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Χρέους ίεροϋ άπότισιν αποτελεί δ 
έορτασμδς τής έπετείου τής Έ π α να -  
στάσεως τοΰ 1821. Χρέους έναντι 
έκείνω ν ποϋ έθυσιάσθησαν καί έμ εγα - 
λούργησαν διά νά εϊμεθα ήμεΐς οι 
μεταγενέστεροι ένα έθνος έλεύθερον. 
Ά λ λ α  δέν είναι μόνον άπότισις χρέ
ους . ’Α ποτελεί καί ίκανοποίησιν ζω 
τικής ψ υχικής άνάγκης . Ό  έορτασμδς 
άποτελεΐ ύ π όμ νη σ ιν . Καί αυτό είναι 
ζω τ ικ ό ν . Δ ιότι άλλοίμονόν μας αν 
ξεχά σ ω μ εν, αν ξεχάσω μεν τούς αγώ
νας εις τούς δποίους όφ είλομεν τήν 
ύπόστασίν μας σή μερον.

Πληθύς κοινω νιολογικώ ν έρμη- 
νειώ ν έδόθη εις τήν έθνεγερσίαν τού 
1821. Παρ' δλας αύτάς τάς έρμηνείας 
καί συζητήσεις ένα είναι β έβα ιον. Ή  
έλευθερία άπό τήν τουρκικήν δεσπο
τείαν δέν μάς έσερβιρίσθηκε έτοιμη 
έπί δίσκου. Είναι αποτέλεσμα ά γώ - 
νος μακροϋ καί θυσιών αυτόχρημα  
άνυπολογίστω ν .

•Ή έχθρική πρδς τόν αγώ να Ι ε ρ ά  
Σ υμμαχία  έπ εκ ρ άτει. Τό έθνος ήτο 
κατάμονον εις τόν ά γ ώ ν α . Δέν είχε  
καν α ρ χη γόν. Ή  Φιλική 'Εταιρεία  
άφ ηνε νά διαδίδεται ότι υπάρχει ένας 
μεγάλος καί παντοδύναμος άρχη γός, 
ά λ λά , άπλούστατα , τέτοιος άρχηγός  
δέν ύ π ή ρ χ ε .

Κ α ί, τρίτον, ή μάλλον π ρώ τον. 
'Η Έ πανάστασις είχε νά άγωνισθή  
καί κατά τώ ν άνθρω πίνω ν , πολύ ά ν- 
θρωπίνων άδυναμιών πού έφ ώ λια ζαν  
μέσα είς τό γένος μας ! ’Ήδη ή Φιλική 
'Εταιρεία ήναγκάσθη νά σκοτώση 
έπ ιφ ανές μέλος τη ς, τόν Νικόλαον 
Γ αλάτην, ό όποιος τήν έπρόδιδε. ΤΙ 
δέ έτράβηξε ό Θεόδωρος Κολοκοτρώ- 
νης μέ τάς άνθρωπίνους αύτάς άδυ- 
να μίας, άπλούστατα δέν περιγρά- 
φ ε τ α ι . ’Ίσω ς ό άγω ν του αύτός ήτο 
σκληρότερος ακόμη καί άπό τόν άγώ 
να του κατά τώ ν Τ ούρκω ν. Ά π ό  τήν 
άλλη μεριά διαβάστε τά « Ά π ο μ ν η -

j- Τοΰ Καθηγητοΰ Α. Ν , . Τ Σ Ι Ρ Ι Ν Τ Α Ν Η

Καί ήτο πολύπλευρος όντως ό άγω ν  
α ύ τ ό ς . "Οταν τόν άναλογιζώ μεθα, 
σκεπτόμεθα, βέβα ια , κατά πρώτον 
λόγον , τόν άγώ να κατά τής πανίσχυ
ρου άκόμη τότε όθωμανικής αύτοκρα- 
τορίας. Κ α ί, άκόμη, άναλογιζόμεθα  
τήν πάλην πού είχε νά διεξεγάγη  
τό έθνος τώ ν ραγιάδων έναντίον τής 
Ί ερ δς Σ υμμ αχίας, τριμερούς ά ρ χι- 
κώς καί κατόπιν πενταρχίας τώ ν με
γάλω ν εύρωπαϊκών δυνάμεω ν, τής 
όποιας ιδρυτής μέν ήτο ό Τσάρος Α 
λέξανδρος ό Α’ , ιθύνων νους όμως ό 
απαίσιας μνήμης καί φανατικός μ ι-  
σέλλην Αύστριακός ύπουργός τών 
έξωτερικών Μ έττερνιχ . ’Α λλά τό 
δοΰλον "Εθνος καί μέ άλλους νά ά γω -  
νισθή διά νά άποκτήση τήν έλευθερίαν 
τ ο υ . Καί μέ άλλους αντιπάλους έπρε
πε νά δοθή ό ά γ ω ν , σκληρός ά γω ν , 
άγω ν άπελπις θά έλεγε κ ανείς, ή 
μάλλον έλεγαν π ο λ λ ο ί.

Ό  πρώτος αύτός ανταγω νιστής ήτο 
ή λ ο γ ι κ ή .  'Η λογική έλ εγ εν , καί 
ο'ι άνθρωποι πού άκολουθοΰσαν τήν 
ψ υχράν λογικήν έλ εγα ν , ότι μία έπ α- 
νάστασις κατά τώ ν Τούρκων δέν είχε  
καμμίαν έλπίδα νά  έπ ιτ ύ χ η . "Επειτα 
μάλιστα άπό τήν τραγικήν άποτυχίαν  
τής έπαναστάσεως τοΰ 1768 έπί Αικα
τερίνης τής Μεγάλης τής Ρωσίας , δέν 
έμενε καμμία έλ π ίς . "Επειτα, δέν 
ύπήρχε καμμία προετοιμασία, κανένα  
σ χέδ ιο , καμμία όρ γά νω σις . Καί ό
μως , νά πού ή έπανάστασις έκείνη 
έγινε καί νά πού μάς ήλευθέρωσε άπό 
τούς Τούρκους. Παρά τήν λογικ ή ν; 
"Οχι. Ύ περάνω  τής λογικ ή ς. Δ ιά νά  
δανεισθώ τήν έκφρασιν αρχαίου χρι
στιανού σ υγγρα φ έω ς, ή έθνεγερσία  
έκείνη δέν ήτο παρά λόγον ήτο ύπέρ 
λ ό γ ο ν . Καί τό δοΰλον "Εθνος μέ τόν 
άγώ να του έδίδαξε τήν ανθρωπότητα  
τι είναι τό ϋπέρλογον .

Δ εύ τερ ο ν . Ά κ όμ η  τό Έ θνος είχε  
νά άγωνισθή έναντίον τής μονώσεώς 
του . Ή το  κατάμονον . Τό ’Έθνος είχε  
είχε  βέβαια είς τήν Εύρώπην δ ια χύ -  
τους συμπάθειας τώ ν Φ ιλελλή νω ν. 
Αύτό είναι ζήτημα στοιχειώ δους δι
καιοσύνης νά τό άναγνω ρίσω μεν. 
Ά λ λ ά ,  είς τήν ά ρ χή ν, ό φ ιλελλη 
νισμός αύτός ήτο θεωρητικός καί δέν 
άποτελοΰσε ένίσχυσιν είς τόν ά γώ να .

μονεύματα» τοΰ στρατηγού Μακρυ- 
γ ιά νν η . Πολλά τά κυριολεκτικώς 
συναρπαστικά καί έξόχω ς διδακτικά 
θά ίδήτε διά τό θέμα μ α ς .

Καί όμ ω ς, τό έθνος ήγωνίσθη καί 
ό άγω ν έπεκράτησε καί ή άπό τήν 
τουρκικήν κυριαρχίαν έλευθέρα Ε λ 
λάς έγινε πραγματικότης. Έ ρμηνεΐαι 
καί διά τήν έπικράτησιν τής Έ π α να -  
στάσεως τού 1821 δίδονται π ολλα ί, 
άλλ’ δλαι αύταί αί έρμηνεΐαι δέν αναι
ρούν τό γεγο νό ς, ότι τό κύριον δπλον 
τού Γένους είς τόν άγώ να αύτόν ύπήρ- 
ξεν ή Π ίστις του . Π ίστις είς τήν έλευ
θερίαν , πίστις είς τό δίκαιον τοΰ άγώ -  
νο ς , πίστις είς τόν Θ εόν, τού'Ο ποίου  
τήν βοήθειαν τό Γένος έπεκαλέσθη.

Καί αύτή ή πίστις συνδέει τούς 
άγω νιστάς έκείνους μέ τούς σημερι
νούς Έ λλη να ς καί είδικώτερα μέ τούς 
σημερινούς νέους. Ή  κοινή πίστις 
καί ό κοινός καλός άγω ν . Δ ιότι καί ό 
σημερινός "Ελλην καλείται σήμερον 
είς τόν καλόν άγώ να τής Π ίστεω ς.

Σ ’ αύτόν τόν άγώ να μάς καλεΐ ή 
χορεία τώ ν ήρώων τοΰ 1821. Έ πρεπε  
νά έορτάσω μεν, έπρεπέ νά θυμηθούμε 
άλλά πρέπει νά σ υ νεχ ίσ ω μ εν . Καί 
αύτό είναι κυρίως ή άποστολή τώ ν  
ν έ ω ν . Αύτή ή παράκλησις πρός τούς 
νέους να συνεχίσουν τόν άγώ να διά 
τό πνευματικόν άνέβασμα τού Έ θνους  
ήσαν τό κύκνειον άσμα τού Θεοδώρου 
Κολοκοτρώνη όταν έμίλησε όλίγον  
πρό τού θανάτου του , πρός τούς μαθη- 
τάς τού Γυμνασίου είς τάς Α θ ή ν α ς . 
’Ε κ εί, ό άείμνηστος καί δοξασμένος 
άρχιστράτηγος , έζήτησε άπό τά παι
διά νά άφιερώ σουν δλην τω ν τήν 
ζω ήν , ώστε τό έθνος νά άνεβή πολύ  
ψηλότερα άπό έκεΐ όπου εύρίσκετο 
τήν έποχή ν έκ ε ίνη ν .

Καί έμεΐς αύτό τό πιό ψηλά τό 
χρειαζόμεθα καί τ ώ ρ α . Νά συνεχί
σωμεν τόν άγώ να διά ν ’ άνεβούμε πιό  
ψ η λ ά . "Οπως καί τότε , έτσι καί σή
μερα , ή παρότρυνσις τού Θεοδώρου 
Κολοκοτρώνη έχει τήν ίσχύν τ η ς . 
Πρέπει νά άγω νιζώ μεθα διά νά άνε- 
βοϋμε πνευματικώ ς όλο καί πιό ψ η λά , 
πολύ ψ η λά , τόσο ψηλά όσο ψηλά τήν 
ώνειρεύθησαν τήν Ε λ λ ά δ α  μας οί 
άγω νισταί τού 1821!
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Ε Ξ Ω Φ Υ Λ Λ Ο

Ή 'Ά μεσος Ε πέμβα
σή τής Χωροφυλακής 
είναι από τις πιο αγα
πητές Υπηρεσίες τον 
Σώματος που μέχρι 
τώρα έχουν προσφέ
ρει ανεκτίμητου αξίας 
υπηρεσίες στο κοινω
νικό σιψολο και εξα
κολουθούν νάτ'ιςπρο- 
σφέρουν με πίστη, θν- 
σίακα'ι αυταπάρνηση.

ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

* Κοντά στοΰς ά ντρ ες  τήο 'Α
μέσου Έ πεμβάσεω ς βρέθηκε 

πρόσφατα ή ” 'Επιθεώρηση Χωροφυλα- 
κής”γ ιά  να π αρουσιά σει σ 'αΰτη  τύν  
Εκδοση μέ δ ικ α ιολογη μ ένη  Υπερηφά
ν ε ια  Ενα π ο λυ π ο ίκ ιλο  Ε ρ γο ,μ ιά  πο
λύμοχθη δραστηριότητα , μ ιά ς  'Υπη
ρ εσ ία ς  ποΰ ζεΤ δ λ ες  τ ί ς  π τυ χές
τής κ οινω νικ ή ς ζωής κ α ί μ ο ιρ ά ζε
τ α ι τά  προβλήματα τού π ο λ ίτ η .

* Κοντά στό ” 109” , γ ιά  τά  Προ
ά σ τια  τής 'Α θήνας, τής Πά

τρας καί τήν Κ έρκυρα,και στό” 100” 
γ ιά  δλη τήν άλλη Ε λλά δ α .Δ υ ό  Αρι
θ μ ο ί , μ ιά  'Υ πηρεσία ,Ε να  Εργο κατα
ξιω μένο στή συνείδηση τού Έ λλη να
μέ τ ί ς  π ιό  σ υ γ κ λ ο ν ισ τ ικ ές  προσφο
ρ ές  κ α ί μέ μ ια  άδιάκοπη συμπαρά-

*

"Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ”

στάση σέ κάθε δύσκολη στιγμή  το υ . 
Γ ι'α ύ τ έ ο  τ ί ς  δύσκολες σ τ ιγ μ έ ς  τού  
π ολίτη  υπ ά ρχει ή Ά μ ε σ ο ς  'Επέμβα
ση τής Χωροφυλακής.

Ot ά ντρ ες  της ζο ύ ν  σ 'δλη  τή 
δ ιά ρ κ εια  τής ύπηρεσίαο του ς  

μ* Ενα μικρόφωνο ραδιοτηλεφώνου  
στό χ έ ρ ι  κ ι ε ί ν α ι  Ε το ιμ ο ι νά τ ρ έ -  
ξουν στό πρώτο κάλεσμα γ ιά  νά 
προσφέρουν κάθε βοήθεια .Κ άθε πρό
βλημα τών συνανθρώπων το υ ς  ε ί ν α ι  
κ α ί δ ικ ό  το υ ς  πρόβλημα κ α ί κάθε 
Εκκληση ε ί ν α ι  γ ι '  αύτούς κ ι Ενα 
κ οινω νικ ό  προσκλητήριο, Ενα χ ρ έο ς  
πού π ρ έπ ει νά Εκπληρωθεί.

*  "Αμεσος 'Επέμβαση Χωροφυλα
κής.Τ ρεΤ ς λ έ ξ ε ι ς  πού κρύ-

ιιά  TOπανελλαδική  δραστηριότη-βουν μι<!
τα κ ι Ενα περίγραμμα μοναδικύς  
προσφοράς στήν Ε ννοια  τού Ανθρώ
π ου . 01 χ ιλ ιά δ ε ς  τηλεφ ω νικές κλή
σ ε ι ς  πού δ έ χ ο ν τ α ι καθημερινά τά  
Κέντρα τη ς ,μ α ρ τυ ρ ο ύ ν ,ά ν  ο χ ι τ ίπ ο 
τα ά λ λ ο , την έμπιστοσύνη  τού Έ λ 
λη να ,σ τη ν προσφορά τ η ς .

Ε Τ Η Σ ΙΕ Σ Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Ε Σ
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Τοϋ κ.
Γ ι ά ν ν η  Ξ η ρ ο τ ή ρ η  

Καθηγητοϋ Κοινωνιολογίας

ΥΠΑΡΧΟΥΝ κοινωνικές αρετές, 
οί όποιες προδιαγράφουν, άνάλογα 
μέ τήν καλλιέργεια καί τήν ανά
πτυξή τους, τό μέλλον, άλλά καί 
τήν ύπαρξη τής πολιτείας. Ή  δια
παιδαγώγηση στήν ευσυνείδητη 
έκτέλεση τοϋ καθήκοντος καί στή 
συνείδηση τής ευθύνης θεωρούνται 
άνέκαθεν βασικές άρχές άγωγής 
τών πολιτών. Σήμερα όμως παίρ
νουν μεγαλύτερη άκόμη σημασία 
γιατί ή έποχή μας παρουσιάζει ίσως 
περισσότερους άπό κάθε άλλη έπο-

ό άλλος θά έκπληρώση έκεΐνο, μέ 
τό όποιο είναι έπιφορτισμένος, 
γιατί, όταν σιγήση ή φωνή τοϋ 
καθήκοντος, ή συνείδηση τής εύ- 
θύνης, τότε ή έκτέλεση έξαρτάται 
άπό τήν διάθεση, τό συμφέρον, 
τή νοοτροπία, τή συμπάθεια ή τήν 
αντιπάθεια, άπό τις ροπές καί τά 
προσωπικά πάθη.

'Η μάνα είναι σέ θέση, περισσό
τερο άπό κάθε άλλον, νά ξυπνήση 
μέσα στό παιδί τή συνείδηση τής 
εύθύνης καί τής έκτελέσεως τοϋ 
καθήκοντος. Αύτή άπό τά πρώτα 
χρόνια τής ζωής τοϋ παιδιοϋ, όταν 
συνειδητή άξία τής αποστολής της, 
τό όδηγεϊ στήν έκτέλεση τών μι
κρών καθηκόντων του. Έ χει βέ
βαια καί τό παιδί τις ύποχρεώσεις 
του καί θά πρέπει μάλιστα νά προ-

ή ή τιμωρία σέ ψυχολογημένη στι
γμή, ή έπωφελής χρησιμοποίηση 
τής εύκαιρίας. Οί συμβουλές έρ
χονται βέβαια σέ δεύτερη μοίρα, 
γιατί άπλώς μέ τά λόγια δέ γίνεται 
τίποτε.

Έπειτα ή μάνα πρέπει νά ξέρη, 
πώς άσήμαντο καί σοβαρό δέν 
ύπάρχει, όταν πρέπει νά έκτελέ- 
σουμε τό καθήκον μας, ένδιαφέ- 
ροντα καί άδιάφορα δέν ύφίστανται. 
'Υπάρχει μόνο έκτέλεση τοϋ καθή
κοντος καί έκπλήρωση τής εύθύνης.

Είναι όμως άλήθεια, πώς γενικό
τερα δέν παρατηρεί κανένας ένδια- 
φέρον γιά τήν έκτέλεση τών υπο
χρεώσεων καί τήν άνάληψη τής 
εύθύνης. Δέν προετοιμάζομε τό 
παιδί στή χαρούμενη έκτέλεση 
τής έργασίας του. Τουναντίον προσ-
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χή άνθρώπους μέ σβησμένο τό συ
ναίσθημα τοϋ καθήκοντος καί τής 
εύθύνης. Ή  σωστή μάννα μπορεί, 
περισσότερο άπό κάθε άλλον νά 
διαπαιδαγωγήση στό καθήκον καί 
στή συνειδητή εύθύνη.

Ή  λησμοσύνη τοϋ καθήκοντος 
είναι σήμερα ένα εύρύτατα έξα- 
πλωμένο κακό, έξαιτίας τών πο
λέμων, τών ταραχών καί τής συγ- 
χύσεως, μέσα στήν όποια βρίσκεται 
ό άνθρωπος τών ήμερών μας, έξαι
τίας τής ώφελιμιστικής ήθικής 
πού κυριαρχεί, τοϋ ύπερτροφικοϋ 
έγωϊσμοϋ πού σήμερα άναπτύχθηκε 
ίσως περισσότερο άπό κάθε άλλη 
φορά, τής έλλείψεως θρησκευτικής 
πίστης. Ή  καταπολέμηση όλων 
αύτών τών κακών μπορεί νά γίνει 
άποτελεσματικά άπό όλους τούς 
παράγοντες άγωγής, άλλά περισσό
τερο άπό τήν καλή μάνα.
ΚΑΘΗΚΟΝ στήν άπλή έννοια έν- 
νοοϋμε, ό,τι πρέπει νά έκπληρώ- 
νουμε στήν όποιαδήποτε ένασχό- 
λησή μας, στήν όποιαδήποτε άν- 
θρώπινη ύποχρέωσή μας. Τό κα
θήκον μας μπορεί νά περιλαμβάνη 
τόσο τό στενό μας κύκλο, όσο καί 
τόν εύρύτερο κοινωνικό καί τόν 
έθνικό μας κι άκόμη πιό πέρα, τόν 
άνθρώπινο. "Οπου λείπει ή συνεί
δηση τοϋ καθήκοντος, έκεΐ βρί
σκεται σέ κίνδυνο ή έμπιστοσύνη 
άνάμεσα στούς άνθρώπους. ’Αφα
νίζεται ή βεβαιότητα καί δέν μπο
ρεί νά είναι κανένας σίγουρος, αν

σέχουν οί μητέρες έξαιρετικά σ’ 
αύτό τό σημείο. 'Η μάνα όδηγεϊ τό 
παιδί στήν ύπακοή, τό παρακο
λουθεί μέ προσοχή καί άκρίβεια, 
ώστε νά τελειώση τις μικρές έργα- 
σίες, πού τοϋ άνατίθενται. Τό παιδί 
σπάνια έκτελεΐ τά χρέη του άφ’ 
έαυτοΰ του, χωρίς προτροπή καί 
παρότρυνση. Είναι άλήθεια, πώς 
ή έκτέλεση τοϋ καθήκοντος τοϋ 
προκαλεΐ δυσαρέσκεια.

Ή  καλή όμως μάνα ξέρει καλά, 
πώς είναι έπιτακτική άνάγκη νά 
διαπαιδαγωγήση τό παιδί στήν 
έκπλήρωση τοϋ χρέους παντοΰ καί 
πάντοτε καί περισσότερο έκεΐ, πού 
δέν τό έλκύει, δέν τοϋ γνέφει τό 
εύχάριστο, έκεΐ, πού μέ τήν έκ- 
πλήρωσή του μπορεί νά έχη άκόμη 
καί ζημιά. Έ χει στό νοΰ της πώς 
ή σωστή διαπαιδαγώγηση στήν 
έκπλήρωση τοϋ καθήκοντος άπαι- 
τεϊ νά έκτελήται αύτό παντοΰ καί 
πάντοτε καί σέ όποιαδήποτε περί
σταση σάν αύτονόητο.
Η ΕΥΘΥΝΗ τής μάνας είναι μεγά
λη άπέναντι τής προετοιμασίας τοϋ 
παιδιοϋ στή ζωή. Είναι πολλά τά 
χρέη τής ζωής τοϋ παιδιοϋ, αύτά 
πού άπαιτοϋν εύθύνη, άνάλογα 
πάντα μέ τήν παιδική του ήλικία. 
Τό παράδειγμα, ή άσκηση, ή συνή
θεια είναι τά μέσα τής διαπαιδαγω- 
γήσεως στή συνειδητή καί σωστή 
έκτέλεση τοϋ καθήκοντος. Έπειτα 
ό καλά χρησιμοποιούμενος έλεγχος 
ή έγκαιρη παρατήρηση, ή άμοιβή

παθοΰμε μέ τό παράδειγμά μας νά 
δίνουμε τό καλύτερο μάθημα άπο- 
φυγής έκτελέσεως καθηκόντων καί 
ύποχρεώσεων. Δέ βοηθούμε τά 
παιδιά στήν έκτέλεση τών καθη
κόντων, παρά πώς νά ξεγλυστρή- 
σουν άπ’ αύτά καί άπό τήν εύθύνη 
πώς νά τή ρίξουν στούς ώμους τών 
άλλων. 'Η καλή μάνα δέν έπαινεΐ 
έκεΐνον, πού καταφέρνει νά άπο- 
φεύγη τις ύποχρεώσεις του άν καί, 
ό πολύς κόσμος τό κάνει αύτό, 
χαίρεται τόν έ ξ υ π ν ο  καί τόν 
κ α τ α φ ε ρ τ ζ ή .  Αύτή ή λέξη 
άπό έννοια ντροπής κατάντησε 
δυστυχώς έπαινος στό στόμα πολ
λών. Έ χουν καί οί λέξεις τήν ιστο
ρία τους καί ή έκάστοτε σημασία 
τους δείχνει τήν ήθική στάθμη 
τής κοινωνίας μας. Είναι έξαιρε- 
τικά τρομακτική ή πτώση τής στά
θμης αύτής τής άξίας στον τόπο 
μας. Τό φαινόμενο είναι άποκαρ- 
διωτικό καί πιάνει όλα τά στρώ
ματα τής κοινωνίας μας κι όλους 
τούς κλάδους καί πρέπει νά μάς 
άνησυχή πολύ γιά τήν ύπαρξη τή ς 
δημοσίας καί ιδιωτικής μας ζωής. 
Καί μόνο, άν άποχτήσουμε πολλές 
σωστές καί πραγματικές μητέρες, 
μπορεί νά θεραπευθή σύρριζα τό 
κακό.

ΚΑΘΕ ήμέρα πάλι διαπιστώ
νομε μέ πίκρα, πώς καλό καί κακό, 
δίκαιο καί άδικο δέν ύπάρχει γιά 
πολλούς. Επικρατεί σύγχυση σ’ 
ό,τι άφορά στήν ύπαρξη τών δυό
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σπουδαίων αυτών έννοιών. Καλό

Ι καί δίκαιο είναι μόνο έκεΐνο, πού 
μας συμφέρει, δ,τι μας φέρνει κέρ
δος. Φωνασκοϋμε, θορυβούμε γύρω 
από τό δίκαιο, ζητούμε δικαιοσύνη 
αλλά μόνο από τούς άλλους καί 
ποτέ από τόν έαυτό μας. Νομίζομε, 
πώς τό καλό καί τό δίκαιο βρίσκε
ται έξω από μας κι δχι μέσα μας. 
Έχομε συσκοτίσει τις έννοιες, τη 
σημασία των λέξεων, τό περιεχό
μενό τους καί στη θέση της μιας 
βάζομε τήν άλλη, τήν άντίθετή 
της, αρκεί νά μάς ώφελή αύτή ή 
άλλαγή. «"Οπου δμως», είπε ό 
Ντοστογιέφσκυ, «οί έννοιες καλό 
καί κακό, δίκαιο καί άδικο συγ- 
χέονται, δπου ή μιά τίθεται άντί 
τής άλλης, εκεί ακολουθούν οί 
καταστροφές». Ή  ιστορία δυστυ

χώς τό έπιβεβαιώνει.
Θά πρέπει νά οδηγηθούμε νά 

διαχωρίζουμε τό καλό άπό τό κακό, 
νά τό διακρίνουμε, δπως τό φώς 
άπό τό σκοτάδι, δπως τή σιωπή 
άπό τό θόρυβο. Νά έπιβάλλουμε 
στον έαυτό μας τήν έπιτακτική 
υποχρέωση νά άποφεύγουμε τό 
κακό καί νά κάνουμε τό καλό.

Τό μικρό βέβαια παιδί, δταν 
ένεργή, δεν ξεχωρίζει άκόμη τό 
καλό άπό τό κακό, γιατί δεν πράτ
τει ούτε δίκαια ούτε άδικα. Θά 
πρέπει δμως νά όδηγηθή άπό ενω
ρίς νά διακρίνη τις δυό αυτές άντί- 
θετες έννοιες ,τό καλό άπό τό κακό. 
Κι αυτή ή καθοδήγηση είναι κατά 
πρώτο καί κύριο λόγο στά χέρια 
τής μάνας. Ή  καλή μάνα δέν έγκα- 
ταλείπει ποτέ τό παιδί στά ένστικτα 
καί τίς ροπές του, γιατί τέτοια 
έλευθερία θά σήμαινε παράδοση 
στο κακό, καί ξέρομε, πώς εύκο- 
λώτερα τρεπόμαστε στο κακό παρά 
στό καλό. "Αλλωστε δποιος άπό 
τά παιδικά του χρόνια έτοιμάσθηκε 
καί διαπαιδαγωγήθηκε στή διά
κριση τού καλού άπό τό κακό, δέ 
δυσκολεύεται καί τόσο νά τό δια- 
κρίνη καί στή μετέπειτα ζωή του. 
'Η διάκριση αύτή καί ό διαχωρι
σμός είναι πιά σάν κάτι τό αυτο
νόητο. ’Αποφεύγει μέ φυσικότητα 
τό κακό, δπως άποφεύγει κάθε όφθα- 
μοφανή κίνδυνο. Τό κακό τού φαί
νεται σάν κάτι τό άφύσικο, τό άδύ- 
νατο κι δχι άπλώς τό άπαγορευμέ-

νο. Οί άντιδράσεις αυτές άναπτύσ- 
σονται άπό τή μάνα καί γενικότερα 
άπό τό περιβάλλον, δπου τά ηθικά 
παραγγέλματα τηρούνται κατά αυ
στηρά σταθερό τρόπο. Μόνο μέ τό 
παράδειγμα τής μάνας κατά πρώτο 
λόγο κι ύστερα τών άλλων, έντυ- 
πώνονται άποτελεσματικά οί κα
νόνες ζωής. Τό παράδειγμα είναι 
κάτι τό ζωντανό, κάτι πού βγαίνει 
άπό τή ζωή καί μπαίνει στή ζωή. 
ΥΠΑΡΧΕΙ δμως κάτι, πού μπορεί 
νά όδηγή στό διαχωρισμό τού 
καλού άπό τό κακό. Μιά στέρεα 
καί κάπως σκληρή μορφή τάξης, 
ό ν ό μ ο ς .  Αυτός ορίζει τίς πρά
ξεις τού άνθρώπου σέ καλές καί 
κακές, δίκαιες καί άδικες. Αύτός 
δικάζει καί κρίνει ποιο πρέπει νά 
κάνουν οί άνθρωποι καί ποιο δέν

πρέπει. Κι’ δποιος άντιτίθεται στό 
νόμο, πράττει παράνομα καί πρέπει 
νά τιμωρηθή. Ό  νόμος δέ λαβαίνει 
κι ούτε πρέπει νά λαβαίνη υπόψη 
του τίς άτομικές άπλώς περιπτώ
σεις, παρά τό γενικό καλό, τό σύ
νολο. Σ’ αύτόν θά πρέπει καθένας 
νά υποτάσσεται, δσο κι άν άρέσκει 
ή δέν άρέσκει. Σκοπός του είναι 
νά προστατεύη τό καλό, τό σωστό, 
τό δίκαιο. Νά προστατεύη τόν 
άδύνατο μπρος στό δυνατό. Νά 
γίνεται τό πρέπον. Νά ύπάρχη τά
ξη ζωής, νά υπάρχουν άρχές, σύμ
φωνα μέ τίς όποιες νά ένεργή καί 
νά μήν προσκρούη ή άρμονία ζωής 
άνάμεσα στά μέλη τής κοινωνίας. 
Δέν είναι μικρό πράγμα νά ζοΰμε 
σύμφωνα μέ τούς νόμους. Ή  έξοι- 
κείωσή μας μ’ αύτούς, μέ τήν άνώ- 
τερη άπό μας τάξη, άπαιτεΐ ήθική 
δύναμη, καλλιέργεια, υποχρέωση 
τών έγωιστικών μας ένστικτων καί 
πειθαρχία. Ή  διαπαιδαγώγηση τών 
παιδιών στό νά ύπακούουν στούς 
νόμους είναι ένα βασικό πρόβλημα 
άγωγής, δσο κι άν δέν έννοοΰμε 
τόσο πολύ τή σημασία του. "Οπου 
δέν ύπάρχει σεβασμός πρός τούς 
νόμους, έκεϊ δέν μπορεί κανένας 
νά μιλή γιά τήν ύπαρξη πολιτείας, 
παρά γιά χάος καί άναρχία. Κι αυ
τό τό πρόβλημα τής άγωγής, τού 
σεβασμού δηλαδή στούς νόμους, 
βρίσκεται πολύ στά χέρια τής μά
νας. Τό παιδί μπορεί νά συνηθίση 
νά υπάκουη στούς νόμους κατά

τόν καλύτερο τρόπο, δταν ή μάνα 
καί ό πατέρας ζοΰν σύμφωνα μ’ αυ
τούς. 'Η καλή μάνα λαβαίνει στά 
σοβαρά υπόψη της κάθε παράβαση 
τού παιδιού της δσο κι άν αυτή τής 
φαίνεται μικρή κι άσήμαντη. Προ
παντός άς ξέρη ή μάννα, πώς πρέ
πει ν ’ άντικρύσουμε τό νόμο σά 
μιά θέληση επάνω άπό μάς. Κι 
έχομε όλοι, μικροί καί μεγάλοι, 
άνάγκη αυτής τής έννοιας τού κύ
ρους τού νόμου. Δυστυχώς δέ μάς 
διακρίνει καθόλου ή πρόθυμη διά
θεση ύπακοής στούς νόμους κι 
ούτε ή άναγνώριση τού κύρους 
τους. Τουναντίον είναι έκδηλη ή 
ροπή μας πρός τήν άναρχία καί 
πρός τήν υποτίμηση τής άξίας 
τού κύρους γενικά. Θέλομε, τάχα
τες, νά είμαστε έλεύθεροι, γινόμα
στε μυωπικοί καί δέ βλέπομε, πώς 
είμαστε περισσότερο δεμένοι, υπο
ταγμένοι, υποτακτικοί τών ένστι
κτων μας καί δυστυχείς χωρίς τήν 
υποταγή στό νόμο.

ΕΙΝΑΙ ΠΛΑΝΗ νά νομίζουμε, πώς 
χωρίς τό κύρος τού νόμου μπορού
με νά ζήσουμε καλύτερα. Ή  κακο
δαιμονία μας, γιά τήν όποια δλοι 
παραπονιόμαστε, προέρχεται κατά 
τό μεγαλύτερο μέρος άπό τή φο
βερή τάση μας νά παραβαίνουμε 
καί νά μήν σεβόμαστε τούς νόμους. 
’Από τήν κακή μας διαπαιδαγώγη
ση άπέναντι τού κύρους καί τής 
ύποταγής στούς νόμους τής πο
λιτείας. Χωρίς τήν ύπαρξη τού 
κύρους τού νόμου χάνονται οί 
έννοιες καλό καί κακό, δίκαιο καί 
άδικο. Καλό θά ήταν νά πράττη 
ό άνθρωπος τό δίκαιο καί τό καλό 
άπό δικές του έσωτερικές δυνάμεις 
κι δχι άπό τήν προσταγή τού νό
μου— αυτό θά ξέρη ή μάνα, πώς 
είναι τό ιδανικό τής άγωγής — 
άλλά ωστόσο, γιά νά φτάση κανείς 
στό σημείο αυτό, θά πρέπει όπωσ- 
δήποτε νά περάση άπό τό σεβασμό 
πρός τό νόμο. Ή  μάνα πρέπει νά 
ξέρη, πώς ή άγωγή στήν υποταγή 
στούς νόμους άρχίζει άπό τά πρώτα 
χρόνια τής ζωής τού παιδιού καί 
πώς ή έργασία αύτή πρέπει νά 
γίνεται μέ έξαιρετική φροντίδα καί 
προσοχή. Νά άνατρέφη τό παιδί 
μέ τήν πίστη — αύτή πού δυστυχώς 
μάς λείπει — πώς μέ τήν άφοσίωση 
στήν έφαρμογή καί τό σεβασμό 
στούς νόμους, στό άνώτερο δηλαδή 
κοινό συμφέρον, έξυπηρετεΐται κα
λύτερα καί τό προσωπικό.

H f l l  ο  n o m o r )
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Μετά τήν παρουσίαση τής ’Αγορανομίας καί τοΰ βεσμοϋ 
τής Γυναίκας ’Αστυνομικού, ή « ’Επιθεώρηση Χ ω ροφυλα
κή ς» , παρουσιάζει στο αναγνωστικό της κοινό μια άλλη 
'Υπηρεσία τοΰ Σώματος με πλατεία κοινωνική προσφορά, 
τήν ’Άμεσο ’Ε πέμβαση.

Κίνητρα γ ι’ αύτή τήν παρουσίαση , όπως καί γιά κάθε 
άλλη σχετική με τή δραστηριότητα των 'Υπηρεσιών της, 
είναι ή ήθική καταξίωση τοΰ μόχθου τών άνδρών τοΰ Σώ
ματος καί ή αντικειμενική άνατομία τής πολύπτυχης προ
σφοράς τους πρός τό κοινωνικό σύνολο .

Γιά τό σκοπό αύτό ό Συντάκτης τοΰ Περιοδικοΰ, ’Ενω 
μοτάρχης ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ, βρέθηκε μέσα στο 
παλμό τής ’Αμέσου Έ πεμβάσεω ς, παρακολουθώντας βήμα 
με βήμα τή δραστηριότητα τών δυο κυριοτέρων της 'Υπη
ρεσιώ ν, στά Προάστια τής ’Αθήνας καί στή Θεσσαλονίκη. 
Μιά δραστηριότητα πού δεν έξαντλεϊται σε λίγες σελίδες..

ΜΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ

Στό λεκανοπέδιο τής ’Αττικής, στην 
Πάτρα καί στήν Κέρκυρα όλοι τή γνω
ρίζουν σάν τό «109». Στήν άλλη Ελλάδα 
σάν «100». Αύτοί οί δυό άρίθμοί, πού 
τόσο άπλά σχηματίζονται στό καντράν 
τού τηλεφώνου, κρύβουν ένα τεράστιο 
πλέγμα δραστηριοτήτων πού ή συνιστα- 
μένη τους άποτελεΐ τήν ένότητα μιάς 
άτέλειωτης κοινωνικής προσφοράς. Αύτή 
ή δραστηριότητα ξεπερνάει, συχνά, τά 
ύπηρεσιακά πλαίσια, έκτείνεται σέ άλ
λους τομείς, ξένους πρός τό άστυνομικό 
έργο, οίκείους όμως μέ τό περίγραμμα τού 
άνθρώπινου χρέους. Έδώ τό καθήκον δέν 
έχει όρια, δέν μπαίνει σέ συμβατικά κα- 
λούπια νόμων, κανονισμών, διαταγών. 
Ούτε προκαθορίζεται. Είναι ένας χείμαρ
ρος πού στό διάβα του σαρώνει κάθε έν-
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νοια τοΰ όρου «ύποχρέωση» καί Αγκα
λιάζει άκόμα καί τις βαθύτερες ψυχοπα- 
θητικές καταστάσεις τής Ανθρώπινης 
προσωπικότητας.

Αύτοί οί δυό τριψήφιοι Αριθμοί Εχουν 
καταξιωθεί μέσα στή συνείδηση τής 
Ελληνικής κοινωνίας, σάν μιά Αδιασά
λευτη συμπαράσταση, μιά συμπαράσταση 
στον Ανθρώπινο πόνο καί στά προβλή
ματα τού καθενός. Καί όλα αυτά κρύ
βονται πίσω Από τή φράση «κάλεσε τό 
100», «ρώτησε τό 100». Κι’ αυτό τό «100» 
ή τό «109» είναι τό χέρι πού προσφέρει 
Ακούραστα όποιαδήποτε βοήθεια, ή μό
νιμη παρουσία μιας Ακλόνητης σιγουριάς.

Ποιοι όμως είναι αύτοί πού Αντιπρο
σωπεύονται μ' αύτούς τούς δυό Αριθ
μούς ;Πώς ζούν, πώς μοχθούν, πώς σκέ
φτονται, τί Αντιμετωπίζουν; Ποιά είναι 
ή ψυχολογία τους; Ίσως είναι Ελάχιστοι 
αύτοί πού μπορούν ν’ Απαντήσουν όλο-

κληρωμένα σ’ αύτές τις Ερωτήσεις. Ίσως 
νά μή μπορούν ν’ Απαντήσουν κι Αρκετοί 
Από τούς ίδιους τούς Αντρες πού Αντιπρο
σωπεύονται Απ’ αύτούς τούς δυό Απλούς 
Αριθμούς. Τούτο γιατί ποτέ δέν στάθηκαν 
Αντίκρυ στήν προσφορά τους, νά τήν 
ζυγίσουν, νά τήν άνατομίσουν. Γιατί 
έχουν μάθει νά ζοϋν γιάτή ζωή τών Αλλων. 
Κι αύτή τή γνώση δέν τήν άπόκτησαν 
σέ σχολειά, σέ πανεπιστήμια, σέ σεμι
νάρια. Ή  Ανθρωπιά δέν διδάσκεται. Φυ
τρώνει μέσα στή καρδιά τού· καθενός καί 
καλλιεργείται. Φύτρωσε στή δική τους 
καρδιά, χωρίς ίσως νά τό καταλάβουν, 
Από τήν πρώτη στιγμή πού στάθηκαν 
Αντίκρυ στήν Ανθρώπινη Αγωνία, στό 
Αγχος τού συνανθρώπου, στόν πόνο καί 
τήν καταστροφή. Καί σιγά—σιγά καλ
λιεργήθηκε καί φούντωσε.

Ά ν τούς ρωτήσεις γιατί μοχθούν, 
ίσως δέν βρουν λόγια γιά ν’ Απαντήσουν.

Κι αν Απαντήσουν τό μόνο πού θά πουν 
είναι «γιά νά μή γίνει κάτι κακό, κάτι 
πού κανείς δέν θέλει νά τοΰ συμβεί». 
Κι είναι Αόριστη ή Απάντηση αύτή. 
’Αόριστη γιά όλους, Εκτός Απ’ αύτούς. 
Αύτοί τή νιώθουν κι Εφόσον τή νιώθουν, 
τή ζούν. Συγκλονίζονται Από τή σκέψη 
ότι κάποιος, σέ κάποια στιγμή υποφέρει. 
Αύτή ή σκέψη Επιστρατεύει μέσα τους 
δυνάμεις Αχαλιναγώγητες. ’Ανοίγει στά 
μάτια μας Ενα κόσμο κυριευμένο Από τήν 
Ανθρωπιά, ένα κόσμο πού ζεί μέ τή λαχτά
ρα τών Αλλων, πού χτίζεται μέρα τή μέρα 
μέ πράξεις αύτοθυσίας, πράξεις συγκι
νητικής άφοσιώσεως στόν συνάνθρωπο 
καί τά πάθια του.

Τό «100» ή τό «109» δέν είναι μιά Απλή 
Υπηρεσία. Είναι μιά καρδιά πού δονεΐ- 

ται Από τούς παλμούς τών καρδιών όλου 
τού κοινωνικού συνόλου. Μπροστά του 
Αποκαλύπτεται όλόκληρο τό κοινωνικό
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Πανεπιστήμιο τής ζωής, μ’ όλες του τής 
σχολές : τής πίκρας καί τής χαράς, τοϋ 
μίσους καί τής άγάπης, τής καταστροφής 
καί τής σωτηρίας, τής αδικίας και τής 
δικαιοσύνης, τής άγωνίας καί τής γαλή
νης, τοϋ άγχους, τής διαφθοράς καί τής 
άρετής.

Στά μάτια τοϋ Χωροφύλακα άποκαλυ- 
πτεται αύτό τό τεράστιο θέατρο πούλέ- 
γεται ζωή. Στά χέρια του, συχνά, κρα
τιέται ή ίδια ή ζωή. Καί κάθε φορά πού 
άκούγεται τό κουδούνισμα τοϋ τηλεφώ
νου, στά Κέντρα τής ’Αμέσου Έπεμβά- 
σεως, ή άκούγεται ή κλήση τοϋ Κέντρου 
στά ραδιοτηλέφωνα τών περιπολικών 
αύτοκινήτων καί μοτοσυκλεττών, παρου
σιάζεται άνόθευτη καί κάποια πτυχή 
αύτής τής ζωής, γιά νά ένωθεϊ μαζί της 
ή άγωνία τών άντρών τής Χωροφυλακής 
καί νά έκδηλωθεΐ σ όλο της τό πλάτος 
ή διάθεση γιά προσφορά πού κυριαρχεί 
μέσα τους.

Ένα—δυό μερόνυχτα δίπλα σ’ αύτούς 
τούς άντρες, είναι κάτι παραπάνω άπό 
άρκετά, γιά νά παρουσιαστεί στά μάτια 
τοϋ όποιουδήποτε, τό μέγεθος αύτής τής 
προσφοράς καθώς καί τά συστατικά στοι
χεία πού τήν συνθέτουν. Είναι άρκετά 
γιά νά γίνει ό μόχθος τους κτήμα τοϋ 
άλλου, νά γίνει, αυτός ό άλλος, κοινωνός 
τής ζωής τους καί νάναι βέβαιος πώς 
φεύγοντας, γνώρισε τήν έννοια τής προ
σφοράς. Όμως οί έμπειρίες του δέν πε
ριορίζονται παρά στό έλάχιστο, μιά καί 
κάθε νέα μέρα, κάθε νέα ώρα, κάθε νέο 
λεπτό, μποροϋν νά παρουσιαστούν πολλά 
άλλα άπρόβλεφτα γεγονότα.

Ό  παλμός πού δονεί αύτό τό σύνολο 
τών 'Υπηρεσιών τής ’Αμέσου Επεμβά- 
σεως, έχει τή δύναμη νά παρασύρει στό 
δικό του έξαντλητικό ρυθμό, κάθε σκέψη 
καί συναίσθημα. ’Αρκεί νά τόν νιώσει 
κανείς. Καί θά τόν νιώσει σάν άκούσει 
τόν έκφωνητή τοϋ Κέντρου, τοϋ όποιο- 
δήποτε Κέντρου, νά διαβιβάζει οδηγίες 
καί έντολές, νά πληροφορεί καί νά κχ- 
τευθύνει, σάν ακούσει τή σειρήνα τοϋ 
περιπολικού αΰτοκινήτου νά οΰρλιάζει 
καί δει τόν φάρο νά χορεύει τό δικό του 
φαντασμαγορικό χορό.

Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Σ

Τά Κέντρα ’Αμέσου Έπεμβάσεως μέ 
τά άσυρματοφόρα αύτοκίνητα καί τις 
δίκυκλες μοτοσυκλέττες τής Χωροφυλα
κής, καθώς καί τούς πεζούς αστυνομικούς 
μέ τά φορητά ραδιοτηλέφωνα, άποτελοϋν 
τήν Υπηρεσία ’Αμέσου Έπεμβάσεως. 
’Εκτός άπό τήν ’Αθήνα καί τήν Θεσσα
λονίκη, Κέντρα υπάρχουν καί σ’ όλες τις 
έδρες τών Διοικήσεων Χωροφυλακής 
όλης τής χώρας, τά όποια καί έπτκοινω- 
νοϋν μεταξύ τους μέ τά ραδιοτηλέφωνα.

Τό Κέντρο ’Αμέσου Έπεμβάσεως Προ
αστίων Πρωτευούσης, άποτελείται άπό 
τό τηλεφωνικό κέντρο, μέ τέσσερους τη
λεφωνικούς πίνακες δυναμικότητας δέκα 
γραμμών ό καθένας, τό ραδιοτηλεφωνικό, 
τό κέντρο τηλετύπων καί τό άρχεΐο. 
Παρόμοια τμήματα διαθέτουν καί τ’ άλ
λα κέντρα τής χώρας.

Γιά κάθε τηλεφωνική κλήση συμπλη
ρώνεται μιά έντυπη κάρτα, μέ τά στοι
χεία τοϋ καλοϋντα καί τήν περίληψη 
τοϋ περιστατικού. Πρέπει έδώ νά ση
μειωθεί ότι άποτελεΐ ύποχρέωση τών πο
λιτών ν’ άναφέρουν τά όνόματά τους, 
πού φυσικά τηρούνται άπόρρητα. Ή

Τά Κέντρα Άμεσον Έπεμβάσεως Χω
ροφυλακής στην ’Αθήνα καί τήν Θεσσα
λονίκη. Οί εγκέφαλοι απ’ δπον μεταβιβά
ζονται έντολ.ές και οδηγίες σέ εποχού
μενους καί πεζούς αστυνομικούς νά σπεν- 
σονν εκεί οπού χρειάζεται και νά επιλη- 
φθονν γιά τήν εξυπηρέτηση τών πολιτών.

κάρτα μέ τήν περίληψη τοϋ συμβάντος, 
διαβιβάζεται ταύτόχρονα στόν έκφωνητή, 
ό όποιος άνάλογα μέ τήν περιοχή καί τό 
είδος τοϋ περιστατικού, καλεϊ τό άρμόδιο 
όχημα, στό όποιο άναγγέλει τό συμβάν. 
'Η κάρτα, πού εχει συμπληρωθεί παρα 
μένει άνοιχτή μέχρι πού τό πλήρωμα τοϋ 
οχήματος πού έπελήφθηκε, γνωρίσει 
στό Κέντρο ότι τό περιστατικό διευθε
τήθηκε. Τό άποτέλεσμα τής έπεμβάσεως 
γράφεται στήν ειδική ένδειξη τής κάρτας, 
ή όποια στή συνέχεια τοποθετείται στό 
άρχεΐο.

Κάθε τηλεφώνημα πού φθάνει στό 
Κέντρο, όπως καί κάθε έπικοινωνία με
ταξύ τοϋ Κέντρου, τών άσυρματοφόρων 
όχημάτων καί τών φορητών ραδιοτηλε
φώνων, καταγράφεται αυτόματα σέ ειδι
κές μαγνητοφωνικές συσκευές.

Μέσα στό Κέντρο ’Αμέσου Έπεμβά
σεως, είναι έγκαταστημένα καί τά συστή
ματα συναγερμού διαφόρων Τραπεζών, 
Κοινοφελών ’Οργανισμών καί Επιχειρή
σεων γιά τήν πρόληψη κλοπών, διαρρή
ξεων καί ληστειών. Επίσης λειτουργούν 
ειδικές τηλεφωνικές συσκευές πού συν
δέονται μέ τά τηλέφωνα πού ύπάρχουν 
κατά μήκος τών Εθνικών Όδών.

Μέ τήν βοήθεια τηλετύπου, έξασφα- 
λίζεται ή γνωστοποίηση τών στοιχείων 
κατόχου γνωστού αΰτοκινήτου, άπό τό 
'Υπουργείο Συγκοινωνιών. Γιά μερικά 
είδη αύτοκινήτων τηρείται αύτόνομο 
άρχεΐο άπό τό Κέντρο ’Αμέσου Έπεμβά
σεως. Παρόμοιο άρχεΐο τηρείται, γιά τά 
κλεμμένα αύτοκίνητα καί γιά τά άτομα 
πού έχουν έξαφανιστεί.

Καταβάλλεται μέριμνα νά έξοπλισθοΰν 
σύντομα τά Κέντρα ’Αμέσου Έπεμβά
σεως μέ μαγνητικό άρχεΐο όλων τών κυ- 
κλοφορούντων αύτοκινήτων τής χώρας, 
πράγμα πού θά βοηθήσει σημαντικά στόν 
έντοπισμό τών ιδιοκτητών τους καί στήν 
καλύτερη παρακολούθησή τους σέ περι
πτώσεις πού έχουν διαπράξει κάποιο άδι
κη μα.

Γιά τά Κέντρα ’Αμέσου Έπεμβάσεως 
τών Προαστίων Πρωτευούσης, Πατρών 
καί τής Κέρκυρας υπάρχει ειδικός ρα- 
διοτηλεφωνικός πομπός καί δέκτης στή 
συχνότητα τοϋ άδελφοΰ Σώματος τής 
’Αστυνομίας Πόλεων, γιά τόν συντονισμό 
τών ένεργειών σέ περιπτώσεις κοινής 
δράσεως καί τήν διαβίβαση σχετικών 
πλη ροφοριών.

ΜΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΧΟΡΙΣ ΟΡΙΑ

Τό νά ζήσει κανείς μερικά εικοσιτε
τράωρα δίπλα στούς άντρες τής ’Αμέ
σου Έπεμβάσεως είναι μιά πραγματικά 
μεγάλη έμπειρία. Μιά έμπειρία πού τήν 
συνθέτει ή πολύμορφη δραστηριότητα 
τής Χωροφυλακής στόν έλλαδικό χώρο. 
Δίπλα στούς τηλεφωνητές τών Κέντρων, 
άνάμεσα στό πέρασμα δυό μόνο στιγμών, 
πολλές φορές, μπορεί νά ζήσει κανείς, 
περιστατικά γεμάτα άγωνία, μπορεί νά
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Ή  παρουσία τον περιπολικού αυτοκινή
του σ’δλα τα μέρη κάθε γειτονιάς είναι πολ
λές φορές πολύτιμη γιατί αν ή ανάγκη τό 
καλΛοει οί ανδρες τοϋ περιπολικού αυτο
κινήτου θά δώσουν ακόμη και τη ζωή τους 
προκειμένου νά προσφέρουν τη βοήθεια 
τους σ ’ εκείνον που έχει την ανάγκη της 
κάτω από όποιεσδήποτε συνθήκες.

ζήσει κοινωνικά καί οικογενειακά δρά
ματα, νά νιώσει τόν κίνδυνο, νά κοινω- 
νήσει μέ τήν κραυγή τοϋ άπελπισμένου. 
Καί δέν είναι ύπερβολή τό δτι μπορεί 
κανείς νά ζήσει μέσα στις δυό αυτές 
στιγμές ένα πλήθος κοινωνικές άντιθέ- 
σεις.

Οί άντρες αυτοί, πού κάθονται πίσω 
άπό τούς τηλεφωνικούς πίνακες, έχουν 
πολλά νά πουν, πολλά νά θυμηθούν. Γι’ 
αυτούς κάθε κουδούνισμα τοϋ τηλεφώνου 
είναι καί μιά καινούργια έμπειρία, ένας 
κόσμος πού άνοίγεται στά μάτια τους μέ 
διαφορετικά χρώματα κάθε φορά. Καί 
ποτέ κανείς δέν ξέρει τί θ’ άκουστεϊ μέ 
τό σήκωμα τοϋ άκουστικοΰ. Ά ν  ή φωνή 
πού θά μιλήσει θάναι ήρεμη ή τρομαγμέ 
νη εύθυμη ή πονεμένη, άν θάναι κραυγή 
τρόμου ή έπίκληση, άν θάναι παράπονο 
ή άπαίτηση, κάτι τό τραγικό ή κωμικό.

Ή  παρουσίαση παρ’ ότι περιορίστηκε 
στήν ’Αθήνα καί τή Θεσσαλονίκη, πού 
είναι καί τά μεγαλύτερα άλλωστε Κέντρα 
τής ’Αμέσου Έπεμβάσεως, άποκάλυψε 
πολλά. Δέν είχαν περάσει ούτε πέντε 
λεπτά άπό τήν στιγμή πού άρχισε νά 
μετράει ό χρόνος τοϋ ρεπορτάζ, μέσα 
στό Κέντρο τής ’Αμέσου Έπεμβάσεως 
των Προαστίων Πρωτευούσης, τό γνω
στό «109», καί άπό τήν διπλή τηλεφωνική 
γραμμή, άκούστηκε άλαφιασμένη ή φωνή
μιάς γυναίκας. «Τρέξτε, όδός....... στό
Χαϊδάρι. Ό  άντρας μου θά μέ σκοτώσει, 
βοήθεια ....». Τις άπεγνωσμένες αύτές 
κραυγές τις συνόδευαν πνιχτά βογγητά 
καί λυγμοί. Μιά άλλη φωνή, άντρική, 
άκούγονταν πού έβριζε. Ό  τηλεφωνητής 
δέν πρόλαβε νά ρωτήσει άλλες λεπτομέ
ρειες καί τό τηλέφωνο έκλεισε. Συμπλή
ρωσε βιαστικά τήν κάρτα καί μέ τόν αύ- 
τόματο μηχανισμό τήν πέρασε στόν έκ- 
φωνητή. Ό  Άνθυπασπιστής πού ήταν 
ό έκφωνητής έκείνης τής βάρδιας πίεσε 
τό μοχλό τής συχνότητας τοϋ ραδιο- 
τηλέφωνου καί κάλεσε τό πλησιέστερο 
περιπολικό : «Οικογενειακό έπεισόδιο,
στήν όδό......Μεταβεΐτε γρήγορα». ’Από
βαθέιά άκούστηκε ή άπάντηση τών άν
τρων τοϋ περιπολικού αύτοκινήτου, ένώ 
ταυτόχρονα σχεδόν άπό τόν αυτόματο 
δίαυλο, έφτασαν στόν έκφωνητή άλλες 
τέσσερες κάρτες. Πίεσε πάλι τό μοχλό 
καί κάλεσε ένα—ένα τά άρμόδια περιπο
λικά. «Θέλει γερά νεϋρα αύτή ή δουλειά», 
μουρμούρισε.

Ο τηλεφωνητής τοϋ τρίτου πίνακα έδει
ξε τή δεύτερη γραμμή. Ό  έκφωνητής 
άπλωσε μηχανικά τό χέρι καί σήκωσε τό 
τηλέφωνο. Ό  συνομιλητής ζητούσε πλη
ροφορίες γιά τήν κατάσταση τής ’Εθνικής 
Οδοϋ Τρικάλων —Ίωαννίνων. «Δέν έχου

με τίποτα τό σχετικό», άπάντησε ό έκφω- 
νητής. 'Ο άλλος όμως έπέμεινε. «Μά 
άκουσα γιά χιόνια καί άποκλεισμένα αυ
τοκίνητα». 'Ο έκφωνητής άφοϋ τοϋ ζήτη
σε νά μή κλείσει τό τηλέφωνο, πίεσε ένα 
μοχλό πού βρίσκονταν άκριβώς μπροστά 
του, στή βάση ένός άκίνητου μικρόφωνου 
καί κάλεσε τό Κέντρο Ίωαννίνων, πού 
δέν άργησε ν’ άπαντήσει. Ζήτησε πληρο

φορίες γιά τήν κατάσταση τοϋ δρόμου. 
Ό χι, δέν είχε χιόνια. Ούτε άποκλεισμένα 
αύτοκίνητα. Μέ τή σειρά του άπάντησε 
στόν συνομιλητή του πού περίμενε μ’ 
άνοιχτό τό τηλέφωνο. «Εύχαριστώ», άκού
στηκε φανερά ίκανοποιημένη ή φωνή 
του.

Προσπάθησα νά κρατήσω λογαριασμό 
τών τηλεφωνημάτων, μά γρήγορα παραι
τήθηκα άπ’ αύτή τή προσπάθεια. Ήταν 
τόσο πολλά πού μετά άπό μιά ώρα ξεπερ- 
νοϋσαν τίς δυό έκατοντάδες. Άλλοι ζη
τούσαν πληροφορίες, άλλοι καλοϋσαν 
βοήθεια, άλλοι άνάγγελναν συμβάντα... 
Ένας πραγματικός βομβαρδισμός τηλε
φωνημάτων, άπ’ όλες τίς γωνιές τοϋ λεκα
νοπεδίου τής Αττικής. Κι ό έκφωνητής 
πίεζε όλο καί πιό γρήγορα τούς μοχλούς 
καί τά πλήκτρα τών μικροφώνων, γιά νά 
κινητοποιήσει κάθε φορά καί διαφορετικό 
αυτοκίνητο ή μοτοσυκλέττα.

Αγώνας δρόμου πραγματικός. Οί πρά
σινες κάρτες τών συμβάντων διαδέχονταν 
μέ ταχύτητα ή μιά τήν άλλη. Τά χέρια πη
γαινοέρχονταν βιαστικά μέ τό μολύβι 
στά δάκτυλα. «Θέλει γερά νεϋρα αύτή ή 
δουλειά», σκέφτηκα, κυττάζοντας τόν 
έκφωνητή, πού διαβίβαζε ταυτόχρονα σ’ 
όλους τούς Σταθμούς καί τά Κέντρα, έξη 
κλοπές αυτοκινήτων.

Στούς τηλεφωνικούς πίνακες άναψαν 
τήν ίδια στιγμή τρεις γραμμές. Οί δυό 
έλεύθεροι τηλεφωνητές πήραν άπό μία. 
Τό πρόσωπο τοϋ τηλεφωνητή τοϋ τέταρ
του πίνακα συσπάθηκε. «Ποΰ έγινε;», 
άκούστηκε νά ρωτά σέ δραματικό τόνο, 
ένώ τό μολύβι άρχισε νά τρέχει μέ ταχύτη
τα, πάνω στήν πράσινη κάρτα. Σήκωσα τή 
διπλή γραμμή. Οί λέξεις πού άκούγονταν 
άπό τήν άλλη άκρη τοϋ σύρματος έπλε
καν μιά τραγική ιστορία. Μιά μο
τοσυκλέττα τρέχοντας μέ ίλιγγιώδη τα
χύτητα, ξέφυγε άπό τό δρόμο καί έπεσε 
σ’ ένα παρακείμενο χαντάκι. Ό  όδηγός 
καί ό συνεπιβάτης του έμειναν άψυχα κορ
μιά. Ό  θάνατος είχε στήσει καρτέρι στή 
διασταύρωση πού όδηγεϊ γιά τό Μαρκό- 
πουλο.

Ή  ίδια άγωνία ζωγραφίστηκε καί στό 
πρόσωπο τοϋ έκφωνητή, σάν πήρε στά 
χέρια του τήν κάρτα καί κάλεσε τό πλη
σιέστερο αύτοκίνητο τής Τροχαίας. Κάθε 
δευτερόλεπτο πού περνοϋσε, ήταν γιά 
όλους καί μιά στιγμή άγωνίας. Ή  ύπερέν- 
ταση μεγάλωνε άπό λεπτό σέ λεπτό, καλ
πάζοντας μέσα στή μοναξιά τής νύχτας 
καί τύλιγε αύτούς τούς άντρες, πού ξαγρυ- 
πνοϋσαν γι’ αυτό πού λέγεται κοινωνία.

Ό  τηλεφωνητής τοϋ πρώτου πίνακα 
έκλεισε τό τηλέφωνο, μέ μιά άπορία ζω
γραφισμένη στά μάτια του. Τό μολύβι είχε 
άκινητοποιηθεϊ στήν ένδειξη τοϋ συμ
βάντος. Άφησε έναν άναστεναγμό κι 
άρχισε νά γράφει: «Εγκατάλειψη τριών 
άνηλίκων τέκνων, άπό τή μητέρα τους, 
στό ύπόγειο οικίας τοϋ...». Έρριξε τήν 
πράσινη κάρτα στόν δίαυλο καί γύρισε 
στόν συνάδελφο του: «Μιά μάνα, άφοϋ 
περίμενε άδικα τόν άντρα της, πού έφυγε 
μέ τή φίλη του, έγκατάλειψε, μέ τή σειρά 
της, τά τρία άνήλικα παιδιά τους, στό ύ- 
πόγειο τοϋ σπιτιοϋ. Τηλεφώνησε ένας 
γείτονας πού άκουσε τά κλάμματα τών 
παιδιών καί έμαθε άπό άλλους τί συνέναι- 
νε».

Καί τί δέν άκούει κανείς.έδώ μέσα, σκέ
φτηκα.

Ε Δ Ω  " 1 0 9 , ,

Ή  ώρα πλησίαζε 2 μετά τά μεσάνυχτα. 
Ό  άριθμός τών τηλεφωνημάτων αύξά- 
νονταν συνεχώς. Τό ξενύχτι άρχισε νά 
χαράζει σιγά—σιγά τή σφραγίδα του 
στά μάτια τών έξη άντρών πού είχαν άνα- 
λάβει υπηρεσία στις 10 τό βράδυ.

Ό  τηλεφωνητής τοϋ πρώτου πίνακα 
γύρισε τό τηλέφωνο στόν έκφωνητή, 
παρακάπτοντας τήν προτεραιότητα. Εκεί
νος μέ λέξεις κοφτές ζητούσε νά μάθει 
περισσότερες πληροφορίες, ένώ ταύτό- 
χρονα άρχισε νά πιέζει τά πλήκτρα τών 
μικροφώνων όλων τών συχνοτήτων, κα- 
λώντας σ’ άκρόαση τ’ άσυρματοφόρα. 
Έκλεισε γρήγορα τό τηλέφωνο καί γύρι
σε στό κεντρικό μικρόφωνο. Άπό τό 
στόμα του άρχισαν νά βγαίνουν κωδικοί 
άριθμοί καί συνθηματικά. «Κλοπή τσάν
τας, αρπαγή, άπό μοτοσυκλεττιστή», 
ψιθύρισε δίπλα μου ένας τηλεφωνητής, 
ένώ ό έκφωνητής συνέχιζε νά μεταβιβάζει 
πληροφορίες μέ τήν ίδια ύπερένταση σ’ 
δλα τά περιπολικά καί νά δίνει τά χαρα
κτηριστικά τών δραστών. Ακολούθησε 
μιά μικρή σιωπή. Τά 5—6 τηλεφωνήματα 
πού ήρθαν ήταν γιά διαταράξεις κοινής 
ήσυχίας. Τό ώρολόγι τοϋ τοίχου έδειχνε 
2.08' μετά τά μεσάνυχτα, όταν άκούστηκε 
ή κλήση ένός περιπολικού πού ζητοϋσε 
άκρόαση. Ό  έκφωνητής τοϋ έδωσε ήμέ- 
σως προτεραιότητα, γιά νά άκουστεί άνά- 
μεσα στή σιωπή τής νύχτας ή φωνή τοϋ 
όδηγοΰ Χωροφύλακα, πού έλεγε ότι έν- 
τοπίστηκε ή μοτοσυκλέττα, άλλά ό όδηγός 
της προσπαθοΰσε νά διαφύγει τρέχοντας 
μέ ταχύτητα μέσα στούς δρόμους τοϋ Ψυ
χικού. Αύτό ήταν . Ή  συνέχεια πού άκο- 
λούθησε δέν ήταν άλλη, άπό ένανάγώνα 
μεθοδικότητας καί ταχύτητας, πού ξεκι
νούσε άπό τό Κέντρο καί συνεχίζονταν 
μέ τά περιπολικά αύτοκίνητα τής Χωρο
φυλακής. Ό  έκφωνητής ζητώντας νά 
μάθει τόν τόπο πού βρίσκονταν τά πλη- 
σιέστερα περιπολικά, τά τοποθέτησε στις 
πιθανές διαβάσεις καί διασταυρώσεις 
μέ τήν έντολή νά συνεχίσουν τήν κατα
δίωξη. Δυό λεπτά άργότερα άλλο περιπο
λικό αύτοκίνητο ειδοποίησε ότι βρίσκε
ται καί αύτό πίσω άπό τόν μοτοσυκλεττι- 
στή καί έκεϊνος κατόρθωνε νά ξεφεύγει 
μέσα στούς μικρούς δρόμους όδηγώντας 
έπικίνδυνα. Άπό τό μέτωπο τοϋ έκφωνητή 
άρχισαν νά κυλοϋν άργά—άργά στάλες 
ιδρώτα. Πίεσε πάλι τά πλήκτρα. Τώρα οί 
έντολές δίνονταν μέ μιά άξιοζήλευτη ψυ
χραιμία. Ένα—ένα τά περιπολικά αύτο
κίνητα ειδοποιούνταν νά μπλοκάρουν 
τούς δρόμους έκείνης τής περιοχής. Ίσως 
έτσι άναγκάζονταν ό μοτοσυκλεττιστής 
νά βγει στή Λεωφόρο. Έκεΐ δλα ήταν 
πιό εύκολα. Τοποθέτησε δύο περιπολικά 
κατά μήκος τής Λεωφόρου Κηφισιάς 
καί περίμενε μέ τά χείλη καρφωμένα στό 
μικρόφωνο. Ό χ ι όμως γιά πολύ. Τέσ
σερα—πέντε δευτερόλεπτα θά είχαν πε
ράσει, όταν άκούστηκε άπό τά μεγάφωνα 
τού Κέντρου ή πληροφορία πού δικαίωνε 
τό σχέδιο τοϋ έκφωνητή. Ό  μοτοσυκλετ- 
τιστής βγήκε στή Λεωφόρο καί πήρε τήν 
κατεύθυνση τής Κηφισιάς. Πίσω του ξε
χύθηκαν, έλεύθερα πιά, τ’ αύτοκίνητα 
πού τόν περίμεναν. «Είναι ζήτημα δευ
τερολέπτων ή σύλληψή τους», άκούστηκε 
ή φωνή τοϋ διπλανού τηλεφωνητή, ένώ 
στό θάλαμο τών ραδιοτηλεφώνων ό έκ
φωνητής έδεινε άκόμα τή μάχη του μέ τόν 
χρόνο, κατατοπίζοντας, συμβουλεύοντας
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H  ζωη, η κίνηση καί ή δράση τών άν- 
δρών τής ’Αμέσου Έπεμβάσεως δεν στα
ματάει ολο το 24ωρο. Μπορεί οί βάρδιες 
των αστυνομικών να αλλάζουν, οί ανάγκες 
όμως τών ανθρώπων εξακολουθούν νά 
υπάρχουν καί κοντά σ’ αυτές σπεύδουν οί 
ανδρες τής Χωροφυλακής. Οί πολίτες 
γνωρίζουν _ οτι σχηματίζοντας ένα άπλό 
αριθμό στο καντράν τού τηλεφώνου τους 
θά έχουν σχεδόν αμέσως τη βοήθεια πού 
χρειάζονται.

καί καθοδηγώντας τή δράση τών άντρών. 
Σκούπισε μέ τό μαντήλι του τόν ιδρώτα 
άπό τό πρόσωπο κι άρχισε γρήγορα νά 
γράφει κάτι πάνω στήν πράσινη κάρτα 
τής άρπαγής τής τσάντας, ένώ μέ τό άλλο 
χέρι έκανε νόημα πώς όλα τελείωσαν. Τά 
περιπολικά αύτοκίνητα είχαν μπλοκάρει 
τούς δράστες καί τούς όδηγοΰσαν στό 
Παράρτημα ’Ασφαλείας τής περιοχής. 
Ή  ώρα ήταν 2.17' άκριβώς. Ή  καταδίωξη 
πού βάσταξε 17 λεπτά είχε τελειώσει, 
χωρίς όμως νάχει τελειώσει καί ή άποστο- 
λή τού Κέντρου ’Αμέσου Έπεμβάσεως, 
πού νέο τηλεφώνημα έπιστρατεύσε τις 
προσπάθειες τών άντρών του. Ό  τηλε
φωνητής τού τέταρτου πίνακα πήρε τήν 
τρίτη γραμμή : «’Εδώ 109, λέγεται παρα
καλώ».

«’Εδώ 109» ήταν ή μόνη φράση 
πού άκούγονταν όλο καί πιό γρήγορα 
στό τηλεφωνικό Κέντρο, μιά φράση πού 
κλείνει ένα μεγαλείο κοινωνικής δρα
στηριότητας, καί άποκαλύπτει στιγμές 
συγκλονιστικής προσφοράς, καθώς συ
νοδεύεται άπό τήν άμεση έπέμβαση τών 
άντρών τής Χωροφυλακής πού ξαγρυ- 
πνοϋν γιά τόν ύπνο τών άλλων, πού άγω. 
νίζονται γιά τήν ειρήνη όλων.

Τό ρολόγι έδειχνε 2.30' μετά τά με
σάνυχτα. Τώρα ή σφραγίδα τής άγρύ- 
πνιας χάραζε όλο καί πιό πολύ τά μέτωπα 
τών άντρών. «Σέ λίγο θ’ άρχίσει ό χορός 
τών κέντρων διασκεδάσεως, είπε ό τη
λεφωνητής τού πρώτου πίνακα. «Τέτοια 
ώρα άρχίζουν τά έπεισόδια. 'Υπάρχουν 
νύχτες πού έχουμε σαράντα καί πενήντα 
έπεισόδια. Δέν προλαβαίνουμε νά στέλ
νουμε αυτοκίνητα. Είναι ή ώρα πού τό 
άλκοόλ δίνει τό ρεσιτάλ του. Τά μαχαι- 
ρώματα δίνουν καί πέρνουν. Βλέπεις 
όλοι οί άνθρωποι δέν κοιμούνται τήν 
νύχτα. Πολλοί ζοΰν γι’ αύτήν......».

Πολλοί ζοΰν γι’ αυτή τή νύχτα. Είναι 
μιά πραγματικότητα αΰτό πού δέν χωράει 
διαψεύσεις. Τό δείχνει άλλωστε ή πλη
θώρα τών νυχτερινών κέντρων, τών μπάρ 
καί τών καταγωγίων. Τό δείχνουν τά 
δελτία τών ’Αδικημάτων καί Συμβάντων 
τών ’Αστυνομικών Υπηρεσιών. Τό δεί
χνουν καί οί είδησιογραφικές στήλες τών 
Εφημερίδων πού μιλούν συχνά γιά ξεκα- 
θαρίσματα λογαριασμών καί παρόμοια. 
Καί σ’ όλα αύτά, πάντοτε μπροστά, ό 
Χωροφύλακας. Αύτός δέν είναι μόνο ό 
άνθρωπος τής νύχτας, άλλά ό άνθρωπος 
όλου τού εικοσιτετραώρου. Ό  άνθρωπος 
πού καθημερινά καταθέτει τόν μόχθο του 
στό ταμείο τού δημόσιου συμφέροντος 
καί τής κοινωνικής άλλοτροίωσης. Καί 
γιά πληρωμή...  άρκετά ποτήρια πίκρα, 
όπως καί παλιότερα έγραψε τούτο τό 
περιοδικό.

01 ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ

Τό ξημέρωμα έχει πλησιάσει. 6 ή ώρα 
τό πρωί καί οί άνδρες τής ’Αμέσου Έπεμ- 
βάσεως άντικαθίστανται. Τό όκτάωρο 
έχει άφήσει άρκετές ρυτίδες κούρασης 
στό πρόσωπό τους καί τά μέλη τους είναι 
βαρειά. ’Από τά μικρόφωνα τού Κέντρου 
άκούγονται ένα—ένα τά περιπολικά αύτο
κίνητα ν’ άναγγέλουν άλλαγή όδηγών καί 
πληρωμάτων. Οί φωνές τους άκούγονται 
κι αυτές άργά—άργά καί κουρασμένες. 
Είναι οί ίδιες οί φωνές, πού πριν λίγο 
ζητούσαν άκρόαση άπό τό Κέντρο, γιά 
ν’ αναφέρουν ότι τά περιστατικά πού τούς 
άνέθεσε τακτοποιήθηκαν. Μόνο πού τότε, 
άκούγονταν πιό ζωηρές, γεμάτες ζωντά
νια. . . . Τώρα τσάκισαν κι αυτές. Είναι 
σκληρό πολύ σκληρό τό μεροκάματο τής, 
νύχτας. Ό  νέος έκφωνητής κάθισε μπρο
στά στό μικρόφωνο γιά ν’ άρχίσουν οί 
πρωινές αναφορές. Καί τώρα τά ίδια. 
Ένα—ένα άναφέρουν τά αύτοκίνητα γιά 
τήν περιοχή πού θά έπιτηροΰν κατά τό 
όκτάωρο τής ύπηρεσίας τους. Ή  ώρα 
πλησιάζει 6.30' καί άπό τό Κέντρο ’Αμέ
σου Έπεμβάσεως Προαστίων Πρωτευ- 
ούσης, ή καμπάνια ξεχύνεται στούς δρό
μους. Βήμα μέ βήμα, μέσα στή φωτιά τής 
αστυνομικής δραστηριότητας, μέσα στ’ 
αυτοκίνητα μέ τά ραδιοτηλέφωνα καί 
τις σειρήνες, δίπλα στούς άνθρώπους πού 
βάζουν τό στήθος τους έμπόδιο σέ κάθε 
ύπονομευτική ένέργεια κατά τού κοινω
νικού συνόλου.

ΟΤΑΝ ΜΙΛΟΥΝ ΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ

Πρωί στήν ’Αθήνα καί οί δρόμοι μπλο- 
καρισμένοι άπό αύτοκίνητα. Βαδίζουμε 
γιά τό Αιγάλεω ’Αποστολή: Ή  δραστη
ριότητα τών Υπηρεσιών τής Τροχαίας. 
Κάπου κοντά στή διασταύρωση τής Ε 
θνικής Όδοΰ καί τής Λεωφόρου ’Αθηνών 
έρχεται ή πρώτη κλήση. ’Ατύχημα στή 
διασταύρωση τού Δαφνιού. Ό  όδηγός 
άνάβει τόν φάρο καί πιέζει τή σειρήνα. 
Τό περιπολικό πετιέται μπροστά, προ
σπερνώντας τ’ άλλα αύτοκίνητα. Ό  
έκφωνητής στήν άναγγελία τού άτυ- 
χήματος τόνισε τήν φράση «σοβαρός 
τραυματισμός». Πρέπει νά προλάβουν. 
«Αύτή είναι ή ζωή μας», λέγει τό ψηλό 
μελαχροινό παλληκάρι πού κάθεται στή 
θέση τού συνοδηγοΰ. «Κυνηγούμε τόν 
χρόνο. Έδώ δέν έχεις νά κάνεις μέ λευκές 
κόλλες χαρτιού. ’Εδώ παίζεις μέ τήν ίδια 
τή ζωή τού ανθρώπου». Μεγάλη άλήθεια 
αύτό. Ή  ζωή τού άνθρώπου καρτερεί τή 
βοήθεια τών άντρών τής Χωροφυλακής. 
Μιά βοήθεια πού όλοι τήν περιμένουν μέ 
άγωνία καί έλπίδα.

Τά δευτερόλεπτα κύλησαν γρήγορα 
καί ή διασταύρωση τού Δαφνιού φάνηκε 
μπροστά μας. Τό πλήθος είχε μαζευτεί 
στό δεξιό σηματοδότη. Μερικοί κουνού
σαν άπελπισμένα τά χέρια. Πριν καλά— 
καλά σταματήσει τό αύτοκίνητο πετά- 
χτηκε ό συνοδηγός, πού ήταν τό πλήρωμα, 
κι έτρεξε στ’ άκινητοποιημένα αύτοκί
νητα. Κάτω στό πεζοδρόμιο ένα παιδάκι 
μέ καταματωμένο πρόσωπο καί χέρια. 
Τό τραύμα ήταν σοβαρό. Κάθε καθυστέ
ρηση τήν περίμενε κι ό κίνδυνος. Ό  Χω
ροφύλακας έσκυψε καί τό άγκάλιασε μέ 
προσοχή. Ή  μόνη έλπίδα πού άπέμεινε 
ήταν τό περιπολικό. Μέ τό πρωινό μποτι
λιάρισμα τών δρόμων, μόνο αύτό θά

μπορούσε νά φθάσει γρήγορα. Ό  όδηγός 
ειδοποίησε τό Κέντρο. Θά έστελνε άλλο 
περιπολικό γιά τήν αυτοψία τού άτυ- 
χήματος. Τώρα ή σειρήνα άρχισε 
νά ουρλιάζει δαιμονισμένα. Τά χέρια τού 
οδηγού κρατούσαν μέ σιγουριά τό τιμόνι 
καί τ’ αύτοκίνητο μ’ έπιδέξιους χειρι
σμούς προσπερνούσε κάθε έμπόδιο. «Πιό 
γρήγορα» ψιθύρισε ό συνοδηγός. Τό 
χτυπημένο παιδάκι βογγοΰσε καί τό 
αίμα είχε πλημμυρίσει τις στολές τών 
Χωροφυλάκων. «Πιό γρήγορα», ξανάπε 
ό συνοδηγός καί τό αυτοκίνητο άρχισε 
νά καταπίνει άκόμα πιό λαίμαργα τό δρό
μο.

Πραγματικός άγώνας μέ τά δευτερό
λεπτα. Αυτά τά δευτερόλεπτα πού θά μι
λήσουν κάποτε, γιά νά ποΰν τις πιό με
γάλες άλή θείες. Καί τότε θά ύψωθεΐ τό 
πρόσωπο τού Χωροφύλακα σέ φάρο φω
τεινό, πού όριοδείχνει τήν πορεία καί τήν 
καταξίωση τού καθήκοντος.

Συλλογίζομαι τις χιλιάδες έπιστολές 
πού φθάνουν στό ’Αρχηγείο Χωροφυλα
κής έκφράζοντας τις ευχαριστίες αΰτών 
πού είδαν στό πρόσωπο τού άνώνυμου 
Χωροφύλακα τήν προσωποποίηση τής 
σωτηρίας. Ψάχνω τά λίγα χαρτιά πού έχω 
μαζί μου καί μεταφέρω αύτούσια μία : 
«Εύχαριστώ θερμά άπό τών στηλών τού 
τύπου τό ’Αστυνομικό Τμήμα Κοζάνης 
καί τούς άντρες τού 100, γιά τήν άμεσο 
βοήθεια πού παρέσχον στις 2 βράδυ 
τής 18 "Ιανουάριου, στό γιό μου ’Ιγνάτιο. 
Ό  γιός μου προσβλήθηκε άπό όξεία δη
λητηρίαση καί ή Χωροφυλακή μέ δικό 
της όχημα τόν διακόμισε έγκαιρα στό 
Κρατικό Νοσοκομείο. Μέ τέτοιους άξιους 
φρουρούς τής Δημοσίας Τάξεως καί 
’Ασφαλείας πρέπει όλοι νά αισθανόμαστε 
ύπερήφανοι. Ό  ύψηλός βαθμός έτοιμό- 
τητος καί βοήθειας άς κάνει όλους τούς 
άντρες τής Χωροφυλακής, νά είναι ικα
νοποιημένοι γιά τήν αγάπη πού τρέφει 
γι’ αύτούς όλος ό λαός. Γεώργιος Μαυρο- 
ματίδης, έργολάβος οικοδομών, Κοζάνη 
19-1-1979».

ΕΝΑ ΠΟΤΗΡΙ ΦΑΡΜΑΚΙ

Οί ώρες κύλησαν γρήγορα τρέχοντας 
άπό σύγκρουση σέ σύγκρουση. Στις δύο 
τό μεσημέρι τό Κέντρο ειδοποιεί ότι ή 
καμπάνια θά συνεχιστεί μέ άλλο αύτοκί
νητο, έπίσης τής Ύποδιευθύνσεως τού 
Αιγάλεω. Τό 1]4]3.

Οί νέοι συνάδελφοι έχουν νά ποΰν 
πολλά. Εύκαιρία άλλωστε γιατί δυό ώρες 
τώρα έπικρατοΰοε ήρεμία. Μόνο τρεις 
διαταράξεις κοινής ήσυχίας. «Συχνά, δέν 
προλαβαίνουμε νά τρέξουμε άπό περιστα
τικό σέ περιστατικό», λέγει ό όδηγός. 
«Χωρίς ύπερβολή, χρειάζονται έδώ άτσά- 
λινα νεύρα, ιδιαίτερα τό βράδυ. Τήν πε
σμένη έβδομάδα ζήσαμε σέ μιά συνεχή 
ύπερένταση νεύρων. Κάθε βράδυ πενήντα - 
έξήντα περιστατικά. Άπό μαχαιρώματα 
μέχρι έγκλωβισμούς σέ άνσανσέρ. Αύτή 
ή έβδομάδα κυλάει ήρεμα. Καί μένα μέ 
τρομάζει, τώρα πιά, ή ήρεμία».

Τό αύτοκίνητο πλησίαζε στά «Μπα
ρουτάδικα», τό μεγάλο πάρκο τού Αίγά- 
λεω. «Έδώ μαζεύονται διεστραμμένοι 
καί ναρκωμανείς», συνεχίζει ό συνοδη
γός». «Ελέγχουμε όσο μπορούμε περισ
σότερο. Μά πολλές φορές τά περιστατικά 
πού μάς τυχαίνουν μάς άφαιρούν όλο
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τό χρόνο γιά Εντατική παρακολούθηση 
αυτών τών τύπων....».

Ό  συνοδηγός σταμάτησε άπότομα. 
Τό Κέντρο καλοΟσε έπειγόντως τό 1]4]3 
σέ άκρόαση. 'Η άναγγελία έπεσε σάν 
κεραυνός άνάμεσά μας. Στούς σηματοδό
τες τού Σκαραμαγκα σοβαρός τραυματι
σμός δικυκλιστή Τροχονόμου. Ό  όδηγός 
έσφιξε τά δόντια καί πίεσε τό γκάζι. Τό 
αύτοκίνητο μ’ ένα τίναγμα δρμησε μ’ 
άναμμένα όλα του τά φώτα στήν άσφαλτο. 
Στά μάτια όλων ζωγραφίστηκε ή άγωνία. 
Τό ρολόγι έδειχνε 6 παρά 15", τό άπόγευ- 
μα. Ή  βελόνα τού κοντέρ ξεπέρασε γρή
γορα τά έκατό χιλιόμετρα καί τό αύτο
κίνητο έγινε ένα μέ τό δρόμο. Λίγο μετά 
τήν διασταύρωση τού Σκαραμαγκα στό 
άριστερό μέρος τού δρόμου, στό ρεύμα 
πού όδηγεΐ στήν ’Αθήνα, φάνηκαν οί φω
τεινοί φάροι τριών περιπολικών αύτοκι- 
νήτων. Μέ ένα έπιδέξιο έλιγμό τό 1]4]3 
πέρασε στό άπέναντι ρεύμα καί φρενάρι
σε. Τό θέαμα ήταν σκληρό. Ή  δίκυκλη 
μοτοσυκλέττα τής Τροχαίας είχε πέσει 
μισοδιαλυμμένη σέ διπλανό χαντάκι. 
Στό δρόμο μιά αύλακιά περισσότερο άπό 
πενήντα μέτρα μήκος, έδειχνε τήν πορεία 
τής άτυχης στιγμής. Ένας τροχονόμος 
γονατιστός δίπλα στό σπασμένο δίκυκλο 
ψηλαφούσε τόν προφυλακτήρα μέ τις 
λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ». 
«Πέθανε», ψιθύρισε. «Μόλις τόν πήραν 
γιά τό Νοσοκομείο» κι έκανε τό σταυρό 
του.

Πικρό, πολύ πικρό αύτό τό φαρμάκι. 
Τούτα τά σπασμένα γυαλιά, τούτα τά κα- 
ταματωμένα σίδερα θυμίζουν τόν συνά
δελφο πού χάθηκε πρόωρα καί άδικα 
καταδιώκοντας τούς καμικάζι τής άσφάλ- 
του. Ένα βαρύ Ερωτηματικό πλανιώταν 
γύρω άπό τούτα τά συντρίμμια. Γιατί 
νά χάνετε τόσο εύκολα ή ζωή; Ό  όδηγός 
τού περιπολικού ρώτησε γιά τό όνομα 
τού νεκρού : Θεόδωρος Μουσούντας, 23 
χρονών. «Καλό σου ταξίδι συνάδελφε....» 
ψιθύρισε καί χάϊδεψε τό σπασμένο κάθι
σμα τής μοτοσυκλέττας, στερνός χαιρε
τισμός γιά τό παλληκάρι μέ τήν άσπρη 
τελαμώνα καί τά διακριτικά τής Τροχαίας.

Ε Δ Ω  "  1 0 0 „

Ταξίδι στή Θεσσαλονίκη, δυό μέρες 
άργότερα. Μέσα στούς δρόμους τής συμ
πρωτεύουσας γράφεται ή συνέχεια τού
της τής καμπάνιας, πού άρχίζει στις 8.30' 
τό βράδυ μέ τό 2]8]16 τής Ύποδιευθύν- 
σεως Τροχαίας. Τις πρώτες συστάσεις, 
άκολουθεϊ ή άναγγελία τού Κέντρου : 
Σύγκρουση μέ τραυματισμό στή δια
σταύρωση 25ης Μαρτίου καί Κωνσταντι- 
νουπόλεως.«Σήμερα είναι ή 31η κλήση πού 
παίρνουμε, λέει ό όδηγός, κι έχουμε 
άκόμα μιάμισυ ώρα μέχρι ν’ άλλάξουμε». 
Ή  διασταύρωση τής Μαρτίου καί Κων
σταντινουπόλεως είχε κλείσει. Τά δυό 
έπιβατηγά αύτοκίνητα συγκρούστηκαν 
μετωπικά. Πρώτη δουλειά τών άντρών, 
ήταν νά άπομακρύνουν τούς περίεργους. 
Δεύτερη : ν’ άνοίξουν τήν κυκλοφορία. 
Μέ τήν βοήθεια άλλωνόδηγών μετέφεραν 
τ’ αύτοκίνητα στήν άκρη, άφοΰ πρώτα 
σημείωσαν τις θέσεις τους στό δρόμο. 
Μετά άρχισε ή αύτοψία. Ό  τραυματισμέ
νος όδηγός είχε μεταφερθεί μέ διερχόμενο 
αυτοκίνητο στό Νοσοκομείο κι έτσι άπε- 
ρίσπαστοι οί άντρες τού περιπολικού 
Επιδίδονται στό έργο τους, μέχρι νά φτά

σει τό Κινητό Άνακριτικό Γραφείο γιά 
τή συνέχιση τής προανακρίσεως.

10 τό βράδυ καί στις Εγκαταστάσεις 
τού Κέντρου ’Αμέσου Έπεμβάσεως Θεσ
σαλονίκης. Στήν καρδιά τού 100, δηλαδή. 
Ένα λυόμενο οίκημα, φτιαγμένο άπό 
τούς ίδιους τούς άντρες τού Κέντρου, 
μετά τούς σεισμούς τού περασμένου κα
λοκαιριού, είναι τό μέρος άπ’ όπου κα- 
τευθύνεται όλη ή δραστηριότητα τών 
άσυρματοφόρων τής συμπρωτεύουσας. 
Αύτές έδώ οί προχειροφτιαγμένες Εγκα
ταστάσεις κρατούν όλη τή ζωή τής Θεσ
σαλονίκης. Ό  προϊστάμενος τού Κέντρου 
καλεΐ τό 2]3]3 τού Γ' ’Αστυνομικού Τμή
ματος γιά νά συνεχιστεί, μ’ αύτό πλέον, 
ή καμπάνια κι εύχεται όλα νά πάνε καλά.

Λίγο έξω άπό τό Κέντρο Έπεμβάσεως 
Θεσσαλονίκης άρχίζει ό χορός τής νύ
χτας. Πρώτη κλήση στις 10.30' τό βράδυ: 
Οικογενειακό Επεισόδιο στήν όδό Βα- 
λαωρίτου. Δεύτερη στις 10.45' πριν άκό
μα διευθετηθεί τό πρώτο : Κι άλλο οικο
γενειακό Επεισόδιο. Αύτή τή φορά στή 
Διοικητηρίου. Τρίτη κλήση στις 10.55' : 
Σύγκρουση στή διασταύρωση Άριστο- 
τέλους καί Έγνατίας. Ή  συνέχεια γίνεται 
δραματική: 11.05', οικογενειακό Επεισό
διο στήν Ιπποδρομίου. 11.15', άρπαγή 
τσάντας έξω άπό τό «Παλαί ντέ Σπόρ». 
11.30', διατάραξη στήν Παπαρηγοπούλου. 
11.50', λίγο πριν τά μεσάνυχτα, Επεισόδιο 
σέ ταβέρνα στά κάστρα τού Έπταπύρ- 
γιου.

Τό αύτοκίνητο διατρέχει μέσα σέ λίγα 
λεπτά όλόκληρα χιλιόμετρα. Ή  υπε
ρένταση μεγαλώνει άπό στιγμή σέ στι
γμή. Οί κλήσεις συνεχίζονται ή μιά μετά 
τήν άλλη. «Δέν προλαβαίνουμε» μονολο
γεί ό όδηγός. Στις 1.15' μετά τά μεσάνυ
χτα τό αύτοκίνητο τρέχει τούς δρόμους 
τής Τούμπας. ’Επεισόδιο μέ ψυχοπαθή, 
ειδοποίησε τό Κέντρο. Στον τόπο είναι 
σταματημένα δύο περιπολικά καί ένα Νο
σοκομειακό. Ό  ψυχοπαθής άντιστέκεται. 
Ή  γειτονιά έχει ξυπνήσει άπό τις φω
νές του. Στό τέλος πείθεται ν’ άκολουθή- 
σει τούς νοσοκόμους.

Φεύγουμε γιά τήν Τριανδρία. Οικογε
νειακό Επεισόδιο. Ό  άντρας γύρισε με
θυσμένος καί μέσα στή νύχτα έσπασε 
στό ξύλο τ’ άνήλικα παιδιά του καί τή γυ
ναίκα του. Άπό Εκεί, γιά τήν Μενεμένη. 
Μοιχεία. Πόσα μπορεί νά συναντήσει 
κανείς τήν νύχτα. Φεύγουμε γιά τό ’Αρχαι
ολογικό Μουσείο. Διατάραξη, άνάγγειλε 
τό Κέντρο, άλλά ταύτόχρονα σχεδόν 
δίνει δεύτερη κλήση. Μεγάλο Επεισόδιο 
σΕ ψαροταβΕρνα τής Σαλαμίνας. Οί θα- 
μώνες λύνουν τις διαφορές τους μέ τις κα
ρέκλες. Καυγάς γιά «τήν καρδιά μιάς 
κοπελλιάς». Είναι 2.45' μετά τά μεσά
νυχτα. Τί νά πρωτοπρολάβει κανείς __

Λίγο έξω άπό τή Σαλαμίνα άκολουθεϊ 
άλλη κλήση. Επιστροφή στή Θεσσαλο
νίκη, γιά ένα άπό τά πολλά μπάρ τού Βαρ
δάρη. «Μαχαιρώματα» λέει ό συνοδηγός, 
«καί καυγάδες άπό τούς άνθρώπους τού 
ύποκόσμου».

Έξω άπό τό μπάρ έχει σταματήσει ένα 
αύτοκίνητο τής Γενικής ’Ασφαλείας. 
Μέσα στό μπάρ, σέ μιά γωνιά μακρυά 
άπό τούς θαμώνες δυό άντρες τής άσφα- 
λείας μέ πολιτικά έκαναν σωματική έρευ
να σ’ έναν ψηλό μέ πολλά μαλλιά καί μέ 
ύφος «μάγκα» άντρα. «Τράβηξε μαχαίρι», 
μάς πληροφορεί ό όδηγός τού αύτοκινή- 
του τής ’Ασφάλειας. Ή  σωματική έρευνα

συνεχίζεται. Γιά μιά στιγμή τό χέρι τού 
παραλίγου μαχαιροβγάλτη κατευθύνεται 
μέ ταχύτητα πρός τή ζώνη του. Τό προ
λαβαίνει όμως μέ μιά γρήγορη λαβή ό 
Χωροφύλακας πού τόν Ερευνούσε. Μέ 
κόπο άνοίγει τά δάκτυλα καί άφαιρεί 
άπό τή χούφτα του ένα κρύο μεταλλικό 
σιδερικό. 'Ενα περίστροφο. «Αύτοί οί 
τύποι δέν τδχουν σέ τίποτε νά τραβήξουν 
τή σκανδάλη» μονολογεί ό όδηγός.

Συλλογίζομαι τόν κίνδυνο. Κορώνα 
γράμματα τή ζωή. "Αν χάσεις, έχασες. Ά ν 
κερδίσεις, ξαναπαίζεις. Στό μυαλό έρχε
ται ό συνάδελφος πού χάθηκε τό περασμέ
νο καλοκαίρι στή Σπάρτη, άπό τό περί
στροφο τού μαθητή. Ό  Ενωμοτάρχης 
Χρήστος Άγράφας. Τό όραμά του βαδί
ζει δίπλα στό όραμα τού ’Αστυφύλακα 
Αυγουστίνου Λαδά, πού πυροβολήθηκε 
ένα βράδυ τού περασμένου χρόνου στή 
Καλλιθέα. Κοινή ή μοίρα γιά τούς άν
θρώπους τού Νόμου. Δίπλα τους καί ό 
προχθεσινός άτυχος μοτοσυκλεττιστής 
κι’ άλλοι πολλοί. Σκληρό, πικρό τό με
ροκάματο αύτό. 'Ομως ώραΐο. Όπως κάθε 
κοινωνική προσφορά.

Οί ώρες κυλούν καί τά περιστατικά αύ- 
ξάνουν. Στις 4.20 τό πρωί τό Κέντρο ειδο
ποιεί: Σύγκρουση έξω άπό τό Ξενοδοχείο 
«Καψής». Φτάνουμε γρήγορα, διά νά βρού
με τούς άντρες τής Τροχαίας νά προσπα
θούν ν’ άποκολλήσουν τά όχήματα. Τό 
κρύο είναι φοβερό. Τά χέρια τρέμουν. 
Ή  φωτογραφική μηχανή δύσκολα βρί
σκει τό στόχο της. Ή  πρωινή όμίχλη 
τής Θεσσαλονίκης τρυπάει τά κόκκαλα.

Τό ραδιοτηλέφωνο καλεΐ πάλι. Κι’ 
άλλη σύγκρουση, στή Βασ. Κωνσταντί
νου αύτή τή φορά. Ή  ώρα πλησιάζει 5 
τό πρωί.

Β Ο Η Θ Ε Ι Σ Τ Ε  ΜΕ

Τό Κέντρο μιλάει άσταμάτητα, Οί 
κοφτές καί λακωνικές φράσεις τού Εκφω
νητή κατευθύνουν σωστά όλη τή δραστη
ριότητα. Δεκάδες αύτοκίνητα διοικοΰνται 
άπό αύτή τή φωνή πού έκπέμπεται πίσω 
άπό ένα μικρόφωνο καί γνωρίζει όλες 
τις λεπτομέρειες πού μπορούν νά έχουν 
κάποια σημασία. Γνωρίζει όλους τούς 
δρόμους, όλες τις περιοχές.

«Μεταβεϊτε στον Εύοσμο» άκούγεται 
ή φωνή του. «Ψυχοπαθής άπειλεϊ μέ 
Εμπρησμό τού σπιτιού του». Τό αύτοκί- 
νητο μέ τά χρώματα τής Ελληνικής Χω
ροφυλακής διασχίζει μέ ταχύτητα τούς 
άδειους δρόμους τής συμπρωτεύουσας. 
Ή  κοινωνία τής Θεσσαλονίκης κοιμάται 
ήσυχη. Ξαγρυπνοΰν γι’ αΰτήν οί άντρες 
τής Χωροφυλακής.

Στόν Εύοσμο τά πράγματα ήταν δύσκο
λα. Ό  νεαρός ψυχοπαθής πού είχε μαζέ
ψει σέ μιά γωνιά τού σπιτικού του τά 
ρούχα του καί τά είχε κάψει, άπειλοΰσε 
νά βάλει φωτιά σ’ όλόκληρο τό σπίτι. 
Ή  μυρωδιά τών κομμένων ρούχων έφτανε 
μέχρι έξω στό δρόμο. Μάταια οί Χωρο
φύλακες προσπαθούσαν νά τόν τυλίξουν 
σέ μιά κουβέρτα γιά νά τόν μεταφέρουν 
στό Τμήμα κι άπό κεϊ στό Ψυχιατρείο. 
Καί τί δέν μπορεί νά δεϊ κανείς σέ τούτο
τόν κόσμο----Ένα παιδί, δεκαοχτάχρο-
νο, κυριευμένο άπό μανία, νά σπάζει τά 
όρια τής λογικής καί νά ζητάει τήν κα
ταστροφή. Είναι νά κλαίει ή καρδιά τού 
άνθρώπου. Μέ κόπο τόν σήκωσαν στά 
χέρια οί Χωροφύλακες γιά νά τόν βάλουν
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Τό περιπολικό κατενθννεται στον τόπο οπού κάποιος συνάνθρωπος ζήτησε βοήθεια. 
Μέ τον σχηματισμό ενός άπλοϋ αριθμόν στο καντράν τοϋ τηλεφώνου, ένας ολόκληρος 
μηχανισμός αρχίζει νά κινείται για νά προσφερθεί ή βοήθεια σ ’ εκείνον που έχει την 
άνάγκί) της . Και οί άνδρες τής Χωροφυλακής ξέρουν να προσφέρουν ολόκληρο τον 
εαυτό τους στην εξυπηρέτηση τοϋ πολίτη.

στό αυτοκίνητο. Πίσω τους τρέκλιζε άπό 
τόν πόνο, ό πατέρας του. Μάνα κι άδέλφια 
είχαν φύγει άπό τό σπίτι, διωγμένοι άπό 
τόν φόβο καί τόν οίκτο. Μόνο ό πατέρας 
είχε άπομείνει. Ό  πατέρας μέ τούς Χω
ροφύλακες. Στά χείλη του σπαρταρούσε, 
ραγισμένη κι αύτή, μιά μόνο λέξη : 
«Βοηθεϊστε με----».

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΑΠΙΑΑ
Πόσα μπορεί νά πει καί νά γράψει κα

νείς γι αύτούς τούς άντρες ,γι αύτή τήν 
υπηρεσία. Σελίδες άτέλειωτες. Κάθε μέρα 
κι ένα βιβλίο όλόκληρο. Στήν τύχη τούτη 
ή παρουσίαση, άντιγράφει τις κάρτες 
των περιστατικών μιάς μόνον ώρας 
τού Κέντρου 'Αμέσου Έπεμβάσεως Θεσ
σαλονίκης : 08.05’, διάρρηξη σέ 'Οπω
ροπωλείο. 08.10, συμπλοκή όδηγού αύ- 
τοκινήτου μέ Ιδιοκτήτη πρατηρίου ύγρών 
καυσίμων. 08.12’, άπειλή αυτοκτονίας 
άπό έρωτική άπογοήτευση. 08.15’, οικο
γενειακό έπεισόδιο. 08.18;, άπό άνοιχτές 
βρύσες κλειστού κομμωτηρίου πλημμύ
ρισε μέ νερό τό Ισόγειο καί τό υπόγειο 
πολυκατοικίας. 08.2Γ, έπεισόδιο σέ κλι
νική μεταξύ Ιδιοκτητών γραφείων τελε
τών γιά__διεκδίκηση ταφής τού νεκρού.
08.25’, κλοπή σέ άποθήκη έλαιολάδου. 
08.28’, κλοπή μαγνητοφώνου καί κασσε- 
τών μέ δράστες άνήλικους. 08.32’, μετα
φορά ψυχοπαθούς. 08.34’, άπόπειρα αύτο- 
κτονίας. 08.38’, οικογενειακό έπεισόδιο. 
08.40’, σύγκρουση. 08.45’, έπεισόδιο σέ 
κατάστημα . 08.49’, οικογενειακό έπει
σόδιο. 08.50’, έπεισόδιο μεταξύ όδηγών. 
08.57’, οικογενειακό έπεισόδιο. 08.58’

παράνομη οικοδομή. 08.59’, ξυλοδαρμός. 
09.00’, σύλληψη έπιδειξιομανοϋς. Κι 
αύτά μόνο στή Θεσσαλονίκη. Γιά τήν 
’Αθήνα ,άς μή μιλάμε, είναι προτιμώτερο.

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ

Γιά όλους όσους σέ κάποια στιγμή 
του εικοσιτετράωρου έρχονται άντιμέ- 
τωποι μέ κάποια δύσκολη περίσταση 
υπάρχει ένας άκούραστος προστάτης, 
έτοιμος νά προσφέρει τήν συνδρομή του. 
Υπάρχει ή "Αμεσος 'Επέμβαση τής Χω
ροφυλακής. Ή  'Υπηρεσία πού τρέχει 
δίπλα στόν πολίτη γιά νά τού χαρίσει τήν 
σιγουριά καί τήν άσφάλεια, νά τού συμπα
ρασταθεί στόν πόνο. Νά τού δώσει κου
ράγιο καί έλπίδα. "Οταν τά δάκτυλα σχη
ματίζουν στό δίσκο τού τηλεφώνου τόν 
άριθμό 100 ή 109, ξέρουν πώς πίσω άπό 
τήν άλλη άκρη τού σύρματος θ' άκουστεϊ 
ή σταθερή φωνή τού Χωροφύλακα. Τού 
άνώνυμου, τού άγνωστου Χωροφύλακα 
καί πώς σέ λίγη ώρα θάναι δίπλα σ’ αυ
τόν πού πονά, πού άπειλείται, πού κινδυ
νεύει τό πλήρωμα κάποιου άστυνομικοΰ 
αύτοκινήτου γιά νά προσφέρει κάθε συ
μπαράσταση.

'Ακόμα γνωρίζει ό πολίτης πώς αυτός 
ό ίδιος ό Χωροφύλακας θ’ άρπάξει τις

φιάλες μέ τό αίμα γιά νά μεταφερθοΰν 
άστραπιαΐα στό Νοσοκομείο καί νά χαρί
σουν τή ζωή σ' αύτούς πού τήν χάνουν. 
Ό λα ταΰτα τά γνωρίζει ό πολίτης καί ξέ
ρει καλά πώς σχηματίζοντας τούτους τούς 
άριθμούς είναι σά νά καλημερίζει τόν 
έρχομό τής έλπίδας. Τής μόνης έλπίδας 
πού άπομένει γιά τόν άδύναμο, τόν 
άνθρωπο πού άγωνιά καί ύποφέρει.

Καί τούτοι οί άντρες, τό μεγάλο σύνολο 
αύτών πού ζοΰν κρατώντας στό χέρι 
τό ραδιοτηλέφωνο, γνωρίζουν καλά ότι 
πάνω τους έχει στραμμένα τά μάτια της 
ή έλληνική κοινωνία, προσδοκώντας 
κάτι καλύτερο. Τό γνωρίζουν αύτό καί 
άποδεικνύουν, μέ έργα, ότι αύτή τήν προσ
δοκία τήν δικαιώνουν κάθε στιγμή τής 
ήμέρας. Καί ή δικαίωση αύτή έρχεται 
άπλά, χωρίς τρανολαλήματα καί χειρο
κροτήματα, μ’ ένα άγνό καί αύθόρμητο 
«εύχαριστώ», πού άκούγεται συχνά άπό 
τά χείλη αύτών πού είδαν τήν έλπίδα τους 
νά φτερουγίζει. νά τούς χαρίζει τήν ήσυ- 
χία καί νά διώχνει τήν άγωνία καί τό 
άγχος τους.

Αυτοί οί άντρες είναι οί σύγχρονοι 
ήρωες. Οί ήρωες τής κοινωνικής εί- 
ρήνης, πού μαζί μ’ όλους τούς άλλους συ
ναδέλφους τους, άποτελοΰν τό άνώνυμο 
σύνολο καί τήν ίδέα τής Χωροφυλακής 
καί γράφουν τήν ιστορική της συνέχεια.
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Τοϋ κ. Κ ω ν / ν ο υ Π ο λ ύ ζ ο υ ,  Έτπθεωρητοΰ Δημοτικής Έκπαιδεύσεως.

«....Καί μή έχοντας mo κάτου άλλο σκαλί
νά κατρακυλήσης πιο βαθιά
στού κακού τή σκάλα
για τ’ άνέβασμα ξανά πού σέ καλεΐ
θά αισθανθείς νά σοΰ φυτρώνουν, ώ χαρά,
τά φτερά, τά φτερά τά πρωτινά σου τά

μεγάλα».

Ή  πόλις Έ άλω

Καί σπαρταρά ό δικέφαλος στού 
Ρωμανού τήν πύλη. Ή  σταυροθό
λωτη εκκλησία γίνεται μιναρές.

'Ο Έλληνας, ραγιάς. Τό χαράτσι, 
τού κεφαλιού τό τίμημα καί τό παι
δομάζωμα, άπαίσιος φόρος αίματος. 
Ή  άμάθεια ναρκώνει τούς προγό
νους μας, ένφ ή φλόγα τών λογίων 
άπεργάζεται τήν άναγέννηση τής 
Δύσεως.

Ερημιά καί φρίκη άλυχτάει στην 
άλυσσοδεμένη γη.

Ή  σκλαβιά, άποπνιχτικός βρα
χνάς στά στήθη καί ή ταπείνωση, 
φίδι, πού βόσκει στοϋ δούλου τήν 
ψυχή.

Κι’ όμως ό πίθος τής Πανδώρας 
δεν άδειασε.Μένει ή έλπίδα, πού τή 
θεριεύει ή πίστη προς τό Θεό. Τό

«μολών λαβέ» τών βυζαντινών προ
μάχων καί τό τραγικό κλάμα τών 
Παλαιολόγων άντήχησε φριχτό 
μοιρολόγι τών άποθαρρύνσεων καί 
παρήγορο τραγούδι τοϋ σκλαβω
μένου Γένους. Παλινωδεΐται στήν 
φτωχική καλύβη καί τό ερημωμένο 
άρχοντόσπιτο, βάλσαμο γίνεται 
στό σκλάβο, θρύλος κι’ όραμα στό 
ταπεινό έργαστήρι τής Παιδείας.

Μελαγχολικές προβλέψεις καί 
φερέλπιδες φήμες διασταυρώνον
ται. Πόθοι ευσεβείς συνθέτουν 
τήν παράδοση γύρω άπό τόν έξα- 
γνισμένο αύτοκράτορα, τήν Θεο
φύλακτη πόλη τοϋ Βοσπόρου, τήν 
σεμνή άγιά—Σόφιά. Κραυγές άπαι- 
σιοδοξίας καί έλπίδας σπέρματα 
καλλιεργούνται στό θερμοκήπιο 
τής ψυχής, πού άγωνιά καί χαλκεύ
ει τήν μοιρολατρική πίστη:

«Πάλι με χρόνους μέ καιρούς 
πάλι δικά μας θάναι».
Κι’ ό Παλαιολόγος δέν πέθανε· 

Μαρμάρωσε.'Η λαϊκή ψυχή καρτε
ρεί τήν ώρα, πού θά ξυπνήση. 
«καί... θά ξυπνώ άπό τό μνήμα τό 

μυστικό
καί ταβρετο, όπου μέ κλεΐ, θά 

βγαίνω
καί τή χτιστή χρυσόπορτα ξεχτί- 

ζοντας θά τρέχω 
καί Χαλυφάδων νικητής καί Τσά

ρου κυνηγάρης 
πέρα στήν Κόκκινη Μηλιά θά 

παίρνω τήν ανάσα».

Ή  μοιρολατρική πίστη ένεργο- 
ποιεΐται. Στά έρημοκκλήσια καί 
στά κρησφύγετα, στά κρυφά Σχο
λειά, ερασιτέχνες φτωχοδάσκαλοι 
καί άπλοϊκοί ρασοφόροι κάτω άπό 
τό θαμπό φώς τοϋ καντηλιού «πού 
τρεμάμενο τά όνείρατα άναδεύει», 
μέσα σέ μυσταγωγικό ρίγΟς καί 
ιερό παλμό, συγκλονίζουν καί πυρ
πολούν τις καρδιές διδασκόντων 
καί διδασκομένων καί μετουσιώ- 
νουν τό άρχαΐο καί έκκλησιαστικό 
κείμενο σέ θαλερή καί ζείδωρη πη
γή φωτεινής έλπίδας.

Έκεΐ σμιλεύεται τό κορμί μιας 
καινούργιας Πατρίδας, πού θά άνα- 
γεννηθεΐ άπό τήν τέφρα της καί τό 
χαλασμό, έκεΐ γαλουχεΐται τό πνεύ
μα καί πυρώνεται ή καρδιά, πού 
κάποια μέρα σάν «σάλπιγγες τής 
'Ιεριχοΰς θά γκρεμίσουν τά τείχη 
τής Τριπολιτσας».
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Έτσι τόσο ή αφανισμένη μας γή 
όσο καί ό έλληνισμός τής Διασπο- 
ρας καλλιεργούν τήν έθνική συνεί
δηση, άναζωπυροΰν τήν παράδοση 
τής άρχαίας Ελλάδος καί εξαιρούν 
τήν αναγκαιότητα τής εθνικής άνε- 
ξαρτησίας. Ό λα  οπλίζουν τό στι- 
βαρό χέρι γιά τό μεγάλο ξεσήκωμα.

25 Μαρτίου 1821

Ό  Χριστός νίκα. 'Η Ελλάδα άνα- 
γεννιέται. Ό  Σταυρός καί τό λάβα
ρο άδελφώνονται. Χριστιανισμός 
καί Ελληνισμός, σύζευξη δύο δυ
νάμεων , αιωνίων καί άκαταλύτων, 
πού έπλασαν τόν άνθρωπο αθάνατο 
καί ελεύθερο. Ό  κόσμος άνασύ- 
ρεται άπό τήν πλάνη τής άμαρτίας 
καί τόν ήθικό ξεπεσμό, ή Ελλάδα 
θραύει τά θεσμά τής τυραννίας καί 
άναδύεται άπό τά συντρίμμια τής 
δουλείας. Ό  Θεάνθρωπος θά γείρει 
στό προσκεφάλι τοϋ πόνου καί στο 
τραπέζι τής χαράς μας, γιά νά φι
λήσει στοργικά καί πολυέλεα 
τις πληγές των τέκνων του, πού 
άνοιξε ή άμαρτία, γιά νά χαρεΐ αύ- 
τάδελφος καί πατέρας στή χαρά 
τοΰ λυτρωμοϋ μας.

Αύτή τήν άγια μέρα, πού ό άπο- 
καλυπτικός Εύαγγελισμός έφερε 
τό άναστάσιμο τής Χριστιανοσύνης 
μήνυμα, άναπιάστηκε, σάν άπό τήν 
ίδια Θεοδώρητη ζύμη, τό κοσμοϊ- 
στορικό θαύμα τής έθνικής παλιγ
γενεσίας.

Α χνό  τό αίμα κι άλικο ποτίζει 
τή γή καί βάφει τή θάλασσα, πα
νάκριβη κι άτίμητη συνεισφορά 
στό καθήκον.

Ά ρνηση στήν άδικη καί σκαιά 
βία.

Ά ρνηση στΌύς ίδιοτελεΐς σκο
πούς καί στον ύλόφρονα καταναγ
κασμό.

Ά ρνηση στή ματαιοδοξία καί 
στή θεοποίηση τών έγκοσμίων.

Ά ρνηση στήν καθαίρεση τοΰ 
άνθρώπου άπό άξια έλεύθερη κι 
άδούλωτη σέ άνελεύθερο κι άβουλο 
πλάσμα.

Ά ρνηση τέλος καί συντριβή στό 
βάρβαρο δυνάστη.

Στό εγερτήριο σάλπισμα τής 
άναστάσεως τοϋ Γένους, σάν σέ 
πανηγύρι, έσπευσαν όλοι οί "Έλ
ληνες. 'Ολόκληρη ή φυλή άποδύε- 
ται στον αγωνιστικό στίβο ειλικρι
νής καί ψύχραιμη μέ άπτόητο φρό
νημα καί απροσμέτρητη άντοχή 
γιά νά στεριώσει τής Λευτεριάς τό 
σκήνωμα. Κι ό καθένας ιερωμένος 
ή λαϊκός, δουλοπάροικος ή νοικο
κύρης παραστέκει στον άγώνα κατά 
δύναμη. Ό  δάσκαλος άπό τήν έδρα 
του, ό μαθητής άπό τό θρανίο του 
κι ό έμπορος μέ τά κατάστιχά του 
κι ό ναύτης μέ τό πηδάλιο κι ό προ- 
εστώς καί ό λόγιος, ό αρματολός κι 
ό κλέφτης τών βουνών καί ό γεωρ
γός τοϋ κάμπου κι ό άρχοντας τοϋ 
Φαναριού κι ό φτωχός πραγματευ- 
τής κι ή βουνοθρεμμένη βοσκο- 
πούλα καί ή αρχόντισσα τών αι
θουσών, σπεύδουν όλοι πρός ένα 
όνειρο, τήν άπελευθέρωση τοϋ 
Έθνους καί τήν άνόρθωση τής 
παλαιάς, άρχαίας καί Χριστιανικής 
Ελλάδας.

Καί ή προσφορά ποικίλλει. Τρό
φιμα ή πολεμοφόδια, ενδύματα ή 
φάρμακα, πυρπολικά ή χρήματα, 
άλλος πολιτική ή στρατιωτική ικα
νότητα, άλλος πνεϋμα καί σθένος, 
άλλος στήθη καί νειάτα.

Πόλεις ερημώθηκαν, χωριά άφα- 
νίστηκαν, μυριάδες άντρες έπεσαν, 
γυναίκες καί παιδιά πουλήθηκαν 
στις άγορές τής Ευρώπης καί τής 
Ανατολής, νήπια σφαγιάστηκαν. 
Αναρίθμητοι γνωστοί καί άγνω
στοι, ήρωες καί ήρωΐδες, πιστοί 
στά ιδεώδη τής φυλής, θυσιάστη
καν στόν ιερό βωμό.

ΚΓ όχι μονάχα οί πρόγονοί μας, 
πού κατοικούσαν σ’ αύτή τήν τρα
γικά μεγαλόπρεπη γωνιά τής Βαλ
κανικής κΓ έπιναν τό ποτήρι τής 
τυρρανίας τέσσερεις αιώνες, άλλά 
καί όσοι σκορπισμένοι, έρριχναν 
τόν πόνο τους σέ ξένα μέρη, σάν 
τούς Ιουδαίους παρά τόν ποταμόν 
Βαβυλώνος, άπό τήν Κιλικία καί 
τή Συρία μέχρι τή Βενετιά καί τήν 
Τεργέστη κι’ άπό τό Νείλο μέχρι 
τή Σκυθία. Ό λοι είναι αύτουργοί 
καί δημιουργοί τοΰ Έθνους.

Ενιαίος πόθος καί πανελλήνιος 
είναι τής Λευτεριάς τό όραμα, όπως 
άδιαίρετη κΓ ένιαία είναι ή υπό
σταση τής έλληνικής φυλής. Μέ 
τέτοιες προϋποθέσεις, τήν πανελ
λήνια δηλ. δμσψυχία καί πάγκοινη 
φυλετική συγκίνηση, φούντωσε ή 
κλεφτουριά καί ριψοκινδυνεύει «ή 
τή νίκη ή τή θανή».

Ρόγγισε τό ράσο στόν Ά θω  καί 
ράγισε ή Νάουσα άπό τόν πόνο.

Στό Ζάλογγο όρθώθηκε ό θρήνος 
καί στό Μεσολόγγι σκέλεθρα οί 
ελεύθεροι πολιορκημένοι υψώθη
καν σύμβολα χρέους καί φιλοπα
τρίας.

Άνέμισε ή φουστανέλλα στήν 
Αλαμάνα καί στήν Γραβιά καί 
ξανακούστηκε παράμερα στόν τύμ
βο τών Θερμοπυλών τό αιώνιο καύ
χημα τής εθελούσιας. Ό  Γέρος 
τοΰ Μόριά κι’ ό αετός τής Ρούμελης 
όρθωσαν τρόπαια στά Δερβενάκια 
καί στήν Άράχωβα. Καί τοϋΜιαού- 
λη τό πυρπολικό καί τοϋ Κανάρη 
τό δαυλί φλόγισαν τις θάλασσες.

Έτσι μέσα άπό τόν άλαλαγμό 
τοϋ πολέμου καί τό χορό τοϋ θανά
του άναδείχτηκε ή έλληνική λεβεν
τιά χωρίς ταίρι στόν κόσμο. Ψυχές 
άθάνατες γεμάτες φώς ύψωσαν ώς 
τά ούράνια τήν εικόνα τοΰ άνθρώ
που· ξέθαψαν τήν Λευτεριά άπό τά 
κόκκαλα τών προγόνων καί θεμε
λίωσαν τήν καινούργια Ελλάδα.

Έτσι μέσα άπό τούς καπνούς καί 
τά έρείπια, άπό τό αίμα καί τις θυ
σίες ξεπήδησε ή νίκη, στεφανωμένη 

«μέ λίγα χορτάρια, πού είχαν 
μείνει στήν έρημη γή».
Καί ναι μέν θά χρειασθεΐ μακρύς 

χρόνος καί νέες έκατόμβες γιά τήν 
μερική ικανοποίηση τών έθνολο- 
γικών μας δικαιωμάτων—ένώ ή 
πολιτική τής Μεγάλης ’Ιδέας, τό 
όνειρο τών Παλαιολόγων—είναι 
καί δικό μας όνειρο—τό είκοσιένα 
έστόρεσε τοϋ βαρβάρου τις όρδές 
καί θεμελίωσε τόν πυρήνα τοϋ 
έλευθέρου έθνους.

Αύτό ήταν τό θαΰμα τοΟ 
1 8 2  1

Τό Είκοσιένα είναι τό μεγαλό- 
πνοό κι’ άπροσμέτρητο θαΰμα τοϋ 
Ελληνισμού. Δράμα μονάχα άν- 
θρώπων μέ πλημμελή όργάνωση 
καί πρόχειρο όπλισμό πάλαιψε 
πείσμονα καί καρτερικά μέ άπει- 
ράριθμα τουρκοαιγυπτιακά στρα
τεύματα, πού τά άπασχόλησε καί 
τά έφθειρε έπί όκτώ όλόκληρα χρό
νια. Σ’ άνισο πάλη έσβηνε καί 
σελάγιζε κάθε μέρα. Εύγλωττότερη 
ή άπλοϊκή σοφία τοΰ Μακρυγιάννη: 

«Κι’ άν είμαστε λίγοι στό πλή
θος τοΰ Μπραΐμη παρηγοριέμαστε 
μ’ ένα τρόπο, ότι ή τύχη μάς έχει 
τούς Έλληνες πάντοτε όλίγους. 
Ό τι άρχή καί τέλος, παλιόθεν 
έως τώρα, όλα τά θερία πολεμοΰν
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νά μας φάνε καί δεν μπορούνε. Τρώ- 
νε άπό μας καί μένει καί μαγιά. 
Καί οί όλΐγοι αποφασίζουν νά πε- 
θάνουν. Κι’ όταν κάνουν αύτήν 
τήν άπόφαση, λίγες φορές χάνουν 
καί πολλές κερδαίνουν».

Στην άνισο πάλη ή πίστη νίκησε 
τον αριθμό, ή ψυχή τά σίδερα, τό 
πνεΰμα τήν όλη κι ό Δαβίδ τό Γο
λιάθ.

Τό είκοσιένα πύργωσε τά ματω
μένα στήθη φραγμό κΓ ήφαίστειο 
,κΓ άποδιοργάνωσε κΓ εξάρθρωσε 
τις απολυταρχικές δυνάμεις, πού 
σάν άνελέητη Χάρυβη, άπομυζοΰ- 
σε τό αίμα των Φιλελευθέρων Λαών 
τής Ευρώπης καί καταδυνάστευαν 
αναφαίρετα δικαιώματα.

Τό είκοσιένα καθάρισε τή βασα
νισμένη γη μας, τή γη των δακρύ
ων καί των ονείρων, άπό τή μιαρή 
άπόπνοια τοΰ άσιάτη δυνάστη καί 
όροθέτησε τήν παλιγγενεσία καί 
άνασυγκρότηση τοΰ Νεοελληνι- 
σμοϋ.

Τό είκοσιένα, ή μαρτυρική αύτή 
γωνιά, πού άναδύθηκε άπό τήν ιερή 
νεκροθήκη, τόνωσε τόν παλμό τής 
ζωής καί τής δημιουργίας, τής αξιο
πρέπειας καί τής Πατρίδος σ’ 
όλόκληρη τήν οικουμένη. Ά ν  ή 
Γαλλική καί ή ’Αμερικανική ’Επα
νάσταση έλυσε κοινωνικές καί τα
ξικές διαφορές, ή 'Ελληνική ’Επα
νάσταση άνέσυρε τόν άνθρωπο 
άπό τό λήθαργο καί τόν άφανισμό.

Τό είκοσιένα τέλος ήταν παρά
τολμη έξέγερση σταυροφόρων τής 
Ελλάδος καί τοΰ Χριστοΰ, πού θε
μελίωσαν τήν ανεξαρτησία στήν 
ευψυχία καί κήρυξαν μεγαλόστομα 
τήν αδιάκοπη παράδοση τοΰ Έλ- 
ληνισμοΰ, τήν φυλετική του συνο
χή καί δυναμικότητα καί δίδαξαν 
τήν άνθρωπότητα, ότι ό περιούσιος 
λαός τών Ελλήνων είναι αιώνιος, 
διότι στηρίζει τήν εγκόσμια του 
ύπαρξη στήν άρνησίκοσμη θυσία.

'Η 25η Μαρτίου 1821 είναι ισοϋ
ψής πρός άλλες απρόσιτες κορφές, 
στις όποιες άραιά άνεβαίνει ό άν
θρωπος. Είναι τά κύματα τής Σα
λαμίνας, ό Κολωνός τών Θερμοπυ
λών, τά κάστρα τών ’Ακριτών, τά 
Μακεδονικά όχυρά, ή Θρυλική 
Πίνδος, ή ήρωϊκήΜεγαλόνησος.

Ή  φυσική ανακύκληση τής 'Ιστο
ρίας συνεχίζεται. Οί παιάνες τοΰ 
Αισχύλου, τό πάλαιμα τοΰ νέου 
Διγενή, τό κράξιμο τοΰ Γέρου τοΰ 
Μόριά, τό όχι τοΰ 40 καί οί αγώνες 
τής μαρτυρικής Κύπρου είναι οί 
άποφασιστικές καί αποκαλυπτικές 
στιγμές τοΰ Έθνους.

Αύτές τις ώρες χαλκεύεται ή 
μοίρα τοΰ Γένους μας καί πρα
γματώνεται ή κοσμοϊστορική του 
άποστολή.
«Χρυσά τά φύλλα, πού μιλοΰν γιά 

τή δική σου δόξα».
...Κι’ έλεύθεροι τώρα καί πασί

χαροι μέ μάτια δακρυσμένα καί φλο
γισμένες καρδιές άναπολοΰμε στά 
θέατρα τών αγώνων., στόν όρυμαγ- 
δό τής μάχης καί τήν φρίκη τής 
σκλαβιάς... Μυριάδες ψυχές φτε- 
ρουγίζουν άνάμεσά μας ...

Νεκροί αθάνατοι, επώνυμοι κι’ 
άνώνυμοι άντρες καί γυναίκες, παλ- 
ληκάρια καί κόρες, παιδιά καί νή
πια... όσοι άγωνιζόμενοι πέσατε 
στόν αγώνα τόν καλό κι’ όσοι ανυ
περάσπιστοι στούς τοίχους έγεί- 
ρατε.... κι’ όσες κοπέλλες θάψατε 
τά ροδισμένα όνειρα καί συρθήκα
τε δούλες στά σκλαβοπάζαρα ή προ
τιμήσατε τά βάραθρα τοΰ Ζαλόγ
γου καί τής Άραπίτσας άπό τήν 
άτιμασμένη ζωή... κι’ όσων τέλος 
παιδιών ή κρυστάλλινη φωνή γίνη- 
κε τοΰ Γενίτσαρου κραυγή ή τό 
άλικο αίμα έβαψε βαρβάρων χέρια, 
όλοι όσοι μέ ιδρώτα ή αίμα ποτί
σατε τής Λευτεριάς μας τό δένδρο, 
εΐσθε τό παράδειγμά μας καί τό 
καύχημα τής φυλής μας.

Στέκεσθε σκέπη τής Ελλάδος, 
έναυσμα τών ψυχών μας, άγλάϊσμα 
τοΰ Γένους.

Πίνουμε «τό αθάνατο κρασί τοΰ 
είκοσιένα» καί στά στήθη μας πάλ
λει ή καρδιά σας. Στις φλέβες μας 
τρέχει τό αίμα σας. Κοινωνοΰμε 
τή χάρη σας καί θαυμάζουμε τό 
μεγαλείο σας.

Μάς εμπνέετε τήν υπέρτατη άρε- 
τή καί τό χρέος πρός τήν Ελλάδα 
καί τήν ’Ορθοδοξία καί μάς οδη
γείτε στό δρόμο τοΰ λυτρωμοΰ, 
στο δρόμο τής θυσίας.

Καί μέσα άπό τις δάφνες, πού 
σάς ραίνουν, σάς ύμνολογοΰμε 
μέ τόν ποιητή:

«ΤΩ τρακόσοι σηκωθείτε 
καί ξανάλθετε σέ μάς 
τά παιδιά μας θελ’ ίδήτε 
πόσο μοιάζουνε σέ σάς».

γ ~ — --------------------------------------ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ γεγονότα πού άλ
λαξαν τον δρόμο τής ιστορίας καί 
μεταμόρφωσαν τό άνθρώπινο πε
πρωμένο, όπως επαναστάσεις, δη
μιουργίες θρησκειών, δοξασιών καί 
ιδεολογιών, κοινωνικές άναμορφώ- ^  
σεις, συνοδεύονταν καί θεμελιώθη
καν άπό ήγετικές φυσιογνωμίες.
Ό  Μωυσής, ό Μ. ’Αλέξανδρος, ή 
Ζάν Ντ’ ’Άρκ, ό Μωάμεθ, ό Ναπο
λέων, ό Γκάντι, έ'παιξαν τούς ρό
λους τους στόν κοινωνικό χώρο σάν 
νά τούς υπαγόρευαν άόρατες δυ
νάμεις. Συνειδητά ή άσυνείδητα 
είχαν στήν φύση τους τό γόητρο.

Τό γόητρο είναι ένα είδος συνει
δητής σαγηνευτικής άκτινοβολίας, 
τοΰ ηγέτου, πού ύφίίστανται οί 
ύποτασσόμενοι. Ό  πατέρας τής 
μαζικής ψυχολογίας Le Bon τό 
περιγράφει στήν «Ψυχολογία τών 
’Όχλων»: «Είναι στήν πραγματι
κότητα ένα είδος μαγνητισμού πού 
άσκεΐ ενα άτομο, έ'να έργο ή μία 
θεωρία στό πνεΰμα μας. Αυτός 
ό μαγνητισμός παραλύει όλες τις 
κριτικές μας ικανότητες καί γεμί
ζει τήν ψυχή μας μέ κατάπληξη 
καί σεβασμό. Τότε τά συναισθήματα "*'■ 
πού προκαλοϋνται είναι άνεξήγητα, 
όπως όλα τά συναισθήματα, πιθα
νόν τοΰ ίδιου τύπου μέ τήν ύποβολή, 
πού ύφίσταται ένας ύπνωτισμένος.
Τό γόητρο είναι τό πιο δυνατό κί
νητρά κάθε κυριαρχίας. Οί θεοί, 
οί βασιλιάδες καί οί γυναίκες ποτέ 
δέν θά βασίλευαν χωρίς αυτό».

Είναι στενά δεμένο μέ τήν κοι
νωνική ιστορική πραγματικότητα.
Είναι ή ψυχή κάθε είδους εξουσίας, 
γι’ αύτό καί μελετήθηκε σέ βάθος 
άπό κοινωνιολόγους καί πολιτικούς 
συγγραφείς.

Δέν είναι χαρακτηριστικό άπό- 
λυτα προσωπικό τοΰ ίκανοΰ ήγέ- 
του. Είναι μιά ευρύτερη κοινωνική 
συνάρτηση άντικατοπτριζόμενη σ’ 
αυτόν, πού άναλύεται : Στόν φυ
λετικό χαρακτήρα αύτών πού τό 
ύφίστανται, στόν άτομικό τους χα
ρακτήρα καί τήν κοινωνική τους 
κατάσταση, στήν εποχή (ήρεμη, 
ταραχώδης, εποχή άναστατώσεων 
κοινωνικοπολιτικών) πού έκδηλώ- — 
νεται καί τό είδος τής σχέσεως 
ήγέτου—ήγεμονευομένων. Κατά τόν 
De Gaulle τό γόητρο είναι προ
σωπικό καί ανεξήγητο «όπως ή 
άγάπη δέν εξηγείται δίχως τήν 
ένέργεια κάποιας άνεκδήλωτης γοη
τείας... Τό γόητρο δέν ύπάρχει

V __________________ ____________________ -
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Η ΔΥΝΑΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ 
ΤΟΥ ΗΓΕΤΗ
Τού ’Ενωμοτάρχου κ. Γ ε ω ρ γ ί ο υ  Π α υ λ ί δ η  

Φοιτητοϋ Νομικής Σχολής.

χωρίς κάποιο μυστήριο γιατί λίγο 
σεβόμαστε έκεΐνο πού γνωρίζουμε 
πολύ καλά... Στα σχέδια στή συμ
περιφορά, στις κινήσεις τοϋ πνεύ
ματος, κάποιο στοιχείο πρέπει να 
παραμένη κρυφό, πού οί άλλοι δεν 
μπορούν να το συλλάβουν και που 
τούς μπερδεύει, τούς συγκινεί, τούς 
κρατά την άναπνοή».

'Η  γοητεία, σαν ήγετική άκτι- 
νοβολία, δεν είναι καθημερινό συ- 
ναπάντημα. Οί μεγάλοι κάτοχοι 
τοϋ γοήτρου ύπήρξαν καί είναι σπά
νιοι. Αύτο το ήγετικο χάρισμα έκ
τος τοϋ ότι είναι συναρτημένο στήν 
εκδήλωσή του μ’ ορισμένες κοι
νωνικές προϋποθέσεις ή καταστά
σεις πού προαναφέρθηκαν, ζωγραφί
ζεται σέ μερικώτερα άτομικά τοϋ 
ήγέτου γνωρίσματα.

'Ο Eric Hoffer σκιαγραφεί 
πετυχημένα τούς ικανούς ηγέ
τες: «’Εξαιρετική έξυπνάδα, ευγενι
κός χαρακτήρας καί πρωτοτυπία 
δεν είναι ούτε έπιθυμητά, ούτε 
απαραίτητα. Οί κύριες ικανότητες 
φαίνεται δτι είναι: Τόλμη καί εύ- 
χαρίστηση άπο το πείσμα- σιδε
ρένια θέληση- φανατική πεποί
θηση δτι κατέχουν τήν μια καί μονα
δική άλήθεια" έμπιστοσύνη στήν 
έπιτηδειότητα καί στήν τύχη τους" 
ικανότητα να μισοΰν μέ πάθος" περι

φρόνηση τοϋ παρόντος" εξαιρετική 
άνθρωπογνωσία. Ευχαρίστηση στα 
σύμβολα (θεάματα, τελετές)" άπε- 
ριόριστη ύπεροψία" ικανότητα νά 
άπαιτοΰν άπο μια ομάδα 'ικανών ύπ- 
αρχηγών πίστη μέχρι τον θάνατο». 
«Σ’ αύτά πρέπει νά προσθέσουμε 
τήν ικανότητα νά επιβλέπουν, νά 
εμποδίζουν καί νά οργανώνουν τήν 
ενστικτώδη ζωή, νά τήν φέρουν 
σέ ισορροπία καί νά προωθούν έπι- 
θυμητές κοινωνικές οργανώσεις καί 
καταστάσεις. Οί Le Bon καί De 
Gaulle πιστεύουν πώς τά άνθρώπινα 
κοινωνικά σύνολα αισθάνονται πρώ
τιστα καί ένστικτωδώς τήν άνάγκη 
ένος έπιβλητικοϋ μέ γόητρο ήγέτου, 
γιά νά τά ένώνη, νά τά έλέγχη, νά 
τά καθοδηγή, χωρίς τον όποιο βρί
σκονται σέ πραγματική άδυναμία. 
'Ο πρώτος γράφει ότι ή άνθρώπινη 
μάζα είναι μιά ύπάκοη άγέλη πού δέν 
μπορεί νά έπιβιώση χωρίς άφέντη. 
Διψάει γιά ύπακοή ώστε ύποτάσσε- 
ται άπο ένστικτο στον καθένα πού 
αναγορεύεται άρχηγός της.

Ό  Jean Maisonneuve θεω
ρεί επιπόλαια τήν προηγούμενη γνώ
μη. 'Η ηγεσία κατ’ αυτόν δέν άπαι- 
τεΐται μόνον άπο πνεΰμα άτολμίας, 
μετριότητα καί ταπεινό αίσθημα ύ- 
ποταγής τών κοινωνικών συνόλων 
άλλά κυρίως άπ’ τήν συνείδηση ότι

άποτελοϋν αλληλέγγυο σύνολο καί 
τήν ευθύνη ότι ή διασκόρπιση θά τό 
κατάστρεφε. Πάντως δέν αμφισβη
τεί τήν άναγκαιότητα τοϋ ήγέτου. 
Ή  άναμφισβήτητη άναγκαιότητα 
τοϋ ήγέτου καί τό γεγονός ότι αυτός 
άπευθύνεται σέ άνθρώπους, όδηγοΰν 
τον Maisonneuve στήν παρα
δοχή ένός είδους «κοινωνικού συμ
βολαίου», σάν τοϋ Ρουσώ, στον χώ
ρο όμως της κοινωνικής ψυχολογίας. 
’Έτσι ύποστηρίζει ότι ό ήγέτης ύ- 
ποτάσσεται καί προσαρμόζεται στις 
άπαιτήσεις της ομαδικής νοοτροπίας. 
Είναι τό σύμβολό της, ή εικόνα της, 
ό φύλακας τών φιλοδοξιών της. Τό 
γόητρο δέν είναι παρά τό άντικα- 
θρέπτισμα αύτής τής προσαρμοσμέ
νης τοϋ ήγέτου συμπεριφοράς στήν 
εκπλήρωση τών ομαδικών άπαιτή- 
σεων.

Πέρα όμως άπ’ τήν βαθύτερη 
στον κοινωνικοψυχολογικό χώρο άνά- 
λυση τοϋ γοήτρου, ή δύναμη τής 
γοητείας, σάν ήγετικής άκτινοβο- 
λίας καί επιρροής, είναι καταπλη
κτική. Κλασσικό τό ιστορικό παρά
δειγμα τής εκπληκτικής έπιστρο- 
φής τοϋ «ταραξία τής Ευρώπης», 
τοϋ Μ. Ναπολέοντα, άπ’ τό νησί 
τής ’Έλβας. Κατάκτησε άμεσα, χω
ρίς πόλεμο ,ενας ξεμοναχιασμένος 
άνθρωπος τήν Γαλλία μέ άντίπαλο ό
λες τις οργανωμένες δυνάμεις τής 
χώρας. Δέν χρησιμοποίησε παρά μό
νο τό όπλο τοϋ γοήτρου: νά κοιτάζει 
κατάματα τούς έπιδόξους αίχμαλω- 
τιστές του στρατηγούς, καί νά τούς 
ύποτάσσει.

Ή  ιστορία φέρνει πάνω της, σ’ 
όλο της τον αιωνόβιο δρόμο τά ίχνη 
αύτών πού είχαν τό χάρισμα τοϋ 
γοήτρου. Κάτοχοι τών χαλινών τοϋ 
άρματός του κράτησαν καί τά χαλι- 
νά τοϋ άρματος τής άνθρωπότητος 
καί τό οδήγησαν άλλοτε σέ καλύτε
ρους κι άλλοτε σέ χειρότερους δρό
μους.

Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

1. JEAN MAISONNEUVE «Κοι
νωνική Ψυχολογία» (PSYCHO- 
LOGIE SOCIALE).

2. DE GAULLE «LE FIL DE L’ 
EPEE».

3. ERIC HOFFER «Ό  Φανατικός» 
(THE TRUE BELIEVER)..

4. GUSTAVE LE BON «Ψυχολο
γία τών όχλων».
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ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
ΩΣ ΠΡΟνΠΟΘΕΣΙΣ 
ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΦΠΡΠΙΟΓΗΝ 
ΔΗΠΙΟΣΙΩΝ ΣΚΕΣΕΩΝ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΣΤΥΝΟΙΠΜΝ

Του κ. Σ π ό ρ ο υ  Ζ ο μ π α ν ά κ η ,  Δρος του Πανεπιστημίου τής Ρώμης 
Καθηγητοό τών Δημοσίων Σχέσεων εις τάς Σχολάς Χωροφυλακής

ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟΝ, δχι αί απαι
τήσεις τοϋ κοινού από τήν ’Αστυ
νομίαν τού Κράτους δικαίου είναι 
πολλαί, διότι ό πολίτης βλέπει 
εις τό πρόσωπον τού αστυνομικού 
όργάνου αυτό τούτο τό Κράτος, 
από τό όποιον επιζητεί συμπαρά- 
στασιν αλλά και τήν έπίλυσιν δια
φόρων αιτημάτων του.

Ούτως ό πολίτης έπιζητεΐ από 
τόν άστυνομικόν τήν φρούρησιν 
τής τιμής καί τής περιουσίας του, 
τήν βοήθειαν εις ώρας άβεβαιότη- 
τος, φόβου ή άπελπισίας, τήν ένη- 
μέρωσίν του έπί θεμάτων τά όποια 
τόν απασχολούν. Τέλος, ό πολίτης 
βλέπει εις τό πρόσωπον τού αστυ
νομικού όργάνου τόν φύλακα τής 
δημοσίας ειρήνης καί τάξεως καί 
τόν προστάτην τών πολυτιμωτέρων 
του αγαθών.

Έφ’ όσον όμως ή άντίληψις τού 
πολίτου περί τού άστυνομικοΰ όρ
γάνου τού Κράτους δικαίου είναι 
τοιαύτη καί έφ’ όσον άποδίδει 
αυτήν τήν σπουδαιότητα καί ση
μασίαν εις τό υπό τής ’Αστυνομίας 
συντελούμενον εις όλους τούς το
μείς τής έθνικής ζωής έργον, όφείλει 
νά συμπεριφέρεται πρός τά άστυνο-

μικά όργανα μέ άνάλογον τρόπον καί 
νά καθίσταται κοινωνός καί συμπα
ραστάτης τού πολύμοχθου έργου 
των. ’Επίσης νά συνεργάζεται μετ’ 
αυτών διά τήν δικαίαν καί άνευ 
διακρίσεων εφαρμογήν τών νόμων, 
τήν ήσυχον, άρμονικήν καί άδια- 
τάρακ.ον κοινωνικήν συμβίωσιν 
καί, γενικώς, τήν έξυπηρέτησιν 
τού κοινού συμφέροντος.

Εις τήν προσπάθειαν ταύτην θά 
συντελέση κατά πολύ ή κατάλλη
λος αγωγή τού πολίτου, τήν όποιαν 
καλοΰμεν πολιτικήν αγωγήν (1) 
καί ή όποια θά θέση τάς όρθάς 
βάσεις έπί τών όποιων θά στηρι- 
χθοΰν αί καλαί σχέσεις πολίτου— 
αστυνομικού.

Ή  άνάγκη παροχής τών ειδικών 
γνώσεων αί όποΐαι συνθέτουν τήν 
έννοιαν τής πολιτικής αγωγής εί
ναι σχετικώς νέα, κατέστη δέ κοινή 
συνείδησις ή ώφελιμότης της μό-» 
νον κατά τούς νεωτάτους χρόνους. 
Σήμερον εις όλα τά Κράτη δικαίου 
ή πολιτική αγωγή αποτελεί τόν κεν
τρικόν σκοπόν τής έκπαιδεύσεως.

Έάν όμως ή πολιτική αγωγή 
έκρίθη αναγκαία κατά τούς νεωτά

τους χρόνους, τούτο δέν σημαίνει 
ότι αΰτη δέν άπησχόλησε τόν άρ- 
χαΐον κόσμον, δηλαδή τούς άρ- 
χαίους "Ελληνας. Ούτοι έπίστευ- 
σαν ότι ό σκοπός τής άγωγής τού 
πολίτου τής Δημοκρατίας (2) κα
λύπτει ολόκληρον τόν άνθρώπινον 
σκοπόν τής άγωγής. Κατά τούς 
αρχαίους Έλληνας, καλός πολίτης 
(3) έσήμαινε καλός άνθρωπος. Ή  πο
λιτική ίδιότης τού ανθρώπου είναι, 
κατά τούς αρχαίους Έλληνας, έκεί- 
νη πού καταξιώνει καί στερεώνει τήν 
άνθρωπίνην ιδιότητά του. Βασική 
αποστολή τής πολιτικής άγωγής 
εις τά κράτη δικαίου κατά τήν νεω- 
τέραν άντίληψιν είναι νά παράσχη 
εις τόν πολίτην τήν μόρφωσιν καί 
έμπειρίαν, αί όποΐαι είναι άπαραί- 
τητοι διά νά κατανοήση οδτος τόν 
δημοκρατικόν τρόπον διακυβερ- 
νήσεως καί νά πιστεύση εις αυτόν.
Ιδιαιτέρως νά καλλιεργήση τάς 

άτομικάς του ικανότητας, αί όποΐαι 
θά τόν βοηθήσουν νά συνειδητο- 
ποιήση τά δικαιώματά του (4) καί 
νά ένεργή έντός τού Κράτους ώς 
νοήμον άτομον συμβάλλον εις τό 
καλόν τού κοινωνικού συνόλου. 
Τέλος, ή πολιτική αγωγή θά τού
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δημιουργήση την «συνείδησιν τοΰ 
πολίτου» ώστε νά αισθάνεται, νά 
σκέπτεται, νά βούλεται καί νά 
ενεργεί ώς καλός πολίτης, έμφο- 
ρούμενος από τό αίσθημα του πο
λιτικού χρέους καί τήν έπίγνωσιν 
τής πολιτικής ευθύνης.

Ουτω θά παύση νά άντιδική με 
τό Κράτος, θά γνωρίζη τούς σκο
πούς τούς οποίους επιδιώκει τούτο, 
πώς λειτουργεί καί τί τοΰ προσφέ
ρει. Επίσης θά γνωρίζη καί τί 
όφείλει οδτος εις τό Κράτος. Διότι, 
ώς έλεγε καί ό άείμνηστος ’Αμερι
κανός Πρόεδρος J. F. Kennedy, 
«δέν πρέπει νά διερωταται ό πολί
της τί όφείλει τό Κράτος πρός αυ
τόν, άλλά τί όφείλει αύτός πρός 
τό Κράτος».

Διά τής πολιτικής άγωγής θά 
κατανοήση έπίσης καί τόν ρόλον 
τό όποιον διαδραματίζουν γενικώς 
τά αστυνομικά όργανα, είδικώτερον 
δέ εις τάς σχέσεις των μετά τοΰ 
πολίτου καί θά συμπεριφέρεται μέ 
τόν άνάλογον τρόπον πρός αυτά. 
Κατ’ αυτόν τόν τρόπον ή επικοινω
νία, ή ένημέρωσις, ή έπίλυσις τών 
διαφόρων προβλημάτων διά τής 
πειθοΰς καί τοΰ διαλόγου θά καθί
σταται ευχερέστερα καί θά δημι- 
ουργήται εΰκολώτερον μεταξύ αύ- 
τοΰ καί τών άστυνομικών οργάνων 
τό κλίμα τής αμοιβαίας κατανοή- 
σεως καί καλής θελήσεως.

Έπίσης διά τής πολιτικής άγω
γής, ό πολίτης θά συνειδητοποιήση 
καί τό γεγονός, ότι ερχόμενος εις 
επαφήν μετά τοΰ Κράτους διά τών 
άστυνομικών οργάνων καί γενικώς 
δι’ όλων τών όργάνων αύτοΰ, πρέ
πει νά διαπνέεται άπό τό αίσθημα 
τής πολιτικής ευθύνης καί νά μή 
ποιήται κατάχρησιν τών δικαιω
μάτων τά όποια τοΰ παρέχει ή Πο
λιτεία.

Διαπνεόμενος άπό τό αίσθημα 
τής πολιτικής ευθύνης δέν θά δια- 
ταράσση τάς σχέσεις του μετά 
τής ’Αστυνομίας χρησιμοποιών τόν 
«μεσάζοντα», διά τήν έπίλυσιν τών 
διαφόρων ζητημάτων του. Ό  καλός 
πολίτης γνωρίζει, ότι τό δίκαιον 
αίτημα είναι νόμιμον, όταν δέ τό 
αίτημα είναι νόμιμον δέν έχει ανάγ
κην ούδεμιας διαμεσολαβήσεως, 
διότι συμπαραστάτης τοΰ δικαίου 
αιτήματος είναι ό νόμος καί τό 
Κράτος (5).

Προσέτι θά βασίζη τάς σχέσεις 
του μετά τής ’Αστυνομίας έπί τής 
άληθείας καί ειλικρίνειας, διότι 
δέν δύνανται νά υπάρξουν καλαί

σχέσεις μεταξύ αστυνομικού οργά
νου καί πολίτου, όταν ό τελευταίος 
προσπαθή νά έξαπατήση τό άστυ- 
νομικόν δργανον.

Τέλος, δέν θά βλέπη τόν άστυ- 
νομικόν, ώς συμβαίνει ενίοτε, μέ 
τόν παραμορφωτικόν φάκόν τής 
προκαταλήψεως, ή οποία οδηγεί 
εις τό μοιραΐον αξίωμα, ότι ή 
’Αστυνομία βαρύνεται πάντοτε καί 
δι’ όλα.

’Αλλά ή πολιτική αγωγή θά συν- 
τελέση καί εις τήν συμμόρφωσιν 
τοΰ πολίτου πρός τάς διατάξεις τών 
νόμων, όχι τόσον άπό τόν φόβον 
τής έπαπειλουμένης τιμωρίας εις 
περίπτωσιν παρεκτροπής του, όσον 
άπό διάθεσιν πηγάζουσαν άπό τό 
αίσθημα τοΰ πολιτικοΰ χρέους καί 
τήν έπίγνωσιν τής πολιτικής εύ- 
θύνης.

Έ ξ άλλου, ή διά τής πολιτικής 
άγωγής δημιουργία τοΰ «ίδανικοΰ 
πολίτου» θά έχη επιπτώσεις καί 
έπί τής ’Αστυνομίας, θά συντελέση 
δέ εις τήν περαιτέρω άνύψωσιν 
τής ήθικής, επαγγελματικής καί πο
λιτιστικής στάθμης τοΰ αστυνο
μικού.

Τοΰτο είναι άπολύτως λογικόν, 
διότι ή επικοινωνία, ή συνεργασία 
καί παροχή υπηρεσιών εις πολίτην 
τοιαύτης περιωπής προϋποθέτουν 
καί τήν ΰπαρξιν άναλόγου αστυ
νομικού οργάνου.

Εις τήν προσπάθειαν διά τήν πα-

1 .  Περί Πολιτικής Ά γ ω γ ή ς  γενι
κώς β λ .  Γ . Ζομπανάκη, « ’Αγωγή  
τοϋ Π ολίτου» . Ά θ ή να ι 1963 , Γ. Κ οκ- 
κ ώ νη . «Θέματα Πολιτικής ’Α γω 
γ ή ς» . Είς τόμ ον , «Μαθήματα—Δια
λέξεις Σ χολείου ’Ε πιμορφώ σεως ’Α
ξιω ματικώ ν Χ ω ροφ υλακής». Ά θ ή -  
ναι 1966 σ . 90 έπ . Έ πίσης A rthu r Β. 
Allen -O .R .S . H udson, «Citizenship». 
London 1948, G. L. Blough - D avid
S. Sw itzer, «Fundam entals of Citi
zenship». London 1949, Jam es Fox, 
«Civics», l.ondon 1948.

2 . *H κλασσική διατύπωσις τής 
ιδέας τής ’Αθηναϊκής Δημοκρατίας 
εύρίσκεται είς τόν ’Ε πιτάφ ιον τοΰ  
Περικλέους : «Και όνομα μεν διά τό 
μή ές ολ ίγου ς , άλλ’ ές πλείονας ο ί-  
κεΐν δημοκρατία κέκληται, μέτεστι 
δέ κατά μέν τούς νόμους πρός τά 
ίδια διάφορα πάσι τό ίσ ον , κατά δέ 
τήν ά ξ ίω σ ιν, ώς έκαστος έν τώ  ευδο
κιμεί , οΰκ άπό μέρους τό πλεϊον  
ές τά κοινά ή άπό άρετής προτιμαται 
ούδ’ αΰ κατά π εν ία ν , έχω ν δέ τί ά γα -  
θόν δρασαι τήν π ό λ ιν , άξιώματος
ά φ α νεία , κεκώ λυται___» . Θουκιδί-
δου , 1137 1—2 .

3 . Ό  Κ . Τσάτσος γρά φ ει άναφ ερό- 
μενος είς τόν πολίτην τής άρχαίας 
'Ελλάδος : «Π ολίτης δέν είναι έκείνος

ροχήν τών ειδικών εκείνων γνώ
σεων, αί όποΐαι συνθέτουν τήν 
έννοιαν τής πολιτικής άγωγής, 
συμβάλλει κατά ένα μεγάλον πο- 
σοστόν καί ή ’Αστυνομία.

Τό άντικείμενον δέ τής πολιτικής 
άγωγής κατέχει μίαν άξιόλογον θέ- 
σιν είς τά πλαίσια τής δράστηριό- 
τητος καί τών δύο Σωμάτων, πού 
άποτελοΰν τήν ’Αστυνομίαν τής 
Χώρας μας. Τό άστυνομικόν δργα
νον, είτε άσκεΐ τήν άποστολήν του 
είς τήν ύπαιθρον, είτε είς τά άστικά 
κέντρα οφείλει μέ τούς λόγους καί 
τάς πράξεις του, μέ τήν προσήλω- 
σίν του είς τό πνεύμα τοΰ Δημο
κρατικού μας Πολιτεύματος, τήν 
άγάπην του πρός τάς παραδόσεις 
τοΰ Γένους, τήν δικαίαν καί άνευ 
διακρίσεων έφαρμογήν τών νόμων, 
άλλά καί τόν σεβασμόν τής άνθρω- 
πίνης άξιοπρεπείας, ή οποία έχει 
τήν ιδίαν αξίαν είς δλα τά κοινω
νικά στρώματα, νά έπιβοηθήση τήν 
προσπάθειαν πού καταβάλλει σή
μερον τό Κράτος. Μία προσπάθεια, 
ή όποια άποσκοπεΐ νά καταστήση 
διά τής πολιτικής άγωγής τόν πο
λίτην υπεύθυνον, νά τοΰ δημιουρ- 
γήση ,δηλαδή, τήν «συνείδησιν 
τοΰ πολίτου», ούτως ώστε, εμφο
ρούμενος άπό τό αίσθημα τοΰ πο- 
λιτικοΰ χρέους καί τήν έπίγνωσιν 
τής κοινωνικής ευθύνης, νά κάμνη 
καλήν χρήσιν τών δικαιωμάτων 
καί ύποχρεώσεών του έναντι τοΰ 
κοινωνικοΰ συνόλου.

πού συμμετέχει στήν κοινωνική καί 
οικονομική ζωή τής π όλεω ς, πού κα
τοικεί ή έργάζεται έκ εϊ, άλλά έκεΐ- 
νος πού είναι οργανικό στοιχείο τοΰ  
πολιτεύματός τ η ς . Π ολίτες συνεπώ ς  
είναι έκ εΐνοι, πού άσκοΰν πολιτεια
κά λειτουργήματα καί στις δημοκρα
τίες είδικώτερα πού έκλέγουν τούς 
άρχοντες τής πολιτείας καί μετέχουν  
στήν άσκηση τής δικαστικής λειτουρ
γία ς»  . «Π ολίτης δ’ απλώ ς ούδενί τώ ν  
άλλω ν ορίζεται μάλλον ή τώ μ ε-  
τέχειν  κρίσεως καί α ρ χή ς» . Ά ρ ι -  
στοτέλους, Π ολιτικά 1275α 22 .
« Ή  κοινωνική φ ιλοσοφ ία  τώ ν άρ- 
χαίω ν 'Ε λ λ ή νω ν» , Β' έκ δ . Ά θ ή να ι  
1970, σ . 248.

4 . Είς τήν Χώραν μ α ς, συμφ ώ νω ς  
τώ άρθρω 25 παρ . 1 τοΰ Σ υντάγματος  
τοΰ 1975 : «Τά δικαιώματα τοΰ ά ν-  
θρώ που, ώς άτόμου καί ώς μέλους 
τοΰ κοινω νικού σ υνόλου , τελούν  
ύπό τήν έγγύησιν τοΰ Κ ράτους, πάν
τω ν τώ ν όργάνω ν αύτοΰ ύποχρεουμέ- 
νω ν νά  διασφ αλίζουν τήν άκώλυτον 
άσκησιν α ύ τ ώ ν » .

5 .  Β λ . Σ π . Α . Ζομπανάκη, «Α ί 
Δημόσιαι Σ χέσεις είς τήν Δημοσίαν 
Δ ιοίκ η σ ιν» . Ά νά τ υ π ο ν  έκ τοΰ  « Α ρ 
χείου Οικονομικών καί Κ οινωνικών 
’Ε πιστη μ ώ ν» , τεΰχος Γ' , 1969.
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H NSMKH ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΤΟΥ ΑΚΑΒΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 
S P H S S n iK  ΕΠΕΥΟΕΡΚ
Τοΰ Μοιράρχου κ. ’Α λ κ ι β ι ά δ η  Τ ζ ι ο ύ μ α  
Πτυχιούχου Νομικής Σχολής Παν/μίου ’Αθηνών.

Κανένας δέν είναι έξαναγκασμένος νά συχνά ζει ή νά υποστηρίζει κά
θε θρησκευτική δοξασία, ή όποιαδήποτε ιεροσύνη , οϋτε είναι υποχρεω μένος, 
ένοχλημένος ή έπιβαρυμένος σωματικά ή οικονομικά, οϋτε κατ' άλλον  
τρόπον θά υποφέρει έξαιτίας τω ν θρησκευτικών του γνω μ ώ ν ή πεποιθή
σεων· άλλ’ δλοι οί άνθρωποι θά είναι έλεύθεροι νά όμολογοΰν , καί μέ έπ ι-  
χειρήματα νά ύποστηρίζουν τίς γνώ μ ες τους πάνω σέ θρησκευτικά ζητήμα
τ α , χω ρίς αυτό νά σημαίνει, δτι πρέπει (οί θρησκευτικές γνώ μ ες) νά πε
ριορίζουν , νά  έπαυξάνουν ή νά έπηρεάζουν τίς πολιτικές τω ν ικανότητες» .

THOMAS JE F F E R S O N , 1785

Ε ι σ α γ ω γ ή .

'Η  Θρησκεία μέ τή μεταφυσική 
ερμηνεία της ζωής πού προσφέρει 
στον άνθρωπο καί την έμψυχωτική 
της έπίδραση καί προσπάθεια νά 
δ απλάσσ:ι ήρεμους, ήμερους, ηθι
κούς καί γενικά ενάρετους χαρακτή
ρες, άποτελεϊ άνεκτίμητο παράγοντα 
άπαλύνσεως των τόσων δεινών τής 
σύντομης ύπάρξεώς μας. '0  νομο- 
θέτης, συντακτικός καί κοινός, άνα- 
γνωρίζοντας τή Θρησκεία ώς σπου
δαία δημόσια ύπόθεση πού συντελεί 
στή δημιουργία ειρηνικής κοινω
νικής συμβιώσεως έσπευσε νά καθιε
ρώσει διατάξεις καί θεσμούς πού 
προστατεύουν ποικιλότροπα τήν 
έλευθερία τής Θρησκείας. 'Η  ίδια 
άνάγκη πού επέβαλε στο νο'μοθέτη 
τή ρύθμιση μέ κανόνες δικαίου των 
άνθρώπινων σχέσεων, πού άναφέ- 
ρονται στο χώρο τοΰ «Καίσαρα», 
ή ΐδια έπέβαλε καί τή ρύθμιση 
σχέσεων πού άναφέρονται στο χώρο 
τοΰ «Θεοϋ», δεδομένου δτι οί δύο 
«τόποι» ολοφάνερα συνορεύουν.

Ιστορικές καταβολές.

Τό άτομικό δικαίωμα τής Θρη
σκευτικής έλευθερίας είναι συμπλή

ρωμα τοΰ δικαιώματος τής προ
σωπικής έλευθερίας. Γι’ αύτό καί 
στις διακηρύξεις τών άτομικών δι
καιωμάτων πού έγιναν τούς δύο 
τελευταίους αιώνες άναφέρεται ρη
τά ή κατοχύρωση καί προστασία 
του, ώς σεβασμός τών προσωπικών 
άντιλήψεων καί τής ιδιωτικής ζωής.

'Η  διακήρυξη δικαιωμάτων, 
BILL OF RIGHTS (άρθρο 16), 
τοΰ 1776, είναι τό πρώτο κείμενο, 
στούν νεώτερους χρόνους, πού άνα- 
γνώρισε τή Θρησκευτική έλευθερία. 
’Αργότερα τό άρθρο 10 τής Γαλλι
κής διακηρύξεως τών δικαιωμάτων 
τοΰ άνθρώπου καί τοΰ πολίτη τοΰ 
1789, όριζε δτι: «κανείς άνθρωπος 
δέν μπορεί νά ενοχληθεί έξαιτίας 
τών άπόψεών του, οΰτε καί γιά τίς 
Θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ έ ς  τ ο υ  από
ψεις έφ’ δσον ή άσκησή τους δέν 
διαταράζει τή δημόσια τάξη πού ό 
νόμος έπέβαλε». Στή συνέχεια τό 
άρθρο 18 τής Οικουμενικής Δια- 
κηρύξεως τών δικαιωμάτων τοΰ 
άνθρώπου (1948) τής Γενικής Συνε- 
λεύσεως τών Ενωμένων ’Εθνών 
δριζε: «κάθε πρόσωπο έχει τό δικαί
ωμα έλευθερίας σκέψεως, συνειδή- 
σεως καί Θ ρ η σ κ ε ί α ς .  Τό δι
καίωμα έχει ώς συνέπεια τήν έ λ ε ύ- 
θ ε ρ η  ά λ λ α γ ή  Θ ρ η σ κ ε ί α ς

ή πεποιθήσεων, δπως καί τήν έλευ
θερία έκδηλώσεως τής Θ ρ η σ κ ε ί- 
ας ή τών πεποιθήσεων άτομικά ή 
συλλογικά, τόσο φανερά, δσο καί 
κατ’ ιδίαν, μέ τή διδασκαλία, τήν 
άσκηση τών θρησκευτικών καθη
κόντων, τή λατρεία καί τήν τέλεση 
σχετικών λειτουργιών».

'Η Σύμβαση τής Εύρώπης (1950) 
στο άρθρο 9 διακηρύττει:

«1. Κάθε πρόσωπο έχει τό δικαί
ωμα τής έλευθερίας τής σκέψεως, 
τής συνειδήσεως καί τής θρησκείας 
τό δικαίωμα τοΰτο δίδει τήν έλευθε
ρία άλλαγής τής Θρησκείας ή τών 
πεποιθήσεων, καθώς καί τήν έλευ
θερία νά εκδηλώνεται ή θρησκεία ή 
οί πεποιθήσεις, ξεχωριστά ή συλ
λογικά, δημόσια ή ιδιωτικά, μέ 
τή λατρεία, τήν παιδεία καί τήν 
άσκηση τών θρησκευτικών καθηκόν
των καί τελετουργιών.
2. 'Η ελευθερία έκδηλώσεως τής 
θρησκείας ή τών πεποιθήσεων δέν 
επιτρέπεται νά έχει άλλους περιο
ρισμούς έκτος άπό τούς προβλεπο- 
μένους άπό τό νόμο, πού είναι άνα- 
γκαϊα μέτρα μέσα σέ δημοκρατική 
κοινωνία γιά τή δημοσία άσφάλεια, 
τήν προάσπιση τής δημοσίας τάξεως, 
τής ύγείας καί τής ήθικής καί τήν 
προάσπιση τών δικαιωμάτων καί τών 
έλευθεριών τών άλλων Προσώπων».

Τό άρθρο αύτό, καθώς καί δλη 
ή Σύμβαση τής Εύρώπης, σύμφωνα 
με το άρθρο 28 τοΰ ίσχύοντος συν
τάγματος, είναι άναπόσπαστο τμή
μα τοΰ έσωτερικοΰ δικαίου, διότι 
μέ τό νόμο 2329 τοΰ 1953 καί τό 
Ν.Δ. 53 τοΰ 1974 τέθηκε σέ ισχύ 
καί σέ έμάς.

—'Η  Τελική πράξη τοΰ ’Ελσίνκι 
(1975) άφιερώνει ξεχωριστό τίτλο 
γιά τ’ άνθρώπινα δικαιώματα (VII), 
όπου ρητώς έκφράζεται ό σεβασμός
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των θεμελιωδών ελευθεριών στις 
όποιες, μεταξύ τών άλλων μνημονεύ
εται καί ή ελευθερία της «Θρησκεί
ας ή τής πίστεως».

Στή νεώτερη Ελλάδα, τά πρώτα 
συντάγματα, της Έπιδαύρου τοϋ 
1822 καί τοϋ Άστρους τοϋ 1823, 
κατοχύρωσαν τήν άνεξιθρησκεία 
υπάλληλη έννοια τής θρησκευτικής 
ελευθερίας. Τό σύνταγμα τής Τροι- 
ζηνίας τοϋ 1827 προστάτευε καί τήν 
άνεξιθρησκεία καί τή θρησκευτική 
έλευθερία. Τό σύνταγμα τοϋ 1927 
διασφάλιζε τή θρησκευτική έλευθε
ρία. ’Ίδια διάταξη περιέχονταν καί 
στο σύνταγμα τοϋ 1952.

Τέλος τό ίσχύον σύνταγμα στο 
άρθρο 13 ορίζει τά εξής:

«1. 'Η  έλευθερία τής θρησκευτικής 
συνειδήσεως είναι άπαραβίαστη. 
'Η  άπόλαυσις τών άτομικών καί 
πολιτικών δικαιωμάτων δεν έξαρ- 
τάται έκ τών θρησκευτικών έκά- 
στου πεποιθήσεων.

2. Πάσα γνωστή θρησκεία είναι 
έλευθέρα καί τά τής λατρείας αυτής 
τελούνται άκωλύτως ύπό τήν προ
στασίαν τών νόμων. 'Η  άσκησις τής 
λατρείας δεν έπιτρέπεται νά προσβά- 
λη τήν δημοσίαν τάξιν ή τά χρηστά 
ήθη. Ό  προσηλυτισμός άπαγορεύ- 
εται.

3. Οί λειτουργοί όλων τών γνω
στών θρησκειών ύπόκεινται εις τήν 
αυτήν έποπτείαν τής πολιτείας και 
εις τάς αύτάς έναντι ταύτης υπο
χρεώσεις, ως καί οί τής έπικρατού- 
σης θρησκείας.

4. Ούδείς δύναται ένεκα τών θρη
σκευτικών αύτοΰ πεποιθήσεων να 
άπαλλαγή τής έκπληρώσεως τών 
προς τό Κράτος υποχρεώσεων ή νά 
άρνηθή τήν συμμόρφωσίν του προς 
τούς νόμους.

5. Ούδείς όρκος έπιβάλλεται άνευ 
νόμου όρίζοντος καί τον τύπον αυ
τού ».

Ά πό τήν ολη διατύπωση τής 
άνωτέρω συνταγματικής διατάξεως 
προκύπτει ότι υποκείμενα τοϋ άτο- 
μικού δικαιώματος τής θρησκευτι
κής έλευθερίας είναι τόσον οί "Ελ
ληνες πολίτες όσον καί οί άλλοδαποί 
πού βρίσκονται στήν Ελληνική 
έπικράτεια, διότι τό κείμενο δεν 
κάμνει σχετική διάκριση.

' Ο ρ ι σ μ ο ί .

—Τόσο ή σύμβαση τής Ρώμης 
όσο καί τό Σύνταγμα προστατεύουν 
καί τήν άνεξιθρησκεία καί τήν θρη
σκευτική έλευθερία.

Ή  άνεξιθρησκεία, έννοια υπάλ
ληλη τής θρησκευτικής έλευθερίας, 
σημαίνει άνοχή τής πολιτείας, τών 
οργάνων της, άπέναντι στις θρη
σκείες πού πρεσβεύουν τά άτομα καί 
ιδιαίτερα τό άδιασάλευτο τής λα
τρείας.

Ή  θρησκευτική έλευθερία, έννοια 
μέ πλατύτερο περιεχόμενο, θεμε- 
λιώνει άξίωση τοϋ άτόμου άπέναντι 
στούς φορείς τής Κρατικής έξου- 
σίας νά μή έπεμβαίνουν έπηρεάζον- 
τας ή παρακωλύοντας τή διαμόρφω
ση καί τήν έκδήλωση τών σχετικών 
μέ τή θρησκεία πεποιθήσεών του.

Ειδικότερα ή θρησκευτική έλευ
θερία άποτελεΐται: α) άπό τήν έλευ
θερία τής θρησκευτικής συνειδή- 
σεως καί β) τήν έλευθερία τής 
λατρείας.

Ή  έλευθερία τής θρησκευ
τικής συνειδήσεως.

’Από τή νομική προστασία τής 
έλευθερίας τής θρησκευτικής συ- 
νειδήσεως προέρχονται τά έξής με- 
ρικότερα δικαιώματα.

α. Τό δικαίωμα νά πρεσβεύει ό 
καθένας όποιαδήποτε θρησκεία ή 
δόγμα ή καί νά άπέχει άπό όλες τις 
θρησκείες. Επίσης δικαιούται νά 
είναι άθεος, διότι ή άθεΐα δεν άπο- 
τελεΐ άδίκημα. 'Η θρησκευτική ή 
άθρησκη πεποίθηση τού καθενός 
είναι άτομικό δικαίωμα πού δεν 
έπισύρει δίωξή του ή άλλες κυρώ
σεις ή δυσμενείς συνέπειες.

β. Τό δικαίωμα νά διαμορφώνει, 
ν’ άλλάζει έλεύθερα ή ν’ άποβάλει 
τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις.

γ. Τό δικαίωμα τής έλευθέρας 
έκδηλώσεως τής θρησκείας ή τών 
θρησκευτικών του πεποιθήσεων ή 
καί τό άντίθετο δικαίωμα δηλαδή 
νά μή έκδηλώνει ούτε ν’ άποκαλύ- 
πτει τις σχετικές μέ τήν πίστη του 
ιδέες.

δ. Τό δικαίωμα τών άτόμων νά 
διαδίδουν τις θρησκευτικές τους 
πεποιθήσεις.

ε. Τό δικαίωμα τής άπολαύσεως 
τών άτομικών καί πολιτικών δι
καιωμάτων χωρίς νά έξαρτάται τού
το άπό τις θρησκευτικές τού άτόμου 
πεποιθήσεις.

'Η προαγωγή π.χ. δημοσίου υ
παλλήλου δέν έπηρεάζεται άπό τις 
θρησκευτικές του πεποιθήσεις. Καί 
ό διορισμός συγκεκριμένου άτόμου 
σέ δημόσια υπηρεσία δέν μπορεί νά 
έχει ώς προϋπόθεση ορισμένη θρη
σκευτική δοξασία. Στήν προκειμένη

περίπτωση ή συνταγματική διάταξ7) 
(άρθρο 13, παρ. 1) θέτειφ ραγμό στόν 
κοινό νομοθέτη νά μή θεσπίζει κα
νόνες δικαίου πού ούσιαστικά κα
ταργούν τήν άπόλαυση τών άλλων 
άτομικών ή πολιτικών δικαιωμάτων·

Ή  έλευθερία τής λατρείας.

'Η  θρησκευτική έλευθερία έκ- 
δηλώνεται κυρίως μέ τήν έλευθερία 
τής λατρείας. Λατρεία είναι ή έξω- 
τερίκευση τής πίστεως καί τών θρη
σκευτικών συναισθημάτων ή ή 
άσκηση τών θρησκευτικών καθη
κόντων καί τελετουργιών. 'Η  λα
τρεία, κατά τον "Ελληνα καθηγητή 
Άριστ. Μάνεση, «μπορεί νά γίνε
ται είτε άτομικά είτε δημόσια, μέ 
έξωτερικές ένέργειες καί έκδηλώ- 
σεις, είτε σέ ειδικά ιδρύματα ή 
χώρους άφιερωμένους στή λατρεία 
τού θείου (ναούς, ευκτήριους οί
κους, τεμένη, συναγωγές) είτε στο 
ύπαιθρο (λιτανείες, τελετές, κη
δείες). Στοιχείο τής λατρείας είναι 
ή άνέγερση κτιρίων καταλλήλων 
γιά τήν άσκησή της π.χ. ναών».

—'Η έλευθερία τής λατρείας προ
στατεύεται άπό τό σύνταγμα καί τήν 
κειμένη νομοθεσία ύπό τρεις όρους— 
περιορισμούς:

α. 'Η  Θρησκεία πρέπει νά είναι 
«γνωστή». Τό σύνταγμα δέν άναφέ- 
ρει ούτε τήν έ'ννοια τής «γνωστής» 
Θρησκείας ή τού γνωστού δόγματος 
ούτε τον άριθμό, ούτε τό περιεχό
μενο, ούτε τον τίτλο αυτών ορί
ζει. Ωστόσο γίνεται δεκτό ότι προς 
συγκρότηση τής γνωστής Θρησκείας 
άπαιτεΐται ή λατρεία καί τά δόγματα 
νά είναι φανερά, χωρίς νά προϋποτί
θεται «μύηση». ’Επίσης άπαιτεΐται 
νά εχει κάποιον άριθμό οπαδών ό 
όποιος άφ’ ένός θά δικαιολογήσει 
τήν ύπαρξη αύτής άφετέρου δέ θά 
άποδείξει τό δημόσιον τής άσκή- 
σεως τής λατρείας καί κατ’ έπέκτα- 
ση τό φανερό τής διδασκαλίας. Συ
νεπώς κάθε θρησκεία πού έχει τούς 
έννοιολογικούς όρους, πού προανα- 
φέρθηκαν, χαρακτηρίζεται ώς «γνω
στή» Θρησκεία.

β. Ή  άσκηση τής λατρείας δέν 
πρέπει νά προσβάλλει τήν δημοσία 
τάξη ή τά χρηστά ήθη. 'Ως δημόσια 
τάξη γενικά ορίζεται ή άπό τήν 
έφαρμογή τού δικαίου καί τήν τή
ρηση θεμελιωδών άρχών καί άντι- 
λήψεων άπορρέουσα άρμονία σέ ορι
σμένο τόπο καί χρόνο. Μέ τά στοι
χεία αύτά ή δημόσια τάξη είναι 
έθνική καί κρατική.



'Ως χρηστά ήθη πρέπει, νά εννοή
σουμε τούς άγραφους κανόνες οί 
όποιοι ρυθμίζουν την εξωτερική δια
γωγή τοΰ άτόμου βάσει ορισμέ
νων παραγγελμάτων τής ήθικής 
κατά τή γενική περί αυτής κρατού
σα άντίληψη κάθε λογικού καί εντί
μου άνθρώπου: αύτό γίνεται, εκείνο 
δέ γίνεται. Άναφέρονται κυρίως 
στήν άξιοπρεπή συμπεριφορά καί 
στους κανόνες οί όποιοι πρέπει νά 
διέπουν τόσον τήν προσωπική εξω
τερική ζωή όσο καί τις σχέσεις μέ 
τούς άλλους άνθρώπους.

γ. 'Η  ελευθερία τής λατρείας δεν 
καλύπτει τον προσηλυτισμό, ό όποι
ος ρητά άπαγορεύεται άπό τό Σύν
ταγμα. 'Η διάταξη του έδαφ. 2 τοΰ 
άρθρου 2 τοΰ Α.Ν. 1672J1939 όρισε 
τον προσηλυτισμό ώς έξής: «Προ
σηλυτισμός ιδία είναι ή διά πάσης 
φύσεως παροχών ή δι’ ύποσχέσεως 
τοιούτων ή άλλης ήθικής ή υλικής 
περιθάλψεως, διά μέσων άπατηλών, 
διά καταχρήσεως τής άπειρίας ή 
έμπιστοσύνης ή δι’ έκμεταλλεύσεως 
τής άνάγκης, τής πνευματικής άδυ- 
ναμίας ή κουφότητος άμεσος ή έμ
μεσος προσπάθεια προς διείσδυσιν 
εις τήν Θρησκευτικήν συνείδησιν 
έτεροδόξων έπί σκοπώ μεταβολής 
τοΰ περιεχομένου αύτής». Είναι 
προφανές ότι ή διάταξη αύτή προ
βαίνει στήν ενδεικτική απαρίθμηση 
τών περιπτώσεων προσηλυτισμοΰ, 
άπό τις όποιες ή καθεμία μπορεί 
αύτοτελώς νά στηρίξει τό άδίκημα, 
ανεξαρτήτως τής συνδρομής τών 
άλλων περιπτώσεων. Ά πό αύτό 
συνάγεται ότι καί κάθε άλλη περί
πτωση πού συνιστά άμεση ή έμμεση 
διείσδυση στή Θρησκευτική συνεί
δηση ετεροδόξου μέ τό σκοπό μετα
βολής τοΰ περιεχομένου της άπο- 
τελεΐ προσηλυτισμό.

Ά ς  σημειωθεί, ότι ό Άρειος 
Πάγος (1326J1948 Θ.Ξ. 155) δέ
χθηκε, ότι προσηλυτισμός μπορεί νά 
τελεσθεΐ καί άπό τον πατέρα προς τό 
τέκνο του. Απλή διδασκαλία ορι
σμένης Θρησκείας άπό μέρους τών 
οπαδών αύτής προς έτεροθρήσκους, 
ετεροδόξους ή καί άθεους, μέ τό 
σκοπό όπως άναπτυχθεϊ γιά λόγους 
επιστημονικούς ή ήθική καί τό 
δόγμα της, δέν συνιστά προσηλυτι
σμό. Γενικά κριτήριο ύπάρξεως 
τοΰ άδικήματος τοΰ προσηλυτισμοΰ, 
πού τιμωρείται άπό τό νόμο μέ φυλά
κιση καί χρηματική ποινή, άκόμη 
καί μέ άπέλαση αν ό δράστης είναι 
ξένος, είναι πάντοτε ή προσπάθεια 
προσεταιρισμοΰ, άποδεικνυομένη 
μόνον αν συντρέχει κάποια περίπτω

ση άπό τις άναφερομένες άνωτέρω 
στο έδαφ. 2 τοΰ άρθρ. 2 τοΰ Α.Ν. 
1672J1939. Οί άναγκαστικοί νόμοι 
1363]1938, 1672)1939 καί 1784 
1939 προς παρεμπόδιση τοΰ προ- 
σηλυτισμοΰ έπιβάλλουν ορισμένα 
μέτρα σέ αλλόθρησκες ή αλλόδοξες 
οργανώσεις στήν Ελλάδα, τά όποια 
διευκολύνουν τον έ'λεγχο τής δρά- 
σεώς των. 'Η  άνάλυση τών μέτρων 
αύτών έκφεύγει τών ορίων τής 
μελέτης μας.

Ή  σχετικότητα τής Θρη
σκευτικής ελευθερίας.

Τό δικαίωμα τής Θρησκευτικής 
ελευθερίας δέν είναι άπόλυτο, αλλά 
σχετικό.
’Έκφραση τής σχετικότητος τής νο
μικής προστασίας τοΰ άτομικοΰ δι
καιώματος τής Θρησκευτικής ελευ
θερίας άποτελεΐ ή ύπαρξη συντα
γματικών καί άλλοίν νομικών δια
τάξεων οί όποιες σαφώς περιορί
ζουν τήν έκτασή του. Συνταγματι
κές διατάξεις, πού σχετικοποιοΰν 
τήν Θρησκευτική ελευθερία, είναι οί 
κατωτέρω:

Τό άρθρο 3 πού άναγνωρίζει ώς 
«έπικρατοΰσα» δηλαδή ώς επίσημη 
θρησκεία τής Ελληνικής Δημοκρα
τίας, τήν ορθόδοξη Χριστιανική 
Θρησκεία. 'Ο συντακτικός νομοθέ- 
της προσέδωσε προβάδισμα, ήθικό 
καί νομικό Κύρος στήν υπόστασή 
της, διότι τής ’Ορθόδοξης Χριστια
νικής Θρησκείας ή πορεία είναι στε
νά συνυφασμένη μέ άγώνες καί τις 
περιπέτειες τοΰ έθνικοΰ σκάφους. Τό 
άρθρο 16 παρ. 2 επιβάλλει τήν άνά- 
πτυξη τής Θρησκευτικής συνειδή- 
σεως τών Ελλήνων, μέσον δέ γιά νά 
έπιτευχθεΐ τοΰτο είναι ή ύποχρεω- 
τική παρακολούθηση καί διδασκαλία 
τοΰ μαθήματος τών Θρησκευτικών 
στά σχολεία.

Τό άρθρο 13 παρ. 4 δίνει προβά
δισμα στά καθήκοντα τοΰ άτόμου 
πού άπορρέουν άπό τούς κειμένους 
νόμους άπέναντι στις Θρησκευτικές 
του πεποιθήσεις. ’Επίσης τό ίδιο 
άρθρο (13 παρ. 5) άπονέμει τό δι
καίωμα στον κοινό νομοθέτη νά κα
θορίσει τον τύπο τοΰ όρκου, έπιτρέ- 
πει δέ (άρθρο 13, παρ. 2) τήν ελεύ
θερη άσκηση τής λατρείας ύπό τον 
όρο ότι δέν προσβάλλει τή δημόσια 
τάξη ή τά χρηστά ήθη. Νομικές δια
τάξεις, οί όποιες παρέχουν προστα
σία στο Θρησκευτικό συναίσθημα 
τών πολιτών αλλά ταυτόχρονα κα
θιερώνουν τήν σχετικότητα τής θρη

σκευτικής ελευθερίας, είναι οί άκό- 
λουθες: τό άρθρο 175 Π.Κ. πού τι
μωρεί «τήν έκ προθέσεως αντιποίη
ση άσκήσεως ύπηρεσίας λειτουργοΰ 
τής ’Ανατολικής ορθοδόξου τοΰ 
Χριστοΰ ’Εκκλησίας ή άλλης Θρη
σκείας γνωστής έν Έλλάδι». Τό 
άρθρο 176 πού τιμωρεί τον «δημο
σίως καί άνευ δικαιώματος φέρον- 
τα τήν στολήν ή άλλο διακριτικόν 
σημεΐον... Θρησκευτικού λειτουρ
γού τής ’Ανατολικής ορθοδόξου τοΰ 
Χριστού ’Εκκλησίας ή άλλης Θρη
σκείας γνωστής έν Έλλάδι».

Τό άρθρο 198 Π.Κ. τό όποιο τιμω
ρεί τον διά κακοβούλου βλασφημίας 
τοΰ Θείου προσβάλλοντα · τό Θρη
σκευτικό συναίσθημα τών πολιτών. 
Τό άρθρο 200 Π.Κ. τό οποίο τιμω
ρεί τον «κακοβούλως ή έκ προθέ
σεως διαταράσσοντα Θρησκευτικήν 
συνάθροιση έπί λατρεία ή τελετήν..». 
Τό άρθρο 224 Π.Κ. «περί ψευδορ
κίας», καί τό άρθρο 220 Κ.Π.Δ. 
πού όμιλεΐ περί τοΰ «όρκου τών 
άλλοθρήσκων».

Τό άρθρο 374 Π.Κ. κατά τό όποιο 
«ή κλοπή πράγματος άφιερωμένου 
εις τήν Θρησκευτικήν λατρείαν ή 

άφαίρεσις έκ τόπου προωρισμένου 
προς ταύτην» άποτελεΐ διακεκριμένη 
περίπτωση κλοπής πού τιμωρείται 
μέ βαρειά ποινή.

Τό άρθρο 966 ΑΚ θεωρεί «πρά
γματα έκτος συναλλαγής τά προωρι- 
σμένα εις έξυπηρέτησιν Θρησκευ
τικών σκοπών». Τό άρθρο 1367 Α.Κ. 
έπιβάλλει ώς συστατικό τύπο τοΰ 
γάμου τήν υποχρεωτική ίερολογία. 
Τό άρθρο 1353 Α.Κ. καθιερώνει τό 
κώλυμα γάμου λόγω διαφοράς 
Θρησκείας.

Τήν σχετικότητα τής Θρησκευτι
κής έλευθερίας έπιβάλλουν τό σύν
ταγμα καί οί νόμοι «γιά νά προστα- 
τευθεΐ ή δημοσία άσφάλεια, ή δημο
σία τάξη, ... ή ήθική καί τά δικαιώ
ματα καί οί έλευθερίες τών άλλων 
πολιτώτ» (άρθρο 9 παρ. 2 τής 
Συμβάσεως τής Ρώμης).

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α .

1. EDWIN HOFFMAN: PAT
HWAYS TO FREEDOM.

2. Άριστοβ. ΜΑΝΕΣΗ: ’Ατομικές 
έλευθερίες.

3. Κων]νου ΒΑΒΟΥΣΚΟΥ: Ελλη
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Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ποίηση αποτελεί ένα άπό τα πιο 

σημαντικά κεφάλαια της νεώτερης Ελληνικής φιλολο
γίας μας.

Είναι πλούσια σέ περιεχόμενο, άλλα καί ή μορφή 
καί ή έκφρασή της είναι δείγμα ένός άνεπτυγμένου 
λαοϋ.

Προήλθε άπό τήν άνάγκη πού έ'χει ό άνθρωπος, 
άπό τά πανάρχαια χρόνια, νά έξωτερικεύει τον ψυχικό 
του κόσμο άλλα καί νά άφήνει άβίαστα τά συναισθήμα- 
τά του νά ξεσποΰν, όταν τον άπασχολοϋν ή τον συγ
κλονίζουν διάφορα γεγονότα.

Τής Φιλολόγου
κ. ’Έ λ σ α ς  Γ α λ α ν ί δ ο υ - Μ π α λ ψ ο ύ σ ι α
Βοηθού Γυμνασιάρχου.

Αύτό τό έκανε μέ απλότητα, μέ σαφήνεια, μέ ειλι
κρίνεια. Γι’ αύτό τό λόγο καί στο δημοτικό μας τρα
γούδι δέ θά βρούμε τίποτε τό άκαθόριστο.

Μέσα στο δημοτικό μας τραγούδι κρύβεται ή ψυχή 
τού λαοϋ μας, αί κλίσεις του, τά εθνικά του ιδεώδη, ή 
ψυχολογία του, τά αισθήματα καί συναισθήματά του, 
οί φιλοδοξίες του, οί συνήθειές του, τά ήθη καί έθιμά 
του, ή θρησκευτικότητά του, ή εθνική του συνείδηση. 
Καί είναι δημιούργημα όλου τού λαοϋ μας, άπό δλα 
τά διαμερίσματα της χώρας μας. ’Από τήν "Ηπειρο, 
Μακεδονία καί Θράκη ώς τήν Κρήτη καί τά άλλα νη
σιά μας. Ά πό τον Πόντο ώς τήν Κύπρο. Ά πό τήν 
Θεσσαλία μέχρι καί τήν τελευταία άκρη τοΰ τόπου μας. 
Τά ΐδια θέματα σέ διάφορες παραλλαγές καί στο 
γλωσσικό ιδίωμα τοΰ κάθε τόπου, πράγμα πού τά 
κάνει νά είναι πολύτιμες πηγές, έκτος των άλλων, γιά

τήν εξέλιξη της Ελληνικής γλώσσας άνάμεσα στούς 
αιώνες.

Ακόμη, τό δημοτικό τραγούδι, γίνεται πηγή γιά 
τήν ιστορική πορεία τοΰ έθνους μας. Αρχίζοντας άπό 
τον Άκριτικό κύκλο, θά δοΰμε νά ζεϊ έκεΐ μιά ολό
κληρη εποχή, θά δοΰμε τον Ελληνισμό νά πολεμάει 
κατά των άπιστων τής Ανατολής, στήν διάρκεια τοΰ 
Μεσαίωνα. Στή συνέχεια θά δοΰμε τήν πτώση τής 
Κωνσταντινουπόλεως, τής Τραπεζοΰντος, τά δεινο- 
παθήματα των Ελλήνων στά χρόνια τής πικρής 
σκλαβιάς, τούς πόθους, τις ελπίδες, τούς άγώνες καί 
τέλος τήν πολυπόθητη έλευθερία του. Θά δοΰμε άκόμα 
τις έκδηλώσεις τής κοινωνικής του ζωής.

Βλέποντας ολα αύτά, καταλαβαίνομε άμέσως ότι 
ή δημοτική μας ποίηση ενδιαφέρει καί πρέπει νά εν
διαφέρει όλους, όχι μόνο τό φιλόσοφο, άλλά καί τον 
λογοτέχνη καί τον ιστορικό, τον στρατιωτικό άλλά 
καί τον άπλό πολίτη. Τέλος κάθε έναν πού άγαπάει 
αυτόν τον τόπο καί πολύ περισσότερο άφοΰ ένδια- 
φέρθηκαν γι’ αύτά, τά άγάπησαν καί τά έχουν επαι
νέσει τόσοι καί τόσοι ξένοι. Άνάμεσα στούς ξένους 
μελετητές των δημοτικών μας τραγουδιών ξεχωρίζει 
ό Παβολίνι, πού γνωρίζοντας τήν ποίηση τών άλλων 
λαών καί συγκρίνοντας τήν Ελληνική μέ τήν ποίηση 
τών άνατολικών καί δυτικών, βορείων καί νοτίων 
λέει γιά τήν Ελληνική. «'Όστις έχει γνώσιν τής δη
μοτικής ποιήσεως τών διαφόρων λαών, άναμφιβόλως 
θά συμφωνήση μετ’ έμοΰ είς τήν πεποίθησιν ότι ή 
ύπεροχή είς τό είδος τοΰτο τής ποιήσεως άνήκει είς 
τήν Ελλάδα».

Πραγματικό ύμνο γιά τή δημοτική μας ποίηση 
κάμνει καί ό φιλέλληνας Κάρολος Φωριέλ. Άκόμα ό 
Θωμαζαΐος, πού άποκαλεΐ τά δημοτικά μας τραγού-
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Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΑΣ 
ΠΟΙΗΣΗ

δια, «άνθη ζωντανά» καί «αΐώνιαν άνοιξιν». Μεταξύ 
των άλλων γράφει επίσης : «Εις τά ΐδικά σου τρα
γούδια, ώ Ελλάς το χέρι το ώπλισμένον ισχυρά άπο- 
κρίνεται εις τον παλμόν τον τρυφερόν της καρδίας. 'Ο 
φθόγγος ό χαρούμενος τοϋ θριάμβου σμίγεται μέ τον 
αναστεναγμόν της παρθένου, τής ερωμένης καί το 
ψιθύρισμα καθαρών φιλημάτων μέ τήν φωνήν άμαρ- 
τωλών άποθανόντων. 'Υψηλότερα τοϋ κύκνου τοϋ 
Θηβαίου πετοΰν οί ύμνοι, ώ Ελλάς, τοϋ μαύρου σου 
λαοΰ. Δέν έπαινεϊ αύτύς τάς νίκας τάς ευκολας Βασι
λέων καί πλουσίων, αλλά δείχνει ψάλλων τά έδικά σου
λαβώματα__  Σύναξε, ώ Ελλάς, καλότυχη, σύναξε
ταΰτα τά δείγματα της αιωνίου σου δόξας, σύναξέ τα 
ωσάν ιερά λείψανα άρχαίων ναών, ωσάν άκριβά συν
τρίμματα άρχαίων άγαλμάτων. Έάν θέλης κάτι τι 
νά μιμηθής τά ΐδικά σου μιμήσου. ’Από ζωντανάς 
φωνάς μάθε ποίησιν. “Οχι άπό βιβλία τυπωμένα----».

’Αλλά καί πολλοί άλλοι μελετητές τών δημοτικών 
μας τραγουδιών τονίζουν τήν άξια τους καί δείχνουν 
τήν υπεροχή τους συγκριτικά μέ τήν δημοτική ποίηση 
άλλων λαών ή γενικά τήν έντεχνη.

Καί είναι γεγονός οτι οπού δημιουργεί ό λαός 
έκεϊ υπάρχει καί ή σφραγίδα της ομορφιάς, καί ή δη
μοτική μας ποίηση είναι δημιούργημα τοϋ λαοΰ. 
Έδώ βέβαια πρέπει νά γίνει μιά διασάφηση.

'Ο τελικός δημιουργός καί στή δημοτική ποίηση, 
δπως καί στήν έντεχνη, είναι ένας, πού έχει τό χάρισμα

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

τοϋ λόγου, άλλά αυτός συνθέτοντας εκφράζει τά αισθή
ματα καί τις σκέψεις ολοκλήρου τοϋ λαοϋ, σέ άντίθεση 
μέ τον ποιητή της έντεχνης, πού εκφράζει τό δικό του 
αίσθημα καί τή δική του σκέψη.

Ό  τρόπος δημιουργίας τοϋ δημοτικού τραγουδιού 
διαφέρει καί άπό τό είδος τους- άλλος άκολουθεϊται 
γιά τά δίστιχα καί άλλος γιά τά ιστορικά καί τις πα- 
ραλαγές ή γιά τά άλλα είδη.

Σέ δλα δμως τά είδη ό ποιητής εκφράζει τις κα
θολικές ιδέες, τά καθολικά αισθήματα, ήθη ,έθιμα 
έτσι δπως διαμορφώθηκαν στο διάβα τοϋ χρόνου καί 
τέλος επικράτησαν.

Πάνω σέ αύτό τό ζήτημα νά τί γράφει ό μεγάλος 
μας Νικόλαος Πολίτης : «Έ κ τών προτέρων δυνά- 
μεθα νά κηρύξωμεν ως δόγμα άνεπίδεκτον άμφισβη- 
τήσεως, δτι ό λαός, ώς λαός, ως σύνολον, είναι άνίκα- 
νος νά συνθέση ποίημα. 'Η  ομαδική ποίησις είναι 
πράγμα άδύνατον. Παρουσιάζουν μέν αί λογοτεχνίαι 
πολλών έθνών παραδείγματα έργων προελθόντων έκ 
κοινής συνεργασίας, άλλά είναι ταΰτα έξαιρέσεις έλέγ- 
χουσαι παρέκκλισιν άπό κανόνων άπαραβάτων τής 
ποιητικής δημιουργίας, γενήματα άνάγκης τίνος ή 
περιστάσεων άσχέτων προς τάς άπαιτήσεις τής τέχνης, 
καί διά τοΰτο δέν δικαιούνται νά προβάλλουν άξιώσεις 
έργων τέχνης.

Πώς δέ γεννώνται τά δημοτικά άσματα; Εις έκ 
τών πολλών, έχων τό χάρισμα τής στιχουργικής δε- 
ξιότητος καί τό μουσικόν αίσθημα άνεπτυγμένον, 
ύπείκων εις έσωτερικήν παρόρμησιν έν στιγμή έξάρ- 
σεως συνθέτει τό άσμα, ταυτοχρόνως έξευρίσκων τον 
ρυθμόν καί τό μέλος ή προσαρμόζων εις γνωστά. Τό

Ή άνάκλησίΒ ιώ ν Διοικητικών Πράξεων
Τοϋ κ. Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ  Χ ι ώ λ ο υ ,  Δικηγόρου Παρ’ Άρείω Πάγω.

ΚΑΤΑ τά παγίως γενόμενα δεκτά ύπό τής νομο
λογίας τοϋ Συμβουλίου τής ’Επικράτειας, αί διοικη
τικοί πράξεις είναι κατ’ άρχήν δεκτικαί άνακλήσεως, 
πλήν έκείνων τών όποιων ή άνάκλησις δέν δύναται 
νά χωρήση νομίμως, είτε διότι ό νόμος άπαγορεύει 
τήν άνάκλησιν αύτών, είτε διότι είναι συστατικοϋ 
χαρακτήρος πράξεις, είτε διότι ή έκδοσις αυτών 
άποτελεΐ όφειλομένην νόμιμον ένέργειαν τής Διοι- 
κήσεως, είτε, τέλος, διότι άπέρρευσαν έξ αύτών δι
καιώματα δεόμενα περαιτέρω έννόμου προστασίας.

Αί νόμιμοι πράξεις τής Διοικήσεως, έξ ών έκτή- 
θησαν δικαιώματα τρίτων, δέν ύπόκεινται είς άνά- 
κλησιν. Ή  άνάκλησις τών νομίμων διοικητικών 
πράξεων έπιτρέπεται κατ’ άρχήν, μόνον διά λόγους 
δημοσίου συμφέροντος, δέν συγχωρεΐται δέ αυτή, 
λόγφ διαφόρου μεταγενεστέρας ουσιαστικής έκτι- 
μήσεως τών αύτών πραγματικών στοιχείων, ούδέ 
δύνανται νά ληφθώσιν ύπ’ όψιν πρός στήριξιν τής 
άνακλητικής πράξεως, μεταγενέστερα, τής άρχικής 
πράξεως, γεγονότα.

Ή  άνάκλησις τών νομίμων διοικητικών πράξεων

είναι κατά κανόνα έπιτρεπτή, έφ’ όσον διά τής άνα
κλήσεως δέν θίγονται δημιουργηθέντα διά τής άνα- 
καλουμένης πράξεως δικαιώματα τών διοικουμένων 
ή πραγματικοί καταστάσεις διαρκέσασαι έπί μακρόν.

Ή  Διοίκησις δέν ύποχρεοϋται, κατ’ άρχήν, νά 
άνακαλή τάς πράξεις αύτής, έστω καί αν είναι παρά
νομοι. Ή  άρνησις τής Διοικήσεως (ρητή ή σιωπη
ρά), όπως άνακαλέση παράνομον πράξιν της δέν 
θεωρείται ώς έκτελεστή καί δέν συνιστα παράλειψιν 
όφειλομένης νομίμου ένεργείας, πλήν έναντίας 
ρητής διατάξεως.

Τών μή νομίμων διοικητικών πράξεων ή άνάκλησις 
είναι γενικώς έπιτρεπτή. Ώ ς παράνομοι χαρακτη
ρίζονται, όχι μόνον αί κατά παράβασιν διατάξεων 
τοϋ νόμου έκδοθεΐσαι πράξεις, άλλά καί αί έκδοθεΐσαι 
κατά πλάνην περί τά πράγματα.

Κατά τάς γενικάς άρχάς τοϋ Διοικητικοϋ Δικαίου, 
ή Διοίκησις δέν δύναται νά άνακαλή καί αύτάς έτι 
τάς παρανόμους πράξεις της, έφ’ όσον διά τής πα
ρόδου μακροϋ χρόνου άπό τής έκδόσεώς των έδη- 
μιουργήθη ύπέρ τών καλής πίστεως διοικουμένων
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άσμα τοϋτο ευκόλως παραλαμβάνει άλλος της αύτης 
μορφώσεως καί επαναλαμβάνει., όταν δι.ατελή εις πα- 
ρομοίαν ψυχικήν διάθεσιν, διότι διαβλέπει έν αύτώ 
άποτύπωσιν των σκέψεων καί των συναισθημάτων 
του, έπιφέρων ενίοτε εις αυτό άσημάντους μεταβολάς 
διά νά άποκαταστήση πληρεστέραν την συμφωνίαν 

^  αύτοΰ προς τά ίδια συναισθήματα. Οΰτω δ’ άπό στό
ματος είς στόμα διαδιδόμενον καθίσταται κοινόν 
κτήμα».

» Είναι δέ άδέσποτον τό τραγούδι, διότι ό πρώτος 
δημιουργός αύτοΰ δεν κατείχετο υπό τοϋ πόθου νά κα- 
ταστήση γνωστόν τό όνομά του, άλλ’ άμοιρων φιλολο
γικής φιλοδοξίας τό έποίησε διότι τοϋ τό έπέβαλεν
ή άνάγκη τής καρδίας του__ ». «Μεταβολάς έπιφέ-
ρουν καί οί έπαναλαμβάνοντες τό άσμα, μέχρις ότου 
λάβη τοϋτο τήν τελειωτικήν διάπλασιν αύτοΰ, δθεν 
εύλόγως δύναται νά λεχθή ότι ό λαός άπεργάζεται τήν 
οριστικήν μορφήν των δημοτικών ποιημάτων. Άλλ’ 
'αί μεταβολαί αύται έχουν χαρακτήρα ούσιωδώς άρνη- 
τικόν, συνιστάμεναι είς διορθώσεις, άφαιρέσεις ή 
έφαρμογάς. Οότω δέ ό λαός παρουσιάζεται όχι ώς 
παραγωγός δύναμις, άλλ’ ώς φθαρτική, πάντοτε είσδε- 
χόμενος καί ούδέποτε δίδων, διότι ή κυριωτάτη συμ
μετοχή αύτοΰ είς τήν δημώδη ποίησιν είναι άποκά- 
θαρσις αύτής άπό τών μή ομογενών στοιχείων. Ή  
παραγωγή είναι κλήρος τών ολίγων, οί όποιοι ώς δη
μιουργοί χωρίζονται άπό τον μή παραγωγόν λαόν καί 
δεν πρέπει νά συγχέωνται προς αυτόν αν έξέρχωνται 
έκ τών σπλάχνων των».

_ * ’Έτσι μάς παρουσιάζει ό Νικ. Πολίτης τον λαό νά
δημιουργεί τήν δημοτική μας ποίηση. Καί φαίνεται 
καθαρά αυτό καί άπό τήν άπάντηση πού πήρε στήν

πραγματική κατάστασις ή άνατροπή τής όποιας θά 
προσέκρουεν είς τάς άρχάς τής χρηστής καί ευρύ
θμου Διοικήσεως. Τό άμετάκλητον, όμως, τοϋτο δέν 
ισχύει έφ’ ών περιπτώσεων παρεσύρθη ή Διοίκησις 
είς τήν έκδοσιν παρανόμων πράξεων της, συνεπεία 
δόλιας ή άπατηλής ένεργείας τών έξ αυτών ώφελη- 
θέντων ή άποσιωπήσεως ουσιώδους πραγματικού 
τινός γεγονότος. 'Ωσαύτως είναι δυνατή ή άνάκλησις 
καί όταν διαπιστοΰται έξ άμναφισβητήτων στοι
χείων, πλάνη περί τά πράγματα.

'Η  άνάκλησις πράξεως μή πλήρως συντετελε- 
σμένης, οόδέν δικαίωμα δύναται νά θεωρηθή ότι 
θίγει καί συνεπώς δύναται έλευθέρως νά άνακληθή. 
'Ωσαύτως είναι δυνατή ή άνάκλησις διοικητικών 
πράξεων, αί όποΐαι δέν δημιουργούν ούδ’ άναγνω- 
ρίζουν δικαιώματα, άλλ’ άπλώς καθορίζουν τήν έκάσ- 
τοτε άσκησιν αυτών ύπό τών ένδιαφερομένων, έφ’ 
όσον μάλιστα άποδειχθοϋν πεπλανημέναι περί τά 
πράγματα. ’Επίσης είναι δυνατή ή άνάκλησις διοικητ. 
πράξεων, έάν μετεβλήθησαν αί πραγματικοί συνθή- 
και, έφ’ ών έστηρίχθη ή Διοίκησις διά τήν έκδοσίν 
των ή έξέλιπον αί προϋποθέσεις έπί τή βάσει τών 

*  όποιων έξεδόθησαν αύται, ώς καί όταν έχει περι- 
ληφθή κατά νόμιμον τρόπον, ή έπιφύλαξις τής άνα- 
κλήσεώς των.

’Εξ άλλου, κατά γενικήν άρχήν τοϋ Διοικητικού 
Δικαίου, καί αυτή ή ύπό τοϋ νόμου χαρακτηριζο- 
μένη ώς άμετάκλητος ή όριστική διοικητ. πραξις 
δύναται νά άνακληθή διά λόγους νομιμότητος, έφ’ 
όσον δέν παρήλθεν ό, κατ’ έκτίμησιν τών συντρε- 
χουσών έκάστοτε συνθηκών, εύλογος χρόνος. Έ χει

Τήνο ό Καθηγητής Άδαμαντίου, όταν ακούσε έκεΐ 
κάποιο άξεστο καί άκατάσκευο τραγούδι. «’Ακόμη δέν 
τό ταίριασαν οί κοπέλλες τό τραγούδι, θά τό ταιριάσουν 
τον άλλο χρόνο».

Έκτος άπό τά διάφορα είδη τής δημοτικής μας ποίη
σης καί τό διαφορετικό τρόπο πού δημιουργοΰνται, 
έχομε καί ποιήματα πού άνήκουν σέ ορισμένες τάξεις 
ή σέ ορισμένα μόνο μέρη, δηλ. μέ καθαρά τοπικό χα
ρακτήρα, ή καί άλλα πού άναφέρονται στις άπαιτήσεις 
μιας μικρής ομάδας τοΰ λαοΰ μας, όπως είναι τά έργα- 
τικά.

Πάνω σέ αύτό ό Στ. Κυριακίδης μάς λέει.
«Πάρα πάσαν τήν ποικιλίαν τών κυρίως άσμάτων, 

παρά πάσαν τήν μεταξύ αύτών καί τών διηγημάτων 
ύφισταμένην ούσιώδη διαφοράν, παρά πάσαν τήν 
διαφοράν τών χρόνων τής γενέσεως έκάστου τών μνη
μείων, ή όλη δημοτική ποίησις έκάστου λαοΰ, έκπηγά- 
ζουσα έκ μιάς καί τής αύτής πηγής τής εθνικής ζωής, 
εμφανίζεται εις τά δμματα τοΰ μελετώντος αύτήν, 
ένιαία καί άχώριστος καί ώς*προς τό πνεΰμα τό όποιον 
τήν διαπνέει καί ώς προς τήν εξωτερικήν μορφήν».

Αύτά είναι τά δημοτικά τραγούδια μας, πού τά ξε
χωρίζουμε άνάλογα μέ τό τί περιγράφουν σέ ιστο
ρικά, κλέφτικα, άκριτικά, παραλλαγές, τραγούδια τής 
άγάπης, νυφιάτικα, ναναρίσματα, κάλανδα — βαίτικα, 
ξενιτειάς, μοιρολόγια, τοΰ κάτω κόσμου —τοΰ χάρου, 
γνωμικά, έργατικά καί περιγελαστικά. "Ισως άργό- 
τερα, θά μάς δοθεί ή εύκαιρία, άπό τις σελίδες τής 
«Έπιθεωρήσεως Χωροφυλακής» νά εξετάσουμε χω
ριστά τό καθένα, νά μιλήσουμε δηλαδή γιά τις ρίζες 
τούτου τοΰ τόπου...

δέ νομολογηθή ότι χρόνος όλιγώτερος τής 5ετίας, 
έν ούδεμιά περιπτώσεί δύναται νά θεωρηθή ώς μή 
εύλογος.

'Αρμόδιον όργανον πρός άνάκλησιν διοικητικής 
πράξεως είναι κατά κανόνα τό άρμόδιον διά τήν 
έκδοσιν αύτής, έφ’ όσον δέν όρίζεται άλλως ύπό 
τοΰ νόμου.

Κατά τάς διεπούσας τήν άνάκλησιν τών διοικη
τικών πράξεων άρχάς, ή άνάκλησις τών μέν νομίμων 
διοικητικών πράξεων, χωρεΐ μετά τήν τήρησιν τής 
διαδικασίας, ή όποια προβλέπεται διά τήν έκδοσιν 
τής άνακαλουμένης, τής άνακλητικής πράξεως περι- 
βαλλομένης τόν τύπον αύτής, έκτος άν έξ ειδικής 
διατάξεως νόμου συγχωρεΐται παρέκκλισις άπό τής 
άρχής ταύτης, ένώ διά τήν άνάκλησιν παρανόμου 
διοικητ. πράξεως, δέν άπαιτεΐται ή τήρησις τών 
όρων καί διατυπώσεων πού άπαιτοϋνται διά τήν 
έκδοσιν τής άνακαλουμένης, μή όντός άπαραιτήτου, 
όπως τηρηθούν οί τύποι, οί όποιοι δέον νά τηροΰνται 
κατά τήν έκδοσιν τής πράξεως ταύτης, έκτος άν 
άλλως όρίζεται ύπό τοϋ νόμου.

Δέον νά σημειωθή ότι ή άνακλητική πραξις δέον 
νά αίτιολογήται πλήρως, ώς έπιβάλλεται άλλως τε 
τοϋτο διά τάς διοικητικός πράξεις έν γένει.

Τέλος, ή άνάκλησις τών παρανόμων διοικητικών 
πράξεων συνεπάγεται τήν άναδρομικήν έξαφάνισιν 
αύτών, άφ’ ής δηλ. έξεδόθησαν καί έχει ώς άποτέ- 
λεσμα τήν άποκατάστασιν τών είς ους αύται άφο- 
ροΰν, είς τήν νομικήν κατάστασιν είς τήν όποιαν 
θά έτέλουν άνευ τής έκδόσεως τής άνακληθείσης 
πράξεως.
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ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΚΑΙ
Τ Ο ’ 21

ΜΙΑ ΦΟΡΑ κι ένα καιρό, μέσα άπό τό 
πνιγερό σκοτάδι τής τουρκικής σκλαβιάς 
των 'Ελλήνων, υψώθηκε γλυκειά ή μορ
φή τοϋ Κοσμά τοΰ Αϊτωλοϋ καί ράντισε 
μέ βάλσαμο παρηγοριάς καί ελπίδας τήν 
ψυχή των ραγιάδων λίγο άργότερα μέ
σα άπό τις λυτρωτικές φλόγες τής Έ πα- 
ναστάσεως τοϋ 1821 ξεπετάχτηκε ό πιο 
ταπεινός, ό πιό άνθρώπινος Δάσκαλος 
τοϋ 'Ελληνικού Γένους, στή νεότερη πο
ρεία του, ό Μακρυγιάννης. Καί τό τρίτο 
φτερούγισμα τής έλληνικής ψυχής δεν 
άργησε νά πραγματοποιηθεί: άπό κά
ποια γωνιά τής Μυτιλήνης γεννήθηκε ό 
πιό γνήσιος ζωγράφος, ό ζωγράφος τοϋ 
λαοϋ, ό Θεόφιλος.

Γράφει ή κυρία
Μ α ί ρ η  Σ ο φ ι α ν ο π ο ύ λ ο υ

Ό  Θεόφιλος Χατζημιχαήλ γεννήθηκε 
στή Βαρειά τής Μυτιλήνης τό 1878. ’Ανε
πρόκοπος στά γράμματα, Θέλει ν’ άκο- 
λουθήσει αυτό πού τόν γεμίζει, πού τόν 
εκφράζει: τήν ζωγραφική. Είναι όμως 
άριστερόχειρας καί βραδύγλωσσος. Πα
λεύει διαρκώς μέ τό άτλερικό ασυνείδητο. 
Μιά παροιμία λέει όμως: όπου «ύπάρχει 
ένα Θέλω, ύπάρχει καί ένας δρόμος». Καί 
ό Θεόφιλος θέλει, έχει ύπομονή καί έπι- 
μονή καί νικά τό μειονέκτημά του. Πρώτο 
του εργαστήρι γίνεται τό σκοτεινό ύπό- 
γειο τοΰ φτωχικού του σπιτιού. ’Εκεί μέ
σα, συντροφιά μέ τήν μιζέρια, άλλα μέ τό 
τραγούδι πάντα στά χείλη δίνει πνοή, 
αιώνια ζωή καί λάμψη άκόμη καί στά 
πιό ταπεινά, τά καταφρονεμένα, τά πρόσ-

182

ti



καιρα πράγματα. Σάν υλικά έχει φτηνά 
χρώματα, πού τά φτιάχνει μόνος του 
καί άπλα πινέλα- καί όλα μαζί τά φυλάει 
σ’ ένα ζωγραφιστό άπό τόν ίδιο κασέλι. 
Τά θέματα δέν άργεΐ νά τά βρει. Παντού 
ψάχνει, άπό παντού καί κάτι ξετρυπώνει: 
άπό τις παραδόσσεις, τις λαϊκές έκδόσεις, 
τις παλιές γκραβούρες, τις κάρτες. Τά 
λαϊκά στοιχεία πρωτοστατούν. Τά ήθη, 
τά έθιμα, τά  παραμύθια, οι χοροί καί 
τά τραγούδια, ή καθημερινότητα, ξετυ
λίγονται μέ γνήσια έλληνικότητα. Στις 
ζωγραφιές του ή μουσικότητα, ή κίνηση, 
τά χρώματα, ή άρμονία, είναι δεμένα 
άξεδιάλυτα. Ό  Θεόφιλος μέ μιά δική του 
νοοτροπία, μιά λαϊκή, άπέριττη νοοτρο
πία, πλάθει τόν δικό του κόσμο. Δημιουρ
γεί τήν δική του παράδοση.

Τό έργο του είναι πολύμορφο- άντλεϊ 
στοιχεία άπό τήν άρχαιότητα, τήν Κρη
τική λογοτεχνία, τούς θρύλους τής φυλής, 
τόν μεγάλο ξεσηκωμό καί τήν σύγχρονη 
ζωή. "Οπως ό Σολωμός, έτσι καί αύτός 
κατορθώνει μέ τις λιγότερες καί μουσικό- 
τερες πινελιές νά άποδώσει ύψηλά νοή
ματα καί καθαρές εικόνες- τίποτε τό περιτ
τό δέν ύπάρχει, όλα είναι αισθητικά 
όργανωμένα- τίποτε τό παθητικό, σ’ ό
λα ύπάρχει μιά φανερή ενεργητικότητα. 
Δίνει μέ άπλότητα καί χάρη τή φωνή 
τής έλληνικής ύπαίθρου, τής άγροτιας.

Ό  Θεόφιλος άκολουθεΐ τήν έλληνική 
πορεία. ΓΓ αύτόν αποτελεί πλήρη συγκε
ρασμό τό άρχαϊο καί τό νεοελληνικό 
πνεύμα. "Ενας μεγάλος σταθμός τής έλλη
νικής ιστορίας είναι ή 'Επανάσταση τού 
1821. Είναι ένα Ισχυρό κέντρισμα γ ι’ αύ
τόν καί δένεται μέ τά πλοκάμια της. Είναι 
ένας άπό τούς πολλούς πού δίνουν τό νό

ημα τού ’21 στή Τέχνη γενικά. Οί θρύ
λοι καί οί παραδόσεις γεννημένοι καί 
θρεμμένοι μέ τήν ζωή, τόν άγώνα καί τά 
κατορθώματα των 'Ελλήνων τήν περίο
δο τής Έπαναστάσεως δεσπόζουν στή 
ψυχή τού ισχνού Μυτιληνιού ζωγράφου. 
Ή  ψυχή του σφυρηλατεϊται άπό τήν 
Μεγάλη ’Ιδέα πού παίρνει πνοή μέσα 
στό ταπεινό έργο του. Μέ έθνική συγκί
νηση καί ψυχικό ρίγος συνθέτει τήν 
έθνικήν έποποιΐα, μέσα άπό ιήν οποία 
ξεπετάγεται μιά νότα λεβέντικη, μιά νότα 
έλληνική, γαλουχημένη μέ τά νάματα 
τής οικογένειας, τής θυσίας «ύπέρ πίστεως 
καί πατρίδος». Στή φαντασία του θεριεύει 
ό άγώνας καί ή άγωνία τού έπαναστα- 
τημένου "Εθνους.

Ντύνεται ό ίδιος Γρίβας, Κολοκοτρώ- 
νης, Αθανάσιος Διάκος καί μετά ντύνει 
τις έμπνεύσεις του μέ τά  χτυποκάρδια 
καί τά κατορθώματα των πολεμιστών. 
’Ανυψώνει τούς πρόμαχους τής έλληνικής 
λευτεριάς σέ ήθικά αύτόνομες ψυχές ηρώ
ων καί άφήνει νά κυλήσει δροσοστάλακτη 
ολάκερη ή Ρωμιοσύνη. Ή  Έλληνική λε
βεντιά άναγράφεται μέ κάθε λεπτομέρεια: 
τό βλέμμα, τό πρόσωπο, ή φουστενέλλα, 
τό τσαρούχι, ή φούντα, ό γεμάτος ζων
τάνια χορός, ό πόθος, όλα ατόφια, άμό- 
λυντα, πειστικά, γεμάτα εύαισθησία.

Μέ τή δική του αύτοδίδακτη τέχνη 
ζωντανεύει τις μεγάλες άγωνιστικές μορ
φές τού 1821 καί τις διαποτίζει μέ άξιες 
καί ιδανικά. ’Εξυψώνει τήν έθνική ύπό- 
σταση καί χτίζει άμόλυντη τήν οντότητα 
τής ’Εθνεγερσίας, έτσι όπως αύτός τή 
νιώθει. Ό  πατριωτικός παλμός του ξεχύ
νεται στό έργο του άσυγκράτητος. Οί 
ζωγραφιές του μιλούν στην καρδιά μας

κι ή κλεφτουριά ξανανθίζει στή ψυχή 
τού Έλληνα. Ή  Μεγάλη ’Ιδέα παίρνει 
τρομακτικές διαστάσεις- φωλιάζει στό 
νοΰ μας καί οί ζωγραφιές του άφήνουν 
στά μάτια μας ν’άπλώνεται ή άντριωσύνη, 
ή άποφασιστικότητα κι ή πίστη στά 
ιδανικά τού "Ελληνα Επαναστάτη. Τό 
αίσθημα τής λεβεντιάς χορεύει πιασμένο 
χέρι—χέρι μέ τήν ιδέα τής λευτεριάς.

Στην ψυχολογική άπεικόνηση των 
ήρώων του άποδεικνύεται δεξιοτέχνης. 
Μιά άπεικόνιση καταπληκτικά σωστή 
καί ζωντανή. Δέν άφήνει περιθώρια γιά 
άμφιταλαντεύσεις, όσον άφορα την ψυ
χοπροσωπικότητα των ήρώων καί τήν 
έρμηνεία τού ψυχισμού τους άπέναντι 
στήν Επανάσταση. Ή αγάπη γιά  τήν 
πατρίδα κι ή λεβεντοσύνη είναι τά ευγε
νικά αισθήματα πού γλιστρούν άπό τά 
φτωχικά πινέλα τού Θεόφιλου, γιά  ν’ ά- 
ποτυπωθούν παντοτινά σέ τοίχους άπό 
άσβέστη καί φτηνό χοντρό χαρτί. Απλές, 
άπέριττες εικόνες, όπως έκεΐνες των πα 
ραμυθιών, πού μιλούν γιά  ιδανικά καί 
άξιες, γιά  πριγκιπόπουλα, γιά  κατορ
θώματα τών πρωταγωνιστών τους. 
Ό  χώρος, ό χρόνος καί ό τόπος ξεπηδούν 
στά μάτια μας μέ σάρκα καί όστα.

Στις ζωγραφιές του ξαναζεί, λοιπόν, 
τό ’21. Πρόσωπα δοσμένα μέ άδρές π ι
νελιές, πρόσωπα πού κοιτάζουν περήφα
να μπροστά, μέ βλέμμα πού μίλα περισ
σότερο άπό τήν γλώσσα, μέ μιά σιωπή 
συγκλονιστική, σιωπή πού κρύβουν οί 
μεγάλες στιγμές τού κάθε άνθρώπου, οί 
στιγμές πού συχνά δονούν τήν φυλή μας. 
Καί μέ τό χέρι, πού μοιάζει νά τρέμει, 
γράφει στό περιθώριο τήν περίληψη, 
μπορεί νά πει κανείς, τής Εθνεγερσίας,

183



λέ; καί δεν είναι σίγουρο; άν ή μνήμη 
των έπερχομένων ανθρώπων έχει τήν 
δύναμη νά θυμάται πρόσωπα καί γεγο
νότα περασμένων περιόδων. Δέν είναι 
όμω; αύτό. Γράφει γιά νά διδάξει. ’Απευ
θύνεται στού; απλοϊκού; ανθρώπου; του 
Πήλιου καί τή; Μυτιλήνη;, με επίγνωση 
τή; όλιγομάθειά; του;. Τό θαυμαστό είναι 
ότι οί άράδε; του γεμίζουν κάποιο χώρο 
σέ τέλεια αρμονία μέ τά εικονογραφούμενα 
πρόσωπα.

Ή  τεχνική του εξελίσσεται. Τούτο 
τό βλέπουμε καθαρά στά έργα πού επανα
λαμβάνει, διατηρώντα; δμω; πάντα τι; 
πλαστικέ; άντιθέσει; των χρωμάτων. ‘Η 
πρώτη προσωπογραφία τοϋ ’Αθανάσιου 
Διάκου ζωγραφισμένη στό Πήλιο σέ 
σκούρο μολυβί φόντο, δίνεται μέ γλυκά,

αλλά έντονα χρώματα, στά όποια κυριαρ
χεί τό βαθύ κόκκινο. Τό βλέμμα τοΰ ηρώα 
περήφανο κι’ άντρίκειο, τά χείλη του 
έτοιμα ν’ αποστομώσουν όποιονδήποτε, 
σάν τά κοιτάζουμε μα; πιάνει ανατριχίλα. 
Είναι σάν ν’ άκούγεται άπό τά βάθη τή; 
μνήμη; έκείνων των χρόνων τό: «’Εγώ 
Γραικό; γεννήθηκα, Γραικό; θέ νά πεθά- 
νω». ’Ενώ, ό Διάκο;, ζωγραφισμένο; λίγο 
αργότερα στή Μυτιλήμνη, δίνεται μέ 
άχνά χρώματα, πού καλύπτουν μέ τρόπο 
ένιαΐο τή ζωγραφική έπιφάνεια. ’Εδώ τά 
μάτια πιό αμυγδαλωτά, παίρνουν όνει- 
ροπόλο ΰφο;, τό στόμα καί τό πηγούνι 
μετασχηματίζονται, ακολουθούν κι’ αύτά 
τήν νοητή τροχιά τού βλέμματο;. Ό  
’Αθανάσιο; Διάκο; ονειροπολεί, είναι 
ίσω; πού πρεσβεύει κάποιαν ’Ανάσταση

έτοιμο; νά ψελλίσει:
«Καρδιά, παιδιά μου, παιδιά μή φοβη-

θήτε,
σταθήτε άντρειά σάν "Ελληνε; καί σάν 

Γραικοί σταθήτε».
Στί; ζωγραφιέ; τού Κολοκοτρώνη, πού 

γιά πρότυπό του έχει τόν πίνακα τού 
ΤΊέτερ φόν Έ ;, ή έξέλιξη τή; τεχνική; 
παρουσιάζεται ξακάθαρη. ‘Η πρώτη πού 
ζωγράφισε, τό 1912 στό σπίτι τού Γ. 
Κοντού στή Άνακασιά Βόλου, μέ τί
τλο «Ό  Κολοκοτρώνη; εΐ; τόν κάμπον 
τή ; Λέρνη; λίμνη; συναθροίζει τού; νικη- 
τά ; του Δράμαλη», δέν άπέχει καί πολύ 
άπό τό πρότυπό τη;, αν καί τά πρόσωπα 
δέν τά έξιδανικεύει, άλλά τά παρουσιάζει 
δεμένα μεταξύ του; σάν μιά οικογένεια. 
’Ενώ τά παλληκάρια χορεύουν, ό Κολο-
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κοτρώνηζ, μέ Ικανοποίηση, ίσως, στοχά
ζεται τά  λόγια πού θά πεί αργότερα 
στον μπέη:

«Δέν προσκυνάμε, Άλήμπεη, ό νοϋ;
σου μην τό βάνει,

τ ’ άρματα δέν τά δίνουμε, ραγιάδες νά
γενοϋμε,

παρά θά γίνει πόλεμος μέ τόπια, μέ 
ντουφέκια».

Ή  δεύτερη μεταγραφή του, πού εγινε 
τό 1933 στή Μυτιλήνη, δουλεύεται μέ 
περισσότερο μεράκι καί τεχνική. Τήν 
πλαισιώνουν οί χρωματικές δονήσεις. 
Μέ τήν στέρεη χρωματική διάρθρωση, 
τήν ενεργητικότητα πού έχουν τά πρό
σωπα τήν ένταση, τά μάτια, τήν τέλεια 
Ιπεξεργασία των λεπτομερειών τής φορε
σιάς τους, δίνει στον πίνακά του ένα 
διάλογο ζωγραφικά μεταστοιχειωμένο. 
Ό  Κολοκοτρώνης ξεφεύγει άπό τήν θεϊκή 
καί έπιβλητική μορφή τοϋ Ές. Γίνεται 
περισσότερο άπτός, Έλληνας άγωνιστής, 
μακρυά άπό τήν Εύρωπαϊκή τεχνοτροπία 
καί τά καλούπια τοϋ ρομαντισμού. Μ' ένα 
βλέύύσ, κάθε άλλο παρά στοχαστικό, 
πού δείχνει περισσότερο ότι καμαρώνει 
τούς λεβέντες του πού χορεύουν. Έδώ, 
αύτοί πού σέ στιγμές μοναδικές γιά τήν 
Ιστορία τοϋ τόπου μεταμορφώνονται 
σέ υπεράνθρωπους άνημετωπίζοντας τίς 
έθνικές επιταγές, ζοϋν μιά δική τους άνθρώ- 
πινη στιγμή, πλημμυρισμένη άπό τήν 
δροσιά τής έλληνικής γης, τής λεύτερης 
ψυχής, τραγουδώντας λεβέντικα: «Γειά 
σας, βουνά μέ τούς γκρεμνούς, λαγκάδια 
μέ τίς πάχνες». Τό βάθος του τό δίνει μέ 
άδρές πινελιές- τό φέρνει πλέον στην πρα
γματικότητα, ένώ ταυτόχρονα μέ χάρη 
καί άρμονία στολίζει τά δέντρα καί τούς 
θάμνους.

Μιά έξαιρετική έπίσης ζωγραφιά είναι: 
«Ό  Παλαιών Πατρών Γερμανός εύλογεϊ 
τήν σημαία τής Ελευθερίας» (τοιχογρα
φία, στό σπίτι τοϋ Γ. Κοντοϋ στην Άνα- 
κασιά Βόλου). Διακρίνεται γιά  τήν λε
πτότητα, τήν λιτότητα καί συγχρόνως 
τήν μεγαλοπρέπεια. Στά πρόσωπα τών 
άγωνιστών καί στήν πανελλήνια προ
σωπικότητα τοϋ Π.Π. Γερμανού άττοτυ- 
πώνεται μέ μιά καταπληκτική πιστότητα 
ή ψυχογραφία έκείνης τής στιγμής. "Ετσι 
διακρίνει κανείς τήν άπορία, τόν σκεπτι
κισμό, τόν ένθουσιασμό, τήν άφοσίωση, 
τήν πίστη, τήν άποφασιστικότητα. ’Ακό
μα καί τά πρόσωπα τών ‘Αγίων πάνω 
στό τέμπλο σνμμετάσχουν κΓ αύτά στήν 
Ιερή αύτή μυσταγωγία.

Ή  Ελληνική ’Επανάσταση τοϋ 1821 
έπλευσε, λοιπόν, καί μέσα στό κανάλι τής 
λαϊκής τέχνης τοϋ Θεόφιλου μέ μορφές 
άνάγλυφες, κινήσεις όμαλές καί ψυχολογη
μένες, γεμάτες έλληνική περηφάνεια καί 
άντρίκεια λεβεντιά. Γιά άλλη μιά φορά 
διαφαίνεται ότι τό Πνεύμα τών έπανα- 
στατών Ελλήνων είναι άνώτερο τής 
ύλικής δυνάμεως, τώρα όμως μέσα άπό 
τίς άπλές ζωγραφιές τοϋ Θεόφιλου. *Η 
τέχνη του μπορεί νά λεχθεί σάν ένα δημο
τικό Έπος, μέ τήν διαφορά ότι άντί γιά 
στίχους ό Θεόφιλος πλέκει είκόνες, χρώ
ματα, κίνηση.

Μόνο μιά φορά ή "Ελλάδα γέννησε τήν 
Επανάσταση τοϋ 1821 καί μόνο μιά φορά 
τόν Θεόφιλο, τό κορύφωμα τού άπλοϋ, 
τού ταπεινού Έλληνα, τοϋ Έλληνα μέ 
τήν άγνή, τήν άσπιλη ψυχή, τό κορύ
φωμα τής άνθρώπινης θελήσεως καί υπο
μονής. τόν γενάρχη τής έλληνικής λαϊκής 
ζωγραφικής τέχνης.

ΖΑΦΩΖ ΑΛΛΗΛΕΝΑΕΤΑ

Ώ ς άνεγράφη,ήδη,είς τόν Τύπον, ψυχο- 
λόγοι οί όποιοι έργάζονται εις διαφόρους 
χώρας τής‘Αφρικής καί τής Ν .’Αμερικής 
άπεκάλυψαν μίαν φοβερόν άλήθειαν: 
ότι ή γή κινδυνεύει νά φιλοξενήση μίαν 
γενεάν εξ έκατομμυρίων άνθρώπων πτω
χών τώ πνεύματι. Ήδη, σήμερον, 300

τάς ϊνας, μέσω τών όποιων άποστέλλουν 
τά μηνύματά των τά νευρικά κύττατρα. 
Τό δεύτερον τοδτο στάδιον είναι ή λεπτο- 
τέρα καί πλέον εύάλωτος περίοδος τής 
άναπτύξεως τοϋ έγκεφάλου. Τά πέντε 
έκτα τής άναπτύξεως συντελοϋνται μετά 
τήν γέννησιν, είς τήν κρίσιμον δέ αυτήν 
φάσιν, μία άκατάλληλος διατροφή προ- 
κάλεϊ σοβαράς, μονίμους καί άνεπανορ- 
θώτους βλάβας.

Πειράματα έπί ποντικών έχουν άπο-

Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Κ Η  Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Ι Σ  
Κ Α Ι  Κ Α Λ Η  Α Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η

έκατομμύρια παιδιών διατρέχουν αύτόν 
τόν κίνδυνον, λόγω τοϋ υποσιτισμού είς 
τόν όποιον ύποβάλλονται. Διότι, διά 
τήν άνάπτυξιν τοϋ πνεύματος είναι άνάγ- 
κη όπως τό σώμα λαμβάνει έπαρκή 
τροφήν.

Τό πρόβλημα έκτίθεται ευρύτατα ύπό 
τοϋ Ρότζερ Λιούιν είς άρθρον του είς τό 
’Ιταλικόν περιοδικόν «Σύγχρονος Ψυχο
λογία», ύπό τόν τίτλον «Λιμμώττοντες 
έγκέφαλοι».

Ή  άνάγκη τοϋ έγκεφάλου διά τροφήν 
έξηγειται έκ τής ταχύτητος μέ τήν όποιαν 
τό όργανον τοΰτον άναπτύσσεται κατά 
τάς πρώτας φάσεις τής ζωής. Κατά τήν 
γέννησιν ό έγκέφαλος τοϋ παιδιοΰ έχει 
ήδη άποκτήσει τό έν τέταρτον τοϋ τελικοϋ 
του βάρους, κατά τόν έκτον μήνα, τό 
ήμισυ περίπου τοϋ βάρους του.Τουναντίον, 
τό σύνολον τοϋ βάρους τοϋ σώματος κατά 
τήν γέννησιν είναι μόλις τό έν πέμπτον 
τοϋ τελικοϋ βάρους, φθάνει δέ τό ήμισυ 
μόνον είς τήν ήλικίαν τών δέκα έτών.

ΑΙΑΑΟΧΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΙΖ

Ό  έγκέφαλος έξελίσσεται είς δύο δια
δοχικά στάδια. Κατά τό πρώτον, τό όποιον 
έκτείνεται άπό τής δεκάτης μέχρι τής 
εικοστής έβδομάδος τής κυήσεως συμ- 
πληροϋται τό σύστημα τών νευρικών 
κυττάρων. Κατά τό δεύτερον τό όποιον 
άρχίζει άμέσως μετά καί διαρκεΐ δύο 
τούλάχιστον έτη μετά τήν γέννησιν, 
διαμορφοΰται ή μυέλινη, δηλαδή τό μο
νωτικόν υλικόν τό όποιον περιβάλλει

δείξει ότι οί ύποστηριζόμενοι έξ αύτών 
έχουν σημαντικώς μικρότερον έγκέφαλον 
καί έλλείψεις είς τήν μυελινοποίησιν, 
ένώ άλλα πειράματα έδειξαν ότι είς τά 
ύποσιτιζόμενα ζώα αί νευρικοί ίνες δέν 
μειοϋνται, άλλ’ ή διάμετρός των στενεύει 
αί δέ άπολήξεις των (αί συνάψεις) σμι- 
κρύνονται κατά 40 ο]ο. Τοΰτο σημαίνει 
ότι, είς περίπτωσιν ύποσιτισμοϋ ό φλοιός 
τοϋ έγκεφάλου άποοτερεΐται τοϋ ήμίσεος 
περίπου τών διασυνδέσεών των. Αί συνέ- 
πειαι τούτου διά τήν λειτουργίαν τοϋ 
έγκεφάλου είναι έντυπωσιακαί. Πράγματι, 
τά δισεκατομμύρια τών νευρικών κυτ
τάρων (νευρονίων) έλαχίστην άξίαν έχουν 
όταν στερούνται τής μυέλινης, ή όποια 
έπιτρέπει τήν μεταβίβασιν τών νευρικών 
παλμών καί όταν έλλείπουν αί συνδέσεις 
μεταξύ τών συνάψεων.

Ο ΥΠΟΣΙΤΙΣΜΟΣ
Ό  ψυχολόγος Κραβιότο έχει μελε

τήσει, παρακολουθών αύτά έπί άρκετά 
έτη, περί τά είκοσι παιδιά γεννηθέντα 
τώ 1966 είς έν άγροτικόν χωρίον τοϋ νοτιο
ανατολικού Μεξικοϋ, όπου ό υποσιτισμός 
είναι ένδημικός. Ό  Κραβιότο άνεκάλυ- 
ψεν ότι τά παιδιά αύτά ένεφάνιζαν σο
βαράς έλαττωματικότητας είς τήν όμι- 
λίαν των καί εις τήν διαμόρφωσιν λε
κτικών έννοιών. Είς τήν ήλικίαν τών 
τριών έτών, τά παιδιά αύτά ένεφάνιζαν 
καθυστέρησιν ένός έτους περίπου έναντι 
τών Εύρωπαίων συνομηλίκων των τά 
όποια διετρέφοντο κανονικώς. Είς τήν 
Ζαμάϊκαν ό Ρίτσαρσον έξήτασε τήν κοι
νωνικήν συμπεριφοράν μιας όμάδος παι
διών, ήλικίας 7 έως 11 έτών, τά όποια 
δέν άπέδιδαν είς τό σχολεΐον, ένεφάνιζαν 
συχνά προβλήματα είς τήν συμπεριφοράν 
των καί ήσαν όλιγώτερον δημοφιλή 
μεταξύ τών συμμαθητών των.

Είς τό Κάλ, τής Κολομβίας, ό ψυχο
λόγος Σινστήρα, ήρχισε βελτιώνων διά 
ένέσεων, τήν δίαιταν μιας όμάδος ύποσι- 
τιζομένων παιδιών, τά όποια είχον ύπο- 
βληθή είς μακράν υποσιτισμόν, έν συνε
χείς δέ, ήρχισε νά τήν μειώνη διαρκώς. 
Όταν τό παιδί ήτο ήλικίας μικροτέρας 
τών τριών έτών, αί σημειούμεναι πρόοδοι 
ήσαν σημαντικοί. Μετά τήν ήλικία τών 
τριών καί ήμισυ έτών δέν έσημειοΰτο 
πλέον καμμία βελτίωσις. ’Αλλά καί είς 
έκεϊνα τά όποια έσημείωναν βελτίωσιν, 
ή μνήμη παρέμενεν έλαττωματική: συνε
πώς, ή μνήμη φαίνεται ότι είναι ή πλέον 
εύάλωτος λειτουργία είς περίπτωσιν 
άνεπαρκοΰς διατροφής.

Είς τάς περιπτώσεις βελτιώσεως τής 
διατροφής, τά παιδιά έμφανίζουν βελ- 
τίωσιν είς τήν γλώσσαν καί καθίστανται 
πνευματικώς δράστη ριώτερα.
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Συντ. Έττιθεωρητοΰ Δημοτικής Έκπαιδεύσεως.

Α πό τά παλιά χρόνια ό λα
ός μας έχει θρονιάσει σέ 
περίοπτη θέση μέσ’ στήν 

ψυχή του τή Λειβαδιά. "Οταν 
στις διασκεδάσεις του τό κρασί 
άναβε τά αίματα καί ξάνοιγε τις 
καρδιές, κι άρχιζε ό τραγουδιστής 
τής συντροφιάς νά ρίχνει τά «χίλια 
καντάρια ζάχαρη» στή λίμνη τής 
’Ηπειρωτικής πρωτεύουσας «γιά 
νά γλυκάνει τό νερό νά πιει ή κυρά 
Φροσύνη», θυμόταν ευθύς άμέσως 
καί τήν άλλη—όνομαστή στά χρό
νια τής Τουρκοκρατίας —πρωτεύ
ουσα τής Ρούμελης καί μέ μακρό- 
συρτους λαρυγγισμούς συνέχιζε με
λωδικά νά τραγουδά:

«Όμορφη ποδν’ ή Λειβαδιά 
πού βρίσκεται στό ρέμα...» 

'Ωστόσο ό περαστικός θά τή βρει 
άνέκφραστη καί συνηθισμένη έπα- 
παρχιακή πόλη, άν βιαστικός δεν 
άνεβεΐ ως τό «ρέμα» καί δέν έπι- 
σκεφτεΐ τις πηγές τοϋ ποταμού της, 
τής Έρκυνας.

'Ωραίο τό άνθοστόλιστο στήν 
είσοδό της παρκάκι τοϋ Λάμπρου 
Κατσώνη μέ τή μαρμάρινη προτο
μή τοϋ δοξασμένου ήρωά της ν ’ ά- 
γναντεύει τό χρυσοπράσινο κάστρο 
της μέ τούς μισογκρεμισμένους πύρ-
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γους του, πού λογχίζουν τον ουρα
νό.

'Ωραίες οί νέες οικοδομές στους 
κεντρικούς της δρόμους κι επιβλη
τικές καί γραφικές οί έκκλησίες 
της στις τέσσερις συνοικίες της 
μέ τις έξαίρετες τοιχογραφίες, ή 
Παναγία καί ή Εύαγγελίστρια, καί 
μέ τά θαυμάσια ξυλόγλυπτα τέμπλα, 
ό "Αϊ Νικόλας κι ό "At Γιώργης, 
έργα τά τελευταία τοϋ Μετσοβίτη 
Άναστάση Μόσχου, πού έφτιαξε 
καί τά άμίμητα στον "Αϊ Νικόλα 
τοΰ Γαλαξιδιού καί στον προφήτη 
Ήλία των Σαλώνων.

'Ωραία τά άνηφορικά δρομάκια 
καί τά συνοικιακά σπιτάκια της— 
όσα γλύτωσαν από τό κύμα τού 
μοντερνισμού —μέ τις τοξοτές αυ
λόπορτες κα ί. τις πλακόστρωτες 
αύλές, όπως καί κείνα τά σκαρφα
λωμένα ώς τούς ίσκιους τοΰ κά
στρου μέ τά λουλουδιασμένα χαγιά
τια τους, πού σκορπούν εύωδιές 
ματζουράνας καί βασιλικού.

'Ωραιότερα ακόμα καί τά παλιά 
της άρχοντικά μέ τις τόσες μακρι
νές καί κοντινές αναμνήσεις τους, 
τού μαχητή τής ορθοδοξίας 'Αγίου 
Ρηγίνου της, έπισκόπου Σκοπέλου, 
τών καπετάνιων καί πολεμιστών

της, των πνευματικών ανθρώπων 
της, επιστημόνων, πολιτικών, ποι
ητών, καλλιτεχνών καί τραγουδι
στών της, γιά τούς οποίους θά χρει
άζονταν ιδιαίτερες σελίδες καί γιά 
άπλή άκόμα απαρίθμηση τών ονο
μάτων τους.

’Αλλά μπορεί καί νά σβήσουν κι 
έξαφανιστοΰν όλα της τά ώραΐα καί 
φανταχτερά χρυσοστέφανα, αν τοΰ 
έπισκέπτη ή μνήμη καί ή φαντασία 
τύχει νά είναι λιγοστή κι άδύναμη 
ή ή αισθητική του καλλιέργεια 
ανικανοποίητη καί πολύ άπαιτητι- 
κή κι άν τύχει, όπως είπαμε, νά μή 
προχωρήσει τήν περιήγησή του 
ώς τις πηγές τής Έρκυνας.

’Αντίθετα, σάν έρθει ώς έδώ, ή 
θέα τους θά τοΰ πλημμυρίσει τήν 
ψυχή μέ εύφροσύνη καί θά νοιώ
σει ότι έδώ κρύβεται ή καρδιά τής 
Λειβαδιάς καί ότι άπ’ έδώ ξεκινά 
καί τό ιδιαίτερο χρώμα της καί ή 
ζωή της καί ή γοητεία της.

Σήμερα βέβαια δέν υπάρχουν τό 
ιερό άλσος καί οί ναοί, ούτε τό μαν
τείο καί τά μνημεία μέ τά άγάλμα- 
τα τοΰ Δαίδαλου καί τοΰ Πραξιτέ
λη, πού μάς περιγράφει ό Παυσα
νίας στά Βοιωτικά του. Οί αιώνες, 
καθώς κύλησαν, τά έξαφάνισαν δ-

Ή  αξεπέραστη ομορφιά τής νερομάνας 
πού ποτίζει τον Βοιωτικό κάμπο και ξε
κουράζει τον έπισκέπτη άπο τά πανάρχαια 
χρόνια μέχρι σήμερα.

λα κι ελάχιστα λείψανα σώζονται, 
άλλα συγκεντρωμένα σέ ξωκκλήσι 
πάνω άπό τις πηγές κι άλλα στό 
μουσείο τής Χαιρώνειας, καί μόνο 
ένα άνάλαφρο πέπλο μυστηρίου 
λικνίζεται πάνω άπό τον αρχαίο 
τους χώρο.

"Ομως ή φύση διατηρεί τόν πα
λιό χαρακτήρα καί τή φυσιογνω
μία της. Παραμένει αγέραστη κι 
άπείραχτη άπ’ τούς αιώνες καί τούς 
κατά καιρούς κατακτητές κι εξα
κολουθεί νά χαρίζει τήν αναλλοίω
τη νεανική της ομορφιά. Τό στρω
μένο μέ ροδοδάφνες, κισσούς καί 
λυγαριές φαράγγι τοΰ Ξηριά μέ τ’ 
άγριοπούλια νά βγάζουν τούς παρά
ξενους κρωγμούς τους στις απρό
σιτες πλευρές τών γκριζοκόκκινων 
βράχων, συνεχίζει νά προκαλεΐ 
δέος καί τά σμαράγδινα νερά τής 
"Ερκυνας αδιάκοπα, όπως καί στά 
πανάρχαια χρόνια, άναβλύζουν ά
πό τά στήθια τοΰ βράχου κι έξακο- 
λουθητικά κυλοΰν καί φλυαροΰν
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κάτω άπό τά βαθύσκιωτα γιγαντό- 
κορμα πλατάνια, τις κλαίουσες καί 
τά πολυτρίχια διηγώντας τά περα
σμένα μεγαλεία.

Γεμάτος ποίηση καί άβρότητα 
είναι ό μύθος, πού έπλασε γιά τή 
γέννηση τοΰ ποταμού ή φαντασία 
των άρχαίων προγόνων. Λέει ότι ή 
"Ερκυνα, πριν γίνει ποτάμι, ήταν 
μιά όμορφη παρθένα, κόρη τοΰ μυ
θικού αρχιτέκτονα καί ιδρυτή τοΰ 
γνωστού στό πανελλήνιο μαντείου, 
τοΰ Τροφωνίου. Κάποτε στά χρό
νια εκείνα των παραμυθιών έπαιξε 
έδώ κοντά στήν πατρική της κατοι
κία μέ μιά άλλη έπίσης χαριτωμέ
νη νύφη, τήν Περσεφόνη, κόρη 
αυτή τής θεάς τής γεωργίας Δή
μητρας. Κρατούσαν μιά χήνα κι’ 
έτρεχαν χαρούμενες, μά έπάνω 
στά τρεχάματα, τά χέλια καί τά 
ξεφωνητά τοΰ παιγνιδιού, τούς ξέ- 
φυγε ή χήνα άπό τά χέρια τους. 
Πέταξε σέ μιά παρακείμενη σπη
λιά καί κρύφτηκε. Έτρεξε τότε ή 
νύφη "Ερκυνα, μπήκε στή σπηλιά 
καί μετακίνησε μιά πέτρα, γιά νά 
πιάσει τή χήνα, μά ευθύς άνάβλυ- 
σαν τά νερά ολοκλήρου ποταμού 
στον όποιο μεταμορφώθηκε ή κόρη, 
(Παυσ. 9.39).

Τά νερά άπό τότε , σχηματίζον
τας μιά γραφική άρυτίδωτη μικρο- 
λιμνούλα στήν αρχή, τρέχουν χα
ρούμενα πάνω σέ βελουδοπράσινες 
πέτρες τής κοίτης τους, κατρακυ
λούν σέ μικροκαταράχτες σκορπί
ζοντας άσημένιους άφρούς, χωρί
ζονται γιά νά κινήσουν άλευρόμυ- 
λους καί νεροτριβές κι’ ένώνονται 
πιό κάτω πάλι, γιά νά καθρεφτί
σουν παιχνιδιάρικες μακρόσυρτες 
σιλουέτες σπιτιών καί τρεμόσβη- 
στα κομμάτια γαλάζιου ούρανοΰ. 
Κι’ υστέρα—ύστερα βιαστικά κι’ 
ανήσυχα τρέχουν-τρέχουν μ’ άφρο- 
στόλιστα μικροκυματάκια κάτω 
άπό καμάρες γεφυριών καί πλάι σέ 
αύλές σπιτιών ώσπου, βγαίνουν 
άπό τήν πόλη.

"Ερκυνα καί Περσεφόνη—νερό 
καί έδαφος—άδερφωμένες πάντα 
κάνουν τις όχθες νά πρασινίζουν, 
τούς κήπους ν’ ανθοβολούν καί τον 
κάμπο τής Λειβαδιάς νά καρποφο- 
ρεΐ.Μέ τήν πατρική καί μητρική κα
θοδήγηση τοΰ Τροφωνίου καί τής 
Δήμητρας έξακολουθητικά προ
σπαθούν νά ξεδιαλύνουν καί τώρα 
άκόμη τις αξεδιάλυτες απορίες τής 
ζωής καί προπαντός τις οικονομι
κές δυσκολίες τών καλλιεργητών 
τής ευλογημένης, αλλά καί δύστρω- 
πης πολλές φορές γής τους.

Καί ήταν κι’ είναι άκαταπόνητοι 
λάτρες τους οί γεωργοί τής Λειβα
διάς. Ό  μακαρίτης Λυκούδης, πού 
γνώρισε τούς παλιούς άπό κοντά, 
έγραφε κάποτε: «Συνήθως ή γή ή 
αχάριστος καί ξηρά προκαλεί τόν 
πόνο, τήν στοργήν, τόν ιδρώτα τοΰ 
γεωργού- ή φιλόστοργος καί δαψι
λής τρέφει τήν νάρκην καί τήν 
ραστώνην. ’Εδώ τά πράγματα συμ
βαίνουν άντιθέτως. Δέν υπάρχει 
φιλεργότερος κόσμος».

Ζώντας όμως σ’ ένα κλίμα πα- 
λιότερα, (πού ή Κωπαΐδα ήταν 
λίμνη), άνθυγιεινό, έπρεπε νά δια- 
τρέφονται καλά, γιά ν’ άνθέξουν 
στό μόχθο, πού άπαιτεΐ ή καλλιέρ
γεια προπαντός τής βαμβακιάς- 
γι’ αυτό κι’ έγιναν μεγάλοι γα- 
στρολάτρες. "Αν οί Άρτινοί θυσία
σαν τή γυναίκα τοΰ πρωτομάστορα 
γιά νά θεμελιώσουν τό όμορφο 
γεφύρι τους, έδώ οί κάτοικοι τής 
Λειβαδιάς ξεθεμέλιωσαν ένα άλλο

τητα τουλάχιστο τών Βοιωτών καί 
δέν θά ’χε εκτεθεί τόσο ανεπανόρ
θωτα μέ τή ρηχή του θεωρία.

’Αλλά, γιά νά ξαναγυρίσομε στις 
πηγές, πρέπει νά μνημονεύσομε, 
ότι μερικοί, πού άσχολήθηκαν μέ 
τό μαντείο τοΰ Τροφωνίου κι’ έγρα
ψαν καί γιά τις πηγές τής Έρκυνας. 
(Εύστ. Γατσάς «Ειδήσεις εκ τοΰ 
Τροφωνίου» σελ. 17, Δ. Παπαθανα
σίου «τό Τροφώνιο μαντείο» σελ. 
27 καί Ά ν . Διαμαντόπουλος «Τρο
φώνιο "Ερκυνα—Λεβάδεια» σελ. 62), 
παραδέχονται ότι σάν πηγή τής Έ ρ
κυνας πρέπει νά θεωρηθεί ή σημε
ρινή πηγή «Κρύα», (βρίσκεται δε
ξιά στόν άνερχόμενο), γιατί μόνο 
αύτή έχει πρός τό μέρος της σπη
λιές, (μιά λαξευμένη στό βράχο καί 
μιά μικρότερη φυσική παρέκει μέ 
τις λέξεις ΕΥ ΒΟΥΛΟΥ χαραγμέ
νες στήν είσοδό της), καί, ότι ή δεύ
τερη πηγή, ή σημερινή «Χλιά», 
πού βρίσκεται απέναντι τής πρώ-

μάς λέει ή παράδοση-γιά νά πιά- 
σουν ένα..καβούρι, πού τό θεωρού
σαν απαραίτητο στοιχείο γιά τις 
σπονδές τους στό Βάκχο.

"Αν έπισκεφτοΰμε τις ψησταριές 
τής Ταμπάχνας, (μιάς πλατείας τής 
Λειβαδιάς), καί δοκιμάσουμε τά 
πικάντικα κοντοσούβλια της κι’ αν 
θυμηθούμε τά σχόλια τών κλασι
κών καί ιδίως τοΰ ’Αριστοφάνη γιά 
τή γαστρολατρεία τών Βοιωτών κι’ 
αν τέλος ρίξουμε καί μιά ματιά στό 
(χαραγμένο σ’ ένα Βοιωτικό κάν
θαρο τοΰ 6ου π.χ. αιώνα), σκίτσο, 
πού παραθέτομε, θά πειστούμε γιά 
«τοΰ λόγου τό αληθές». Είμαστε βέ
βαιοι, ότι ό Φαλμεράϊερ, άν έγνώ- 
ριζε τήν πατροπαράδοτη τούτη 
σπληναντεροφαγία καί κοκορε- 
τσοφαγία, πού πανομοιότυπα συνε
χίζεται δέν θά σκεφτόταν κάν νά 
άμφισβητήσει τήν έθνική γνησιό

της, είναι έκείνη, γιά τήν όποια ό 
περιηγητής Παυσανίας στά Βοιω- 
τικά του γράφει: «Κορωνείας δέ 
σταδίους ώς τεσσαράκοντα όρος 
απέχει Λιβήθριον αγάλματα δέ εν 
αΰτώ Μουσών τε καί Νυμφών έπί- 
κλησίν έστι Λιβηθρίων καί πηγαί, 
τήν μέν Λιβηθριάδα όνομάζουσιν, 
ή δέ έτέρα Πέτρα γυναικός μαστοΐς 
είσίν είκασμέναι, καί όμοιον γάλα- 
κτι ύδωρ άπ’ αυτών άνεισιν», (34,3). 
Καί στηρίζουν τή γνώμη τους, ότι 
ή παραπάνω περιγραφή τοΰ Παυ
σανία άφορά τήν πηγή «Χλιά», στό 
ότι μπροστά της υπάρχει μισοχω- 
μένος βράχος μέ μαστοειδή, κατά 
τή γνώμη τους, μορφή, πού έχει 
στή ράχη του δυό πελεκημένα 
βάθρα άγαλμάτων, (φαίνονται σάν 
δυό τετραγωνικές λεκανίτσες) καί 
στό ότι τά νερά της παρουσιάζουν 
υπόλευκο κάπως χρώμα άπό τις
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πολυάριθμες μικροφυσαλίδες, πού 
φέρνουν στην άνάβλυσή τους.

"Ομως τό κείμενο αυτό τοΰ Παυ
σανία είναι άκαθόριστο καί δεν 
βρίσκεται στό κεφάλαιο πού μιλά 
γιά τή Λειβαδιά, τό μαντείο καί τήν 
"Ερκυνα. Γι’ αύτό κι’ ό ισχυρισμός 
αύτός χαρακτηρίστηκε από τούς 
πολλούς, πώς δέν άνταποκρίνεται 
στήν πραγματικότητα καί δτι τό 
υπερκείμενο βουνό είναι τό Λα- 
φύστιο καί όχι τό Λιβήθριο. Τό 
Λιβήθριο άποφάνθηκαν, είναι ήΜε- 
γάλη Λούτσα, πού βρίσκεται άνάμε- 
σα στό Λαφύστιο καί στήν ψηλότε
ρη κορυφή τοΰ Έλικώνα, τήν 
Παλιοβούνα καί δτι οί πηγές«Χλιά» 
καί Κρύα είναι οί πηγές Λήθης καί 

Μνημοσύνης, πού αναφέρει στό 
κεφάλαιο 37 τών Βοιωτικών του 
ό παλιός βιογράφος.

Τά νερά τής "Ερκυνας μέ τήν 
έξαγνιστήρια δύναμή τους—λού
ζονταν σ’ αύτά όπως είπαμε, καί

καθαρίζονταν ψυχοσωματικά οί 
πιστοί προτού νά μαντευτούν δπως 
στήν Κασταλία τών Δελφών, στήν 
ιερή πηγή τοΰ Άμφιαράου καί άλ
λου—τά νερά τής "Ερκυνας, έπα- 
ναλαμβάνομε, δέν τράβηξαν μόνο 
τούς άρχαίους, πού έρχονταν ώς 
έδώ, γιά νά ακροαστούν τ*ή σωτή- 
ρα μαντεύτρα λαλιά τους καί ξεδια
λύνουν τά άξεδιάλυτα τής ζωής. 
Τά νερά τής "Ερκυνας έξακολου- 
θητικά έλκουν καί συγκινοϋν κα 
τούς συγχρόνους, ξένους καί ντό
πιους, πού καθημερινά καταφθά
νουν, γιά νά τά θαυμάσουν.

Σέ μαγικούς πίνακες τ’ άποθανά- 
τισε ό αιωνόβιος ζωγράφος, άγα- 
πητό τέκνο τής Λειβαδιάς, Θεό
δωρος Λαζαρής καί μέ θαυμάστους 
λυρικούς τόνους τά τραγούδησε 
ή λύρα τοΰ Κωστή Παλαμά στή 
«φλογέρα τοΰ Βασιλιά». "Οταν στή

θριαμβευτική πορεία γιά τήν ’Ακρό
πολη τής ’Αθήνας, φθάνει τόν αύτο 
κράτορα Βουλγαροκτόνο «στόν 
καλόστρωτο τής Λειβαδιάς τόν 
κάμπο» καί βλέπει τά νερά τής 
"Ερκυνας, ξεσπά ό μεγάλος βάρ
δος σέ άπανωτά θαυμαστικά καί 
όραματισμούς.

«Ώ  νερομάνες, πηγές, ώ άνά- 
βρες, ώ βρυσούλες 

εϊσαστε εσείς οί έξωτικές κι* 
έσεΐς οί άμαδρυάδες... 

Πάντα ωραίες, όμοια πασίχαρες 
καί δροσοδότρες πάντα...» 

Σήμεραοί νεώτεροι προσκυνητές 
δέν περν οΰν τις δοκιμασίες τών 
παλιών θρησκευομένων. "Εμειναν 
έκεϊνοι πολλές φορές σ’ δλη τους 
τή ζωή δύσθυμοι καί «ούκέτι γελάν 
έδύναντο». "Ενας μάλιστα μεγαλώ
νυμος άπ’ αύτούς , ό πάμπλουτος 
Παρμενίσκος όΜεταποντΐνος, γρά
φει ό Άθήναιος, (14,614α), ανα
γκάστηκε νά καταφύγει στούς Δελ

Χαρακτηριστικά κομμάτια τής σύγχρο
νης Λειβαδιάς, μια πόλης γεμάτης ζωντά
νια και δημιουργικότητα.

φούς, γιά ν’ άπαλλαγεΐ άπό τή χρό
νια μελαγχολία, πού τόν έπιασε 
Κι’ ή Πυθία τοΰ άπάντησε:
«Εΐρη μ’ άμφί γέλωτος, άμείλιχε 

μιλιχίοιο
δώσει σοι μήτηρ οίκοι- τήν 

έξοχα τΐε» . .  .
(’Αμείλικτε, μειλίχιε, σοΰ άναγ- 

γέλλω δτι δυό γέλω
τες

θά σοΰ δώσει ή μητέρα στό 
σπίτι, γι’ αύτό έξοχα

τίμησέ την).
Κι’ έπέστρεψε στό σπίτι του καί 

στή μητέρα του ό Παρμενίσκος μέ 
τήν έλπίδα, δτι θά εΰρισκε τό χα
μένο γέλιο του, μά μάταια περίμενε.

Εύτυχώς δμως , πού ΰστερ’ άπό 
χρόνια, ταξίδεψε στή Δήλο, (στό 
σπίτι τής μητέρας του ’Απόλλωνα 
Λητούς). Τότε συνεχίζει ό ’Αθη
ναίος: «θαυμάζων πάντα τά κατά 
τήν νήσον ήλθε καί εις τό Λητώον, 
νομίζων τής ’Απόλλωνος μητρός 
άγαλμα τι θεωρήσειν άξιόλογον. 
ίδών δι’ αύτό ξύλον δν άμορφον 
παραδόξως έγέλασεν καί τόν τοΰ 
θεοΰ χρησμόν συμβάλλων καί τής 
αρρώστιας άπαλλαγείς, μεγαλωστί 
τήν θεόν έτίμησεν».

Τούς σημερινούς δμως έπισκέ- 
πτες, έπαναλαμβάνομε, δέν τούς 
συνοδεύει ό φόβος καί ό τρόπος ό 
παλιός. Κάθε άλλο. Σήμερα καθώς 
άπομακρύνονται άπό τις πηγές τής 
"Ερκυνας κι’ άφήνουν πίσω τους 
τό άγριο φαράγγι τοΰ Ξηριά, τό 
μυστηριακό χώρο τοΰ μαντείου 
καί τό έπιβλητικό κάστρο τών ξέ
νων άντρειωμάνων, πού μέ άφθονη 
δόξα τό σκέπασαν οί αγώνες τοΰ 
Διάκου άκοΰνε μόνο μικροψίθυ- 
ρους. "Αλλοι λένε, πώς είναι τό 
θρόισμα, πού δημιουργεί ό άέρας 
τοΰ Ξηριά, καθώς περνά στά φυλ
λώματα τών δένδρων κι’ άλλοι νο
μίζουν, πώς είναι κρυοφομιλήματα 
τών Μουσών κι ή φόρμιγγα τοΰ 
Πάνα, πού συνοδεύουν τό Διόνυσο, 
καθώς κισσοστεφανωμένος, ξε- 
τραχηλισμένος καί μισομεθυσμέ- 
νος άπό τά Άγριώνια τοΰ Ό ρχο- 
μενοΰ, περνά άπ’ έδώ, γιά ν’ ανεβεί 
στά ψηλώματα τοΰ Έλικώνα ή τοΰ 
Παρνασσοΰ. Μά δέν άποκλείετα 
νά είναι καί ιστορικοί άντίλαλοι 
άπό τά περασμένα, πού μέ μουσική 
υπόκρουση τούς παφλασμούς τής 
"Ερκυνας φθάνουν στ’ αυτιά τους, 
γιά νά τούς θυμίσουν τά παλιά με
γαλεία τής ένδοξης πόλης καί νά 
τούς γεμίσουν τήν ψυχή μέ χαρά 
καί περηφάνια.

’Αληθινά, φεύγοντας άπό τή Λει
βαδιά οί έπισκέπτες της σήμερα, 
δέν αποκομίζουν μόνο εικόνες άπό 
τά βαρύτιμα στολίδια τών πηγών 
της καί δέν νοιώθουν εύφρόσυνα 
μόνο άπό τις μακρυνές καί κοντι
νές μνήμες τοΰ τόπου της, άλλά κι’ 
άπό τήν έγκάρδια φιλοξενία τών 
κατοίκων της κι’ ακόμα άπό εύω- 
διασμούς, πού σκορπά «τής άγά- 
πης τό βοτάνι», πού κι’ αύτό, χάρη 
στά νερά τής "Ερκυνας, κατά τό 
δημοτικό τραγούδι:

«Κάθε τόπος δέν τό κάνει, κάθε 
γής δέν τό πετάει, 
μόν τής Λειβαδιάς ό τόπος... καί 

τής δμορφης ό κόρφος».
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Η Χ Π Ρ Π
κ π ι
Ο ΣΥΓΧΡΟ

ΝΟΣ

Έ χει ό σύγχρονος άνθρωπος 
χαρά ;

Νά ένα έρώτημα πού δέν θά πό 
περίμενε ίσως ό άνθρωπος πού ζη 
στην έποχή μας. Γιατί, δπως φαί
νεται τουλάχιστο, ή προσοχή του 
είναι στραμμένη σε ώρισμένους 
στόχους πού θεωρούνται από την 
πλειονότητα σάν επιτυχία στή ζωή 
καί όσο, έπομένως, τούς πλησιά
ζει, τόσο νομίζει πώς θά αισθάνεται 
καί περισσότερη ικανοποίηση. Οί 
στόχοι του αυτοί περιορίζονται 
άποκλειστικά στις υλικές καί σω
ματικές άπολαύσεις, στήν ευμά
ρεια, στήν καλοπέραση, στο σέξ 
καί στά κομφόρ πού προσφέρει ή 
σύγχρονη τεχνική. Παράλληλα, 
στήν κοινωνική θέση καί προβολή.

Αύτή ή νοοτροπία τής υλικής 
έπιτυχίας πού ξεκινάει συνήθως 
άπό τήν μικρή ήλικία έχει καθιε- 
ρωθή σάν νοοτροπία ρεύματος.

Γ ράψε ι :
ό κ. Ά λ έ ξ .  Φ ρ ά γ κ ο ς

Καί είναι μάλιστα μεγάλη τού ρεύ
ματος ή δύναμη. Μπορούμε, σας 
λένε, νά πάμε εμείς κόντρα στό 
ρεύμα; Έτσι κάθε νέο σύνθημα 
πού προβάλλεται άπό τή μάζα σάν 
κοινωνικό φιγουρίνι, καθιερώνεται 
καί ακολουθείται πιά σάν ταμπού. 
Μέ τον τρόπο όμως αυτό ό μον
τέρνος άνθρωπος, ενώ λέει πώς 
θέλει νά γκρεμίσει τά παληά τα
μπού γιά νά αίσθανθή τάχα ελεύ
θερος, υποδουλώνεται, χωρίς νά 
τό υποπτεύεται κάν, σέ νέα πού τά 
καθιερώνει ή μάζα.

’Αλλά καί άν τόν σύγχρονο 
άνθρωπο φαίνεται σάν νά μή τόν 
άπασχολεΐ τό έρώτημα πού θέσαμε 
παραπάνω, αυτό δέν σημαίνει πώς 
δέν υπάρχει καί τό έρώτημα, πού 
ζητάει μάλιστα μιά τίμια σωστή 
άπάντηση.

Καί γιά νά άπαντήσουμε στό 
έρώτημα αύτό πρέπει πρώτα νά 
συνεννοηθούμε στό τί έννοοΰμε, 
μέ τόν όρο χαρά. Ή  άπάντηση σ’ 
αύτό δέν μπορεί νά έχει, βέβαια, 
τόν τύπο ένός όρισμοΰ. Δέν θά 
είναι γι’ αυτό άμεση. Θά δοθή στή 
συνέχεια τού άρθρου αύτοΰ, έπειτα 
άπό μιά βαθύτερη κάπως άνάλυση 
τού θέματος. 'Οπωσδήποτε, μπο
ρούμε άπό τώρα νά πούμε ότι ή 
έννοια τής χαράς έχει μιά διαφο
ροποίηση, μιά κλιμάκωση θά λέ
γαμε. 'Υπάρχει, δηλαδή, ή έπιπό- 
λαιη καί έπιφανειακή χαρά. ’Υπάρ
χει όμως καί ή βαθύτερη. Υπάρχει



ή πρόσκαιρη καί φευγαλέα. 'Υπάρ
χει όμως καί ή μονιμώτερη. Αύτή 
πάντως ή βαθύτερη καί μονιμώτερη 
χαρά, μοιάζει μέ καρπό δέντρου 
πού έχει τις βαθειές του ρίζες μέσα 
στό βάθος τής άνθρωπίνης ύποστά- 
σεως. Μέ αύτή λοιπόν τήν έννοια, 
είναι ό σημερινός άνθρωπος πρα
γματικά χαρούμενος, ή μήπως όλη 
αύτή ή ευμάρεια καί τά κομφόρ 
πού μέ τόση έπιμονή, καί θυσίες 
ακόμη, έπιδιώκει, αποτελούν άπλώς 
μάταιη καί αγχώδη άναζήτηση 
μιας όάσεως μέσα στην έρημο τής 
ζωής, καί τό μόνο πού επιτυγχάνει 
είναι οί γνωστές έκεΐνες ψευδαι
σθήσεις των οδοιπόρων τής ερή
μου; Μήπως, όλες αύτές οί υλικές 
άνέσεις σάν αποκλειστικός στόχος 
τού σύγχρονου ανθρώπου, είναι 
άπλώς ύποκατάστατα τής χαράς 
καί ξεγελούνε ;

Ή  σύγχρονη έμπειρία, εύτυχώς 
ή δυστυχώς, μάς κάνει σ’ αύτό 
εύκολη τήν απάντηση. Γιατί αν ή 
εύμάρεια έδινε τήν άληθινή χαρά, 
έπρεπε τότε στά πλουσιώτερα κρά
τη καί στούς πλουσιώτερους αν
θρώπους νά ύπάρχει ή χαρά. Ή  
σύγχρονη όμως πραγματικότητα 
έρχεται νά έπιβεβαιώσει τό αντί
θετο. Οί χώρες τής εύμαρείας, 
όπως λ.χ. οί Σκανδιναυϊκές, έχουν 
τόν μεγαλύτερο αριθμό αύτοκτο- 
νιών. Γιά τό θέμα τώρα τής χαράς 
τών πλουσίων, αρκεί νά ύπενθυμί- 
σωμε κάτι πού είχε πή ένας προ- 
σφάτως άποθανών Έ λλην Κροΐ- 
σος : « Ά ν  ένας νομίζει ότι ένας 
πλούσιος είναι εύτυχής, αύτό ση
μαίνει ότι δέν υπήρξε ποτέ πλού
σιος!».

’Αλλά καί ή τεράστια επέκταση 
τών ψυχασθενειών σέ όλο τόν κό
σμο καί πρό πάντων τό ιστορικά 
πρωτοφανές σέ έκταση φαινόμενο 
τής διαδόσεως τών ναρκωτικών, 
τί άλλο μαρτυρούν παρά μιά ύπο- 
συνείδητη μέν, άλλά μάταιη άνα
ζήτηση άπό τό σύγχρονο άνθρωπο 
τού χαμένου παραδείσου τής χα
ράς; Επομένως μπορούμε νά πούμε 
άπό τώρα πώς, κατά τή γνώμη μας, 
ό σύγχρονος άνθρωπος μπορεί νά 
έχει άνέσεις, νά έχει κομφόρ, νά 
έχει μικρές ή μεγάλες ικανοποιή
σεις τού «έγώ» του, χαρούμενος 
όμως, μέ τή βαθειά έννοια τού 
όρου, δέν είναι.

’Αλλά στό σημείο αύτό έρχεται 
σάν φυσική συνέχεια ένα άλλο 
έρώτημα: Γιατί ό σύγχρονος άν
θρωπος, μέ όλη τήν εύμάρεια καί 
τά κομφόρ τού τεχνικού πολιτι

σμού, δέν βρήκε τή χαρά; τί 
φταίει, τί είναι κείνο πού τόν ώδή- 
γησε σ’ αύτή τήν άποτυχία ;

Μιά προσεκτικώτερη ματιά καί 
βαθύτερη ένατένιση τού θέματος 
θά έδειχνε πώς στή μάταιη αύτή 
άναζήτηση τής χαράς άπό τό σύγ
χρονο άνθρωπο, ύπάρχει ένα «πρώ
τον ψεύδος», ένα πρώτο λάθος. Τό 
λάθος νά θεωρήσει πώς ή ύπαρξή 
του περιορίζεται μόνο στό στομάχι 
του καί τά ένστικτά του. Καί, άρα, 
όσο περισσότερο ικανοποιούνται 
αύτά, τόσο καί θά αισθάνεται πιό 
χαρούμενος.

’Αλλά αύτό, όπως αποδείχθηκε 
πιά στήν πράξη, άποτελεΐ άπλώς 
μιά φαντασίωση χαράς, άφοΰ ξε
κινάει άπό μιά λαθεμένη αφετηρία: 
Τή μονομερή καί ψεύτικη αντίληψη 
ότι ό άνθρωπος, είναι μόνο ή ύλική 
του ύπόσταση. ’Αγνόησε τό πνεύμα, 
τήν πνευματική του ύπαρξη. Καί 
σημάδεψε έτσι λάθος τό στόχο τής 
εύτυχίας του. Γι’ αύτό έχασε καί 
στό μεγάλο παιχνίδι τής χαράς. 
Γιατί ή χαρά έχει τή φυσική της 
θέση μέσα στό πνεύμα, μέσα στήν 
άνθρώπινη προσωπικότητα.

Καί οί περασμένες γενεές πού 
δέν είχαν τή σημερινή ώμή ύλιστι- 
κή νοοτροπία, είχαν αύτές χαρά; 
Νά ένα έρώτημα—άντίλογος, πού 
θά πρόβαλλε ίσως ένας αναγνώστης. 
Ή  άπάντηση στόν αντίλογο αύτό 
θέλει, βέβαια μιά είδικώτερη άνά- 
πτυξη. ’Εδώ σημειώνομε πώς στήν 
πανύψηλη σκάλα τής χαράς, οί 
περασμέιες γενεές μπρρεΐ νά βρί
σκονταν στά πρώτα σκαλοπάτια. 
Δέν έφθασαν όμως ποτέ, ούτε δια- 
νοήθηκαν ότι θά έφθανε ό σημε
ρινός άνθρωπος στά φοβερά υπό
γεια τών σημερινών ψευτοπαρα
δείσων τών ναρκωτικών. Στις πε
ρασμένες γενεές, άλλά καί στήν 
αμέσως παλαιότερη γενηά πού ζή 
άκόμη, ό χασικλής ήταν τό ελεεινό 
καί άξιολύπητο κατακάθι τής κοι
νωνίας. Σήμερα, έγέμισε ή Εύρώ- 
πη καί ή ’Αμερική άπό χασικλή- 
δες, όπου καί σέ σαλόνια άκόμη 
προσφέρεται πλέον ελεύθερα τό 
χασίς, όπως περίπου τό άπεριτίφ! 
Βέβαια, οί εύκαιρίες ψυχαγωγίας 
τότε γιά τόν έργαζόμενο κόσμο 
ήταν πιό σπάνιες. Γιά νά άφήσουμε 
τήν παληά έποχή όπου ϊσχυε γιά 
τόν έργάτη τό όριο λιμοκτονίας, 
καί στή μετέπειτα όμως περίοδο 
μέχρι τού τελευταίου πολέμου τά 
έργατικά ήμερομίσθια ήταν πολύ 
χαμηλά γιά νά περισσεύει άπό τό 
οικογενειακό βαλάντιο καί γιά

συχνή ψυχαγωγία. Ή  τεράστια 
όμως βιομηχανική άνάπτυξη σέ 
συνδυασμό μέ τήν άλματώδη τεχνι
κή πρόοδο τών τελευταίων δεκαε
τιών, έφερε αύξηση τών ήμερομι- 
σθίων, τήν εύμάρεια καί έπομένως 
τή δυνατότητα άποκτήσεως τών 
νέων κομφόρ τής τεχνικής προό
δου, πού ούτε νά τά φαντασθή μπο
ρούσε ό άνθρωπος καί τής αμέσως 
προηγουμένης γενηάς. ’Αλλά αύτή 
ή άπόκτηση τών κομφόρ καί τής 
εύμαρείας θεωρήθηκε πανάκεια. 
Καί αύτό ήταν, όπως είπαμε, τό 
βασικό λάθος.

Έπομένως μπορούμε νά πούμε, 
συνοψίζοντας, πώς τή βάση γιά 
τή σωστή αντιμετώπιση τού προ
βλήματος τής χαράς άποτελεΐ ή 
θεμελιακή παραδοχή τής άλήθειας, 
ότι ό άνθρωπος δέν είναι μόνον 
τόσα κιλά κρέας ή μόνον αύτό πού 
τρώει, όπως έλεγε κάποτε ό ξεχα
σμένος πιά Φόϋερμπαχ, άλλά είναι 
καί πνευματική ύπερυλική, προ
σωπικότητα. Ά ν  δέν ξεκινήσουμε 
άπ’ αύτή τή βασική παραδοχή, 
θά είναι σάν νά περιπλανιώμαστε 
άδικα σέ άπέραντη έρημο. Τή 
«Χαναάν» τής χαράς δέν θά τή 
βρούμε ποτέ. Ά μα  όμως δεχθούμε 
τήν ύπερυλική άνθρώπινη προσω
πικότητα, τότε έρχονται πιά σάν 
άλυσίδα οί συνέπειες.

Καί πρώτη συνέπεια είναι, ότι 
ή χαρά είναι ένα πνευματικό γε
γονός, πού έχει δηλαδή τήν έδρα 
της στό βάθος τής άνθρωπίνης 
ύποστάσεως. Καί αύτό τό άδυτο 
δέν έχει τήν ολιγάρκεια πού ίσως 
φανταζόμαστε, ούτε μπορεί νά αί- 
σθανθή τή μόνιμη καί βαθειά ικα
νοποίηση μόνο άπό τό βολάν ή 
τήν καλοφαγία. Ό χ ι, φυσικά, ότι 
αύτά δέν έχουν τή θέση καί χρησι- 
μότητά τους. Ά λλά δέν άποτελοΰν 
«τή μόνη ικανή καί άναγκαία συν
θήκη», όπως λέμε στά μαθημα
τικά, γιά νά έξασφαλίσουν μιά 
μόνιμη καί βαθύτερη εύτυχία. Γι’ 
αύτή τήν εύτυχία ούσιώδη ρόλο 
παίζει ή άνθρώπινη συνείδηση. 
"Οταν ή συνείδηση αύτή είναι 
ικανοποιημένη, τότε ό άνθρωπος 
έχει τήν έσωτερική ειρήνη, τήν 
«εΰροια» τών άρχαίων, πού είναι 
τό ύπόβαθρο τής χαράς.

Αύτά όλα προϋποθέτουν, φυσικά, 
σωστό κοσμοθεωριακό προσανα
τολισμό, πού δίνει τήν δυνατότητα 
στόν άνθρωπο νά πορεύεται μέ 
επίγνωση τό δρόμο τής ζωής του, 
έχοντας τήν κατάλληλη πυξίδα 
καί τά άπαραίτητα κριτήρια στή
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συνείδησή του μέ τά όποια θά 
έλέγχει κάθε τόσο τήν πορεία του 
κάνοντας συγχρόνως αυτοκριτική. 
Γιατί, όπως πολύ σωστά έχει λεχθή, 
άνθρωπος λέγεται τό όν πού κάνει 
αυτοκριτική. Καί αύτή ή αυτοκρι
τική λείπει άπό τό σύγχρονο άν
θρωπο, γι’ αύτό ό άνθρωπος φέ
ρεται άπό τό έκάστοτε ρεύμα σάν 
τό κούτσουρο πού βρίσκεται μέσα 
στό ορμητικό ποτάμι.

Αυτή ή ενσυνείδητη πορεία όδη- 
γεΐ στήν άρτίωση τής άνθρωπίνης 
προσωπικότητος. Καί στοιχείο, αλ
λά καί καρπός τής άρτιώσεως αυ
τής είναι ή χαρά. Στό σημείο 
όμως αυτό πρέπει νά προσέξωμε 
ιδιαιτέρως καί νά θυμηθούμε τις 
άξιες τού πολιτισμού. "Ολες οί 
άξιες τού πολιτισμού μαζί, συνθέ
τουν τον πολιτισμό. Μόνες δέν 
μπορούν νά έπιζήσουν. Βέβαια, ή 
άξια «άγιον» έχει τήν ήγετική 
θέση. ’Αλλά καί αύτή δέν μπορεί 
νά ζήσει σέ άπομόνωση άπό τις 
άλλες. Κάτι άνάλογο ισχύει καί 
γιά τήν άνθρώπινη προσωπικότη
τα. Τό πνεύμα καί οί πνευματικές 
άνάγκες έχουν τή βασική σημασία, 
μά πάντα σέ έναρμόνιση καί μέ τις 
σωματικές καί υλικές. Οί υλικές 
άνθρώπινες άνάγκες δέν θά άγνοη- 
θοΰν, άλλά θά ένταχθοΰν ίεραρχι- 
κά κάτω άπό τήν ήγεσία τού πνεύ

ματος. Αύτό μέ άλλα λόγια σημαί
νει πώς δέν θά άξιώσωμε άπό τόν 
σύγχρονο άνθρωπο, προκειμένου 
νά βρει τή χαρά, νά έγκαταλείψει 
τά άγαθά τής εύμαρείας καί τεχνι
κής προόδου γιά νά άσχοληθή, 
τάχα, μόνο μέ τό πνεύμα. ’Αλλά νά 
τά ιεραρχήσει, νά τούς δώσει τήν 
άληθινή άξια καί θέση στή ζωή, 
νά τά κυβερνήσει κάνοντάς τα 
όργανα τού πνεύματος καί όχι 
άφεντικά του. Μόνον έτσι θά γί
νουν, παράλληλα, όργανα καί στη
ρίγματα τής χαράς.

Καί γιά νά γίνει αύτό—είναι 
άνάγκη ό Χριστιανισμός σάν ήγε- 
τεική πιά έκπροσώπηση νά κάνει 
στό θέμα αύτό μιά ήγετική χειρο
νομία. Νά άναγνωρίσει δηλαδή 
πρώτα, ότι καί τό θέμα τής χαράς 
τό άντιμετώπισε μέχρι τώρα μέ 
λαθεμένο τρόπο, άλλοτε άποσπών- 
τας μεμονωμένα χωριά τής Γρα
φής (σάν τό «μακάριοι οί πενθοΰν- 
τες») καί άποσιωπώντας άλλα πολ
λά πού μιλάνε γιά χαρά (όπως τό 
«πάντοτε χαίρετε» «ΐνα ή χαρά 
έν ύμΐν μείνη» κ.λ.π.), άλλοτε πάλι, 
προβάλλοντας μέν τή χαρά, άλλά 
μέ τρόπο πού νά δείχνει ότι προορί
ζεται γιά τούς τελείους καί, άρα, 
είναι άνέφικτη, άφοΰ φυσικά, κα
νείς άνθρωπος δέν είναι τέλειος. 
Πάσχισε νά προβάλλει τόν άν

θρωπο πού κλαίει καί πενθεί συ
νεχώς τήν άμαρτωλότητά του, τόν 
φοβισμένο καί σκυθρπάζοντα άν
θρωπο. Τό Εύαγγέλιο έπαψε έτσι 
νά είναι τό χαρούμενο άναστάσιμο 
μήνυμα καί κατήντησε «δυσαγγέ- 
λιο», όπως είπε ό Νίτσε. Ά λλά  μέ 
τόν τρόπο αύτό ή χριστιανική έκ- 
προσώπιση σκότωσε τή χαρά μέσα 
στον άνθρωπο. ’Αποτέλεσμα: Έ χα
σε παράλληλα καί τήν έπαφή μαζί 
του. Γιατί ό άνθρωπος διψάει γιά 
χαρά. Καί άφοΰ ό Χριστιανισμός 
δέν τού τήν έδωσε, κατέφυγε μοι
ραία στά φτηνά υποκατάστατα πού 
άναφέραμε παραπάνω.

Άφοΰ γίνει αύτή ή ειλικρινής 
άναγνώριση, τότε μόνο θά μπορεί 
νά ξαναπάρει ό Χριστιανισμός 
στά χέρια του τά χαλινάρια τής 
χαράς άφοΰ πραγματικά είναι ό μό
νος πού μπορεί νά ξαναδώσει τή 
χαρά στό σημερινό βασανισμένο 
καί παραπαίοντα άνθρωπο. Γιατί 
μόνο αύτός μπορεί νά προσφέρει 
τή δύναμη τής Πίστεως πού είναι 
άπαραίτητη γιά νά ύπερνικήσει ό 
άνθρωπος τούς άνταγωνιστές τής 
χαράς πού είναι οί δοκιμασίες 
τής ζωής μεγάλες καί μικρές, 
άτομικές καί γενικώτερες, τό 
φυσικό καί ήθικό κακό πού ύπάρ- 
χει στον κόσμο. Μόνο ή χριστιανι
κή πίστη μπορεί νά δώσει τή δύ-
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ναμη στον άνθρωπο νά άντιμετω- 
πίζει νικηφόρα τις θύελλες τής 
ζωής ώστε νά μπορεί ό πιστός νά 
επαναλαμβάνει μέ τόν Παύλο τά 
λόγια έκεΐνα τού θριάμβου «άλλ’ 
έν πασι τούτοις ύπερνικώμεν διά 
τού άγαπήσαντος ή μας» καί έτσι 
νά ξαναβρίσκει τήν ειρήνη καί τή 
χαρά.

’Αλλά πρέπει, βέβαια ή χριστια
νοσύνη νά προχωρήσει μέ σύνεση 
καί άληθινή ταπείνωση. "Οχι 
μέ έξαλλοσύνες καί τή νοοτροπία 
τού παντογνώστου άλλά μέ τήν 
ταπείνωση τού μαθητου. Ό  Χρι
στιανισμός δέν είναι σύνολο άπό 
μονοκονδυλιές πού διαγράφουν 
έτσι αυθαίρετα τά κονδύλια τής 
ζωής. Ούτε οδοστρωτήρας πού 
τά ισοπεδώνει όλα. Ό  Χριστιανι
σμός έχει ένα ύπόδειγμα, τόν 
'Ιδρυτή του καί ’Αρχηγό του. 
Καί αυτός ό λησμονημένος ’Αρ
χηγός έχει ξεκαθαρίσει μέ τόν πιό 
κατηγορηματικό τρόπο ότι ήλθε 
νά δώσει τή χαρά στόν άνθρωπο: 
«ΐνα έχωσι τήν χαράν τήν έμήν 
πεπληρωμένην έν αύτοΐς». "Επει
τα είναι καί ό ’Απόστολος των 
’Εθνών, πού τόσες φορές μέ έκεΐνα 
τά «πάντοτε χαίρετε» τόνισε καί 
ύπεγράμμισε τή χαρά.

Φυσικά, γιά νά άνθήσει καί νά 
έχει μονιμότητα ή χαρά αυτή 
χρειάζονται καί άλλες είδικώτερες 
προϋποθέσεις πού συνδέονται όχι 
μόνο μέ τήν πίστη άλλά καί μέ 
τήν κορυφαία εντολή τής άγάπης. 
Μόνο εκείνος πού έχει άγάπη 
μπορεί νά έχει χαρά. 'Η χαρά μοιά
ζει μέ ένα ώραϊο λουλούδι πού 
φυτρώνει καί μεγαλώνει μόνο στή 
«γή τήν καλή» τής άγάπης. Δηλα
δή τής θυσίας. Γιατί ή άγάπη τότε 
μόνο είναι άληθινή όταν έχει τό 
στοιχείο τής θυσίας. Καί ή βαθύ
τερη χαρά είναι άπαύγασμα άπό 
μιά συνείδηση πού έκπληρώνει 
μέ πνεύμα θυσίας τό χρέος της.

Ή  χαρά δέν ταύτίζεται βέβαια 
πάντοτε κατ’ άνάγκην μέ τό γέλιο. 
Συντροφεύει όμως πάντα τήν έσω- 
τερική ειρήνη σαν άμοιβή μιας 
ζωής χρέους καί άγάπης. "Ετσι ή 
άληθινή καί μόνιμη χαρά συντρο
φεύει τόν άνθρωπο τού «υπέρ 
έγώ». Γιατί ό άνθρωπος τού υπέρ 
έγώ είναι άκριβώς ό άνθρωπος 
τής άγάπης καί τής θυσίας γιά 
τούς άλλους.

Ή  χαρά, τέλος, είναι καρπός 
άγώνος. Γιατί καί ή άγάπη στήν 
ούσία της είναι άγώνας. ’Αγώνας

Προβλήματα τής εποχής μας.

Ο Φ Ο Β Ο Σ  Τ Η Σ  Ε Π Ι Τ Υ Χ Ι Α Σ
Πολλοί άνδρες καί γυναίκες φοβούνται 

τήν έπιτυχίαν ή, τουλάχιστον, τρέφουν 
άνάμικτα συναισθήματα έναντι αύτής. Ε ις 
τοιοϋτον, μάλιστα, βαθμόν, ώστε, δταν 
προσεγγίζουν ένα σκοπόν τόν όποιον έπε- 
δίωκαν άπό πολλοϋ χρόνου, καταλαμβά
νονται ύπό πανικού, δυσκολεύονται νά λά
βουν άποφάσεις, ύφίστανται κατάθλιψιν 
καί έμφανίζουν ψυχοσωματικάς άσθενείας.

«Π λήθος μελετών, παρέχουν ΐσχυράς 
ένδείξεις, ότι ό φόβος τή ς επ ιτυχίας είναι 
έν φαινόμενον συνηθέστατον ,εΐς πολλούς 
τύπους άνθρώπων», άπεφάνθη ή κοινωνική 
ψυχολόγος Κάθριν Γκάρνερ, εις πρόσφα
τον συνέλευσιν τής ’Αμερικανικής ’Ακα
δημίας Ψυχαναλύσεως τής Ά τλά ντα . 
Φ αίνεται ότι προσβάλλει έξ ίσου άνδρας 
καί γυναίκας.

« Ό  φόβος τής επ ιτυχίας υπάρχει καί εις 
τά  παιδιά  του δημοτικού σχολείου, ώς καί 
εις εφήβους καί εις ενήλικας. ’Έ χ ε ι σοβα- 
ράς συνέπειας, τόσον εις τήν ψυχολογίαν 
όσον καί εις τά  επ ιτεύγματα  έκείνων οί 
όποιοι καταλαμβάνονται έξ αύτοΰ», προ- 
σέθεσεν ή Γκάρνερ ή οποία είναι καθηγή- 
τρια τής Ψ υχολογίας εις Π ανεπιστήμιον 
τής Νέας 'Υόρκης.

Τό φαινόμενον τοϋ φόβου τή ς επ ιτυχίας 
είναι τόσον ευρέως διαδεδομένον, ώστε έχει 
καταστή άντικείμενον πολλών επιστημονι
κών άρθρων , ενός νέου βιβλίου («Προσω-

π ικότης μέ τόν φόβον τής ’Ε π ιτυ χ ία ς» ) 
κ α ί μ ιας τρίωρου συζητήσεως εις πρόσφα
τον συνέλευσιν ψυχαναλυτών.

Ή  φοβία τής έπ ιτυχίας —ή όποια πα - 
ρετηρήθη τό πρώτον ύπό τοϋ Σ ίγμουνδ 
Φρόϋδ τώ  1915—έχει τά ς ρίζας της εις 
ώρισμένα συμβάντα τής πρω ϊμω τάτης π α ι
δικής ηλικίας—ίσω ς κατά  τά  πρώτα τρία 
έτη, άσφαλώς δέ κατά τά  πέντε πρώ τα έτη.

’Εάν οί γονείς άντιδράσουν άρνητικώς 
εις τά  πρώτα διατακτικά βήματα τοϋ π α ι
διού προς τήν άνέξαρτησίαν, λέγουν (ορι
σμένοι έπιστήμονες, τό πα ιδί όταν θά ένη- 
λικιωθή, θά αισθάνεται άναστολάς εϊς 
κάθε άπόπειράν του νά ένεργήση άνεξαρτή- 
τω ς, διότι έχει μάθει νά συνδέη τήν. άνε- 
ξαρτησίαν μέ τήν κυριαρχίαν τών γονέων.

Ή ,  άργότερον, δταν οί γονείς δημιουρ
γούν εις πάσαν σύγκροΰσιν μίαν κατάστα- 
σιν εις τήν όποιαν ό ε ίς είναι ν ικητής καί ό 
άλλος ό ήττημένος ,τό- παιδί θά θεωρή ότι 
πάσα προσωπική του νίκη ίσοδυναμεϊ μέ 
μίαν ήτταν τών γονέων του, οΰτω δέ, έν 
υποσυνείδητον αίσθημα ένοχής θά τό έμ- 
ποδίζη νά έκφράζη τάς έπιθυμίας του καί 
νά έπιδιώκη έλευθέρως τούς σκοπούς του 
Ν ΙΚ Η  Τ Η Σ ...  Η Τ Τ Η Σ  !

Έ ν  πάση περιπτώ σει, τό παιδί άντι- 
λαμβάνεται ένωρίς ότι ή άποτυχία είναι 
κ άτι τό κακόν ένώ ή έπ ιτυχία  είναι καλόν 
καί λίαν έπιθυμητόν, άλλ’ ότι ή έπ ιτυχία

νά δώσωμε στόν άλλο λίγη βοή
θεια, φως, κατανόηση, παρηγο
ριά, ένθάρρυνση. Ό χ ι  μόνό, δη
λαδή, ό άνθρωπος νά παίρνει, 
άλλά καί νά δίνει χαρά. Γιατί καί 
ή χαρά, όπως κάθε άγαθό τής 
ζωής, δέν δίνεται δωρεάν. Δέν 
υπάρχουν τζαμπατζήδες τής χα- 
ράς.

Καί τό συμπέρασμα βγαίνει σχε
δόν μόνο του. Ό  άνθρωπος σάν ψυ
χοσωματική ένότητα μέ τή δύ
ναμη πού θά προσφέρει ή άνανεω- 
μένη Πίστη, θά μπορέσει νά βρει 
τό σωστό μονοπάτι τής χαράς. 
Άλλοιώς θά παραπαίει μάταια άπό 
τήν περιφρόνηση πρός τό πνεύμα, 
στήν περιφρόνηση πρός τό σώμα. 
Μόνο ή σύνθεση καί ιεράρχηση 
τών δύο αύτών στοιχείων, μέ τό 
σωστό κοσμοθεωριακό προσανα
τολισμό, θά άναστήσει τήν άληθι- 
νή καί μόνιμη χαρά στήν ψυχή τού 
συγχρόνου άνθρώπου. Τή χαρά 
πού τόσο, άλήθεια, ποθεί καί πρέ
πει έπί τέλους νά βρει.

Δημοσιεύεται μέ τήν εύγενή π αραχώ - 
ρησι τοΰ περιοδικού «ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ»

είναι βλαβερή ή έπικίνδυνος διά τήν 
προσωπικήν του εύτυχίαν. Ε ίς  τήν ώριμον 
ήλικίαν, ή νίκη αυτή τή ς.,.ή ττης άποκτα 
υπέρμετρου σ ημασ ίαν— μέχρις ότου τό 
άτομον προσέγγιση τόν σκοπόν του καί κα- 
ταληφθή ύπό άγχους καί φόβου διά  τήν. 
έπικειμένην έπιτυχίαν.

Ή  δρ Γκάρνερ καί συνάδελφοί τη ς τοϋ 
Πανεπιστημίου Κολούμπια, τού Π ανεπι
στημίου της Μ ασαχουσέττης καί τού Κολ- 
λεγίου της Βοστώνης έχουν διεξαγάγει 
σειράν πειραμάτων, τά  όποια υποστηρί
ζουν τήν θεωρίαν των αύτήν. 'Ο μάδες 
φοιτητών τού κολλεγίου καί τού τετάρτου, 
πέμπτου καί έκτου έτους τών πανεπιστη
μίων, οί όποιοι είχον προηγουμένως έξε- 
τασθή όσον άφορά τόν φόβον τής έπ ιτυχίας, 
έξητάσθησαν είς τήν κατανόησιν κειμέ
νου τό όποιον είχον άναγνώσει, έλέχθη δέ, 
ότι είχον έπ ιτύχει άριστα ή μετρίως. ’Ε κ ε ί
νοι οί όποιοι έφοβοϋντο τήν έπιτυχίαν έβελ- 
τιώθησαν όταν τούς έλέγχθη ότι ή έπ ιτυ
χ ία  τω ν ήτΌ μόνον μετρία, έχειροτέρευσαν 
δέ όταν τούς είπαν ότι είχον λάβει άριστα. 
Ο ί μή διακατεχόμενοι ύπό τοϋ φόβου τη ς 
έπ ιτυχίας φοιτηταί έβελτιώθησαν, άνεξαρ- 
τή τω ς τής άρχικής των βαθμολογίας.

Έ τε ρ α  πειράματα, είς τά  όποια οί φοι- 
τη τα ί έξητάσθησαν είς τήν άνάγνωσιν, 
τήν άπαγγελίαν ποιημάτων καί είς άσκή- 
σεις άπομνημονεύσεως, άπεδωσαν τά  
αυτά άπστελέσματα.

« 'Ό ταν οί διακατεχόμενοι έκ τού φόβου 
τής έπ ιτυχίας άπέχουν της έπ ιτυχίας, κα
τορθώνουν νά έργάζω νται όρθώς. "Οταν, 

όμως, πλησιάζουν τήν έπιτυχίαν, αί ίκα- 
νότητές των υπονομεύονται ύπό τοϋ φόβου», 
είπεν ή Γκάρνερ.
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Η ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ 
ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ

Α Θ Η Ν Α Σ ΣΠΑΝΟ ΥΔΗ

ΤΟ ΗΡΩΙ ΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ — άδιάσπα- 
στη παράδοση σ’ όλες τις έκδηλώσεις 
τής έθνικής μας ζωής — φαντάζει, τόν 
Μάρτιο, στά θαμπωμένα μάτια μας μέ 
τήν προοπτική μιας άπέραντης αιματο
βαμμένης τοιχογραφίας... Ή  πατρίδα 
μας είναι ένα σύμβολο ήθικής. Ή  ίδια 
ή έννοια τοΟ καθήκοντος καί τής ύπέρ- 
τατης αυτοθυσίας. "Ας αναπολήσουμε 
τούς 'Ιερολοχίτες πού άνοιξαν μέ τόν 
'Υψηλάντη στή Βλαχιά, τόν πόλεμο γιά 
τήν έθνική μας έλευθερία. Είναι τά παλ- 
ληκάρια πού ντυμένα μέ τή μαύρη στολή 
τους, έξορμοΰσαν μ’ άσπρα λοφία — σάν 
«γαμπροί τής Δόξας» — στήν πρώτη μά
χη μέ τούς Τούρκους, στό Δραγατσάνι, 
τραγουδώντας τόν "Υμνο τοΰ Σώματος:

Φίλοι μου συμπατριώται 
δούλοι νάμαστε ώ ς πότε;

Τούς "Ελληνες 'Ιερολοχίτες, τούς θέ
ρισαν τά γιαταγάνια τών έχθρών. 'Ο 
ποιητής όμως, τίμησε τή θυσία τους μέ 
τόνους παθητικούς:

~Λς μη βρέζη ποτέ 
Τό σϋννεφον. Καί ό άνεμος 
Σκληρός άς μή σκορπίση,
Τό χώμα τό μακάριον 
ΙΙοό σάς σκεπάζει. . .
Σάς άρπαξεν ή τύχη 
Τήν νικητήριον δάφνην 
Καί αχό μυρτιάν σάς έπλεξε 
Καί πένθιμον κυπάρισσον,
Στέφανον άλλον.
~Αλλ' άν τις άποθάνη 
Αιά τήν πατρίδα, ή μύρτος 
Είναι ψύλλον άτίμητον 
Καί καλά τά κλ-αδιά,
Τής κυπαρίσσου. . .

Ή θυσία αύτή ή τρισένδοξη, στάθηκε 
μιά άτίμητη προσφορά στόν αγώνα τού 
έθνους. Ό  αντιπερισπασμός πού άπασχό-

194



λησε τούς Τούρκους, κι έδωσε τόν καιρό 
στό Μωρηα νά σηκώσει τ’ άρματα.

— «Ό Θεός υπόγραψε, παιδιά, τήν 
ελευθερία τής Ελλάδας. Καί ό Θεός δέν 
παίρνει πίσω τήν υπογραφή του...».

Αύτά τά λόγια είπε — βγαίνοντας στή 
Μάνη γιά νά συντάξει τό πρώτο μικρό 
άπελευθερωτικό σώμα του — ό Θόδωρος 
Κολοκοτρώνης. Ναί. Τόν Κύριο θεω
ρούσε ό Γέρος τού Μωρηα, παραστάτη 
στόν άγώνα τού Γένους. Γιατί ή απέραντη 
θρησκευτική πίστη τών Ελλήνων, είχε 
δημιουργήσει τήν πεποίθηση ότι ή έξέ- 
γερσή τους ήταν ιερή. Κι ευλογημένη 
από τόν Παντοδύναμο. Γι’ αυτό οί πρό
γονοί μας ώρισαν τήν 25η Μαρτίου —· ή- 
μέρα τού Εύαγγελισμοϋ—γιά τήν κήρυξη 
τής Έπαναστάσεως.

Ά ν  έμεϊς οί "Ελληνες είμαστε μιά 
μικρή φυλή, ή ιστορία μας όμως, είναι 
μεγάλη. Έδώ καί 3.000 χρόνια, όλα τά 
έθνη έμπνέονται άπό τ’ αθάνατα παρα
δείγματα τής ιστορίας αύτής, πού έχει 
γραφτεί μέ αίμα.Όταν, μετά τήν "Αλωση 
τής Κωνσταντινουπόλεως, ό πορθητής 
έπισκέφθηκε τά παλάτια τών Βυζαντινών 
Αύτοκρατόρων, λέγεται ότι στάθηκε σιω
πηλός γιά ώρα πολλή. . .  Καί ύστερα 
είπε αναστενάζοντας: — «Ή άράχνη ΰ- 
φανε τόν ίστό της στό σπίτι αύτό τών 
Βασιλιάδων. Κι αντί γιά τραγούδι τών 
φρουρών, άκούγεται ό θρήνος τής κου
κουβάγιας στόν πύργο τού Έφραουάρ».

Βιάστηκε όμως ν’ απαγγείλει έτσι, τόν 
άφανισμό τού Ελληνισμού. Γιατί τήν 
ώρα πού οί διάδοχοι τού Μωάμεθ τού Β 
άνέβαιναν στό θρόνο τών Σουλτάνων, άρ
χιζε στά δικά μας τά βουνά, ό πόλεμος. 
"Επεφτε τό πρώτο παλληκάρι σέ μάχη μέ 
τούς τούρκους. Οί Κλέφτες ώρμοΰσαν 
στόν έχθρό. . .  Καί ό άγνωστος ραψωδός 
έψαλλε τή δόξα τους:
"Οσο ν’ ό κόφτης ζωντανός, Τούρκο δέν

προσκυνάει

Κι άν πέση τό κεφάλι του, δέν μπαίνει στό
ταγάρι

Τό παίρνουν οί σταυραετοί, νά θρέψουν τά
παιδιά τους

Νά κάνουν πήχυ τό φτερό καί πιθαμή τό
νύχι.

Τό ίδιο αύτό σύμβολο τού άητοΰ — τό 
ίδιο «μοτίβο» — ακούεται καί στους στί
χους αυτού τού τραγουδιού τού Όλύμπου, 
πού τις κορυφές του κανένας τοΰρκος 
δέν τις πάτησε ποτέ.

'Εγώ είμ' ό Γέρο-Όλυμπος, στόν κόσμο 
ξακουσμένος.

Εχω σαράντα δυό κορφές κι εξήντα δυό
βρυσούλες.

Κάθε κορφή καί φλάμπουρο, κάθε κλαδί

καί κλέφτης
και στήν ψηλ,ή μου τήν κορφή, αετός είν’

καθισμένος,
οπού κρατεί στά νύχια του, κεφάλι

άντρειωμένο.
— Κεφάλι, τ ’ είναι ποϋκαμες κι είσαι

κριματισμένο;
Πώς σοΰρθε καί κατάντησες στά νύχια τά

δικά μου:
— Φάγε πουλά τά νειάτα μου, ψάγε καί

τήν άντρειά μου
νά κάνης πήχυ τό φτερό καί πιθαμή τό

νύχι.
Στά Χάσια καί στόν ”Ολυμπο, δώδεκα

χρόνους κλέφτης,
στό Λούρο, στό Ξηρόμερον άρματωλός

ίστάθην.
Εξήντα αγάδες σκότωσα κι έκαψα τά

χωριά τους,
κι όσους στόν τόπο άφησα — καί τούρκους

κι άρβανίτες
είναι πολλοί, Σταυραετέ, καί μετρημό δέν

έχουν. . .

Μ’ αύτά τά τραγούδια καί μ’ αύτούς 
τούς θρύλους έζησε, τά παιδικά του χρό
νια, ό πρωτομάρτυς τής Έπαναστάσεως 
Ρήγας Βελενστινλής, ή Φεραΐος. Γι’ αύ- 
τόν έγραψε ό Κοτσονίκας στό δεύτερο 
τόμο τής Ιστορίας του:

— «Άδιστάκτως φρονούμεν ότι ό πρώ
τος όστις συνέλαβε τήν ένδοξον ιδέαν 
τής Ελληνικής Έπαναστάσεως, είναι ό 
άείμνηστος Ρήγας, όστις διά νά άφυπνή- 
ση τό έθνος έκ τού ληθάργου, έσκέφθη 
καί συνέγραψε όμοιοκαταλήκτους στί
χους, τούς όποιους διεσκόρπισε, κατά 
χιλιάδας τετραδίων, καθ’ όλην τήν Ε λ
λάδα. Οί στίχοι ούτοι συνήργησαν με
γάλους καί συνεκίνησαν άστραπηδόν τάς 
ψυχάς όλων τών Ελλήνων. Ό  μέγας 
οΰτος άνήρ, δικαίως παρ’ όλων έθεωρήθη 
κατά τό ρητόν τού Ευαγγελίου: «ό σπει
ρών τόν σπόρον αύτοΰ».

Πριν άπό τό γλυκοχάραμα τού Είκο- 
σιένα, ό Ρήγας ό Βελενστιλής μοιράζει 
κρυφά τά θούρια τραγούδια του. Μοιρά
ζει καί τόν περίφημο «"Ορμο» του, σέ 
χιλιάδες άντίτυπα σ’ όλα τά χωριά καί 
τις πολιτείες τής σκλαβωμένης Ελλάδας. 
Τά ιερά αύτά χαρτιά, τά φορούν έγκόλ- 
πιο στό στήθος τους όλοι οί "Ελληνες 
άπό τούς μορφωμένους τών πόλεων, ώς 
τούς αγράμματους τσοπάνους, πού παρα- 
καλοΰν τούς περαστικούς διαβάτες νά 
τούς διαβάσουν τό άγνωστο κείμενο. Καί 
τό φιλούν δακρυσμένοι, άφοΰ κάνουν 
πρώτα τό σταυρό τους. Δέν είναι παρά
ξενο αν οί τσομπάνηδες αύτοί, μαζί μέ 
τούς άνίδεους ανθρώπους τού λαού, έψαλ
λαν τά έθνεγερτήρια τραγούδια τού Ρήγα, 
αυτοσχεδιάζοντας οί ίδιοι τή μουσική 
τους, άπάνω στ’ άχνάρια πού άκουσαν

άπό τό στόμα τού άθάνατου ψάλτη τής 
έλευθερίας..

Έτσι ξημέρωσε τό Είκοσιένα...
Αύτός είναι ό τρίτος κοσμοϊστορικός 

σταθμός, μετά τήν κοσμογονία τής Γαλ
λικής Έπαναστάσεως καί τή Ναπολεόν
τεια έποποιία: τό Ελληνικό Είκοσιένα, 
πού άποτυπώνει τή φλογερή σφραγίδα 
του στήν έποχή κι άναφτερώνει τήν παγ
κόσμια ψυχή. Τό κυμάτισμα τής Έλευ
θερίας, άπό τή μικρή αυτή γωνιά τής 
Ευρώπης, άνεμίζει τή φλόγα τής ’Ιδέας 
στά μέτωπα τών μεγάλων λαών. Κι αύτό 
τό κυμάτισμα πού φέρνει τή μεγάλη αύρα 
τού ρομαντισμού άπό τού αιώνιου Κλασ
σικού Ωραίου τή χώρα, γίνεται θύελλα 
πού σαρώνει έναν όλόκληρο κόσμο στήν 
τέχνη. Ένας κόσμος γκρεμίζεται — ένας 
κόσμος γεννιέται, μέσ’ άπό τό πυροτέ
χνημα πού πυργώνουν, ώς τά ουράνια, 
οί φλόγες τού Μεσολογγίου. Ό  γέρο- 
Γκαίτε, μέσα στό δοξασμένο του ήλιοβα
σίλεμα, διαβάζει τόν «Γκιαούρ» τού 
Μπάϋρον, πού συγκλονίζει όλη τήν Εύ- 
ρώπη. Κι έμπνέεται άπό τήν ήρωϊκή μορ
φή τού ώραίου "Αγγλου ποιητή, τόν νέο 
Εύφορίωνα στό δεύτερο μέρος τής τρα
γωδίας τού «Φάουστ», πού τόν άναδη- 
δημιουργεΐ. Τότε γράφει στόν έγκάρδιο 
φίλο του Τσέλτερ.

— «Τίποτα δέν μέ συνεκίνησε τόσο
— στά 80 χρόνια τής ζωής μου — όσο 
τά δημοτικά τραγούδια τής Ελλάδος, 
πού έμαθα νά διαβάζω τις ήμέρες αύτές».

Μιά πρωτόφαντη άποκάλυψη σημα
δεύουν στόν κόσμο τά τραγούδια αύτά, 
μέ τή δημιουργική τους μαγεία. ’Από 
ποιάν άγνωστη σπορά βλάστησαν κι 
άνθισαν οί πρωτόγονες εμπνεύσεις τού 
μεγάλου κι άνώνυμου τραγουδιστή πού
— άνεξάρτητα άπό τόν Ρήγα Φεραΐο — 
άποκρυστάλλωσε, ταυτόχρονα μέ τήν 
ποίηση καί στή μουσική,τόν μακρόσυρτο 
καϋμό τού Γένους τών Ελλήνων; Μυστή
ριο. .. Τό ψυχόρμητο αύτό άνθισμα τής 
όμαδικής έθνικής ζωής, σημειώνεται εύ- 
θύς στό Είκοσιένα. Ό  ποιητικός φολκλο
ρισμός, άποκτά ένα άθάνατο χιούμορ, 
όταν ό λαός μας τραγουδεϊ τό γεγονός 
τής τρομερής άπαντήσεως τού Κανάρη, 
στις σφαγές τής Χίου, μέ τήν πυρπόληση 
τής τουρκικής ναυαρχίδας:

Μπυυρ/.ότο άπό τήν "Υδρα 
Μπουρ/.ότο άπό τά Ψαρά 
Έπήγανε καί κάψαν 
Τά γένεια τού Πασά.

Τό πολύτιμο υλικό τής δημοτικής με
λωδίας, άποκαλύπτει ότι ό Ελληνικός 
λαός, στούς άτέλειωτους αιώνες τής δου
λείας του, άπάνω άπό τή φύση καί τή
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ζωή, απάνω άπό τόν έρωτα ακόμα, ένα 
μονάχα άγαθό άγαπά: τήν έλευθερία. Τά 
έλληνικά τραγούδια, έχουν βαθειά βυθι
σμένες τις ρίζες τους στήν πάτρια γή, 
κι άπ’ αυτήν μονάχα άντλοΰν τούς χυ
μούς τους. Καμμιά άλλη δημοτική μου
σική, δέν είναι — όσο ή έλληνική — 
άλληλένδετη μέ τήν έθνική ζωή της. Εί
ναι ό θρύλος καί ή παράδοση, διατηρη
μένη μέ φανατική εύλάβεια έπί γενεές 
γενεών, πού ξαναζωντανεύουν στ’ αυθόρ
μητα τραγούδια της. Είναι ή άμπωτις καί 
ή παλίρροια προνοιακών άληθινά δυνά
μεων, πού κυβερνούν τούς εθνικούς κό
σμους τής αιώνιας Ελλάδας: «Συγνέφια- 
σεν ό Παρνασσός» — «Πότε θά κάνει ξα
στεριά μέσα στή μαύρη νύχτα» — «Τώρα 
τά πουλιά σκιασμένα παν στά ξένα» — κι 
έπί τέλους: «Έλαμψ’ ή μέρα τής Λαμ
πρής...».

Ή  εναλλαγή αύτή τών συναισθηματι
κών διαθέσεων τής σκοταδερής άπογνώ- 
σεως μέ τό ήρωϊκό άναφτέρωμα τής τρα
χείας ορμής, δίνει έναν έντελώς ιδιαίτερο 
χαρακτήρα στό έλληνικό δημοτικό τρα
γούδι. Καί τό σφραγίζει μ’ ένα «σήμα 
κατατεθέν» ψυχικής άνδρείας καί λεβεν
τιάς, πού κυριαρχεί άπάνω στήν πονε- 
μένη ευαισθησία ένός λαού τόσο δοκι
μασμένου. Καί υπέρτατα ήρωικοϋ, μέσα 
στά περάσματα τής ιστορίας του. . .

— «"Ελληνες! Ποτέ μήν ξεχνάτε τό 
χρέος σέ Θεό καί σέ πατρίδα! Σ’ αυτά 
τά δυό σάς έξορκίζω ή νά νικήσουμε 
— ή νά πεθάνουμε -— κάτω άπό τή ση
μαία τού Χριστού!...».

. . φώναζε ό Παπαφλέσσας, στις 22 
Μαρτίου, μ’ έξαλλη τή ματιά. «Κάτω άπό 
τή σημαία τού Χριστού», πού είναι πάντα 
ή δική μας σημαία. Αύτή πού φωτίζει 
μέ τήν αίγλη της καί λαμπρύνει τις με
γάλες εθνικές ήμέρες. Τό μεγαλείο καί 
τή δύναμη τής Ελληνικής πατρίδας, άνα- 
μετροΰμε στό ένατένισμα τη ς ... Λίγες 
πήχες ύφασμα κρατούν, συσπειρωμένες 
μέσα στις πτυχές τους τόσα έκατομμύρια 
ψυχών. Καί, όπως έγραφε άλλοτε ή μη
τέρα μου, ή Σοφία Σπανούδη:

— «Ή γαλανόλευκη πού δοξάζουμε, 
δέν είναι ή μόνη σημαία τής Ελλάδας.

Γιά νά κυματίσει αύτή έδώ, σέ μιά μικρή 
έλεύθερη γωνία γής, έπρεπε πρώτα νά 
κλείσει τά φτερά του ό Βυζαντινός Δικέ
φαλος — τό σύμβολο μιάς άπέραντης 
Ελληνικής Αύτοκρατορίας, ή σημαία 
τών τελευταίων Ελλήνων Αύτοκρατό- 
ρων. Καί, όταν τό ολόχρυσο αύτό λά
βαρο έκλεισε τραγικά τις πτυχές του 
— σάν τήν αύλαία πού πέφτει μετά τήν 
τελευταία πράξη τής μοιραίας καταστρο
φής μιάς φριχτής τραγωδίας — τό σκλα
βωμένο Γένος, πάλι δέν έμεινε χωρίς ση
μαία. Τήν άντικατέστησε τό νοητό σύμ
βολο μιάς ύπέρτατα δοκιμασμένης φυ
λής: τό μαύρο ράσο τής ’Ορθοδοξίας, 
πού τό φώτισαν μέ μιά μυστική φεγγο
βολή, οί άθάνατες μορφές τού Γενναδίου 
Σχολαρίου, τού Κυρίλλου καί τού Λου- 
κάρεως, τού 'Ιερεμία, τού Παρθενίου, τού 
Διονυσίου τού Δ’. Καί τού Γρηγορίου 
τού Ε·, πού άνύψωσε τό κατάμαυρο αύτό 
σύμβολο τής αύτοθυσίας, ώς τή φωτεινή 
άγχόνη τού μαρτυρίου του, έπάνω στήν 
όποια κυμάτισε τότε, έλπιδοφόρα, ή μαύ
ρη σημαία τού Γένους...

'Ως τήν αύγή πού κυμάτισε ή Γα
λανόλευκη, άπό τά λάβαρα πού άνέμι- 
ζαν στά τραχειά τά χέρια τους, οί άδά- 
μαστοι πολεμιστές τού Είκοσιένα. Άπό 
τά κατάρτια τών καραβιών τής "Υδρας, 
τών Σπετσών, τών Ψαρών — άπό τά 
φωτερά νάματα τόσων άντρίκειων ψυ
χών, πού άναψαν τήν πυρκαϊά τής έλευ- 
θερίας. Τό σύμβολό της, είναι δισυπό
στατο: τρικυμισμένο κύμα καί λευκός 
άφρός. Τό κύμα τού Μεγάλου ’Αγώνα, 
πού κολπώνεται βαθειά, σ’ ένα άφροστε- 
φάνωμα, στό τρόπαιο τής Νίκης. Καί 
ή άσάλευτη άκτινοβολία τού γαλάζιου 
ουρανού, πού τήν καταυγάζει τό όλό- 
λευκο φώς τής ελευθερίας.

Τρεις πήχες ύφασμα ξετυλίγει τώρα, 
μέσα στις ιερές του πτυχές, όλες τις δοξα
σμένες δέλτους τής 'Ιστορίας. Άπό τό 
μεγάλο μήνυμα τού Παλαιών Πατρών 
Γερμανού, ώς τήν άπελευθέρωση τής 
Θεσσαλονίκης, πού άνυψώνει τό γαλα
νόλευκο κυμάτισμα, έπάνω στό ιερό 
κοντάρι τού μυροβλήτου Αγίου, ώς τό 
θλιμμένο δίπλωμα τών γαλανών πτυχών,

έπάνω στό φριχτό μαρτύριο τού Σμύρνης 
Χρυσοστόμου...

Όμως, ώς καί οί φλόγες τής κατα
στροφής άναρριπίζουν άκόμη περισσό
τερο τή σημαία μας. Τή φωτίζουν μ’ έπι- 
κές άστραπές — χωρίς νά τήν κάψουν.

'Ολόκληρο τό παρελθόν τών Ελληνι
κών αιώνων, φρουρεί άκοίμητο τή ση
μαία μας, γύρω άπό τούς βωμούς πού ύ
ψωσαν τά ολοκαυτώματα τής θυσίας. Μέ 
τά μάτια θαμπωμένα άπό τό ιερό της 
ένατένισμα, μέ τά χέρια σγιχτά ένωμένα, 
μιά λέξη μονάχα προφέρουμε έμπρός της. 
Μιά λέξη-ΰμνο, μιά λέξη-λιτανεία, μιά 
λέξη -λατρεία: ' Ε λ λ ά δ α . . .

Αύτά έγραφε ή μητέρα μου — όταν 
κάποτε μίλησε σέ φοιτητές — γιά τήν 
«σημαία τού Χριστού». Καί γιά τήν πα
τρίδα μας. Ανάμεσα άλ’ όλες τις μαγείες 
της κι όλα τά σύμβολά της, άπάνω άπό 
τήν έξόρμηση τών πρώτων ήρώων της 
πρός τήν ύπέρτατη σοφία, άπάνω άπό 
τις θαυμαστές έκστρατείες της γιά τήν 
κατάκτηση τού πολιτισμού πού φώτισε 
τόν κόσμο καί χάρις στις υπέρτατες θυ
σίες τών ήρώων της, γιά τήν άνάκτηση 
τής έλευθερίας, γνωρίζουμε τά παντοδύ
ναμα κίνητρα τής ζωής... Ό λες τις όρ- 
μές, όλους τούς πόθους κι όλα τά όνειρα 
τής άνθρωπότητας.

Ώ  Δόξα, διά τόν πόθον σου 
Γίνονται καί πατρίδος,
Καί τιμής, καί γλυκείας 
Έλευθερίας, καί ύμνων 
"Αξια τά έθνη.

'Η πατρίδα μας υμνήθηκε στό παρελ
θόν άπό ένα Σολωμό καί άπό ένα Κάλβο. 
Στις μέρες μας, ό Κωστής Παλαμάς έγρα
ψε προφητικούς στίχους:

'Ελλάδα! Πάντα ανάσταση μέσ' άπ’ τό
κρύο χώμα.

'Ελλάδα! Πάντα θάχεις ξαφνική, καί μιά 
δευτέρα παρουσία. 

Μήν τήν κρατάτε στής λατρείας κλεισμένη
τά μουσεία.

Τό τραγούδι τό στερνό, δεν τό τραγούδησε
ακόμα...
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κοινωνι-

υγεία
Τ  ο  Ο D r .  A .  T R E N Z

Ό  ”Ανθρωπος δέν έλαβε άτιμωρη- 
τί τό μεγάλο δώρο τής ελευθερίας 
άντιθέτως, οί περισσότερες άπό τις 
ειδικά ανθρώπινες άρρώστειες προ
έρχονται άπό την κακή χρήση της. 
Μπορούμε π.χ. να διαλέγιομε ελεύ
θερα την τροφή και τα ποτά μας 
κατά τό μέτρο των υλικών μέσων πού 
διαθέτομε. Πόσες πλάνες και κατα
χρήσεις μπορούν νά γίνουν σ’ αυτή 
την εκλογή, άπό μιά απλή κακοστο
μαχιά ως τον αλκοολισμό! Οί περισ
σότερες άπό τις άρρώστειες πού έχουν 
σχέση με τη διατροφή είναι αποτέ
λεσμα κακής χρήσεως τής ελευθερί
ας μας. Τό ’ίδιο συμβαίνει και στον 
κοινωνικό τομέα οπού σχηματίζομε 
ελεύθερα τις δομές άπό τις όποιες 
έξαρτάται τό σχήμα τών άνθρωπί- 
νων σχέσεων. Αυτές οί σχέσεις πα
ρουσιάζουν καταφανή διαταραχή τής 
οποίας ή Βίβλος εξηγεί τήν πηγή: 
μήπως δέν τοποθετεί τό φόνο τού 
’ Αβελ άπό τον άδελφό τον Κάίν λίγο 
μετά τό διωγμό τού πρώτου ζεύγους 
από τον επίγειο παράδεισο; Τό πρώ
το κοινοτικό δράμα οφείλεται στη 
διακοπή τών σχέσεων τού άνθρώπου 
μέ τό Θεό πού προήλθε άπό μία ηθε
λημένη άνυπακοή.

Αυτό τό γενικό αίτιο τών κοινω
νικών διαταραχών παίρνει, άνάλογα 
μέ τίς διάφορες εποχές, ειδικά σχίσ
ματα. "Ενα άπό το πιο ενδιαφέροντα 
φαίνεται στήν εποχή μας νά προέρ
χεται άπό τή μεγάλη ελευθερία τού 
άνθρώπου νά μπορή νά έκλέγη άνά- 
μεσα σέ μιά ζωή έσωτερική καί μο
ναχική ή άντίθετα εξωτερική και 
κοινωνική. Αυτή ή διπλή πόλωση 
τού ψυχισμού τον προδιαθέτει τον 
άνθρωπο σέ μονόπλευρη άνάπτυξη 
πού προκαλεί δχι μόνον ανωμαλίες 
στο άτομο, άλλά επίσης καί δύο κοι
νωνικές αποκλίσεις: τον ά τ ο μ ι -  
σ μ ό καί τον κ ο λ λ ε κ τ ι β ι σ  μό.

'Ο άνθρωπος μέσα στήν ιστορία 
ταλαντεύεται άπό τον ένα ο τον άλ- 
?.ο. ’Από τήν άναγέννηση ή Δύση 
έκλινε προς τό μέρος τής εσωτερι
κότητας κι αυτό βοήθησε στήν 
άνάπτυξη τής άνθρωπίνης σννειδή- 
σεως καί τών εσωτερικών λειτουρ
γιών τού «εγώ». Ά λ λ ’ αυτή ή τάση, 
ευεργετική στήν άρχή, κατέλ.ηξε 
στο τέλος στή νοσηρή παρέκκλιση 
τον άτομισμοΰ. Ή  κοινωνία ξεχά- 
στηκε, βασικό γεγονός ήταν τό 
άτομο, ή άτομική τον άνάπτυξη καί 
τό συμφέρον του. Αυτός ό εγωκεν
τρισμός γεννά τήν κοινωνική μυω
πία: ή άτομιστική εποχή δέν έξετί- 
μησε μέ τή σωστή τους σημασία τά 
σοβαρά προβλήματα πού έθετε ή

κοινωνική πρόοδος. Ή  Εκκλησία 
σέ ώρισμένο βαθμό συμμερίστηκε 
αυτή τήν κατάσταση, πράγμα πού 
εξηγεί τήν άπώλεια τής επιρροής 
της στις μάζες καί τον σημερινό 
άποχριστιανισμό του κόσμον.

Ά λλά  ό υπερβολικός άτομισμός, 
εμποδίζοντας τήν ένταξη τον άτόμου 
στήν κοινωνική ζωή, επιφέρει ά).η- 
θινή διαταραχή τών ψνχικϋη- άνταλ
λαγών καί άποδνναμώνει τό πρό
σωπο πού καταφεύγει σέ στάση 
άναδιπλώσεως καί έγκυστ ώσεως 
στον εαυτό του, άντίθετη μέ τήν 
κοινωνική τον φύση. Κατ’ αυτό τον 
τρόπο, ό άτομισμός, στάση εξαιρε
τικά άντικοινωνική, μπορεί νά θεω- 
ρηθή ώς μία άπό τίς αιτίες πού 
σννετέλνεοαν σ’ αυτή τήν περίεργη 
στροφή προς μία άντίθετη στάση: 
τ ο ν  κ ο λ λ ε κ τ  ι β ι σ μ ο.

Χωοίς άμφιβο/.ία υπάρχουν καί 
άλλα αίτια προς αυτή τήν εξέλιξη. 
Θ’ άναφέρωμε μόνον ένα πού θεω
ρούμε κυριώτερο: την προοδευτική

«άποπροσωποποίηση »πού προξένησε 
ό τεχνικός χαρακτήρας τον πολιτι
σμού μας. Τεχνική καί επιστήμη 
διαποτίζονν πράγματι βαθειά τό 
σύγχρονο κόσμο. Τά μικρά άγόρια 
σήμερα ξεχωρίζουν τή μάρκα ενός 
αυτοκινήτου άπό τό θόρυβο τής μη
χανής τον, πριν άκόμη μάθουν νά 
μιλούν χωρίς λ.άθη. Άλλά, ή επι
στήμη είναι βασικά άντικειμενική 
καί άντικειμενοποιεϊ κατ’ άνάγκην 
τά θέματα πού με?.ετά. Ή  ιατρική 
χρειάστηκε καί αυτή νά περάση άπό 
τον ίδιο δρόμο για νά διαμορφωθή 
σάν επιστήμη. Περιύβρισε τίς έρεν- 
νές της στο σώμα πού είναι δυνατόν 
ν’ άντικειμενοποιηθή καί άδιαφόοη- 
σε γιά τά υποκειμενικά στοιχεία 
τού άνθρώπου. Ό  άρρωστος έγινε 
ένα άντ ικείμενο, μία περίπτωσή- ει
δικοί, ολο καί πολ.ναριθμότεροι, με
λετούν καί συντηρούν τούς τροχούς 
αυτού τού πολ.νπλοκον μηχανισμού, 
χωρίς νά ένδιαφέρωνται γιά τό 
σύνολο, γιά τό πρόσωπο. Κατ’ αν-
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τον τον τρόπο, ή Ιατρική επιστήμη 
συνετέλεσε στο σύγχρονο κίνημα 
της άποπροσωποποιήσεως.

Ή  τ ε χ ν ι κ ή  είναι άπό την 
πλενρά της ένας παράγων ιδιαίτερα 
ενδιαφέρων. ”Ας σκεφθοϋμε τον τρό
πο πού αγκαλιάζει τον άνθρωπο τής 
μηχανής, πού υποχρεώνει τον εργά
τη σε μια επαχθή εργασία αυτόματη 
και απρόσωπη. Διαποτίζει με εικό
νες δανεισμένες άπό τον άψυχο μη
χανισμό τή σκέψη μας την όποια 
ζωογονούσε άλλοτε ή επαφή με τή 
φύση καί τον οργανικό κόσμο.

"Οσο για τήν ε κ π α ί δ ε υ σ η ,  
τείνει επίσης δλο καί περισσότερο 
προς μία άγονη αφαίρεση παρά τις 
διάφορες προσπάθειες μεταρρυθμί- 
σεως. ’Αντί νά ζητάμε να μορφώ- 
σωμε μελλοντικούς άνθρώπους έτοι
μους για τον άγώνα τής ζωής, ανα
πτύσσοντας αρμονικά όλες τις ικα
νότητες τού παιδιού, απευθυνόμαστε 
άποκλειστικά στο νοητικό μέρος, 
πού τό διεγείρομε μέχρι υπερβολής 
με τό μέτρο των διαγωνισμών, γιά 
νά κατασκευάζωμε μ ’ αστόν τον 
τρόπο σκεπτόμενες μηχανές καί άπο- 
θήκες μνήμης. Παραγνωρίζοντας 
τούς κανόνες τής υγείας καί τούς 
ορούς τής φυσιολογικής ψυχικής 
άναπτύξεως, δεν αναρωτιόμαστε 
πλέον καθόλου αν οι είσαγόμενες 
γνώσεις μπορούν ν’ άφομοιωθοΰν 
ποσοτικώς καί ποιοτικώς. Συγκεν
τρώνομε μ ’ αυτό τον τρόπο τις 
προσπάθειες μας στή μάθηση, τά 
λοιπά θεωρούνται άμελητέα. ’Α π’ 
εκεί πηγάζει μία δυσαρμονική ανά
πτυξη, δπου ή ευαισθησία καί ή πρω
τοτυπία συμπνίγονται καί, στήν 
καλύτερη περίπτωση, κατασκευά
ζομε άτομα ύπερνοητικά," τελχίως 
άνίκανα νά λύσουν τά συγκεκριμένα 
προβλήματα πού θέτει ή ζωή, αφού 
ή άνάπτυξη των στοιχειωδών αρε
τών, τού κοινού νοϋ, τής ψυχικής 
υγείας καί τής θελήσεως, καθώς καί 
τού αισθήματος τής πραγματικό
τητας, καταπνίγηκαν αστό μία μονό
πλευρη μόρφωση. ΤΑρα γε, γιά νά 
όλοκληρωθή ή προσωπικό της τού 
παιδιού, δέν χρειάζεται αρμονική 
άνάπτυξη τής διανοίας πού νά έπι- 
καλήται τήν ευαισθησία, τή θέληση, 
τό αίσθημα τής τέχνης καί τής ηθι
κής, μέ λίγα λόγια μιά άνάπτυξη 
πού ν' άγκαλιάζη ολόκληρο τό πρό

σωπο; ”Αν είναι άλήθεια δτι κάθε 
άγωγή πού θέλει νά μάθη στο άτομο 
νά σκέπτεται λογικά, άντικειμενικά 
καί κατά τρόπο άφηρημένο, έχει κατ’ 
ανάγκην κάποιο άποτέλεσμα άπο
προσωποποιήσεως, δέν σημαίνει δτι 
πρέπει νά ωθούμε τελείως στα άκρα 
τή σχολ.ική άποπροσωποποίηση εξαρ
θρώνοντας τήν προσωπική ενότητα 
τού παιδιού στήν πιο σημαντική 
περίοδο τής άναπτύξεώς του.

"Ο λ’ αυτά τά γεγονότα βοηθούν 
νά κατανοήσωμε γιατί οι δυνατές 
προσωπικότητες είναι τόσο πολύ 
πιο σπάνιες σήμερα άπό τήν εποχή 
τής ’Αναγεννήσεως.

Οί συνέπειες τού τεχνικού καί 
επιστημονικού χαρακτήρος τής επο
χής μας, όταν προστεθούν στον άτο- 
μισμό πού περιγράψαμε προηγού
μενους επιτρέπουν τήν εξήγηση τού 
πώς φθάσαμε σ’ ένα κόσμο, γιά 
τον όποιο όμιλεϊ ό G. Gusdorf 
τής άνευθυνότητος καί τής μηχανής, 
δπου ό άνθρωπος θεωρείται μία 
άνώνυμη μάζα. ’Αντιλαμβανόμαστε 
γιατί ό άνθρωπος δλο καί περισ
σότερο χάνει τό αίσθημα ενός αυτό
νομου καί υπεύθυνου προσώπου. Μέ 
μία άντίστροφη κίνηση, τής άτομι- 
στικής ψυχής προς τήν πρωτόγονη 
συλλογική ψυχή τά άτομα υποτάσ
σονται στό ένστικτο τής όμάδος, τού 
συλλογικού εγώ, καί είναι έτοιμα ν’ 
άφεθοϋν στήν οδήγηση ενός οποιοσ
δήποτε» «Fuhrer».

Ή  ά ν τ  ί δ ρ ά σ η :  ’ Υπάρχουν 
παρ’ δλα αυτά ενδείξεις, πολύ ενθαρ
ρυντικές πού δείχνουν δτι ό άνθρω
πος διατηρεί, παρά τις παθολογικές 
παρεκκλίσεις, ένα υγιές βάθος. Ή  
κοινωνική πάλη πού άρχισε των τε
λευταίοι· αιώνα άπό τις εργατικές τά
ξεις μαρτυρεί δτι ό άνθρωπος έχει δια
τηρήσει άνέπαφη τή βασική ζωτική 
άνάγκη ν’ άναγνωρίζεται σάν «πρό
σωπο». Αυτή ή πάλη προκάλεσε 
ένα κίνημα έξυγιάνσεως τού όποιου 
oG. Gusdorf σημείωσε πρόσφατα τις 
κυριώτερες συνέπειες: άντιληφθήκα- 
με δτι τό άνθρώπινο δν, απομονωμέ
νο, είναι μία άφαίρεση, δτι ό άνθρω
πος είναι άπό τή φύση του βασικά 
κοινωνικός, δτι δηλαδή είναι ένα 
δν σχέσεων καί επικοινωνίας, δτι ή 
υγεία τού άτόμου είναι στενά συνδε- 
δεμένη μ’ εκείνη τής κοινωνίας. Κα
θώς αυτές οί ανακαλύψεις σημειώ
νουν νέα εξέλιξη τής άνθρωπίνης 
συνειδήσεως, τού κοινωνικού αισθή
ματος, επιβάλλουν προσπάθεια βελ.τι- 
ώσεως τής κοινωνικής υγείας’ δύο 
δρόμοι ανοίγονται, τής όργανώσεως 
καί τής ανθρώπινης επαφής.

Ό  δρόμος τής όργανώσεως.

Ό  τεχνοκρατούμενος καί ήδη 
πλατειά απρόσωπος πολιτισμός μας, 
γιά νά έπανεύρη τήν κοινωνική υγεία, 
έπρεπε λογικά νά κόμη προσπάθειες 
προς τήν πλχυρά τής όργανώσεως. 
’Ενεργοποίησε σιγά σιγά έναν διοι
κητικό μηχανισμό, επεξεργάστηκε 
σύνολο νόμων, οί οποίοι εκφράζουν 
τό κοινωνικό δίκαιο πού έχει βάση 
καί σκοπό τήν «άναγνώριση τού 
ανθρωπίνου προσώπου καί τών στοι
χειωδών δικαιωμάτων του» ( δικαί
ωμα εργασίας, άναπαύσεως, υγείας, 
οικογένειας κ.λ.π.). Είδαμε νά γεν
νιέται μία κοινωνική διοίκηση δλο 
καί περισσότερο άποτελεσματική 
πού προσπαθεί νά δημιουργήση γιά 
τό άτομο ορούς ζωής άξιους τού άν
θρωπον. Είναι αυτή μία βασική προ
σπάθεια: κάθε άνάπτυξη τού προ
σώπου, άκόμη καί στό πνευματικό 
πεδίο, είναι άδύνατη, εάν δέν πλη- 
ροϋνται ώρισμένες υλικές προϋποθέ
σεις. Θά ήταν μάταια νά έλπίζωμε 
στό μετασχηματισμό τών ενοίκων 
μιας τρώγλης σε «πρόσωπα», εάν 
δέν τούς δώσωμε κατοικία άξια 
αυτού τού ονόματος.

’Αλλά, πράγμα περίεργο, παρ’ 
δ λ. ο δτι ζούμε αυτή τή στιγμή σ’ 
έναν κόσμο δπου τά κοινωνικά δι
καιώματα έχουν σταθερά άποκατα- 
σταθή καί οί κοινωνικές πραγματο
ποιήσεις πολλιαπλιασιάζονται μπο
ρούμε νά πούμε, μαζί μέ τον G. 
Gusdorf δτι «ό αιών τή; κοι
νωνικής άλλ^ηλο βοήθειας καί τών 
εξαιρετικών κοινωνικών άσφαλίσεων 
μένει πάντα ένας αιών μοναξιάς καί 
άπροσαρμόστων ανθρώπων», δτι «οί 
σχέσεις μέ τον πλησίον είναι συστη
ματικά διαστρεβλωμένες». Βλέπομε 
δτι καί μέ τήν τελειότερη οργάνωση 
έμειναν πολλά κενά.

Ό  δ ρ ό μ ο ς  
τής ανθρώπινης επαφής.

Ό  G. Gusdorf δείχνει έναν 
άλιλο δρόμο: «ό δρόμος τής άμοι- 
βαίας θεραπείας, γράφει θά είναι 
άσφαλώς ό δρόμος τής άμοιβαίας 
άναγνωρίαεως». Πρέπει λοιπόν νά 
περάσωμε άπό τήν οργάνωση στό 
άνθρώπινο, στήν άνανέωση τών σχέ
σεων ανθρώπου προς άνθρωπο. Ά το -  
μιστής ή συλλογικός ό άνθρωπος, 
είναι άπό τή φύση του εγωιστής. Ή  
οργάνωση δέν πρόκειται ν’ άλ.λάξη 
τίποτε. ’Εκείνο πού χρειάζεται άλ- 
λαγή είναι ή ανθρώπινη συνείδηση 
πού πρέπει ν’ άνοιχτή προς τήν κοι-
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νωνική αντίληψη. ’Ενώ η εποχή τον 
ατομισμού έπέτρεψε στον άνθρωπο 
νά σταθεροποίηση μερικές εσωτερι
κές αξίες, σήμερα πρέπει νά κατα- 
κτηθή μία νέα αξία, «ή κοινωνική 
έννοια». Αυτό εξ άλλον δεν είναι 
καθόλου ασυμβίβαστο μέ τήν οργά
νωση· 6 ένας δρόμος δέν αποκλείει 
τον άλλο, οι δύο δρόμοι άλληλοσυμ- 
πλ.ηρώνονται.

Ή  α φ ύ π ν ι σ η  τ ή ς  κ ο ι 
ν ω ν ι κ ή ς  σ ν ν ε ι δ ή σ ε ω ς :

Για νά πεόάση το βάραθρο πού 
χωρίζει τά άτομα είναι ανάγκη 6 
άνθρωπος νά βγή άπό τον εαυτό τον. 
Γιά ν αναγνώριση τον πλησίον πρέ
πει νά τον καταλαβαίνη, νά ξεύρη 
νά μπαίνη στη θέση του, νά βλέπη 
μέ τά μάτια του, νά τοποθετήται 
στή συνείδησή του, νά τον συμπαθή 
μέ τήν πλήρη σημασία τής λέξεως, 
γιά νά κατορθώνη ν' άποκαθιστα 
αυτή τήν «αμοιβαιότητα των συνει
δήσεων», γιά τήν οποία μιλάει ό 
Nedoncelle. Άποκαθίσταται τότε 
μία αμοιβαία επαφή πού σπάζει τήν 
απομόνωση τον ατομισμού. Ό  άν
θρωπος προβάλλεται έξω από τον 
εαυτό του καί συναντά τον πλησίον, 
στον όποιο προεκτείνεται. Ό  Ατα
βιστικός εγωισμός πρέπει νά ξεπε- 
ραστή μέ μία πράξη προσωπικής 
καί αποτελεσματικής αφιλοκέρδειας, 
μέ τήν όποια τό άτομο γίνεται δια
θέσιμο γιά τον πλησίον, έτοιμο νά 
μοιραστή τις θλίψεις καί τις χαρές 
του πραγματοποιώντας εκείνη τή 
βαθειά άνθρώπινη επικοινωνία πού 
είναι ή ζωντανή βάση τής κοινωνι
κής υγείας.

Μιά τέτοια παραίτηση προς όφε
λος τού πλησίον είναι αδύνατη χω
ρίς τήν αγάπη' είναι άπό τή φύση 
της πνευματική. 'Η  αγάπη μέ τήν 
πνευματική σημασία τής λέξεως, 
είναι τό κίνητρο τής κοινοτικής ζω
ής (Th. BovetJ, Αλλά πρώτη πηγή 
αυτής τής αγάπης είναι ό Θεός. 'Η  
αστοκατάσταση των σχέσεων μέ τό 
Θεό βρίσκεται στή βάση τής κοινω
νικής υγείας. Τό νόημα τής κοινω
νίας είναι ή αντανάκλαση τής θεϊκής 
αγάπης κατευθυνομένης προς τον 
πλησίον. ’Επιτρέπει στο άτομο, πού 
έγινε «κοινωνικό όν» ν’ άναπτύξη 
μία νέα διάσταση: άπό άτομο γίνε
ται «πρόσωπο».

Τ  ό π ρ ό σ ω π ο ,  ά ξ ω ν τ ή ς  
κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς  υ γ ε ί α ς :

Ά π ό  τό «σύ» ό άνθρωπος γίνεται 
«εγώ», λέγει ό Buber fD er Men- 
sch wird amdu Zum ich).
Μέ τή συνάντηση μέ τον άλλο άπό 

άτομα γινόμαστε πρόσωπα, δηλαδή 
όντα μέ νέα κατάσταση σννειδήσεως

καί νέα έννοια υπευθννότητος. Σ ' 
αυτό τό υψηλότερο στάδιο άναπτύ- 
ξεως ό άνθρωπος που δέν είναι πιά 
γεμάτος άπό τον εαυτό τον, γίνεται 
ικανός γιά αλτρονϊσμό, μεταβάλλε
ται σέ «παρουσία προσανατολισμένη 
προς τον κόσμο». ’Ενώ ό άτομισμός 
καί ό κολλεκτιβισμός αντιπροσω
πεύουν δύο παθολογικά σχήματα, τό 
ένα μέ τό κλείσιμο στον εαυτό μας 
καί τό άλλο μέ τήν εξωτερίκευση, 
τό πρόσωπο είναι ένας τύπος αν
θρώπου ικανού νά κατακτά τήν 
ψυχική καί πνευματική υγεία, νά 
ίσορροπή τις εσωτερικές καί εξω
τερικές τον δραστηριότητες, νά σνμ- 
φιλιώνη τις δύο συνειδήσεις τον, 
τήν κοινωνική καίτήν άτομική, καί νά 
εντάσσεται στήν κοινότητα, διατη
ρώντας τήναντονομίατου. Γιά νά θε
ραπεύσομε τήν κοινωνία πρέπει νά 
πλάσωμε έναν κόσμο μέσα στον 
όποιο «θά βασιλεύη ή παγκόσμια 
αναγνώριση τού καθενός άπό όλους». 
(G. Gusdorf^. Θά είναι ό κόσμος 
προσώπων.

Ή  έπαναπροσωποποίηση. 
τής κοινωνίας

Δέν είναι εύκολο νά πλαστή αυ
τός ό κόσμος των προσώπων σέ 
μία εποχή όπου ή εξέλιξη τού τε
χνικού πολιτισμού σπρώχνει τον 
άνθρωπο σ’ έναν απρόσωπο κολ- 
λεκτιβισμό. "Ολοι όμως μπορούν 
νά συντελέσουν σ' αυτήν τήν προ
σπάθεια. Ή  φιλοσοφία, ήδη άπό 
μερικά χρόνια, προσπαθεί νά προσ- 
διορίση τήν έννοια τού «προσώπου». 
Ό  ιατρικός κόσμος, επίσης, τή 
βρήκε, όπως τό δείχνει ή γέννηση 
τής «Ιατρικής τής προσωπικότη
τας». Είναι ανάγκη νά προσανα- 
τολ.ισθή καί ή εκπαίδευση προς 
αυτήν τήν κατεύθυνση γιά νά κα- 
ταστήση δυνατή τήν άνάπτυξη τής 
προσωπικότητος τού μαθητού.

Ά λλα  τό Ιατρικό σώμα κρατά 
έναν βασικό ρόλο. 'Ο άρρωστος 
ζητεί ν’ άναγνωρισθή ώς πρόσωπο, 
ή άντικειμενοποίηση, δσο χρήσιμη 
κι άν είναι γιά τή διάγνωση τής 
φύσεως τών ασθενειών, δέν τού 
άρκεϊ’ ό άρρωστος ζητεί άνθρώπινη 
μεταχείριση.

Αδελφές, ιατροί, κοινωνικοί λει
τουργοί, θά παίξουν πρωτεύοντα 
ρόλο γιά τήν εγκαθίδρυση αυτού τού 
ανθρωπίνου περιβάλλοντος. Ή  άθελ- 
φή έχει στενώτερη επαφή μέ τον 
άρρωστο άπό τον ιατρό. Ή  αδελφή, 
επιφορτισμένη μέ όίκειότερες φρο
ντίδες, θά δεχθή εύκολώτερα νά τον

άκούση, άν ή στάση της, γεμάτη 
κατανόηση καί συμπάθεια, ξεύρη 
νά προκαλή τήν εμπιστοσύνη.

Ό  ρόλος τής κοινωνικής λειτουρ
γού δέν είναι λιγώτερο σημαντικός. 
Οί δεσποινίδες Μ. Hermann καί 
L. Hering παρουσίασαν τά βα
σικά χαρακτηριστικά αυτού τού 
σκληρού επαγγέλματος πού έχει τό 
σπάνιο πλεονέκτημα νά είναι άπό- 
λυτα άνθρώπινο. Ή  κοινωνική λει
τουργός εύρίακεται στο κέντρο τών 
μεγάλων κοινωνικών προβλημάτων" 
ό ρόλος της είναι «νά υπηρέτηση 
τον άνθρωπο μέ μία απ’ ευθείας προ
σωπική, άνθρώπινη επαφή», γιά νά 
τον βοηθήση ν’ σνυψωθή καί ’’ άνα- 
πτυχθή, προσπάθεια πολύ δύσκολη, 
γιατί «οι περισσότεροι άπό αυτούς 
πού πλησιάζει είναι κυκλωμένοι μ’ 
ένα πυκνό προστατευτικό όστρακο 
πού κάθε επαφή τους είναι απέραντα 
οδυνηρή». Γιά ν’ άφυπνίση τή συμ
πάθεια καί τήν εμπιστοσύνη, ή κοι
νωνική λειτουργός πρέπει νά έχη 
πεισθή γιά τήν άξια κάθε άνθρώπου 
καί τό σεβασμό πού τού οφείλεται, 
πράγμα πού άπαιτεί ακριβώς όλες 
τις άρετές πού περιγράψαμε σάν χα
ρακτηριστικά τού προσώπου: «δια
θεσιμότητα χρόνου, καρδιάς καί 
πνεύματος, αίσθηση τών άναγκών 
τού πλησίον, γνώση πού έγγίζει τό 
βάθος τού άνθρώπου».

Ή  κοινωνική λειτουργός δέν μπο
ρεί νά περιορίζεται στήν άτομική 
της δράση, οφείλει νά γίνεται φύρα
μα κοινωνικής υγείας «άφυπνίζον- 
τας τήν κοινή γνώμη, προκαλώντας 
μέ συνετές παρατηρήσεις τή σύσταση 
νομοθετικών μέτρων»' επιδρά στις 
κοινωνικές δομές γιά νά τις κατα- 
στήση περισσότερο άνθρώπινες συμ
πληρώνοντας έτσι τό δύσκολο καί 
ά θρώπινο έργο της.

"Οσο σημαντικός εν τούτοις καί 
αν είναι ό ρόλος τών διαφόρων 
επαγγελμάτων γιά τήν οικοδομή 
τού κόσμου τών προσώπων, δέν 
σβήνει τό ρόλο τής ’Εκκλησίας καί 
τής θρησκείας. rO G. Gusdorf 
κατέδειξε πώς κάθε αυθεντική χρι
στιανική πράξη είναι πάντα μία 
«κοινωνική πράξη». Μόνη ή άγάπη 
επιτρέπει ατούς άνθρώπους νά επι
κοινωνούν καί ή πηγή αυτής τής 
άγάπης είναι ό Θεός. Ή  θρησκεία 
καλείται νά σκορπίζη ταυτόχρονα 
μέ τήν γνώση τού Θεού καί τή βα
σιλεία τής άγάπης. ' Υγεία πνευμα
τική καί υγεία κοινωνική είναι 
άδιαίρε τα.

Δημοσιεύεται μέ τήν ευγενική συγκα
τάθεση τού Περιοδικού «ΑΚΤΙΝΕΣ»



* ·

Ειδήσεις 
Σχόλια - 
Σύνεργα 

\ σ ιε ς  y

’ Αν ένα παιδί ζεΐ μέοα στην κριτική: 
Μαθαίνει νά κατακρίνει.
’Ά ν  ενα παιδί ζεΐ μέοα στην έχθρα: 
Μαθαίνει νά καυγαδίζει.
”Αν ένα παιδί ζεΐ μέοα στην ειρωνεία: 
Μαθαίνει νά είναι ντροπαλό.
’Ά ν ένα παιδί ζεΐ μέοα στην ντροπή: 
Μαθαίνει νά αισθάνεται ένοχο.
Ά ν  ένα παιδί ζεΐ μέοα στην κατανόηση: 
Μαθαίνει νά είναι ύπομονετικό.
’Ά ν ένα παιδί ζεΐ μέοα στην ενθάρρυνση: 
Μαθαίνει νά έχει εμπιστοσύνη.
"Αν ένα παιδί ζεΐ μέσα στόν έπαινο: 
Μαθαίνει νά εκτίμα.
Ά ν ένα παιδί ζεΐ μέοα στη δικαιοσύνη: 

Μαθαίνει νά είναι δίκαιο.
’Ά ν  ένα παιδί ζεΐ μέσα οέ άσφάλεια: 
Μαθαίνει νά πιστεύει.
’Ά ν ένα παιδί ζεΐ μέσα οέ έπιδοκιμασία: 
Μαθαίνει νά έχει αύτοεκτίμηοη.
’Ά ν ένα παιδί ζεΐ μέσα οέ παραδοχή

καί φιλία:
Μαθαίνει νά βρίσκει τήν άγάπη μέσα

στόν κόσμο.
R.  Russel

ΑΝ...

ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ  
ΜΕ ΧΑΡΑ Τ Ι Σ  

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΑΣ

ΕΝΑ
ΧΑΜΟΓΕΛΟ
ΓΙΑ
ΤΗ ΖΩΗ

’Ονομάζεται ’Αγγέλα Κουρτέλη καί 
είναι τριών χρόνων. Είναι κόρη τοϋ 
Χωροφύλακα κ. ’Αθανασίου Κουρτέλη 
πού ύπηρετεϊ στό Β' ’Αστυνομικό Τμήμα 
Σερρών.

Στά χείλη της χαράζει ένα χαμόγελο, 
ένα χαμόγελο πού ταιριάζει σ’ όλα τά 
παιδάκια τοϋ κόσμου. Στά μάτια της πε- 
τοϋν λευκά περιστέρια. . . Είναι ή αισιο
δοξία γιά τό αύριο. .. Είναι ή χαρά μιας 
ζωής πού φουντώνει καί καλεΐ μέ χίλια 
στόματα τόν άνθρωπο νά χτίσει καινούρ
γιους κόσμους γιά τά παιδιά.

Καινούργιους κόσμους, γεμάτους άγά
πη καί υγεία, χωρίς τό φάσμα τής πείνας, 
τοϋ άγχους, τοϋ τρόμου.

Τά παιδιά άνήκουν στό μέλλον τής 
άνθρωπότητας καί τό μέλλον τής άνθρω- 
πότητας άνήκει σ’ αύτά. 'Ας γίνουμε έμεϊς 
οί πρωτομάστορες τοϋ νέου ϊδανικοϋ 
κόσμου. ’Αξίζει ένας τέτοιος άγώνας.

Γιά τά παιδιά μας, γιά τη χαρά τους, 
ό άγώνας μας άς γίνει ιερός.

Στή φωτογραφία δίπλα ή μικρή μας 
φίλη ’Αγγέλα Κουρτέλη.

200



Ο ΞΑΝΘΟΣ ΣΥΜΜΑΘΗΤΗΣ
Ματάκια μαύρα πού λές θά φιλήσουν, 

λές θά γελάσουν τώρα.
Μά άκόμη μένουν άνέκφραστα.
Μόλις άρχίσανε νά λένε «γιατί» επα- 

ψαν νά Αναζητούν πιά.
Χθες ζήτησα τό τρυφερό βλέμμα, πού 

σάν τραγούδι Απλωνόταν στή ψυχούλα 
του.

Τό ζήτησε καί προχθές.
Στό μέρος τής καρδιάς, πού έβαζε τό 

χεράκι του κι* άκουγε τούς κτύπους της 
έπαψε νά νοιώθη πώς έχει φωλιά.

Είναι πουλάκι χωρίς φωλιά, άλλά καί 
χωρίς φτερά γιά νά πετάξη.
Δέν τόμαθαν άκόμη νά πετά, δέν πρό- 

φθασαν.
Τό βλέμμα τού Ανθρώπου πού πέρυσι 

πρωτόμαθε νά φωνάζει «μητέρα» δέν τό 
βρίσκει τώρα.

Κι’ ούτε βρίσκει πουθενά, δύο μάτια 
τέτοια, πού μπορούν νά περνούν τά δικά 
του καί νά φθάσουν στή ψυχούλα του, 
νά κινούν τήν καρδιά της ξυπνώντας 
ένα—ένα τά πρώτα βιώματα τής ζωής 
γιά νά μεγαλώση.

Γιά τούτο σταμάτησε νά άναζητή πιά. 
"Ενα χαμόγελο χαράζει στά χείλη. 

Χαμόγελο πού δέν πρόφτασε νά πλατύνη 
ή άγκαλιά τής μάννας. Τής δικής του 
μαννούλας, τών άλλων μητέρων, ή Αγ
καλιά τής πατρίδας μας. Χαμόγελο νο- 
σταλγικό, μιάς Αγκαλιάς πού έκλεισε γιά 
πάντα.

’Εδώ καί λίγο καιρό δέν καταλαβαίνει 
πότε τό φωνάζουν.

Δέν τόν λένε όπως τόν έλεγαν παλιά. 
"Οπως τόν φώναζε ή μητέρα προτού κοι- 
μηθή κάθε βράδυ. Τόν λένε «όρφανό».

—Τί σημαίνει αύτό; Απορούν τά μαύρα 
μάτια.

Ό  πατέρας δέν φάνηκε άκόμη. 
Τουλλειψε ή χούφτα, πού έχωνε μέσα 

τό χεράκι του μέ έμπιστοσύνη κι’ ένοιωθε 
δυνατός. Ένοιωθε μεγάλος, σάν κρα
τούσε μέ τό άλλο χέρι τό σχοινί τού χαρ
ταετού, πού πετοΰσε ψηλά, πολύ ψηλά, 
λές καί θά χανόταν στή σιγή τ’ άπειρου.

Σήμερα όμως είναι μικρός. Καί νοιώ
θει μικρότερος.

Αύριο θά μάθη ότι όργανό λέγανε τόν 
συμμαθητή μέ τά ξανθά μαλλιά καί τά 
πάντα τρύπια παπούτσια. Τό παιδί χωρίς 
πατέρα.

Σήμερα είναι μικρό καί παραπονεμένο. 
Δέν θά είναι γιά πάντα μικρό. Κάποτε 

θά μεγαλώση.
Μά όρφανό θά μείνη γιά πάντα. 
’Ορφανό άπό αύτούς πού Αγάπησε καί 

μπόρεσαν νά διαβάσουν τήν καρδιά του. 
’Από αύτούς πού θέλησαν νά τήν ξεδι
πλώσουν μέ τήν θυσία τους.

Τά μαύρα ματάκια σωπαίνουν άκόμη. 
Σέ λίγο θά Αναζητήσουν ξανά.
"Οχι πιά τό βλέμμα τής χαμένης μη

τέρας, ούτε τήν χούφτα τού σκοτωμένου 
πατέρα. ’Αλλά θά ψάξουνε γι’ Αδέλφια.

Δέν θά ζητήση Ανθρώπους πού θά τόν 
λυπηθούν, γιατί θ’ είναι μικροί. Θέλει, 
νά βρή μεγάλους σάν τόν πατέρα του 
τρυφερούς σάν τήν μαννούλα του, πού 
ξέρουν νά Αγαπούν.

’Ανθρώπους, πού θά ξέρουν νά δια
βάζουν τήν καρδιά, καί νά τήν ξυπνούν μέ 
τήν θυσία τους, γιά νά μεγαλώση. . .

«Β ι κ τ ω ρ ί ς»
(Ά π ό  τό περιοδικό «Δράσις μας»)

ΕΝΑΣ ΜΙ ΚΡΟΣ Τ Ρ Ο Χ Ο Ν ΟΜ ΟΣ  
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΚΑΙ 

ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Είμαι ό μικρός Τροχονόμος  

καί στέκομαι άπέναντί σας γιά  
νά σάς πώ  λ ίγα  λόγια  άγάπη ς, 
λόγια- βγαλμ ένα  άπ’ τήν καρ
διά μ ο υ , λόγια  πού απευθύ
νονται στή δική σας καρδιά .

Καί πρώ τα-πρώ τα θά μιλή
σω γιά  τ ’ αδέλφ ια μου , τά παι
διά δλου τοΰ κ όσμ ου .

Κάθε μέρα βλέπουμε γύρω  
μας πολλές πικρές στιγμ ές , 
στιγμές πού κλείνουν μέσα τους  
τόν πόνο τοΰ άδικου χαμοΰ καί 
τήν άγω νία  τοΰ Απροσδόκητου 
Α τυχήματος.

Γιά νά μήν έρθουν ποτέ τέ
τοιες στιγμές σέ άλλα παιδιά , 
πρέπει δλοι μας νά  μοχθήσου
με γιά  ν ’ Α ναπτύξουμε μέσα 
μας μιά αύτοπειθαρχία σέ με
ρικά π ρ ά γμ α τα .

Πρέπει νά μάθουμε νά  βαδί
ζουμε σω στά , προσεκτικά. Νά 
έλέγχουμ ε πρώ τα τόν δρόμο καί 
μετά νά διασχίζουμε καί μόνο 
άπό κεί πού ύπάρχουν φ ω τεινοί 
σηματοδότες ή διαβάσεις πε
ζώ ν .

Δ έν πρέπει νά παίζουμε σέ 
μέρη κοντά σέ δρόμους, πολύ  
περισσότερο νά παίζουμε μέ
σα στούς δρόμους. Είναι καλύ
τερα νά μείνουμε μιά μέρα 
χω ρίς π α ιχν ίδ ι, παρά νά  δοκι
μάσουμε κι έμείς καί οί γονείς  
μος μιά λαχτάρα καί μιά στιγ
μή πόνου .

Δ έν πρέπει νά παίζουμε σέ 
μέρη κοντά σέ δρόμους, πολύ  
περισσότερο νά  παίζουμε μέσα 
στούς δρόμους. Είναι καλύτερα  
νά μείνουμε μιά μέρα χω ρίς  
π α ιχν ίδ ι, παρά νά δοκιμάσουμε 
κι’ έμείς καί οί γονείς μας μιά  
λαχτάρα καί μιά στιγμή π ό νο υ .

’Εμείς πρέπει νά δώσουμε 
σ’ όλους, δσους κυλλοφοροΰν , 
νά καταλάβουν δτι πρέπει νά  
σέβονται ό ένας τή ζωή τοΰ  
ά λ λ ο υ .

Τ ελειώ νοντα ς, θέλω νά μι
λήσω καί γιά  δλους τούς άλ
λους , τούς μεγάλους δηλαδή, 
πού κρατοΰν στά χέρια τους 
κι άπό ένα τιμόνι αύτοκινήτου . 
2 ’ αύτούς θά κάνω μιά έκκλη
ση . Μιά έκκληση ά γά π η ς. Ά ς  
είναι π ιό προσεκτικοί, Ιδιαί
τερα δταν περνοΰγ μέσα άπό 
γειτονιές , κοντά άπό σ χολεία , 
άπό πάρκα, άπό γ ή π εδ α . Είναι 
χρέος τους νά προφυλάσουν 
τά παιδιά , πού σέ μιά στιγμή  
ανεμελιάς μπορεί νά βρεθοΰν, 
χω ρίς νά τό καταλάβουν, στό 
δρόμο καί νά  γίνει έτσι τό κακό . 
"Ας έχουν στό νοΰ δτι αύτά τά  
παιδιά είναι δικά τ ο υ ς , είναι 
δλου τοΰ κόσμου τά παιδιά κι’ 
Ανήκουν στήν αυριανή μέρα 
της γ η ς . Μιά μέρα πού πρέπει 
νά ξημερώσει χω ρίς π ό νο , 
χω ρίς Α γω νίες___
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I V  Έ τ ο ς  τού Παιδιού '7 9
Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  

ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ 
ΓΙΑ  ΤΑ Δ Ι Κ Α Ι Ω ΜΑ Τ Α  

Τ Ο Υ  Π Α Ι Δ Ι Ο Υ
ΕΠΕΙΔΗ οί λαοί των 'Ηνωμένων ’Ε

θνών έπιβεβαίωσαν στον χάρτη τήν πίστη 
τους στά θεμελιώδη δικαιώματα τού 
άνθρώπου καί στην άξιοπρέπεια καί τήν 
άξια τής άνθρωπίνης προσωπικότητας 
καί άποφάσισαν νά προωθήσουν τήν κοι
νωνική πρόοδο καί καλύτερα έπίπεδα 
ζωής σέ συνθήκες μεγαλύτερες έλευθε- 
ρίας.

ΕΠΕΙΔΗ τά 'Ηνωμένα Έθνη διακή
ρυξαν στήν ΟΙκουμενική Διακήρυξη τών 
Δικαιωμάτων τού Άνθρώπου πώς ό κα
θένας δικαιούται νά άπολαμβάνει όλα τά 
δικαιώματα καί τις έλευθερίες πού προ- 
βλέπονται στήν Διακήρυξη χωρίς κανενός 
είδους διάκριση φυλής, χρώματος, φύλου, 
γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών ή άλ
λων πεποιθήσεων, έθνικής ή κοινωνικής 
καταγωγής, περιουσίας, οικογενειακής 
προελεύσεως ή άλλης κοινωνικής θέσεως.

ΕΠΕΙΔΗ τό παιδί έχει άνάγκη, λόγω 
τής φυσικής καί πνευματικής του άνω- 
ριμότητας, άπό ιδιαίτερη προφύλαξη καί 
φροντίδα, συμπεριλαμβανομένης καί τής 
κατάλληλης νομικής προστασίας, τόσο 
πρίν, όσο καί μετά τή γέννησή του.

ΕΠΕΙΔΗ ή άνάγκη γιά τέτοια ιδιαίτερη 
προστασία διατυπώθηκε στή Διακήρυξη 
τής Γενεύης γιά τά Δικαιώματα τού Παι
διού τό 1924 καί άναγνωρίστηκε στήν 
Οικουμενική Διακήρυξη τών Δικαιωμά
των τού Άνθρώπου καί στά καταστατικά 
τών ειδικευμένων όργανισμών καί τών 
διεθνών όργανώσεων πού ένδιαφέρονται 
γιά τήν εύημερία τών παιδιών.

ΕΠΕΙΔΗ ή άνθρωπότητα όφείλει στό 
παιδί ό,τι καλύτερο έχει νά δώσει, γι’ 
αυτό τώρα, ή ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
προβαίνει σ’ αυτή τή Διακήρυξη τών 
Δικαιωμάτων τού Παιδιού γιά νά μπορεί 
τό παιδί νά ζήσει εύτυχισμένο τά παιδι
κά του χρόνια καί νά άπολαμβάνει, γιά τό 
δικό του καλό καί τό καλό τής κοινωνίας, 
τά δικαιώματα πού περιέχονται στή Διακή
ρυξη καί ΚΑΛΕΙ τούς γονείς, τούς άνδρες 
καί τις γυναίκες σάν άτομα, τις έθελον- 
τικές όργανώσεις, τούς φορείς τής τοπι
κής αύτοδιοικήσεως καί τις έθνικές Κυ
βερνήσεις νά άναγνωρίσουν τά δικαιώ
ματα αύτά καί νά έπιδιώξουν τήν τήρησή

τους μέ νομοθετικά καί άλλα μέτρα πού 
θά ληφθοΰν προοδευτικά σύμφωνα μέ τις 
άκόλουθες άρχές.

Α ΡΧ Η  ΠΡΩΤΗ
Τό παιδί θά άπολαμβάνει όλα τά δικαι

ώματα πού προβλέπονται σέ τούτη τή 
Διακήρυξη. Τά δικαιώματα αύτά άναγνω- 
ρίζονται σέ όλα άνεξαιρέτως τά παιδιά 
χωρίς διάκριση φυλής, χρώματος, φύ
λου, γλώσσας, θρησκείας πολιτικών ή 
άλλων πεποιθήσεων έθνικής ή κοινωνι
κής καταγωγής, περιουσίας, οικογενεια
κής προελεύσεως ή άλλης κοινωνικής 
θέσεως τού ίδιου τού παιδιού ή τής οικο
γένειας του.

Α ΡΧ Η  ΔΕΥΤΕΡΗ
Τό παιδί θά άπολαμβάνει ιδιαίτερη 

προστασία καί θά τού παρέχονται, μέ 
νομοθετικά ή άλλα μέσα, εύκαιρίες καί 
δυνατότητες γιά νά μπορέσει νά άναπτυ- 
χθεΐ σωματικά, ψυχικά, ήθικά, πνευμα
τικά καί κοινωνικά μέ τρόπο φυσιολογικό 
καί ύγιεινό καί σέ συνθήκες έλευθεριας 
καί αξιοπρέπειας. Όταν θεσπίζονται νό
μοι γιά τό σκοπό αύτόν πρωταρχική 
φροντίδα θά είναι ή έξασφάλιση τών 
πραγματικών συμφερόντων τού παιδιού.

ΑΡΧΗ  ΤΡΙΤΗ
Στό παιδί θά άναγνωρίζεται άπό τή 

στιγμή τής γεννήσεώς του τό δικαίωμα 
νά έχει όνομα καί έθνικότητα.

ΑΡΧΗ  ΤΕΤΑΡΤΗ
Τό παιδί θά άπολαμβάνει τά δικαιώματα 

τής κοινωνικής άσφαλείας. Θά τού άνα- 
γνωρίζεται τό δικαίωμα νά μεγαλώνει καί 
νά άναπτύσσεται μέ ύγεία. Γιά τό σκοπό 
αύτό θά παρέχεται στό παιδί καί στή μη
τέρα του ιδιαίτερη φροντίδα καί προστα
σία στήν όποια περιλαμβάνεται καί ή 
Ικανοποιητική προγεννητική καί μετα- 
γεννητική μέριμνα. Τό παιδί θά έχει τό 
δικαίωμα ικανοποιητικής διατροφής, στε- 
γάσεως, ψυχαγωγίας καί ιατρικής περι- 
θάλψεως.

ΑΡΧΗ ΠΕΜΠΤΗ

Τό παιδί πού μειονεκτεϊ σωματικά, δια
νοητικά ή κοινωνικά θά άπολαμβάνει τήν 
ιδιαίτερη μεταχείριση, έκπαίδευση καί 
φροντίδα πού άπαιτεί ή ειδική κατά
στασή του.

ΑΡΧΗ  ΕΚΤΗ

Τό παιδί έχει άνάγκη, γιά τήν πλήρη 
καί άρμονική άνάπτυξη τής προσωπικό

τητάς του, άπό άγάπη καί κατανόηση 
Θά μεγαλώνει, όπου είναι δυνατόν, μέ 
τήν εύθύνη καί τήν φροντίδα τών γονέων 
του καί πάντοτε σέ μιά άτμόσφαιρα στορ
γής καί ήθικής καί ύλικής άσφάλειας. 
Τό παιδί τής τρυφερής ηλικίας δέν θά 
χωρίζεται άπό τή μητέρα του παρά μόνο 
σέ έξαιρετικές περιπτώσεις. Ή  κοινωνία 
καί οί δημόσιες ύπηρεσίες θά έχουν τό 
καθήκον νά παρέχουν ιδιαίτερη φροντίδα 
στά παιδιά χωρίς οικογένεια καί στά παι
διά πού δέν έχουν έπαρκή μέσα συντη- 
ρήσεως. Ή  παροχή κρατικών έπιδομάτων 
καί άλλης βοήθειας γιά τή συντήρηση 
τών παιδιών πολυμελών οικογενειών είναι 
έπιβεβλημένη.

ΑΡΧΗ  ΕΒΔΟΜΗ

Στό παιδί άναγνωρίζεται τό δικαίωμα 
τής έκπαιδεύσεως, ή όποια θά παρέχεται 
δωρεάν καί θά είναι υποχρεωτική, στή 
στοιχειώδη τουλάχιστον βαθμίδα. Στό 
παιδί θά παρέχεται μιά έκπαίδευση πού 
θά προάγει τή γενική παιδεία του καί θά 
τού δώσει τή δυνατότητα μέ βάση τήν 
άρχή τής ισότητας τών εύκαιριών νά 
άναπτύξει τις ίκανότητές του, τήν άτομι- 
κή του κρίση καί τό αίσθημα τής ήθικής 
καί κοινωνικής ευθύνης του καί νά γίνει 
ένα χρήσιμο μέλος τής κοινωνίας.

Τά πραγματικά συμφέροντα τού παι
διού θά άποτελοΰν τήν κατευθυντήρια 
άρχή έκείνων πού είναι ύπεύθυνοι γιά 
τήν έκπαίδευση καί τήν καθοδήγησή 
του. 'Η εύθύνη αυτή άνήκει κατά πρώτο 
λόγο στούς γονείς του.

Τό παιδί θά έχει κάθε ευκαιρία γιά 
παιχνίδι καί ψυχαγωγία, πού πρέπει νά 
κατευθύνονται πρός τούς ίδιους σκοπούς 
πού έπιδιώκει καί ή έκπαίδευση. Ή  κοινω
νία καί οί δημόσιες ύπηρεσίες θά έπι
διώξουν νά προωθήσουν τήν άπόλαυση 
τού δικαιώματος αύτοΰ.

ΑΡΧΗ  ΟΓΔΟΗ

Τό παιδί θά είναι σέ κάθε περίπτωση 
άπό τούς πρώτους πού θά άπολαμβάνουν 
προστασία καί περίθαλψη.

ΑΡΧΗ  ΕΝΑΤΗ

Τό παιδί θά προστατεύεται άπό κάθε 
μορφή έγκαταλείψεως, σκληρότητας καί 
έκμεταλλεύσεως. Δέν θά είναι άντικεί- 
μενο κανενός είδους συναλλαγής.

Τό παιδί δέν θά προσλαμβάνεται σέ 
έργασία πρίν φτάσει στήν κατάλληλη 
κατώτατη ήλικία. Σέ καμιά περίπτωση 
δέν θά έξαναγκάζεται ή θά τού έπιτρέ- 
πεται νά άπασχολείται σέ έργασία ή 
έπάγγελμα πού θά ζημιώνει τήν ύγεία ή 
τήν έκπαίδευσή του ή θά παρεμποδίσει 
τή σωματική, πνευματική ή ήθική άνά- 
πτυξή του.

ΑΡΧΗ  ΔΕΚΑΤΗ

Τό παιδί θά προστατεύεται άπό κάθε 
ένέργεια πού μπορεί νά ένθαρρύνει φυλε
τικές, θρησκευτικές ή όποιας άλλης 
μορφής διακρίσεις. Τό παιδί θά άνατρέ- 
φεται μέ πνεύμα κατανοήσεως, άνοχής, 
φιλίας μεταξύ τών λαών ειρήνης καί 
παγκόσμιας άδελφοσύνης καί μέ πλήρη 
συναίσθηση ότι ή δραστηριότητα καί οί 
ίκανότητές του πρέπει νά άφιερώνονται 
στήν έξυπηρέτηση τών συνανθρώπων, 
του.
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Καί σ’ αύτή τήν έκδοση επαναλαμβάνουμε οτι ή στήλη αύτή περι
μένει τήν (αλληλογραφία των άναγν ωστών της. Καθιερώθηκε για να 
συμβάλλει στήν επικοινωνία τους μέ το Περιοδικό. Πιστεύει στο σωστό 
διάλογο καί στο άλληλοσυμπλήρωμα για να μιλήσει μέ άντικειμενικότητα 
για τα θέματα πού τούς άπασχολοϋν, καί Αποδέχεται τις γνώμες τους 
γιά κάτι πού πιστεύουν οτι λείπει. Κάθε υπόδειξη είναι σεβαστή καί 
άντιμετωπίζεται μέ συνέπεια από τη σύνταξη τοϋ Περιοδικού. Γι’ αύτό 
λοιπόν περιμένουμε τα γράμματα των άναγνωστών μας.

Μ Α Σ  Γ Ρ ΑΦΕ  ΤΕ Κ Α Ι  
Σ Α Σ  Α Π Α Ν Τ Ο Υ Μ Ε

«Π ριν άπό λ ίγες μέρες κατάφερα επ ιτέ
λους νά προμηθευτώ το καταπληκτικό 
περιοδικό σας, ή « Ε Π ΙΘ Ε Ω Ρ Η Σ Η  Χ Ω 
Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η Σ ». 'Ο μολογώ πώ ς καλύ
τερο περιοδικό δεν υπάρχει. ’Ά λλω στε 
μέσα στις σελίδες του βλέπει κανείς τήν 
ουσία καί τήν πραγματικότητα πού δυστυ
χώ ς λείπει άπό άλλα περιοδικά. Κ α
τάλαβα πολλά διαβάζαντάς το. Κατάλα
βα καί συνειδητοποίησα πόσο δύσκολη 
είναι ή ζωή καί ή δουλειά τοϋ ’Αστυνο
μικού καί πόσες ομορφιές κρύβει. Θέλω, 
λοιπόν, ν’ άκολουθήσω τό έπάγγελμα  τοϋ 
’Αστυνομικού. Τ ί πιο ωραίο υπάρχει 
άπό τοϋ νά βοηθάς τον συνάνθρωπό σου; 
Ν ιώθεις μέσα σου μιά άγαλλίαση καί μιά 
ευχαρίστηση. Π ροτιμώ  νά κουράζομαι 
καθημερινώς βοηθώντας τούς συνανθρώ
πους μου, παρά νά κάνω οτιδήποτε άλ
λο. Θά ήθελα τώρα νά μ’ ένημερώσετε 
σ’ ένα θέμα πού μέ άπασχολεϊ καί θά 
σημαδέψει τό μέλλον μου. Θέλω νά μοΰ 
πείτε  ποιές προϋποθέσεις χρειάζονται 
γ ιά  νά γίνει κανείς Υ πενω μοτάρχης καί 
ποιές ’Ενωμοτάρχης. Δηλαδή ποιές τά 
ξεις τοϋ Λυκείου χρειάζονται καί ποιος 
κύκλος μαθημάτων, τά  άρχαϊα  ή τά  μαθη
ματικά.

Παράβολος X. Χρηστός—Μ αθητής Α. 
Τ άξεω ς Λυκείου —Λαύριαν ’Αττικής»

. Σ .Σ . Δέν υπάρχει Σχολή Υ πενω μοταρ
χών, άλλά μόνο ’Ενωμοταρχών, ή όποια 
προϋποθέτει άπολυτήριο Λυκείου. Τά 
μαθήματα πού ζητούνται γ ιά  τ ις  έξετά- 
σεις είναι: Έ κ θεσ η , 'Ιστορία , Γεωγραφία ' 
Π ρακτική ’Αριθμητική καί, προαιρετικά, 
ξένη γλώσσα. 'Η  ύλη στήν οποία έξετά- 
ζονται οί ύποψήφιοι γνω στοποιείται άρκε- 
τό καιρό πιο γρήγορα άπό τ ις  εξετάσεις 
μέ εγκύκλιο τοϋ ’Αρχηγείου Χωροφυλα
κής, τήν όποια μπορείτε νά προμηθευτεί
τε άπό τό ’Αστυνομικό Τ μήμα τής πε
ριοχής σας.

« Έ χ ω  διαβάσει πολλά άπό τά  τεύχη 
σου καί σήμερα σκέφθηκα νά σοϋ στει- 
λω ένα μου γράμμα, γ ιά  νά γίνω  συνδρο- 
μήτριά σου. Λοιπόν θέλω νά μοΰ εξηγή

σεις πώ ς μπορώ νά γίνω  συνδρομήτρια 
τών τευχών σου γιά  ένα χρόνο. Σέ παρα
καλώ πολύ νά μοΰ άπαντήσεις γρήγορα. 
Σοΰ άξίζει πράγματι ένα μεγάλο «μπρά
βο» γ ιά  τήν ύπέροχη ύλη πού προσφέ
ρεις μέσα στά πολυσέλιδα τεύχη σου κά
θε μήνα. Κ ι ένα μεγάλο «ευχαριστώ» 
άπό μένα καί άπό δλο τον κόσμο, σίγου
ρα. Σοΰ άξίζουν άληθινά συγχαρητήρια. 
Σέ παρακαλώ, άν είναι δυνατόν, στήν 
σελίδα «’Αθλητική ’Επιθεώρηση» νά άφιε- 
ρώνεις κάπου—κάπου λίγα πράγματα  γιά  
τήν ένόργανη γυμναστική. Κέλλυ Κα- 
ρασσαβίδου—Μαυροθάλασσα Σερρών».

Σ .Σ . Συνδρομήτρια θά γίνεται στέλ
νοντας μία έπ ιταγή 200 δραχμών στήν 
διεύθυνση: Π ρος τό Περιοδικό « Ε Π Ι
Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η  _ Χ Ω ΡΟ Φ Υ Λ Α Κ Η Σ » Ί ο υ -  
λιανοϋ 36—’Αθήνα.

«Ε ίμα ι ένας άπό τούς πολλούς άναγ- 
νώστες τού περιοδικού σας καί μάλιστα 
άπό τά  πρώ τα του βήματα. Π αρατη
ρώντας τήν πλούσια ύλη του, βλέπω δτι 
δέν λείπουν τά  στοιχεία  πού θυμίζουν μιά 
άληθινή 'Ελλάδα, άφοΰ άναφέρεστε πότε 
στά ήθη κ ι έθιμά μας, πότε στον άρχαϊο 
πολιτισμό της, στή μυθολογία της, στήν 
ιστορία της, καθώς επίσης καί στις ω 
ραίες τοποθεσίες της. ’Εκτός άπ’ αύτό 
έχουν τυπω θεί διάφορα άρθρα κοινωνι
κού περιεχομένου καί σ’ αυτά δίνω τό 
μεγαλύτερο βάρος, γ ια τ ί πρέπει ν’ άνά- 
φέρεστε πάντοτε σέ κοινωνικά θέματα, 
γ ιά  νά είστε μέσα στήν έπικαιρότητα. 
Σαν είδα τήν σελίδα πού άφιερώνετε στούς 
άναγνώστες σας, πήρα τό θάρρος νά 
σάς γράψω. ’Εκτός άπό τά  συγχαρητή
ρια πού θέλω νά σάς στείλω, σάς λέγω  δτι 
λείπουν διάφορα θέματα φιλ.οσοφικοΰ π ε
ριεχομένου, άφοΰ ή ίδ ια  ή ζωή επηρεά
ζεται άπό τήν φιλοσοφία κ ι αύτό θέλω 
νά καλύψω μέ τό άρθρο πού έχω στείλει, 
έλπίζοντας δτι θά βρείτε λίγο χώρο. 
Γεράσιμος Κουστουράκης».

Σ .Σ . Ευχαριστούμε γ ιά  τ ις  υποδεί
ξεις σας. Τ ά  φιλοσοφικά άρθρα άποτε- 
λούν πάντοτε τήν μόνιμη άναζήτησή μας 
καί ήδη ύπάρχουν δλες οί προϋποθέσεις 
γ ιά  μιά σειρά σχετικών δημοσιεύσεων. Τό 
άρθρο σας θά μελετηθεί καί θά σάς γνω 
ρίσουμε στο μέλλον τήν σειρά προτεραιό- 
τη ,άς του.

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ε Σ

Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Ν  Κ Ο Υ Ρ Τ Η  Δασονόμο, 
Κοζάνη. 'Η  καθυστέρηση τή ς άποστολής 
τοϋ Περιοδικού «οφείλεται σέ λόγους 
ξένους τής θελήσεινς μας. Σάς άπεστά- 
λησαν δλα τά  τεύχη τού 1979 καί ελπί
ζουμε δτι παρόμοια άνωμαλία δέν θά 
παρουσιαστεί στο μέλλον.

ΚΩΝ. Μ Ε Λ ΙΔ Ο Ν Η . Η ρά κλειο  Κρή
της. Εύχαριστοΰμε γ ιά  τά  καλά σας λό
για . Τό περιοδικό θάρχεται άπό τόν μή
να αύτό στή νέα σας διεύθυνση.

Π Α Ν . Χ Α Τ Ζ Η Μ Α Λ Λ Η . Ε υχαρι
στούμε γ ιά  τήν άποστολή τή ς συνδρομής 
σας. Σέ λ ίγες μέρες θά σάς σταλούν τά  
προηγούμενα τεύχη τού 1979.

Σ Ω Τ . Μ Ο Υ Ν Τ Ζ Ο Υ ΡΗ , ’Ενωμοτάρ
χη , Σ .Χ . Καρυάς ’Ελασσόνας. Σ υ γχα 
ρητήρια γ ιά  τό πνευματικό σας σχόλιο, 
πού θά δημοσιευθεΐ σ’, ένα άπό τά  έπό- 
μενα τεύχη.

Ε Γ Θ Γ Μ ΙΑ  Κ Υ ΡΙΑ Κ ΙΔ Ο Υ , Μαθή
τρια, Νάουσα. Λάβαμε τήν συνεργασία 
σας καί σάς ευχαριστούμε γ ι ’ αύτό. 
Θά πάρει τή  θέση της σέ σχετική δημο
σίευση παρομοίων θεμάτων.

Γ .Γ . Δημοσιογράφον, ’Αθήνα. Ο ί έρευ- 
νές σας «Έ λληνίδες στά  σκλαβοπάζαρα 
τή ς λευκής σάρκας» καί «Τό δημογραφι- 
κόν πρόβλημα δπω ς διαγράφεται εις τάς 
ήμέρας μας» δέν καλύπτουν τά  ένδιαφέ- 
ροντα τού περιοδικού μας, τό όποιο άπα ι- 
τ ε ϊ τεκμηριωμένες έρευνες, στηριγμένες 
σέ άδιάψευστα στοιχεία . Ά λ λ ω σ τε  γνώ 
ρισμα τοϋ περιοδικού « Ε Π ΙΘ Ε Ω Ρ Η Σ Η  
Χ Ω ΡΟ Φ Υ Λ Α Κ Η Σ » είναι ή υπευθυ
νότητα. Γ ιά  τό δεύτερο άρθρο, ό περιο
ρισμός τού θέματος στή σύγκριση τής 
χώ ρας μας μέ τήν Τουρκία, χω ρ ίς νά 
ληφθοϋν ύπ ’ δψη οί άλλες προδιαγραφές, 
ίκταση, πολιτιστική καί κοινωνική στάθμη, 
κάνουν έλλειπή τή δημοσίευση. Λυπού- 
μεαθ άλλά δέν μπορούμε νά τά  δημοσιεύ
σουμε.

'Η «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ», μέ τήν καθιέρωση 
τής στήλης «ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ» γνωστοποιεί οτι τά 
«επ’ ανταλλαγή» ή «τιμής ένεκεν» Περιοδικά πρέπει νά στέλνον
ται στήν διεύθυνση: Περιοδικό « ’Επιθεώρηση Χωροιρυλακής, 
Πατησίων 207, ’Αθήνα.
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ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Θά μιλήσουμε σ’ αύτή τήν έκδοση για  

μερικά περιοδικά πού λάβαμε, πιστεύον
τας π ώ ς έτσι έκπληρώνουμε ένα χρέος 
άπέναντι σέ ανθρώπους πού μοχθούν ιδιαί
τερα γ ι ’ αύτό τό τόπο. Π ρόκειτα ι γ ιά  τά  
περιοδικά πού κινούνται στό χώρο τόσο 
των νέων, όσο καί τού ευρύτερου κοινωνικού 
συνόλου, κάτω  άπό τή σημαία τού Χ ρι
στιανισμού, δίνοντας πραγματικές μάχες 
γ ιά  τά  προβλήματα τού συγχρόνου αν
θρώπου.

Α ύτά τά  έντυπα πού δυστυχώς κυκλο
φορούν σέ λίγα  χέρια, παρ’ όλο ότι έπρεπε 
νά μπαίνουν σέ κάθε ελληνική οικογένεια, 
δέν διακρίνονται ούτε γ ιά  τούς χτυπητούς 
έντυπωσιακούς τίτλους, ούτε γ ιά  τις δήθεν 
πολύκροτες έρευνες τών άλλων περιοδικών 
πού βλέπουμε νά γίνονται άνάρπαστα άπό 
τά  περίπτερα. Τ ά  χαρακτηρίζει όμως ή 
άγω νιστική διάθεση γ ιά  τον άνθρωπο. Τ ά 
διακρίνει ή στιβαρή φωνή τής άλήθειας

Η ΔΡΑ ΣΙΣ  ΜΑΣ
Συλλ. Ό ρ θ . Δράσεως « Ό  Μ. Βασίλειος». 
Ξ εχω ρίζει γ ιά  τήν πνευματικότητα τών 
άρθρων του και τ ις  μαχητικές του θέσεις 
στήν άντιμετώπιση τών κοινωνικών προ
βλημάτων. Μ έ βλέμμα Χριστιανικό ανα
τέμνονται πολλές άπό τ ις  πάσχουσες πλευ
ρές τής σύγχρονης κοινωνικής ζωής, έτσι 
ώ στε δίκαια χαρακτηρίζεται κάθε του σε
λίδα, ένας άγώνας προσφοράς στον δ ιχα 
σμένο άνθρωπο πού καθημερινά βομβαρδί
ζεται άπό χιλιάδες άλλοπρόσαλλες προ
κλήσεις. Μ ιλάει μέ τήν πάντοτε γλυκειά 
γλώ σσα τή ς άγάπης.

ΕΛΠΙΦΟΡΑ ΝΕΙΑΤΑ
'Έ να  περιοδικό άπό τούς κόλπους τής 

’Εκκλησίας. Ε ίνα ι έκδοση τής ‘Ιεράς Μ η- 
τροπόλεως Π ειραιώ ς καί διακρίνεται γ ιά  
τή θαρραλέα άντιμετώπιση τώ ν ψυχοφθό- 
ρων ρευμάτων τής εποχής μας. ’Απευθύ
νεται στις καρδιές τώ ν νέων καί τούς καλεΐ 
μ ’ άγωνιστική φωνή νά ενωθούν κάτω  
άπό τή  σημασία τού Χριστού γ ιά  τή νίκη 
τού άνθρώπου. Ξ εχω ρίζει γ ιά  τ ις  σωστές 
θέσεις πού παίρνει άπέναντι στά γεγονότα 
πού άπαοχόλησαν πρόσφατα τήν κοινή 
γνώ μη. ’Έ ρ χετα ι βοηθός στούς προβλη
ματισμούς τώ ν νέων καί μέ μαχητικά  άρ
θρα (Χριστός, ναί. ’Εκκλησία, όχι; — 
’Αθεΐα, τό φαινόμενο τής έποχής μας. 
‘Ο άνθρωπος άπό τόν π ίθ η κ ο :), κα ί σχόλια 
(Σ τίγμ ατα , Μεγεθύνσεις. Τ ά  γεγονότα, 
Μ ατιές στήν έπ ικα ιρότητα ), θυμίζουν τό 
νυστέρι τού χειρούργου, πού άγω νιζεται 
νά γιατρέψ ει τ ις  πληγές.

ΑΚΤΙΝΕΣ
Π αλαίμαχη περιοδική έκδοση στόν πνευ
ματικό χώρο τού τόπου μας. Σαραντα 
δύο ολόκληρα χρόνια» μίσος περίπου αίώ -

καί τό γλυκό κάλεσμα τής άγάπης.
Τ ά κοσμούν οί έκλεκτές συνεργασίες 

άνθρώπων πού προβληματίζονται μέ πόνο 
γ ιά  τόν πλησίον καί τό περιβάλλον πού ζεϊ 
καί κ ά τι άκόμα, πού λείπει άπό όλα τά  
άλλα έντυπα τού καιρού μας: ή προσπά
θεια γ ιά  τήν σωστή διαπαιδαγώ γηση τού 
νέου άνθρώπου. 'Υπεύθυνες μελέτες καί 
ύπέροχες εξωτερικεύσεις ψυχικού πλούτου 
άποτελοΰν τά  όπλα τους, όπλα ειρήνης.

Ε ίνα ι συγκινητική ή προσπάθεια αυτών 
τών άνθρώπων πού μοχθούν γ ιά  τή θεμε 
λιωση ενός σωστού αύριανού κόσμου, τού 
κόσμου τή ς άγάπης. Τέτοιες προσφι ρές 
στήν εποχή μας σπανίζουν, μοιάζουν σάν 
τ ις  χελιδονοφωλιές, πού ολοένα καί πνί
γονται άπό τά  τσιμέντινα τέρατα πού 
γέμισαν τ ις  πόλεις μας .Κ αί ίσω ς, είναι 
καιρός μόνοι μας ν’ άναζητήσουμε αυτές 
τ ις  φωνές άγάπης καί νά τ ις  κάνουμε όρι- 
οδεϊχτες τώ ν βημάτω ν μας.

νας, πνευματικού άγώνα, μέ μοναδική 
ύπευθυνότητα καί άντ ικειμενική κρίση. 
Ε ίνα ι έκδοση τή ς «Χ ριστιανικής Έ ν ώ - 
σεως ’Α κτίνες». Σ τ ις  σελίδες του εκλεκτοί 
συνεργάτες καί πνευματικοί οδηγοί τού 
τόπου, μιλούν γ ιά  επιστημονικά, φιλοσο
φικά καί κοινωνικά θέματα, γ ιά  τά  γράμ
ματα καί τήν τέχνη, γ ιά  τήν διαπα ιδαγώ 
γηση τώ ν νέων άνθρώπων, γ ιά  προβλήματα 
τή ς έποχής καί άποκαλύπτουν ένα κόσμο 
μοναδικό σέ πνευματικότητα. Μ πορεί 
πολλά νά π ε ι κανείς γ ιά  τ ις  «Α Κ Τ ΙΝ Ε Σ »  
περισσότερα ίσω ς ά π ’ όσα θά μπορούσε 
νά π ε ι γ ιά  κάθε σύγχρονο έντυπο, γ ιά  κάθε 
ζωντανή φωνή τής έποχής μας, πού μοχθεί 
γ ιά  τό άνέβασμα τής άνθρώπινης ψηχής 
σέ ψηλότερες σφαίρες. Σ τό  τεύχος τού 
Φεβρουάριου παρουσιάζει μελέτες καί 
επίκαιρα άρθρα γιά  τήν έννοια τή ς παρα- 
δόσεως, τό έτος τού παιδιού, τήν άριστο- 
τελική φιλοσοφία, ένα ξεκαθάρισμα γ ιά  τήν 
κοσμοθεωρία τού Κ αζαντζάκη, γ ιά  τήν 
νέα ήγετική  τάξη στούς καιρούς μας κ. ά.

ΟΜΟΛΟΓΙΑ
Μ ιά πραγματική  θαυμάσια «ομολο

γία» τής Ίερ ά ς  Μ ητροπόλεως Ν ίκαιας, 
πού παρουσιάζει κάθε μήνα μιά πλήρη 
ενημέρωση γ ιά  τό πνευματικό οικοδόμημα 
πού χτίζε ι. Ξ εχω ρίζει ή άγωνιστική φωνή 
τού Ιερ ά ρ χη  τής Μ ητροπόλεως, τού 
Σεβασμιω τάτου Μ ητροπολίτη κ .κ . Γεω ρ
γίου καί τό κάλεσμά του, γ ιά  τήν οικοδό
μηση τού κόσμου τής άγάπης.

Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Περιοδικό, μέ ζωή καί δράση 34 χρόνων, 
που άπευθύνεται στόν π ιο άγνό άνθρωπο, 
τό παιδί. Ε ίναι έκδοση τής ’Αδελφότη
τας «Ευσέβεια», έκδοση Χριστιανική, πού

χρόνια τώρα δίνει «ρεσιτάλ» παιδα
γω γική ς. Μ ’ άπλή γλώ σσα, μιλάει άπευ- 
θείας στήν καρδιά τού παιδιού, δεί- 
χνοντάς του τούς δρόμους τής άρετής καί 
καλώντας το  ν’ άκολουθήσει τά  βή
ματα τού Μεγάλου Δασκάλου. Ξ εχω ρίζει 
ό τρόπος μέ τόν όποιον παρουσιάζει 
θέματα άπό τήν Ά γ ια  Γραφή, καθείς καί 
ή τέχνη μέ τήν όποια οδηγεί τόν άπειρο 
άνθρωπο στήν άντιμετώ πιση τώ ν σύγχρο
νων προβλημάτων. Ή  ίδια εύαισθησία 
χαρακτηρίζει καί τ ις  σελίδες πού άναφέ- 
ρονται σ .ήν  ψ υχαγω γία  καί τά  πνευματικά 
παιγνίδ ια  τού πο.ιδιοΰ.

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΝΙΚΗΝ

Τής ’Αδελφότητος Θεολόγων «Ο Σ ω - 
Τ Η Ρ » , πού κινείτα ι κ ι αύτό στό χώρο τών 
νέων καί πού μιλάει στή γλώσσα τής 
άλήθειας παλλόμενο άπό μιά διάχυτη 
άγάπη γ ιά  τόν άνθρωπο πού μεγαλώνει 
άνάμεσα στις χ ίλ ιες άντιξοότητες τής 
ζωής. Έ χ ε ι  π ίσω  του 29 χρόνια έκδό- 
σεως, πού τό καταξιώνουν στόν πνευματι
κό χώρο. Σ έ  κάθε του σελίδα παρελαύ
νει καί μ ιά  διδαχή παρουσιάζεται κ ι 
ένας άπό τούς φωτεινούς λόγους τού 
Χριστού, προσφέροντας μοναδική ψυχι
κή γαλήνη καί ύψηλό παιδαγω γικό έργο.

ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΕΟΤΗΤΟΣ

Μηνιαία έκδοση τού Ε λληνικού ’Ερυ
θρού Σταυρού, πού άπευθύνεται κ ι’ αύτή 
στούς νέους. Ή  έκδοτική πείρα  τών 34 
χρόνων, το ύ .έχε ι έξασφαλίσει μιά σωστή 
θέση άνάμεσα στά πα ιδαγω γικά  περιοδικά, 
θέση πού τήν κοσμούν οί παρουσίες έκλε- 
κτώ ν συνεργατών του, πνευματικών κο
ρυφών τού τόπου μας, όπω ς ό Γ . Ά θάνας, 
ό · Γ . Δασκαλάκης, ό I. Θεοδωρακό- 
πουλος, ό Β. Κουριας, ό Γ . Κουρνούτος, ό 
Ό ρ . Λουρίδης, ό Θ. Π ετσάλης—Δ ιομή
δης, ό Μ. Στασινόπουλος, ό Α. Τερζάκης, 
ό Π . Χάρης καί άλλοι. Μεγάλη ή προσφο
ρά τού Έ ρθρού Σταυρού Νεότητος καί τό 
ίδιο μεγάλη ή παιδαγω γική του άξια.

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ

Έ κ δο σ η  τής «Χριστιανικής Έ νώ σεω ς 
’Ακτίνες», μέ άρθρα καί μελέτες γύρω άπό 
τά  πνευματικά ζητήματα καί τ ις  άναμνή- 
σεις τής σύγχρονης γυναίκας, πού συντάσ- 
σονται μέ τήν έπιμέλεια τού Ίνσιτούτου 
Ψ υχολογίας καί Ψ υχικής Υ γιεινή ς. Μέ 
θαυμαστή τοποθέτηση άπέναντι στις θέ
σεις τής γυναίκας καί ρεαλιστική χειρα
φέτηση, μακρυά άπό ουτοπίες καί άντι- 
φατικές άπόψεις, παρουσιάζεται ή δομή 
τή ς Έ λληνίδας σέ σχέση μέ τήν άποστολή 
της μέσα στόν κοινωνικό χώρο. Ε ίναι μιά 
ρωμαλέα φωνή άλήθειας, πού καλύπτει 
ένα τόσο εύαίσθητο χώρο τή ς πνευματικής 
ζω ής τού τόπου.
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TO ΛΥΚΟΦΩΣ TOY ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ 
κ . Νικολάου N . Βασιλειάδη.

Ό  Νικόλαος Βασιλειάδης είναι γνω 
στός στον πνευματικό χώρο άπό τά  άλλα 
του βιβλία, πού κατά  καιρούς κυκλοφόρη
σαν οί έκδόσεις « Ό  Σω τήρ» (’Εθνομάρ
τυρες τοϋ Κυπριακού έπους, Χριστιανισμός, 
καί ’Ανθρωπισμός, ή Χριστιανική π ί-  
στις είς τον αιώνα τη ς έπ ιστήμης κ. ά. 
σαν ένας βαθύς στοχαστής καί άνατόμος 
τώ ν προβλημάτων τής εποχής μας.

Μέ τό βιβλίο αυτό, όμως, παίρνει μια 
θέση πού τοϋ άξιζε, τήν θέση τού πνευ
ματικού οδηγού. Χ ωρίς νά πολιτικολογεί, 
χω ρίς νά έπηρεάζεται άπό τήν πρόκληση 
τή ς έντυπωσιθηρίας στέκεται απέναντι 
στήν θεωρία τού Μαρξισμού μέ μιά ώμή 
ρεαλιστικότητα καί μοναδική υπευθυνό
τητα , άντικρύζοντάς την όχι σάν ένα συνη
θισμένο σύστημα πολίτικο —οικονομικό ή 
μιά κοινωνική αίρεση, άλλά σάν ολοκλη 
ρωτική θεωρία, πού άφαιρεΐ κάθε δικαι
ω ματικό χώρο γ ιά  τ ίς  ψυχοπνευματικές 
άναζητήσεις.

Αύστηρός κριτής, άποκαλύπτει τήν 
ήθική τού Μαρξισμού, ξεσκεπάζει τίς  
πλαστογραφήσεις καί τ ίς  δόλιες έκμεταλ- 
λεύσεις ιστορικών γεγονότων καί άδιά- 
ψευστων μαρτυριών, γκρεμίζοντας κυριο
λεκτικά κάθε δόση άγνοιας καί ψεύδους 
στις θέσεις πού δικαιω ματικά πρέπει νά 
έχουν.

Μεγάλο τό έργο τοϋ Ν . Βασιλειάδη, 
συγκλονιστικό. Ά νέλαβε νά σηκώσει τό 
βάρος τή ς ευθύνης γ ιά  τήν ρωμαλέα άντι- 
μετώπιση τού Μαρξισμού άπό τον Χ ρι
στιανισμό. Ό  Μάρξ, ό Έ ν γκ ελ ς , ό Λένιν, 
ό Στάλιν, καθώ ς καί οι σύγχρονοι «δια
νοούμενοι» π ιστο ί του, έρχονται άντιμέ- 
τω πο ι καί καταρρέουν κάτω  άπό τό βλέμ
μα καί τ ίς  αιώνιες άλήθειες τοϋ Χριστού, 
όπως καταρρέουν καί οί ψυχοφθόρ'-ς θεω
ρίες πού σκορπούν τά λογής —λογής έντυ
πα, μπροστά στο θείο μεγαλείο τού Ε υαγ
γελίου. Ή  θρησκεία τού μίσους λυγίζει

μπροστά στό κήρυγμα τή ς αγάπης καί ό 
συγγραφέας παρουσιάζεται μέ φωνή προ
φητική, σάν σύγχρονος απολογητής, νά 
δείχνει τον δρόμο πού χάραξε ό Σταυρός.

Τ ά  προβλήματα πού άντί νά έπιλύσει, 
συσσώρευσε ή θεωρία τού μαρξισμού 
καί δ ίχασε τήν προσω πικότητα τής εποχής 
μας, άνατέμνονται μ ’ επιστημονική ακρί
βεια εγχειρ ίζονται μπορεί νά π ε ι κανείς, 
όχι μέ ούτοπικές δοξασίες, άλλά μέ ρεα
λιστικό άντίκρυσμα. Ό  Ν. Βασιλειάδης 
άφήνει τά  γεγονότα νά μιλούν μόνα τους, 
άπλώ ς καί μόνο τά  φ ω τίζει κ ι’ αύτό είναι 
τό μεγάλο κέρδος καί ή άναμφισβήτητη 
άξια. Δέν κηρύττει άπό άμβωνα. Ξεσκεπά
ζει, τραβώ ντας τούς σκοτεινούς πέπλους 
τού στρουθουκαλισμοΰ, τά  προσοπεϊα τών 
γεγονότων κ αί τών άνθρώπων, δίνοντας τήν 
δυνατότητα στον αναγνώστη νά κρίνει. Νά 
κρίνει καί ν’ αποφασίσει γ ιά  τόν δρόμο 
πού θ’ άκολουθήσει...

ΔΗΜΟΣΙΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ  

κ . Σπόρου Ζομπανάκη

Γνωστός στούς άντρες τής Χωροφυλα
κής ό Σ π . Ζομπανάκης, διδάκτορας τού 
Π ανεπιστημίου τής Ρ ώ μ ης καί έπ ί δεκαε
τία  Κ αθηγητής τών Δημοσίων Σχέσεων 
στή Σχολή ’Α ξιω ματικώ ν Χωροφυλακής, 
καθώς καί της ’Αστυνομίας Πόλεων, άπό 
τά  προηγούμενα βιβλία του καί τ ίς  μελέ
τες του, πού κατά  καιρούς δημοσιεύθηκαν 
στήν «’Επιθεώρηση Χωροφυλακής» καί σέ 
άλλα περιοδικά.

Μέ τό βιβλίο του όμως αύτό, παρουσιά
ζεται πλέον ώς έπιστήμονας ερευνητής 
τού τόσο ευαίσθητου τομέα τής Δημοσίας 
Διοικήσεως καί τής οΐκονομοτεχνικοπολι- 
τιστικής ζωής. Κ αί είναι έπιστήμονας 
στό χώρο τής έφαρμογών τής Δημοσίων 
Σχέσεων στή Δημόσια Διοίκηση καί 
στούς ’Οργανισμούς ό Σ π . Ζομπανάκης.

Οί Δημόσιες Σχέσεις, πού άποτελοΰν 
πλέον επίσημο μάθημα στή Σχολή Ν ομι
κών καί Οικονομικών ’Επιστημώ ν τού 
Ά ριστοτελείου Π ανεπιστημίου, έχουν μ πει 
στή ζωή μας σάν τήν σημαντικότερη προϋ 
πόθεση γ ιά  έκσυγχρονισμό καί προσαρ
μογή στά ευρωπαϊκά πρότυπα.

Μέ γνωστό τό σμιλευτό ύφος τού λόγου του 
ό Σ π . Ζομπανάκης, μιλάει γ ιά  τή  συμβο
λή τού θεσμού τώ ν Δημοσίων Σχέσεων 
στήν άνάπτυξη καλών σχέσεων μεταξύ 
’Αστυνομίας καί κοινού, τήν εφαρμογή τών 
άρχών καί τού πνεύματός τους στά πλα ί
σια τών ένδοϋπηρεσιακών σχέσεων στήν 
’Αστυνομία, τήν πολιτική άγω γή σάν 
προϋπόθεση γ ιά  τήν εφαρμογή τους στόν 
τόσο ευαίσθητο αύτό τομέα τής Δημοσίας 
Διοικήσεως, τήν συμπαράσταση τού Κρά
τους προς τήν ’Αστυνομία καί τήν πίστη 
τώ ν οργάνων της στό θεσμό τών Δημοσίων 
Σχέσεων καί τ ίς  άρχές πού αυτές υπηρε
τούν.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΩ ΔΙΚΑ  
ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  

κ . Χρ . Α . Κορλοΰ , Μοιράρχου

Σ έ  προηγούμενο τεύχος τη ς ή «’Ε πιθεώ 
ρηση Χωροφυλακής» ε ίχε  άναγγείλει τήν 
έκδοση αύτοΰ τού νέου βιβλίου, πού κατέ
λαβε δικαιωματικά, στό χώρο τών σχε
τικώ ν μέ τό κυκλοφοριακό καί τόν άνθρω
πο πεζό—οδηγό, έκδόσεων, τήν θέση πού 
άνεπιφύλακτα άξίζει.

Ε ίνα ι ένα βιβλίο στηριγμένο στήν μεθο
δική έρευνα καί μελέτη τώ ν διατά
ξεων τού Κ .Ο .Κ ., άλλά καί τώ ν προϋπο
θέσεων εφαρμογής τους, πού διερευνά, άνα- 
λύει καί κρίνει, βασισμένο στήν άρχή δτι 
όλα τά  νομοθετήματα ώ ς έργα άνθρώ- 
πινα, έπιδέχονται ερμηνείας, ώφελοΰνται 
άπό τήν άσκηση κριτικού έλέγχου, προω 
θούνται μέ τήν καλόπιστη άνάλυσή τους 
στή συνείδηση τού κοινωνικού συνό
λου καί χρήζουν έπιστημονικής άντιμετω - 
πίσεω ς, προκειμένου ν’ άνταποκριθοΰν 
στις μελλοντικές άνάγκες. Τό δτι ήρθε 
στήν δημοσιότητα άρκετά καθυστερημέ
να, δείχνει βαθειά μελέτη καί προβληματι
σμό καί τήν πρόθεση τού συγγραφέα νά 
καλύψει δχι ένα όποιοδήποτε κενό, άλλά 
τό μόνιμο καί παραδεκτό κενό τής 
παρερμηνείας καί τής προχειρότητος. Κ αί 
πραγμ ατικά  ή πρόθεση αυτή πέτυχε 
στήν πραγματοποίησή τη ς καί παρουσίασε 
ένα πλήρες έργο, γραμμένο στή ζω ν
τανή ελληνική γλώσσα, πού άναλύει μέ 
σαφήνεια χω ρ ίς ίχνος παραλείψεως, άλλά 
καί χω ρίς περιττό  φόρτο, τήν συνοπτική 
διατύπωση τών νομικών διατάξεων τού 
Κώδικα Ό δ ικ ή ς  Κυκλοφορίας.

ΣΕ ΣΕΝΑ (Π οιήματα) 
κ . Τάσου Ή λ .  Ξεπαπαδέα

Έ κ π λ η ξη -κ α ί συνάμα συγκίνηση, προ- 
καλεϊ τούτη ή μικρή Π οιητική συλλογή 
τού Τάσου Ή λ .  Ξεπαπαδέα, πού άποτε- 
λεϊ καί τό πρώτο του βήμα στόν χώρο 
τή ς ποίησης. Ό  Τάσος Ξεπαπαδέας, 
άπό τήν Καρδαμύλη Μεσσηνίας, είναι Χ ω 
ροφύλακας κ α ί μάλιστα νέος καί ύπηρε- 
τ ε ΐ  στόν Λόχο Διοικήσεως τή ς Σ .Ο .Χ .. 
’Αλλά μέ τήν συλλογή του αύτή παρουσιά
ζεται σάν μιά άκόμα ευαίσθητη ψυχή, 
πού δονεϊται άπό όμορφα συναισθήματα, 
αύτά πού δίνουν στόν άνθρωπο τήν ικα
νότητα νά βλέπει τόν κόσμο καί άπό μιά 
άλλη διαφορετική όπτική γωνία.

Ή  ποίησή του κλείνει αύτόν τόν ευ
αίσθητο κόσμο καί παρουσιάζει τόν δη
μιουργό στήν πρώ τη του άναζήτηση γ ιά  
τήν άνεύρεση τού δρόμου πού τόνέκφράζει.

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ  
ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΟΥ  

κ . Κ ω ν . Β . Χ ιώλου  
Δικηγόρου Παρ’ Ά ρ είω  Πάγω

Στό ΙΑ' τεύχος (μηνός Νοεμβρίου 
1978) τής «Έπιθεωρήσεως τής Τοπικής 
Αύτοδιοικήσεως», έπισήμου όργάνου τής 
Κεντρικής Ένώσεως Δήμων καί Κοινο
τήτων τής Ελλάδος, δημοσιεύεται ένδια- 
φέρουσα νομική μελέτη τού τακτικού συν
εργάτου τού Περιοδικού μας έπί νομικών 
θεμάτων κ. Κων]νου Β. Χιώλου, Δικηγό
ρου παρ’ Άρείω Πάγω, ύπό τόν τίτλον 
«Ό  έλεγχος τών πράξεων τού Νομάρχου».

Κύριο γνώρισμα τής νέας μελέτης τοϋ 
έκλεκτοΰ συγγραφέως, άλλά καί διαπρε
πούς δικηγόρου, γνωστού άπό άλλες άξιο— 
λογες μελέτες του στόν τομέα τού Δημο
σίου καί τού Διοικητικού Δικαίου, είναι 
ή σαφήνεια, πληρότης καί ύπευθυνότης, 
σέ συνδυασμό μέ τήν έξαντλητική παρά
θεση τής έπί τού θέματος σχετικής νομο
λογίας τού Συμβουλίου τής ’Επικράτειας 
καί ιδιαίτερα δ,τι άφορά τήν κατ’ άρθρον 
8 τού Ν. 3200 ]55, ένδικοφανή διοικητι
κή προσφυγή κατά τών άποφάσεων τοϋ 
Νομάρχου, ένώπιον τού άρμοδίου καθ’ 
ύλη Υπουργού, άσκοϋντος έλεγχον τής 
νομιμότητός τους.
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To παιχνίδι, κάθε παιχνίδι, είναι 
πριν άπ’ δλα μιά ελεύθερη πράξη. 
Τό παιχνίδι πού γίνεται κατά παραγ 
γελία δέν είναι πιά παιχνίδι. ’Ακό
μα λιγότερο ή ύποχρετωκή έπανά- 
ληψη ένός παιχνιδιού.
’Έχουμε λοιπόν εδώ ένα πρώτο 
θεμελιώδες χαρακτηριστικό: τό 
παιχνίδι είναι ελεύθερο, είναι ελευ
θερία. Μέ τό χαρακτηριστικό αυτό 
συνδέεται άμεσα ένα άλλο.

Τό παιχνίδι δέν είναι ή «καθη
μερινή» ζωή ή ή «πραγματική» 
ζωή. Τό παιχνίδι δίνει τό πρόσχη
μα τής φυγής από τήν καθημερινό
τητα καί τής εισόδου σέ ένα παρο
δικό χώρο δραστηριότητας πού 
έχει τή δική του πραγματικότητα. 
Τό μικρό παιδί έχει κιόλας πλήρη 
συνείδηση τού γεγονότος δτι δρά 
«έτσι», «γιά νά γελάσουμε». Κάθε

(Ό  Γιόχαν Χουίζινγκα (1872 - 
1945) ήταν ένας άπό τούς μεγαλύ
τερους ιστορικούς τής 'Ολλανδίας. 
Τό έργο του «Τό τέλος τού Με
σαίωνα» μεταφράστηκε σέ πολλές 
γλώσσες καί τόν έκαμε διάσημο 
σ’ όλόκληρο τόν κόσμο. ’Από νω
ρίς ό Χουίζινγκα ένδιαφέρθηκε γιά 
τό παιχνίδι σάν βασικό στοιχείο 
τού άνθρώπινου πολιτισμού. Τό 
1938 δημοσίευσε τό έργο του: 
«Δοκίμιο γιά τήν κοινωνική λει
τουργία τού παιχνιδιού», άπό τό 
όποιο καί είναι παρμένα τά άπο- 
σπάσματα πού δημοσιεύουμε εδώ).

παιχνίδι μπορεί σέ κάθε στιγμή νά 
άπορροφήσει τόν παίχτη. 'Η άντί- 
θεση άνάμεσα στό παιχνίδι καί τό 
σοβαρό είναι πάντοτε ρευστή. Τό 
παιχνίδι μπορεί νά έξαρθεΐ ώς τά 
ύψη τής όμορφιάς καί τής άγιό- 
τητας δπου έγκαταλείπει μακριά 
του τό σοβαρό. Στοιχείο ανεξάρ
τητο άπό τήν «καθημερινή ζωή» 
τό παιχνίδι τοποθετείται έξω άπό 
τόν μηχανισμό τής άμεσης ικανο
ποίησης τών άναγκών καί τών επι
θυμιών. Κάτι παραπάνω. ’Ανακό
πτει τόν μηχανισμό αύτόν. Μπαίνει 
άνάμεσά του σάν μιά παροδική 
δραστηριότητα, πού έχει ένα δικό 
της σκοπό καί ολοκληρώνεται μέ 
τήν ικανοποίηση πού βρίσκεται 
σ’ αυτή τήν έκτύλιξή της.

Τό παιχνίδι διαχωρίζεται άπό 
τήν καθημερινή ζωή μέ τόν τόπο 
καί τή διάρκειά του. ’Εμφανίζει 
έτσι ένα τρίτο χαρακτηριστικό μέ 
τήν άπομόνωσή του, μέ τά δριά 
του.Τό παιχνίδι εκτυλίσσεται στήν 
κυριολεξία. «Παίζεται ώς τό τέλος» 
μέσα σέ συγκεκριμένα πλαίσια 
τόπου καί χρόνου. Έ χει τή δική 
του διαδρομή καί τό δικό του νό- 
ημα.

Νά λοιπόν ένα νέο καί θετικό 
στοιχείο τού παιχνιδιού. Τό παι
χνίδι άρχίζει καί, σέ κάποια στι
γμή, τελειώνει. Στό χρονικό τέλος 
του συνδέεται άμεσα μέ μία άλλη 
αξιοσημείωτη ιδιότητα. Τό παι
χνίδι σταθεροποιείται αμέσως σάν 
πολιτιστική μορφή. Ά πό τήν ώρα

πού πρωτοπαίχτηκε παραμένει στή 
μνήμη σάν μιά πνευματική δημι
ουργία ή σάν ένας θησαυρός, μετα
βιβάζεται καί μπορεί νά έπανα- 
ληφθεΐ κάθε στιγμή —είτε αμέσως, 
όπως ένα παιδικό παιχνίδι ή μιά 
παρτίδα τάβλι, είτε ύστερα άπό 
κάποιο διάστημα. Αύτή ή δυνατό
τητα επανάληψης άποτελεΐ ένα 
άπό τά βασικά χαρακτηριστικά τού 
παιχνιδιού. Δέν άναφέρεται μόνο 
στό παιχνίδι σάν σύνολο, άλλά 
καί στήν έσωτερική δομή του.

Ό  περιορισμός τού παιχνιδιού 
στό χώρο είναι άκόμα πιό σημαν
τικός άπό τόν περιορισμό του στόν 
χρόνο. Κάθε παιχνίδι εκτυλίσσεται 
στά πλαίσια τού δικού του χώρου 
πού είναι προκαταβολικά όριοθε- 
τημένος, άδιάφορα άν πραγματικά 
ή φανταστικά, καθορισμένος άπό 
τή θέληση τού παίκτη ή άπό τά 
ίδια τά πράγματα.

Στά όρια τού χώρου τού παιχνι
διού βασιλεύει μιά συγκεκριμένη 
καί άπόλυτη τάξη. Νά λοιπόν ένα 
καινούργιο χαρακτηριστικό: τό παι 
χνίδι δημιουργεί κανόνες, είναι τά
ξη. Πραγματώνει, μέσα στήν ατέ
λεια τού κόσμου καί στή σύγχυ
ση τής ζωής, μιά τελειότητα παρο
δική καί περιορισμένη. Τό παιχνί
δι άπαιτεΐ μιά άπόλυτη τάξη. 'Η 
παραμικρή παραβίαση τής τάξης 
αυτής καταστρέφει τό παιχνίδι, τού 
άφαιρεΐ τόν χαρακτήρα του καί 
τήν αξία του. Τό παιχνίδι φανερώ
νει, θά λέγαμε, μιά τάση πρός τό



ωραίο. Ίο αισθητικό αυτό στοιχείο 
είναι ίσως ίδιο μέ τήν προσπάθεια 
δημιουργίας μιας όργανωμένης μορ
φής, πού διατρέχει όλες τις όψεις 
τοϋ παιχνιδιού. Τό παιχνίδι δεσ
μεύει καί λυτρώνει. ’Απορροφά. 
Αιχμαλωτίζει, μ’ άλλα λόγια, γοη
τεύει. Είναι γεμάτο από τις δύο ευ- 
γενέστερες ιδιότητες πού ό άνθρω
πος μπορεί νά παρατηρήσει στά 
πράγματα καί νά τις έκφράσει ό 
ίδιος: τό ρυθμό καί τήν άρμονία.

’Ανάμεσα στις ιδιότητες πού χα
ρακτηρίζουν τό παιχνίδι άναφέρα- 
με καί τήν ένταση πού δημιουργεί. 
"Ενταση σημαίνει αβεβαιότητα, τύ
χη. 'Υπάρχει μιά τάση πρός τή χα
λάρωση. Κάτι πρέπει νά επιτύχει· 
χάρη σέ κάποια προσπάθεια. Τό 
στοιχείο αύτό προσδίδει στή δρα
στηριότητα τού παιχνιδιού, πέρα 
άπό τό γεγονός ότι είναι ξένη πρός 
τόν χώρο τού καλού καί τού κα
κού, κάποιον ήθικό τόνο. Γιατί 
στήν ένταση αύτή δοκιμάζεται ή 
δύναμη τού παίχτη: ή φυσική του 
δύναμη, ή επιμονή του, ή εύρη- 
ματικότητά του, τό θάρρος του, 
ή αντοχή του καί ταυτόχρονα ή 
πνευματική του δύναμη, στό μέτρο 
πού πρέπει νά παραμείνει, παρόλη 
τήν έπιθυμία του νά νικήσει, στά 
όρια πού καθορίζονται άπό τό παιχ
νίδι. Οί ιδιότητες τής τάξης καί 
τής έντασης πού είναι τόσο χαρα
κτηριστικές γιά τό παιχνίδι, μάς 
οδηγούν στήν έξέταση των κανό
νων τού παιχνιδιού.

Κάθε παιχνίδι έχει τούς κανόνες 
του. Καθορίζουν αύτό πού θά ίσχύ- 
σει σάν νόμος στά πλαίσια τού 
παροδικού κόσμου πού ορίζει τό 
παιχνίδι. Μόλις παραβιαστοΰν οί

κανόνες ό κόσμος τού παιχνιδιού 
διαλύεται. Δέν υπάρχει πιά παιχνί
δι. Τό σφύριγμα τού διαιτητή σπά
ζει τή γοητεία καί άνασυνιστά γιά 
λίγο τόν μηχανισμό τού «συνηθι
σμένου κόσμου».

Ό  έξαιρετικός καί αποκλειστι
κός χαρακτήρας τού παιχνιδιού 
φανερώνει τήν πιό χαρακτηριστική 
μορφή τού μυστηρίου στό όποιο 
τυλίγεται θεληματικά. Στή σφαίρα 
τού παιχνιδιού,οί νόμοι καί οί συνή
θειες τής καθημερινής ζωής, δέν 
έχουν αξία. Είμαστε άλλοι καί πράτ 
τουμε διαφορετικά.

Έξετάζοντός το άπό τή σκοπιά 
τής μορφής μπορεί κανείς νά ορί
σει τό παιχνίδι σάν μιά ελεύθερη 
πράξη, .πού γίνεται άντιληπτή σάν 
«φανταστική» καί τοποθετείται έξω 
άπό τή καθημερινή ζωή καί είναι,

παρά ταΰτα, σέ θέση νά άπορρο- 
φήσει όλότελα τόν παίκτη. Μιά 
πράξη πού δέν συνοδεύεται άπό 
κανένα υλικό συμφέρον καί καμιά 
χρησιμότητα. Μιά πράξη πού ολο
κληρώνεται σέ χρόνο καί σέ χώρο 
όριοθετημένους έπί τούτου, πού 
έκτυλίσσεται μέ τάξη σύμφωνα μέ 
καθορισμένους κανόνες καί δημι
ουργεί στή ζωή όμαδικές σχέσεις, 
πού τυλίγονται έκούσια στό μυστή
ριο, ή πού μέ τή μεταμφίεση υπο
γραμμίζουν τόν ξεχωριστό τους 
χαρακτήρα σέ σχέση μέ τό κόσμο 
τής καθημερινότητας.

(Ά π ό  τό ’Ενημερωτικό Δελτίο  
τής ’Εκτελεστικής ’Επιτροπής τοΰ 
Δ Ι .Ε .Π .) .



ΤΟ ΣΗΜΑ άπό τήν Σάμο ήταν λι γόλογο. Όπως 
όλα άλλωστε τά σήματα. Μιλούσε γιά φονικό. Στό 
εξοχικό κέντρο «ΞΗΜΕΡΩΜΑΤΑ». Τό μαχαίρι 
τοΰ Σταμάτη Τσεσμέλη, καρφώθηκε στή καρδιά 
τοϋ Μάκρη. Αιτία, ό χορός. «Κάντε πέρα νά χο
ρέψω» λοιπόν__

Στή Σάμο, τό μαχαίρι κτύπησε κατάκαρδα. ’Αλλά 
δέν είναι μόνο ή Σάμος. Αυτό τό νησί, έχει νά δεί
ξει τά λιγότερα. Τά πιό πολλά βρίσκονται άλλου, 
στή Πελοπόννησο, τή Μακεδονία, σ’ όλη σχεδόν 
τήν ήπειρωτική Ελλάδα, μά πιό πολύ στην ’Αθήνα.

"Οπου χορός καί παλληκαριά. Ό που κέντρο καί 
καυγάς. Πολλοί οί νταήδες στόν τόπο μας. Είναι κι 
αυτό ένα άπ’ τά χαρακτηριστικά τοϋ "Ελληνα. 
Μπροστά στό κρασί, ό άντρας γίνεται θεριό. Ό  
άνθρωπος αγριεύει. Καί φυσικά όχι αυτός μέ τις 
σωστές καταβολές. Ό  άλλος, μέ τον ψυχικό κόσμο 
γεμάτο άνεμομαζώματα. Ό χ ι αυτός πού θέλει νά 
διασκεδάσει, άλλά αύτός πού θέλει νά έπιδειχθεΐ.

Ζητάει «παραγγελιά». Μόδα παλιά στόν τόπο 
μας, πού βρήκε επίσημους εκπροσώπους τούς Κοεμ- 
τζήδες καί τον Σαλόνικιό. «Παραγγελία» είχαν 
ζητήσει οί Κοεμτζήδες καί δέν δέχτηκαν νά «κα- 
θήσει μύγα στό σπαθί τους». Τράβηξαν έτσι τά μα
χαίρια καί δώστου δεξιά—ζερβά. «Ό  χάρος βγήκε 
παγανιά» καί πήρε μαζί του τ’ άδικοχαμένα παλλη-

οι
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κάρια. Κι οί Κοεμτζήδες έγιναν μεγάλοι καί τρανοί 
στόν κύκλο τους. Πρώτοι στό μαχαίρι. Φόβος καί 
τρόμος στά οικόπεδά τους.

Αύτοί έκαναν τήν επίσημη άρχή. Καί κάθε τόσο 
τούς θυμόμαστε. Σαν άκοΰμε μηνύματα σάν κι 
αυτό άπό τό Πυθαγόρειο τής Σάμου. Χόρευε ό Τσε- 
σμέλης, χόρευε κι ό Μακρής. Ή  πίστα χώραγε πολ
λούς «Χίλιοι καλοί χωράνε» λέγαν οί παλιότεροι. 
Κι είχαν δίκαιο. Τό βλέπουμε στά ήσυχα κέντρα, 
μέ τούς ήσυχους πελάτες. Πίνουν, χορεύουν, δια
σκεδάζουν. Ζημιά καμμιά. Στ’ άλλα όμως, έκεΐ πού 
συχνάζουν ή πρωτιμάνε οί νταήδες —

Σ’ αυτά, δυό τραπέζια νάναι γεμάτα, θά γίνει ό 
καυγάς. Θ’ αστράψει γυμνό τό μαχαίρι, κάτω άπ’ 
τά φώτα, θά διαγράψει τήν μαύρη τροχιά του καί 
κάπου θά καρφωθεί. Στό μπράτσο, στή κοιλιά, στή 
καρδιά. Κι ένα κόκκινο τριαντάφυλλο θά φυτρώσει 
όπου άκουμπήσει. Κι άν είναι στή καρδιά ή κάπου

άλλου τό ίδιο έπικίνδυνα, μαζί μέ τό αίμα θά φύγει 
κι ή ζωή. Θά τρεκλίσει τό θϋμα, θά γονατίσει, θ’ 
ανοίξει πανιά γιά τούς άλλους κόσμους.

Ό  θύτης, αυτόματα έγινε «παλληκάρι». "Ενας 
άπό τούς πρώτους τοϋ κύκλου του. «Πικρό μαχαίρι» 
θά πει τό συνάφι του. «’Εγώ σκοτώνω» θά λέει καί θά 
ξαναλέει, άκόμα καί μέ τις χειροπέδες. .J

"Ετσι «καθαρίζονται» οί λογαριασμοί. Τ’ άντράκι 
σκύβει τούς ώμους, κυττάει μέ βλέμμα λοξό, χουφτώ
νει τήν κάμα καί μέ μισοστραβωμένο στόμα πετάει 
τήν πρόκληση : «Μάγκα μου τό μαχαίρι σου». Κι ό 
χάρος ξαναβγαίνει «παγανιά».

Αυτά είναι τά μαχαίρια τής «πιάτσας». Μισο- 
ζαλισμένα άπ’ τό άλκοόλ νιώθουν τόν κόσμο δικό 
τους. Στό αίμα τους κυριαρχεί ή «ζεμπεκιά». Στά μά
τια τους δίνει έντολές τό «σπλάχνο». Κι άν τούς 
κυττάξει ύποτιμητικά, δίνουν τήν παραγγελιά μιά 
πίσω άπό τήν άλλη : «Τά δυό σου χέρια πήρανε, 
βεργοϋλες καί μέ δείρανε». Καί δώστου τό τακούνι 
νά στριφογυρίζει στήν πίστα. Καί δώστου τά πιάτα.
Καί κεΐ πού πάει νά σταματήσει ή όρχήστρα ξανα- 
παραγγέλνουν: «"Ενας μάγκας στόν Βοτανικό».
Καί πάλι άπ’ τήν άρχή. Κουβέντα δέν σηκώνουν.
«Ξέρεις ποιος είμαι έγώ»; Κι άν δέν τόν ξέρουν, τόν 
μαθαίνουν τήν άλλη μέρα, άπό τις στήλες τών έφη- 
μερίδων.

«Νταής, έσφαξε στό Κέντρο «13» σερβιτόρο». 
Μεγάλη ταυτότητα. Μυρίζει ψευτοεγωϊσμό καί ψυ
χικό βοΰρκο. Μυρίζει αίμα.

ΠΟΛΛΕΣ φορές οί «λογαριασμοί» πληρώνονται 
διαφορετικά. ’Ανάλογα καί μέ τή στιγμή. Ό  προσ- 
βλημμένος νταής, φεύγει άπό τό κέντρο χολωμένος. 
Πάει σπίτι του, ξεκρεμμάει τό δίκανο καί γυρίζει. 
Συχνά παραφυλάει στήν έξοδο. Μέ τό πού βγαίνει 
ό άντίδικος, τραβάει τή σκανδάλη. Τά σκάγια γεμί
ζουν τό κορμί. Τό αίμα έχει «ξεπληρώσει» τούς λο
γαριασμούς. "Εχει ξεπλύνει τή ντροπή. Λές καί 
δέν υπάρχουν άλλοι τρόποι γιά νά λυθεί ή διαφορά. 
Λές καί ό διάλογος δέν ανήκει σ’ όλους τούς αν
θρώπους.

«Ψυχικά άρρωστοι» λένε οί γιατροί. Έλαφρυν- 
τικά προτείνουν οί δικηγόροι. Ή  ζωή πού χάθηκε, 
πώς θά ξανάρθει πίσω ;

Σ’ όλα σχεδόν τά κέντρα, μέ τις σερβιτόρες καί 
τά «βαριά άσματα» ξεσποϋν τέτοιοι καυγάδες. Στά
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λεγάμενα «σκυλάδικα». 'Υπάρχουν πολλά τέτοια, 
τόσο στήν Αθήνα, δσο και στην Επαρχία. Καί 
στήν Αθήνα καί στήν Επαρχία, τά ίδια περιστατι
κά. Σε γενικές γραμμές, τό ένα φωτοαντίγραφο τοϋ 
άλλου. ’Ακολουθούν τό σπάσιμο των πιάτων. Τήν 
άλλη παληκαριά τοϋ "Ελληνα, πού άρχισαν νά τήν 
άγαποΰν κι οί ξένοι. Κι άν στήν ’Αθήνα έξω άπ’ 
τά κέντρα αύτά, τά περισσότερα παρκαρισμένα αύ- 
τοκίνητα είναι πολυτελή, στήν έπαρχία είναι άγρο- 
τικά. ’Απ’ τό χωράφι, στό «σκυλάδικο». Γιά νά ξε- 
δώσουν. Καί τά χιλιάρικα φεύγουν ποτάμι. Λάμπουν 
οί πεταλουδίτσες, γίνονται τά πρόσωπα τής νύχτας. 
«Κούκλα μου γιάτόχατήρι σου» στενάζει ό λαϊκός 
τραγουδιστής. «’Αμάν» άναστενάζει ό μερακλής. 
Ζυγίζει τό βήμα του, βγάζει τό σακκάκι καί πάνω 
στή πίστα μ’ ένα ποτήρι στό χέρι. Καί πάνω στό 
άναμα τοϋ μυαλοΰ, στό τρελλό παιγνίδι τοϋ λογικού, 
ξεσπάει ή «παρεξήγηση». Καί δία τό μαχαίρι ξανα- 
στράφτει καί χωρίς οίκτο, χωρίς περιστροφές καρ
φώνεται.

ΑΛΛΑ, δεν είναι μόνο αύτά τά κέντρα, πού ζων
τανεύουν ένα αλλοπρόσαλλο κόσμο κάθε νύχτα. 
Είναι καί τ’ άλλα. Αύτά πού ζωντανεύουν στά χω
ριά καί στις πόλεις, στά μεγάλα τοπικά πανηγύρια. 
Στά χωριά, πού δλο τό χρόνο άγκαλιάζουν τόν 
ύπνο άπό τήν ώρα πού πέφτει ό ήλιος.

Τά πανηγύρια τής έλληνικής υπαίθρου. Πού 
κάποτε ήταν θρησκευτικά. Καί «ήταν κάποτε» 
γιατί τώρα δέν είναι. Τουλάχιστον τά περισσότερα. 
Τώρα είναι μόνο γιά κέφι. Γιά ξέδωμα. Μαζεύονται 
οί κάτοικοι τοϋ χωριοΰ, μαζεύονται καί ξενομερίτες 
νά γλεντίσουν. Μέχρι έδώ καλά. "Ομως, δσο ή ώρα 
προχωράει, τόσο τά πράγματα άγριεύουν. Γιά τό 
χορό κι’ έδώ.. «’Εγώ έχω σειρά» φωνάζει ό ένας· 
«Κάτω ρέ, έγώ θά χορέψω» λέει ό άλλος. Καί πιά
νονται. ’Αρχίζει στήν αρχή τό σπρώξιμο, μετά οί 
γροθιές, οί καρέκλες, στό τέλος έρχεται τό μα
χαίρι. Καμμιά φορά καί τό δίκανο. Καί κυλοϋν πάλι 
τά αίματα. Κι όρμάει ό Χωροφύλακας νά τούς χω
ρίσει. Νά σταματήσει τό φονικό. Καί μερικές φορές
πληρώνει κι αύτός τά σπασμένα__

Ά λλες πάλι φορές, τά αίτια είναι βαθύτερα. 
Κτηματικά ίσως. Παλιά ή έχθρα, γιά άσήμαντο 
λόγο τις πιο πολλές φορές. Γιά μιά σπιθαμή χωράφι 
ή γιά τά πρόβατα πού μπήκαν στά κτήματα. "Εχθρα

καταλαγιασμένη προσωρινά. Καί πάνω στό γλέντι 
ξυπνάει. Πίνουν κοντά—κοντά, κοιτοΰν ό ένας τόν 
άλλον. Αρχίζει ή πρόκληση. Καί πάλι τό έλληνι- 
κό : «Ξέρεις ποιος είμαι εγώ;». Καί ό άλλος ζητάει 
νά μάθει. Κουβέντα στήν κουβέντα νά τη κι ή προσ
βολή. Καί τήν προσβολή ούτε ό ένας, ούτε ό άλλος 
τήν σηκώνει. Σηκώνουν δμως τις καρέκλες. Έγινε 
ή αρχή, τό τέλος δέν άργεΐ νάρθει. Κι άν τούς προ
λάβουν, τότε κάτι μπορεί νά γίνει. Α λλιώ ς__

Είναι καί οί λόγοι «τιμής». "Ενας παλιός έρω
τας, ένα άποτυχημένο συνοικέσιο, ένα πείραγμα, 
ένα λοξοκοίταγμα, οί άμαρτίες τοϋ φτερωτού Θεοΰ. 
Οί πρωταγωνιστές είναι, κυρίως, νέοι. «Τά χρόνια 
πού χάλασα» βογγάει στό παλκοσένικο ό όργανο- 
παίχτης. «Γιά σένα» άναστενάζει ό νεαρός. «Μέ 
πρόσβαλες» άπαντάει ό αρραβωνιαστικός. «Είναι 
άδελφή μου» ουρλιάζει ό άδελφός. Ή  συνέχεια 
είναι γνωστή.

ΞΑΝΑΓΥΡΙΖΟΥΜΕ στήν Αθήνα. Έδώ ή μαχαιριά 
είναι έμπειρη. Τά χέρια πού τή δουλεύουν, έχουν 
παρελθόν. Προϊστορία. Έδώ δέν χωράνε χωρατά. 
Μία καί κάτω. Μέ μιά μαχαιριά ό Κοεμτζής έκοψε 
τό λαρύγγι τοϋ θύματός του. Μέ μιά μαχαιριά φεύγει 
ή ζωή. Έδώ δέν ύπάρχουν ούτε κτηματικές διαφο
ρές, ούτε λόγοι τιμής. 'Υπάρχει νταηλίκι καί καθά
ρισμα λογαριασμών τοϋ υπόκοσμου.

Νταηλίκι λοιπόν κι ό «μάγκας» στήν πίστα. 
Γιατί; Μά γιατί; Μά γιατί έτσι έμαθε. Νά χορεύει 
«άντρίκια». Νά μή σέβεται τόν άλλο. Τοϋ είναι 
ντροπή νά ύποχωρήσει. Τοϋ είναι ύποτιμητικό. Τί 
θά ποϋν οί φίλοι ; Τί θά πει ή κοινωνία; Μά ποιά 
κοινωνία; 'Η δική τους. Αύτήν πού νιώθουν νά τούς 
τριγυρίζει. Γιά τήν άλλη τήν κοινωνία, ούτε λόγος. 
Ή  άλλη είναι ψεύτικη, είναι σάπια. Γιατί κρίνει, 
γιατί καταδικάζει, γιατί είναι φιλήσυχη, γιατί δέν 
τούς θέλει, δέν τούς ανέχεται.

"Επειτα είναι καί τά άσματα. Τά βαρειά καί ασή
κωτα, τά μερακλωμένα «αμάν» καί «βάχ». Γεμάτα 
λουλάδες καί παράπονα. Γεμάτα άπογοήτευση καί 
θολές άτμόσφαιρες. Καί άναστεναγμούς. «Βάλτε 
μου δυό κανναβουριές στόν τάφο μου έπάνω, νάρ- 
χονται οί μάγκες νά τρυγοϋν τά κορφοκλώναρά 
μου». Άσματα παθιασμένα, γεμάτα μέ τήν άρνηση 
τής ζωής, μέ μιά θανατόγονη διάθεση, μιά άνυπαρ- 
ξία άνατολίτικη. Καί μετά έρχεται τό ξέσπασμα. 
Τό πάθος γιά εκδίκηση, γιά τήν επίδειξη τοϋ άντρι- 
σμοϋ. «Παραγγελιά» φωνάζει ό νταής καί τό μικρό
φωνο αρχίζει νά άπειλεΐ. «Στή ζούλα μ’ άνακάλυψαν 
καί δέν θά μαστουριάσω, τόν Νίκο τό τζογατζή, θά 
τόν έσουγαδιάσω». Έδώ τραβιέται ό σουγιάς καί 
τ’ άστυνομικά δελτία γεμίζουν γρήγορα. «Ξεκαθά- 
ρισμα λογαριασμών τοϋ υπόκοσμου».

ΑΥΤΑ καί άλλα πολλά μέ τή ζωή τής νύχτας καί 
τούς σκληρούς «άντρες» της. Μιάς νύχτας πού απο
τελεί, δπως καί νά τό κάνουμε, στίγμα γιά τόν τό
πο μας. Μιάς νύχτας πού ζητάει τή δική μας βοήθεια 
γιά νά γίνει άσυννέφιαστη καί γαλήνια. Καί είναι 
χρέος δλων μας νά πασχίζουμε γι’ αύτήν.

' Ο  π α ρ α τ η ρ η τ ή ς
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μέρα, τό ίδιο άπότομα άπό τό φτεροκόπη - 
μα τής φαντασίας τους, στήν πραγματικό - 
τητα τής ζωής. Κι άν καταλάβουν τότε τό 
σφάλμα τους, κι άν έχουν τή δύναμη ν* 
άνοίξουν δρόμους σωστούς, τότε έχει 
καλά. Ά ν όχι όμως.... Ό  κατήφορος 
θά συνεχιστεί, άνάμεσα στούς ψυχοσω
ματικούς βούρκους πού θ’ άνοίγονται 
όλοένα μπροστά τους.

Χωρίς περίσκεψη λοιπόν κι ό δεκα- 
επτάχρονος μαθητής τής Α' Λυκείου, ό 
Κώστας Β., έκανε τό πρώτο βήμα γιά τήν 
άπότομη ώρίμανση. ’Ερωτευμένος—άν 
καί τής λέξης αύτής τής πρέπει περισσό
τερη άγνότητα—μέ τήν έπίσης μαθήτρια 
τής Α' Λυκείου, τήν δεκαπεντάχρονη 
Μαρία Γ., σκέφτηκε πώς θά μπορούσαν 
νά χαροϋν πιό λεύτερα τή φλόγα των κορ
μιών τους, χωρίς τούς περιορισμούς τού 
λιγοστού έλεύθεροί) χρόνου άπό τά μαθη
τικά βιβλία καί τήν έποπτεία τών γονιών 
τους. Καί ή σκέψη έγινε πράξη. Εύκολα 
πείστηκε, ή δεκαπεντάχρονη Μαρία, νά 
φύγει άπό τό σπίτι της καί νάβρει κατα
φύγιο κάπου στό Καλαμάκι σ’ ένα δωμά
τιο πούχε νοικιασμένο ό φίλος της, μ’ 
έναν άλλο φίλο του.

Έτος παιδιού τό 1979 κι όλοι μιλούν γι’ άγάπη. Μιλούν γιά δικαιώματα κι ΰπο- 
χρεώσεις. Μιλούν γιά κατανόηση καί νέες ψυχοπαιδαγωγικές μεθόδους. Κι όλα 
αυτά καλά καί άγια, μέχρι τή στιγμή πού ό καθένας θ’ άναρωτηθεΐ βαθειά μέσα του, 
άν όλα αύτά μπορούν νά προχωρήσουν πέρα άπό τόν ιδεατό χώρο τών λεκτικών 
σχημάτων καί θεωριών καί ν’ άγκαλιάσουν μέ όλόψυχρο ρεαλισμό τή σύγχρονη 
πραγματικότητα, σάν πράξεις, σάν πρωτοπόρα βήματα πού άνοίγουν δρόμους κα
λύτερους καί ζωογόνους γιά τό παιδί. Κι αυτή ή σύγχρονη πραγματικότητα, όπως 
καί νά τό κάνουμε, δέν χαρακτηρίζεται στόν τομέα τής νεότητας, άπό μιά αισιοδοξία 
χωρίς έξαιρέσεις, ή έστω, έλάχιστες έξαιρέσεις. Τούτο, γιατί δίπλα στούς νέους 
πού βαδίζουν μέ σιγουριά ένα δρόμο σωστό τής έποχής μας, βλέπουμε κι ένα σύνολο 
νέων πού έχει ξεφύγει σέ μονοπάτια έπικίνδυνα. Κι αυτό τό σύνολο μεγαλώνει γύρω 
μας, όλοένα καί περισσότερο άνησυχητικά, τόσο δέ, πού πολλές φορές άναρωτιέται 
κανείς μ’ άπογοήτευση, γιά τό πού θά όδηγήσει αύριο αύτός ό κατήφορος τού αυξα
νόμενου συνόλου, μέ τις διχασμένες νεανικές προσωπικότητες. Τις σκέψεις αυτές 
μπορούν νά έπιβεβαιώσουν τά καθημερινά Δελτία ’Αδικημάτων καί Συμβάντων τών 
'Υπηρεσιών μας, παρουσιάζοντας στά μάτια μας, πολλές ύποπτες έξαφανίσεις νέων, 
άπαγωγές, άποπλανήσεις, καθώς καί έγκληματικές πράξεις μέ δράστες άνήλικους. 
’Ιδιαίτερα γιά τό θέμα τών έξαφανίσεων πολλά λέγονται τόν τελευταίο καιρό. Συχνά 
δέ βρισκόμαστε στήν λυπηρή θέση νά διαπιστώσουμε ότι πολλές άπ’ αύτές, οί πε
ρισσότερες, δέν άποτελοΰν παρά τό πρώτο σκαλοπάτι τής πορνείας καί τών ναρκω
τικών. Κι είναι πραγματικά θλιβερό, νά βλέπει κανείς νεαρά κορίτσια ή άγόρια, πού 
καλά—καλά δέν πρόλαβαν νά γνωρίσουν τήν φαινομενική όψη τής ζωής, νά μα
ραίνονται κατρακυλώντας σ’ ένα κατήφορο χωρίς τέλος. Γεμίζει πόνο ή καρδιά τού 
άνθρώπου, σάν βρίσκεται άπέναντι σέ πλάσματα, πού θυμίζουν τά πρώτα άνοιξιάτικα 
χελιδόνια, δεμένα στόν τροχό κάποιου σαθρού πάθους, μέ θολά βλέμματα καί σκόρ
πια άβεβαιότητα σέ κάθε τους βήμα. Είναι πραγματικά νά δακρύζει κανείς —

Καί μιά κι ό «ΡΕΠΟΡΤΕΡ» τούτου τού τεύχους, άρχισε μ’ αυτούς τούς στοχα
σμούς γύρω άπό τούς νέους, άς συνεχίσει μέ μιά .... έξαφάνιση άνήλικης κοπέλλας, 
άποκαλύπτοντας τό πραγματικό πρόσωπο τής ύποθέσεως, καθώς καί πού μπορεί 
νά οδηγήσει μιά παιδική άφέλεια, ένας παιδικός ένθουσιασμόςκαί μιά υπερβολική 
έμπιστοσύνη στό Έγώ, καί, γιατί όχι. ή τάση τής ψευδαίσθησης μιάςάπελευθερώ- 
σεως άπό τό οικογενειακό «κατεστημένο».

Λύτρα γιά τήν Μαρία

Ό  έρωτας, τό κάποτε άπαγορευμένο 
μήλο τών άνηλίκων, έγινε τό μοντέρνο 
«χόμπυ» τής γενιάς πού μεγαλώνει μα- 
κρυά άπό τήν άγωνία τής έπιβίωσης καί 
τού φάσματος τής πείνας. ’Ελεύθεροι 
τώρα οί νέοι μας άπό τέτοια προβλήματα, 
έρωτεύονται, χαίρονται δ,τι έπιθυμήσουν 
καί πολλές φορές, χωρίς νά στοχαστούν 
πώς παίζοντας μέ τή φωτιά μπορεί καί νά 
καούν, άφήνουν τά πάθη τους νά τούς 
κυριεύουν καί οδηγούνται σέ καταστάσεις 
δυσάρεστες. Χωρίς περίσκεψη, λοιπόν, 
πολλές φορές βαδίζουν δρόμους έπικίν- 
δυνους, γίνονται άπότομα ώριμοι άντρες 
καί γυναίκες, γιά νά προσγειωθούν κάποια

Ή  μικρή Μαρία, φεύγοντας άπό τό 
σπίτι της είχε ξεχάσει πολλά. Καί πρώτα 
άπ’ όλα, τήν άγάπη τών γονιών της γι’ 
αύτήν, τήν άγωνία τους, τά όνειρά τους, 
όνειρα πού έκαναν κάθε πού τήν έβλεπαν 
νά περπατά λυγερόκορμη, καί τόν δικό 
της προορισμό. Ηέχασε άκόμα νά σκε- 
φτεϊ, πού θά τήν έβγαζε αυτή ή περιπέτεια.

Άδικα τήν περίμεναν στό σπίτι οί γο
νιοί της, άδικα περίμεναν ένα έστω μή
νυμά της. Ή  άγωνία μέρα—τή μέρα κο- 
ρυφώνονταν. Κι όσο διάβαζαν, στις έφη- 
μερίδες, περιπτώσεις έξαφανισθέντων κο- 
ριτσιών πού κατέληξαν στά μπάρ καί στό 
πεζοδρόμιο, τόσο τρομοκρατούνταν. Κί
νησαν ένα πρωί καί πήγαν στή Χωροφυ
λακή. Στά πρόσωπα τών άντρών τού Τμή
ματος Αναζητήσεων τής Ύποδιευθύν-

"Ενα μέρος άπό τις., αδυναμίες τού δε- 
καεπτάχρονον άπαγωγέα τής Μαρίας, 
πού άποκαλνπτονν τόν βαθμό τής ευαι
σθησίας τον.

σεως Ασφαλείας Προαστίων Πρωτευού- 
σης, βρήκαν τήν κατανόηση καί τή συ
μπαράσταση, πού κάθε άπελπισμένος 
περιμένει.

Μίλησαν γιά τήν μικρή Μαρία, τις 
ύποψίες πού ΐίχαν γιά τό δεσμό της, υπο
ψίες πού έπιβεβαιώνονταν άπό ένα τη
λεφώνημα τού φίλου της Κώστα Β. Αύτό 
τό τηλεφώνημα, ήταν τό μόνο στοιχείο 
γιά τούς άντρες τού Τμήματος Αναζη
τήσεων.

«Ή Μαρία, είχαν πει οί γονείς της 
στή Χωροφυλακή, τηλεφώνησε στόν 
Κώστα Β. καί τού είπε πώς βρίσκεται στή 
Κέρκυρα καί πώς άπό κεί θά φύγει γιά 
’Ιταλία. Αύτός τηλεφώνησε στό σπίτι μας 
καί μάς διαβίβασε τήν είδηση».

Όμως τό τηλεφώνημα, είχε γίνει δυό— 
τρεις μέρες μετά τήν έξαφάνιση κι ό δύ
στυχος πατέρας, πήρε μέσα στήν άπελ- 
πισία του τό άεροπλάνο κι έφυγε γιά 
τήν Κέρκυρα. 'Αδικα τήν έψαχνε στό 
νησί τών Φαιάκων. Ή  Μαρία δέν βρέθηκε 
πουθενά. Πώς νά βρεθεί, άλλωστε, στήν 
Κέρκυρα, άφοΰ βρίσκονταν—πλέουσα 
μάλιστα σέ πελάγη ευδαιμονισμού—στό 
δωμάτιο, «καταφύγιο» τού Καλαμακίου, 
στήν Αττική ;

Ύποπτο λοιπόν τό πρώτο τηλεφώνημα. 
Καί λέμε πρώτο, γιατί υπήρξε καί δεύτερο 
καί τρίτο καί τέταρτο. Άπό άγνωστους 
όμως, μέ βραχνιασμένες φωνές πού ζη
τούσαν —  λύτρα γιά τή ζωή τής μικρής 
Μαρίας.

Έκλαψαν πάλι οί γονείς, έπεσαν στά 
μαύρα πέπλα τής άπελπισίας. Έτρεξαν 
πάλι στή Χωροφυλακή. Αυτή τή φορά 
όμως έφυγαν καθησυχασμένοι, μέ τή δια
βεβαίωση πώς γρήγορα ή Μαρία θά γύ
ριζε στό σπίτι της. Καί ή Μαρία γύρισε, 
χωρίς κανείς όμως νά ξέρει άν γύρισε με- 
τανοιωμένη καί τούτο γιατί κράτησε τό
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στόμα της κλειστό, χωρίς ν’ άποκαλύψει 
πού βρίσκονταν τις 25 μέρες πού είχε 
έξαφανιστεΐ.

Τό ήξεραν όμως αύτοί πού πάσχισαν 
νύχτες όλόκληρες γιά νά τήν βρουν. 
ΆφοΟ συνδύασαν τά άνώνυμα τηλεφω
νήματα μέ τό πρώτο, τού Κώστα Β, δέν 
άργησαν νά βρουν τό κρυσφύγετο. Μά 
έκεί τούς περίμενε κι ή έκπληξη, πού 
έδειξε μέχρι ποΰ μπορεί νά φτάσει ή έπι- 
πολαιότητα τού νεανικού μυαλού. Μέσα 
στό άντρο, πραγματικό άντρο όργίων, 
βρέθηκε κι ένα ρόπαλο, ένα μεγάλο μα
χαίρι δίκοπο μέ 18 έκατοστά λεπίδα καί 
μιά αλυσίδα χοντρή, πού στή μιά άκρη 
της είχε ένα μεταλλικό κύλινδρο γιά λαβή, 
ένώ στήν άλλη μιά τεράστια λάμα άπό 
άκονισμένο σιδεροπρίονο. "Όπλα πού 
θύμισαν τούς «'Αγγέλους τής Κολάσεως» 
τών άμερικανικών μεγαλουπόλεων.

Αυτά τά λίγα γιά τά έργα καί τις ήμέρες 
τού Κώστα Β. καί τής Μαρίας Γ. Λίγα, 
πού άφήνουν περιθώρια γιά πολλές σκέ
ψεις καί κρίσεις —

Τό μπλόκο εφερε χ α σ ίς . . .

’Από τήν ’Αθήνα στήν Κρήτη, τώρα. 
Στά όμορφα Χανιά. Πολλά είχαν ύποψια- 
στεί οί άντρες τού Τμήματος ’Ασφαλείας. 
Ύποπτες κινήσεις, ύποπτα πρόσωπα. 
Στά στέκια τού υπόκοσμου τόν τελευταίο 
καιρό εμφανίζονταν πρωτοφανέρωτοι τύ
ποι, άγνωστοι, χωρίς παρελθόν στήν πόλη 
τών Χανίων. Έτσι άρχισε ή παρακολού
θηση. Κι ένα βράδυ άποφασίστηκε νά 
δράσουν.

Ό  τροχονόμος σήκωσε σταθερά τό 
χέρι καί έκανε σήμα στά δυό μικρά έπι- 
βατηγά αυτοκίνητα νά σταματήσουν. 
Γρήγορα—γρήγορα έγινε ό έλεγχος τού 
πρώτου. Δίπλωμα, άδεια κυκλοφορίας, 
φώτα πορείας κι όλα τά σχετικά. Κανονι
κός τροχονομικός έλεγχος. Τό άλλο αυ
τοκίνητο μέ τούς δυό έπιβάτες, περίμενε 
τή σειρά του. ’Αμέριμνος ό οδηγός άναψε 
τσιγάρο καί έδωσε στόν τροχονόμο πού 
πλησίασε τό δίπλωμα καί τήν άδεια. Γύ
ρισε όμως έκπληκτος τά μάτια του στό 
πίσω κάθισμα, άνοιξε ή πόρτα καί ένας 
άγνωστος άντρας μπήκε μέσα, δείχνοντάς 
του μιά ταυτότητα. «Τού Τμήματος ’Ασ
φαλείας» άκουσε μεταλλική τή φωνή τού 
άκάλεστου έπισκέπτη.

Άπό κείνη τή στιγμή όλα έγιναν γρή
γορα. Ψάχτηκαν τά καθίσματα, ό όδηγός 
καί ό συνοδηγός, όλοι οί χώροι τού αυτο
κινήτου. Μέχρι πού βρέθηκε ό θησαυρός. 
Σ’ ένα μικρό νάϋλον σακκουλάκι, δώδεκα 
μικρά φακελλάκια μέ χασίς, 200 γραμμά
ρια συνολικά. Πάγωσε ό όδηγός καί χωρίς 
π»λλά λόγια όδηγήθηκε μέ τόν φίλο του 
στό Τμήμα Ασφαλείας.

Ό  Βαγγέλης Μοσχάκης, 29 χρονών 
ήταν άπό τό Ρέθυμνο. Στό Ρέθυμνο έπίσης 
κατοικούσε κι’ ό Τάσος Άνταλής, 35 
χρονών. ’Ελαιοχρωματιστής ό πρώτος, 
ιδιοκτήτης «ντισκοτέκ» ό δεύτερος, δέν 
άρκοΰνταν στό μεροκάματο τής μέρας καί 
τό γύρισμα στό έμπόριο. Ένα έμπόριο ά- 
ποδοτικό, άλλά καί θανατογόνο. Διαβρω- 
τικό. ’Εμπόριο χασίς. Κι έπειδή στό Ρέ
θυμνο τούς έπιανε ή «έντοπιότητα», άπο- 
φάσισαν νά σταδιοδρομήσουν «έπαγγελ- 
ματικά» στά Χανιά.

Έντεκα παρά τέταρτο τή νύχτα, έγινε 
ή σύλληψη, στά Χανιά τρείς καί στις 
μετά τά μεσάνυχτα, οί άντρες τού Τμήμα
τος Ασφαλείας Χανίων, βρίσκονταν στό

Αντά δέν πρόλαβαν νά φορτωθούν γιά τά διάφορα «Παζάρια», όπου θά γίνονταν 
εμπόρευμα σέ τιμές ευκαιρίας. Είναι η λεία τών διαρρηκτών που πιάστηκαν σάν ποντι
κοί στό «Σούπερ —Μάρκετ».

Ρέθυμνο. ’Εκεί τούς περίμεναν οί άντρες 
τού Τμήματος Ασφαλείας Ρεθύμνου μέ 
τόν δικαστικό. Καί χωρίς καθυστερήσεις 
άρχισε ή έρευνα. Πρώτα άπό τό σπίτι τού 
Τάσου Άνταλή, μέ άποτέλεσμα νά βρε
θούν κρυμμένα 90 γραμμάρια σπόροι 
χασίς καί 215 γραμμάρια ήμικατεργασμέ- 
νο. Ύστερα ήρθε ή σειρά τού σπιτιού τού 
Βαγγέλη Μοσχάκη, πού κι έκεί ή «σο
δειά» ήταν μεγάλη: 160 γραμμάρια σέ 
σπόρους, 110 γραμμάρια ήμικατεργασμέ- 
νο καί σέ 3 δοχεία μεταλλικά 25 φυτά. 
Ή  συνέχεια τών δύο χασισέμπορων θά 
γραφτεί σέ λίγο καιρό, μέσα στήν αίθου
σα τού Δικαστηρίου, πού θ’ άντιμετωπί- 
σουν τις ίδιες τους τις πράξεις.

Σ α μπά νια . . . .  Ο όϊσκυ. . . .  
Κ αμπάρι. . .

Ή  συνέχεια γράφεται στή Θεσσαλονί
κη. Μιά συνέχεια πού έδωσε τέλος σέ 
μιά μυστηριώδη σειρά κλοπών. Κάθε 
τόσο κατέφθαναν στήν Γενική Ασφάλεια 
καταγγελίες πού μιλούσαν γιά κλοπές 
ποτών, ξένης προελεύσεως. "Ολόκληρα 
κιβώτια μέ σαμπάνιες, ούΐσκυ, καμπάρι, 
κονιάκ κ.λ.π., έκαναν φτερά, μαζί μέ άλλα 
είδη γυναικεία έσώρρουχα, κονσέρβες, 
φλοκάτες, κουβέρτες καί άλλα πολλά. Τά 
θύματα ήταν κυρίως, ιδιοκτήτες φορτη
γών αύτοκινήτων καί γραφείων μεταφο
ράς έμπορευμάτων, πού έβλεπαν κάθε 
τόσο καί κάποια τέντα φορτηγού αύτο- 
κινήτου σχισμένη κιένα μέρος τού έμπο- 
ρεύματος—τό πιό πολύτιμο—ν’ απου
σιάζει.

Οί μυστηριώδεις αύτές κλοπές είχαν 
βάλει σέ πολλές σκέψεις τούς άντρες 
τής Χωροφυλακής, πού έστρεψαν τήν 
προσοχή τους στούς διάφορους πλανό
διους πωλητές ποτών καί ειδών ρουχι
σμού, σέ τιμές ευκαιρίας. Άρχισε έτσι 
μιά στενή παρακολούθηση τών άνθρώ- 
πων αυτών, πού τά πρώτα της Αποτελέ
σματα δέν άργησαν νά φανούν. Τις περισ
σότερες υποψίες κίνησαν οί ύποπτες 
κινήσεις τού Βαγγέλη Χόϊλα, άπό τούς 
Αμπελοκήπους τής Θεσσαλονίκης, πού 
έπισκέπτονταν, συχνά, μέ άδεια χέρια 
μιά γκαρσονιέρα κι έφευγε πάντα μέ γε
μάτα. Γρήγορα πληροφορήθηκαν πώς

αύτή ή γκαρσονιέρα άνήκε σέ κάποιον 
σμηνίτη. Σμηνίτης καί γκαρσονιέρα σύν
θετον μιά ύποπτη εικόνα, πού έγινε περισ
σότερο ύποπτη όταν έξακριβώθηκε πώς 
ό Βαγγέλης Χόϊλος, γνωστός στά «στέ
κια» του σάν Βάγγος, διασκέδαζε συχνά 
μέ τόν σμηνίτη, πού δέν ήταν άλλος άπό 
τόν Γιώργο Λιναρά. Καί τί διασκεδά
σεις....; Πλούσιες, στά καλύτερα νυχτε
ρινά κέντρα, μέ άφθονο ποτό καί σπατάλη 
άπό τις λίγες. Περιουσιακά στοιχεία 
δέν ύπήρχαν. Δέν ήταν άπαραίτητα 
άλλωστε, μιά καί τό επάγγελμά τους, 
όπως άργότερα άποδείχτηκε, ήταν άρκετά 
προσοδοφόρο.

Κι ένα βράδυ άπ’ αυτά πού άφιερώνον- 
ταν, στή «δουλειά», ό Βαγγέλης Χόϊλος 
είδε μπροστά του νά ξεφυτρώνουν οί 
άντρες τής Γενικής Ασφαλείας. Έγινε ή 
έρευνα, βρέθηκαν επάνω του διαρρηκτικά 
έργαλεΐα, χρήματα πού δέν δικαιολογού
νταν εύκολα ή παρουσία τους καί άλλα. 
Χωρίς πολλές περιστροφές «έσπασε» ό 
Βάγγος, κι όλοι μαζί πήγαν στό σπίτι του 
—τί σπίτι.... άποθήκη έμπορευμάτων 
ήταν αυτό— κι άποκαλύφθηκαν όλα.

Ήρθε στή συνέχεια κι ή σειρά τού 
Λιναρά, πού κίνησε πρωί—πρωί άπό τό 
σπίτι του γιά νά πουλήσει σέ βυρσοδέψες 
κάτι.... λίγα κομμάτια έπεξεργασμένου 
δέρματος, κλεμμένα πριν λίγες βραδυές 
άπό έργοστάσιο έπεξεργασίας δερμάτων. 
Καί πάνω στις διαπραγματεύσεις ήρθαν 
καί τά «βραχιολάκια» τής δικαιοσύνης, 
γιά νά ρθοΰν έπειτα κι άλλες άποκαλύψεις.

Ά ς μή μιλήσουμε γιά τά θύματα. 'Ηταν 
πολλά. Συνολικό κέρδος τών δραστών 
—προσωρινό βεβαίως— περισσότερα άπό 
500.000 δραχμές. Τό μόνιμο κέρδος θά τό 
μάθουμε άπό τήν φωνή τού Προέδρου 
τού Δικαστηρίου, όταν θ’ άπαγγείλει τήν 
καταδικαστική άπόφαση. Τό κέρδος όμως 
έκεΐνο πού μετράει, είναι ή άπαλλαγή τής 
κοινωνίας, γι’ άρκετό τουλάχιστον χρο
νικό διάστημα, άπό μιά άκόμα πληγή της.

Ό  μπάρμπας άπ’ τήν Κο
ρώνη.

Ή  υπόθεση θυμίζει θεατρικό έργο σέ 
τρείς πράξεις. Οί δυό πρώτες έξελίσσον-
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ται μέ σκηνικό τούς διαδρόμους κάποιας 
ιδιωτικής κλινικής τού Αιγάλεω, πού .... 
σέ λίγο καιρό θά περιέλθει στήν κατοχή 
τού Ι.Κ.Α. καί δλο τό προσωπικό θ’ άπο- 
λυθεΐ. Ή  τρίτη καί τελευταία στά γρα
φεία τής Ύποδιευθύνσεως ’Ασφαλείας 
Προαστίων Πρωτευούσης, πού ό μπάρ
μπας άπ’ τήν Κορώνη, άποκαλύπτεται 
καί όμολογεί ότι δέν είναι άπ’ τήν Κορώ
νη, άλλ’ άπό τήν ’Αθήνα καί συγκεκριμέ
να άπό τό Γαλάτσι.

Ή  πρώτη πράξη έχει σάν χαρακτηρι
στικό τήν καταθλιπτική άτμόσφαιρα τής 
Κλινικής, πού τήν κάνουν άκόμα πιό 
καταθλιπτική, τά πρόσωπα τών φτωχών 
νοσοκόμων, τά ζωγραφισμένα μέ τήν 
άπόγνωση πού σκόρπισε ή είδηση δτι ή 
κλινική περνάει στά χέρια τού Ι.Κ.Α. 
καί δτι σέ λίγο καιρό θ’ άπολυθοΰν. Κυ
ριαρχεί στή σκηνή τό πρόσωπο τού 
έλεγκτή τοϋ Ι.Κ.Α., πού σέ τόνο δραμα
τικό δίνει τις πληροφορίες αύτές καί 
άποκαλύπτει τήν.... δραματική άλήθεια 
πού περιμένει τά φτωχά αύτά κορίτσια.

λά καί τούς φυγόπονους. Τσίμπισαν, 
λοιπόν, τά ψάρια τό δόλωμα, έγινε «θεός» 
ό Πρωτοπαπαδάκης. Μάζεψε γρήγορα— 
γρήγορα τις αίτήσεις άπό τις φτωχές 
κοπέλλες, πήρε καί τό άπαραίτητο «μπαχ- 
τσίσι» — χιλιάρικα γιά νά «λαδώσει» 
αύτούς πού θά ύπογράψουν.... διορισμό 
κι’ έφυγε.... "Ομως ή καλή είδηση έκανε 
φτερά, τδμαθαν οί άσθενεΐς, φτωχοί άν
θρωποι κι’ αυτοί, ζήτησαν τόν «θεό», γιά 
νά τού πούν τόν πόνο τους, τόν καϋμό 
τους. «"Εχω τό παιδί μου» ό ένας, «ή 
άνιψιά μου τέλειωσε δασκάλα» ό άλλος 
καί τά γνωστά. Συγκινήθηκε ό «θεός», 
σκούπισε τά λίγα δάκρυα άπό τά μάτια 
του κι’ άποφάσισε νά .... βοηθήσει. Κι’ 
άλλες αιτήσεις κι’ άλλα χρήματα. Κι’ 
δλα αύτά άνάμεσα άπό τά κρεββάτια τού 
πόνου. Μόνο πού ή πρώτη πράξη τέλειω- 
σε, άφήνοντας στούς θεατές τήν άγωνία 
τοϋ λυτρωμοϋ—διορισμού. Ή  δεύτερη 
πράξη είναι σύντομη. Δέκα μέρες άργό- 
τερα, στό ίδιο σκηνικό—διάδρομος κλι
νικής—μέ τόν Πρωτοπαπαδάκη νά κρα-

γιά.. ..έκπληξη), τής Θεολογικής καί τής 
Φιλοσοφικής Σχολής. Καί ή τρίτη πράξη 
κλείνει μέ τήν αύτοερώτηση τής νοσο
κόμας—θύματος : «τί σοϋ είναι σήμερα 
ό κόσμος — ». "Οχι δμως μόνον σήμερα, 
άλλά καί πάντα. Μόνο πού σήμερα είναι 
λίγο χειρότερος.

Η λεκ τρονικ ά ... αγάπη μας.

Καί πάλι ή Βόρειος Ελλάδα στό προ
σκήνιο. Ή  έπιχείρηση ξεκίνησε άπό τήν 
Κομοτηνή, πού τό Τμήμα ’Ασφαλείας 
είδοποιεί τήν Γενική ’Ασφάλεια Θεσσα
λονίκης, δτι κάποιος νεαρός τής περιο
χής, μαζί μέ τόν 20χρονο Κυριάκο Μιχα- 
λόπουλο είναι ύποπτοι γιά κλοπές μο- 
τοσυκλεττών. Ό  πρώτος βρίσκεται ήδη 
στά χέρια τών άντρών τοϋ Τμήματος 
’Ασφαλείας Κομοτηνής, ένώ ό δεύτερος 
κατευθύνεται στή Θεσσαλονίκη.

Κινητοποιήθηκαν οί άντρες τής 'Υπη-

Γιά τήν αδυναμία τών νεαρών διαρρηκτών στή Θεσσαλονίκη, στά ηλεκτρονικά, μιλάει μόνη της αυτή ή φωτογραφία. Είναι απ’ 
αύτά πού δέν πρόλαβαν νά «ρενστοποιηθοϋν».

Σκηνές ρεαλιστικές, παίξιμο άριστοτε- 
χνικό, πού άφήνει άφωνους τούς θεατές. 
Ή  πλοκή δμως πρωτοτυπεί καί άνάμεσα 
στά δάκρυα καί στούς λυγμούς τών νοσο
κόμων παρουσιάζεται καί πάλι τό πρό
σωπο τοϋ έλεγκτή. Τούτη τή φορά έχει 
τή σφραγίδα ένός συγκλονιστικού μεγα
λείου άνθρωπιάς καί γύρω του σκορπά 
τήν λύτρωση. Πολλά χαμόγελα στό προ
σκήνιο, ζεστή παρηγοριά. Σάν άλλος 
σωτήρας, ό καλός άνθρωπος, πληροφορεί 
τά δακρυσμένα κορίτσια, δ τ ι . . .. δσο εί
ναι αύτός θά έχουν έναν άκοίμητο προ
στάτη. Καί θυμίζοντας τήν λαϊκή παροι
μία τοϋ «Μπάρμπα άπ’ τήν Κορώνη», 
αύτοσυστήνεται : Νίκος Πρωτοπαπαδά
κης .... άπό τήν φημισμένη οικογένεια 
τών γνωστών πολιτικών τοϋ τόπου μας, 
άνθρωπος μέ.... πολλές γνωριμίες καί 
μεγάλα.... «μέσα».

Αύτό τό «μέσο», μέ τις μύριες συμφο
ρές πού συσσώρευσε στήν Πατρίδα μας 
καί συσσωρεύει άκόμα, είναι τό γλυκό- 
τερο δόλωμα γιά τούς άπελπισμένους, άλ-

τάει τόν πρώτο ρόλο. Κι’ άλλη έπίσκεψη 
στήν κλινική γιά λίγες άκόμα.... έξυπη- 
ρετήσεις. Κάπου σκαλώνει δμως τό πόδι 
του καί μιά κοπελλιά, άπό τις πρώτες 
πού πλήρωσαν, έπιμένει νά μάθει τί άπέ- 
γινε ή αίτησή της. Ό  πρώτος ρόλος περ
νάει στή νοσοκόμα πού άγριεύει, ένώ 
κάποιος άπ’ τό προσωπικό θέλοντας νά 
προλάβει έναν ένδεχόμενο καυγά τηλε
φωνεί στό «109», γιά νά φτάσει σέ λίγο 
ένας Χωροφύλακας καί νά μεταφέρει τούς 
διαπληκτιζόμενους στό άρμόδιο Τμήμα. 
’Εδώ κλείνει καί ή δεύτερη πράξη.

Ή  τρίτη πράξη έχει διαφορετικό έν- 
διαφέρον καί σκηνικό. Τήν ύπόθεση 
«μυρίστηκε» τό Τμήμα Διώξεως ’Απάτης 
καί ζήτησε νά «φιλοξενήσει» γιά λίγο
τόν__ μπάρμπα άπ’ τήν Κορώνη. Τίς
πρώτες άπειλές τοϋ άνθρώπου μέ τά 
πολλά—  «μέσα», τίς διαδέχεται ή άπο- 
κάλυψη : σεσημασμένος άπατεώνας ό . . .. 
ύπάλληλος τοϋ Ι.Κ.Α., άπόφοιτος Δημο
τικού Σχολείου ό — κάτοχος τών δυό 
πτυχίων (αύτό τό κρατήσαμε στό τέλος

ρεσίας, μία καί μήνες τώρα τούς βασάνι
ζαν πολλές διαρρήξεις, σέ «ντισκοτέκς» 
καί άλλα καταστήματα, ιδιαίτερα ήλεκ- 
τρονικών είδών, μεγάλης άξίας, δπως 
στερεοφωνικά συγκροτήματα κ.λ.π. Καρ
τέρι, λοιπόν, στό σπίτι τοϋ Κυριάκου Μι- 
χαλόπουλου καί τό μοιραίο ραντεβού δέν 
άργησε νά πραγματοποιηθεί. ’Ακολούθη
σε ή έρευνα στό σπίτι καί ή άποκάλυψη 
άρκετών ραδιομαγνητοφώνων, τηλεορά
σεων καί άλλων ήλεκτρονικών συσκευών.

Τά «μάσησε» ό Μιχαλόπουλος, άλλά 
ήταν άργά. Μίλησε γιά σπείρα, γιά «συ
νέταιρους». Πρώτος καί καλύτερος ό 
Κώστας Παπαδόπουλος καί «βοηθοί» του 
οί δύο άνήλικοι, δεκαεξάχρονοι Ν.Ν. 
καί Σ.Β.

Πρώτος πιάστηκε ό Ν.Ν. καί μάλιστα 
λίγο πριν ξεκινήσει, μ’ ένα φορτωμένο 
μέ «έμπόρευμα» φορτηγάκι, γιά τά «πα
ζάρια», δπου θά ρευστοποιούσε σέ χρήμα 
τό «μόχθο» τους, έστω καί σέ τιμές εύκαι- 
ρίας.
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Όμως ή υπόθεση «ξυλώνεται» σέ βάθος 
και άποκαλύπτεται ότι ό άρχηγός τής 
σπείρας μέσα στή λεία του έχει καί ένα 
περίστροφο. Νέες έρευνες, νέες σκοτού
ρες. Τό περίστροφο δέν βρίσκεται που
θενά. Οί άντρες όμως τής Γενικής ’Ασφά
λειας. έπιμένουν καί δικαιώνουν τίς ύπό- 
νοιές τους, άνακαλύπτοντας ένα περί
στροφο No 38, στ’ αύτοκίνητο τού πατέρα 
τού Μιχαλόπουλου, πού άγνοοΰσε τ ά .. .. 
κατορθώματα τού γιου του. Πώς βρέθηκε 
όμως τό περίστροφο στά χέρια τού Μι
χαλόπουλου ; Μά πώς άλλιώς, άπό διάρ
ρηξη. Διάρρηξη στό αύτοκίνητο ένός 
ταχυδρομικού διανομέα, τού Δ. Καραγε- 
λή, πού έχοντας κι αύτός.... λερωμένη 
τή φωλιά του—παράνομη όπλοκατοχή— 
άποσιώπησε τό θέμα τής κλοπής.

Ό σο γιά τά προϊόντα τών διαρρήξεων, 
πού ξεπερνούν τά 3.000.000 δραχμές, 
προέρχονταν άπό διάφορες πόλεις τού 
βορειοελλαδίτικου χώρου, τήν Βέροια, 
Νάουσα, ’Αλεξάνδρεια, Λαγκαδά, Μαρ
μαρά καί.άπό περιοχές τής Θεσσαλονίκης.

Εύκολος πλουτισμός τά όνειρα τών 
νεαρών διαρρηκτών. Κι’ όμως μπορούσαν 
νά μοχθήσουν καί νά χτίσουν τή ζωή 
τους σέ θεμέλια γερά κι όχι μέσα στά 
σκοτεινά κελλιά τής φυλακής καί στούς 
θαλάμους τών άναμορφωτηρίων. Μπο
ρούσαν, δέν θέλησαν όμως.. ..

Ή  Γαλλίδα πού δέν ήταν... 
Γαλλίδα.

Κάτι ύποπτο συνέβαινε μέ τήν συμπα
θητική Γαλλιδούλα, πού πηγαινοέρχον
ταν άπό τήν Κυψέλη τής ’Αθήνας στήν 
Πλάκα κι έκανε συχνά ταξίδια στή Τουρ
κία, σκύφτηκαν οί άντρες τής Ύποδιευ- 
θύνσεως ’Ασφαλείας Προαστίων Πρω- 
τευούσης, τού Τμήματος Διώξεως Ναρκω
τικών. Κάτι ύποπτο καί μάλιστα μέ προ
εκτάσεις ....

Καί κείνα τά μάτια της, πού συχνά τά 
συνάντησαν νά πλανιένται στά στενά 
δρομάκια τής Πλάκας, ήταν τόσο θολά, 
τόσο άβέβαια, σάν δυό περιστέρια χωρίς 
συντρόφους. Άρχισαν τήν παρακολού
θηση, μιά παρακολούθηση πού τούς οδή
γησε στόν νεαρό διακοσμητή Κώστα 
Θεοτόκη, κάπου στό Παλιό Φάληρο. Τά 
ίδια μάτια κι έδώ, τό ίδιο θολό βλέμμα, 
ή ίδια άβεβαιότητα......

Καταστρώθηκε τό σχέδιο καί γρήγορα 
φάνηκαν τά πρώτα άποτελέσματα. Πιστός 
ύπήκοος τής ήρωΐνης ό Κώστας Θεοτό- 
κης. Πού τήν έβρισκε όμως; Στή χώρα μας 
τούτο τό ναρκωτικό είναι τό λιγότερο 
διαδεδομένο κι οί δικοί μας ναρκομανείς 
δύσκολα τρυποΰν τίς φλέβες τους γιά νά 
τίς ποτίσουν μέ ώχρό θάνατο. Γιατί θά
νατος είναι ή ήρωΐνη. ’Ελάχιστα έκατο- 
στά τού γραμμαρίου, είναι άρκετά γιά 
ν’ άνοίξουν τόν δρόμο τής καταστροφής, 
ένα δρόμο πού τίποτα δέν μπορεί νά στα
ματήσει. Συναγερμός, λοιπόν ,στό Τμήμα 
Ναρκωτικών τής 'Υποδιευθύνσεως ’Α
σφαλείας Προαστίων Πρωτευούσης. Με
λετήθηκε ή έπιχείρηση κι ένα βράδυ οί 
άντρες τής Χωροφυλακής, στάθηκαν 
άπέναντι σέ πέντε πιστούς τής ήρωίνης 
σέ διαμέρισμα τής όδοΰ Αΰξεντίου 8, 
στήν Κυψέλη τής ’Αθήνας.

Στό εύρύχωρο σαλονάκι, οί πέντε πι
στοί έμειναν άναυδοι στή θέα τους. Πε
ρισσότερο ψύχραιμη στάθηκε ή 20χρονη 
Γαλλίδα LEVIELL EVELTN-MARISE

πού παρ’ όλο ότι είχε καί γαλλικό δια
βατήριο, δέν έγινε πιστευτή άπό τούς 
άντρες τής Χωροφυλακής. Καί δικαιώ
θηκαν οί ύπόνοιές τους όταν μετά τήν 
άνάκριση όμολόγησε ότι είναι Έλληνο- 
γερμανίδα καί μόνιμη κάτοικος Γερμα
νίας. Μαζί μέ τήν Γαλλίδα, πού δέν ήταν 
....Γαλλίδα, όδηγήθηκαν γιά άνάκριση 
καί τά άλλα μέλη τής συντροφιάς: Ό  
Κώστας Θεοτόκης, 23 χρονών, ό Γιάν
νης Πουσαϊος, 22 χρονών, ή Φωτεινή 
Μπλέσσα, 27 χρονών παντρεμένη τυπικά 
μέ τόν Δημήτρη Μπλέσσα, άλλά ούσια- 
στικά σύζυγος άλλου, καί ή Χριστίνα 
Μαυροψαρίδου, 23 χρονών.

Ή  ήρωΐνη πού βρέθηκε ήταν άρκετή 
γιά νά δημιουργήσει στούς φίλους τόν 
τεχνικό τους παράδεισο μ’ όλες τίς άλλες 
ψευδαισθήσεις, άλλά άρκετή καί γιά 
τούς άντρες πού άνέλαβαν τήν άνάκριση 
καί έψαχναν νά βροΰν τήν άρχή.

Έτσι άποδείχθηκε ότι ή LEVIELL, 
πού είχε έρθει τόν περασμένο ’Απρίλιο 
στήν 'Ελλάδα, άφοΰ ταξίδευσε σέ νησιά 
καί σ’ άλλους τουριστικούς τόπους τής 
χώρας, προμηθευόμενη άπό ξένους έπι- 
σκέπτες ήρωΐνη, τόν Σεπτέμβριο τού 
1978 ταξίδευσε καί στήν Τουρκία, άπ’ 
όπου ξαναγύρισε τόν Δεκέμβριο, γιά νά 
ξαναφύγει μετά άπό 25 μέρες, πάλι γιά 
τήν Τουρκία. Καί τίς δυό φορές γύρισε 
φέρνοντας μαζί της τόν «θεό» της, τήν 
ήρωΐνη. Τό πού τήν έκρυβε; Στό μέρος 
τού σώματος, πού άποτελεΐ καί τό χαρα
κτηριστικότερο σημείο τής διαφοράς 
τού άντρα καί τής γυναίκας. Πώς; Σέ ει
δική .... συσκευασία, πού εύκολα κανείς
μπορεί νά καταλάβει, γι’ αύτό καί__
παραλείπεται, ή λεπτομερής βεβαίως, 
περιγραφή της.

Μέ τό «έμπόρευμα» λοιπόν στά χέρια 
της, άναζητοΰσε τούς πελάτες στήν Πλά
κα καί εύκολα γνωρίστηκε μέ τούς νέους 
φίλους της, πού όλοι μαζί «ταξίδευαν» 
συχνά γιά χώρες μακρινές, όσο ταξίδευε 
καί τό θανατογόνο όγρό μέσα στις φλέ
βες τους. Τί άλλο θά μπορούσε νά πει 
κανείς γιά τούτη τήν υπόθεση, μιά καί 
τό στόμα γεμίζει πίκρα, σάν έρχεται στή 
σκέψη αύτός ό άνατριχιαστικός κατή
φορος —

Έ μποροι μέ μέλλον.

Ή  φωτεινή έπιγραφή πού άντίκρυζαν 
γιά πολύ ώρα σέ κείνον τόν άπόμερο 
δρόμο στήν Άνθούπολη τής ’Αττικής, 
κτυποΰσε έπίμονα στόν καθρέφτη τού 
άμφιβληστροειδή καί ξυπνούσε μέσα 
τους ένα γνώριμο πάθος. Ή  «’Αφθονία»— 
αυτό έγραφε ή έπιγραφή— έκρυβε γι’ 
αύτούς μιά πραγματική άφθονία. Στίς 
καλά στοιχιμένες σειρές τών ραφιών της 
φιγουράριζαν προκλητικά κονσέρβες, τυ
ποποιημένα προϊόντα καί άλλα είδη 
τροφίμων, έμπορεύματα πού δέν έχαναν 
ποτέ τήν άξια τους κι ούτε κινδύνευαν 
άπό τό πέρασμα τής μόδας.

Κοίταξαν μέ μιά γρήγορη ματιά δεξιά 
κι άριστερά καί τά χέρια άρχισαν νά 
δουλεύουν μηχανικά, μ’ ένα τρόπο πού 
έδειχνε έμπειρία. Ή  πόρτα δέννάργησε 
νά υποχωρήσει καί ν’ άφήσει έλεύθερο 
τό πεδίο, γιά νά δράσουν οί δυό περίεργοι 
τύποι, πού είχαν φτάσει μέχρι έκεϊ μ’ 
ένα μικρό φορτηγό αύτοκίνητο.

Έρριξαν μιά βιαστική ματιά καί κα- 
τευθύνθηκαν στό χώρο τών ποτών. Χα

μηλά κάτω άπό τά ράφια ήταν στιβαγμένα 
όλόκληρα κιβώτια μέ ούΐσκυ κι άλλα 
«εύγενικά» ποτά, άπό κείνα πού «τσού
ζουν», όχι μόνο στόν λάρυγγα, άλλά 
καί στό πορτοφόλι. Δέν ύπήρχε χρόνος 
γιά καθυστερήσεις. Τά μετέφεραν μέ 
προσοχή στό αύτοκίνητο καί ξαναγύ- 
ρισαν στήν «’Αφθονία», τό γνωστό 
«Σούπερ Μάρκετ» τής Άνθουπόλεως, 
γιά άλλη περισυλλογή.

Τό άστυνομικό αύτοκίνητο πού περι- 
πολοΰσε στήν περιοχή πέρασε άθόρυβα 
σχεδόν μπροστά άπό τήν «’Αφθονία», 
άλλά λίγα μέτρα πιό κάτω σταμάτησε.

«Κάτι ύποπτο συμβαίνει», είπε στόν 
όδηγό, ό Χωροφύλακας πού άποτελοΰσε 
τό πλήρωμα καί οί δυό συνάδελφοι, 
πλησίασαν πεζή, μέ τεταμένη τήν προ
σοχή τους, καί άθόρυβα, στίς βιτρίνες 
τού «Σούπερ Μάρκετ».

Δέν άργησαν νά καταλάβουν τί συνέβαι- 
νε καί μέ μιά ξαφνική εισβολή αϊφνιδία- 
σαν καί άκινητοποίησαν τούς νυχτιάτι
κους έπισκέπτες τού καταστήματος, πού 
άσφαλώς θά αισθάνονταν όπως περίπου 
αισθάνεται ό ποντικός στή φάκα. Ό λοι 
μαζί πήραν τόν δρόμο γιά τό Παράρτημα 
’Ασφαλείας τής περιοχής γιά τά ... .πε 
ραιτέρω.

Τά περαιτέρω όμως τ’ άνέλαβε τό Τμή
μα Διώξεως Διαρρηκτών τής Ύποδιευ- 
θύνσεως ’Ασφαλείας Προαστίων Πρω
τευούσης, πού τό πλούσιο παρελθόν τών 
«ποντικών» τούς έβαλε σέ υποψίες. Καί 
πρώτη τους δουλειά ήταν ή έρευνα στά 
σπίτια τους. Τό τί περίμενε τούς άντρες 
πού άνάλαβαν έρευνα, ήταν μιά άκό- 
μα έκπληξη. Τεράστιες ποσότητες κλεμ
μένων ειδών πού άποτελοΰνταν άπό άρκε- 
τές χιλιάδες δραχμές, γούνινα παλτά, 
ραπτομηχανές, παλιά νομίσματα, υφά
σματα άντρικά καί γυναικεία, θερμοσί
φωνες, φορητές τηλεοράσεις, ήλεκτρικές 
σκούπες, μαγειρικά σκεύη, ραδιοκασετ- 
τόφωνα, κιβώτια όλόκληρα μέ καφέδες, 
παπούτσια, μίξερ, γραφομηχανές, άρι- 
θμομηχανές, άνεμιστήρες, δοχεία έλαιο- 
λάδου, έτοιμα ένδύματα άντρικά καί γυ
ναικεία, αύτόματες ζυγαριές, καλλυντικά, 
τρόφιμα, άνταλλακτικά αύτοκινήτων, άε- 
ρόθερμα, κομπιοΰτερ καί πολλά άλλα 
είδη καί κυρίως ήλεκτρικές οικιακές συ
σκευές.

Ό  Νίκος Παυλίδης, 45 χρονών άπό 
τίς Νέες Καρυές Ααρίσης, κάτοικος ’Αθη
νών καί ό Σταύρος Πέτρου (βοηθός αύτός) 
35 χρονών άπό τήν Καλλιθέα Γρεβενών, 
κάτοικος ’Αθηνών, βρέθηκαν άντιμέτω- 
ποι μέ μιά άτράνταχτη άλήθεια, τήν 
άλήθεια τών πράξεών τους καί άφοΰ 
ομολόγησαν καί τόν τρίτο τής σπείρας, 
τόν Γιώργο Μαγκανιάρη, 27 χρονών, 
άπό τούς Καλλιανούς Εύβοιας, κάτοικος 
’Αθηνών, έδωσαν ένα .... περιληπτικό 
περίγραμμα μιας πραγματικά μεγάλης 
δραστηριότητας, πού ύπερβαίνει σέ «σο
δειά» τά 8.000.000 δραχμές καί άποτελεΐ- 
ται άπό 33 διαρρήξεις σπιτιών καί κατα
στημάτων. Μόνο άπό τό σπίτι τής Καθη- 
γήτριας τού Πανεπιστημίου, ’Αγγελικής 
Πατριαρχέα, στήν περιοχή τού Σταθμού 
Ααρίσης τής ’Αθήνας, άφαίρεσαν κατ’ 
έπανάληψη χρήματα, βιβλία καί άλλα 
είδη, πού κατά τή δήλωσή της, πλησιά
ζουν τά 5.000.000 δραχμές.

Βεβαίως άπό τά προϊόντα τών κλοπών 
βρέθηκαν έλάχιστα, γιατί φρόντιζαν 
οί «ποντικοί» νά τά ρευστοποιούν σέ 
χρήμα, μέ τήν πρώτη εύκαιρία. Καί είχαν 
διαλέξει γιά τή ρευστοποίηση τίς διάφο-
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"Ενα μέρος από την λεία τοϋ βυρσοδέψη και τον σμηνίτη που δρονσαν από καιρό 
στη συμπρωτεύουσα. Τό άλλο πρόλαβε κι έγινε εύκολη ζωή, πλούσιες διασκεδάσεις, 
ακριβή ψυχαγωγία.

ρες έμποροπανηγύρεις τής Θεσσαλίας, 
τά γνωστά «παζάρια». Ό  δέ άρχηγός τής 
σπείρας, ό Νίκος Παυλίδης, πού ήταν 
καί φιλόστοργος πατέρας, άγόρασε μέ 
τά προϊόντα των διαρρήξεων καί αυτοκί
νητο στό γιό του, νά μή κυκλοφορεί τό 
παιδί μέ τά πόδια. Τί γιος έπιχειρηματία 
ήταν....

Το χρηματοκιβώτιο . . .  
μίλησε.

Λένε πώς μόνο οί άνθρωποι κι οί παπα
γάλοι μιλούν. Οί άνθρωποι όμως μπο- 
ροΟν καί συζητούν, πράγμα πού δέν μπο
ρούν νά κάνουν οί παπαγάλοι. "Ομως στά 
χρόνια τά παλιά έλεγαν ότι μιλούσαν καί 
τ’ άψυχα πράγματα, τά δέντρα, τά ποτάμια 
καί τά ζώα.

Σήμερα αυτά έχουν περάσει στό χώρο 
τών παραμυθιών. Ό χ ι όμως γιά όλους. 
Συχνά, αυτά τ’ άψυχα πράγματα μιλούν, 
μέ μιά γλώσσα πού μόνο οί 'Υπηρεσίες 
Διώξεως τού ’Εγκλήματος ξέρουν. Κι’ 
όταν τΰχει καί μιλήσουν, τότε άποκαλύ- 
πτουν πολλά, όπως πολλά άποκάλυψε ένα 
χρηματοκιβώτιο πού μίλησε πριν λίγο 
καιρό στή Θεσσαλονίκη.

Τό χρηματοκιβώτιο πού μίλησε, βρέθη
κε σ’ έναν ύπόνομο τής Θεσσαλονίκης, 
άνοιγμένο φυσιολογικά καί έκρυβε μέσα 
του 13 χρυσές λίρες. Ήταν οί μόνες πού 
άπέμειναν— κι αύτές κατά λάθος— άπό 
τις 270.000 δραχμές, τις 27 λίρες καί τις 
250.000 δραχμές σέ έπιταγές, πού περιείχε 
όταν είχε κάνει.... φτερά άπό τήν "Εκ
θεση Αύτοκινήτων, πού πρόσφατα είχε 
πέσει θύμα διαρρήξεως.

Χωρίς μεγάλο κόπο μετά άπό τή .... 
συζήτηση πού είχαν οί άντρες τής Ση- 
μάνσεως τής 'Υπηρεσίας Έγκληματολο- 
γικών 'Υπηρεσιών Βορείου 'Ελλάδος μέ 
τό χρηματοκιβώτιο, οί άντρες τής Γενι
κής ’Ασφαλείας Θεσσαλονίκης άρχισαν 
μιά στενή παρακολούθηση τριών 18χρο- 
νων νεαρών καί ένός 20χρονου, γιά νά 
διαπιστώσουν ότι οί άδυναμίες τους

ήταν πολλές καί ποίκιλλες, ιδίως τά δί- 
κυκλα έκεΐνα. πού σπέρνουν στό διάβα 
τους τόν τρόμο. ’Αδυναμίες πού ικανο
ποιούνταν μέ τόν τρόπο τής πρόσκαιρης 
άπόλαυσης.

Δέν τόχαν σέ τίποτε οί τέσσεροι νεαροί 
μικροκακοποιοί τής Θεσσαλονίκης νά 
κλέβουν κάθε τόσο καί μιά μοτοσυκλέττα 
καί νά άνεβοκατεβαίνουν τούς δρομου<. 
τής συμπρωτεύουσας, κάνοντας κάπου— 
κάπου καί μικροδιαρρήξεις. Μέχρι πού 
κάποια βραδυά σκέφτηκαν ότι ήταν ικα
νοί γιά πιό μεγάλη δουλειά, μέ άποτέλε- 
σμα νά «χτυπήσουν» τό χρηματοκιβώτιο 
μιάς Έκθέσεως Αυτοκινήτων.

Στήν Γενική ’Ασφάλεια, όλα ήρθαν 
μέ τή σειρά τους. ’Από τις 250.000 δρα
χμές, μόνο 47.000 βρέθηκαν στό σπίτι τού 
ένός, τού Δημήτρη Μακριδάκη, ένώ ό 
’Αλέξανδρος Τσακίρης πραγματοποίησε 
μέ τό δικό του «μερτικό», τό όνειρό του : 
Άγόρασε δική του μοτοσυκλέττα.

Τώρα οί δυό φίλοι μαζί μέ τήν ύπόλοιπη 
παρέα, τόν Παύλο Παπαδόπουλο καί 
τόν Θεοχάρη Παρασκευόπουλο, περιμέ
νουν τήν ώρα πού θ’ άντιμετωπίσουν τήν 
κρίση τής Δικαιοσύνης. Καί ή έλληνική 
κοινωνία περιμένεινει, άπό τούς ίδιους, νά 
μάθει άν αύτή ή άντιμετώπιση έπιδράσει 
θετικά στά νοσηρά τους όνειρα καί άλ- 
λάξουν, μιά γιά πάντα, συνήθειες καί 
χαρακτήρα. Λίγο δύσκολο, όμως τό τε
λευταίο ....

Ε πικ ίνδυνη  άδυναμία.

Τό πόσο κακό είναι νάχει κανείς άδυ
ναμίες πού τόν έκθέτουν, όλοι τό ξέρουν. 
Ακόμα κι οί ίδιοι, πού μέσα τους νιώ
θουν αύτές τις άδυναμίες νά φτερουγίζουν, 
τό γνωρίζουν καί μάλιστα καλά. Δέν 
σταματούν όμως, ούτε άλλάζουν. Σάν 
τόν λύκο, πού άλλάζει μόνο τό τρίχωμα, 
διατηρώντας τις όρέξεις του.

Άδυναμία, λοιπόν στό χρηματοκιβώ
τιο τού έργοστασίου σαρώθρων τού Γιώρ
γου Ζαμπέλη, πού βρίσκεται στό 10ο

χιλιόμετρο τής ’Εθνικής οδού Αθηνών— 
Θεσσαλονίκης, είχε μιά σπείρα νεαρών 
διαρρηκτών. Έτσι εισέβαλε δυό φορές 
καί «σκούπισε» κυριολεκτικά τό χρημα
τοκιβώτιο τής έπιχειρήσεως.

Πρώτη φορά, μιά νύχτα τού περασμέ
νου Ίούνιου. Τότε, 350.000 δραχμές, πού 
βρίσκονταν στά ράφια άνασφάλιστης 
ντουλάπας τού Λογιστηρίου καί 550.000 
δραχμές άπό τό χρηματοκιβώτιο, πού 
βρήκαν τά κλειδιά καί τό άνοιξαν σάν.... 
κύριοι, έκαναν φτερά.

Ή  ύπόθεση τότε έμεινε άνεξιχνίαστη. 
Άπό πολλούς ξεχάστηκε. "Οχι όμως 
άπό τούς άντρες τού Τμήματος Διώξεως 
Ναρκωτικών τής' Υποδιευθύνσεως Ασφα
λείας Προαστίων Πρωτευούσης. Γι’ αύ- 
τούς, ήταν μιά ύπόθεση άνοιχτή. Μιά 
ύπόθεση πού έκαιγε, όσο κι άν ό χρόνος 
προσπαθούσε ν’ άποτυπώσει πάνω της τή 
σφραγίδα τής λήθης.

Μέχρι πού τό πρωί τής 14ης τού πε
ρασμένου μήνα, ό ιδιοκτήτης τού ίδιου 
έργοστασίου διαπίστωσε ότι είχε πέσει 
θύμα καί δεύτερης διαρρήξεως. Τό μι- 
σανοιγμένο χρηματοκιβώτιο έδειχνε πώς 
γιά ν’ άνοίξει είχε δεχτεί κυριολεκτι
κά, βομβαρδισμό χτυπημάτων μέ σκέ- 
πάρνια καί λοστούς. Τά χρήματα πού 
είχε, είχαν κάνει γιά δεύτερη φορά φτερά. 
Σέ 600.000 δραχμές, ύπολόγιζε τή «σο
διά» τών κακοποιών.

Κι όπως στήν παραπάνω ύπόθεση τής 
Θεσσαλονίκης, τό χρηματοκιβώτιο μίλη
σε. Τούτη τή φορά, άπ’ εύθείας στούς 
άντρες τού Τμήματος Διαρρηκτών, πού 
κινητοποιήθηκαν άστραπιαΐα, γιά νά 
σταθούν άντίκρυ σέ μιά πενταμελή σπείρα 
νεαρών διαρρηκτών , μέ κρυσφήγετο 
τήν Καλλιθέα τής Αθήνας. Ή  άρχή έγινε 
άπό τόν Παναγιώτη Μηλιτσόπουλο, 
22 χρονών, άπό τό Πλανητερό Καλαβρύ
των. ΚΓ αυτός όδήγησε στή λύση τού 
μυστηρίου. Δέν μπορούσε νά κάνει καί 
διαφορετικά μιά καί στά κρατητήρια τής 
Γενικής Ασφαλείας, συναντήθηκε μέ 
τόν συνέταιρό του τόν 19χρονο Άντώνη 
Μιχαηλίδη. Καλά συνεταιράκια κι οί 
δυό. Μαζί είχαν μπει στό έργοστάσιο. 
Οί άλλοι τρεις, ό Δημήτριος Χρήστος, 
22 χρονών, ό Λάμπρος Κληρονόμος, 20 
χρονών, κι ό Κωνσταντίνος Σαραντόπου- 
λος, 22 χρονών ήταν οί «τσιλιαδόροι».

Αλλά ή άνάκριση είχε καί συνέχεια. 
"Αλλες δυό διαρρήξεις, ή μιά στό Ταμείο 
Φιλοπτώχων τού 'Ιερού Ναού Μεταμορ- 
φώσεως Σωτήρος—φτωχοί ήταν κι αύτοί 
άλλωστε, μιά καί τήν δουλειά δέν τήν 
καταδέχονταν—κι ή άλλη στό χρηματο
κιβώτιο τού 'Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας. 
Βέβαια οί «σοδειές» δέν ήταν τόσο μεγά
λες όπως στό έργοστάσιο σαρώθρων τού 
Ζαμπέλη, άλλά τούς έφταναν γιά μερικές 
βραδυές στά μπουζούκια.

Οί πέντε νεαροί διαρρήκτες, μέ τήν 
χαρακτηριστική άδυναμία τους στά χρη
ματοκιβώτια, τέθηκαν έκτος μάχης. Ό  
χρόνος θά δείξει άν αύτό τό «έκτος μά
χης» θά παραμείνει σάν μόνιμη κατά
σταση, ή θά άκολουθηθεΐ άπό ένα παρό
μοιο μέλλον.

Γιά όλους ύπάρχει μιά στιγμή περι
συλλογής καί στοχασμού, πού δίνει τή δυ
νατότητα ν’ άλλάξει ή πορεία τών βημά- 
τής μέχρι τότε ζωής. Ποιος ξέρει άν 
σ’ αυτούς, αύτή ή στιγμή, θάναι έκμεταλ- 
λεύσιμη ή άνεκμετάλλευτη —

Ό  Ρ ε π ό ρ τ ε ρ
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ΚΑΙ Ο ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Τού ’Ενωμοτάρχου
κ. I. Δ ή μ ο υ - Τ σ ό λ η

Μ ιλάει γιά τά προβλήματα 

τοΰ κλασσικού αθλητισμού 

στην πατρίδα μας καί τό 

τρόπο πού πρέπει νά άντι- 

μετωπισθοΰν ό μεγάλος άθ- 

λητής καί Ό λυμ πιονίκη ς  

κ. Χ ρ η σ τ ό ς  Π α π α ν ι κ ο -  

λ ά ο  υ.

’Άνοιξη τοΰ 1979. Εποχή τής έπίσημης ένάρξεως των άθλητικών 
εκδηλώσεων τοΰ κλασσικού άθλητισμοΰ, τοΰ έτους πού διανύομε. Τοΰ 
έτους τοΰ παιδιού. Τοΰ έτους πού πρέπει νά άποτελέσει άφετηρία γιά 
την άπαγκίστρωση τοΰ παιδιού από τις όποιεσδήποτε αλλοπρόσαλλες 
έπιδιώξεις καί επιθυμίες, οΐ όποιες τείνουν νά το άποπροσανατολίσουν 
άπο τή σωστή κατεύθυνση καί νά τό παραδώσουν άπροστάτευτο στήν 
κλυδωνισμένη σημερινή ύλιστική έποχή.

Είναι γεγονός ότι όλοι μας προσπαθούμε νά φορτώσουμε τήν εύθύνη 
τής κάθε μι~.ς αποτυχίας μας στο κακό παρελθόν. Είναι άλήθεια όμως 
ότι ρίχνομε τήν εύθύνη στο χθές, ένώ παράλληλα στοιχειοθετούμε τή 
μορφή πού πάλι αύριο θά τήν άποδώσουμε στο χθές, γιά νάμαστε πάλι 
αύριο δικαιολογημένοι. Δεν έχομε τήν τόλμη νά κοιτάξουμε στά μάτια 
τήν δική μας εύθύνη. Μοιραία, λοιπόν, άφοΰ τά σφάλματά μας μένουν 
άδιόρθωτα, τουλάχιστον στή σφαίρα τοΰ κλασσικού άθλητισμοΰ βρισκό
μαστε σέ μιά κρίσιμη στασιμότητα.

Τά γυμναστήρια έρημώνουν. Οί εξέδρες τό ίδιο. Δυο όψεις πού προ- 
μηνύουν τό γκρέμισμα καί τήν καταστροφή τής γυμναστικής. Δυο άνε- 
κτίμητης άξίας στοιχεία στά χέρια των'εχθρών τής καλοκαγαθίας, πού 
σάν συμπληγάδες πέτρες καιροφυλλακτοΰν ύπομονετικά γιά νά συντρί
ψουν, νά ισοπεδώσουν καί νά έξαφανίσουν τήν λεπτότητα των αισθημάτων 
τοΰ Ελληνικού Λαοΰ προς τό ’Ολυμπιακό ’Ιδεώδες.

Τέτοιοι έχθροί είμαστε όλοι μας. "Ολοι, όσοι βλέπομε σάν άποδιο- 
πομπιαίους τράγους καί ύπαίτιους τής στασιμότητας τοΰ άθλητισμοΰ μας 
τις άθλητικές αρχές καί δεν έχομε τό θάρρος νά δοΰμε τήν δική μας υπευ
θυνότητα. "Ολοι, όσοι ξεχνάμε τά δικά μας λάθη. "Ολοι, όσοι φράζομε 
τό δρόμο πού θά οδηγήσει τό παιδί στούς στίβους, έκεϊ πού θά συντελε- 
στεΐ ή σωματική του ευεξία, παράλληλα με τήν ισόρροπη ανάπτυξη τοΰ 
πνεύματος. "Ολοι, όσοι τό όδηγοΰμε χωρίς δισταγμό στις λέσχες, στά 
χαρτοπαίγνια, στήν χρήση τών ναρκωτικών.

Πώς όμως θά σταματήσουμε τό άβέβαιο μέλλον τών παιδιών μας 
Πώς θά κατώρθώσουμε νά έπαναφέρουμε τούς νέους στά γυμναστήρια, 
έκεΐ πού σώμα καί ψυχή, άρμονικά συνταιριασμένα, θά έκφράσουν τό 
ήθος, τό κάλλος, τήν λεπτότητα τοΰ χαρακτήρος καί τήν αγωνιστική 
τους πνοή; Τήν πνοή πού θάναι άγωγός προς τή δημιουργία καί τήν 
πρόοδο; ’Εκεί πού θά καταστούν υγιείς, «καλοί κάγαθοί»; Πώς θά ξυ- 
πνίσει μέσα τους ή άγάπη γιά τό σπόρ καί τήν ευγενική άμιλλα;

Μιλώντας ®τόν συντάκτη τοΰ Περιοδικού μας Ένωμ/ρχη κ. ’Ιωάν. 
Δήμο—Τσόλη, δίνει άπάντηση στά καυτά έρωτήματα, ό Καθηγητής Σω
ματικής ’Αγωγής τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών ,κ. Χρήστος Παπανικο- 
λάου, ό όποιος είναι απόφοιτος τής Γυμναστικής μας ’Ακαδημίας 
καί πτυχιοΰχος τοΰ S.J. COLLEGE U.S.A., εκθέτει τά πραγματικά 
προβλήματα πού άπασχολοΰν τον Κλασσικό μας αθλητισμό καί προτείνει 
λύσεις πού πρέπει νά δωθοΰν.
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ΕΡΩΤ : Ποιοι λ ό γο ι, κ . Π απανικο- 
^•άου, συντελούν στήν Αποστροφή τώ ν  
νέω ν άπό τόν κλασσικό αθλητισμό ;

ΑΠ ΑΝΤ: 'Η  αποστροφή οφεί
λεται σε δύο, κυρίως, λόγους. Πρώ
τος είναι δτι υπάρχει μια καθο
λική αγάπη προς το ποδόσφαιρο 
και τοΰτο γιατί είναι ένα εύκολο 
απόρ καί παίζεται παντού. Στο δρό
μο, στις πλατείες, σε οικόπεδα 
κ.λ.π., καί χωρίς δαπάνες για όργα
να. Μέ μια μπάλα. 'Ο δεύτερος εί
ναι τά κίνητρα, πού πρέπει νά δώ
σει ή πολιτεία ατό παιδί άπό τή 
σχολική τον ηλικία. για νά τό 
κάνει νά άγαπήσει τόν κλασσικό 
άθλητισμό, παράλληλα μέ τά μαθή- 
ματά τον, συνδιάζοντας έτσι τήν 
υγεία καί τή μόρφωση. Τέτοια κί
νητρα είναι τά βραβεία καί οι υπο
τροφίες. 'Ο Νομάρχης, δ Δήμαρ
χος, ό 'Ιερέας, ο Δάσκαλος οι γο
νείς, καθώς επίσης καί οι άλλοι 
παράγοντες τής κοινωνίας, άθλο- 
θετοϋντες έπαθλα καί βραβεία για 
τους νικητές άγώνων, που οί ίδιοι 
θά διοργανώσονν, ή προσφέροντες 
υποτροφίες για τους εξελίξιμους 
άθλητές, άναπτύσσονν τήν άγάπη 
και τό ζήλο τον παιδιού προς τό 
στιόρ. Τά σπόρ μέ τή σειρά τους 
τό άποτρέπουν άπό κακές έξεις, τό 
συγκρατούν άπό τό κατρακύλισμα 
στο οποίο τό ωθούν οί εχθροί τής 
κοινωνίας καί διαμορφώνουν τόν 
χαρακτήρα τον. Αυτά τά στοιχεία 
πρέπει νά μπούν σέ ενα πρόγραμμα 
άπό τήν πολιτεία καί στον τομέα 
αυτό πρέπει νά βοηθήσουμε δλοι 
σέ δποια κοινωνική βαθμίδα κι αν 
βρισκόμαστε. Συνεπώς άπαραίτη- 
τη προϋπόθεση είναι νά γνωρίσουν 
οί νέοι τήν άξια τού άθλητισμού 
άπό τήν σχολική τους ήλικία καί νά 
εθιστούν στήν ευγενική άμιλλα. Νά 
χαραχτούν βαθειά στήν ψυχή τους 
τά λόγια τού Πλάτωνα: «'Η  γυ
μναστική είναι θείο δώρημα γιά 
τούς άνθρώπονς, δχι μόνο γιά τήν 
προαγωγή τού σώματος ή τής διά
νοιας, άλλά καί τήν σύμμετρη άνά- 
πτυξη τού άνθρωπίνου συνόλου...» 
’Έ τσι θά χαράξουν μιά άλάθητη 
πορεία στο στίβο τής ζωής, τήν 
όποια θά μεταδώσουν αύριο καί 
στά παιδιά τους γιά τό καλό τών 
ίδιων καί τής κοινωνίας μας.

ΕΡΩΤ : ΟΙ περισσότεροι νέοι είναι 
βγαλμένοι άπό τό αριθμητικά περιορι
σμένο σύνολο τώ ν νέω ν , οί όποιοι 
είναι μαθητές, φ οιτη τές, έπιστήμο- 
νες κ .λ .π .  Τό άλλο σ ύνολο , τό γενι
κό , πού τό άποτελοΰν οι νέοι τώ ν άλ

λω ν κοινω νικώ ν βαθμίδω ν, γιατί 
δέν έχε ι τήν ανάλογη έπαφή μέ τούς 
σ τ ίβ ο υ ς ;

ΑΠ ΑΝ Τ: Αυτό συμβαίνει γιατί 
ό Συλλογικός ’Αθλητισμός τής Χώ
ρας μας είναι άνοργάνωτος. "Οσοι 
γιά όποιοδήποτε λόγο δέν κατώρ- 
θωσαν νά προωθηθούν μέσου τού 
Σχολικού ’Αθλητισμού, θά πρέπει 
νά προωθηθούν μέσου τών Συλλό
γων. Οί πιο πολλοί δμως Σύλλογοι 
δέν έχουν τις δυνατότητες νά άντα- 
ποκριθούν στά έξοδα τών εγκατα
στάσεων, τών οργάνων γυμναστι
κής καί τής διοργανώσεως άγώνων. 
’Έ τσι οί επαρχιώτες άθλητές έρ
χονται ατούς μεγάλους Συλλόγους 
γιά νά σταδιοδρομήσουν. ’Έρχον
ται στον Παναθηναϊκό, τόν Όλνμπ- 
μπιακό, τήν Α.Ε.Κ.. τόν Πανελ
λήνιο κ.λ.π., γιατί εκεί βρίσκουν 
συμπαράσταση. Γι’ αυτό πρέπει 
ή πολιτεία νά βοηθήσει μέ χρημα
τικές επιδοτήσεις τούς Συλλό
γους, γιά νά μπορέσουν νά άντι- 
πεξέλθουν στά έξοδα. ’Έ τσι θά 
μπορέσει ή μάζα νά έπιδοθεϊ στον 
κλασσικό άθλητισμό, θά βρεθούν τά 
ταλέντα καί θά αυντελεστεϊ ή πρόο
δος.

Ε Ρ Ω Τ : ’Επικρατεί ή έντύπωση
δτι οΐ μεγάλοι Σ ύλλογοι δέν άγκαλιά- 
ζουν τά παιδιά πού θέλουν νά  έπιδο- 
θοΰν στόν κλασσικό άθλητισμό. Αύτό 
σ υ μ β α ίνε ι;

ΑΠ ΑΝ Τ: Τό δτι οί Σύλλογοι 
παίρνουν έτοιμους άθλητές καθώς 
επίσης καί τό δτι επιτρέπουν τήν 
είσοδο στά γυμναστήρια τους μόνο 
σέ δσους έχουν δελτίο άθλητοΰ, 
δέν σημαίνει δτι δέν άγκαλιάζουν 
τούς νέους. Θέλουν νά τούς άγκα- 
λιάσουν άλλά δέν μπορούν. Καί 
τούτο γιατί δέν έχουν τήν δυνατό
τητα νά τούς εξασφαλίσουν προ
πονητή, άθλητικούς χώρους καί όρ
γανα. Γιά νά τά πετύχουν αυτά 
χρειάζονται τήν κρατική συμπα
ράσταση, άλλά καί τή δική μας 
βοήθεια.

ΕΡΩΤ : Ή  σκληρή προπόνηση καί 
γενικά ή διαρρύθμιση τής ζω ής του 
άθλητή ή του γυμναζόμενου άπο- 
κλειστικά πρός τίς άπαιτήσεις τής 
προπονήσεω ς, μήπως βλάπτει τήν 
ύγεία τ ο υ ;

ΑΠ ΑΝ Τ: 'Ο πρωταθλητισμός 
δέν βοηθάει πολύ καί πολλές φο
ρές φθείρει τήν ύγεία τού άθλητού.
”Ομως ό πρωταθλητισμός, βρί
σκεται ένα βήμα πάνω άπό τόν

μαζικό άθλητισμό καί μαζικός ά- 
θλητισμός σημαίνει υγεία. Έάν βέ
βαια ξεφυτρώσει ένα ταλέντο πού 
μπορεί νά εξελιχθεί σήμερα μέ τήν 
κατάλληλη διατροφή καί τήν πρόο
δο τής άθλητιατρικής δέν πρόκειται 
νά έχει κανένα άπολύτως πρόβλημα 
γιά τήν ύγεία του. 'Η  καλλιέργεια 
ενός καθολικού γυμναστικού πνεύ
ματος, συντελεϊται μέ τήν κατάλ
ληλη προετοιμασία καί τήν προ
πόνηση τον ασχολούμενου μέ τήν 
γυμναστική.

ΕΡΩΤ : Ποιές είναι οί έπιπτώ σεις  
του έπαγγελματικοΰ άθλητισμού , στή 
διατήρηση τής 'Ο λυμπιακής ’ Ιδέας;

Α Π Α Ν Τ: Είναι καταστροφικές. 
Είναι άπαράδεκτο νά πληρώνεται 
κανείς γιά νά άσχοληθεϊ καί νά 
διακριθεϊ μέ τόν άθλητισμό. Δέν 
έχει άξια όποιο ρεκόρ κι αν κάνει 
ό άθλητής, όταν πληρώνεται. Ση
μασία έχει νά τό θέλει μόνος τον 
να το κάνει και δχι όρμώμένος άπό 
ευτελείς σκοπούς.

ΕΡΩ Τ : "Οταν σάν θεωρητική άποψη  
σταματήσει ή κατάριψη τώ ν ρεκόρ, 
σέ όρισμένα άθλήματα, γιατί δέν 
παΰ£ι °  άθλητής νά άγω νίζεται μέσα 
στα όρια τού ανθρωπίνως δυνατού, 
θά̂  έχομ ε μείωση τού ένδιαφέροντος  
γιά  τόν άθλη τισμό;

ΑΠ ΑΝΤ: ”Οχι γιατί ο άθλη
τ ισμός δέν στηρίζεται ατό ρεκόρ, 
αλλα στην αμιλλα. 'Η  ομορφιά του 
βρίσκεται στον συναγωνισμό γιά 
τήν κατάκτηση τής νίκης. ’Ίσα—ίσα 
τότε θα υπάρχουν πολλοί ισάξιοι 
αθλητές πού θά διεκδικούν μέ τίς 
ίδιες πιθανότητες τήν νίκη καί· θά 
υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον άπό 
πλευράς αγωνιζομένων καί θεατών.

Ε Ρ Ω Τ : Τί γνώ μη έχετε γιά  τόν 
άθλητισμό στή Χ ωροφυλακή ;

ΑΠ ΑΝΤ: Παρακολουθώ άρκετά 
χρόνια τόν άθλητισμό τού Σώματος 
τής Χωροφυλακής καί μπορώ νά 
πώ με απόλυτη βεβαιότητα δτι 
προσφέρει πάρα πολλά γιά τήν 
άνάπτυξή τον στήν Πατρίδα μας. 
Αύτό συμβαίνει γιατί βοηθάει άρ
κετά τούς άθλητές στήν εξέλιξή 
τους. Διαθέτει χώρους κατάλλη
λους καί δλα τά μέσα πού τούς 
χρειάζονται γιά νά μείνουν άπε- 
ρίσπαστοι στις άθλητικές τους καί 
μόνον ύποχρεώσεις. Μπορούν δμως 
μέ μεγαλύτερη προσοχή νά βελτιώ
σουν τίς επιδόσεις τους γιά καλό τό 
ίδιων, τής Χωροφυλακής καί τής 
Πατρώος μας.
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Αυτά μάς είπε ό αθλητής—σύμ
βολο τής σύγχρονης γενιάς μας 
' Ο άνθρωπος που σε ηλικία 16 
ετών άφησε την ιδιαίτερη πατρί
δα του, τά Τρίκαλα και ήρθε στήν 
Αθήνα κοντά στον μεγάλο αθλητι
κό Σύλλογο, τον Παναθηναϊκό, με 
μοναδικό δπλο τήν θέληση, αποφα
σισμένος νά παλαίψει και νά δια- 
κριθεϊ. Σκόπευσε τήν κορυφή, χα- 
λύβδωσε τήν δύναμή τον και πέ
τυχε. Χάρισε στήν 'Ελλάδα αμέ
τρητες συγκινήσεις κι έφτασε εκεί 
που ήθελε. Στις 24 ’Οκτωβρίου του 
1970, στο Στάδιο «Καραϊσκάκη», 
κατά τήν διάρκεια των τριεθνών 
αγώνων στίβου μεταξύ ’Ελλάδος, 
Γερμανίας, Γιουγκοσλαβίας, με επί
δοση 5,49 μέτρων κατέριψε τό 
παγκόσμιο ρεκόρ του άλματος επί

κοντώ. Ή ταν ή στιγμή πού μάς 
έκανε νά αισθανθούμε ανεπανάλη
πτη υπερηφάνεια καί νά όραματι- 
σθοϋμε με βεβαιότητα ένα λαμπρό 
μέλλον γιά τον κλασσικό μας άθλη- 
τισμό. "Ενα μέλλον φωτισμένο από 
τήν αθλητική μας ιστορία των 
2.500 ετών, φωτισμένο από τήν 
δόξα του.

Καί τώρα πού είναι ακόμα νωπές 
οι δάφνες τής δόξας του, θά ήταν 
ευχής έργο ο μεγάλος μας ’ Ολυ
μπίαν ίκης νά άναλάβει μιά πιο 
υπεύθυνη θέση στήν αθλητική η
γεσία τής Χώρας μας, ανάλογη 
μέ τήν δόξα τον καί τήν πείρα πού 
διαθέτει, γιά νά κατευθύνει σωστά 
τά παιδιά μας στο δρόμο πού χά
ραξε ό ίδιος. Καί είναι σίγουρο 
δτι θά προσφέρει πολλά, γιατί τά

παιδιά μας στο πρόσωπά του θά 
βλέπουν τον ιδανικό έμπνευστή. 
Αυτόν πού δεν λύγισε μπροστά στις 
δελεαστικές προτάσεις πού τον έ
γιναν νά ασχοληθεί μέ τον επαγγε
λματικό αθλητισμό, από σύλλογονς 
τον εξωτερικού, οί όποιοι τού πρόσ- 
φεραν αστρονομικά χρηματικά ποσά 
Αυτόν πού άπέρριψε τις προτάσεις 
αυτές, γιατί δέν τού τό έπέτρεπε ό 
ακέραιος χαρακτήρας του, γιατί 
μοναδικός του σκοπός ήταν νά 
αγωνιστεί γιά τον αθλητισμό καί 
νά ιδει τήν Χώρα μας ατή θέση 
πού τής αξίζει. Πρώτη στις εκ
δηλώσεις τού κλασσικού αθλητι
σμού, γιατί πρώτη αυτή έκανε τήν 
αρχή. Πρώτη ανέπτυξε καί δια- 
κόνισε τήν αξία τής αθλητικής 
ιδέας.
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1978

'Ένας χρόνος μέ πολύ 
καλές έπιιδόαεις τών  
άδλητών τής Χωροφυ
λακής πού πρόσφερε 
πολλά καί δίνει ελπίδες 
για ένα πιο καλό μέλλον.

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

0 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΟΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ τεΰχος μας πα

ρουσιάσαμε τήν Αθλητική «ταυτότητα» 
τοΰ χρόνου πού πέρασε. Σ’ αυτό είδικώ- 
τερα θά μιλήσουμε γιά τήν Αθλητική δρα
στηριότητα τής Χωροφυλακής τό 1978. 
ΤΑ Αθλητικά γεγονότα καί οί έπιδόσεις 
τών Αθλητών πού ύπηρετοΰν στό Σώμα 
τής Χωροφυλακής τόν περασμένο χρόνο 
ήταν πολύ Ικανοποιητικά καϊ δίνουν φτε
ρά καί έλπίδες γιά ένα μέλλον πιό κρα- 
ταιό στον Αθλητικό χώρο, τόσο τών ’Ενό
πλων Δυνάμεων όσο καί στις ύπόλοιπες 
•Αθλητικές διοργανώσεις μέ τήν ’Εθνική 
ομάδα.

’Αλλά προτού νά μιλήσουμε γιά τά 
Αθλητικά πεπραγμένα ας πούμε δύο λόγια 
γιά τόν φορέα τοΰ Αθλητισμού στή Χω
ροφυλακή τήν Υ.Φ.Α.Α. "Οπως ξέρουμε 
καί είναι γνωστό ή 'Υπηρεσία Φυσικής 
’Αγωγής καί ’Αθλητισμού τοΰ Σώματος, 
είναι μιά Από τις πιό δραστήριες καί ού- 
σιαστικά παραγωγικές 'Υπηρεσίες τοΰ 
Σώματος. Κύριο συστατικό τής λειτουρ
γίας της είναι ή Αγάπη γιά τήν διάπλαση 
τοΰ σώματος καί ή καλλιέργεια τού Αθλη
τικού πνεύματος σέ βάθος.

"Εχοντας σάν σύνθημα τό «ΝΟΥΣ Υ
ΓΙΗΣ ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΥΓΙΕΣ» προσπαθεί 
καί κατορθώνει νά διαδίδει τήν σωστή 
Ιδέα γιά τήν πνευματική Ανύψωση τοΰ 
Αθλητισμού.

Σκοπός τής Υπηρεσίας είναι ή δημιουρ 
γία Αθλητικών όμάδων μέ σωστό ύπόβα- 
θρο πού θά έκπροσωποΰν τήν Χωρο
φυλακή στις διάφορες Αθλητικές έκδη- 
λώσεις είτε σάν Σώμα είτε σάν 
βασικά στελέχη τών έθνικών μας συγκρο
τημάτων. Οί προσπάθειες όλων τών Αθλη
τών καί στελεχών τής Υ.Φ.Α.Α. είναι 
Αρκετά έντυπωσιακές γιά τήν καλλιτέ- 
ρευση τής Αθλητικής παρουσίας τής 
Χωροφυλακής στούς Αγωνιστικούς χώ
ρους.

’Αλλά ας κοιτάξουμε καλύτερα στό 
άμεσο παρελθόν τοΰ περασμένου χρόνου 
γιά νά γνωρίσουμε καλλίτερα τήν έμφά- 
νιση τών Χωροφυλάκων Αθλητών καί τήν 
άψογη κατά συνέπεια παρουσία 
τής Χωροφυλακής στούς Αθλητικούς στί
βους.

Ό  σκοπός γιά τήν Ανάπτυξη καί τήν 
διάδοση τοΰ άληθινοΰ πνεύματος τοΰ 
άθλητισμοΰ στις πιό Απόμερες περιοχές 
τής πατρίδας μας, όδήγησε τήν ποδοσφαι
ρική όμάδα τής Χωροφυλακής στήν πρα
γματοποίηση ένδεκα Αγώνων Από τούς 
όποιους οί έπτΑ στέφθηκαν μέ νίκες, δύο 
μέ ισοπαλίες καί δύο μέ ήττες. ΆλλΑ 
άσχετα μέ τά Αποτελέσματα ή πάντοτε 
πρωτοπόρα ποδοσφαιρική όμάδα τοΰ Σώ
ματος, γεμάτη Ανθρωπιά, Αγωνιστικό ή
θος καί Αθλητική κατάρτιση έκανε γιά 
μιά Ακόμα φορά τόν κόσμο νά χειροκρο
τήσει τό ώραΐο ποδοσφαιρικό θέαμα.

Ή  Αποκατάσταση τής υγείας τοΰ παι- 
διοΰ ένός Αθλητοΰ τοΰ Ηλιακού Λεχαι- 
νών, τό όποιο έπασχε Από καρδιοπάθεια 
καί έπρεπε νά βρεθοΰν τά χρήματα γιά 
νά χειρουργηθεΐ στό έξωτερικό, κατά- 
φερε νά ξεχειλίση γιά μιά Ακόμα φορά 
ή Ανθρωπιά τής όμάδας καί νά διοργα- 
νώσει ένα φιλικό Αγώνα πού οί εισπρά
ξεις του διατέθηκαν γι’ αυτό Ακριβώς 
τόν σκοπό.

Δέν ύπάρχουν λόγια νά έκφραστεϊ ή 
συγκίνηση τών φιλάθλων πού μόλις έμα
θαν τόν σκοπό τοΰ παιχνιδιοΰ χειροκρό
τησαν θερμά γιά μιά Ακόμα φορά τήν Χω
ροφυλακή καί τούς άνδρες της πού καί 
πάλι βρέθηκαν κοντά οτόν Πολίτη, Αντι
μετωπίζοντας τά προβλήματα του.

Δέν θά πρέπει νά παραλείψουμε νά δώ
σουμε ένα μεγάλο εύγε στόν προπονητή 
τής όμάδος κ. Λέλο Άδαμαντίδη πού 
κυριολεκτικά μοχθεί καί Αγωνίζεται μέ

τόν καλλίτερο δυνατό τρόπο προσφέρον- 
τας τίς τεχνικές γνώσεις του γιά νά χτίσει 
τό όπέροχο αύτό «οικοδόμημα» τοΰ άθλη- 
τικοΰ πνεύματος στήν ποδοσφαιρική ό- 
μάδα τοΰ Σώματος. Αότές όμως οί 
έπιτυχίες δέν κάνουν τήν Χωροφυλακή 
νά Αναπαύεται. Πριν Ακόμη προφτά- 
σει ό χρόνος νά χαλάσει τό έργο 
καί τήν Αρμονία της, μέ τή φυ
σιολογική πτώση τοΰ άγωνιστικοΰ 
πνεύματος τών Αθλητών της ή 
ήγεσία φρόντισε νά ρίξει νέο «αίμα» στις 
φλέβες της, πού μέ τήν δίκιά του ζωτικό
τητα καί τήν πολύπλευρη καί διακεκρι
μένη έμπειρία τών παλαιών Αθλητών θά 
τήν όδηγεΐ πάντα στήν καλλιτέρευση.! 
Μέχρι τόν προσεχή ’Ιούνιο έχουν προ
γραμματιστεί μιά σειρά φιλικών συναν
τήσεων οί εισπράξεις τών όποιων θά δια
τεθούν γιά τίς παιδικές κατασκηνώσεις 
τοΰ Σώματος. "Οπως στό ποδόσφαιρο έτσι 
καί στά Αλλα Αγωνίσματα οί έπιδόσεις 
τών Αθλητών τοΰ Σώματος ήταν πολύ ικα
νοποιητικές τόν περασμένο χρόνο.

Στό Βόλλεΰ όπως μάς είπε ό προπονη
τής τής όμάδος κ. Π. Άργυρόπουλος, τό 
1978 ήταν μιά πολύ καλή χρονιά, γιά τήν 
όμάδα μας. Προσπαθήσαμε καί προσφέ- 
ραμε ώραίο θέαμα στούς φίλους τοΰ όμα- 
δικοΰ αύτοΰ Αθλήματος, πιστεύουμε πώς 
τό 1979 θά είναι πιό παραγωγικό καί Απο
τελεσματικό τόσο γιά τήν όμάδα βόλλεΰ 
τής Χωροφυλακής όσο καί γιά τό 'Ελλη
νικό βόλλεΰ γενικώτερα, είπε σέ έρώ- 
τησή μας σχετικά μέ τό βόλλεΰ στή Χω
ροφυλακή.

Στό χώρο τής καλαθόσφαιρας ή Απο
χώρηση όρισμένων παικτών έφερεν τήν 
όμάδα λίγο πίσω. Ή  Χωροφυλακή όμως 
ποτέ δέν έγκαταλείπει τήν προσπάθεια. 
Ήδη οί ένέργειες είναι τέτοιες πού πι
στεύουμε ότι είναι Αντάξιες γιά τή φήμη 
καί τήν Ιστορία τής κραταιάς πρωταθλή.
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ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΗ ΛΑΜΠΡΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΣΗ
τριας Χωροφυλακής στό Μπάσκετ των 
Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων 
’Ασφαλείας. Ήδη νέοι άνθρωποι άρχι
σαν νά κινούνται δραστήρια στον χώρο 
αύτό, καί μάλιστα μέ πολλές υποσχέ
σεις γιά τό μέλλον όπου μαζί μέ τούς 
παλιούς δοκιμασμένους άθλητές, θά προσ
φέρουν πολλά στή νέα άγωνιστική σαι
ζόν.

Στό στίβο σημειώθηκαν πολλές έπι- 
τυχίες, καί δίκαια, θεωρείται τό 1978 σάν 
ή χρονιά τοΰ κλασσικού άθλητισμοΟ γιά 
τήν 'Υπηρεσία Φυσικής ’Αγωγής καί 
’Αθλητισμού τής Χωροφυλακής.

Οί άθλητές τού Σώματος άγωνίστηκαν 
φιλότιμα καί δυναμικά καί παρουσίασαν 
μιά θαυμάσια όμάδα.

’Απέσπασαν τά πιό κολακευτικά σχό
λια, χαρίζοντας στό Σώμα περίλαμπρες 
νίκες, πολλά μετάλλια καί κύπελα μή 
πάνω άπό όλα τήν ήθική ικανοποίηση 
πώς άγωνιζόμενοι γιά τήν Χωροφυλακή 
δέν προσφέρουν μόνο μιά νίκη, άλλά κτί
ζουν μέ τήν δική τους προσφορά τό οικο
δόμημα τοΰ Ελληνικού Στίβου. Περί
τρανο παράδειγμα ή Βαλκανιάδα τής 
συμπρωτεύουσας τόν περασμένο Αύγου
στο. Κανείς άθλητής· δέν υστέρησε μέσα 
στό χρόνο πού πέρασε. Μπορεί βέβαια 
νά υπήρξε σέ όρισμένες συμμετοχές μιά 
λογική πτώση, άλλά αυτό γιά τούς άθλη
τές τοΰ Σώματος όφείλεται άποκλειστικά 
στις συνεχείς άθλητικές δραστηριότητές 
τους καί σέ καμμιά άλλη αιτία. Γιατί ή 
ζωή τού Χωροφύλακα είναι περιορισμένη 
μέσα στά πλαίσια τής άθλητικής ιδιό
τητας καί ΰποχρεώσεως. Ό  χώρος πού 
έχουμε στή διάθεσή μας είναι τόσο λίγος 
γιά νά μπορέσουμε νά άναφέρουμε όλα 
όσα συνέβησαν τό 1978 στό στίβο. Θά 
άρκεστοΰμε άπλώς νά ύπενθυμίσουμε όρι- 
σάένες συμμετοχές πού ξεχώρισαν.

Ό  Διεθνής άνώμαλος δρόμος στό Μπό
λικο Τούρνοβο τής Βουλγαρίας.

1ος ό Χωροφύλακας Πέτρος Παπαγεωρ- 
γίου στά 6.000 μέτρα μέ χρόνο 19'. 18"2.

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα άνωμάλου 
δρόμου στις 12-2.

1ος Π. Παπαγεωργίου στά 8.000 μετρ, 
μέ 24.Ί6"

Ό  άνώμαλος δρόμος τού Μπιζανίου 
21-2-78.

1ος Χωροφύλακας Φώτης Κούρτης 
άπόσταση 11.250 μ. καί χρόνος 36.Ί6".

Ό  άνώμαλος δρόμος στό γκολφ τής 
Γλυφάδας μέ νικητή τόν ίδιο άθλητή 8.000 
μ. καί χρόνο 24' 16".

Ή  συμμετοχή τής όμάδας τού Σώματος 
στό «ΚΑΡΑΤΣΚΑΚΕΙΑ 78». Τό απο
κορύφωμα ήταν οί Βαλκανικοί άγώνες 
τής Θεσ]κης κ. ά.

Σέ γενικές γραμμές ή όμάδα στίβου ή
ταν περίφημη καί άποδοτική. Ένα μεγάλο 
μύρης τών συγχαρητηρίων άνήκουν στόν 
προπονητή τής όμάδας Χωρ]κα κ. Γ.’Απο- 
στολόπουλο γιά τήν θετική του μακρο
χρόνια προσφορά στόν άθλητισμό τού 
Σώματος.

Οί Σκοπευτές τοΰ Σώματος δημιούρ
γησαν καί πάλι έντυπωσιακά ρεκόρ.

Μορφή γιά τό 1978 στό χώρο τής Σκο
ποβολής άναδείχθηκε ό πρωταθλητής τής 
Χωροφυλακής Πελοπίδας Ήλιάδης ό ό
ποιος έκτος άπό τις έπιτυχημένες έμφα- 
νίσεις του σέ όλη τήν διάρκεια τοΰ 1978 
δημιούργησε καί ένα πανελλήνιο ρεκόρ 
στούς άγώνες τού ΣΙΣΜ στό Βίσπι τής 
Σουηδίας μέ πολεμικό τυφέκιο άκριβείας 
σέ άπόσταση 300 μ. καί μέ έπίδοση 541] 
600.

Οί ύπόλοιποι σκοπευτές καί σκοπεύ- 
τριες παρουσίασαν όπου καί άν άγωνί

στηκαν μεγάλη τεχνική κατάρτιση καί 
ικανότητες καί ικανοποίησαν μέ τήν έπί- 
δοσή τους στά άτομικά καί όμαδικά άγω- 
νίσματα. Πιστεύεται πώς ή νέα άγωνι 
στική περίοδος τού 1979 θά είναι γιά τούς 
άθλητές τής Χωροφυλακής τό ίδιο ικανο
ποιητική καί έλπιδοφόρα.

Ή  Πάλη, ή Πυγμαχία καί ή Άρση Βα
ρών άθλήματα μέ τεράστιες δυνατότητες 
καί προοπτικές βρίσκονται σέ μία περί
οδο έξελίξεως καί άνόδου. Είναι βέβαιο 
πώς στό 1979 τά άποτελέσματα θά είναι 
πολύ πιό ένθαρρυντικά, διότι ή 
Χωροφυλακή καί έμψυχο ύλικό διαθέτει 
καί τήν ικανότητα άνόδου.

Δύο άλλα άθλήματα πού άνήκουν καί 
αύτά στήν ΥΦΑΑ είναι τό Τζούντο— 
Καράτε, άθλήματα σχετικά καινούργια 
στή χώρα μας, άλλά μέ φανατικούς όπα- 
δούς.

Τά έπιθετικό—άμυντικά αύτά συστή
ματα, διδάσκονται στούς άνδρες τοΰ 
Σώματος, σέ ειδικές έγκαταστάσεις καί 
έχουν σάν σκοπό τήν έκπαίδευση τών 
άνδρών Χωρ]κήςς, στήν άντιμετώπιση 
τοΰ έγκλήματος καί τήν διαφύλαξη τών 
έννόμων άγαθών τοΰ Έλληνα πολίτη 
ό όποιος στά πρόσωπά τους βλέπει τόν 
φίλο, τόν συμπαραστάτη καί φύλακα τών 
συμφερόντων του.

Τελειώνοντας τήν άθλητική παρουσία, 
τήν δραστηριότητα καί τούς στόχους τών 
άθλητικών όμάδων τοΰ Σώματος, πρέπει 
Ιδιαίτερα νά τονίσουμε, τήν συμπαρά
σταση τής ήγεσίας στις προσπάθειες 
αύτές, καί τήν άγάπη πού δείχνει γιά τήν 
άνοδο τοΰ άθλητισμοΰ στή Χωροφυλακή. 
Ή  δική μας ευχή είναι πώς τό 1979 θά 
πρέπει νά είναι ένας δαφνοστεφανωμέ- 
νος χρόνος μέ πολλές νίκες, γιά τούς 
άθλητές καί τόν άθλητισμό τοΰ Σώματος.
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ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
«Γιά την πάταξη τής τρομοκρατίας καί 

της βίας στην χώρα μας απαιτείται ή 
συνδρομή δλων των παραγόντων της πολι
τείας μας: Κράτους, ’Αστυνομικών, Κομ
μάτων καί Τύπου», τόνισε ό Πρωθυπουρ
γός κ. Κων]νος Καραμανλής, σέ σύσκεψη 
στήνόποίαέξετάσθηκαν θέματα γενικώτε- 
ρης άσφάλειας κυρίως στά μεγάλα άστικά 
κέντρα τής χώρας.

'Ο κ. Πρωθυπουργός άπεφάσισε την 
λήψη ειδικών μέτρων γιά την άντιμε- 
τώπιση τής βίας πού πήρε άνησυχητικές 
διαστάσεις μέ τα πρόσφατα κρούσματα 
τώνδαλοφανιών πού έγιναν στην ’Αθήνα.

'Ο κ. Καραμανλής έπανέλαβε δτι τα 
θέματα τής άσφαλείας δέν πρέπει ν’ 
άντιμετωπίζονται μέ προκαταλήψεις πολι
τικές, γιατί αί έγκληματίες άπό όποιονδή- 
ποτε χώρο καί αν προέρχονται δέν παύουν 
άπό τοϋ να είναι έγκληματίες καί έχθροί 
τής κοινωνίας.

Στά ληφθέντα μέτρα ,πού παρουσιά
στηκαν ευρύτερα άπό τίς στήλες τών 
έφημερίδων καί σχολιάστηκαν εκτενέστε
ρα, περιλαμβάνεται ή ενίσχυση τών Υπη
ρεσιών τής Χωροφυλακής καί τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων, τών μεγάλων άστι- 
κών κέντρων, μέ μετακινήσεις προσωπικού 
άπό άλλες 'Υπηρεσίες, καθώς καί ή 
βελτίωση τής άστυνομεύσεως μέ πεζούς 
σκοπούς καί περιπόλους.

’Επίσης άποφασίστηκε ή κατάταξη άλ
λων 275 ιδιωτών πού δέν έχουν έκπλη- 
ρώσει τίς στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, 
ώς Δοκίμων Χωροφυλάκων καθώς καί 
γυναικών ’Αστυνομικών.

Στά θέματα τοϋ τεχνικού εξοπλισμού, 
άποφασίστηκε ή ενίσχυση τών 'Υπη
ρεσιών μέ δίκυκλες μοτοσυκλέττες καί 
περιπολικά αύτοκίνητα, καθώς καί ή προ
μήθεια τών άναγκαίων τεχνικών μέσων

«Δέν υπάρχει θέμα περαιτέρω έκκαθα- 
ρίσεως τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, διότι 
οι άνδρες τους έκτελοΰν τά καθήκοντά τους 
εντός τών πλαισίων τών διατάξεων καί δια
ταγών τού 'Υπουργείου καί είναι προση
λωμένοι στό δημοκρατικό πολίτευμα τής 
χώρας».

Στη δήλωση αυτή προέβη πρόσφατα ό 
'Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Άν. 
Μπάλκος, σέ έγγραφη άπάντησή του σέ 
έρώτηση τού Βουλευτοϋ τής Ε.ΔΗ.Κ. κ. 
Μπαντουβά. Στήν ίδια άπάντησή του ό κ. 
'Υπουργός άνάφερε, δτι ή νοοτροπία 
πού έπικρατεϊ σήμερα στά Σώματα ’Ασφα
λείας «δέν έπιτρέπει τήν άνάπτυξη 
δράσεως τών ’Αστυνομικών, ικανής νά

220

γιά τήν έπιστημονική έρευνα τών έγκλημά- 
των.

Γιά τήν καλύτερη οργάνωση άποφασί
στηκε ή άποστολή σέ χώρες τής Εύρώπης 
ικανού άριθμοΰ ’Αξιωματικών οί όποιοι 
θά μελετήσουν τά συστήματα όργανώ- 
σεως τών άστυνομικών υπηρεσιών καί 
τήν έκπαίδευσή τους σέ σύγχρονες μεθό
δους άντιμετωπίσεως τού εγκλήματος.

Πέρα άπ’ αύτά, συζητήθηκαν οί προϋ
ποθέσεις καί λήφθηκαν μέτρα γιά τον έκ- 
συγχρονισμό καί τήν έπέκταση τού συστή
ματος αυτομάτου συναγερμού καί άμέσου 
έπεμβάσεως, γιά μεγαλύτερη προστασία 
Τραπεζών, καταστημάτων κ.λ.π. κατά 
τά διεθνή πρότυπα, καθώς καί ή βελτίωση 
καί ταχεία ολοκλήρωση τού συστήματος 
μηχανογραφήσεως τών πάσης φύσεως 
τροχοφόρων.

Τέλος ό κ. Πρωθυπουργός, άναφερόμε- 
νος στό έργο τών Σωμάτων ’Ασφαλείας 
τόνισε: «Διά νά άξιοποιηθοΰν τά μέτρα 
αύτά καί νά προστατευθή άποτελεσματικά 
ή έννομος τάξις θά χρειασθή ό ζήλος τών 
’Αστυνομικών ’Αρχών καί ή άφοσίωσίς 
των εις τό καθήκον. Ή  συνδρομή τής 
Δικαιοσύνης, ή οποία θά πρέπει στις περι
πτώσεις αύτές νά τιμωρή αύστηρά, διά 
νά μή εύρίσκεται είς τήν άνάγκην νά τι- 
μωρή συχνά. Καί θά χρειασθή έπίσης ή 
ενεργός συμπαράστασις δλων τών πολι
τών. Πέραν αυτών θά πρέπει Κόμματα καί 
Τύπος νά άποφεύγουν νά κλονίζουν τό ηθι
κό τών Σωμάτων Άσφαλείας μέ τάς συνε
χείς έπιθέσεις των καί νά καλλιεργούν τό 
πνεύμα τής άπείθειας έναντι τών οργάνων 
τής πολιτείας. Κο.ί προπαντός, δέν πρέπει 
τά θέματα τής άσφαλείας νά άντιμετωπί- 
ζωνται μέ προκαταλήψεις πολιτικές, για
τί οί έγκληματίαι άπό όποιονδήποτε χώρο 
καί άν προέρχονται δέν παύουν άπό τού 
νά είναι έγκληματίαι καί έχθροί τής κοι
νωνίας».

τούς φέρει σέ άντίθεση μέ τον Λαό».
Τό 'Υπουργείο—άναφέρεται έπίσης στήν 

ύπουργική άπάντηση—λαμβάνει τά ανα
γκαία έκεϊνα μέτρα γιά τήν πρόληψη καί 
καταστολή τών τρομοκρατικών πράξεων. 
’Αποτέλεσμα αύτών —άναφέρθηκε στή 
συνέχεια—υπήρξε καί ή πρόσφατη 
άνακάλυψη τής τρομοκρατικής όμάδος, τά 
συλληφθέντα μέλη τής οποίας παρα- 
πέμφθηκαν στή Δικαιοσύνη. Καί κατέληξε 
ό κ. 'Υπουργός: «ορισμένα μεμονω
μένα περιστατικά ’Αστυνομικών πού έκ- 
τρέπονται τού καθήκοντος έλέγχονται 
αύστηρά καί δέν έχουν καμμιά σχέση μέ 
τίς άρχές καί τήν τακτική τών Σωμάτων 
Άσφαλείας».

Π Ρ Ο Α Γ Ω Γ Ε Σ

Κατά τό πρώτο τρίμηνο τού 1979, 
πραγματοποιήθηκαν 117 προαγωγές άν- 
δρών πού σύμφωνα μέ τήν ίσχύουσα Νομο
θεσία τού Σώματος, συμπλήρωσαν τον 
άπαιτούμενο γιά προαγωγή χρόνο. Ειδι
κότερα προήχθησαν στον βαθμό τού Άνθυ- 
πασπιστού 14 Ενωμοτάρχες, στό βαθμό 
τού ’Ενωμοτάρχου 1 'Υπενωμοτάρχης καί 
στό βαθμό τού 'Υπενωμοτάρχου 102 Χω
ροφύλακες.

’Επίσης μέχρι τίς 31 Δεκεμβρίου τού 
1979 θά προαχθοΰν 725 ’Ενωμοτάρ
χες, 'Υπενωμοτάρχες καί Χωροφύλακες 
στον άμέσως έπόμενο βαθμό, πού θά έ
χουν συμπληρώσει τον χρόνο προαγωγής 
καί θά πληρούν τά άπαραίτητα τυπικά 
καί ούσιαστικά προσόντα.

Α Π Ο Σ Τ Ρ Α Τ Ε Ι Ε Σ

Μέ αίτησή του άποστρατεύθηκε, προ- 
αχθείς σέ Ταγματάρχη έ.ά. ό Μοίραρχος 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ’Ιωάννης.

’Επίσης άποστρατεύτηκαν οί Άνθυπα- 
σπιστές ΠΟΛΙΤΗΣ Δημήτριος, ΟΙΚΟ
ΝΟΜΟΥ Φίλιππος, ΒΡΟΥΒΑΚΗΣ Ευ
άγγελος, ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ’Ιωάν
νης, ΒΑΡΛΑΜΟΣ Δημήτριος, ΜΑΡΚΕ- 
ΤΑΚΗΣ Παναγιώτης, ΓΟΥΡΖΗΣ Νι
κόλαος, ΒΛΑΧΑΚΗΣ Εύτύχιος, ΜΠΑ- 
ΛΑΦΟΥΤΗΣ Χρήστος, ΤΑΣΙΑΔΑΜΗΣ 
’Επαμεινώνδας, ΑΛΕΒΙΖΟΣ Βασίλειος, 
ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ’Ιωάννης, ΔΑΒΙΛΑΣ 
Εύστάθιος καί ΤΕΡΕΖΑΚΗΣ Μιχαήλ.

Ν Ε Ο Ι  Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Ε Σ

Τό πρώτο δεκαπενθήμερο τού Μαρτίου 
πραγματοποιήθηκε ή κατάταξη 200 ιδιω
τών, πού δέν έχουν εκπληρώσει τή στρα
τιωτική τους θητεία, ώς Δοκίμων Χω
ροφυλάκων.

’Επίσης, αύτόν τό μήνα (19-3-1979), 
θά έξέλθουν άπό τό Παράρτημα τής Σχο
λής 'Οπλιτών Χωροφυλακής Ρόδου, 112 
Χωροφύλακες πού θά έπανδρώσουν διά
φορες 'Υπηρεσίες τού Σώματος.

Ε Υ Ε Ρ Γ Ε Τ Ι Κ Α  Μ Ε Τ Ρ Α

Μέ άπόφαση τού Αρχηγείου Χωροφυ
λακής 11 ’Ενωμοτάρχες καί 4 Υπενω
μοτάρχες, πού τήν 31-12-1978 συμπλή
ρωσαν τό πρός άποστρατεία άπαιτού- 
μενο δριο ήλικίας, άποφασίστηκε νά πα
ραμείνουν στήν 'Υπηρεσία μέχρι τήν συμ
πλήρωση 25ετίας, γιά τήν βελτίωση τής 
οικονομικής τους καταστάσεως. Είδικώ- 
τερα θά εξακολουθήσουν νά ύπηρετοΰν οί 
’Ενωμοτάρχες ΤΣΑΠΑΛΟΣ Βασίλειος 
(7-5-79), ΣΑΓΙΑΣ Αλέξανδρος (6-7-79) 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειο; 
(30-8-79), ΤΖΙΡΙΤΑΣ Γεώργιος (29- 
10-79), ΜΟΥΣΚΑΣ Βασίλειος (24-1- 
1980), ΝΤΑΗΣ Δημήτριος (24-1-80), 
ΖΗΣΗΣ Γεώργιος (31-1-80), ΤΣΙΚΟΥ- 
ΔΑΚΗΣ ’Ιωσήφ (21-3-80), ΓΟΥΓΟΥ- 
ΣΗΣ Σταμάτιος (29-4-80), ΚΟΥΤΣΟΣ

ΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΠΡΟΣΗΛΩΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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Μ Ε Τ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Ο Μ Ε Ν Ο Ι  Μ Ο Ι Ρ Α Ρ Χ Ο Ι  

ΕΠΕΣΚΕΦΟΗΣΑΝ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δημήτριος (14-9-80), ΚΟΥΤΣΟΔΟΝ- 
ΤΗΣ Τριαντάφυλλος (30-9-80), καί οι 
'Υπενωμοτάρχες ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Γε
ώργιος (30-1-80), ΤΣΙΜΙΤΑΚΗΣ Γεώρ
γιος (3-7-82), ΤΣΟΥΠΛΑΚΗΣ Εύ- 
στάθιος (8-11-82) καί ΡΑΧΩΒΙΤΣΑΣ 
Περικλής (16-3-84).

Μ Ε Τ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Ε Ι Σ

Έληξε τον περασμένο μήνα στήν Θεσ
σαλονίκη ή μετεκπαίδευση 20 Αξιωμα
τικών σέ θέματα προστασίας έθνικοϋ 
νομίσματος, ναρκωτικών, λαθρεμπορίου 
καί διαβατηριακοϋ ελέγχου.

Επίσης έληξε στη Θεσσαλονίκη καί ή 
μετεκπαίδευση 20 Ύπαξιωματικών καί 
Χωροφυλάκων, σέ θέματα ’Αγορανομίας.

ΣΧΟΛΕΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Συνεχίζονται μέ εντατικό ρυθμό τά 
μαθήματα τών Σχολείων Ξένων Γλωσ
σών πού παρακολουθούν οί άνδρες τοϋ 
Σώματος. Είδικώτερα τά μαθήματα τοϋ 
τμήματος ’Ιταλικής τού ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ., 
παρακολουθούν 14 ’Αξιωματικοί, ένώ τού 
τμήματος ’Αγγλικών, 8 ’Ενωμοτάρχες. 
Επίσης στη Σ.Ο.Χ. ’Αθηνών, παρακο
λουθούν τά εντατικά μαθήματα τού τμή
ματος ’Αγγλικής γλώσσας άλλοι. 20 
'Υπαξιωματικοί καί Χωροφύλακες.

ΟΙ ΜΟΙΡΑΡΧΟΙ τής πρώτης σειράς 
μετεκπαιδεύσεως τού 1979, πού ήδη παρα
κολουθούν τά μαθήματα μετεκπαιδεύ- 
σεως στο Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικό
τητας, στά πλαίσια τών επιμορφωτικών 
επισκέψεων, έπισκέφθηκαν, πρόσφατα, 
τήν Βουλή τών 'Ελλήνων .'Αρμόδιοι Υπάλ
ληλοι τής Βουλής ξενάγησαν στούς χώ
ρους της τούς Μοιράρχους καί τούς μί
λησαν γιά τον τρόπο λειτουργίας τού Κοι

νοβουλίου. Οί έπισκέψεις στη Βουλή τών 
άντρών τής Χωροφυλακής, συνδέονται μέ 
τά καθήκοντα πού είναι επιφορτισμένοι γιά 
τήν διαφύλαξη τών άρχών τής Δημοκρα
τίας, καθώς καί τών δικαιωμάτων τοϋ 
"Ελληνα πολίτη καί τών ελευθεριών τού 
Ααοΰ.

Στή φωτογραφία στιγμιότυπο άπό τήν 
έπίσκεψη τών Μοιράρχων στή Βουλή.

Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ε Σ  Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Ε Σ Τιμούν τό Σώμα

’Αθλητικά Σωματεία 
εύχαριστοΰν

Ή  Α.Ε. Ααρίσης, μέ έγγραφο πού 
έστειλε στήν Δ.Χ. Ηρακλείου Κρήτης, έ- 
ξέφρασε τις θερμές της εύχαριστίες πρός 
τούς άνδρες τής Διοικήσεως, γιά τήν υπο
δειγματική τήρηση τής τάξεως κατά τήν 
τέλεση τοϋ ποδοσφαιρικοΰ άγώνος μεταξύ 
τής ομάδας της καί τοϋ Ο.Φ.Η. πού έγινε 
στο Ηράκλειο, καθώς έπίσης καί γιά τήν 
προστασία τών μελών —εκδρομέων της 
στο χρονικό διάστημα τής παραμονής 
τους στή Κρήτη.

•—Τό Διοικητικό Συμβούλιο τοϋ ποδο
σφαιρικού Συλλόγου «ΕΔΕΣΣΑΎΚΟΣ» 
μέ έγγραφά του, ευχαρίστησε καί συγχά
ρηκε τούς άνδρες τής Χωροφυλακής γιά 
τις προσπάθειες πού κατέβαλαν καί είχαν 
σάν αποτέλεσμα τήν ομαλή διεξαγωγή τών 
ποδοσφαιρικών άγώνων, Δόξας Δράμας— 
Έδεσσαϊκοΰ, Βέροιας —Έδεσσαϊκοΰ καί 
’Αγροτικού ’Αστέρα—Έδεσσαϊκοΰ, κα
θώς επίσης καί γιά τήν προστασία τών 
φιλάθλων τής ομάδας τους.

Συγχαρητήριο τηλεγράφημα έστειλε 
στο 'Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως ό 
Πρόεδρος τοϋ Ποδοσφαιρικού Συλλόγου 
«ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ» γιά τήν παραδει
γματική τήρηση τής τάξεως άπό τούς 
άνδρες τής Δ.Χ. Άργολίδος, κατά τήν διε
ξαγωγή τοϋ άγώνος Πανμηδεατικοΰ—

Παναργειακοΰ, πού έγινε στήν 'Αγία Τριά
δα Ναυπλίου.

'Η  τοπική ’Επιτροπή Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ’Η
πείρου, μέ έγγραφό της ευχαρίστησε τόν 
’Ανώτερο Διοικητή Χωροφυλακής ’Ηπεί
ρου Ταξίαρχο κ. I. Γιαννουράκο, 6 όποιος 
άθλοθέτησε κύπελο γιά τούς νικητές τών 
Β' Πανελληνίων άγώνων ένοργάνου γυ
μναστικής άρρένων-θηλέων, πού έγιναν 
στά ’Ιωάννινα καί τόν συχάρηκε γιά 
τήν άψογη τήρηση τής τάξεως άπό τούς 
άνδρες τής Χωροφυλακής σέ δλη τήν δι
άρκεια τών άγώνων. «... ’Ενέργειες συμ- 
παραστάσεως σάν τις παραπάνω, δίνουν 
τή δύναμη στούς άθλουμένους νά συνεχί- 
σουν άγωνιζόμενοι άνυψώνοντες τό άθλη
μα...», τονίζεται σέ σημείο τού έγγράφου.

Στήν εφημερίδα «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ» 
δημοσιεύτηκε τηλεγράφημα τού Προέδρου 
τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τού Σ.Φ. Κα
τερίνης «ΠίΕΡΙΚΟΣ» μέ τό όποιο εκφρά
ζονται τά θερμά συγχαρητήρια πρός τούς 
άνδρες τής Χωροφυλακής, οί όποιοι συντέ- 
λεσαν στήν ομαλή διεξαγωγή τοϋ άγώνος 
Δόξας Δράμας—Πιερικοΰ, πού έγινε στή 
Δράμα: «... Έπέδειξαν εργατικότητα καί 
υποδειγματικήν προθυμίαν έν τή έκτελέσει 
τών καθηκόντων των, ώστε επέτυχαν νά 
δημιουργηθή άθλητική άτμόσφαιρα καί νά 
διεξαχθή ό άγών άνευ ούδενός έπεισοδίου 
εις βάρ .ς φιλάθλων, ποδοσφαιριστών καί 
παραγόντων, τόσο εντός όσον καί έκτος 
τοϋ γηπέδου. Τό παράδειγμα τους, εΰχό- 
μεθα νά γίνει παράδειγμα πρός μίμησιν...».

*0 Διευθυντής τής Τραπέζης Πίστεως 
Καταστήματος Ξάνθης κ. Ν. Κασαπίδης 
μέ επιστολή πού έστειλε στήν Α.Δ.Χ. Θρά
κης, ευχαρίστησε τόν Άνθ]ρχο κ. Νικο- 
λακάκη τοϋ Α.Τ. Γενισαίας Ξάνθης καί 
τούς: ’Ανθ]στή κ. Ν. Χατζίδη. Ένωμ]ρχη 
κ. Δ. Μαλικούρη καί Χωρ]κα κ. Π. ’Αργυ
ρίου τοϋ Σ.Χ. Άβδήρων, γιά τήν έξιχνί- 
αση τής κλοπής πού έγινε στό τροχόσπιτό 
του, στήν παραλιακή περιοχή Μυρωδά
του Ξάνθης: «...Έπέδειξαν άπαράμιλλον 
δραστηριότητα, συνέλαβαν τούς διαρρή- 
κτας καί μοΰ άπέδωσαν τά κλοπιμαία σέ 
διάστημα ολίγων μόνον ωρών άπό τή 
στιγμή τής διαρρήξεως. Τοιοΰτοι άνδρες 
τιμοΰν τό Σώμα τής Χωροφυλακής καί 
τυγχάνουν άξιοι επαίνων καί συγχαρητη
ρίων...»

Παράδειγμα γιά μίμηση

...Ή  χειρονομία σας δημιούργησε άρί- 
στη έντύπωση καί παρακαλοΰμε όπως δε
χθείτε καί τις δικές μας εύχαριστίες μαζί 
μέ τά συγχαρητήρια μας, γιά τήν πράξη 
σας, πού τιμά καί σας καί τό Σώμα στό 
όποιο ύπηρετεΐτε...». Είναι άπόσπασμα 
έγράφου, πού έστειλε ό Διευθυντής τών 
Φυλακών Πατρών στήν Α.Δ.Χ. Δυτικής 
Ελλάδος, εκφράζοντας τά συγχαρητήρια 
του στόν Ένωμ]ρχη κ. Γ. Νέγκα, γιά τήν 
προσφορά γλυκισμάτων στούς κρατουμέ
νους , τά όποια άγόρασε μέ δικά του χρή
ματα. Παρόμοιο έγγραφο έστειλε καί ή 
Γενική Διεύθυνση Σωφρ. Δ]σεως τοϋ 
'Υπουργείου Δικαιοσύνης, στό ’Αρχηγείο
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Χωροφυλακής για τήν πράξητοϋ άνωτέρω, 
συνάδελφου: «... Ενέργειες σαν αυτήν 
συντελούν στην σύσφιξη των σχέσεων μετα
ξύ πολιτών καί ’Οργάνων τής Τάξεως κα'ι 
για τό λόγο αύτό πρέπει νά προβάλονται 
ώς παράδειγμα γιά μίμηση...»

’Άξιοι φρουροί

Στην εφημερίδα «ΘΑΡΡΟΣ» τής Κοζά
νης, δημοσιεύτηκε πρόσφατα εύχαριστή- 
ρια επιστολή τού κ. Γ. Μαυροματίδη άπό 
την Κοζάνη: «... Ευχαριστώ θερμά τούς 
άνδρες τοϋ Α.Τ. Κοζάνης καί συγκεκρι
μένα τούς Χωροφύλακες κ.κ. Δ. Κλάπα 
καί Δ. Μήττα, γιά την βοήθεια πού πρόσ- 
φεραν στον γιό μου ’Ιγνάτιο. *0 γιός μου 
στίς 2 μετά τά μεσάνυχτα προσβλήθηκε 
άπό οξεία δηλητηρίαση καί οί άνδρες αύτοί 
μέ τό υπηρεσιακό τους όχημα τον διακό
μισαν έγκαιρα στο Κρατικό Νοσοκομείο. 
Μέ τέτοιους ά ξ ι ο υ ς  φ ρ ο υ ρ ο ύ ς  
τής δημοσίας τάξεως καί άσφαλείας, πρέ
πει όλοι νά αισθανόμαστε υπερήφανοι...».

’Απαράμιλλη φιλοξενία

Ό  Γάλλος ύπήκοος κ. GABRIEL 
AMALVIT πού έπισκέφθηκε πρόσφατα μέ 
τή συζυγό του τή Χώρα μας έχασε κοντά 
στο Ναύπλιο μία φωτογραφική μηχανή με
γάλης άξίας καί άνάφερε τό γεγονός στον 
Σ.Χ. Τουρισμού Ναυπλίου. Ή  μηχανή 
βρέθηκε μετά τήν άναχώρησή τους γιά τήν 
Γαλλία καί τούς στάλθηκε μέσω τής 
Γαλλικής Πρεσβείας. Συγκινημένος ό Γάλ
λος τουρίστας άπ’ τίς ένέργειες τών 
άνδρών τού Σ.Χ. Τουρισμού καί ιδιαίτερα 
τού Διοικητή του ’Ανθ]στή κ. Νικ. 
Γκούβα, έστειλε εύχαρηστήρια επιστολή 
στήν όποια μεταξύ άλλων αναφέρει καί 
τα εξής: «...Είμαι ευτυχής πού σήμερα 
μπορώ νά σάς ευχαριστήσω γιά τήν πρά
ξη σας. Θά ήθελα νά έπωφεληθώ τής 
ευκαιρίας νά σάς εύχαριστήσω γιά τήν εύ- 
γένειά σας, όταν μάς δεχθήκατε μέ τήν 
γυναίκα μου στήν 'Υπηρεσία σας. Στή 
Γαλλία δέν μάς συνηθίζουν μέ τέτοιες περι
ποιήσεις σέ άστυνομικά γραφεία, προσφέ- 
ροντάς μας άναψυκτικά κ.λ.π. Αυτός ό 
τρόπος σάς τιμά καί έπιβεβαιώνει τήν με
γάλη φιλοξενία πού προσφέρετε στούς ξέ
νους σας...».

Συγκινητική συμπαράσταση
«...Ή  Χωροφυλακή, κ. ’Αρχηγέ, ξέρει 

νά παρηγορεΐ καί νά δίνει θάρρος σέ 
όσους άπογοητεύονται. ’Αντιλαμβάνομαι 
τί σημαίνει συμπαράσταση σ’ αυτούς 
πού τήν έχουν άνάγκη, γι’ αυτό πρέπει νά 
πώ ένα ευχαριστώ σάν ένα ελάχιστο 
δείγμα ευγνωμοσύνης μου προς έσάς τον 
ίδιο καί στή συνέχεια στόν Διοικητή τών 
Μ.Α.Τ. Συντ]ρχη κ. ’Ελευθερίου, στούς 
συναδέλφους πού συνυπηρέτησαν μαζί του 
καί τούς άνδρες τής Δ.Χ. ’Ακαρνανίας καί 
τού Α.Τ. ’Αμφιλοχίας. Πράγματι ήταν 
συγκινητική ή προσφορά σας. Σάς εύχα- 
ριστώ όλους καί σάς εύχομαι καλή στα-
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διοδρομία, μέ πολλά καί εύτυχισμένα χρό
νια ζωής. Αισθάνομαι μεγάλη τιμή πού ό 
γιός μου ύπηρετοΰσε στήν 'Ελληνική Χω
ροφυλακή καί αυτό γιά μένα είναι ή πιό 
μεγάλη παρηγοριά..» Eivat ένα άπόσπα- 
σμα άπό τήν επιστολή πού έστειλε στόν κ. 
’Αρχηγό ό κ. Ν. Ζαρναβέλης άπό τό χω
ριό Κομποθέκλα Αίτ]νίας, έκφράζοντας 
τίς ευχαριστίες του γιά τήν συμπαράσταση 
τής Χωροφυλακής στίς πιό τραγικές στι
γμές τής ζωής του, όταν ό γιός του Πανα
γιώτης Ζαρναβέλης, Χωρ]κας, πού ύπη
ρετοΰσε στά Μ.Α.Τ., σκοτώθηκε σέ ήλι- 
κία 25 ετών σέ τροχαίο άτύχημα πού έγινε 
στήν ’Αθήνα τήν παραμονή τοϋ γάμου του.

’Αποτελεσματική συνδρομή

«...Τόσο ό Δ]τής τού Α.Τ. Γιαννιτσών 
καί ό Δ]τής τού Σ.Χ. Καρυωτίσσης, 
όσο καί τά έκλεκτά αυτών "Οργανα, άν καί 
ολίγοι ώς προς τον άριθμό γιά τήν 
πολύμορφη καί κουραστική φύση τής έρ- 
γασίας των παρείχαν προθύμως καί άόκνως 
τήν άμέριστο συνδρομή τους στά είσπρα- 
κτορικά μας όργανα έκτελώντα ταχύτατα 
τά άποστελλόμενα έντάλματα καί μέ τάς 
συνεχείς οχλήσεις των, συνετέλεσαν τά 
μέγιστα στό έπίπονο έργο μας, χωρίς νά 
άποσταλή έίς τάς φυλακάς ούδείς οφει
λέτης. Τούς άξίζουν άνεπιφύλακτα θερμά 
συγχαρητήρια γιά τήν έκτέλεση τού 
καθήκοντος των», τονίζει μέ έγγραφό του 
πού έστειλε ό Δ]τής τού Ταμείου Γιαν
νιτσών κ. Μωϋσιάδης, στήν Α.Δ.Χ. Κεν
τρικής Μακεδονίας, γιά τήν συνδρομή τών 
άνδρών τής Χωροφυλακής στήν 'Υπηρεσία 
του.

Ό  άπολογισμός τοϋ χρόνου 
πού πέρασε.

«...Κατ’ έπανάληψη μάς δόθηκε ή εύκαι- 
ρία, κατά τό παρελθόν νά έξάρωμε τό 
ζήλο καί τήν προθυμία τών οργάνων τού 
Σώματος τής Ελληνικής Χωροφυλακής, 
προς έκπλήρωσιν τών ύψηλών των καθη
κόντων καί προάσπισιν τής τιμής, τής πε
ριουσίας καί τής ζωής τού Ελληνικού 
Λαού...», τονίζει ή επαρχιακή εφημερί
δα «ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ» τής Λαμίας σέ 
ειδικό σχόλιο πού άναφέρεται στόν απολογι
σμό τής Χωροφυλακής γιά τό 1978 καί 
συνεχίζει: «Ή  ύπεραιωνόβιος υπέρλαμ
πρη ιστορία τής Χωροφυλακής, τήν έχει 
άνεβάσει σέ ύψηλά επίπεδα τής συνει- 
δήσεως τού Λαού μας. Αυτή τή στιγμή 
δέν υπάρχει χώρος νά γίνη ένας, έστω 
καί περιληπτικός άπολογισμός τού όλου 
έργου. Δέν μπορούμε άκόμη ν’ άναφέρ- 
θοΰμε μέ λεπτομέρειες καί στό πολυσχε- 
δές καί πολύμοχθο έργο τού παρελθόντος 
χρόνου 1978. Ό  άπολογισμός γιά τό έτος 
αύτό, όπως μάς τόν παρουσίασε ό ’Αρ
χηγός τού ενδόξου αύτοΰ Σώματος ’Αντι
στράτηγος κ. Μιλτ. ’Αργιάννης, μάς έ
κανε νά αισθανθούμε ικανοποίηση καί 
ύπερηφάνεια, άλλά καί νά προβληματισθοΰ 
με γύρω άπό τήν συμπεριφορά μας σάν 
προηγμένου καί πνευματικώς άνεπτυγμέ- 
νου Ααοΰ».

Ά γρυπνοι φύλακες

«...Θεωρώ ύποχρέωσίν μου νά εύχαρι- 
στήσω καί δημοσίως τόν Διοικητήν τού 
Τ.Α. Λαμίας Ταγίρχην κ. Δ. Μπιμπήν καί 
τούς άνδρες τής 'Υπηρεσίας του διότι χά
ρις εις τάς συντονισμένος καί ευφυείς ένερ- 
γείας των επετεύχθη ή άνακάλυψις καί ή 
σύλληψις τής σπείρας τών κλεπτών ή όποια 
άπό τριετίας, κατ’ έξακολιύθησιν, έλεη- 
λάτησεν τό κατάστημά μου, άφαιρέσασα 
διάφορα έμπορεύματα άξίας άνω τού 
1.500.000 δραχμών. Τοιούτοι άνδρες, τι
μούν πράγματι τά Σώματα ’Ασφαλείας 
καί τόν τόπο μας. ’Αθαν. Παπαγεωργίου, 
"Εμπορος —Λαμία».

Δημοσίευμα τής εφημερίδας «ΕΘΝΙΚΟΣ 
ΑΓΩΝ» τής Λαμίας.

Άμέριστη συμπαράσταση

Καί μιά επιστολή τής «ΠΕΝΤΑ 
ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. —Διεθνείς Μεταφορές —- 
Καλλιρόης 55—’Αθήναι», προς τόν Σταθμό 
Τροχαίας Στυλίδος: «...Έκφράζομεν τάς 
ευχαριστίας διά τήν άμέριστον συμπαρά- 
στασιν πού μάς έδωσαν οί άνδρες σας, όταν 
τό ’Ιταλικό αύτοκίνητο ύπ’ άριθ. ΜΙΖ 
OSGDG, άνετράπη λόγω όλισθηρότητος 
τής οδού, παρά τήν διασταύρωση Στυλίδος 
στήν ’Εθνική όδό ’Αθηνών —Λαρίσης. Εί- 
λικρινά, ή στάση τών οργάνων οας μάς 
συνεκίνησε καί προβάλλει τό έργο τής 
Ελληνικής Χωροφυλακής διεθνώς καθ’ 
όσον στήν προκειμένη περίπτωση πρόκει
ται περί άλλοδαποΰ αύτοκινήτου».

Χωρίς σχόλια
Πάρα πολλές είναι οί εύχαριστήριες 

έπιστολές πολιτών ή διαφόρων Συλλόγων 
καί Σωματείων πού εύχαριστοϋν τούς άν
δρες τής Χωροφυλακής, γιά συνδρομές, 
βοήθειες καί άλλες κοινωνικές προσφορές. 
'Ο χώρος είναι άδύνατο νά έπαρκέσει 
γιά νά δοϋν όλες αύτές οί έπιστολές τό 
φώς τής δημοσιότητας. Γι’ αύτό δημοσιεύ
ομε πάντοτε ένα άντιπροσωπευτικό 
μέρος. Παρακάτω δίνομε στήν δημοσιό
τητα αυτούσιες έπιστολές, άπ’ αύτές 
πού δέν χρειάζονται σχόλια.

«__ Έχομεν τήν τιμήν νά έκφράσω-
μεν τάς θερμάς εύχαριστίας τής ήμετέρας 
'Εταιρίας, διά τά ληφθέντα μέτρα προ
στασίας κατά τά όργανωθέντα εις τό Ξε- 
νοδοχεϊον «ΑΣΤΗΡ» Βουλιαγμένης Συ
νέδρια τής ΜΟΜΠΙΑ. Αί έργασίαι τού 
Συνεδρίου, τόσον τού Διοικητικού Συμ
βουλίου τής Μόμπιλ Κορπορέϊσιον, όσον 
καί τού Συνεδρίου τής Μόμπιλ Σαουδι
κής ’Αραβίας, διεξήχθησαν άπροσκόπτως, 
οι δέ μετασχόντες τών Συνεδρίων έξέ- 
φρασαν τήν πλήρη ίκανοποίησίν των, διότι 
καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής παραμονής 
καί τών μετακινήσεών των εις τήν 'Ελλάδα 
ήσθάνοντο δτι κατήχοντο πλήρως άπό τό 
αίσθημα τής άσφαλείας. Ή  συμβολή τών 
άνδρών σας εις τά άνωτέρω Συνέδρια, 
παρέσχε τήν ευκαιρία εις άπαντας τούς 
ξένους συνέδρους νά έκφράσουν τόν θαυ
μασμόν των, διά τό έπιτελούμενον ύπό 
τής 'Ελληνικής Χωροφυλακής έργον. Δ. 
’Αλεξάτος — Πρόεδρος «ΜΟΜΠΙΑ Ο Ί Λ 
ΕΛΛΑΣ Α.Ε.».
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ΑΘΡΟΕΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 
ΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΝΕ ΟΣ  Σ Τ Α Θ Μ Ο Σ  Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η Σ

Συνεχίζονται οί προσφορές αΐματος 
άνδρών καί γυναικών της Χωροφυλακής, 
πρός τά διάφορα Νοσηλευτικά 'Ιδρύματα 
τής Χώρας, γιά τήν ενίσχυση των Τρα
πεζών Αίματος τοϋ Σώματος. .

Έ τσι στην ’Ανατολική Μακεδονία οί 
άνδρες τής Άνωτέρας Διοικήσεως έτρεξαν 
πρόθυμοι καί πρόσφεραν στα Γενικά Κρα
τικά Νοσοκομεία τής Άνωτέρας μεγάλη 
ποσότητα αίματος. Είδικώτερα τον μήνα 
’Ιανουάριο, πρόσφεραν αίμα 98 άνδρες 
τής Α.Δ.Χ. ’Ανατολικής Μακεδονίας, ή 
μεγαλύτερη ποσότητα τοϋ οποίου μετα
φέρθηκε οέ ειδική συσκευασία στο Νοσοκο 
μεϊο ΑΧΕΠΑ τής Θεσσαλονίκης, γιά τήν 
Τράπεζα αίματος Χωροφυλακής Βορείου. 
Ελλάδος.

’Αλλά καί στήν ’Αθήνα, οί προσφορές 
αίματος συνεχίστηκαν άπό τήν Σχολή 
Γυναικών Χωροφυλάκων. Άλλες 43 Δό
κιμες Χωροφυλακές, μετέβησαν πρόσφα
τα στο Ίπποκράτειο Νοσοκομείο καί 
έδωσαν αίμα γιά τήν ενίσχυση τής Τρά
πεζας Αίματος Χωροφυλακής. Έτσι ό 
άριθμός τών Δοκίμων Χωροφυλάκων πού 
έδωσαν αίμα άπό τήν έναρξη τής λειτουρ
γίας τής Σχολής ξεπέρασε τις 150.

‘Η Χωροφυλακή δικαίως αισθάνεται 
υπερήφανη γιά τό έμψυχο υλικό πού έχει 
στούς κόλπους της, γιατί τέτοιες πράξεις 
άνθρωπιστικοϋ μεγαλείου, δύσκολα πα
ρουσιάζονται στήν εποχή μας.

’Επίσης αίμα πρόσφεραν μεμονωμένα 
καί πολλοί άνδρες τοϋ Σώματος, σέ διά
φορους κινδυνεύοντες συνανθρώπους. Ει
δικότερα, δέ, στήν Ξάνθη, οί ’Ενωμοτάρ
χες κ. κ. Γ. Τσάπαλης καί Α. Κακουλίδης, 
πρόσφεραν αίμα στον Σταθμό Αιμοδοσίας 
τοϋ Γενικοΰ Νοσοκομείου Ξάνθης, γιά τήν 
διάσωση συνανθρώπου τους πού είχε άμε
ση άνάγκη. Γι’ αύτό τό λόγο, άλλωστε, 
καί ό Διευθυντής τοϋ Νοσοκομείου κ. Δ 
Βάσσος έστειλε ευχαριστήρια έπιστολή 
στή Δ.Χ. Ξάνθης, στήν οποία έξέφραζε 
καί τά συγχαρητήριά του πρός τούς δυό 
συνάδελφους, γιά τις άνθρωπιστικές πρά
ξεις τους.

Σ Τ Α  Γ Λ Υ Κ Α  Ν Ε Ρ Α  Α Τ Τ Ι Κ Η Σ
Τελέσθηκε στά Γλυκά Νερά ’Αττικής, 

ό Αγιασμός γιά τήν ίδρυση τοϋ Σταθμού 
Χωροφυλακής Γλυκών Νερών.

Μετά τον Αγιασμό, στον όποιο χορο
στάτησε ό Σεβασμιώτατος Μητροπολί
της Μεσογαίας καί Λεωρευτικής κ. Άγα 
θόνικος, μίλησε ό Διευθυντής τής 'Υπο- 
διευθύνσεως Άστυν. Κορωπίου Άντ]ρχης 
κ. Στ. Ήλιόπουλος, ό όποιος τόνισε τήν 
άναγκαιότητα τής λειτουργίας τοϋ Σταθμού 

Στή συνέχεια μίλησε ό Πρόεδρος τής 
Κοινότητος Γλυκών Νερών κ. Θεόδωρος 
Κατσίκης, ό όποιος άφοΰ εύχαρίστησε τις 
αρχές γιά τήν ίδρυση τοϋ Σταθμού, άνα-

φέρθηκε στο πολύπλευρο έργο τών άν
δρών τής Χωροφυλακής καί έδωσε τήν 
διαβεβαίωση ότι όλοι οί κάτοικοι τής 
περιοχής θά συμπαρασταθούν μέ άγάπη 
καί στοργή στο δύσκολο έργο τους.

Στήν τελετή παρεβρέθηκαν,ό Νομάρχης 
Άν. ’Αττικής κ. Κωβαΐος, Βουλευτές 
τής περιοχής, ό Γ' ’Επιθεωρητής τού 
Σώματος 'Υποστράτηγος κ. Μελιντζής, 
Πρόεδροι καί μέλη 'Ομίλων Φίλων Χωρο
φυλακής καί κάτοικοι τής περιοχής. Στή 
φωτογραφία στιγμιότυπο άπό τόν Αγια
σμό.

Ο Ο.Φ.Χ. Ν. Ι ΩΝΙ ΑΣ  
ΒΡΑΒΕΥΣΕ ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΥΣ

ΣΕ ΚΟΣΜΙΚΟ κέντρο τών ’Αθηνών, 
δόθηκε μέ μεγάλη έπιτυχία ό ετήσιος άπο- 
κριάτικος χορός τού 'Ομίλου Φίλων Χω
ροφυλακής Νέας ’Ιωνίας, μέ πλούσιο καλ
λιτεχνικό πρόγραμμα. Ή  χοροσπερίδα 
έγινε στά πλαίσια τών επαφών γνωριμίας 
καί συσφίξεως τών σχέσεων φιλίας μεταξύ 
τών άνδρών τής Χωροφυλακής καί τών 
μελών τού 'Ομίλου.

Μέ τήν ευκαιρία αυτή, βραβεύτηκαν 
άπό τόν "Ομιλο Φίλων Χωροφυλακής Νέας 
’Ιωνίας, 19 άριστοΰχοι μαθητές Γυμνασίου 
Λυκείου, παιδιά τών άνδρών τού Σώματος 
πού υπηρετούν στήν περιοχή τής Ν. ’Ιω
νίας. Τά βραβεία έπέδωσε ό ’Αρχηγός 
τού Σώματος ’Αντιστράτηγος κ. Μιλτ. 
Άργιάννης. Παρέστησαν, πλήν τού κ. 
’Αρχηγού, καί ό Γενικός Γραμματέας 
τού 'Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως κ. Σα- 
ψάλης, Βουλευτές, ό Α' Ύπαρχηγός 'Υπο
στράτηγος κ. Πουλόπουλος, ό Γ' ’Επιθεω
ρητής Υποστράτηγος κ. Μελιντζής, τά 
Διοικητικά Συμβούλια 'Ομίλων Φίλων 
Χωροφυλακής ’Αττικής καί πλήθος προσ
κεκλημένων.
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Ζάκυνθος
Μέ προαιρετικές προσφορές των άνδρών 

τής Δ.Χ. Ζακύνθου, άγρράστηκαν τρόφι- 
αα και διάφορα δώρα, πού προσφέρθηκαν 
σάν ένδειξη συμπαραστάσεως, στό ’Ορφα
νοτροφείο καί Γηροκομείο Ζακύνθου. Τά 
φιλοξενούμενα παιδιά καί οί απόμαχοι 
συνάνθρωποί μας, έννοιωσαν ευχαρίστηση 
καί άνακούφιση άπό τήν προσφορά αυτή 
των άνδρών της Χωροφυλακής, πού γιά 
μιά άκόμα φορά είδαν στα μάτια τους τόν 
μόνιμε φίλο καί συμπαραστάτη τοϋ άν- 
θρώπινου πόνου.

Κεφαλλονιά
Στήν Κεφαλλονιά, πάλι μέ προσφορές 

τών άνδρών τής Δ.Χ. Κεφαλληνίας, 
συγκεντρώθηκε χρηματικό ποσό, πού 
διατέθηκε στό ’Ορφανοτροφείο ’Αργοστο
λιού «ΣΩΤΗΡ», γιά την κάλυψη άναγκών 
του.

’Απαντώντας σ’ αύτή τήν χειρονομία, 
ή Πρόεδρος τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου 
τοϋ ’Ορφανοτροφείου κ. ’Άννα Δρακάτου, 
εύχαρίστησε τούς άνδρες τής Διοική- 
σεως: «...Σέ όλες τις κοινωνικές έκδηλώ- 
σεις ή Χωροφυλακή μας πρωτοστατεί 
καί διακρίνεται γιά έργα άγάπης, άλλη- 
λεγγύης καί άλτρουϊσμοΰ. Βεβαιωθείτε 
ότι ή συγκινητική φετεινή χειρονομία σας, 
ξεπέρασε κάθε προηγούμενο καί μέ 
τό σεβαστό ποσό πού μας προσφέρατε, κα 
λύψαμε τήν μεγάλη ανάγκη τής θερμάνσε- 
ως τών παιδιών μας. Παρακαλοΰμε δεχθεί
τε τις δικές μας θερμότατες εύχαριστί- 
ες καί τήν ευγνωμοσύνη τών μικρών φίλων 
σας», έγραφε μεταξύ άλλων στό έγγρα
φό της.

Πύργος
Επίσης καί στον Πύργο τής ’Ηλείας, οί 

άνδρες τής Διοικήσεως Χωροφυ
λακής, πρόσφεραν άπό τό υστέρημα τοϋ 
μισθοΰ τους, τρόφιμα καί διάφορα δώρα, 
στό "Ιδρυμα Ανιάτων Πύργου «Η ΝΕΑ 
ΒΑΣΙΛΕΙΑ».

Συγκινητική πράξη, πού άπόσπασε τά 
κολακευτικά σχόλια τών κατοίκων τής 
περιοχής καί τήν ευγνωμοσύνη τών φιλο- 
ξενουμένων τοϋ 'Ιδρύματος.

’Αμαλιάδα
Παρόμοια προσφορά καί στήν Άμαλιά- 

δα άπό τούς άνδρες τοϋ ’Αστυνομικού 
Τμήματος, πού συγκέντρωσαν χρηματικό 
ποσό, τό όποιο διατέθηκε γιά τήν ένίσχυση 
καί τήν έπίτευξη τών σκοπών τοϋ «ΚΑ- 
ΡΑΚΑΝΔΑΝΕΙΟΤ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ» 
Άμαλιάδας.

Λεχαινά
Καί στά Λεχαινά μέ προσφορές τών 

άνδρών τοϋ ’Αστυνομικού Τμήματος Λε- 
χαινών, συγκεντρώθηκαν χρήματα πού 
διατέθηκαν γιά τήν ένίσχυση άναξιοπα- 
θούντων κατοίκων τής όμορφης Πελοπον- 
νησιακής κωμοπόλεως.
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’Αγρίνιο
Έ ξ άλλου οί άνδρες τής Δ.Χ. ’Ακαρνα

νίας, μέ προαιρετικό έρανο πού έκα
ναν μεταξύ τους, συγκέντρωσαν ικανό 
χρηματικό ποσό, πού πρόσφεραν γιά οικο
νομική ένίσχυση στό Γηροκομείο ’Αγρί
νιου. Ό  Πρόεδρος τοϋ Διοικητικού Συμ
βουλίου τού 'Ιδρύματος, μέ έγγραφο πού 
έστειλε στήν Δ.Χ. ’Ακαρνανίας, εύχαρί
στησε τούς άνδρες της καί έξήρε τό υψηλό 
καί άνθρωπιστικό έργο πού έπιτελοϋν.

Μεσολόγγι
Μέ προαιρετικές προσφορές τών άν

δρών της Δ.Χ. Αιτωλίας, συγκεντρώθηκε 
χρηματικό ποσό, τό όποιο διατέθηκε γιά 
τήν ένίσχυση συναδέλφου, πού ή οίκογέ- 
νειά του δοκιμάστηκε σκληρά άπό τήν 
άσθένεια της έποχής, τόν καρκίνο. ΤΗταν 
μιά πράξη συναδελφικότητας, πού συγκί- 
νησε καί διαβεβαίωσε τόν άτυχο συνάδελ
φο, ότι ό πόνος γιά τούς άνδρες τής Χω
ροφυλακής είναι κοινός καί ή συμπαρά
σταση σ’ αυτόν, είναι ένα χρέος πού πάντα 
έκπληρώνεται.

Φλώρινα

Τήν 12η Φεβρουάριου, γιορτάστηκε στή 
Φλώρινα ή 30η έπέτειας τής ιστορικής 
μάχης, κατά τήν όποια άπό δυνάμεις τού 
Στρατού καί τής Χωροφυλακής συνε- 
τρίβησαν οί έπιτεθέντες γιά τήν κατάληψη 
τής πόλεως άναρχοκομμουνιστές. Τό 
πρω'ι μετά τήν δοξολογία, έγινε έπιμνη- 
μόσυνη δέηση στό Στρατιωτικό Νεκροτα
φείο καί άκολούθησε παρέλαση. Στις έκ- 
δηλώσεις παρέστησαν, ό Υπουργός Βο
ρείου Ελλάδος κ. Μάρτης, ό ’Αρχηγός

τής 1ης Στρατιάς ’Αντιστράτηγος κ. Κόρ- 
κας, οί Νομάρχες Φλωρίνης, Καστοριάς 
καί Γρεβενών κ.κ. ’Ασπασίδης, Οίκονομό- 
πουλος καί Άβραμίδης, ό Β’ ’Επιθεωρη
τής Χωροφυλακής Υποστράτηγος κ. Καλο- 
γερόπουλος, οί Δήμαρχοι Φλωρίνης, 
’Αμυνταίου καί Πτολεμαΐδος, άντιπροσω- 
πεΐες ’Αξιωματικών τού Στρατού καί άν
δρών τής Χωροφυλακής, εκπρόσωποι τών 
τοπικών άρχών καί κάτοικοι τής περιοχής. 
Στις εκδηλώσεις συμμετείχε ή Μουσική 
τής Χωροφυλακής, ή οποία άπόσπασε τόν 
θαυμασμό τών Φλωρινιωτών γιά τήν 
άριστη άπόδοσή της.

Πάτρα
Οί άνδρες τής Δ.Χ. Άχαιας καί τού 

’Επιτελείου τής Α.Δ.Χ. Δυτικής 'Ελ
λάδος, μέ προαιρετικό έρανο πού διενεργή- 
θηκε μεταξύ τους, συγκέντρωσαν χρη
ματικό ποσό, τό οποίο προσφέρθηκε γιά 
τήν ένίσχυση τού Θεραπευτικού Παιδα
γωγικού Κέντρου Πατρών ’Απροσαρμό
στων Παίδων «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» καί τού 
Σωματείου «ΓΑΛΗΝΗ ΑΝΑΠΗΡΩΝ 
ΠΑΙΔΩΝ», Τά Διοικητικά Συμβούλια 
τών άνωτέρω Ευαγών Ιδρυμάτων, μέ έγ
γραφά τους πού έστειλαν στον ’Ανώτερο 
Διοικητή Χωροφυλακής Δυτ. 'Ελλάδος 
Ταξίαρχο κ. Β. Μιχαήλ, τόν ευχαρίστησαν 
θερμά γιά τήν προσφορά τών άνδρών καί 
έξήραν τά υψηλά άνθρωπιστικά τους αι
σθήματα.

’Ιωάννινα
Μέ θρησκευτική κατάνυξη γιορτάστηκε 

στά ’Ιωάννινα, ή μνήμη τού Πολιούχου 
τής πόλεως Νεομάρτυρος Αγίου Γεωρ
γίου, μέ λιτάνευση τών Λειψάνων τού Α γί
ου, κατά τήν όποια οί άνδρες τής Χωρο
φυλακής άπόσπασαν τά εύμενή σχόλια τού 
κοινού, γιά τά άψογα μέτρα τάξεως πού 
έλαβαν. Στις τελετές παρέστησαν: Ό  
Νομάρχης Ίωαννίνων κ. Φωτόπουλος, 
ό Διοικητής τής 8ης Μεραρχίας Υποστρά
τηγος κ. Σερέτης, ό ’Ανώτερος Διοικητής 
Χωροφυλακής ’Ηπείρου Ταξίαρχος κ. 
Γιαννουράκος, ό Δήμαρχος Ίωαννίνων κ. 
Φρόντζος, οί λοιπές τοπικές άρχές, έκ- 
πρόσωποι Έφεδροπολεμιστικών ’Οργα
νώσεων, Συλλόγων καί Σωματείων καί 
χιλιάδες λαού.



V

ειδήσεις · σχόλια · επικαιροτητες
Κόνιτσα

Γιορτάστηκε πρόσφατα στήν Κόνιτσα 
ή 31η επέτειος της Ιστορικής μάχης τής 
Κονίτσης. Μετά τήν έπιμνημόσυνη δέηση 
κατά τήν όποια χοροστάτησε ό Σεβασμιώ- 
τατος Μητροπολίτης Κονίτσης, Δρυϊνου- 
πόλεως καί Πωγωνιανής κ. Σεβαστιανός, 
ϊγινε κατάθεση στεφάνων στο μνημείο 
των πεσόντων κατά τήν μάχη έναντίον των 
άναρχοκομμουνιστών. Στις γιορταστικές 
εκδηλώσεις παρέστησαν, ό Διοικητής τής 
1ης Στρατιάς ’Αντιστράτηγος κ. Κόρκας, 
ό ’Αρχηγός Χωροφυλακής ’Αντιστράτηγος 
κ. Μιλτ. Άργιάννης, ό Νομάρχης Ίωαν- 
νίνων κ. Φωτόπουλος, ό Διοικητής τής 
8ης Μεραρχίας 'Υποστράτηγος κ. Σερέτης, 
ό ’Ανώτερος Διοικητής Χωροφυλακής 
’Ηπείρου Ταξίαρχος κ. Γιαννουράκος, οί 
λοιπές τοπικές αρχές, εκπρόσωποι Έφε- 
δροπολεμιστικών ’Οργανώσεων, Συλλό
γων, Σωματείων καί πλήθος κόσμου.

Θεσσαλονίκη
ΑΡΧΙΣΕ τόν περασμένο μήνα στήν 

Διεύθυνση ’Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, ή 
λειτουργία σεμιναρίου θεωρητικής καί 
πρακτικής έκπαιδεύσεως σέ θέματα ’Αγο
ρανομίας. Στο σεμινάριο έκπαιδεύονται 20 
άνδρες τοϋ Σώματος πού υπηρετούν, σέ 
'Υπηρεσίες των Άνωτέρων Διοικήσεων

I Χωροφυλακής Κεντρικής ’Ανατολικής Μα
κεδονίας καί Θράκης. Τούς έκπαιδευομέ- 

■ νους διδάσκουν ειδικευμένοι ’Αξιωματικοί
τού Σώματος, πού υπηρετούν στήν 'Υπο
διεύθυνση ’Αγορανομίας Θεσσαλονίκης. 

Jp· Κατά τήν έναρξη τού σεμιναρίου, χαι
ρέτησε τούς άνδρες πού έκπαιδεύον- 
ται, ό Β' ’Επιθεωρητής Χωροφυλακής 
'Υποστράτηγος κ. Καλογ-.ρόπουλος καί 
στή συνέχεια τούς μίλησε γιά τόν σκοπό 
τής έκπαιδεύσεως, ό Διευθυντής τής Ύπο- 
διευθύνσεως ’Αγορανομίας Θεσσαλονίκης 
Άντισυνταγματάρχης κ. Παπαδημητρίου.

Παρέστησαν, ό Διευθυντής ’Αστυνο
μίας Θεσσαλονίκης Ταξίαρχος κ. Σακελ- 
λάρης καί ό Α' 'Υποδιευθυντής τής Διευ- 
θύνσεως Συνταγματάρχης, Άργυρόπου-
λ°ς·

Π Ε Ν Θ Η  Τ Ο Υ  Χ Ω Μ Α Τ Ο Σ
Μέ πίκρα άποχαιρέτησε, τόν ’Ιανουά

ριο πού πέρασε, τό Σώμα τής Χωροφυ
λακής, τέσσερες άνδρες του πού άπε- 
βίωσαν.

'Ο Άνθυπασπιστής Κωνσταντίνος 
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, ό ’Ενωμοτάρχης Δη- 
μήτριος ΣΑΡΔΕΛΗΣ, ό ’Ενωμοτάρχης 
Θεόδωρος ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ καί ό Χω
ροφύλακας Θεόδωρος ΜΟΥΣΟΥΝΤΑΣ, 
ήταν οί συνάδελφοι πού έφυγαν γιά πάντα 
άπό κοντά μας.

'Ο Άνθυπασπιστής Κων]νος ΣΑΚΕΛ- 
ΛΑΡΙΟΥ, είχε γεννηθεί τό 1930 στο Μου- 
ζάκι τής Καρδίτσας καί κατατάχθηκε στή 
Χωροφυλακή τό 1950. Τό 1951 ονομάστη
κε 'Υπενωμοτάρχης, τό 1957 προήχθη 
στό βαθμό τού ’Ενωμοτάρχη καί τό 1971 
στο βαθμό τού Άνθυπασπιστή. Τελευταία 
ύπηρετοΰσε στή Γενική ’Αποθήκη Χωρο
φυλακής.

'Ο ’Ενωμοτάρχης Δημήτριος ΣΑΡΔΕ
ΛΗΣ, γεννήθηκε τό 1931 στό Λειβαδάκι 
Αιτωλοακαρνανίας καί κατατάχθηκε στή 
Χωροφυλακή τό 1952. Τό 1974 προήχθη 
σέ 'Υπενωμοτάρχη καί τό 1977 στό βαθμό 
τού ’Ενωμοτάρχη. Τελευταία ύπηρετούσε 
στό ’Αστυνομικό Τμήμα Γλαύκου των 
Προαστίων Πατρών.

'Ο ’Ενωμοτάρχης Θεόδωρος ΣΚΙΑΔΟ
ΠΟΥΛΟΣ, πού ύπηρετοΰσε στό ’Επιτε
λείο τής 'Υποδ]νσεως ’Ασφαλείας Προα
στίων Πρωτευούσης, γενήθηκε τό 1930 
στούς Βαρυπατάδες τής Κέρκυρας είχε κα- 
ταταγεϊ στή Χωροφυλακή τό 1951 καί 
προήχθη τό 1974 στό βαθμό τού 'Υπενω

μοτάρχη καί τό 1975 στό βαθμό τού Ένω- 
μοτάρχη.

Ό  Χωροφύλακας Θεόδωρος ΜΟΥ
ΣΟΥΝΤΑΣ, ήταν τό πρώτο θύμα τού κα
θήκοντος τού 1979. Τραυματίστηκε θανά
σιμα κατά τήν έκτροπή καί στή συνέχεια 
άνατροπή τής δίκυκλης υπηρεσιακής μοτο- 
συκλέττας πού όδηγούσε, κατά τήν διάρ
κεια καταδιώξεως άλλης μοτοσυκλέττας 
τής οποίας ό οδηγός είχε άρνηθεΐ τόν 
έλεγχο. *0 άτυχος συνάδελφος είχε γεννη
θεί τό 1956 στό Μενίδι Βάλτου Αιτωλοα
καρνανίας καί είχε καταταγεϊ στό Σώμα 
τό 1975. 'Υπηρετούσε στό Τμήμα Τρο
χαίας ’Ελευσίνας.

Ά π ε β ίω σ ε  ό Υ ποστράτη γος έ  Λ . 
’Α ριστοφάνης Κ ολλά τος.
Ε ίχε  διατελέσει ’Α ρχηγός Χ ω ροφ υ
λακής .

Στις 21-1-1979 άπεβίωσε ό τέως ’Αρ
χηγός Χωροφυλακής 'Υποστράτηγος έ. ά. 
’Αριστοφάνης Κολλάτος, πού κηδεύτηκε 
τήν έπομένη στό Α' Νεκροταφείο ’Αθη
νών.

Στήν κηδεία τού έκλιπόντος παρέστη 
άντιπροσωπεία ’Αξιωματικών τού Λεκα
νοπεδίου ’Αττικής καί πολλοί άνδρες τού 
Σώματος.

Έκ μέρους τού Σώματος άποχαιρέτησε 
τόν νεκρό ό Α' ’Επιθεωρητής Χωροφυ
λακής Υποστράτηγος κ. Κων]νος Τσίν- 
τζος.

Τό Σώμα τής Χωροφυλακής, συλλυπού- 
μενο τούς οικείους του, εύχεται τό χώμα 
τής ’Αττικής γής πού τόν σκεπάζει, νάναι 
έλαφρό καί ή μνήμη του αιώνια.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ  ΠΟΥ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Υ Ν

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟ κ. Ν. Παπαρούνη 
Σταδίου 48, τηλ. 3246898 καί 3218273, 
Άθήναι) έκδόθηκε βιβλίο μέ τίτλο 
((ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ» πού άναφέρεται 
στήν κοινωνική, οικογενειακή καί θρησκευ
τική ζωή στήν περίοδο τής Τουρκοκρατί
ας, τή διοίκηση, τή δικαιοσύνη, τήν οικο
νομία κ.λ.π.

Τό βιβλίο πωλείται πρός 400 δραχμές, 
είδικώς όμως γιά τούς άνδρες τών Σω
μάτων ’Ασφαλείας, προσφέρεται στήν τι
μή τών 240 δραχμών.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κ. Ί . Χατζή 
(Κεφαληνίας 29, Τ.Τ. 802, τηλ. 8233121 
— Άθήναι) έκδόθηκαν τά κατωτέρω 
βιβλία πού στούς άνδρες τών Σωμάτων 
Ασφαλείας προσφέρονται μέ έκπτωση:

1) ’Εκθέσεις ’Ιδεών «Κλασικόν βι- 
βλίον», σελ. 600, δραχ. 300 άντί 400.

2) Ελληνική Ιστορία (Αρχαία, Βυ
ζαντινή, Νεωτέρα), σελ. 280, δραχ. 80 
άντί 150.

3) Γνωμικά Μεγάλων άνδρών, σελ. 
220, δραχ. 50 άντί 80.

4) Πρακτικός όδηγός όρθογραφίας, 
δραχ. 50.

Οί άγοραστές όλων τών άνωτέρω βι

βλίων, λαβαίνουν δωρεάν τό βιβλίο ((’Επι
λογή Νεοελληνικών κειμένων » πού 
περιέχει 54 μελετήματα επιφανών συγ
γραφέων, 160 σελίδων, άξίας 100 δραχ
μών.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟ παρ’ Άρείω 
Πάγω κ. Βασ. Πρίτσα, (Εΰριπίδου 9, 
τηλ. 32.26654—Άθήναι) έκδόθηκε Ποινι
κός Κώδικας, ένημερωμένος μέχρι τό 
μήνα Απρίλιο τού 1978, πού περιέχει 
εισαγωγικό νόμο καί νομολογία γιά κάθε 
άρθρο καί γιά όλες τις μέχρι τώρα μελέ
τες.
ΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ στούς άνδρες τού Σώματος, 
γιά τήν έγκαιρη άπό μέρους τών ένδιαφε- 
ρομένων, ύποβολή σχετικής δηλώσεως, 
ότι ή Γενική Τράπεζα τής Ελλάδος, 
στά πλαίσια τών ’Εθνικών της προσφο
ρών καί σέ συνεργασία μετά τών Ιερο
λοχιτών τής ’Επιτροπής Άνεγέρσεως 
Μνημείων Ιερού Λόχου (Ε.Λ.Μ.Ι.Α.) 
τής Πολεμικής περιόδου 1942—1945, 
κυκλοφόρησε σειρά άπό τρία μετάλλια 
τών Ιερών Λόχων τής Ελληνικής Ιστο
ρίας, πρός τιμή καί μνήμη τών υπέρ τής 
’Ελευθερίας τής Πατρίδες μας πεσόντων.
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Διευθυντής :
Άντ\ρχης Χριστοφ. ΠΑΠΠΑΣ

Διευθυντής Συντάξεως— 
'Α ρχισυντάκτης :

Μοίραρχος Εύάγγελ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Βοηθός ’Αρχισυντάκτου :
Άνθ]στής Βασίλειος ΤΖΑΒΑΡΑΣ  
Σύνταξη-Ρηράϊτερ-Διορθώσεις :
Άνθυπ. Παν. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 
Ένωμ. Ά γ γ .  ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ  

» I. ΔΗΜΟΣ-  ΤΣΟΑΗΣ
Δακτυλογράφηση Κ ειμ ένω ν:

Ένωμ]ρχης Δημήτριος ΡΗΓΑΣ

Μ ακέττες :
Άνθυπ. Γεώρ. ΠΑΠΑΛΙΩΤΗΣ  

Βιβλιοθήκη —’Α ρχείο :
Πολιτ. Ύπαλ. Σπνρ. ΤΖΕΤΖΙΑΣ

Οικονομική Διαχείριση— 
Συνδρομητές :

Άνβυπ. Ίωάνν. ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ  
» Ναπολ. ΡΑΠΤΗΣ

Διεκπεραίωση :
Ύπεν: Κων. ΖΩ ΤΟ Σ—-

» Εύαγ. ΜΠΑΑΑΓΙΑΝΝΗΣ
Στοιχειοθεσία Κ ειμένω ν :
Τυπογραφείο Χωροφυλακής
’Αναπαραγωγή Φ ω τογραφιώ ν  
—Μοντάζ — ’Εκτύπωση :
Γραφ. Τέχνες: Γ. ΒΟΥΑΓΑΡΙΔΗ  
-  Δ. ΧΑΤΖΗ ΣΤΥΛΗ Σ Ο.Ε. 
Κορυζή 23 - Τηλέφ. 34.66.310

Β ιβλιοδεσία :
Γραφεμπορική Ο.Ε. Ταύρου 17 
Τηλέφ. 34.64.526.

Τα δημοσιευόμενα κείμενα άπη- 
χονν τις γνώμες και τις άπόψεις τοϋ 
συγγραφέα ή συντάκτη και δεν 
εκφράζουν τις επίσημες θέσεις τοϋ 
Σώματος. Κείμενα πού δημοσιεύ
ονται ή δχι δέν έπιστρέφονται. Τα 
κείμενα πού άποστ έλλονται γίά 
δημοσίευση πρέπει νά είναι δακτυ
λογραφημένα κατά προτίμηση καί 
νά συνοδεύονται άπό σχετικό φω
τογραφικό ύλικό.

Λαμπρές γιορταοτικές εκδηλώσεις στην 
Ηπειρω τική πρωτεύουσα πού τίμησε μέ την  
παρουσία του ό Πρωθυπουργός κ. Κων)νος 
Καραμανλής.

Μέσα σέ ατμόσφαιρα έθνικής 
έξάρσεως γιορτάστηκε στά ^Ιωάν- 
νι-να ή 66η έπέτειος τής άπελευθε- 
ρώσεως τής ’Ηπειρωτικής πρωτεύ
ουσας άπό τούς Τούρκους. Τις 
γιορταστικές έκδηλώσεις για τήν 
επέτειο τής άπελευθερώσεως τί
μησαν μέ τήν παρουσία τους ό 
Πρωθυπουργός τής Χώρας κ. Κων
σταντίνος Καραμανλής καί ό Μα- 
καριώτατος ’Αρχιεπίσκοπος ’Αθη
νών καί πάσης Ελλάδος κ.κ. Σε
ραφείμ. Επίσης παρέστησαν οί 
Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Ά ρ- 
της κ.κ. Ιγνάτιος, Παραμυθίας κ.κ. 
Τίτος, Ίωαννίνων κ.κ. Θεόκλητος 
καί Καλαβρύτων κ.κ. ’Αμβρόσιος, 
ό 'Υπουργός ’Εθνικής Άμύνης κ. 
Εύάγγελος Άβέρωφ— Τοσίτσας, 
ό 'Υφυπουργός Συντονισμού κ. 
Ίωάν. Παλαιοκρασάς, ό ’Αρχη
γός Γ.Ε.ΕΘ.Α. Στρατηγός κ. Ίωάν. 
Ντάβος, ό ’Αρχηγός Γ.Ε.Σ. ’Αντι
στράτηγος κ. Άγαμ. Γκράτσιος, ό 
Διοικητής τής Στρατιάς ’Αντιστρά
τηγος κ. Κων]νος Κόρκας, ό ’Αρ
χηγός Χωροφυλακής ’Αντιστρά
τηγος κ. Μιλτ. Άργιάννης, ό 
Διοικητής τής ΥΙΙΙ Μεραρχίας 
'Υποστράτηγος κ. Σερέτης, ό 
’Αρχηγός ’Αστυνομίας Πόλεων κ. 
Χαρ. Παπαγεωργίου, ό ’Αρχηγός 
Πυροσβεστικού κ. Παν. Ποτουρί- 
δης, ό Νομάρχης Ίωαννίνων κ. 
Φωτόπουλος, ό Δήμαρχος κ. Φρόν- 
τζος, έπνιεραλής τού Δημοτικού 
Συμβουλίου, ό Δ]ντής τού Πολιτι
κού Γ ραφείου τού κ. Πρωθυπου
ργού, Πρέσβυς κ. Π. Μολυβιά- 
της, ό Πρύτανις τού Πανεπιστη
μίου Ίωαννίνων κ. Παπαδόπουλος 
καί πολλοί άλλοι επίσημοι, καθώς 
καί οί τοπικές αρχές.

Ό  κ. Πρωθυπουργός εφθασε στή 
πόλη των Ίωαννίνων τό μεσημέρι 
τής 20ης Φεβρουάριου, όπου τόν 
υποδέχθηκαν, στό άεροδρόμιο, ό 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ίω
αννίνων κ. Θεόκλητος, ό Νομάρ
χης Ίωαννίνων κ. Φωτόπουλος, οί 
’Αρχηγοί τών Ε.Δ. καί Σ.Α. μέ 
έπικεφαλής τόν ’Αρχηγό Γ.Ε.ΕΘ.Α. 
Στρατηγό κ. Ντάβο καθώς καί ό 
Δήμαρχος τής πόλεως κ. Φρόντζος 
ό όποιος καί άπηύθυνε χαιρετισμό 
έκ μέρους τών κατοίκων.

Τό άπόγευμα τής ίδιας ήμέρας, 
στήν αίθουσα τής Εταιρείας ’Η
πειρωτικών Μελετών, ό Πρύτανις 
τού Πανεπιστημίου Ίωαννίνων έκ- 
ιρώνησε τόν πανηγυρικό τής ήμέ
ρας καί άναφέρθηκε στήν συμβολή 
τού υπόδουλου ’Ηπειρωτικού Ε λ 
ληνισμού στήν απελευθέρωση τής 
Πατρίδας μας.

Τό πρωί τής έπομένης ήμέρας 
(21-2-1979) στόν Μητροπολιτικό 
Ναό τού 'Αγίου ’ ’Αθανασίου πα
ρουσία τού κ. Πρωθυπουργού, τε- 
λέσθηκε επίσημη δοξολογία, χο- 
στατούντος τού Μακαριωτάτου 
’Αρχιεπισκόπου ’Αθηνών καί πά
σης Ελλάδος κ. Σεραφείμ.

’Ακολούθως προ τού κ. Πρωθυ
πουργού, τών λοιπών επισήμων καί 
ενώπιον χιλιάδων λαού άπό όλη τήν 
"Ηπειρο έγινε μεγαλειώδης παρέ
λαση. Παρήλασαν μηχανοκίνητα 
καί πεζοπόρα τμήματα τού Στρα
τού, τής Χωροφυλακής καί Πυρο
σβεστικού Σώματος, μαθητές καί 
μαθήτριες Δημοτικών Σχολείων, 
Γυμνασίων, Λυκείων καί Τεχνικών 
Σχολών, φοιτητές τής Ζωσιμαίας 
Παιδαγωγικής ’Ακαδημίας καί τού 
Πανεπιστημίου Ίωαννίνων, πρό
σκοποι, οδηγοί, παλαιοί πολεμιστές 
καί ανάπηροι πολέμου.

’Ενθουσιώδη χειροκροτήματα 
άπόσπασαν τά μηχανοκίνητα καί 
πεζοπόρα τμήματα τής Χωροφυ
λακής, πού παρέλασαν γιά πρώτη 
φορά στά Ιωάννινα, μέ τήν Πολε
μική Σημαία τού Σώματος.

’Επίσης εντύπωση προκάλεσαν 
τά μέτρα τάξεως πού έλαβαν οί το- < 
πικές 'Υπηρεσίες τού Σώματος, τά 
όποια συνέβαλαν στήν επιτυχία 
τών γιορταστικών έκδηλώσεων.

Τό άπόγευμα τής ίδιας ήμέρας, 
στά πλαίσια τών γιορταστικών 
έκδηλώσεων διεξήχθη στό Στάδιο 
Ίωαννίνων ποδοσφαιρικός άγώνας 
μεταξύ Π.Α.Σ. Γιάννινα—Χωροφυ
λακής. Νικήτρια άναδείχτηκε ή 
όμάδα τού Π. Α. Σ. μέ σκόρ 3—0, 
οί δέ εισπράξεις διατέθηκαν γιά 
τήν άνίσχυση τού Ιδρύματος τών 
Παιδικών ’Εξοχών τού Σώματος.

Στις φωτογραφίες στιγμιότυπα 
άπό τις γιορταστικές έκδηλώσεις.
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