγους μήνες ψηφίστηκε 
ό νόμος στήν τελική του μορφή 
καί έγιναν οριστικά γνωστές οί 
λεπτομέρειες πού θά ρύθμιζαν τήν 
λειτουργία τοΰ θεσμού αύτοΰ.

0 ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΕΩΣ  
ΤΟΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Συγκεκριμένα, μέ τόν Νόμο 705] 
1977 θεσπίζεται ή έθελοντική στρά
τευση γυναικών ήλικίας άπό 18 
έως 32 ετών, πού θά έχει διάρκεια 
14 μήνες.

Οί νεαρές εθελόντριες θά ύπη- 
ρετήσουν καί στά τρία δπλα : 
Στρατό Ξηράς, Πολεμικό Ναυτι
κό καί Πολεμική ’Αεροπορία.

Τά δικαιολογητικά πού άπαι- 
τοΰνται είναι : ή αίτηση, ή δήλωση 
συγκαταθέσεως τοΰ γονέα ή κηδε
μόνα γιά τις άνήλικες, τό πιστο
ποιητικό τού Δήμου, τό άποδεικτι- 
κό τών γραμματικών γνώσεων κα-
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θώς καί όποιοδήποτε άλλο αποδει
κτικό γιά τεχνικές γνώσεις ή γλωσ
σομάθεια.

Στό σημείο αύτό πρέπει νά διευ
κρινιστεί δτι οι υποψήφιες πρέπει 
νά διαθέτουν ορισμένα προσόντα.

Νά έχουν, δηλαδή, γραμματικές 
γνώσεις Άνωτέρου ’Εκπαιδευτικού 
'Ιδρύματος (Πανεπιστημίου, Άνω 
τάτων ή Άνωτέρων Σχολών), ή 
ακόμη Λυκείου, Γυμνασίου ή Τρί
της Τάξεως έξαταξίου Γυμνασίου 
παλαιού τύπου.

Οι ένδιαφερόμενες πρέπει φυσι
κά εκτός των προσόντων αύτών 
νά είναι απόλυτα υγιείς.

Έπισημαίνεται ότι τά άπαιτού- 
μένα δικαιολογητικά πρέπει νά 
υποβληθούν έως τό τέλος τού Νοεμ
βρίου 1978 τό αργότερο.

Ά ν  οί ύποψήφιες μένουν στήν 
περιοχή ’Αθηνών — Πειραιώς καί 
περιχώρων τού Νομού ’Αττικής 
νά υποβάλουν τά δικαιολογητικά 
τους στό Κέντρο Βασικής Έκπαι- 
δεύσεως Γυναικών πού βρίσκεται 
στό Γουδί.

“Αν όμως κατοικούν στήν υπό
λοιπη 'Ελλάδα, τότε θά άπευθύ- 
νονται στό πλησιέστερο Στρατο
λογικό Γραφείο.

Ή  υποβολή τής αίτήσεωςκαί τών 
λοιπών δικαιολογητικών θά γίνεται 
αυτοπροσώπως άπό τις ένδιαφε
ρόμενες.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΛ ΕΞΕΛΙΞΗ 
ΚΛΙ ΣΤΛΔΙΟΛΡΟΜΙΛ

Μετά άπό τήν βασική έκπαίδευ- 
ση, διάρκειας 30 έως 50 ήμερών, 
οί νεαρές στρατευμένες θά έκπαι- 
δευθοΰν πλέον συστηματικά, εν
τατικά καί μέ πληρότητα σύμφωνα 
μέ τήν προτίμηση, τήν κλήση, τις 
γνώσεις τους, καθώς βέβαια καί μέ 
τις ανάγκες τής ύπηρεσίας.

Οί ειδικότητες πού θά άποκτή- 
σουν οί στρατευμένες Έλληνίδες 
θά καλύπτουν εύρύ φάσμα, ένώ θά 
έπικυρώνονται μέ ειδικό πτυχίο 
πού θά ισχύει έπίσημα καί θά τούς 
προσφέρει, συνεπώς, απεριόριστες 
δυνατότητες σταδιοδρομίας στούς 
δημοσίους ή ιδιωτικούς τομείς 
έργασίας.

'Ορισμένες άπό τις ειδικότητες 
στις όποιες θά έκπαιδευθοΰν οί 
γυναίκες είναι :

Σχεδιάστριες, διερμηνείς δια
φόρων γλωσσών, έρμηνεύτριες άε- 
ροφωτογραφιών, κρυπτογράφοι, 
χειρίστριες κρυπτομηχανών, γρα

φείς Κέντρων ’Επικοινωνιών, 
ταξινόμοι, ταχυδρόμοι, διαχειρί- 
στριες έπιταγών, δημοσιογράφοι, 
ανακριτές αιχμαλώτων, σιτίστριες, 
άποθηκάριοι, μουσικοί, οδηγοί αύ- 
τοκινήτων χειρίστριες πινάκων, 
χειρίστριες ασυρμάτων, τηλετύπων, 
ραδιοτηλετύπων, ραντάρ, μετεω
ρολογικών μηχανών, άναλύτριες 
τηλεπικοινωνιακών έκπομπών, νο
σοκόμες, τραυματιοφορείς καί 
βοηθοί άκτινολογικοΰ έργαστηρίου 
μικροβιολογικού έργαστηρίου, έρ
γαστηρίου ισοτόπων, αίμοδυναμι- 
κοΰ έργαστηρίου, παθολογοανατο- 
μικοΰ έργαστηρίου, βιοχημικού έρ
γαστηρίου, νευροφυσιολογικοΰ, 
άναλήψεως αιμοδοσίας, άναισθη- 
σιολόγου, χειρουργείου, γαστρεν- 
τερολόγου, φυσιοθεραπευτοΰ φαρ
μακείου, οδοντιάτρου κ.λ.π.

Παράλληλα υπάρχει δυνατότης 
μιά στρατευμένη γυναίκα νά καλύ

ψει τις ειδικότητες τής όδοντο- 
τεχνίτριας, τής παρασκευάστριας 
έργαστηρίου, τής ιατρού άνευ είδι- 
κότητος, τής φυσιοθεραπεύτριας, 
τής τεχνίτριας ένσυρμάτων μέσων, 
τηλετύπων, ασυρμάτων μέσων, κι
νηματογραφικών μηχανών, οπτι
κών οργάνων, τής χειρίστριας κινη
ματογραφικών μηχανών προβολής, 
ραφής ύφαντών, πλυντηρίων.

Τέλος, οί Έλληνίδες πού στρα
τεύονται μπορούν νά άποκτήσουν 
τήν ειδικότητα τών ιατρικών γραμ-

Οι στρατιω τικές τηλεπικοινωνίες πού 
απαιτούν οπωσδήποτε λεπτούς χειρισμούς 
ηλεκτρονικών οργάνων, υπομονή και με- 
θοδικότητα π ιστεύετα ι οτι είναι ένας 
κλάδος οπού θά διακριθεΐ ή γυναίκα καί 
θά επιτύχει άπόλυτα.

Ο
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■ 'Η  χειραφέτηση της Γυναίκας, μετά  
τον Β  παγκόσμω  κυρίως πόλεμο , την  
οδήγησαν στην κατάκτηση επ α γγελμ ά 
των που κάποτε εθεωροϋντο άπόρθητα  
ανδρικά κάστρα. 'Η  επ ιτυχία  τής γ υ 
ναίκας στην προσπάθεια γ ια  την κατά
κ τηση  Ισων δικαιωμάτων και ίσων ευκαι
ριών μ ε  τον άνδρα την όδηγοϋν σήμερα 
καί στην σταδιοδρομία των στρατιω τικώ ν  
επαγγελμάτω ν.

ματέων, τής στρατολόγου, τής κοι- 
νωνικής λειτουργού, της αδελφής 
νοσοκόμου, της έργασιοθεραπεύ- 
τριας καί της διαιτολόγου.

Φανερό λοιπόν είναι ότι μετά 
τή μερική αύτή απαρίθμηση τής 
έπαγγελματικής έξειδικεύσεως των 
γυναικών, πού θά θελήσουν νά 
υπηρετήσουν στις ένοπλες δυνάμεις, 
διανοίγονται νέοι ορίζοντες ένδια- 
φερόντων.

Μέ τόν θεσμό αύτόν θά δοθεί 
λύση στό πρόβλημα μεγάλου αρι
θμού νεαρών γυναικών πού ένώ 
επιθυμούν νά εργαστούν, στερούν
ται έπαγγελματικής έξειδικεύσεως 
μέ συνέπεια νά περιορίζονται οί 
δυνατότητες εξευρέσεως ικανο
ποιητικής _ εργασίας. Ή  θητεία 
άλλωστε είναι σύντομη ένώ ή εκ
παίδευση θά γίνει έντατικά καί θά 
δώσει αποτελέσματα γιά τά όποια, 
χωρίς τις προϋποθέσεις αυτές, άπαι- 
τεΐται μακροχρόνια φοίτηση καί 
δαπανηρά δίδακτρα σέ ιδιωτικές 
σχολές.

Μετά τήν έκπλήρωση τής θη
τείας τους, μπορούν όσες έπιθυ- 
μοϋν, νά άνακαταταγοΰν ή νά 
ζητήσουν τήν μονιμοποίηση τους. 
Στήν περίπτωση αύτή, ή βαθμο- 
λογική τους έξέλιξη θά είναι άκρι- 
βώς ή ίδια μέ τήν έξέλιξη τών άν- 
δρών τής ίδιας κατηγορίας.
Οσες όμως έκπληρώσουν τή θη

τεία τους καί πάρουν άπολυτήριο 
άπό τό στράτευμα, έχουν όλα τά 
προνόμια τών άπολυομένων άν- 
δρών. Δηλαδή, έφ όσον έπιτύχουν 
σέ διαγωνισμό προσλήψεώς τους, 
ώς υπαλλήλων τού Δημοσίου, τών 
Ν.Π.Δ.Δ., τών’Οργανισμών Κοινής 
Ωφελείας ή τών Τραπεζών, λαμ

βάνουν προσαύξηση τής βαθμο
λογίας κατά ποσοστό 5 ο]ο, γιά 
τόν καθορισμό τής σειράν έπιτυ- 
χίας. Επιπροσθέτως, έπωφελοΰνται 
καί όλων τών άλλων προνομίων 
πού έχουν θεσμοθετηθεί γιά τούς 
έφέδρους.

'Αναμφισβήτητο είναι, ότι στό 
έζήξ άίσ μεγάλη μερίδα γυναικών 
θά έπιλύσει τό έπαγγελματικό της

πρόβλημα καί θά μπορέση πλέον 
νά συνεισφέρει οικονομικά στήν 
οίκογένειά της, πράγμα πού ήταν 
αδύνατο στό παρελθόν, λόγω τών 
περιορισμένων γνώσεών της.

Παράλληλα άπό τις επαγγελ
ματικές καί οικονομικές προοπτι
κές πού προσφέρονται στις γυ. 
ναΐκες πού θά έκπαιδευθοΰν στον 
στρατό,  ̂πρέπει νά ληφθοΰν σο
βαρά ύπ όψη καί ορισμένα άλλα 
οφέλη, τόσο γιά τήν ίδια τή γυ
ναίκα όσο καί γιά τό κοινωνικό 
σύνολο.

Στόν Στρατό ή Έλληνίδα θά 
διαμορφώσει τήν προσωπικότητά 
της καί θά χαλυβδώσει τόν χαρα
κτήρα της. Θά βρεθεί μπροστά σέ 
εμπειρίες πού θά απαιτούν ενερ
γοποίηση τών ικανοτήτων της μέ 
σκοπό τήν έπιλογή καί τήν άξιο- 
λόγηση. Θά άποκτησει εξ άλλου, 
ή Ελληνίδα σέ αυξημένο βαθμό 
τό αίσθημα τής εύθύνης, τού αύτο- 
ελέγχου καί τής αυτοπειθαρχίας, 
αρετές πού θά τήν βοηθήσουν νά 
γίνει έξαιρετική σύζυγος καί μη
τέρα.

Μέσα στό στράτευμα θά τής δο
θεί ή δυνατότητα νά δοκιμάσει τις 
διοικητικές ίκανότητές της, γε
γονός πού θά τής χρησιμεύσει στή 
μετεπειτα έπαγγελματική σταδιο
δρομία της. 'Αναμφίβολα, ή Έλλη
νίδα πού θά ύπηρετήσει τήν στρα
τιωτική θητεία της, θά αποδε- 
σμευθεΐ άπό τήν άποπνικτική υ
περπροστασία πού ορισμένες με
σογειακές οικογενειακές παρα
δόσεις επιβάλλουν στά κορίτσια. 
Αποτέλεσμα τής υπερπροστα

σίας αύτής είναι νά στερούνται οί 
γυναίκες κάθε πρωτοβουλίας, νά 
άδυνατοΰν νά ρυθμίσουν τήν προ
σωπική καί τήν οικογενειακή τους 
ζωή, νά άδυνατοΰν, τέλος, νά υπε
ρασπίσουν τήν προσωπικότητα καί 
τήν άςιοπρέπειά τους. Ο στρατός 
θά δώσει τήν ευκαιρία στήν γυ
ναίκα νά χαλυβδώσει τό χαρα
κτήρα της ώστε όλοκληρωμέν'η 
τώρα πλέον καί ανεπηρέαστη, νά 
καταστήσει εύτυχές'τό μέλλον της.

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΑΛΑΕΣ ΧΩΡΕΣ

Πολυάριθμες Χώρες μέ διάφορα 
πολιτικά συστήματα έχουν θεσπί
σει άπό καιρό τή στράτευση τών 
γυναικών.

Στή γειτονική Ρουμανία ή στρά
τευση τών γυναικών είναι υποχρε
ωτική. Πραγματοποιείται σέ μο
νάδες έκπαιδεύσεως, γιά τήν άμυνα
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Οί Γυναίκες επέτυχαν σαν θεσμός στο Σώ μα τής Χωροφυλακτ^ς και προσέφεραν 
Αναμφισβήτητα θετικό έργο στο μέχρι χθες ανδρικό θεωρούμενο επάγγελμα  τοϋ 
άστυνομικοϋ στη χώρα μας. ’Ή δη  μετά  τα πρώτα πειραματικά στάδια ό θεσμός τών 
Γυναικών Αστυνομικών εκσυγχρονίζεται και έπεκτείνεται με την πρόσλΐ]ψη 500 π ε 
ρίπου Γυναικών στο Σώ μα τής Χωροφυλακής.

τής Χώρας, μέ τή μορφή τής λεγο- 
μένης «πατριωτικής φρουράς» ή 
«μονάδων έκπαιδεύρεως τής νεο
λαίας γιά τήν άμυνα τής Πατρίδας». 
Ή  ήλικία τής στρατεύσεως στή 
Χώρα αυτή είναι άπό 22 έως 55 
ετών γιά τήν πατριωτική φρουρά.

Οί Ρουμανίδες, έγγαμες καί άγα
μες, έκπαιδεύονται καί παράλληλα 
ασχολούνται, κατά τήν διάρκεια 
τής θητείας τους, σέ οικονομικούς 
οργανισμούς, επιχειρήσεις, καί έρ- 
γοστάσια έκτος τών γυμνασίων πού 
λαμβάνουν μέρος. Γιά τις φοιτή
τριες άνωτάτων σχολών, ύφίσταται 
ειδική ύποχρέωση νά έκπαιδεύ- 
ονται μιά φορά τήν εβδομάδα, επί 
μία τριετία, ένώ κάθε χρόνο, έπί 
ένα μήνα τό καλοκαίρι, πού δέν 
λειτουργούν τά Πανεπιστήμια, κα
λούνται υποχρεωτικά «εν στολή» 
σέ ειδικά κέντρα έκπαιδεύσεως καί 
γυμνάζονται στά όπλα.

Κάτι παρόμοιο συμβαίνει καί 
μέ τις γυναίκες στήν Γιουγκοσλα
βία. Έξ άλλου, στήν Τουρκία, ό 
θεσμός τής στρατεύσεως τών γυ
ναικών υπάρχει άπό τό 1955. Οί

φοιτήτριες τών Πανεπιστημίων γί
νονται δεκτές στόν στρατό καί 
εκπαιδεύονται στις στρατιωτικές 
σχολές καί τών τριών κλάδων τών 
τουρκικών ένοπλων δυνάμεων καί 
απασχολούνται μετά τήν έκπαί- 
δευσή τους καί κατά τήν διάρκεια 
αύτής, σέ διάφορα στρατιωτικά 
καθήκοντα. Οί γυναίκες άπόφοιτοι 
τών διαφόρων κλάδων Πανεπιστη
μίων έχουν ονομαστεί ύπολοχαγοί 
τών ενόπλων δυνάμεων, καί μπο
ρούν νά άπασχοληθοΰν — άφοΰ 
προηγουμένως έκπαιδευθοΰν — ώς 
χειρίστριες άεροσκαφών, έκπαιδεύ- 
τριες σέ κέντρα νεοσυλλέκτων, νο
σοκόμες ή γιατροί κ.λπ. Παραλεί
πουμε, βεβαίως, τήν στράτευση τών 
γυναικών στο ’Ισραήλ, στή Σοβιε
τική "Ενωση, στις 'Ηνωμένες Πο
λιτείες καί άλλοΰ.

Τό συμπέρασμα είναι ότι ή 
στράτευση τών Έλληνίδων δέν θά 
πρέπει νά έξετάζεται μόνο ώς 
θέμα άνταγωνισμοΰ καί ίσων δικαι
ωμάτων τών δύο φύλων.Τά δύο 
φύλα συνεργάζονται καί είναι έξ 
ίσου υπεύθυνα γιά τήν έθνική υπό
σταση καί έπιβίωση τού έθνους.

ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ Γ1Λ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Είναι άδιανότητο όταν οί γειτο
νικές Χώρες δέν έξαιροΰν τις γυ
ναίκες άπό τήν στρατιωτική παι
δεία, εμείς ή μάλλον ορισμένες 
ομάδες, νά υποστηρίζουν ότι αύτό 
είναι αντίθετο. . . στά άνθρώπινα 
δικαιώματα. . . στό πνεύμα τής συν
θήκης άφοπλισμοΰ τού Ελσίνκι 
κ.λπ.

’Ανεξάρτητα όμως άπό αυτά, 
γενική είναι ή πεποίθηση ότι οί 
Έλληνίδες θά ώφεληθοΰν μέ τή 
στρατιωτική έκπαίδευση.

Ή  υπευθυνότητα, ή άξιοσύνη 
καί ό πατριωτισμός, θά τις βοη
θήσουν όταν άποκτήσουν οικο
γένεια νά διαπαιδαγωγήσουν σω
στά τά παιδιά τους, προσφέροντας 
έτσι χρήσιμους πολίτες στήν Πα
τρίδα, ένώ οί ίδιες θά έχουν συμ- 
βάλει σήμαντικά στήν άνάπτυξη 
τής Χώρας καί στήν άντιμετώπιση 
μιας δύσκολης φάσης τής πορείας 
τού 'Ελληνικού ’Έθνους.

Οί γυναίκες τής 'Ελλάδας έχουν 
άποδείξει, μέχρι τώρα, ότι δέν 
διαχωρίζουν ούτε τά δικαιώματα 
ούτε τις ευθύνες άπό τούς άνδρες. 
Ή  στράτευση τους θά άποτελέσει 
μία άλλη έπιβεβαίωση τής άλή- 
θειας αύτής.
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ΙΕΤΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ή  ό π ά ρ υ η σ ι ς , ,  
ι ο ύ  Γ α ά ΐ ί ϊ α ί ο υ
9 Wη
ο θρίαμβος της μι- 
σαίΐίΐαδοξίας

Ιοΰ Υπομοιράρχου κ. Ν ι κ ο λ ά ο υ  Ά σ π ρ ο ύ δ η

’Ασφαλώς ή ζωή, τό εργον καί 
ή προσφορά εις την πρόοδον τής 
επιστήμης καί τής κοινωνίας γενι- 
κώτερον τοϋ μεγάλου ’Ιταλού επι- 
στήμονος, έρευνητού καί εφευρέ
του, είναι κατά τό μάλλον γνω
στή εις όλους καί, ώς έκ τούτου, ή 
αναφορά τόσον εις τήν ζωήν, ό
σον καί εις τό εργον του, θά άπε- 
τέλει άν όχι πράγμα ανιαρόν, ο
πωσδήποτε σπατάλην τοϋ πολυ
τίμου χώρου τοϋ περιοδικού. Θά 
περιορισθώ λοιπόν εις τό νά παρα
θέσω έν μεταφράσει, έκ τού πρω
τοτύπου, τό κείμενον τής «Άπαρ- 
νήσεως» τό όποιον ό Γαλιλαίος 
ΰπεχρεώθη νά έπιβεβαιώση ένόρ- 
κως καί νά ύπογράψη, διά νά απο
φυγή τον διά πυράς θάνατον, προ
τιμώντας νά θυσιάση τήν φήμην 
του εις τήν έλπίδα ότι σύντομα 
ό ήλιος τής αλήθειας θά διέλυε τά 
νέφη τού σκοταδισμού καί ότι, διά 
τής ζωής, έστω καί ολίγης, ή ο
ποία τού άπέμενεν, θά ήδύνατο νά 
προσφέρη εις τήν ανθρωπότητα 
περισσότερα ίσως ά π ’ ό,τι μία 
Σωκράτειος θυσία.

Κατά τον χρόνον τής «δίκης» 
του ό Γαλιλαΐος είχε σχεδόν συμ
πληρώσει τό 70όν έτος τής ηλικίας 
του, καί ώς έκ τούτου, εις έλαχί- 
στας τής ζωής απολαύσεις ήδύνα
το νά έλπίζη, προσέτι δέ έζησε 
έπί έννέα (9) έτη μετά τήν δίκην 
καί τήν μετατροπήν τής καθείρ- 
ξεως, ή όποια τού έπεβλήθη, εις 
περιορισμόν εις Μονήν, περιστοι
χισμένος άπό μαθητάς, καί συνερ- 
γάτας, ώς ό Τορρικέλλι, ό Βιβιάνι, 
ό Καστέλλι καί άλλοι, έννέα (9) 
έτη έντονου, ώς ύποστηρίζουν οί 
βιογράφοι του, δραστηριότητος, 
παρά τό γήρας, τήν ταπείνωσιν, 
τήν έπελθοϋσα τύφλωσιν καί τήν 
θλΐψιν έκ τού θανάτου τής προσφι
λούς θυγατρός του.

Πάντως σκοπός τού γράφοντος 
δέν είναι ή ύποστήριξις τής συμ
περιφοράς τού Γαλιλαίου κατά τήν 
κρίσιμον έκείνην στιγμήν τής ύπάρ- 
ξεώς του, άλλ’ άπλώς ή παράθε- 
σις ενός κειμένου, πολύ ολίγον 
γνωστού παρ’ ήμίν καί τό όποιον, 
αύτό καθ’ εαυτό, άποδεικνύει πού 
δύναται νά όδηγήση ή άγνοια, ό 
δογματισμός κα' ή μισαλλοδοξία.

Σ τα  τελευτα ία  χρόνια τής ζωής τον ό 
Γαλιλαίος τυφλώ θηκε εντελώς. Ό  π ί
νακας αυτός που φυλάσσεται στο ’Α σ τε 
ροσκοπείο τον Ά ρ τσ έ τρ ι τον παριστά
νει νά υπαγορεύει στο γιό  του Β ιτσέντσο  
τό έργο τον «Διάλογοι και μαθηματικές  
αποδείξεις γ ιά  δυο νέες επ ισ τήμες».
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Ή  «ΑΠΑΡΝΗΣΙΣ» 
τοϋ Γαλιλαίου

«Έγώ ό Γαλιλαίος, υιός τού 
Βιντσέτσου Γαλιλαίου εκ Φλω
ρεντίας, άγων τό 70όν έτος τής 
ηλικίας μου, κληθείς ιτροσωτπκώς 
εις κρίσιν καί, γονυκλινής ενώ
πιον σας Έξοχώτατοι καί Σεβα- 
σμιώτατοι Καρδινάλιοι, γενικοί 
Ίεροεξετασταί, καθ’ άπασαν την 
Χριστιανικήν Δημοκρατίαν (τής 
Φλωρεντίας), κατά τής αιρετικής 
μοχθηρίας έχων προ οφθαλμών 
τά ιερά Ευαγγέλια, τά όποια 
έγγίζω διά των χειρών μου, ορκί
ζομαι ότι πάντοτε έπίστευσα, π ι
στεύω καί, συν Θεώ, θά πιστεύω 
εις τό μέλλον παν δ,τι πιστεύει, 
κηρύττει καί διδάσκει ή 'Αγία 
Καθολική Εκκλησία.

Επειδή όμως έγώ, παρ’ ότι 
είγον νομίμως διαταχθή, ύπό τού 
Ιερού Γραφείου (‘Ιερας Έξετά- 
σεως), δτι έπρεπε νά έγκαταλείψω 
καθ’ ολοκληρίαν τήν πεπλανημέ- 
νην άντίληψιν ότι ό "Ηλιος είναι 
τό κέντρον τοϋ κόσμου καί δεν 
κινείται καί δτι ή Γή δέν είναι 
τό κέντρον τοϋ κόσμου καί δτι κι
νείται, καί δτι δέν ήτο έπιτρεπτόν 
νά πιστεύω, ύπερασπίζομαι ή 
διδάσκω καθ’ οίονδήποτε τρόπον, 
προφορικώς ή έγγράφως, τήν 
προαναφερθεΐσαν πεπλανημένην 
θεωρίαν καί, παρ’ δτι είχον άντι- 
ληφθή δτι τοιαύτη θεωρία τυγχά
νει άντίθετος προς τήν 'Αγίαν 
Γραφήν, έγραψα καί έδωσα είς 
τον τύπον ένα βιβλίον είς τό 
όποιον πραγματεύομαι περί τής 
αύτής, ήδη καταδικασθείσης, θεω
ρίας καί φέρω προς ύποστήριξίν 
της ισχυρά έπιχειρήματα, χωρίς 
έν τούτοις νά καταλήγω ε’ίς τινα 
λύσιν, έκρίθην σφόδρα ύποπτος 
αίρέσεως, δτι δηλαδή έσκέφθην 
καί έπίστευσα δτι ό 'Ήλιος είναι 
τό κέντρον τοϋ κόσμου καί ακί
νητος καί δτι ή Γή δέν είναι τό 
κέντρον καί δτι κινείται, διά ταϋ- 
τα, έπιθυμών νά απαλλάξω τάς 
’Εξοχότητάς Σας καί πάντα π ι
στόν Χριστιανόν τής τοιαύτης 
σοβαράς άλλα καί δικαιολογημέ
νης περί έμού ύποψίας, έν καθαρά 
καρδία καί αληθή πίστει άπαρ- 
νοϋμαι, καταρώμαι καί μετά βδε
λυγμίας απορρίπτω τά προανα- 
φερθέντα σφάλματα καί αίρετικάς 
θεωρίας καί γενικώς παν έτερον 
σφάλμα, α'ίρεσιν ή δοξασίαν άντί- 
θετον προς τήν 'Αγίαν ’Εκκλη
σίαν. 'Ορκίζομαι δτι είς τό μέλλον

ΣΥΝΤΟΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ό  Γαλιλαίος (Galileo Galilei) γεν
νήθηκε στή Πίζα τό 1564. ’Από 
μαθητής ακόμη διακρίθηκε στά μαθη
ματικά , τήν φυσική καί τήν αστρο
νομία. Σέ ήλικία μόλις 19 χρόνων 
έκανε τήν πρώτη ανακάλυψή του 
γύρω άπό τό έκκρεμές. Τό ένδιαφέ- 
ρον γιά τήν τεχνική τόν γοήτευσε 
κυριολεκτικά καί νέος άκόμη κατα
σκεύασε έναν ύπολογιστικό κανόνα , 
τόν λεγόμενο γεωμετρικό καί στρα
τιωτικό διαβήτη καί ένα θερμοσκό
πιο, πρόδρομο τού θερμομέτρου.

Τό 1610 έστρεψε στόν ούρανό τό 
πρώτο τηλεσκόπιό του καί τόν ίδιο 
χρόνο δημοσίευσε τό έργα του SIDE- 
REUS NUNCIUS (ό άγγελος των

δέν θά εϊπω ποτέ πλέον ούτε θά 
ύποστηρίξω, προφορικώς ή έγ- 
Υράφως, παρόμοιας ιδέας ένεκα 
τών όποιων δυνατόν νά έγερ0ή 
περί έμού τοιαύτη υποψία καί 
έάν θά γνωρίσω κάποιον αιρετι
κόν ή έστω ύποπτον αίρέσεως, 
θά καταγγείλω αύτόν είς τούτο 
τό "Αγιο Γραφεΐον ή τόν Ιεροε
ξεταστήν τού τόπου ένθα θά 
εύρίσκωμαι.

‘Ορκίζομαι ώσαύτως καί ύπό- 
σχομαι νά έπιτελέσω καί νά τη
ρήσω πλήρως άπαντα τά επι
τίμια πού μού έχουν έπιβληθή ή 
πού θά μού έπιβληθούν άπό αύτό 
τό "Αγιον Γ ραφεΐον.

’Εάν παραβιάσω τινα τών προ- 
αναφερθεισών ύποσχέσεών μου καί 
ένορκων διαβεβαιώσεών μου, δ

άστρων). Μέ τό έργο του αύτό κατέρ- 
ρευσε ό μύθος τής τελειότητος τών 
ούρανίων σωμάτων καί άποδείχθηκε 
πιθανώτατο τό ήλιοκεντρικό σύστημα.

ΟΙ έπαναστατικές έπιστημονικές 
του ιδέες , τόν έφεραν άντιμέτωπο μέ 
τόν σκοταδισμό τής ’ Ιεράς Έξετάσεως 
καί τών ’ Ιησουιτών τής έποχής πού 
άρχισαν νά τόν άντιμάχονται λυο- 
σωδώς καί έπεδίωξαν νά τόν έξαναγ- 
κάσουν νά άποκηρύξει ό ίδιος τις 
έπιστημονικές του ιδέες. Τό 1632 
δημοσιεύθηκε τό βιβλίο του «Διά
λογος μεταξύ τών δύο μεγίστων κο
σμοθεωριών». Τό βιβλίο προκάλεσε 
μεγάλο θαυμασμό στήν Εύρώπη άλλά 
αύξησε καί τήν πολεμική έναντίον 
του . Τελικά οι έχθροί του κατάφεραν 
τό 1633 νά τόν παραπέμψουν σέ δίκη . 
'Η δίκη κράτησε 4 μήνες καί ό Γα
λιλαίος άφοΰ καταδικάστηκε σέ πολυ
ετή φυλάκιση , αναγκάστηκε νά άπο- 
κηρύξει δημόσια τό έπιστημονικό του 
πιστεύω γύρω άπό τήν κίνηση τών 
ούρανίων σωμάτων. Αύτό είχε σάν 
αποτέλεσμα νά μετατραπεΐ ή φυλά
κισή του σέ κατ’ οίκον περιορισμό . 
Τά γεγονότα αύτά μέ τήν νίκη τών 
Ιησουιτών γέμισαν μέ πίκρα τήν ψυ
χή τοϋ Γαλιλαίου, ό όποιος δμως 
παρ’ όλη τήν άπογοήτευση συνέχισε 
τό έργο του . Πέθανε τό 1642 στό 
’ Αρτσέτρι τής Φλωρεντίας, άφή- 
νοντας πίσω του ένα τεράστιο έπι
στημονικό έργο. Οί ανακαλύψεις του 
στήν Μηχανική καί τήν ’Αστρονομία 
καί κυρίως ή Μαθηματική—πειραμα
τική μέθοδος πού έφάρμοσβ στις 
έρευνές του τόν καθιερώνουν σάν τόν 
θεμελιωτή τής σύγχρονης έπιστήμης 
καί μιά άπό τις πιό θαυμαστές έπι
στημονικές μορφές τής παγκόσμιας 
ιστορίας.

Η «ΕΠΙΘ . ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ»

δ μή χένοιτο, θέτω εαυτόν είς 
άπαντα τά επιτίμια καί τάς ποι- 
νάς τάς έπαπειλουμένας υπό τών 
ιερών κανόνων καί άλλων νομο- 
θετημάτων γενικών καί ειδικών, 
έναντίον παρομοίων εγκλημα
τιών.

Ούτως εϊη μοι ό Θεός βοηθός 
καί τά "Αγιά του Εύαγγέλια, τά 
όποια έγγίζω διά τών χειρών μου.

Έ γώ  ό προαναφερθείς Γαλι
λαίος Γαλιλαίου άπηρνήθην, ώρ- 
κίσθην, υπεσχέθην καί ύπεχρεώ- 
θην ώς άνωτέρω καί, προς πίστω- 
σιν τής άληθείας, άπήγγειλα λέ- 
ξιν πρός λέξιν καί υπέγραψα ιδία 
χειρί τό παρόν κείμενον τής άπαρ- 
νήσεώς μου, έν Ρώμη, έν τή Μονή 
τής MINERVA, σήμερον 22 Ιου
νίου 1633».
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ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η
Σ Υ Ν Τ Α Γ Μ Α 

ΤΙΚΗ
Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α
ΤΗΣ
ΠΡ ΟΣ ΗΠΙ ΚΟ-

ΤΗΤΑΣ
Τού Μοιράρχου
tc. ' Α λ κ ι β ι ά δ η  Τ ζ ι ο ύ μ α ,
Πτυχιούχου Νομικής Σχολής 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Έ να ά-δ τά βασικά γνωρίσματα 
τοϋ αρχαίου Ελληνικού -νεύματος 
είναι ό ανθρωπισμός. Ό  δρος αύ- 
τος συνοψίζεται στήν έκφραση πού 
αποδίδεται στον Πρωταγόρα, ά ν- 
θ ρ ω π ο ς  μ έ τ ρ ο ν  π ά ν -  
τ ω ν.

Ιδιαίτερα τδ έργο του Σταγει- 
ρίτη φιλοσόφου και στοχαστή, τοϋ 
Αρισ ιοτελη, θεμελίωσε μέ την εμ

πειρική φιλοσοφική πορεία του τδν 
ανθρωπισμό καί γενικά μπορούμε 
νά ποΰμε, δτι ή προσφορά του είναι 
γεμάτη ατιο ενα σιωπή/ ο θυμίαμα 
γιά τον άνθρωπο, πού τον θέλει, μέ 
τή Λογική καί τήν ’Ηθική, κ α λ ύ- 
τ ε ρ ο.

Μεταγενέστερα οί φιλόσοφοι τοϋ 
1 /ου και 18ου αιώνα προετοίμασαν τά 
διανοητικά έργαλεϊα πού χάρη σ’ 
αυτά ό ανθρωπισμός βρήκε τήν 
αληθινή έκφρασή του στούς χάρτες 
καί τις διακηρύξεις των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων, τα οποία καταγρά
φηκαν τελικά στα Συντάγματα των 
πιο πολλών χωρών τοϋ Δυτικοΰ 
Κοσμου. Αυτοί προσέφεραν, στη- 
ριζόμενοι καί στά θεμέλια τοϋ άρ- 
χαίου Ελληνικού πνεύματος, τήν 
απαραίτητη υποδομή που μπόρεσαν 
επάνω της οι επόμενες γενιές νά 
διαπραγματευθοϋν καί νά αναπτύ
ξουν φιλοσοφικές ή θρησκευτικές 
κι άκόμα καί κοινωνικές, οικονο
μικές και πολίτικες θεωρίες άσχε
τες καί άντίθετες μεταξύ τους.

Εΐδικώτερα οΐ θεωρίες γιά τά δι
καιώματα τοϋ άνθρώπου βρήκαν 
πανηγυρικά τήν συγκεκριμένη τους 
μορφή καί διατύπωση, καί έτσι έγι
νε πραγματικότητα τό όνειρό πολ
λών περασμένων γενεών, στή Δια- 
κηρυξη τής Γαλλικής Έθνοσυνε- 
λευσεως (1789), στήν Οικουμενική 
Διακήρυξη τών δικαιωμάτων τοϋ 
ανθρώπου τής Γενικής Συνελεύσεως 
τών Ενωμένων ’Εθνών (1948), 
στη Σύμβαση τής Εύρώπης (1950) 
καί στή Διακήρυξη τοϋ ’Ελσίνκι 
(1975). Μέ τις διακηρύξεις αύτές 
κατορθώθηκε νά διαδηλωθοΰν ιδα
νικά πού είχαν μεγάλη επίδραση 
στο νά καλυτερέψουν τις σχέσεις 
αναμεσα στους άνθρώπους καί νά 
βελτιώσουν τήν πρακτική έφαρμογή 
τής δικαιοσύνης.

Στδ παρόν μελέτημά μας θά έξει- 
δικεύσουμε τδ θέμα καί θά ασχο
ληθούμε κυρίως μέ τήν συνταγμα
τική- προστασία τοϋ δικαιώματος 
τής άζίας τοϋ άνθρώπου καί τοϋ 
δικαιώματος τής διαμορφώσεως έλεύ- 
θερης καί αυτόνομης προσωπικό
τητας τοϋ 'Έλληνα πολίτη, δικαιώ-
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ματα τά όποια δέν υπήρχαν στα 
προηγούμενα Ελληνικά Συντάγμα
τα, άποπειρώμενοι μέ τις πενι
χρές μας δυνάμεις νά διακριβώσου
με τό αληθινό νόημα των επιταγών 
τοϋ συνταγματικού νομοθέτη, όπως 
τούτο εκδηλώνεται στα δύο ανω
τέρω θεμελιώδη ανθρώπινα δι
καιώματα, νά προσδιορίσουμε τις 
γεωγραφικές τους «συντεταγμένες» 
καί νά δώσουμε ταυτόχρονα την 
πρέπουσα έμφαση στις βασικής ση
μασίας συνταγματικές αύτές και
νοτομίες, εύκαιριακώς δέ θά ασχο
ληθούμε καί μέ άλλα, κατωτέρας 
υφής καί περιεχομένου δικαιώματα 
τά όποια είναι συμπληρωματικά 
τής έννοιας καί των σκοπών τών 
δύο πού προαναφέραμε.

Τό πρώτο άπό τά ανθρώπινα δι
καιώματα πού ρητά έχει ένταχθεΐ 
στίς διατάξεις τού Συντάγματος 
τού 1975 είναι ή αξία τού άνθρώπου. 
—'Ο κάθε άνθρωπος καί οχι μονάχα 
ό "Ελληνας έχει, σύμφωνα μέ τό 
Σύνταγμά μας, τό δικαίωμα γιά 
ένα επίπεδο ποιότητας ζωής πού ν’ 
άνταποκρίνεται στο νόημα τής εγκό
σμιας ύπάρξεώς του. Αύτό τό δι
καίωμα βασίζεται στην παρ. 1 τού 
θεμελιώδους άρθρου 2, ή όποια 
ορίζει: «ό σεβασμός καί ή προστασία 
τής αξίας τοϋ άνθρώπου άποτελεΐ 
πρωταρχικήν ύποχρέωσιν τής πο
λιτείας».

Διαφόρου άποχρώσεως άπό τό 
προηγούμενο είναι τό δικαίωμα νά 
άναπτύσσει ό άνθρωπος ελεύθεροί 
την προσωπικότητά του. Κατοχυ
ρώνεται δέ τούτο στη συνταγματική 
διάταξη τού άρθρου 5 παρ. 1, ή 
όποια ορίζει τά εξής : «"Εκαστος 
δικαιούται νά άναπτύσσει έλευθέ- 
ρως τήν προσωπικότητά του καί νά 
συμμετέχει εις τήν κοινωνικήν, οι
κονομικήν καί πολιτικήν ζωήν τής 
Χώρας, έφ’ όσον δέν προσβάλλει τά 
δικαιώματα τών άλλων καί δέν 
παραβιάζει τό Σύνταγμα ή τά 
χρηστά ήθη».

Ή  προστασία τών δικαιωμάτων 
αυτών διασφαλίζεται μέ τήν καθιέ
ρωση καί άλλων διατάξεων στο 
Σύνταγμα πού περιλαμβάνονται 
στό ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ αυτού 
καί οί όποιες συμπληρώνουν μέ 
ένάργεια καί σαφήνεια τά δύο προη
γούμενα θεμελιακά δικαιώματα καί 
ολοκληρώνουν τήν έκταση καί τό 
βάθος τους.

Ή  ένταξί τους στό κείμενο τοϋ 
Συντάγματος 1975 επιβεβαιώνει τήν 
έπικράτηση τού άνθρωπιστικοΰ ι
δεώδους, τών προοδευτικών καί

φιλελευθέρων άρχών, όπως τούτες 
άναπτύχθηκαν καί διαμορφώθηκαν 
κατά τή διαδρομή τού ιστορικού 
χρόνου καί τελικά καταχωρήθηκαν 
στίς Διεθνείς Διακηρύξεις τών άν- 
θρώπινων δικαιωμάτων καί ενσω
ματώθηκαν στούς συνταγματικούς 
χάρτες όλων σχεδόν τών Κρατών 
τής Δύσεως. 'Η  καταγραφή τους 
στά κείμενα αυτά δέν είναι άπλή 
πνευματική περιπλάνηση, άλλά ου
σιαστική κατάκτηση τού άνθρω- 
που πού διψάει γιά δικαιοσύνη, 
έλευθερία καί δημιουργία πολιτι
στικών άξιών.

’Επιχειρώντας νά άναλύσουμε τις 
βασικές έννοιες πού συναντάμε στά 
δύο άρθρα παρατηρούμε τά εξής:

—«'Ο σεβασμός» τής άνθρώ- 
πινης άξίας πρέπει, κατά τήν άπο
ψή μας, νά περιλαμβάνει έκτος άπό 
τό δικαίωμα γιά ένα έπί- 
πεδο ποιότητας ζωής, γιά τό όποιο 
ήδη μιλήσαμε, τή συμπεριφορά εκεί
νη τών άλλων μελών τής κοινω
νίας άλλά πολύ περισσότερο τών 
φορέων τής Κρατικής ’Εξουσίας στίς 
καθημερινές τους έπαφές μέ τον 
πολίτη, ή όποια καταδεικνύει άμοι- 
βαία έμπιστοσύνη, ένα ορισμένο 
θερμό κλίμα, ένα άθροισμα άρμονι- 
κών σχέσεων πού διέπονται άπό 
τήν πρωτότοκο θυγατέρα τού πολι
τισμού, τή δικαιοσύνη, καί τήν 
«κοινωνική καί ’Εθνική άλληλεγ- 
γύη» (άρθρ. 25 παρ. 4).

Ή  «προσωπικότητα» πού προ
στατεύεται άπό τήν παραπάνω δια
τύπωση έχει θεμελιακή άξια. Τό 
περιεχόμενό της ποικίλλει άνάλογα 
μέ τήν ιδιαίτερη κοινωνική κατά
σταση τής στιγμής. 'Η  άξιολόγηση 
τής άξίας τής προσωπικότητας, σέ 
σπουδαιότητα καί έκταση, δέν είναι 
άπόλυτη γιά τό άτομο καί έξαρτά- 
ται άπό τις βασικές άνάγκες τής ο
μαδικής ζωής τής Κοινότητας στήν 
όποια ζεϊ, καί τις ποικίλουσες δυνα
τότητες τής συγκεκριμένης κατά 
χρόνο καί τόπο κοινωνίας.

"Ενας άπό τούς καλύτερους καί 
άπλούστερους ορισμούς πού δόθη
καν στήν ψ υ χ ο λ ο γ ί α  γιά τήν 
προσωπικότητα είναι καί εκείνος 
τού RO DERT W OODW ORTH 
«Personality can be broadly de
fined as the total quality of on 
individual’s behaviour».

'Η  άποδοχή τής προσωπικότη
τας όπως τήν έχει όραματισθεΐ τό 
ιδανικό τού κλασσικού καί χριστια
νικού ’Ανθρωπισμού (humanismus) 
έχει χρονική διάρκεια καί έπικαι- 
ρότητα καί ύπόσταση πού τό κύρος

της δέν άμφισβητήθηκε άπό τά 
μεγάλα πνευματικά άναστήματα τής 
άνθρωπότητας.

Μέ τήν άναπτυγμένη προσωπικό
τητα πού χαρακτηρίζεται άπό τήν 
ολοκλήρωση καί τό ύψηλό ύφος της 
(παρά τις τυχόν —άναπόφευκτες άλ
λωστε —σκιές πού είναι δυνατόν νά 
παρουσιάζει σέ ορισμένες θέσεις), 
τήν ήθική τελείωση καί ποιότητα, 
πού έπιβάλλεται μέ τήν άξια καί 
άκτινοβολία της, πού είναι άθλος 
καί δόξα τού έκλεκτοΰ άνθρώπου, 
διακρινομένου γιά τήν σημαντικό- 
τητά του, τήν λειτουργική του άνε- 
ξαρτησία, τήν έμπνευση, τήν ικα
νότητα γενικά καί τον μόχθο τού 
δημιουργικού «έγώ του», ό "Ελλη
νας έχει τήν δυνατότητα νά έκπλη- 
ρώσει τό έπίγειο χρέος του, τήν 
υψιστη άποστολή του, πού συνί- 
σταται στήν άνάπτυξη τών δημιουρ
γικών ικανοτήτων μέ τις όποιες εί
ναι προικισμένος καί πού τελικά 
γίνονται ή πηγή τού πολιτισμού 
του.

Ή  πηγή αύτής τής δημιουργικής 
δυνάμεως δέν είναι όάγελαϊος άνθρω
πος, άλλάτό καλλιεργημένο, τό ύπεύ- 
θυνο, τό αυτόματο άτομο πού σέ κάθε 
ιστορική στιγμή οφείλει νά εναρμο
νίζει, κατά τό ρήμα τών άρχαίων 
Ελλήνων «παν μέτρον άριστον», 
τον κύκλο τής ελεύθερης δραστη- 
ριότητάς του μέσα στήν Ελληνική 
κοινωνία, δπου καί τά άλλα μέλη 
της θέλουν καί δικαιούνται νά άνα- 
πτύξουν τις δημιουργικές τους ι
κανότητες, έτσι ώστε νά μή στερεί
ται κανένας τής προσωπικότητάς 
του.

—Μέ ένα λόγο ή δραστηριότητα 
τού καθενός πρέπει νά χωράει μέσα 
στό σύνολο τών έλευθέρο^ν δραστη
ριοτήτων δλων τών συμπολιτών του 
καί τελικά νά προκύπτει ή μ,εγαλύ- 
τερη δυνατή δημιουργικότητα άπό 
τό κοινωνικό σύνολο.

—Τό άτομο αύτό (προσωπικό
τητα) νοιώθει κατά τον σύγχρονο 
φιλόσοφο BERTRAND RUS
SELL πώς είναι πολίτης τού κό
σμου καί άπολαμβάνει τό ελεύθερο 
θέαμα πού τού προσφέρει καί τις 
χαρές πού τού παρέχει, καί μέσα 
στήν βαθιά καί ενστικτώδη ένωση 
μέ τό μεγάλο ρεύμα τής ζωής 
βρίσκει τις πιο μεγάλες χαρές, εί
ναι πραγματικά εύτυχισμένο.

Στό κεφάλαιο περί άτομικών καί 
κοινωνικόίν δικαιωμάτων τού ΐσχύ- 
οντος Συντάγματος ύπάρχουν, δπως 
προείπαμε, καί διατάξεις πού περιέ
χουν άλλα ιδιαίτερα άτομικά δικαιώ-
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ματα πού ζοΰν καί κινούνται, μέσα 
στον ιερό καί ζείδωρο χώρο τής 
άνθρώπινης αξίας καί τής ελεύθερα 
αναπτυγμένης προσωπικότητας.

Οί διατάξεις αύτές μέ τά δικαιώ
ματα πού καθιερώνουν, ένισχύουν το 
ήθικό βάρος των δύο θεμελιωδών 
δικαιωμάτων. Είναι το άναγκαΐο 
συμπλήρωμά τους, το οξυγόνο τους, ή 
μάλλον, για νάάκριβολογήσουμε, εί
ναι το πλαίσιο, το εύκρατο κλίμα μέσα 
στο οποίο άναπτύσσεται καί άνδρώ- 
νεται η ελεύθερη προσωπικότητα καί 
ενσαρκώνονται οί πανανθρώπινες ά
ξιες.

Δειγματοληπτικά άναφέρουμε 
το δικαίωμα κινήσεως τού άνθρώπου 
μέσα στο χώρο, τη διασφάλιση τής 
οικονομικής, κοινωνικής καί πο
λιτικής υποστάσεώς του, την ελευ
θερία τής εργασίας, τό άπαραβία- 
στο τής'ιδιωτικής καί οικογενειακής 
ζωής, την κρατική μέριμνα για την 
ύγεία τών πολιτών καί τη λήψη ει
δικών μέτρων για την προστασία 
τής νεότητας, τοϋ γήρατος, τής 
άναπηρίας καί την περίθαλψη τών 
άπορων, την κοινωνική ασφάλεια 
τών εργαζομένων καί, τέλος, τη 
σημαντική για τή διαμόρφωση ο
λοκληρωμένης προσωπικότητας δια
κήρυξη τής παρ. 2 τοϋ άρθρου 16, 
η οποία ορίζει τά άκόλουθα: «'Η 
Παιδεία άποτελεί βασικήν απο
στολήν τοϋ Κράτους, έχει δέ ώς 
σκοπόν τήν ήθικήν, πνευματικήν, 
επαγγελματικήν καί φυσικήν άγω- 
γην τών Ελλήνων, τήν άνάπτυξιν 
τής Εθνικής καί Θρησκευτικής συ- 
νειδησεως καί τήν διάπλασιν αυ
τών ώς έλευθέρων καί ύπευθύνων 
πολιτών». Στά έπόμενα θά μακρη
γορήσουμε κάπως γιά τήν σημασία 
τής παιδείας, τον κύριο μοχλό τής 
δημιουργίας ελεύθερης καί αυτόνο
μης προσωπικότητας.

—Μέ τήν παιδεία μεταλαμπα
δεύονται στις ερχόμενες γενιές οί 
ήθικές καί πολιτικές άντιλήψεις, οί 
θεωρητικές γνώσεις, οί αισθητικές 
καί μεταφυσικές συγκινήσεις καί 
οι άξιες γενικά τοϋ πολιτισμοΰ. Ή  
Επιστήμη ή γλώσσα, ή θρη

σκεία,^ ή τέχνη, ή τεχνική, ή πολι
τική οργάνωση, ή κοινωνική διάρ
θρωση, τα ηθη, τά έθιοια, ό τρόπος 
ζωής (STYLE) καί τό Δίκαιο.

'Η  πολιτεία οφείλει νά μεταβάλ
λει ολόκληρη τή ζωή τών πολιτών 
της σε παιδευτική λειτουργία.

'Υποχρεοΰται νά διδάσκει μέ τό 
ήθ»ς και τις πράξεις, μέ τά θέα
τρα καί τά γυμναστήρια, μέ τά μνη
μεία, μέ όλα γενικά τά πολιτιστικά
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έργα πού όντας γνήσια, άναδίνουν 
ενα κοινο τόνο καί μιά ενιαία πνευ
ματικότητα τοϋ άνθρώπου, πού εί- 
vocl καιαστατικο G T o i y z i o  ττ^ζ ύτυάρ- 
ξεώς του καί έκφράζεται σέ όλες 
τις πολιτιστικές αξίες πού δημιούρ
γησε τό  ̂ παρελθόν καί τις οποίες 
ή πολιτεία έχει υπέρτατο χρέος νά 
τις διαφυλαξει, νά τις προαγάγη, 
νά τις παραδώσει στούς έπιγενομέ- 
νους,  ̂ οι οποίοι θά τις εμπλουτίσουν, 
θα τις αποκαθαρουν άπό πρόσκαιρα 
στοιχεία και θα τις καταστήσουν 
κοινή κληρονομιά τοϋ άνθρώπινου 
γένους.

Θα είναι ο συσσωρευμένος πολι
τισμός, ο ασφαλέστερος οδηγός γιά 
τους πρωτοπόρους καί τούς άνανεω- 
τες σέ δλες τις εκφάνσεις τής ζωής. 
Προπαντός ό "Ελληνας, κατά τις 
σοφές καί έπιγραμματικές παραι
νέσεις τοϋ σημερινού Προέδρου τής 
Δημοκρατίας Κων. Τσατσου, «πρέ- 
;̂ ς.ι ν αποκτήσει Ελληνική Παι
δεία. Και αυτό δεν σημαίνει δτι θά 
μάθει απλώς τά γεγονότα τής Ε λ 
ληνικής 'Ιστορίας καί τά Ελληνικά 
γραμμαια. Οφείλει να μάθει τό 
8·ε tαφύσικο πιστεύω πού ύπάρχει 
πίσω από τά υλικά στοιχεία. ’Οφεί
λει νά καταλάβει τί υπήρξε τό ω
ραίο καί ήθικό γιά τον "Ελληνα 
μέσα στους αί,ο ν̂ες ττού πέρασαν. 
Οφείλει νά καταλάβει τό ήθος καί 

την  ̂αισθητική που στοιχείωσε τή 
φυλή του ώς τά χρόνια του».

; Εμείς, ακόμα κι αν ό επιφανής 
σύγχρονος ιστορικός φιλόσοφος A R 
NOLD TOYNBEE μέ άρνητική 
καί σκωπτική διάθεση βλέπει «τον 
άρτο τής καθολικής έκπαιδεύσεως 
που προσφερεται στά παιδιά νά 
κατατρωγεται, μπροστά στά μά
τια τοϋ έκπαιδευτοΰ τή στιγμή πού 
ό άρτος ρίχνεται έπί τών ύδάτων, 
άπό ένα σμήνος καρχαριών πού 
άναδύεται άπό τά βάθη’τής θάλασ
σας», είμαστε αισιόδοξοι καί δια
τηρούμε βάσιμες προσδοκίες, ότι 
PQ τήν καθολική παιδεία καί τό 
ε,.ιπονο όργωμα της η ήθική εύαι- 
σθησία, ή ηθική βούληση καί συνεί
δηση τοϋ ανθρώπου, γενικά τό σύ
νολο τής προσωπικότητάς του, 
μειαβαλλεται προς το καλύτερο, 
διαφοροποιείται, βαθαίνει, λεπτύ- 
νεται, ολοκληρώνεται, άνυψώνεται σέ 
βάθρα πνευματικής άνατάσεως καί 
τελικά ο άνθρωπος τιμάται ώς 
δημιουργός πολιτιστικών άξιών.

Τέλος πολλές συναφείς νομοθε
τικές διαταςεις, που προστατεύουν 
τήν άξια τοϋ άνθρώπου καί τήν προ
σωπικότητά του, είναι κατεσπαρμέ-

νες σε υποδεεστερης δυνάμεως νο- 
μοθετικά κείμενα, όπως τό άρθρο
5 / Α.Κ. πούόρίζει δτι ό προσβαλλό
μενος παρανομως εις τήν προσωπι
κότητα αύτοΰ, δικαιούται νά άπαι- 
τήσει^ τήν άρσιν τής προσβολής, έτι 
όε την παράλειψιν ταύτης έν τώ 
μέλλοντι ...................

, Περαιτέρω άξίωσις προς άποζη- 
μιωσιν κατά τάς περί άδικοπρα- 
ξιων^διατάξεις δέν άποκλείεται».

~ 1Επίσ3 ς ^ παΡ· 2 τοΰ άρθρου 
κ/ο , της^Ποιν. Δικόν., έχουσα ώς 
εςής; «οι συλλαμβάνοντες (τον κα
τηγορούμενο) όφείλουσι νά συμπε- 
ριφέρωνται μέ πάσαν δυνατήν προ
σήνειαν προς τον συλληφθέντα καί 
νά) σέβωνται την τιμήν αυτού......

Απο την ανάλυση πού προηγή- 
θηκε,  ̂χωρίς νά έχουμε αύταπάτες δτι 
.ο θεμα^ εςαντληθηκε, έγινε, νομί- 
ζω, οτι είναι αττολυττ] άνάy-
κζ) ή χρησιμότητα τής γνώσεως σέ 
βάθος τών άναφερομένων στήν προ
στασία των δικαιωμάτων τής άξίας 
;·0’ή ανθρώπου καί τής άναπτύξεως 
ελεύθερης προσωπικότητας διατά- 
ςεων τοϋ Συντάγματος τοϋ 1975, 
α<ιθ μέρους όλων τών φορέων τής 
νομοθετικής, δικαστικής καί έκτε- 
λεστικής εςουσιας οί οποίοι σέ κά-

τ?υς„ ΡΥΠΧα ερχόμενοι σέ επαφή 
μεστόν Ελληνα πολίτη ή καί ξένον 
πρε/ι=.ι να ςερουν, δτι ή ολη τους 
συμπεριφορά στην εκτέλεση τών 
καθηκόντων τους θά ευθυγράμμι
ζε ιαι με το γραμμα καί τό πνεύμα 
τοϋ καταστατικού Χάρτη τής χώ- 
ρας, ο οποίος ποικιλότροπα προ
στατεύει τα ατομικά δικαιώματα’τοϋ 
άνθρώπου.
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Ή πρώτη έΛΛηυορθόόοξη
κοινότητα της KalaAac
Τοΰ ‘Υπομοιράρχου κ. Φ ώ τ η  Τ ρ ι ά ρ χ η

ΓΥΡΩ ατά 1850, σύμφωνα μέ 
•περιγραφή τού Γάλλου αρχαιο
λόγου Γ. ΓΤερρώ, ττοϋ έπισκέφθηκε 
την Μακεδονία στά 1856, ή Κα
βάλα ήταν μιά μικρή κωμόττολη. 
Ό  χώρος ττοϋ κατελάμβανε ελά
χιστος. Τά σπίτια της ήταν χτι
σμένα πάνω στήν ίδια τοποθεσία 
τής αρχαίας Νεαπόλεως. Δηλαδή 
στήν μικρή χερσόνησο πού κατα
λαμβάνει ή σημερινή συνοικία τής 
Παναγίας.

Ψηλά τείχη τήν περιτριγύρι
ζαν, προστατεύοντάς την άπό 
τούς εχθρούς, αλλά καί στερώντας 
την τόν αέρα καί τήν άνεση χώ
ρου. βαρείες καστρόπορτες έκλει
ναν κάθε βράδυ, άποκόπτοντας 
τήν επικοινωνία τής πολιτείας 
μέ τήν λοιπή Μακεδονία. Φοβόν
τουσαν οΐ Τούρκοι νυκτερινές επι
δρομές πειρατών.

’Έξω άπό τά τείχη, όπου σή
μερα τό λιμάνι μέ τήν ωραία πα
ραλία καί τό κέντρο τής Καβάλας, 
ακάλυπτος ό χώρος καί ακατοί
κητος μέχρι τούς γύρω λόφους. 
’Απαγορεύονταν να χτισθή έξω 
άπό τά τείχη σπίτι γιά λόγους 
άσφαλείας.

Μέσα άπό τά τείχη είχαν συσ- 
σωρευθή τά σπίτια μέ τά τούρ
κικα σχέδια καί τά καφασωτά 
παράθυρα. Τό ένα δίπλα στο 
άλλο, καί τό ένα πάνω άπό τό 
άλλο, λές καί προσπαθούσε τό 
ένα νά πάρη τόν άέρα τού άλλου- 
νού. Γ Γ αύτό καί ποτέ δέν κατοι- 
κούνταν τό κάτω πάτωμα, άλλά 
μόνον τό επάνω.

Στενά, άνήλιαγα, άνηφορικά, 
έλικοειδή καλντιρίμια ήταν οι δρό

μοι τής μικρής πόλης, όπου μόνον 
άντρες κυκλοφορούσαν, σύμφωνα 
μέ τό τούρκικο έθιμο.

Μέσα στά σπίτια ζούσαν 3.000 - 
3.500 άνθρωποι. Οΐ περισσότεροι 
Τούρκοι. Μόλις ύπήρχαν 500 'Έλ
ληνες. Τό Ελληνικό στοιχείο άν 
καί ολιγάριθμο, τότε, ήταν πολύ 
ζωντανό μέ έντονη τήν παρουσία 
του παντού καί ιδιαίτερα στο 
εμπόριο.

Αύτή άκριβώς ή ζωντάνια καί 
ή αύξανομένη άπό τό 1860 εύμά- 
ρεια, λόγω τού καπνεμπορίου, 
έκανε τούς "Ελληνες ν’ άσφυκτιούν 
μέσα στήν περιτειχισμένη πόλη, 
όπου ή σκλαβιά ήταν φανερή κι 
άδυσώπητη.

Οι καπνεμπορικές των εργα
σίες αυξάνουν. ’Έχουν άνάγκη 
άπό χώρο γιά καπναποθήκες, μα
γαζιά καί σπίτια. ’Έχουν άνάγκη 
άπό άέρα ελευθερίας.

Νοιώθουν τούς εαυτούς των 
δυνατούς, γιατί έχουν ένα ισχυρό 
όπλο. Τό χρήμα.

Τό αίτημά τους όμως μένει 
άνικανοποίητο. Ό  Τούρκος δυ
νάστης άπαγορεύει τήν επέκταση 
τής πόλης έξω άπό τό Κάστρο. 
Οΐ άνάγκες τών Ελλήνων σέ οι
κήματα είχαν αύξηθεϊ τρομερά, 
μέ άποτέλεσμα νά άνυψωθούν τρο
μερά τά ενοίκια. Δεδομένου ότι 
τά περισσότερα σπίτια άνήκαν 
στούς Τούρκους, αυτοί κέρδιζαν 
άπό τήν άνυψωτική αύτή τάση 
τών μισθωμάτων.

Αύτός ήταν καί ό κύριος λόγος 
πού οΐ Τουρκικές άρχές άντιδρού- 
σαν στο μεγάλωμα τής Καβάλας.

Στά 1864 οΐ "Ελληνες άποφασί- 
ζουν νά οργανωθούν σέ ιδιαίτερη 
ορθόδοξη Κοινότητα καί ν’ άπαι- 
τήσουν άπό δώ κι εμπρός συλ
λογικά αύτό πού άλλοτε μεμο
νωμένα ό καθένας τους ικέτευε.

Οΐ πρόκριτοι τών Ελλήνων 
συνέρχονται σέ επανειλημμένες συ
σκέψεις.

Στις δυο τελευταίες συνεδρίες 
παρίσταται καί προεδρεύει ό ’Επί
σκοπος Ξάνθης Διονύσιος στήν 
Μητρόπολι τού οποίου ύπάγον- 
ταν ή Καβάλα.

Σώζεται άκόμα ή ιδρυτική πρά
ξη στο Ύποθηκοφυλάκειο Κα
βάλας.

’Αξίζει νά διαβάση κανείς ορι
σμένα άποσπάσματα πού δεί
χνουν τούς πόθους, τις επιδιώ
ξεις καί τόν άγνό καί έντονο πα 
τριωτισμό τών τότε Ελλήνων 
Καβαλιωτών :

«Διά τού παρόντος ήμετέρου 
κοινού συμφωνητικού καί υπο
σχετικού γράμματος, δήλον γίνε
ται, ώς παρατηρήσαντες ότι τά 
κοινά ήμών πράγματα διευθυνό- 
μενα κατά τό δοκούν έκάστω, 
έφθασαν εις έσχάτην παραλυσίαν 
καί άντί νά προοδεύσωμεν έπί τά 
κρείττω ώς ή σημερινή εποχή 
άπαιτεί, τουναντίον όπισθοδρο- 
μούν καθ’ έκάστην έπί τά χείρω 
ώς νά μή ώφειλε, διά τούτο συ- 
νελθόντες άπαξ καί δίς, έν τή προ
σωρινή Μητροπόλει, προεδρεύον- 
τος τού σεβαστού ήμών άρχιερέως 
καί κυριάρχου άγιου Ξάνθης κυ
ρίου Διονυσίου καί λαβόντες ΰπ ’
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δψιν τήν ελεεινήν κατάστασιν των 
πραγμάτων τής Κοινότητάς μας, 
απεφασισαμεν προς διόρθωσιν αυ
τών, ϊνα άναθέσωμεν τήν διεύθυν- 
σιν τούτων εις μίαν εξαμελή επι
τροπήν, Δημογεροντίαν όνομαζο- 
μένην καί έξελεξάμεθα ώς τοιού- 
τους έκ των πλέον ευυπολήπτων 
καί ευσυνείδητων συμπολιτών μας 
τούς εφεξής: Ελευθέριον Πογιά-

ρην, Νικολήν Πούλιον, Γιαννό- 
πουλον Σωτηρίου, Μαυρουδήν 
Ελευθερίου, Παναγιώτην Θεο

δώρου καί Παρασκευάν Παρίση..».
Ή ιδρυτική πράξη καθορίζει 

τους σκοπούς πού πρέπει νά επι
δίωξη ή Δημογεροντία. Σάν κυ- 
ριώτερος θεωρείται ή επέκταση 
τής πόλης άλλά καί ή εθνική καί 
πνευματική ανάπτυξη τών Ε λ

λήνων «—  νά μήν άφίσωσιν τό
Σχολεϊον άνευ διδασκάλου__».
«ϊνα ΰποχρεώνουσι τούς επιτρό
πους τής Εκκλησίας νά παραδί- 
δωσι λογαριασμόν ακριβή.......».

Τό πρακτικό δίνει άρμοδιότητα 
στή Δημογεροντία γιά κάθε υπό
θεση πού άφορα τούς "Ελληνες 
«....οσάκις άναφερθεΐ ύπόθεσις τις 
εϊτε μερική, εί'τε κοινή».
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Ή  Καβάλα σήμερα. Μια σύγχρονη 
πόλη πραγματικό καμάρι τών κατοίκων 
της, άλλά καί τής ’Ανατολικής Μ ακε
δονίας γενικότερα με μεγάλη εμπορική 
κίνηση καί άξιοζήλευτη πνευματική ζωή. 
Γιά την πόλη αυτή αν τό σήμερα είναι 
καλύτερο από τό χθες τό αύριο θά είναι 
ακόμα πιο λαμπρό καί υπάρχουν όλες οι 
προϋποθέσεις γιά  νά γίνει αληθινή ή 
πρόβλεψη αυτή.

----------- -------

Ή θητεία τους ορίζεται σέ τρία 
χρόνια καί σέ περίπτωση παρα- 
βάσεως τών καθηκόντων των «.. 
τότε όχι μόνον θέλει παύεται άλλά 
καί θέλει είσθαι διά παντός άτιμος 
τής πατρίδος...... Είναι χαρα
κτηριστική αυτή ή ποινή που 
άποδεικνύει πόσο βαθειά ήταν 
χαραγμένη στις καρδιές τους ή 
άγάπη γιά τήν Πατρίδα καί τό 
Γένος.

Κι άφοϋ ορίζει καί τις ΰποχρεοό- 
σεις τών μελών της Κοινότητος νά 
ΰπακούουν στήν Δημογεροντία κα
ταλήγει:
« .../Ε π ί τούτω δέ έγένετο ή επί
σημος αυτή πράξις τής Κοινότη- 
τος ήμών καί εις άπόδειξιν διηνεκή 
καί άσφάλειαν αυτής καταχωρεΐ- 
ται έν τώδε τώ Κώδικι τής Ίεράς 
Μητροπόλεως Καβάλας.

Τή 3η Νοεμβρίου 1864
Αμέσως άρχίζουν τις ενέργειες 

γιά τήν επέκταση τής πόλεως 
έξω άπό τό φρούριο. Τήν ίδια 
ή μέρα τού 1864 υποβάλλουν στήν 
Υψηλή Πύλη, μέσω τού Πατριαρ
χείου Κωνσταντινουπόλεως, συγ
κεκριμένα τά αίτήματά τους μέ 
τήν άκόλουθη αϊτησι:

Οί ύποφαινόμενοι κάτοικοι τής 
Μακεδονικής Νεαπόλεως (Καβά
λας), πιστοί υπήκοοι Χριστιανοί 
τού Κραταιοΰ Δοβλετιού, άποδί- 
δοντες τά υΐκά ήμών σεβάσματα, 
άναφέρομεν ότι διά τής προσεγ- 
γίσεως τών άτμοπλοίων ώς ήμέραι 
αύξανομένου τού εμπορίου, συν- 
αυξάνει καί ό πληθυσμός τών 
έμπορων, οΐτινες ένοικιάζουσι οι
κίας πρός κατοικίαν τών οικογε
νειών, ώς όντες δέ ήμεϊς εντός τού 
Φρουρίου σμικρότατοι καί στενο
χωρημένοι, λαμβάνομεν τήν με- 
γαλυτέραν άνησυχίαν ώς καί αύ- 
τοί πολλάκις έζητήσαμεν τήν 
άδειαν, δΓ άναφοράς μας καί άπό 
τόν γενικόν εξεταστήν τού Κρά
τους Σουφ__ (δυσανάγνωστος λέ-
ξις) Έφένδην ΐνα κτίσωμεν οικίας 
καί έργαστήρια, εκτός τού Φρου
ρίου, πρός εύρυχωρίαν καί άνεσιν 
καί ενέργειαν τής εργασίας ήμών, 
ούδέ ποτέ είσηκούσθημεν διά τόν

λόγον ότι οί γείτονες ήμών, ’Οθω
μανοί, έχοντες εύρυχωροτέρας οι
κίας καί πάντα τά έργαστήρια 
καί ένοικιάζοντες ϋπερτίμως ταύ- 
τας, έμποδίζουσιν ή μάς τού χτί- 
σθαι εντός τού Φρουρίου, ΐνα μήν 
τυχόν αύξανομένων τών οικιών 
καί εργαστηρίων, ζημιωθώσι τάς, 
άπό ενοίκια, ώφελείας, ώς έκ τού
του δέ ταλαιπώρως τήν μεγίστην 
στενοχώριαν ζώμεν.

Μ ή δυνάμενοι όθεν νά ύποφέ- 
ρωμεν τήν τοιαύτην στενοχώριαν, 
καταφεύγωμεν, διά τού Πατριαρ
χείου, εις τό έλεος τής Σεβαστής 
Κυβερνήσεως καί ζητοΰμεν τόπον 
κατοικίας έκτος τού Φρουρίου, 
τόπον οικοπέδων, όστις είναι πε
τρώδης, κρημνώδης, καί άμμώδης, 
μή δυνάμενος παρέξαι ούδέ χόρτον 
πρός τροφήν ζώων, ούδέ δύναται 
χρησιμεύσαι εις έτερον τι εί μή δΤ 
οικίας. Θά εύαρεστηθή λοιπόν τό 
Υψηλόν καί Κραταιόν Δοβλέτι νά 
προσδιορίση τιμήν πρός τόσον 
τό οίκόπεδον καί ας διοπάξη, τάς 
διοικητικός άρχάς, νά πωλήσωσι 
εις τούς έχοντας άνάγκην οικιών 
υποφαινομένους υπηκόους, τμη- 
ματικώς όχι είς εν ή δύο άτομα 
όλικώς, διά νά λάβωμεν καί ήμεϊς 
ύπό τήν σκιάν τού βασιλέως ήμών 
Σουλτάν Άπτούλ Χάν Άζίζ Έφέν- 
τη άνεσιν εύρυχωρίας καί ήσυχίας, 
τούτου δέ τεθέντος εις ένέργειαν, 
τή διαταγή τής σεβαστής Κυβερ
νήσεως, θά αύξηθή ή πολιτεία, θά 
καλλωπισθή, θά ώφεληθή ή Κυ- 
βέρνησις πωλοϋσα τά οικόπεδα 
τών ήδη άχρήστων μερών, θά 
πολλαπλασιασθή τό προϊόν τοϋ 
Καπνού, όν έργαζόμεθα καί θά 
έκατονταπλασιασθή τό τελωνεΐον.

Έλπίζομεν όθεν είς τό έλεος τής 
Υψηλής Κυβερνήσεως ότι δοθή- 
σεται ήμΐν ή άδεια τής ταπεινής 
άναγκαίας αΐτήσεως ήμών, παρα- 
καλοΰμεν θερμώς τό Πατριαρχεΐον 
νά εύαρεστηθή καί ένεργήση τά 
πρός ώφέλειαν τής Κυβερνήσεως 
καί ήμών τών πτωχών κατοίκων 
διά τής έκδόσεως Υψηλού Βασι
λικού Φιρμανίου, ΰποσημειούμεθα 
μέ βαθύτατον σέβας.
’Εν Καβάλα τή 3η Νοεμβρίου 1864 
Δημήτριος Στ. Φέσσας, Π. Θεοδω- 
ρίδης, Μαυρουδής Ελευθερίου, 
Ελευθέριος Πούλιου, Γιαννόπου- 
λος Σωτηρίου, ’Αντώνιος Σταυρί- 
δης, Γιαννάκης Στ. Φέσσας, Φώτης 
Κωνσταντίνου, Προεστώς τής Πο
λιτείας καί ή Κοινότης 
Κων. Φέσσας, Νικόλαος Πούλιου, 
Θ.Θ. Άθανασιάδης.

Ή αίτηση διαβιβάζεται μέ τα
χύτητα__ χελώνας στήν Τουρκι
κή Κυβέρνηση. ’Αλλά στήν προσ- 
πάθειά τους αύτή οί "Ελληνες 
τής Καβάλας βοηθούνται καί άπό 
ξένες Καπνεμπορικές Εταιρείες πού 
έχουν συμφέροντα στήν πόλη αύ- 
τή.

"Επειτα άπό πολλές ένέργειες 
καί δωροδοκίες ή Υψηλή Πύλη 
δέχτηκε καί τό Σουλτανικό Φιρμά- 
νιον έξεδόθη.

"Ενας οικοδομικός οργασμός κα
τέλαβε τούς "Ελληνες καί ή πόλη 
άρχισε νά έπεκτείνεται πρός τά 
δυτικά.

Μέχρι τά 1870 έκεϊ πού άλλοτε 
ήταν άπέραντη έρημιά, έχει σχη- 
ματισθεΐ ή συνοικία τού Αγίου 
Ίωάννου μαζύ μέ τόν Μητροπο- 
λιτικό Ναό τού Α γίου Ίωάννου. 
"Εχουν άρχίσει νά σχηματίζωνται 
νέες συνοικίες στά Ποταμούδια, 
στόν "Αγιο Παύλο, στον "Αγιο 
Γεώργιο καί στόν Τίμιο Σταυρό 
(Σουγιολο).

Στήν παραλία καί στο κέντρο 
τής σημερινής Καβάλας έχουν δη- 
μιουργηθεΐ διάφορα καταστήματα, 
καφενεία κ.λ.π.

Τέσσερα χάνια έξυπηρετούν τούς 
διερχομένους άπό τήν πόλη ξέ
νους. "Ενα στό σημερινό κτίριο 
τής ’Εθνικής Τραπέζης, άλλο πίσω 
άπό τό έμποροβιομηχανικό έπι- 
μελητήριο, ένα πίσω άπό τό γκα- 
ράζ αύτοκινήτων τού Δήμου Κα
βάλας καί τό τέταρτο στις Κα
μάρες.

Τό σπουδαιότερο, όμως, είναι 
ότι έχουν χτισθεΐ οί πρώτες Κα
πναποθήκες, λίγες βέβαια, άλλά 
άρκετές γιά τήν τότε καπνική 
κίνησι.

Είκοσι περίπου καπνέμποροι, 
'Έλληνες οί περισσότεροι, έξάγουν 
περί τά 50.000 δέματα καπνού.

Αύτή ή οικονομική εύημερία 
γίνεται μαγνήτης πού ελκύει οι
κογένειες Ελληνικές άπό παντού. 
Ήπειρώτες, Μακεδόνες, Μικρα- 
σιάτες, Μωραΐτες, Κρητικοί έρχον
ται νά κατοικήσουν στήν Καβάλα 
γιά πάντα.

Τό 1880 ή Ελληνική Κοινότης 
Καβάλας άριθμεΐ 2.500 άτομα μέ 
οικονομική άνεση έκκλησίες, σχο
λεία καί κάποια πνευματική κίνησι.

Ό  Ελληνισμός, μέ τήν δημιουρ
γία  τής καινούργιας Καβάλας, 
έχει κερδίσει μέσα στή σκλαβιά 
άλλη μιά μάχη.
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Μια κραυγή τινά
χτηκε από τό στή
θος της όταν, στο 
φως τοΰ φεγγαριού, 
είδε εκείνο τό πρόσ
ωπο ή μάλλον τή 
μάσκα πού τό έκρυ
βε. Τήν ίδια στι
γμή» άρχισε νά δέ
χεται άγρια χτυπή
ματα. «Θά σε σκο
τώσω!» γρύλλισε ό 
άγνωστος! «Έχω 
σκοτώσει κι’άλλες 
πριν άπό σένα!».

, ΤΟ > Φ Ω Σ τού φεγγαριού, περνώντας 
μέσα απο  ̂ τα  κάγκελλα του κελιού, έπεσε 
στη μικρόσωμη σιλουέτταπού ήταν κου- 
λουριασμενη πάνω στο κρεβάτι χωρίς νά 
κινείται.

Κάποια στιγμή, τό πλάσμα αύτό σή
κωσε τό κεφάλι, κύτταξε ά π ’ τό καγκελ- 
λόφραχτο παράθυρο ψηλά κι είδε τό 
φεγγάρι, που ταςιδευε ολοστρόγγυλο 
στο σκοτεινό ουρανό. Τά μάτια του ξεπε- 
ταχτηκαν κάτω ά π ’ τό γείσο τοΰ μετώπου 
του, το πρόσωπο συσπάστηκε. Καί τότε 
βαθιά μέσα ά π ’ τό στήθος του ξεπήδησε 
κάτι σάν γρύλισμα ζώου, δυνάμωσε
798

σιγά—σιγά, ανέβηκε όλη τήν κλίμακα τοΰ 
ουρλιαχτού κι έγινε τέλος αληθινό μουγ- 
κρητό θηρίου.

Βρισιές, βλαστήμιες, κατάρες καί τά 
χειρότερα αισχρόλογα άνακατεύονταν με 
τη καθε^ κραυγή, με τό κάθε ξέσπασμα 
που δυνάμωναν όλο καί πιο πολύ, κυριαρ
χώντας σε ολοκληρο τά συγκρότημα των 
κελλιών και στούς διαδρόμους.

(<ι Η ταν ^κάτι τό τρομακτικό» είπε 
κάποιος απ όσους βρίσκονταν εκεί. «Δεν 
θυμάμαι ποτέ να μέ τρόμαξε έτσι άνθρώ- 
πινο πλάσμα».

Μονο πολύ άργότερα, όταν τό φεγγάρι

δεν φαινόταν ,,ια άπό τό παράθυρο τού 
κελλιοϋ, έπαψαν ν’ άκούγονται τά ούρλια- 
χτά .  ̂Μόνο τότε εκείνο τό «πλάσμα» 
σωριάστηκε κουρασμένο στο κρεβάτι κ ι’ 
έμεινε κουλουριασμένο καί σιωπηλό, όπως 
πριν.

, Η  θλιβερή όσο και αλλόκοτη αύτη σκη- 
νη ξετυλίχτηκε στο κτίριο τής ’Αστυνο
μικής Διευθύνσεως στο Σαίντ —Έ λιέ, 
την πρωτεύουσα τοΰ βρεταννικοϋ νησιού 
Τζέρσευ. Ή τα ν  τό τέλος μιας ιστορίας 
τρομου και φρίκης, πού κρατούσε τό 
ιουριστικο αυτό νησί σέ άγωνία περισσό
τερο άπό δέκα χρόνια.



’Εγκληματίας - Φάντασμα.

"Ολη αύτή τή δεκαετία ένας τέρας 
τριγυρνοϋσε τίς νύχτες στό νησί, παρα
μονεύοντας στους εξοχικούς δρόμους καί 
στα μονοπάτια, κρυμμένο στο σκοτάδι 
ένα πλάσμα πού κανένας δεν μπορούσε νά 
πει τ ί ήταν καί πού κανείς άλλος δεν το ε ί
χε δει ποτέ, έκτος άπ’ τα θύματά του,πού 
πάγωνε τό αίσθημά τους στο άντίκρυσμά 
του. 'Ένα πλάσμα πού τό κατάπινε καί τό 
ξερνοϋσε ή νύχτα, όποτε έκεϊνο ήθελε. 
Πού τό τύλιγε ό μύθος τής μαγείας καί 
τής λατρείας τού Σατανά. Πού θεωρούσε 
τον εαυτό του μετεμψύχωση μιας άπό τίς 
πιο άπαίσιες μορφές τής ιστορίας.

Οί προληπτικοί νησιώτες, πού έζησαν 
όλον αύτόν τον εφιάλτη, τον άποκαλούσαν 
«Τό κτήνος τού Τζέρσεϋ».

« Πε ρ ά σ τ ε  μέ σα» .

"Ολα άρχισαν μιά φεγγαρόλουστη κυρια
κάτικη βραδιά, στις 6 Μαρτίου 1960. 
Σ τις δέκα παρά τέταρτο, μιά άπ’ τίς άερο- 
συνοδούς τού τοπικού αεροδρομίου, μιά 
κοπέλλα γύρω στά είκοσιπέντε στεκόταν 
στη στάση τού λεωφορείου, στο δημόσιο 
δρόμο τού Πόρτλετ Μπάϋ. Περίμενε τό 
λεωφορείο γιά  νά γυρίσει στο σπίτι της 
στο Σαίντ —Έ λιέ.

Έ ν α  αύτοκίνητο—ένα προπολεμικό Ρό- 
βερ —ήρθε καί σταμάτησε μπροστά της.

‘Ο οδηγός έσκυψε στο άνοιχτό παραθυ
ράκι καί τής πρότεινε νά την πάει στήν 
πόλη.

Στά  τουριστικά καί κοσμοπολίτικα 
αύτά νησιά τής Μάγχης, τά Τσάνελ Ά ϊ -  
λαντς όπου άνήκει τό Τζέρσεϋ, μιά τέτοια 
πρόταση δεν είναι τίποτα τό άσυνήθιστο 
καί δεν προξενεί ύποψία όπως στις κωμο- 
πόλεις καί τήν ύπαιθρο τής Βρεταννίας.

Ή  κοπέλλα εύχαρίστησε μ ’ ένα χαμό
γελο καί πήδησε στο πίσω μέρος τού αύ- 
τοκινήτου. Μπαίνοντας, έρριξε μιά φευγα
λέα ματιά στόν άνθρωπο, πού προσφέρθη- 
κε νά τήν άπαλλάξει άπ’ τήν κουραστική 
άναμονή στή στάση. Φορούσε ένα φτηνό 
σακκάκι καί κασκέτο μέ γείσο, χωμένο 
βαθιά στο κεφάλι του, έτσι πού τού μισό- 
κρυβε τό πρόσωπο. Τής είπε πώ ς ήταν 
γιατρός καί ότι πήγαινε νά πάρει τή γυ
ναίκα του γιά  νά βγούν μαζί έξω. Ή  κο
πέλλα πρόσεξε πώς είχε απαλή φωνή μέ 
κάπως ιρλανδέζικη προφορά.

’Από τήν πρώτη στιγμή, σχημάτισε 
τήν έντύπωση ότι ό άνθρωπος αύτός δέν

εμπρός, όταν ό οδηγός πάτησε άπότομα 
τό ποδόφρενο. Ή  ταχύτητα κόπηκε άπό
τομα, τό αύτοκίνητο πήρε στροφή έπί τό
που καί όρμησε προς τήν έξοχή. Τότε ή 
νεαρή άεροσυνοδός κυριεύτηκε πραγμα
τικά άπό πανικό.

«Τί διάβολο κάνεις άνθρωπέ μου»; 
ρώτησε.

Δέν πήρε άπάντηση. Χωρίς λέξη, ό οδη
γός πάτησε τό χειρόφρενο, πετάχτηκε 
άπό τήν πλαϊνή του πόρτα, πήγε στήν π ί
σω πόρτα καί τήν άνοιξε άπότομα. "Αρ
παξε τήν κοπέλλα μέ γαντοφορεμένα χέρια 
καί τήν έσυρε έξω. Ή  νέα πάλεψε άπελπι- 
σμένα, άλλά ό άγνωστος —λίγο μόλις ψη
λότερος της —ήταν πολύ δυνατός. Τής γύ
ρισε τά χέρια πίσω στή ράχη καί τήν έδεσε. 
Παραλυμένη άπ’ τον τρόμο, ένοιωσε μιά 
θηλιά γύρω στο λαιμό της. Μιά κραυγή 
τινάχτηκε άπ’ τό στήθος της όταν στο 
φως τού φεγγαριού, είδε έκεϊνο τό πρό
σωπο —ή μάλλον τή μάσκα πού τό έκρυβε. 
Τήν ίδια στιγμή, άρχισε νά δέχεται στο 
δικό της πρόσωπο άγρια χτυπήματα.

«Θά σέ σκοτώσω» γρύλλισε ό άγνωστος 
Έ χ ω  σκοτώσει κ ι’ άλλες πριν άπό σένα !

Ψυχρός στούς λυγμούς της, ό άγνωστος 
τήν έπιασε ά π ’ τό σκοινί σάν ένα ζώο, τήν 
έσυρε βαθιά μέσα στά χωράφια καί τή βία
σε.

Τήν ξαναπήρε —πίσω στό αύτοκίνητο, 
τήν πέταξε μέσα, δίνοντάς της τήν ύπό- 
σχεση ότι θά τήν πήγαινε στό Σαίντ — 
Έ λιέ , έφερε πάλι τό αύτοκίνητο στό 
δημόσιο δρόμο καί ξαναρίχτηκε σέ μιά 
ξέφρενη κούρσα.

Σωριασμένη στό πίσω κάθισμα καί κά
νοντας τή λιπόθυμη, ή κοπέλλα ήταν ακόμα 
πιο τρομοκρατημένη τώρα' αύτή τή φορά 
φοβόταν γιά  τήν ίδια τή ζωή της. Μωλω
πισμένη καί ματωμένη καί μέ τά ρούχα 
σκισμένα ήταν βέβαιη πώς ό βιαστής της 
δέν θά έκανε τήν κουταμάρα νά τήν άφήσει 
στους κοσμοπλημμυρισμένους δρόμους 
τού Σαίντ —Έ λιέ.

Μέ προσεχτικές κινήσεις, κατάφερε σι
γά —σιγά νά έλευθερώσει τά χέρια της 
άπ’ τό σκοινί. "Απλωσε μέ τρόπο κ ι’ έπια
σε τό πόμολο τής πόρτας. Μέ μισόκλειστα 
μάτια, είδε ότι τό μέρος πού περνούσαν 
εκείνη τή στιγμή ήταν κατοικημένο καί 
ό δρόμος φωτισμένος. Εύτυχώς ! Δέν έπρε
πε νά χάσει τήν εύκαιρία. Περίμενε μόνο 
νά βρεθεί τό αύτοκίνητο στή στροφή γιά 
νά κόψει ταχύτητα, καί τότε τό πόμολο. 
Ή  πόρτα άνοιξε διάπλατα, μέ πάταγο.

Ή  κοπέλλα όρμησε στό άνοιγμα.
Ό  οδηγός στράφηκε καί πρόλαβε νά 

τήν άρπάξει τήν τελευταία στιγμή. Ή

όπου βρισκόταν ένα φωτολουσμένο μπάν- 
γκαλοου.

Στό μεταξύ, τό Ρόβερ είχε σταματήσει 
λίγα μέτρα πιο πέρα κ ι’ άρχισε νά κάνει 
πίσω. Πανικόβλητη ή κοπέλλα, είδε τά 
πίσω φώτα του νά τήν πλησιάζουν ξαφνικά, 
όμως, τό Ρόβερ σταμάτησε πάλι καί ή κο
πέλλα κατάλαβε τό γιατί, όταν είδε δύο 
νέους άνδρες νά κουβεντιάζουν μέσα σ’ 
ένα αύτοκίνητο, παρκαρισμένο έκεϊ κον
τά. Τό Ρόβερ ξεκίνησε καί πάλι, φεύγον
τας ολοταχώς, ένώ ή κοπέλλα φώναξε 
στούς νέους:

«’Ακολουθήστε τον! Π ιάστε τον!».
"Ωσπου νά καταλάβουν όμως τό λόγο 

καί ν’ άρχίσουν νά καταδιώκουν τό Ρόβερ 
έκεϊνο είχε χαθεί.

Τό βρήκε άργότερα ή ’Αστυνομία, εγκα
ταλειμμένο. Ε ίχε  λλαπεΐ λίγο πριν ά π ’ 
τήν άπαγωγή τής άεροσυνοδοΰ καί δέν 
βρέθηκε τίποτα μέσα,πού νά ρίχνει φώς στήν 
ταυτότητα τού προσωπιδοφόρου οδηγού.

Τό περιστατικό τρομοκράτησε τό νησί. 
Θά ήταν άραγε τό μοναδικό; άναρρωτιό- 
ταν ό κόσμος. "Η  μήπως ό προσωπιδο- 
φόρος θά ξαναχτυπούσε;

Τήν άπάντηση τήν πήραν τρεις εβδομά
δες άργότερα.

Μύ ρ ι ζ ε  Μο ύ χ λ α!

Τίς πρώτες πρωινές ώρες τής Κυριακής, 
στις 27 του ίδιου μήνα, μιά μεσόκοπη 
νοικοκυρά ξύπνησε άπό έναν παράξενο 
θόρυβο, πού φαινόταν νά έρχεται άπό τήν 
τηλεφωνική συσκευή, κάτω, στό λίβιγκ— 
ρούμ.

Ή  γυναίκα σηκώθηκε, θυμώνοντας 
μέ τον άντρα της, πού τήν είχε άφήσει 
μόνη, μέ τή δεκαπεντάχρονη κόρη της 
καί κατέβηκε τή σκάλα πατώντας στις 
μύτες, νά δει τ ί συμβαίνει. Στή βάση τής 
σκάλας άπλωσε τό χέρι καί γύρισε τό 
διακόπτη, άλλά τό δωμάτιο έμεινε βυθι
σμένο στό σκοτάδι. 'Ό π ω ς έξακριβώθηκε 
άργότερα είχαν άφαιρεθεΐ οί άσφάλειες.

Μέ δυνατό χτυποκάρδι, ή γυναίκα 
άκουσε κάποιον νά κινείται στό λίβιγκ— 
ρούμ. Έ τρ εξε  στό τηλέφωνο καί πήρε 
τό 999—τήν ’Άμεσο Δράση. Μάταια. 
Τά καλώδια του τηλεφώνου είχαν άπο- 
σπαστεί μέ βίαιο τρόπο.

Τότε, άπ’ τό σκοτάδι πρόβαλε ή θαμπή 
σιλουέττα ένός άνθρώπου μέ μάσκα κι ένα 
μικρό ήλεκτρικό φανάρι στό χέρι. Σ ιω 
πηλά κι* άθόρυβα άρχισε νά πλησιάζει 
τή γυναίκα, πού έτρεμε ολόκληρη. Δυο

U M IO O N O I ΙΟΥ ΤΖΕΡΣΕΫ
ήταν πολύ καλός οδηγός' τό πελώριο αύτο
κίνητο ξεκίνησε πολύ άπότομα καί μέ 
μεγάλη ταχύτητα. Ή  άεροσυνοδός, ωστό
σο, δέν άνησύχησε.

Γρήγορα όμως βρέθηκε άναγκχσμένη 
νά κρατηθεί άπ’ τό κάθισμα όπως —όπως, 
γιατί ή ταχύτητα μεγάλωνε. Τά λάστιχα 
στρίγγλιζαν τρομαχτικά σέ κάθε στροφή 
καί φαινόταν πώς, άπό στιγμή σέ στιγμή 
τό αύτοκίνητο θά ξέφευγε άπ’ τό δρόμο.

Εξακολουθούσε όμως νά καταβροχθί
ζει τά χιλιόμετρα, τρυπώντας τή νύχτα μέ 
τούς προβολείς.του.

Ά ξαφνα, ή κοπέλλα τινάχτηκε προς τά

κοπέλλα ξεφώνισε μέ όλη της τή δύναμη, 
παλεύοντας. Τό αύτοκίνητο άκυβέρνητο 
άρχισε νά φεύγει όπ ’ τήν πορεία του. '0  
οδηγός είχε βγάλει τώρα τή μάσκα του 
καί στό φώς, πού ερχόταν άπ’ τό δρόμο, ή 
κοπέλλα είδε ένα πρόσωπο συσπασμένο 
άπό οργή, πλαισιωμένο άπό άγρια μαλλιά. 
Δύο μάτια μέ κληρή λάμψη τήν κύτταζαν 
απειλητικά γεμάτα μίσος.

Μ’ ένα βίαιο τίναγμα τού ξέφυγε καί 
ρίχτηκε στό κατάστρωμα τού δρόμου. 
Μέσα σέ φοβερούς πόνους κατάφερε νά 
σηκωθεί άμέσως καί πέρασε κατά πλά
τος τό δρόμο, τρέχοντας προς τό μέρος,

χέρια τήν έπιασαν βάναυσα καί μιά απαλή 
φωνή τής ζήτησε χρήματα.

Ψιθυριστά σχεδόν, τρέμοντας μήπως 
ξυπνήσει άπό στιγμή σέ στιγμή ή κόρη 
της καί κατεβεϊ κι εκείνη κάτω νά δεϊ τί 
γίνεται, ή γυναίκα είπε στό νυχτερινό 
επισκέπτη πώς δέν είχε καθόλου χρή
ματα καί τον έξόρκισε νά φύγει. Ε κείνος 
έμεινε ψυχρός στις παρακλήσεις της καί. 
τήν έρριξε μέ μιά σπρωξιά σέ μιά κα
ρέκλα. Έ κ ε ϊ τήν έδεσε πισθάγκωνα καί 
άρχισε νά τή φιμώνει.

Τή στιγμή πού αισθανόταν τό βρώμικο 
κουρέλι στό στόμα της, ή γυναίκα άκουσε
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τό πάτωμα, επάνω, νά τρίζει ελαφρά' 
ήταν ή κόρη_ της, πού είχε σηκωθεί καί 
κατέβαινε κ ά τω ..........

ύΐέ μια απότομη κίνηση απαλλάχτηκε 
,Τ0 Γ·°υΡελΐ κ '* ^βγα^ε μια κραυγή, 

να την ειδοποιήσει για  τον κίνδυνο, άλλα 
μικρή εςακολουθησε νά κατεβαίνει 

τή σκάλα.

Ο άγνωστος κινήθηκε προς τη βάση 
της σκάλας καί κύτταξε πάνω. ,\Ιέ μια 
υπεράνθρωπη προσπάθεια ή γυναίκα κατά
φωρε νά  ̂ λυθεί άπ’ την καρέκλα, ορμησε 
εςω, απο μια πίσω πόρτα. Τρέχοντας σαν 
τρελλη μέσα στα χωράφια, έφτασε στο 
πρώτο γειτονικό σπίτι κι άρχισε νά χτυπά 
μέ όλη της τή δύναμη τήν πόρτα, ύστερα 
χά ( παράθυρα. Καμμιά απάντηση. Τό 
σπίτι φαινόταν άδειο. Φωνάζοντας τό 
όνομα της κόρης της μέσα στή νύχτα, 
γύρισε πίσω στο σττιτι της, άλλα ήταν 
αργα’ η κόρη της κι ό άγνωστος δέν 
βρίσκονταν ε κ ε ί!

ξ  ενα γειτονικό λιβάδι, ή κοπελλίτσα, 
μαθήτρια τοϋ γυμνασίου, ζοϋσε τήν 
ίδια ώρα μιά τρομερή δοκιμασία. "Οπως 
είχε συμβεϊ καί μέ τήν άεροσυνοδό, ό 
άγνωστος  ̂ της πέρασε στό λαιμό μιά 
θςλεια, που την εσφιξε ωσπου τά μάτια της 
πεταχτηκαν σγεδον έ ξ ω . . . .  Τό πρόσω- 
πό της είχε γίνει κατακόκκινο, άπό ρήξη 
αιμοφόρων α γγείω ν ..........

Σερνοντάς την μέσα στά χορτάρια, 
ό άπαγω γέας της τή βίασε κι ύστερα 
έγινε' άφαντος. Τό μέρος έκεϊνο είχε 
κατα σύμπτωση τήν ονομασία Λιβάδι 
τοϋ Διαβόλου..........

Ή  περιγραφή τοϋ βιαστή της, πού 
έδωσε ή μικρή στην ’Αστυνομία, συμφω
νούσε^ μέ τήν περιγραφή τής άεροσυνοδοϋ 
γιά τό δικό της βιαστή. Μέ μιά μόνο διά
φορά. η μικρή είπε πω ς ό άγνωστος 
είχε γαλλικής προφορά, όχι ιρλανδέζικη.

Προσθεσε όμως ένα διαψωτιστικό στοι
χείο. Τά ροϋχα αύτοϋ τοϋ άνθρώπου,

εΐ,'.ε είχαν μια πολύ χτυττητή μυρουδιά 
μούχλας.

Βιασμοί καί Άγοριών .

Οί επιθέσεις αύτοϋ τοϋ είδους διαδέ
χονταν ή μιά τήν άλλη. Κ ι’ οϊ λεπτο
μέρειες πού γίνονταν γνωστές τήν κάθε 
φορά ήταν τόσο φρικιαστικές, ώστε άκό- 
μα κι οΐ πιο σκληροί ντέντεκτιβ ένοιωθαν 
το αίμα τους νά παγώνει.
( γ~ ΐζ 30 Ιουλίου, τού ίδιου χρόνου, 
ήμερα _ αββατο, ένα οχτάχρονο άγοράκι 
βιάστηκε απο κάποιον μέ χακί άδιάβροχο, 
πού τό άρπαξε ά π ’ τό σπίτι του. ’Ακο
λούθησαν κι άλλες άπαγω γές καί βιασμοί 
αγοριών καί μικρών κοριτσιών, πού ό 
βιαστής τα  άφηνε ύστερα νά γυρίσουν 
στο σπίτι τους ή καί τά  πήγαινε ό ίδιος. 
Ενα^ έντεκάχρονο κοριτσάκι, μάλιστα, 

τό σήκωσε καί τό πέρασε ά π ’ τό παρά
θυρο, μετά_τό βιασμό. "Ενα δωδεκάχρονο 
άγόρι, άφοϋ τό οδήγησε στήν έξοχή μέ μιά 
θηλεια στο λαιμό, τό γύρισε στό σπίτι του 
χωρίς νά τό πειράξει. Σέ μιά άλλη περί
πτωση ένα έντεκάχρονο άγόρι ξύπνησε 
μέσα στη νύχτα καί βρέθηκε μέ μιά θη- 
λεια στο λαιμό, που του είχε περάσει 
κάποιος, ο όποιος στεκόταν δίπλα στό 
κρεβάτι του. Το παιδί άντιστάθηκε καί 
παλεύοντας, έπεσε στό πάτωμα. Ά π* 
τό γδούπο ξύπνησαν οί γονείς του κι 
ετρεςαν στο όωματιο του. Βρήκαν ττν 
πόρτα κλειδωμένη. ’Ά ρχισαν νά χτυπούν 
προσπαθώντας νά τήν παραβιάσουν. Ό  
δράστης τότε φοβήθηκε κι έφυγε, πηδών
τας από ενα παράθυρο, τέσσερα μέτρα 
ύφος. Ολες οι περιγραφές λίγο—πολύ 
συμφωνούσαν. Τό έντεκάχρονο άγόρι μά
λιστα, μίλησε γιά  ((μυρουδιά μούχλας».

Η  κάθε νέα επίθεση σκορπούσε και
νούργιο κύμα πανικού στό νησί. Οί πατέ
ρες κοιμούνταν μ ’ ένα γεμισμένο πιστόλι 
κάτω ά π ’ τό μαξιλάρι τους. Οί γονείς 
έπαψαν νά βγαίνουν μαζί έξω ' ό ένας 
έμενε πάντα στό σπίτι γιά  νά προστα
τεύσει τά  παιδιά.

Ι,τό σημείο αύτό βρίσκονταν τά πρά
γματα όταν άποφάσισε ν’ άσχοληθεί μέ 
την υπόθεση ό Τ ζώ ρτζ Σάτλερ, ένας τε
τραπέρατος νέος άξιωματικός της ‘Υπη
ρεσίας Διωςεως τού ’Εγκλήματος. ‘Ο 
σάτλερ ορκίστηκε ότι κάποια μέρα, μέ 
τον ένα ή τον άλλο τρόπο, θά κατόρθωνε 
νά βάλει στό χέρι τό «Κτήνος τού Τζέρ- 
σεϋ».

’Ά ρχισε νά συγκεντρώνει κάθε στοιχείο. 
Τ ίποτα δέν θεώρησε άνάξιο λόγου, όσο 
ασήμαντο κι αν φαινόταν. τΗ ταν ένα έργο 
πού προχωρούσε άργά, κοπιαστικά καί 
που μερικές φορές τον άπογοήτευε. ‘Ό ταν 
όμως το αποτελείωσε κάποτε, είχε σχη
ματίσει ένα ντοσιέ δυο πιθαμές σχεδόν 
χοντρο καί είχε ένα συρτάρι γεμάτο, ώς 
πάνω με άλλους μικρότερους φακέλλους.

σ™7Αΐο με στοιχείο, άρ-
να ξεπροβάλει μιά θαμπή εικόνα τού 

Κτήνους:· άνάστημα 1,68 ώς 1,72, ήλικία 
ανάμεσα εττά 40 καί στά 50, αρκετά 
άναπτυγμένη νοημοσύνη. Τόπος διαμονής 
του ίσως το ανατολικό τμήμα τού νησιού, 
όπου καί σημειώνονταν όλες σχεδόν οί 
επιθεσεις. ((Σκληρός διεστραμμένος καί 
σαδιστής», σύμφωνα μέ χαρακτηρισμό 
τού Σάτλερ. Μιλούσε τή γλώσσα των 
μορφωμένων ’Ά γγλω ν καί τήν παράξενη 
τοπική γαλλική τού Τζέρσεϋ. Ε ίχε 
όπως φαινόταν ένα ξεχωριστό μιμητικό 
ταλέντο. Τα ρούχα του θά έτ^ρεπε νά

ε.χαν πραγματικά μιά παράξενη μυρου
διά μούχλας καί, σύμφωνα μέ όλες τις 
-αθανοτητες, ήταν ένας τύπος* ((μέ φεγγά
ρια» όπως λέμε, δηλαδή άνθρωπος, πού 
ή ψυχική του κατάσταση έπηρεαζόταν άπό 
τις διάφορες φάσεις τού φεγγαριού.

Τα εγκλήματα του—συμπέρανε 6 Σά- 
.λερ—τα διεπραττε πιο πολύ άπό σαδι- 
στική τάχτη, παρά γιά τή σεξουαλική του 
ικανοποίηση. Χωρίς άμφιβολία, τό Κ τή
νος έβρισκε^ άπερίγραπτη χαρά στό ότι 
τρομοκρατούσε τά θύματά του.

Η  εικόνα αύτή άποδείχτηκε άπό τά 
πραγματα εκπληκτικά σωστή—μέ ελά
χιστες μόνο διαφορές.

Νέ ε ς  ’Ε π ι θ έ σ ε ι ς .

Στα  τέλη Απριλίου 1961, έφτασε στό 
Τζέρσεϋ ό άξιωματικός της Σκώτλαντ 
Γυαρντ, ντετεκτιβ Τζάκ Μάνινγκ, γιά  
να βοηθήσει την τοπική ’Αστυνομία. Μέ 
τή  ̂συνεργασία τοϋ Τ ζώ ρτζ Σάτλερ 
οργάνωσε ένα τέλειο δίκτυο πεζών περι
πόλων καί παρατηρητηρίων, πού κινητο
ποιούνταν σέ κάθε γουήκ—έντ, άφοϋ 
όλες σχεδόν οί έπιθέσεις γίνονταν Σ άβ
βατο ή Κυριακή.

Για ένα ολοκληρο χρόνο σχεδόν, οί 
επιθέσεις σταμάτησαν. Φάνηκε πώς ό 
άγνωστος προσωπιδοφορος δέν τολμούσε 
τώρα πιά νά «χτυπήσει». Έ τ σ ι, οί περι
πολίες άραίωναν σιγά—σιγά, ώσπου σχε- 
δον σταμάτησαν κ ι’ αύτές. Τό νησί άνα- 
κουφίστηκε* πίστεψε πώ ς ό εφιάλτης του 
ήταν πιά παρελθόν.

Και ξαφνικά, μιά Παρασκευή, στις 
19 Απριλίου 1963, τό Κτήνος ξαναχτύ
πησε.

Το θύμα ήταν ένα ένιάχρονο άγοράκι. 
Ό  άπαγωγέας τό κουβάλησε στον 'ώ μο 
σχεδόν, στά άποδυτήρια ένός γηπέδου 
ποδοσφαιρικής όμάδος, τό κακοποίησε 
ασΧ7)[χα καί τό πήγε πίσω στό σπίτι του.

Τό παιδί είπε στήν’Αστυνομία, πώς 
ο κακοποιος είχε ((άσπρα φρύδια» καί 
ότι φορούσε μπερέ κι ένα μακρύ άδιά
βροχο μέ «παράξενη μυρουδιά».

Ε φ τ ά  μήνες ^άργότερα, τό Νοέμβριο, 
σημειώθηκε τό δεύτερο κρούσμα άπό τήν 
επανεμφάνιση τού Κτήνους, μέ θύμα 
πάλι ενα άγόρι, 11 χρόνων καί τον ’Ιού
λιο τού 1964 τό τρίτο κρούσμα, μέ θύμα 
ένα δεκάχρονο κοριτσάκι, πού είπε πώ ς ό 
κακοποιος τού έβαλε στό λαιμό ένα ψα
λίδι.

__Εννιά νέες περιπτώσεις είχαν προστε
θεί  ̂στό φάκελλο τού Σάτλερ, όταν ή 
Σκώτλαντ Γυάρντ ήρθε πάλι σέ βοήθεια 
τον Αύγουστο τού 1964. Μέ τήν πρωτο
βουλία της, άρχισε νά λειτουργεί μηχανι
σμός γιά τή λήψη των δακτυλικών άποτυ- 
ττωματων, όλων οσοι κατοικούσαν στό 
ανατολικό τμήμα τού νησιού, γιά  νά γίνει 
παραβολή με κάποια ςεθωριασμένα δακτυ
λικά αποτυπωματα πού είχαν βρεθεί σ’ 
έναν απ τους τόπους τού εγκλήματος.

Αν και ήταν έθελοντική ή προσέλευση
ί*·̂ νο άρνήθηκαν νά δώσουν

τά άποτυπώματά τους. Οί έξι ά π ’ αύτούς 
γιά λόγους αρχής κ ι’ ό έβδομος επειδή 
όπως είπε, τά άποτυπώματά του τά είχαν 
πάρει οί Γερμανοί κατά τήν Κατοχή τοϋ 
νησιού καί βρίσκονταν έπομένως στή διά
θεση τής Αστυνομίας. ”1 στερα άπό πολ,λή 
έρευνα, βρέθηκαν οί φάκελλοι τής Κατο
χής καί τά άποτυπώματά αύτοϋ τοϋ άνθρώ
που. Δέν έμοιαζαν μέ όποιαδήποτε άπο- 
τυπώματα, πού είχαν βρεθεί άπό τούς
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άστυνομικούς. To ονομά του δ μ ω ς—όπως 
καί των άλλων έξι —σημειώθηκαν στον 
κατάλογο των πιθανών ενόχων πού κρα
τούσε ό Σάλτερ.

Τό Κτήνος Γράφει! . . .

Ή  ’Αστυνομία άρχισε νά άνακρίνει τον 
πληθυσμό. Κάπου 20.000 άτομα άνακρί- 
θηκαν, άλλά ή ταυτότητα τού Κτήνους έμε- 
νε τυλιγμένη στο μυστήριο.

"Ως τον Αύγουστο τού 1966, ένα μόνο 
κρούσμα σημειώθηκε, εις βάρος ενός 
δεκαεξάχρονου άγοριού. Τότε τον Αύγου
στο, στό γραμματοκιβώτιο τής ’Αστυνο
μικής Διευθύνσεως βρέθηκε ένα γράμμα, 
πού άφησε κατάπληκτη τή Δίωςη ’Εγκλή
ματος με τό θράσος τού Κτήνους.

«’Α γαπητέ μου κύριε, είναι καιρός νομί
ζω νά σάς πω ότι ματαιοπονείτε μαζί μου. 
Δεν θά μπορέσετε ποτέ νά μέ πιάσετε γιατί, 
όπως βλέπετε, κάνω πάντα εκείνο πού θέ
λω. Σάς προειδοποιώ δτι θά συνεχίσω, 
άλλά θά είμαι τίμιος μαζί σας καί θά σάς 
δώσω ευκαιρία νά δοκιμάσετε. Στή ζωή 
μου δέν χάρηκα πολύ, άλλά τώρα θά πάρω 
μέ τό χέρι μου , δσα μπορώ περισσότερα. 
’Ή θελα πάντα νά διαπράξω τό τέλειο 
έγκλημα καί τά έχω καταφέρει αύτή τή 
φορά καί καθώς τό φεγγάρι είναι πολύ 
λαμπερό τό Σεπτέμβριο, θά δοκιμάσω πά
λι. Δέν είμαι μανιακός, άλλά μού άρέσει 
νά παίζω  μ ’ εσάς τούς άνθρώπους. Θά 
έχετε ειδήσεις μου, πριν άπ’ τον Σ επτέμ
βριο καί θά σάς δώσω δλα τά στοιχεία, 
έτσι γιά  νά δω άν θά μέ πιάσετε. Είλικρινά 
δικός σας. Περιμένετε καί θά δείτε...».

Λ ίγες μέρες άργότερα, τό Κτήνος 
πραγματοποίησε την άπειλή του. Βίασε 
ένα δεκαπεντάχρονο κορίτσι στό Τρίνιτυ 
Μέϊνερ. "Οπως τις περισσότερες φορές στό 
παρελθόν, τού έδεσε τά χέρια πίσω, τού 
πέρασε μιά θηλειά στό λαιμό καί τό 
έσυρε άπ’ τό σχοινί στά χωράφια.

Νέα κινητοποίηση, νέες έρευνες, νέες 
περιπολίες καί άγρυπνος έλεγχος σέ 
κάθε σταυροδρόμι. Πέρασαν τρία ολό
κληρα χρόνια, χωρίς κανένα κρούσμα πάλι, 
ιός τόν Αύγουστο τού 1970, όταν σημειώ
θηκε τό έπόμενο, εις βάρος ενός έντεκά- 
χρονου άγοριού.

Ό  Τζώρτζ Σάτλερ στοίβαζε χαρτιά 
πάνω στά χαρτιά, στό ντοσιέ μέ την έτι- 
κέττα«Υ πόθεση 21». Μέρες καί νύχτες 
ξεσκάλιζαν τά στοιχεία πού είχαν στά 
χέρια τους, αύτός κι οί συνεργάτες του, 
πνιγμένοι άπ’ τόν καπνό τών τσιγάρων, 
άλλά τίποτα δέν μπορούσαν ν’ άνακα- 
λύψουν.

"Ωσπου, μιά Κυριακή.............

’Ά γ ρ ι ο  κ υ ν η γ η τ ό .

Ή τ α ν  παρά τέταρτο μεσάνυχτα, στις 
10 ’Ιουλίου τού 1971. Οί άστυφύλακες 
Τζών Ράϊζμπορω καί Τόμ Μάκ Τζίν 
περίμεναν σέ μιά διασταύρωση τού Σαίντ- 
Έ λ ιέ , μέ τό περιπολικό τους αμάξι, 
ν’ άνάψει τό πράσινο.

Μόλις άναψε, ό Μάκ Τζίν ξεκίνησε γιά 
νά περάσει άπέναντι, άναγκάστηκε δμως 
νά φρενάρει άπότομα, δταν ένα -γκρι 
Μόρις 1100 άπ’ τ ’ άριστερά ταυ πέρασε 
άστραπιαΐα μέ κόκκινο κι δρμησε στό 
δημόσιο δρόμο.

«Τόν ήλίθιο !, είπε ό Ράϊζμπορω. Ά κ ο - 
λούθησέ τον νά τού δώσουμε ένα μάθημα».

Τό περιπολικό έστριψε άμέσως δεξιά 
κι άρχισε νά καταδιώκει τό Μόρις, πού 
άνοιγε ολοένα ταχύτητα.

«Σίγουρα, κλεμμένο είναι», σχολίασε 
ό Τζών.

Ό  Μάκ Τζίν κούνησε τό κεφάλι συμ
φωνώντας, κι άναψε τούς προβολείς του. 
Οί άρπαγές αύτοκινήτςρν άπό μεθυσμέ
νους τύπους, έτσι γ ι ’ άστεϊο, δέν ήταν 
κάτι τό άσυνήθιστο στή διάρκεια τής 
καλοκαιρινής σαιζόν.

Τό περιστρεφόμενο φανάρι στό καπό 
τού περιπολικού χρησίμευε μόνο γιά 
νά κάνει τόν καταδιωκόμενο νά τρέχει 
δσο μπορούσε πιο θεότρελλα. Τά λάστι
χά του στρίγγλιζαν στις στροφές, μ ’ έναν 
ήχο πού πάγωνε τό αίμα τών δύο διωκτών. 
Μπαίνοντας συχνά στό άντίθετο ρεύμα, 
χοροπηδώντας μεθυσμένα πάνω στις σού
στες του, τό μικρό άμάξι βρυχόταν φεύ
γοντας σάν βολίδα μέσα στή νύχτα καί 
κάθε τόσο έκανε έπικίνδυνα «ζίγκ-ζάγκ» 
γιά νά εμποδίσει τό περιποίακό νά τό 
προσπεράσει. Μερικές φορές, ό Μάκ 
Τζίν άναγκαζόταν νά κόβει λίγο ταχύ
τητα' γιά  νά μην εξωθήσει αύτόν τόν 
«τρελλό» σέ πιο επικίνδυνες άκόμα τρέλ- 

λες·"Ετρεχαν τώρα πίσω προς τό Σαίν-Έ λιε 
καί τό Μόρις μπήκε στον παραλιακό 
δρόμο μέ μιά ταχύτητα πού έκοβε την 
άναπνοή άποφεύγοντας άπό θαύμα ένα 
αύτοκίνητο, πού έρχόταν άντίθετα.

'Ο  Μάκ Τζίν, μέ άνοιχτή τή σειρήνα, 
άκολουθοϋσε μέ προσοχή, άλλά καί μ.έ 
πείσμα-, παρακαλώντας νά μήν τού βγει 
μπροστά κανένας άπ’ τούς παραθεριστές 
πού γυρνοϋσαν στά σπίτια τους εκείνη 
τήν ώρα.

Τό Μόρις έστριψε σέ μιά πάροδο καί 
βγήκε πάλι στό δημόσιο δρόμ,ο, τρέχοντας 
προς τά βόρεια, προς τό κέντρο τού νη
σιού . . . .

Μέ μιά ξαφνική άπόφαση πού ίσοδυ- 
ναμούσε μέ άπόπειρα αυτοκτονίας, ό 
καταδιωκόμενος σέ μιά προσπάθεια νά 
ξεφορτωθεί τούς διώκτες του, έστριψε 
τό τιμόνι δεξιά κι δρμησε, μέσα άπό ένα 
σύννεφο σκόνης, σ’ έναν μικρό χω ματό
δρομο, πού άποδείχτηκε δμως πώ ς ήταν 
άδιέξοδο.

Π ίταν τό μοιραίο σφάλμα. Ά ν  είχε 
στρίψει στον έπόμενο εξοχικό δρόμο, θά 
έβγαινε σέ μιά αλί,η έρημη δημοσιά καί 
ίσως θά ξέφευγε.

Τό άδιέξοδο ήταν ό ιδιωτικός δρόμος 
εισόδου ένός εξοχικού σπιτιού. Τό τέρμα 
του έκλεινε μιά βαριά ξύλινη εξώπορτα, 
πού οδηγούσε στόν κήπο. Τό Μόρις, 
ωστόσο χωρίς νά κόψει καθόλου ταχύτητα, 
έπεσε πάνω στην πόρτα διαλύοντάς την, 
βρέθηκε σ’ ένα άλλο δρομάκι, έκανε μιά 
στροφή καί γκρέμισε ένα φράχτη. ’Έ ξω  
άπ’ τό φράχτη ήταν ένας λάκκος σκου- 
πιδιών, άλλά τόν πέρασε μ ’ ένα «άλμα» 
σάν νά έκανε επίδειξη σέ τσίρκο.

Τό περιπολικό τό συναγωνίστηκε θαρ
ραλέα σ’ αύτή τήν κούρσα μετ’ εμποδίων, 
άλλά έπεσε τελικά στό λάκκο καί τσα
κίστηκε στό τσιμεντένιο του τοίχωμα, 
Ινώ τό Μόρις κατρακυλούσε κυριολε
κτικά άπό τήν άλλη μεριά σέ μιά κατηφο- 
ριά, γ ιά  νά εισβάλει τελικά σ’ ένα χωράφι 
μέ τομάτες.

’Ενώ ό Μάκ Τζίν βλαστημούσε μανια
σμένος, προσπαθώνταε ν’ άνοίξει τή φρα- 
καρισμένη πόρτα του μπροστά, ό Ράϊζμπο- 
ρω έτρεχε κιόλας στήν κατηφοριά, μέσα 
άπ’ τό πέρασμα πού είχε άνοίξει τό 
Μόρις άνάμεσα στούς θάμνους καί στις 
τοματιές.

Βρήκε τό Μόρις κολλημένο στις λάσπες 
κι έγκαταλειμμένο, μέσα στό χωράφι. 
Ό  οδηγός έλλειπε. Ά π ό  ένστικτο, ό 
άστυνομικός στράφηκε άριστερά κι δρμησε 
προς τό δημόσιο δρόμο, δπου λίγο πριν 
γινόταν ή καταδίωξη. ’Ε κεί πραγματικά 
είδε στό σκοτάδι μιά σιλουέττα νά φεύγει 
τρέχοντας πάνω στήν άσπρη διαχωριστι- 
κή γραμμή τού καταστρώματος.

’Αθλητικός τύπος καί πρώην άσσος 
τού ράγκπυ στήν ιδιαίτερη πατρίδα του 
Λανγκασάϊρ, ό Ράϊζμπορω δέν άργησε 
νά φτάσει τόν «άνθρωπο», πού έφευγε καί 
νά τόν ρίξει κάτω, σέ μιά στροφή τού 
δρόμου. Ό  άλλος άντιστάθηκε σάν θηρίο 
καί πάλευαν άκόμα, δταν έφτασε έπί τό
που μιά άστυνομική Τζάγκουαρ, ειδο
ποιημένη μέ τό ραδιοτηλέφωνο τού περι
πολικού. Λίγο έλειψε μάλιστα νά περάσει,· 
παίρνοντας τή στροφή, πάνω στούς δύο 
άνδρες πού βρίσκονταν στό έδαφος. Λίγες 
στιγμές άργότερα έφτανε εκεί κι ό Μάκ 
Τζίν κι άρχισε νά βρίζει οργισμένα τόν 
κρατούμενο, πού έγινε άφορμή νά κατα
στραφεί τό περιπολικό.

«Θά πληρώσεις γιά  δλα, φιλαράκο!» 
τόν προειδοποίησε, λογαριάζοντας νοερά 
δλες τις παραβάσεις τού οδηγού τού Μόρις 
—επτά συνολικά.

Ε ί ν α ι  β λ α μ μ έ ν ο ς .

Στή Διεύθυνση τής ’Αστυνομίας, δπου 
τόν οδήγησαν, οί δύο άστυφύλακες είδαν 
γιά πρώτη φορά προσεχτικά τόν κρατού
μενό τους.

«Θεέ μου, τ ί εΐν’ αύτός! είπε ό Ράϊζ- 
μπορω. Κύτταξέ τον, Τόμ. Σίγουρα, 
βλαμμένος είναι. Κύττα τί φοράει!».

Ό  κρατούμενος φορούσε ένα γαλάζιο 
σακκάκι, οπλισμένο στούς ώμους, στό 
ένα πέτο καί στά μανικέτια μέ σειρές μι
κρά καρφιά, μυτερά σάν βελόνες. Στά 
πόδια του φορούσε πάνινα παπούτσια. 
Ε ίχε άνάστημα 1,68 κι ήταν γεροδεμένος 
μ ’ ένα πυρόξανθο μουστάκι καί άραιά μαλ
λιά, χτενισμένα ίσια προς τά πίσω. Τά 
μάτια του, βαθουλωτά, κάτω άπό ένα 
ξεπεταγμένο μέτωπο, σπίθιζαν. Θά ήταν 
γύρω στά σαρανταπέντε.

"Οταν τού έκαναν σωματική έρευνα, 
βρήκαν πάνω του ένα σωρό παράκαιρα 
κι άλλόκοτα πράγματα. Μιά μαύρη περού
κα μέ όρθια άγρια μαλλιά, ένα μικρό 
ήλεκτρικό φανάρι καλυμμένο μέ μαύρη 
μονωτική ταινία, μιά ζώνη πανταλονιού 
μέ μιά χειροποίητη ξύλινη θήκη μαχαι
ριού, δυο ζώνες άπό γυναικεία ρόμπα, ένα 
κορδόνι πυτζάμας, ένα μάλλινο σκούφο 
καί μερικά άδειανά κουτιά άπό τσιγάρα.

’Η ταν ολοφάνερο πώς οί δυο άστυφύ
λακες είχαν πιάσει κάτι πολύ πιο ενδια
φέρον άπό έναν κλέφτη αύτοκινήτων. 
Στή Δίωξη ’Εγκλήματος σήμανε γενική 
κινητοποίηση.

'Θ  ύπαξιωματικός ντετέκτιβ Τζών 
Μάρς άρχισε ν’ άνακρίνει τόν κρατούμενο, 
πού, δπως είχε άποδεχθεΐ στό μεταξύ, 
ήταν ό ’Έντουαρντ Τζά>ν Λούις Πάϊσνελ, 
46 χρόνων, ιδιοκτήτης τής βίλλας Μαιζόν 
ντύ Σολέϊλ τής Γκορουβίλ, τού άνατολι- 
κού Τζέρσεϋ. Ό  Πάϊσνελ, εργολάβος 
οικοδομών, άνήκε σέ μιά άπό τις πιο πα
λιές εύϋπόληπτες οικογένειες τού Τζέρσεϋ 
κι ήταν άπ’ τούς κυριώτερους παράγοντες 
τής μικρής αύτής κοινωνίας. Τά παιδιά 
τού οικοτροφείου τής γυναίκας του τόν 
φώναζαν «θείε Τέντ» καί διασκέδαζαν 
μέ τό μιμητικό του ταλ,έντο.
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Ο Α Δ Ι Σ Τ Α Κ Τ Ο Σ  
Δ Ο Λ Ο Φ Ο Ν Ο Σ  
Τ Ο Υ  Τ Ζ Ε Ρ Σ Ε Ύ ·

Ωστοσο, ό τόσο παράξενος καί τόσο 
ύποπτος -αυτός άνθρωπος ισχυρίστηκε 
στήν «ανάκριση δτι πήγαινε σέ κάποιο 
σεξουαλικό όργιο, όταν τον καταδίωκαν. 
Αυτή ήταν ή μόνη έξήγηση, πού εδωσε 
γ ιά  τη συμπεριφορά του.

Μπ ρ ο σ τ ά  στο Κ τ ή ν ο ς .
0^ Μαρς δεν εδωσε σημασία σ’ αυτή 

την απάντηση. Τήν προσοχή του  κίνησε 
και πάλι τό παράξενο σακκάκι τοΰ κρα
τουμένου. Τ' άχνοντάς το, βρήκε μέσα άπό 
τη φόδρα μια προσωπίδα κι ένα ρολό 
χειρουργικού επιδέσμου.

"Αξαφνα, ό νεαρός ΰπαξιω ματικός ένοιω
σε να τόν πλημμυρίζει κρυφή χαρά. 
Θά ήταν πολύ θαυμάσιο γιά  να ήταν άλη- 
θινό—κ ι όμως, δλα φαίνονταν νά συμφω
νούν σ’ αύτό τό συμπέρασμα! Ε ίχε  άρκε- 
τα  ασχοληθεί μέ τήν ύπόθεση τού Κ τή
νους γ ιά  νά μήν πέφτει έξω στις έκτιμή- 
σεις του. ’Ενθουσιασμένος άπλωσε τό 
χέρι του στο τηλέφωνο.

«Δώστε μου τόν επιθεωρητή Σάτλερ».
Π έντε λεπτά αργότερα, ό επιθεωρητής 

έφτανε στο άνακριτικό γραφείο. 'Ο  άστυ- 
νομικός κι ό κρατούμενος κυττάχτηκαν 
ερευνητικά στά μάτια. 'Ύστερα ό Σάτλερ 
είπε:

«Περιμενα πάρα πολύ γ ι ’ αύτή τή 
στιγμή».

Μυ σ τ ι κ ή  Κ ρ ύ π τ η .

'Η  πρώτη έρευνα πού έγινε στη  Μαιζόν 
ντύ Σολέϊλ, μέ επικεφαλής τόν Σάτλερ, 
ήταν άκαρπη. Ή  γυναίκα τοΰ Πάϊσνελ 
απάντησε στις ερωτήσεις των αστυνομι
κών οτι απο χρονιά τώρα δεν ζούσαν σάν 
αντρόγυνο αύτή κι ό ό άνδρας της.

Εκείνος κρατούσε γιά  τόν εαυτό του 
ένα μέρος τοΰ σπιτιού, δπου ήταν κι ή 
βιβλιοθήκη. Ή  γυναίκα, λοιπόν, δέν 
ήξερε τίποτα  σχεδόν γ ι ’ αύτόν.

Τήν άλλη μέρα, ξαναπήγε στη  βίλλα 
ό Μαρς μ ’ έναν άστυφύλακα. Οί δύο αστυ
νομικοί άρχισαν νά ψάχνουν ύπομονετικά 
στά ^ράφια τής πλούσιας βιβλιοθήκης 
με τήν ιδέα δτι θά άνακάλυπταν βιβλία 
μαγείας καί δαιμονολατρείας.

Ξαφνικά, τήν προσοχή τού Μάρς τρά
βηξε ενα κόκκινο ύφασμα στον τοίχο, ένα 
είδος διακοσμητικής ταπετσαρίας.' Π ώ ς 

,ν .ο είχαν προσέξει οί άστυνομικοί 
την προηγούμενη μέρα;

*0 Μάρς τράβηξε τήν ταπετσαρία 
κοα για  μιά στιγμή στάθηκε καί κύτταζε 
έκπληκτος. 'Ύστερα φώναξε τό συνά
δελφό του.
, Π ίσω απ την ταπετσαρία ύπήρχε μιά 
εσοχή στόν^ τοίχο μέ μισό μέτρο βάθος 
>ιε.ρΐ;,ου και δυο μέτρα ύψος, σέ σχήμα 
πόρτας.^ Ό  χώρος έδινε τήν εντύπωση 
ιερού κάποιας λατρείας. Έ ν α  ξύλινο ξίφος 
κρεμόταν άπό πάνω καί κάτω ά π ’ αύτό, 
σ’ ένα ξύλινο ράφι, ήταν ενα γυάλινο βάζο! 
γ το  ίδιο ράφι βρίσκονταν ένας βάτραχος 
άπό πορσελάνη, ένας κύλικας κι ένα άλλο 
γυάλινο βάζο με αρωματικά γαρύφαλλα. 
Τά βιβλία τής μαγικής λατρείας πού πρά
γμ α τι είχαν βρει στη  βιβλιοθήκη άπο- 
κτούσαν τώρα δλη τή σημασία τους.

Σ ιο  βάθος τής εσοχής, στο τοίχω μα 
που ε.χε σχήμα πόρτας άνακάλυψαν τελι
κά μια κλειδαριά. Η ταν ή πόρτα μιας 
εντοιχισμένης ντουλάπας, άλλά ό Πάϊσνελ 
τήν ε ίχε  χτίσει μέ πολλή τέχνη. Π αιδεύ
τηκαν νά τήν ανοίξουν, μέ τή βοήθεια 
ενός λοστού, πού πήραν ά π ’ τό αύτοκί- 
νητό τους. Βρήκαν στή ντουλάπα διάφορα 
παραξενα είδη γκαρνταρόμπας κι ένα 
αδιάβροχο ακριβώς, δπως εκείνο πού 
είχαν περιγράψει πολλά άπ’ τά θύματα 
τοΰ Κτήνους στο παρελθόν.

Σκάβοντας με το λοστό δεξιά κι άρι— 
στερά άνακάλυψαν ένα ολόκληρο μυστικό 
δωμάτιο. Έ νοιω σαν τότε μιά χτυπητή 
μυρωδιάς μούχλας. Κρατώντας τή μύτη 
τους μπήκαν μέ δισταγμό καί μέ κάποιο 
προληπτικό φοβο, όπως ομολόγησαν αρ
γότερα. Βρήκαν ανάμεσα στά άλλα μιά 
μαύρη περούκα, ένα κοστούμι κυνηγιού, 
δυο κασκέτα μέ γείσο κι ένα ζευγάρι λα
στιχένιες μπότες.

«Μην άγγίξεις τίποτα, είπε ό Μάρς 
στον άστυφύλακα. Μ πορεί νά θελήσει νά 
τα^δεΐ, δλα δπως είναι, ό κύριος Σάτλερ».

Ο Σάτλερ θέλησε πραγματικά νά δει. 
Εφτασε σε λίγο εκεί κι έμεινε κάπου μιά 

ώρα στο μυστικό δωμάτιο, άπ’ δπου 
βγήκε ζαλισμένος.

Ή  Κ α τ α δ ί κ η .

Ολα φωτίζονταν τώρα. Δέν τοΰ έμενε 
ή παραμικρή άμφιβολία πώ ς ό Πάϊσνελ 
ήταν το Κτήνος τού Τζέρσεϋ.

’Ανάμεσα στά βιβλία τοΰ Πάϊσνελ 
βρέθηκε ένας παμπάλαιος τόμος μέ τίτλο 
« Ό  Μαύρος Βαρώνος». Μιλούσε γιά  τά 
εγκλήματα ενός άπό τούς πιο φοβερούς 
κακούργους όλων των εποχών, ενός Γάλ- 
λου άριστοκράτη μέ τό όνομα Ζ ίλ ν τέΡ α ί, 
πού μερικοί έλεγαν πώ ς ήταν ό ίδιος 
ό Κυανοπώγωνας. Σ τά  ίχνη αύτοΰ τού 
κακούργου, πού είχε σκοτώσει περισσό
τερα άπό 300 παιδιά, άποδείχτηκε δτι 
φιλοδοξούσε νά βαδίσει τό Κτήνος τού 
Τζέρσεϋ.

Ο Παισνελ τελικά ομολόγησε καί 
καταδικάστηκε σέ ισόβια δεσμά. Τήν 
ποινή του εκτιει σήμερα στις φυλακές τοΰ 
Πάρκχερστ, στο βρεταννικό νησί Γουάϊτ.

Ό  Σάτλερ τής Διώξεως τού ’Ε γκλή
ματος περιμένει τή σύνταξή του καί θυ
μάται αυτή την ιστορία, πού τόν βασάνισε 
τόσα χρόνια, μέ τήν ικανοποίηση πώ ς οί 
κόποι του δέν πήγαν καθόλου χαμένοι.

Συμβ ι βασμο ί

Ολοι τό λέμε μέ νοσταλγία «πώς 
αλλάζουν οί καιροί» καί κρύβουμε 
μέ μεγάλη μυστικοπάθεια τις δικές 
μας έσωτερικές άλλαγές .

_ Ανάλογα μέ τά προβλήματα πού 
μάς άπασχολοϋν καί τις υποχρεώσεις 
μας, προσαρμόζουμε καποια «άγέ— 
ρωχη» ή υποτακτική συμπεριφορά 
στους άλλους.

’Ό χι σέ δλους τούς άλλους. Μόνο 
σέ εκείνους πού έχουμε εξάρτηση . 
’Εξάρτηση επαγγελματική, οίκονο- 
μική, ίσως καί κοινωνική .

Σ αυτούς αλλοτριώνεται ό κύριος 
εαυτός μας.

Παραμερίζεται γιά ένα χρονικό 
διάστημα. Δηλαδή περνάει τό στάδιο 
των συμβιβασμών .

Έ τσ ι δεμένος μέ τούς συμβιβα
σμούς, δέν έξάπτεται, δέν θίγεται, 
εξάγει υπομονή καί δίνει τό πρότυπο 
παραδείγματος.

Καταπνίγει τις καταβολές του , έπι- 
θυμίες, ένδιαφέροντα καί πολλές άλ
λες έσωτερογενεΐς διεργασίες. 
Ταύτιζει τούς συμβιβασμούς μέ τόν 
σκοπό , ύπαρκτό ή ούτοπικό . Καταρ
γεί τις πνευματικές ή άλλες διαστά
σεις. καί υποτάσσεται «άγνά» στό 
σύμβολο τών συμβιβασμών, διότι 
έάν άποσκιρτήσει άπό αύτούς θά 
μείνει^ τελείως μόνος, έρημος στό 
περιβάλλον του .

Συνήθως άντιλαμβανόμαστε τούς 
συμβιβασμούς. Τούς μελετούμε μέ 
σύνεση και βλέπουμε δτι αύτοί είναι 
ένα στοιχείο τής ζωής.

"Οταν λυθούμε άπό τούς παλαιούς 
συμβιβασμούς, άμέσως άναζητούμε 
καινούργιους.

Τούς παλαιούς τούς στοχαζόμαστε 
—εφεύγουμε άπό τόν ύποτακτικό 
τόνο τού προηγούμενου , μέ δόση ει
ρωνείας , δτι ξέραμε τί μάς γινότανε 
άλλά τόν μεταφράζομε σέ μέθοδο 
σέ τακτική .

Μερικοί είναι βιαστικοί. Προτού 
λυθεί ένας συμβιβασμός μεταβάλ
λονται. ’ Ανεξαρτοποισύνται μέ αι
φνίδιο τρόπο .

Αγριεύουν , διαγράφουν ψυχρά τό 
παρελθόν , γιατί τό θεωρούν άχρηστο 
ξεπερασμένο .

’Αλλά οί συμβιβασμοί είναι ύστε- 
ροφημία .

Είναι καλή θέληση, δύναμη άντο— 
χής η καλλιέργεια ψυχής.

Κέρδος άτομικό, κοινωνικό, πνευ
ματικό .

. . .  Ή  προσωπική μου γνώμη 
οδηγείται στό λιμάνι τών συμβιβα- 
σμών, διότι αύτοί είναι οί άντιθέσεις 
τής ζωής, πού μοιάζουν σάν τις 
άντινομίες^ τής φύσεως, καί ύπηρε- 
τούν τόσο άρμονικά τόν άνθρωπο . . . .

. . . Καί έπειδή έλειψαν κάθε εί
δους υπηρέτες, νομίζω, δτι καλό εί
ναι νά άξιοποιήσουμε τούς-δικούς μας 
πού είναι οί συμβιβασμοί...

---------------------------- Σ Ε Ρ Γ Ι Ο Σ ------- *
802



ό τοΰ τουρνουού
Τοΰ κ. Κ ώ σ τ α  Λ ι ά π η ,  Διδάσκαλου — ΛογοτέχνηΠ οιος νά τό πίστευε; Μέ

χρι τις πρώτες δεκαετίες 
τοϋ αιώνα μας ό μικρός 
καί θ α λ α σ σ ό β ρ ε χ τ ο ς  

τούτος οικισμός τοϋ άνατολικοϋ 
Πηλίου ήταν απ’ τούς πιό άσημους 
τοΰ βουνοϋ μας. Μιά απλή σκάλα, 
ένας παραμαχαλάς τοϋ Κισσοΰ 
«όπου», κατά τόν παλιό χρονικο
γράφο, «οί έγκάτοικοι κατεβαίνουν 
τό πράγμα τους κι’ έχουν μαγαζιά 
όπου βάνουν τούς ζαϊρέδες (τρό
φιμα) πού φέρνουν από τή θάλασ
σα διά τόν χειμώνα...».

Αυτός ήταν ό "Αη—Γιάννης ώς 
τήν έποχή τοϋ μεσοπολέμου. Μιά 
μίζερη ναυτική παρουσία κειδά 
στά ριζά τής μεγάλης καί δασο
σκέπαστης Κισσιώτικης πλαγιάς, 
παράδιπλα στό τραχύ ποτάμι τής 
Μαυρούτσας καί στό κλησιδάκι— 
μοναστήρι ένός άγριόθωρου άγιου 
πού’δώσε στόν απόμερο οικισμό τ’ 
όνομά του.

Τούτη ώστόσο ή αλίμενη—όπως 
δά κι’ όλες οί άλλες τοϋ άνατολικοϋ 
Πηλίου—σκάλα, ζωντάνευε, όσο 
νά πεις, γιά καλά τά καλοκαίρια, 
τότε πού τά ντόπια καράβια φόρτω
ναν «γραμμή» τά φρούτα, τόν «κε- 
ρεστέ» καί τά προϊόντα τής ντόπιας 
βιοτεχνίας γιά τά νησιά καί τά 
μακρινά τής ’Ανατολής «πόρτα» ή

ξεφόρτωναν στήν πλατιά άμμου 
διά λογής—λογής πραμάτειες, κα
λούδια καί «ζαϊρέδες» πού’φερναν 
άπό κεϊ.

ΤΗταν ακόμα τά χρόνια πού οί 
δύσκολοι γαλάζιοι δρόμοι ήταν 
εύκολώτεροι άπ’ τούς στεριανούς 
—τουλάχιστο στό Πήλιο. 'Η εποχή 
πού ή ανατολική πλευρά τοϋ βου
νοϋ των Κενταύρων στήριζε τήν 
άπαντοχή της στις καρίνες καί 
στούς φλόκους των ιστιοφόρων της 
καί στήν άξιοσύνη των ναυτικών 
της πού όργωναν τούς χρυσοφόρους 
πόντους καί κουβαλούσαν άφθονο 
στό γυρισμό τους τό βιός.

ΤΗρθε όμως κάποτε ό καιρός πού 
ή ρόδα ή παντοδύναμη κάρφωσε 
άπραγες τις καρίνες καί τών άη— 
γιαννιώτικων καραβιών—απαράλ
λαχτα όπως γίνηκε καί στό γειτο
νικό Χορευτό — στό άμμουδερό 
άκροθαλάσσι. Τά ναυτικά ταξίδια 
«λασκάρισαν» λίγο—λίγο, άραίω- 
σαν, μέ τόν καιρό σταμάτησαν όλό- 
τελα. "Έτσι τό μικρό «πόρτο» έχασε 
τή γαλάζια του δύναμη καί μαζί μ’ 
αύτή καί τή ναυτική φυσιογνωμία 
του, πήρε νά μαραζώνει άποδυνα- 
μωμένο, σχεδόν, άποξεχάστηκε.

Καί τότε ήταν πού γίνηκε τό θαΰ- 
μα.

Ό  προστάτης "Αγιος τής απόμε
ρης τούτης γωνιάς ίλάρωσε ξαφνι
κά τήν αύστηρή θωριά του,γλύκανε 
τό αγριωπό βλέμμα του, άπλωσε 
καλόβουλα τό τραχύ χέρι του κι’ 
ό τόπος ολάκερος ένάγυρο στό 
μοναστήρι του, ένας τόπος περισσά 
προικισμένος σ’ ομορφιά μέ τή 
χάρη του, άλλαξε γοργά όψη.

ΤΗταν λίγο πριν άπ’ τόν τελευταίο 
μεγάλο πόλεμο, όταν οί πρώτοι 
Θεσσαλονικοί παραθεριστές άνα- 
κάλυψαν στήν άποξεχασμένη τού
τη πηλιορείτικη γωνιά θέλγητρα 
άξεπέραστα καί τ' αποφάσισαν νά 
νοικιάσουν τις μοναστηριακές λάκ- 
κες καί νά στήσουν έκεΐ τόν πρώτο 
κατασκηνωτικό καταυλισμό τής 
Χ.Α.Ν.

Ή  άρχή μιάς ιστορίας, μέ κοσμο- 
γονικές, θά μποροϋσα νά πώ, γιά τό 
μέχρι τότε άσημο οικισμό συνέπειες 
είχε γίνει. Καί τουριστική ιδέα πού 
φυτεύτηκε μέσα στόν πασίχαρο πλα- 
τανιά τοϋ παλιοϋ μοναστηριού άπ’ 
τούς πρώτους έκείνους έραστές τής 
άνυποψίαστης ώς τότε αη—γιαν- 
νιώτικης χάρης, ρίζωσε γιά καλά
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Ό  πρόδρομος τού 

τουρισμού.

τήν ίδια κιόλας χρονιά, γιά νά φυ
τρώσει στό γραμμένο τόπο τό άγνω
στο, ή σχεδόν άγνωστο, ως τότε στό 
’Ανατολικό Πήλιο, δέντρο τοϋ 
τουρισμού πού ρίξε γοργά τρανό 
μπόι κι’ άπλωσε τό κλωνολόϊ του 
κι’ αγκάλιασε στοργικά ολάκερο 
τόν οικισμό.

Νά πώς ό "Αη—Γιάννης έγινε καί 
...πρόδρομος τοϋ τουρισμού στην 
ανατολική πηλιορείτικη πλευρά.

Τά χρόνια κύλισαν δίσεχτα. Μ’ 
όλες τις φουρτούνες όμως τών και
ρών ό μικρός παλιός θαλασσομα
χαλάς κράτησε σταθερή τήν και
νούργια ρότα πού χάραξε ό έφέντης 
του "Αγιος. Ή  μικρή «τερπνοτάτη 
κοιλάς, ή κατάφυτος ύπό πορτοκα- 
λεών καί κιτρεών» τού περασμένου 
αιώνα—γιά νά ξαναθυμηθοΰμε τόν 
παλιό χρονογράφο—βέβαια δέν με
γάλωσε στό μεταξύ. Μεγάλωσε 
όμως ή φήμη του, πλήθυναν οί με
τοχές του, προβλήθηκε γιά τις άνυ- 
ποψίαστες ομορφιές του, ξεπέρασε 
σέ τουριστικά μεγαλεία κι’ αύτή 
τήν «κορωνίδα τής Δημητριάδος», 
τήν τουριστικά «πολυώνυμη» στό 
Δυτικό Πήλιο Πορταριά.

"Οταν μάλιστα ή ρόδα—αύτή πού 
κάποτε τή μαράζωσε—έδεσε γιά 
καλά τή μέχρι τότε άπομονωμένη 
τούτη γωνιά μέ τή μεγάλη οδική 
άρτηρία τού ’Ανατολικού Πηλίου, 
τότε όλα πιά ήρθαν...ρόδινα γιά 
τόν παλιό έρημίτη "Αη—Γιάννη, 
πού άνεμπόδιστα πιά έξελίχτηκε 
μέσα σέ λίγα χρόνια σάν τό πρώτο, 
καί μέ διεθνή μάλιστα άκτινοβολία, 
πηλιορείτικο θέρετρο.

Γοργά ή τουριστική πρόοδος 
γκρέμισε τά μικρά παλιά μαγαζιά, 
τις αποθήκες γιά τούς «ζαϊρέδες» 
καί τά ταπεινά χαμόσπιτα τής πα
λιάς σκάλας. Δίπλα στό γραμμένο 
άκροθαλάσσι, κεΐ πού τό ριζό τής 
καταπράσινης πλαγιάς δένει τρυ
φερά τό βουνό μέ τή θάλασσα μέ 
χρυσή κορδέλλα, ή Κίρκη τού 
τουρισμού μετάλλαξε μαγικά τό ρι
κνό πρόσωπο τού παλιού οικισμού. 
Τό «Αιγαίο» πού ’ταν ό πρόδρομος 
τού ξενοδοχειακού έξοπλισμοΰ τού
804

"Αη—Γιάννη, στάθηκε καί σάν
πρώτος κράχτης τής μεταβολής. 
Ένάγυρό του σμάριασαν, φυτρωμέ
νες λές στό άκροθαλάσσι, γοργά 
κι οί άλλες καλόγουστες οικοδο
μές, αυτές πού ’δωσαν τόν άέρα, 
τήν άνεση καί τό χρώμα τού μεγά
λου θερέτρου στόν άλλοτε άγνωστο 
κι άσήμαντο στό Πήλιο οικισμό.

•Νά πώς ό ερημίτης "Αη—Γιάννης 
έγινε ξαφνικά ένας κοσμοπολίτης 
Αγιος, ένας «πρόδρομος», πές, μέ 

τουριστικό φωτοστέφανο....
Πού βρίσκεται όμως αλήθεια τό 

μυστικό τούτης τής μεταμόρφωσης 
καί τής ραγδαίας τουριστικής εξέ
λιξης τής παλιάς ναυτικής σκάλας; 
Στήν ομορφιά τού τοπίου της; Μά 
τό Πήλιο είναι κατάσπαρτο από 
παραδεισένιες γωνιές, πού στό κά- 
τω—κάτω είναι καί πιό προσιτές 
στόν ξένο άπ’ αύτή τού"Αη-Γιάννη. 
Ποιά είναι λοιπόν τά ιδιαίτερα έκεΐ- 
να ατού—γιατί βέβαια θαύματα σή
μερα δέ γίνονται—πού χάρισαν σέ 
τούτο τόν τόπο τό τουριστικό στό 
Πήλιο προβάδισμα;

Είναι δύσκολη ή απάντηση στό 
έρώτημα γιατί δύσκολα έκφράζεται 
αύτό τό ιδιαίτερο κάτι πού στοιχειο
θετεί τήν υπεροχή τούτης τής προι
κισμένης πηλιορείτικης γωνιάς. 
Μιά υπέροχη πού θά πρέπει νάτήν 
αναζητήσει κανείς σέ στοιχεία 
λιγότερο άντικειμενικά καί περισ
σότερο, αν μοΰ έπιτρέπεται ή έκφρα
ση, υπερβατικά.

Τοπία σάν τόν "Αη—Γιάννη, κι 
ίσως καί καλύτερα, θά βρεις πολλά 
στό Πήλιο. Δεύτερο όμως "Αη- 
—Γιάννη μήν περιμένεις νά βρεις 
πουθενά. Περισσά γοητευτικό εί
ναι βέβαια καί τό Χορευτό, ύπέ- 
ροχη είναι κι ή Νταμούχαρη, 
πλούσια προικισμένος κι ό Μυλο- 
πόταμος, μέ σπάνια γραφικότητα 
καί τό Καμάρι στήν άνατολική 
πηλιορείτικη πλευρά, όπως αξια
γάπητα είναι καί τά Καλά Νερά 
μέ τήν "Αφησο στή δυτική, κι ή 
Μηλίνα μέ τόν Πλατανιά στή νό
τια. Ολοι τούτοι οί πηλιορείτικοι 
θαλασσόβρεχτοι τόποι είναι βέβαια 
γωνιές άγλαϊσμένες καί καταξιωμέ
νες από σπάνια εύνοια, άπό μιά 
θεία δωρεά. 'Ωστόσο, σέ καμιά 
άπό τούτες τις περίκαλες φωλιές 
δέ θά βρεις αύτό τό «κάτι άλλο» 
τ’ "Αη—Γιάννη.

Οί πιό πολλοί άπ’ τούς λάτρες 
τού ξακουστού πιά θερέτρου, προσ
παθώντας νά προσδιορίσουν τά 
στοιχεία τής υπεροχής του, βρί
σκουν πώς έδώ κορυφώνεται θεσπέ-

σια ή αίσθηση τού συνδυασμού 
βουνού καί θάλασσας. "Αλλοι πάλι 
μιλούν γιά κρουσταλλένια στερια
νά καί πεντακάθαρα θαλασσινά 
νερά. "Αλλοι άναφέρονται σέ βα- 
θίσκιωτες καί δροσόλουστες γω
νιές, άλλοι σέ όλοφώτεινα περιγιά
λια μέ λαχταρισμένες αμμουδιές κι 
άλλοι σέ άλλα.

Βέβαια ή ομορφιά είναι πιό πολύ 
ζήτημα υποκειμενικής θέασης καί
7TpOGG)7UKQ)V CtlG0T|TlKCOV Κ ρίΤΓ)- 
ρίων. 'Ωστόσο στήν περίπτωση τού 
Αη Γιάννη καί σ’ αύτή τήν αι

σθητική αποτίμηση ύπάρχει τό 
«κάτι άλλο». Γιατί στό κάτω — 
κάτω συνδυασμό θεσπέσιου βουνού 
καί θάλασσας καί πεντακάθαρα 
νερά δίνει κι ό Μυλοπόταμος, χαί
ρεσαι καί στή Νταμούχαρη, θά 
βρεις καί στό Καμάρι, πλατιά — 
καί μάλιστα πιό πλατιά — κι άστρα- 
φτερή άμμουδιά καί δροσόλουστες 
γωνιές θ’ άπολαύσεις καί στό Χο
ρευτό. Κανένα ώστόσο άπό τούτα 
τά θέρετρα — γιά ν’ άναφερθώ μο
νάχα στά γειτονικά του — δέν μπο
ρεί ν άντέξει στή σύγκρισή του 
μέ τόν "Αη—Γιάννη. Γιατί ό "Αη — 
Γιάννης είναι συνθεμένος μέ δια
φορετικά καί σπάνια υλικά. Μιά 
πάστα τοπίου πού δέν είναι «δυνατό 
ν άποτιμηθεΐ μέ τά συνηθισμένα 
κοινά μέτρα, νά μπει στά καθιερω
μένα καλούπια.

Τόν "Αη—Γιάννη είναι ή προσω
πικότητά του πού τόν άνεβάζει, ό 
άέρας καί τό ύφος τής μοναδικό
τητας πού τόν καταξιώνουν, ή 
ομορφιά τού άνεπανάληπτου πού 
σφραγίζει μονάχα τούς «έκ καταβο- 
λής» προνομιούχους τόπους πού 
τόν έπιβάλλει στήν κοινή συνεί
δηση.

Μέ τέτοια δεδομένα πώς νά 
συγκρίνεις τ’ άσύγκριτα;

Ά ν  δέν πήγες άκόμα στόν "Αη 
Γιάννη, δέ γεύτηκες τήν περιουσία 
τής πηλιορείτικης αισθητικής άμ- 
βροσίας. 'Ωστόσο ποτέ δέν είναι 
άργά γιά νά τ’ άποφασίσεις. Διάλεξε 
μονάχα κατακαλόκαιρο νά ’ναι ό 
καιρός τού πηγαιμού σου. Τότε πού 
τό καυτό χνώτο τοϋ ήλιου μπαϊλ- 
ντίζει τήν ταλαιπωρημένη κΓ απ’ 
τήν τύρβη τής πολιτείας ύπαρξη 
σου. Σέ τούτη τήν όλοφώτεινη πρα
σινογάλαζη γωνιά θά βρεις τήν 
άνάκαρα πού άποζητάει ή κιοτε
μένη ψυχή σου.

Τό πελαγίσιο μελτέμι καί τό βου
νίσιο άπόϊ θά δροσερέψουν καί 
θ άναστηλώσουν τή φρυγμένη σου



καρδιά, ή διάσπαρτη γοητεία κι ή 
διάχυτη αρχοντιά τοϋ τοπίου θά 
μπολιάσουν μ’ άνέκφραστη άνα- 
γάλλιαση τό μέσα σου άνθρωπο. 
Γιατί είναι πολλές οί ευφρόσυνες 
ώρες πού σέ καρτερούν στόν Ά η — 
Γιάννη, θά τις βρεις σά θά σερια- 
νίζεις στην πασίχαρη κορδέλλα 
τής παραλίας του, δίπλα στό λου- 
λουδομάνι πού ξεχύνεται άπ’ τις 
πεντακάθαρες ρούγες καί μπουκώ
νει μέ θεσπέσιες ευωδιές τό θαλασ
σινό άγέρα. Θά τις συναντήσεις σά 
θά παλεύεις στήθος μέ στήθος μέ 
τ’ άνταριασμένο κύμα καί σά θά 
κυλιέσαι στά στερνά παραδομένος 
στην πανώρια άμμουδιά του. Θά 
τίς γευθεΐς τά δειλινά σά θά δια
βαίνεις τό ξύλινο γιοφύρι τού Ρο- 
βοάμ πού τεντώνεται πάνω άπ’ τή 
γάργαρη κατεβασιά τού Μαυρου- 
τσιώτικου ποταμιού καί θά κονεύ
εις μέσα στην ειρήνη τού αιωνό
βιου πλατανιά πού ισκιώνει όλη- 
μερΐς τίς μοναστηριακές λάκκες. 
Θά τίς άπολαύσεις σά θά φτάνεις 
πεζολατώντας ως τίς πανέμορφες 
κι ολόχρυσες άμμουδιές τού «Παπά 
τό Νερό» καί τής «Πλάκας» πού 
πλαισιώνουν ζερβόδεξα τόν κου
κλίστικο οικισμό.

Τούτες τίς άπαράμιλλες ώρες 
τ’ "Αη—Γιάννη θά χαρεϊς μέ πρω
τογονική ένταση κι άφροντισιά 
τή συνταιριασμένη παρουσία τού 
θρασωμένου βουνού καί τής άτλα- 
ζένιας θάλασσας. Θά γευτείς μ’ 
άνέκφραστη ευφροσύνη τό άρμο- 
νικό οπτικό ζευγάρωμα τού πρά
σινου καί τού γαλάζιου. Θά νιώ- 
σεις αυτό τό «κάτι άλλο» τ’ Ά η — 
Γιάννη νά χύνεται στά φυλλοκάρ
δια σου καί νά τ’ άναβαφτίζει μέ 
μιά πρωτόγνωρη συγκίνηση, μέ 
μιά άνείπωτη χαρμονή.

Μέ τούτες τίς βιωμένες ώρες 
σου θά δυνηθεϊς νά μεταγγίσεις 
στήν καρδιά σου τή μοναδικότητα 
τής "Αη -γιαννιώτικης ομορφιάς καί 
γοητείας. Άλλος τρόπος νά κα
τακτήσεις τούτη τήν άξεπέραστη 
αίσθηση δέν υπάρχει. "Οπως δέν 
υπάρχει πιά καί τρόπος αύτό πού 
μέ τόση ένταση εδώ βιώθηκες νά 
τό ξεχάσεις. Ή  καρδιά σου θά’χει 
πιά καταδικαστεί άνέκκλητα νά 
κουβαλά ισόβια μέσα της τούτο 
τόν μακαρισμένο τόπο. Εύλογημέ- 
νη καταδίκη!
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κ ά π ο ιοΞ Ε Φ Υ Λ Λ Ι Ζ Ο Ν Τ Α Ι  
ο ρ θ ο γρ α φ ικ ό  ή  ε γ κ υ κ λ ο π α ιδ ικ ό  
λ ε ξ ικ ό , β ρ ίσ κ ε ις  π ο λ λ έ ς  λ έ ξ ε ις  
κ α ι ο ν ό μ α τα  π ο ύ  φ α ίνο ν τα ι  
ανούσ ια  ή  ά δε ια  σέ  π ερ ιε χ ό μ εν ο ,  
κ α κ ό η χ α  η  νά  π ρ ο κ α λο ν ν  ά θ υ-  
μ ία , ά λλά  κ α ι λ έ ξ ε ις  π ο ύ  νά  
κ ερ δ ίζο υ ν  τη ν  σ υ μ π ά θ ε ια  ή  κ ι 
ένα  κ ρυφ ό  χ α μ ό γ ε λ ο ,  λ έ ξ ε ις  
π ο ύ  νά  θ υ μ ίζο υ ν  ένδο ξες  η μ έ 
ρες  ή  μ ε γ ά λ ε ς  κ α τ α κ τ η θ ε ίς  γ ιά  
τό  κ α λό  τ ή ς  ά ν θ ρ ω π ό τη τα ς .
’Ε ν ώ  ομοος υ π ά ρ χ ο υ ν  λ έ ξ ε ις  
κα ι ο ν ό μ α τα  π ο ύ  δ ίκ α ια  ή  ά δ ι
κ α  το ύ ς  δ ώ σ α μ ε  μ εγά λ ιη  α ξ ία , 
υ π ά ρ χ ο υ ν  λ έ ξ ε ις  κ α ί ο ν ό μ α τα  
π ο ύ  δέν το π ο θ ε τή θ η κ α ν  ε κ ε ί  
π ο ύ  π ρ α γ μ α τ ικ ά  ά ξ ιζα ν  κ α ί μ ιά  
τ έ τ ο ια  λ έ ξ η  ε ίν α ι ό Ν ο έμ β ρ ιο ς .

Θ ά λ ε γ ε  κ α νε ίς  π ώ ς  τό  φ θ ινόπω ρ ο  χ ά ρ η  σ τ η  γλ ,υκ ε ιά  μ ε λ α γ χ ο λ ία  τή ς  
φ ύ σ η ς  το υ , έ χ ε ι  κ α το ρ θ ώ σ ε ι ν’ α π ο κ τ ή σ ε ι  γ ιά  λ ο γ α ρ ια σ μ ό  τω ν  μ η νώ ν  
το υ  μ ιά  ε ξ α ιρ ε τ ικ ή  φ ή μ η , έ τ σ ι  π ο ύ  δ Σ ε π τ έ μ β ρ ιο ς  μ έ  τό ν  τρ ύ γ ο  κ ι ο 
’Ο κ τώ β ρ ιο ς  μ έ  τ’ ά γ ιο δ η μ η τ ρ ιά τ ικ α  νά έχο υν  δ ιε ισ δ ύ σ ε ι β α θ ιά  σ τή ν  κ α ρ 
δ ιά  το ν  λ α ο ύ  κ α ί νά  έχο υν  μ ιά  ά ξ ιο ζ ή λ ε υ τη  τ ύ χ η  π ά ν ω  σ τό  θ έμ α  τ ή ς  π ρ ο -  
σ υ ν π ικ ό τη τα ς  τω ν λ,έξεων.

"Α ν  δ μ ω ς  π ρ έ π ε ι  νά  μ α κ α ρ ίσ ο υ μ ε  το ύ ς  δυο π ρ ώ το υ ς  μ ή ν ε ς  τ ο ϋ  φ θ ιν ο π ώ 
ρου, δέν μ π ο ρ ο ύ μ ε  νά κ ά νο υ μ ε  τό  ίδιο κ α ί γ ιά  τό ν  τρ ίτο  τ ή ς  φ θ ινο π ω ρ ι
νής σ υ ν τρ ο φ ιά ς , τό ν  Ν ο έμ β ρ ιο , π ο ύ  γ ιά  κ α κ ή  το υ  τ ύ χ η  δέν έ χ ε ι  νά  μ ά ς  
δ ε ίξ ε ι τ ίπ ο τ ε  τό  ιδ ια ίτερ α  σ υ γ κ λ ο ν ισ τ ικ ό  ή  το υλ ιά χ ισ το ν  τ ρ α γ ο υ δ ισ μ έ ν 0 
άπλ,ώ ς κ α ί μόνο  γ ια τ ί  έ τ ν χ ε  α ν ά μ εσ α  σ έ  μ ή ν ε ς  μ έ  ε ξ α ιρ ε τ ικ ή  δ η μ ο τ ικ ό τ η 
τ α ,  μ ε τ ά  δη λ . α π ό  τόν  τ ρ υ γ η τ ή  κ α ί τόν  σ π ο ρ ιά  κ α ί π ρ ιν  α π ό  τόν  γ ιο ρ τ α 
σ τ ικ ό  κ α ί μ ελ ο π ο ιη μ έν ο  μ έ  ο ρ α τό ρ ια  Δ ε κ έ μ β ρ ιο  κ α ί από  τόν  π λ ο ύ σ ιο  σε  
π α ν η γ υ ρ ικ ό  χ α ρ α κ τή ρ α  ’Ια νο υ ά ρ ιο .

' I I  μ ε ιο ν ε κ τ ικ ό τ η τ α  δ μ ω ς  π ο ύ  φ α ινο μ εν ικ ά  δ ε ίχ ν ε ι ο Ν ο έμ β ρ ιο ς , κ ρ ύ β ε ι  
μ έ σ α  σ τ ή  σ ιω π ή  τ η ς  πολλ,ές ό μ ο ρ φ ες  σ υ ν α ισ θ η μ α τ ικ έ ς  κ α τ α σ τ ά σ ε ις ,  π ο ύ  
γεννο ύν  δ η μ ιο υ ρ γ ικ έ ς  π ρ ο ϋ π ο θ έσ ε ις  γ ιά  π α ν α ν θ ρ ώ π ιν ες  σ κ έψ ε ις  κ ι ε υ γ ε 
ν ικο ύς  ό ρ α μ α τ ισ μ ο ύ ς . Σ τ ι ς  μ έρ ε ς  το υ  κ α ί π ερ ισ σ ό τερ ο  σ τ ις  ά τ έ λ ε ιω τ ε ς  
κ α ί δ ίχ ω ς  ά λλα  π ρ ο β λ ή μ α τ α  ν ύ χ τ ε ς  το υ  δ ε ίχ ν ο υ μ ε  νά έν δ ια φ ερ ό μ α σ τέ  
κ ά π ω ς  π ερ ισ σ ό τερ ο , ά π ’ δ ,τ ι  δλον τόν  υ π ό λ ο ιπ ο  χρόνο , γ ιά  τόν  ε α υ τό  μ α ς .

Ε ίν α ι σ ιω π η ρ ά  π α ρ α δ ε χ τό , π ώ ς  ή  χ ε ιμ ω ν ιά τ ικ η  α ίσ θ η σ η  τ ή ς  ο ικ ο 
γ ε ν ε ια κ ή ς  σ υ γ κ έ ν τρ ω σ η ς  μ ά ς  δ ίνε ι μ ιά  κ ά π ο ια  έσ οοτερ ική  ευ δ α ιμ ο ν ία , 
μ ιά  α π ρ ο σ δ ιό ρ ισ τη  μ α κ α ρ ιό τ η τ α  κ ι ένα  φ ο ρ τισ μ έν ο  σ ύ μ π λ ε γ μ α  δ η μ ιο υ ρ 
γ ικ ή ς  ευ δ ια θ εσ ία ς . Ε ίν α ι  δέ γ ν ώ ρ ισ μ α  τ ή ς  ε π ο χ ή ς , ή  ε σ ω τε ρ ικ ή  α υ τή  
ευ δ α ιμ ο ν ία  νά  κ α τα ν α λ ίσ κ ε τα ι σ έ  όφ ελο ς  τ ή ς  α το μ ικ ή ς  κ α λ λ ιέ ρ γ ε ια ς , π ο ύ  
θά μ ά ς  φ έρ ε ι π ιο  κ ο ν τά  σ τό ν  ά ν θ ρ ω π ο ,  μ ιά  κ ι ή  κ ο ινω ν ικ ή  α π ο ξ έ 
νω σ η  μ ά ς  ο δ η γ ε ί  μ α κ ρ υ ά  το υ  γ ιά  νά σ υ γ κ ε κ ρ ιμ ε ν ο π ο ιή σ ο υ μ ε  τ ίς  υ π ο 
χ ρ εώ σ ε ις  κ α ί τ ίς  ευθ ύνες  α π έ ν α ν τ ι  το υ  κ α ί τό  σ π ο υ δ α ιό τερ ο  νά ε π ιδ ιώ 
ξ ο υ μ ε  τή ν  έ μ π ρ α κ τ η  δ ικ α ισ λ ό γη σ η  τ ή ς  θ έσ η ς  μ α ς  μ έ σ α  σ τό  κ ο ινω ν ικ ό  
μ α ς  π ερ ιβ ά λ λ ο ν , ά φ ο ϋ  ά λ λ ω σ τε  πα ρ ά λλ,ηλα  μ έ  τ ίς  π ρ ά ξ ε ις , π ο έ π ε ι  νά  
επ ικ ρ ίν ο ν τα ι ή  κ α τα κ ρ ίν ο ν τα ι α ν ά λ ο γα  κ ι οί π α ρ α λε ίψ ε ις .

’Ί σ ω ς  ε ίν α ι λ ίγ α  δλα  α υ τά  γ ιά  νά σ τ η ρ ι χ τ ε ί  ή  α ξ ίω σ η  πόος 6 Ν ο έ μ 
β ρ ιο ς  σάν λ έ ξ η  κ α ί σάν ιδ έα  ε ίν α ι α δ ικ η μ ένο ς , μ έ σ α  σ τή ν  κ ο σ μ ο π λ ,η μ μ ύ ρ α  
τω ν  λ έξεω ν  ή  ίσ ω ς, α κ ό μ η , σ τή ν  π ρ ο σ π ά θ ε ια  νά το ϋ  α ν εβ ά σ ο υ μ ε  λ ιγ ά κ ι  τό  
κύρος, άι ά μ εσ α  α το ύ ς  άλλω υς μ ή ν ε ς  τ ο ϋ  χρόνου , τ ο ϋ  δ ίνο υμ ε  μ ε γ α 
λ ύ τ ερ η  α ξ ία  ά π ’ εκ ε ίνη  π ο ύ  π ρ α γ μ α τ ικ ά  τ ο ϋ  τα ιρ ιά ζ ε ι.

Μ ιά  β α θ ύ τερ η  εσ ω τε ρ ικ ή  π α ρ ό ρ μ η σ η  ο δ ή γ η σ ε  σ τ ή  γ ρ α φ ή  τω ν  λ ί 
γ ω ν  α υ τώ ν  σειρ ώ ν , μ ιά  π α ρ ό ρ μ η σ η  γ ιά  ε ξ ω τε ρ ίκ ε υ σ η  τώ ν  όμορφ ω ν  
σ υ ν α ισ θ η μ ά τω ν  π ο ύ  φ ο υντώ νο υν  π ο λ λ έ ς  φ ορές μ έ σ α  μ α ς , γ ιά  κ ά π ο ιο  
ά ν τ ικ ε ίμ εν ο  ή  κ ά π ο ιο  π ρ ό σ ω π ο  κ α ί γ ια τ ί  ό χ ι γ ιά  κ ά π ο ια  λ έξη .

Κ ι ή  ε ξ ω τε ρ ίκ ε υ σ η  α υ τή  ά λ λ ο τε  γ ίν ε τ α ι  π ο ίη μ α , ά λ λες  φ ορές ζ ω 
γ ρ α φ ιά ' κ ι ό τα ν  π ερ ιμ έ ν ο υ μ ε  κ ά τ ι  μ έ  λ α χ τά ρ α  ή  τό  ζ ο ϋ μ ε  π ιο  έντο να  άπό  
μ ιά  σ υ νη θ ισ μ ένη  κ α τ ά σ τ α σ η ,  τ ό τ ε  γ ίν ε τ α ι  χ ρ ο ν ο γρ ά φ η μ α .

Π α ν τ ε λ ή ς  Ζ ά τ α ς ,  ’Ενωμοτάρχης
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Η Κ Ρ Η Τ Ι Κ Η  
Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η

Τού κ. Ν ι κ ο λ ά ο υ  Κ τ ε ν ι ά δ η ,  Δημοσιογράφου

Ή  Κ ρ η τ ι κ ή  Χ ω ρ ο φ υ 
λ α κ ή  έ π ε τ έ λ ε σ ε  έ ρ γ ο  
π ο λ ύ  σ η μ α ν τ ι κ ό  σ έ  ό 
λ ο υ ς  τ ο ύ ς  τ ο μ ε ί ς  τ ή ς  
ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή ς  κ α 'ι
ε θ ν ικ ή ς  τ η ς  δ ρ α σ τ η -

, , , ,ρ ι ο τ η τ ο ς  κ α ι  ε π ε σ υ ρ ε
τ ή ν  ε μ π ι σ τ ο σ ύ ν η  κ α ί  
τ ή ν  έ κ τ ι μ η σ η  τ ο ΰ  Κ ρ η 
τ ι κ ο ύ  Λ α ο ύ  κ α 'ι τ ο ν  
θ α υ μ α σ μ ό  τ ω ν  ξ έ ν ω ν .  
Υ π ή ρ ξ ε  Σ ώ μ α  ε π ίλ ε 
κ τ ο ,  μ ε  π ε ι θ α ρ χ ί α  α ρ 
ρ α γ ή ,  μ ε  λ α μ π ρ ή  ο ρ γ ά 
ν ω σ η  κ α 'ι  ε κ π α ί δ ε υ σ η  
κ α ι  μ ε  ύ ψ η λ ό  α ί σ θ η μ α  
ά ξ ι ο π ρ ε π ε ί α ς .  Κ α τ ώ ρ -  
θ ω σ ε  ν α  ύ ψ ώ σ ε ι  τ ο ν  
Ν ό μ ο  κ α 'ι ν α  ε π ιβ ά λ ε ι  
τ ή ν  τ ά ξ η  κ α 'ι  τ ή ν  ά σ φ ά -  
λ ε ια  σ τ ή ν  Κ ρ ή τ η ,  σ έ  
μ ί α  κ ρ ίσ ι μ η  κ α μ π ή  
τ ή ς  ι σ τ ο ρ ί α ς  τ ή ς  Μ ε -  
γ α λ ο ν ή σ ο υ .

Μ ετά τήν Έ πανάστασιν τοϋ 
1897 καί τήν άπομάκρυνσιν 
τοϋ τουρκικού στρατού άπό 
τήν Κ ρήτην, ώργανώθη εις 

τήν νήσον έγχώριος Χωροφυλακή, 
εις τήν όποιαν άνετέθη ή τήρησ ις 
τής δημοσίας ασφαλείας καί τάξεως. 
Ή  Χωροφυλακή αυτή ήρχισε νά λεικ,υρ- 
γή τό 1898 εις τά τέσσαρα διαμερίσματα 
τής μεγαλονήσου, τά όποια εύρίσκοντο 
ύπό τήν προσωρινήν κατοχήν των Με
γάλων Δυνάμεων.

Ά ρ χ ικ ώ ς οί ξένοι Ν αύαρχοι έσκέφθη- 
σαν ν ’ άνασυγκροτήσουν τήν έως τότε 
ύφισταμένην μικτήν, έξ ’Οθωμανών καί 
Κ ρητών Χωροφυλακήν, άλλ’ άντελήφθη- 
σαν ότι, ύπό τάς κρατούσας κατά τήν 
έποχήν έκείνην συνθήκας, τό σύστημα 
τής μικτής Χωροφυλακής ή έστω καί ή 
ύπό νέαν μορφήν άνασύστασις τοϋ θε
σμού έκείνου, ήτο πρακτικώς άνεφάρ- 
μοστον. Κ αί έπροχώρησαν εις τήν σύ- 
στασιν τής «Ε γχω ρίου» τοιαύτης.

Οϋτω, εις τόν Νομόν Χανίων, ή Χωρο
φυλακή, συνεστήθη ύπό τών Ίτα λώ \, 
εις τόν Νομόν Ρεθύμνης ύπό τών Ρώσων,

’Επιστολικό δελτάριο (ταχυδρομική 
κάρτα) τής έποχής , τυπωμένη μέ τό 
σύστημα τής λιθογραφίας πού δείχνει 
τις στολές καί τούς βαθμούς τής 
έφιππης και πεζής Κρητικής Χωρο
φυλακής .

ΣΗΜ. ΣΥΝΤ.
"Ολες οί φωτογραφίες πού δημο

σιεύονται στο άρθρο αύτό είναι πρω
τότυπες γιά τήν Ελλάδα, φυλάσ
σονται μέ πολύ προσοχή στά άρχεϊα 
τής ’ Ιταλικής Χωροφυλακής, ή ο
ποία καί ώργάνωσε τήν Κρητική 
Χωροφυλακή καί δημοσιεύθηκαν γιά 
πρώτη φορά στό περιοδικό «IL CA
RABINIERE» τόν Αύγουστο τοϋ 
1977 , έτος 30ο , τεύχος άρ. 8 άπό τό 
όποιο καί τις άναδημοσιεύει ή ΕΠ Ι
ΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ, πι
στεύοντας δτι προσφέρει ένα άγνω
στο καί σημαντικό στοιχείο τής νεώ- 
τερης ιστορίας τοϋ τόπου καί Ιδιαί
τερα τής μεγαλονήσου Κρήτης.

εις τόν Νομόν Η ρακλείου  ύπό τών 
"Αγγλων καί εις τόν Νομόν Λασιθίου 
ύπό τών Γάλλων.

Κατά τήν περίοδον έκείνην καί μέχρι 
τής άφίξεως εις τήν νήσον τοΰ Π ρίγκιπος 
Γεωργίου, οί ξένοι Ν αύαρχοι έλαβον 
έκτακτα μέτρα τάξεως καί άσφαλείας 
εις τήν Κ ρήτην, τήν έφαρμογήν τών 
όποιων άνέθεσαν εις τήν Χωροφυ
λακήν, βοηθουμένην ύπό άποσπασμά- 
των ή άγημάτων τών πολεμικών πλοίων 
τών Δυνάμεων.

Ή  στρατολογία τών άνδρών τής ’Εγ
χωρίου Χωροφυλακής έγίνετο μερίμνη 
τά ν  αξιωματικών τοΰ στρατού κατοχής, 
μέχρι τοΰ ’Α πριλίου 1899, οπότε άπεφα- 
σίσθη όπως ή όργάνωσις τής Χωροφυ
λακής τής Κ ρήτης έπιτευχθή κατά τρόπον 
συστηματικόν, μόνιμον καί άνταποκρι- 
νόμενον εις τάς άνάγκας άσφαλείας τής 
νήσου.

Εις έκτέλεσιν τών ληφθεισών σχετικών 
άποφάσεων, μετεκλήθησαν έξ ’Ιταλίας 
έκατόν άξιωματικοί καί ύπαξιωματικοί 
τοΰ Σώματος τών Καραβινοφόρων, οί 
όποιοι, άμα τή άφίξει των εις τήν νήσον, 
έπελήφθησαν μέ ζήλον καί δραστηριό
τητα τοΰ έργου τής όργανώσεως τής νέας 
Κ ρητικής Χωροφυλακής καί τής κατα
νομής αύτής εις ύπηρεσίας, κατά τό ’Ιτα
λικόν σύστημα. Οί ’Ιταλοί όργανωταί 
Ιδρυσαν έπίσης Σχολήν Έκπαιδεύσεως, 
ή λειτουργία τής όποιας ήρχισεν άμέσως.

Μετά τήν κάθοδον τοΰ Π ρίγκιπος 
Γεωργίου εις τήν Κ ρήτην έλήφθησαν 
αυστηρά μέτρα διά τόν γενικόν καί πλή
ρη άφοπλισμόν τών κατοίκων, Ε λ λ ή 
νων καί Τούρκων, ώς καί διά τήν άποκα- 
τάστασιν τής τάξεως καί άσφαλείας. 
Καί τά μέτρα αύτά άπέδωσαν ίκανοποιη- 
τικώτατα άποτελέσματα.

Ό  πρώτος 'Οργανισμός τής Κ ρητικής 
Χωροφυλακής έδημο ιιεύθη τήν 26 Αύ- 
γούστου 1899 (Νόμος 66), έπί τή βάσει 
δέ τών διατάξεων αύτοΰ, έξεδόθη καί ό 
Κ ανονισμός Τ π η ρ εσ ία ς  τοΰ Σώματος.

Π ροορισμός τής Κ ρητικής Χωροφυ
λακής ήτο ή τήρησ ις τής δημοσίας 
άσφαλείας καί τάξεως καί ή άσκησις τής 
αστυνομικής έξουσίας καθ’ άπασαν τήν 
νήσον.
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Τήν 23 'Α πριλίου 1900, έπ’ εύκαιρίμ 
τής όνομαστικής έορτής τοϋ Π ρίγκιπος 
Γεωργίου καί κατόπιν γενομένης παρ’ 
αύτοΰ έπιθεωρήσεως. ή Κ ρητική Χωρο
φυλακή, άνεγνωρίσθη ώς στρατιωτικόν 
Σώμα ’Α σφαλείας, έκτοτε δέ αί ύπηρεσίαι 
του ήρχισαν νά λειτουργούν κανονικώς.

Πρώτος οργανωτής καί ’Α ρχηγός τού 
Σώματος ήτο ό ’Ιταλός λοχαγός τών Κα- 
ραβινοφόρων Κ ραβέρι. Τούτον διεδέχθη 
τό 1901 ό λοχαγός κόμις Κ απρίνι καί 
έκεϊνον ό, έπίσης, λοχαγός Εύγένιος 
Μ ονακό.

Περί τοϋ «Άπομύττεσθαι».

σαν ύπέρ τών έπαναστατών, ένεκα δέ 
τούτου έσημειώθησαν καί λιποταξίαι 
οπλιτών πρός αυτούς. Πολύ περισσότερα 
καί χαρακτηριστικά  ήσαν τά παραδεί- 
γματα έμμονης εις τό καθήκον καί πιστής 
έκτελέσεως τών διαταγών τών νομίμων 
αρχών.

Ιδού^ μία έκ τών πολλών παρομοίων 
διαταγών τού Α ρχηγείου τής Κ ρητικής 
Χωροφυλακής, χαρακτηριστική τού πνεύ
ματος αύτοΰ:

Α ΡΧΗ ΓΕΙΟ Ν  Κ ΡΗ ΤΙΚ Η Σ ΧΩΡΟΦΥ
Λ Α ΚΗ Σ

Ημερήσια διαταγή τής 11-3-1905 
Ά ρ ιθ . 69.

τών τεκμηρίων αύταπαρνήσεως, αυτοθυ
σίας, γενναιότητος καί εύθαρσίας, ατινα 
παρέχουσι κατά τάς παρούσας δυσχερείς 
στιγμάς τής Π ατρίδος των».

Τήν_14 Μ αρτίου τού αύτοΰ έτους έξε- 
δόθη ήμερησία διαταγή τού ’Α ρχηγείου 
τής Κ ρητικής Χωροφυλακής, διά τής 
οποίας διετάσσετο ή σύλληψις τών άρχη- 
γών τής έπαναστάσεως τού Θερίσσου 
Ελευθερίου Βενιζέλου καί Κωνσταντίνου 

Μάνου. ’Ιδού τό κείμενον τής διαταγής 
εκείνης:

Ά ρ ιθ . 1352
Α ΡΧ Η ΓΕΙΟ Ν  Κ ΡΗ ΤΙΚ Η Σ ΧΩΡΟΦΥ
ΛΑΚΗΣ

Χ αρακτηριστική τών μέτρων πού έλα- 
βεν ή ήγεσία τής Κ ρητικής Χωροφυλακής 
διά τήν άτομικήν καθαριότητα καί τήν 
εύπρεπή έμφάνισιν τών άνδρών τού έπι- 
λέκτου έκείνου Σώματος, είναι καί ή 
κάτωθι ήμερησία διαταγή τού ’Α ρχηγείου, 
σχετικώ ς μέ τόν τρόπον τού άπομύττεσθαι: 
Ά ρ ιθ . 833
Α ΡΧ Η ΓΕΙΟ Ν  Κ ΡΗ ΤΙΚ Η Σ ΧΩΡΟΦΥ
ΛΑΚΗΣ
Ή μ ερησ ία  διαταγή τής 12 Φεβρουάριου 
1905. Ά ρ ιθ . 45.

Αντικείμενον: Α τομική καθαριότης
καί τρόπος τού άπομύττεσθαι.

Δια τής άπό I 1 ’Ιουλίου 1902, ύπ’ άριθ. 
223 ήμερησίας διαταγής έγένοντο συστά
σεις εις τάς ύφισταμένας Δ ιοτκήσεις, 
όπως καταστώσιν οίκειόταται μεταξύ τών 
χωροφυλάκων αί περί άτομικής καθαριό- 
τητος διαταγαί, πρός έκρίζωσιν τής κακής 
καί πεπαλαιωμένης συνήθειας τού άπο
μύττεσθαι δ ιάτώ ν δακτύλων. Παρά τάς 
συστάσεις ταύτας, μετά λύπης μου παρε- 
τήρησα ότι συχνάκις τιμωρούνται στρα
τιω τικοί, άκριβώς διά τόν λόγον τούτον.

Υπομιμνήσκω έπίσης ότι τό άπομύττε
σθαι διά τών δακτύλων άντί τοϋ ποιεΐσθαι 
χρ ή σ ιν  ρυνομάκτρου, άποτελεΐ έν μέγα 
ατοπον, έλάχιστα κολακευτικόν ύπέρ τής 
άνατροφής τών οΰτω άπομυττομένων.

Π ρός παντελή άρσιν συνεπώς τοιαύ- 
της έπιμέμπτου έξεως, . ορίζω όπως 
έφεξής ό διά  τής χειρός άπομυττό- 
μενος, άντί νά μεταχειρίζεται πρός 
τούτο ρινόμακτρον, καθ’ α οί κανό
νες τής καλής συμπεριφοράς έπιβάλ- 
λουσι, τιμωρείται διά πέντε ημερών αύ- 
στηράς φυλακίσεως, πρός τή άναλόγω 
κρατήσει μισθού.

Ό διευθύνω ν τήν Σχολήν τών μαθητευο- 
μένων χωροφυλάκων Τοπανά άξιωματι-
κός θέλει έπιμελεϊται όπως αί άνωτέρω δια
τάξεις περιέρχωνται έκάστοτε εις γνώ σιν 
τών μαθητευομένων. Ή  παρούσα διαταγή 
κοινοποιηθήτω  πρός τάς ύφισταμένας Δ ι
ο ικήσ εις καί άντιγραφήτω ύπό πάντων 
τών χωροφυλάκων έν τοΐς τετραδίοις 
γραφής.

Επί τής μνημονευθείσης τέλος ύπ’ 
άριθ. 223 ήμερησίας διαταγής, σημειωθή- 
τω δι έρυθράς μελάνης ή παρούσα.

Ό  Α ρ χη γ ό ς  
Μ ΟΝΑΚΟ

Τό κίνημα τοϋ Θερίσσου.
Κατά τό έπαναστατικόν κίνημα τοϋ Θε

ρίσσου (1905) ή Κ ρητική  Χωροφυλακή 
ύπέστη σοβαρόν κλονισμόν, διότι λόγω 
τής προσω πικότητος τών αρχηγών 
του, πολλοί άνδρες τοϋ Σώματος έτάχθη-

Α ντικείμενον: άνοικτή έπιστολή τών 
ανταρτών πρός τήν Χωροφυλακήν. Π ανη
γυρικός έπαινος πρός δύο ύπαξιωματι- 
κούς τής Χωροφυλακής, μετ’ άμοιβής 
ρρχ. 15 πρός έκαστον.
Α ξιω μ α τικο ί, ‘Υ παξιω ματικοίκαί Χωρο
φυλακές,

Οί άντάρται, μή εύχαριστημένοι έκ 
τής σημερινής προσβολής έν Θερίσσω 
ολοκλήρου διμοιρίας Χωροφυλακής, ανευ 
ούδενός λόγου τραυματίσαντες διά  τών 
οπλών αυτών άνοσίως δύο χωροφύλακας, 
ων τον έτερον θανατηφόρως, άπηύθυναν 
δι ανοικτής αύτών έπιστολής πρός τούς 
σταθμάρχας τής Χωροφυλακής μήνυμα, 
προσκαλοϋντες τούς χωροφύλακας νά 
τεινωσι φ ιλ ικήν χεΐρα πρός τό κίνημα 
αυτών.

Οί ένωμοτάρχαι Π απαδαντωνάκης Κ. 
καί Σπανάκης Ν .,ό  πρώτος σταθμάρχης 
Κ αινούργιας Χώρας καί ό δεύτερος Σού
δας, άπέστειλαν τό έξοβριστικόν τοϋτο 
έγγραφον πρός τούς άνωτέρους των 
αποδεικνύοντες ούτως αισθήματα έμμο- 
νής πρός τό καθήκον καί άπαραβιάστου 
τοϋ όρκου όν ώμωοαν έπί τοϋ ίεροϋ 
Ευαγγελίου, τοϋ ύπερασπίσαι τήν Π ατρί
δα καί τόν Π ρίγκιπα  πιστώς.

Αμείβων τήν συμπεριφοράν τών έν 
λόγω ύπαξιωματικών, παρασχόντω ν πα
ράδειγμα άξιομίμητον τοΐς πάσι, σπεύδω 
να απονείμω αύτοΐς πανηγυρικόν έπαινον 
μετ άμοιβής 15 δραχμών πρός έκάτερον, 
βέβαιος οτι τό παράδειγμα αύτών έσεται 
τιαρύ. πάσιν άντικείμενον μιμήσεως.

Η 7rcipo0crci κοινοποιηθήτω  πρός άπά- 
σας τάς ύπ’ έμέ Δ ιο ικήσ εις.

Ό  Α ρ χ η γ ό ς  
Μ Ο Ν Α Κ Ο

Τ ήν έπομένην έξεδόθη έτέρα διαταγή 
τού αύτοΰ Α ρχη γείου , εις τήν όποιαν 
ετονιζοντο μεταξύ άλλων, καί τά ακό
λουθα:
« . . . . . ,  Η Α.Μ . (ή Βασίλισσα Ό λ γ α ) 
απηύθυνε λόγους λίαν έπαινετικούς ύπέρ 
τής^Χωροφυλακής λόγω τής παραδειγμα
τικής στάσεως καί τών άποδείξεων τής 
άφοσιώσεως, ας παρέχει άδιαλείπτως 
προς έξυπηρέτησιν τής Π ατρίδος καί 
τής Α.Β.Υ. τοϋ Π ρίγκ ιπος Γεωργίου.

Ύ παξιω ματικοί καί Χωροφύλακες,

Δέν άμφιβάλλω, ότι π ιστο ί έμμένοντες 
εις τήν ύμετέραν έντολήν θέλετε δυνηθή 
υπό τάς διαταγάς τών άνωτέρων σας έν 
δοθησομένη στιγμή ένεργείας, δ ιά  τής 
πειθαρχίας καί τής συνοχής, νά κατα- 
δείξητε τίνες στρατιω τικοί άρεταί ένοι- 
κοϋσ ιν έντός τών στέρνων σας» 

Εύαρέσκειαν καί πανηγυρικόν έπαινον 
πρός τήν Κ ρη τικ ή ν Χωροφυλακήν, άπηύ- 
Θυνεν έπίσης δ ιά  τού Α ρ χη γείο υ  τοϋ 
Σώματος καί ό Π ρίγκ ιψ  Γεώργιος «λόγω

Η μερησία διαταγή τής 14 Μ αρτίου 
1905. Ά ρ ιθ . 73.

Α ντικείμενον: Π ερί τού έντάλματος 
συλλήψεαις κατά τοϋ Βενιζέλου 'Ελευθε
ρίου, Μ άνου Κωνσταντίνου καί λοιπών 
άρχηγών καί οδηγών τών ανταρτών έν 
Θερίσσο).

Συνιστών ζωηρώς πρός πάντας μεγί- 
στην ένέργειαν πρός έπίτευξιν τής συλ- 
λήψεως τών άνταρτών, κατά τών όποιων 
εσχάτως έξεδόθη ύπό τής δικαστικής 
ύρχής ένταλμα συλλήψεως έπί έσχάτη 
προδοσία, έπί άντιστάσει κατά τής Χωρο
φυλακής καί άποπείρα φόνου δύο χωρο
φυλάκων, καθιστώ γνωστόν ότι θέλει 
προαχθή άφεύκτως κατ’ έκλογήν ό Χω- 
ροφύλαξ ή ' Υπαξιωματικός ή καί Ά νθυπα- 
σπιστής, οίαδήποτε καί αν είναι ή θέσις 
τής προαγωγής αύτοΰ, όστις ήθελε συλ- 
λάβει τόν Βενιζέλον ’Ελευθέριον ή 
Μ άνον Κωνσταντίνον.

Είμαι βέβαιος ότι ή μεγάλη αυτή ίκα- 
νοποίησ ις θέλει χρησιμεύσει ώς κέντρον 
πρός άνάπτυξιν πάσης όξυδερκείας, άμίλ- 
λης καί άγαθής θελήσεως π ρ ό ς 'δ ιε ξ α 
γωγήν καί έπίτευξιν τής σοβαράς ταύτης 
υπηρεσίας, τής συλλήψεως δηλονότι τών 
δύο προρρηθέντων, τούς όποιους βαρύνει 
μείζων ευθύνη -ζής σημερινής διασα- 
λεύσεως τής τάξεως άνά τήν νήσον.

Η παρούσα κοινοποιηθήτω  πρός άπά- 
σας τάς 'Υ ποδιο ικήσεις.

Ό  Α ρ χη γ ό ς  
Μ Ο Ν Α Κ Ο
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Μετά τήν άποκατάστασιν τής τάξεως, 
ή πειθαρχία καί ή συνοχή άποκατέστη- ί  
σαν εις τήν Κ ρητικήν Χωροφυλακήν, 
οί ανδρες τής όποιας συνέχισαν, μέ έπαι- 
νετόν ζήλον καί άκάματον δραστηριότητα 
τήν έκτέλεσιν των καθηκόντων πού τούς 
ένεπιστεύθη ή Κ ρητική  Πολιτεία.

Τόν Σεπτέμβριον τού 1906 ό Π ρίγκιψ  
Γεώργιος παρητήθη καί άνεχώρησεν 
έκ Κ ρήτης, όπότε Ύ πα τος 'Α ρμοστής 
τής νήσου διωρίσθη ό ’Αλέξανδρος Ζαΐ- 
μης·

Κατά τήν περίοδον έκείνην, παρά τήν 
έπικρατήσασαν έξαψιν των πνευμάτων, 
πλήρης τάξις καί ήσυχία έπεκράτησαν 
εις τήν νήσον, χά ρ ις εις τά μέτρα τών 
άρχών καί τόν πατριωτισμόν τών κατοί
κων.

Ό  τότε Π ρόεδρος τής Έθνοσυνελεύ- 
σεως ’Αντώνιος Μ ιχελιδάκης, εις δια
ταγήν του πρός τό Ά ρ χη γε ΐο ν  τής Κ ρη
τικής Χωροφυλακής, έξέφραζε τήν εύα- 
ρέσκειάν του πρός τούς άνδρας τοϋ Σώ
ματος καί έτόνιζε καταλήγων, τά ακό
λουθα:

« Ή  νομιμόφρων διαγωγή ύμών καί ή 
πειθαρχία  καί ή έμμονή εις τό ύμέτερον 
καθήκον, τών όποιων δείγματα περιφανή 
έδείξατε μέχρι τοϋδε, δικαίως έπισύρει 
τόν έπαινον παντός πατριώτου, ένδιαφε- 
ρομένου διά  τήν τύχην καί τήν αγαθήν 
τοϋ τόπου ύπόληψιν».

Ά κ ρ α ν  εύαρέσκειαν πρός τήν Κ ρητικήν 
Χωροφυλακήν έξέφρασεν έπίσης καί τό 
έν Χ ανίοις Π ροξενικόν Σώμα, διά τήν 
άξιέπαινον στάσιν πού έτήρησαν οί 
ανδρες της κατά τήν ήμέραν τής άναχω- 
ρήσεως τοϋ Π ρίγκιπος Γεωργίου έκ 
Κ ρήτης.

’Ιδιαίτερον όμως τίτλον τιμής διά τήν 
Κ ρητικήν Χωροφυλακήν, άποτελεΐ τό 
κάτωθι μήνυμα πού άπηύθυνε πρός τούς 
άνδρας της ό Π ρίγκιψ  Γεώργιος, κατά 
τήν ήμέραν τής άναχωρήσεώς του έκ 
Κ ρήτης:

Χωροφύλακες

’Απερχόμενος τής άγαπητής Μου νήσου 
Κ ρήτης, μετά οκταετή -διαμονήν έν τώ 
μέσω ύμών, θεωρώ ίερόν καθήκον Μ^υ, I 
όπως, ώς ’Ανώτατος ύμών ’Α ρχηγός, έκ-

Λ

J

,r-

’Ε π ά ν ω , ό  Μ ο ί
ρ α ρ χ ο ς  τ ώ ν  ’Ι τ α λ ώ ν  
Κ α ρ α μ π ιν ιέ ρ ω ν  κ ό 
μ η ς  Β α λ δ ο ν ΐν ο ς  Κ α -  
π ρ ίν ι , ο ό π ο ιο ς  τό  
1 9 0 1  δ ιε τ έ λ ε σ ε  Ά  ι- 
χ η γ ό ς  τ ή ς  Κ ρ η τ ικ .  ς 
Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς  κ α  
κ ά τ ω , ο ί  π ρ ώ τ ο ι  ά ν -  
δ ρ ες  τ ή ς  Κ ρ η τ ικ ή ς  
Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς  μ έ  
τ ό ν  ’Ι τ α λ ό  Μ ο ί
ρ α ρ χ ο  Φ ρ ε ιδ ε ρ ίκ ο  
Κ ρ α β έ ρ ι  κ α ι τ ό ν  ' Υ 
π ο μ ο ίρ α ρ χ ο  ’Α ρ χ ά γ 
γ ε λ ο  Μ α ν τ ά τ ο  σ έ  φω
τ ο γ ρ α φ ία  τ ο ϋ  1 8 9 9 .
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Συμπλοκή άνδρών της Κ ρητικής Χωοο- 
φυλακης μ έ  ληστές στην περιοχή των 
Μοιρών. Μ ετά την ίδρυση και οργάνωση 
της Χωροφυλακής, ή τάξη καί ή ασφά
λεια στο νησί εφθασε σέ ζηλευτά επίπεδα  
(γκραβουρα τοϋ έτους 1902).

φράσω εις τό έπίλεκτον Σώμα τής Χωρο
φυλακής τήν άκραν εύαρέσκειάνΜ ου καί 
τάς έγκαρδίους εύχαριστίαςΜ ου διά  τήν 
εύορκον έκτέλεσιν των καθηκόντων αότοΰ 
καί τήν παραδειγματικήν άφοσίω σιν, ήν 
Μ οί έπέδειξε καί τήν όποιαν πάντοτε καί 
άπανταχού θά ένθυμοΰμαι μεθ’ ύπερηφα- 
νείας καί ευγνωμοσύνης.

Σας άποχαιρετώ  άγαπητοί Μου χω ρο
φύλακες μέ θλίψ ιν μέν δ ιότ ι σας αποχω
ρίζομαι, μέ γλυκεΐαν άμα έλπίδα, ότι μετ’ 
ού πολύ θέλετε άποτελέσει πολύτιμον μέ
ρος τοϋ Ε λ λ η ν ικ ο ύ  Στρατού, ύπό τό 
σκήπτρον τού Βασιλέως ήμών καί Σεπτού 
Π ατρός Μου.

Εχω  σταθεράν τήν έλπίδα, ό τι τήν άξιο- 
θαύμαστον πειθαρχίαν καί τάς όντως 
παραδειγματικός άρετάς, άς τόσον πασι- 
φανώς έπεδείξατε κατά τό διάστημα τής 
διαμονήςΜ ου έν Κ ρήτη , θέλετε έξακολου- 
θήσει τηροϋντες ώς ιερά κειμήλια , ϊνα 
δυνηθη καί ή Αύτοϋ Μ εγαλειότης ό 
Βασιλεύς ήμών, όταν άνατείλη ή λαμ
πρά έκείνη ήμέρα τής έκπληρώσεως των 
πόθων μας, νά αίσθανθή τήν αύτήν ύπε- 
ρηφάνειαν καί τήν αυτήν προς ύμας άγά-

πην ώς Α ρχηγός ύμών, τάς όποιας ηύτύ- 
χησα  νά αισθανθώ Έ γώ .

Σας άποχαιρετώ, καί έστέ βέβαιοι, ότι 
τήν ειλ ικρ ινή  αγάπην καί τήν μεγάλην 
πρός ύμας έκτίμησίνΜ ου, θέλω τηρήσ ει 
πάντοτε άναλλοιώτους.

Εν Χ αλέπα τή 11 Σεπτεμβρίου 1906, 
Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ

Αφιξις τής Ελληνικής 
’Αποστολής.

Τόν ’Ιούλιον τού 1906 έψηφίσθη Ν όμος 
ύπό τής Κ ρη τική ς Βουλής, διά  τοϋ όποιου 
έτερματίζετο τό εργον τής ’Ιταλικής 
'Ο ργανω τικής ’Α ποστολής, ή δέ διο ί- 
κησ ις καί όργάνωσις τής Κ ρη τική ς 
Χ ωροφυλακής άνετίθετο, ήδύνατο νά 
άνατεθή εις μετακληθησομένην έξ Ε λ 
λάδος 'Α ποστολήν άξιωματικών. Έ ω ς 
τότε, τήν δ ιο ίκ η σ ιν  τής Χωροφυλακής 
Κ ρήτης θά άνελάμβανον ο ί ύπηρετοϋντες 
εις αύτήν Κ ρήτες άξιω ματικοί καί ύπα- 
ξιω ματικι ί.

, , ------  - πυθίου Mil
κατόπιν υπογραφείσης συμβάσεως μετά 
των Μ εγάλων Δυνάμεων καί έκδοθέντος 
υπ° τής^ 'Ε λλην ική ς Βουλής σχετικού 
Νομού, ή Ιταλική Α ποστολή άντικατε- 
στάθη δι έλληνικής τοιαύτης, άποτελε- 
σθεισης έκ τοϋ Ανδρέου Μ ομφεράτου 
Ταγματάρχου τού πυροβολικού, ώ ς ’Α ρχη! 
γοΰ, Ά νδρ έου  Μ παΐρα λοχαγού πεζικού, 
Δημ Γίδα λοχαγού Μ ηχανικού, Τόλια 
Ρεγκλη όπολοχαγοΰ, Δημ. Ά ναστασ ιά - 
δου λοχαγού Ο ικονομικού, Ή ρ . Ά λεξοΰ  
υπολοχαγοΰ Π υροβολικού, καί Χρ. 0 εο- 
δοσοπούλου άνθυποκτηνιάτρου.

^  Ε λληνική  Α ποστολή έφθασεν εις 
Χ ανιά τήν 3ην Δεκεμβρίου 1906. Τούς 
Ελληνας άξιωματικούς ύπεδέχθησαν εις 

την αποβάθραν ό δήμαρχος Χανιών Σει- 
ραδακης, ό αρχηγός τής ’Ιταλικής Ά π ο - 
στο/.ής λοχαγός τών Κ αραβινοφόρων 
Μ ονακό, ό  ̂ ύπασπιστής τού Υ πά του  
Αρμοστού, ίλαρχος Σ. Μ εταξας καί πλή

θη κόσμου, πού τούς έπευφήμησαν ζωη- 
ρώς.

Ο Δήμαρχος Χανιών, προσφωνών τούς 
Ελληνας άξιωματικούς, έτόνισεν ότι 

«ή άποστολή των πρός δ ιοργάνω σιν τής 
Κ ρητικής^ Χ ωροφυλακής, καί Π ολιτο
φυλακής, άπετέλει τήν πραγματικήν άπαρ- 
χή ν  τής έθνικής τών Κ ρητώ ν άποκατα- 
στασεως, δ ι ’ ό καί ό Κ ρη τικός λαός τούς 
υποδέχεται ώς προσκόπους τής Ένώ σεως 
τ^5,,Κ Ρήτης μετά ,τΠς Μ ητρός Ε λλ ά δο ς.

Οι Ελληνες άξιω ματικοί άνέλαβον 
την δ ιο ίκ η σ ιν  τής Χ ωροφυλακής άπό 
τον άρχηγόν τής ’Ιταλικής ’Α ποστολής 
την^ 16 Δεκεμβρίου 1906. ’Ακολούθως 
οι Ιταλοί όργανωταί άνεχώ ρησαν έκ 
Κ ρήτης, έπιστρέψαντες εις τήν πατρίδα 
των.

Η Κ ρη τική  Χ ωροφυλακή,, ύπό τήν 
νέαν^της δ ιο ίκ η σ ιν , έπελήφθη μέ ζήλον 
τού έργου της διά  τήν δ ια τήρη σ ιν  τής 
δημοσίας τάξεως καί άσφαλείας.
„ Χ«Ρΐν τής καλλιτέρας διεξαγω γής τού 
έργου τούτου, συνεστήθη εις τά Χ ανιά 
ειδ ική  ύπηρεσία ’Α σφαλείας, ή έλλειψ ις 
της οποίας είχε γ ίνει α ισθητή, ώς καί 
Π ολιτοφυλακή, όργανωθεϊσα ύπό τής 
Ε λλη νικής ’Α ποστολής.

Αρθρον τοΰ ’Ανδρέου 
Μομφεράτου.

_ Ο Α ρχηγός τής Ε λ λ η ν ικ ή ς  ’Α ποστο
λής καρ Α ρχηγός τής Κ ρη τικ ή ς Χωροφυ
λακής Α νδρέας Μ ομφεράτος, ό φποΐος 
ε ίχε  προαχθή έν τώ μεταξύ εις τόν βαθμόν 
τού ’Α ντισυνταγματάρχου, εις αρθρον του 
δημοσιευθέν τό 1912 εις είκονογραφημέ- 
νην έκδοσιν, γράφει τά άκόλουθα διά τήν 
όργάνωσιν καί τήν έξέλ ιξ ιν  τής Κ ρ η τι
κής Χ ω ρ οφ υλα κή ς:

«Συμφώνως πρός τήν κατά τό έτος 1900 
γενομένην έπίσημον άπογραφήν, ό π λη 
θυσμός τής νήσου άνέρχεται εις 303.543 
κατοίκους, έξ ώ ν 269.319 Κ ρήτες, 33.496 
Οθωμανοί καί 728 ’Ιουδαίοι. Έ ν  τώ άρι- 

θμώ τών Κ ρητώ ν περιλαμβάνονται καί
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Στολή καί οπλισμός πεζοϋ Χωροφύ- 
λακος τής Κ ρητικής Χωροφυλακής. Τό 
σχέδιο τής στολής ήταν τον Μοίραρχου 
καί ’Α ρχηγόν τής Κ ρητικής Χωροφυ
λακής "Ιταλού Κ όμητος Κ αμπρίνι και 
φυλάσσονται στο Π ολεμικό Μουσείο τής 
’Ιταλικής Χωροφυλακής.

751 Κ αθολικοί, 35 Διαμαρτυρόμενοι καί 
60 'Α ρμένιο ι.

Ή  νήσος, άπαλλαγεΐσα μετά τήν Έ πα- 
νάστασιν τοϋ 1897 τοϋ Τουρκικού Στρα
τού καί τής μ ικτής, άλλα κατά τό πλεϊστον 
τουρκικής Χωροφυλακής, έδημιούργησεν, 
άμα τή καθόδω τοϋ Π ρίγκιπος Γεωργίου 
ιδίαν έκ τής έθνικής νεότητος Χωροφυλα
κήν, ή όργάνωσις τής όποιας ένεπιστεύ- 
θη εις δεδοκιμασμένους άξιω ματικούςκαί 
ύπαξιωματικούς τών Ιταλώ ν Βασιλικών 
Κ αραβινοφόρων (Ά π ό  10 ’Ιουνίου 1899, 
έως 15 Δεκεμβρίου 1906).

Ά π ό  τοϋ Ιουνίου  τοϋ 1899 άνέλαβε τήν 
όργάνωσιν καί τήν διο ίκη σ ιν  τής Κ ρη τι
κής Χωροφυλακής ό λοχαγός των Καρα- 
βινοφόρων Φ. Κ ραβέρι.

Ή  μεγάλη δραστηριότης τοϋ Κ ραβέρι 
καί ή άπεριόριστος πρός αυτόν έμπιστο- 
σύνη τοϋ Π ρίγκιπος, τής Κυβερνήσεως 
καί των ’Αρχών, έπετέλεσαν τό άληθώς 
δυσχερές έγχείρημα τής συμπήξεως έγχω- 
ρίου Χωροφυλακής καί όργανώσεως αυ
τής έπιμελέστατα, κατά τό πρότυπον τοϋ 
πεφημισμένου Σώματος τών Κ αραβινσ- 
φόρων.

Τό εργον τής διο ικήσεω ς τοϋ Κράτους 
διηυκόλυνε πολύ τό τότε έν έφαρμογή 
μέτρον τών Διεθνών ’Αρχών, τής άπελά- 
σεως δηλονότι τών ύποπτων καί Επικινδύ
νων άτόμων, άπό τών όποιων, έντός όλί- 
γου χρόνου έκκαθαρίσθη ή νήσος, του- 
τέστιν  αί τρεις πόλεις Χανία, Ρέθυμνον 
καί Η ρά κ λε ιον , καθ’ ότι ή ύπαιθρος δέν 
παρουσίαζε τοιαύτην άνάγκην. Τό δικα ί
ωμα τοϋτο τής άνεξελέγκτου—πράγματι 
δέ βασιζομένης έπί ακριβών έκθέσεων— 
άπελάσεως τών έπικινδύνων άτόμων, 
άνεγράφη καί έν τώ Συντάγματι τοϋ 1899 
ώς προνομία τοϋ Π ρίγκιπος, έπί διετίαν 
ένασκηθησομένη. Ε ννο ε ίτα ι ότι τήν 
εΰσυνείδητον χρ ή σ ιν  τής προνομίας του 
ταύτης, ό Π ρίγκιψ  έποιήσατο διά τής 
Χωροφυλακής, ένεργούσης άμα ώς ’Αστυ
νομίας, ώς μέχρι σήμερον.

Ό  πρώτος διοργανωτής Κ ραβέρι, δέν 
έδημιούργησε κυρίως ’Αστυνομίαν, άλλά 
Χωροφυλακήν, έμπεριέχουσαν καί ’Αστυ
νομίαν, παρεκκλίνας οΰτω τοϋ έν Ίταλίμ  
συστήματος, καθ’ ό μετέχει μέν καί τό 
"Οπλον τών Κ αραβινοφόρων τής ’Αστυ
νομίας, πλήν αΰτη είναι διοργανωμένη 
έπ ί διαφορετικών βάσεων.

Τ ήν όργάνωσιν ταύτην τοϋ Κ ραβέρι, 
παραμείναντος έπί έν έτος ώς όργα- 
νωτοϋ καί διοικητοΰ καί παλιννοστήσαν- 
τος τόν ’Ιούνιον τοϋ 1900 εις ’Ερυθραίαν 
τής ’Α φρικής, ήκολούθησαν, έπί τοιαύτη 
βάσει συνεχίσαντες τό έργον του, άξιώτα- 
το ιδ ιάδοχοιαύτοϋ , οί: Κ απρίνι Βαλντου- 
ΐνο μέχρι τής 2 Σεπτεμβρίου 1903 καί τε
λευταίος ό Εύγένιος Μ ονακό μέχρι 15 Δε
κεμβρίου 1906, έπίσης λοχαγοί τών Κα- 
ραβινοφόρων. Ά π ό  15 Δεκεμβρίου 1906 
άνέλαβεν έν Κ ρήτη τήν δ ιο ίκ η σ ιν  τής 
Χωροφυλακής καί τήν σύστασιν Π ολιτο
φυλακής, ή ύπό τόν ταγματάρχην τοϋ Πυ
ροβολικού καί ήδη άντισυνταγματάρχην 
Μομφεράτσν Ά νδρέαν Ε λ λ η ν ικ ή  Α π ο 
στολή, ή διέπουσα τάς στρατιωτικός τής 
νήσου δυνάμεις μέχρι τής παρούσης σ τι
γμής.
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Κατά τόν έπί Κ ραβέρι προσωρινόν Κ α
νονισμόν τής Χ ωροφυλακής (νόμος 66 
■ής 8 Αύγουστου 1899) ή Χωροφυλακή τής 
νήσου αποτελεί εν Τάγμα έκ πέντε Λόχων, 
ών άνά εϊς έν έκάστω των πέντε Νομών 
Χανιών, Σφακίων, Ρεθύμνης, 'Η ρακλείου 
καί Αασηθίου.

Τό Τάγμα τούτο θά άπετελεΐτο έκ δυνά- 
μεως 1200 άνδρών, μέχρι δέ τελείας όργα- 
νώσεως τής Π ολιτοφυλακής έκ 1600, καί- 
τοι πράγματι αΰτη ουδέποτε ύπερέβη τούς 
1275 άνδρας.

Η Π ολιτοφυλακή, ούχ’ ήττον, πάντοτε 
άναβληθείσης τής συστάσεως της καθ’ 
δλην τήν οκταετή σχεδόν ιταλικήν όρ- 
γάνωσιν καί δ ιο ίκη σ ιν  ίδρύθη μόνον ύπό 
τής Ε λ λ η ν ικ ή ς  ’Α ποστολής τφ  1907, οΰ- 
τω δέ καθ’ ολην τήν δ ιο ίκ η σ ιν  τού Π ρί- 
γκιπος μόνον στρατιωτικόν Σώμα έν 
Κ ρήτη ύπήρξεν ή τελειότατα καί ένωρίς 
όργανωθεΐσα εύρωπαϊστί Κ ρητική  Χω
ροφυλακή. Ή  δύναμις αΰτη τών 1200 
άνδρών, κατενεμήθη έφ’ όλης τής νήσου 
άναλόγως.

Τών πέντε Λόχων (Μ οιραρχιώ ν) τήν 
δ ιο ίκ η σ ιν  άνέλαβον πέντεύπολοχαγοίτώ ν 
Κ αραβινοφόρων έν Κ ρήτη , φέροντες 
βαθμόν λοχαγού (μοιράρχου). Ό  Λόχος 
(Μ οιραρχία) περιλάμβανε τρεις ή τέσσα- 
ρας δ ιμοιρ ίας (Τμήματα ή Ύ πομοιραρχί- 
ας) καί 25 περίπου ’Ενωμοτίας (Σταθμούς).

Τών Υ πομοιραρχιών ή Τμημάτων—έν 
δλω 17— τήν δ ιο ίκ η σ ιν  είχον άνθυπασπι- 
σταί Κ αραβινοφ όροι, έχοντες βαθμόν 
ανθυπομοιράρχου ή καί άρχα ιότεροι ένω- 
μοτάρχαι, έχοντες βαθμόν άνθυπασπιστοϋ 
έν Κ ρήτη , τών δέ σταθμών—έν δλω 135— 
τήν δ ιο ίκ η σ ιν  ειχον ύπενωμοτάρχαι Κα- 
ραβινοφόροι. μετ’ άνωτέρου έν Κ ρήτη 
βαθμού ή καί Κ ρήτες ύπαξιωματικοί ή 
καί χωροφύλακες, άναλόγως τής σπου- 
δαιότητος τού Σταθμού.

Ή  Ιτα λ ία  ούτως άπησχόλησενέπ ί Κ ρα
βέρι έν Κ ρήτη: 1 λοχαγόν, 6 ύπολοχα- 
γούς, ήτοι πέντε δ ι’ έκάστην τών Μ οιραρ
χ ιώ ν καί ένα ώς υπασπιστήν, δσ τις κα
τόπιν, έπί Κ απρίνι, ώνομάσθη καί μοί
ραρχος, αμα τη ιδρύσει ύπ’ αύτοΰ έκτης

Μ οιρα ρχία ς— τής τού ’Επιτελείου καί 
ηδη υφισταμένης —καί 114 βαθμοφόρων 
μετά άπλών καραβινοφόρων (άνθυπασπι- 
στάς, ένώμοτάρχας, ΰπενωμοτάρχας κα- 
ραβινοφόρους).

Βραδύτερον δμως άπησχόλησεν όλι- 
γωτέρους μέχρις 60 μόνον ύπαξιωματι- 
κών περίπου, έφ όσον οί Κ ρήτες προή- 
γοντο εϊς τούς διαφόρους βαθμούς τά
χιστα, κατόπιν έξετάσεων, μετά τρίμηνον 
φοίτησ ιν εις τάς έν τφ Ά ρ χη γείω  εύδο- 
κιμως πάνυ λειτουργούσας Στρατιωτικός 
Σχολάς τών διοργανωτών. Οί διοργανω- 
ταί, ούχί βεβαίως καί ό πρώτος, προέτει- 
ναν καί τήν άνάδειξιν τών άνθυπομοιράρ- 
χων έκ Κ ρητών άνθυπ]στών, μετά τετρά- 
μηνον φοίτησ ιν εις άνωτέρας παρά τφ 
Α ρχηγείφ  Σχολάς. Ή  πρότασις ούχί 

ήττον αΰτη δέν έπραγματοποιήθη έπί 
τής πρώτης 'Αρμοστείας.

Οΰτω, ή 'Ε λληνική  ’Α ποστολή, εύ- 
ρούσα ώριμον τό ζήτημα τής προαγωγής 
εϊς ανθυπομοιράρχους, προήλθεν άμελητί 
εις τάς άναγκαίας έν τφ Σώματι προαγω-

Αίάφορα στιγμ ιό τυπα  από τήν οργά
νωση, την εκπαίδευση καί τήν Αστυνομική 
αποστολή τώ ν άνδρών τής Κ ρητικής Χ ω 
ροφυλακής πού δείχνει τόν άριστο βαθμό 
ζ !1 ή στάθμης όνος Σ ώ ματος πού επέτυχε  
απόλυτα στην αποστολή του.

)
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ύπήρξεν άδιάκοπος καί ό υπέρ τής τε
λείας παγιώσεως τής τάξεως άγών έστέ- 
φθηύπό πλήρους επιτυχίας. Κατά τήν 
αύτήν περίοδον, ή Χωροφυλακή, πλήν 
τών ειδικών αύτής καθηκόντων, ήτο έπι- 
φορτισμένη καί διά καθαρώς στρατιω
τικών βαρών, παντοειδών φρουρήσεων, 
καθ’ δ έλλειπούσης έτέρας στρατιωτικής 
έγχωρίου δυνάμεως.

’Ιδιαιτέρως έμόχθησεν ή Χωροφυλακή 
κατά τά δύο ταραχώδη έτη 1905 καί 1906, 
κατά τά όποια έκηρύχθη Οπό τών Διεθνών 
’Αρχών ό στρατιωτικός Νόμος, έφηρμό- 
σθη αυστηρά λογοκρισία καί κατηργή- 
θη πάσα άδεια όπλοφορίας, έξομοιωθεί- 
σης πρός τούτοις τής Χωροφυλακής δσον 
αφορά τάς κατ’ αύτής έπιθέσεις, πρός τόν 
Διεθνή Στρατόν.

Ή  έπιτυχής όργάνωσις τών δύο Τα
γμάτων Πολιτοφυλακής, διαπιστωθεΐσα 
έπισήμως καί διά πανηγυρικών έπιθεωρή- 
σεων, γενομένων ύπό τοΰ Ά νωτέρου Δ ιοι- 
κητού τών Διεθνών Στρατευμάτων, προε- 
κάλεσε δήλωσιν τών Δυνάμεων, ότι τά 
Διεθνή Στρατεύματα, τούτω τώ λόγω 
μέλλουσι νά έγκαταλείπωσι τήν νήσον 
έντός έτους...».

Έ ν  συνεχεία ό Μομφεράτος άναφέρει 
ό τι ή εύχή τοΰ Κ ρητικού λαού καί τό 
δίκαιον αίτημα όπως άναδειχθοϋν άξιω- 
ματικοί έκ τών κόλπων τής Κ ρητικής 
Χωροφυλακής, έξεπληρώθη, ουτω δέ 
ώνομάσθησαν διά προαγωγής, 30 Κ ρή- 
τες άνθυπομοίραρχοι καί 6 άνθυπίατροι, 
πτυχιοϋχοι τής 'Ιατρικής. Κ αί καταλήγει 
ώς άκολούθως:

« Ή  οξεία άντίληψ ις τών οπλιτών, ή 
φιλοπατρία καί ή γνώσις τής υπηρεσίας, 
έξυπηρετοϋσι σπουδαίως τήν νέαν τάξιν 
τών πραγμάτων ήτις, άπό τής κηρύξεως 
τής Ένώσεως, διατελοΰσα έν μεταβατική 
έκκρεμότητι, έχει, ώς πάντοτε, άγρυπνον 
φρουρόν τής τάξεως τήν άνταξίαν τού 
ονόματος Χωροφυλακήν, δρώοαν άπό 
έτους καί πλέον έν όνόματι τοΰ Βασιλέως 
τών Ε λλήνω ν, ώς Τμήμα Χωροφυλακής 
τού Ε λλη νικ ού  Βασιλείου έν Κρήτη».

Κατά τό έτος 1911, ώς καί κατά τό 
1912, ή δύναμις τής Κ ρητικής Χωροφυ
λακής ήτο ή άκόλουθος : Εις ’Ανώτερος 
Δ ιοικητής Χωροφυλακής καί Ταγμάτων 
Πεζικού, είς ύπασπιστής, είς διευθυντής 
Τμήματος Οικονομικού, είς διευθυντής 
Τμήματος Στρατολογίας, πέντε διοικηταί 
Ύ πομοιραρχιώ ν, ένδεκα διοικηταί Τμη
μάτων, είς άξιωματικός είς τό Τμήμα 
’Ασφαλείας, είς είς τό Τμήμα Στρατολο
γίας, είς διο ικητής έφιππου ούλαμοΰ, εις 
προϊστάμενος φυλακών Ίτζεδίν, εις δ ιο ι
κητής Σχολείου Χωροφυλακής, είς είς 
τήν Μ ουσικήν, πέντε άνθυπίατροι, είς 
είς τάς Μ οιραρχίας, εις διευθυντής 
Φαρμακείου, είς διερμηνεύς. "Ητοι έν 
συνόλω 45 άξιωματικοί, 50 άνθυπασπι- 
σταί, 132 ένωμοτάρχαι 97 ύπενωμοτάρχαι 
1067 χωροφύλακες καί 25 μαθητευόμενοι 
ή δόκιμοι.

Κατά τήν αύτήν ώς άνω περίοδον 
ώνομάσθησαν άνθυπομοίραρχοι οί κά
τωθι Κρήτες, πολλοί τών όποιων κατέ
λαβαν άργότερα άνωτέρας καί άνωτάτας 
θέσεις είς τήν ιεραρχίαν τής Ε λλ η ν ικ ή ς 
Χωροφυλακής :

Βούρος Γεώργιος, Ά νδρουλάκης Ά ν- 
δρέας, Σαρρής Εύάγγελος, Κοκκαλάς 
Δημ., Χατζηϊωάννου Ά λ έξ ., Ν ικηφορά- 
κης Ν ικηφ., Μ πριλλάκης Ζαχ., Μουργι- 
νάκης Ή λ ., Μ υλωνογιάννης Μ ιν.,

«Κατά τήν μακράν ταύτην περίοδον, ή 
εύεργετική δράσις τής Χωροφυλακής

γάς, τό πρώτον μέν κατ’ έκλογήν, συμφώ- 
νω; πρός Διάταγμα, άναστείλαν προσωρι
νούς τήν ίσχύν τών έν τώ Σώματι Κ ανονι
σμών, άκολούθως δέ καί κατόπιν έξετά- 
σεων, συμφώνως πρός ειδικόν Διάταγμα.».

Ό  ’Α ρχηγός τής Κ ρητικής Χωροφυλα
κής, Ά ντισυνταγματάρχης Α. Μομφερά
τος, άναφερόμενος έν συνεχείμ είς τήν 
δράσιν τού Σώματος, ύπεγράμμιζε τά 
λίαν ικανοποιητικά αποτελέσματα πού 
είχε τό μέτρον τής έκτοπίσεως τών ύπο
πτων, φαυλοβίων καί έπικινδύνων άτόμων 
ύπό τών ξένων Ναυάρχων, ώς καί έκεϊνο 
τής άπαγορεύσεως τής όπλοφορίας άτινα 
έδημιούργησαν είς τήν ύπαιθρον καί είς 
τάς πόλεις κατάστασιν ήσυχίας καί εύνο- 
μίας, ή όποια διήρκεσεν έπί όκτώ συνεχή 
έτη.

Περαιτέρω, ό Ά ντισυνταγματάρχης 
Μομφεράτος είς τό άρθρον του έτόνιζε 
τά άκόλουθα:

Βογιατζάκης Έ μμ ., Π όρταλης Γ., Διαλυ- 
νάς Έ μμ ., Σαρρής Ί .,  Ά νδρουλάκης 
Έ μμ., Κ ατσιγιαννάκης Έ μμ., Μαυρι- 
κάκης Γεώργ., Παπαδάκης Ίωάν., Σκου- 
λούδης Δημ., Δαρατσιανός Γ., Γιουλούν- 
τας Γ., Πατεράκης Κ ., Παυλίδης Έμμ. 
Κ αλοχριστιανάκης Γ., Γιαμαλάκης Έμμ. 
Μ ιαούλης Ν. Σεισάκης Ί.,Τ σακαλόπου- 
λος Περ. καί Μ έλλης Ίωάν.

Τήν 29 Σεπτεμβρίου 1908, οπότε ή 
Κ ρήτη έκήρυξε τήν ένωσίν της μετά 
τήςΜ ητρός Ε λλά δος, τό Ά ρχη γεΐο ν  τής 
Κ ρητικής Χωροφυλακής κατηργήθη καί 
ίδρύθη Ά νω τέρα Δ ιοίκησ ις Χωροφυλα
κής, ή όποια ύπετίθετο ότι έξηρτάτο άπό 
τό έν Ά θή να ις  Ά ρχη γεΐον  Χωρ]κής.

Ό  Ά ντ. Σπηλιωτόπουλος είς τό βι- 
βλίον του «Ιστορία  τού Ε λλη νοτουρ κ ι
κού πολέμου » (σελ. 175) γράφει τά άκό
λουθα διά τήν σύστασιν τής πρώτης Χωρο
φυλακής είς τήν Κ ρήτην κατά τό έτος 
1897:

«. . . Μετά τήν δημοσίευσιν τού δ ια 
τάγματος δΓ ού ώρίζετο ή 19 Φεβρουά
ριου (1897) ώς ήμέρα έκλογής τών πλη
ρεξουσίων διά τήν Κ ρητικήν Συνέλευσιν, 
ό Γενικός Δ ιοικητής παρέστησεν είς τήν 
Πύλην καί είς τούς άντιπροσώπους τών 
Μεγ. Δυνάμεων τό έπεϊγον τού καταρτι
σμού τής Κ ρητικής Χωροφυλακής, ής 
άνευ, άδύνατος ήτο νά συγκρατηθή ή 
δημοσία τάξις έν τή νήσω. Τήν άνάγκην 
ταύτην έβλεπον προφανώς καί οί έν 
Χ ανίοις κατελθόντες Στρατιωτικοί άκό- 
λουθοι, έξ ών ό τής Ρωσίας Πετκώφ, 
άνεχώρησενέσπευσμένως εις Κωνσταντι- 
νούπολιν ΐνα ένεργήση έπί τούτου. 
Πράγματι δέ, έντός τού πρώτου δεκαημέ
ρου τοΰ ’Ιανουάριου, ό Σουλτάνος άπε- 
δέχθη τό σχέδιον τής όργανώσεως τής 
Κ ρητικής Χωροφυλακής, τό ύποβληθέν 
αύτώ ύπό τών πρεσβευτών, άλλ’ ύπό τόν 
όρον τής προσωρινότητος, όσον άφορά 
τήν είς τό Σώμα κατάταξιν τών ξένων. 
Διετάχθη δέ ή στρατολογία 80Μαυροβου- 
νίων, διορισθέντος Α ρχη γού  τής Κ ρη
τικής Χωροφυλακής τοΰ Ά γγλ ο υ  συν
ταγματάρχου Μπ’όρ, γνώστου τής Ε λ 
ληνικής, όστις έχρημάτισεν έπί δεκαε
τίαν Α ρ χη γό ς  τής Χωροφυλακής έν 
Κύπρω . . .».

ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΚΛΙΜΑΞ ΕΝ ΤΗ Κ ΡΗ 
ΤΙΚΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ: Χωροφύλαξ—
δεκανεύς, ύπενωμοτάρχης—λοχίας, ένω- 
μοτάρχης—έπιλοχίας, άνθυπασπιστής— 
άνθυπασπιστής, άνθυπομοίραρχος—άνθυ- 
πολοχαγός.

Ό  βαθμός τοΰ άνθυπομοιράρχου ήτο 
ό άνώτερος άπονεμηθείς εις τούς άνδρας 
τού Σώματος.

ΣΤΟΛΑΙ: Οί πρώτοι χωροφύλακες καί 
ύπαξιωματικοί έφερον έκαστος τό ένδυμα 
τού τόπου των. Μετά τήν μόνιμον όργά- 
νωσιν τού Σώματος, καθωρίσθησαν στο- 
λαί ύπηρεσίας καί παρατάξεως, ώς άκο
λούθως: Υ πηρεσ ίας: βράκα καί άμπέ- 
χωνον μετά πηληκίου έξ άστραχάν, ζώνη 
καί ύποδήματα. Παρατάξεως : διά τούς 
χωροφύλακας βράκα, διά δέ τούς ύπα- 
ξιωματικούς σαλβάρι άπό τσόχαν χρώ
ματος βαθυκυάνου μετά παραρραμάτων 
έξ έρέας χρώματος πορφυρού καί τρία 
σειρίτια .

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΤΕΝΙΑΔΗΣ
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A. M I C H E L ,  ' Α σ τ ρ ο ν ό μ ο υ .  
Δημοσιεύεται με την συγκατάθεση τού περιοδικού «ΑΚΤΙΝΕΣ»

Ο ταν, τον ’Ιούλιο, τοΰ 1976, 
ό διευθυντής του σχεδίου Βί- 
κιγκ ανήγγειλε δτι ή πρώτη 

άπό τις δύο μηχανές έτοποθε- 
τηθη χωρίς βλάβη στην έπιφάνεια 
τοΰ ’Άρεως, αύτος 6 άξιος άνθρωπος 
εςεσπασε σε λυγμούς μπροστά στους 
δημοσιογράφους, πού ήρθαν για τα 
νέα.

’Από τότε, μέσα στήν γενική αδια
φορία, τό γεγονός, τό πιο ένδιαφέρον 
της ιστορίας άναπτύσσει τα επεισό
διά του καλά προγραμματισμένα. 
Βρίσκομε απο καιρού εις καιρόν 
κάποια ήχώ στον τύπο, στην 4η 
σελίδα, άνάμεσα στις διάφορες έκ- 
πληξεις. «Είμαι κατάπληκτος», 
μοΰ γράφει ό A R T H U R  KOES- 
T L E R  . Καί υπάρχει λόγος.

Ποιά είναι, πράγματι, ή έπιχεί- 
ρησις;

Είναι πολύ απλό, καί, γ ι’ αύτούς 
πού τδχουν σκεφθή —δπως οί δη
μιουργοί τοΰ Βίκιγκ, δπως ό ΚΟ- 
E S T L E R -,είναι τό πνευματικό μέλ
λον της άνθρωπότητος, πού παίζεται 
έκεϊ κάτω, σέ μιά έρημο άπό σω
ρούς λίθων καί ερυθρωπής άμμου, 
350 έκατομ. χιλιόμετρα άπό τον 
πλανητη μας. Τό μικρό έργαστήριο 
τοΰ Βίκιγκ, μεγάλο σάν μιά βαλί
τσα, άλλά πού έκόστισε 50 δισεκα
τομμύρια παλαιών φράγκων, ίσως 
μάς πή δτι ή σκέψις πού ως τώρα 
εθεωρεϊτο ώς προνόμιο τοΰ ανθρώ
που, είναι στήν πραγματικότητα έξ
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ίσου κοινή στο σόμπαν, όπως ένας 
κόκκος άμμου στήν Σαχάρα. "Αν 
είναι αυτό, εκείνο που μάς διδάσκει 
τό μικρό έργαστήριο, τί άναθεώρη- 
σις παταγώδης! Τι αλλαγή στήν 
θεώρηση! Καί αν άκόμη δεν είναι 
αύτό —δηλαδή αν άποδειχθή δτι 
τελικά ή ζωή δεν ύπάρχει στον ’Άρη

όμως, εν πάση περιπτώσει, τό 
μέλλον των άνθρώπων έ'χει άλλάξει. 
Θαυμάζω τήν άσυνειδησία των, πού 
καια το καλοκαίρι του 1976 ήσαν 
ικανοί να σκεφθουν άλλο πράγμα.

Ά ς  άντιμετωπίσωμε τις δύο πε
ριπτώσεις καί κατ’ άρχήν δτι ό "Α
ρης είναι ένα άστρο έξ ίσου νεκρό 
μέ τήν Σελήνη.

Μέσα στο πλαίσιο των τεχνολο
γικών μας πιθανοτήτων (δχι μόνον 
αυτών, πού ύφίστανται, άλλά καί 
αύτών, πού ή έπιστήμη μας έπιτρέ- 
πεί νά φαντασθοΰμε), ό Ά ρης είναι 
καί γιά γενεές άκόμη τό μόνο άστρο, 
όπου έχουμε την ελπίδα νά άνακα- 
λυψωμε ένα άλλο ζωντανό σύμπαν. 
’Εάν τίποτε δέν βρεθή στον Ά ρη, 
πρέπει νά άναμείνωμε αιώνες ή ίσως 
καί εκατομμύρια χρόνια, προτοΰ 
μαθωμε αν η Γη καί ό άνθρωπος εί
ναι μοναδικοί. Διότι μέσα στο δικό- 
μας ήλιακό σύστημα, έκτος άπό τή 
Γη, ό Ά ρης μόνος είναι ί σ ω ς

ικανός νά έ'χη παραγάγει τήν ζωή, η 
νά τήν έ'χη δεχθή. Οί άλλοι πλανήτες 
είναι ακατάλληλοι νά αναπτύξουν 
μια σύνθετη οργανική χημεία, υλικό 
υπόστρωμα τής ζωής.

Τό νά μήν^έχη βρεθή τίποτε πάνω 
στον Ά ρη, οδηγεί στο νά άναβάλ- 
λ“ Γε „τ4ν ένδεχομένη άνακάλυψι 
μιας άλλης ζωής σ ενα άόριστο 
μέλλον, γιατί είναι έξ ίσου αδύνατο 
στήν φυσική μας νά συλλάβη τά μη
χανήματα τά κατάλληλα γιά μιά 
τέτοια άνακάλυψι, άκόμη καί στο 
πιο κοντινο μας άστρο. Μοιάζει σάν 
να θέλωμε νά διασχίσωμε σείς καί 
εγω τον Ειρηνικό Ωκεανό κολυμπών
τας. Ό  υπολογισμός δείχνει δτι μιά 
ρουκέττα ικανή νά πάη έ'ως αύτό 
το άστρο, το Αλφα τοΰ Κενταύρου, 
ώφειλε νά είχε μία μάζα δυναμένη 
νά συγκριθή μέ τής Γής, καί τό 
ταξίδι νά διαρκοΰσε εκατομμύρια 
χρονιά. Ακόμη κι αν θυσιάζαμε 
ολους τους πορους τής άνθρωπότητος 
σ αυτήν την παράλογη έπιχείρησι, 
καί νά τήν έπιτυγχάναμε, ή άπάντη- 
σις, ίσως νάταν άρνητική. Δέν θά- 
ταν γνωστή παρά στο τέλος μακρών 
αιώνων.
) Αυτές οι οικτρές βεβαιότητες 
άπορρέουν άπό στοιχειώδεις υπολο
γισμούς στηριγμένους στις πιο βέ-



βαιες γνώσεις μας! άναλογία μαζών, 
ίσότης δράσεως καί άντιδράσεως, 
σχέσεις μάζης καί ένεργείας, εξι
σώσεις τοΰ LORENTZ. 
Μπορούμε, βεβαίως, νά άντιτείνω- 
με δτι αυτές οί γνώσεις θά ξεπερα- 
σθοΰν καί άναποφεύκτως θά ξεπε- 
ρασθοϋν. ’Αλλά παράκαμψις των 
εμποδίων, πού μόλις κατωνό.μ,ασα, 
υποθέτει μίαν τελείαν άνανέωσιν του 
έπιστημονικοΰ οικοδομήματος τοΰ 
κατασκευασμένου άπό την εποχή 
τοΰ Γαλιλαίου. Δηλαδή αιώνες σκέ- 
ψεως καί πειραματισμού, ίσως μιά 
αληθινή μεταμόρφωσι τού πνεύματος.

Βλέπουμε πώς άν τίποτε δεν 
υπάρχει στον ’’Αρη, οί ερχόμενοι 
αιώνες θά στιγματισθοϋν άπό μιά 
συνείδηση δλο καί πιο έπαχθή τής 
μοναξιάς μας σ’ ένα σόμπαν δλο καί 
περισσότερο ύπέρμετρο.

Φυσικά τά θρησκευτικά πνεύματα 
θά ύποφέρουν καλύτερα αύτήν τήν 
μοναξιά. ’Αλλά καλώ τον άναγνώ- 
στη νά σκεφθή μιά σύμπτωσι, πού 
δέν θεωρώ τυχαία, άλλά άντιθέτως 
πιστεύω σημαντική, ας πούμε τήν 
λέξι, προνοιακή: είναι τή στιγμή 
μάλιστα πού οί άνθρωποι συνειδητο
ποιούν τήν τρομακτική έκτασι τής 
φύσεως, δπου χάνουν κάθε πίστι. 
'Οποιοσδήποτε συχνάζει στο σοφό 
κέντρο αισθάνεται κάποτε, καί δλο 
καί συχνότερα τήν νεύρωσι τής μο
ναξιάς καί τής έγκαταλείψεως, πού 
γεννάται άπο τήν επιστημονική γνώ-

σι. Γλιστρώντας άπο το σοφό κέντρο 
αύτή ή νεύρωσις δέν μπορεί παρά 
νά είσβάλη σ’ ολόκληρη τήν άνθρω- 
πότητα. 'Η  βόμβα, ή μόλυνσις καί 
τά λοιπά δέν άπειλοΰν παρά τά σώ
ματά μας.

’Αλλά τό ίδιο τό πνεύμα τής άν- 
θρωπότητος απειλείται άπό τήν άπελ- 
πισία καί τήν τρέλλα. Θά μπορούσα 
νά παραθέσω εδώ βολιδοσκοπήσεις 
καί γεγονότα συγκεντρωμένα άπό 
τούς σοφούς πού σπουδάζουν τά 
στοιχεία τοΰ Σύμπαντος καί πού 
δείχνουν δτι ή άνθρώπινη μάζα δλο 
καί περισσότερο ενοχλείται άπό 
τήν μοναξιά της σ’ ενα μικρό χαμέ
νο πλανήτη. Έάν τίποτε δέν έ'ρχεται 
νά σώσει τήν φαντασία της γ ι’ αυ
τήν τήν μοναξιά, πρέπει νά άντιμε- 
τωπίσωμε ενα μέλλον πλήρους 
συγχύσεως πνευματικής, καί τις 
συνέπειές του.

’Αντί τούτου, ή ένδεχομένη άνακά- 
λυψις μιάς άλλης ζωής στον ’Άρη θά 
άλλαζε τό πάν. Ξέρω, γιατί γνωρίζω 
πολλούς, δτι οί πραγματοποιήσαν- 

τες τον Βίκιγκ δέν σκέπτονται παρά 
αύτό. Γνωρίζοντας δ,τι γνωρίζομε 
γιά τήν ζωή —δτι άμα τή έμφανίσει 
της έξελίσσεται προς τό πολυσύνθετο 
—ένα άπλό βακτηρίδιο άρειο θά 

έδινε τήν αιφνίδια βεβαιότητα δτι ή 
ζωή είναι φαινόμενον τοΰ σύμπαντος. 
Διότι ό ’Άρης δέν είναι παρά άφιλό- 
ξενος καί εχθρικός πλανήτης. Μέχρις 
εδώ δέν έχουμε παρά πιθανότητες

Φωτογραφία τής άγονης καί αφιλό
ξενης κόκκινης επιφάνειας τοΰ  ’Ά ρ η  πού 
εστειλε τό διαστημόπλοιο Β ίκ ιγκ

ύπάρξεως ζωής στο σύμπαν. 'Υπό
νοιες πολύ ισχυρές χωρίς άμφιβολία, 
άκόμη ίσως καί ένα είδος θεωρητι
κής βεβαιότητος.

’Άν ή ζωή ένεφανίσθη σ’ ένα τέ
τοιο κέντρο δπως είναι τό άρειο, 
αύτό δείχνει τήν αύτοματή της έκ- 
κόλαψι σέ μιά άπειρία πλανητών. 
Ά πό «θαύματος σχεδόν άμέτρως 
άπιθάνου» (Monod), έγινε ένα στα
τιστικό γεγονός, καί τό ύλικό σύμπαν 
άποκαλύπτει άμέσως αύτήν τήν 
σκοπιμότητα πού ή καρδιά μας 
υποψιάζεται. Παύει νά είναι αύτή 
ή φρικτή έρημος, ή άποκαλυφθεΐσα 
άπό τήν άστρονομία, δπου τό ευ- 
θραστο σώμα μας, αισθάνεται άπεί- 
ρως έγκαταλελειμμένο. Δύο σύμπαν- 
τα ζώντα γύρω άπό τό ίδιο άστρο, 
αύτό δίνει τήν ουσία στις μυριάδες 
τών άστρων.

’Αλλά ίσως καί νά μήν ύπάρχη τί
ποτε στον Άρη. Τώρα, πού γράφω 
αύτές τις γραμμές, δέν είμαστε 
άκόμη σίγουροι γιά τίποτε. Κατα
λαβαίνουμε τήν άνυπομονησία τών 
σοφών τής Πασαδένας; Καί γιατί ένας 
άπ’ αύτούς δέν μπόρεσε νά συγκρα- 
τήση τά δάκρυά του, όταν έδέχθη 
τά πρώτα σήματα άπό τό Βίκιγκ I; 
Πιο εύκολα νοιώθω αυτόν τον σοφό 
άπό τήν τύφλωσι τών εφημερίδων.
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Β Ρ Η ΣΕΕΚ Ν
Έ ν α α π ό  τά  π α ρ ά ξ ε ν α  φ α ι ν ό μ ε ν α  τ ή ς  ε π ο χ ή ς  μας.

Τού Παν. ’Αρχιμανδρίτου κ. Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ  Κα

hva άπό τά παράξενα φαινόμενα τής εποχή; μα; 
είναι η βιομηχανία των θρησκειών. Χρησιμοποιοϋμεν 
τβίι[, «βιομηχανία» όχι τνχαϊα και μεταφοοικά,
ά/.λ ενσυνείδητα και κυριολεκτικά. "Οποιο; παρακο
λουθεί συστηματικά τον τύπον, τά περιοδικά, τά βιβλία 
και πολλά; δημοσία; σννεντεύξεις, δηλώσει; καί εκ
δηλώσει;, διαπιστώνει οτι ει; την χώραν μα; ανθεί 
και ακμα^ει μια βιομηχανία παραγωγή; διαφόρων 
θρησκειών και παραθρησκειών, προ; ίκανοποίησιν τών 
μεταφυσικών ανησυχιών και ψυχικών άναγκών τοϋ 
ανθρώπου. Κάθε ανθρώπου. Ολ.ων τών ηλικιών καί ό
λων τών' τάξεων. Οχι μόνον μια; μερίδο; άνθρώπων, 
αγράμματων, αμόρφωτων, θυμάτων ίσιο; τή; άγνοια; 
και τή , πλάνη;, αλλ ανθρώπων καί τή; ανώτερα; κοι
νωνικής και μορφωτική; στάθμης, χωρίς νά έχουν κα- 
νενα ελαφρυντικον. Βεβαίως, πολλά άπό τά φαινόμενα 
αυτά τών λαθροβίων θρησκευτικών συστημάτων είναι 
τυχοδιωκτικά καί άγνρτικά, άλλά παρουσιάζονται με 
τέτοιαν επενδνσιν, οργανωοιν και προβολ.ήν, ώστε νά 
σημειώνουν καταπληκτικήν διάδοση' καί επιτυχίαν. 
Οπου υπάρχει ;ΐ]τησι; υπάρχει καί προσφοοά. Δεν υ

πάρχει αμφιβολία ότι ή πρώτη ϋλη καί ή βάσι; τοϋ 
φαινομένου αυτού είναι θρησκευτική, διότι ώ; άφετη- 
ρια έχει την ψυχήν τοϋ ανθρώπου καί τέρμα τον Θεόν. 
Κάποιον, τέλος πάντων, Θεόν. ’Ά σχετα , άν δεν όδη-. 
γε ί ποτέ ει; αυτόν. Βέβαιους, το φαινόμενον αυτό δεν εί
ναι κάτι τό νέον. Καί δεν είναι τίποτε άλλο, παοά ό αί- 
ojvio;  πόθο; τοϋ άνθρώπου νά νπερπηδήση τά υλικά φαι
νόμενα καί να διείσδυση εί; τον μυστικόν καί άγνωστον 
κόσμον τοϋ πνεύματος. Είναι, ίσως, καί αυτό τό όποιον 
ύ μέγιστο; ψυχοανατόμο; ιερό; Αυγουστίνο; (354— 
430), διεκήρυξε, διά λογαριασμόν όλων τών άνθοώ- 
πων καί' δλονν τιον εποχών: «Κύριε, άνήσνχο; είναι 
η καρδιά μου, έω; ϋτου έπιστρέψη καί άναπαυθή εί; 
Εσένα». ~ημερα, λ.οιπον, ό άνθρωπο; είναι πολ.ύ άν)μ 

συχος. Διότι τοϋ λείπει ό ά/.ηθινό; Θεός.

Μ ια  άλλη< διαπίστοοσι; είναι οτι ή βιομηχανία αυ
τή παρουσιάζει πάντοτε νέα μοντέλα θρησκεία;. “Αν
θρωποι επιτήδειοι και σκοτεινοί μηχανισμοί εκμεταλ
λεύονται την έμφυτη θρησκευτικήν τάσιν τοϋ άνθοώ- 
πον, την άγνοιαν καί τήν εύπιστίαν τοϋ λαοϋ, την άγω- 
νιαν και τον ενθουσιασμόν τή; νεότητος καί διαστοέ- 
φοντε, την πείναν και δίψαν τοϋ άνθρώπου διά τον α
ληθινόν Θεόν, έπινοοϋν καί προσφέρουν διάφορα θεο- 
σοφικΛ καί μυστικιστικά συστήματα. Τά συστήματα 
αυτα, εγχώρια η επιστημονικά, άρχίζουι άπό τήν πλέον 
λαϊκήν μορφήν, καφετζοϋδες, χαρτορίχτρες κλπ.,
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καί φθάνουν μέχρι τήν «ψυχανάλυσιν». Μαγεία, μαν 
τεία, μαγγανεία, γιόγκα, ίνδοφιλόσοφοι, μέντιουμ, ά- 
στρολόγοι, έξορκισταί, μελλοντολόγοι, πνευματιαταί, 
όραματίστριαι, ψυχοθεοαπευταί, σατανισταί καί άλλοι 
πολλοί τσαρλατάνοι καί άδίστακτοι έκμεταλλευταί τή; 
ανθρώπινη; αδυναμίας, άποτελ.οϋν ολόκληρη στοατιά 
καί λυμαίνονται τήν κοινωνίαν. Ά ν  καί δεν υπάρχουν 
επίσημα στοιχεία, έν τούτοι;, αυστηροί δημοσιογραφι
κοί έρευναι μά; πληροφορούν ότι μόνον εις τήν πεοιο- 
χήν τή; πρωτευούσης, με δέκα ιερά; Μητροπόλειςκαί 
χιλίου; εξήντα. (1.060) Ιερείς, άπό τού; όποιους οί 
πεντακόσιοι είκοσι (520), πτυχιοϋχοι τή; Θεολογία;, 
υπάρχουν 12.000 μάντεις, έξορκισταί κλπ., όργανωμέ- 
νοί' εί; 30 εταιρία; καί σωματεία, με ειδικά; σχολά; 
και πολλούς σπουδαστας, ει; του; οποίου; χοοηγείται 
καί ειδικόν δίπ/.ωμα έναντι 20.000 δραχμών. Δηλαδή 
δεκαπλάσια ή δύναμι; τή; παραθρησκεία; άπό τήν 
επίσημον θρησκείαν. Είναι νά φρίττη κανείς διά τήν 
κατάπτονσιν καί παλινδρόμησιν τοϋ άνθοοιπου... Κατά 
τον Ιανουάριον τοϋ 1978, υπό τήν προεδρίαν τοϋ 'Υ 
πουργού Δημοσία; Τάξεως, έπραγματοποιήθη ειδική 
σύσκεψι; υπηρεσιακών παραγόντων, προ; έξέτασιν τοϋ 
όλου θέματος, το όποιον, βέβαιον;, αφορά καί τήν ’Ε κ
κλησίαν.^ Διότι, κατά βάσιν είναι πνευματικόν καί θοη- 
σκευτικόν, δηλ. άναφέρεται ει; τήν πνευματικήν καί 
ηθικήν σφαίραν τοϋ άνθρώπου.

Είπαμε ότι η προντη και βασική ϋλ.η τονν φαινο
μένων αυτών είναι θρτ]σκευτικ}]. Οχι όμως πάντοτε. 
Διότι, εφόσον πρόκειται περί εμπορεύματος καί έκμε- 
ταλλεύσειο; τή; ευπιστία; τοϋ άνθρώπου, εφαρμόζονται 
ολ.αι αι μέθοδοι τοϋ λαθρεμπορίου και οι κανόνες τής 
απάτης. Συχνά άναμιγνύονται καί με πολιτικοϊδεολο- 
γικα δόγματα (μαρξισμό;, μαοϊσμό; κλπ.), μέ επιστη
μονικά, θειορια; (διαστημικά και εξωγιμνα όντα) καί 
άλλα; φι/.οσοφικά; θεωρία; (μετεμψύχοεσι; κλπ.), διά 
νά προσελκύσουν ευρύτερα λαϊκά στρώματα καί νά ε
πηρεάσουν βαθύτερα τού; οπαδού; τοη·. "Ολοι οί εκ
πρόσωποι τών «θρησκειονν » αυτών υπόσχονται καί προσ
φέρουν εί; τήν πιστήν πελατείαν τετν έναν «νέον νόη
μα ~,ωής, απελ.ευθερωσιν τή; ποοσωπικότητος, έλ.πίδα 
είς τού; άπε/.πισμένους, θεραπείαν εί; τού; κοινωνικά 
και ηθικά τραυματισμένους, λύτρο>σιν εί; τού; ψυχικά 
αλυτρώτους, πρύγνωσιν τοϋ μέλλοντος, άποκάλ.υψιν 
τών μυστικών τή; μιοίρας, προσέγγιση> τοϋ Θεού» καί 
όλα όσα απετυχαν μέχρι σίδερα νά προσφέοουν ολ.αι 
αί θρησκεϊαι τοϋ κόσμου, μηδέ τοϋ χριστιανισμού έξαι- 
ρουμένου. Ετσι θά επε/.θη ή λ.υτρωσι; καί ή κάθαοσις



τής ψυχής καί ό εξαγνισμός της από την ένοχήν, τό 
άγχος τοϋ σέξ, τό αλκοόλ, τον ήδονισμόν, τα ναρκωτι
κά κλπ. "Ολα αυτά, βεβαίως, αν καί άποτελοϋν χίμαι
ραν, φαντασιοκοπίαν καί αυταπάτην, εν τούτοις συνδέ
ονται με τεράστια καί αθέμιτα οικονομικά συμφέροντα, 
άλλα καί μεγάλας δαπάνας, τάς όποιας καταβάλλουν 
οι πιστοί—θύματα των θρησκειών αυτών. Πρόκειται 
δηλ. περί έσχάτης καταπτώσεως καί ύποδουλώσεως 
τοϋ ανθρώπου...

Πώς θά έξηγήσωμεν όμως τό φαινόμενον αυτό καί 
ποιαν λύσιν θά προτείνωμεν; Καί, έν πρώτοις, πώς θά 
τό χαρακτηρίσω μ εν; Θετικόν, αρνητικόν, ή άδιάφο- 
ρον κάί ουδέτερον; Πρέπει νά όμολογήσωμεν δτι τό 
φαινόμενον αυτό είναι αρνητικόν. ’Επί πλέον δέ καί 
επικίνδυνον καί άνησυχητ ικόν. Δεν πρέπει νά λέγω μεν 
δτι μπάρα είναι καί θά περάση. Μία μπάρα περνάει 
βεβαίως, άλλ’ ακολουθεί άλλη, καί άλλη, καί κάθε μία 
άφίνει πίσω της ερείπια καί χαλΑσματα. Είναι, επί
σης, σκοταδιστικόν καί αντικοινωνικόν. Διότι απο
προσανατολίζει καί άποβλακώψίμ τον άνθρωπον καί τον 
καθηλώνει εις πρωτάγονα επίπεδα σκέψεως καί πί- 
στεοος. Είναι καί αντικοινωνικόν, διότι, μέσω τών 
θρησκεντικϊον αυτών αιρέσεων, επιδιώκονται πολλάκις 
καί προωθούνται διάφοροι αντικοινωνικοί σκοποί, 
όπως ή στρατολογία οπαδών, ή άλιεία θυμάτων προς 
έκμετάλλευσιν, ή διάβρωσις τών εθνικών καί κοινω
νικών θεσμών κ.λπ. Με τά διάφορα «σχολεία» των, 
την απόκρυφη διδασκαλίαν των καί τά οργανωμένα 
τελετουργικά καί μυσταγωγικό μουσικά προγράμμα τά 
των επιφέρουν ηθικήν έξουθένωσιν καί μαζοποίησιν 
τών οπαδών των. "Ετσι, αί θρησκευτικοί ανταί αιρέ
σεις, μέ τάς έξωτερικάς καί γοητευτικάς μεταμφιέσεις 
των, εξασφαλίζουν πλήρη άφοσίωσιν καί έλεγχον τών 
οπαδών των. Μία πρόχειρη περιγραφή τοϋ πειθαρχι
κού των συστήματος μας παρουσιάζει την έξης γενι
κή! εικόνα: 1) 'Η  θρησκεία —αίρεσις διαθέτει πάν
τοτε κάποιον αρχηγόν, ό οποίος είναι έκφρασις καί 
ένσάρκωσις τοϋ μεσαία. 2) Τά μέλη πρέπει νά πει
θαρχούν τυφλά, χωρίς δικαίωμα ελέγχου καί κριτικής. 
3) ’Επιβολή πλήρους άπασχολήοεως εις τά μέλη καί 
άνάθεσις ενεργού ρόλου καί δράσεως. 4) ’Υποχρεωτική 
καταβολ.ή χρημάτων καί άσκησις προπαγάνδας. 5) 
’Αποπροσανατολισμός καί νποδονλωσις τοϋ άνθριο- 
που εις άποκρυφιστικά συστήματα (πρωτόγονα,
μεσαιωνικά καί ανατολίτικα). 6) Καταπολέμησις τοϋ 
θρησκευτικού κατεστημένου καί άπελευθέρωσις από 
την ήθικήν καί κοινωνικήν καταπίεσιν. . . Δηλ.αδή, 
άθλιό της καί έξα χρείωσις τοϋ ανθρώπου. .

Μετά τάς ανωτέρω διαπιστώσεις, ποιαν λύσιν θά 
προτείνωμεν; Ποιαν θεραπείαν θά νποδείξωμεν καί 
ποια μέτρα; Κατ’ αρχήν πρέπει νά τονισθή δτι τό πρό
βλημα δεν αφορά μόνον τήν ’Εκκλησίαν. Κακώς έχο- 
μεν τήν άντίληψιν δτι δι δλα αυτά καί τά παρόμοια 
θέματα άρμοδία είναι μόνον ή ’Εκκλησία. Διότι τό 
θέμα δεν είναι καθαρώς, ούτε ύγειώς, θρησκευτικόν. 
Εις άλλα κράτη ξεσηκιόνονται, διαμαρτύρονται καί 
αντιδρούν αποφασιστικά όλ.οι οι παράγοντες τής κοι
νωνίας. Σύλλογοι γονέων, μορφωτικά σοοματεία, πνευ
ματικά Ιδρύματα καί άλλοι παράγοντες κινητοποι
ούνται άμέοως καί λαμβάνουν αποφασιστικήν θέσιν 
καί επιφέρουν άμεσα θετικά αποτελέσματα. Εις τήν

χώραν μας γίνεται κάτι άλλο: Μόλ.ις ένας ευσεβής 
νέος ή νέα μεταβή εις κάποιαν Μονήν διά νά άφιερωθή 
εις τήν ’Εκκλησίαν. έστω καί ιος δόκιμος, αμέσως 
κινητοποιούνται δλοι οι κοινωνικοί καί υπηρεσιακοί 
παράγοντες διά νά άποτρέψονι τό γεγονός, ώοάν νά 
έπρόκειτο περί δημοσίου κινδύνου. . . ’Ενώ καθημε
ρινώς, δεκάδες νέοι καί νέες έμπλ.έκονται εις τά δίκτυα 
σκοτεινών παραθρησκευτικών αιρέσεων καί παγιδεύον
ται εις τά άνδρα τοον απατεώνων, καί ή μόνη άντ ίδοασις 
τής κοινωνίας είναι ή έπίκλησις τοϋ ατομικού δικαιώ- 
ματος καί ό σεβασμός τής προσωπικής έλ.ευθερίας. 
Τό θέμα λοιπόν, δεν είναι μόνον θρησκευτικόν καί δεν 
αφορά μόνον τήν ’Εκκλησίαν. Είναι γενικώτέρα πνευ
ματικόν καί παιδευτικόν καί αφορά τήν μόρφωση·, 
τήν άγωγήν καί τον πολιτισμόν τής νεολαίας καί τήν 
προστασίαν γενικώτερα τής κοινωνίας. Κάθε άνθρωπος, 
ο όποιος διαθέτει στοιχειώδη συνείδηση> όλ.ότητος καί 
κοινωνικής ευθύνης, είναι υπεύθυνος και αρμόδιος διά 
τήν καταπολέμησην τής μάστιγος τών σκοτεινών αυτών 
αιρέσεων καί όλων τών μηδενιστικών συστημάτων.

Δεν υπάρχει αμφιβολία δτι τον πρώτον λόγον διά 
τήν καταπολέμησην τής βιομηχανίας τών θρησκειών 
τον έχει ή ’Εκκλησία. Αυτή διαθέτει τά πνευματικά 
όπλα τής αλήθειας καί τού φωτός. Τής σωτηρίας καί 
τής λντρώσεως τοϋ ανθρώπου. Δεν αρκεί όμως ή 
καταπολέμησις τοϋ σκότους, τοϋ ψεύδους καί τής 
πλάνης. Χρειάζεται, προ παντός, ή προσφορά τοϋ 
φωτός καί τής άληθείας. Διότι ό άνθρωπος ποθεί πάν
τοτε τό φώς καί τήν άλιήθειαν. ’Ασχέτως αν παρασύ- 
ρεται καί τήν αναζητεί εις πρωτόγονα συστήματα 
μαγείας, δεισιδαιμονίας καί ειδωλολατρίας. Μήπως 
όμως ή στροφή τοϋ ανθρώπου προς άλλα θρησκευτικά 
σχήματα σημαίνει ανεπάρκειαν καί αδυναμίαν τοϋ 
χριστιανισμού προς ικανοποίησην τών ψυχικών αναγ
κών τού συγχρόνου ανθρώπου; "Απαγε τής βλασφη
μίας. "Ο χ ι. Αυτό άποκ/.είεται καί απορρίπτεται 
κατηγορηματικά. . Iιότι ό χριστιανισμός Οά παρα- 
μείνη πάιτοτε ή μοναδική καί αναντικατάστατος δν- 
ναμις ή όποια θά ίκανοποιή ουσιαστικά, τέλεια καί 
ολοκληρωτικά τάς ψυχικάς άνάγκας τοϋ άνθριόπου 
κάθε εποχής. Ποιος όμως χριστιανισμός: ’Ασφαλώς 
ό γνήοιος, ό αυθεντικός, ό ουσιαστικός χριστιανισμός. 
Αυτός πού έχει ώς βάσιν καί πηγήν τον ’Ιησοϋν Χρι
στόν καί τό ιερόν Αυτού Εναγγέλιον. Ό  γνήσιος 
χριστιανισμός δεν έχει καμμίαν σχέσιν μέ τήν τυπικήν 
καί κοσμικήν θρησκείαν πού έδημιούργησεν ή σκοπι- 
μότης, ή χριστοκαπηλεία, ή αμάθεια, ή δεισιδαιμονία, 
ή χριστεμπορία καί ή Οεομπαιξία τών άπιστων. . .. 
Είναι ανάγκη επιτακτική ή ’Εκκλησία νά βγή από τά 
χαρακώματα, νά λάβη τήν πανοπλίαν τοϋ πνεύματος, 
τήν αμφίστομον μάχαιραν τοϋ λόγου καί νά άνέβη 
εις τον άμβωνα καί κηρύξη μέ φωνήν σάλ.πιγγος τάς 
άληθείας τοϋ Ευαγγελίου. Ό  άνθρωπος σήμερα πεινά, 
διψά καί αναζητεί τροφήν πνευματικήν. ’Αλλ.οίμονον, 
αν ε ’ίπωμεν δτι «έρημός έστιν ό τόπος καί άπολύσιομεν 
τούς όχλους, ϊνα άπελθόντες εις τάς κώμας, άγορά- 
σωμεν έαντοίς βριοματα. Ού χρείαν έχουσιν άπελΟείν. . 
Δότε αύτοϊς υμείς φαγεϊν. . .» (Ματθ. 14, Ιό). Μό
νον ή ’Αλήθεια τοϋ Ευαγγελίου Οά σώση καί Οά έλ.ευ- 
θεριόση τον άνθρωπον. «Γνιόσεσθε τήν αλήθειαν, καί 
ή αλήθεια έλευθερόνση υμάς».
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Κ Α Ρ Δ Ι Α Κ Η

Β Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η

"Ενα μεγάλο
επίτευγμα
τής σύγχρονης
ιατρικής
επιστήμης
καί τής

τεχνολογίας

Σ Τ Α Υ Ρ Ο Υ  Τ Α Ν Ι Ω Ν Ο Υ
Μοιράρχου — Ίατροϋ 

Καρδιολόγου — Παθολόγου

Μ ΕΤΑϋΤ των έπιτεύξεων τής 
συγχρόνου τεχνικής εις την ιατρι
κήν τάς τελευταίας δεκαετίας, έξέ- 
χουσαν θέσιν κατέχει ή εφαρμογή 
τήζ τεχνητής βηματοδοτήσεως είς 
την αντιμετωπισιν διαφόρων καρ
διακών παθήσεων. 'Η  μέθοδος έφηρ-

μοσθη δια πρωτην φοράν επί ανθρώ
που το 19ο2 υπο του ZOLL κατόπιν 
φυσικά ^μακρας έρεύνης καί πειρα
μάτων επί ζώων. Έ κτοτε, κατόπιν 
των συνεχών βελτιώσεων τής τεχνι- 
κγ)ζ και> ποιοτητος των συσκευών 
γ); τελνγ1τή βηματοδότησις τής καρ- 
διας εχει καθιερωθή εις τήν καρδιο
λογίαν ως μια άπό τάς βασικάς με
θόδους θεραπευτικής, κυρίως, αλλά 
και έρεύνης ή προφυλάξεως. 'Η  
συμβολή της είναι τεραστία αν άνα- 
λογισθή κάνεις τό αριθμόν τών ασθε
νών πού κατέληγον άπό έπικινδύ- 
νους αρρυθμίας προ τής έφευρέ- 
σεως καί έφαρμογής τής καρδια
κής βηματοδοτήσεως.

Ας υπεισέλθωμεν όμως λεπτο- 
μερεστερον εις τήν περιγραφήν τής 
αξιοθαυμάστου αύτής τεχνικής ή 
όποια απετελεσεν τον από μηχανής 
θεόν διά πολλούς άσθενεΐς τήν στι
γμήν καθ’ ήν όλα έφαίνοντο χαμένα 
και αποτελεί τον φύλακα άγγελον 
δια πολύ περισσοτέρους καρδιοπα- 
θεΐς άναμένουσα νά έπέμβη, οσάκις 
άντιληφθή διαταραχήν του καρδια
κού ρυθμού δια να τον άποκαταστή- 
ση.

Τό σύστημα τής καρδιακής βημα
τοδοτήσεως άποτελεΐται: άπό τον 
βηματοδότην και άπό τά ήλεκτρό- 
δ'-α καθετήρες. Ο βηματοδότης 
έχει μέγεθος καί σχήμα παραπλή- 
σιον τού ωρολογίου τσέπης καί έν- 
τός αύτού περιλαμβάνει τήν πηγήν 
ένεργείας, δηλαδή τον συσσωρευ
τήν καί τό ήλεκτρονικόν τμήμα, δη
λαδή τά διάφορα ήλεκτρικά κυκλώ
ματα. Τό περίβλημα τής γεννή
τριας περικλεΐον τό ήλεκτρονικόν 
τμήμα καί τήν πηγήν ένεργείας 
αποτελεΐται άπό κέλυφος τιτανίου 
ή άνοξείδωτον χάλυβα. Τά ήλεκτρό- 
δια κατασκευάζονται άπό άνοξεί
δωτον χάλυβα ή κράμα μετάλλων 
(Κοβαλτίου — Νικελίου).

'Η  διάρκεια ζωής τού βηματο
δότου είναι συνάρτησις τού είδους 
τής πηγής ένεργείας, τής ποιότη- 
τος έν γένει, τής κατασκευής καί 
τής έμφανίσεως έπιπλοκών. Οί σή
μερον έν χρήσει βηματοδόται μέ 
συσσωρευτήν ύδραργύρου — ψευ
δαργύρου «ζοΰν» περί τά 3 - 4 έτη. 
Νεωτεραι τεχνικαί μέ συσσωρευτάς 
Νικελίου — Καδμίου ή Λιθίου άνα- 
βιβάζουν τήν «ζωήν» τών βηματο
δοτών άνω τών 10 έτών καί οί 
υπο έρευναν ακόμη ραδιοϊσοτοπικοί 
συσσωρευταί μέ πηγήν ένεργείας 
ραδιενεργά ισότοπα στοιχεία δί
δουν «ζωήν» πλέον τών 20 έτών.

Οί τελευταίοι ένέχουν τούς γνω-
818



στους κινδύνους της ραδιενεργού 
άκτινοβολίας διά τον ασθενή καί τδ 
περιβάλλον του καί δεν έχουν χρη- 
σιμοποιηθή εισέτι.

Καιρός όμως είναι να δούμε πώς 
λειτουργεί 6 βηματοδότης και πού 
στηρίζεται ή λειτουργία του. Φυσιο- 
λογικώς επί τής ζώσης καρδίας, αί 
ρυθμικαί αυτής κινήσεις καθορί
ζονται από ερεθίσματα παραγόμενα 
εις έξειδικευμένην περιοχήν τού δε
ξιού κόλπου. 'Η  περιοχή αυτή ονο
μάζεται φλεβόκομβος καί συνίστα- 
ται άπό ειδικά κύτταρα, εύρίσκεται 
δέ ύπό την έπίδρασιν τού συμπαθη
τικού καί παρασυμπαθητικού συ
στήματος. ’Ακολούθως τά έρεθί- 
σματα διά μέσου ειδικού άγωγοΰ 
συστήματος καί διά μέσου τού λοι
πού μυοκαρδίου ένεργοποιοΰν τον 
καρδιακόν μΰν προς συστολήν.

Τά έρεθίσματα δεν είναι τίποτε 
άλλο παρά ήλεκτρικαί έκφορτίσεις 
έπί κυτταρικού επιπέδου μέ δη
μιουργίαν ροής ρεύματος. Διά δια
φόρους λόγους ή λειτουργία τής καρ
δίας διαταράσσεται είτε λόγω βλά
βης εις την παραγωγήν, εΐτετοιαύ- 
της εις τήν αγωγήν των έρεθισμά- 
των. ’Αποτέλεσμα τής βλάβης ταύ- 
της είναι αί διάφοροι άρρυθμίαι. ’Ά λ- 
λαι έξ αυτών θεωρούνται άκίνδυνοι 
καί εύχερώς ανατάξιμοι καί άλλαι 
δυσχερώς άνατάσσονται καί πολ- 
λάκις καθίστανται επικίνδυνοι διά 
τήν ζωήν. ’Εδώ άκριβώς έχει έλθει 
άρωγός ό καρδιακός βηματοδότης 
καί έχει βελτιώσει κατά πολύ τήν 
πρόγνωσιν τών καταστάσεων αυ
τών.

"Οπως άναφέραμε προηγουμένως, 
ό βηματοδότης έχει πηγήν ένερ- 
γείας τήν οποίαν καταναλίσκει διά 
τήν λειτουργίαν του καί ήλεκτρο- 
νικόν τμήμα κυκλωμάτων. 'Υπάρ
χει άναλυτικώτερον τό κύκλωμα χρο
νισμού, πού καθορίζει τον αριθμόν 
τών παραγομένων ερεθισμάτων άνά 
λεπτόν καί τό κύκλωμα έξόδου 
πού καθορίζει τήν έντασιν τών 
έρεθισμάτων. 'Υπάρχει τέλος τό 
κύκλωμα άνιχνεύσεως πού άνιχνεύει 
τά παραγόμενα φυσιολογικώς ύπό 
τής καρδίας έρεθίσματα, εις ύρι- 
σμένους μόνον βηματοδότας. 'Η  
συχνότης λειτουργίας τού βηματο
δότου ρυθμίζεται συνήθως εις τάς 
71 — 74 σφύξεις άνά λεπτόν, ή 
οποία άποτελεί τήν άριστόν συχνό 
τητα λειτουργίας τής καρδίας.

'Η  τοποθέτησις τού βηματοδότου 
γίνεται ύποδερματικώς εις τό άνω 
τμήμα τής μαστικής χώρας συνή
θως δεξιά ή καί εις τό έπιγάστριον,

τά δέ ήλεκτρόδια διά μέσου μιας 
φλεβός προωθούνται παλινδρόμως 
μέχρι τήν κοιλότητα τής δεξιάς 
κοιλίας όπου ενσφηνώνονται καί 
παραμένουν μονίμως. Τά έρεθί
σματα παραγόμενα εις τήν γεννή
τριαν άγονται διά τών ήλεκτροδίων 
καί διά τού άκρου των, τού ενσφη
νωμένου εις τήν κοιλότητα τής 
καρδίας έρεθίζουν τον καρδιακόν 
μΰν. Κατ’ αυτόν τον τρόπον ό βη
ματοδότης δύναται νά ύποκαθιστά 
τον φυσιολογικόν μηχανισμόν διε- 
γέρσεως τής καρδίας εις περιπτώ
σεις πού ό τελευταίος διαταράσ- 
σεται, όπως έπί τών διαφόρων 
άρρυθμιών. Πλήν τής ως άνω περι- 
γραφείσης διαφλεβίου βηματοδο- 
τήσεως, ύπάρχει καί ή διαθωρακιτή 
βηματοδότησις μέ έμφύτευσιν τού 
άκρου τού ήλεκτροδίου εις τό μυο- 
κάρδιον έξωτερικώς.

Οί βηματοδόται άναλόγως τού 
τρόπου λειτουργίας των διακρίνον- 
ται εις δύο είδη : τούς βηματοδότας 
σταθερας συχνότητος καί τούς άντα- 
γωνιστικούς ή κατ’ έπίκλησιν βη
ματοδότας. Οί πρώτοι λειτουργούν 
συνεχώς μέ σταθεράν ήλεκτροδό- 
τησιν καί σταθεράν συχνότητα άνε- 
ξαρτήτως. τού ρυθμού τής καρδίας. 
'Η ένδειξις έφαρμογής των είναι ό 
μόνιμος πλήρης κολποκοιλιακός 
άποκλεισμός, δηλαδή διαταραχή τού 
ρυθμού πού οφείλεται εις τήν δια
κοπήν τής αγωγής τών παραγομέ
νων έρεθισμάτων εις τήν καρδίαν. 
Εις τήν περίπτωσιν αύτήν ή λει
τουργία τής καρδίας πλήττεται άνε- 
πανόρθωτα καί έπικρέμαται ό κίν
δυνος τού θανάτου ιδία όταν ό άσθε- 
νής έμφανίζει λιποθυμικάς κρίσεις 
λόγω κακής κυκλοφορίας.

Οί δεύτεροι ονομάζονται κατ’ 
έπίκλησιν βηματοδόται διότι εύρί- 
σκονται εν έπιφυλακή, τρόπον τινά 
έπαγρυπνοΰν καί άναλαμβάνουν δρά- 
σιν μόνον όταν «αισθανθούν» ότι 
κάτι δέν πάει καλά εις τήν λειτουρ
γίαν τής καρδίας. Συγκεκριμένα 
έάν ή καρδία έργάζεται κανονικά 
μέ σφύξεις άνω τών 74 (πού είναι 
ή συχνότης τού βηματοδότου ), τότε 
ό βηματοδότης άναστέλλεται διά 
τού κυκλώματος άνιχνεύσεως καί 
δέν δίδει έρεθίσματα. Άντιθέτως, 
όταν ή συχνότης τής καρδίας κα- 
τέλθει κάτω τών 74 σφύξεων άνά 
λεπτό, ό βηματοδότης ένεργοποιεΐ- 
ται καί άρχίζει νά δίδει έρεθίσματα 
μέ τήν συχνότητά του διατηρών 
ουτω τάς σφύξεις τής καρδίας εις 
τον έπιθυμητόν άριθμόν. Αί έν- 
δείξεις έφαρμογής τού είδους αυτού

είναι καί αί περισσότερα! όπως : 
οί διδεσμικοί καί τριδεσμικοί άπο- 
κλεισμοί, ή νόσος τού φλεβοκόμβου, 
αί άρρυθμίαι έπί έμφράγματος μυο
καρδίου, διαταραχών ήλεκτρολυ- 
τών καί χρήσεως φαρμάκων, έκ- 
σεσημασμένη βραδυκαρδία μέ καρ
διακήν άνεπάρκειαν καί άλλαι.

Έξετέθησαν βεβαίως ολα τά 
πλεονεκτήματα τής τεχνητής βη- 
ματοδοτήσεως" τούτο όμως δέν ση
μαίνει ότι στερείται μειονεκτημά
των. Ταΰτα είναι αί διάφοραι έπι^ 
πλοκαί όπως : πρώιμος έξάντλησις 
τής γεννήτριας, ρήξις τού ήλεκτρο
δίου — καθετήρος, κακή βηματο- 
δότησις λόγω μετακινήσεως τού 
ήλεκτροδίου, ρήξις τού τοιχώματος 
τής καρδίας, πρόκλησις λοιμώξεως 
τοπικής ή γενικής τοιαύτης κ.λ.π.

Εύτυχώς όμως διά τον έλεγχον 
λειτουργίας τών βηματοδοτών έχο- 
μεν μεθόδους λίαν ίκανοποιητικάς 
πού διαπιστώνουν έγκαίρως τήν 
έπικειμένην έξάντλησιν τής γεννή
τριας, όπως καί τάς λοιπάς έπι- 
πλοκάς καί είναι τό ήλεκτροκαρ- 
διογράφημα, ό άκτινολογικός έλεγ
χος τού βηματοδότου, άλλά κυρίως 
ή φωτοανάλυσις ή οποία μά.ς δίδει 
τάς πλέον λεπτομερειακάς πληρο
φορίας καί γίνεται διά ειδικού μη
χανήματος.

'Η χρήσις τών βηματοδοτών κα
τακτά. όλοέν καί μεγαλύτερον έδα
φος εις τήν σύγχρονον καρδιολο
γίαν άλλά ή προσπάθεια βελτιώσεως 
τής μεθόδου δέν παύει ούτε στιγμήν. 
Αί νέαι έρευναι άποβλέπουν εις 
τήν αυξησιν τής ζωής τών βημα
τοδοτών, εις σμίκρυσιν τού βάρους 
καί τού μεγέθους' των, καί εις τήν 
τελειοποίησιν τής άποτελεσματικό- 
τητος των. Ευσεβής πόθος καί 
σκοπός διά τό μέλλον τίθεται ύπό 
τών ειδικών ή κατασκευή καί έφαρ- 
μογή τών αύτοπρογραμματιζομέ- 
νων βηματοδοτών οί όποιοι θά 
άποτελέσουν τήν άρχήν μιας νέας 
έποχής εις τον τομέα τής βηματο- 
δοτήσεως. Ούτοι θά διαθέτουν ήλε- 
κτρονικήν μνήμην (κομπιούτερ) έν- 
σωματωμένην καί θά δύνανται ουτω 
άνά πάσαν στιγμήν νά άνιχνεύουν 
οίανδήποτε διαταραχήν τού καρδια
κού ρυθμού άπό έκτάκτους συστο- 
λάς μέχρι παροξυσμικάς ταχυκαρ
δίας καί καρδιακήν παΰσιν καί νά 
άνατάσσουν αύτάς αύτομάτως ρυ
θμίζοντας άφ’ έαυτών τήν άπαι- 
τουμένην έκάστοτε συχνότητα. "Ας 
εύχηθοϋμε αί προσπάθεια! αύταί 
νά στεφθοΰν ύπό έπιτυχίας διά τό 
καλόν όλων μας.
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A O A Η Τ I Κ Η
ε π ι θ ε ώ ρ η σ η

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΕΝΟΠΛΩΝ 
ΔΥΝΑΜΕΩΝ - ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 1978

Ή ομάδα τής Χωρο
φυλακής εντυπώσια
σε με 6 πρώτες νίκες

’Επιμέλεια :
Σ π ύ ρ ο ς  Τ ζ έ τ ζ ι α ς  
Πολ. 'Υπάλληλος Χωροφυλακής.

ΟΠΩΣ κάθε χρόνο, έτσ ι καί έφέτος σέ 
διαφορετική όμως επαρχιακή πόλι καί 
συγκεκριμένα στήν Τ ρίπολι, δ ιεξήχχθηκε 
τό,ν περασμένο μήνα τό καθιερωμένο 
πρωτάθλημα στίβου, τών Ε νόπλω ν Δυ
νάμεων καί τών Σωμάτων ’Α σφαλείας 
γιά  τό J978. Στό έφετεινό πρωτάθλημα, 
πήραν μέρος αθλητές τοΰ Στρατού Ξηρας, 
τής Χωροφυλακής, τής ’Α εροπορίας, του 
Λιμενικού Σώματος καί τής ’Αστυνομίας 
Πόλεων.

Οί στρατευμένοι άθλητές μετά άπό 
μακρόχρονη προετοιμασία αγωνίστηκαν 
μέ πείσμα γ ιά  τήν νίκη καί έδωσαν τόν 
καλλίτερο άγωνιστικό τους έαυτό καί 
ένθουσίασαν τις χ ιλ ιάδες τών φιλάθλων, 
πού παρακολούθησαν τούς άγώνες.

Ό λ ο ι  τους νέα παιδιά  γεμάτα ζωή καί 
αγωνιστική διάθεση απέδειξαν, μέ τήν 
συμμετοχή τους στό στρατιω τικό πρω
τάθλημα καί μέ τις έπιδόσεις πού πρα
γματοποίησαν ότι ό αθλητισμός στις 
Έ νο π λ ες Δυνάμεις καλλιεργείται μέ 
συνέπεια καί σέ βάθος. Κ αί αύτό είναι 
μ ιάπερίτρανη έγγύηση ότι τό άντιπροσω- 
πευτικό μας συγκρότημα τής ’Εθνικής 
’Ενόπλων έχει τά φόντανάδιακριθεΐ στό 
παγκόσμιο πρωτάθλημα τού ΣΙΣΜ καί 
σέ άλλες διεθνείς ύποχρεώσεις. Οί άθλη- 
τές τής Χωροφυλακής καλογυμνασμένοι, 
μέ άνεπτυγμένο τό συναίσθημα τής εύ- 
θύνης καί έχοντας νωπές άκόμα τις δά
φνες του θριάμβου άπό τήν περυσινή 
κατάκτηση του τίτλου άγωνίστηκαν φ ιλό
τιμα στήν Τ ρίπολι, κατέκτησαν έξη πρώ
τες νίκες καί χειροκροτήθηκαν θερμά 
όπως καί όλοι οί άθλητές άπό τούς φ ι
λάθλους.

Α ναλυτικά τά άγωνίσματα καί οί έπι- 
δοσεις τών άθλητών τού Σώματος ε ίνα ι:

Στό άλμα εις ύψος ό διεθνής πρωτα
θλητής Χωροφύλακας Δημ. Πατρώνης 
διανυοντας μιά περίοδο φόρμας κατέ- 
κτησε τήν πρώτη θέση μέ άλμα 
-,,16 ά γ Στο ίδιο  αγώνισμα ό άλλος άθλη- 
τήζ τής Χωροφυλακής Τεσσαρομάτης 
αγωνίστηκε φ ιλότιμα καί πήρε τήν δεύ
τερη θέση μέ 2,01 μ.

Στή σφυροβολία ό Βετεράνος Γ ιώργος 
Μ παμπανιώτης πάλαιψε μέ ισάξιους 
άντιπάλους αλλά η μεγάλη τεχνική  καί 
μυϊκή του δύναμη τόν βοήθησαν καί μέ 
βολή 61,20 μέτρα χάρισε στό Σώμα ένα 
χρυσό μετάλλιο καί τήν πρώτη νίκη.

Στό μήκος ό Χωροφύλακας Π ολυχρο- 
νάκης κέρδισε τήν πρώτη θέση άπό τόν 
αθλητή Καπερώνη τής ’Αστυνομίας μέ 
άλμα 7,19 μέτρα.

Στή δισκοβολία  ό περίφημος άθλητής 
του Σώματος Μ αραγκός κέρδισε καί 
αυτός τήν πρώτη θέση μέ βολή 48 02 
μέτρα.

Ό  Δημ. Κυττέας άθλητής μέ μεγάλα 
προσόντα εντυπώσιασε μέ τις προσπά- 
θειές του στό άλμα έπί κοντώ, καί άπέ- 
σπασε τήν πρώτη θέση μέ άλμα 5,10 μ. 
Ο ’Α ποστόλου κέρδισε τήν δεύτερη θέση 

μέ 5 μέτρα.
Στό τριπλοΰν ό Χωροφύλακας Πολυ- 

χρονάκης πήρε τήν δεύτερη θέση μέ 14 43 
μέτρα.

Στά 4X100 μ. ή όμάδα τής Χωροφυ- 
/.(ϊκης μέ δυνίίμικές kcci ΟΌντονισμένες 
προσπάθειες κέρδισε τήν πρώτη θέση 
μέ χρόνο 43" 2.

Μετά^ τά άποτελέσματα καί τις έπιδό- 
σεις τών άθλητών τοΰ Σώματος συμπερα
σματικά πρέπει νά έπαινέσουμε όχ ι μόνο 
τή δική τους προσπάθεια αλλά καί τό 
έπίμοχθο έργο τού προπονητή ’Ενωμο
τάρχη Γ. Α ποστολόπουλου ό όποιος 
μοχθεί πραγματικά καί άθόρυβα προ
σφέρει τις τεχνικές του γνώσεις στήν 
όμάδα τής Χωροφυλακής.

’Α ρχηγός άποστολής ήταν ό Ταγμα
τάρχης Λ. Έ ογγάκης καί άρχηγός 
όμάδος ό Υ πομ οίραρχος Β. Έ λευθερι- 
άδης.

Π ρέπει ιδιαίτερα νά τονισθεί ή άψογη 
διοργάνωση τών άγώνων άπό τό ’Α ρχη
γείο ’Αεροπορίας καί ειδικότερα άπό 
τήν 124 πτέρυγα Β.Ε. καί ή ζεστή φ ι
λοξενία στις άθλητικές άποστολές πού 
παρασχέθηκε.

Τούς άγώνες παρακολούθησαν οί το
πικές άρχές καί πλήθος κόσμου.

Από πλευράς Χωροφυλακής τίμησαν 
μέ τήν παρουσία τους τούς άγώνες ό 
’Ανώτερος Δ]τής Χωρ]κής Πελ]σου, Τα- 
ξίαρχος Κων. Τσάμης, ό 'Υ ποδ ιο ι
κητής Συν]ρχης Παν. Κ ονδύλης καί 
άλλοι άξιωματικοί τού Σώματος.
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Παρουσία άρκετών χιλιάδων φίλων 
τοϋ κλασσικού αθλητισμού έγινε τόν 
περασμένο μήνα στό στάδιο Καραϊσκάκη 
τό 64ο πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου 
άνδρών καί τό άντίστοιχο 43ο των γυ
ναικών. Ό  Π ανελλήνιος Γ.Σ. ήταν ό 
θριαμβευτής τοϋ αγωνιστικού τριημέρου 
άφοΰ προηγούμενα πάλαιψε σκληρά μέ 
τόν Παναθηναϊκό ό όποιος τελικά κατε- 
τάγη δεύτερος στή γενική βαθμολογία. 
Αύτό πού δίνει περισσότερη αίγλη στήν 
κατάκτηση τού τίτλου άπό τόν ιστορικό 
άθλητικό σύλλογο είναι ή προσπάθεια 
τόσων έτών γιά  τήν κατάκτησή του. 
Έ τ σ ι μετά άπό 42 ολόκληρα χρόνια  ό 
Π ανελλήνιος πραγματοποίησε τήν έκ
πληξη κερδίζοντας τήν πρώτη θέση 
στούς άνδρες.

Στις γυναίκες ό Γ.Σ. ’Ολύμπια—Λεμεσ- 
σοΰ μετά άπό δέκα χρόνια  έπανέλαβε 
καί πάλι τήν έπιτυχία τού 1968 στή 
Θεσσαλονίκη, κερδίζοντας τήν πρώτη 
θέση.

Στούς άνδρες ό περυσινός πρωταθλητής

Παναθηναϊκός πήρε τήν δεύτερη θέση 
μέ ένα βαθμό διαφορά άπό τόν Π ανελλή
νιο. Τρίτος στήν γενική βαθμολογία κα- 
τετάγη ό Γ.Σ. Εύαγόρας Ά μμοχώστου. 
Οί Έ λληνίδες πρωταθλήτριες προετοιμα
σμένες σωστά έντυπωσίασαν μέ τήν 
έμφάνιση καί μέ τις έπιδόσεις τους.

Ή  θαυμάσια Μαροΰλα Λάμπρου στό 
μήκος δημιούργησε νέο π.ρ. μέ έπίδοση 
6,08 μ.

Στά 3000 μέτρα ή δυναμική άθλήτρια 
τού Πειραϊκοΰ Β. Ά ρω νιάδου κέρδισε 
τήν πρώτη θέση μέ χρόνο 10.31.8

Στή σφαιροβολία ή Σ. Σαρούδη 
κατέρριψε καί πάλι τό δικότης προηγού
μενο ρεκόρ (15,12 μ.) μέ νέο (15,07 μ.).

Έ να ν  άλλο θαυμάσιο χρόνο πραγμα
τοποίησε στά 400 μ. καί ή Δ. Παπαδο- 
πούλου μέ 66.13.

Στό πένταθλο πρώτη στή γενική βα- 
λογία κατετάγη καί πάλι ή κύπρια άθλή- 
τρια Μαροΰλα Λάμπρου συγκεντρώνον
τας 3.172 β. πού αποτελεί καί νέο πα
νελλήνιο ρεκόρ.

Στή σκυταλοδρομία 4X100 ό Λ.Ο. 
Δράμας μέ τις άθλήτριες (Καρυωτάκη— 
Ώ ραιοπούλου—Τσατδάμπαλη — Κων- 
δου) κατέκτησε τήν πρώτη θέση μέ χρόνο 
4.08.60.

Οί τρεις πρώτοι σύλλογοι στήν τελική 
βαθμολογία τοϋ πανελληνίου πρωταθλή
ματος γυναικών είναι: 1) Γ.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑ 
60β., 2) ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ. 57 β., 3) ΠΑΟΚ 
46 β.

Οί άνδρες πραγματοποίησαν έντυπω- 
σιακές εμφανίσεις, καί χάρισαν πολύ
τιμους βαθμούς στις ύμάδες τους:

Στά 1.500 μ. ό πρωταθλητής Σπ. Ζα- 
χαρόπουλος ό όποιος κέρδισε τήν πρώτη 
θέση μέ χρόνο 3' 49" 60.

Ό  άθλητής τού ΠΑΟΚ Σ. Μ πακάλης 
στά 400 μ. έμπ. μέ χρόνο 53" 02.

Στή σφυροβολία ό περίφημος Σ. 
Μ αγγανάς τού Ε θν ικού  μέ βολή 64;80 
μέτρα.

Στά 200 μ. ό Τζουβάρας τού Έ δεσσαϊ- 
κού μέ χρόνο 21 "37 τό όποιο είναι καί 
νέο ατομικό ρεκόρ.

Στό Τριπλούν άνδρών ό πρωταθλητής 
Κ αθηνιώτης τοϋ Γ.Σ Βόλου έπρώτευσε 
μέ άλμα 16.02 μ.

Τήν σκυταλοδρομία στά 4X100 μ. 
κέρδισε ό ΠΑΟ Κ  μέ τούς άθλητές του 
(X. Βασιλείου— Στεφανόπουλο — Μπο- 
τιτσόπουλο — Μ πακάλη) μέ χρόνο 
3.17.40.

Τέλος στό άλμα έπί κοντώ έγινε 
σκληρή μάχη καί ήταν τό άγώνισμα πού 
έκρινε καί τόν τίτλο. Ό  Πρωταθλητής 
Σακελαριάδης πήδησε 5,1 Ομ. καί κατε
τάγη δεύτερος μετά τόν Θ. Τόγκα τού 
’Αρκαδικού 5,20 μ. Ό  περίφημος Δ. 
Κυττέας τής Χωροφυλακής κατέκτησε 
τήν τρίτη θέση μέ άλμα 5 μ.

Στή γενική βαθμολογία στό πρωτά
θλημα άνδρών τις τρεις πρώτες θέσεις 
κατέκτησαν οί: 1) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. 
59 β„ 2) ΠΑΝΑΘΗΝΑ.Ι.ΚΟΣ 58 β., 
3) Γ.Σ. ΕΥΑΓΟΡΑΣ 56 β., άκολουθοϋν 
καί άλλοι τριάντα ένας σύλλογοι.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 
ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΕΤΟΥΣ 1978

ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΑ ΣΠΟΡ
ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ήδη στό τέλος τής 

άθλητικής χρονιάς καί ό άπολογισμός 
μας σχετικά μέ τήν δραστηριότητα τής 
ΥΦΑΑ τού Σώματος κρίνεται άπόλυτα 
ικανοποιητικός καί παραγωγικός. Έ π ί 
ένα ολόκληρο χρόνο ή ήγεσ ία  τ ή ς ‘Υπη
ρεσίας Φ υ σ ικ ή ς’Αγωγής τής Χωροφυλα
κής οί άθλητές καί οί προπονητές τών 
διαφόρων άθλητικών τμημάτων ύπερέ- 
βαλαν έαυτούς γ ιά  νά σταθούν όσο πιό 
σωστά γίνεται άπέναντι στις άθλητικές 
τους ύποχρεώσεις καί μέ τήν άποδοσή 
τους νά ικανοποιήσουν τό δημόσιο α ί
σθημα. Γεγονότα πού καταξιώνουν τήν 
ευθύνη τών άνδρών τού Σώματος σέ κάθε 
κατεύθυνση καί είδικώτερα στό τομέα 
πού άσχολεΐται ή ΥΦΑΑ, τόν ΑΘΛΗΤΙ
ΣΜΟ.

ΕΚΠΛΗΞΗ παγκοσμίου βεληνεκοΰς 
προετοιμάζουν οί Ρώσσοι ειδικοί γιά  τό 
άθλημα τής Γυμναστικής στούς ’Ολυ
μπιακούς τού 1980. Π ρόκειται γ ιά  τήν 
14χρονη ρωσσίδα Ναταλία Πουρτσένκο 
τήν όποια οί ειδικοί τήν προορίζουν σάν 
διάδοχο τής ΡουμάναςΝάντια Κ ομανέτσι. 
Ή  Ναταλία γυμνάζεται καθημερινά έπί 
πολλές ώρες κάτω άπό τό βλέμμα τοϋ 
διάσημου Ραστρόσκυ.

14 ΠΑΓΚΟΣΜ ΙΑ ρεκόρ σαρώθηκαν 
έφέτος στό χώρο τού Στίβου. Τό μεγαλύ
τερο όνομα είναι ό Κ ενυάτης ΧΕΝΡΥ 
ΡΟΝΟ ό όποιος κατόρθωσε νά δημιουρ
γήσει τρία π.ρ., στά 5.000 μ. μέ χρόνο 
13’.08".4 καταρρίπτοντας τό προηγούμενο 
ρεκόρ τού Νεοζηλανδοΰ Ν τίκ Κούωξ 
τό όποιο ήταν 12Ί2".9 , στά 10.000 μ. 
μέ χρόνο 27'.22".5 καί στά 3000 μ. «στήπλ 
μέ 8'.05".4 τό προηγούμενο τό κατείχε 
άπό τό 1976 ό Σουηδός Ά ντερ ς  Γκάρν- 
τερντ.

ΣΕ ΛΙΓΕΣ ήμέρες έξη Ε λ λ η ν ικ ο ί 
σύλλογοι θά προσπαθήσουν νά κάνουν 
έφέτος μιά άγωνιστική καρριέρα στό 
χώρο τοϋ Ευρωπαϊκού Μπάσκετ. Ό  
’Ολυμπιακός Π ειραιώς σάν φιναλίστ 
στό Π ανελλήνιο πρωτάθλημα θά παίξει 
στό κύπελλο πρωταθλητριών μέ τήν 
Γαλλική «Λέ— Μάν», τήν Π ολωνική 
«Γκντάνσκ» καί τήν πρωταθλήτρια Συ
ρίας « Ά λ —Γιαλά».

Στό κύπελλο «Κόρατς» ό Π ανελήνιος 
Γ.Σ. θά παίξει μέ τήν Βελγική «Βεριέ», 
ό Π ανιώνιος μέ τήν ‘Ελβετική «Πυλύ», 
ό Γ.Σ. ’Αμαρουσίου μέ τήν Βιενέζικη 
«Μ ίλντε—Σόρτε» καί ή πρωταθλήτρια 
γυναικών όμάδα τού ΓΣ. Βόλου μέ τήν 
Ίστραηλινή  «Έ λιζούρ—Τέλ Ά βίβ».
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ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Προήχθησαν προσφάτως οί κάτωθι 

’Α ξιωματικοί: Στο βαθμό τοϋ Ταγ]ρχου 
° Μοίραρχος  ̂ Κ Η Ρ Τ Κ Ο Τ  Δημήτριος 
και στο βαθμό τοϋ 'Υπομοιράρχου οί 
’Ανθυπομοίραρχοι Μ ΙΧ Α Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ 
Γεώργιος καί ΟΙΚΟ ΝΟ Μ Ο Υ  ’Ιωάννης.

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙ- 
ΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΩΝ

Κατά την διάρκεια τοϋ ΙΟμήνου Ίανου" 
αρ ίου—’Οκτωβρίου 1978 πραγματοποιή" 
θηκαν 5.379 προαγωγές Ύ παξιω ματικώ ν 
καί Χωροφυλάκων στον έπόμενο βαθμό. 
Ε ίδικώτερα προήχθησαν στό βαθμό τοϋ 
Ά νθυπασπιστοϋ 1.200 ’Ενωμοτάρχες, 
στό βαθμό τοϋ ’Ενωμοτάρχου 3.206 
Υ πενω μοτάρχες καί στό βαθμό τοϋ 
Υ πενωμοτάρχου 973 Χωροφύλακες, οί 
όποιοι προέρχονται άπό τις Γενικές καί 
τις Ε ιδικές 'Υπηρεσίες τοϋ Σώματος.

Οί ομαδικές αύτές προαγωγές πραγμα
τοποιήθηκαν, κυρίως, άπό την έναρξη της 
εφαρμογής (1 -10-1978) τοϋ οργανικού 
Νόμου 7 7 2 ]1978 μέτόν όποιο μειώθηκε ό 
χρόνος υπηρεσίας γιά  την προαγωγή των 
Χωροφυλάκων σέ Υ πενω μοτάρχες άπό 
τά 22 στα 18 χρόνια ύπηρεσίας καί των 
'Υπενωμοταρχών σέ ’Ενωμοτάρχες άπό 
τά  25 στά 22 χρόνια ύπηρεσίας στό Σώμα

ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΔΕΥΣΗ
ΜΟΙ ΡΑΡΧΩΝ

Σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα ’Εκπαιδεύ
σεων —Μετεκπαιδεύσεων τοϋ ’Αρχηγείου, 
άποφασίστηκε ή λειτουργία τοϋ Τμήματος 
Μετεκπαιδεύσεως Μοιράρχων της Γ ’. 
εκπαιδευτικής περιόδου 1978, κατά τό 
3μηνο ’Οκτωβρίου —Δεκεμβρίου 1978.

Γ ιά  τήν ύλοποίηση τοϋ προγράμματος 
προσκλήθηκαν γιά  φοίτηση, κατά 'σειράν 
άρχαιότητος 40 Μοίραρχοι, οίόποϊοι μετεκ
παιδεύονται ήδη στό Ε Λ Κ Ε Π Α  (Ά θήναι 
Καποδιστριου 8). Οί μετεκπαιδευόμενοι 
κατά τη διάρκεια τής έκπαιδεύσεώς' τους 
(17 ]10 —30 ]12 ]1978) θά φέρωνται άπε- 
σπασμενοι στό Τμήμα Μετεκπαιδεύσεως 
’Α ξιωματικών Χωροφυλακής τής Σ .Α .Χ . 
"Οσοι ά π ’ αύτούς δικαιούνται, στό τέλος 
τής εκπαιδευσεως, θά δικαιολογήσουν επ ί
δομα έκπαιδεύσεώς, οδοιπορικά καί λοιπά 
έςοδα τους, σύμφωνα μέ τά  κεκανονισμέ- 
να. Ι ’ιά τήν άναπλήρωση έκείνων γιά  τούς 
οποίους πιθανόν νά ύπάρξει κώλυμα γιά 
τή μή πραγματοποίηση τής μετεκπαιδεύ- 
σεώς τους, ώρίσθηκαν 10 άκόμη, ώς ανα
πληρωματικοί, οι οποίοι θά τούς άναπλη- 
ρώσουν, εφόσον ύπάρξει τέτοια περίπτω - 
ση. Σχετική μέ τό θέμα αύτό είναι ή Α .Π . 
421]2]23γ έ. έ. διαταγή τοϋ ’Αρχηγείου, 
ή όποια περιέχει σχετικές οδηγίες καθώς 
καί τά  ονοματεπώνυμα τών ενδιαφερομένων 
δηλαδή τών 40 προσκληθέντων καί τών 
10 άναπληρωματικών Μοιράρχων.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
ΣΧΟΛΗΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

—Σ τις 7, 8̂  καί 9 ’Οκτωβρίου 1978 
διενεργηθηκε ο εισιτηριος διαγωνισμός

"̂ Τς Σχιλης I  /^αξιωματικών Χωροφυ
λακής στη Σ .Ο .Χ . Αθηνών (Μεσογείων 
96) καί στήν Α .Δ.Χ . Κεντρικής Μακεδο
νίας, στή Θεσσαλονίκη. ’Από τούς προ- 
ταθέντες 4.000 περίπου ύποψηφίους γιά  νά 
συμμετάσχιυν στό διαγωνισμό, τελικά, 
έλαβαν μέρος 3.371 ύποψήφιοι ιδιώτες καί 
άνδρες Χωροφυλακής, δηλαδή, 2.590 
απόφοιτοι Λυκείου καί 781 μή απόφοιτοι. 
Ά π °  τούς ύποψηφίους 497 έλαβαν μέρος, 
ταυτόχρονα, καί στό διαγωνισμό τοϋ μα- 
θήματος τών ςςένων γλωσσών (’Α γγλικής, 
Γαλλικής, Ιταλικής, Γερμανικής). Σέ 
αύτούς τούς γλωσσομαθείς συμπεριλαμ- 
βάνονται καί 38 μή άπόφοιτοι Λυκείου 
άνδρες τοϋ Σώματος.

Σ ιη  Σ .Ο .Χ . Αθηνών διαγωνίσθηκαν 
1.910 και στην Α .Δ.Χ .Κ . Μακεδονίας, στή 
Θεσσαλονίκη, 1.461 ύποψήφιοι Δόκιμοι 
’Ενωμοτάρχες.

— Απο τους επιτυχόντες, είσήχθησαν 
% ή Σχολή γιά  νά έκπαιδευθοϋν ώς Δόκιμοι 
’Ενωμοτάρχες, σύμφωνα μέ τή σειρά τής 
επιτυχίας τους, 150 ύποψήφιοι. ’Α π ’ αύ- 
τους 25 εισηχθησαν, καθ’ ύπέρβαση, σύμ
φωνα _μέ τις εύεργετικές τοϋ νόμου διατά
ξεις. Από τούς 150 είσαχθέντες, οί 127 
προέρχονται άπό άποφοίτους Λυκείου 
ιδιώτες (90) και άνδρες Χωροφυλακής 
(97 )· Οι υπολοιποι 23 προέρχονται άπό 
μη αποφοίτους Λυκείου άνδρες τού Σ ώ 
ματος.

Τα θέματα τών μαθημάτων στά όποια 
διαγωνίσθηκαν οι Απόφοιτοι Λυκείου 
υποψήφιοι, είναι τά ακόλουθα: 
ΕΛΛΗΝ ΙΚ Α^ (Έ κθεσ ις ’Ιδεών): Ποια 
εφεύρεση κατά τή γνώμη σας βοήθησε πε
ρισσότερο στήν εξέλιξη τοϋ πολιτισμού καί 
γιατί;
ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ : Θέμα Ιο: Τό ειρηνικό έργο 
τοϋ Ιουστινιανού. Θέμα 2ο: Ή  καταστρο
φή τής Χίου.
Μ Α Θ Η Μ Α ΤΙΚ Α : Θέμα Ιο : Έ ν α ς  έμπο
ρος πούλησε μιά τηλεόραση καί ένα μαγνη
τόφωνο  ̂ άντί 20341 δραχ. καί κέρδισε 
συνολικά 2.541 δραχμ. Τήν τηλεόραση τήν 
πούλησε με κέρδος 15%  κ α ίτό  μαγνητό
φωνο μέ κέρδος 12% . Νά βρήτε τήν 
τιμή τής άγοράς τής τηλεοράσεως καί τοϋ 
μαγνωτοφωνου. Θέμα 2ο: Τέσσερα άτομα 
μοιράστηκαν ένα ποσό. Ό  πρώτος π'ή- 
Ρε_τά 2 ]9 τοϋ ποσού. Ό  δεύτερος τά  7 ]10 
τού υπολοίπου. Ό  τρίτος τό 1 ]3 τοϋ νέου 
υπολοίπου και ο τέταρτος, τό ύπόλοιπο 
πού ήταν 149.00 δραχμές. Πόσο ήταν 
όλο τό ποσό καί πόσα πήρε ό καθένας; 
Γ Ε Ω Ρ Γ Α Φ ΙΑ  Θέμα Ιο : Τ ί είναι καί ποΰ 
εύρίσκονται ό Σ ιγγιτικός, τά Χάσια, ό 
Α λμυρός, ή Ά ρεόπολις, ή Δίφρυς, ή Σκό
δρα, ή Κύθνος, ή Μύριμνα, ό Αίνος καί οί 
Π αςοι. Θέμα 2ο: Ποιο Κράτος τής Εύρώ- 
ττης έρχεται δεύτερο σέ έκταση. Ποιό Κρά
τος τής Ευρώπης έρχεται δεύτερο σέ πλη
θυσμό. Ποιάς είναι ό μεγαλύτερος σέ μή
κος ποταμός τής Εύρώπης. Τ ί είναι καί 
ποϋ εύρίσκεται ό Γκουανταλκιδίρ.
>— θέματα τοϋ διαγωνισμού τών μή 
’Αποφοίτων είναι τά άκόλουθα: 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ( Εκθεση Ιδεών) :Ή  δικαιο
σύνη καί ή τήρηση τών Νόμων είναι τά θε
μέλια τής ειρηνικής συμβιώσεως τοϋ κοι
νωνικού συνόλου.

ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ  Θέμα Ιο : Π ότε έγινε ή συνΟη- 
κη τού Βερού,ινου και ποια τά  κυριώτερα 
άρθρα τής συνθήκης; Θέμα 2ο: Τ ί γνω 
ρίζετε για τη ναυμαχία τοϋ Ναυαρίνου καί 
ποιες οί συνέπειές της;
Μ Α Θ Η Μ Α ΤΙΚ Α  Θέμα Ιο : ’Εννέα (9) 
εργάτες και πεντε (5) έργάτριες έλαβαν 
για εργασία 6 ημερών 11.340 δραχμές. 
’Εάν κάθε έργάτρια παίρνει τήν ήμέρά 70 
ό?αΧ,υ·ες̂  λιγωτερες απο κάθε έργάτη, νά 
βρεθεί το ημερομίσθιο τους. Θέμα 2ο: ΑΙία 
χωρική έφερε στήν άγορά 220 αύγά καί 
πούλησε άλλα μέν προς 1,20 δραχμές τό 
ένα, άλλα δε προς 1,50 δραχμ. τό ένα καί 
εισεπραξε 303 δραχμές. Πόσα αύγά πού
λησε πρός 1,20 δραχμές καί πόσα πρός 
1,50 δραχμές.
Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ ΙΑ  Θέμα Ιο : ’Αναφέρατε 
δ-κα (10) νήσους ιού  συμπλέγματος τής 
Δωδεκάνησου. Θέμα 2ο: Π οια τά σύνορα 
τής Εύρωπαϊκής Τουρκίας καί πώ ς χω 
ρίζεται άπό τήν ’Ασίαν.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ - ΜΕΤΕΚΠΑΙ
ΔΕΥΣΕΙΣ ΑΝΔΡΩΝ ΧΩΡ)ΚΗΣ

Σ τά  πλαίσια τής εφαρμογής τοϋ προ
γράμματος  ̂ ’Εκπαιδεύσεων, μετεκπαι
δεύσεων καί σεμιναρίων τοϋ ’Αρχηγείου, 
έτους 1978, γιά^τή βελτίωση τοϋ μορφω
τικού ̂  καϊ^ τού έπαγγελματικοϋ επιπέδου 
των ανδρών τοϋ Σώ ματος καί τήν ταυ
τόχρονη αύξηση τής ύπηρεσιακής τους 
αποδόσεως, κατά τήν άσκηση τών πολυ
μόρφων άστυνομικών τους καθηκόντων, 
πραγματοποιήθηκαν ή συνεχίζονται, άκό
μη, κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο, 
οι κάτωθι ύπηρεσιακές μετεκπαιδεύσεις 
ή σεμινάρια :
1) Δύο (2) Ά ξ ιω μ  ατικοί γιά  θέμα
τα άντιμετωπίσεως τής εγκληματι
κότητας σέ Τραπεζιτικά ή άλλα πα- 
Ρεμφερή 'Ιδρύματα 5 -6 ]10-1978 ).
2 ) Δέκα τρεις (13) Ενωμοτάρχες γιά 
θέματα αναφερομενα στον Π ρογραμματι
σμό τών ηλεκτρονικών ύπολογιστών άπό 
2 4 ]10 ]1978 μέχρι 7]6]1979 στήν 'Ε τα ι
ρία C O N T R O L  D A TA  (’Αθήνα). 3) 
Στο Τμήμα ειένων Γλωσσών τού Γ .Ε . 
Στρατού (’Αθήνα) τρεις (3) ’Α ξιωματικοί 
για  τή Γερμανική γλώσσα καί ένας (1) 
’Α ξιωματικός γιά  τή Γαλλική γλώσσα 
άπό 23]10]1978 μέχρι 21-4-1979 καί 4) 
—;τ0 Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητος 
( Αθήνα Καποδιστριου 8) μετεκπαιδεύον

ται σαράντα (40) Μοίραρχοι τής Γ ' εκπαι
δευτικής περιόδου 1978, τοϋ Τμήματος 
Μετεκπαιδεύσεως Μοιράρχων άπό 17]10- 

1978 μέχρι 30-12-1978 καθώς καί τριάντα 
(30) Ά νθυπασπιστές τής Σχολής ’Ε π α γ
γελματικής Μετεκπαιδεύσεως Ά νθυπα- 
σπιστών άπό 1]10]78  μέχρι 30-6-79.

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Στο Πολυιατρεϊο Χωροφυλακής ’Αθη

νών (Κοδράτου 6 τηλέφ. 52.39.800) άρχι
σε νά λειτουργεί, παράλληλα μέ τά άλλα 
Τμήματα του (Παθολογικό, Καρδιολογικό, 
Ορθοπεδικό, Γαστροεντερολ^γικό, Ω .Ρ. 

Λ. Όφθαλμολογικό, Ρευματολογικό), καί 
Ο Δ Ο Ν Τ ΙΑ Τ ΡΙΚ Ο  Τμήμα, τό όποιο εϊ-
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I fen τοΒ ρ ρ ό ρ »  Νέο t o o  p p e )
ναι εξοπλισμένο μέ τά πιο σύγχρονα μη
χανήματα που χρειάζονται, σήμερα, για 
τήν έκπλήρωση της άποστολής του.

Το ’Οδοντιατρικό Τμήμα προσφέρει 
δωρεάν κάθε μορφής θεραπευτικές εργα
σίες. Π ιστεύεται δτι πολύ σύντομα, θά 
είναι δυνατόν να παρέχει, ταυτόχρονα, 
καί κάθε είδους εργασίες προσθετικής, μέ 
δαπάνη κόστους, για  τήν άξια των έργατι- 
κών καί τού χρυσού που θα χρησιμοποι
είται σέ κάθε περίπτωση ένδιαφερομένου 
άσθενοϋς. ,

Στο Τμήμα αυτό θά μπορούν να εξυπη- 
ρετουντοα για έπειγοντα περιστατικά, 
χωρίς σειρά προτεραιότητος καί_ άνδρες 
των περιφερειακών Υπηρεσιών τού Σωμα- 
τοςπούθά διέρχονταιτυχόνάπό τή ν ’Αθήνα.

"Οσοι άνδρες, λοιπόν έχουν πραγματική 
ανάγκη οδοντιατρικής περιθάλψεις, εφό
σον επιθυμούν, μπορούν νά πηγαίνουν^ στό 
’Οδοντιατρείο τού ΓΙολυιατρειου κάθε ήμε
ρα 8 —12 π.μ. έκτος από τίς^ Κυριακές 
καί τις έξαιρέσιμες ήμέρες. Σ τις συνηθι
σμένες όμως περιπτώσεις περιθάλψεως 
άσθενών, πρέπει προηγουμένως, οι ένδια- 
φερόμενοι νά έπικοινωνοϋν με τον Οδοντί
ατρο τηλεφωνικώς, για  να καθορίζεται η 
άκριβής ήμέρα καί ώρα τής μεταβάσεώς 
τους στό ’Οδοντιατρείο.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ 
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Στή Σχολή ’Αξιωματικών Χωροφυ
λακής συνεχίζεται μέ γοργό ρυθμό το 
έργο τής έκπαιδεύσεως των 382 Δοκίμων 
’Αξιωματικών. ’Από αυτούς 51 είναι οι 
νεοεισαχθέντες πού εκπαιδεύονται ως 
πρωτοετείς (Α ’. τάξη), 200 οι δευτεροε
τείς (Β’. τάξη) καί 131 οι τελειόφοιτοι, 
δηλαδή οί τριτοετείς (Γ ' τάξη) Δόκιμοι 
’Αξιωματικοί.

—Στο Ε Λ Κ Ε Π Α  (’Αθήνα, Καποδι- 
στρίου 8) μετεκπαιδεύονται 40 Μοί
ραρχοι (Γ ’ σειρά 1978) καί 30 Ανθυπα- 
σπιστές οί όποιοι είναι απεσπασμενοι 
άπό τις Υ πηρεσίες τους, στις άντίστοιχες 
Σχολές (Τμήματα) ’Επαγγελματικής 
Μετεκπαιδεύσεως ’Αξιωματικών και 
Ά νθυπασπιστών, τής Σχολής ’Αξιωματι
κών Χωροφυλακής.

—Στή Σ.Ο .Χ . ’Αθηνών έκπαιδεύονται 
άπό τόν προηγούμενον μήνα 256 Γυναί
κες, ώς Δόκιμοι Χωροφύλακες, οί όποιες 
κατετάγησαν στό Σώμα τό Γ ' ΙΟημερο 
8 ]βρίου 1978, μετά άπό αυστηρή επι
λογή, σύμφωνα μέ τις διατάξεις τού Νόμου 
772J1978. Ά π ’ αύτές 100 έκπαιδεύον- 
ται στά Κεντρικά κτήρια της Σ.Ο .Χ . 
’Αθηνών (Μεσογείων 96) καί 156 στό 
έγκαταστάσεις τής Σ.Ο .Χ . πού βρίσκο
νται στό Μενίδι ’Αττικής.

—Τόν προηγούμενο μήνα ’Οκτώβριο 
1978 έληξε ή έκπαίδευση στό Π .Σ .Ο .Χ . 
Κρήτης, 101 νέων Δοκίμων Χωροφυλά
κων, κλάσεως 1980, οί όποιοι (ονομάσθη
καν Χωροφύλακες καί τοποθετήθηκαν 
σέ διάφορες Υ πηρεσίες τού Σώματος. 
Τόν ίδιο μήνα κατετάγησαν στό Σώμα 122 
άπόστρατοι ιδιώτες, οί όποιοι έκπαιδεύον- 
ται ήδη, ώς Δόκιμοι Χωροφύλακες.

5Α Υ Τ Ο Ι  ΠΟΥ Φ Ε Υ Γ Ο Υ Ν2

Κ Ο Υ Β Α Ρ Α Ι  Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ
Μ Ο Ι Ρ Α Ρ Χ Ο Σ

Τόν περασμένο μήνα έφυγε άπό κοντά 
μας γιά  τό μεγάλο ταξίδι τής αίωνιότητος 
ό Μοίραρχος Νικόλαος Κουβαρας. Χ τυ
πημένος άπό τήν έπάρατη άρρώστεια τής 
έποχής, άφησε τή στερνή πνοή του στό 
Ά ντικαρκινικό Νοσοκομείο τής ’Αθήνας 
«"Αγιος Σάββας», τήν 1η ’Οκτωβρίου. 
Ό  πρόωρος κι άναπάντεχος χαμός του 
ήταν μιά άκόμη πίκρα, μιά άκόμα θλίψη, 
μέσα στις άλλες τών συναδέλφων πού έφυ
γαν. Δίπλα μας άνοίχτηκε ένα κενό, πού 
θά θυμίζει πάντα τό άδολο χαμόγελό του 
καί τή ζεστή κ ι’ όλάνοιχτη, γιά  δλους τούς 
άνθρώπους, καρδιά του. Ό  θάνατος τόν 
τύλιξε νωρίς, πολύ νωρίς, στά 39 του χρύ- 
νια.

Οί συνάδελφοι τόν θυμούνται μέ άγάπη- 
’Από τότε πού νεαρός Υ πενωμοτάρχης, 
πριν 18 άκριβώς χρόνια, τοποθετούνταν 
στούς ορεινούς Σταθμούς Χωροφυλακής 
τής Καστοριάς. Τά χρόνια πού πέρασαν 
είχαν αφήσει άνέγγιχτη τή ψυχή τού 
Νίκου Κουβαρά, πού κέρδιζε σέ κάθε βή
μα τής ζωής του, τήν συμπάθεια τών 
συνανθρώπων του. Ή τ α ν  πραγματικά 
εύγενική ή ψυχή του...

Ή  μνήμη του θά συνοδεύεται άπό τήν 
βαθειά εκτίμηση δλων όσων τόν γνώρισαν 
καί θά μένει άξεθώριαστη στή καρδιά 
τους, νά τούς θυμίζει τόν έξαιρετικό συνά
δελφο, τόν τίμιο άνθρωπο, τόν υπέροχο 
σύζυγο, τόν στοργικό πατέρα, ποΰφυγε 
τόσο γρήγορα.

Ή  κηδεία του έγινε στή Καρδίτσα, τήν 
γενετειρα του, μέσα στ’ αβάσταχτο πέν
θος τών οικείων του, τών συγγενών, τών 
φίλων καί τών συναδέλφων του. Στή τε
λευταία του κατοικία τον συνοδέυσε άντι— 
προσωπεία ’Αξιωματικών τής Διευθύν- 
σεως Αστυνομίας Προαστίων Πρωτευού- 
σης καί τής Ά νωτέρας Διοικήσεως Χωρο
φυλακής Θεσσαλίας, μέ έπικεφαλής τόν 
Διοικητή Χωροφυλακής Καρδίτσης Ά ντ ι-  
συνταγματάρχη Πέτρο Ξαρχουλάκο, ένώ 
τιμές απόδωσε ένοπλο άπόσπασμα άν- 
δρών Χωροφυλακής.

Ή  σορός του μεταφέρθηκε άπό συνα
δέλφους, δπως καί άπό συναδέλφους κρα
τήθηκαν και οι ταινίες τού φερέτρου του. 
Ηταν ο στερνός χαιρετισμός στον φίλο 

πού χάθηκε.

Μέσα σέ συγκλονιστικές στιγμές π (ύ  
ο βουβος πονος καί ή συγκίνηση, έσπαζαν 
α π ασυγκράτητα άναφυλλητά, άποχαι- 
ρέτησε έκ μέρους τού Σώματος της Χ ω
ροφυλακής τόν Μοίραρχο Νίκο Κουβαρά, 
ό Μοίραρχος Δημήτριος Γ ούλας, τής 
Διοικήσεως Χωροφυλακής Καρδίτσης, πού 
με λόγια άπλά, ζεστά, δπως άξίζουν σέ 
κάθε άγνό άνθρωπο, ζωγράφισε άνάγλυ- 
φη τή προσωπικότητα τού άτυχου συναδέλ
φου καί τήν ένσυνείδητη έκπλήρωση τού 
χρέους πρός τήν Κοινωνία, τήν Πολιτεία 
καί τό Σώμα.

Ό  Νίκος Κουβαρας γεννήθηκε στήν 
Α γ ία  Τριάδα Καρδίτσης καί κατατάγει 
στό Σώμα τό 1959, ώς Δόκιμος ‘Υπενω
μοτάρχης. Τό 1968 άποφοίτησε άπό τή 
Σχολή ’Αξιωματικών Χωροφυλακής ώς 
’Ανθυπομοίραρχος, ένώ τό 1971 προήχθη 
σέ ‘Υπομοίραρχο, γιά  νά προαχθεϊ τόν 
περασμένο ’Ιούλιο στό βαθμό τού Μοι
ράρχου. Μέ τήν άρτια έπαγγελματική του 
κατάρτιση καί τήν γενικώτερη έπιμόρ- 
φωση πού είχε, διακρίθηκε στήν υπηρε
σιακή του σταδιοδρομία ώς Διοικητής 
τών ’Αστυνομικών Τμημάτων ’Ιθάκης 
καί ‘Υπάτης, καί ώς Β'. ’Αξιωματικός 
τού ’Αστυνομικού Τμήματος Κηφισιάς. 
Ή τ α ν  νυμφευμένος μέ τήν Ναυσικά, τό 
γένος Εύαγγέλου Τσιλίκα καί πατέρας δυό 
άνηλίκων παιδιών.

Τό χώμα τής πατρίδας του πού τόν 
σκεπάζει ας είναι έλαφρό κι ή μνήμη του 
αιώνια.
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ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ πού περνάει, καταρτίζονται 
γ ιά  τούς άνδρες τής Χωροφυλακής, ευεργετικές 
διατάξεις, οί όποιες είναι εύνοϊκές γ ιά  τήν περαι
τέρω σταδιοδρομία τους στό Σώμα. Οί διατάξεις, 
αποτελούν γ ι αυτούς τήν ειλ ικρινέστερη έπι- 
βράβευση τής Π ολιτείας, γ ιά  τις θυσίες καί τό 
μοχθο πού κάθε στιγμή καταβάλλουν, προσπα
θώντας νά διαφυλάξουν τήν Δ ημόσια ειρήνη καί 
να προστατεύσουν τήν ζωή, τήν σωματική άκε- 
ραιότητα^ τήν τιμή, τήν ελευθερία καί τήν περ ι
ουσία τού πολίτη. Ετσι μέ Νόμο πού καταρ
τίστηκε καί ύπογράφηκε πρόσφατα προήχθησαν 
στό βαθμό τού Ά νθυπασπιστοΰ, 1076 ’Ενωμο- 
τάρχες, οί όποιοι ορκίστηκαν τόν περασμένο 
μήνα σέ Υ πη ρ εσ ίες  τού Σώματος. Στή Φωτο
γραφία, στιγμ ιότυπο άπ’ τήν όρκομωσία των 
Α νθυπασπιστών, στό ’Α ρχηγείο Χωροφυλακής 

τήν 11-10-1978.

ΤΟ Ν  Π ΕΡΑ ΣΜ ΕΝΟ  μήνα, έφθασε στή Χώρα 
μας, πραγματοποιώντας ένημερωτική έπίσκεψη 
γ ιά  θέματα έγκληματικότητας, ό Φ ινλανδός δ ι
καστής, καθηγητής τού Π ανεπιστημίου τού 
C U O PIO  κ. L EH T I.M A JA  L A U R I JU H A N I. 
Ό  Φ ινλανδός έπιστήμονας, έκπρόσωπος τής 
Χώρας του στό Συμβούλιο τής Εύρώπης, κατά 
τήν έδώ παραμονή του. έπισκέιρθηκε στό ’Α ρχη
γείο Χωροφυλακής τόν ’Α ρχηγό τού Σώματος, 
Α ντιστράτηγο κ. Μ ιλτιάδη ’Α ργιάννη, μέ τόν 

όποιο είχε ειδική συζήτηση. ’Ακολούθως, ’Α
ξιω ματικοί τού Σώματος, ένημέρωσαν τόν Φιν- 
λανδό δικαστή σέ θέματα σχετικά  μέ τήν οργά
νωση, τήν δομή καί τήν λειτουργία  των Υ π η 
ρεσιών Χωροφυλακής καί ειδικότερα γιά  θέματα 
προλήψεως καί καταστολής τής έγκληματικό- 
τητας στήν Ελλάδα. Στή φωτογραφία σ τιγμ ιό 
τυπο άπ τή συνομιλία τού ’Α ρχηγού, μέ τόν 
διακεκριμένο Φ ινλανδό ’Επιστήμονα.

ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ σεισμοί, πού έγιναν τις 
άρχές τού περασμένου καλοκαιριού στή Θεσσα
λονίκη, προκάλεσαν σοβαρές ζημίες σέ σχο
λ ικά  κτίρια, μέ άποτέλεσμα οί άρμόδιες 'Υ πη
ρεσίες νά μεταστεγάσουν ώρισμένα σχολεία, 
σέ άλλα άντισεισμ ικά κτίρια. Η μεταστέγαση 
αύτή, δημιούργησε πρόβλημα μεταφοράς τών 
μαθητών στις απομακρυσμένες συνοικίες. Ή  
Δ]νση ’Α στυνομίας θεσ]νίκης, γ ιά  τή λύση 
αύτοΰ τού προβλήματος διέθεσε άμέσως 
Υ πη ρ εσ ια κ ά  αυτοκίνητα μέ τό προσωπικό 
τους, προσφέροντας ανακούφιση στούς γονείς 
καί μαθητές τής συμπρωτεύουσας. Ή τα ν  μιά 
άκόμα ένέργεια συμπαραστάσεως τής Χωρ]κής 
πρός τούς πολίτες γ ιά  τήν άντιμετώπιση έκτά- 
κτων αναγκών, μ ιά άπόδειξη τής στοργής 
της γ ιά  τή μαθητιώσα νεολαία. Στή φωτογραφία 
στιγμιότυπο άπ’ τήν έπιβίβαση μαθητών Λυ
κείου σ τ’ αυτοκίνητα.
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οωτα - επίΗΟΐροτηε - φωτο - επικαιρατηε
ΓΙΑ ΤΗ Ν  επιτυχή εκτέλεση του αστυνομικού 

έργου, δέν αρκεί μόνο ή άρτια έπαγγελματική 
κατάρτιση. Ή  ποικιλομορφία του, απαιτεί καί 
μιά γενικώτερη έπιμόρφωση των άνδρών, σέ 
κάθε τομέα τής κοινωνικής ζωής. Ή  Σχολή 
’Αξιωματικών Χωροφυλακής, καταβάλλει κάθε 
δυνατή προσπάθεια γιά  τόν σκοπό αυτό. Π ρό
σφατα, 131 Δόκιμοι ’Ανθυπομοίραρχοι τής Γ ' 
Τάξεως, μέ έπικεφαλής τόν Ταγματάρχη 
’Α ναστάσιο Μ προύσαλη, πραγματοποίησαν εκ
παιδευτική — ένημερωτική έπίσκεψη στις 
έγκαταστόσεις τής Υ .ΕΝ .Ε.Δ. ’Εκεί τούς ύπο- 
δέχθηκε ό 'Υ ποδιοικητής τής Υ .ΕΝ .Ε.Δ., Συν
ταγματάρχης Δ ιαβιβάσεων Χαράλαμπος Πα- 
παευσταθίου, ό όποιος τούς ένημέρωσε γ ιά  τήν 
άποστολή, τό έργο καί τήν λειτουργία τής Υ 
πηρεσίας. Στή φωτογραφία, στιγμιότυπο άπ’ 
τήν ένημερωτική ομιλία τού Ύ ποδιοικητοϋ τής 
Υ .ΕΝ .Ε.Δ., πρός τούς Δοκίμους ’Ανθυπομοι
ράρχους.

Η  ΕΠΕΤΕΙΟΣ τής 28ης ’Οκτωβρίου 1940, 
γιορτάστηκε μέ επισημότητα σ ’ όλες τις έδρες 
των Ά νωτέρων Δ ιοικήσεων Χωροφυλακής. ’Επί
κεντρο των έκδηλώσεων ήταν ή ’Αθήνα, όπου 
στις Σχολές Χωροφυλακής ’Αθηνών, πραγματο
ποιήθηκε τήν 27 ’Οκτωβρίου ομιλία  μέ θέμα 
τή σημασία τού ιστορικού «ΟΧΙ» σάν σταθμού 
στήν νεώτερη ιστορία τού τόπου.

'Ο μιλητής ήταν ό Διευθυντής τής Διευθύν- 
σεως Τροχαίας τού ’Α ρχηγείου Συνταγματάρ
χη ς κ. Μ ιχαήλ ΠΙΠΛΑΚΗΣ. Ό  όμιλητής 
άναφέρθηκε στήν ιστορική συνέχεια τής φυλής 
καί τό ιερό χρέος τών νεοελλήνων γ ιά  τή δια
τήρηση άσβεστης τής μνήμης τής ιστορικής 
εποποιίας.

Στήν ομ ιλία  παρέστησαν: οί 'Υ παρχηγοί 
τού Σώματος 'Υ ποστράτηγοι κ. κ. Σωτήριος 
ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ καί Γεώργιος ΜΑΝΩΛΑ- 
ΚΟΣ, ’Ανώτατοι καί ’Ανώτεροι ’Α ξιωματικοί, 
ό Π ανοσιολογιότατος ’Α ρχιμανδρίτης π. Ευσέ
βιος ΠΙΣΤΟΛΗΣ, άντιπροσωπεΐες άνδρών τών 
'Υ πηρεσιώ ν τού Λεκανοπεδίου ’Α ττικής, Μ α
θητές τής Σ.Α.Χ. καί Π ολιτικοί 'Υ πάλληλοι τού 
Σώματος.

ΤΟΝ ΠΕΡΑΣΜ ΕΝΟ μήνα πραγματοποί
ησαν έκδρομή στήν πατρίδα μας 52 ’Α στυνο
μικοί τής πόλεως Μ ΠΑΝΤ Κ ΡΟ Έ ΤΣΝ Α Χ  
τής Γερμανίας, μέλη τής Ι.Ρ.Α. Τούς έκδρομεϊς 
ύποδέχθησαν "Ελληνες συνάδελφοί τους (μέλη 
τής Ι.Ρ.Α.) οί όποιοι τούς ξενάγησαν σέ τουρι
στικούς χώρους καί άρχαιολογικά μνημεία τής 
Χώρας μας. Τελευταία, έπισκέφθηκαν εθιμο
τυπικά τόν ’Α ρχηγό τού Σώματος ’Α ντιστρά
τηγο Μ ιλτ. Ά ργιά ννη  μέ τόν όποιο ό έπικε
φαλής τους κ. Γκεόργκ Λέρ, άντάλλαξε άναμνη- 
στικά δώρα. ’Επίσης, πραγματοποίησαν έπί
σκεψη στις εγκαταστάσεις τής Ά μυγδαλέζας, 
όπου παρακολούθησαν έπίδειξη τών Μ ηχανο
κινήτων Μονάδων— Μ.Α.Τ. καί ένημερώθηκαν 
σέ θέματα στρατολογίας, έκπαιδεύσεως καί 
όργανώσεως τών 'Υ πηρεσιών πού στεγάζονται 
έκεϊ. Στή Φωτογραφία, στιγμιότυπο άπό τήν 
έπίσκεψη τών Γερμανών συναδέλφων στήν 
Ά μυγδαλέζα.
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επικαιροτητες
Εΐδήοείζ καί οχόΛια άπό τήν δραοτηριότπτα
τω ν  Υ π η ρ ε σ ι ώ ν
Ο! άνδρες τής Χωροφυλακής, προσε- 

κτικοί, προνοητικοί καί δραστήριοι, π ι
στοί υπερασπιστές των δικαιωμάτων τοϋ 
κάθε πολίτη, μέ οδηγό τό βαθύ 
συναίσθημα τής εύθύνης πρός τό κοινω
νικό σύνολο, έκπληρώνουν τό ιερό τους 
καθήκον, κάθε φορά πού θά χρειαοθεϊ.

Αύτό άποδεικνύεται άπό τις έκατον- 
τάδες έπιστολές πού καθημερινά κατα
φθάνουν στό ’Α ρχηγείο καί σ ’ άλλες 
'Υ πηρεσίες τοϋ Σώματος καί έκφράζουν 
τήν έμπιστοσύνη τοϋ κοινωνικού συνό
λου πρός τό Σώμα τής Χωροφυλακής κοί 
ι ί ;  εύχαριστίες τών πολιτών γιά τήν άξιο- 
ζήλευτη προθυμία, τήν κατανόηση καί 
εύσυνειδησία μέ τήν όποια έκπληρώνουν 
τό καθήκον τους.

ΤΗ Ν  ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΗ αύτή έκπλήρω- 
ση τοϋ καθήκοντος δείχνει άδιάψευστα 
τό έγγραφο τοϋ Ν ομάρχη Θ εσσαλονίκης 
κ. Πυλαρινοϋ, μέ τό όποιο έκφράζονται 
τά συγχαρητήρια  πρός τούς άνδρες τής 
Διευθύνσεως ’Αστυνομίας Θ εσσαλονίκης 
καί τής Ά νω τέρας Δ ιοικήρεω ς Χωροφυ
λακής Κ εντρικής Μ ακεδονίας, γ ιά  τήν 
βοήθεια πού πρόσφεραν κατά τή διάρκεια 
τών καταστρεπτικών σεισμών στούς κα
τοίκους τής Θ εσσαλονίκης. «Στόν άγώνα 
αύτό — άναφέρει μεταξύ άλλων τό έγ
γραφο τοϋ κ. Ν ομάρχη — καί συγκεκρι
μένα στόν άποφασιστικό τομέα τής ζωής 
καί τής ύγείας τών συνανθρώπων μας, 
ή συμβολή σας ύπήρξε έξαιρετική καί 
άποδεικνύει τήν καλή οργάνωση καί 
λειτουργία τοϋ Σώματος τής Χωροφυλα
κής ώς καί τήν μεγάλη άφοσίωση πρός 
τό καθήκον τών ύπηρετοΰντων σ ’ αύτήν.
Η προσφορά, σέ βαθμό αύτοθυσίας, πρός 

τούς πάσχοντας συνανθρώπους μας, σέ 
κρίσιμες στιγμές καί γιά  τόν καθένα έπι- 
κίνδυνες, άποδεικνύουν τό ύψηλό αίσθημα 
εύθύνης καί εύσυνειδησίας σας καί τό 
άκαμπτο φρόνημα στις δύσκολα ψυχο
λογικά στιγμές τοϋ κινδύνου, πού δέν 
μπορεί νά προβλεφθεϊ. ’Εκτιμώντας όλως 
ιδιαίτερα τις άοκνες αύτές προσπάθειες, 
πού άποτελοϋν παράδειγμα πρός μίμηση, 
θεωρώ χρέος μου νά εύχαριστήσω άνε- 
ξαιρέτως όλους όσους ύπηρετοϋν στις 
Υπηρεσίες σας καί νά έκφράσω τήν άκρα 

ικανοποίησή μου γ ιά  τό έπιτελεσθέν 
έργο».

ΤΙΣ εύχαριστίες καί τά συγχαρητήρια  
τής Γενικής Διευθύνσεως τοϋ Κ ΑΑ Μ Π  
Μ ΕΝΤΙΤΕΡΑΝΕ ΕΑΛΑΣ, έκφράζει έπι- 
στολή πού έστειλε πρόσφατα στό ’Α ρχη 
γείο Χωροφυλακής γιά  τις προσπάθειες 
πού κατέβαλαν οί άνδρες πού ύπηρετοϋν 
στις Υπηρεσίες Χωροφυλακής τής Κ έρ
κυρας καί ιδιαίτερα ό Δ ιο ικητής τοϋ 
Τμήματος ’Ασφαλείας Π ροαστίων Κέρ- 
κύρας Ταγματάρχης Π απαδογιάννης, 
γ ιά  τήν άποτελεσματική συμβολή τους 
στήν έξ ιχνίαση  τής ληστείας πού έγινε 
τό καλοκαίρι τοϋ 1977 σέ βάρος τοϋ 
CLUB M E D IT E R R A N E E  H E L 
LAS στή Δασιά τής Κ έρκυρας καί

Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς .
δημιούργησε διεθνή θόρυβο μέ τήν 
θρασύτητα καί τόν τρόπο πού 
διαπράχθηκε. «’Από τόν μήνα ’Ιού
λιο τοϋ παρελθόντος έτους — αναφέρει 
στήν έπιστολή της ή Γενική Διεύθυνση 
τοϋ Κ ΑΑ Μ Π  Μ ΕΝ ΤΙΤΕΡΑ ΝΕ — ή στε
νή συνεργασία τής Ε λ λ η ν ικ ή ς  Χωροφυ
λακής μετά τής Ίντερπόλ, ύπήρξε απόλυ
τη καί έπέτρεψε τήν ταχεϊαν άναγνώρισιν 
καί τήν έπακολουθήσασα σύλληψιν τών 
ληστών. Σάς ειμεθα βαθύτατα εύγνώμονες 
διά τόν άποτελεοματικόν καί θαυμαστόν 
τρόπον διά τοϋ όποιου διεξήχθη ή κατα- 
δίω ξις πού ώδήγησε εις τήν σύλληψιν 
τών δραστών τής ληστείας καί άπευθύ- 
νομεν, δ ι’ άλλην μίαν φοράν, τά θερμά 
μας συγχαρητήρια  εις τόν Δ ιο ικητήν κ. 
Π απαδόγιαννην καί τούς άνδρες του. 
Περαίνοντες, παρακαλοΰμεν νά δεχθήτε 
Κ ύριε ’Α ρχηγέ, τήν έκφρασιν τής βαθυ- 
τάτης έκτιμήσεώς μας».

ΣΚ Λ Η ΡΗ  καί βάρβαρη ή μοίρα, θέ- 
ριεψε γ ιά  μ ιά  άκόμη φορά τό άδίστακτο 
καί άλλόκοτο άνάστημά της καί άφηνια- 
σμένη έφερε στόν προθάλαμο τοϋ θανά
του, δυό άνθρώπινες ψυχές. Τόν άδελφό 
καί τή σύζυγο τοϋ Ν ικολάου Βαβού 
ράκη, γεωργοϋ απ' τό χωριό Κρύα Βρύση 
Αγίου Ν ικολάου Ρεθύμνης. Στις 13 

Σεπτεμβρίου 1978, τό βράδυ, μετά άπό 
ανατροπή γεωργικού έλκυστήρα, πού 
έγινε έξω άπό τό χωριό τους, τραυματί
στηκαν καί οί δυό βαρύτατα. Τις φοβερές 
ώρες πού διαδραματίστηκαν αμέσως μετά 
τό δυστύχημα, πού έπληξε τήν τραγική 
οικογένεια  τοϋ φτωχού άγρότη καί ένώ 
ή αντίστροφη μέτρηση άρχισε γιά  τή 
ζωή τών προσφιλών του προσώπων, ό 
ίδ ιος ρίχτηκε στόν άγώνα, γιά  τήν ανα
μέτρηση μέ τήν τύχη του. ’Α ποφασισμέ
νος νά έξαγοράσει τις λ ιγοστές του έλπί- 
δες γ ιά  τή ζωή τους, βρέθηκε στή Σχολή 
Ο πλιτών Χωροφυλακής Κ ρήτης όπου 

ζήτησε βοήθεια. Πρόθυμα, αύθόρμητα 
καί μέ τις στολές τής άγγαρίας, έτρεξαν 
οί Δόκιμοι Χωροφύλακες, Γαζής ’Αθα
νάσιος, Γεωργόπουλος Βασίλειος, Τζιωρ- 
τζιώτης Α πόστολος, Κ ουμπούρας Χρή- 
στος, Λ ιούτας Γεώργιος, Κ ούλης Γεώρ
γιος, Κ αραφωτιάς ’Α πόστολος καί Έ λ 
ληνας Χ ρήστος στό Ν οσοκομείο Ρεθύ- 
μνης στό κάλεσμα τοϋ συνανθρώπου τους 
καί πρόσφεραν ό καθένας τους άπό 300 
γραμμάρια αίμα γιά  νά τόν βοηθήσουν, 
άφοϋ μοιράστηκαν τήν λαχτάρα καί τήν 
άγωνία του. Μετά άπό τήν πάλη μέ τόν 
θάνατο οί τραυματισθέντες ύπέκυψαν στό 
μοιραίο. Ό μ ω ς αύτός ό άπλός άνθρωπος 
δέν ήταν δυνατόν νά ξεχάσει αύτούς πού 
τόν βοήθησαν. Γ ι’ αύτό έστειλε στήν 
πρωινή έφημερίδα «ΑΚΡΟΠΟΑΙΣ» έπ ι
στολή, ή όποια καταλήγει μέ τά παρα
κάτω λόγια  γιά  τήν πράξη τών Δοκίμων 
Χωροφυλάκων. « . . . . 'Η  πράξη τους αύτή 
απάλυνε καί άπαλύνει τόν πόνο μου καί 
τόν πόνο τής οικογένειας μου, άπό τόν 
άναπάντεχο χαμό τής προσφιλούς συ
ζύγου μου καί μητέρας τών παιδιώ ν μου

και άποδεικνύει τήν ευαισθησία πού έχουΛ 
οι έκπαιδευόμενοι στό Ρέθυμνο Δ όκι
μοι Χωροφύλακες σέ θέματα φιλαλληλίας 
και συμπαραστάσεως στόν άνθρώπινο 
πονο. Ε ίναι γνωστό στό Ρέθυμνο καί στήν 
περιοχή  ότι οί άνδρες τής Σχολής 'Ο π λ ι
τών Χωροφυλακής Κ ρήτης, πού θυσιά
στηκαν γιά  τήν Π ατρίδα, κατά τήν μά- 
Ζην τής Κ ρήτης στό Ρέθυμνο τό 1941 
έχουν σώσει άπό βέβαιο θάνατο στόν 
καιρό τής ειρήνης, πολλές εκατοντάδες 
ανθρώπων, μέ τό προσφερόμενο καθη
μερινά καί μέ πολλή ανθρωπιά νεανικό 
αιμα τους,^ χωρίς καμμιά απολύτως ιδ ιο 
τέλεια. Γι αύτό σάν "Ελληνας καί σάν 
χαροκαμένος πατέρας καί σύζυγος, νοιώ
θω υπερήφανος γιά τά παιδιά αύτά, πού 
είναι παιδιά  τής Ε λλά δα ς μας καί ζυμώ
νονται στή Σχολή τους μέ τά αιώνια’ ιδα
νικά τής φυλής μ α ς . . . .  Ό  Θεός ας άντα- 
μειψη τήν πράξη τους».

Α/ΕΥΘΥΝΤΡΙΑ το° Γυμνασίου Ν.
ιλοθοης κ. Μαρία Κουτσουράκη __

Δρανδάκη, μέ έπιστολή πού έστειλε 
τελευταία στό ’Α ρχηγείο Χ ω ροφυλακής 
έξεφρασε τις εύχαριστίες της, πρός τόν 
Δ ιοικητή τοϋ ’Α στυνομικού Τμήματος 
Ρέθυμνου, Μ οίραρχο κ.. Φουκαράκη Π ο
λύβιο, γιατί χάρη στις γρήγορες καί συν
τονισμένες προσπάθειες τών ’Α ξιωματι
κών καί άνδρών τής Υ πη ρ εσ ία ς του, δια- 
λευκάνθηκε ή κλοπή τιμαλφών, κοσμη
μάτων καί οικογενειακών κειμηλίων 
μεγάλης άξίας, πού διαπράχθηκε τόν 
περασμένο Αύγουστο στό σπίτι της, στό 
Ρέθυμνο. Κ λείνοντας τήν έπιστολή της 
ή κ. Κ ουτσουράκη — Δρανδάκη, αναφέ
ρει « .. . .’Ιδιαιτέρως εύχαριστώ τόν ’Ανθυ
πομοίραρχον κ. Γεώργιον Κ αραβιώτην, 
ο οποίος άνέλαβε έξ άρχής τήν ύπόθεσιν 
μετά μεγίστου ένδιαφέροντος καί χωρίς 
νά φεισθή κόπων καί προσπαθειών έπέ- 
τυχε τήν άνεύρεσιν τών κλοπιμαίων τά 
οποία έν τώ μεταξύ είχον μεταφερθή εις 
Η ράκλειον καί είχε πωληθεϊ μέρος αΰ- 

τώ ν;  Τά ολίγα αύτά εύχαριστήρια  λόγια  
ας είναι ή έκφρασις τής παντοτινής μου 
ευγνωμοσύνης καί ή άναγνώρισις μιας 
άκόμη έπιτυχίας τής ’Α στυνομίας Ρε- 
θύμνου. Τ ιμούν πραγματικά τήν 'Υ πηρε
σία τους οί τόσον εύσυνείδητοι καί άφω- 
σιωμένοι στό καθήκον τους ’Α στυνομικοί.

ΑΝΑ ΛΟΓΑ  αισθήματα έκφράζονται 
καί στό έγγραφο τής Κ οινότητος Ά η δο - 
νιάς Π ρεβέζης, πού απευθύνεται στό 
Υ πουργείο  Δημοσίας Τάξεως καί στό 
όποιο ό Π ρόεδρος τής Κ οινότητας κ. 
Θωμάς Στύλος άναφέρει : «Συγχαίρω 
τόν Δ ιοικητή τοϋ ’Α στυνομικού Τμήμα
τος Κ αναλλακίου καί τά Α στυνομικά 
όργανα τής Υ πη ρ εσ ία ς του, γ ιά  τήν συ
νεπή καί εύσυνείδητη έκτέλεση τών κα- 
θηκόντων τους. Συγκεκριμένως χάρις 
στήν άγρυπνη παρακολούθηση καί τις 
άστραπιαϊες ένέργειές τους, συνελήφθη 
στά Ιωάννινα καί άφοϋ προσήχθη στό 
αύτόφωρο Πλημ]κεΐο Πρεβέζης, κατεδι- 
κάσθη, ομάδα άθιγγάνων, οί όποιοι τόν 
περασμένο Αύγουστο διέπραξαν κλοπές 
σέ σπίτια  τής κοινότητάς μας. Τούς αξί
ζει κάθε έπαινος».

ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ της πρός τόν 'Υ πουρ
γό Δημοσίας Τάξεως, ή Ο.Ε. ΑΦΓ.Ν X. 
ΨΑ ΡΡΑ Κ Η , τοϋ Λαυρίου ’Α ττικής, έξαί- 
ρει τή θέληση καί λαμπρή μεθοδικότητα, 
τοϋ Μ οιράρχου ΓΟΥ ΣΗ  Θεοδώροϋ 
τοϋ Υ πομοιράρχου  ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥ-
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ΛΟΥ Δημητρίου, όπως έπίσης καί των 
άνδρών τοϋ Παραρτήματος ’Ασφαλείας 
Λαυρίου, συγχαίρει καί εύχαριστεΐ αύ- 
τούς θερμά, γιατί μέσα σέ λίγες μόνον 
ώρες, κατάφεραν νά διαλευκάνουν τήν 
κλοπή πού διαπράχθηκε στό κατάστημά 
της, άπό διαρρήκτες, οί όποιοι άφοϋ 
μπήκαν μέσα άπό τήν οροφή τού κτιρίου, 
άφήρεσαν είδη άξίας 300.000 δραχμών σέ 
ώρολόγια, κοσμήματα, ραδιόφωνα καί 
μετρητά. Νά τί γράφει σέ ένα σημείο 
τής έπιστολής της ή πιό πάνω Ε τα ιρεία : 
« . . . .  Ό  τρόπος πού ένήργησαν οί δρά
στες καί ή θρασύτητα τού έγχειρήματός 
τους, αύξησε τόν βαθμό άνησυχίας τών 
κατοίκων τοΰ Λαυρίου μέχρι τοϋ σημείου 
νά καταληφθοϋν σχεδόν άπό πανικό, 
άλλα καί έντονη άμφιβολία γιά τήν άσφά- 
λειά τους. Σέ τέτοιες ώρες οί πολίτες 
έναποθέτουν τις έλπίδες τους στις ένέρ- 
γειες καί τήν άντίδραση τών 'Υπηρεσιών 
’Ασφαλείας καί άνάλογα μέ τό άποτέ- 
λεσμα, άποκαθίσταται ή όχι καί ή ψυχική 
ήρεμία καί ή διάθεση γιά δημιουργική 
δουλειά, άλλά τό σπουδαιότερο, ό σεβα
σμός τών πολιτών πρός τις 'Υπηρεσίες 
πού έχουν ταχθεί σ’ αύτή τή δύσκολη, 
άχαρη άλλά καί τόσο άνθρώπινη άποστο- 
λή».

Ά π ό  τόν Κ αθηγητή τής ’Α γγλικής 
γλώσσης Συνταγματάρχη Χωροφυλακής 
έ.ά. ΜΑΡΙΟΛΗ ’Ιωάννη, έκδόθηκε τόν 
περασμένο μήνα, βιβλίο ’Α γγλικής Γραμ
ματικής μέ τίτλο M A STER IN G  EN G 
LISH  G RA M M A R. Τό βιβλίο αύτό ειδι- 
κώς γιά τούς άνδρες τής Χωροφυλακής, 
διατίθεται πρός 180 δραχμές καί όσοι 
έπιθυμοϋν τήν άπόκτησή του, μπορούν νά 
άπευθύνονται στόν συγγραφέα, οδός 
Θεοδάμαντος 6 Ά θή να ι (Ζωγράφου) 
Τηλέφ. 7773751 καί 7786436.

Μέ τίτλο «ΓΡΑΦΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕ- 
ΩΡΗΣΙΣ» έκδόθηκε καί κυκλοφορεί άπό 
τόν κ. Ά νδρέα  Μ ιχαλόπουλο, διμηνιαίο 
περιοδικό, πού είναι χρήσιμο γιά τούς 
άνδρες τών Σωμάτων ’Ασφαλείας καί 
είδικώτερα γιά τούς βαθμοφόρους, γιατί 
περιέχει γνώσεις καί άναλύσεις χρήσιμες 
γιά τή διαλεύκανση άδικημάτων πλαστο
γραφίας, άπάτης κ.λπ. Ή  έτήσια συνδρο
μή τοϋ περιοδικού είναι 1.000 δραχμές 
καί όσοι έπιθυμοϋν νά τό προμηθευτούν, 
νά άπευθύνωνται στή διεύθυνση τών γρα
φείων τοϋ περιοδικού, στήν όδό Π ει
ραιώς 68— Β, τηλ. 52-301-52.

Ά π ό  τόν κ. Ά νδρέα  ΖΙΜ ΠΟΥΛΑΚΗ, 
Δικηγόρο, κατ. Α θηνώ ν, όδός Μαυρο- 
μιχάλη 20, τηλ. 3627-068, έκδόθηκαν 
πρόσφατα δύο βιβλία μέ τίτλους: «ΕΠΙ-

ΠΑΡΑΘΕΤΟΜ Ε αύτούσια τήν επιστο
λή τοϋ Δικηγόρου Γεωργίου Καραμη- 
τσάνη (όδός Α καδημίας 31 — Ά θήνα ι), 
πού έστειλε πρός τό Α ρχη γείο  Χωροφυ
λακής. Σ’ αύτήν προβάλλεται σέ όλο της 
τό πλάτος, ή άπαράμιλλη προθυμία τών 
άνδρών τής Χωροφυλακής, ο ί, όποιοι 
συνδράμουν κάθε πολίτη, στις δύσκολες 
στιγμές του. «Κ ύριοι, θεωρών ότι ό Πο
λίτης έχει αυτονόητον χρέος νά ύποβοη- 
θή τά δ ι’ αυτόν μοχθοϋντα όργανα τής 
τάξεως καί συγχρόνως νά άναγνωρίζη 
εύγνωμόνως τάς προσφερομένας Υ π η ρ ε
σίας, σπεύδω διά τής παρούσης μου νά 
σάς εύχαριστήσω διά τήν άπό πόσης 
άπόψεως άψογον συμπεριφοράν τών τρο
χονόμων τής περιοχής Πρωτευούσης 
καί ιδίως τήν πρός έμέ έπιδειχθεϊσαν 
τοιαύτην ύπό τών έκτελούντων 'Υ πηρε
σίαν τήν 3-10-1978 καί περί ώραν 12 
νυκτερινήν, έπί τής λεωφόρου Α θηνώ ν— 
Κ ηφισίας (έξωθι τοϋ Λυκείου ΑΘΗΝΑ— 
Ζηρίνη). Ή σ α ν ένας Α νθυπομοίραρχος 
νομίζω καί δύο Χωροφύλακες, οί όποιοι, 
εύγενέστατα καί προθυμότατα, μάς έδω
σαν πάσαν βοήθειαν, όταν διαπίστωσαν 
ότι τό έφ’ ού έπιβαίναμε αύτοκίνητον, 
είχεν ύποστή βλάβην καί μάς έκαμαν νά 
δοκιμάσωμεν σπανίαν ίκανοποίησιν διά

ΤΟΜ Η ΣΥΝΤΑΓΜ ΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
καί «ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Κάθε 
βιβλίο γιά  το ίς  άνδρες τοϋ Σώματος 
τιμάται 350 δραχμές.

Τό κατάστημα παιδικών παιγυιδίων 
τοϋ κ. Γεωργίου Ά θ . Πατσαβοΰ, όδός 
Ά νδριανοϋ 69—Ά θή να ι—Τηλ. 32.22.781, 
διαθέτει παιγνίδια Εύρωπαϊκά καί 'Ε λλη
νικά παντός τύπου, μέ ειδική έκπτωση 
15ο]ο έπί τοϋ τιμολογίου γιά τά παιδιά 
τών άνδρών τής Χωροφυλακής.

Ή  Σχολή Μπαλλέτου τής κ. Σόνιας 
Μοράνοβα, πού λειτουργεί στήν όδό Γλ 
Σεπτεμβρίου 144 καί Π ιπίνου—Ά θή να ι, 
Τηλέφ. 82-31-319, παρέχει έκπτωση 20% 
στά δίδακτρα γιά τις μαθήτριες θυγατέρες 
τών άνδρών τών Σωμάτων Α σφαλείας.

Ή  Ε τα ιρ ία  Η. ΚΑΜ Μ ΕΝΟΣ, Λεωφ. 
Συγγροϋ 196—Ά θή να ι, ή όποια άντι- 
προσωπεύει τά αύτοκίνητα D A IH A 
TSU, F IA T , PO LSK I, W A R T B U R C , 
T R A R A N T , SAAB καί συμπεριλαμβά- 
νεται στούς άποκλειστικούς εισαγωγείς 
τών αύτοκινήτων F IA T  Ιταλ ίας, AUTO 
BIANC11I καί LAN CIA  προσφέρει 
τ’ αύτοκίνητά της πρός όλους τούς άνδρες 
τής Χωροφυλακής μέ ειδική έκπτωση 
10.000 δραχμών έπί τοϋ έκάστοτε τιμο
λογίου, γιά  τήν άγορά όποιουδήποτε 
μοντέλλου.

Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ  ΠΟΥ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Υ Ν

ΑΝΑΚΟΙ ΝΩΣΗ

Τ ά Κ α τ α σ τή μ α τα  Χ ρ υ σ ο χ ο ΐ α ς  τοΰ  έ. ά. ’Α ξ ιω μ α τ ικ ο ύ  Χ ω ρ ο 
φ υ λ α κ ή ς  κ. Ε ύ α γ γ έ λ ο υ  ’Α ν α τ ο λ ί τ η ,  ό δ ό ς  Β ε ρ α ν ζ έ ρ ο υ  2 4 α  

τηλ. 5 2 3 3 .7 3 3  καί 3 η ς  Σ ε π τ ε μ β ρ ίο υ  4 8 ,  τη λ .  8 2 2 9 .2 0 8 ,  π ρ ο σ 
φ έ ρ ο υ ν  ε ις  τ ο ύ ς  ’Α ξ ιω μ α τ ι κ ο ύ ς ,  ‘Υ π α ξ ιω μ α τ ι κ ο ύ ς ,  Χ ω ρ ο 
φ ύ λ α κ ε ς  καί π ο λ ι τ ι κ ο ύ ς  Υ π α λ λ ή λ ο υ ς  τ ή ς  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς ,  
δ λ α  τ ά  ε ίδη  τ ο υ ς  μέ έ κ π τ ω σ η  μ έ χ ρ ι  2 5 %  καί μέ ε υ κ ο λ ίε ς  
π λ η ρ ω μ ή ς .

τόν πολιτισμένον τρόπον των. Τό περ ι
στατικό τοΰτο, είλικρινώς πιστεύω ότι 
έπιβεβαιώνει τό άνώτερον έπίπεδον εις 
τό όποιον συνεχώς άνέρχεται τό Σώμα.
Η τιμή άνήκει φυσικά εις τήν ήγεσίαν.
Ομως θά παρεκάλουν ή παρούσα μου 

νά κοινοποιηθή καί εις τούς ίδιους τούς 
ένδιαφερομένους, τά ονόματα τών όποιων 
άτυχώς άγνοώ».

υ ,ιιν  ενσυνειοητη εκτέλεση 
τοϋ καθήκοντος οί άνδρες τής Ε λλ η ν ικ ή ς 
Χωροφυλακής, πού ύπηρετοϋν σέ Υ π η 
ρεσίες Τουρισμοΰ, καταξιώνουν τήν Ε λ 
ληνική Φυλή, σέ όλα τά μέρη τής γής. 
"Ενα δείγμα αυτής τής καταξιώσεως, 
υποδεικνύεται άπό τήν έπιστολή τοϋ 
άλλοδαποϋC E D R IC  R O T IT (12C H D FS 
V IG N E S-C H  1180 RO LLE), πού έστει 
λε άπ τήν πατρίδα του τόν περασμένο 
μήνα καί άπευθύνεται στή Διεύθυνση 
Τουρισμοΰ τοΰ Α ρχηγείου Χωροφυλα
κής. «Κ ύριοι, κατά τις διακοπές μου 
στήν Ε λλάδα , τόν περασμένο ’Ιούλιο, 
είχα τήν ευκαιρία νά έκτιμήσω τις Υ π η 
ρεσίες σας καί ιδιαίτερα δύο συνεργάτες 
σας, τής Τουριστικής Α στυνομίας Δελ
φών. Κατά τήν διέλευσή μας άπό τούς 
Δελφούς, χάσαμε τήν τσάντα στήν όποια 
είχαμε όλα μας τά χαρτιά καί Ε λβετικές 
έπιταγές. Χάρη στήν έτοιμότητα δύο 
συνεργατών σας, (Α.Μ. 75788 καί 51080) 
τά ξαναβρήκαμε όλα. Ά φ οϋ σημείωσε 
τον άριθμό τοΰ αυτοκινήτου μας πού διά
βασε στά διαβατήρια μας, ό ένας άπό 
τούς δύο Χωροφύλακες γύρισε όλα τά 
πάρκινγκ τών Δελφών γιά νά μάς εύρη. 
Οταν μάς βρήκε μάς οδήγησε στό γρα- 

ψεΐο _ Τουριστικής Α στυνομίας, όπου 
μάς ύποδέχθηκαν θερμά καί μάς έπέ- 
στρεψαν τήν τσάντα μέ όλο τό περιεχό
μενο. Επιθυμούμε νά σάς γνωρίσουμε 
τό έπεισόδιο αύτό, πού δέν μάς δημιούρ
γησε, εύτυχώς, καμιά σοβαρή συνέπεια 
χάρη στήν άποτελεσματικότητα τών 
Αστυνομικών τής Τουριστικής Α σ τυ 

νομίας Δελφών. Παρακαλώ ευχαριστή
σατε άκόμη τούς δύο συνεργάτες σας 
γιά  τήν επαγγελματική των συνείδηση, 
τήν μεγάλη των καλωσύνη καί τήν θερμή 
ύποδοχή. Εύαρεστηθήτε νά δεχθήτε, 
Κ ύριοι, τήν έκτίμησή μας».

ΤΟΝ ΠΕΡΑΣΜ ΕΝΟ Σεπτέμβριο, έγ ι
ναν στήν Κεφαλονιά μέ άπόλυτη έπιτυ- 
χία, οί έκδηλώσεις τοϋ πρώτου Χορω- 
διακοΰ Φεστιβάλ τοϋ Νομοϋ. Στις έκδη- 
λώσεις πού διεξάχθηκαν παρουσία χ ι 
λιάδων λαοΰ, συμμετείχε ή Φιλαρμονική 
τοϋ Σώματος Χωροφυλακής, ή όποια 
συντέλεσε θετικά στήν έπιτυχία τοϋ Φε
στιβάλ καί χειροκροτήθηκε θερμά. Μέ 
έπιστολή πού έστειλε σ τόνΆ ρχη γό  Χωρο
φυλακής Α ντιστράτηγο κ. Μ ιλτιάδη 
Ά ργιά ννη , ό 'Υφυπουργός Κ οινωνικών 
Υ πηρεσ ιώ ν κ. Γεράσιμος Ά ποστολάτος, 
έξέφρασε τις εύχαριστίες του γιά  τήν εύγε- 
νική συμμετοχή τής Φ ιλαρμονικής στις 
εκδηλώσεις, έκθειάζοντας τήν λαμπρή 
της παράσταση: «. . . Ή  άψογη εμφάνιση 
τών άνδρών καί ή άρίστη ποιοτική  άπό- 
δοση αύτών, έπροκάλεσε ειλ ικρινή  ένθου- 
σιασμόν μεταξύ τοϋ κοινοϋ τής Κεφα- 
λονιάς καί όλων όσων βρέθηκαν εκεί καί 
παρηκολούθησαν τις σχετικές έκδηλώ- 
σεις.

Ι Ω Α Ν Ν Η Σ  Δ Η Μ Ο Σ
’Ενωμοτάρχης
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και τις βλέπουμε νά ούρλιάζουν δίπλα-μας 
να τρέχουν σά δαιμονισμένες στην άσφαλτό 
να παίζουν το έπικίνδυνο παιγνίδι τους ιχε 
τους ελιγμούς τοϋ θανάτου, σκορπώντας 
τον τρομο. '

_Η ταν τρεις. Στη  συμπρωτεύουσα, οΐ 
του κυκλου τους, τούς ήξεραν σαν «ραλ- 
λ ισ τες» ! 1 ους θαύμαζαν σαν τούς έβλεπαν 
να τρέχουν μέ τά δίκυκλα θηρία τους, μέσα
στους πολυσύχναστους δρόμους, χωρίς νά δραyukc ^  ,dS-3U(J
διστάζουν για  τίποτα. Κανείς δεν τολμούσε V περίπτω ση  πολλές όμοιότη-
να τους κυνηγήσει. Κ ι’όσες φορές τό τόλμη- W “. Ψ * '' ηαλί ΎΡιούλα. Οί «δαί-
σαν οι άντρες της Χωροφυλακής, γρήγορα 
ιούς έχασαν. Γ ια τ ί οί πρώτοι ήταν αδί
στακτοι κ ι’ έβλεπαν τούς γύρω τους σάν 
εχθρούς,^ σαν αντικείμενα έκδικήσεως. Έ -  
νω οι δεύτεροι σέβονταν τή ζωή τών συνάν
θρωπων τους καί τούς έβλεπαν σάν πολί
τες υπευθυνους. ’Έ τσ ι ή καταδίωξη πάντα 
τελείωνε σε κάποιο απαγορευτικό φανάρι, 
σε καποια κυκλοφοριακό μπλοκάρισμα. 
ϋ κ ε ινο μ εφ υ γα ν  άπό παντού, άπό τ ’ άντί- 

_ε/ °  Ρευμ°ξ> απο τα πεζοδρόμια, άπό τά 
παρκα, α π ’ όπου έβλεπαν λύση έστω κι 
αυτοκτονίας. Κ ι’ ό κόσμος βουβός άπό τό 
ιρομο, σταυροκοπιοΰνταν.

το ση ίτι της κ ι’ έξαφανίστηκαν, τρέχοντας 
με μια μοτοσυκλέττα πού θύμιζε τούς 
«διάβολους της άσφάλτου» τών άμερικανι- 
κων μεγαλουπολεων. Μ αζί μέ την τσάντα 
χάθηκαν και οι 50.000 δραχμές πού είχε

Τό κακό δέν άργησε νά δευτερωθεί Λ ί- 
& ! Ρε" μεταί ί ρ θε ™ ^ύ τερ ο  κρούσμα. 
s  ^  ?°Ρ* ^  τσαντα είχε 38.500

- λ  ΟΑ ο  , „ ’ “ ' ι τ α  χ τ υ π ή μ α τ α  κ α ί
-ο θόρυβό π ο υ  ά φ η σ ε  π ίσ ω  το υ  τό  φ οβερό
δικυκλο σαν απομακρύνονταν. Καί κάτι
ακόμα. Το δεύτερο θύμα, δπως καί τό πρώ 
το, γυρναγε στο σπίτι τους μέ χρήματα 
-ου  ε ίχε  αποσύρει λίγη ώρα πριν, άπό τό

° Π Α Τ Α Ρ Ι  « Τ Ε Κ Ε Σ »

Κάποτε, τον παλιό «καλό» καιρό, τά κα- 
πηλιά καί^ τά  χαμόσπιτα, τ ’ άνήλ’ια ύπό- 
γεια κι οι ςωφλημενες καλύβες, γίνονταν 
στέκια τού υπόκοσμου, γίνονταν τεκέδες. 
-Μέσα στις πνιγηρές ατμόσφαιρες, τις  γε
μάτες^ ύγρασία καί μούχλα, σταυροπόδι οί 
παλιοί «μάγκες» κάπνιζαν ·τό «λουλά», 
μαστούρωναν» καί γίνονταν οί ψευτοήρωες 
της «πιάτσας» τους.

Μ ετά ήρθαν τά  σαλόνια. Τά μεγάλα σπί
τια, με τα  πολύφωτα, μέ τά χαλιά καί τή 
μεγάλη κοινωνία, την «ύψηλή» κάστα τών 
ανθρώπων τού κολλάρου. Οί φτηνοί μάγκες 
τού υπόκοσμου πέρασαν στο περιθώριο. 
Έ γ ινα ν  τά  άβουλα όργανα, οί προμηθευτές 
οι κολλήγοι τών δυνατών. Ή  σαπίλα τους’ 
μεταδόθηκε σ ανθρώπους πού χόρτασαν 
το ψωμί καί γύρευαν νέες έμπειρίες καί 
νέους τρόπους ψυχαγωγίας. Καί οί τεκέ- 
όες μεταφέρθηκαν καί στά σαλόνια.

Τελευταία τά  κρούσματα πλήθυναν.
1 εκες αυτοκίνητο στη Κρήτη, τεκές πλοιά
ριο άλλου, τεκές δισκο'θήκη παρά πέρα. 
Μέχρι πού πρόσφατα οί άντρες της Ύ πο- 
διευθύνσεως ’Ασφαλείας Προαστίων Π ρω - 
τευούσης, ανακάλυψαν καί τεκέ —πατάρι. 
Κι όταν λέμε πατάρι, δέν έννοοΰμε καμμιά 
πνιγερή σοφίτα, ή κανένα πατάρι τών μπάρ 
με τα χαμηλα φώτα καί τις  πρόωρα γερα- 
σμένες^ νεαρές γυναίκες, άλλά πατάρι πο
λυτελείας, σ Εκθεση Αύτοκινήτων, σέ 
σοβαρή επιχείρηση δηλαδή.
, Η ταν κι αύτό ά π ’ τά ξαφνιάσματα τής 
εποχής. Φυσικά γιά  όλους μας, έκτος 
α -ο  τους άντρες τού Τμήματος Διώξεως 
Ναρκωτικών, πού «μυρίστηκαν», καθώς 
συχνά κερνούσαν απο τήν Ά χαρνώ ν, ότι 
κάτι πρέπει νά συμβαίνει στο πατάρι τής 
Εκθεσεως Αύτοκινήτων τού Σπύρου Κα- 

ρκασουλου και Νικου Σκιαδόπουλου, όπου 
κάθε βράδυ σχεδόν, άκόμα καί περασμένα 
μεσάνυχτα φιλοξενούσε άρκετά άτομα,' πού 
φυσικά δέν δούλευαν, αλλά οΰτε καί συζη

τούσαν μόνο πού άπολάμβαναν μέ εύδαι- 
μονια τό τσιγάρο τους.
, ^ τσι “ Ρ7Δσε ή παρακολούθηση. Πολλοί 
ανεβοκατεβαιναν τ ις νυχτερινές ώρες στο 
παταρι τής έκθέσεως. "Ολοι τους άπό τούς 
επιτυχημένους -τής κοινωνίας μας, μέ με- 
γαλα και πολυτελή αύτοκίνητα καί άνετη 
αβασάνιστη ζωή. "Ωσπου ένα πρω ί ή έφο
δος για να π ιαστεί επ ί τόπου ό Νίκος Σκια- 
δοπουλος, πού ^στή συνέχεια άποκάλυψε 
μια άλλη σειρά προσώπων άναμιγμένων 
στο κύκλωμα τού τεκέ. Βρέθηκε καί χασίς 
στο γραφείο τού συνεταίρου του, καθώς 
επίσης καί καπνοσύριγγες καί τ ’ ονου,α τού 
...προμηθευτή.

Κάπου στην  ’Αθήνα στις άρχές τοϋ 
περασμένου μήνα, ό Σκιαδόπουλοςάγόρα- 
σε το χασίς. Έ ν α  κιλό περίπου. Π ω λητής 

κα,™ίος Τούρκος, τ ’ όνομά του δέν 
ιοςερε. Η ξερε όμως τον Έ ράν, τον με
σολαβητή, Τούρκο επίσης.Κ ι’ έτσι ή έρευνα 
στράφηκε άλλοΰ. Ταύτόχρονα όμως, δύο- 
τρεις άντρες τοϋ Π αρ]τος ’Ασφαλείας 
f  Γθ ί  λυφαδα, με εντολή τού Εισαγγελέα 
ερευνούσαν τό_ σπίτι τού Σκιαδόπουλου. 
^Αδικα όμως. Ή  μητέρα του πρόλαβε νά 
-ετα ςε ι το χασίς στη  τουαλέττα.Λ ίγο με- 
■ α^τ άποκάλυψε όλα στην άνάκριση.

, ιην Αθήνα, οι άνδρες τοϋ Τμήματος 
Ασφαλείας, μέ μόνο στοιχείο τό όνομα 

«Ε ραν» , άρχισαν την  αναζήτηση τού 
_ ουρκου, πού δέν άργησε νά βρεθεί σέ κά
ποιο φτηνό Ξενοδοχείο καί ν’ άποκαλυφθεϊ 
Oil δεν ήταν άλλος ά π ’ τον γνωστό στον 
υποκοσμο «Μ παμπά». Στο δωμάτιο τού

Τ λ  ' ~ c 1 ν '·  ν Ε7τ[·ρερΐαιωΰει.
*Ρ^<*μα ήταν πανομοιότυπο μέ 

τ αλλα. Το ίδιο αστραπιαίο τό χτύπημα 
εςω απο τη πόρτα τοϋ θύματος, πού ήταν 
και ιουτη τη φορά ηλικιωμένο καί πού πριν 
Ή °  Η χε αποσύρει άπό τό Κεντρικό Τα

μιευτήριο τής οδού Ά ριστοτέλους τ ις λί
γες καταθέσεις του. Δέν ήταν σύμπτωση. 
Δ-ν μπορούσε να ήταν σύμπτωση. "Ολα 
έδειχναν οτι ^και τά τρία θύματα είχαν
λ /]σ τευ θ ε ΐ αΤΓΩ r n n r  " Π ι - / -

π -  , T v aS OEV τους είχε δει ποτέ. 
Ούτε και οι περίοικοι. "Οταν ό κόσαος 
καταλαβαινε τ ι είχε συμβεϊ, αύτοί είχαν 
γίνει άφαντοι.Μονο τό μούγκρισμα τή ςα ο- 
νθσjxasi ας αντηχούσε στ5 αύτιά τους κι* 
ανατρίχιαζαν στή θύμησή του 

- τ η ν  Γενική Α σφάλεια είχε σημάνει 
συναγερμός. Οι «καμικάζι» έπρεπε νά 
-ιαστουν. ’Ό χ ι γιά  νά πάρει ή δικαιοσύνη 
τη δίκη της εκδίκηση, άλλά γιά  νά αη 
βασιλεύει η αγωνία κ ι’ ό τρόμος στις καρ
διές των πολιτών. Οί άντρες της ξεχύθη
καν στη Θεσσαλονίκη, πήραν σειρά τά 
σιεκια  .ους, μια μια τις καφετερίες, τά 
σφαιριστήρια, τούς κακόφημους κινημα
τογράφους κι όλα όσα μπορούν νά δώσουν 
τη διασκέδαση πού επιθυμούν οί νεαροί αέ 
• ΐς μο ιοσυκλεττες. Έ ν α —ένα ψάχτηκαν 
■ α μπαρ μέ τις πεταλουδίτσες τής νύχτας, 
μα τίποτα ... Οί «δαίμονες» ξέφευγαν" σάν 
φαν,ασματα κ ι’ άφηναν πίσω τους, μόνο 
εκείνο το απαίσιο μούγκρισμα τής μηχα
νής, κου καταπίνει λαίμαργα τά χιλιό-

, » ------ {---- —  —1 * ·-* υ t (,υ τυυ
_  Ρήν - εΈ Ό  βρέθηκαν κ ι’ άλλες μικρο- 
ποσοτητες χασίς, δώρο —όπως δήλωσε — 
του Σκιαδόπουλου.

Η  υπόθεση άρχισε νά ξετυλίγεται πιά 
κανονικά καί τά  στοιχεία φόρτωναν σιγά— 
σιγά μ ’ εύθύνες κ ι’ άλλα πρόσωπα, βάζον- 
' Ό  τέρμα στον υπερυψωμένο τεκέ —πα
τάρι τής οδού Ά χαρνώ ν.

Δ Α Ι Μ Ο Ν Ε Σ  Τ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Τ Ο Υ

Η ταν τρεις. Κι όλοι τους «καμικάζι». 
’Α πο τους συγχρόνους «καμικάζι» τής 
άσφάλτου, μέ κείνες τις φοβερές ταχύτατες 
μθτοσυκλέττες, πού κάθε μέρα τις άκοΰμε

-Μια ^μέρα ή είδηση πού-έφτασε στή 
1 ενική Ασφάλεια^ τής συμπρωτεύουσας, 
μεγαλιυσε το κακό. Δυο νεαροί άρπαξαν 
τή τσάντα μιας γριούλας μπροστά ά π ’

μέτρα
./ κι εκείνοι άποθρασύνθηκαν. Καί
ενα απόγευμα τό τηλέφωνο τής Γενικής 
Ασφαλείας δέχονταν τό τέταρτο μήνυμα. 
Ιο ικ η  π) φορά τά χιλιάρικα ήταν πολ- 
λα, διακόσια. Οί δράστες δέν περίμεναν ή 
ηλικιωμένη γυναίκα νά φτάσει στό σπίτι 
ιης. Μόλις κατέβηκε άπό τά άστικό λεω
φορείο καί ^βάδιζε γιά τά στενοσόκκακα 
της γειτονιάς της, στον Ά γ ιο  Δημήτριο 
^ης Θεσσαλονίκης έπεσαν πάνω της, τήν 
χτύπησαν, άρπαξαν τή τσάντα μέ τις κα
ταθέσεις τού Ταμιευτηρίου κ ι’ έγιναν κα- 
πνος "Οταν συνήλθε τό θύμα, τό μόνο πού 
του ειχεάπομείνειι ήταν ενα βουβό άναφι- 
λητο... I I  ζωή ε ίχε  φυλάξει γιά  τή δυ
στυχισμένη γυναίκα, τήν πιο σκληρή έμ πει- 
ρια της, στο γέρμα του δρόμου της.

Κάποιος άπό τούς περίοικους, τήν ώοα 
κου ακούσε το1 θόρυβο, πετάχτηκε στό 
δρομο κι είδε τούς δράστες τήν στιγμή 
κου χάνονταν πίσω ά π ’ τή στροφή. Θαυ
μαστής κι αυτός τών πανίσχυρων δικύ- 
κλων και φίλος τών «ράλλυ» γνώρισε τή
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Οι «καμικάζι» τής ά'σφάλτου, το θλι
βερό ντονέτο τών νεαρών τής Θεσσαλο
νίκης πού ένέσπειραν τον τρόμο μέ τις 
ταχύτατες μοτοσυκλέττες τους στους άνύ- 
ποπτονς διαβάτες και διέπραξαν σωρεία 
κλοπών. Ή  κινητοποίηση τής Χωροφυ
λακής έθεσε άμετάκλητα τέρμα στην παρά
νομη, αντικοινωνική δραστηριότητα τους.

μάρκα τής μοτοσυκλέττας. «Μια Καβα- 
σάκι ήταν», είπε άργότερα στους άντρες 
τής Χωροφυλακής, πού έφτασαν στο τόπο 
τοϋ κακού. «’Από κείνες πού τρέχουν στα 
ράλλυ...».

Μια «Καβασάκι», λοιπόν. Έ ν α  επίτευ
γμα τής σύγχρονης τεχνολογίας στην 
υπηρεσία τοϋ εγκλήματος. Ή  ταχύτητά 
της έδινε στούς οδηγούς της τό αίσθημα 
τής άσφάλειας καί στα χέρια τους τό τιμό
νι της γίνονταν δπλο παράνομο κ ι’ άδικο. 
Θρασύδειλοι κ ι’ αυτοί, όπως όλοι άλλωστε 
οί εγκληματίες, διάλεγαν τά Θύματά τους. 
Οί άδύναμες γυναίκες ήταν άνήμπορες ν’ 
άντιδράσουν. Τό σώμα τους δεν άντεχε 
στο ξαφνικό χτύπημα καί τό λευκόμαλλο 
κεφάλι τυλίγονταν άμέσως άπό τή ζάλη. 
Τί κατάντια... Οί άντιήρωες τών άπαίσιων 
κινηματογραφικών ταινιών βίας, είχαν 
βρει τούς μιμητές τους στήν έλληνική 
κοινωνία. Αύτά πού κάποτε άκουγε ό κό
σμος νά γίνονται άλλου, θυμίζοντας τήν 
εποχή τής ποτοαπαγορεύσεως καί τοϋ 
Σικάγου, τάβλεπε τώρα ζωντανά μπροστά 
του, νά ξεπερνούν σέ φρίκη καί βιαιότητα 
άκόμα καί τή πιο τολμηρή φαντασία.

Μέ μόνο στοιχείο τή μοτοσυκλέττα, οί 
άντρες τής Διώξεως τοϋ Κοινού ’Εγκλήμα
τος τής Γενικής ’Ασφαλείας άρχισαν πάλι 
τήν άναζήτηση. Τούτη τή φορά δεν άργη
σαν νά Ιπισημάνουν τούς δράστες. Οί εν
δείξεις πού μάζευαν μεθοδικά άπό τό πρώ
το κρούσμα, οδηγούσαν τις έρευνες σέ μιά 
άπό τις φτωχογειτονιές τής Θεσσαλονί
κης, μέ δρόμους στενούς καί χαμηλά σπίτια, 
όπου τά φώτα χαμηλώνουν νωρίς καί μέ
νουν έρημοι οί δρόμοι, μά γεμάτα τά κα- 
πηλιά. Κάπου λοιπόν σ’ αύτή τή γειτονιά, 
οδηγούσαν οί έρευνες. Σέ τρεις νεαρούς, 
π ού «μάρσαραν» ήδονικά τις μοτοσυκλέτ

τες τους, σάν ξεκινούσαν γιά  τό «μερο
κάματο», τό «μεροκάματο» τής παρανο
μίας.

'Ο  Βασίλης Ά ϊβάζογλου, 21 χρονών, ό 
Γιώργης Μουτουρίδης, 23 χρονών κ ι’ 
ό Παρασκευάς Καλφόπουλος ,22 χρονών, 
άρνήθηκαν τά πάντα όταν πρωτορωτή- 
θηκαν στά γραφεία τής Γενικής ’Ασφα
λείας άπό τούς άντρες της. Λίγο μετά 
«έσπασαν». Τά χιλιάρικα πού βρέθηκαν 
άπάνω τους ήταν ό πρώτος καί μεγαλύ
τερος κατήγορος. "Υστερα ήρθε κ ι’ ή συνέ
χ ε ι· · ·  ,

Πλούσια σέ δράση ή παράνομη ζωή τους. 
Ή  άνάκριση έρριξε άπλετο φώς στο σκο
τεινό τους δρόμο καί φώτισε όλες τίς πτυ
χές τής ζωής τους, φτάνοντας μέχρι τό 
Έ πταπύργιο  τής Θεσσαλονίκης, όπου 
στις φυλακές τού « Γ ιεν τ ί— Κουλέ» ζοΰσε 
σάν κατάδικος ό πατέρας τού Ά ϊβά ζο -

Κάποτε οί ποιητές κ ι’ οί ρομαντικοί ζω 
γράφοι έδεναν τήν καρδιά τους, τήν πέννα 
τους καί τον χρωστήρα τους μέ τό γλυκό 
βλέμμα τής όμορφης γυναίκας καί σέ στι
γμές εξαίσιες έπλεκαν ύμνους, ζωντάνευαν 
στο μουσαμά πρόσωπα θεία, ύψωναν τή 
γυναίκα στο βωμό τής λατρείας τους. Λίγο 
μετά οί συνθήκες άλλαξαν, έγιναν τό μα
χαίρι πού άνατόμησε τήν προσωπικότητα 
τού «άδύνατου φύλλου» καί έφεραν στην 
επιφάνεια όλα του τά πάθη καί τίς άδυνα- 
μίες, πού διόλου δέν τό ξεχωρίζουν άπ’ τό 
άνδρικό.’Εκείνο ποΰμεινε ίδιο,είναι ή άνδρι- 
κή άπληστία γιά  τή κατάκτηση τής γυναί
κας καί ή άπό μέρους της εκμετάλλευση 
τής ομορφιάς της, γιά  πράγματα κ ι’ έπι- 
διώξεις, συχνά, άνήθικες.

Στά  χρόνια τ ’ άρχαϊα, οί ιέρειες τής 
’Αφροδίτης, είχαν σκαλίσει στη σόλα τών 
πέδιλων τους τή λέξη «άκολούθει». Στά  
σύγχρονα χρόνια τή λέξη αύτήν τήν συμ
πλήρωσε τό «σ’ άκολουθώ». Λέξεις απλές, 
πού στά χείλη τους, στά μάτια τους, στή 
ψυχή τους, γέμισαν άηδία καί βρωμιά, γιά ' 
νά μάς θυμίζουν τή γύμνια καί τό 
άστοχο μέτρημα τής ζωής. Κ ι’ άν τά χρό
νια πέρασαν, πέρασαν χωρίς σ’ αύτό τού- 
λάχιστο τό θέμα νά δώσουν λίγη άξιοπρέ- 
πεια, χωρίς νά μειώσουν έστω καί λίγο 
τήν άνηθικότητα.

Τό κάλεσμα τής Θεσσαλονικιάς «κυ
ρίας» ήταν άπλό. Μέ τό δεκάχρονο πα ι
δάκι της στο ένα χέρι, καρπό τού γρήγορα 
διαλυμμένου της γάμου κ ι’ ένα σκυλάκι 
στ’ άλλο, σάν κι’ αύτά πού βλέπουμε γύρω 
μας, ν' άπολαμβάνουν αύτά πού καλά — 
καλά δέν χόρτασε ό άνθρωπος, οχι μόνο 
στις διάφορες Μπιάφρες τοϋ κόσμου, άλλά 
καί στή χώρα μας, περίμενε στις στάσεις 
τού αστικού. ’Ό χ ι πώς περίμενε στ’ άλή- 
θεια. 'Η  πραγματικότητα άποκάλυψε ότι 
διάλεγε. Διάλεγε αύτοκίνητα, διάλεγε 
οδηγούς, διάλεγε τή στιγμή. Καί σήκωνε 
τό χέρι της μ’ απόγνωση όταν όλα «πλη
ρούσαν» τίς άπαιτήσεις της.

«Σάς παρακαλώ, περιμένω άδικα τό 
λεωφορείο. Έ χ ε τ ε  τήν καλωσύνη άν πη
γαίνετε φυσικά προς τή Τοΰμπα, νά μέ 
πάρετε μέχρι τό σπίτι μου; Βλέπετε ό 
μικρός...» Ό  μικρός ήταν τ ’ άγοράκι της. 
Δεκάχρονο άγοράκι μέ μάτια πανέξυπνα 
σάν αύτά πού βλέπει κανείς στο δρόμο καί 
τά χαίρεται. 'Ο  οδηγός «τσακίζονταν». Τέ
τοια... τύχη πού θά τήν έβρισκε; Γεμάτος 
αύτοπεποίθηση καί καμάρι, πέταγε ένα 
εύγενικότατο «τιμή μου!» κ ι’ άνοιγε τίς 
πόρτες διάπλατα. Έ τ σ ι άρχιζε ή ιστορία.

γλου, παλιός λαθρέμπορος αύτοκινήτων.
Γιά κείνον καί γιά  νά έκδικηθοΰν τή 

κοινωνία, έκαναν ό,τι έκαναν, ήταν ή δικαιο
λογία τους. Μιά δικαιολογία πού χρόνια 
καί χρόνια τώρα άκούγεται άπό τά  χείλη 
όλων τών κακοποιών. Μά τί τούς έφταιξε 
ή κοινωνία; Οί νόμοι μπορεί νά τούς έφται
ξαν μιά κ ι’ έμπαιναν έμπόδιο στά εγκλη
ματικά τους σχέδια. 'Η  κοινωνία όμως;
Μήπως κ ι’ αυτοί δέν άποτελοΰσαν ένα 

κομμάτι τής κοινωνίας; ”Η  μήπως πάσχι
σαν ποτέ τους γιά  νά τή διορθώσουν;

Τώρα οί τρεις νεαροί «καμικάζι» περι
μένουν τήν ώρα τής δικαιοσύνης. ’Αδίστα
κτοι κ ι’ άμετανόητοι, μιλούν γιά τό παρελ
θόν. Γ ι’ αύτούς δέν θά χαράξει ποτέ τό μέλ
λον. Τό αύριο θάναι μιά ύπόθεση πού θά 
θυμίζει τό χτές καί ή δικαιολογία θά μένει 
πάντα ή ίδια: «Γιά νά εκδικηθούμε τή 
κοινωνία...».

Στο δρομο, μέσα στις φιλοφρονήσεις καί 
στα γελακια, άλλαζε τό δρομολόγιο, άρχιζε 
η περιπλάνηση γιά ν’ όμορφήνει τό πρωινό 
ή τ ’ άπογευματινό τής κυρίας. Κ ι’ ένώ 
το μυαλό του δούλευε γιά νά βρεί τή πιο 
κατάλληλη ευκαιρία καί ν’ άποκαλυφθοϋν 
τα ^χαρίσματα τής άξιοπρεπείας του, 
άκούγονταν παραπονεμένη ή φωνή τού 
«μπόμπιρα». «Μαμά, θέλω σοκολάτα». 
Νά ή εύκαιρία..
Πρόθυμος ό οδηγός σταματούσε. Τό παιδί 
απαιτούσε σοκολάτα. Νά τήν στερηθεί;
Δεν κάνει. ΓΙ άρνηση τού δημιουργεί__
«κόμπλεξ». Κ ι’ έτρεχε ό οδηγός στο περί
πτερο, κ ι’ άνοιγε ή «κυρία» τό τσαντάκι 
του κ ι’ έκαναν φτερά τά χιλιάρικα. Κάποτε 
έφταναν στήν Τοΰμπα. Βέβαια γιά τά  .... 
μάτια τού κόσμου, ή «κυρία» κατέβαινε 
κάπου πιο μακρυά άπό τό σπίτι της, άφοΰ 
πρώτα τού εδινε τ ανύπαρκτο τηλέφωνό 

για  μια περισσότερο εύχάριστη συνά
ντηση μέ τον τόσο εύγενικό κύριο.

’Ά λλες φορές πάλι, ό κύριος ήταν πολύ 
πιο εύγενικός. Ά π ’ τή πολλή του εύγέ- 
νεια πρότεινε καί κάποιο ζαχαροπλαστείο, 
γιά  ένα γλυκάκι. Κακό ήταν νά γλυκαθούν 
οι άνθρωποι; ’Ό χ ι. Μάλιστα ό τελευταίος 
άπό τούς οδηγούς τό ήθελε καί ρομαντικά. 
Τού άρεσε ή φύση τού άνθρώπου...Ά λλω
στε ήταν καί γεωπόνος. Έ τ σ ι πήραν τό 
δρόμο γιά τό Πανόραμα. Πριν κατεβοΰν 
ά π ’ τ ’ αύτοκίνητο, άνοιξε τό τσαντάκι, 
πήρε ένα χιλιάρικο καί χωρίς βιασύνη τό- 
κλεισε επιδεικτικά, έτσι ώστε νά λάμψει 
άπό μέσα ένα μάτσο κολλαριστά χιλιάρικα.

Μετά τό γλυκό, πήραν τό δρόμο τής 
επιστροφής. 'Ο  μικρός όμως πού νά ησυ
χάσει, ήθελε σοκολάτα. Τό κόλπο ξανά- 
πιασε και οι 63.000 δραχμές τού γεωπόνου 
άλλαξαν αύτόματα τσαντάκι.

Πολλά απο τα θύματα είχαν... άκάθαρτη 
τη φωλιά τους. Μάλλον έγγαμοι, δέν 
θέλησαν να φθάσουν μέχρι τά σκαλοπάτια 
τής Γενικής Ασφαλείας. "Ομως δυό, ένας 
μηχανουργός κ ι’ ό γεωπόνος τ ’ άνέβηκαν. 
Ό  πρώτος μίλησε γιά 31 .ΟΟΟδραχμές, ό 
δεύτερος γιά 63.000. Κ ι’ οί δυό, γιά  μιά 
ξανθια, «ωραία τριαντάρα» μέ σκυλάκι 
κι άγοράκι, πού όλο ζητούσε σοκολάτες.

Κ ι’ ή ξανθιά «τριαντάρα» δέν άργησε νά 
βρεθεί καί μάλιστα λίγο πριν άρχίσει μιά 
νέα επιχείρηση. Βέβαια ή Χριστίνα Ά ντω - 
νιάδη, τ ’ άρνήθηκε όλα, μέχρι πού ήρθε 
πρόσωπό μέ πρόσωπο μέ τούς εύγενικούς 
συνοδούς της, πού είχαν άποκτήσει άκόμα 
μιά εμπειρία άπό τίς γυναίκες, μά κ ι’ άπό 
τον έαυτό τους.

Η “ Κ Υ Ρ Ι Α »  Τ Η Σ  Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ
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Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι  A

Μιά παλιά λαϊκή παροιμία τοϋ τόπου 
Ρ·αξ λέει: «Με στραβό θά κοιμηθείς τό 
πρω ί θ άλλοιθωρίσεις». Σοφή ή παροιμία, 
σοφωτερος^ άκόμα κ ι’ ό έλληνικός λαός.
Αμυαλος όμως ό Σ τρατής Κρέτσης από 

~r~ Ευρυτανίας, πα ρ’ όλα τά
εςήντα του χρονιά. Βέβαια ή αφροσύνη 
lOu ε ίχε  ςεκί,νησεί. πολύ πιο νωρίς, πριν 
από μιά δεκαετία περίπου, όταν κάπου 
στο ’Αγρίνιο, γνωρίστηκε μ ' έναν Ά γ ρ ι-  
νιωτη, παλαιό χασισέμπδρο. Πολύ π α 
ρέα, πολλά τα «πάρε - δώσε» καί σέ λί
γο καιρό, ό δεύτερος τοϋ πέταξε τό μυστι- 
κ°.^«Θέλεις νά γίνεις πλούσιος;» Ταχασε 
ο Στρατης, τινάχτηκε, πίστεψε πώ ς ό 
φίλος του^τον ε ίχε  πονέσει. Ρώ τησε τό 
■ροπο. «Αασις» τοϋ απάντησε ό Ά γ ρ ι-  
νιωτης.

, ^,το τ οΰ Στρατή, γυρόφερνε αύ-
L θ "ό ^ε4η> Τβν μεθούσε, δεν τον άφηνε νά 

κοιμηθείς Τό καλοσκέφτηκε, ζύγισε τ ις  
ικανότητες του  ̂ανάλογα μέ τούς κινδύ- 
νους κι όταν πείστηκε πώ ς ήταν... ικανός 
να ςεγελασει το νόμο, τ ’ αποφάσισε. Έ -  
ισι πήρε- απο το φίλο του, τούς σπόρους, 
πήγε στο χωρίο του, στα Ψ*αχνά κι* έκεΐ 
σν ε^α απομακρυσμένο αγρόκτημα άρχισε 
τήν καλλιέργεια. Ό  ίδιος ζοϋσε στή Λα
μία, γ ι αυτό κάθε τόσο ταξίδευε γιά  τό 
χωριό του.

, Πέρασαν χρονιά πολλά, οί σπόροι 
γίνονταν φυτά, τα  φυτά έδιναν σπόρους, 
η σοδειά μεγάλωνε. Μέσα σε δέκα χρό
νια είχε στά χέρια του μιά μεγάλη ποσό
τητα^-αργού θανάτου, έτοιμη νά τή ρίξει 
σ ιο εμπόριό, να γίνει πλούσιος, νά ξεφύ- 
γει απ τή  μιζέρια. Βέβαια σ’ αύτά τά 
χρονιά, δεν παράλειψε νά δοκιμάσει κ ι’ 
ο ίδιος, να γίνει λάτρης καί πιστός τού- 
ιης τής θρησκείας, πού λέγεται ναρκοαα- 
νια, καί χαρίζει στον άνθρωπο, τούς τεχνι
κούς παράδεισους τής αύτοκαταστροφής

Θέλησε νά πουλήσει τό χασίς, νά γίνει 
πλούσιος. Αγοραστές θά έβρισκε. Γ ι’ 
αυτόν το μόνο πού μετρούσε ήταν τό 
χρήμα.^ Γιά__τά κηρύγματα καί τις εκ
στρατείες τής πολιτείας καί τής κοινω
νίας που καταδίκαζαν αύτή τή νέα μορ
φή του θανάτου, ούτε λόγος. Τ ί τον έμελ
λε αύτόν ή τύχη των άλλων; Γ ι’ αύτόν 
υπήρχε_ μόνο^ τό χρήμα. Ό  δρόμος γιά 
τήν απόκτησή του ήθελε νάταν σύντομος.
Δεν τον πείραζε αν ήταν καθαρός ή βρώ-
μ1?α ς· , ? ύτόν οί νέο'- άνθρωποι πού 
κάθε μέρα όλο καί περισφίγγονταν άπό 
τη πρόκληση τής εποχής, ήταν ξένη 
υπόθεση. 1

Χωρίς πολλές περιστροφές, χω ρίς κα
θόλου κρίση, άρχισε ή άναζήτήση. Τό 
«ψάρι» δεν άργησε νά τσιμπήσει. Δεν 
ήταν όμως τοϋ γλυκόϋ νεροϋ, άλλ’ άπό 
* αΛλα.  ̂ -Απο κείνα πού νυχτοξημερώνον- 
τα ι στα καταγώ για  καί στις «μαΰρες 
αγορές»^ τις  κοινωνίας μας, όχι γ ιά  νά 
βρουν το δικό τους παράδεισο, άλλά γιά  
να σώσουν, να χαρίσουν τή ζωή σ’ εκεί
νους που βαδίζουν γιά  τήν αύτοκαταστρο- 
φή τους.

Σ ’ αύτά τά  στέκια τοϋ υπόκοσμου βρέ- 
θηκε αντίκρυ του ό Νόμος. Σ το  πρόσωπο 
του Ενωμοτάρχη τοϋ Τμήματος ’Ασφα
λείας Λαμίας, είχε προσωπόποιηθεϊ ό 
σύγχρονος άγοραστής των άπατηλών πα
ραδείσων.  ̂ ’̂Αναγκαία προσωποποίη- 
ση για  ν αντιμετωπισθεΐ ό βρώμικος 
«πόλεμός» των εμπόρων τοϋ θανάτου. Βρέ-

Γ Ο Ρ Α Σ Τ Η Ε

θηκε λοιπόν ό...άγοραστής, ένώ πίσω του 
ολοι1 οι άνδρες τοϋ Τμήματος, μέ τον διοι
κητή τους οδηγό στένευαν τον κλειό γύρω 
α .ο  το Στρατή Κρέτση. Οί μέρες πού 
ακολούθησαν χαρακτηρίζονταν άπό τις 
δοκιμαστικές πρόβες εμπιστοσύνης. Δ ια
πραγματεύσεις, άντιρρήσεις, άμφιβολίες. 
, ,^ α  πενθήμερο γεμάτο αγωνία γιά  τούς 
ανδρες τοϋ Τμήματος, πού αθέατοι παρα
κολουθούσαν κάθε κίνηση τοϋ εξηντάρη 
έμπορα ναρκωτικών, πού όλο καί άνέβαλλε 
τ ις  συναντήσεις. Μ έχρι πού έγινε ή πρώτη 
αν ,αλλαγτγ Μικρή δόση στήν άρχή, γιά  
δοκιμή. Λ ίγα τά  πρώ τα χρήματα, άλλά 
γλυκά, γλύκαναν τον Στρατή , πού πριν 
κα β ρ ά σ ε ι μιά μέρα ξαναγύρι-
σε., « Εφερα όλο τό  έμπόρευμα. Έ χ ε ις  τά 
χρήματα»;Ε ίπε τό άλλο βράδυ στάν άγο- 
ρασ.η Εκείνος τα  είχε. Συμφώνησαν 
ν ν _ Λ # ωσ°υν έ*είνγ) τή βραδυά. Ποΰ;

,τα ^  αΧν“ , στο άγρόκτημά μου». Δέν 
πρόλαβε να τελειώσει ή συζήτηση καί γύ- 
ρω τους στάθηκαν τρεις —τέσσερες άντρες

του Τμήματος μαζί μέ τον Διοικητή τους, 
χαθεί™ LTpaT^ Κρέτσ7ϊ παιγνίδι είχε

_Λίγο αργότερα, τό ίδιο βράδυ, ό Στρα- 
‘ Ίς, Κρετσης, όδηγοΰσε τούς άντρες τοϋ 
Ijj-ήματος Ασφαλείας Λαμίας, στο άγρό- 
Χιημα του. Ε κε ί εννιά σάκκοι μέ ινδική 
κανναβη σε φούντα, 24 κιλά συνολικά καί 

ΎΡαμμαρια σέ σπόρους, περίμεναν 
κρυμμένοι τήν ώρα πού θά διοχετεύονταν 
σ^ην ελληνική κοινωνία, γιά  νά διαβρώ- 
σουν τα  θεμελια της, νά χαρίσουν τήν ψεύ- 
τικγ), ευδαιμονία στούς πιστούς ή στούς 
περίεργους, πού άναζητοΰν τήν έμπειρία 
της. Ακόμα βρέθηκαν καί 48 δενδρύλλια, 
ολο, δηλαδη, τό ...βιός του.

Ταύτόχρονα, στή Λαμία, μέ άδεια τοϋ 
Εισαγγελέα, άλλοι άντρες τοϋ Τμήματο- 
ερευνούσαν τό σπίτι του. Καρπός τής έρευ- 
νας αλλα /07 γραμμάρια χασίς, πού μαζί 
με̂  την άλλη ποσότητα έπαιρναν τό δρόμο 
για τη κατάσχεση.

, Ε Τσι τέλειωσε ή ιστορία καί τέλειωσαν 
• α όνειρα τοϋ Στρατή Κρέτση, όνειρα' πού 
μύριζαν αργό θάνατο καί παράνομη κερ
δοσκοπία.

Τ □ Κ Υ Ν Η Γ Ι Τ Ο Υ θ η ε α υ ρ ο υ

, Εην όμορφη Χαλκιδική μέ τά  πολλά 
αρχαία ^καί βυζαντινά μνημεία της, βάλ- 
θηκαν ν άνασκάψουν μερικοί άρχαιοκάπη- 
λοι, ακολουθώντας τά  παραδείγματα άλ
λων, που κατά καιρούς ληστεύουν άδίστα- 
κτα την ελληνική κληρονομιά. 'Η τ α ν  πα
τρίδα τους, άλλωστε, κ ι’ ήξεραν καλά τά 
μέρη οπού πιθανώτατα κρύβονταν άπό 
τους αιώνες, τά  ιστορικά μνημεία τοϋ 
τοπου.

Η  σκέψη αύτη, τούς βασάνισε πολύ. 
Εύκολος ο δρόμος γιά  άφθονο χρήμα, 
αρκεί ν > αποκλήρωναν τήν έθνική συνεί- 
δησ-η απ τή ψυχή τους. Εύκολο πράγμα 
XI αυ ιο γ ι αύτούς, γ ια τί όπως τ ’ άπόδει- 
ξαν τα  πραγματα, δέν είχαν μέσα τους 
και πολλές δυνάμεις άναστολής. Ή  πατρ ι- 
δολατρεία ήταν κάτι άγνωστο, άπόιια- 
κρη και ξένη θεωρία γιά  τον Χρ. Κατσήμε- 
τρο, τον ’ Α γγ. Βαφείδη, τον Βασ. Βάσιο 
και τον Ελ. Κούχλια, όλοι τους άπό τον 
Αγιο Νικόλαό καί τή Νικήτη Χαλκιδικής.

Α ωρις να διστάσουν, μεγάλωσαν τή 
«συντροφιά», παίρνοντας συνεταίρους καί 
τον Αναστ.^ Δαλβογιάννη μέ τον Ίω άν. 
ΙΙαπαγεω ργιου, συγχωριανούς τους. "Ο- 
λοι μαζί έβαλαν σ’ ενέργεια τό βρώμικο 
σχέδιο τους. Συνδέθηκαν μ ’ άλλους,'π ιο  
εμπείρους άρχαιοκάπηλους, ά π ’ τή Θεσ
σαλονίκη, προμηθεύθηκαν κι εναν άνι- 
χνευτη μετάλλων κ ι’ άρχισε ή άναζήτηση.

, « ΛΤρ,0 μεΚ ^ έτΡ° ψάχτηκαν οί περιοχές 
τ  Αγιου Νικολάου καί τής Ν ικήτης.

, Λεπτομέρεια καί προσοχή. Συνήθως 
νύχτα. Κι όσο οί μέρες πέρναγαν, τόσο 
πιο κοντά έφταναν στο θησαυρό, μέχρι

που σγ'0ν άγροτική περιοχή Π ύργοι τοϋ 
χωρίου^ Ν ικήτης, χτύπησε χαρακτηρι
στικά ο ανιχνευτής κι έτριψαν μέ χαρά 
ια χέρια τους οί επίδοξοι άρχαιοκάπηλοι. 
_ εν„7'Ταν μόνοι. Π ίσω τους άθέ-

ατοι, αϋπνοδ ολόκληρα 24ωρα, παρακο
λουθούσαν κάθε τους κίνηση οί άντρες τοϋ 
Αστυνομικού Τμήματος 'Αγίου Νικο

λάου με τους άντρες τοϋ Φυλακίου Χ ωρο
φυλακής Ν ικήτης. ’Αλλά τή μέρα εκείνη 
οι αρχαιοκαπηλοι, άφοΰ σημάδεψαν τό
1 ° ^ ° ’ ε9^Υαν, γιά  νά ξαναγυρίσουν τ ’ 
άλλο βράδυ.
„ " ° μ ω ς  οί άντρες τής Χωροφυλακής δέν 
έφυγαν. Εμειναν έκεϊ, άκίνητοι, περιμέ- 
νονιας μέ υπομονή τήν έπιστροφή. Σάν 
νυχ,ω σε οι αρχαιοκαπηλοι ξ α ν α νύ ρ ι σα ν 
Αυτή τη φορά δέν είχαν μαζί τους τον' 
ανιχνευτή μετάλλων, άλλά έναν εκσκα
φέα έργων. Χωρίς καμμιά καθυστέρηση 
ρίχτηκαν στή δουλειά. Ά λλ ο ς κατεύθυνε 
• ην εκσκαφή, άλ\ος χειρίζονταν τό μη
χάνημά, άλλοι, γ ιά  κάθε ενδεχόμενο, πα 
ραφύλαγαν πιο πέρα.

Δέν άργησαν νά φτάσουν τό θησαυρό, 
«κουβάς» τοϋ εκσκαφέα χτύπησε σέ 

^-ε.ρα. Απο ια ματια τους σάν άστραπή 
περασε μια λάμψη παράνομης χαράς. Ε ί
χαν βρει άρχαϊο τάφο;

Οί άντρες τής Χωροφυλακής δέν ε ί
χαν άλλα περιθώρια. Έ π ρ επ ε  νά δρά
σουν οργανωμένα. Αύτόματα τινάχτηκαν 
πίσω άπό τούς θάμνους κ ι’ άκινητοποίη- 
σαν τους άρχαιοκάπηλους, πού έβλεπαν 
ιο κυνήγι τοϋ θησαυρού τους νά τελειώ
νει τοσο άδοξα καί τόσο γρήγορα...

^άν πέφτει ή νύχτα, ζυγώνει γιά  όλους 
τους ανθρώπους ή ώρα τής άνακωχής. 
Α νακωχής ά π ’ τον άγώνα τής μέρας άπό 

τή^ βιοπάλη. Ε ρχετα ι ή ώρα τοϋ ΰπνου, 
η ωρα τής λησμονιάς. Καί μέχρι νά ξημε- 
ρωσει τα πάντα ήσυχάζουν. Μόνο οί 
νυχτόβιοι κ ι’ οί εργάτες στις φάμπρικες 
μενουν άγρυπνοι, νά συνεχίζουν τον άγώνα 
της μέρας. Βέβαια γιά  τούς πρώτους,, ή

λέξη αγώνας είναι πολύ ξένη γιά  τις συν
θήκες τής ζωής τους, άγνωστη μπορεί νά 
πει κανείς.

Ομως υπάρχει, άλλο ενα σύνολο άν- 
θρωπων,πού σάν νυχτώνει παίρνει τό δρό
μο για  τό δικό του μεροκάματο. Ε ίναι οί 
άνθρωποι που φοβούνται τό φως καί ζη- 
τοΰν τό σκοτάδι σύνεργό στά κατασκό- 
ιεινα τους σχέδια. Τή μέρα τή φοβούνται
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’Αγαπούν την νύχτα καί νιώθουν σίγουροι 
κι* ασφαλισμένοι σαν τούς τυλίγει μέ τα 
πέπλα της. Ε ίναι οί άνθρωποι τής νύχτας 
ή κοινωνία του υπόκοσμου.

Δίπλα σ’ αύτούς όμως, για  ν’ άποτρέ- 
ψουν τά παράνομα σχέδιά τους καί νά 
προστατεύσουν τον ύπνο καί τήν ειρήνη 
τού μεγάλου κοινωνικού συνόλου, κάνουν 
τη νύχτα μέρα καί μόνιμη συντροφιά τους, 
οί άντρες της Χωροφυλακής. Μέ τό πέρα
σμα των χρόνων, αύτές οί ώρες οί νυχτε
ρινές, τούς γίνονται άγαπημένες. Δένον
ται μέ τό είναι τους, μπαίνουν μέσα στο 
αίμα τους, τούς συνοδεύουν σέ όλη τους 
τή ζωή. Γ ι’ αύτούς ό ύπνος είναι ύπόθεση 
δευτερεύουσα, ύπόθεση σχετική. ’Έχουν 
μάθει νά μήν τον περιμένουν, έχουν μάθει 
νά τον ξεχνούν. Κ ι’ όταν τά βήματα, τούς 
πάνε άργά καί κουρασμένα στά σπίτια 
τους, ποτέ δέν είναι σίγουροι πώς θά ξε
κουραστούν. Τό ξέρουν πώς ούτε τήν 
άνάπαυσή τους μπορούν νά προσχεδιά
σουν. ’Από στιγμή, σέ στιγμή μπορεί νά 
χτυπήσει τό τηλέφωνο, νά σημάνει συνα
γερμός. Κ ι’ έτσι ν’ άρχίσει ό νέος τους 
άγώνας.

Βαθιά μεσάνυχτα στη Νέα Ζίχνη Σερ
ρών καί τό σκοτάδι κάλυπτε τά παράνομα 
σχέδια των διαρρηκτών. Μέ γρήγορες κι
νήσεις φόρτωναν στη πλάτη τους τσου
βάλια ολόκληρα μέ σιτάρι καί γέμιζαν δυο 
φορτηγά. Μέχρι νά ξημερώσει οί άπο
θήκες άδειασαν. Κι* έκεινοι, μέσα στο 
θαμποχάραμα, χάθηκαν... Κανείς δέν 
άκουσε κάτι. Μακρυά άπ* τή κωμόπολη,

οί άποθήκες, ήταν, γιά  τούς διαρρήκτες 
τής νύχτας, μιά άπό τις εύκολες λείες.

Τό πρωί στ’ Α στυνομικό Τμήμα, σή- 
μανε συναγερμός. Ή  πρωινή βροχή -Τχ 
εξαφανίσει κάθε σημάδι άπ’ τή φυγή τών 
φορτηγών. Οί παραβιασμένες πόρτες δέν 
είχαν ούτε ένα άποτύπωμα. Ψάχτηκαν 
σπιθαμή προς σπιθαμή οί γύρω περιοχές, 
οί πιθανές κρυψώνες, οί άποθήκες, μά 
τίποτα. Οί κλέφτες είχαν γίνει άφαντοι. 
Ή  όλη έρευνα θύμιζε κλοπές άθιγγάνων, 
κι ή σκέψη αύτή ήταν ή μόνη πού εύστα- 
θούσε, ή μόνη πού τεκμηριώνονταν άπό 
τήν πλήρη έλλειψη στοιχείων.

Μ* αύτή τή σκέψη άπλώθηκε τό χτέ
νισμα σ’ όλη τή περιοχή. Τις νύχτες συνε
χείς περιπολίες έλεγχαν τ ’ αύτοκίνητα 
καί κάθε ύποπτη κίνηση. Τό κλεμμένο 
σιτάρι έπρεπε νά βρεθεί, όχι μόνο γιά  ν’ 
άποδοθεΐ ή δικαιοσύνη καί νά τιμωρηθεί 
τό έγκλημα, άλλά γιά  νά μή διαψευσθούν 
οί προσδοκίες τών κατοίκων, πού είχαν 
άναστατωθεΐ άπ’ τή μυστηριώδη διάρρη
ξη κ ι’ είχαν στηρίξει τις έλπίδες τους στή 
Χωροφυλακή.

'Ό λα  όμως έξακολουθούσαν νά τυλί
γονται άπό πυκνό μυστήριο, όταν μιά 
βραδυά, κάπου στο 33ο χιλιόμετρο τής 
’Εθνικής οδού Σερρών — Δράμας, δυο 
Χωροφύλακες επιχειρούν νά έλέγξουν δυο 
φορτηγά. Οί οδηγοί τους, άντί νά σταμα
τήσουν, άνάπτυξαν ταχύτητα καί χάθη
καν μέσα στο σκοτάδι. ’'Αδικα όμως, γιατί 
οί άντρες τού ’Αστυνομικού Τμήματος τής 
Νέας Ζίχνης είχαν προλάβει νά πάρουν 
τούς άριθμούς τους.

Λίγη ώρα άργότερα τό πλήρωμα ενός 
περιπολικού αύτοκινήτου βρίσκει πετα
μένους μέσα στο δρόμο, σέ μικρή άπόστα- 
ση άπό τό σημείο πού τά φορτηγά δέν 
σταμάτησαν γιά έλεγχο, δεκαοκτώ σάκ- 
κους σιτάρι, πού όπως άποδεικτηκε άπό 
τις σφραγίδες πού είχαν, άνήκαν στο Νίκο 
Σιλιαχλή, ιδιοκτήτη τής διαρρηγμένης 
άποθήκης. Σίγουρα, ξέφυγαν άπό τά 
φορτηγά, όταν αύτά άνάπτυξαν ταχύτητα 
γιά  ν’ άποφύγουν τον έλεγχο.

Ή  έρευνα πήρε θετικό δρόμο κι* άρχι
σε τό χτένισμα τών διπλανών δασών, ένώ 
λίγες μέρες άργότερα, οί άντρες τής Χ ω
ροφυλακής άνακάλυψαν στο δάσος τού 
χωριού Φτελιά —Δράμας, κρυμμένα μέσα 
στά δένδρα καί καλυμμένα μέ ξερόκλαδα, 
τά δύο φορτηγά μέ τό κλεμμένο σιτάρι. 
"Υστερα ήρθε ή σειρά τών δραστών. 'Ό 
λοι άθίγγανοι καί συγγενείς: Οί Σινάνο-
γλου ’Ιωάννης, 20 χρονών, Σινάνογλου 
Καντίρ, 44 χρονών, Φεϊμόγλου Ρασήμ, 
41 χρονών, ό Φεϊμόγλου Ν ταλίπ, 33 χρο
νών καί Φεϊμόγλου Χαϊδάρ, 30 χρονών, 
πού ήταν κ ι’ ό αρχηγός τους.

Ή  άνάκριση ενοχοποίησε καί τον Χαρά
λαμπο Χρυστοστομίδη, έμπορο άπό ί ο  
’Αρκαδικό Δράμας, πού δέχονταν τ ις κλεμ
μένες ποσότητες τών σιταριών, μέ μικρό 
σχετικά άντίτιμο. Έ τ σ ι τέλειωσε κι* ή 
άγωνία τών κατοίκων τής περιοχής, πού 
γιά μιά άκόμα φορά είδαν στο πρόσωπο 
τού 'Έλληνα Χωροφύλακα τον άκοίμητο 
προστάτη τους.

Ό  Ρε π ό ρ τ ε ρ

ΣΥ Ν Δ Ρ Ο Μ ΕΣ  ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ 

"ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ.,
ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ σέ δλους δτι κατά τήν διάρκεια τοΰ 

τρέχοντος έτους σημειώθηκαν τιμαριθμικές αναπροσαρ
μογές , πού εΐχαν σάν αποτέλεσμα τήν αύξηση , τόσο στήν 
τιμή τοΰ χαρτιού, δσο κα'ι στις διάφορες άλλες δαπάνες 
έκδόσεως, μέ έπακόλουθο δλες οί περιοδικές έκδόσεις νά 
βρεθούν στήν ανάγκη νά αυξήσουν τήν τιμή πωλήσεως 
τών τευχών τους.

. Τό περιοδικό «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ» 
μέ απόφαση τής Διοικούσης ’Επιτροπής του, ή όποια 
άποτελεΐται άπό τούς κ . κ . α) Α' . Ύπαρχηγό Χωροφυ
λακής ώς Πρόεδρο, β) Διευθυντή Διευθύνσεως 
Όργανώσεως A .X . , γ) Διευθυντή Διευθύνσεως 
Οικονομικού A .X . καί δ) Τμηματάρχη Δημοσίων Σχέ
σεων A . X  . ώς Μέλη έκρινε σκόπιμο νά παραμείνουν οί 
συνδρομές τού περιοδικού καί γιά τό έπόμενο έτος 1979 
στά ίδια έπίπεδα τού τρέχοντος έτους . Δηλαδή 170 δρχ. 
γιά τούς ”Υπαξιωματικούς καί Χωροφύλακες, 200 δρχ. 
γιά τούς ’Αξιωματικούς, Άνθυπασπιστές καί ’ Ιδιώτες 
καί 250 δρχ . γιά τά Νομικά Πρόσωπα .

‘Η άπόφαση αύτή γιά τήν μή αύξηση τών συνδρο
μών τού περιοδικού γιά τό έτος 1979 όφείλεται στό γεγο
νός δτι ή «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ» , πού άπο- 
τελεΐ τήν έπίσημη δημοσιογραφική έκδοση τού Σώματος 
τής Χωροφυλακής, δέν άποβλέπει μέ τήν είσπραξη τών 
συνδρομών στήν άπόληψη οικονομικού κέρδους, άλλά 
μόνο στήν αντιμετώπιση τών δαπανών τής έκδόσεώς της .

Μοναδική φιλοδοξία αυτών πού άσχολοΰνται μέ τήν 
σύνταξη καί τήν έκδοση τού περιοδικού είναι ή προσφορά 
στούς άναγνώστες του δσο τό δυνατόν καλύτερης πνευ
ματικής έργασίας καί ή παρουσίαση τού κοινωνικού 
έργου τών άνδρών τής Χωροφυλακής στό έλληνικό κοι
νό γιά νά γνωρίσει ό "Ελληνας πολίτης , άπό τις διάφορες 
στήλες τού περιοδικού, πόσο κοντά του στέκονται οί 
άνδρες τής Χωροφυλακής καί πόσο μοχθούν καί άγωνί-

ζονται πιστά , εύσυνείδητα καί άγόγγυστα γιά τήν έξυ- 
πηρέτηση τού κοινωνικού συνόλου .

’Εξ άλλου γιά άλλη μιά φορά τονίζεται δτι δλοι οί 
άσχολούμενοι μέ τήν έκδοση τού περιοδικού άνήκουν καί 
ύπηρετούν στό Σώμα τής Χωροφυλακής καί δέν παίρνουν 
καμμιά ιδιαίτερη χρηματική άμοιβή .

Δέν διεκδικούν δημοσιογραφικές δάφνες, άλλά μέ 
ζήλο καί εύσυνείδητη θέληση προσφοράς προσπαθούν 
νά παρουσιάσουν ένα έντυπο πού νά τιμά τό Σώμα στό 
όποιο άνήκουν καί τό αναγνωστικό κοινό στό όποιο 
άπευθύνονται.

‘Η πείρα τών δέκα περίπου έτών πού πέρασε άπό τήν 
έκδοση τού πρώτου τεύχους τής «Ε Π . Χ Ω Ρ .»  άπέδειξε 
δτι καί τά δυο έπιτυγχάνονται σέ άριστο βαθμό .

Σέ περίπτωση πού ύπάρξουν ένεργητικά ύπόλοιπα 
άπό τήν έκδοση τού περιοδικού , τά ποσά αύτά διατίθενται 
άπό τόν κ . ’Αρχηγό Χωροφυλακής, μετά άπό εισήγηση 
τών άρμοδίων ύπηρεσιακών οργάνων, άποκλειστικά καί 
μόνο γιά τήν άσκηση Δημοσίων Σχέσεων τού Σώματος, 
δπως : παιδικές έορτές, ένίσχυση άναξιοπαθούντων 
προσώπων, έκδοση φυλλαδίων στις γιορτές τών Χρι
στουγέννων καί τού Πάσχα καί άλλων περιπτώσεων 
πού προβλέπονται άπό τόν Κανονισμό Λειτουργίας τού 
Περιοδικού .

Οί συνδρομές τών άνδρών τού Σώματος γιά τό έτος 
1979 θά είσπραχθούν άπό τό δώρο τών έορτών τών Χρι
στουγέννων , τφν δέ ιδιωτών ήδη έχουν άποσταλεΐ τά 
σχετικά μπλόκ γιά τήν είσπραξή τους .

Θεωρούμε ύποχρέωση νά ζητήσουμε γιά άλλη μιά 
φορά τήν ολόθερμη συμπαράσταση δλων στήν προσπά
θεια τής έκδόσεως τού περιοδικού, γιά νά γίνεται κάθε 
χρόνο καί καλύτερο, τόσο σέ έμφάνιση , δσο καί σέ πε
ριεχόμενο .

Η «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ»
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Πέρασαν 38 χρόνια άπό τήν ήμέρα πού ό ήχος τών σειρήνων τοΰ μεγάλου συναγερμού αφύπνισε όλόκληρο τόν 
'Ελληνισμό . 01 Έλληνες έκαλούντο νά ΰπερασπισθοϋν τήν έλευθερία τής Πατρίδος τω ν, τοΰ άπ’ άκρου εις άκρον καθα
γιασμένου με αίμα πατρίου έδάφους .

ΤΗταν ή έποχή πού όλόκληρη σχεδόν ή Εύρώπη είχε ύποκύψει στην άνιλεή έπίθεση καί στην τυραννία τού «άξονα».
Ο 'Ελληνικός λαός, άξιος συνεχιστής τών ιστορικών του παραδόσεων, άρνήθηκε νά ύποταγεϊ καί σάν ένας άνθρωπος 

μέ μιά ψυχή , όρθωσε τό ανάστημά του καί βροντοφώναξε άποφασιστικά καί περήφανα τό θρυλικό έκεΐνο « Ο Χ Ι » .  Στόν 
πρωτοφανή έκεΐνο συναγερμό δέν ήταν μόνον οί ένοπλες δυνάμεις πού πρώτες βέβαια αύτές έκαναν τό καθήκον τους 
ΤΗταν ΟΛΟΙ οί Έλληνες άπό τό μαχητή τής πρώτης γραμμής μέχρι τόν άφανή πολίτη πού άποδέχονταν τις στερήσεις 
καί τούς βομβαρδισμούς , γιατί αύτό ήταν τό χρέος τους πρός τήν Πατρίδα πού πολέμαγε . ’Ανάμεσα σ’ όλους τούς άλλους 
ήταν καί οί συνάδελφοί σας έκείνης τής έποχής πού προσέφεραν κολοσσιαίο έργο στή διατήρηση τοΰ έσωτερικοΰ μετώ
που καί τις βοηθητικές γιά τό μαχόμενο Στρατό ύπηρεσίες τών μετόπισθεν .

Σύσσωμη ή ανθρωπότητα τήν έποχή έκείνη μέ συγκρατημένη τήν άναπνοή της, παρηκολούθησε μέ θαυμασμό 
τήν άνιση καί ήρωϊκή πάλη τής μικρής καί περήφανης 'Ελλάδος κατά τοΰ πανίσχυρου καί βάναυσου έπιδρομέα, τόν 
άγώνα τοΰ δικαίου κατά τοΰ άδίκου. Οί μεγάλοι τής έποχής έκείνης όμολόγησαν μέ θαυμασμό πώς «οί Έλληνες δί
δαξαν σ’ αύτούς τήν οδό τοΰ καθήκοντος» καί πώς «οί ήρωες πολεμούν σάν "Ελληνες» .

Δέν είναι άνάγκη νά ιστορηθεί έδώ τό έπος τών έξι έκείνων μηνών . Είναι όμως ανάγκη άπό τό έπος καί άπό τή 
μακραίωνη ένδοξη Ιστορία μας, νά αντλήσουμε τά απαραίτητα, συμπεράσματα πού πρέπει νά οδηγούν τά βήματά μας γιά 
τό μέλλον . Νά διαπιστώσουμε ότι τό θαύμα τοΰ έπους έκείνου τό έπέτυχε ό Ελληνικός λαός γιατί είχε ψυχική ένότητα 
στό μέτωπο καί στο έσωτερικό, γιατί είχε ένα έθνικό «πιστεύω» καί γιατί είχε τό συναίσθημα τής έκτελέσεως τοΰ κα
θήκοντος παντού καί πάντοτε. Ή  έμπειρία αύτή μάς διδάσκει ότι γιά νά άντιμετωπίσουμε καί τις σημερινές δύσκολες 
γιά τήν Πατρίδα μας περιστάσεις χρειάζεται νά έχουμε έθνική ένότητα, τό ίδιο άδιασάλευτη, φρόνημα τό ίδιο ύψηλό- 
ύποταγή στό Νόμο έστω κι αν τά άτομικά μας συμφέροντα ή οί ιδέες δέν είναι γιά όλους οί ίδιες . Νά έχομε συνεχή έτοι, 
μότητα καί έπαγρύπνηση , αδιάκοπα προπαρασκευή καί άποδοχή θυσιών, πού χωρίς αύτές ή πολεμική έτοιμότης είναι 
άνέφικτη .

Μόνο έτσι θά έπιβάλουμε σέ όλους τό σεβασμό τής έθνικής μας άξιοπρεπείας καί τή ματαίωση κάθε προσπάθειας 
έπιβουλής κατά τής Πατρίδος μας . Μόνο έτσι θά έπιτύχουμε τό δίκαιο στά έθνικά μας προβλήματα καί θά προστατεύσουμε 
τούς έλεύθερους δημοκρατικούς θεσμούς μας .

”Ας σταθοΰμε εύλαβικά μπροστά στις σκιές τών πολεμιστών έκείνης τής έποποιΐας γιά νά άποτίσουμε φόρο τιμής 
σ’ αύτούς πού θυσιάστηκαν στό μεγάλο έπος τού ’40 , σ’ αύτούς πού έπεσαν γιά τή μεγάλη ιδέα τής έλευθερίας. Μεγάλη 
είναι στις θυσίες ή ρυμμετοχή τών συναδέλφων σας τής έποχής έκείνης , τόσο στή πρώτη γραμμή όσο καί στό έσωτερικό , 
αύτών πού προσέφεραν τά πάντα στόν άγώνα τοΰ Έθνους μας . Πρός όλους αύτούς τούς γνωστούς καί άγνωστους ήρωες , 
άπέραντη είναι ή εύγνωμοσύνη μας. ”Ας τούς ύποσχεθούμε ότι θά τραβήξουμε ένωμένοι καί άδελφωμένοι, τόν ίδιο 
δρόμο πού τράβηξαν κι’ έκεΐνοι, πιστοί στις παραδόσεις, στούς Νόμους καί στις προσταγές τής Πατρίδος μας.

ΖΗΤΩ Η ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΖΗΤΩ Η 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Ό  'Υπουργός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΚΟΣ
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Μέ τήν έπιβαλλομένη λαμπρότητα έορτάζει σήμερα σύσσωμο τό Ελληνικό ’Έθνος τήν 38η ’Επέτειο τού θαύματος 
τής νεωτέρας 'Ιστορίας του, τό ιστορικό του «Ο X  I»  τού 1940.

Καί δεν αποτελεί ό έορτασμός αύτός εύκαιρία προβολής των προτερημάτων τής φυλής ή καλλιέργειας τής Έθνι- 
κής μας υπερηφάνειας, αλλά έθνική ανάγκη καί ιστορικό χρέος .

Καί είναι χρέος τού Ελληνισμού νά τιμά τούς υπερασπιστές τής έλευθερίας του καί άνάγκη νά άναβαπτίζεται 
στήν κολυμβήθρα των Εθνικών του παραδόσεων, γιά νά διατηρήσει τη συνείδηση τής καταγωγής του, στοιχείο ου
σιαστικό γιά τήν έπιβίωσή του .

Καί πράγματι τό Ελληνικό Έθνος έχει τό χάρισμα νά θυμάται καί νά τιμά τό ένδοξο παρελθόν του καί πάνω σ> 
αύτό νά οίκοδομεϊ τό μέλλον του .

Δημιούργημα των άρετών τού Ελληνισμού, τής πνευματικής ανωτερότητας καί τής ψυχικής μας άντοχής, τής 
αγαπης στή γή των πατέρων μας καί τής πίστεως στά ιδανικά τής φυλής μας , είναι καί τό «Έπος τού ’40» , πού θά πα~ 
ραμείνει στή συνείδηση των λαών σάν ύπέρτατο σύμβολο ήρωϊσμού καί αύτοθυσίας , αντάξιο τών θρύλων τών Περσο- 
μαχων , των υπερασπιστών τής Κωνσταντινουπόλεως, τών ήρώων τής Έπαναστάσεως τού 1821 καί τών αγωνιστών 
τών άπελευθερωτικών αγώνων τού 1912 —1913.

Οταν το φθινοπωρινό έκεινο πρωινό ή μικρή Ελλάς , άπαντώντας στήν πρόκληση τής Ιστορίας, έλεγε τό μεγάλο 
« Ο Χ Ι »  της στήν αύθάδεια τού Ιταλικού φασισμού καί οί πλέον αισιόδοξοι πίστεψαν ότι αύτό δέν ήταν παρά ένα πρόσχη
μα αξιοπρέπειας , πού υπαγορεύτηκε άπό ιστορικό χρέος, άφού άλλα πιό ισχυρά Κράτη είχαν ήδη γνωρίσει τή μοίρα 
τού υποδουλου ή είχαν προκρίνει τόν εύκολο δρόμο τής συνθηκολογήσεως .

Κι όμως ή ακατάβλητη Ελληνική ψυχή , έκεΐ στις δυσπρόσιτες πλαγιές τών Βορειοηπειρωτικών Βουνών καί κάτω 
από τήν προστατευτική σκέπη τής Ύπερμάχου Στρατηγού, άνέτρεψε τή λογική τών άριθμών καί διέψευσε πανηγυρικά 
τό θρύλο καί τήν κομπορρημοσύνη τού φασισμού γιά τό άκαταμάχητο τών όκτώ έκατομμυρίων λογχών του .

Αργότερα , νεα ήθική νίκη έστεφε τά Ελληνικά όπλα στά άχυρά τής Μακεδονίας , όταν ό άλλος τών έταίρων τού 
αξονα , ή Ναζιστική Γερμανία , θέλησε νά άμφισβητήσει τό δικαίωμά μας νά ζούμε έλεύθεροι.

Στήν Επική έκείνη προσπάθεια τού Έθνους, τό Σώμα τής Χωροφυλακής, πρωτοπόρό πάντοτε σέ ήρωϊσμού,- 
καί αυτοθυσίες, αγωνίστηκε μέ αύταπάρνηση στό πλευρό τών στρατευμένων τέκνων τής Πατρίδος καί έδωσε γιά μιά 
άκόμα φορά, δείγματα τής μεγάλης μαχητικής του ικανότητας.

, Τ Ψ·ωντ“? σήμερα τή μνήμη τών ήρώων τού 1940 , έχουμε χρέος νά καλλιεργήσουμε τήν Έθνική μας όμοψυχία καί 
τό αγωνιστικό μας φρόνημα, γιά νά είμαστε έτοιμοι, άν οί καιροί τό άπαιτήσουν , νά υπερασπιστούμε καί πάλι άποτε- 
λεσματικα τήν υπόσταση , τήν τιμή μας καί τούς τάφους τών πατέρων μας .

Ζ ή τ ω  τ ό  ’Έ θ ν ο ς

Ζ ή τ ω  ή 2 8 η  ’Ο κ τ ω β ρ ί ο υ  1 9 4  0.

' °  Α ρ χ η γ ό ς
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΡΓΙΑΝΝΗΣ

’Αντιστράτηγος
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Γιά άλλη μιά φορά γιορτάσθηκε 
καί έφέτος στή Θεσσαλονίκη μέ 
λαμπρότητα καί μεγαλοπρέπεια ή 
έπέτειος τής άπελευθερώσεως τής πό- 
λεως καί τό ιστορικό « Ο Χ Ι » .  Οί 
άσχημες καιρικές συνθήκες , τό κρύο 
καί ή βροχή δέν μείωσαν ούτε στό έλά- 
χιστο τήν έπιτυχία τοϋ έορτασμοϋ . 'Η 
παρουσία τοϋ κ . Προέδρου τής Δη
μοκρατίας έδωσε ιδιαίτερο τόνο στόν 
έορτασμό πού κορυφώθηκε μέ τήν 
μεγαλειώδη παρέλαση αντιπροσω
πευτικών τμημάτων των ’Ενόπλων 
Δυνάμεων καί των Σωμάτων ’Ασφα
λείας κατά τό μήκος τής παραλια
κής Λεωφόρου τήν 28 ’Οκτωβρίου. 
"Αψογοι σχηματισμοί, υπερήφανο

παράστημα, τέλεια οργάνωση, άρι— 
στος έξοπλισμός ήταν τά κύρια χα
ρακτηριστικά των τμημάτων πού 
παρήλασαν καί άφησαν άριστες έν- 
τυπώσεις τόσο στους έπισήμους δσο 
καί στους δεκάδες χιλιάδες θεσσα- 
λονικεΐς πού μέ ένθουσιασμό καί 
υπερηφάνβια γιά τά στρατευμένα 
παιδιά τής πατρίδας παρακολούθησαν 
τήν παρέλαση άψηφώντας στήν κυ
ριολεξία τό κρύο καί τήν βροχή πού 
έπικρατοΰσαν έκείνη τήν ήμέρα .

’ Ιδιαίτερα χειροκροτήθηκαν τά πε
ζοπόρο καί μηχανοκίνητα τμήματα 
τοϋ Σώματος τής 'Ελληνικής Χωρο
φυλακής . Μέ έπικεφαλής τήν πολε
μική σημαία σύμβολο Ιερό των άγώ-

νων παί τών θυσιών τοϋ Σώματος 
καί ’ίσως διάκριση μοναδική γιά 
Σώμα ’Ασφαλείας, παρήλασαν πε
ζά τμήματα, μοτοσυκλέττες, περι
πολικά, όχήματα μεταφοράς προσω
πικού καί οί άρτια έκπαιδευμένες 
μονάδες άποκαταστάσεως τάξεως. 
Ω ραίοι σχηματισμοί, άριστος καί 
συγχρονισμένος βηματισμός καί λα
μπρό παράστημα διέκρινε τά τμήματα 
τής Χωροφυλακής πού έλαβαν μέρος 
στήν παρέλαση.

Στιγμιότυπα άπό τήν μεγαλειώδη 
παρέλαση τής Θεσσαλονίκης καί εί- 
δικώτερα άπό τήν παρέλαση τών τμη
μάτων τής Χωροφυλακής εΐκονί- 
ζονται στις φωτογραφίες.

Φ ω τ ο γ ρ α φ ί ε ς :  Φ ω τ ο γ ρ α φ ι κ ό  Σ υ ν ε ρ γ ε ί ο  Δ / ν σ ε ω ς  Α σ τ υ ν ο μ ί α ς  Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς .
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