ΣΤΙΣ 28 Μαΐου ό Π ρωθυπουργός τής Ε λ λ ά δ ο ς κ . Κων . Καραμανλής υπόγραψ ε
μαζ'ι μέ τούς έκπροσώ πους, τω ν Κρατών — Μελών τής Εύρω παϊκής Κ οινότητας, τό
κείμενο τής Συνθήκης τώ ν Α θ η ν ώ ν , για τήν ένταξη τής χώ ρας μας στήν Ε .Ο .Κ .
Μέ τήν υπογραφή αυτής τής συνθήκης, άναμ φ ίβολα δημιουργοΰνται νέες προοπτικές
για τήν μελλοντική πορεία τής 'Ε λλάδος, τόσο στόν Ε υρω παϊκό, δσο κ α ΐσ τόν Π αγκόσμιο
χώρο' προοπτικές πού έξαρτώ νται άπόλυτα άπό τις μέχρι τώρα προϋποθέσεις που θά δημιουργηθοΰν στα αμέσως έπόμενα χρόνια καί πού θά έπιφ έρουν μιά διαφοροποίηση σέ π ο λ 
λούς τομείς τής δημοσίας καί ιδιωτικής ζω ής τού "Ελληνα.
Ά π ό τήν κριτική ή ό χ ι, αντιμετώ πιση τώ ν πολιτιστικοκοινω νικώ ν καί οικονομικώ ν
ρευμάτων πού επικρατούν στόν Εύρωπαϊκό χ ώ ρ ο , θά έξαρτηθεΐ πόσο καί πώ ς θά έπιδράσουν αύτά στήν έλληνική πραγματικότητα.
Τό ερώτημα πού γ εννιέτα ι, άν ή επίδραση αύτή είναι θετική ή άρνητική στό τρόπο
ζω ής τού "Ελληνα, ενδιαφέρει άμεσα τό Σώμα τής Χ ω ρ οφ υλα κ ή ς, μιά καί τό έργο του είναι
στενά δεμένο μ’ ό ,τι χαρακτηρίζει τή ζωή τού "Ελληνα.
’Α λ λά , ή 'Ελληνική Χω ροφυλακή σάν δημόσιος όρ γανισ μ ός, έπιφ ορτισμένος μ ά λι
στα , μέ μιά άπό τις λεπτότερες αποστολές τής κρατικής μ η χα νή ς, τήν άσφάλεια τού πολίτη
καί τώ ν δικαιωμάτων του καί τή τήρηση τής έσωτερικής ειρήνης τού Κ ράτους, θά δ εχθ εί,
ά να μ φ ίβ ολ α , άρκετές επιδράσεις άπό τό καθεστώς καί τή λειτουργική δομή πού Ισχύει στά
άλλα ’Αστυνομικά Σ ώ ματα, τώ ν Κρατών — Μ ελών τής Κ οινότητας.
Σήμερα ή Χ ω ροφ υλακή, άκολουθώντας τή γενική πορεία τής χ ώ ρ α ς, παρουσιάζει
μιά εντυπωσιακή άνοδο άλλά καί ώ ρισμένες έλλείψ εις στον τομέα τού τεχνικ ού έξοπλισμού καί τώ ν επιστημονικώ ν βοηθητικών μ έσ ω ν, έναντι τώ ν συναδέλφ ω ν Σω μάτω ν τώ ν
χω ρώ ν τής Κ οινότητας.
Παράλληλα όμ ω ς, παρουσιάζει μιά σοβαρή ύπεροχή σ’ όλους τούς τομείς τού έργου
τ η ς, έργο κατά πολύ μεγαλύτερο σέ άντικείμενα δραστηριότητας, άπό τις Εύρω παϊκές ’Α 
στυνομ ίες, πού τά καθήκοντά τους είναι περιορισμένα σέ τομείς καθαρά άστυνομ ικούς, άν
καί σέ πολλές άπό τις χώ ρες αυτές υπάρχουν ειδικά ’Αστυνομικά Σώματα καί γιά τούς έπι
μέρους αστυνομικούς τομ είς.
Αύτή ή ύπεροχή φ αίνεται καθαρά στούς τομείς τής διώ ξεω ς τού εγκλήματος καί τής
τηρήσεως τής τά ξεω ς, πού επ ιτυγχά νετα ι μέ τή φ ιλότιμη άντιμετώ πιση κάθε άντικοινω νικής ενέργειας, καθώς καί μέ τήν ύπεύθυνη καί άμεση αντίδραση τ ώ ν φρουρών τού νόμ ο υ,
σέ απόπειρες ύπονομεύσεω ς τής κοινω νικής ειρήνης. Τό μεγάλο προσόν τού Έ λ λ η να ’Α στυ
νομ ικού, πού αποτελεί καί κίνητρο γιά κάθε του ύπηρεσιακή δραστηριοποίηση, είναι
ότι πιστεύει στούς ύψ ηλούς στόχους τού έργου τ ο υ , τό όποιο θεωρεί ως λειτούργημα καί
μ όνο.
Έ τσ ι θεωρείται βέβ α ιο, ότι μέ μιά μελλοντική ενίσχυση τής Χω ροφυλακής σέ
τεχνικό εξοπλισ μό, εφ άμιλλο τού εξοπλισμού τώ ν Εύρωπαϊκών ’Α σ τυνομ ιώ ν, τό Σώμα
ό χ ι μόνο θά μπορέσει νά προσαρμοστεί εύκολα στις νέες έξελίξεις τής ζω ής τής χώ ρας μας
καί ν ’ άνταποκριθεΐ στίς απαιτήσεις τής Εύρωπαϊκής Κ οινότητας, άλλά θά άποτελέσει
ύπόδειγμα γιά τϊς ξένες ’Α στυνομίες, πού μέχρι τώ ρα, εκπρόσωποί τους πού κατά καιρούς
έπισκέφθηκαν τήν Ε λ λ ά δ α , έχου ν έκφρασθεΐ μέ τά κολακευτικότερα λόγια γιά τό έπιτε
λούμενο άπό τήν Έ λληνική Χ ω ροφυλακή έργο.
Είναι δέ χαρακτηριστικό τό ότι πολλές διεθνείς σπείρες κακοποιών καί άνα ρ χικ ώ ν,
πού στίς χώ ρες τους είχαν ξ εφ ύ γει τή σύλληψη εξαρθρώθηκαν άπό τούς άνδρες τής
Χ ω ροφ υλακής, όταν θέλησαν νά δράσουν στή χώ ρα μ ας. ’Α κόμα, είναι χαρακτηριστικό
τό ότι ή Έ λληνική Α σ τ υ ν ο μ ία , μέσω τού ’Εθνικού Γραφείου τής INTERPO L, βοήθησε
αποτελεσματικά, στήν αντιμετώ πιση διεθνών κακοποιώ ν, άλλα ’Εθνικά Γ ραφ εία, ’ιδιαίτερα
τώ ν χω ρώ ν τής Εύρώ πης.
"Ολα αύτά δείχνουν ότι σ’ αύτό τό βήμα προόδου πού επιχειρεί στόν Εύρωπαϊκό χώ ρο ,
άπό τον περασμένο μήνα , ή χώ ρα μας , τό Σώμα τής Χ ω ροφυλακής καί οί άνδρες του , θά
προσφέρουν θετικές ύπηρεσίες, στόν τομέα τής ασφαλείας καί τής κοινω νικής ειρήνης,
τομέα νευραλγικό γιά τήν κοινω νικοπολιτιστική καί οικονομική άνάπτυξη τής χώ ρας μ α ς,
άλλά καί κάθε χώ ρα ς.
Θά ήταν όμως παράλειψη νά μήν άναφέρουμε καί τή θετική βοήθεια , καθώς καί τήν
ήθική συμπαράσταση τού "Ελληνα π ολίτη , στό έργο τής ’Αστυνομίας , πού ποτέ δέν αντιμ ε
τώ πισε μέ αδιαφορία τις κατά καιρούς εγκληματικές ενέργειες, άπ’ όπου κι άν αύτές προέρ
χ ο ν τ α ν , άδιαφορία πού κατ’ επανάληψη έχει τονιστεί σέ διάφορα Εύρωπαϊκά ή διεθνή συ
νέδρια, γιά πολίτες άλλω ν χω ρ ώ ν.
Μ’ α ύ τές, λ ο ιπ ό ν, τις προϋποθέσεις, μπορούμε νά κοιτάξουμε μέ θάρρος καί ελπίδα
στό μ έλλ ον, ένα μέλλον πού μάς ανήκει, μιά καί μεΐς οί "Ελληνες είμαστε οί πρωτεργάτες
τού χώ ρου αύτού , πού τώρα προσπαθούμε νά ξανακατακτήσουμε.
Η «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ.,
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28 Μαΐου 1979. Ήμέρα-Αφετηρία γ ιά μ ιά διαφορετική πό
ρε Ca τ?|ς χώρας μας στο μέλλον,ποΰ
θύμισε τ ί ς Δελφικές Ά μφ ικτυ ο νίες
καί πού θά μ ε ί ν ε ι ένας μεγάλος
σταθμός στή νεώτερη Ιστορία τού
τόπου μας.Γιά τήν Ιστορία τού κό
σμου, ένα Ακόμα βήμα πρός τήν πρα
γμάτωση τΠν όραματισμΠν γ ιά τήν
δημιουργία της Πανευρώπης.
Δέκατο μέλος,ή χώρα μας,της
μεγάλης ο ίκ ο γέν εια ς τΟν Δυ
τικοευρωπαϊκήν Δημοκρατ ιΠν, δ ιε κ δ ι κ ε ΐ . τώρα, μέ Αποφασιστικότητα
μιά υπεύθυνη θέση στό παγκόσμιο
στερέωμα. Μια θέση πού της Ανήκει
καί πού της δ ί ν ε ι τό δικαίωμα νά
κ ο ι τ ά ζ ε ι μ* αίσ ιο δ ο ξ ία τό μέλλον
της,χωρίς τό Αγχος της Αβεβαιότη
τας.
Ot ήμέρες πού Ακολουθούν Α
παιτούν εύθύνη καί μόχθο.
Απαιτ ούν έπίγνωση τού προορισμού
μας σάν έθνος καί έντονη έκμετάλλευση δλων τβν δυνατοτήτων μας.
Κάθε ήμέρα πρέπει νά ε ί ν α ι κι ένα
λιθάρι πού θά ψηλώνει τό αύριανό
οίκοδόμημα, κι ένα βήμα πού θά δδυγεΐ στο τελικ ό σκοπό.Καί πρέπει
να ε ί ν α ι κι ένα έθνικό προσκλητή
ριο γιά δλους μας.
Ε θ ν ι κ ή έπιταγή, λοιπ όν, ή
πραγμάτωση τΟν όραματισμών
πού δημιούργησε ή 28η Μαΐου 1979*
Ή ήμερα,πού δέν Ανήκει στό παρε
λθόν,Αλλά στό μ έ λ λ ο ν . Ή ήμέρα πού
χάρισε στόν τόπο αύτό,τό δικαίωμα
ν ’ Αποδείξει δτι μπορεϊ νά δημι
ουργεί καί νά γράφει Αντάξιες τού
παρελθόντος σ ε λ ί δ ε ς , στήν Ιστορία
τού πολιτισμού.
Η «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ"

ΕΞΩΦΥΛΛΟ
Οί ανδρες τής Ε λ 
ληνικής Χωροφυλα
κής με ύψηλό αίσθη
μα ευθύνης καί εν
συνείδητη αντίληψη
των
υποχρεώσεων
τους ατενίζουν με
πίστη καί εμπιστο
σύνη
τό
μέλλον
τής Ελλάδος μέσα
στους κόλπους τής
Ευρωπαϊκής Οικο
νομικής Κοινότητος.
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Β' Ύ π αρχηγός Χω ροφ υλακής

Υποστράτηγος
ΧΡΗ ΣΤΟ Σ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ
Ε π ιθεω ρητής Β' Έ πιθεω ρήσεως Χω ροφ υλακής

It

*0’

Υποστράτηγος
ΙΩ Α Ν Ν Η Σ
ΚΟΥΡΒΑΣ
’Επιθεωρητής Γ' Έπιθεωρήσεως Χω ροφ υλακής

mm

Υποστράτηγος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΜΑΡΙΑΝΑΚΗΣ
’Επιθεωρητής Α ' Έπιθεωρήσεως Χω ροφ υλακής

Με απόφαση των αρμοδίων
' Υπηρεσιακών
Συμβουλίων
κρίσεως Αξιωματικών που
συνήλθαν τον περασμένο μή
να κρίθηκαν άποστρατευτέοι
ώς τερματίσαντες εΰδοκίμως
τη σταδιοδρομία τους στη
Χωροφυλακή, οί ' Υποστράτη
γοι κ. κ. Σωτήριος Πουλόπουλος, Κων)νος Τσίντζος,
Κων) νος
Καλογερόπουλος
καί ’Αθανάσιος Μελιν τζής,
οί όποιοι κατείχαν τις θέσεις
τών Λ'. Ύπαρχηγοΰ καί Α '.
Β'. καί Γ'. Επιθεωρητών τοϋ
Σώματος τής 'Ελληνικής Χω
ροφυλακής, αντίστοιχα, προαχθέντες.σέ Αντιστράτηγους έ.
ά.
Διατηρητέος κρίθηκε ό 'Υ 
ποστράτηγος κ. Γεώργιος Μανωλάκος, Β’. Ύπαρχηγός Χω
ροφυλακής, ό όποιος κατέ
λαβε την θέση τοϋ Α '. ' Υπαρχηγοϋ τοϋ Σώματος.
Για την πλήρωση τών κενών
οργανικών θέσεων πού δημιουργήθηκαν, έπελέγησαν οί
Ταξίαρχοι κ.κ. ’Ιωάννης Πα
παναστασίου, Χρήστος Σακελλάρης, Κων) νος Σμαριανάκης καί ’Ιωάννης Κούρβας
προαχθέντες σε ' Υποστράτη
γους.
Μετά την προαγωγή τών
ανωτέρω στο βαθμό τοϋ ' Υπο
στράτηγου κατέλαβαν τις θέσεις
τοϋ Β'. 'Υπαρχηγοΰ καί τών
Επιθεωρητών A'., Β'., Γ'.
’Επιθεωρήσεων Χωροφυλακής.
Με τις ανωτέρω ό,ποστρατεΐες
καί προαγωγές ή ηγεσία τής
Χωροφυλακής ό.ναδιαρθρώθηκε
ώς εξής:
α. ’Αντιστράτηγος Μιλτιά
δης ’Αργιάννης, ’Αρχηγός Χω
ροφυλακής.
β. ' Υποστράτηγος Γεώργιος
Μανωλάκος, Α'. Ύπαρχηγός.
γ. ' Υποστράτηγος ’Ιωάννης
Παπαναστασίου, Β'. ' Υπαρχηγός.
δ. ' Υποστράτηγος Κων) νος
Σμαριανάκης, ’Επιθεωρητής Α '.
Έπιθεωρήσεως.
ε. 'Υποστράτηγος Χρήστος
Σακελλάρης, ’Επιθεωρητής Β'.
Έπιθεωρήσεως.
στ. 'Υποστράτηγος ’Ιωάννης
Κούρβας, Επιθεωρητής Γ'.
Έπιθεω/
Έπιθεωρήσεως.
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Τεχν. Δασοπονίας.
ι ιι λαοί ητή πέρασμα των αιώνων, κάνουν περισ
σότερο ή λιγότερο αισθητή τήν παρουσία τους, στό
διεθνή στίβο καί συγγράφουν, μέ τις πράξεις καί τον
πολιτισμό τους, μερικές από τις σελίδες τής παγκό
σμιας ιστορίας. “Άλλοι μένουν σάν φωτεινά άστρα
καί φωτίζουν, παραδειγματίζουν καί καθοδηγούν
τις έπερχόμενες γενιές τοϋ ανθρώπινου γένους, άλλοι
κατορθώνουν νά μείνουν, γιά νά δημιουργούν περι
πλοκές καί δυσάρεστα προβλήματα καί άλλοι αφανί
ζονται, πριν καλά καλά έμφανισθοϋν, σάν κομήτες.
Ή 'Ελλάδα ανήκει στήν πρώτη κατηγορία των
λαών έκείνων, πού μέ τή δημιουργική τους προσπά

σέ κανένα καί έπιδιώκει τήν διευθέτηση τών δια
φορών της μέ τούς γείτονές της, τις όποιες έκεΐνοι
δημιούργησαν, μέ διαπραγματεύσεις καί ειρηνικές
διαδικασίες. Γνωρίζει καί διακιγρύττει δτι ή προ
σφυγή στή βία δέν λύνει; άλλα δημιουργεί προβλή
ματα. Συνεχίζει δηλαδή νά τηρεί άψογη καί ειρη
νική συμπεριφορά, μέσα στό Δελφικό Πνεύμα, πού
δημιούργησε ή ίδια καί πρόσφερε στήν ανθρωπό
τητα. Αυτό δέν τήν έμποδίζει νά οργανώνει τήν άμυνά
της, γιά διασφάλιση τής ειρήνης, τής αξιοπρέπειας
καί τής έδαφικής ακεραιότητάς της, από κάθε κακό..I'M I III
ΔΙΝΕΙ ώθηση στήν πνευματική ζωή καί προ
σπαθεί νά έξυγιάνει τόν κοινωνικό της βίο, σέ άρμονία μέ τούς συνεταίρους της τής Εύρώπης, χωρίς
νά αγνοεί ή παραμερίζει τις ακατάλυτες ήθικές της

ΜΙΑΡΟΝ
θεια—πνευματική, πολιτιστική κ.λπ.—προσφέρουν
στήν ανθρωπότητα ανεκτίμητες υπηρεσίες καί τήν
καθοδηγούν στις κρίσιμες καμπές τής ιστορίας της.
Υπήρξε ή κοιτίδα τής Δημοκρατίας, τού θείου τού
του πολιτεύματος, ή κοιτίδα τού Ελληνοχριστια
νικού Πολιτισμού, ή μητέρα καί τροφός τής ελευθε
ρίας, στήν όποιαν έδωσε προτεραιότητα άπέναντι
καί σέ αυτή ακόμη τή ζωή. Δημιούργησε τόν θεσμό
τού οικογενειακού βίου καί συμπλήρωσε καί τελειο
ποίησε τήν έννοια καί τό νόημα τής ζωής μέ τήν
“Ορθοδοξία. Ελλάδα καί “Ορθοδοξία σημαίνουν
όρθή φιλοσοφική σκέψη καί χριστιανική άγάπη,
τελειοποιημένο δηλαδή τό νόημα τής ζωής.
'Η σημερινή Ελλάδα άκολουθεϊ, μέσα στήν κλυδωνιζόμενη παγκόσμια θάλασσα, σταθερή πορεία
πρός τά έμπρός, γιά τήν κατάκτηση τήςεύημερίας
της καί τήν σταθεροποίηση τής δημοκρατίας της.
Προσπαθεί νά σταθεροποιήσει τις αιώνιες αξίες της,
πού δίνουν στόν άνθρωπο τό πραγματικό νόημα καί
τή σωστή διάσταση τού προορισμού του καί ταυτό
χρονα κάνει τό μεγάλο άλμα γιά τήν κατάκτηση
τής ευημερίας. 'Η έπιδίωξή της τούτη, επόμενο
ήταν νά άναζητηθεϊ μέσα στό χώρο τής Εύρώπης, τής
οποίας ή Ελλάδα υπήρξε δημιουργός. Χάρη στόν
έλληνικό πολιτισμό καί τήν άναγέννηση ή Ευρώπη
δημιούργησε δ,τι αποτελεί σήμερα ανύψωση καί
κατάκτηση πνευματική. 'Η κύρια προσπάθειά της
άποβλέπει στήν ισόρροπη ανάπτυξη πνεύματος καί
ύλης, γιά τήν προκοπή καί τήν εύτυχία τών κατοί
κων της. Πέτυχε τήν οικονομική ένωση μέ τις Χώρες
τής Κοινής “Αγοράς, γιά νά άναπτύξει τήν οικονο
μία της καί έπιλύσει μόνιμα τά προβλήματα τής
ευημερίας καί προόδου της. Ή πολιτική της φιλο
σοφία στηρίζεται στόν άμοιβαϊο σεβασμό καί τή
συνεργασία μέ ίσους όρους. Τούτο άποτελεΐ βασικό
παράγοντα σταθεροποιήσεως καί παγιώσεως τής
παγκόσμιας ειρήνης. Δέν δημιουργεί προβλήματα
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αξίες. Αναδιοργανώνει τή δομή τής παιδείας της,
γιά τήν έπίτευξη τών στόχων της, τόσο στόν οικο
νομικό δσο καί στόν πνευματικό τομέα. Ή τροπο
ποίηση καί βελτίωση τού οικογενειακού δικαίου,
μέ στόχο τήν εξίσωση τών δύο φύλων, τονώνει τήν
κοινωνική ζωή καί δίνει στή γυναίκα τή δυνατότητα
άναπτύξεως, έλεύθερα, τής προσωπικότητάς της,
χωρίς νά ναρκοθετεί τά θεμέλια τής έλληνικής οικο
γένειας, τού ουσιώδους καί μεγάλου τούτου θεσμού,
πρός τήν κατεύθυνση τού όποιου έγινε λεπτή χει
ρουργική έπέμβαση άφαιρέσεως μολυσμένων στοιJ ^ ·" '
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Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ πολιτική κατάσταση είναι περισ
σότερο άπό κάθε άλλη φορά ύγιής καί άποτελεΐ
έγγύηση προόδου καί παράγοντα σταθεροποιήσεως
τού δημοκρατικού πολιτεύματος.
Ή ραγδαία έξέλιξη σέ δλους τούς τομείς τού
δημόσιου βίου, έπιβάλλει τήν αναθεώρηση καί τρο
ποποίηση σφαλερών αντιλήψεων τής άπερχόμενης
γενιάς ,πού, άπό πλάνη, φέρεται προσκολλημένη
σέ νοοτροπίες επιζήμιες καί άνασταλτικές τής έξελίξεως καί τής προόδου. Δέν εννοούμε τήν άπόρριψη
τής έλληνικής παραδόσεως, κάθε άλλο μάλιστα.
“Εννοούμε ξένες αντιλήψεις, πού μάς ταλαιπωρούν.
Κατάλοιπα τής τουρκοκρατίας καί άλλων ξένων
επιρροών. Πρέπει νά μή δημιουργεΐται χάσμα μεταξύ
τών γενεών, γιατί ή ζωή πρέπει, σέ δλους τούς
τομείς, νά εξελίσσεται, νά βαδίζει καί νά μή μένει
στάσιμη. Οί κοινωνίες διαφοροποιούνται, έξελίσσονται καί δέν πρέπει νά δημιουργοΰνται δυσμενείς
ψυχολογικές έπιπτώσεις άπό τόν κακώς νοούμενο
συντηρητισμό απέναντι στήν πρόοδο. Ό χαρα
κτήρας τού "Ελληνα μένει καί πρέπει νά μένει άναλλοίωτος. Ά λλο πράγμα, όμως, αύτό καί άλλο πρά
γμα στασιμότητα καί συντηρητισμός. Δέν πρέπει
νά ξεχνάμε, πώς ή έλληνική σκέψη άνέκαθεν ήταν
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φορέας τής έξελίξεως καί τής προόδου. Ένθαρρυντική ή διαπίστωση δτι καταβάλλεται καθολική
προσπάθεια σήμερα παραμερισμού τών ξένων
κατάλοιπων, πού ενδημούσαν στόν τόπο μας καί
άποτελούσαν τροχοπέδη.
Ο ΒΙΟΣ των έθνών, ή ιστορία, όπως καί ό χώρος
είναι τρισδιάστατος. Παρελθόν, παρόν, μέλλον.
Ή άναγνώριση μόνο τού παρόντος καί ή προσήλωση σ’ αυτό αποτελεί μονόπλευρη αντιμετώπιση
τής ζωής, πού, έτσι, γίνεται μετέωρη. Ά ν περιφρονήσουμε τό παρελθόν καί άγνοήσουμε τό μέλλον
γκρεμίζουμε τά θεμέλια τού όργανωμένου άνθρώπινου βίου. ’Ανάγκη νά παραδειγματιζόμαστε άπό
τό παρελθόν καί νά όραματιζόμαστε καί σχεδιάζουμε
τό μέλλον. Ή έθνική πείρα διανοίγει τούς ορίζοντες
καί δημιουργεί μεγάλες δυνατότητες. Τό παρελθόν

καί γίνεται συντελεστής δμαλής πορείας προς την
πρόοδο, δίχως άναταραχές καί άναστατώσεις. Άποτελεί συνδετικό κρίκο καί ενωτικό ιμάντα τής κοινωνίας μας.
Ή πολιτιστική δημιουργία, τά άθάνατα δημιουρ
γήματα τού παρελθόντος, εξακολουθούν νά θαυμάζονται από τόν σύγχρονο άνθρωπο, άσχετα άπό τό
φύλο, τό χρώμα ή τή φυλή. “Ολο τό δημιουργικό
παρελθόν, άποτελεΐ τήν έλληνική παράδοση, πού
πρέπει νά μάς κατευθύνει καί οδηγεί. 'Η διατήρηση
τής παραδόσεως κατά τρόπο στατικό δέν ωφελεί,
Χρειάζεται συντήρηση καί άνανέωση. Ή γνώση καί
επεξεργασία της, πρέπει νά συμβάλει στή δημιουργία τού μέλλοντος,
ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ δημιουργοί τού παρελθόντος, ό
’Αριστοτέλης, ό Πλάτωνας, ό Σωκράτης, δ Περικλής,
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τής Ελλάδας ύπήρξε ένδοξο, δημιουργικό καί επω
φελές γιά ολόκληρη τήν ανθρωπότητα. Τό έλληνικό
πνεύμα, αύτό τό άθάνατο πνεύμα, πού δημιούργησε
ή άρμονία καί ποικιλία τού φυσικού περιβάλλοντος
τής ’Αρχαίας Ελλάδας, μεγαλούργησε καί πρόσφερε
ένα πολιτισμό μοναδικό καί ανυπέρβλητο. Δέν υπάρ
χει υγιής έκφανση τού βίου των πολιτισμένων αν
θρώπων τής έποχής μας, πού νά μήν έχει τις βάσεις
της στήν έλληνική άρχαιότητα καί τό έλληνικό
Βυζάντιο, στήν πολιτική, τήν παιδεία, τό λόγο, τήν
επιστήμη, τήν τέχνη, τό ήθος, τήν ψυχαγωγία. Δέν
υπάρχει τρόπος καί δυνατότητα δημιουργίας άλλου
πολιτισμού, τόσον υψηλού, παρά στά ίχνη εκείνου.
Ό λόγος τής έξοχης έπιδόσεως τών Ελλήνων στή
δημιουργία τού πολιτισμού, είναι ότι έδωσαν προτε
ραιότητα στή θεραπεία τού πνεύματος. Τό πνεύμα
τούτο έκφράστηκε στήν κλασσική άρχαιότητα σάν
άρμονία, δημοκρατία καί λόγος, στό χριστιανικό
έλληνικό Βυζάντιο σάν πίστη, θυσία καί άγάπη,
στά χρόνια τής σκλαβιάς σάν λιτότητα, έγκαρτέρηση καί έλπίδα. Πνεύμα καί φώς είναι ό πολιτισμός
τών έλλήνων.
Η ΕΛΛΑΔΑ τής άρχαιότητας θεμελίωσε τό δη
μοκρατικό πολίτευμα. Είναι τό πολίτευμα τής έλευθερίας καί τής διασφαλίσεως τής ιερότητας τής
προσωπικότητας τού άτόμου. Μεγιστοποιούν, οί
άρχαΐοι πρόγονοί μας, τήν έννοια τής ελευθερίας
καί τήν τοποθετούν ύπεράνω όλων. Ή ζωή χωρίς
αύτήν δέν έχει νόημα. Έ τσι άνεβάζουν τόν άνθρωπο
άπό τό τέλμα καί τόν κάνουν κυρίαρχο δν. Ή φιλο
σοφική σκέψη καί ή χριστιανική άγάπη συνται
ριάζουν καί δημιουργούν τήν τελειότητα.
Ή Έλληνική οικογένεια άποκτά ιστορικό, κοινω
νικό καί ψυχολογικό περιεχόμενο καί δημιουργεί
υγιές κοινωνικό υπόβαθρο. Μεταβάλλεται σέ ιδα
νικό στις ώρες έξωτερικών κινδύνων καί άπειλών

ό Φίλιππος, ό ’Αλέξανδρος, ό Βασίλειος, ό Φώτιος
κ.λπ. πρέπει νά βρίσκονται ζωντανοί μπροστά μας:
Νά τούς μελετούμε καί νά παραδειγματιζόμαστε άπό
τή δημιουργία τους. Αυτό άποτελεΐ άνάγκη καί όχι
προγονοπληξία. Σέ έλάχιστες περιπτώσεις;-ή -Έλλάδα τού παρελθόντος, παρουσιάστηκε μέ μίση καί
πάθη, πού τής στοίχισαν άκριβά. Οί διχόνοιες πρέπει
νά παραμεριστούν οριστικά.
Τό μέλλον τής Ελλάδας διαγράφεται εύοίωνο
καί έλπιδοφόρο. Μέσα στό χώρο τής ένωμένης
Εύρώπης, πού έλπίζεται σύντομα νά πραγματοποι
ηθεί, ή χώρα μας θά λύσει τά προβλήματά της καί θά
μπορέσει νά διαδραματίσει ρόλο διεθνώς δημιουρ
γικό. "Οταν εξασφαλίσει τήν ευημερία της, τήν
σταθεροποίηση τού δημοκρατικού της πολιτεύμα
τος, θά αποκτήσει σιγουριά, ασφάλεια, άνεση στις
σκέψεις καί ένέργειές της. Θά έπιδοθεΐ απερίσπαστη
στά ειρηνικά, πνευματικά, πολιτιστικά της έργα.
Θά μπορέσει νά άνακαλύψει καί νά έφαρμόσει στήν
πράξη, τό μέτρο μεταξύ πνεύματος καί ύλης καί
νά άποκτήσει τήν καθολική ευτυχία τών κατοίκων
της. Ή Ελλάδα μέσα στήν Ευρώπη θά κρατήσει τήν
συνείδησή της, τήν ψυχή της, τή γλώσσα της, τήν
έθνική της υπερηφάνεια καί τό χαρακτήρα καί τά
ιδανικά της. Τό άθάνατο πνεύμα, πού άναγεννάται
στις μέρες μας, θά φωτίσει, μαγεύσει καί έλκύσει
τούς λοιπούς λαούς. Θά άναβιώσει ή Δελφική ιδέα,
γιά τή δημιουργία μιάς νέας άμφικτυονίας. Θά άποτελέσει τό ζωντανό παράδειγμα τής χρήσεως τής
ύλης γιά τήν εύτυχία της καί όχι τήν ύποδούλωση
στήν ύλη καί τόν εύδαιμονισμό. Θά έχει άνέση γιά
τήν πνευματική της άνύψωση καί θά βοηθήσει τούς
φίλους της Ευρωπαίους, γιά τήν ισόρροπη Ολική
καί πνευματική άνάπτυξη καί τήν άπόκτηση τής
εύτυχίας, πού άποτελεΐ στόχο
387

Σ Τ ΙΣ 28 Μ ΑΪΟ Υ
ΣΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ
ΣΤΗΝ

ΑΘΗΝΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΘΗΚΕ
Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ
Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ
ΕΓΙΝΕ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ
"δ ε ν
ΤΑ

ΣΥΝΕΝΩΝΟΥΜΕ
ΚΡΑΤΗ

ΕΝΩΝΟΥΜΕ

ΤΟΥΣ

ΑΝ

ΘΡΩΠΟΥΣ „

JEAN ΜΟΝΝΕΤ
ΜΙΑ ΕΑΠΙΑΑ ΑΝΑΤΕΛΛΕΙ
«Ή Παγκόσμια Ειρήνη δέ θά μπορούσε
νά διαφυλαχθεϊ χωρίς δημιουργική προ
σπάθεια, στό ύψος των κινδύνων πού τήν
απειλούν.. . . Ή Εύρώπη δέν θά δημιουργηθεΐ διά μιας, ούτε σάν συνολικό οικο
δόμημα, άλλά μόνο μέ συγκεκριμένες
έπιτεύξεις, δημιουργώντας μιάν άλληλεγγύη πραγματική».
Είναι δυό φράσεις—σταθμός, ένός άπό
τά σημαντικώτερα κείμενα τής νεώτερης πολιτικής ιστορίας τής Εύρώπης,
ένός κειμένου πού θεωρείται ή βάση
κάθε μεταγενέστερης προσπάθειας γιά
τήν ένωση τής Εύρώπης. Καί είναι κεί
μενο τού ROBERT SCHUMAN, πού
είδε τό φώς τής δημοσιότητας στις 9
Μαΐου τού 1950. Τότε, ό μεγάλος Γάλλος
πολιτικός, ήταν 'Υπουργός τών ’Εξω
τερικών τής χώρας του καί ήταν ό όραματιστής μιάς δημιουργικής κοινωνίας—
κοινότητας, πού μέσα της θά βάδιζαν
ένωμένα όλα τά κράτη τής Εύρώπης.
Λίγο άργότερα ό ΖΕΑΝ ΜΟΝΝΕΤ,
μέ τόν έπιγραμματικό του λόγο «Τά συγ
κεκριμένα προβλήματα δέν είναι ποτέ
άλυτα όταν θεωρούνται μέ τό πρίσμα μιας
μεγάλης ’Ιδέας, γίνεται ό έμπνευστής
αυτής τής ίδιας τής ’Ιδέας», τής δημιουρ
γίας, δηλαδή, τού πρώτου Εύρωπαϊκοΰ
’Οργανισμού, μέ ύπερεθνικό χαρακτήρα.
Κι’ αυτός ό ’Οργανισμός ήταν ή Ευρω
παϊκή Κοινοπραξία Άνθρακος καί Χάλυβος, ή Ε.Κ.Α.Χ., πού ιδρύθηκε τό
1952, μέ τήν Συνθήκη τών Παρισίων, τήν
όποια ύπέγραψαν τό Βέλγιο, ή Δυτική
Γερμανία, ή Γαλλία, ή ’Ιταλία, τό Λου
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Ο ΔΕΚΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ
ΤΗ Σ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝ Ο ΤΗ ΤΟ Σ

ξεμβούργο καί ή 'Ολλανδία. Αυτές οί
χώρες ήταν ή βάση, ό πυρήνας, πού γύρω
του, λίγα χρόνια άργότερα, θά μέστωνε
ή Κοινότητα τής Εύρώπης. ’Ηταν οί
πρώτοι «Έξη».
Στις 25 Μαρτίου τού 1957, ένα δεύτερο
βήμα γίνεται καί μέ τή Συνθήκη τής
Ρώμης, οί «Έξη» τής Ε.Κ.Α.Χ. ύπογράφουν τό ιδρυτικό τής Ευρωπαϊκής Κοινότητος (Ε.Ο.Κ.) γιά ν’ άκολουθήσει, πάλι
άπό τούς ίδιους, ή ίδρυση τής Εύρωπαϊκής Κοινότητος ’Ατομικής Ένεργείας,
Εύρατόμ, (1958, Ρώμη).
Ή Ε.Κ.Α.Χ., ή Ε.Ο.Κ. καί ή Εύρατόμ,
δέν είναι τίποτε άλλο παρά ή σημερινή
Εύρωπαϊκή Κοινότητα ή Ε.Ο.Κ. ή Κοινή
’Αγορά.
Ή «Κοινότητα τών Έξη», θά βαδίσει
άπό τότε γιά πολλά χρόνια μονάχη της
τούς δύσκολους δρόμους γιά τήν πραγμα
τοποίηση αυτού τού όραματισμοΰ. Δεκα
πέντε όλόκληρα χρόνια σκληρής δοκι
μασίας. Μέχρι πού τήν 1η Ίανουαρίου
1973, ή Κοινότητα διευρύνεται. Γίνεται
ή «Κοινότητα τών Εννέα», μέ τήν ένταξη
στούς κόλπους της τού Ηνωμένου Βασι
λείου τής Βρεταννίας, τής ’Ιρλανδίας
καί τής Δανίας.
Λίγο άργότερα ή Ελλάδα, ή Πορτο
γαλία, ή 'Ισπανία καί άλλα Ευρωπαϊκά
Κράτη, ζητούν νά ένταχτοΰν στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα. Τό όνειρο τού μεγάλου
JEAN ΜΟΝΝΕΤ, γιά μιά ένωμένη Εύ
ρώπη, βλέπει καθαρά τήν δικαίωσή του.
Όμως ό ίδιος χάνει τήν εύκαιρία νά δει
σ’ όλη της τήν έκταση αύτή τήν πραγμα
τοποίηση. Στις 17 Μαρτίου τού 1979,
σέ ήλικία 90 χρονών, κόβεται τό ταξίδι
τής ζωής του.

Οί σκέψεις του, όμως, καί οί όραματισμοί του δέν κόβονται. Ζοΰν καί όριοδείχνουν μιά πορεία. «Όσο μέ άφορά, δέν
γνώρισα παρά μόνο ενα δρόμο. ’Αλλά
ή διάρκεια τής πορείας είναι άβέβαιη. Ή
εύρωπαϊκή συνένωση, όπως όλες οί ειρη
νικές έπαναστάσεις, έχει ανάγκη άπό
χρόνο—τό χρόνο γιά νά πεισθοΰν οί
άνθρωποι, τό χρόνο γιά νά προσαρμο
στούν οί νοοτροπίες καί οί πραγματικές
καταστάσεις στις μεγάλες άλλαγές. 'Υ
πάρχουν όμως καί οί περιστάσεις πού
πιέζουν, τό τρέξιμο τού χρόνου καί ή
ευκαιρία πού παρουσιάζεται μιά καί μόνο
φορά: πρέπει ν’ άφήσουμε νά περάσει
αύτή ή στιγμή, μέ τήν πρόφαση ότι δέν
τήν περιμέναμε τόσο γρήγορα;» άναρρωτιέται στά «’Απομνημονεύματά» του.
Ένα έρώτημακι ένας αύτοστοχασμός πού
έπαναλαμβάνεται σάν κατακλείδα τών
«’Απομνημονευμάτων» του: «Όμως ό
καιρός περνάει καί ή Ευρώπη άργεϊ πάνω
στό δρόμο πού πήρε άνέκκλητα πιά. Δέν
μπορούμε νά σταματήσουμε όταν όλόκληρος ό κόσμος γύρω μας βρίσκεται σέ
κίνηση. Έδειξα, άραγε, άρκετά ότι ή
Κοινότητα πού ιδρύσαμε δέν είναι αύτο
στοχασμός; Είναι μιά διαδικασία μετα
βολής πού συνεχίζει, αύτή άπό τήν όποια
προήλθαν οί μορφές τής έθνικής μας
ζωής σέ μιά προηγουμένη φάση τής ιστο
ρίας; Όπως οί έπαρχίες χτές, πρέπει
σήμερα οί λαοί μας νά μάθουν νά ζοΰν
μαζί, κάτω άπό κοινούς κανόνες καί θε
σμούς, πού έλεύθερα διάλεξαν άν θέλουν
νά έχουν τις διαστάσεις πού είναι άναγκαίες, γιά τή- πρόοδό τους καί νά κρα
τήσουν τόν έλεγχο πάνω στή μοίρα τους.
Τά κυρίαρχα έθνη τού παρελθόντος δέν
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ΔΕΚΑΤΟ ΠΙΕΛΟΣ
ΤΗΣ ενΡΟΠΗΙΚΗΣ
Ο ΙΚ Ο Ν Ο Π ΙΙΚ Η Σ
Κ Ο ΙΝ Ο Ι Η Ι Ο Σ
είναι πιά στό πλαίσιο, οπού μπορούν νά
έπιλυθοϋν τά σημερινά προβλήματα. Καί
ή ίδια ή Κοινότητα δέν είναι παρά ένα
βήμα πρός τις μορφές όργανώσεως του
αυριανού κόσμου».

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΝ "Δ ΕΚ Α ,,
Τό 1959 ή χώρα μας άρχισε τις διαπρα
γματεύσεις μέ τούς «Έξη» τής Κοινό
τητας, γιά τήν ένταξή της, στούς κόλ
πους της. Διαπραγματεύσεις πού κατάληξαν τό 1961, στήν υπογραφή τής Συμ
φωνίας των 'Αθηνών, ή άλλως τής Συμ
φωνίας Συνδέσεως. Ήταν τότε Πρωθυ
πουργός τής χώρας ό Κων]νος Καραμαν
λής. Τά χρόνια πού άκολούθησαν νέ
κρωσαν κάθε προοπτική γιά άλλα βή
ματα, μέχρι πού τό 1975, στις 12 ’Ιουνίου
καί πάλι ό Κων]νος Καραμανλής, Πρωθυ
πουργός καί ήγέτης γιά μιά άκόμα φορά
τής χώρας, υποβάλλει στήν Εύρωπαϊκή
Κοινότητα, μιά νέα αίτηση.
«Έκ μέρους τής Κυβερνήσεως τής
Ελληνικής Δημοκρατίας έχω τήν τιμή
νά ένημερώσω τήν Ύμετέραν ’Εξοχότητα
ότι ή Ελλάς διά τής παρούσης ζητά νά
γίνει μέλος τής Εύρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητος συμφώνως πρός τις διατάξεις
τού άρθρου 237 τής ιδρυτικής Συνθήκης
τής Ε.Ο.Κ.».
Κων]νος Καραμανλής
Τήν αίτηση έπέδωσε άπό μέρους τής
Ελληνικής Κυβερνήσεως ό μόνιμος
άντιπρόσωπος τής Ελλάδας στήν Ε.Ο.Κ.
Πρέσβυς κ. Στέφανος Σταθάτος, στον
Προεδρεύοντα τού Συμβουλίου Υπουρ

γών κ. BERTRAND DILLON μόνιμο
άντιπρόσωπο τής ’Ιρλανδίας στήν Ευ
ρωπαϊκή Κοινότητα, ό όποιος μεταξύ
τών άλλων είχε τότε δηλώσει: «Πέραν
των οικονομικών προϋποθέσεων, ή αίτη
σή μας βασίζεται στήν σταθερή Αφοσί
ωση τού Ελληνικού Λαού καί τής Κυβερνήσεώς μου στήν Ευρωπαϊκή Κοινότητα
μέ τήν όποια έχουμε κοινά ιδανικά καί
προσβλέπουμε στούς ίδιους στόχους. Βασί
ζεται στό ιδεώδες τής Ηνωμένης Εόρώπης τής οποίας έπιδιώκουμε νά κατα
στούμε Ισότιμο μέλος καί νά συμβάλουμε
θετικώς καί ένεργώς στήν έπίτευξη τών
εύγενών στόχων καί άντικειμενικών σκο
πών της. Βασίζεται στήν διακαή έπιθυμία μας νά έδραιώσουμε τήν Δημοκρατία
στήν Ελλάδα, στά πλαίσια τών εύρυτέρων
δημοκρατικών θεσμών τής Ευρωπαϊκής
Κοινότητος, στήν όποια ή Ελλάς άνήκει
οικονομικά καί πολιτιστικά. . .».
Λίγες μέρες άργότερα μέ ’Απόφασή
της, ή Μικτή Κοινοβουλευτική ’Επιτροπή
Ελλάδος—Ε.Ο.Κ. πού τήν διαβίβασε
στήν Βουλή τών Ελλήνων καί στό Εΰρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μεταξύ τών άλλων
διακήρυξε «τήν βαθειά πεποίθησή της
ότι ή ένταξη τής Ελλάδος θά ένισχύσει
τήν δημοκρατική διάρθρωση τής Εύρωπαϊκής Κοινότητος καί τήν ικανότητά
της νά έδραιωθεϊ ώς Κοινότης Λαών
άποφασισμένη νά συμβάλει στήν σταθε
ρότητα καί στήν είρήνη στόν κόσμο,
στό πλαίσιο τής διεθνούς συνεργασίας
καί άλληλεγγύης πρός τούς οικονομικά
άσθενέστερους λαούς». ’Επίσης δήλωσε
ότι ή ένταξη τής Ελλάδος στις Εύρωπαϊκές Κοινότητες «θά συμβάλει στήν πρα
γματοποίηση τών έπιδιώξεων τού 'Ελ

ληνικού Λαού, καθώς καί τών Λαών τών
Χωρών—Μελών τής Κοινότητος πρός
μία διαρκώς στενώτερη οικονομική καί
πολιτική ένωση».
Ταύτόχρονα ζήτησε άπό τό Συμβούλιο
καί τήν Επιτροπή τών Ευρωπαϊκών Κοι
νοτήτων, άπό τήν Ελληνική Κυβέρνηση
καί άπό τις Κυβερνήσεις τών Χωρών—
Μελών τών Κοινοτήτων, «νά έπιταχύνουν
όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες γιά
τήν ένταξη τής Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές
Κοινότητες, τό συντομώτερο δυνατόν».
Λίγο άργότερα (καλοκαίρι τού 1975),
ό ’Αντιπρόεδρος τής Ευρωπαϊκής Ε π ι
τροπής κ. CARLO SCARASCIAMUQΝΟΖΖΑ,, μιλώντας στό περιοδικό «Εύρωπαϊκή Κοινότητα», άφοΰ τόνισε ότι:
«Μιά νέα περίοδος αρχίζει τώρα στις
σχέσεις μας μέ τήν 'Ελλάδα καί μέ Ιδιαί
τερη χαρά διαπιστώνω ότι ή Κοινότης,
πιστή στις άρχές καί στις διακηρύξεις
της, βρίσκεται στό πλευρό τής Ελλάδος»,
κατέληξε μέ τόν έξής έπιγραμματικό
λόγο: «Ή Ελλάδα πού γιά όλους έμάς
άντιπροσωπέύει κάτι άπό τό παρελθόν
μας, Αναμφίβολα θά κληθεί νά παίξει στά
έπόμενα χρόνια, έναν σημαντικό ρόλο
στήν Εύρώπη. Ή Επιτροπή τής Εύρωπαϊκής Κοινότητος έχει πλήρη συνεί
δηση τού γεγονότος καί χαίρεται γι’
αυτό».

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
’Από τό καλοκαίρι τού 1975 άρχισε ή
νέα τραχειά πορεία τής χώρας μας άνάμεσα σέ δεκάδες προβλήματα πού πρό-
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28 Μαΐου 1979. Μια μεγάλη μέρα για την Ελλάδα. Ό Πρωθυπουργός τής
χώρας κ. Κων)νος Καραμανλής, στο Ζάππειο Μέγαρο υπογράφει, εξ ονόματος τοϋ
Ελληνικού Λαού, τήν ένταξη στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα.

Συνέχεια

άπό τή σελίδα 389
κυψαν, γιά τήν πλήρη ένταξή της στήν
Ε.Ο.Κ. Μιά πορεία συνοδευμένη άπό
τόν έπίμονο αγώνα των αντιπροσώπων
τοΰ 'Ελληνικού Λαού, πού στις αίθουσες
τών διαπραγματεύσεων έδιναν σχεδόν
καθημερινά τις δικές τους μάχες, ζη
τώντας τήν Ισότιμη ένταξη τής 'Ελλάδος.
Ό λες οί προσπάθειες πέτυχαν. Βρέ
θηκαν λύσεις, άνοίχτηκαν καινούρ
γιοι δρόμοι, γιά νά φτάσουμε στό 1978,
πού μιά σειρά γόνιμων διαπραγματεύ
σεων τό μετέβαλε σέ προάγγελο τοΰ με
γάλου γεγονότος. Τό 1978 θά μείνει στήν
πολιτική ιστορία τής χώρας μας, σάν
χρόνος διπλωματικών έπιτυχιών πού
άνοιξε τό δρόμο γιά τόν Μάιο τού 1979.
Μέ τήν άνατολή τού 1979, ένα κείμενο
ιστορικής σημασίας άπευθύνεται στόν
'Ελληνικό Λαό, άπό τόν Πρόεδρο τής
Δημοκρατίας Κων]νο Τσάτσο. Ό λόγος
τού μεγάλου πνευματικού άντρα τής σύγ
χρονης Ελλάδας είναι προφητικός και
καλεΐ τούς Νεοέλληνες σ’ ένα προσκλη
τήριο δημιουργίας μιάς νέας έποχής:
«Τό 1979, πού στό κατώφλι του βρισκό
μαστε τούτη τή στιγμή δέν θ’ άποτυπωθεϊ μέ τά συνηθισμένα στοιχεία στις
δέλτους τής έλληνικής ιστορίας. Τό 1979
είναι γιά τήν Ελλάδα τό έτος τής Εύρώπης. Στό έτος τούτο ή πορεία μας θά
συνδεθεί κατά τρόπον όργανικό καί ορι
στικό μέ τήν πορεία τών λαών τής Κοινής
’Αγοράς, τών όποιων οί ιδέες άναβλύζουν
άπό τις ίδιες πηγές, άπό τις όποιες έμεΐς
άπό αιώνες άντλοΰμε καί τών όποιων κοι
νός στόχος είναι ή ’Εθνική άσφάλεια, ή
πραγματική δημοκρατία καί ή έν δικαιο
σύνη άνάπτυξη τής εύημερίας, άπό κοινού,
όλων τών μελών της. Μπαίνοντας σάν
ισότιμα μέλη σέ μιά μεγαλύτερη καί πο
λυσύνθετη κοινωνία, πού διέπεται άπό
δικούς της γενικούς νόμους, οί όποιοι
άνταποκρίνονται σέ κοινές άνάγκες καί
σέ κοινά συμφέροντα όλων τών έταίρων,
είναι φυσικό νά καλούμεθα νά προσαρμοσθούμε πρός μιά νέα μορφή ζωής, έτσι
όπως οί κώμες προσαρμόσθηκαν στούς
άρχαίους χρόνους, όταν ένώνονταν σέ
πόλεις, καί πριν λίγους αιώνες, άλλά καί
ώς πρόσφατα, τά καντόνια τής 'Ελβετίας,
όταν ένα—ένα ένώνονταν σέ μιά κοινή
πολιτεία. ΓΓ αύτό κάθε πολίτης όφείλει
άπό έδώ καί πέρα νά άποκτήσει μιά νέα
όπτική γωνία γιά τήν όρθή έκτέλεση τού
όποιου έργου του. Καί βέβαια τούτο τό
χρέος βαραίνει άκόμα περισσότερο τόν
κάθε δημόσιο λειτουργό».
Τελειώνοντας τόν ίστορικό του λόγο
ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας, τόνισε
τότε τήν πίστη του στό μέλλον τής χώ
ρας πού άνοίγεται μέ τήν είσοδό της στήν
Κοινή ’Αγορά: «Έχω άπόλυτη πεποί
θηση ότι αυτός ό δρόμος πού άρχίζει τό
1979, θά χαρίση γιά πολλές δεκαετηρίδες,
ίσως γιά αιώνες σέ όλους τούς Έλληνες
τήν καλλίτερη ζωή πού τούς άξίζει.Όσοι
παλαιότεροι, (περιβάλλοντας άπό τό 1961
τόν άταλάντευτο στήν πίστη του πρός τήν
ιδέα τής 'Ενωμένης Εύρώπης ήγέτη),
βλέπουν, μαζί του σήμερα, ύστερα άπό
άγώνες σκληρούς, πώς ή πορεία τους
φθάνει στό αίσιο τέρμα, μπορεί νά έχουν
τή βαθειά Ικανοποίηση ότι προσφέρανε
στόν τόπο τους μιά αύξημένη θωράκιση
τής έθνικής του άσφάλειας καί νέους
δρόμους γιά τήν οίκονομική καί κοινω

νική του πρόοδο. ’Αλλά καί ’Εσείς, οί
σημερινοί, οί ώριμοι πολίτες καί άκόμη
πιό πολύ οί νέοι, οί διαφωνοΰντες μέν
σέ πολλά, άλλά όμονοοΰντες καί όρθοφρονοΰντες γύρω άπό τά δημοκρατικά
καί τά έθνικά ιδεώδη. ’Εσείς όλοι, πού
θά ζήσετε σύντομα τή μεγάλη άνοιξη καί
τό πλούσιο θέρος, Ακράδαντα πιστεύω,
πώς θ’ άναδειχθήτε καί στόν Εύρωπαϊκό
χώρο άντάξιοι τών πρωτοπόρων καί
δημιουργικοί συνεχιστές τής βαρειάς,
άλλά καί σέ δύναμη άρίφνητης παρά
δοσης τοΰ τρισχιλιόχρονου Έθνους μας.
ΕΛΛΗΝΕΣ! ΤΟ 1979 Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΠΙ
ΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»!

Η Μ Ε Γ Α Λ Η ΩΡΑ
Ό προφητικός λόγος τοΰ Προέδρου
τής Δημοκρατίας, πριν λίγες μέρες είδε
τήν πρώτη του πραγμάτωση. Τό γεγονός
τής έντάξεως, πού όλοι οί Έλληνες ζήσαμε στό τέλος τοΰ περασμένου μήνα,
άποτελεί μιά άδιάψευστη πραγματικό
τητα. Ό Μάιος τοΰ 1979, θά μείνει στήν
πολιτική ιστορία τής χώρας μας, σάν ό
μήνας πού ή Ευρώπη έπέστρεψε στήν
Ελλάδα.
Στό Ζάππειο Μέγαρο, προσωπικότητες
τής πολιτικής ζωής τής Εύρώπης, έκπρόσωποι τής Ε.Ο.Κ. καί τής Έλληνικής
Κυβερνήσεως, ύπόγραψαν, στις 28 Μαΐου, τή Συμφωνία γιά τήν ένταξη τής 'Ελ
λάδος στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα, πού
θά όλοκληρωθεϊ όριστικά τό 1981. Τά
δύο αυτά χρόνια πού θά μεσολαβήσουν
θά είναι γιά τή χώρα μας χρόνια άναδημιουργίας καί προετοιμασίας γιά τό με
γάλο της άλμα.
Τούτο γιατί άποτελεί πραγματικότητα
τό γεγονός ότι ύπάρχουν άρκετοί τομείς
πού ή χώρα μας ύστερεΐ σέ σχέση μέ τις
άλλες χώρες τής Ε.Ο.Κ. Αύτό τό μειονέ
κτημα δέν πρέπει νάναι άνασταλτικό
δεδομένο, άλλά μιά υπεύθυνη συνειδητοποίηση, πού θά πρέπει νά γίνει άφετηρία
γιά μεγαλύτερη πρόοδο καί άνοδική
μελλοντική πορεία.
Ίσως γιά τήν έπίτευξη αύτών τών σκο
πών νά χρειαστούν κόποι καί θυσίες,
ίσως χρειαστεί νά υπερβάλουμε όλοι οί
Έλληνες τούς έαυτούς μας. Τίποτε όμως
δέν είναι άκατόρθωτο, όταν ύπάρχει ή
άπαραίτητη γι’ αύτό θέληση καί ή ώριμη
ύπευθυνότητα. Γιά τήν Ε.Ο.Κ., πάλι, ή
Ελλάδα θά είναι μιά νέα δύναμη, πού
πέρα άπό τις πολιτιστικές άξιες της, θά
τής προσφέρει καί πολλά άναγεννητικά
στοιχεία, μιά καί διαθέτει άνεκμετάλλευτες πηγές φυσικού πλούτου. Πέρα
άπ’ αύτά ή είσοδος τής χώρας μας στήν
Ε.Ο.Κ. θά προσφέρει στήν Ευρώπη,
τή σιγουριά καί τήν άσφάλεια στή λεκά
νη τής ’Ανατολικής Μεσογείου, άφοΰ ή
Ελλάδα είναι τό σταυροδρόμι άπ’ όπου
όδηγούνται οί δρόμοι τής ’Ανατολής καί
τής ’Αφρικής στή Γηραιά "Ηπειρο.
Είναι βέβαια νωρίς άκόμα, γιά νά μαν
τέψει κανείς μέ Ακρίβεια καί μέ βάση
πάντα τις σημερινές προϋποθέσεις, ποιό
θά είναι τό μέλλον αύτής τής συνεργασίας
καί τί μπορεί νά προκόψει άπ’ αύτήν.
Εκείνο όμως πού όλοι πιστεύουν καί πού
είναι σίγουρο ότι θά γίνει, είναι ή μελ
λοντική άνοδική πορεία τής χώρας μας,
καθώς καί τά κοινά όφέλη τών δύο πλευ
ρών. "Αλλωστε καί ή περίπτωση τής προηγουμένης διεύρυνσης τής Ε.Ο.Κ., τό
1973, μέ τήν είσοδο τής Βρεταννίας, τής

’Ιρλανδίας καί τής Δανίας, είχε θετικά
άποτελέσματα καί γιά τις δύο πλευρές,
ιδιαίτερα γιά τά δύο λιγότερα άναπτυγμένα κράτη, τήν ’Ιρλανδία καί τή Δανία,
πού ή άνάπτυξή τους υπήρξε έμφανής
στά τελευταία 6 χρόνια.
-ήμερα ή χώρα μας έντάσσεται μέ
τούς ίδιους όρους στήν Ευρωπαϊκή Κοι
νότητα, ή όποια είναι έτοιμη νά τής προ
σφέρει σημαντική βοήθεια καί νά συμ
παρασταθεί στά πρώτα της βήματα. Κ ι’
αύτή ή βοήθεια είναι άπαραίτητη γιά
τήν έπίτευξη τών όραματισμών, πού άποβλέπουν σέ μιά Ενωμένη Ευρώπη, Ισχυρή
καί σεβαστή στό Παγκόσμιο στίβο, μιά
Εύρώπη πού θάχει τή δύναμη νά προ
στατεύει τ’ άνθρώπινα δικαιώματα τών
πολιτών της καί τή δημοκρατία τών
έθνών της.
Κι αυτοί οί όραματισμοί ήταν τό φυ
σικό έπακόλουθο μιάς σειράς αιώνων
άγωνίας, αιώνων πού οί πόλεμοι καί οί
δοκιμασίες έξουθένωσαν τή Γη ραιά Ή πει
ρο καί άπείλησαν σοβαρά μέ πλήρη
καταστροφή τά Έθνη της. Άπό τή μοί
ρα αύτή δέν είχε ξεφύγει ή Ελλάδα,
πού κάθε δοκιμασία τών Εύρωπαϊκών
’Εθνών έπεφύλασσε καί σ’ αύτήν τήν
άνάλογη άγωνία, μέ όλες τις θλιβερές
συνέπειες.
Ή νέα αύτή πορεία τής Ελλάδας
άπαιτεϊ πάνω άπ’ όλα αυτοσυγκέντρωση
καί συσπείρωση όλων τών δυνάμεών της
γύρω άπ’ έναν σκοπό : τήν δημιουρ
γία νέων συνθηκών στήν οίκονομικο—
κοινωνικό — πολιτιστική ζωή, δημι
ουργία πού θά μάς έπΐίρέψει όχι μόνο
νά ένταχθούμε σάν ισότιμο μέλος,
άλλά θά κερδίσει τήν έκτίμηση καί τό
σεβασμό τών άλλων έταίρων, γιά νά γίνει
ή ισοτιμία, πράξη καί δικαίωση τών Αγώνων, νά γίνει, δηλαδή, δικαιωματική
άνταμοιβή όλων τών προσπαθειών.
Ό Έλληνας πολίτης θά πρέπει πιά
νά συμβαδίζει καί νά δημιουργεί τήν
άμιλλα μέ τόν Ευρωπαίο πολίτη, νά τόν
άνταγωνίζεται είρηνικά σ’ όλους τούς
στίβους τής ζωής, πού ίσως στό μέλλον
διαμορφωθεί πάνω σέ νέες βάσεις. Θά
πρέπει νά διεκδικήσει μιά θέση πρωτο
πόρου καί συναγωνιστή κι όχι νά περιο
ριστεί στό ρόλο τοΰ ούραγού, άναζητώντας μέσα στό παρελθόν άνώφελες δικαιο
λογίες. Ή ζωή, πού ξεκινάει καί στηρί
ζεται στό παρελθόν, άναπτύσσεται μέ τή
ματιά καρφωμένη στό μέλλον καί σ’ αύτό
άναζητεί τούς δρόμους τής δημιουργίας.
Τό παρελθόν συντελεί στή διαμόρφωση
τής συνετής σκέψης καί τής υπεύθυνης
κρίσης, χωρίς όμως νά τού άνήκει ό
άγώνας τοΰ σήμερα, πού άναμφίβολα
γίνεται γιά τή δημιουργία τοΰ αύριο.
Παράλληλα, όμως, ό Έλληνας πολίτης
θά πρέπει νά φυλάξει, γιά νά έχει στό
ένεργητικό του καί στά έφόδιά του τή
τιμή τής συνετής σκέψης καί τής υπεύθυ
νης κρίσης, τόσο τήν ένότητά του μέ τις
ρίζες του, όσο καί τή συνέχεια τής κατα
γωγής καί τής παράδοσης, τόν Ε θ ν ι 
κ ό τ ο υ χ α ρ α κ τ ή ρ α , δηλαδή.
"Ισως αύτό νάναι τό πιό δύσκολο, τό
πιό εύαίσθητο σημείο τής έπαφής αύτής
τής Ελλάδας μέ τήν Εύρώπη. Καί είναι
γεγονός ότι καμμιά άπό τις χώρες τής
Ε.Ο.Κ. δέν άντιμετώπισε κι ούτε άντιμετωπίζει αύτό τό πρόβλημα σέ τόση έκταση,
άλλά καί σέ τόσο βάθος, γιατί λίγο—πολύ,
οί νοοτροπίες τών λαών αύτών, άκόμα
κι’ άν δέν συμπίπτουν, έχουν πολλά κοινά
σημεία.
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To κτίριο δπον στε
γάζεται τό Ευρω
παϊκό Δικαστήριο. Οί
διαφορές των Κρα
τών θά πάψονν πια
να επιλύονται μέ τή
δύναμη των οπλών.
Τα προβλήματα και
οί διάφορες κατα
στάσεις πού θά δημιονργοννται θά βρί
σκουν τή δίκαιη λύ
ση τους στις αίθου
σες τον Ευρωπαϊκού
Α ικαστηρίου, από
ανθρώπους
σοφούς
καί πεπειραμένους.

I
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Ό Έλληνας, όμως, δσο κι άν ψάξει
νά βρει τό ταίρι του, τόσο στον Εύρωπαϊκό χώρο, δσο καί στόν Παγκόσμιο,
δέν θά μπορέσει νά τδβρει. Ίσως νάναι
γιά τούτο αίτια, τό τόσο διαφορετικό
παρελθόν τού τόπου του, ίσως τό δτι
τό κλίμα καί ή διαμόρφωση τού έδάφους
τής χώρας του, τοϋχει σμιλεύσει ένα
χαρακτήρα πού τόν διακρίνουν κατακόρυφες κι’ άπότομες διακυμάνσεις, όξεΐες
γωνίες, άφοσίωση στό άπόλυτο, γνωρί
σματα, δηλαδή, πού δέν χαρακτηρίζουν
τούς άλλους λαούς.
Αύτός ό έθνικός χαρακτήρας πρέπει
νά διαφυλαχτεΐ, άκόμα κι αν χρειαστούν
θυσίες καί καθολικές προσπάθειες. Καί
δχι μόνο νά διαφυλαχτεΐ, άλλά καί νά
έξελιχθεΐ στά σημεία πού άποδείχθηκαν
έπιβλαβή μέχρι σήμερα. Νά άπαλειφθούν δηλαδή τά μαύρα στίγματα ή νά
μετριαστεί ή έπιρροή τους στήν πορεία
τής χώρας μελλοντικά. Τόσο οί προϋπο
θέσεις, δσο καί οί προοπτικές γι’ αύτό
υπάρχουν. Μέ μιά πιό σωστή παιδεία,
μέ μιά πιό μεγάλη ύπευθυνότητα, μέ μιά
πιό αύτόβουλη αΰτοσυγκράτηση, δλα
μπορούν νά βελτιωθούν. Οί δοκιμασίες
τού παρελθόντος μπορούν νά μάς άποκαλύψουν τή ταύτότητά μας, πού
συχνά λησμονούμε καί νά μάς όδηγήσουν
σέ λιμάνια άπάνεμα.
Ή μεγάλη ώρα τής υπογραφής τής
Συνθήκης γιά τήν ένταξη άνήκει πιά
στό παρελθόν καί μάς υπενθυμίζει μιάν
άλλη ώρα πού σέ λίγο θά ζοΰμε, δταν
μετά άπό τή σχετική προετοιμασία θάχουμε ένταχθεί όλοκληρωτικά στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα.
Όμως τί είδος θά είναι αύτή ή προε
τοιμασία;

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Μετά τήν αίτηση τής Ελλάδας γιά τήν
ένταξή της στήν Ε.Ο.Κ., ή Εύρωπαϊκή
’Επιτροπή, έπεσήμανε μέ γνωμοδότησή
της, προβλήματα πού έχουν σχέση μέ τή
χώρα μας καί τήν Κοινότητα καί πού δέν
προκύπτουν μόνο άπό τά γενικά καί είδικά οικονομικά ζητήματα, σχετικά μέ

τή διεύρυνση τής Κοινότητας, άλλά
άπό ώρισμένα εύρύτατα ζητήματα πολι
τικής καί οίκονομικής φύσεως καί κυρίως
αυτά πού σχετίζονται μέ τήν κατάσταση
στήν ’Ανατολική Μεσόγειο, δπως καί
μέ τήν προοπτική νέων διευρύνσεων
τής Κοινότητας.
’Αναφορικά μέ τά ζητήματα τής ’Ανα
τολικής Μεσογείου, πού δέν είναι άλλα,
άπό τό πρόβλημα τών διαφορών μεταξύ
Ελλάδας καί Τουρκίας, ή όποια συνδέε
ται μέ τήν Κοινότητα, μέ συμφωνία, πού
έχει έπίσης σάν καθορισμένο τελικό
άντικειμενικό σκοπό τήν πλήρη ένταξη,
ή γνώμη τής ’Επιτροπής είναι δτι ή
Εύρωπαϊκή Κοινότητα θά πρέπει νά ύποδείξει στήν Ελλάδα καί στήν Τουρκία,
τήν άνάγκη νά καταλήξουν σέ δίκαιες
καί μόνιμες λύσεις τών διαφορών πού
τις χωρίζουν.
'Ως πρός τήν έλληνική οικονομία,
τό σημερινό στάδιο άναπτύξεώς της,
περιέχει ώρισμένα διαρθρωτικά στοι
χεία πού περιορίζουν τή δυνατότητά
της νά έναρμονισθεϊ κατά τρόπο όμοιογενή μέ τις οικονομίες τών κρατών μελών.
’Ιδιαίτερα, τό σχετικά μεγάλο μέγεθος
τού άγροτικοϋ πληθυσμού, οί διαρθρώ
σεις τής έλληνικής γεωργίας καί ή σχε
τικά άσθενής βιομηχανική βάση της,
άπαιτοϋν διαρθρωτικές μεταβολές, πού
κατά τή γνωμοδότηση τής ’Επιτροπής
ένα μέρος τού κόστους αύτών τών μετα
βολών, θά χρειαστεί νά τό άναλάβει ή
Κοινότητα. Θά χρειαστούν μεταβιβάσεις
πόρων, τών όποιων τό μέγεθος είναι άνάλογο τών άπαραιτήτων χρονικών περιό
δων, πού χρειάζονται γιά τις προσαρμο
γές αύτές.
Βέβαια άπό τό 1976, έποχή πού έκδόθηκε ή γνωμοδότηση τής ’Επιτροπής,
μέχρι σήμερα, σημειώθηκαν σημαντικά
βήματα σ’ δλους τούς τομείς τής Έλλη
νικής οικονομίας, πού είχαν άποτέλεσμα
τόν περιορισμό (καί γιά μερικούς τομείς
τήν έξάλειψη) τού χάσματος πού ύπήρχε
συγκριτικά μέ τήν οίκονομία τών Κρα
τών—Μελών τής Κοινότητας.
Στό θέμα τής Γεωργίας, δπως δήλωσε
καί ό άρμόδιος Υπουργός κ. Γ. Μποΰτος, «γιά πρώτη φορά στήν ιστορία τού
Έθνους μέ τήν ένταξή μας στήν Ε.Ο.Κ.

τά γεωργικά μας προϊόντα θά κυκλοφο
ρούν άνεμπόδιστα σέ μιά άγορά 270
έκατομμυρίων άνθρώπων υψηλής κατα
ναλωτικής δαπάνης. Ταύτόχρονα, ό Έ λ 
ληνας γεωργός θά έχει τήν εύκαιρία νά
έπωφεληθεΐ—μέ τούς ίδιους άκριβώς
δρους πού Ισχύουν γιά τούς Εύρωπαίους
συναδέλφους του—άπό τήν έφαρμογή
τών κοινοτικών προγραμμάτων πού άποβλέπουν στήν αύξηση τής παραγωγικό
τητας τής γεωργίας καί στήν κοινωνική
καί πολιτιστική άνάπτυξη τών γεωργών».
’Αλλά δλα τά προβλήματα πού τότε
είχαν παρουσιαστεί, δέν θεωρήθηκαν
τόσο άπό τήν πλευρά τής Κοινότητας,
δσο καί άπό τή χώρα μας, σάν έμπόδια
στό δρόμο τής έλληνικής έντάξεως,
άλλά χρησιμέυσαν σάν κίνητρα γιά τήν
άναζήτηση λύσεων καί γιά τήν έσωτερική άνάπτυξη τής χώρας καθώς καί γιά
τήν ένίσχυση τής Κοινότητας.
Πραγματικά, στά χρόνια αύτής τής
προετοιμασίας παρατηρήθηκε μιά συνε
χής έξέλιξη τής έλληνικής οικονομίας,
πού έξαρτήθηκε άπό τή συνέχιση τής
έκβιομηχανίσεως χάρη στή δημιουργία
νέων άνταγωνιστικών βιομηχανιών, τής
πολιτικής γιά τόν έπιτυχή έκσυγχρονισμό τής γεωργίας, τήν προσπάθεια γιά
τήν έξαφάνιση τής ύποαπασχολήσεως
σ’ αύτόν τόν τομέα καί τήν βελτίωση
τού έπιπέδου ζωής τών άσχολουμένων
μ’ αύτήν. ’Επίσης άπό τή λήψη ειδικών
μέτρων γιά τήν προσέλκυση ξένων κε
φαλαίων καί τήν κινητοποίηση τής
έσωτερικής άποταμιεύσεως γιά έπενδύσεις, ώς καί άπό τήν πραγματοποίηση
φορολογικών μεταρρυθμίσεων.
Γιά τήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα Ά νθρακος καί Χάλυβος καί τό Εύρατόμ, οί
δυσκολίες ήταν άρκετά λιγότερές καί
μικρότερες, γιατί ή χώρα μας σ’ αΰτούς
τούς τομείς έχει πραγματοποιήσει ση
μαντική πρόοδο καί παρουσιάζει τάσεις
ταχείας άναπτύξεώς, ιδιαίτερα στις έξαγωγικές άγορές. ’Επίσης διαθέτει, άρκε
τά σημαντικούς έμπορεύσιμους ένεργειακούς πόρους—πετρέλαια, λιγνίτη καί
άλλο όρυκτό πλούτο—πού ή μελλοντική
τους πλήρης έκμετάλλευση θ’ άνακουφίσει
άρκετά τό έμπορικό της ισοζύγιο καί θά
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Τον πόλεμο τον
μαθαίνουν από τά
βιβλία τής ιστορίας.
Αυτό τους φθάνει.
Αυτό είναι το σύν
θημα τής άφίσσας
για τις Εκλογές του
Ευρωπαϊκού Κοινο
βουλίου στη Γαλλία.
"Ενα έλπιδοφόρο μή
νυμα για τούς νέους
πού ατενίζουν με πί
στη και αισιοδοξία
τό μέλλον στούς κόλ
πους τής 'Ενωμένης
Ευρώπης.

έξασφαλίσει τήν ραγδαία άνάπτυξη βιο
μηχανιών πού χρησιμοποιούν ένέργεια.

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Όμως μιλοϋμε γιά Ελλάδα καί τήν
ένταξή της στήν Ευρωπαϊκή Κοινότητα,
χωρίς ν’ άναφέρουμε τά Κοινοτικά της
όργανα, πού είναι τό Κ ο ι ν ο β ο ύ 
λ ι ο , τό Δ ι κ α σ τ ή ρ ι ο , τό Σ υ μβ ο ύ λ ι ο ' Υ π ο υ ρ γ ώ ν καί ή Ε 
πιτροπή,
πού έξασφαλίζουν τήν
πραγματοποίηση τού Εργου πού Εχει
άναλάβει ή Κοινότητα.
Τό Κ ο ι ν ο β ο ύ λ ι ο , άποτελοΰνταν μέχρι τής έντάξεως τής χώρας μας,
άπό 198 μέλη, πού μέχρι τις πρώτες Κοι
νοτικές Εκλογές (οί όποιες Εγιναν πρόσ
φατα στις 9 χώρες) υποδεικνύονταν άπό
τά ’Εθνικά Κοινοβούλια καί κατανέμονταν γιά κάθε Κράτος—Μέλος, ώς έξής:
Γερμανία, Γαλλία, ’Ιταλία, Ηνωμένο
Βασίλειο άπό 36. Βέλγιο καί 'Ολλανδία
άπό 14. Δανία καί ’Ιρλανδία άπό 10.
Λουξεμβούργο 6. Στή Σύνοδο Υπουργών
’Εξωτερικών, πού Εγινε στις 6-11-1978,
άποφασίστηκε ή διεύρυνση τού Κοινο
βουλίου, μέ τήν ένταξη τής χώρας μας,
άπό 198 μέλη σέ 222, πράγμα πού σημαί
νει ότι ή χώρα μας θά άντιπροσωπεύεται
άπό 24 βουλευτές.
Τό Δ ι κ α σ τ ή ρ ι ο ,
μέχρι πριν
λίγο άποτελούνταν άπό 9 δικαστές μέ Εξα
ετή θητεία, οί όποιοι υποδεικνύονταν
κατόπιν κοινής συμφωνίας των Κυβερ
νήσεων. ’Εξασφαλίζει τό σεβασμό τού
δικαίου κατά τήν Εφαρμογή τών Συνθη
κών. Βοηθείται άπό τέσσερις γενικούς
είσαγγελεΐς. Μέ τήν Ενταξη τής χώρας
μας, όπως άποφασίστηκε στήν παραπάνω
Σύνοδο Υπουργών ’Εξωτερικών, στό
Εύρωπαϊκό Δικαστήριο θά συμπεριληφθεΐ καί ένας Έλληνας Δικαστής. Έτσι
τό Δικαστήριο θ’ άποτελεϊται άπό 10
δικαστές.
Τό Σ υ μ β ο ύ λ ι ο ' Υ π ο υ ρ γ ώ ν
άπαρτίζεται άπό άντιπροσώπους τών
Κυβερνήσεων τών Κρατών—μελών. Κά

θε Κυβέρνηση άντιπροσωπεύεται σ’ αύτό
άπό ένα μέλος της, ή σύνθεση όμως τού
Συμβουλίου μπορεί νά ποικίλλει, άνάλογα μέ τά συζητούμενα θέματα. ”Αν καί
ό 'Υπουργός ’Εξωτερικών θεωρείται,
κατά κάποιο τρόπο, σάν ό «κύριος» άντιπρόσωπος τής χώρας του στό Συμβούλιο,
όμως οί Υπουργοί Γεωργίας, Μεταφο
ρών, Οικονομικών, Βιομηχανίας κ.λ.π.,
συμμετέχουν συχνά στις συνεδριάσεις
τού Συμβουλίου, είτε μόνοι, είτε μαζί μέ
τόν 'Υπουργό Εξωτερικών. Κατά τήν
«Διάσκεψη Κορυφής» τού Δεκεμβρίου
τού 1974, οί ’Αρχηγοί Κυβερνήσεων
συμφώνησαν νά συνέρχονται τούλάχιστον τρεις φορές τόν χρόνο, τόσο σάν
Συμβούλιο τής Κοινότητας, γιά νά συζη
τούν προβλήματα της, όσο καί στά
πλαίσια τής πολιτικής συνεργασίας.Οί
συσκέψεις αύτές λέγονται σύνοδοι τού
Εύρωπαϊκοΰ Συμβουλίου. Καθήκοντα
Προέδρου τού Συμβουλίου 'Υπουργών
άσκεί, μέ τή σειρά, κάθε μέλος του γιά
έξη μήνες. Ό ύπολογισμός τής ένισχυμένης πλειοψηφίας γίνεται μέ τήν έξής
άναλογία γιά κάθε χώρα σέ σύνολο 63
ψήφων. Γερμανία, Γαλλία, ’Ιταλία, Ηνω
μένο Βασίλειο, άνά 10. Βέλγιο, 'Ολλαν
δία καί Ελλάδα άνά 5. Δανία, ’Ιρλανδία,
άνά 3 καί Λουξεμβούργο 2. Γιά τήν Εξα
σφάλιση τής ένισχυμένης πλειοψηφίας,
άπαιτοΰνται 45 ψήφοι.
Τό Συμβούλιο βοηθείται στό έργο του
άπό τήν «’Επιτροπή τών Μονίμων ’Αντι
προσώπων» κι’ άπό πολλές όμάδες Εμπει
ρογνωμόνων. Άποτελουμένη άπό τούς
Μονίμους ’Αντιπροσώπους (πρεσβευτές)
τών Κρατών—μελών στήν Ε.Ο.Κ., ή
’Επιτροπή αύτή, διαδραμάτισε άπό τό
1958 σημαντικό ρόλο κατά τήν Εφαρμογή
τών Συνθηκών τής Ε.Ο.Κ. καί τού Εύράτόμ (ή Ε.Κ.Α.Χ. δέν είχε παρόμοια ’Επι
τροπή). Ή Συνθήκη συγχωνεύσεως Επι
κύρωσε τήν ύπαρξή της καί Επιβεβαίωσε
τήν Εντολή της, πού συνίσταται στήν
προετοιμασία τών συζητήσεων τού
Συμβουλίου.
Ή Ε π ι τ ρ ο π ή , άποτελεϊται μετά
τήν είσοδο τής χώρας μας στήν Κοινό
τητα) άπό 14 μέλη πού όρίζονται κατόπιν
κοινής συμφωνίας τών Κυβερνήσεων.

Καθ’ όλη τή διάρκεια τής Εντολής τους,
τά μέλη τής ’Επιτροπής όφείλουν νά
Ενεργούν μέ πλήρη άνεξαρτησία, τόσο
έναντι τών Κυβερνήσεων, όσο καί έναντι
τού Συμβουλίου, τό όποιο δέν μπορεί νά
τούς άφαιρέσει τήν Εντολή τους. Μόνο
τό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ύστερα άπό
σχετική πρόταση μομφής, μπορεί νά
προκαλέσει τήν αύτόματη παραίτηση
τής Επιτροπής.
Τό Συμβούλιο Υπουργών καί ή ’Επι
τροπή βοηθοΰνται άπό τήν Ο ι κ ο ν ο 
μ ι κ ή καί Κ ο ι ν ω ν ι κ ή Ε π ι 
τ ρ ο π ή , γιά θέματα πού άφοροΰν
τήν Κοινή ’Αγορά καί τό Εύρατόμ. Αύτή
ή Επιτροπή άποτελεϊται άπό άντιπροσώπους διαφόρων Ενδιαφερομένων τάξεων
τής οικονομικής καί κοινωνικής ζωής
καί ή γνώμη της πρέπει νά ζητείται υπο
χρεωτικά πριν άπό τήν λήψη μεγάλου
άριθμοΰ Αποφάσεων. Μπορεί Επίσης νά
γνωμοδοτεϊ μέ δική της πρωτοβουλία.
Γιά τις ύποθέσεις τής Ε.Κ.Α.Χ. ή ’Επι
τροπή βοηθείται άπό μιά άλλη Επιτροπή,
τή Σ υ μ β ο ύ λ ε υ τ ι κ ή , πού άποτελείται άπό Εκπροσώπους τών παραγωγών,
τών καταναλωτών καί τών Επιχειρήσεων
τού "Ανθρακος καί τού Χάλυβος. Ή
Συμβουλευτική αύτή ’Επιτροπή, τής ό
ποιας ζητείται υποχρεωτικά ή γνώμη πά
νω σέ μεγάλο άριθμό άποφάσεων, μπορεί
Επίσης, μέ δική της πρωτοβουλία, νά
γνωμοδοτεϊ. Ή χώρα μας άντιπροσωπεύεται στήν Οικονομική καί Κοινωνική
καί ’Επιτροπή άπό 12 Έλληνες Εκπρο
σώπους τών παραγωγικών της τάξεων.
Ίσως μιά άλλη φορά μάς δοθεί ή δυνα
τότητα νά άναπτύξουμε τις άρμοδιότητες
τών όργάνων αύτών τής Κοινότητας.
Άνακεφαλαιώνοντας μπορούμε νά ποΰμέ ότι γιά τήν Ελλάδα ξημερώνει μιά
νέα Εποχή προόδου καί άναπτύξεως, μιά
Εποχή πού ίσως τής δώσει τή δυνατότητα
νά διεκδικήσει δ,τι τής άνήκει μέσα στόν
παγκόσμιο χώρο καί άποδειχθεί, γιά
μιά άκόμα φορά, πρωτόπορη στούς τομείς
πού κρατούν τ’ όνομά της στενά δεμένο
μέ τόν πολιτισμό τού άνθρώπου.
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Μ α ρ κ α ν τ ώ ν η , ’ Ε κτάκτου ’ Ε ν τετα λμ έν ο υ Κ α θ η γη το ΰ Π α ιδ α γ ω γ ικ ή ς
τή ς Φ ιλ ο σ ο φ ική ς Σ χ ο λ ή ς τοΰ Π α νεπ ισ τη μ ίο υ ’Α θηνώ ν.

Έ νταξις εις την Εθνικήν
'Ομάδα
Τό ’Έθνος υπό την σημερινήν
εν Όΐαν είναι δημιούργημα των νεωτέρων χρόνων. Βεβαίους ούτε ό
μεσαίων οντε ή άρχαιότης ήγνόονν
παντελώς τό ’Έθνος. ’Ή δη εις την
Ελληνικήν αρχαιότητα μολονότι δεν
άπαντα, ό όρος ”Ε θ ν ο ς υπό τήν
σημερινήν έννοιαν, εν τοντοις άπαν
τά παρ’ αντοΐς ή εθνική σννείδησις, πράγμα τό όποιον διαφαίνεται
εις άλλας παρεμφερείς ονομασίας:
τό «Ελληνικόν Γένος» (Πλάτωνος
Πολιτεία), ή «Κοινή Ε λλάς» ( Ευ
ριπίδης) κ. α. Κατ’ εξοχήν άνεπτυγμένην εύρίσκομεν τήν συνείδηση
περί έθνικής ένότητος εις τό Βυζάν
τιον. ’Αναγνωρίζεται δε άκριβώς
ώς έκφρασις τής συνειδήσεως τού
της ή χρήσις τής φράσεως «Θεόσωστος Βασιλ.εία των Ρωμαίων». Ε ί
ναι δε αξιον ιδιαιτέρας έξάρσεως τό
γεγονός, δτι ή ’Εθνική συνείδησις
τών 'Ελλήνων έρριζώθη καί άνεπτύχθη εις περίοδον, κατά τήν όποιαν

τό «Ελληνικόν Γένος» έδούλ.ευεν
υπό τους Τούρκους. 'Οπωσδήποτε
ή συγκρότησις εις ’Έθνος υπό τήν
σημερινήν έννοιαν είναι προϊόν τών
δύο τελ,ευταίων αιώνων. ’Ανάγε
ται μάλ.ιστα ή γένεσις τοΰ δρου
"Εθνος (N A TIO N ) εις τούς χρό
νους τής Γαλλ.ικής έπαναστάσεως,
οπότε προσλαμβάνει διά πρώτην
φοράν τήν σημασίαν τής «ψυχοπνευματικής ένότητος» ενός λ.αοϋ
έπιδιάικοντος κοινούς σκοπούς ( Σπετσιέρης). ’Εξ έπόψεως ιστορικής —
κοινωνιολογικής τό ’Έθνος είναι
προϊόν μακριάν διαδικασιών όμαδικεύσεως άτόμων έχόντων πλ.εϊστα
κοινά στοιχεία, οίον ή κοινή κατα
γωγή, ο κοινός πολιτισμός, ή κοινή
θρησκεία, ή κοινή γλ.ώσσα, αί κοιναι παραδόσεις, αί κοιναί επιδιώ
ξεις κ.λ.π. Τοΰ ”Εθνους προηγήθη
ή συγκρότ ησις τών άνθρώπων άρχικ.ώς μεν εις οικογένειας καί εις γένη
ή πάτριάς, τ. έ. συνδέσμους πλ.ειόv o j v οικογενειών, άκολ.ούθονς δε εις
φατρίας ή φαρτρίας, τ. έ. συν
δέσμους επί μέρους γενών με κοι
νήν καταγωγήν, τέλ.ος δε εις φυλάς,

τάς όποιας συνέπηξαν πλείονες φρατρίαι όμοϋ, εκ τής ένώσεως δε
πλειόνων φυλ.ών όμοϋ έγεννήθη ό
λαός έν τή έννοια τής εύρείας όμάδος άτόμων, έχούσης αντάρκειαν
καί κοινότητα τρόπων καί σκοπών,
ζωής καί δράσεοος. Θεωρείται μά
λιστα, δτι ή ιστορική περίοδος μιάς
άνθροεπίνης όμάδος άρχεται κυρίως
είπεϊν, άφ’ ής αυτή άπετέλεσε λαόν.
Είναι εύνόητον, δτι υπό τήν έν
νοιαν ταύτην 6 λ.αός συνδέεται με
ένα ώρισμένον πολιτισμόν, τ. έ.
ώρισμένον σύστημα ζωής καί δρά
σει»ς, έν τή έννοια δε ταύτη άναφέρεται «Αυδών λ.αός» καί «Φρνγών λ.αός» καί Αεώς Περσικός»
( Αισχύλος) κ. ά. Κατά ταΰτα παρατηρεϊται συνεχής όμαδίκευσις τών
ανθρώπων άπό έλ.άσσονας εις μείζονας ομάδας, άπό οικογενειών εις
γένη καί εις φυλάς καί τέλος εις
λ.αόν. Εις ”Εθνος προάγεται ό λαός
μετά μακροχρόνιον πραγμάτωσιν τών
ιδίων αύτοϋ φνλ,ετικών καταβολ.ών υπό παντοίας ιστορικός —πολι
τιστικός συνθήκας, οπότε αναπτύσ
σεται ίδιάζον ισχυρόν συναίσθημα
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Ή νέα αίθουσα συνεδριάσεων
τον Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις
Βρυξέλλες. Μια υπερεθνική κοι
νότητα αίτημα και πόθος τών
Ευρωπαϊκών Λαών ολόκληρους αι
ώνες αρχίζει νά γίνεται πραγματι
κότητα. Ή ενωμένη Ευρώπη δεν
θά αργήσει νά φανεί στον ορίζοντα
τής ιστορίας.

κοινότητος μεταξύ τών άνηκόντων
εις την αυτήν εύρυτέραν ομάδα. Κα
τά ταϋτα ουσιώδη ειδοποιόν διαφο
ράν μεταξύ λαοϋ και ’Έθνους συνιστά το ισχυρόν τούτο συναίσθημα
κοινότητος:
κοινότητος προελεύσεως, κοινότητος αγώνων, κοινότητος τρόπων, κοινότητος θρησκεί
ας, κοινότητος γλώσσης κλπ., ακρι
βώς δε ή βίωαις τού συναισθήματος
τούτον σννιστα την έθνικήν συνείδησιν. Δεν είναι αυτονόητον δτι πας
άνήκων εις ώρισμένην έθνικήν ομά
δα γενναται μετά τής εθνικής αυ
τού συνειδήσεως. Ή γένεσις καί ή
άνάπτυξις εθνικής συνειδήσεως είναι
προϊόν συστηματικής μορφώσεως
καί άσκήσεως. 'Ή δη εις τάς ημέρας
μας έκ παραλλήλου προς την έθιικήν συνείδησιν εμφανίζεται ώς προάγγελος περαιτέρω άναπτύξεως τού
έθνους εις υπερεθνικήν κοινότητα

έν Ιδιάζον συναίσθημα τού άνήκειν
εις εύρυτέραν ένωσιν εθνών με πολλάς διαφοράς μεταξύ των. Μολ.ονότι είναι είσέτι λίαν ενωρίς νά γί
νεται λόγος περί υπερεθνικής συνειδήσεως, δεν είναι ακαιρον νά μελετώνται αί επιπτώσεις έξ ένδεχομένης έντάξεως ενός έθνους εις μίαν
εύρυτέραν ένωσιν εθνών, είδικώτερον τής Ελλάδος εις τήν ευρωπαϊ
κήν κοινότητα, δλως δέ ιδιαιτέρως
αί επιπτώσεις τής περαιτέρω άνα
πτύξεως μιας υπερεθνικής συνειδήσεως επί τήν έθνικήν συνείδησιν.
’Οπωσδήποτε, οίαιδήποτε καί αν
είναι αί επιπτώσεις αύται, ουσιώδης
δρος έπιβιώσεως ενός έθνους είναι
ή ϋπαρξις ίσχυρας εθνικής συνειδήσεως εις τά μέλη αυτού. ’Ά νευ δέ
αυτής δεν είναι δυνατόν νά γίνεται
λόγος περί πολιτών ενός έθνους
άνηκόντων εις τήν αυτήν έθνικήν
κοινότητα, άλλά περί τυχαίας συνυπάρξεως άτόμων, εις τά όποια έλλείπουν ή είναι δυνατόν νά ελλεί
πουν τά ουσιώδη στοιχεία, τά όποια
αυνιστούν τό έθνος. Ή έθνική συνείδησις είναι ό συνεκτικός πυρήν τής
έθνικής όμάδος, άνευ δέ αυτού δέν
νοείται έθνος. Κατά ταϋτα είναι
πρόδηλων, δτι προϊοϋσα έξασθένησις τής έθνικής συνειδήσεως συνε
πάγεται έξασθένησιν αυτής τής ύποστάσεως τού ’Έθνους. ’Εντεύθεν δέ
έξηγεϊται, διατί υπό τών έχθρών
μέν τού έθνους άποσκοπεϊται ή
άμεσος ή έμμεσος έξασθένησις τής
έθνικής συνειδήσεως, ύπό τών έχόντων δέ τάς εύθύνας τής έπιβιώσεως
καί περαιτέρω άναπτύξεως αυτού
ή πάση θυσία ένίσχυσις αυτής. Κα
τά ταϋτα ώς άπώτερος σκοπός τής
έθνικής παιδείας, εύλόγως, τίθεται
ή κατάλληλος ένταξις τών νεαριον
άτόμων εις τήν έθνικήν όμάδα. Τό
άτομον άμα τή γεννήσει του αυτο
μάτως εντάσσεται καί άνήκει εις
τήν οικογένειαν, αυτομάτως δέ έν
ταυτώ εντάσσεται καί άνήκει εις
τήν εύρυτέραν έθνικήν κοινότητα.
Έ ν τή έννοια ταύτη παν άτομον εί
ναι ήδη άμα τή γεννήσει του μέλος
καί τής οικογένειας καί τού έθνους.
Προϊούσης τής ηλικίας τό άτομον
συμμορφοϋται προς τάς άρχάς καί
τάς άξιώσεις τής οικογένειας. Εις
τούτο, ώς είκός, συνεργούν τά μεγα
λύτερα μέλη τής οικογένειας, κυ
ρίως δέ οί γονείς. Παραλλήλως προς
τήν συμμόρφωσιν ταύτην πραγματο
ποιείται ή ένταξις τού άτόμου εις τήν
εύρυτέραν έθνικήν όμάδα. Ή ένταξις αϋτη έπιτελεϊται δι επί μέρους
φορέων τής έθνικής συνειδήσεως.
Είναι δέ ούτοι ή οικογένεια, ή έκ-

κλ.ησία, τό σχολεϊον, παντοϊοι έθνικοί θεσμοί καί ιδρύματα, έθνικαί
έορταί καί τελεταί καί σύμβολα
κ.τ.λ. ’Αναλυτικώτερον ό ρόλος έκα
στου τών παραγόντων τούτων κατά
τήν ένταξιν τού άτόμου εις τήν έθνι
κήν όμάδα διαγράφεται ώς άκολούθως:
α . Ή οικογένεια: Ή οικογένεια
δέν είναι άνεξάρτητος, αύτοτελής
κοινωνική όμάς, άλλά νοείται έν
συνεχεϊ άναφορά καί άλ.ληλεπιδράσει προς δεδομένην έθνικήν ολό
τητα. Εύλόγως λοιπόν ούδεμία κοι
νωνιολογική έρευνα περί οικογέ
νειας είναι δυνατόν νά άγνοή τήν
έσωτερικήν σύνδεσιν οικογένειας καί
έθνους. ’Ιδιαιτέρως έν Έλλάδι, κατά
παράδοσιν, ή οικογένεια νοείται ώς
έργαστήριον, δπου χαλκεύεται ή
έθνική συνείδησις. Διά τούτο αί τΰχαι τού έθνους είχον άμεσον άπι’]χησιν εις τήν ζωήν τής οικογένειας
καί άντιστρόφως ό τρόπος, καθ’ δν
πραγματοϋται ό οικογενειακός θε
σμός, άσκεϊ έπίδρασιν έπί τήν δλην
έμφάνισιν ενός έθνους. ’Επικινδύ
νους ηύξημένος άριθμός διαλελυμένων οικογενειών είναι έκφρασις
άνησυχητική διά τήν τύχην τού
έθνους έν τώ συνόλω του, ένώ χαλάρωσις τής έθνικής ένότητος καί
συνειδήσεως άπηχεϊται άμέσως διά
φαινομένων διαλυτικών έντός τής
οικογένειας. Δέν είναι τυχαϊον, δτι
εις μίαν έποχήν, δπου ό διά τών
δπλων πόλεμος περιορίζεται, είναι
δυνατόν νά όργανοϋται έμμεσος κατάλυσις ενός ’Έθνους διά τής βα
θμιαίας έξασθενήσεως τού οικογε
νειακού θεσμού, διότι έξασθένησις
ή κατάλυσις τής οικογένειας ίσοδυναμεϊ προς κατάργησιν τών έργαστηρίων έθνικής συνειδήσεως, καί
οϋτω τό ’Έθνος καθίσταται εύάλωτον. ’Εντεύθεν συνάγεται, δτι άνήκει εις τήν άποστολήν παντός φορέως κρατικής έξουσίας καί ή προσ
πάθεια προς διατήρησιν καί άνύψωσιν τού οικογενειακού θεσμού.
’Εντός τών πλαισίων τής οικο
γένειας άσκειται ύπό τών γονέων
έθνική άγωγή διά τής βαθμιαίας
εισαγωγής τής νεωτέρας γενεάς εις
βασικός έθνικάς ιδέας, άξίας καί
σύμβολα. ’Εξαίρετον ευκαιρίαν διά
συστηματικήν ένταξιν τών νεωτέρων εις τά έθνικά Ιδεώδη τής φυλής
συνιστούν αί έθνικαί έορταί καί λοι
ποί έόρτιοι έκδηλώσεις εις μνήμην
μεγάλων τού έθνους μαρτύρων καί
ηρώων. Κατ’ αύτάς πρόσωπα καί
ίδέαι άποβαίνουν πρόσωπα μιμήσεως καί κίνητρα συμπεριφοράς τών
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To κτίριο τής Ε.Ο.Κ. στις Βρυξέλλες. Ή αρχική οικονομική ένωση ώρισμένων
ευρωπαϊκών κρατών δημιούργησε τον πυρήνα για τήν δημιουργία μιας μεγάλης
υπερεθνικής κοινότητας, τής ενωμένης Ευρώπης.

εθνικών ατόμων. Οντω επέρχεται
βαθμηδόν ταύτισις των πολιτών προς
τήν εθνικήν ομάδα.
β . ’Εκκλησία : Ενωρίς εντάσσεται
τό ατομον εις τήν θρησκευτικήν κοι
νότητα, τήν εκκλησίαν, τό ειδικόν
θρησκευτικόν δόγμα κ.λ.π. Παρ’
ήμ ιν τούτο επισυμβαίνει διά τοϋ ιε
ρόν βαπτίσματος. 'Ο άνάδοχος (νουνός) δεν είναι εν τυχαιον πρόσωπον,
άλλ’ ό χειραγωγός, ο μνών αυτόν
εις τήν κατά Χριστόν ζωήν. 'Η ’Εκ
κλησία διά τών μυστηρίων αυτής,
τών παντοίων συμβόλων καί ιεροτε
λεστιών καί τελετών καί εορτών
παρέχει τάς δυνατότητας έντάξεως
τοϋ ατόμου ( ενορίτου) εις τήν θρη
σκευτικήν κοινότητα. Μάρτυρες, "Α
γιοι κ.λ.π. αποβαίνουν πρόσωπα προς
μίμησιν ή οπωσδήποτε άσκοϋν ση
μαντικήν έπίδρασιν επί τήν συμπε
ριφοράν τών πιστών. Τά Κατηχη
τικά Σχολεία, τό θειον Κήρυγμα,
αί Θρησκευτικοί οργανώσεις, τά
θρησκευτικά έντυπα καί παντοίαι
άλλαι εκδηλώσεις θρησκευτικού χα
ρακτήρας διανοίγουν τάς οδούς έντά
ξεως καί έμβιώσεως τών πιστών
συμφώνως προς τάς θεμελιώδεις άρχάς, δόγματα, κανόνας τής εκκλη
σίας .'Η ένταξις εις τήν ’Εκκλησίαν
αντιστοιχούσα εις βαθύτερον αίτη
μα τής ψυχής καί άποβλέπουσα εις
398

τήν Ικανοποίησιν τής μεταφυσικής
ανάγκης τοϋ ανθρώπου άποδεικνύεται άναγκαιοτάτη. Ή ’Εκκλησία
έχαρακτηρίσθη ώς μέγας παιδαγω
γός τών εθνών έπιδιώκουσα νά καλνπτη τό σύνολον τής εν κοινωνία
ζωής τοϋ ανθρώπου. ΓΥπό τήν ασκη
τικήν μορφήν παρέχει ή ’Εκκλησία
τήν δυνατότητα εις ώρισμένα άτομα
νά άφοσιωθοϋν εις τήν αποκλειστι
κήν θεραπείαν τοϋ θείου, αλλά κατ’
εξοχήν εις δυσχερείς διά τό έθνος
περιστάσεις ή εκκλησία ώς θεσμός
μή καταλυόμενος διά τής εχθρικής
άλώσεως συμβάλλει ένεργώς εις τήν
διάσωαιν τής εθνικής ένότητος άποβαίνουσα ουτω ακατάλυτος ασφα
λής παρακαταθήκη τών εθνικών πε
πρωμένων. Χαρακτηριστικά παραραδείγματα σννιατοϋν τό ελληνικόν
έθνος, τό όποιον κατά τήν περίοδον
τοϋ μακροχρονίου τουρκικού ζυγοϋ
διετηρήθη κυρίως διά τών εκπρο
σώπων τής Εκκλησίας καί τό ιου
δαϊκόν έθνος, τό όποιον μετά μά
κρους αιώνας περιπλανήσεων ήδυνήθη νά έπανεύρη τήν εθνικήν ενότητα
καί νά σνμπήξη τό σημερινόν ίσραηλιτικόν έθνος. Ουτω ή εκκλησία
συμβάλλει ένεργώς εις τήν έμπέδωαιν καί διατήρησιν τής έθνικής συνειδήσεως, ένταξις δε τών πιστών εις
αυτήν σημαίνει συγχρόνως καί ένταξιν αυτών εις τήν έθνικήν κοινότητα.

γ . Τό Σχολείον : Κατ’ έξοχήν
τό Σχολεϊον, ιδιαιτέρως δέ τό κα
λού)μεν ον Δημοτικόν, αλλά καί τά
πάσης φύσεως σχολεία μέσης έκπαιδεύσεως, μάλιστα δέ τά Γυμνάσια
καί τά Λύκεια, συμβάλλουν έργω
καί λόγω εις τήν άνάπτυξιν καί
στερέωσιν τής έθνικής συνειδήσεως.
"Οσον ουδέν άλλο καθίδρυμα κρα
τικόν, τό Σχολεϊον προσδιορίζει τά
πλαίσια τής έθνικής ζωής καί δράσεως, προβάλλει ακατάλυτους «οδη
γητικός εικόνας» τοϋ έθνους, ανα
λύει τήν ιδέαν τοϋ έθνους, θέτει βαθέως εις τάς τρυφερός ψυχάς τών
τροφίμων του τά αθάνατα έθνικά
πρότυπα καί ιδανικά, τούς σκοπούς
τοϋ "Εθνους, διασώζει ζωηρόν τον
έθνικόν παλμόν καί διατηρεί έν
ένεργεία τά κίνητρα προς έθνικήν
ζωήν καί δρδσιν. Εντεύθεν συν
άγεται, διατί τοϋ Σχολείου ό σκοπός
είναι κατ’ έξοχήν έθνικός. Οιαδήποτε δέ προσπάθεια προς άμεσον ή
έμμεσον έξασθένησιν τοϋ έθνικοϋ
τόνου έν τω σχολείο) έχει άμεσον
δυσμενή αντίκτυπον οχι τόσον διά
τό σχολεϊον αυτό καθ' έαυτό, αλλά
διά τό "Εθνος. Διά τών έπί μέρους
μαθημάτων, ιδιαιτέρως δέ δι ώρι
σμένων έξ αυτών, προάγει τό Σχολεϊον τούς τροφίμους του οχι μόνον
έξ έπόψεως γνώσεων, αλλά καί κυ
ρίως έξ έπόψεως έθνικής. Οϋτω διά
τοϋ μαθήματος τών Νέων 'Ελληνι
κών άποκαθαίρει τήν έθνικήν γλώσ
σαν καί προσδιορίζει τούς διά τών
αιώνων διαμορφωθέντας γνησίους
’Ελληνικούς τύπους τής έν χρήσει
γραπτής καί όμιλουμένης γλώσσης.
Τό ίσχϋον πολίτευμα τής Χώρας καί
ή πνευματική άνέλιξις τοϋ "Εθνους
εύρίακονται έν στενοτάτη συναφεία
προς τό έν χρήσει γλωσσικόν οργανον. Ύπεστηρίχθη ούχί άτόπως, δτι
τό κύρος τών αξιωμάτων καί αυτή
ακόμη ή έθνική ασφάλεια έν εύρυτέρα έννοια διατρέχουν τον κίν
δυνον χαλαρώσεως καί διαλύσ,εως
δταν καί τό έν χρήσει γλωσσικόν
δργανον τοϋ έθνους νφίσταται τήν
διαλυτικήν έπίδρασιν ατόμων αμφι
βόλου έθνικής συνειδήσεως. Διά τοϋ
μαθήματος τών Θρησκευτικών έπιχειρεϊται ή βαθμιαία συστηματική
ένταξις τοϋ νεαρού ατόμου εις τήν
έκκλησίαν. Διά τών ’Αρχαίων 'Ε λ
ληνικών καί καθόλου τής 'Ελληνι
κής 'Ιστορίας σκοπείται ή σύνδεσις
τής νεωτέρας μετά τής αρχαίας ’Ε λ
λάδος καί ή στερέωσις τής πεποιθήσεως περί τής συνεχείας τοϋ ΓΕλλη
νικού Πολιτισμού, κ.λ.π.

συνείδησις, εφ’ δσον ταύτα συνάδουν κατά τά κύρια προς τά θεμε
Ή άνθρωπότης εις τάς ημέρας λιώδη ημών ιδανικά. Δ ι ημάς τούς
μας τείνει ύπερβαίνουσα τά εθνικά "Ελληνας άλλωστε τούτο έχει ίδιάδρια νά συνασπίζεται εις ενώσεις, ζουσαν κατ’ εξοχήν ευνοούσαν τήν
κατ’ αρχήν μετ άλλων εθνών κατά εθνικήν μας ύπόστασιν, σημασίαν,
πολλά και κύρια ομοιογενών. Βασι- διότι κατά πανανθρωπίνην άναγνώκα'ι προϋποθέσεις τοιούτων ενώσεων ρισιν ή 'Ελλάς προσέφερεν τάς πνευ
άποδεικνύονται κατά πρώτον μεν ματικός προϋποθέσεις θεμελιώσεως
λόγον ή ιδεολογία και το θρήσκευμα τού πανανθρώπινου πολιτισμού. Μά
το επίπεδον οικονομικής — τεχνι λιστα δέ εις πρόσφατα συνέδρια διά
κής άναπτύξεως, μετ’ αυτά δέ ή τήν Ευρωπαϊκήν "Ενωσιν αναγνω
γλώσσα, ή γεωγραφική θέσις, αί ρίζονται βασικοί ίδέαι τού Δυτικού
προκύπτουσαι γενικώτεραι διεθνείς κόσμου ώς ή έννοια τής ελευθερίας,
πολ.ιτικα'ι και κοινωνικαί μεταβολαί, ό ελεύθερος διάλ.ογος προς άνίχνευοι διαγραφόμενοι πρόσκαιροι ή μο- σιν τής άλ.ηθείας, ή υπεροχή τών
νιμώτεροι κίνδυνοι, θέτοντες αμέσως άγράφων νόμων κ. ά. τ. αί όποϊαι
ή εμμέσως εις κίνδυνον την ιδίαν έγεννέ]θησαν διά πρώτην φοράν επί
εθνικήν ασφάλειαν. Ή ένωσις πλειό- Ελληνικού εδάφους υπό Έλ.λήνων,
νων εθνών εις μίαν υπερεθνικήν ώς ισχυρά θεμέλια προς θεμελίωσιν
κοινότητα, ώς π.χ. ή προπαρασκεύα τής Ευρωπαϊκής κοινότητος.
Έ ν τούτοις έκ τής επαφής τών
ζαμένη από ετών ήδη Ευρωπαϊκή,
'Ελλήνων,
ώς φορέων τού κατά παεις τήν όποιαν τά έπ'ι μέρους έθνη
θά εξακολουθούν νά διατηρούν κατά ράδοσιν Ελληνικού πολιτισμού καί
τά βασικά τήν αυτοτέλειά των, τής 'Ελληνοχριστιανικής παραδόεμπλέκει πλεϊστα δσα προβλήματα σεως, μετά τών φορέων άλλων εθνι
εξ έπόψεως κοινωνικής — ψυχολο κών πολιτισμών — άφού ή επαφή
γικής, τά όποια ενδιαφέρουν κατ’ τών πολιτισμών γίνεται διά τών
εμψύχων φορέων αυτών —θά τεθή
εξοχήν ημάς τούς "Ελληνας. Ή
Ε λλάς παρά τήν μακραίωνα ένδο εις κίνησιν ή διαδικασία τής συν ανξον ιστορίαν και τήν μοναδικήν τήσεως, τής προσαρμογής καί οίσυμβολήν της, εις τήν προαγωγήν κειώσεως τού ξένου στοιχείου. Κατ
τού πολιτισμού τής άνθρωπότητος, αυτήν δέ θά συναντήσωμεν συχνά
υστερούσα σήμερον έναντι άλλων έκδήλως ή λεληθότως συμπτώματα
εθνών εκ λόγου τεχνικών — οικο καταπληξίας fSHOCK) καί συγνομικών μέσων καί δυνατοτήτων κρούσεως καί συγχύσεως καί διαύπόκειται εις τον κίνδυνον τής βα λύσεως τής όλοκληρώσεως τών ψυ
θμιαίας άπορροφήσεώς της υπό τών χοσωματικών λειτουργιών καί αμφι
μεγάλων εθνών τής Ευρώπης ή θυμίας καί άποδιοργανώσεως τής
οπωσδήποτε τής νοθεύσεως τού πο προσωπικότητος. 'Ο υπεύθυνος έν
λιτισμού της. Προς τούτο έξαίρεται προκειμένη) κρατικός λειτουργός καί
περισσότερον από κάθε άλλην φοράν κυρίως δ έχων ειδικήν ευθύνην διά
σήμερον ή ανάγκη έπαγρυπνήοεως τήν τύχην τού ’Έθνους καί τών πο
δχι άπλώς προς διατήρησιν δσον λιτών του ονκ ολίγον δέ τά υπό
τό δυνατόν καθαρώτερον τού ελλη τής πολιτείας διορισμένα διά τήν
νικού — χριστιανικού — πολιτισμού φύλαξιν τής ασφαλείας καί τής τάδπως διά τών αιώνων συνεκράθη ξεως τού έθνους όργανα δέν επι
επί τού ελληνικού χώρου, άλλ’ έτι τρέπεται νά άγνοούν, δτι παρά τήν
περαιτέρω τής άναδείξεως τής 'Ελ παροδικότητα τών συμπτωμάτων
λάδος έκ νέου ώς πρωτοπόρου τής τούτων εις περιπτώσεις υγιών προ
οικουμένης, αφού, τό κυριώτερον, σωπικοτήτων, ένδέχετ αι ό εντυ
υπάρχουν προς τούτο αί φυσικοί πωσιασμός έκ τής τεχνικής άνωκαταβολαί μεγαλονοίας καί ζωτι τερότητος τού ξένου πολιτισμού καί
κότητας καί δυνάμεως πνευματικής. τής ένδεχομένης υπεροχής ώρισμένων θεσμών καί ιδρυμάτων αυτού
Κατά πρώτον είναι ανάγκη νά ιδία δσον αφορά εις τήν όργάνωσιν
όργαιωθή συστηματικώς ή τακτική καί τον προγραμματισμόν, νά παέπαγρυπνήσεως εν συνδυασμώ προς ραμείνη με αποτέλεσμα νά δημιονρδιενρυνσιν τών εθνικών οριζόντων, γή διεσπασμένα, νευρωτικά πρό
ώστε νά καθίσταται δυνατή ή υπό σωπα, ανίκανα νά πράττουν δτι
εθνικόν πρίσμα ελευθέρα έποπτεία δήποτε δημιουργικούς, επικίνδυνα
τών άγαθών άλλων εθνικών κοινο δι αυτήν τήν ασφάλειαν τού "Ε
τήτων. Είναι δυνατόν νά γινώμεθα θνους άτομα. Είναι στοιχειώδες
φορείς πανανθρώπινων Ιδανικών χω καθήκον τών έχόντων έξουσίαι νά
ρίς νά παραβιάζεται ή εθνικέ] μας υποβοηθούν εις τήν ταχυτέραν ώρί-

Ai 'Υπερεθνικοί Κοινότητες

μασιν τών προσωπικοτήτων τού
μέλλοντος, αί όποϊαι ανεπηρέαστοι
θά δύνανται νά ιστανται κριτικώς
έναντι πάσης έξωθεν έπιδράσεως,
ή όποια χάρις εις τά συνεχώς πολλαπλασιαζόμενα τεχνικά μέσα καθί
σταται συνεχώς ίσχυροτέρα καί διαλυτικωτ έρα.

Επίλογος
’Εν συμπεράσματι είναι δυνατόν
νά λεχθή δτι ή προβληματικότης
καί ή νεύρωσις καί ή άποδιοργάνωσις καί τό χάος τών όποιων γινόμεθα μάρτυρες εις άτομα καί ομά
δας, δέον νά συσχετίζεται προς τήν
έν κοινωνία ζωήν τού άνθρώπου καί
μάλ,ιστα έν αναφορά προς τήν ζωήν
του μέσα εις τήν οικογένειαν, μέσα
εις τήν συνοικίαν καί τον φιλικόν
κύκλον καί τό έπάγγελμα άλλ.ά, καί
προς τήν ζωήν τής εύρυτέρας κοινότητος καί τού έθνους καί τής μείζονος κοινότητος έθνών, εντός τών
όποιων ό άνθρωπος συγχρόνως ώς
άτομον, ώς μέλος οικογένειας, ώς
σύνοικος καί γείτων καί ένορίτης
καί αστός ή συγχωριανός ή πατριώ
της ή πολίτης ή ενρωπαϊος, αλλά
καί ώς μέλ.ος τής α όμάδος καί τα
μίας τής β’ ή πρόεδρος ή γραμμαματεύς τής γ ώς συνδικαλιστής,
ώς μαθητής, ώς αρχηγός, ώς βοη
θός άμα καί βοηθούμενος, ώς παι
δαγωγός καί παιδαγωγούμένος κ.λπ.
'Ο άνθρωπος είναι δυνατόν νά
κατανοήται έπαρκώς μόνον έν τή
τοιαύτη πολυσυναφεία ρόλων καί
κοινωνικών θέσεων, έν διαρκεϊ συν
αντήσει ευρισκόμενος προς ομάδας
καί ιδέας καί άρχάς καί πρόσωπα
καί συσκευάς καί παντοια πολιτι
στικά άγαθά. Έ κ τής πολυκρατίας
(TLURALISM US ) σκοπώι, προσ
δοκιών, μέσων, ιδρυμάτων κλπ. γεννώνται πολλάκις έντάσεις, απογοη
τεύσεις, υπερκοπώσεις, έξασθενήσεις, συγκρούσεις κλπ., αί όποϊαι έν
συνδυασμώ μέμεταβολάς καί κρίσεις
τής κανονικώς άναπτ υσσομένης προσ
ωπικότητος, θέτουν εις κίνδυνον
τήν ψυχικήν άλ.λά καί σωματικήν
υγείαν τών ατόμων, συγχρόνως ό
μως έπηρεάζουν τάς σχέσεις μεταξύ
ατόμων καί ομάδων καί γεννούν
δυσεπίλυτα προβλήματα άπααχολ.ούντα τήν εύρυτέραν εθνικήν ομάδα
έντός τής όποιας ταύτα λ.αμβάνουν
χώραν.
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«Ε Ιν’ ένας ήχος καθαρός
ή καινούργια διαθήκη τοΰ ’Α πρίλη,
γραμμένη σέ όλόασπρα λάβαρα
άπό όθόνια ό ρ φ α νεμ ένα ».
«Μή έκ θαμ βεΐσθε».
ΕΙν’ άπ’ τό σεισμό τής αθανασίας
τά συντρίμμια τω ν τ ά φ ω ν.
«Γλώ σσαις λαλήνουσι καιναϊς»
οί φ αεινοί τής άναστάσεω ς.
« Μνησθήτε τω ν ρημάτων μ ο υ » .
Οί Μαρίες με την άγάπη τους
θά νικ ή σ ουν.
Αύριο τό πρωΐ
και κάθε Κυριακή πρωί
θέλω ν ’ άκούω :
Ραββουνί!
(1)
καί «άπασαν την τάξιν τοΰ έωθινοϋ
Ε υ α γγελ ίο υ » .

*

*

*

ΕΚΕΙ Ψ Η ΛΑ στις πλαγιές τοΰ
Ύ μηττοϋ όπου τά σπίτια είναι άραιά
γιατί δεν έφθασε ακόμα ή κατάρα
τον τσιμέντου, εκεί , πλ.άϊ στο σπίτι,
έρχεται ένα πονλάκι κι αρχίζει απ’
τά χαράματα έναν ακατάσχετο κελαηδιομό.
Προσπάθησα νά τό βρω, νά τό διό.
Κι ήταν ένα μικρό, τόσο δά πραγματάκι, σάν τρυποκάρυδο. Κι ήταν
στραμμένο κατάφατσα στον ήλιο
που μόλις έβγαινε άπό την κορφή
τοΰ βοννοϋ,και τερέτιζε μ έξαλλους
λαρυγγισμούς.
Τά τεριρέμ τον μέ θύμισαν τον
Μεγάλο Πρωτοψάλτη Ναυπλ.ιώτη
που πήγαινα μικρός καί τον άκονγα
νά ψέλνει στο Πατριαρχείο τον
Φαναριού.
Ηταν κάτι που μένει αξέχαστο.
ΤΙ κοινό όμως υπάρχει στη φωνή τοΰ
ποι λιοϋ καί στη φωνή τοΰ Ναυπλαώτη γιά νά μον Θυμίζει τούς όρθρους
τοΰ Φαναρισΰ. Λεν ξέρω. Καί όμως
κάτι βγήκε άπ’ τό υποσυνείδητό
μον, κάτι καταχωνιασμένο.
«Επ'ι τά όρη καταοκηνώσονσι
τά πετεινά τον ονρανοΰ
έκ μέσον των πετρών δώσουσι
φωνήν».
Καί μέσα άπό τήν φωνή αυτή
βγήκε στή θύμησή μου όλη ή τελε
τουργία τής ορθρινής προσευχής,
όπως τήν ακουγα τότε που πήγαινα
πολύ πρωί στην εκκλησία.
Νερά, παφλασμοί, θροίσματα
δένδρων, πουλιά, ουράνιος παλμός,
μυστική
μεταρσίωση ξεχύνονταν

Τοΰ

κ. Ν . Π α λ α ι ό π ο υ λ ο υ
Ζ ω γρ ά φ ο υ — Λ ο γ ο τέ χ ν η

άπό τό στόμα τοΰ μεγαλόσωμον αύτον αηδονιού μέσα στον Πατριαρχικό Ναό, όπου πολύ λίγοι άνθρωποι
άκουγαν εκστατικά την ψαλμωδία
αυτή, και σάλευαν τα φωτάκια στα
καντήλια και στα κεριά σάν νά έπαιρ
ναν μακρινά σινιάλα, μακρινά θεϊκά
μηνύματα αόρατα, απροσπέλαστα,
ανεξήγητα.
«Θεός Κύριος και έπέφανεν ήμϊν».
Μέ την παιδική μου αγνότητα
έβλεπα στους στοχασμούς μου τον
Έπιφανέντα. 'Η ακολουθία τοΰ
άρθρου έχει την ομορφιά τής εναλ
λασσόμενης ποικιλίας τών'Ήχων πού
άλλ,άζουν κάθε εβδομάδα, α.λλά και
την ποικιλία τών Τροπαρίων κάθε
ημέρας τον «έκάστοτε» εορταζόμε
νου Ά γιον. Δεν μοιάζει μέ τό δεύ
τερον μέρος τής εκκλησιαστικής τελετονργίας τής θείας Λειτουργίας,
γιατί αυτή καί κυρίως ή τοΰ Χρυσο
στόμου, επαναλαμβάνεται μέ τις
μικρές έστω παραλλαγές της, κάθε
μέρα στο ίδιο μοτίβο.
"Οσοι πηγαίνουν άργά στην εκ
κλησία μετά τό πρωινό Ευαγγέλιο
στερούνται δλη την θεσπέαισ. ομορ
φιά τοΰ ’Όρθρον. Καί δέν είναι μόνο
δ καλλίφωνος ψάλτης πού μεταρσιώ
νει. Είναι τό νόημα ορισμένων στί
χων τής υμνολογίας. Τό νόημα άπό
ορισμένες φράσεις τής ακολουθίας

τοΰ 'Όρθρον μεταμορφώνει τον προ
σεχτικό ακροατή, πού ξεχνά την
κοσμική του ουσία καί αρχίζει νά
περιδιαβάζει οέ κόσμους άγνωστους.
«Τοϊς έρημικοίς, άπαυατος ό θείος
πόθος έγγίγνεται κόσμου ονσι τον
ματσ.ίου εκτός».
Αυτό δέν γίνεται πάντα. ’Εγώ σ’
δλη μου τη ζωή μόνο τότε τό είχα
νιώσει λίγες φορές, μ ’ άφησε μέσα
μου κάτι πού σήμερα τό πουλάκι μοϋ
τό ξεσκέπασε. 'Άκουγα τότε τον
μεγάλο Ναυπλιώτη νά ψέλνει:
« Ό μόνος είδώς τής τών βροτών
ουσίας τήν ασθένειαν καί σνμπαθώς
αυτήν μορφωσάμενος , περίζωσαν με
έξ ύψους δύναμιν τον βοάν σοι.
"Αγιος, ό ναός δ έμψυχος, τής
άχράντον σου δόξης Φιλάνθρωπε».
Τον είχε ζωσμένο ή «έξ ύψους
δύναμις» καί γι’ αυτό «έβόα» καί
κελαηδούσε τήν άχραντη δόξα τοΰ
Θεοϋ μέσα στο Ναό τοΰ κέντρου
τής ’Ορθοδοξίας.
Περίζωσε τάχα μέ δύναμη δ Κύ
ριος καί τό πουλάκι τοΰ ' Υμηττού
πού κάθε πρωί ψέλ.νει ακατάσχετα
τον 'Όρθρο του;
Πόσο ήθελα νά τό άκουγαν δλοι
αυτοί πού κάθε πρωί, μέ τή δίψα
τοΰ χρηματικού κέρδους, μέ οκέιρεις
σκοτισμένες, μέ υπολογισμούς, μέ
φροντίδες άλλότριΐς καί άνησυχίες
τυραννικές κατευθύνουν τά βήματά
τους ή τά τροχοφόρα τους, στο κέντρο
τής μεγάλης τσιμεντούπολης δπον
βράζει ή απανθρωπιά, ή πανουργία,
ή απάτη καί σέ πολλά σημεία ή άτι.μία.

Μαζί μέ τ’ άλλα αγνά πλ.άσματα
τοΰ Θεοϋ, αμέτοχο τό πουλάκι στο
δικό μας κοσμικό όργιο, τερετίζει
τον όρθρο του κάθε πρωί:
«’Εν άφάτω πελάγει άγνότητος,
τήν άπερινόητον
τής σής έλλάμψεως, καί Θεότητας,
φωτοδότιδα α’ίγλην
μοί βράβευσαν».
Κι ενώ ή μεγάλη κιβωτός τοΰ
Θεού, ή γή μας, περιστρέφεται στο
σόμπαν κι εμείς επάνω της προσπα
θούμε νά τήν μεταμορφώσουμε σ’
ενθραστο, χαλασμένο καί μεθυσμένο
διαστημόπλοιο, υπάρχουν οι μικροί
άγγελοι τοΰ Θεοϋ τά πουλ.άκια, πού
μέ τό τραγούδι τους επάνω στο κλαδί
τσϋ δένδρου πού επιμένει ακόμα ν’
άνθοφορεϊ, νά θέλουν νά μας συνεφέρονν γιά νά νιώθουμε τήν μεγάλη
πλάνη μας, πού δέν μπορέσαμε νά
καταλάβουμε σέ ποιο τραγικό αδιέ
ξοδο μάς δδηγοϋν οί πράξεις μας. Πό
σο αιώνιοι καί επίκαιροι οί στίχοι
τοΰ ειρμού τσϋ πλ. Δ ’ ήχου τοΰ
Σταυροναστάσιμου κανόνα:
«’Εξέστησαν τάξεις ’Αγγελικοί
δρώσαι εν θρόνω, ίδρυμένην τώ
πατρικώ
τήν έκπτωτον φύαιν τών άΐ’θρώπων,
τήν καθειργμένην εν τοϊς κατωτάτοις
τής γης».
’Απορούνε οί ’Ά γγελοι βλέποντας
τήν άνθρώπινη φύση πού τήν μορφοποίησε δ Θεός επάνω στον πατρικό
του θρόνο νά κυλ.ιέται κατάμαυρη καί
κουρελιασμένη μέσα ατά φαράγγια
τής γής.
"Αν δέν βρίσκουμε πουλάκι ν’
ακούσουμε, άς μπούμε πολύ πρωί σέ
μιά έκκλησιά, σ’ ένα ξωκκλήσι, κι
άς ακούσουμε τον γλυκύτατο ’Ό ρ
θρο. Στή βοή τής μεγάλης Πόλης θέ
λουμε δουλεύοντας νά κερδίσουμε,
θέλουμε νά οικοδομήσουμε, όμως:
«’Εάν μή Κύριος, οίκοδομήση οίκον
τον τής ψυχής,
μάτην κοπιώμεν' πλήν γάρ αυτού, ου
πράξις,
ον λόγος τελείται».
Πώς όμως θά οικοδομήσουμε τήν
ψυχή; 'Η ψυχή μας καί ή ψυχή τον
κόομου χάνεται. Λεν πρέπει νά είναι
κανένας προφήτης γιά νά δει τό
τέλος πού πλησιάζει.
«’Ορθρίζοντες βοώμεν σοι Κύριε*
Σώσον ήμας».
(1) Ά π ό τά ποιήματα τσϋ Ευάγγε
λου Γαλάνη,
Σεβαο μιώτατου Μητροπολίτη τού
Οικουμενικού Πατριαρχείου Πέργης.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ταξίδι μιας εβδο
μάδας πραγματοποίησαν στή χώρα μας
οί σπουδαστές πού φοιτούν στό 5ο έτος
τής Σχολής ’Αξιωματικών Χωροφυλα
κής τού Βελγίου. Στην άποστολή, τής
όποιας έπικεφαλής ήταν ό Διοικητής τών
Σχολών τής Βελγικής Χωροφυλακής
Συνταγματάρχης κ. BOGAERT, συμμε
τείχαν, ό Διευθυντής Σπουδών τών Σχο
λών Συνταγματάρχης κ. BROUWERS
FERO, ό Διοικητής τής Σχολής ’Αξιω
ματικών Άντισυνταγματάρχης κ. JUR
WILLT BOR REMANS, ό Μοίραρχος
κ. VAN ROT WILLT, οί 'Υπομοί
ραρχοι κ. κ. LUC VAN ΒΕΕΚ καί
BRUCK HT καί 40 σπουδαστές.
Οί Βέλγοι έπισκέπτες έφτασαν στις
6 Μαΐου στό άεροδρόμιο τού Ελληνι
κού, όπου τούς υποδέχτηκαν ’Αξιωματι
κοί τού Σώματος. Τήν έπομένη τό πρωί, σέ
αίθουσα τής Σχολής ’Αξιωματικών Χω
ροφυλακής, στό Γουδί, παρουσία τού Γ \
Έπιθεωρητού Χωροφυλακής Υποστρα
τήγου κ. Άθαν. Μελιντζή, τού Διοικητού τής Σ.Α.Χ. Ταξιάρχου κ. Σπυρί
δωνος Φτερνιάτη καί άλλων ’Αξιωματι
κών τού Σώματος, ό Διευθυντής Σπου
δών τής Σ.Α.Χ. Άντισυνταγματάρχης κ.
’Αναστάσιος Χαλιούλιας, τούς άνέλυσε
τό σύγχρονο έκπαιδευτικό σύστημα τής

V ____________ __________________
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Σχολής, άφοΰ προηγουμένως έκανε μιά
σύντομη άναδρομή στό έκπαιδευτικό
σύστημα, γενικά, τής Χωροφυλακής. Τό
άπόγευμα τής ίδιας μέρας, στήν αίθου
σα συγκεντρώσεων τού ’Αρχηγείου, ό
Τμηματάρχης τών Δημοσίων Σχέσεων
τού ’Αρχηγείου Συνταγματάρχης κ. Χρι
στόφορος Παππας, μέ όμιλία του ένημέρωσε τούς Βέλγους στά θέματα άποστολής καί όργανώσεως τού Σώματος τής
Ελληνικής Χωροφυλακής, τών χρησιμοποιουμένων μέσων κ.λ.π. Στήν ένημέρωση παρέστη καί ό Α'. Ύπαρχηγός
'Υποστράτηγος κ. Σωτ. Πουλόπουλος, ό
όποιος άπηύθυνε σχετικό χαιρετισμό.
Στό τέλος δόθηκε μικρή δεξίωση καί
προσφέρθηκαν άπό τούς Βέλγους άναμνηστικά δώρα στόν κ. 'Υπαρχηγό καί
τόν Συνταγματάρχη κ. Παππά.
Οί Βέλγοι έπισκέπτες, στή συνέχεια
τής παραμονής τους στή χώρα μας, έπισκέφθηκαν Υπηρεσίες τής ’Αστυνομίας
Πόλεων καί τού Λιμενικού Σώματος καί
ένημερώθηκαν σέ θέματα άρμοδιότητας,
όργανώσεως καί λειτουργίας τους.
Στις 11 Μαΐου, πραγματοποίησαν, μέ
υπηρεσιακά λεωφορεία τής Χωροφυλα
κής, έκδρομή στήν ’Αρχαία Κόρινθο, τις
Μυκήνες, τό Ναύπλιο, καί τήν Παλαιά
’Επίδαυρο. Τούς υποδέχτηκαν οί Διοι

κητές τών Διοικήσεων Χωροφυλακής Κο
ρινθίας καί Άργολίδος, γυναίκες ’Αστυ
νομικοί καί άνδρες τού Σώματος, πού
υπηρετούν σέ ύπηρεσίες τών πιό πάνω
περιοχών, καί ξεναγήθηκαν στούς άρχαιολογικούς χώρους καί τά Μουσεία
τους άπό άνδρες τής Τουριστικής ’Αστυ
νομίας. Στό Ναύπλιο, παρακάθησαν σέ
γεύμα πού προσφέρθηκε πρός τιμή τους
καί άντάλλαξαν άναμνηστικά δώ
ρα μέ τόν Διοικητή Χωροφυλακής Άργολίδος Άντισυνταγματάρχη κ. Γιαννόπουλο. ’Επίσης, πραγματοποίησαν ταξί
δι άναψυχής στά νησιά τού Σαρωνικοΰ.
Τήν παραμονή τής άναχωρήσεώς
τους γιά τό Βέλγιο, ό Διοικητής
τής Σ. A. X. Ταξίαρχος κ. Φιερνιάτης έδωσε πρός τιμή τους δεξίωση
στήν αίθουσα τελετών τής Σχολής.
Παρέστησαν, ό ’Αρχηγός τού Σώματος
’Αντιστράτηγος κ. Μιλτιάδης Άργιάννης, ό Β’ 'Υπαρχηγός Υποστράτηγος
κ. Ιωάννης Παπαναστασίου, ό Α'. ’Ε
πιθεωρητής Υποστράτηγος κ. Κων]νος
Σμαριανάκης, ’Ανώτεροι καί Κατώτεροι
’Αξιωματικοί τού Σώματος, οί ’Αξιωματι
κοί—έκπαιδευτές τής Σ.Α.Χ. καί αντιπρο
σωπείες Δοκίμων
Ανθυπομοιράρχων,
γυναικών ’Αστυνομικών καί άνδρών τών
Υπηρεσιών τού λεκανοπεδίου ’Αττικής.

Κατά τή διάρκεια τής δεξιώσεως, ό κ.
’Αρχηγός, άπηύθυνεχαιρετισμό πρός τούς
Βέλγους ’Αξιωματικούς καί σπουδαστές.
Στή συνέχεια, άπονέμοντας τό έμβλημα
τής Ελληνικής Χωροφυλακής πρός τό
άδελφό Σώμα τοΟ Βελγίου, κατέληξε :
«Μέ τήν ευκαιρία τής έδώ παρουσίας σας
καί εις άνάμνηση τής έπισκέψεώς σας
στήν Ελλάδα, άπονέμω τό έμβλημα τοϋ
Σώματος τής 'Ελληνικής Χωροφυλακής
στό άδελφό Σώμα τής Βελγικής Χωροφυ
λακής, στό όποιο εΰχόμεθα νά έχει πάντα
έπιτυχίες στό έργο του καί νά έξασφαλίζει
τάξη ήσυχία καί είρήνη στό Βελγικό λαό».
Μετά τήν άπονομή, ό Διοικητής τής
Σχολής ’Αξιωματικών Χωροφυλακής Βελ
γίου ’Αντισυνταγματάρχης κ. BOR RE
MANS, εύχαρίστησε μέ σύντομη όμιλία
του τόν κ. 'Αρχηγό, καί τόνισε μεταξύ
τών άλλων τά θερμά αισθήματα φιλίας
πού βρήκαν στούς άνδρες τής Ελληνικής
Χωροφυλακής καί τό φιλόξενο περιβάλ
λον μέσα στό όποιο πέρασαν ήμέρες
άλησμόνητες.
Στή συνέχεια, ό Διευθυντής τών Σχο
λών Χωροφυλακής Βελγίου Συνταγματάρχης κ. BOGAERT, έπέδωσε άναμνηστικό δώρο, στόν κ. ’Αρχηγό καί σέ
σύντομο χαιρετισμό του τόνισε :
«Αισθάνομαι ιδιαίτερα εύτυχισμένος

πού βρίσκομαι στή χώρα σας. Όταν, γιά
νά κάνουμε τό ταξίδι μας αυτό διαλέξαμε
τήν Ελλάδα, γνωρίζαμε ότι είναι μιά
ώραία χώρα μέ πλούσιο ήλιο, πού έμεΐς,
δυστυχώς, στό Βέλγιο στερούμαστε καί
ότι οί "Ελληνες είναι λαός υπέροχος πού
ζεϊ έλεύθερα κάτω άπό μιά πραγματική
Δημοκρατία. ’Ακόμη ξέραμε ότι ή Ε λ 
λάδα διαθέτει άξιόλογη Χωροφυλακή,
μέ έκπληκτικές έπιτυχίες στόν άγώνα
κατά τοΟ έγκλήματος. ’Εκείνο πού δέν
ξέραμε είναι τό ότι οί "Ελληνες είναι
τόσο πολύ φιλόξενος λαός, όσο τόν ζήσαμε. Οί άνδρες τής Ελληνικής Χωρο
φυλακής, άπ’ τό πρωί μέχρι τό βράδυ καί
σέ κάθε στιγμή τής παραμονής μας στόν
τόπο σας, άπασχολήθηκαν πάρα πολύ
μαζί μας, παντού μάς υποδέχονταν μέ
ευγένεια καί μάς πρόσφεραν μιά μονα
δική φιλοξενία καί καλωσύνη. Σάς ευ
χαριστούμε θερμά καί σάς ύποσχόμαστε
νά σάς υποδεχτούμε άνάλογα άν ποτέ
έπισκεφθεΐτε τό Βέλγιο».
Ή δεξίωση συνεχίστηκε κι έκλεισε
μέ έλληνικούς χορούς πού άπέδωσετμήμα
τής Μουσικής τού Σώματος, ή όποια
θαυμάστηκε κι άπόσπασε τά ζωηρά χει
ροκροτήματα τών ξένων.
’Εντυπωσιασμένοι έφυγαν γιά τήν πα
τρίδα τους, στις 13 Μαΐου, οί σπουδα

στές τής Σχολής' ’Αξιωματικών Χωρο
φυλακής τού Βελγίου καί οί ’Αξιωματικοί
πού τούς συνόδευαν. Έντονα ζωγραφι
σμένα στά πρόσωπά τους τά συναισθή
ματα τής συγκίνησης τής άνυπόκριτης
χαράς καί τής ικανοποίησης. Τούς τά
μεταφύτεψε ό Ελληνικός Λαός, πού
τούς υποδέχτηκε καί τούς φιλοξένησε
όπως μόνο αυτός ξέρει νά όποδέχεται
καί νά φιλοξενεί αύτρύς πού έπισκέπτονται τή γή του, όπως, άκριβώς ταίριαζε
στούς καλόγνωμους καί καλλιεργημένους
Βέλγους άστυνομικούς.
Βρήκαμε τήν ευκαιρία καί μιλήσαμε
γιά λίγο μαζί τους στή διάρκεια τής δε
ξιώσεως, πού προσφέρθηκε πρός τιμή
τους στή Σ.Α.Χ. "Ολοι τους ήθελαν νά
ποΰν κάτι. Νά άπευθύνουν, μέσου τού
Περιοδικού «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥ
ΛΑΚΗΣ», ένα μεγάλο «εύγε» γιά τούς
Έλληνες καί τή Χωροφυλακή τους, νά
συγχαρούν είλικρινά όλους όσους συ
νάντησαν μπροστά, τους, γιατί όλοι τούς
καλοδέχτηκαν τούς φέρθηκαν καλόκαρδα
καί καλότροπα. Μίλησαν μέ ένθουσιασμό
γιά όσα διαπίστωσαν καί είδαν στόν τόπο
μας καί άναχώρησαν γιά τήν πατρίδα
τους γοητευμένοι άπό τήν χώρα τού
Ξένιου Δία καί τό Σώμα τής Ελληνικής
Χωροφυλακής.
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ΗΑΙΑΣ ΚΑΤΣΑΚΟ ΣΜ ΑΥΡΟΜ Ι ΝΑ ΑΗ Σ
Ταγματάρχης Χωροφυλακής
Στις 20 Μαίου (1η ’Ιουνίου μέ τό καινούργιο ημερολόγιο) τοϋ 1833,
μέ απόφαση τοϋ ’Όθωνα συσταίνεται ή Χωροφυλακή «σκοπος της οποίας
είναι νά στερεώση καί νά διαφυλάττη την κοινήν άσφάλειαν, επιτηρούσα
μέ άγρυπνο ομμα εις τό νά προλαμβάνηται πάσα διατάραξις τής κοινής
ησυχίας καί νά έμποδίζηται πάσα έγκληματική έπιχείρησις, καί παρεμβαίνουσα μέ δραστηριότητα καί ταχύτητα προς άνακάλυψιν καί σύλληψιν των κακούργων οσάκις ήθελε πραχθή έγκλημα τι. Χρέος τής ιδίας
είναι νά διατηρή την ίσχύν των νόμων καθ όλην την περιφέρειαν τοϋ
Κράτους, κατά τά στρατόπεδα καί εις τον στρατόν».
Έ π ’ εύκαιρία αυτής τής επετείου καί τη συμπλήρωση 146 χρό
νων άπό τήν ίδρυση τοϋ Σώματος, δημοσιεύουμε Ιστορικό σημείωμα
τοϋ έκλεκτοΰ συνεργάτη μας Δημοσιογράφου κ. Νικ. Κτενιάδη, γιά
ενα άπό τά πρώτα στελέχη τής Χωροφυλακής, τον Ταγματάρχη Ηλια
Κατσάκο — Μαυρομιχάλη.

Ό Ήλίας Κατσακος —Μαυρο
μιχάλης ήταν άπό τούς πιό διακε
κριμένους Άγωνιστάς, τοϋ 1821,
πού έπλαισίωσαν τή Χωροφυ
λακή κατά τή σύστασί της τό
1833. Ηγεμονικής καταγωγής—
γυιός τοϋ Φιλικού Ίωάννου Μαυ
ρομιχάλη, άδελφοϋ τοϋ Πετρόμπεη-γεννήθηκε τό 1803 στή Σπάρ
τη. «Νεραϊδογεννημένος» κατά τόν
θρϋλο, έθεωρεϊτο άπό τούς ώραιότερους καί ίπποτικώτερους νέους
τής έποχής του. Στήν Εθνεγερσία
τοϋ 1821 έλαβε μέρος άπό τούς
πρώτους, έπί κεφαλής έθελοντικοϋ
σώματος, πού ό ίδιος συνεκρότησε, καί διεκρίθη κατ’ έπανάληψιν γιά τό θάρρος του καί τήν
προσωπική του άνδρεία. Τόν Δε
κέμβριο τού 1833, ό ’Αρχηγός τής
Χωροφυλακής, Φραγκίσκος Γκραγιάρ, τόν κατέταξε στή Χωροφυ
λακή ώς ύπεράριθμο Μοίραρχο
(οί προβλεπόμενοι άπό τόν ορ
γανισμό τοϋ Σώματος 10 Μοί
ραρχοι είχαν προσληφθή άπό τόν
Ιούνιον) μαζί μέ τόν ’Ιταλό φιλέλ
ληνα Μοράντην.
Μερικούς μήνες άργότερα, οί
συμπατριώτες του Μανιάτες, άποφασισμένοι νά έμποδίσουν τήν
κατεδάφισι των αιωνόβιων πύρ
γων τους, πού είχε διατάξει
ή Άντιβασιλεία, καί άγανακτισμένοι άπό άλλα σπασμωδικά μέτρα
τής Κυβερνήσεως, επαναστάτη
404

σαν. Έστάλησαν τότε άπό τόν
Βαυαρόν Στρατηγόν Χέρτλιγκ
δύο Λόχοι τού 11ου Βαυαρικού
Συντάγματος στήν Τζίμοβα, «διά
νά θέσουν εϊρηνικώς τάξιν εις
τά των πεπλανημένων Μανια
τών». Ό Νέζερ, στά άπομνημονευματά του, άναφέρει ότι οί
Βαυαροί στρατιώτες αίφνιδιάσθησαν άπό τούς Μανιάτες, συνελήφθησαν αιχμάλωτοι καί ύπεχρεοόθησαν νά χορεύουν ήμίγυμνοι,
ύπό τούς ήχους φλογέρας πού
άναγκάσθηκε νά παίζη ό λοχαγός
τους. Τελικά, κατά τόν Νέζερ, οί
Μανιάτες, γιά· νά έξευτελίσουν
άκόμη περισσότερον τούς Βαυαρούς στρατιώτες, τούς...έπώλησαν
στο Κράτος άντί ενός Ισπανι
κού ταλλήρου τόν καθένα καί
άντί ενός φοίνικος κάθε άξιωματικό.
Μετά άπό άλλεπάλληλες ήττες
τών Βαυαρικών τμημάτων πού
έστάλησαν στή Μάνη, ή Άντιβασιλεία, άλλαξε τακτική. Ώνόμασε Συνταγματάρχας Νομοεπιθεωρητάς Λακωνίας τούς ’Ιωάννη ν
Μαυρομιχάλην καί Τζανετάκην
Γρηγοράκην, ένίσχυσε τήν δύναμιν τής Χωροφυλακής Γυθείου μέ
πέντε Ενωμοτίες Χωροφυλάκωνκαί
διέταξε τούς Μοιράρχους Ν. Πετμεζάν καί Ήλ. Κατσάκον-Μαυρο
μιχάλην νά λάβουν όσα μέτρα θά
έκριναν άναγκαΐα γιά τήν κατα

στολήν τής Έπαναστάσεως εκείνης.
Σέ μακροσκελείς έκθέσεις, πού
φυλάσσονται στά Γενικά ’Αρχεία
τού Κράτους, πολλές τών όποιων
έδημοσιεύθηκαν στον 2ο Τόμο τής
Ιστορίας τής Χωροφυλακής πού
έξεδώσαμε τό 1933, έξαίρεται ι
διαιτέρως ή δράσις τών Μοιράρ
χων ΓΤετμεζά καί Κατσάκου —Μαυ
ρομιχάλη, καθώς καί τού τότε
Υπομοιράρχου καί κατόπιν ’Αρ
χηγού τής Χωροφυλακής, Ίωάν
νου Γούση καί ή αύτοθυσία τών
οπλιτών τού Σώματος, πού έλα
βαν μέρος στις επιχειρήσεις έναντίον τών έπαναστατών, κατά τις
όποιες 8 Χωροφύλακες έφονεύθησαν καί πολύ περισσότεροι έτραυματίσθησαν.
Σέ άνταμοιβήν τών έξαιρετικών προς τήν Πατρίδα ύπηρεσιών του, ό Όθων άπένειμε στον
Ήλίαν Μαυρομιχάλην τόν βαθ
μόν τού Ταγματάρχου, τόν έπαρασημοφόρησε καί τόν διώρισε ύπασπιστήν του.
’Αλλά τό τέλος τού νεαρού εύπατρίδη ήταν πολύ πρόωρο καί
θλιβερό. Ό Μαυρομιχάλης, πρώ
τος ύπασπιστής τού Βασιλέως,
τόν άκολούθησε στό Μόναχο,
μαζί μέ τόν Μιαούλη, όταν πήγε
έκεϊ γιά νά τελέση τούς γάμους
του μέ τήν ’Αμαλία στίς 24
Μαίου 1836. Στήν Αύλή τού Βασιλέως Λουδοβίκου, πατέρα τού
Όθωνος, ό εύσταλής φουστανελλοφόρος Μαυρομιχάλης, προξένη
σε ζωηρή έντύπωση, όπως άλ
λωστε καί στήν Κοινωνία τού
Μονάχου. 'Η παραμονή όμως τού
"Οθωνος στήν πρωτεύουσα τής
Βαυαρίας παρετάθη έπί πολύ.
Καί τό Φθινόπωρον τού ίδιου
έτους, ένέσκηψε έκεϊ μεγάλη έπιδημία χολέρας, άπό τήν όποιαν
προσεβλήθη καί ό Ταγματάρχης
Μαυρομιχάλης. Καί παρά τίς
προσπάθειες τών γιατρών τού Βασιλέως Λουδοβίκου ό γενναίος καί
λεβεντόκορμος νέος, ύπέκυψε στίς
8 Νοεμβρίου 1836, σέ ήλικία μόλις
33 ετών. Ό πρόωρος θάνατός του
συγκίνησε τήν κοινωνία τής Βαυα
ρικής πρωτεύουσας, όπως άλλω
στε καί τών ’Αθηνών, στήν όποια
ήτο πολύ συμπαθής. Ό Λουδο
βίκος άνέθεσε σέ διάσημο ζωγρά
φο τήν έκτέλεσι τής προσωπο
γραφίας τού Μαυρομιχάλη, ή
σορός τού οποίου έτάφη μέ έξαιρετικές τιμές, σέ διακεκριμένη θέσι τού παλαιού Νεκροταφείου τού
Μονάχου.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ
Ή καλύτερη αντιμετώπιση τών προβλημά
των άστυνομεύσεως στις πρωτεύουσες τής
Εύρώπης ήταν τό άντικείμενο διεθνούς άστυνομικοΰ συνεδρίου πού οργάνωσε μέ ε
πιτυχία ή Μητροπολιτική Αστυνομία τού
Λονδίνου τον περασμένο μήνα.

ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ τής Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας τοϋ
Λονδίνου, διοργανώθηκε στό Λάγκαστερ Χάουζ τής Βρεττανικής
Πρωτεύουσας, στις 10 καί 11 Μαΐου, τό ετήσιο Ευρωπαϊκό συνέδριο
γιά τήν ’Αστυνόμευση τών Πρω
τευουσών τής Εύρώπης. Στις εργα
σίες του Συνεδρίου συμμετείχαν
εκπρόσωποι τών ’Αστυνομικών
Σωμάτων τής Αυστρίας, Βελγίου
Δανίας, Γαλλίας, Δυτ. Γερμανίας,
' Ελλάδας, ’Ιρλανδίας, ’Ιταλίας, Λου
ξεμβούργου, Κάτω Χωρών, Νορ
βηγίας, Πορτογαλίας, Ισπανίας,
Σουηδίας καί Ελβετίας.
Τή χώρα μας εκπροσώπησαν ό
Ταξίαρχος κ. Κων]νος Ζαχαράκης
καί ό ’Αστυνομικός Διευθυντής Α’
κ. Κων]νος Κοντογιάννης.
Στό Συνέδριο πού εξετάστηκαν
θέματα Τροχαίας, Δημοσίας Τάξεως, Προλήψεως τοϋ ’Εγκλήμα
τος καί Έκπαιδεύσεως, παρατη
ρήθηκε,μιά ύψηλοϋ βαθμού ικανό
τητα εκ μέρους τών "Αγγλων, τόσο
στόν οργανωτικό τομέα, όσο καί
στό περιεχόμενο τών εισηγήσεων,
πού κάλυψαν μ’ εύαισθησία τούς
εξεταζόμενους χώρους.
Σκοπός τοϋ Συνεδρίου ήταν ή

προβολή άπό μέρους τών συμμετασχόντων χωρών, τών ιδιαιτέρων
προβλημάτων τά όποια αντιμετω
πίζει κάθε ’Αστυνομία, κατά τήν
αστυνόμευση μεγαλουπόλεων καί
νά καταδειχτεΐ σέ μιά συζήτηση
στρογγυλής τραπέζης, εκείνο πού
άποτελεΐ τό γενικώτερο πρόβλημα
όχι μόνο μιας χώρας, άλλά όλων
τών χωρών. ’Επίσης, νά διαπιστω
θούν κοινά σημεία σ’ αύτά τά προ
βλήματα πού προκύπτουν κατά
τήν άστυνόμευση τών Εύρωπαϊκών
μεγαλουπόλεων καί ν’ άντιμετωπισθοϋν μέ μιά στενότερη συνερ
γασία καί άλληλοσυμπαράσταση
τών ’Αστυνομιών πού διέπονται
άπό τήν ίδια νοοτροπία καί έχουν
τήν Ιδια έκπαίδευση.
Είναι γεγονός ότι εκείνο πού το
νίστηκε κατ’ επανάληψη κατά τή
διάρκεια τοϋ συνεδρίου, είναι ή
σύνδεση μεταξύ τών άδελφών Σω
μάτων, γιά έναν επιτυχημένο κοινό
άγώνα κατά τοϋ εγκλήματος, σύν
δεση πού παίρνει ιδιαίτερο ενδια
φέρον γιά τή χώρα μας μετά τήν
ένταξή της στήν Εύρωπαϊκή Κοι
νότητα.
Τό Συνέδριο τοϋ Λονδίνου, ήταν
μιά ένδιαφέρουσα συνάντηση στε

λεχών τών ’Αστυνομιών τής Εύ
ρώπης, πού κάλυψε τήν ανάγκη
πού ύπάρχει στό χώρο τών δια
κρατικών σχέσεων, άπό τήν πλευ
ρά στενότερης αστυνομικής συνερ
γασίας. Τό συμφέρον τών χωρών
είναι μεγάλο, άπό αύτοϋ τοϋ είδους
τις ανταλλαγές σκέψεων καί από
ψεων, γιά αντιμετώπιση θεμάτων
πού σχετίζονται μέ τήν άποστολή
καί τό έργο τών Σωμάτων ’Ασφα
λείας. ’Επίσης, μέ τόν τρόπο αύτό,
καταδηλώθηκε καί έπισημάνθηκε
άπό τις χώρες πού συμμετείχαν,
ή θέλησή τους ν’ άντιταχθοΰν μ’
όλες τις δυνάμεις — καί διαθέτουν
πολλές δυνάμεις — έναντίον τής
εγκληματικότητας, πού επηρεάζει
τό τρόπο ζωής τοϋ κοινωνικοΰ συ
νόλου καί νά βροϋν λύσεις γιά ν’
άντιμετωπιστοΰν πληρέστερα πολ
λές άπλές καταστάσεις, οί όποιες
συναθροιζόμενες δημιουργούν προ
βλήματα στήν ομαλή διαβίωση
τών πολιτών. Καί άποτελεΐ άναμφίβολα μεγάλο κέρδος ή σιγουριά
τήν όποια παρέχει ή συναδελφικό
τητα καί ή στενότερη συνεργασία
τών Αστυνομικών 'Υπηρεσιών, πού
αγωνίζονται γιά ένα καί μοναδικό
σκοπό, κέρδος πού θά φανεί μετά
άπό τήν αξιολόγηση καί άξιοποίηση τών συμπερασμάτων τοϋ
Συνεδρίου, τά όποια πρέπει νά τύχουν πληρεστέρας μελέτης καί νά
θεωρηθοΰν ως μιά καλή βάση
άναπτύξεως τών προσπαθειών τής
κάθε Αστυνομίας, γιά τήν εκτέ
λεση τής άποστολής της.
Αύτή τήν άνάγκη κοινών προ
σπαθειών, τόνισε άλλωστε, μέ τή
λήξη τών έργασιών τοϋ Συνεδρίου
καί ό ’Επιθεωρητής τής Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας τοϋ Λονδίνου,
Σέρ Νταίηβιντ Μάκ Νή, κατά τό
άποχαιρετιστήριο μήνυμά του πού
άπηύθυνε πρός τούς συνέδρους :
Τά πορίσματα τοϋ Συνεδρίου, με
τά τήν επεξεργασία τους, θά στα
λούν καί στήν Ελλάδα, γιά τήν
άξιοποίησή τους άπό τά επιτελεία
τών ’Αρχηγείων Χωροφυλακής καί
’Αστυνομίας Πόλεων.
Στή φωτογραφία οί σύνεδροι τής
διεθνούς συναντήσεως καί άνάμεσά τους οί εκπρόσωποι τής Ε λ 
λάδος Ταξίαρχος κ. Κων]νος Ζα
χαράκης καί ’Αστυνομικός Δ]ντής
κ. Κων]νος Κοντογιάννης.
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Για μια ακόμα φορά υπενθυμίζουμε στους άγαπητοΰς άναγνώστες
μας, ότι οί συνεργασίες πού στέλνουν για δημοσίευση καί πού άναφέρονται
σέ κάποιο επίκαιρο θέμα, πρέπει νά περιέρχονται στο Περιοδικό, τουλά
χιστον δυο μήνες νωρίτερα, άπο τό μήνα πού προορίζονται. 'Η « Ε π ι
θεώρηση Χοίροφυλακής» πού κυκλοφορεί το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα,
κλείνει τή βασική της όλη, πλήν τής εΐδησεογραφίας, το αργότερο μέχρι
στις 25 του προηγούμενου μήνα. "Ομως για τή δημοσίευση των συνεργα
σιών, για τήν οποία τηρούνται όροι Προτεραιότητας καί άςιολογήσεοις,
άπαιτεΐται ένα αρκετά μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, δεδομένου ότι
όλη ή δημοσιευόμενη υλη προγραμματίζεται τούλάχιστον ένα μήνα
πριν τήν παράδοσή της στο Τυπογραφείο. Επίσης, οί άποστελλόμενες
συνεργασίες, πού άναφέρονται σέ θέματα τά όποια πλαισιώνονται άπό
φωτογραφικό υλικό, πρέπει, έφ’ όσον υπάρχει ή δυνατότητα, νά συνοδεύον
ται καί άπό τις άπαοαίτητες φωτογραφίες. Τέλος, γιά τή σωστότερη πα
ρουσίαση τών συνεργασιών πρέπει αύτές νά άποστέλλονται δακτυλογραφη
μένες καί σέ δύο άντίτυπα. Έ φ ’ όσον δέν υπάρχει αύτή ή δυνατότητα, τό
τε νά καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε νά είναι ευανάγνωστες.

01 ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΜΑΣ ΓΡΑΦΟΥΝ
Άπό τήν άκριτική Φλώρινα, ό ανα
γνώστης μας καί τακτικός συνεργάτης
του περιοδικού κ. Εύθύμιος Κατσένιος,
Τεχν. Δασοπονίας μέ τήν εύκαιρία τής
έορτής τής Αγίας Ειρήνης, προστάτιδος
τοΰ Σώματος τής Χωροφυλακής, έστειλε
τό παρακάτω γράμμα:
«Ή Αγία Ειρήνη, πού γιορτάζεται
στις 5 Μαΐου, προστατεύει τό Σώμα τής
Χωροφυλακής, τοΰ οποίου ή ήλικία
άνήλθε αισίως στά 146 χρόνια. Ιδρύθηκε
στά 1833 καί ή ιστορία του ταυτίστηκε
μέ τήν νεώτερη ιστορία τοΰ “Εθνους μας.
Λαός καί Χωροφυλακή, αγωνίστηκαν
σκληρά γιά νά φτάσει ή πατρίδα μας
στό σημερινό της επίπεδο. Οί κοινοί
αγώνες, γέννησαν καί σφυρηλάτησαν
ακατάλυτους δεσμούς φιλίας μεταξύ τών
οργάνων τής Χωροφυλακής καί τών 'Ελ
λήνων πολιτών. Μόχθησαν μαζί, αγωνί
στηκαν πλάϊ, ένταφιάστηκαν στό ίδιο
μνήμα, γιά τήν επιβίωση, τήν προκοπή
καί τήν έλευθερία τής Ελλάδος. Πολίτες
καί Χωροφύλακες, είναι άδερφοί καί
νιώθουν σάν άδερφοί. Ό ταπεινός Χωρο
φύλακας είναι σπλάχνο τοΰ λαοϋ, φρου
ρός τών δικαιωμάτων του, τών έλευθεριών του καί φίλος καί ανιδιοτελής συ
μπαραστάτης του. Τούτο αποτελεί πίστη
γιά τόν Έλληνα πολίτη, πού δέ χάνει
εύκαιρία νά έκφράσει τήν έκτίμηση καί
τήν ευγνωμοσύνη του πρός τόν Έλληνα
Χωροφύλακα.
Ή Χωροφυλακή, σύμφωνα μέ τόν
Κανονισμό της, είναι ταγμένη γιά τή
διαφύλαξη τής δημόσιας καί έθνικής
άσφάλειας, τήν τήρηση τής τάξεως,τήν
άσκηση τής άστυνομίας γενικά, τήν
έκτέλεση τών, μέ νόμους τοΰ Κράτους,
άνατιθεμένων καθηκόντων καί τήν έξα-

406

σφάλιση τής έκτελέσεως τών νομίμως
καί άρμοδίως έκδιδομένων άποφάσεων
τών άρχών τοΰ Κράτους.
Γιά τήν καλύτερη καί άποτελεσματικότερη έκτέλεση τοΰ έργου της έχει οργα
νώσει τις ύπηρεσίες της κατά τέτοιο
τρόπο, ώστε νά γίνεται καταμερισμός
τούτου κατά τομείς, οί βασικότεροι τών
όποιων είναι, τής δημόσιας τάξεως, τής
δημόσιας άσφάλειας, τής τροχαίας, τής
άγορανομίας καί τοΰ τουρισμοΰ. Οί
άνωτέρω τομείς, όπως βλέπουμε, είναι
βασικής σημασίας γιά τή ζωή μας. Ή
δημόσια τάξη, αποτελεί προϋπόθεση
προόδου καί ευημερίας, άφοΰ μόνο χάρη
σέ αύτή ό πολίτης άπερίσπαστος θά
ασχοληθεί μέ τήν έργασία του. Ή πα
ρουσία τοΰ Χωροφύλακα σέ κάθε κοινω
νική έκδήλωση, αποτελεί έγγύηση τάξεως
καί ένισχύει τό αίσθημα άσφαλείας τών
πολιτών. Στό χώρο τής δημόσιας άσφάλειας, μέ τήν έμφάνιση τής οργανωμένης
δράσεως τών κακοποιών, κυρίως στό
διεθνή χώρο, οί προσπάθειες τοΰ Σώ
ματος αύξάνονται, γιά τήν πρόληψη,
κατά τό δυνατόν, τών έγκληματικών
ένεργειών. Ή ελεύθερα έπικοινωνία με
ταξύ τών Κρατών διευρύνεται συνεχώς
καί άπαιτεϊ μεγιστοποίηση τών προσπα
θειών.
Ή χώρα μας «έπηξε» στήν κυριολεξία
άπό τροχοφόρα καί τό αύτοκίνητο κυρι
αρχεί στή ζωή μας καί θέτει σέ δοκιμασία
τή ζωή καί τή σωματική μας άκεραιότητα.
Ή Χωροφυλακή μοχθεί γιά τήν κυκλοφοριακή τάξη καί τή μείωση τών άτυχημάτων. Βρίσκεται σέ συνεχή συναγερμό,
μέ όλα τά μέσα πού διαθέτει. Ή άγορανομία, ζωτικότατος τομέας, άπασχολεΐ ένα
σημαντικό ποσοστό τών οργάνων τής
Χωροφυλακής, γιά τόν έλεγχο τιμών,
δειγματοληψίες, έπιθεωρήσεις, έλεγχο
μέτρων καί σταθμών Κ.λπ., πρός περι

φρούρηση τοΰ μόχθου καί τής υγείας
τών πολιτών άπό άδίσταχτους κερδοσκόπους. Ό τουρισμός, έξ άλλου, μέ τις
θετικές καί άρνητικές του έπιπτώσεις
στήν κοινωνική μας ζωή, άπασχολεΐ τή
Χωροφυλακή, πού καταβάλλει κάθε προ
σπάθεια προσαρμογής τών υπηρεσιών της
ώστε νά καλύψει τό άντικείμενο αύτό
σέ όλη τήν έκταση.
Γιά νά φέρει σέ πέρας τό πολυσχιδές
έργο της, έπιμορφώνει τό προσωπικό της,
οργανώνοντας σεμινάρια έξειδικεύσεως
καί έπιμορφώσεως, μετεκπαιδεύσεις, σέ
ειδικά έξωϋπηρεσιακά σεμινάρια τοΰ
έσωτερικοΰ καί έξωτερικοΰ, καί ταυτό
χρονα φροντίζει γιά τήν συνεχή καί
άκατάπαυστη μόρφωση όλων τών όργάνων της. Τοΰ άστυνομικοΰ τό έργο
άπαιτεϊ σύνθετες ικανότητες καί πολύ
πλευρη έπιστημονική καί τεχνική κατάρ
τιση. Ή Πατρίδα μας κάνει ό,τι μπορεί
γιά τήν καλύτερη καί άρτιότερη έπαγγελματική κατάρτιση τών όργάνων τής
Χωροφυλακής. Εμείς, σάν άδέρφια τους
καί σάν καλοί καί φιλόνομοι πολίτες,
πρέπει νά τούς βοηθούμε στό έργο τους,
πού άποβλέπει στό δικό μας καί τής
Πατρίδας μας τό καλό».

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ Λ1ΑΠΗ Δημοσιογράφο.
Εύχαριστοΰμε γιά τό άρθρο σας, πού
όμως έφτασε μέ άρκετή καθυστέρηση γιά
τό τεΰχος τοΰ Μαΐου. Θά προγραμματιστεί
γιά τόν έπόμενο χρόνο.
ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΟΥΡΤΗ, Τεχν. Δασο
πονίας. Τό άρθρο σας «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑ ΧΘΕΣ’ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ»
τό έχουμε λάβει. Έφτασε όμως μέ άρκετή
καθυστέρηση καί γι' αύτό τό λόγο προ
γραμματίστηκε ή δημοσίευσή του γιά
τόν Μάρτιο τοΰ 1980. Πάντως σάς εύχαριστοϋμε γιά τις ύπεύθυνες παρατηρήσεις
σας.
ΓΙΩΡΓΟ ΛΕΚΑΚΗ, Ενωμοτάρχη. Εύχαριστοΰμε γιά τό άρθρο σας. Έφτασε
καθυστερημένα γιά τό τεΰχος τοΰ Μαΐου.
Οά προγραμματιστεί γιά δημοσίευση σέ
κάποια άπό τά έπόμενα τεύχη.
ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ, Ενωμοτάρ
χη. Εύχαριστοΰμε γιά τό ποίημα πού μάς
στείλατε. Θά προγραμματιστεί ή δημο
σίευσή του, σ’ ένα άπό τά έπόμενα τεύχη,
μέ τήν εύκαιρία δημοσιεύσεως έκτεταμένου άρθρου γιά τό νησί τής Καλύμνου.
ΑΝΤΩΝΗ ΜΠΑΜΙΑΤΣΗ, Δοκ. ’Αν
θυπομοίραρχο. Λάβαμε καί ευχαριστούμε
γιά τήν άποστολή τής συνεργασίας σας
γιά τήν Ιερή Μονή Εΐκοσιφοινίσσης
Παγγαίου. Προγραμματίστκε ή δημο
σίευσή της σ’ ένα άπό τά έπόμενα τεύχη

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗ, Ε 
νωμοτάρχη. Τόσο στή μία όσο καί στην
άλλη περίπτωση ,ή σύνταξη πού δικαι
ούσθε είναι: Δημοσίου: 20.416, ’Επικου
ρικού 1.380, Μ.Τ.Σ. 1.747 δραχμές. Τό έφ’
άπαξ βοήθημα: 299.000 δραχμές.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΤΕΛΙΣΤΕΣ
Ό Οίκος Γραμματοσήμων Γεωργίου
X. Τσαγκαράκη, Χάνδακος άριθ. 6
Τηλέφ. 286-755, Ηράκλειο Κρήτης,προ
κήρυξε τόν Ε' κατά σειρά Πανελλήνιο
φιλοτελικό διαγωνισμό, μέ θέματα: 1)
Πόσες 'Ελληνικές σειρές έξεδόθηκαν τό
έτος 1945, 2) Ή Άθηνά ή Χαλινίτης είς
ποιον Ελληνικόν Γραμματόσημον άπεικονίζεται; 3) Ποία σειρά Ελληνικών
Γραμματοσήμων έχει διπλωματικήν τοποθέτησιν, 4) Εις ποιον 'Ελληνικόν Γραμ
ματόσημον άπεικονίζεται ή θεοκρατία
τού Διός; 5) Ποιον 'Ελληνικόν Γραμμα
τόσημον τής τελευταίας 15ετίας έχει
διακριθή διεθνώς διά τήν έπιστημονικήν
του έκφρασιν; 6) Είς ποιαν σειράν Ελλη
νικών Γ ραμματοσήμων, άπεικονίζεται ξέ
νον Βασιλικόν ζεύγος; 7) Είς ποιον
'Ελληνικόν Γραμματόσημον ό Παλαιών
Πατρών Γερμανός υψώνει τήν σημαίαν
τής Έπαναστάσεως; 8) Ποια τά έν τή
Κρητική Πολιτεία λειτουργήσαντα ξένα
Ταχυδρομεία; 9) Είς ποιον Κρητικόν
Γραματόσημον εΐκονίζεται ό Κρητιγενής
Ζευς θηλάζων κυνοσούραν; καί 10) Ό
’Ελευθέριος Βενιζέλος εΐκονίζεται ώς
άντάρτης είς ένα τών Ελληνικών Γ ραμ
ματοσήμων. Ποιον είναι τούτο;
Πέρας τού διαγωνισμού ορίστηκε ή
20-7-1979. Γιά περισσότερες πληροφο
ρίες οί φιλοτελιστές άναγνώστες μας
μπορούν ν’ άποτανθοΰν στον διενεργούντα τόν διαγωνισμό οίκο.

ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ
Άνδρ.

Γ ρ. Ν ό μ π ε λ η ς

’Εκεί σ τ’ άγκυροβόλιο τώ ν γηρα
τειώ ν θέ νά π ια στούμ ε ,
λικ νίζοντα ς τή θύμησή μας
στής νιότη ς τ ’ α νοιχτά π έλ α γ η .
’Α μέτρητες φ ορές χτυ πή σ α μ ε
στήν ξέρα τής αβεβαιότητας
όδηγώ ντας τό σκαρί μας
κόντρα στον κ α ιρ ό .
Δ έν τό π ισ τεύεις τ ά χ α
δτι ά π α γ γ ιά σ α μ ε;
’Α λ λ ο ίμ ο ν ο , είνα ι αλήθεια!
"Ισως ή πιό οδυνηρή ,
άπ’ όσες σ υ ν α ντ ή σ α μ ε.
"Ομως μήν π ικ ρ α θ ο ύ μ ε.
Δ έν είναι π ροδοσία,
Ούτε συνθηκολόγηση .
Μιά μικρή ανάπαυλα είν α ι,
Μιά ολ ιγόχρ ονη άνακω χή ,
Νά πάρουμε μ ι’ ά νά σ α ,
Ν’ άντλή σουμ ε λ ίγη δύναμη .
Μ ετά, θά κ ινήσουμε π ά λι
Γ ια τί, δέν τό β ό λ ε ϊ,
θαλασσόλυκοι έμ εϊς ,
ξω μ ά χ ο ι τής στεριάς νά γ ίν ο υ μ ε .

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΟΥ — Κριτική τού
κατεστημένου — M IX . ΧΑΝΟΥΣΗ

Ό έκλεκτός δημοσιογράφος καί διευ
θυντής συντάξεως τού Περιοδικού «Ρομάντσου», Μιχάλης Χανούσης, άπό τό
1937, μέ τήν έκδοση τής μελέτης του
γιά τόν Πλάτωνα, είχε δώσει δείγματα
τής στιβαρής κριτικής του σκέψής. Μέ
τήν «’Αμαλία» ή άνέραστη Βασίλισσα»
(1957) καί τή «Κυρά Βασιλική» (1968)
μπήκε στον ιστορικό χώρο τής λογο
τεχνίας μας, διεκδικώντας μιά θέση σω
στή καί δίνοντας στό πλατύτερο κοινό
ένα αξιόλογο λογοτεχνικό έργο, μέ όλα
τά χαρακτηριστικά τής ύπεύθυνης με
λέτης καί εύαίσθητης γραφής.
Πρόσφατα, ό δημιουργός τής «Κυράς
Βασιλικής, μπήκε σ’ έναν άλλο χώρο
Ο ΝΕΟΣ Κ Ω Δ ΙΞ ΟΔΙΚΗΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ — ΕΡΜ ΗΝΕΙΑ —
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ Μ . ΟΝΟΥΦΡΙΑΔΟΥ

Ό Δικηγόρος Παρ’ Άρείω Πάγιρ, κ.
Όνούφριος Μιχ. Όνουφριάδης, καί
έκδοτης—διευθυντής τής «Έπιθεωρήσεως
Συγκοινωνιακού Δικαίου» μας είναι γνω
στός άπό τό έργο του «Τό Δίκαιον Πεζών
καί Τροχοφόρων» καί άπό τόν άγώνα
του μέσα άπό τις στήλες τής «Έπιθεωρήσεως Συγκοινωνιακού Δικαίου» γιά
τις προσπάθειές του καί τήν συμβολή του
στήν έρευνα καί πρόληψη τού τροχαίου
άτυχήματος, καθώς καί γιά τήν εύαίσθητη
αντιμετώπιση τού κυκλοφοριακοΰ προ
βλήματος. Είδικώτερα, στους άντρες τής
Χωροφυλακής, είναι γνωστός καί ώς
καθηγητής διαφόρων σεμιναρίων ’Αξιω
ματικών σέ θέματα Τροχαίας.
Όμως μέ τό νέο του έργο, τό πραγμα
τικά τεράστιο σέ όγκο καί θαυμάσιο
σέ κάλυψη τών σχετικών θεμάτων, πα
ρουσιάζεται πλέον καί ώς ύπεύθυνος
άνατόμος τής έλληνικής πραγματικό
τητας πού συνθέτει τό πλέγμα «άνθρωπος
—αύτοκίνητο — νομοθεσία». Δίδοντας
στήν κυκλοφορία τό έργο του αυτό, πού
άποτελεΐται άπό 1.500 σελίδες, ό κ.
Όνούφριος Όνουφριάδης, προσφέρει
στόν όποιοδήποτε άναγνώστη μιά λεπτο
μερέστατη εικόνα τού κόσμου τής άσφάλτου, μέ όλες τόυ τις πτυχές καί όλους τούς
κανόνες πού τόν διέπουν.
"Αν καί τό έργο στρέφεται γύρω άπό
τό νέο Κώδικα 'Οδικής Κυκλοφορίας,
δέν περιορίζεται στήν κατ’ άρθρο έρμηνεία του. Προχωράει άκόμα πιό πολύ, σέ
χώρους νομικής έρευνας καί άνθρωπολογικής μελέτης. Πλαισιωμένο τό έργο του
άπό παράλληλες μέ τήν έλληνική, ξένες

τής έλληνικής Γραμματείας, τό χώρο τού
στοχασμού καί τής κριτικής τών όσων
μάς περιβάλλουν, άπό τά πιό μεγάλα
μέχρι τά πιό μικρά καί άσήμαντα περι
στατικά τής καθημερινότητας, πού όλα
μαζί συνθέτουν τή ζωή μας. "Ετσι «Ό
άνθρωπός μου» είναι κάτι διαφορετικό
άπ’ ό,τι μέχρι σήμερα μάς έχει δώσει ό
συγγραφέας του. Γραμμένο «στις όλότελα κατάδικές μου ώρες—όπως ό
ίδιο σημειώνει στό πρόλογό του—σέ
μερικά φωτεινά διαλείμματα άπ’ τόν
επαγγελματικό φόρτο, όταν ένοιωθα τήν
ένδόμυχη παρόρμηση νά κάνω λίγη καυ
τή κριτική γιά τόσα άνθρώπινα στραβά
καί κίβδηλα, πού διαβρώνουν καθημερινά
τό μεγάλο νόημα τής ζωής καί όδηγοΰν
πάντα σέ μιά συνεχή ήθική χρεωκοπία»,
φανερώνει μιά μεγάλη εύαισθησία, άλλά
καί μιά ύπεύθυνη κριτική σκέψη γιά
πολλά πού «μηδενίζουν συνεχώς τήν
άλήθεια καί άσχημίζουν τήν ύπαρξη μας».
Πέρ’ άπ’ όλα αυτά θά πρέπει ν’ άναφερθεϊ καί τό λεπτό σατυρικό πνεύμα τού
Μιχ. Χανούση, πού παρουσιάζεται διά
χυτο σ’ όλους τούς στοχασμούς του, δε
μένο συχνά μέ μιά ποιητική άναπόληση,
άναμφίβολα τή «μικρή εύτυχία» τού
στοχαστή: «Νά βγαίνεις στό δρόμο άσκο
πα καί νά περπατάς. Νά διασταυρώνεις
τό βλέμμα σου μέ τά βλέμματα τών κοριτσιών πού όλοένα προσπερνούν μέ μιάν
έκφραση σκοτεινής βουλιμίας καί άνικανοποίητων πόθων στά μάτια.... Νά
τραβάς, χωρίς κατεύθυνση. Είναι κι’
αυτό μιά μικρή εύτυχία».
νομοθεσίες καί ένα μεγάλο άριθμό σχε
τικών νομολογιών γιά θέματα πού άπασχόλησαν τά έλληνικά δικαστήρια,
τεκμηριώνει πλήρως τις άπόψεις του
πάνω στά είδικώτερα θέματα καί
έρμηνεύει κατά τρόπο άπόλυτο κάθε
άρθρο τού Κ.Ο.Κ., μέ μόνη φιλοδοξία,
όπως ό συγγραφέας σημειώνει στό πρό
λογό του, τήν έπιτυχή άντιμετώπιση τών
σοβαροτάτων κυκλοφοριακών προβλη
μάτων. Ή μελέτη, έπίσης, τού άνθρώπινου παράγοντα καί τού ρόλου πού δια
δραματίζει τόσο στό κυκλοφοριακό πρό
βλημα, όσο καί στό τροχαίο ατύχημα
καί ή συσχέτισή του μέ αναφορές σέ
περιπτώσεις πού έξετάσθηκαν άπό τά
έλληνικά δικαστήρια, είναι τό δεύτερο
μεγάλο προσόν τού βιβλίου τού κ. Όνουφριάδη.
Οί σχετικές νομικές διατάξεις δέν
έξετάζονται κάτω άπό τό ψυχρό βλέμμα
μιάς μονόπλευρης μελέτης, αλλά έρευνώνται έπιστημονικά πάντα σέ συσχέτιση μέ τόν άνθρωπο, οδηγό—πεζό, πού
είναι καί τό άντικείμενο αύτών τών δια
τάξεων. "Ετσι ή έρμηνεία τού όποιουδήποτε άρθρου, Ολοκληρώνεται μέ στοιχεία
πού άνταποκρίνονται στήν πραγματικό
τητα.
Τό νέο αυτό βιβλίο τού κ. Όνούφριου
Μιχ. Όνουφριάδη, είναι ένα πολύτιμο
βοήθημα σέ όσους ασχολούνται μέ θέ
ματα πού άφοροΰν τό Αύτοκίνητο καί
τόν "Ανθρωπο, δικαστικούς ,νομικούς,
άντρες τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, άσφαλιστές κ.λπ. Ειδικά στούς άντρες τής
Χωροφυλακής, ό συγγραφέας προσφέρει
μέ έκπτωση όλο τό έργο του, αντί τών
800 δραχμών, πού μπορούν ν’ άποσταλοΰν
μ’ έπιταγή στή διεύθυνση: Όνούφριον
Μ. Όνουφριάδην, Δικηγόρον, Μεταμορφώσεως 3, Καλαμάκι ’Αττικής, τηλέφ.
9820-336.
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I Τριάντα οκτώ χρόνια χω ρίζουν
τήν μ νήμ η , από κείνες τις μ εγάλες
μέρες, τοϋ Μαΐου τοΰ 1941, πού
έμεινε στήν ιστορία τής χώ ρας μ α ς,
άλλα καί στήν παγκόσμ ια , σάν ό
μήνας τής περίφημη.; Μ ά χ η ς'τ ή ς
Κ ρήτης.
Ή Μάχη τής Κρήτης αποτελεί μαζί
με τ’ Α λ β α ν ικ ό Μέτωπο καί τήν
’Αντίσταση τω ν ’Ο χυρώ ν τής Γραμ
μής Μ εταξα, τήν έποποιΐα τής νεώ τερης 'Ε λλάδας, τής 'Ελλάδας τοϋ
1940—1941. Μια έποποιΐα πού δέν
τήν καταξιώ νουν τόσο οί νίκες — για 
τί τό τελικό άποτέλεσμα ήταν ή
ήττα — άλλα οί θυσίες.
Κι δπω ς στ’ ’Α λβανικόΜ έτω πο, οί
μέρες τοϋ πολέμου συνοδεύτηκαν κι
έδεσαν τή μνήμη τους με τις θυσίες
τής Χ ω ροφ υλακής, έτσι καί στή
Μάχη τής Κ ρήτης, οί δύσκολες μέρες
τής φ οβερής δοκιμασίας δέθηκαν με
θυσίες τω ν άντρων της . Κι άν στο
’Α λβανικό Μέτωπο ή Χω ροφυλακή
πολέμησε μέ τά περίφημα Στρατονομικά της ’Αποσπάσματα καί μέ τό
έκστρατευτικό Σώ μα πού θά ίδρυε
τις 'Υπηρεσίες τής Βορείου ’Η πείρου,
συνοδεύοντας τό Σ τρατό, στή Μάχη
τής Κρήτης πολέμησε σάν Χ ω ρ οφ υ
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λακή , τραβώ ντας μπροστά μ ονά χί
πρώτη άπ’ δλα τά Ε λ λ η ν ικ ά
Σ υμμαχικά Στρατιωτικά Τμήμα
άγνοώ ντας τό θάνατο καί πιστεύ
τας άπόλυτα στο μεγάλο Χ ρέος,
μαρτυρούν α ύ τό, τό Η ρ ά κ λ ειο ,
Ρ έθυμ νο, τά Χ α νιά , ή Κάνδανος
δλη ή Κ ρήτη. Τό μαρτυρούν οί ■
κροί τη ς. Τό μαρτυροΰν τά γεγονί
πού έγραψαν τήν ιστορία έκείν
τώ ν ήμερώ ν σ’ ένα νησί έλληνι:
έγκαταλειμμένο άπό τήν πολιτι
καί στρατιωτική ήγεσία τής χώ ρα
πού τις μέρε’ς τής φ ω τιάς βρίσκοντα
στή Μέση ’Α να τολή . Σ’ αύτό τό νησί
λίγα άσύντακτα κι ανοργάνωτα έ>
ληνικά Στρατιωτικά Τ μήματα, πο
τό σύνολο τώ ν Διοικητώ ν τους είχ
άνακληθεϊ άπό τήν έφ εδρεία, μερικ
Συμμαχικά Τ άγματα, μέ εντολή ν
καθυστερήσουν τήν κατάληψη το
νησιού κι δ χι νά τό κρατήσουν λεύ
τερο, λίγοι Λ όχοι άπειροπόλεμώ
Χ ω ροφυλάκω ν μέ διαταγή νά εκ ··
λέσουν τό Χρέος τους καί νά π εθΐ
νουν καί οί ντόπ ιοι, οί π ολίτες, %
άντρες καί οί γυναίκες τής Κρήτης
δέχτηκαν τήν πιό φοβερή έπίθεσ
πού είχ ε γνω ρίσει μέχρι τότε ή άν
θρω πότητα. ’Α π’ αύτούς γράφτη*
ή Μάχη τής Κρήτης.

rvASKj;

Δικαιώθηκαν άραγε μέχρι τις με:ς μας έκεΐνοι oi μ α χ η τ ές; Είναι
ίσκολο ν ’ απαντήσει κανείς καταατικά. "Ισως για τί είναι ακόμα
ωρίς. *Η ιστορία λίγες φ ο ρ ές, ή καί
αθόλου, δικαιώνει τούς δημιουργούς
ής δσο αυτοί ζ ο ΰ ν . Σ υ χνά ή δικαίωση
ρχεται δταν οί δημιουργοί περνούν
τήν σφαίρα της αιω νιότητας. Καί
τήν περίπτωση της Μάχης της Κρή)ς, οί πιό πολλοί δημιουργοί ζοΰν
κόμα.
Γ Ή « ’Επιθεώρηση Χ ω ροφυλακής»
[τιμώντας γιά μιά ακόμα φορά έκεί•ους πού έγραψαν μέ τό αίμα τους
ήν προσφορά της Χω ροφυλακής σέ
.εϊνον τόν ά γώ να , άφ ιερώ νει καί σ’
ώτή τήν έκδοση λίγες σελίδες, ιερό
νημόσυνο τώ ν πεσόντω ν παλληκαιιών τού Σ ώ ματος, στις δύσκολες
ιέρες τού Μάϊου τού 1941 καί στήν
•πόφαση τώ ν άντρων τής Χ ω ρ οφ υ
λακής, νά μήν παραδώσουν τά δπλα
. υς. Είναι ένα μικρό άφιέρω μα
I ύ κλείνει μέσα του σελίδες άπό
ναφορές κείνης τής έποχής καί ζω ν 
τανές φ ω νές πολεμιστώ ν πού έζησαν
° ’ δλη του τήν ένταση έκεΐνον τόν
άγώνα. "Ενα άφιέρω μα στούς νεΡούς συνά δελφ ους, δ χι μ όνο, τής
ρήτης, άλλά δλω ν τώ ν έπ ο χ ώ ν .

|

Τό μεγάλο σάλπισμα.
’Οκτώβριος 1940. Οί στρατιές τοϋ
Μουσσολίνι διασχίζουν τήν Έλληνοαλβανική μεθόριο, πιστεύοντας ότι άπό τά
Βορειοηπειρώτικα βουνά άρχίζει γι’ αύ
τούς ένας περίπατος, πού θά συνεχιστεί
μέχρι τήν ’Αθήνα κι ίσως άκόμα πιό
πέρα. Όμως κάπου έξω άπό τή Σαγιάδα
τών Φιλιατών, κάπου ψηλά στή ν Κρυσταλλοπηγή καί τό Μοσχοχώρι, έκεΐ πού
υψώνεται ή «Ρουσελίτσα» καί τό «Μάλι—
Μάδι», σ’ όλη τή μεθοριακή αύτή γραμμή,
όρθώνονται μπροστά τους άδιάβατα έμπόδια, οί 'Ελληνες Χωροφύλακες τών
παραμεθορίων φυλακίων. Στή δέ «Ρου
σελίτσα», ό Ενωμοτάρχης Νικολαΐδης
μέ τέσσερις Χωροφύλακες, γράφουν τήν
πρώτη νίκη τών έλληνικών όπλων, στις
5.20' τό πρωί τής 28ης ’Οκτωβρίου τοϋ
1940.
’Από τότε θά περάσουν όμορφες κι
άσχημες μέρες. Τήν ένδοξη προέλαση
τοϋ Ελληνικού Στρατοϋ, θ’ άκολουθήσει
ή έπίθεση τών Γερμανών, στις 6 ’Απρι
λίου τοϋ 1941. Έδώ τά όχυρά Ροϋπελ ή
τής Γραμμής Μεταξά, θά γράψουν τή
δική τους έποποιΐα. Τό Μέτωπο όμως θά
σπάσει. Θάρθει ή συνθηκολόγηση καί
ή κατάρρευση. Τά γερμανικά στρατεύ
ματα θά κατηφορίσουν πρός τήν ’Αθήνα.
Τό έπίσημο Κράτος θά μεταφερθεί στήν
Μέση ’Ανατολή. Στήν αίματοβαμένη χώ
ρα θά μείνει μόνο ή ψυχή τοϋ Γένους.
Ή ψυχή τοϋ Γένους κι ή Χωροφυλακή,
πού πιστή στήν έντολή τής Κυβερνήσεως, μένει στις θέσεις της.

Ήταν 25 ’Απριλίου τοϋ 1941, δταν
ό Υπουργός τών ’Εσωτερικών καί της
Δημόσιας ’Ασφάλειας Κ. Μανιαδάκης,
υπόγραφε τό μήνυμα πού καλοϋσε τούς
άντρες τής Χωροφυλακής νά παραμείμείνουν στις θέσεις τους: «Νά παραμεί
νετε όλοι άνεξαιρέτως εις τάς θέσεις σας,
έκτελοΟντες τό καθήκον σας άπέναντι
τού χειμαζομένου λαοΟ, ό όποιος σήμε
ρον, περισσότερον παρά ποτέ, έχει
άνάγκην τής στοργής καί τής άγάπης
σας καί τοϋ άγρυπνου ένδιαφέροντός
σας».
Τήν άλλη μέρα, 26 ’Απριλίου, έφευγε
γιά τήν Κρήτη καί λίγο μετά γιά τή Μέση
’Ανατολή. Πίσω έμεναν οί άντρες τής
Χωροφυλακής, όχι γιά νά υπηρετήσουν
τις δυνάμεις κατοχής, άλλά τόν Ελλη
νικό Λαό, τόν όποιο καί υπηρέτησαν,
άφοΰ πρώτα θυσίασαν τόσα, όσο κανείς
άλλος.
Λίγες μέρες άργότερα, στήν Κρήτη
άποδεικνύονται ύπέρμαχοι τής χώρας
τους καί τών ιδανικών της. Άποδεικνύονται πιστοί θεματοφύλακες τών παρα
καταθηκών πού κληροδότησαν σ’ αύτούς
οί νεκροί τών περασμένων έποχών καί
τοϋ Άλβανικοΰ Έπους. Έτσι, Αποφα
σισμένοι νά μήν καταθέσουν τά όπλα,
μ’ έναν άγέρα λεβεντιάς στά μαλλιά τους,
ξεπετάγονται μέσα άπ’ τις έλιές καί τά
βαθύσκιωτα φαράγγια τής Κρήτης, γιά
ν’ άντιμετωπίσουν τό φοβερότερο όπλο
τής έποχής, τούς άλεξιπτωτιστές τής
Γερμανίας τοϋ Χίτλερ.
Ήταν ή πρώτη φορά πού ή άνθρωπότητα γνώριζε τή φοβερή δύναμη τών
άλεξιπτωτιστών. Μιά δύναμη πού έμελλε
νά σπάσει, νά συντριφτεί μπορεί νά
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πεΐ κανείς, στό τείχος πού ύψωσαν οί
καρδιές των άγύμναστων Χωροφυλάκων.
Κι άν ή Κρήτη έπεσε, κανείς δέν μπορεί
νά ύποστηρίξει καί νά τεκμηριώσει ότι
έπεσε έκεϊ όπου τήν προάσπιζε ή Χωρο
φυλακή, πού κράτησε τις θέσεις της μέχρι
τήν τελευταία στιγμή, στό Ρέθυμνο δη
λαδή, όπου άντιμετώπισε τή γερμανική
λαίλαπα σάν συνταγμένο στρατιωτικό
τμήμα. Γιατί τό Ρέθυμνο έπεσε τελευταίο.
’Αφού πρώτα είχε πέσει τό άεροδρόμιο
τοϋ Μάλεμε, τά Χανιά, τό Ηράκλειο
καί άλλες περιοχές. Στό Μάλεμε πολέ
μησαν τά συμμαχικά στρατεύματα. ·Στά
Χανιά τό ίδιο. Οί άντρες τής Χωροφυ
λακής σ’ αύτές τις περιοχές πολέμησαν
μεμονωμένα, ή σάν μικρές όμάδες μαζί
μέ τούς Κρήτες. Καί πάλι, όπου πολέ
μησαν, θυσιάστηκαν, άφοϋ έξάντλησαν
καί τή τελευταία τους σφαίρα.
Κι όταν ήρθε ή κατάληψη, κι όταν οί
γερμανικές δυνάμεις κατοχής έδραιώθηκαν στό νησί καί σ’ όλη τή χώρα, τότε
στούς μόνους πού δέν άναγνώρισαν τά
δικαιώματα τών αιχμαλώτων πολέμου,
ήταν οί άντρες τής Χωροφυλακής. Γιά
τούς κατακτητές, ή Χωροφυλακή δέν
δικαιούνταν νά πολεμήσει. Δέν είχε δι
καίωμα, δηλαδή, νά ΰπερασπίσει τά ίερά
καί τά ιδανικά τούτου τού τόπου. Γιατί,
έτσι πίστευαν, ήταν έπιφορτισμένη μόνο
μέ τή δημόσια άσφάλεια καί τίποτα πα
ραπάνω. Στηριγμένοι, λοιπόν, σ’ αυτή
τήν πίστη, άρχισαν τις έκτελέσεις τών
άντρών της, μέ μιά πρωτοφανή γιά τά
χρονικά τής ιστορίας, θηριωδία. Καί
δέν θά σταματούσε αύτή ή αιματοχυσία,
άν δέν έφτανε ή ύπόθεση στό Διεθνές
Δικαστήριο τής Χάγης, πού άναγνώρισε
τό δικαίωμα νά ύπερασπίζεται ένοπλα
τή χώρα μας ή Ελληνική Χωροφυλακή,
απόφαση στηριγμένη στό γεγονός ότι
μέ τό Νόμο 1370 τού 1918 άποτελοϋσε ή
Χωροφυλακή «μέρος τού ένεργοΰ Στρα
τού καί μάλιστα τό πρώτο όπλο αύτοΰ»,
Αύτός ό Νόμος καταργήθηκε τό 1945 μέ
τόν Α.Ν. 471. "Ετσι σύμφωνα μέ τήν
ίσχύουσα τό 1941 Ελληνική νομοθεσία,
ή Χωροφυλακή, ήταν ύποχρεωμένη νά
πολεμήσει καί πολέμησε. Αύτό δέν τό
συγχώρεσαν ποτέ οί κατακτητές, παρ’
όλο ότι τυπικά σεβάστηκαν τήν άπόφαση
τού Δικαστηρίου τής Χάγης. Όμως,
ποτέ ούσιαστικά.
Στό μεγάλο, λοιπόν, σάλπισμα, ή Χω
ροφυλακή στάθηκε άξια τής άποστολής
της. Δέν υποχώρησε, δέν λιποψύχησε.
"Εμεινε όρθια στόν αγώνα τού Γένους
γιά τήν έπιβίωσή του.

Προσκλητήριο ευθύνης.
Τό ιστορικό τής Μάχης τής Κρήτης,
τουλάχιστον όσο άφορά τή Χωροφυλακή
καί τή δράση της στό νησί άρχισε ένα
μήνα πριν έκδηλωθεϊ ή γερμανική έπίθεση στά όχυρά τού Ροΰπελ. Πέρα άπό
κάθε ένθουσιασμό, ή Ελληνική Κυβέρ
νηση, ήταν βέβαιη ότι ή Γερμανία τού
Χίτλερ, δέν θά άφηνε τις στρατιές τής
φασιστικής ’Ιταλίας τού Μουσσολίνι,
άβοήθητες νά ύπόκεινται σ’ έναν διαρκή
έξευτελισμό. Καί μελετώντας τά πράγμα
τα ρεαλιστικά, ένδόμυχα είχε πιστέψει
ότι σέ μιά νέα έπίθεση — έπίθεση γερ
μανικών στρατευμάτων — ή άμυνα τής
χώρας δέν θ' άντεχε, άκόμα κι άν θυσιά
ζονταν όλοι οί Έλληνες μέχρι ένός.
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Άλλοιώς δέν μπορεί νά έξηγηθεϊ καί τό
γεγονός τής άποστολής, άπό*τϊς Σχολές
Χωροφυλακής ’Αθηνών, τών Δοκίμων
Χωροφυλάκων στήν Κρήτη, μιά άποστολή πού μπορούσε νά είχε γίνει γιά τά
Έλληνοβουλγαρικά σύνορα. Τό ότι, τό
σχέδιο τών Συμμάχων ήταν, μετά τήν
κατάληψη τής Ελλάδας, ή συγκέντρωση
τών στρατευμάτων στή Μέση ’Ανατολή,
γιά τήν συνέχιση τού άγώνα, συνέβαλε
στό νά έπιλεγεΐ ή Κρήτη, σάν μιά δεύτερη
γραμμή άμυνας. Αύτή τή δεύτερη γραμμή
άμυνας θέλησε νά ένισχύσει ή,'Ελληνική
Κυβέρνηση όταν άποφάσισε τήν απο
στολή τής Σχολής Χωροφυλακής στήν
Κρήτη.
Ή φωνή τού Ταγματάρχη, τότε, Ιάκω
βου Χανιώτη, τού άνθρωπου πού έδεσε
τ’ όνομά του τόσο στενά μέ τή Μάχη
τής Κρήτης, όσο κανείς, άλλος, έρχεται
μακρινή, μέσα άπό τά έγγραφα τής έποχής, νά μάς θυμίσει τό χβρνικό έκείνων
τών ήμερών: «Τήν έσπέρα τής 6ης ή 7ης
Μαρτίου, ώρα 10 μ.μ., μοτοσύκλεττιστής
Χωροφύλαξ άφικνεϊται εις τήν οικίαν
μου καί μοί έγχειρίζει προσωπική δια
ταγή τοϋ τότε 'Υφυπουργού κ. Μανιαδάκη, διά τής όποιας διατασσόμουν νά πα
ρουσιαστώ άμέσως ένώπιόν του. Κάπως
έκπληκτος καί μή γνωρίζων τί νά ύποθέσω, άναχωρώ πάραυτα καί παρουσιάζομαι
εις τό "Υπουργεΐον Δημοσίας ’Ασφαλείας
(Ξενοδοχείον Μεγ. Βρεταννίας). Ό ύπασπιστής μέ άνήγγειλε εις τόν κ. 'Υπουργό
καί άμέσως παρουσιάζομαι ένώπιόν του.
«Τά σέβη μου κ. 'Υπουργέ. Διατάξατε..»
«Χανιώτη, άπό τή στιγμή αύτή, όνομάζεσαι Διοικητής τού Τάγματος Χωροφυ
λακής νεοσυλλέκτων Χωροφυλάκων καί
έντός 2, τό πολύ 3 ήμερών θ’ άναχωρήσης
έπικεφαλής τού Τάγματος διά τό Ρέθυμνο
Κρήτης, όπου καί θά ίδρυσης Παράρτημα
τής έν Άθήναις Σχολής Χωροφυλακής,
μέ προορισμόν τήν συνέχιση τής έκπαιδεύσεως τών νεοσυλλέκτων Χωροφυλά
κων.. ..».
Ό Ταγματάρχης Χανιώτης, δέν πίστε
ψε πώς ό προορισμός τών Δοκίμων Χω
ροφυλάκων ήταν ή συνέχιση τής έκπαιδεύσεως. Ό ίδιος μετά, άπό χρόνια,
μέ φωνή ραγισμένη θυμάται: «Γύρισα
στό σπίτι μου, μεσάνυχτα, έπεσα νά
κοιμηθώ — τρόπος τού λέγειν — άλλά
ή σκέψη μου διαρκώς φτερούγιζε γύρω
άπό τήν συγκρότηση τού Τάγματος, μέ
τις τόσες λεπτομέρειές του, τήν άναχώρηση, τήν Εγκατάσταση κ.λ.π. "Ηταν φυσικό
νά μήν ξέρω, θετικά, τί μπορούσε νά μέ
περιμένει έκεϊ πού πήγαινα. Όμως αύτή
ή άγρια φουρτούνα πούχε ξεσπάσει στήν
Εύρώπη, είχε γεννήσει μέσα μου ένα
προαίσθημα, πού δυό μήνες άργότερα
δικαιώθηκε».
Τό Τάγμα έτοιμάστηκε γρήγορα. Τό
άποτελοΰσαν τέσσερις Λόχοι Δοκίμων
Χωροφυλάκων, πού στις 5 τό άπόγευμα
τής 10ης Μαρτίου τού 1941, ξεκινούσαν
άπό τή Σχολή Χωροφυλακής γιά τόν
Πειραιά, όπου στις 8 τό βράδυ έπιβιβάστηκαν στό άτμόπλοιο «Έλση». Δώδεκα
ώρες άργότερα, στις 8 τό πρωί τής 11ης
Μαρτίου, τό «Έλση», άναχωροΰσε άπό
τό Κερατσίνι γιά τήν Κρήτη. Πίσω του
έπλεαν τά όπλιταγωγά «Άρντένα» καί
«Πατρίς», μέ Ιταλούς αιχμαλώτους τού
’Αλβανικού Μετώπου. Τά συνόδευαν τά
άντιτορπιλλικά «Βασιλεύς Γεώργιος» καί
«Ψαρά».
Ή άποστολή αύτή, πού έφτασε τήν
ίδια μέρα στις 10 τό βράδυ, στή Σούδα,

ένισχύθηκε λίγο άργότερα μέ τή συγκρό
τηση ένός Λόχου Κρητών Δοκίμων Χω
ροφυλάκων, καθώς καί έξη άκόμα Λόχων
Δοκίμων καί ένός Μονίμων Χωροφυλά
κων πού έφτασαν στή Σούδα στις 10
’Απριλίου τού 1941, ένα μήνα ,δηλαδή,
άργότερα άπό τήν πρώτη άποστολή. Οί
1535 Δόκιμοι Χωροφύλακες, πού άποτέλεσαν, συνολικά τή δύναμη τοϋ Τάγμα
τος, ήταν τά μόνα συνταγμένα Τμήματα
τής Χωροφυλακής — άλλά άνεκπαίδευτα
καί άπειροπόλεμα — πού προορίζονταν
γιά τήν άμυνα τού νησιού, έκτος άπό τις
μικρές δυνάμεις τών κατά τόπους Υ πη
ρεσιών.
Ό Λόχος τών Μονίμων Χωροφυλάκων
έγκαταστάθηκε στά Χανιά, ένώ οί Λό
χοι τής Σχολής έγκαταστάθηκαν, άπό
ένας, στή Νεάπολη καί τόν "Αγιο Νικόλαο
Λασιθίου, στό Άτσιπόπουλο καί στό
Πέραμα Ρεθύμνου, στή Σητεία καί στόν
Βάμο Άποκορώνου. Οί υπόλοιποι πέντε
Λόχοι, στό Ρέθυμνο.
"Ομως, έκείνους τούς μήνες καί στις
στατικές 'Υπηρεσίες τής Χωροφυλα
κής, έφταναν άλλεπάλληλα σήματα, πού
μιλούσαν γιά προετοιμασίες άμυνας, γιά
δημιουργία όρυγμάτων, γιά έπιλογή θέ
σεων άντιστάσεως καί έδιναν γενικές
κατευθύνσεις σέ περίπτωση ρίψεως άλεξιπτωτιστών. Τίποτε όμως τό θετικό
μιά καί κανείς μέχρι τήν 20 Μαΐου δέν
γνώριζε άπόλυτα, τί σημαίνει έπίθεση
άλεξιπτωτιστών, ούτε καί οί ίδιες οί
Μυστικές 'Υπηρεσίες Άντικατασκοπείας,
πού μόνο γενικές πληροφορίες είχαν
γιά τό νέο αυτό όπλο.
«Αύτά τά σήματα, γέννησαν μέσα μου
μιά άνησυχία» θυμάται ό Στρατηγός
Γ. Μουρκογιάννης. ’Ανθυπομοίραρχος
τότε καί Διοικητής τής Ύποδιοικήσεως
Χωροφυλακής Σέλινου, μέ έδρα τή θρυ
λική Κάνδανο «καί άρχισα καθημερινά
νά έξετάζω τήν καταλληλότητα τής πε
ριοχής άπό πλ,ευράς άμύνης. Συχνά, τά
πρωινά κατέβαινα μέχρι τό Σελινιώτικο
Φαράγγι καί κεΐ καθόμουνα άρκετή ώρα
προσπαθώντας νά μαντέψω τό μέλλον.
Αύτό τό μέρος είχα έπιλέξει γιά άμυνα
καί σ’ αύτό τό Φαράγγι, δώσαμε λίγο
άργότερα τή μάχη μ α ς....».
Σ’ έκεΐνο τό προσκλητήριο εΰθύνης,
ή Χωροφυλακή πρόθυμα άνέλαβε τις
δικές της εύθύνες κι άρχισε μιά προετοι
μασία, άξιέπαινη, σ’ όλους τούς τομείς.
Έ τσι όργάνωσε ειδικές όμάδες άεραμύνης καί προστασίας τού άμαχου πληθυ
σμού. Προετοιμασίες όμως πού δέν
χρειάστηκαν, ή μάλλον άχρηστεύτηκαν,
άπό τή γερμανική άεροπορία, πού στήν
Κρήτη έδειξε όλη της τή δύναμη. Τά
γερμανικά βομβαρδιστικά έφταναν άνενόχλητα στό νησί, τό άνοχύρωτο όχυρό,
όπως χαρακτηρίζει τήν Κρήτη τού
1940—1941 ό Στρατηγός Καφάτος: «Τό
μοναδικόν άεροδρόμιον τού Μάλεμε,
τό μόνον δυνάμενον νά περιλάβη μέγαν
άριθμόν άεροπλάνων, δέν είχε προφθάσει
νά τελειώση παρά τό έπτάμηνον χρονικόν
διάστημα, τό όποιον παρήλθεν άπό τής
ένάρξεως τής κατασκευής του, μέχρι τής
προσβολής. Αΰτη τό εύρεν άνευ Εγκατα
στάσεων, άνευ καταφυγίων καί άνευ
άντιαεροπορικής προστασίας, τού όλου
άντιαεροπορικοΰ έξοπλισμοΰ του άποτελουμένου άπό δύο μόνον άντιεροπορικά
πολυβόλα!!! Ό λιμήν τής Σούδας έπροστατεύετο δι’ έπακτίων πυροβόλων καί
διά σειρών δικτύων συρματοπλεγμάτων.
Κατά μήκος όμως τών άκτών καί είς τό

έσωτερικόν τής νήσου, ούδεμία όχύρωσις ύπήρχε....».
"Ετσι, λοιπόν, κάθε περίπτωσή αύτοπροστασίας τοΟ πληθυσμού ήταν μάταιη
μιά καί τά έχθρικά άεροπλάνα κατέβαι
ναν μέχρι τις στέγες τών ψηλότερων
κτιρίων, γιά ν’ άφήνουν άνενόχλητα τις
βόμβες τους. Σ’ αυτή τήν κόλαση του
πυράς βρέθηκαν οι άντρες τής Χωροφυ
λακής, προσπαθώντας νά διατηρήσουν
τήν ψυχραιμία τών πολιτών καί ν’ άποτρέψουν μεγαλύτερες καταστροφές.

Όμπρέλλες τοΰ

θανάτου.

Μετά τό πρώτο δεκαήμερο τοΰ Μαΐου,
οι συχνές άεροπορικές έπιδρομές τών
Γερμανών, προμήνυαν τή μεγάλη μέρα
πού πλησίαζε. Καί μέρα — τή μέρα ή
άγωνία κορυφώνονταν.
Στό Ρέθυμνο, ή έκπαίδευση τών Δο
κίμων Χωροφυλάκων συνεχίζονταν έντατικά. Καί ό Διοικητής τοΰ Τάγματος
μέ τούς άλλους ’Αξιωματικούς, μεταφύ
τευαν στις καρδιές τους εναν πρωτόγνωρο
γιά τούς άμούστακους Χωροφύλακες,
ένθουσιασμό.
«Καθημερινά — λέει ό τ. ’Αρχηγός
Χωροφυλακής Στρατηγός έ.ά. Νικ. Κουτσιανάς, Δόκιμος Χωροφύλακας τότε
τού 7ου Λόχου — οί ’Αξιωματικοί μας,
μάς μιλούσαν γιά τό τι έπρόκειτο νά
συμβεΐ. Τά λόγια τους, άναβαν μιά φλόγα
πρωτόγνωρη στήν καρδιά μας καί δέν
βλέπαμε τήν ώρα πού θά ορθωνόμασταν
άπέναντι στούς Γερμανούς ’Αλεξιπτω
τιστές, γιά νά έκπληρώσουμε τό Χρέος
μας πρός τήν Πατρίδα. Δέν ξέραμε τι θά
πει φόβος. ’Εκείνο πού ξέραμε ήταν
ότι έπρεπε νά πολεμήσουμε..’Εκείνο τό
πνεύμα τού ένθουσιασμοϋ πού μάς είχε
κυριεύσει, έκανε καί ξεχνούσαμε τήν
έξάντληση άπό τις σκληρές καί κοπιώ
δεις άσκήσεις μάχης καί τή μοναξιά
πού μάς κύκλωνε τις νύχτες στά κατα
φύγια — »
«Όλες μας οί προσπάθειες — λέει
μετά 38 ολόκληρα χρόνια ό τ. ’Αρχηγός
τού Σώματος Στρατηγός έ.ά. Νικ. Παναγιωτακόπουλος, ’Ανθυπομοίραρχος τότε,
Διοικητής τοΰ 1ου Λόχου Δοκίμων Χω
ροφυλάκων — άποσκοποΰσαν στήν έμψύχωση καί στήν ψυχική προπαρασκευή
τών άντρών μας, ώστε νά πολεμήσουν
καί νά πεθάνουν άν χρειαζόταν. Κι’ αυτή
ή προσπάθεια τής έμψυχώσεως πέτυχε
άπόλυτα. Οί άντρες τοΰ Τάγματος διατή
ρησαν τόν ψυχισμό τους καί κατά τήν
διάρκεια τών βομβαρδισμών, άλλά καί
κατά τή διάρκεια τής μάχης. Κι αύτό
φάνηκε περίτρανα όταν μετά τόν ήχο
πού άφησε ή πρώτη σφαίρα, τά εικοσά
χρονα έκείνα παιδιά ρίχτηκαν στήν κό
λαση τού πυρός μ’ άλλαλαγμούς χαράς
καί ένθουσιώδεις έκδηλώσεις».
Μ’ αύτά τά αισθήματα οί δυνάμεις τής
Χωροφυλακής περίμεναν τούς Γερμα
νούς άλεξιπτωτιστές. Ούτε ένα συννεφάκι
φόβου δέν είχε περάσει άπό τά μάτια
τους. Μέσα τους είχε άντρωθεϊ ή πίστη
πώς δέν θά περνούσαν οί Γερμανοί, μιά
πίστη πού θέριευε όσο πλησίαζε ή με
γάλη στιγμή.
20 Μαΐου 1941 καί τά έχθρικά άερο
πλάνα, θυμίζουν τή φράση τού 'Ηρόδοτου
πού μιλώντας γιά τή μάχη τών Θερμο
πυλών, άναφέρει ότι τά Περσικά βέλη γέ
μισαν τόν ουρανό καί ότι οί Έλληνες
πολεμούσαν κάτω άπό τή σκιά. Σκοτεί

νιασε ό ούρανός τής Κρήτης πού άρχιζ3
νά ζεί μέσα σ’ ένα άσύλληπτο πανδαιμό
νιο τή πιό σκληρή του μέρα. ’Από κείνη
τή στιγμή τά μάτια όλου τοΰ κόσμου,
είχαν καρφωθεί στό έλληνικό νησί.
Μετά τούς πρώτους βομβαρδισμούς
καί πριν κοπάσει αύτή ή κόλαση τοΰ πυ
ρός, άρχισαν νά πέφτουν άπαλά — άπαλά
στή γή χιλιάδες πολύχρωμες όμπρέλλες.
Ήταν οί όμπρέλλες τού θανάτου, πού
γιά πρώτη φορά άντίκρυζε ή Ιστορία
καί έμελλε, στήν πρώτη αύτή έμφάνισή
τους, νά στηθεί άντίκρυ τους ή έλληνική ψυχή.
Στό Μάλεμε, στό Ρέθυμνο, στό Η ρά
κλειο, άναψαν οί μάχες. Κρήτες χωρικοί,
οπλισμένοι μέ ό,τι έβρισκαν, πολεμούσαν
δίπλα — δίπλα μέ τούς Χωροφύλακες
καί τά Συμμαχικά στρατεύματα. Στήν
περιοχή τοΰ Μάλεμε άρχισαν νά πέφτουν
λίγο πριν ξημερώσει. Λίγο άργότερα
ήρθε ή σειρά τοΰ Μεγάλου Κάστρου —
τοΰ Ηράκλειου. Μέ τήν ίδια όρμή, υπε
ρασπιστές καί εισβολείς, πιάστηκαν στό
χορό τού θανάτου. Καί πάλεψαν στήθος
μέ στήθος. Μ’ άσυγκράτητη λύσσα οί
άλεξιπτωτιστές, μ’ άπαράμιλλο θάρρος
οί υπερασπιστές. Κι ένώ στό Ηράκλειο
καί στά Χανιά είχαν άνάψει οί μάχες,
τό Ρέθυμνο καίγονταν, άκόμα, άπό τούς
βομβαρδισμούς.
«Στις 20 Μαΐου, συνεχίζει ό Στρατηγός
Παναγιωτακόπουλος κατά τις 7 τό πρωί
άρχισε πάλι ό βομβαρδισμός. Οί κάτοικοι
τού Ρεθύμνου είχαν πιά συνηθίσει αυτές
τις έπιδρομές καί άκριβώς έκείνη τήν
ώρα άπομακρύνονταν άπό τήν πόλη γιά
νά προφυλαχτοΰν στά καταφύγια. Ή
έχθρική άεροπορία βομβάρδιζε άδιάκριτα
ό,τι ύπήρχε. Στρατώνες, σπίτια, νοσο
κομεία, τά πάντα. Δέν ύπήρχε γι’ αυτούς
έξαίρεση. Αύτή ή κόλαση βάσταξε μέχρι
τις 3.20' τό άπόγευμα, πού όλος ό ούρανός
γέμισε άπό άλεξίπτωτα. Στόχος τών άλεξιπτωτιστών ήταν τό άεροδρόμιο τού
Ρέθυμνου, ή περιοχή τού ’Εσταυρωμένου
καί ή περιοχή τών Περιβολίων».
’Εσταυρωμένος καί Περιβόλια. Δυό
Ρεθυμνιώτικες περιοχές πού δέχτηκαν
όπως καί τό Μάλεμε στά Χανιά, όλο τό
βάρος τών έπιθέσεων τού έχθρού. Σή
μερα τίποτε στά Περιβόλια καί στόν
’Εσταυρωμένο δέν θυμίζει έκεϊνες τις
τραγικές μέρες. Μόνο οί σταυροί, τά
κενοτάφια κι οί μαυροφορεμένες γυ
ναίκες, μιλούν εύγλωτταμέτή σιωπή τους,
γιά τό κακό πού δέν είχε προηγούμενο.
Τόσο στήν περιοχή τών Χανίων, όσο
καί στό Ηράκλειο, οί Γερμανοί καθη
λώθηκαν, άπό τις πρώτες στιγμές. Οί
άντρες τών Υπηρεσιών τής Διοικήσεως
βγήκαν στήν ύπαιθρο κι έδωσαν τιτανικές
μάχες μέ τούς εισβολείς, πού κατατρο
πώθηκαν: «Όλοι οί Χωροφύλακες άμύνθηκαν καί πολέμησαν μ’ αύτοθυσία —
θυμάται λίγο πριν τήν 38η έπέτειο έκείνου τοΰ άγώνα ό Εύτύχιος Χριστοφάκης,
’Ενωμοτάρχης τότε τής Δ.Χ. Ηρακλείου
καί σήμερα άπόστρατος Άνθυπασπιστήςκαί θυσιάστηκαν χωρίς νά δειλιάσουν
ούτε στιγμή. Είχαμε πιάσει όλους τούς
δρόμους πού όδηγοΰσαν στό 'Ηράκλειο
καί κρατήσαμε τις θέσεις μας μέχρι καί
τήν τελευταία μέρα. Μάλιστα, οί πρώτοι
Γερμανοί, περί τούς 150, πού κατόρθωσαν
καί μπήκαν στήν πόλη τήν πρώτη μέρα,
έξοντώθηκαν μέσα σέ λίγες ώρες. Στις
23 τό βράδυ δέν ύπήρχε ούτε ένας Γερ
μανός τόσο μέσα στήν πόλη, όσο καί στις
γύρω περιοχές. Μόνο σ’ ένα μέρος, έξω

άπό τό Ηράκλειο, στά λεγάμενα Λατο
μεία ύπήρχε μιά μικρή έστία άντιστάσεως.
Τήν άλλη μέρα, μετά άπό σύσκεψη πού
έγινε στή Διοίκηση, άποφασίστηκε νά
τούς προτείνουμε νά παραδοθοΰν. ’Απάν
τησαν άρνητικά καί άξίωσαν έμεΐς νά
τούς παραδώσουμε τήν πόλη καί μάλιστα
μέσα σέ πέντε ώρες. Φυσικά δέν ύπήρχε
τέτοια περίπτωση. Όμως πέντε ώρες
άργότερα, στις 3 άκριβώς τό άπόγευμα
τής Παρασκευής, άρχισε ό μεγάλος
βομβαρδισμός. Δέν έμεινε τίποτα όρθιο.
’Εγώ, έκείνη τή στιγμή βρισκόμουν μαζί
μέ πολίτες, στό νεκροταφείο. Είχαμε πάει
γιά νά ένταφιάσουμε τούς νεκρούς τής
προηγουμένης μέρας. Ήταν θυμάμαι
158 αλεξιπτωτιστές καί 170 Έλληνες
καί ’Εγγλέζοι. Μετά τόν βομβαρδισμό
τά πάντα διαλύθηκαν__
Πιό μπροστά όμως είχαν πέσει τά
Χανιά. Τά Συμμαχικά στρατεύματα άν
καί πολέμησαν γενναία δέν μπόρεσαν
νά κρατήσουν τό άεροδρόμιο τοΰ Μάλεμε
καί όταν οί Γερμανοί τό κατέλαβαν, γι
αυτούς είχε λήξει ή ύπόθεση. ’Ανενόχλη
τοι κατέβασαν τεράστιες ποσότητες πυρομαχικών ,στρατιωτών, τάνκς, πυροβό
λων, αύτοκινήτων.
Όμως, άν στό Μάλεμε είχαν ύποχωρήσει τά Συμμαχικά στρατεύματα, στις
γύρω περιοχές οί Έλληνες άκόμα κρατοΰσαν. Καί στόν άγώνα αύτό ήταν μπρο
στά πάντα ή Χωροφυλακή.
«Στό Γαλατά, στήν Άγιά, στό Καστέλι
—θυμάται συγκινημένος ό ’Αλκιβιάδης
Ίερωνυμίδης, Άνθυπασπιστής τότε τής
Δ.Χ. Χανίων καί άπόστρατος Μοίραρχος
τώρα—, ή Χωροφυλακή πολέμησε μέχρι
ένός. Δίπλα της πολέμησαν ήρωϊκά
καί οί Κρήτες. Καί όλοι μας πιστεύαμεν
ότι ή Κρήτη δέν θάπεφτε. "Ομως οί
Νεοζηλανδοί καί οί Αύστραλοί, παρ’ όλη
τή γενναία τους άντίσταση δέν κράτησαν
στό Μάλεμε, μ’ άποτέλεσμα νά λυγίσουν
με κι έμεΐς όταν βρεθήκαμε μπροστά στά
τάνκς. Μέχρι τότε παλεύαμε χωρίς νά
δειλιάσουμε ούτε γιά μιά στιγμή. Οί άλεξιπτωτιστές έξουδετερώνονται προτοΰ
καλά—καλά φτάσουν στό χώμα. Χωρίς
όπλισμό, χωρίς πυρομαχικά άντιμετωπίζαμε ψύχραιμα τούς πάνοπλους εισβο
λείς, πού μετά τή δεύτερη μέρα τούς πο
λεμούσαμε μέ τά δικά τους όπλα, όπλα
πού παίρναμε άπό τούς σκοτωμένους,
γιατί έμεΐς δέν είχαμε πυρομαχικά γιά
τά δικά μας, όπως δέν είχαμε καί αύτόματα καί πολυβόλα καί όλμους καί χειρο
βομβίδες. 'Οσοι άλεξιπτωτιστές κατόρ
θωναν καί φτάναν στή γή, ή πρώτη τους
δουλειά ήταν ν’ άπλώσουν μιά τεράστια
γερμανική σημαία καί νά όχυρωθούν πρό
χειρα. Δέν τούς άφήναμε όμως τέτοια πε
ριθώρια γιατί άν τό κατόρθωναν, τά Γερ
μάνικά άεροπλάνα θά τούς έντόπιζαν κι
εύκολα θά τούς ένίσχυαν μέ νέες ρίψεις
άλεξιπτωτιστών. Μετά τήν πτώση τών
Χανίων, φύγαμε μέ προορισμό τόν Όμαλό. Εκεί θά γινόταν νέα γραμμή άμυνας.
Φτάσαμε άπόγευμα στό Γερόλακκο καί
στρατωνιστήκαμε στό Δημοτικό Σχο
λείο, γιά νά κινήσουμε νύχτα άκόμα,
γιά τόν Όμαλό. Στό δρόμο όμως είδαμε
νά κατεβαίνουν, άτακτα, Έλληνες στρα
τιώτες, πού μάς πληροφόρησαν ότι οί
Γερμανοί μοτοσυκλεττιστές είχαν ήδη
φτάσει στόν Όμαλό. Έ τσι πήραμε τό
δρόμο γιά τά βουνά ...».
"Αν καί τό άεροδρόμιο τοΰ Μάλεμε
είχε πέσει, ή Κρήτη κρατοΰσε. Στήν
περιοχή τής Ύποδιοικήσεως Χωροφυ-
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Έ να ς τεράστιος σιδερένιος σταυρός καί οί πλάκες 4465 τάφ ω ν Γερμανών στρατιωτών όπως λέει σχετική έπιγραφή κοντά στό αεροδρόμιο τοΰ Μάλεμε μένουν έκεΐ βουβοί μάρτυρες γιά πάντα γιά νά θυμίζουν όχι μόνο τήν
άξιοσύνη αυτών πού πολέμησαν τόν σιδηρόφραχτο εισβολέα, άλλά καί τήν μάταιη άνθρωποθυσία τών νεαρών
παιδιών τής Γερμανίας γιά τά νοσηρά σχέδια τής παγκόσμιας κυριαρχίας τοΰ ναζιστικοϋ παραλογισμοΰ .
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'Η Σχολή Χωροφυλακής Ρέθυμνου, στό προαύ
λιο τής οποίας ή ευγνωμοσύνη τής πατρίδας καλλι
μάρμαρο έστησε μνημείο στή δόξα τώ ν νεκρών
ηρώων , είναι άπό τούς πρωταγωνιστές τής νεώτερης κρητικής έποποιΐας. "Οταν σήμανε ή ώρα
τού Χρέους καί ήχησαν οι σάλπιγγες τό πολεμικό
προσκλητήριο γιά τόν ύπέρ πάντων άγώνα , ολό
κληρη ή δύναμη τής Σχολής μέ επικεφαλής τόν
Διοικητή της έτρεξε στό πεδίο τής μάχης. Ά π ε ιροπόλεμα παιδόπουλα μέ έλλιπή οπλισμό προτί
μησαν νά θυσιασθοϋν παρά νά άφήσουν νά πέσει
ή Κρητική γή στά χέρια τώ ν εισβολέων Ναζί.

Λ

Σ ’ αύτά άκριβώς τά ύψ ώ ματα, στις
λαγκαδιές καί τίς χαράδρες τής άνοιξιάτικης Κρητικής γής, κάτω άπό
τόν ιερό ίσκιο τώ ν καμπαναριών καί
δίπλα στά ταπεινά ξωκκλήσια παρά
τολμα κρητικά παλληκαρόπουλα καί
νεαροί δόκιμοι Χωροφύλακες γι
γάντωσαν τίς ψυχές τους γιά νά ξα
ναζήσουν στά πρόσωπά τους οί ήρωες
τού Κορνάρου. Σάν άλλοι Διγενεΐς
πάλαιψαν μέ τούς ούρανόφερτους
εισβολείς καί οί περισσότεροι άπ’
αύτούς άφησαν τή στερνή πνοή
τους σπονδή στή δόξα τής Κ ρήτης.
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Η ΕΑΑΗΝΙΚΗ
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ
ΣΤΗ ΜΑΧΗ
ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
λακής Σέλινου, έκεϊ πού γιά πολλά χρό
νια υπήρχαν πινακίδες πού πληροφο
ρούσαν τόν έπισκέπτη ότι «’Εδώ κάποτε
υπήρχε ή Κάνδανος», ή έλληνική ψυχή
φτερούγιζε άτρόμητη κι αποφασισμένη
νά πολεμήσει. Μετά τόν ίσχυρό βομβαρ
δισμό τής 20ης Μαΐου, οΐ Χωροφύλακες
ξεχύθηκαν στις γύρω περιοχές, πρός τήν
κατεύθυνση τών Χανίων καί πιάστηκαν
άπό τήν πρώτη στιγμή στή μάχη. ’Αλλά
ας άφήσουμε τό Στρατηγό έ. ά. Μουρκογιάννη, ’Ανθυπομοίραρχο τότε καί Διοι
κητή τής Ύποδιοικήσεως Χωροφυλα
κής Σέλινου μέ έδρα τήν Κάνδανο, ν’
άφηγηθεΐ τις μεγάλες στιγμές, όπως έκεϊνος τις εζησε μέσα στή φωτιά τού πολέ
μου.
«Στις 21 Μαΐου τού 1941, ό Χωροφύλα
κας Βεστάκης, μ’ ένα Λοχία τού Στρα
τού, Λαζόπουλο, προχώρησαν καί πέρα
σαν τά όρια τής έπαρχίας Σέλινου καί
άφού ένώθηκαν μέ Κρήτες χωρικούς προ
χώρησαν καί συνάντησαν τμήματα άλεξιπτωτιστών πού άπό τό άεροδρόμιο τού
Μάλεμε, είχαν προχωρήσει στήν έπαρχία Κισσάμου, γειτονική τής έπαρχίας
Σέλινου. Σέ μιά άπό τίς μάχες, πέ
φτουν ήρωϊκά στό πεδίο τής τιμής καί ό
Χωροφύλακας Βεστάκης καί ό Λοχίας
Λαζόπουλος».
Ή φωνή τού Στρατηγού Μουρκογιάν
νη, ραγίζει. Μιλάει γιά έποχές πού
κανείς δέν ήταν σίγουρος γιά κάθε δευτε
ρόλεπτο πού περνούσε. Μιλάει γιά
πρόσωπα άγαπημένα πού χάθηκαν πρόωpu γιά τήν τιμή τού Έθνους.
«Ήταν ένα άπό τά καλύτερα παλληκάρια μου ό Βεστάκης, συνεχίζει, κι ό
θάνατος μας φανάτισε. Σ’ έκείνη τήν μάχη
όμως οί Γερμανοί έχασαν περισσό
τερους καί ύποχώρησαν. Μέσα στους νε
κρούς τους, ήταν κι ένας Ύπολοχαγός,
πού πάνω του βρέθηκαν χάρτες καί σχέδια
έπιχειρήσεων. Τώρα πιά γνωρίζαμε τίς
έπικείμενες κινήσεις. Σ’ έκείνη τή μά
χη οί Γερμανοί έχασαν κι ένα πολυβόλο,
πού άργότερα τό χρησιμοποιήσαμε έναντίον τους. ’Από τό χάρτη πληροφορηθήκαμε ότι θά βάδιζαν γιά τήν Παλαιοχώρα. Έπρεπε νά διαφυλάξουμε τόν νοη
τό άξονα Μάλεμε—Κάνδανος —Φλιόρια—Βουκολιές καί Παλαιοχώρα καί νά
έμποδίσουμε τήν προέλαση τών Γερμα
νών, πού άντικειμενικός τους σκοπός
ήταν τό λιμανάκι τής Παλαιοχώρας.
»Έτσι στις 23 τό πρωί μιά περίπολος
μέ άντρες τής Χωροφυλακής καί πο
λίτες καί μ’ έπικεφαλής τόν ήρωϊκό Χω
ροφύλακα Κώστα Άθανασιάδη, τόν ιε
ρέα Παπα—Πολύκαρπο καί τόν Κανδανιώτη Δημήτρη Βαρδαλάκη, όπλισμένοι
όλοι μέ πολεμικά όπλα καί δίκανα πού
είχαν προορισμό τή διαφύλαξη αύτού τού
άξονα, βρέθηκαν άντιμέτωποι στή θέση
Φλόρια μέ μιά μεγάλη—συγκριτικά μ’
αύτούς—γερμανική δύναμη. Ή μάχη πού
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άκολούθησε ήταν σκληρή. Τό έχθρικό
τμήμα μάταια προσπάθησε ν’ άποφύγει
τήν κύκλωση, μ’ άποτέλεσμα νά έξοντωθεΐ. Ήταν κάτι τό συγκλονιστικό. Ή
έλληνική ψυχή είχε μιά άκόμα φορά με
γαλουργήσει. Άπό τή στιγμή έκείνη,
εΐμασταν βέβαιοι πώς ή νίκη ήταν δική
μας. Δέν είχαμε έπικοινωνία μέ άλλες
περιοχές καί άγνοούσαμε ότι στήν πε
ριοχή τού Μάλεμε καί τών Χανίων τό
άποτέλεσμα είχε κλίνει πρός τό μέρος
τών Γερμανών.
νΟ μ ω ς μετά άπό αύτή τήν έπιτυχία,
θεωρήσαμε βέβαιο ότι οί Γερμανοί
θ’ άντιδροΰσαν μέ μεγαλύτερο πάθος.
Σκέφτηκα πώς ίσως έπρεπε νά πιάναμε
θέσεις έξω άπό τήν Κάνδανο γιά τήν
νά προστατεύσουμε σέ ένδεχόμενη έπιθεση. Έτσι, θάταν 4 τά ξημερώματα τής
24ης Μαΐου, όταν συγκέντρωσα όλη τή
δύναμη τής Ύποδιοικήσεως, γιά νά
τούς άνακοινώσω τήν άπόφασή μου. Ή 
ταν είκοσι άντρες όλοι κι όλοι. Τούς μί
λησα γιά τό τί θά έπρεπε νά κάνουμε
καί άφού πήραμε όλο τόν όπλισμό ξεκινή
σαμε γιά τήν περιοχή πού είχα άπό
παλιότερα έπιλέξει. Ή άμυνά μας θά
γινόταν στό Φαράγγι, τό Σελινιώτικο Φαράγγι, ποδναι βράχοι ψηλοί, δεξιά
κι άριστερά τής όδικής άρτηρίας Χανί
ων—Κανδάνου καί Παλαιοχώρας.
»Όταν φτάσαμε στό κέντρο τής άγοράς τής Κανδάνου, σταμάτησα τ’ όπλισμένο τμήμα μου. Είχα παρακολουθήσει
ότι οί Κανδανιώτες μάς κοίταζαν μ’
άπορία. Ίσως γιατί αύτό τό τόλμημα
δέν τό περίμεναν. Σήκωσα τό χέρι μου
καί φώναξα ότι θά φύγουμε γιά ν’ άμυνθοΰμε στό Φαράγγι καί ότι, άν ήθελε κα
νείς ν’ άκολουθήσει μπορούσε νάρθει.
Τότε έγινε κάτι πού ξεπερνάει τόν άνθρώπινο λογισμό».
Τά μάτια τού Στρατηγού Μουρκογιάννη βουρκώνουν. Δέν είναι μικρές έκεϊνες οί θύμισες. Δέν είναι άσήμαντες.
Είναι θύμισες πού συγκλονίζουν, είναι
βαθειά χαραγμένες στήν καρδιά, στά
μάτια, στήν ψυχή. Κλείνουν τό μεγα
λείο τής Φυλής καί μιλούν γιά πρά
γματα πού χάρισαν τή λευτεριά σ’ αύτό
τό τόπο. Πώς νά μή βουρκώσει, λοιπόν,
ό έλληνας άνθρωπος όταν στέκεται
άντίκρυ σ’ αΰτές τίς μνήμες καί μάλιστα
όταν αύτός είναι ό ίδιος ό δημιουργός
τους;
«Τότε, έγινε κάτι συγκλονιστικό. Οί
Κανδανιώτες, πού άπό τίς 21 Μαΐου τό
πρωί, τούς είχα μοιράσει τά όπλα, πού
οί ίδιοι πριν άπό τήν έπίθεση μοΰ είχαν
παραδώσει, συμμορφούμενοι σέ διαταγή
τής Κυβερνήσεως καί πού έγώ δέν είχα
προωθήσει στις προϊσταμένες μου άρχές,
σάν ήλεκτρισμένοι πετάγονταν μ’ ένθουσιασμό καί κραυγές χαράς άπό τά σπίτια
τους, κρατώντας όπλα καί ό,τι δήποτε
άλλο είχαν. Ένα λεπτό άργότερα γύρισα
καί κοίταξα. Πίσω άπό τούς 20 Χωροφύ
λακες είχαν συνταχθεϊ περισσότεροι
άπό 100 πολίτες. Στά μάτια τους έλαμπε
ό πατριωτισμός καί στά μέτωπά τους ή
άπόφαση νά πολεμήσουν. Έτσι κινήσαμε
γιά τό Φαράγγι».
Καί κεΐ στό Σελινιώτικο Φαράγγι, ή
ιστορία σταμάτησε γιά νά γράψει άκόμα
μιά σελίδα ήρωϊσμοΰ, δίπλα στις σελίδες
πού είχε γράψει σ’ άλλα μέτωπα καί δίπλα
στις σελίδες ποϋγραψε έκεΐνες τίς μέρες
άρκετά χιλιόμετρα μακρύτερα, στό Ρέ
θυμνο.

Οΐ Γερμανοί μοτοσυκλεττιστές φά
νηκαν, τήν ώρα πού ξημέρωνε, ν’ άνηφορίζουν τό δρόμο πού περνάει άνάμεσα
άπό τό Φαράγγι. Μεγάλη δύναμη, πού
τή συνόδευαν τάνκς καί πυροβολικό.
Στόν ουρανό καί σέ ύψος χαμηλό, πετούσαν τά έχθρικά άεροπλάνα. Στούς βρά
χους τού Φαραγγιού, μέ τή σκανδάλη στό
χέρι περίμεναν άποφασισμένοι νά πολε
μήσουν οί Χωροφύλακες μέ τούς Κανδα
νιώτες. Οί στιγμές πού κυλούσαν όλο
καί πιό άργά, κορύφωναν μιά άγωνία βα
σανιστική. Μέ σφιγμένα δόντια οί υπε
ρασπιστές μουρμούριζαν. «Δέν θά τήν
πάρουν τήν Κάνδανο». "Ωσπου ζύγωσε
ή μεγάλη στιγμή κι άναψε ή μάχη. Μέ
τήν ύποστήριξη τών πολυβόλων, τών
τάνκς καί τής Αεροπορίας, άρχισαν νά
επιτίθενται οί Γερμανοί κατά κύματα.
Τό κροτάλισμα τών αύτόματων όπλων
καί τών όπλοπολυβόλων μετέβαλε τό
Μαγιάτικο πρωινό σέ κόλαση. Κάθε έφο
δος όμως συντρίβονταν άπό τούς ύπερασπιστές. Οί μεγάλες άπώλειες τών κατακτητών, τούς είχαν λυσσάξει. Δέν τήν
περίμεναν αύτήν τήν άντίσταση.
«Ήρθαν διαδοχικά κύματα γερμανικών
άεροπλάνων καί μάς βομβάρδιζαν, χωρίς
όμως νά μπορέσουν νά μάς λυγίσουν —
άκούγεται ύπόκωφη ή φωνή τού Στρα
τηγού Μουρκογιάννη — ούτε στό έλάχιστο. Μόνο ένας Χωροφύλακας καί
ένας πολίτης είχαν τραυματιστεί. Ή
άλλη δύναμη πολεμούσε μ’ άκμαΐο τό
ήθικό καί ένθουσιώδεις έκδηλώσεις. Οί
κραυγές τής νίκης μάς είχαν μεθύσει.
Μόνο ένα πράγμα μάς έβαζε σέ σκέψεις;
ότι τά πυρομαχικά μας λιγόστευαν όλο
καί πιό πολύ.
» Στις 3 τό άπόγευμα τά πυρά μας άραίωσαν. Άπό τά 100 φυσίγγια πού διέθετε
άρχικά ό καθένας άπό τούς άντρες, έλάχιστοι είχαν 2 ή 3. Οί άλλοι είχαν άπομείνει μέ ένα ή κανένα. Ένα έθελοντικό
τμήμα Κρητών άπό τά γύρω χωριά, πού
μάς βοηθούσε, είχε έξαντλήσει έντελώς
τά πυρομαχικά του και άρχισε νά φεύγει.
Οί Γερμανοί πλησίασαν σχεδόν άνενόχλητοι. Κατάλαβα ότι σέ λίγο θά αιχμα
λωτιζόμασταν καί διέταξα όπισθοχώρηση. Ένας ένας κυλούσαν άπό τήν πλαγιά
οί άντρες καί έπαιρναν τό δρόμο γιά τό
βουνό. Τελευταίος έφυγα έγώ μ’ έναν
φοιτητή τής Θεολογίας, τόν Μιχαήλ
Κουκουράκη.
» Έκεΐ, στά βουνά έμαθα, τρεις μέρες
άργότερα, πώς οί κατακτητές μπήκαν
στήν Κάνδανο κι άφού τήν έκαψαν μ’
έμπρηστικές βόμβες, έφεραν ένα τμήμα
Μηχανικού καί τήν κατεδάφισαν έντε
λώς. Μόνο πέτρες είχαν μείνει, πέτρες
πού συνόδευαν τίς πινακίδες πού έστη
σαν γιά νά θυμίζουν ότι: «’Εδώ κάποτε
ύπήρχε ή Κάνδανος, ή όποια κατεστράφη
πρός έξιλασμόν τής δολοφονίας 25 Γερ
μανών στρατιωτών, οί όποιοι έβλήθησαν
έκ τών νώτων κατά παράβασιν τών διε
θνών νομίμων». 'Ομως στήν Κάνδανο,
πολεμήσαμε πρόσωπο μέ πρόσωπο μέ τίς
όρδές τού Χίτλερ κι όχι «έκ τών νώτων»,
πού άποτελεϊ άνήθικη δικαιολογία ένός
άποτρόπαιου έγκλήματος, άδίστακτων
δολοφόνων. Καί οΐ άπώλειές τους ήταν
πολύ περισσότερες άπό 25, πού ό ύπέρμετρος έγωϊσμός τους δέν τούς έπέτρεψε
ν’ άναγνωρίσουν μιά άκόμα ήττα τους».
Ο Στρατηγός Μουρκογιάννης, δέν
μπορεί πιά νά συνεχίσει. Θά χρειαστεί
πολλή ώρα, γιά νά στερέψουν τά δάκρυα

πού κυλοΰν άπό τά μάτια τοΰ ήρωα καί
νά γαληνέψουν οί λυγμοί. Σκέφτομαι
πόσο τραγικό είναι νά θυμάται' κανείς
μέρες σάν κι αύτές πού πέρασαν στήν
ιστορία, γράφοντας μέ άνεξίτηλα γράμ
ματα τή λέξη «Θυσία». Σκέφτομαι πόσο
συγκλονιστικό είναι νά βλέπει κανείς
άμορφους σωρούς μαυρισμένες πέτρες
καί νά θυμάται πώς κάποτε έκεΐ, άνθιζε
ή ζωή καί ή δημιουργία. Κι ήταν μήνας
Μάιος, μήνας όπου ή φύση άπλόχερα
χάριζε τήν όμορφιά στήν Κρητική γή.

Θά πολεμήσουμε !!!
Κι- ένώ τά Χανιά είχαν πέσει καί είχε
μείνει στάχτη καί πέτρες ή Κάνδανος,
κι ένώ ή Κυβέρνηση ΤσουδεροΟ βρίσκον
ταν ήδη στή Μέση ’Ανατολή καί οί Γερ
μανοί σ’ όλη τήν έκταση τής έλληνικής
γής τυφέκιζαν άνθρώπους κι έκαιγαν τά
χωριά, ερημώνοντας τό τόπο, σέ μιά γω
νιά τής Κρητικής γής, ή έλληνική ψυχή
άκόμα άντροπάλευε.
Ήταν τό Ρέθυμνο αυτό πού έτυχε νά
κερδίσει τόν κλήρο τής ιστορίας καί νά
περάσει στήν αιωνιότητα ακουμπισμένο
στις φτεροϋγες τών ήρώων τής Χωροφυ
λακής, πού χάρισαν στήν Πατρίδα τήν
ασύγκριτη Δόξα τού Μαΐου τοΰ 1941.
Ήταν τό Ρέθυμνο αυτό πού κράτησε κα
θηλωμένα πάνω του τά μάτια όλου τοΰ
κόσμου.... Κι ήταν οί ήρωϊκές μορφές
τού Χανιώτη, τού Χλεμπογιάννη, τοΰ
Πρόκου, τοΰ Παναγιωτακόπουλου, τοΰ
Στάγια, τοΰ Τραϊφόρου, τοΰ Οΐκονομόπουλου, τοΰ Σπανοΰ, τοΰ Ντεβετχζή, τοΰ
Γιαπιτζάκη καί τών άλλων ήρωϊκών μα
χητών, ανώνυμων καί έπώνυμων, νεκρών
καί ζωντανών, αύτές πού ύψωσαν τό
άνάστημά τους στον έπιδρομέα καί ψυχοφώναξαν : «Οί Χωροφύλακες θά πο
λεμήσουν καί θά πεθάνουν». Καί οί Χω
ροφύλακες πολέμησαν καί πέθαναν υπε
ρασπιζόμενοι τή πιό στερνή έλεύθερη
γωνιά τοΰ έλλαδικοΰ χώρου.
Ήταν, τό Ρέθυμνο, τό μαρμαρένιο
άλώνι τής πρόσφατης ιστορίας, άλώνι
ποτισμένο μέ πολύ αίμα, αίμα άνθρώπων
πού τό μόνο πού θέλησαν ήταν νά μεί
νουν έλεύθεροι.
Σήμερα, 38 χρόνια άπό κείνες τίς μέρες,
τά Ρεθυμνιώτικα χωριά έχουν πολλά νά
θυμηθοΰν. Ή Πηγή, τά Περιβόλια, τά
Καστελάκια, τό Μπακαλοχώρι, ό ’Εσταυ
ρωμένος καί τ’ άλλα τά γύρω χωριά,
κρατοΰν νωπές τίς θυμίσεις, νά φτερουγίζουν άπό λαγκαδιά σέ λαγκαδιά, άπό
τό έργοστάσιο τής ΒΙΟ μέχρι τόν Ά η —
Γιώργη καί νά μιλούν γιά τήν άσύγκριτη
προσφορά έκείνων τών άμούστακων παι
διών, τών Δοκίμων Χωροφυλάκων τοΰ
Τάγματος τής Κρήτης.
Τρίτη, 20 Μαΐου, 3.20 τό άπόγευμα.
Οί πολύχρωμες όμπρέλλες πού πέφτουν
άπό τά γερμανικά μεταγωγικά, σκοτει
νιάζουν καί τόν οΰρανό τοΰ Ρέθυμνου.
Στόχος τους διπλός. Τό Ρέθυμνο καί τό
άεροδρόμιο. Οί πρώτοι άλεξιπτωτιστές
πού φτάνουν στή γή, δημιουργούν θύ
λακα άσφαλείας καί ένισχύονται. Μέσα
σέ λίγη ώρα ό άριθμός τους ξεπερνάει
τίς 2.000. Ό όπλισμός τους είναι βαρύς,
κατασκευής 1940, πού τόν συμπλήρωναν
άτέλειωτες προμήθειες σέ χειροβομβί
δες, όπλοπολυβόλα, πολυβόλα, άντιαρματικούς όλμους έλαφρών πολυβόλων καί
άφθονα πυρομάχικά. Μετά άπό τή πρώτη

πρόχειρη άναγνώριση, συντάσσονται καί
προχωρούν πρός τό Ρέθυμνο. Ή πρώτη
άντίσταση πού πρόβαλαν ένας ή δυό
Λόχοι Πεζικού άπό τό Έμπεδο Ρεθύμνου,
στήν τοποθεσία «Περιβόλια», όπως άναφέρει ό τ. ’Αρχηγός Χωροφυλακής, Στρα
τηγός Νικ. Παναγιωτακόπουλος, εύκολα
διαλύθηκε καί τά γερμανικά τμήματα
κατέβαιναν άνενόχλητα πρός τό Ρέθυμνο.
Λίγο έξω άπό τήν πόλη, θά συναντήσουν
τήν πρώτη άντίσταση. Είναι οί Δόκιμοι
Χωροφύλακες τοΰ Τάγματος, πού άπό
τήν πρώτη στιγμή τής έπιθέσεως ξεκί
νησαν γιά ν’ άντιμετωπίσουν τούς άλεξιπτωτιστές.
Σκαλίζοντας, μετά άπό 38 όλόκληρα
χρόνια, τίς άναφορές έκείνης τής έποχής
καί τήν προσωπική άλληλογραφία τώνδημιουργώνέκείνηςτής έποποιΐας βλέπουμε
ξεκάθαρα έκείνη τή μεγάλη άπόφαση.
Ό τότε Διοικητής τοΰ Τάγματος Ταγμα
τάρχης ’Ιάκωβος Χανιώτης, σέ δυό έπιστολές του, μία μέ ήμερομηνία 10-3-1966,
πού άπευθύνεται στόν παλαίμαχο Δημο
σιογράφο Νικόλαο Κτενιάδη καί μία
μέ ήμερομηνία 1-6-1975, πού άπευθύνεται
στόν τώρα Διοικητή τοΰ Π.Σ.Ο.Χ. Ρε
θύμνου Άντισυνταγματάρχη Νικόλαο
Γαρνέλη, γράφει: «Τό Τάγμα έδρασεν
άπολύτως έξ ιδίας πρωτοβουλίας, άνευ
ούδεμιάς διαταγής, έγγράφου ή προφο
ρικής, μέ γνώμονα μόνον τήν έκτέλεσιν
τοΰ πρός τήν Πατρίδα καθήκοντος, δε
δομένου ότι οί ’Αξιωματικοί του καί οί
"Ανδρες έφεραν όπλα ιερά, τά όποια τούς
είχε έμπιστευθεϊ ή Πατρίδα».
Πρώτη ήρθε σ’ έπαφή μέ τά τμήματα
τοΰ 2ου Συντάγματος ’Αλεξιπτωτιστών,
ή διμοιρία τοΰ ’Ανθυπομοιράρχου Νι
κήτα Πρόκου, τοΰ 9ου Λόχου, πού προ
σπαθεί ν’ άναχαιτίσει τήν είσοδο τών
Γερμανών στό Ρέθυμνο. Ό άγώνας είναι
σκληρός καί οί Γερμανοί, πού δέν περίμεναν νά συναντήσουν άντίσταση, μετά
τόν πρώτο αιφνιδιασμό έπιτίθενται μέ
λύσσα. Τραυματίζεται ό Διμοιρίτης ’Αν
θυπομοίραρχος Πρόκος καί άρκετοί Δό
κιμοι Χωροφύλακες, πού έρποντας προσπαθοΰν νά γυρίσουν στό Ρέθυμνο καί
νά φτάσουν στό Νοσοκομείο. Στό δρόμο
συναντούν τόν 5ο Λόχο, πού βάδιζε
έναντίον τών Γερμανών μέ Διοικητή τόν
Ανθυπομοίραρχο Βασίλειο Τραϊφόρο
και Διμοιρίτη τόν ’Ανθυπομοίραρχο
Γεώργιο Στάγια. Λίγο έξω άπό τό Ρέθυ
μνο, κοντά στό καφενείο «Κηφισιά», ό
5ος Λόχος έρχεται σ’ έπαφή μέ τόν
έχθρό. Οί Δόκιμοι Χωροφύλακες πέφτουν
μ’ όρμή στή μάχη κι άρχίζουν ν’ άπωθοΰν
τούς Γερμανούς. Ό ’Ανθυπομοίραρχος
Τραϊφόρος έπιχειρεί νά κυκλώσει τό
Τμήμα τών ’Αλεξιπτωτιστών καί τραυ
ματίζεται. Τή Διοίκηση τοΰ Λόχου ανα
λαμβάνει ό ’Ανθυπομοίραρχος Στάγιας.
Ταυτόχρονα όμως πέφτουν στή μάχη καί
ό 1ος καί ό 10ος Λόχος, μέ Διοικητές,
ό μέν πρώτος τόν ’Ανθυπομοίραρχο Νικ.
Παναγιωτακόπουλο, ό δέ δεύτερος τόν
Υπομοίραρχο Λαφογιάννη.

Μπρος παιδιά τούς φάγαμε...
Ή μάχη γενικεύεται. Τά άντίπαλα τμή
ματα ένισχύονται. Στις 5 τό άπόγευμα
παίρνει έπαφή μέ τόν έχθρό καί ό 11ος
Λόχος. Οί Γερμανοί κλείνονται στό
έργοστάσιο τής ΒΙΟ καί όχυρώνονται
πίσω άπό τόν ψηλό μανδρότοιχο, στή

νοντας τά όπλοπολυβόλα, τά πολυβόλα
καί τούς όλμους στά πιό καίρια σημεία.
Οί δυνάμεις τής Χωροφυλακής δέν δια
θέτουν ούτε κάν χειροβομβίδες γιά νά
ένεργήσουν έστω μία έπίθεση. "Εχουν
όμως μέσα τους τήν παράδοξη φλόγα τής
πολεμικής άρετής τής φυλής.
Παρασυρμένοι άπό τή φωνή τοΰ
Ταγματάρχη Χανιώτη καί τών ’Αξιωμα
τικών τους οί Δόκιμοι Χωροφύλακες,
μέ τήν κραυγή «’Αέρα» έξορμοΰν. Είναι
ή έπίθεσή τους κάτι παραπάνω άπό έπιχείρηση αύτοκτονίας. Οί Γερμανοί άπαντοΰν μέ σφοδρά πυρά. Μέσα σ’ αύτή τήν
κόλαση τοΰ πυρός, πέφτει μέ τό όπλο του
στό χέρι, ό Υπενωμοτάρχης Κωνσταντί
νος Λαμπρόπουλος. Ήταν ό πρώτος νε
κρός μαχητής τής Χωροφυλακής στό
Ρέθυμνο, στις 6,35 τό άπόγευμα τής 20
Μαΐου τοΰ 1941. Λίγη ώρα άργότερα,
άκριβώς στις 7.15 κι ένώ ό ήλιος πού
έδυε είχε σκορπίσει τά ματωμένα του
χρώματα στόν ορίζοντα, ό ’Ανθυπομοί
ραρχος Νικόλαος Χλεμπογιάννης, πε
τάγεται ορθός καί πλησιάζει τόν μανδρότοιχο τής ΒΙΟ. Μέ τό πιστόλι στό
χέρι, όρμάει ό ήρωας άνάμεσα στις ριπές
τών πολυβόλων, προσπαθώντας νά σπά
σει τήν άντίσταση. Λίγο πιό μακρυά του,
οδηγούν σέ μιά παράλογη έξόρμηση τούς
Λόχους τους, άλλοι δυό ήρωες. Είναι οί
’Ανθυπομοίραρχοι Στάγιας καί Παναγιωτακόπουλος, πού μέ τήν κραυγή
«’Αέρα» σπέρνουν τόν πανικό στούς
οχυρωμένους άλεξιπτωτιστές. Ή φωνή
τους ένώνεται μέ τή φωνή τοΰ Χλεμπογιάννη, πού σάν μεθυσμένος προχωράει
άντίκρυ στό θάνατο. «’Εμπρός παιδιά,
έπάνω τους καί τούς φάγαμε» άντηχεΐ
πιό ψηλά κι άπό τούς πυροβολισμούς ή
φωνή του. Καί οί Χωροφύλακες όρμοΰν.
Σάν μεθυσμένοι κι αυτοί, παρασυρμένοι
στόν ιερό άγώνα, άπό κείνη τήν ήρωϊκή
μορφή, πού συνεχίζει νά κραυγάζει
«άέρα». "Ομως οί στιγμές τοΰ θανάτου,
δέν θέλησαν ν’ άφήσουν μακρυά τους
έκεϊνο τό παλληκάρι. 7.15 άκριβώς τό
άπόγευμα καί ή φωνή του ραγίζει. Δι
πλώνει τά γόνατα κι άγκαλιάζει τήν
Κρητική γή. Τό αίμα του κυλάει ήρεμα
μέσα σ’ έκείνη τή κόλαση, καθαγιάζον
τας έναν άγώνα γιά τή λευτεριά τούτου
τοΰ τόπου. Μιά ριπή έφτασε νά τοΰ κόψει
τήν πνοή καί ν’ άνοίξει στό στήθος μιά
πληγή, ένα κόκκινο τριαντάφυλλο, άπ’
όπου γλίστρησε ή ζωή. Λίγο πιό μακρυά
του πέφτει νεκρός ένας άλλος ήρωας. Ό
Χωροφύλακας Ήλίας Γιαννακάς, τής
Διοικήσεως Χωροφυλακής Ρεθύμνου, πού
δέχεται μιά σφαίρα στήν καρδιά, τήν
ώρα πού άφήνοντας τό πρόχειρο ταμπού
ρι, όρμοΰσε στό μαντρότοιχο τής ΒΙΟ.
Οί Γερμανοί ’Αλεξιπτωτιστές σπάζουν
καί πανικόβλητοι υποχωρούν πρός τά
υψώματα τών Περιβολίων, όπου δέχονται
τήν έπίθεση τοΰ 7ου Λόχου, πού διοικεί
ό Ανθυπομοίραρχος Χλεμπογιάννης καί
πού είχε ξεκινήσει άπό τοΰ Άτσιπόπουλου, όπου βρίσκονταν στρατοπεδευμένος.
Τούς ύποχωροΰντες καταδιώκουν οί
Λόχοι τής Χωροφυλακής καί τούς άναγκάζουν σέ άτακτη υποχώρηση. «Ή μάχη
αΰτη» γράφει τήν 31-8-1941 ό ’Ανθυπομοί
ραρχος, τότε, Νικ. Παναγιωτακόπουλος
σέ άναφορά του πρός τή Σχολή Χωροφυ
λακής, «διήρκησε πέραν τής 20ης ώρας
καί κατ’ άρχάς έφάνη άποκλίνουσα ύπέρ
τοΰ άντιπάλου λόγιρ τής άριθμητικής του
ύπεροχής άφ’ ένός καί τοΰ άρτιωτέ-
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ρου οπλισμού του άφ’ έτέρου καί τής
μεγάλης άεροπορικής ισχύος του, είτα
δμως, χάρις εις τήν αύτοθυσίαν τού άπειροπόλεμου καί μικρού Τμήματος τού
Παραρτήματος τής Σχολής Χωροφυλα
κής, έπετεύχθη ή άναχαίτησις τού έχθροΰ
καί έν συνεχείς άτακτος καί έπαίσχυντος
τούτου φυγή δι’ έπιτελεσθέντο; ύπό
τού ύπό τήν Διοίκησίν μου Λόχου, έκ δε
ξιών, έλιγμοΰ καί πλευροκοπήσεως αυ
τού, έγκαταλείψαντος έπί τού πεδίου τής
μάχης πολλούς νεκρούς, ιδία, κατά τήν
άτακτον φυγήν του, τραυματίας καί άφθονον πολεμικόν ύλικό, ιδία εις πιστόλια,
όπλοπολυβόλα «Ιτάγερ», όλμους, πολυ
βόλα, εν πυροβόλον έλαφρόν, άνευ
όμως κλείστρου, άφθονα πυρομαχικά
κ.λ.π.».
Τά μεσάνυχτα σταμάτησε ή καταδίωξη.
Οΐ Λόχοι τού Τάγματος άνασυντάχθηκαν
όπως καί οί Γερμανοί, πού άφού έπίταξαν
όλους τούς πολίτες τού συνοικισμού
τών Περιβολίων, όχύρωσαν μία γραμμή
άμυνας 600 περίπου μέτρων, πού άρχιζε
άπό τή θάλασσα κι έφτανε μέχρι τό
έξωκκλήσι τού Ά η Γιώργη, Οχυρώνον
τας ταυτόχρονα καί τό ύψωμα Καστελλάκια.
Μέ τό ξημέρωμα τής 21ης Μαΐου, ή
έποποιΐα συνεχίζεται. Κάτω άπό συνεχή
βομβαρδισμό τής άεροπορίας οΐ ’Ανθυ
πομοίραρχοι Νικ. Παναγιωτακόπουλος
καί Γεώργιος Στάγιας, όδηγούν τούς
Λόχους τους σ’ άλλη μιά παράτολμη
έπίθεση, γιά νά καταλάβουν τά «Καστελλάκια». Γύρω τους σκάζουν οί βόμ
βες καί οί όλμοι. Τεράστιες λακκούβες
άνοίγονται μπροστά τους καί δίπλα τους
πέφτουν νεκροί, άγαπημένοι συνάδελφοι.
Οί Δόκιμοι Χωροφύλακες δμως προχω
ρούν. Κάθε τόσο σκεπάζονται άπό τά χώ
ματα πού έκτινάσσουν οί βόμβες, μά δέν κά
νουν ούτε ένα βήμα πίσω. Τά «Καστελλά
κια» πέφτουν, σπάζει ή γραμμή άμύνης καί κυκλώνεται ό "Αη Γιώργης. Οί
δυό ’Ανθυπομοίραρχοι μέ μιά ξέφρενη
πορεία ξεφεύγουν μπροστά καί οχυρώ
νονται 30 μέτρα μακρυά άπό τόν τοίχο,
τής εκκλησίας. Οί Γερμανοί έπιτίθενται μέ μανία, άλλά ύποχωροΰν ξανά,
άποδεκατισμένοι.
«Δέν είχαμε χειροβομβίδες λέει σήμερα
ό τότε ’Ανθυπομοίραρχος, τ. ’Αρχηγός
τού Σώματος Νικ. Παναγιωτακόπουλος—
γιά νά ρίξουμε στόν περίβολο τής έκκλησίας· έτσι περιοριστήκαμε στούς πυρο
βολισμούς. Αυτό κράτησε μέχρι τό
άπόγευμα πού άρχισαν νά λιγοστεύουν
άρκετά τά πυρομαχικά μας, όπότε άναγκαστήκαμε πάλι νά συμπτυχθοΰμε, κάτω
άπό συνεχή βομβαρδισμό».
«Οί άπό τής ένάρξεως τής μάχης νη
στικοί καί διψασμένοι Χωροφύλακες —
γράφει τήν 30-10-1946, σέ αναφορά του
ό τότε ’Ανθυπομοίραρχος Βασίλειος
Τραϊφόρος — καθηλώνονται είς τάς θέ
σεις πού εύρίσκονται, άδυνατοϋντες καί
τήν χεΐρα των νά κινήσουν διά νά μή
προκαλέσουν τήν προσοχήν τών είς
ύψος 40 - 50 μέτρων ίπταμένων άεροπλάνων. Μιά βόμβα έπεσε είς όρυγμα
ένθα έπροστατεύοντο είκοσι Χωροφύ
λακες . Οί δέκα οκτώ έφονεύθησαν καί οί
δύο έτραυματίσθησαν. Κατά τήν διάρκειαν
τών μαχών, άπό έπισκέπτας ή νέους
τραυματίας έπληροφορούμεθα τήν έξέλιξιν τής μάχης. Γενικός άπάντων
τών άφιχθέντων είς τό Νοσοκομεϊον
οπλιτών ήτο ό θαυμασμός διά τήν άνδρείαν καί αύτοθυσίαν τού άναλαβόντος
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τήν διοίκησίν τού 5ου Λόχου ’Ανθυπο
μοιράρχου Στάγια Γεωργίου καί τού
Διοικητοΰ τού 1ου Λόχου ’Ανθυπομοι
ράρχου Παναγιωτακοπούλου Νικολάου.
Οΰτοι άψηφούντες τά Γερμανικά άεροπλάνα ένεθάρρυναν τούς άνδρας των,
τούς ένεψύχωναν καί έπέβλεπον ώστε
νά τούς έχωσι συνεχώς ύπό τάς διαταγάς
των γιά νά συνεχίσουν τήν πολιορκίαν
τών άποκλεισθέντων είς τό έρημοκλήσιον, Γερμανών ’Αλεξιπτωτιστών. 'Ωσαύ
τως συχνά ένεφανίζοντο καί είς διάφορα
σημεία τού πεδίου τής μάχης ό Διοικητής
τού ΠΣΟΧ Ταγματάρχης Χανιώτης ’Ιά
κωβος, ό όποιος διοικών, έπέβλεπεν καί
ένεψύχωνε τούς άνδρας τού Τάγματος καί
προσεπάθει νά δημιουργήση υποτυπώδη
έφοδιασμόν είς άρτον, ύδωρ καί φυσίγγια
τών άνδρών».
Τό βράδυ όμως, τά «Καστελλάκια»,
μετά άπό σκληρή έπίθεση πέφτουν στά
χέρια τών Γερμανών, πού προετοιμάζον
ται γιά νέα άμυνα, προμαντεύοντες νέα
άντεπίθεση τών Χωροφυλάκων.
Πραγματικά τό πρωί τής 22ας Μαΐου
οί Δόκιμοι Χωροφύλακες άνεβαίνουν
καί πάλι στήν πλαγιά. Γ Γ αύτούς δέν
ύπάρχουν άλλα περιθώρια. Ή προέλαση
άπαιτεί νέες θυσίες, νέους ήρωϊσμούς.
Ή μάχη έξελίσσεται σκληρά. Καί οί δυό
άντίπαλοι είναι άποφασισμένοι νά μήν
ύποχωρήσουν. Ό ήρωϊκός 'Υπενωμο
τάρχης Νικόλαος Παπαδάτος, στις 5 τό
άπόγευμα ξεχύνεται σέ μιά έφοδο άπελπισίας, όδηγώντας τούς άντρες του στήν
καρδιά τού ΰψώματος. Οί Γερμανοί πανικοβάλλονται καθώς άντικρύζουν τόν
παράφρονα, γι’ αύτούς, 'Υπενωμοτάρχη
νά τρέχει κόντρα στά πυρά τους, πυρο
βολώντας κι αύτός καί κραυγάζοντας
«’Αέρα». Λίγη ώρα άργότερα τό παλληκάρι γκρεμίζεται. Μιά ριπή τού κόβει
τή ζωή. "Ομως οί άλεξιπτωτιστές δέν
προλαβαίνουν ν’ άνασάνουν. Δίπλα άπό
τόν πεσμένο ηρώα ξεπετάγονται οί άντρες
του καί λίγο πιό δίπλα, άλλοι άλλαλαγμοί
συνοδεύουν μιά άκόμα έπίθεση, άλλου
τμήματος Χωροφυλάκων, πού όδηγοΰνται
στή νίκη ή στό θάνατο άπό τόν Άνθυπολοχαγό τού Πεζικού, Παπαγιαννάκη. Τό
παλληκάρι συγκλονισμένο άπό τό θάνατο
τού ηρώα Υπενωμοτάρχη όρμάει άκράτητο στόν θάνατο, πού δέν άργεΐ νά τόν
άγγίξει μέ τά φτερά του. "Ομως τό ύψωμα
πέφτει καί οί Γερμανοί κλείνονται καί
πάλι στόν μανδρότοιχο τού "Αη Γιώργη.
9 ή ώρα τό βράδυ τής Πέμπτης, 22
Μαΐου καί ό 1ος μέ τόν 7ο Λόχο, άντεπιτίθενται. Ό γενναίος Άνθυπολοχαγός
Μιαούλης, πού χειρίζεται τό μοναδικό
πολυβόλο τύπου «Σέντ Έτιέν», καλύπτει
άπό άριστερά τήν έπίθεση. Δίπλα άπό
τά εύστοχα πυρά του όρμοΰν οί ’Ανθυπο
μοίραρχοι Παναγιωτακόπουλος καί Χονδρογιάννης, όδηγώντας τούς Δόκιμους
Χωροφύλακες μέσα άπό μιά κόλαση
πυρός λίγο έξω άπό τό μοναδικό όχυρό
τών Γερμανών. Ή νύχτα μετατρέπεται σέ
μέρα άπό τόν τρελλό χορό τών όβίδων καί
τών όλμων, μά οί Χωροφύλακες προχω
ρούν. Οί 300 περίπου άλεξιπτωτιστές πού
είχαν άπομείνει άπό τις 2.000 πού έπεσαν
άμύνονται ήρωϊκά καί μέ τ’ άνεξάντλητα
πυρομαχικά τους δημιουργούν φράγμα
πυρός. Οί έπιθέσεις τών Λόχων, σταμα
τούν λίγα μέτρα μακρυά άπό τόν περίβο
λο. Γιά μιά άκόμα φορά γίνεται αισθητή
ή έλλειψη χειροβομβίδων. Τά πυρά τών
άτομικών τυφεκίων δέν μπορούν νά σπά
σουν τήν κόλαση πού δημιουργεί ό βα
ρύς όπλισμός τών Γερμανών. ’Αργά μετά

τά μεσάνυχτα ή έπίθεση σταματάει.
Ήταν μάταιο νά πιστεύει κανείς ότι τά
λιανοντ,ούφεκα μέ 20—30 φυσίγγια τό
καθένα, πού είχαν οί δυό άποδεκατισμένοι
σέ νεκρούς καί τραυματίες, Λόχοι, θά
μπορούσαν νά σπάσουν αύτό τό φράγμα
πυρός πού δημιουργούσε ό άρτιώτατος
οπλισμός, διπλάσιων σχεδόν άντιπάλων,
καλά όχυρωμένων.
Έτσι πέρασαν καί οί άλλες μέρες,
χωρίς κανείς νά πιστεύει ότι ή Κρήτη
θά πέσει, χωρίς κανείς νά πιστεύει ότι
οί Γερμανοί σέ λίγες μέρες θά έμφανίζονταν πίσω άπό τις πλάτες τους.
«Διέταξα τούς Χωροφύλακες νά πετάξουν μέσα στά φαράγγια καί στις σπη
λιές τά όπλα — λέγει ό Στρατηγός Παναγιωτακόπουλος — γιά νά μή πέσουν στά
χέρια τού έχθροΰ. Μέσα μου θέριευε ή
έλπίδα πώς κάποια μέρα θά ήταν άπαραίτητα γιά ν’ άρχίσουν μ’ αύτά τήν
άντίσταση».
Καί ή άντίσταση άρχισε, τήν ίδια κι
όλας μέρα στή Κρήτη. ’Αλλά αύτό
είναι άλλη μιά μεγάλη σελίδα δόξας, γιά
τήν Χωροφυλακή καί τήν Κρήτη, πού
κάποτε άλλοτε θά χρειασθεϊ νά μιλή
σουμε γι’ αύτή.

Προσκλητήριο νεκρών.
Ή μάχη τής Κρήτης, κάθε Μάιο ξα
ναζωντανεύει. Στό Ρέθυμνο καί στις
άλλες περιοχές, τά προσκλητήρια τών
νεκρών, συγκεντρώνουν τις μνήμες στούς
ήρωες έκείνης τής έποχής θυμίζοντας
στις έπερχόμενες γενιές τόν προορισμό
τους.
Στό Ρέθυμνο καί στό Μαυσωλείο τής
Σχολής, ξεδιπλώνονται οί πολεμικές
σημαίες, τής Χωροφυλακής καί τών
Συμμάχων, πού πρόσφεραν «τιμής ενεκεν»
τό ήρωϊκό Τάγμα καί κάτω άπό τόν ήχο
τών τιμητικών βολών ξυπνούν οί νεκροί
συνάδελφοι όλης τής Κρήτης.
Οί προσκυνητές, "Ελληνες καί ξένοι,
γονατίζουν μπροστά στή μεγάλη έκείνη
θυσία, εύγνωμονοΰντες. Οί μορφές πού
δημιούργησαν έκείνη τήν έποποιΐα, φαν
τάζουν μέσα στό δειλινό σάν υπεράν
θρωπα όντα καί είναι έτοιμος νά πιστέψει
κανείς, ότι τούς βλέπει νά τρέχουν κα
ταπάνω στόν μανδρότοιχο τής ΒΙΟ καί
στις πλαγιές τού "Αη Πώργη, νά άμύνονται στό Σελινιώτικο φαράγγι, νά θυ
σιάζονται στις παρυφές τού 'Ηράκλειου
καί στά βράχια τού Ψηλορείτη.
ΟΙ 150 ΝΕΚΡΟΙ καί οί πολλές έκατοντάδες τραυματίες στήνουν χορό μέ τούς
ζωντανούς συμπολεμιστές τους, τράγου,
δώντας πώς κι έδώ πολέμησε ή Χωροφυ
λακή.
Μά τί μπορεί νά γράψει κανείς, γι’
αύτούς καί τόν άγώνα τους, μέσα σέ λί
γες σελίδες ένός Περιοδικού; Λίγα, έλάχιστα. Μόνο τις μνήμες καί τις θύμισες
μπορεί νά ξυπνήσει. Μόνο ένα προσκλη
τήριο τιμής κι ένα μνημόσυνο εύγνωμοσύνης νά κάνει.
"Αλλωστε οί νεκροί, καί οί ζωντανοί
ήρωες, δικαιώνονται άπό τήν ιστορία
κι όχι άπό μιά άπλή δημοσιογραφική
άναδρομή.

^ M U A \ IKHnATM){
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Τό όνειρο τοΰ
ανθρώπου νά πετάξει
μέ δικά του

φτερά

έγινε στην έποχή μας
πραγματικότητα

καί

ένα πολύ ένδιαφέρον
άθλημα.
Ε π ιμ έ λ ε ια :
Σπόρος Τζέτζιας,
Π ο λ . 'Υ π ά λ λ η λ ο ς Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς .
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Μετά τό άεροπλάνο, τό άλεξίπτωτο
καί τήν άνεμοπορία, ό άεραθλητισμός
άπόκτησε ένα ακόμη καινούργιο άθλημα.
Πρόκειται γιά ένα νέο σπόρ πολύ θεα
ματικό μά καί άρκετά δύσκολο, πού έντυπωσιάζει καί κάθε μέρα πού πέρνα
κατακτά όλο καί περισσότερους θαυμα
στές. Τό μυθικό «ταξίδι» τού Ίκαρου καί
τού Δαίδαλου, πάνω άπό τήν ’Ικαρία, τήν
Κρήτη καί τό Αιγαίο ζωντάνεψαν στήν
έποχή μας οί «ιπτάμενοι άνθρωποι».
Άτομα κάθε ήλικίας καί περισσότερο
νέα παιδιά είναι τό έμψυχο έκεϊνο ύλικό
πού άσχολεϊται μέ τό σπόρ αυτό, πού μέ
ταχύτητα άστραπής έξαπλώνεται σ’ όλόκληρο τόν κόσμο καί κερδίζει χιλιάδες
πιστούς έτοιμους νά άπολαύσουν τις
φαντασμαγορικές στιγμές πού τούς προ
σφέρει τό νέο αύτό άθλημα.
'Αλλοτε τό νά «πετάξει» ό άνθρωπος
ήταν ένα όνειρο άπιαστο κάτι μάλλον
άδιανόητο. Σήμερα όμως μέ τήν βοήθεια
τών μεγάλων «άετών» είναι μιά πραγμα
τικότητα. Ό μύθος έπεσε καί τήν θέση
του τήν πήρε τό γεγονός. Είναι ύπέροχο
καί προκαλεί δέος όταν βλέπει κανείς
νέα παιδιά νά πλανάρουν πάνω άπό τόν
’Αττικό ούρανό κάπου έκεΐ στήν Πάρνη
θα γατζωμένα σέ γιγάντιους «άετούς»
φτιαγμένους μέ άπλά ύλικά σχεδόν πάντα
άπό αύτά τά ίδια.

Διαγράφουν τεράστιους κύκλους στα'
ματώντας τήν άνάσα των θεατών σάν
κάποιο τεράστιο «χέρι» νά τούς αίωρεΐ
σάν μαριοννέτες. Σέ άνάλογες προσπά
θειες πού έγιναν παληότερα πολλοί ήταν
αύτοί πού έχασαν τήν ζωή τους όταν θέ
λησαν νά έπαναλάβουν τό τολμηρό φτερούγισμα.... τού Ίκαρου. Σήμερα όμως
μέ λίγη προπόνηση μπορεί κανείς νά
βρεθεί στόν άέρα σίγουρος ότι θά προ
σγειωθεί καί μάλιστα σέ προκαθορισμένο
μέρος. Οί δυσκολίες ξεπεράστηκαν καί
ή χαρά μιας «ουράνιας βόλτας» έγινε
άκράτητη γιά όλους. Ή φαντασμαγορία
τό νά πετάς τό χειμώνα πάνω άπό χιονι
σμένα βουνά καί τό καλοκαίρι νά πλανάσαι πάνω άπό καταγάλανες άκρογιαλιές σοΰ δίνουν μιά άλλη όψη τής ζωής.
Καί είναι όμορφο νά χαίρεσαι τή ζωή
άπό ψηλά.
Ό άεραθλητισμός λοιπόν μετά άπό
τήν άνεμοπορία, τό άλεξίπτωτο καί τό
άεροπλάνο κατάκτησε καί ένα άλλο
άθλημα καί άπόκτησε πιό μεγάλο ένδια
φέρον. Ό Γιάννης Θωμάς άπό τό Φά
ληρο ήταν ό πρωτοπόρος άθλητής πού
τόλμησε τό «πέταγμα» τού Ίκαρου γύρω
στά 1966. Άγνωστος στή χώρα μας μά
διάσημος σ’ όλόκληρη τήν Εύρώπη ό
Έλληνας αύτός πρωταθλητής άφησε
άφωνη τήν κοινή γνώμη μέ τό τόλμημά
του καί ό διεθνής τύπος άφιέρωσε έγκωμιαστικά σχόλια γιά τόν μεγάλο του
άθλο νά «πετάξει» πάνω άπό τις μεγα
λύτερες Εύρωπαϊκές πόλεις όπως τό
Παρίσι κ.ά. Ή πατρίδα μας είναι ιδανι
κός τόπος πού προσφέρεται γιά τήν έξάπλωση τοΰ νέου αύτοϋ άθλήματος . Τό
κλίμα της, ό καταγάλανος ούρανός καί ή
γραφική μορφολογική της κατάσταση
έξυπηρετοΰν τόν σκοπό αύτό. Καί κάτι
άλλο σημαντικό πού θά προκόψει μέ
τή διάδοσή του είναι ότι θ’ άνοίξουν
πιό πολύ οί πόρτες στόν τουρισμό. Διότι
έκτος άπό τά θαυμάσια ξενοδοχεία τά
όποια προσφέρουν ιδανική ξεκούραση
σέ άτομα κάθε ήλικίας θά προσελκύσουν
καί τή νέα γενιά καί μ’ αύτό τόν τρόπο
ό ζωντανός τουρισμός μέ τά θεαματικά
σπόρ πού σάν μαγνήτης τραβά τόν ξένο
θά είναι πιά τελεσίδικο γεγονός.
Οί ψαρότοποι βέβαια καί οί κυνηγό
τοποι προσφέρουν πολλά στόν μοντέρνο
έλληνικό τουρισμό' άν όμως ύπήρχαν
άνεπτυγμένα καί τά άλλα είδη τών σπόρ
όπως τού βατραχάνθρωπου τού άερόπτερου άετού, τού άλεξίπτωτιστή τότε
θά άνοιγαν νέοι όρίζοντες καί θά γινόντουσαν άληθινός «πακτωλός» γιά τήν
οικονομία μας.
Δυστυχώς όμως στή χώρα μας είναι
άκόμη σχεδόν άγνωστα. Έτσι μπορούμε
νά πούμε
ότι ό
άεραθλητισμός
στή γή τού Ίκαρου είναι καιρός νά
βρει πιά τόν σωστό δρόμο του. 'Υπάρχει
βέβαια σχετικό πρόγραμμα γιά τήν άνάπτυξή του. Πρέπει όμως νά δημιουργηθοΰν περισσότερα κίνητρα ώστε οί νέοι
νά άσχοληθοΰν σοβαρά καί νά άγαπήσουν
τό θεαματικό αύτό σπόρ. Έ τσι όταν δούμε
πάνω άπό τά κεφάλια μας νά πλανάρουν
στόν καταγάλανο έλληνικό ούρανό τε
ράστια μεταλλικά πουλιά άς μήν τρομά
ξουμε— θά είναι Ελληνες άεραθλητές
οί όποιοι θά προσπαθούν νά άνεβάσουν
τό .άθλημα αύτό στή κοινή συνείδηση
καί μ’ αυτό τόν τρόπο νά άνταποκριθοΰν
στό κάλεσμα τού πρώτου «άνθρώπινου
πουλιού», τοΰ Ίκαρου.

ΑΓΩΝΕΣ ΟΠΛΑΣΚΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ Σ Χ Ο Λ Ω Ν

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΔΡΩΝ
Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η Σ ΣΕ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ

Πρώτη στη βαθμολογία ή
ομάδα τής Σχολής ’Αξιω
ματικών Χωροφυλακής.

Στά πλαίσια τού κυβερνητικού προ
γράμματος τό ’Αρχηγείο Χωροφυλακής
άνταποκρίθηκε στήν έπιτακτική άνάγκη
καταστολής τοΰ έγκλήματος γιά τήν δια
φύλαξη τής Δημοσίας ’Ασφαλείας καί τήν
προστασία τών συμφερόντων τοΰ έλληνα
πολίτη. Γιά μιά άκόμη φορά λοιπόν είκο

σι δύοάνδρες τοΰ Σώματος (άξιωματικοί—
όπλΐτες) έκπαιδεύτηκαν στις έγκαταστάσεις τής Υ.Μ.Μ.Χ.Π.Π. στόέπιθετικό—
άμυντικό σύστημα πάλης ΤΑΕΚ —WON
DO.
Ή προθυμία καί τό ύψηλό αίσθημα
εύθύνης χαλύβδωσαν τούς άνδρες τής
Χωροφυλακής πού μετά άπό σκληρή
προπόνηςτη καί έκπαίδευση έγιναν κά
τοχοι διαφόρων «ζωνών» στό σπόρ αύτό,
μέ σκοπό νά προσφέρουν τις ύπηρεσίες
τους όταν χρειασθή. Τούς άνδρες τής
Χωροφυλακής έμύησαν στά μυστικά τής
τεχνικής τοΰ «ΤΑΕΚ WONDO ό Κορεάτης καθηγητής ΑΝ—ΗΕΝ—ΚΙ κάτοχος
μαύρης ζώνης. Ή διάρκεια τής έκπαιδεύσεως κράτησε περίπου 4 μήνες.
Οί άνδρες τοΰ Σώματος οί όποιοι έκπαιδεύθηκαν είναι : Ταγματάρχης, Κυπαρισσόπουλος Κυπάρισσος, Μοίραρχος
Τασάκος Κωνσταντίνος, Υπομοίραρχοι
Κέφης Νικόλαος, Γαλατιανός Νικόλαος,
’Ενωμοτάρχες Κουζέλης Κωνσταντίνος,
Κουφομιχάλης Θεόδωρος, Μπούκας Προ
κόπιος, Χωροφύλακες Γακόπουλος Πο
λύκαρπος, Γ ερογιαννάκης Νικόλαος,
Γεωργαντώνης Παναγιώτης, Δαλακλής
Νικόλαος, Ζαχαρόπουλος ’Ιωάννης, Κεϊσίδης ’Αλέξανδρος, Κωστοΰρος Γεώργιος
Μιχαλές ’Ιωάννης, Μπόσμος Γεώργιος,
Πατσιούρας Κωνσταντίνος, Σμυρναΐος
Γρηγόριος, Σπανουδάκης Μενέλαος, Τούλας Θωμάς, Τρέλλης ’Αθανάσιος, καί
Τσαμητρόπουλος Χρήστος.

Μ Α Τ Ι Ε Σ ΣΤΟΝ Α Θ Λ Η Τ Ι Σ Μ Ο

Τό πρώτο δεκαήμερο τοΰ ’Απριλίου
(5, 6]4]1979), στήν αίθουσα όπλομαχίας
«ΠΑΠΑΓΟΥ» πραγματοποιήθηκαν οί
έτήσιοι άγώνες ξιφασκίας τών παραγω
γικών σχολών τών ’Ενόπλων Δυνάμεων
καί τών Σωμάτων ’Ασφαλείας. Ό λες οί
όμάδες παρουσιάστηκαν άρκετά ένισχυμένες μέ νέους καί παλιούς άθλητές, γε
γονός πού έκανε τούς άγώνες ιδιαίτερα
έντυηωσιακούς καί δύσκολους . Ή όμάδα
τής Χωροφυλακής μέ τούς όπλομάχους Δόκιμους ’Αξιωματικούς Μεγάλο
Σπ., Μεγάλο Ίω., Μούκα Γρ., Σπανό Στρ.,
Φτεργιώτη Ίω., καί μέ προπονητή τόν
παλιό όπλομάχο καί τώρα ’Ανθυπομοί
ραρχο Δράκο Σπ., άγωνίσθηκαν μέ όλες
τους τις δυνάμεις καί μέ τεχνική άξιοθαύμμστη. Μετά άπό σκληρούς άγώνες
γιά πρώτη φορά στήν Ιστορία τής Σχολής
κατέκτησαν τόν τίτλο τής πρωταθλήτριας όμάδας τών Ε.Δ. καί τών Σ.Α. γιά
τήν φετεινή άγωνιστική περίοδο. Μετά
τήν λήξη τών άγώνων άπονεμήθηκαν τά
έπαθλα στούς νικητές· τό έπαθλο στήν
όμάδα τής Χωροφυλακής άπένειμε ό
'Αντιπρόεδρος τής Ελληνικής Ξιφασκίας
κ. Κατσαδάκης. Τούς άγώνες τίμησαν
μέ τήν παρουσία τους οί Διοικητές τών
Σχολών, άντιπροσωπείες μαθητών καί
πολλοί φίλοι τού εύγενικοΰ αύτού σπόρ.

’Από 2—6 Μαϊου στό γήπεδο τοΰ Α.Ο.
ΣΠΟΡΤΙΓΚ έγινε τό Πανευρωπαϊκό πρω
τάθλημα βόλλεΰ άνδρών 1979. Στό τουρ
νουά πήραν μέρος γιά τήν πρόκριση στούς
τελικούς ή ’Αγγλία, ή Δ. Γερμανία, ή
'Ολλανδία, ή Τσεχοσλοβακία καί ή Ε λ 
λάδα. Ή πιό μεγάλη ήμέρα γιά τό ’Εθνικό
μας συγκρότημα καί τό ‘Ελληνικό βόλ
λεΰ ήταν ή νίκη έπί τής ‘Ολλανδίας μέ
3—1 σέτ πού ταυτόχρονα πρόσφερε καί
τό εισιτήριο τής προκρίσεως γιά τούς
τελικούς πού θά γίνουν τόν προσεχή
’Οκτώβριο στή Γαλλία. Άπό έλληνικής
πλευράς πρώτος παίκτης τοΰ τουρνουά
άναδείχθηκε ό Χωροφύλακας Μιχάλης
Γεωργαντής. Τις ώραιότερες έντυπώσεις
άφησε ή πανίσχυρη όμάδα τής ’Εθνικής
Τσεχοσλοβακίας.
Στό ’Εθνικό στάδιο τής Άρτας, έγινε
ό φιλικός άγώνας μεταξύ τών ποδοσφαι
ρικών όμάδων τής Χωροφυλακής καί τής
Αναγέννησης. Ή τοπική όμάδα παίζον
τας μέ άρκετούς άναπληρωματικούς λόγω
τοΰ κρίσιμου άγώνα της μέ τήν Δόξα
Δράμας, ύπέκυψε στήν όμάδα τής Χωρο
φυλακής μέ 2—1 τέρματα. Τό παιγνίδι
ήταν μέτριο άπό ποιοτικής πλευράς μέ
λιγοστές έντυπωσιακές φάσεις. Στό σκόρ
προηγήθηκε ή τοπική όμάδα στό 23' μέ
πετυχημένογκόλτοΰ Παπαποστόλου. Τά
τέρματα τής Χωροφυλακής πέτυχαν στό
56' μέ πέναλτυ ό Ρεμοΰνδος, καί στό 70'
ό Ζερβουδάκης. Οί εισπράξεις τοΰ άγώνος θά διατεθούν γιά τις Παιδικές Κατα
σκηνώσεις τοΰ Σώματος.
Μετά τό Ιστορικό (0—0) τής Βουδαπέ
στης ή ‘Ελληνική ποδοσφαιρική όμάδα
τέθηκε έπικεφαλής στόν όμιλό της καί

διατηρεί βάσιμες έλπίδες γιά τήν πρό
κρισή της στούς τελικούς τοΰ κυπέλλου
’Εθνών Εύρώπης. Ή έμφάνιση αύτή τής
’Εθνικής όμάδος στό «Νεπ—στάντιον»
τής Βουδαπέστης χαρακτηρίζεται μεγάλη
έπιτυχία καί άπό τούς πιό σημαντικούς
στήν ιστορία τοΰ 'Ελληνικού φούτ—
μπώλ.
Στό προηγούμενο τεΰχος τής Έπιθεωρήσεως Χωροφυλακής, στήν παρουσίαση
τοΰ Πανελληνίου Πρωταθλήματος Σκο
ποβολής έκ παραδρομής δέν άναφέρθηκε
ή έπίδοση τοΰ 2ετή Δόκιμου ’Αξιωμα
τικού τής Χωροφυλακής κ. Καλαϊτζή
Βασιλείου στόάγώνισμα «πιστόλι —0,38»
μέ έπίδοση 568]600. Ή έπιτυχία αύτή
τοΰ σκοπευτοΰ τοΰ Σώματος ό όποιος
κατέλαβε καί τήν 2η θέση, κρίνεται
ικανοποιητική.
Μεγάλη έπιτυχία σημείωσε ή Ελλη
νική σκοπευτική όμάδα στούς πρόσφα
τους Βαλκανικούς άγώνες τοΰ Βουκουρεστίου στό «τράπ».
Ό σκοπευτής Κορνοΰτος κατέκτησε
τδ Χρυσό Μετάλλιο μέ 191J200 βαθμούς.
Στό ίδιο άγώνισμα, άλλά στό όμαδικό,
οί Έλληνες σκοπευτές κατέκτησαν τήν
2α θέση μέ 546]600 βαθμούς.
Δύο νέα ρεκόρ σημειώθηκαν στούς
πρόσφατους πανελλήνιους άγώνες Ά ρσεως Βαρών, στό στάδιο Καραϊσκάκη.
Ό Ζαρζαβατσίδης σήκωσε στό «άρρασέ»
155,5 κ. καί ό Τσελέπης 133 κιλά, τό
όποιο είναι νέο ρεκόρ έφήβων. Πρωταθλήτρια άναδείχθηκε ή ΧΑΝ Θεσσαλο
νίκης μέ 87 βαθμούς.
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Α νοιξη τοϋ1941 .Τ οΜ α ρ τιά τικ οά γέρ ι
π ού κ ατη φ ορίζει ά π ’ τΙς βουνοκ ορφ ές
τής Μακεδονίας καί τής ’Η π είρ ου ,
φ έρ νει μ αζί του ένα προμήνυμα κακοϋ .
Τό 'Ε λλη νικ ό Έ θ ν ο ς πού μ ά χετα ι
στις μεθοριακές γραμμές αργά ή γρή
γορα θ’ αντιμ ετώ πιση τή Γερμανική
κ υρ ια ρ χία . Οί ά τσ α λ ό φ ρ α χτες ορδές
τοΰ Χ ίτλερ , είναι π ιά βέβα ιο π ώ ς θά
κατακλύσουν τήν ελληνική γή . "Ομως
δλοι είναι άπ οφ ασισμ ένοι νά μήν δε
χ τ ο ύ ν άπό τήν Ισ τ ο ρ ία τόν χαρακτη
ρισμό τοΰ « ά μ α χ η τ ί» . Έ χ ο υ ν συνη
θίσει νά τής π ροσφ έρουν χαρακτη
ρισμούς κΓ ό χ ι νά δέχο ντα ι ά π ’ αυτή .
Κ ι δλω ν οί καρδιές μ ιλού ν γ ’ αντίστα
ση . Ποΰ ; Π αντού . Μά ιδιαίτερα στήν
Κ ρή τη . Τό δραμα τής Μ εγαλονήσου
φ ο υ ντώ νει στις καρδιές τω ν Ε λ λ ή 
νω ν , πού σ χεδιά ζουν τήν άμυνά τ η ς .
Έ τ σ ι στά μέσα Μ αρτίου τού 1 9 4 1 ,
τέσσερεις λ ό χ ο ι Δ οκ ίμ ω ν Χ ω ροφ υ 
λάκ ω ν φ τά νο υ ν στή Σούδα κι άπό κεί
στό Ρ έ θ υ μ ν ο . ’Α ποστολή τους : ή
σ υνέχιση τής έκπαιδεύσεώ ς τους χ ω 
ρίς έμ π ό δ ια .
"Ομως δλοι γ νω ρ ίζο υ ν π ώ ς άλλοι
είναι οί λόγοι : Ν’ άντισταθοΰν καί
νά βοηθήσουν τήν άμυνα τοΰ νησιού
σέ περίπτω ση γερμανικής έπιθέσεω ς ,
πού δέν άργεϊ νά π ρ α γμ α το π ο ιη θ εί.
Δ υό μήνες άργότερα, στις 21 Μαίου
τού 1 9 4 1 , αύτοί οί Δ όκ ιμ οι Χ ω ροφ ύ 
λακες π έφ τ ο υ ν μέ λύσσα στή φ ω τιά
τού π ολέμου . ΚΓ είναι δλοι τους π αι
διά άμ ούστακ α, πού γρ ά φ ο υ ν μιά
έξαίσια σελίδα στήν Ι σ τ ο ρ ία τής Χ ώ 
ρας μας καί δένουν ά νεξίτη λα τ ’
δνομά τους μέ τή ν Κρήτη .

ΣΚΟΛΗ ΗΩΡΟΦνΑΒΚΗΣ
Δέκα χρ όνια άργότερα, τό Φ εβρου
ΧΘΕΣ - Σ ΗΜΕΡΑ
άριο τού 1 9 5 1 , στήν πόλη τού Ρέθυ
μνου , τήν π οτισμένη μέ τό αίμα τω ν
ΡΕΘΥΜΝΟ. Μέσα σ ’ ένα ειδυλλιακό
Δ οκ ίμω ν Χ ω ρ ο φ υ λ ά κ ω ν, έγκ αθίστα περιβάλλον, στη νότια πλευρά τής Πό
ται μόνιμα ή Σ χολή Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς.
λης μερικά παραδοσιακά λευκά κτίρια, τριΤό Σ ώ μα τής Χ ω ροφ υλακή ς έκ π λη γνρισμένα άπό έναν κάτασπρο χαμηρώ νει τό χρέος του άπ ένα ντι στούς
λότοιχο, διακόπτουν τή μονοτονία τής
νεκρούς τ ο υ , πού τώ ρα ρ ίχνου ν τόν
ρεθνμνιώτικης γειτονιάς. "Ενας ανηφο
ιερό τους ίσκιο στις έπ ερ χόμ ενες γ ε 
ρικός δρόμος οδηγεί στήν πύλη μέ τό
νιές τω ν σ υνα δέλφ ω ν τους καί τούς
Χωροφύλακα που στέκει κάτω άπό τή
μ ιλούν γιά ιδανικά πού κράτησαν τού
σκοπιά. "Ενα έμβλημα και μιά μεταλλική
το τόν τόπο λεύτερο καί τ ιμ η μ έν ο .
απέριττη πινακίδα πληροφορεί: «Πα
Σ ήμ ερα, ή Σ χολή 'Ο π λιτώ ν Χ ω ρο
ράρτημα Σχολής ' Οπλιτών Χωροφυλακής
φ υλακής Κ ρήτης, ά φ ο ΰ έ χ ε ι δώ σει
Κρήτης».
στά 28 χρ όνια τής λειτουργία ς της χ ι 
Αυτή ή συμφωνία τον λευκόν προσφέρει
λιάδες άντρες στό Σ ώ μ α , φ ιλ ο ξενεί
μιά όμορφη γραφική νότα σ’ αυτή τή
τή δεύτερη σειρά Γ υναικώ ν Χ ω ροφ υ
λάκω ν τής περιόδου 1978—1 9 7 9 , έκ— γωνιά τής Κρητικής γής. Κ ι’ όσο συλλο
γιέται κανείς πώς σ ’ αύτό τό περιβάλλον,
παιδεύοντας έντατικά 202 νέες κ ο π έλπού ζούν κι εκπαιδεύονται κάθε χρόνο
λες , πού κατατάχτηκαν στό Σ ώ μα τής
εκατοντάδες νέοι Χωροφύλακες, είναι
Χ ω ροφ υλακής μέ δνειρα γεμ άτα αισιο
συγκεντρωμένο ένα κομμάτι τής Ιστορίας
δοξία .
τοΰ Σώματος, που υπηρετεί, τόσο συγκλο
Σ τήν ιστορία καί στήν προσφορά τής
νίζεται άπό τήν Ιδέα τής εθελοθυσίας
Σ χο λή ς 'Ο π λιτώ ν Κ ρή τη ς, είναι ά φ ιε καί τόσο άναλογίζεται πόσο μεγάλο είναι
ρωμένη καί ή ιστορική άναδρομή πού
τό χρέος που ορκίστηκε νά εκπληρώνει.
άκολουθεΐ , προσφορά τής « Έ π ιθ εω ρ Λυγερές δεντροκορφές μέ τό βαθύ πρά
ρήσεως Χ ω ροφ υλα κ ή ς» σ’ δσους θυ
σινο χρώμα τον πεύκον, τινάζονται
μούνται μέ άγάπη καί νοσ τα λγία τις
ανάμεσα άπ’ τά λευκά κτίρια κι ανάμεσα
μέρες πού πέρασαν σάν έκπαιδευόμενοι
άπ’ τά χωρίσματα τών κτιρίων, άπ’ τό
άπό τούς θα λά μ ους, τά έκπαιδευτήρια,
κενό πού αφήνουν τά στενά δρομάκια τής
τό έστιατόριο, τά π ά ρ κα , τό γήπεδό
Σχολής, προβάλλουν δειλά ποικιλόχρωμα
τ η ς · ··
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λουλούδια, άπ’ τ ’ άνθισμένα παρτέρια ,
πού όπως μαθαίνουμε είναι έργο αγάπης
τών εκπαιδευόμενων. .1 ντά τά νέα παιδιά
αφήνουν φεύγοντας γιά τις Υπηρεσίες
τους πολλά θυμητάρια σ ’ αυτή τή Σχολή...
Λ ίγες πορτοκαλιές καί λεμονιές μέ τους
άνθους νά υμνούν τήν ομορφιά τής ζωής
καί τή δόξα τον Θεού, σκορπούν μιά άνείπωτη μοσχοβολιά, ένα άρωμα μεθυστικά,
τόσο πού φοβάσαι μή μείνει γιά πάντα
αιχμάλωτη τούτον τού τόπον ή καρδιά σου.
Π Ρ Ω Ι στή Σχολή Ρεθύμνον κι ό ήλιος
πού μόλις έχει προβάλει άπό τό βάθιίς
τού δρίζοντα, ρίχνει τις άκτίνες του στό
κατάλευκο μαρμάρινο Μαυσωλείο τής
Σχολής. Μιά στήλη σεμνή, μ ’ άνάγλνφα
χαραγμένη πάνω της τή Δόξα τής ’Ελλά
δας, μέ τά μαλλιά λυτά καί μέ κείνο τό
υπερήφανο άντίκρνσμα—γνώρισμα τής ελ
ληνικής ψυχής. Καί στά χέρια της, αυτή
ή Δόξα τής 'Ελλάδας, κρατά ένα λυγερό
κορμο παλληκάρι, αρματωμένο, μέ τό
κορδόνι τού Χωροφύλακα στ’ άριστερό χέρι.
Κρατά στά χέρια της τό Χωροφύλακα, τό
Δόκιμο Χωροφύλακα πονδωσε τή ζωή
τον γιά τή λευτεριά τούτης τής γής
πού τώρα τόν άγκαλιάζει, καί που
«τοϊς κείνων ρήμασι» πειθάμένος καί
μεθυσμένος άπό τήν άφθαστη άνδρεία τών
ηγητόρων τον, όρθωσε τά νειάτα τον στήν
πύρινη καταιγίδα τών σιδερόφραχτων
πουλιών τού Χίτλερ κι έπεσε στό πεδίο τής
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τιμής, γράφοντας μέ το αίμα τον το
«ννν υπέρ πάντων ό αγών».
Σέ τούτο το Μαυσωλείο τής Σχολής
είναι συγκεκριμένα τα οστά και οί μνήμες
όλων τών νεκρών τον Σώματος πονδωσαν
για τή λευτεριά τής Κρήτης τό αίμα τους
στον αγώνα κατά τών καταχτητών. Κι
είναι ολοι τους νέα παιδιά,παλληκαρόπουλα
πού καλά—καλά δεν είχαν μάθει τι θά πει
ζωή και που σέ μια μόνο στιγμή έμαθαν τι
πάει νά πει θάνατος.
Μακάριοι οί νεκροί καί τιμημένοι. Τή
μνήμη τους τιμούν τώρα οί συνάδελφοι,
που κάθε στιγμή τά μάτια τους συναντούν
τούτη τή μαρμάρινη στήλη κι αγκαλιάζουν
τά χαραγμένα στις μαρμαρόπλακες ονό
ματα. Καί πάνω της κυματίζει όλημερίς ή
γαλανόλευκη. 'Ίσκιος κι' όριοδείχτης μιας
πορείας καταξιωμένης στον έλλαδικό χώρο.
Κάθε Μάη, στις 21, ξαναζούν τούτοι οί
ήρωες. Προσκυνητές από τά πιο απόμακρα
μέρη τής γής, Αυστραλοί καί Νεοζηλανδοί,
καθώς καί "Ελληνες παληοί συμπολεμι
στές, στέκονται συγκινημένοι μπροστά σ'
αυτό τό ' Ηρώο, για ν’ άποτίσουν έναν
ελάχιστο φόρο τιμής στά παλληκάρια πού
τίμησαν τή στολή τον Χωροφύλακα καί
τ’ όνομα τής πατρίδας στά πέρατα τον
κόσμον. Καί θυμούνται οί προσκυνητές τις
μέρες τις πικρές, όπου ή ανάσα τους ενώ
νονταν μέ τό καυτό μολύβι καί τα μαλλιά
τους άνέμιζαν μέ τις ριπές τών πολυβόλων.

Θυμούνται κι αυτά τ ’ αμούστακα παιδιά
πού κουβαλώντας μαζί τους τις αξίες τής
Φυλής καί τά ιδανικά τών μαχητών τής
'Αλβανίας, έστησαν στο τελευταίο κομ
μάτι τής ελληνικής γής τό δικό τους χορό
τού Ζαλόγγου.
Τώρα οί συνάδελφοί τους μιλούν γιά
ειρήνη, γιά δικαιώματα τού Ανθρώπου καί
γιά αισθήματα ασφαλείας. Μιλούν γιά τό
μεγάλο καθήκον τού «φυλάττειν τούς Νό
μους». Καί στις ελεύθερες ώρες τους καλ
λιεργούν τά παρτέρια. Ζουμπούλια, πανσέ
δες, υάκινθοι, βιολέττες, τριαντάφυλλα
κι άλλα λουλούδια παίρνουν ζωή κι ανθί
ζουν από τά χέρια τους αποκαλύπτοντας
μιά δυσεύρετη ευγένεια ψυχής καί τήν
άρμονία τής νιότης μέ τήν ομορφιά τής
φύσης.
Καί στις ώρες τού κάματου τις ώρες τής
ανεμελιάς, σκορπίζοντας κάτω από τά
πεύκα, γεμίζουν τό άλαύλλιο μέ δροσερές
φωνές κι αφήνουν τις θύμισες νά τρέξουν
πίσω στά γονικά τους, σέ πόλεις καί χω
ριά από τή Θράκη ώς τήν Πελοπόννησο
κι από τήν Κέρκυρα ώς τή Λέσβο, έχοντας
στά χέρια τους ανοιχτό ένα γράμμα μέ τή
φωνή τής μάνας, τού πατέρα, τού αδελφού
καί στά μάτια τους ένα κόμπο νοσταλγίας.
Παράρτημα Σχολής ’Οπλιτών Χωροφυ
λακής Κρήτης, στο Ρέθυμνο. Λ ίγα κατάλενκα κτίρια, ένα ατέλειωτο γεννοβόλημα νέων συνάδελφων. Ή εικόνα τον

μένει γιά πάντα άποτυπωμένη στις καρ
διές όσων εδώ πρωτοφόρεσαν τή στολή
τού Χωροφύλ.ακα. Κι από κάθε γωνιά τής
'Ελληνικής γής ή θύμιση στρέφεται συχνά
σέ τούτο τό τόπο, στά καθημερινά προσκλη
τήρια, στή βδομαδιάτικη επιθεώρηση,
ατούς εκπαιδευτές, στις ώρες τής προε
τοιμασίας γιά τον μεγάλο αγώνα πού άνάλαβαν, στούς συνάδελφους πού ησυχάζουν
στο λευκό Μαυσωλείο.

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α ΚΑΙ Μ Ν Η Μ Η
Μ ΑΡ ΤΙΟ Σ 1941. Τέσσεροι Λόχοι Δο
κίμων Χωροφυλάκων Αποβιβάζονται στή
Σούδα καί εγκαθίστανται στο Ρέθυμνο.
Είκοσι μέρες Αργότερα κατατάσσεται
ένας Ακόμα Λόχος μέ Δόκιμους Χωρο
φύλακες Κρήτες, ενώ από τήν Κεντρική
Σχολή τής ’Αθήνας, φτάνουν στις 10
’Απριλίου άλλοι 6 Λόχοι Δοκίμων Χωρο
φυλάκων καί ένας Λόχος. Μονίμων. Στο
Ρέθυμνο εγκαθίστανται άλλοι δύο Λόχοι
Δοκίμων, ό Λόχος Κρητών καί ό Λόχος
τών Μονίμων Χωροφυλάκων. ’Οκτώ δη
λαδή Λόχοι. Διοικητής δυνάμεως ό Τα
γματάρχης ’Ιάκωβος Χανιώτης καί τών
Λόχων ό Μοίραρχος Δημήτριος Τσοτάκος,'
οί Υπομοίραρχοι Δ ημήτριος Λαφογιάννης, Δ ημήτριος Παπαδοπούλας, Κων]νος
Οίκονομόπουλος, Παναγιώτης Μαλτέζος
καί οί ’Ανθυπομοίραρχοι Βασίλειος Τραϊφόρος καί Νικόλαος Παναγιωτακόπουλος.
Χίλιοι δέκα άντρες ολοι κι ολοι, Αποφασι
σμένοι νά έπαναλάβουν τήν εποποιία
τής ’Αλβανίας καί τον Ρούπελ, ρίχτηκαν
μέ πάθος στή Ρεθνμνιώτικηγή, σκάβοντας
ορύγματα καί προσπαθώντας νά όχυρώ-
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σουν όσο καλύτερα μπορούσαν τις δια
βάσεις προς τό Ρέθυμνο, τό 'Ηράκλειο
και τα γύρω χωριά.
Μέχρι που τό πρωί τής 19ης Μαΐου
είδαν τον ουρανό νά σκοτεινιάζει. Πυκνά
σμήνη γερμανικών αεροπλάνων πετώντας
χαμηλά σκέπασαν τον ήλιο κι άρχισαν νά
ξερνοϋν φωτιά και σίδερο. ’Α π ’ τ ’ άνοιχτά
τους σπλάχνα ξέφευγαν τεράστιες βόμβες
σκορπώντας τό θάνατο και μετατρέποντας τή λονλονδιασμένη Κρητική γή σε
κόλαση πυράς. Και δυο μέρες άργότερα,
τ ’ άπόγευμα τής 21ης Μαιου, ποικιλό
χρωμες όμπρέλλες σκέπασαν τον ουρανό.
Χιλιάδες άλεξιπτωτιστές γλιστρούσαν από
τά γερμανικά άεροπλάνα, οπλισμένοι σάν
άστακοί, γιά νά κατακτήσουν και τό
στερνό λεύτερο κομμάτι ελληνικής γής.
Με μιας πετάχτηκαν άπό τά χαρακώματα,
άπό τους θάμνους, άπό τις ρίζες τών
δέντρων Κρητικοί, "Α γγλοι, Νεοζηλανδοί, Αύστραλο'ι κι "Ελληνες στρα
τιώτες κι άναψε τό ντουφεκίδι. Πρώτοι
και καλύτεροι οι Δόκιμοι Χωροφύλακες
παιδιά άμούατακα πού υψώθηκαν μέ τά
λιανοντούφεκα στο χέρι κι άρχισαν τή
μάχη. Πρώτοι και καλύτεροι. Χωρίς νά
ξέρουν τι πάει νά πει πόλεμος, χωρίς νά
ξέρουν πόσο σκληρός είναι ό θάνατος,
πολεμούσαν καί πέθαιναν. Μέ μιά φλόγα
ιερή ατά μάτια τους μέ τό δάκτυλο σφι
γμένο στη σκαντάλη, πηδούσαν άπό ρε
ματιά, σε ρεματιά, δρμούσαν ακάλυπτοι
στά ξέφωτα, πιάνονταν χέρι — χέρι στο
χορό μέ τό θάνατο. Κ ι’ άς μην ήξεραν
τί πάει νά πει άλεξιπτωτιστής.
Σ Τ Η Ν ιστορία έμειναν γιά πάντα σάν
οι άνθρωποι πού γιά πρώτη φορά γνώρι
σαν τό φοβερό αυτό όπλο καί τό πολέμησαν
ψύχραιμα καί ψυχωμένα, τό σύντριψαν
προτού καλά—καλά γεννηθεί.
Πιάστηκαν χέρια μέ χέρια. Μέ τις
ξιφολόγχες καί τά μαχαίρια. Μέ τά δόντια
άκόμα. Κι έγινε ή γή ή Ρεθυμνιώτικη,
αλώνι ματωμένο, όπου άντροπαλεύαν ή
φωτιά καί ή λευτεριά, οπού δοξάζονταν
τ ’ άγεράκι τού Αιγαίου πού τραγουδούσε
τών προγόνων τις ιερές επιταγές.
Τό παρόν της, ή Χωροφυλακή, τοδωσε
μ ’ αϊμα, μέ θυσίες. "Ορθια τά παλληκάρια
της στή λαίλαπα, όπως τ ’ άγριολούλουδα
τού Ψηλορείτη στους χειμωνιάτικους
βοριάδες, χαμογελούσαν στο κάλεσμα τής
μοίρας τους. Κι έτσι χαμογελώντας έπε
φταν. . . .
Στά θύματα τής πρώτης μέρας τά
ονόματα τών άντρών τής Χωροφυλακής
παίρνουν τήν πρώτη θέση. Πλούσια σέ
αριθμό ή εθελοθυσία τους, συγκλονιστική
σέ αυταπάρνηση. Στο πεδίο τής μάχης,
στή Ρεθυμνιώτικη γή πού γίνεται ολάν
θιστο άλώνι κι άντροπαλεύουν τά παιδιά
τον Διγενή καί τού χάροντα, οί άνεκπαίδεντοι Δόκιμοι Χωροφύλακες συναγωνί
ζονται τις μορφές τών συναδέλφων τους
πού πότισαν τά βουνά τής Μικρασίας καί
τής Βόρειας ’Ηπείρου μέ τό αίμα τους
καί πασχίζουν νά τούς ξεπεράσουν σ ’
άνδρεία. Ή ιστορική πορεία τής Χωρο
φυλακής επαναλαμβάνεται στις 21 Μαιου
τού 1941, άπό τ ’ αμούστακα βλαστάρια
της. ’Ανάμεσα ατούς νεκρούς μαχητές της
κι ό Διμοιρίτης τού Ιον Λόχον, ό ’Ανθυ
πομοίραρχος Χλεμπογιάννης, πού συναντά
τήν αιωνιότητα σέ μιά παράφρονη εξόρ
μηση τού Λόχου του, ανάμεσα άπό δια
σταυρωνόμενα γερμανικά πυρά.
Μόνο στο πρώτο δεκαήμερο τής Μάχης
τής Κρήτης καί μόνο στην περιοχή τού
Ρέθυμνου, ή Χωροφυλακή, προσφέρει στο
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βωμό τής Πατρίδας Ε Β ΔΟ Μ Η Ν ΤΑ
άντρες. ’Α π ' αυτούς οί Π Ε Ν Η Ν Τ Α είναι
Δόκιμοι Χωροφύλακες, εικοσάχρονα παι
διά, απ’ δλες τις γωνιές τής ελληνικής γής,
ποϋρθαν γιά νά κρατήσουν άδούλωτο τό
στερνό λεύτερο κομμάτι τής ελληνικής
πατρίδας τού ’ 41.
Ή Σχολή Χωροφυλακής τον Ρέθυμνου
έχει δεθεί μέ τήν ιστορία τού τόπου πού
τή φιλοξενεί, μ ’ αγώνες σκληρούς, τόσο
πού λίγα χρόνια άργότερα, ή άμορφη
Κρητική πολιτεία διεκδικεϊ—δικαιωματικά
πλέον —τή μόνιμη εγκατάστασή της. Ε ί
χαν, άπό τότε περάσει δέκα χρόνια...

ΜΕΤΑ ΛΕΚΑ Χ Ρ Ο Ν ΙΑ ...
1η Φ ΕΒΡΟ ΥΑΡΙΟ Υ τού 1951. Πρα
γματοποιείται τό μνημόσυνο τιμής τής
Χωροφυλακής, προς τά απέθαντα παιδιά
της, που άναπαύονται στή Ρεθυμνιώ
τικη γή. Τό παράρτημα τής Σχολής ' Οπλι
τών Κρήτης, εγκαθίσταται ατό Ρέθυμνο·
σέ μιά ειδυλλιακή τοποθεσία, οπού στεγά
ζονταν άλλοτε τό Δημοτικό Νοσοκομείο
τής πόλης, πού μιά αναμνηστική εντοιχι
σμένη πλάκα πληροφορεί τό σημερινό επι
σκέπτη, δτι τό κεντρικό κτίριο είχε χρη
σιμοποιηθεί καί σάν κατάλυμα τμημάτων
τού Ρωσσικου Στοατοϋ, στή δύση τού 19ου
αιώνα: «Α Ν Α Μ Ν Η Σ ΙΣ Δ ΙΑ Μ Ο Ν Η Σ
1897—1899 ΤΟ Υ Α ΥΤ Ο Κ Ρ Α ΤΟ Ρ ΙΚ Ο Υ
Ρ Ω ΣΣΙΚ Ο Υ Σ Τ Ρ Α Τ Ο Υ».
Μέσα σέ λίγο καιρό μέ τον προσωπικό
ιδρώτα τών εκπαίδευαμένων Δοκίμων
Χωροφυλάκων, τά παληά κτίρια επισκευ
άζονται. Οί χώροι τού παληοϋ Δημοτικού
Νοσοκομείου άλλάζουν όψη. Νέα κτίρια
κτίζονται, οί ασχημάτιστες γωνιές, γίνον
ται παρτέρια, χαρούμενα λουλούδια φυ
τρώνουν στά πλατύσκαλα τών οικημάτων.
Ή ζωή πού χαρίζουν τά νεανικά πρόσωπα
τών Δοκίμων Χωροφυλάκων πετάει άπό
πενκοκορφή σέ πευκοκορφή, σκορπώντας
τή δύναμη καί τήν ελπίδα τής νιότης. Οί
σειρές τών Χωροφυλάκων, πού μέσα σέ
τούτο τό τόπο ορκίζονται πίστη στο
Σύνταγμα καί τήν Πατρίδα, φεύγοντας
γιά τήν άλλη Ε λλάδα κουβαλούν μαζί
τους τή λεβεντοσύνη τής Κρητικής γής.
"Ενα χρόνο άργότερα, μέ τήν έγκριση
τού τότε ’Αρχηγού τού Σώματος Σα
μουήλ πού τό δνομά του δέθηκε στήν ιστο
ρία τής χώρας μας μέ τήν άξεπέραστη
εποποιία τού Μακρυγιάννη ,διενεργεΐται
έρανος μεταξύ τών άντρών τής Χωροφυ
λακής, γιά τήν δικαίωση τών νεκρών συνα
δέλφων τους. Μ ’ αύτά τά χρήματα καί
μέ τή μεγαλόπνοη έμπνευση τού Κρήτα
καλλιτέχνη καί γλύπτη Γιάννη Κανακάκη,
δημιουργείται τό Μαυσωλείο τής Σχολής.
Καί τότε τά οστά τών μεγάλων μαχητών
τής Χωροφυλακής πού ή φλόγα καί ό
πατριωτισμός τού τότε Μοιράρχου Γεωρ
γίου Χαλκιαδάκη, Διοικητή τής Δ.Χ .
Ρεθύμνου, είχε συγκεντρώσει σ ’ ένα
ταπεινό νεκροταφείο τής Ρεθνμνιώτικης
γής, μεταφέρονται στο μαρμάρινο Μαυ
σωλείο. Σήμερα σέ δυο όρειχάλκινες
πλάκες 111 ονόματα άντρών Χωροφυ
λακής μιλούν εύγλωττα γιά τήν προσφορά
τού Σώματος, ατούς άγώνες τής Φυλής
γιά τήν λευτεριά της. Καί τούτος ό άριθμός, δέν άποτελεί παρά ένα μικρό σημαδάκι στο σύνολο τών θυσιών τής Χωρο
φυλακής κατά τήν νπεραιωνόβια πορεία
της γιά τούτο τό τόπο, σύνολο τεράστι
πού δέν άφαιρεί άπό τον καθένα κάθε

δικαίωμα γιά ν’ άμφισβητήσει αυτές τις
θυσίες.
Τρία χρόνια άργότερα, τό 1955, ό
Δήμος Ρεθύμνου, παραχωρεί τούς χώ
ρους τής Σχολής στο Δημόσιο, μ ’ ένα
μοναδικό καί απαράβατο όρο. Νά χρησι
μοποιείται γιά τή στέγαση τής Σχολής
' Οπλιτών Χωροφυλακής Κρήτης. Δωρεά
τιμής καί ευγνωμοσύνης.

Χ ΘΕ Σ ΚΑΙ Σ Η Μ Ε Ρ Α
Μ Ε Χ Ρ Ι τό 1951, πού είναι ό μεγάλος
σταθμός τής έγκαταστάσεως τον Παραρ
τήματος τής Σχολής στο Ρέθυμνο, οί
διάφορες Σχολές που λειτουργούσαν στ’
αλλα μέρη τής Κρήτης, είχαν εκπαιδεύσει
άπό τό 1945, 3.853 Χωροφύλακες.
’Από τό 1951 μέχρι τό τέλος τού 1978,
ή Σχολή του Ρεθύμνου, εκπαίδευσε καί
παράδωσε στή πολιτεία 14.765 λεβεντό
κορμους Χωροφύλακες. Μεγάλη προσφορά.
Αυτά τά νέα παιδιά, που περνούσαν σέ
κάθε εκπαιδευτική περίοδο τήν πύλη τής
Σχολής, άφήνοντας έξω άπό τό χαμ ηλότοίχο περίφραγμα τήν άνενθυνότητα καί
τά όνειρα τής εφηβείας ένιωθαν άπό τήν
πρώτη μέρα, βαθειά μέσα τους, τήν ιερό
τητα τούτον τού χώρου καί συναισθά
νονταν τό βάρος τής ευθύνης πού επωμί
ζονταν. Τά μάτια τους άποκτονσαν εκείνο
τό χρώμα πού χαρακτηρίζει τήν αντρική
αποφασιστικότητα. Καί μέρα μέ τή μέρα,
θέριευε μέσα τους ή πίστη πού τούς μετα
λαμπάδευαν οί εκπαιδευτές τους: "Οτι
έχουν ταχθεί γιά νά προστατεύουν τά
δικαιώματα τού συνανθρώπου τους καί τά
ιδανικά τής ’Ελευθερίας καί τής Δημο
κρατίας τής Πατρίδας τους.
Είναι συγκινητικό τό ότι πέρα άπό τήν
επαγγελματική εκπαίδευση, ή Σχολή,
έρριχνε καί ρίχνει τό βάρος τών προσπα
θειών της στή δημιουργία ενός ψυχικού
καί πνευματικού κόσμον πού νά διέπεται
άπό τις αρχές καί τά διδάγματα τουάνθρωπισμοϋ. Μιά σύντομη άναδρομή στή
δεκαετία 1969—1978, πληροφορεί ότι
516 Δόκιμοι Χωροφύλακες πρόσφεραν
σέ Νοσηλευτικά 'Ιδρύματα τής Κρήτης καί
ιδιαίτερα τού Ρέθυμνου 116 κιλά αίμα.
Τούτη τήν προσφορά δέν τήν συναντά
κανείς εύκολα, σέ Σχολές καί σέ ' Ιδρύ
ματα. Δίκαια καί άξια οί Σχολές τής Χω 
ροφυλακής κατέχουν σ ’ αυτό τό τομέα τήν
πρώτη θέση.
"Ομως στο φυτώριο τής Χωροφυλακής
στήν Κρήτη, καλλιεργούνται μέ συνέ
πεια καί οί πολιτιστικές άξιες που σέ
συνδυασμό μέ τον άνθρωπιστικό πνεύμα
καί τήν επαγγελματική υπευθυνότητα
σμιλεύουν άκέραιους χαρακτήρες καί προ
ετοιμάζουν σωστά τούς νέους Χωροφύ
λακες γιά τον ειρηνικό άγώνα πού θ’
αρχίσουν λίγο μετά τήν έξοδό τους άπό
τή Σχολή.
Μεταφέροντας ένα άπόσπασμα άπό τό
αποχαιρετιστήριο μήνυμα τού Διοικητού
τού Π .Σ.Ο .Χ. Ρεθύμνου, Ά ντισυνταγματάρχη κ. Νικ. Γαρνέλη, προς τούς νέους
Χωροφύλακες, κατά τήν τελετή τής εξό
δου τους άπό τή Σχολή, βλέπουμε μέ
πόση άγάπη, αλλά καί μέ πόσα όνειρα
έχουν σφυρηλατηθεΐ μέσα τους οί αιώ
νιες άλήθειες γιά τή Θρησκεία, τήν Π ατρί
δα, τήν ’Ελευθερία, τή Δικαιοσύνη, τήν
’Αλήθεια: «Νά είσθε Χριστιανοί καί νά
διατηρείτε πάντα άκλόνητη τή Π ίστη
σας, προς τον Θεό. Στις σύγχρονες απατη
λές καί διαβρωτικές θεωρίες τού ' Υλισμού

καί τού μηδενισμού, άντιτάξατε τό θρη
σκευτικό σας συναίσθημα, για νά μη χά
σετε τον ορθό προσανατολισμό σας. . .
Νά έχετε πίστη καί αφοσίωση στην Π α
τρίδα, παραδειγματιζόμενοι από τό μή
νυμα τον μεγάλου μας φιλοσόφου Σωκράτους, ό όποιος άρνούμενος επίμονα
νά δραπέτευση άπό τό κελί τον μελλοθα
νάτου, έκήρνξε εκείνο τό όποιο παραμένει,
άπό τότε, στην ιστορία τής άνθρωπότητας,
σάν μνημείο άννπέρβλητον ανθρώπινου
μεγαλείου καί άφθαστης φιλοπατρίας:
«Μητρός τε καί πατρός καί των άλλων
προγόνων άπάντων τιμιώτερον εστίν ή
Πατρίς καί σεμνότερον καί άγιώτερον καί
εν μείζονι μοίρα καί παρά Θεοίς καί παρ’
άνθρώποις τοίς νουν έχουσι». . . Υ π ερ α 
σπίσατε αέ κάθε περίπτωση, με γενναιό
τητα, την άλήθεια, την δικαιοσύνη καί την
ελευθερία. Κατά την εφαρμογή τον Νόμον
μην άντιδικήτε μέ κανένα. Ό νόμος μέ
ουδένα αντιδικεί. Δέν πρέπει επομένως ν’
άντιδικοϋν καί οί εφαρμοστές τον μέ
τους παραβάτες. . .».
Είναι λόγια που έχουν ειπωθεί μ ’ αγά
πη σέ στιγμές αποχαιρετισμού. Συνο
δεύουν στο ταξίδι τους, ανάμεσα στην
πραγματικότητα, δλονς αυτούς πού γιά
πολλούς μήνες διδάσκουν την προσήλωση
στους νόμους καί στην άξια του καθήκοντος
Αυτούς πού ίσως σήμερα νοσταλγούν τις
μέρες που έζησαν σάν εκπαιδευόμενοι.

ΦΥΤΩΡΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΣΜΟΥ
ΣΗ Μ ΕΡΑ τό Παράρτημα τής Σχο
λής ' Οπλιτών Χωροφυλακής τοΰ Ρέ
θυμνου φιλοξενεί 202 Δόκιμες Χωροφύ
λακες. Γιά πρώτη φορά άπό την ίδρυσή
του εκπαιδεύει Γυναίκες, που θά πλαισιώ
σουν σέ λίγο καιρό τό Σώμα τής Χωρο
φυλακής καί θά ένισχύσονν τό θεσμό τής
Γυναίκας ’Αστυνομικού. Τώρα οί χώροι
τής Σχολής άντ ηχούν άπό δροσερά γέλια
καί χαρούμενες φωνές. Τά νεανικά πρό
σωπα δίνουν μιά ξέχωρη νότα ομορφιάς
στο περιβάλλον τής Σχολής .
"Ομως, ακόμα καί στις ελεύθερες ώρες
άν προσέξει κανείς αυτά τά πρόσωπα
διακρίνει ανάμεσα άπό τό χαμόγελο τής
νιότης, ένα σταθερό αίσθημα υπευθυ
νότητας που πήρε τη θέση τής εφηβικής
ανεμελιάς μέσα σέ λίγο καιρό. ”Α δι
κα ψάχνει κανείς νά βρει κάποιο ψεγάδι.
"Ολα κυριαρχούνται άπό μιά αρμονία,
έναν πειθαρχημένο ρυθμό.
’Από την πρώτη μέρα που έφτασαν στην
πόλη τού Ρέθυμνου, 31 Δεκεμβρίου
τον 1978, ένιωσαν τό βαρύ χρέος πού έχει
ταχθεί νά εκπληρώνει τό Σώμα τής
Χωροφυλακής καί πίστεψαν στην ιδέα τού
καθήκοντος που θάκληθοϋν νάέκτελέσουν.
Καί άπό κείνη τη στιγμή οί παραινέσεις
τού μηνύματος πού άπηύθυνε ή Σχολή,
έγιναν Ευαγγέλιο καί οδηγός στις σκέψεις

τους: «Θέλουμε νά πιστεύομε ολοι μας
καί γιά τό σκοπό αύτό θά δώσουμε τον
καλύτερο εαυτό μας δτι θά επιτύχεις, από
λυτα , στους σκοπούς τής εδώ έκπάιδενσεώς σου καί δτι θά άποτελέσεις πρότυπο
προς μίμηση γιά τις συνομίληκές σου, μέ
τή σεμνότητά σου, τό ήθος σου, την άξιοπρέπειά σου καί τή φιλοπονία σου: ’Ε πί
σης, δτι θά τιμήσεις τή στολή σου καί γενι
κότερα τό Σώμα τής Χωροφυλακής
τό όποιο άπό σήμερα ,σέ συγκαταλέγει
μεταξύ τών πλέον έπιλέκτων μελών του
καί δικαιωματικά αναμένει πολλά άπό
εσένα. Ή γλυκιά φυσιογνωμία τής Μάνας,
ας μη φύγει ποτέ άπό τή σκέψη σου. 'Η
προστάτις τής Χωροφυλακής Ά γ ια Ειρή
νη άς καθοδηγή τά βήματά σου καί 'τις
πράξεις σου».
«Η ΙΔ Ε Α τής Χωροφυλακής, λέει ή
Δόκιμος Θεανώ Ποιμενίδα, έχει γίνει
πίστη καί ιδεολογία σ’ δλες μας. Γ ι’ αυτό
άλλωστε τό λόγο δέν βλέπουμε παρά
τή μέρα πού θά κινήσουμε γιά τις Υ π η 
ρεσίες μας, γιά νά προσφέρουμε δλες
τις δυνάμεις κι δλη μας τή θέληση στην
εκπλήρωση τού χρέους πού έχουμε
άναλάβει. Αυτή καί μόνο ή σκέψη μάς γ ε 
μίζει υπευθυνότητα καί αυξάνει τήν
εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Καί δλα αυτά
χωρίς ν’ αγνοούμε τις δυσκολίες πού
μάς περιμένουν, δυσκολίες πού συνοδεύουν
τό λειτούργημα τού ’Αστυνομικού, άλλά
καί πού μεγαλώνουν, άπό τό γεγονός δτι

Οι γυναίκες Δόκιμοι Χωροφύλακες πού γιά πρώτη φορά εκπαιδεύον
ται στον φιλόξενο χώρο τής Σχολής δίνουν μιά ξεχωριστή νότα μέ τον
ενθουσιασμό καί τήν νεανική τους ζωντάνια. Απόφοιτες δλες τουλά
χιστον τού Αυκείου δείχνουν ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον καί μιά ξεχωρι
στή μάθησή γύρω άπό τά μαθήματα τού αστυνομικού επαγγέλματος.
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Τό Παράρτημα τής Σχολής Χωροφυλακής Ρέθυμνου φιλοξενεί σήμερα 202 γ υ 
ναίκες Δόκιμες Χωροφύλακες. Οι χώροι τής Σχολής για πρώτη φορά αντηχούν από
δροσερά γέλια καί χαρούμενες γυναικείες φωνές. Τά νεανικά πρόσωπα δίνουν μιά
ξέχωρη νότα ομορφιάς στο φιλόξενο περιβάλλον τής Σχολής.
πιστήμιο που λέγεται ζωή, ένα Πανεπικαί μ εις είμαστε από τις πρώτες που θά
υλοποιήσουν τό δεσμό τής γυναίκας αστυ
νομικού. ’Ελπίζουμε όμως πώς όλα θά
πάνε καλά...»
Δέν είναι παράξενο ν’ ακούει κανείς από
εφηβικά χείλη λέξεις υπεύθυνες. Καί δέν
είναι παράξενο γιατί αυτά τά κορίτσια
έχουν πιστέψει στον προορισμό τους, τόσο,
δσο οί άντρες συνάδελφοί τους.
«Κάνω μιά ευχή, λέει ή Δόκιμος ’Ιουλία
Καλαντζοπουλου φοιτήτρια στο 2ο έτος
τής Νομικής ’Αθηνών, νά δικαιώσουμε τις
προσδοκίες καί τής Πολιτείας καί τής
Χωροφυλακής. Πιστεύω πώς θά τις δικαι
ώσουμε. Είναι γεγονός, δτι ή εκπαίδευση
είναι άρτια καί δτι οί προϋποθέσεις επιτυ
χίας μεγάλες. ’Αλλά πάντα ή επιτυχία
έξαρτάται καί από άλλους παράγοντες
άπρόβλεφτους , δπως είναι οί συνθήκες
εργασίας καί ή συμπεριφορά τού κοινού
απέναντι στη Γυναίκα ’Αστυνομικό, πού
ακόμα δέν έχει συνηθίσει στην παρουσία
της. Αίσιοδοξώ όμως πώς δλα θά πάνε
καλά, γιατί μέσα μας έχουν εδραιωθεί
αδιάψευστες αλήθειες, δπως ή δικαιοσύνη
καί τό δικαίωμα νά ορίζει ό άνθρωπος τον
εαυτό τον, αλήθειες που θά κληθούμε νά
υπερασπίσουμε».
Τό δικαίωμα τού ανθρώπου νά ορίζει
τόν εαυτό τον είναι πραγματικά τό μεγάλο
νόημα πού υπηρετεί ή ιδέα τής Χωροφυ
λακής. Καί είναι αυτό τό δικαίωμα, ακλό
νητη πίστη καί κίνητρο κάθε αυτοθυσίας.
«Πιστεύω άκράδαντα στην επιτυχία
τον θεσμού τής Γυναίκας ’Αστυνομικού,
λέει ή Σοφία Μίγγον, καί τούτο γιατί τό
ήθος καί τό πνευματικό επίπεδο που χα
ρακτηρίζει τό σύνολο τών Γυναικών είναι
σημαντικά υψηλό. Μόνο καί μόνο τό δτι
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περισσότερες άπό τό ~>0°/ο τών έκπαιδευομένων, 110 γιά την ακρίβεια εκπαιδευόμε
νες, μιλούν άπταιστα μία καί δύο ξένες
γλώσσες καί δτι δλες ανεξαρτήτως είναι
απόφοιτες Λυκείου καί πολλές απ’ αυτές
σπουδάστριες καί φοιτήτριες, είναι αρκετό
νά πείσει τόν καθένα δτι θ’ άνταποκριθουν
μ ’ επιτυχία στις υποχρεώσεις τους. ’Ά λ 
λωστε καί ή εκπαίδευση στη Σχολή είναι
τέτοια που καλλιεργεί δλες τις προϋποθέ
σεις μιας σίγουρης επιτυχίας».
«’Εδώ στη Σχολή, λέει ή Νίκη Κερεζούδη, συναντήσαμε κάτι που δέν τό
περιμέναμε. Γνωρίζαμε δτι εκπαιδευτές
μας θά ήταν ’Αξιωματικοί τον Σώματος
καί περινέναμε ν’ άντιμετωπίσονμε έπαγγελματίες αστυνομικούς καί μόνο. "Ομως
ή έκπληξή μας ήταν μεγάλη δταν είδαμε
δτι αυτοί οί άνθρωποι, πέρα άπό τό δτι
διαπνέονται άπό μιά μεγάλ.η πίστη γιά τό
λειτούργημα τής Χωροφυλακής καί δια
θέτουν πλήρη επαγγελματική κατάρτιση,
χαρακτηρίζονται άπό έναν άνώτερο κόσμο
καί είναι γνώστες δλων τών συγχρόνων
κοινωνιολογικών προβλημάτων καί πολι
τιστικών άξιών καί άκόμα πώς είναι τ έ 
λειοι παιδαγωγοί. ’’Ετσι, ή εκπαίδευση
εδώ στη Σχολή, είναι πολύπλευρη καί
καλύπτει ένα μεγάλο κύκλο ενδιαφερόν
των. Προσωπικά πιστεύω δτι τό κέρδος
άπό αυτή την εκπαίδευση θάναι μεγάλο
καί θά μάς βοηθήσει στη σταδιοδρομία μας».
Εύλογη έκπληξη, γιά δποιον πρωτομπαίνει στις τάξεις τής Χωροφυλακής,
αυτή ή πολύπλευρη κατάρτιση, πού εντυ
πωσιάζει. Είναι κι αυτό ένα άπό τά κέρδη
τού προσωπικού της άπό τά καθημερινά
μαθήματα πού παίρνει στο μεγάλο Πανεστήμιο πού τό ζεϊ σ’ δλη του την ένταση
καί την έκταση.

«’Ήρθαμε μέ την πίστη καί τη φιλο
δοξία νά προσφέρουμε, νά δώσουμε κι
δχι νά πάρουμε, λέει ή Βαρβάρα Σουμελίδον, καί ή φιλοδοξία μας αυτή μεγα
λώνει μέρα μέ τη μέρα. Αυτό πού γιά μάς
προέχει είναι νά βρούμε συμπαράσταση
άπό τούς άντρες συναδέλφους μας, πρά
γμα πού πιστεύουμε δτι θά βρούμε. Ά λ 
λωστε τό δτι ξέρουμε πώς οί ευθύνες μας
είναι ίδιες μέ τις δικές τους καί τό δτι
είμαστε άποφασισμένες νά μοιραστούμε
την άγωνία τους καί τό μόχθο τους,
μεγαλώνει την αισιοδοξία μας. Είμαστε
έτοιμες νά τιμήσουμε τή Χωροφυλακή
καί την ιστορία της καί νά διεκδικήσουμε
επάξια μιά εξελικτική πορεία στο Σώμα».
Τά όνειρά τους, όνειρα ανθισμένα δπως
τά λουλούδια στά παρτέρια τής Σχολής,
μιλούν γιά προσφορά καί γιά εξέλιξη.
Μιλούν γιά επιτυχημένη σταδιοδρομία.
Είναι οί πρόδρομοι τού θεσμού τής Γ υ
ναίκας ’Αστυνομικού στη χώρα μας, πού
θά βαδίσουν σ ’ ένα δρόμο, πού άνοιξαν
πριν επτά χρόνια περίπου, οί πρώτες Γ υ
ναίκες Χωροφύλακες καί ’Ενωμοτάρχες. .
Η Σ Χ Ο Λ Η τοϋ Ρέθυμνου χρυσίζει
καθώς ό ήλιος γέρνει τις ώρες τοϋ δει
λινού πίσω απ’ τις πευκοκορφές. Γιά τις
εκπαιδευόμενες κοπέλλες έχει σημάνει
ή ελεύθερη ώρα. 3Α π ό τά μεγάφωνα άκούγεται μιά άπαλή μουσική και τά νέα
κορίτσια σκορπισμένα στο άλσύλλιο σιγοτραγουδοϋν. Τά νειάτα δέν κρύβονται.
Οι χλωμές ηλιαχτίδες αφήνουν τό στερνό
χαιρετισμό στη Δόξα τοϋ Μαυσωλείου,
πού τυλίγεται στη σιωπή της, οσο διαρκεΐ
ή υποστολή τής Σημαίας. Σέ λίγο ή Ρεθυμνιφτικη νύχτα θάχει άπλώσει γλυκά
τά πέπλα της και τ 3Απριλιάτικο αγέρι
θά στέλνει τις σκέψεις τούτων τών κοριτσιώ νσ3 δλες τις γωνιές τής έλληνικής γής,
στις ιδιαίτερες πατρίδες τους, οπού θά
συναντήσουν τ 3 άλλα όνειρα, τών γονιών
τους, γιά νά κάνουν αντάμα την ίδια ευχή
πού κάνουμε κι εμείς: Κ Α Λ Η Σ Τ Α Δ ΙΟ 
ΔΡΟΜ ΙΑ. . .
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Η ρ ω ικ έ ς μ ο ρ φ ές του αγώνα τής εθνική ς μας α νεξα ρ τη σ ία ς

0 ΣΑΛΩΝΩΝ ΗΣΑΪΑΣ
Στά Σ ά λω να, τή σημερινή ’Ά μ φ ισ σ α , τό εθνικό προσκλη
τήριο τοϋ μεγάλου Ξεσηκωμού τοΰ 1821, βρίσκει ύπέρμαχο τοΰ
ίεροΰ άγώ να ένα Δ εσ π ό τη . Ή μορφή του δίνει πίστη καί κουρά
γιο στους ξεσηκωμένους Έ λλη νες καί ό Σταυρός του τούς οδη
γεί στό δρόμο τής Θ υσίας. 'Ο ίδιος, άκολουθώντας τούς όραματισμούς τοΰ Έ λλη νοχρ ισ τια νισ μ οΰ , άνεβαίνει τό Γολγοθά του,
για νά προσφέρει τή ζωή του στό βωμό τοΰ μεγάλου Χ ρέους.
Ή ταν 23 ’Απριλίου τοΰ 1821 όταν στή Χαλκομάτα τοΰ Μπράλου
τόν συνάντησε ή αιω νιότητα. Καί ήταν ό Δεσπότης αυτός, ό
Σάλω νω ν ΗΣΑ’ I · Α Σ .

Γράφει ή κυρία
’Α λ ί κ η Ν ι κ ο λ α ΐ δ ο υ ,
Λογοτέχνις.
ΕΝΑΣ άπο τούς πρωταγωνιστές
τοϋ 1821, αύτοϋ τοΰ «'Υπέρ πάν
των ’Αγώνα», στάθηκε ό Δεσπότης
των Σάλωνων, Ήσαΐας.
'0 Ήσαΐας, Ή λίας Παπαευσταθίου κατά κόσμον, γεννήθηκε στα
1778, στην Δεσφίνα τής Παρνασ425

σίδος, τελευταίος στη σειρά των
5 παιδιών τοϋ Παπαστάθη καί της
Άρχόντως. Ά πό τά 3 άρσενικά,
πρώτος ήταν ό Γιάννης, δεύτερος ό
Θεόδωρος, πού γρήγορα καλογέ
ρεψαν καί οί δυό. Ό μικρός, ό
Ήλίας είχε τη λαχτάρα «νά μάθη
πολλά Γ ράμματα».
’Έτσι, ό πατέρας του τον έστειλε
στο Σχολειό, στά Σάλωνα (τη ση
μερινή ’Άμφισσα). Μά ό Ήλίας
γρήγορα γύρισε πίσω στή Δεσφίνα.
Έ κεΐ, στο Μοναστήρι τοΰ Τιμίου
Προδρόμου θά σπούδαζε. Συνάμα
θά έτοιμάζονταν καί γιά τήν καλο
γερική.
Στο Μοναστήρι τοΰ Τιμίου Προ
δρόμου ντύθηκε τό ράσο κι άλλαξε
τό όνομα: ’Από Ή λίας, Ήσαΐας.
Μά, ή δίψα του γιά τά Γ ράμματα
ολοένα μεγάλωνε. "Ετσι, πήγε στο
Βασιλομονάστηρο τοϋ 'Οσίου Λου
κά, μέ τό Σχολειό καί τή μεγάλη
Βιβλιοθήκη του. Έ κ εΐ χειροτονή
θηκε Διάκος.
Μέσα στά μαϋρα χρόνια τής
σκλαβιάς, τά Μοναστήρια ήταν οί
Κιβωτοί πού φύλαγαν κι έσωζαν
τήν πνευματική κληρονομιά τοϋ
καταποντισμένου μας Γένους, οί
φωλιές πού ζέσταιναν κι έθρεψαν
τά ’Όνειρα καί τις ’Ελπίδες γιά τή
Λευτεριά του.
ΣΤΟ Μοναστήρι τοΰ Όσιου Λου
κά, ό Ήσαΐας μελετάει λογής—
λογής βιβλία.
"Υστερα φεύγει γιά τά Γιάννενα
πού ήταν ένα άπό τά σπουδαιότερα
πνευματικά κέντρα τής εποχής.
"Αλλοι πάλι λένε πώς στά Γιάννενα τον κάλεσε ό ’ίδιος ό Άλή Πα
σάς καί τοΰτο άπό εύγνωμοσύνη
προς τον πατέρα του, γιατί, κά
ποτε, πρωτοΰ ό Άλής γίνει μεγάλος
καί τρανός, ό Παπαστάθης τοϋ
είχε σώσει τή ζωή, όταν μιά μέρα
τον βρήκε μισοπεθαμμένο, χαμένο
μέσα στή χιονοθύελλα, σ’ ένα καταρράχι έξω άπύ τή Δεσφίνα. ’Έτσι
σάν ήρθε ή ώρα, κάλεσε τον Ή σαΐα
στά Γιάννενα γιά «νά τοΰ ζητήσει—
είπε—όποια χάρη ήθελε». Ό Ή σα
ΐας άπάντησε: «Θέλω νά σπουδά
σω».
’Έτσι, ό Άλή Πασάς τον έστειλε,
γιά άνώτερες σπουδές στή Κωνσταν
τινούπολη.
ΤΡΟΦΙΜΟΣ τοΰ Πατριαρχείου
έκεΐ, ό Ήσαΐας γνωρίστηκε μέ τόν
Πατριάρχη Κύριλλο τόν 6ο, ύστερα
μέ τόν Πατριάρχη Γρηγόριο τόν
5ο, πού έξετίμησε πολύ τή μόρφωση
καί τις άρετές του. Κι έκεΐ ό Ή σ α 
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ΐας μυήθηκε στή Φιλική Εταιρία.
Στήν πόλη, τήν Βασιλεύουσα τών
ελληνικών θρύλων καί τών παλιών
Μεγαλείων, ή ελληνική ψυχή τοΰ
Ή σαΐα γεμίζει οράματα καί πόνο.
Ή σκέψη του γυρίζει ολοένα πίσω
στήν τυραννισμένη Πατρίδα, στούς
καημούς καί τά φαρμάκια τών
ραγιάδων.
Καί μέσα του παίρνει άπότομα
σχήμα ή μεγάλη άπόφαση: νά άφιερώσει τόν βίο του σ’ αυτή τή δυ
στυχισμένη Πατρίδα, πού 400 χρό
νια σφαδάζει πιασμένη μέσα στά
ματωμένα άγκίστρια τοΰ Όθωμανικοΰ Μισοφέγγαρου.
Σάν γύρισε πίσω στή Δεσφίνα,
ό Άλή Πασάς τόν διορίζει Διοικητή
τής περιοχής. Ό Ήσαΐας δέχεται,
γιατί έτσι θά μπορέσει νά βοηθήσει
τούς ραγιάδες.
ΟΤΑΝ πέθανε ό Μητροπολίτης
Σαλώνων ’Ιωακείμ, ό Πατριάρχης
Γρηγόριος καλεΐ τόν Ή σαΐα στήν
Κωνσταντινούπολη καί τόν χειρο
τονεί ’Επίσκοπο Σαλώνων.
Ό Σαλωνίτικος κόσμος τόν δέ
χεται μέ ένθουσιασμό. Ά πό τή
μεγάλη ζεστή καρδιά του σταλάζει
τώρα, σ’ ολόκληρη τήν έπαρχία του,
τό Ά γιο μΰρο τής ’Αγάπης πού
άπαλαίνει τούς πόνους καί γλυκαίνει
τούς καημούς τών άμοιρων ραγιά
δων.
Φτωχός ό ’ίδιος, δίνει άπό τό
υστέρημά του στούς φτωχότερους
καί άπαιτεΐ άπό τούς πιο εύπορους
συνδρομή καί συμπαράσταση στο
έργο του.
Μέτριος στ’ άνάστημα, σωμα
τώδης, μέ φουντωτά φρύδια καί
κατάμαυρα γένια καί μαλλιά, μ
ένα ήρεμο καί στοχαστικό βλέμμα
μά πού άστραφτε καί βρόνταγε
όταν στηλήτευε τά κακά καί τά
άσχημα, θαρραλέος μέ τις Όωμανικές’Αρχές, πού τόν λογάριαζαν
καί τόν σέβονταν, ό Δεσπότης τών
Σαλώνων γίνεται τό στήριγμα τών
βασανισμένων Χριστιανών.
ΟΜΩΣ , παράλληλα μέ τις Ποιμαντοοικές του φροντίδες, ό Δεσπό
της τών Σαλώνων εργάζεται κρυφά
νύχτα—μέρα, γιά τή Μεγάλη ’Ιδέα
πού τοΰ καίει τά σπλάχνα: τήν
«’Ανάσταση τοΰ Γένους».
Μυεί έναν—έναν όλους τούς προ
κρίτους τής περιοχής στή Φιλική
Εταιρεία, οργανώνει μυστικούς έράνους καί φέρνει, κρυφά, άπό τό
έξωτερικό όπλα, πυρομαχικά, εφό
δια. Ξέρει πώς ή "Ωρα τοΰ Μεγάλου
Ξεσηκωμοΰ ζυγώνει.

Τόν ’Ιανουάριο τοΰ 21, ό Πατρι
άρχης Γρηγόριος, μέ τόν όποιο
βρίσκονταν σε πυκνή μυστική άλληλογραφία, καλεΐ τόν Ή σαΐα στήν
Κωνσταντινούπολη, καί τοΰ δίνει
οδηγίες γιά τήν έναρξη τοΰ άγώνα
στή Ρούμελη καί στο Μωρηά.
"Ετσι ό Ήσαΐας πηγαίνει στήν
Πελοπόννησο, συναντά τόν Παλαιών
Πατρών Γερμανό, τόν Ναυπλίου
Γρηγόριο καί τόν Τριπόλεως Δανιήλ,
καί συζητά μαζί τους τις οδηγίες
τοΰ Πατριάρχη καί τής Φιλικής.
Στις 25 Μαρτίου, ό Παλαιών
Πατρών Γερμανός, υψώνει τή Ση
μαία τής Έπαναστάσεως στή Μονή
τής Ά για ς Λαύρας, στο Μωρηά.
Δυό μέρες άργότερα, στις 27 Μαρ
τίου, ό Σαλώνων Ή σαΐας υψώνει
τή Σημαία τής Έπαναστάσεως στή
Ρούμελη στή Μονή τοΰ Όσιου Λου
κά, όπου έχουν συγκεντρωθεί ό
Θανάσης Διάκος με τά παλληκάρια του κι όλοι οί γύρω χωριανοί.
Τά δάκρυα κυλάνε ποτάμι άπό
τά μάτια του τή στιγμή πού μέ
τρεμάμενη άπό τή συγκίνηση φωνή,
προσφέρει τό μυριοπόθητο «ΑΝΑΣΤΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ, Σώσον Κύ
ριε τόν Λαόν Σου».
Ό Θανάσης Διάκος μέ τή μακρυά κυματιστή του κόμη στούς
ώμους, ώραΐος σάν άρχαΐος "Ελ
ληνας Θεός, βροντοφωνάζει «ΕΛΕΥ
ΘΕΡΙΑ ή ΘΑΝΑΤΟΣ». "Ολοι, μέ
μιά φωνή άπαντάνε: «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ή ΘΑΝΑΤΟΣ»!
Τήν ’ίδια μέρα ό Ήσαΐας ευλογεί,
στον Ά η —Λιά, τά όπλα τοΰ Πανουργιά καί τών πολεμιστών του.
"Υστερα, στήν Λειβαδειά, μαζί μέ
τόν ’Αθηνών Διονύσιο καί τόν Ταλαντίου Νεόφυτο, ορίζει τήν Προσω
ρινή ’Επαναστατική Επιτροπή τής
’Ανατολικής Στερεάς.
ΜΑ Ο Η Σ Α ΊΆ Σ δέν περιορί
στηκε στο ρόλο τοΰ Έθνεγέρτη.
Ά πό δώ κι ύστερα παίρνει θέση
στο πλευρό τών πολεμιστών, όχι
μέ τό σπαθί καί τό καριοφύλι στο
χέρι, μά μέ τόν Σταυρό, πού είναι
τό σύμβολο τοΰ Σταυρωμένου Γέ
νους τών Ελλήνων, αύτοΰ τοΰ Γέ
νους πού, ύστερα άπό 400 χρόνων
ψυχομάχημα στον Γολγοθά τών
Παθών του, άγωνίζεται τώρα γιά
ν’ άναστηθή.
Ό Πανουργιάς μέ τά παλληκάρια
του όρμάνε καί μπαίνουνε στά
Σάλωνα. Ό Γιάννης Μητρόπουλος
πατάει πρώτος καί στήνει τή Σημία στο Φρούριο τών Σαλώνων.

Μά, τά φουσάτα τοϋ Κιοσσέ
Πασά καί τοϋ Όμέρ Βρυώνη, κατα
κλύζουν τώρα τον κάμπο της Λα
μίας. 'Ο Πανουργίας καίτάπαλληκάρια του ταμπουρώνονται στή θέση
Χαλκομάτα, στα ρίζα τοϋ Μπράλου. Κατάμπροστα ό ’Ησαΐας μέ
το Σταύρο στο χέρι καί πλάϊ του ό
αδελφός του, ό γενναίος Παπα—
Γιάννης.
Έδώ ό μικρός έλληνικός Δαυίδ
πρωτοορθώνει τό άνάστημα ένάντια στον πελώριο τούρκικο Γολιάθ.
Πολλά παλληκάρια μας έπεσαν σ’
αυτή τή μάχη. Λαβώθηκε ό Πα
νουργίας, σκοτώθηκε ό Παπα—Γιάν-

’ Ηταν 23 ’Απριλίου τοϋ 1821
καί κείνος 43 έτών.
Τήν ΐδια μέρα, ό Θανάσης Διάκος
έπεσε λαβωμένος, στά χέρια των
εχθρών πολεμώντας σάν λιοντάρι
στή Γέφυρα τής ’Αλαμάνας. Τήν
έπομένη τον σούβλισαν στή Λαμία.
30 κομμένα έλληνικά κεφάλια στή
θηκαν γύρω άπό τό Μαρτύριό του,
μπηγμένα πάνω σέ χοντρούς πασ
σάλους. Πρώτο στή σειρά ήταν τό
κεφάλι τοϋ Ή σαΐα μέ τά μάτια
όλάνοιχτα, σάν ζωντανά, λες κι
είχαν καρφωθεί στο όραμα τής
Μεγάλης ’Ιδέας. . .

νης.
Οί "Ελληνες πρέπει τώρα να
ταμπουρωθοΰν ψηλότερα στα βουνό.
'Ο Ήσαΐας δεν μπορεί να τούς ακο
λουθήσει, έτσι όπως αυτοί πετοΰν
σαν άετοί στα βράχια. Μάταια ό
’Έφορος των Σαλώνων Μαρκόπουλος προσπαθεί νά τον βοηθήσει.
"Οχι. . . . λέει ό Ήσαΐας, πρέπει νά
φύγει, νά σωθεί, αυτός πού είναι πιο
χρήσιμος. Ό Ήσαΐας μένει μόνος.
Πάνω στήν ώρα, ένας "Ελληνας
καβαλάρης σιμώνει. ’Αφήνει τ’
άλογό του μπροστά στον Δεσπότη,
ύστερα χάνεται σάν άστραπή στο
δάσος. Είναι ή σωτηρία. . . Μά, ό
Δεσπότης δεν προφταίνει ν’ άνέβη
στ’ άλογο. 'Ένα τούρκικο μπου
λούκι τον κυκλώνει, ένα γιαταγάνι
τοϋ παίρνει τό κεφάλι.

ΟΜΩΣ, ή θυσία αυτών τών πρώτων
’Εθνομαρτύρων, δεν πήγε χαμένη.
’Έγινε οργή καί πείσμα πού άναψε
καί κόρωσε τά σωθικά τοϋ Γένους.
7 ολόκληρα χρόνια βάσταξε τό
φοβερό κονταροχτύπημα στις έλληνικές στεριές καί τις ελληνικές
θάλασσες. . . "Ωσπου, έδωσε ό Θεός
κι άνάτειλε ό ήλιος πάνω άπό τήν
πρώτη έλεύθερη γωνιά τής γής μας.
"Υστερα, μέ άγώνες πάλι, μέ
ποταμούς αιμάτων ελευθερώθηκαν
μιά—μιά κι’ οί άλλες. Καί χαιρό
μαστε έμεΐς σήμερα τή Λευτεριά
μας, στή γή τών πατέρων μας, πού
αύτοί πότισαν σπιθαμή προς σπι
θαμή μέ τό τίμιο τους αίμα.
ΟΙ σύγχρονοι Δεσφινιώτες, στή
θέση πού έπεσε ό Ήσαΐας έστησαν

ένα όμορφο μαρμαρένιο Μνημείο
πού τιμά κι’ αυτόν καί τον άδελφό
του τον Παπα-Γιάννη.
Στή Δεσφίνα καί τήν ’Άμφισσα,
έξω άπό τούς Μητροπολιτικούς Να
ούς, στήθηκε ή προτομή τοϋ ήρωϊκοΰ Δεσπότη τών Σαλώνων.
’Αλλά καί ό δημοτικός μας στίχος
άποθανάτισε τον Ή σαΐα:
—Πουλάκι πήγε κι έκατσε εις τον
Προφήτ’ Ή λία
καί μέ φωνίτσα θλιβερή λέει
στούς Ρουμελιώτες:
Ώρέ, σκοτώσαν τον Δεσπότη
σας, τον Μέγα Ή σαΐα
στής Χαλκομάτας τήν πλαγιά,
μέ τον Θανάση Διάκο.
ΟΜΩΣ, Η ΜΟΡΦΗ αύτοϋ τοϋ
Μέγα Ήσαΐα, σκεπάστηκε σιγά—
σιγά άπό τή λήθη. "Οπως σκεπά
στηκαν οί μορφές καί πολλών άλ
λων Ηρώων καί Μαρτύρων τής
’Εθνεγερσίας. Κι άποτελεΐ εθνικό
Χρέος ή' άναβίωσή τους μέσα στή
μνήμη τον έλληνικών γενιών.
"Οπως άποτελεΐ ’Εθνικό Χρέος
τό νά πάρει, μέσα στή μνήμη τών
Ελλήνων, τή θέση πού τοϋ πρέπει
μέ τό ματωμένο του ράσο, στο Πάν
θεο τών Πρωταγωνιστών τοϋ Με
γάλου Ξεσηκωμού τοϋ 21, ό ήρωϊκός
Δεσπότης τών Σαλώνων Ήσαΐας,
ό πρώτος "Ελληνας 'Ιεράρχης πού
έπεσε, τότε, 'Υπέρ Πατρίδος.
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Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ Χι όνη,
Φιλόλογου Καθηγητοΰ.

Τά άρχαϊα χρόνια.
Πάνω στην τριγωνική χερσό
νησο τοϋ λόφου τής Καβάλας, άττό
τις Καμάρες ώς τήν άκρη τοϋ άκρωτηρ.οΰ, όπου βρίσκεται ή εκκλησία
τής Παναγίας, μέχρι τό 1864 περιο
ριζόταν ή παλιά πόλη, πού ήταν
συνέχεια τής άρχαίας Νεάπολης
καί τής Βυζαντινής Χριστούπολης.
Μέσα στον ίδιο χώρο, ή ίδια πόλη
παρουσιάζεται, σέ διαφορετικές ε
ποχές, με διαφορετικό όνομα. Κάθε
όνομα είναι χαρακτηριστικό καί
άντιστοιχεϊ σέ μιά ιστορική περί
οδο. Ή Νεάπολη στήν άρχαία πε-

δώσουμε σέ γενικές γραμμές τά
σπουδαιότερα ιστορικά γεγονότα
τής Καβάλας.
Ή Νεάπολη, όπως προκύπτει
άπό ψήφισμα άκρωτηριασμένης
έπιγραφής, πού έχει συμπληρωθεί,
ήταν άποικία των Θασίων. 'Ιδρύ
θηκε στο πρώτο μισό τού 7ου π.Χ.
αιώνα, όταν οί Θάσιοι προσπα
θούσαν νά διεισδύσουν στήν άπέναντι Θρακική παραλία. Ή προ
σπάθεια, όμως, αύτή τών Θασίων
δέν έγινε ειρηνικά. Χρειάστηκαν
πολυχρόνιοι πόλεμοι εναντίον τών
εντοπίων Θρακικών φυλών, στούς
όποιους έλαβε μέρος καί ό ποιητής
’Αρχίλοχος.
Ή Νεάπολη άναφέρεται στούς
φορολογικούς καταλόγους τής Α'
’Αθηναϊκής συμμαχίας ώς «Νεάπολις έν Θράκη» ή «Νεάπολις παρ’

ΠΟΛΙΤΕΙΑ ^
ρίοδο. ή Χριστούπολη στή Βυζαν
τινή καί ή Καβάλα στή νεώτερη.
Ό έπισκέπτης σήμερα εύκολα ξε
χωρίζει τά όρια τής παλιάς πόλης
άπό τή νέα προέκτασή της, πού
συνέχεια αύξάνει. Ή παλιά τειχο
δομία διακρίνεται μέσα στίς νεώτερες επισκευές. ’Επιγραφές καί
ψηφίσματα, πού βρέθηκαν σέ άνασκαφές ή μεταγενέστερα κτίσματα,
μνημονεύουν άξιόλογα γεγονότα
τής πόλης. Οί σποραδικές ιστο
ρικές μαρτυρίες, πού ύπάρχουν
στά κείμενα τών άρχαίων, καθώς
καί τά άνασκαφικά εύρήματα, πού
ήρθαν κατά χρονικά διαστήματα
στο φώς, μάς δίνουν μιά γενική
εικόνα τής άρχαίας πόλης. Οί
πρώτοι Βυζαντινοί αιώνες παρα
μένουν σκοτεινοί, ένώ οί τελευταίοι
τής βυζαντινής εποχής διαφωτί
ζονται άπό άφθονες μαρτυρίες, πού
είναι σκόρπιες σέ διάφορες ιστο
ρικές πηγές. Ή νεώτερη ιστορία
τής πόλης πλουτίζεται κάθε τόσο
άπό άγνωστο ύλικό, πού έρ
χεται στό φώς, μέ τήν άνεύρεση
παλιών κωδίκων, ή μέ τή δημο
σίευση άρχειακών πηγών ή άλ
λων άγνώστων στοιχείων, πού
παρέμειναν άνεκμετάλλευτα άπό
τούς έρευνητές. ’Από τό γνωστό
ύλικό, πού έχει δημοσιευθεϊ καί
άπό τό άγνωστο, πού έχουμε
συγκεντρώσει τά τελευταία χρό
νια καί άφορά τή νεώτερη ιστορία
τής πόλης, θά προσπαθήσουμε νά

Άντισάραν». Ά πό τό 449]48 π.Χ.
άναφέρεται άπλώς καί ώς «Νάπολις». Κατά τόν Πελοποννησιακό
πόλεμο ή Νεάπολη παρέμεινε π ι
στή στήν Αθήνα. Έφθασε μά
λιστα σέ τέτοιο σημείο άφοσίωσης
ώστε νά στραφεί καί εναντίον τής
μητρόπολής της, τής Θάσου. Τά
γεγονότα τών έτών 412—407 μάς
είναι γνωστά άπό τίς έπιγραφές,
πού διαφωτίζουν τά ταραχώδη
αυτά χρόνια. Μετά τήν κατάληψη
τής Αθήνας άπό τούς Λακεδαιμο
νίους καί τή σφαγή τών άττικιζόντων Θασίων άπό τό Λύσανδρο
ή Νεάπολη φαίνεται πώς δέν
τιμωρήθηκε γιά τήν άφοσίωσή
της στούς Αθηναίους.
Ή Νεάπολη ήταν μέλος τής Β'
Αθηναϊκής ουμμαχίας πού ιδρύ
θηκε τό 378 π.Χ., κι έμεινε σύμ
μαχος τής Αθήνας ώς τήν κατάκτησή της άπό τό Βασιλιά τής
Μακεδονίας Φίλιππο. Ή κατάληψη
τών Κρηνίδων καί ή μετονομασίατης
σέ «Φίλιπποι» ύπήρξε τό προμήνυματήςέπερχομένηςκατάκτησής της.
Ό Φίλιππος έγινε τόσο άπειλητικός γιά τή Νεάπολη, ώστε ή τε
λευταία άναγκάστηκε νά ζητήσει
τή βοήθεια τής συμμάχου της
Αθήνας. Ή παρουσίαση τών Νεαπολιτών πρέσβεων στον άθηναϊκό
δήμο, έγινε τό 355 π.χ. Τό διάβη
μά τους όμως, αυτό έμεινε χωρίς
άπότέλεσμα, γιατί, άφοΰ κατέλαβε
ό Φίλιππος τά έδάφη μέχρι τό

Νέστο, πού τού παρεχώρησε ό
Βασιλιάς Κετρίπορις, μοιραία ή
Νεάπολη άπέβαινε έπίνειο τών
Φιλίππων. Οί μαρτυρίες, πού έχου
με γιά τά χρόνια, πού άκολουθοΰν,
είναι έλάχιστες. ‘Η πιο σημαντική
είναι ότι κατά τή μάχη τ ών Φιλίπ
πων ό λιμένας τής Νεάπολης χρη
σιμέυσε σάν βάση τού στόλου τής
ρωμαϊκής δημοκρατικής παράτα
ξηςΚατά τούς ελληνιστικούς καί
ρωμαϊκούς χρόνους ό λιμένας τής
Νεάπολης άποτελεΐ τό τέρμα τού
έμπορικοΰ δρόμου, πού ενώνει τούς
Φιλίππους μέ τήν ’Ανατολή διά
μέσου τής ’Αλεξανδρείας καί Τρω
άδας. Ά π ’ έδώ εισβάλλουν οί διά
φορες δοξασίες, οί άνατολικές θρη
σκευτικές λατρείες καί τελευταία
ό Χριστιανισμός. Τόν ίδιο δρόμο

ΒΟΡΡΑ
άκολούθησε καί ό Απόστολος Παύ
λος γύρω στό 54 μ.Χ. Αποβιβά
ζεται στή Νεάπολη καί πηγαίνει
στούς Φιλίππους, όπου καί ίδρυσε
τήν πρώτη Χριστιανική έκκλησία
στήν Εύρώπη. Οί μαρτυρίες γ ί
νονται πιο σπάνιες στά έπόμενα
χρόνια. Τά Itineraria Antonini
καί Hierosolimitani καθώς καί
τρεις ρωμαϊκές έπιγραφές μάς
δίνουν πολύτιμες πληροφορίες.
Ακολουθούν πολλά χρόνια σιω
πής έως τόν 6ο αιώνα, πού ή Νεά
πολη άναφέρεται άπό τόν Προκό
πιο στό «Περί κτισμάτων» σάν
μιά άπό τίς πόλεις, πού έπισκεύασε
τό φρούριό της. Τήν ίδια έποχή
μνημονεύεται καί. στό «Συνέκδημο»
τού Ιεροκλή σάν 25η πόλη τής
Μακεδονίας τής επαρχίας τού
’Ιλλυρικού. Τό βαθμιαίο πέρασμα
άπό τήν άρχαία Νεάπολη στήν
Βυζαντινή Χριστούπολη γίνεται
άργά, σταθερά κι’ άνεπαίσθητα.
Σιγά σιγά ή Νεάπολη θά παραχω
ρήσει τή θέση της καί τό όνομά της
στή Χριστούπολη.
Ή τιμητική αύτή άλλαγή τής
ονομασίας σκοπό είχε νά έκφράσει
τήν εύγνωμοσύνη τού Χριστιανι
κού κόσμου στήν πόλη, πού πρωτοτοδέχτηκε τόν Απόστολο Παύλο
καί τό Χριστιανισμό.
Γιά τή θέση τής Νεάπολης δια
φωνούσαν παλιότερα οί ερευνη
τές. Οί άνασκαφές, όμως, τού κ. Γ.
Μπακαλάκη, πού έγιναν γιά τό

σκοπό αυτό, έφεραν στο φως τό
ιερό τής ’Αθήνας Παρθένου τής Νε
άπολης. ‘Η ανεύρεση αυτή έλυσε
τό πρόβλημα τής θέσης τής αρ
χαίας πόλης. Μεταξύ των ευρη
μάτων τής Νεάπολης άξίζει νά
μνημονεύσουμε τό κιονόκρανό της,
τά όστρακα καί τά αγγεία, πού
βρέθηκαν, καθώς καί τά έπιγραφικά κείμενα των οποίων οι παρα
στάσεις μαζί με τά ψηφίσματα στέ
κονται άφωνοι μάρτυρες τής δύνα
μης καί τής δόξας τής άρχαίας
Νεάπολης.
Ή γεωγραφική θέση τής περιο
χής άποτελοΰσε σέ κάθε έποχή
σπουδαίο στρατηγικό σημείο. ’Α
πό την πόλη περνούσε ή περίφημη
«Έγνατία οδός», πού άρχιζε άπό
τό Δυρράχιο καί τελείωνε στά
Κύψελα.

Ά πό τή Νεάπολη στή Χριστούπολη τοΰ Βυζαντίου.
Οί Βυζαντινοί μετωνόμασαν τήν
άρχαία Νεάπολη σέ Χριστούπολη.
Ό χρόνος τής άλλαγής τής ονο
μασίας αύτής μένει άγνωστος. Οί
πρώτες μαρτυρίες τού νέου ονό
ματος ύπάρχουν σέ πηγές τοΰ
8ου καί 9ου αιώνα. Ά ρα ή άλλαγή
τής ονομασίας πρέπει νά έγινε πο
λύ πιό μπροστά άπό τό χρόνο
τής έπικράτησής της.
Τό 926 ύψώθηκαν τά νέα τείχη
τής πόλης, γιατί τά παλιά είχαν
φθαρεί κι’ έμειναν άφρόντιστα άπό
τά χρόνια τής Βασιλείας τού ’Ιου
στινιανού. Ή μαρτυρία αύτή προ
έρχεται άπό τό κείμενο μιας έντειχισμένης έπιγραφής, πού άνακάλυψε ό S. Reinach στό νεώτερο
παραλιακό τείχος τής τουρκο
κρατίας. "Αλλη επιγραφή, πού
δημοσίευσε ό κ. Γ. Μπακαλάκης,
μνημονεύει τήν πυρπόληση καί
τήν καταστροφή, πού έπαθε ή πό
λη κατά τή νορμανδική εκστρα
τεία τού 1185. Πολύτιμες πληρο
φορίες γιά τή Βυζαντινή πόλη μάς
δίνει ό "Αραβας περιηγητής Idrisi
καθώς καί ό σύγχρονός του ’Ιου
δαίος Βενιαμίν Τουδέλης.
Ή τελευταία περίοδος τής Βυ
ζαντινής πόλης είναι ή πιό ταρα
χώδης. Ή φραγκική κατοχή ύπήρξε πολύ σύντομη στή Χριστούπολη. Οί Λομβαρδοί Βαρώνοι,
ύστερα άπό ρήξη μέ τόν αύτοκράτορα τής Κωνσταντινούπολης, 'Ερ
ρίκο νικήθηκαν κοντά στούς Φι
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λίππους. "Οσοι γλύτωσαν έξολοθρεύτηκαν άπό τούς "Ελληνες των
περιχώρων. Πολύ σύντομα ή πό
λη πέρασε στήν εξουσία τού αύτοκράτορα. τής Νίκαιας Ίωάννου
Βατάτζη. Οί Καταλανοί πού προσ
πάθησαν άργότερα νά καταλά
βουν τήν πόλη άπεκρούσθησαν.
Μετά τήν άποτυχία τους κατέφυ
γαν στήν περιοχή Κασσάνδρας.
Ό ’Ανδρόνικος Β' Παλαιολόγος
έπειδή φοβήθηκε τήν επιστροφή
των Καταλανών στή Θράκη, έκτι
σε ένα μακρό τείχος άπό τό χείλος
τής θάλασσας ώς τήν κορφή τού
βουνού γιά νά τούς άποκόψει τό
δρόμο. Ή άνέγερση τού μακρού
τείχους τό 1307 -8 στή Χριστούπολη έγινε γνωστή στούς Καταλανούς άπό κάποιο αιχμάλωτο, γ ι’
αύτό τό λόγο, καί άν ύπήρχε διά
θεση έπιστροφής τους πρός τά π ί
σω, έγκαταλείφθηκε. Τό διατείχισμα τοΰ ’Ανδρονίκου Β' είχε
χαρακτήρα όροθετικής γραμμής άνάμεσα στή Μακεδονία καί Θρά
κη. ’Ακριβώς τήν έποχή αύτή εμ
φανίζεται καί άναφέρεται άπό τούς
Βυζαντινούς ιστορικούς καί ό χαρα
κτηρισμός «στενά τής Χριστουπόλεως».
Τό 1425 τουρκική στρατιωτική
δύναμη είναι εγκατεστημένη γιά
νά φυλάγει τό κάστρο καί νά ελέ
γχει τή σπουδαία γεωγραφική
θέση τής περιοχής. Οί Βενετοί κα
τέλαβαν τήν άκρόπολη, πού είχαν
κτίσει οί Τούρκοι τόν ίδιο χρόνο,
καί τήν συμπλήρωσαν μέ τό έξωτερικόν καταφύγιο, πού κατασκεύ
ασαν οί άνδρες τού Βενετικού
στόλου. Οί Τούρκοι, όμως, ξανακατέλαβαν τήν άκρόπολη. ’Από
ψήφισμα τής 22ας ’Απριλίου 1426
πληροφορούμαστε γιά τούς Βενετούς αιχμαλώτους τής Χριστούπολης, όπου ή Βενετική γερουσία
προτείνει στούς διοικητές τής Θεσ
σαλονίκης νά τούς άνταλλάξουν
μέ Τούρκους ομήρους.

Κ α β ά λ α : Τό σταυροδρό
μι μιας εποχής.
Γιά πρώτη φορά τό τοπωνύμιο
«Καβάλα» άναφέρεται τό 1470 στό
ήμερολόγιο τού αιχμαλώτου Βενετού λοχαγού Angiolello. Δέν
άναφέρεται, όμως σάν όνομα πόλης,
ά λ λ α σ ά ν τοπωνύμιο δοσμένο στήν
πλαγιά τού βουνού. Ό Angio
lello άναφέρει άκόμα ότι είδε δυό

κάστρα στήν περιοχή αύτή έρημα
κι άκατοίκητα, πού βρίσκονταν
τό ένα στό βουνό καί τό άλλο στή
θάλασσα. Τό τοπωνύμιο «Καβάλα»
φαίνεται πώς άπλώθηκε κι άντικατέστησε τή παλαιά ονομασία τής
Χριστούπολης.
Κατά τά νεώτερα χρόνια ή Κα
βάλα έγνώρισε τρεις περιόδους
άκμής. Μία τόν 16ον αιώνα, όταν,
άπό τό λιμάνι τής Καβάλας μεγά
λες ποσότητες σιτηρών παίρνουν
τό δρόμο γιά τή Εύρώπη. Πρόσ
φατες έργασίες, στηριγμένες στά
βενετικά άρχεΐα, παρουσιάζουν τό
λιμάνι τής Καβάλας σάν ένα άπό
τά μεγαλύτερα έξαγωγικά κέντρα
τής Ελλάδας. ’Αλλεπάλληλες άποστολές πλοίων, πού καταφθάνουν
άπό τή Δύση, φορτώνουν στά δύο
νέα λιμάνια τού Βόλου καί τής
Καβάλας σιτηρά, γιά νά τά μετα
φέρουν στήν ’Ιταλία, πού πάσχει
άπό μεγάλη έλλειψη. Ή κρίση τού
1548 - 52 άνοιξε τό μεγάλο Θησαυ
ρό τών τουρκικών σιτοβολώνων.
Τό λιμάνι τής Καβάλας Θά συνεχί
σει τίς έξαγωγές καί στά επόμενα
χρόνια, όταν νέες σιτοδείες θά χτυ
πήσουν τήν ’Ιταλία καί τά άλλα
κράτη τής Δυτικής Εύρώπης.
Ή δεύτερη περίοδος τής άκμής
της είναι ολιγόχρονη. ’Αρχίζει μέ
τήν ίδρυση τού γαλλικού προξε
νείου τής Καβάλας, τό έτος 1701,
καί λήγει τό 1714 μέ τήν έκστρατεία τών Τούρκων έναντίον τής
Πελοποννήσου. Στά 1715 ή Κα
βάλα βρισκόταν σέ παρακμή καί
τό Γαλλικό προξενείο ύποβιβάστηκε σέ ύποπροξενεϊο, πού συνέ
χισε τή λειτουργία του σάν εξάρ
τημα τού προξενείου τής Θεσσα
λονίκης. Τίς ίδιες δυσκολίες άντιμετώπιζε καί τό Βενετικό ύποπροξενεΐο, πού τά είσοδήματά του δέν
έπαρκούσαν νά συντηρήσουν τόν
ύποπρόξενο, ό όποιος άνεχώρησε
τό 1789 άπό τήν Καβάλα καί δέν
έπέστρεψε στή Θέση του. Ό πρό
ξενος τής Θεσσαλονίκης ’Ιωσήφ
Κόχ δέν μπόρεσε νάβρει άντικαταστάτη του, γιατί οί άμοιβές ήσαν έλάχιστες καί τά εισοδήματα
άβέβαια καί πενιχρά . Παρά τήν
αύξομείωση, πού παρουσιάζει ή
έμπορική κίνηση τής Καβάλας κατά
χρονικά διαστήματα, ή γεωγρα
φική Θέση καθιστά τήν πόλη σπου
δαίο έμπορικό κέντρο, πού δέν χά
νει τήν έπικαιρότητα άκόμα κάί
σέ χρόνους, πού άνώμαλες καιρι
κές συνθήκες έπιδρούν άνασχετικά
στήν έμπορική της άνάπτυξη.

ρ·

Μονάδα κατασκευής καί επισκευής
μικρών πλοίων ( ταρσανάς) στην πόλη
τής Καβάλας. Ή βιομηχανική, βιοτεχνι
κή καί εμπορική ανάπτυξη τής πόλεως
προχωρούν με γρήγορο ρυθμό σέ ζη
λευτά επίπεδα . ”

Τό πέρασμα στη σύγχρονη
εποχή.
Ή Καβάλα ώς τά μέσα τού περα
σμένου αιώνα ήταν μιά μικρή πο
λίχνη, περιορισμένη στο παλιό κά
στρο τοΰ συνοικισμού τής Πανα
γίας. Ό πληθυσμός τής πόλης
σύμφωνα μέ τις μαρτυρίες των
περιηγητών δεν ξεπερνούσε τούς
2.000-3.000 κατοίκους. Τό ελ
ληνικό στοιχείο ήταν ελάχιστο.
Ό περιηγητής Β. Νικολαΐδης, πού
πέρασε στά μέσα τού περασμένου
αιώνα άπό τήν Καβάλα, μας δίνει
ενδιαφέρουσες πληροφορίες γιά τόν
ελληνικό πληθυσμό τής πόλης.
Σέ έγγραφο τοΰ 1866 ύπογράφουν 89 χριστιανικές οικογένειες
τής Καβάλας, ενώ σέ νεώτερο έγ
γραφο τοΰ 1874 καταγράφονται
οι 171 ελληνικές ορθόδοξες οικο
γένειες, πού πλήρωναν άρχιερατική επιχορήγηση. Ά πό τήν άρχιερατική αύτή έπιχορήγηση άπαλλάσσονταν οΐ χήροι, οί χήρες καί
οί άνύπανδροι. Ά ν, μέ βάση τόν
πίνακα τής καταγραφής αύτής,
ύπολογίσουμε τόν έλληνικό πλη
θυσμό τής Καβάλας, ό πληθυσμός
αύτός δέν θά πρέπει νά ύπερβαίνει
τούς 800 - 1000 κατοίκους. Στό
τέλος τής ίδιας δεκαετίας (187980) ό έλληνικός πληθυσμός τής
πόλης άναμφισβήτητα αύξήθηκε,
ένώ στην άπογραφή, πού έγινε
άργότερα, στις 23-5-1905, ό Χρι

στιανικός πληθυσμός βρέθηκε νά
είναι γύρω στις 10.000.
Ή ραγδαία αύτή αύξηση τοΰ
έλληνικοϋ πληθυσμού, πού σχε
δόν τριακονταπλασιάσθηκε άπό
τό χρόνο τής έπίσκεψης τού Β.
Νικολαΐδη ώς τό χρόνο τής άπογραφής τού 1905, οφείλεται στό
καπνεμπόριο, πού άρχισε ν’ άναπτύσσεται άπό τά μέσα τού περα
σμένου αιώνα. Ή έγκατάσταση τού
καπνεμπορικού οίκου τών αδελ
φών Άλλατίνη έδωσε τό σύνθημα
τής άθρόας προσέλευσης Ελλήνων
εμπόρων, στήν Καβάλα, πού ση
μείωσαν μεγάλη έπιτυχία στόν
τομέα τής έπεξεργασίας καί τής
έξαγωγής τών καπνών.
Ή αύξηση τού πληθυσμού καί
ή έλλειψη τών οικιών άνάγκασε
μερικούς σημαίνοντες "Ελληνες τής
Καβάλας νά προσφύγουν τό 1864
στη τουρκική κυβέρνηση διά μέ
σου τού πατριαρχείου καί νά ζη
τήσουν άδεια επέκτασης καί έξω
άπό τό φρούριο. 'Η αίτησή τους
έγινε δεκτή καί άρχισε άμέσως ή
έπέκταση τής πόλης. Οί εξαγωγές
τών καπνών καί τού βαμβακιού
κατέστησαν τήν Καβάλα πασίγνω
στη σ’ όλη τήν Εύρώπη. Πολύ διαφωτιστικό είναι τό * άρθρο, πού
δημοσιεύτηκε στήνέφημερίδα«Κλειώ» τής Τεργέστης, στις 11 Νοεμ
βρίου 1879 καί άσχολεϊται μέ τά
εγκαίνια τού γυμνασίου τής πό
λης. Ή Καβάλα γράφει «ένεκα τού
έν αύτή διενεργουμένου έμπορίου
κατέστη πασίγνωστος εις άπασαν
τήν Εύρώπην... καί ήδη δύναται
νά θεωρηθή μετά τήν Θεσσαλονί
κην ή έμπορικωτέρα πόλις τής
Μακεδονίας ή μάλλον ό μόνος λιμήν τών βορειοανατολικών επαρ
χιών, δι’ ού έξάγωσιν αύται τά

εύγενέστατα αύτων προϊόντα, τόν
καπνόν καί τόν βάμβακα...».
Κατά την έποχή αύτή συστήθηκαν διάφοροι σύλλογοι καί άδελφότητες, πού άνέπτυξαν άξιόλογη
δράση στήν Καβάλα. Ό τελευ
ταίος σύλλογος τής σειράς αύτής,
πού ιδρύθηκε τό 1902 καί συνε
χίζει ώς σήμερα τή δράση του,
είναι «ή Φιλόπτωχος ’Αδελφότης
Κυριών» Καβάλας.
Στήν πρώτη δεκαετία τού αιώ
να μας ή Καβάλα διέθετε κινημα
τογράφο, φιλαρμονική, νοσοκο
μείο, θέατρο καί βιβλιοθήκη τών
καπνεργατών. Τό 1908 έκδόθηκε
στήν Καβάλα άπό τό Μ. Τόκκο
ή πρώτη Ελληνική συνταγματική
εφημερίδα τής Τουρκίας. Τό τυπο
γραφείο τού Μ. Τόκκου, πού έξέδιδε τήν εφημερίδα «Ερμής», ήταν
άπό τά καλύτερα τών Βαλκανίων.
Τό 1916 οί Βούλγαροι λεηλά
τησαν τό τυπογραφείο κι έκλεψαν
τά μηχανήματά του. Μάταια ό
Μ. Τόκκος μετά τόν πόλεμο τά
άναζήτησε στη Βουλγαρία. Οί
Βούλγαροι άπέκρυψαν τά κλοπι
μαία μέ μεγάλη επιμέλεια. Τό
1909 έκδόθηκε άπό τόν Άνδρέα
Βέττα ή σατυρική εφημερίδα «Τό
κύμα», ένώ τόν άλλο χρόνο κυκλο
φόρησε καί ή εφημερίδα «Σημαία»
τού ’Αστεριού Ζουρμπά.
Τό 1922 αύξήθηκε ό πληθυσμός
τής Καβάλας μέ τήν έγκατάσταση
πολλών προσφύγων τής Μικράς
’Ασίας. Σήμερα καταβάλλονται
μεγάλες προσπάθειες έξωραϊσμού
καί ριζικής άλλαγής τής πόλης.
Οί προσπάθειες αύτές δέν θ’ άργήσουν νά φέρουν τά ποθούμενα
άποτελέσματα.
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ΕΛΛΑΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Τοΰ

Ε ν ω μ ο τά ρ χ ο υ

κ.

Κωνσταντίνου

Καραγιάννη.

ΑΝ ΚΑΙ οί μεγαλύτεροι αρχαίοι πολιτισμοί τοΰ
κόσμου γεννήθηκαν στις όχθες ενός μεγάλου ποτα
μού, οί πρώτοι ευρωπαϊκοί πολιτισμοί είδαν τό φως
γύρω από τήν θάλασσα, τήν ελληνική θάλασσα, πού
οί Ρωμαίοι άπληστα ονόμασαν «ΜΑ RE NOST RUM».
Χάρη στή θάλασσα, πού βρέχει τήν ελληνική
χερσόνησο άπό τρεις μεριές, οί Ελληνες ήρθαν πο
λύ νωρίς σέ έπαφή μέ τούς λαούς τής Ασίας, τής
’Αφρικής καί τής υπόλοιπης Ευρώπης. Έμαθαν καί
δίδαξαν, έδωσαν καί πήραν, έπιχείρησαν τα πρώτα
μακρινά ταξίδια, όχι αποκλειστικά γιά νά έμπορευθοΰν καί νά κερδίσουν, αλλά καί γιά νά δουν καί
νά μάθουν, καί μέ μιά λέξη άναδείχθηκαν, σέ πιονέρους τής κίνησης πού άργότερα όνομάσθηκε «του
ρισμός».
’Αμέτρητα τά νησιά της, μικρά καί μεγάλα, βρί
σκονται σπαρμένα γύρω άπό τήν κυρίως Ελλάδα,
πού είναι ή Χώρα μέ τή μεγαλύτερη αίγιαλίτιδα στό
κόσμο, καθώς ξαπλώνεται άπό τά πόδια τών Βαλκα
νίων μέχρι βαθειά μέσα στήν ’Ανατολική Μεσό
γειο. Τό αποτέλεσμα αυτής τής γεωγραφικής το
ποθέτησης είναι νά μήν μπορεί νά κατασχεθεί σέ
ορισμένη κλιματική κατηγορία, άφοϋ οί χειμώνες
της είναι μαλακοί καί τά καλοκαίρια της σχεδόν
τροπικά, άν καί αυτό οφείλεται καί σέ ένα άλλο ιδιαί
τερο χαρακτηριστικό τής Ελλάδας: τήν μεγάλη
ήλιοφάνεια. Δέν θά ήταν υπερβολή άν λέγαμε ότι ή
Ελλάδα χαίρεται τρεις χιλιάδες ώρες λιακάδας κάθε
χρόνο.
Η ΕΛΛΑΔΑ έχει κάτι νά πει όλο τό χρόνο. Κά
ποια συγκίνηση έχει νά προσφέρει χειμώνα—καλο
καίρι. Χαρίζει μιά πλούσια εναλλαγή εντυπώσεων
μεταβάλλοντας ύφος καί αμφίεση πίσω άπό τήν αυ
λαία τών εποχών. Ό ελληνικός χώρος είναι σάν μιά
έκθεση ζωγραφικής, διάσπαρτος άπό μικρούς ευαίσ
θητους πίνακες, πού καταλαμβάνουν ολόκληρα τε
τραγωνικά χιλιόμετρα. Άσπροβαμμένα ερημικά ξω
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κλήσια, μοναστήρια πού τά υποψιάζεσαι άπό τό ψη
λό καμπαναριό, τρυφερές πλαγιές έναλλασσομένων
λόφων, μισοκοιμισμένες βάρκες στις ακρογιαλιές,
θάλασσα νά άστράφτει κάτω άπό τά βέλη τοΰ ήλιου,
χωριά λογής—λογής καθένα μέ τό δικό του χαρακτή
ρα. Περπατώντας στήν Ελλάδα κανείς είναι σάν
νά περιπλανιέται στόν χρόνο καί στήν ιστορία. Τά
άρχαιολογικά μνημεία καί οί ιστορικές τοποθε
σίες σέ κάθε βήμα, άπό βορρά μέχρι νότο καί άπό
δυτικά μέχρι άνατολικά, μεταφέρουν σέ άλλοτινούς
καιρούς. Οί πανάρχαιες άναμνήσεις τοΰ τόπου δί
νουν τό «παρών» του μέσα σέ ειδική σκηνοθεσία
τήν άνοιξη, τό καλοκαίρι, τό φθινόπωρο καί τό χει
μώνα.
Ό χειμώνας έχει δύο πρόσωπα. Τό ένα είναι γε
λαστό καί ευχάριστο καί δεσπόζει στις πεδιάδες,
στά χαμηλά καί στά νησιά. Οί χειμερινοί κολυμ
βητές βρίσκουν εύκαιρία νά κολυμπήσουν χωρίς
νά τουρτουρίζουν καί οί ρομαντικοί κάνουν μακρι
νούς περίπατους στις άκρογιαλιές, μαζεύοντας λά
φυρα· πού άποθέτουν τά κύματα καθώς σκορπίζουν
σ’ άσπρους άφρούς στήν άμμουδιά. Τό άλλο πρόσω
πο τοΰ χειμώνα δέν άστειεύεται. Έ χει τήν ταυτό
τητα εκείνου τοΰ χειμώνα πού βλέπουμε στις χρι
στουγεννιάτικες κάρτες. Αύτός συναντιέται στά
χιονισμένα υψώματα τής Κατάρας καί τοΰ Βέρμιου,
σφυρίζει στήν γραφική φύση τοΰ Μετσόβου, τρα
γουδά λεβέντικα πάνω στά «Λευκά όρη» τής Κρή
της. Τότε, κι ενώ οί κερκίδες τοΰ άρχαίου στάδιου
τών Δελφών, ριγοΰν άπό τό κρύο, ό Παρνασσός ντύ
νεται στά κάτασπρα γιά νά υποδεχθεί στούς έκλεκτούς του φίλους. Στή Φτερόλακκα οί λάτρεις τοΰ
σκι μποροΰν νά κυνηγήσουν πάνω στά χιονοπέδειλά τους τις Μοΰσες τοΰ ’Απόλλωνα.
Ή άνοιξη βρίσκει τήν άποθέωσή της στήν Ε λ 
λάδα. Πεδιάδες καί βουνοπλαγιές στρώνονται μέ
άγριολούλουδα, άλλοΰ συνηθισμένα κι άλλοΰ σπά
νια, παντοΰ σέ μιά σπάταλη χρωματική συμφωνία.

Οί παπαρούνες όρθώνονται πάνω στις πεσμένες
κολώνες της άρχαίας ’Ολυμπίας μέ τούς θριαμβικούς
αποήχους των ’Ολυμπιακών αγώνων. Στά γραφικά
δρομάκια των χωριών τού Πηλίου ό ήλιος φλερτά
ρει τις άγριες τριανταφυλλιές. Ό ερειπωμένος ναός
τοϋ ’Απόλλωνα στούς Δελφούς εποπτεύει από τά
ύψη τοϋ λόφου τις ειρηνικές ελιές πού άσημίζουν κάτω στον κάμπο. Τό μοναστήρι τοϋ Μεγάλου
Σπηλαίου στά Καλάβρυτα καί ή αρχαία ακρόπολη
τής Λίνδου, στή Ρόδο, υποδέχονται τούς επισκέπτες
πού θ’ ανέβουν μέχρις εκεί καβάλα στά γαϊδουράκια
καί τό φαράγγι τής Σαμαριάς στήν Κρήτη καλοσωρίζει τούς πεζοπόρους πού βάζουν στόχο τους νά
διασχίσουν. Τό καλοκαίρι ή Ελλάδα προσφέρει
κρουαζιέρες, θαλασσινά σπόρ καί ήλιοθεραπεία, καλ
λιτεχνικά προγράμματα, φεστιβάλς, παραστάσεις
άρχαίας τραγωδίας καί τά... νησιά της. Τό καθένα
τους κρύβει καί άπό μιά έκπληξη. Τυλιγμένη μέ
λευκά καί μέ άνέμους ή Μύκονος, μέ τήν άσημένια
της άμμο ή Σκιάθος, μέ τό Μακρύ Γιαλό της ή Κεφαλλονιά, μέ τις όμορφιές της ή Κέρκυρα, μέ τούς προϊ
στορικούς τους πολιτισμούς ή Σαντορίνη καί ή
ή Κρήτη, μέ τή θρησκευτικότητά της ή Πάτμος.
Τό ψάρεμα στούς έλληνικούς ψαρότοπους δέν είναι
μόνο μεράκι καί σπόρ, άλλά ένας ειδικός τρόπος ζω
ής γεμάτος γραφικότητα καί πάθος. Στά ψαροχώρια
μαζεύουν τά δίχτυα καί τραγουδούν τήν τράτα.
Τά γρύ—γρύ ξεκινούν μέσα στο σούρουπο σάν μιά
σειρά φωτεινών άστεριών πού έπεσαν άπό τον ούρανό στή θάλασσα.
Τό φθινόπωρο στήν Ελλάδα είναι μιά άνοιξη
σέ έλάσσονα τόνο. Μέ αυτοκίνητο ή μέ γιώτ μπο
ρεί κανείς νά γυρίσει δλη τή χώρα μέ τή συνοδεία
μιάς άδιόρατης φθινοπωρινής μελαγχολίας κι ένός
ήλιου, πού σχεδόν πάντα είναι καλός καί φιλόξενος
σάν τούς άνθρώπους τής υπαίθρου. Τό άγνάντεμα
τοϋ πελάγου άπό τις πολεμίστρες τοϋ κάστρου, τής
Μονεμβασίας έχει τότε μιά μοναδική χάρη. Τό ίδιο

κι ένας περίπατος στό Μυστρά μέ τήν μεθυστική
μοσχοβολιά τής νοτισμένης γής μετά άπό μία γρή
γορη δυνατή βροχή. Οί πολύχρυσες Μυκήνες άνιστοροϋν ξανά στούς ξένους τά πάθη τών ’Ατρειδών.
Τά μοναστήρια τών Μετεώρων καί τοϋ ”Αθω σκαρ
φαλωμένα στά υψώματα τών βράχων έρευνοϋν τούς
άστερισμούς μέσα στήν έναστρη νύχτα. Τά Ζαγοροχώρια ίλιγγιοΰν κι αύτά στήν τρομερή χαράδρα τοϋ
Βίκου μέσα σ’ ένα παράξενο τοπίο πού γεννά σχι
στόλιθους καί πέτρες. Καί ή Θεσσαλονίκη, ή δεύ
τερη πρωτεύουσα τής Ελλάδας, μέ τό βυζαντινό
της χαρακτήρα, γίνεται τό επίκεντρο τοϋ ένδιαφέροντος μέ τή διεθνή της έκθεση καί τά φεστιβάλ της.
Ή Ελλάδα είναι γιά πάντα. Ό δίμορφος χει
μώνας της χαρίζει ποικιλία συγκινήσεων άνάλογα
μέ τά γοϋστα τοϋ καθένα. 'Η άνοιξη μαγεύει μέ τον
ερωτικό άέρα τοϋ δειλινού της. Τό καλοκαίρι σκορ
πάει μιά διάφανη άχνη πάνω στή φύση καί τό φθι
νόπωρο γοητεύει μέ τό μελαγχολικό του θάμπος καί
τήν ήρεμία του. Τό τραγούδι τών έποχών είναι γιά
τήν Ελλάδα καί δικό της τραγούδι.
ΦΥΣΙΚΗ είναι ή έπιθυμία, ταξιδεύοντας στήν
Ελλάδα, νά δοϋμε μέ τά μάτια μας καί νά άπολαύσουμε όλα όσα έχουμε ήδη άκουστά. Πυκνοσπαρμένος είναι ό τόπος άπό μνημεία καί άρχαιολογικούς
χώρους, άπό πεδία ένδοξων μαχών καί μουσεία μο
ναδικά. Κι άπό τήν άλλη, μάς καλοϋν σαγηνευτικά
τά κέντρα τής εύθυμης καλοζωΐας καί τής ιδιότυπης
κοσμικής ζωής, όπου γλεντάς μέχρι τό χάραμα στό
ύπαιθρο, μέ μουσική καί κέφι έλληνικά. ’Από τό
ένα κοσμικό νησί στό άλλο θά πεταχτοϋμε άεροπορικά μέ μιά διακοπή στήν ’Αθήνα, όπου θ’ άνεβοϋμε
στήν ’Ακρόπολη μέρα ή νύχτα, μέ πανσέληνο. Έγκαταστημένοι στό άνετο ή πολυτελές ξενοδοχείο
μας, θά έπισκεφθοϋμε τά μεγάλα Μουσεία τό πρωί,
άκολουθώντας μιά ομάδα ή έξασφαλίζοντας μιά άπό
τις θαυμάσιες ξεναγούς άποκλειστικά γιά μάς. Δεκά433

έδώ, νά ξανάρθουν στή γή πού διαλέχτηκε, γιά τήν
άπαράμιλλη όμορφιά της, άπό θεούς καί ήμίθεους
γιά νά γεννηθούν, έπιθυμία νά ξαναχαροϋν τή χώρα
πού κρατάει ζωντανή τή παράδοση τού Ξένιου Δία.
Εκφραστές αύτής τής άρχαίας «ξενίας», τηρητές
τών θεσμών τής φιλοξενίας καί προσωποποίηση,
γιά τον κάθε ξένο, τού άνοιχτόκαρδου οικοδεσπότη
οί άνδρες τής Τουριστικής ’Αστυνομίας. Ποτισμένοι
μέ τήν έμφυτη καταδεκτικότητα καί καλωσύνη,
πού χαρακτηρίζει όλους τούς "Ελληνες, καί εμπνευ
σμένοι άπό τήν βαθειά συναίσθηση τού καθήκοντος
πού χαρακτηρίζει άλλωστε όλους τούς άνδρες τής
Χωροφυλακής, βρίσκονται τήν κάθε στιγμή έτοι
μοι καί πρόθυμοι νά εξυπηρετήσουν καί καθοδηγή
σουν τόν πρώτο "Ελληνα ή ξένο τουρίστα πού θά
ζητήσει τή βοήθειά τους. ’Εξετάζοντας όμως κανείς
βαθύτερα τήν προσφορά τής Τουριστικής ’Αστυνο
μίας θά άντιληφθεΐ ότι αύτή δέν περιορίζεται στά
στενά παραπάνω πλαίσια τών Δημοσίων Σχέσεων
καί τής εξυπηρέτησης τών Τουριστών. Ό Χωροφύ
λακας τής Τουριστικής ’Αστυνομίας είναι στή πρα
γματικότητα ό άφανής ήρωας καί ό θεμελιώδης
λίθος τής μεγάλης αύτής προσπάθειας πού λέγεται
«τουριστική άνάπτυξη». Ό ρόλος πολύπλευρος καί
σημαντικός, ή δουλειά του συντονιστική καί υπεύ
θυνη. ’Αντίθετα μέ τά όσα θά νόμιζε κανείς ή Του
ριστική ’Αστυνομία δουλεύει κυρίως στή νεκρή του
ριστική περίοδο. Καθημερινές επιθεωρήσεις σέ ξε
νοδοχεία, κάμπινγκς, τουριστικά γραφεία καί κάθε
λογής άλλες τουριστικές έπιχειρήσεις, στενή συνερ
γασία μέ τούς έπιχειρηματίες, ύπόδειξη καί στενή
παρακολούθηση γιά τήν έφαρμογή μετατροπών καί
βελτιώσεων, συνεργασία μέ τόν Ελληνικό ’Οργα
νισμό Τουρισμού, άλλά καί τις 'Υγειονομικές Υ
πηρεσίες, συνεργασία μέ τούς δημοτικούς άρχον
τες τουριστικών περιοχών: αύτό είναι εντελώς έπιγραμματικά τό έργο τής Τουριστικής ’Αστυνομίας.
Μία συνεχής προσπάθεια, πρωτότυπη καί έντε434

λώς έγκεφαλική, γιά τήν προετοιμασία τού Τουριστι
κού Συστήματος γιά τήν τουριστική περίοδο. "Ολο
τό χειμώνα προτείνει, συντονίζει, επιβλέπει καί
έφαρμόζει τρόπους καλυτερεύσεως τών συνθη
κών πού ύπάρχουν. Προετοιμάζει τόν έπιχειρηματία γιά νά υποδεχθεί έπάξια τόν τουρίστα καί νά
μπορέσει νά άνταποκριθεΐ στις άπαιτήσεις του.
Καί τό καλοκαίρι δέν είναι πιά δουλειά άχαρη καί
άγγαρεία άλλά πραγματική ικανοποίηση, νά βλέπει
ότι δουλεύει σωστά ό τουρισμός. Αύτή είναι καί όλη
της ή αμοιβή: οί επιχειρήσεις νά εργάζονται σωστό
τερα καί οί τουρίστες νά έξυπηρετοΰνται καλύτερα.
Αύτή είναι μιά προσπάθεια πού ξεκινάει καί τελειώ
νει στή διάθεση τού κάθε "Ελληνα γιά προσφορά
όσον τό δυνατό καλύτερηςέξυπηρετήσεως στό ξέ
νο ή τόν έλληνα πού άποφασίζει νά περιηγηθεΐ στή
χώρα μας. Στό βάθος όμως, αύτή ή συναίσθηση
τής φιλοξενίας οδηγεί σέ έναν καλά έννοούμενο
έπαγγελματισμό μέ φανερά θετικές συνέπειες γιά
τήν έθνική οικονομία, τήν πολιτιστική άνάπτυξη
τού λαού μας, άλλά καί τή θέση τής χώρας μας στή
παγκόσμια κοινωνία. Καί όλα αύτά τά γνωρίζει
ό Χωροφύλακας τής Τουριστικής ’Αστυνομίας καί
γι’ αύτό προσπαθεί, παλεύοντας κι’ αύτός άπό τή
σκοπιά του γιά τή προκοπή τού "Ελληνα πολίτη,
έξ ίσου φιλότιμα καί άποφασιστικά μέ τούς συνα
δέλφους του τών άλλων υπηρεσιών. Μεγάλη άναντίρρητα ή όμορφιά τής Ελλάδας. Μεγάλες καί οί δυνα
τότητες τής τουριστικής της άναπτύξεως. Πρωτεργάτις σ’ αύτήν ή Τουριστική ’Αστυνομία. Στό πλευρό
τόσο τών τουριστο—έπιχειρηματιών όσο καί τού
τουρίστα, γίνεται ό συνδετικός κρίκος άνάμεσά τους,
άπαραίτητος σύνδεσμος γιά τήν συνεργασία καί
δυό. Μεγάλο πράγματι τό έργο της καί άξιέπαινη
ή προσφορά της πού πρέπει νά γεμίζει υπερηφάνεια
αύτούς πού τήν υπηρετούν.

δες νυχτερινά κέντρα μας περιμένουν τό βράδυ, φρέ
σκους μετά τόν άπαραίτητο άπογευματινό μας ύπνο.
Έκτος αν προτιμάμε τό Ήρώδειο, όπου θά δούμε άρχαία τραγωδία ή θά άκούσουμε μουσική μέσα σέ ένα
περιβάλλον ύποβλητικό. Τό Φεστιβάλ τής ’Αθήνας
συναγωνίζεται σέ ποιότητα τό Φεστιβάλ τής Ε π ί
δαυρου: κι άν θέλουμε νά βγάλουμε τά δικά μας συ
μπεράσματα θά κατεβοΰμε ένα σαββατοκύριακο ώς
έκεΐ. Αυτοκίνητα μπορούμε νά νοικιάσουμε σ’ όλες
τις μεγάλες πόλεις γιά νά έπισκεφθοϋμε μέ τόν δικό
μας ρυθμό τά άξιοθέατα ή νά βρούμε τήν δική μας
έρημική άμμουδιά. Οί άποστάσεις είναι μικρές
καί οί δρόμοι πολλοί. Στό Αιγαίο μπορούμε
νά ταξιδέψουμε μέ τά κρουαζερόπλοια ή μέ τά πλοία
τής γραμμής, μπορούμε όμως νά τριγυρίσουμε άκόμη
καλύτερα νοικιάζοντας ένα άπό τά πολλά, κάθε
λογής, πλεούμενα πού προσφέρονται. Ή κάθε δια
δρομή μας στήν Ελλάδα μπορεί νά είναι συνδυασμός
άπό φύση, ιστορία καί διασκέδαση. Μπορούμε τό
πρωί νά μελετάμε άρχαιότητες καί τό άπόγευμα νά
παίζουμε γκολφ, νά κολυμπάμε τό σούρουπο καί νά
ξημερωνόμαστε παρέα μέ διεθνείς διασημότητες
άπολαμβάνοντας έτσι πολύπλευρα τή γνωστή Ε λ 
λάδα.
"Αν πάλι έχει κανείς λαχταρίσει ν’ άπαλλαγεΐ
γιά λίγο άπό τό στρόβιλο τής σύγχρονης ζωής, θά
πλησιάσει τήν Ελλάδα άπό μιά άλλη γωνία. 'Ολό
κληρη μπορεί νά τήν γυρίσει ζώντας δίπλα στούς άνθρώπους της καί άνακαλύπτοντας γοητείες ξεχασμέ
νες στους μοντέρνους καιρούς μας. Πολλές είναι
οί μεριές όπου μπορεί νά χαρεΐ μιά φύση θαυμάσια,
σπόρ θαλάσσια καί μή, κουζίνα άξεπέραστη, άνε
τα ξενοδοχεία μέ θέα έκπληκτική, γωνιές όπου νοιώ
θει άνεξάρτητος χωρίς νά είναι άπομονωμένος.
Στίς μικρές πόλεις καί στά χωριά θά βρει παντού ξε
νώνες καί δωμάτια σέ σπίτια. Μπορεί νά μήν έχουν
ζεστό—ή κάν τρεχούμενο—νερό. Μά πού άλλοΰ θά
έχει τήν ευκαιρία νά βγεϊ παρέα μέ τούς νοικοκύ-

ρηδές του στό άμπέλι γιά τρύγο, ή νά πατήσει τά
σταφύλια; Πώς άλλιώς θά τόν πάρουν μαζί τους οί
ψαράδες τή νύχτα μέ τό πυροφάνι;
Κι άπό δίπλα, θά μπορεί νά δει άπό κοντά τή σο
φία τής λαϊκής άρχιτεκτονικής, πού είναι τόσο δια
φορετική σέ κάθε περιοχή τής Ελλάδας, έπειδή
άκριβώς είναι τόσο θαυμαστά προσαρμοσμένη στίς
ποικίλες κλιματολογικές καί κοινωνικές συνθήκες.
Δέν θά περιμένει βέβαια νά φάει δ,τι προσφέρουν τά
διεθνή έστιατόρια, άλλά τά φρούτα καί τά λαχανικά
μέσα άπό τό περιβόλι έχουν μιά άλλη χάρη. Κοσμική
ζωή δέν μπορεί νά βρει σέ ένα άπό τά μικρά άσύχναστα νησάκια. Οί άκρογιαλιές δμως είναι έρημες
έκεΐ, τ’ άστρα τή νύχτα άπίστευτα λαμπερά καί γύρω
δέν ήχεΐ παρά μόνον ή φύση. Τό προσεκτικό μάτι
σου θά διακρίνει καί θά άπολαύσει τήν κομψότητα
άπό τά ψάθινα καλάθια καί τά πήλινα άγγεϊα, τά
καμωμένα μέ τό χέρι τής φαντασίας στά κεντήματα,
τά σχέδια στίς αύλές τις στρωμένες μέ βότσαλα,
τά εύθυμα χρώματα στά διάφορα πλεούμενα. Τό πανη
γύρι τού χωριού ή τή γιορτή τού πολιούχου "Αγιου
είναι ό άπαραίτητος τόνος τής ευθυμίας καί τής
ζωντάνιας. Συχνά συνοδεύονται άπό τούς λαϊκούς
χορούς στή γνήσια μορφή τους, καί είναι μιά εύκαιρία—ίσως μοναδική—νά άκούσει τά λαϊκά όργανα.
'Ολα αυτά είναι μιά άλλη διάσταση τού Ελληνι
σμού, πού θά τήν καταλάβει καλύτερα προσεγγίζον
τας δχι μονάχα τά φαινόμενα, άλλά κυρίως τόν τρό
πο ζωής πού τά δημιουργεί. Τό μεγάλο μυστικό είναι
νά άφήνεί πίσω του τις συνήθειες τής μέχρι τώρα
ζωής του, καί τις άπαιτήσεις της καί νά άφεθεΐ άπαλά νά ταιριάζει στήν όμορφη παραδοσιακή—άπλή
άλλά σοφή—άγνωστη—Ελλάδα.
ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ λοιπόν αύτής τής χώρας,
όποιαδήποτε έποχή τού χρόνου κι άν έρθουν, κι
άπό όποιαδήποτε πλευρά της κι άν τήν γνωρίσουν,
φεύγουν μέ έντονη τήν έπιθυμία νά γυρίσουν πάλι
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□I ΡΙΖΕΣ
ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΜΑΣ
' Ο UHLAN D μάς δίνει τον εξής όρισμό για τα δημο
τικά ιστορικά τραγούδια. «Λάγοντες δημώδη Ιστορικά
τραγούιδια εννοούμε άσματα έκπηγάσαντα αμέσως
εξ ιστορικών γεγονότων ή περιστάσεων καί ποοωρισιιενα νά τραγουδοϋνται υπό τον λαόν». Πράγματι τα δη
μοτικά τραγούδια είναι αυτά πού τραγουδούν ή περι
γράφουν Ιστορικά γεγονότα, μάχες, ναυμαχίες, πολιορ
κίες, αλώσεις καί καταστροφές πόλεων η φρουρίων η
κ,αί κατορθώματα ιστορικών προσώπων. Τά τραγούδια
αυτά αναφέρουν τον τόπο, τον χρόνο, την διαδοχή των
γεγονότων καί πολλές λεπτομέρειες, μερικές δέ φορές
υπάρχουν καί οχάλια τού ποιητή.
Δεν υπάρχει επεισόδιο τής ιστορικής μας ζωής, που
νά μη συγκίνηοε τον ανώνυμο λαό καί έτσι με την δύνα
μη τής εσωτερικής ορμής τής ψυχής τον μάς έδωσε τρα
γούδια μέσα στά οποία φαίνεται ολόλαμπρος, απαρασά
λευτος καί αδιατάραχτος 6 εθνικός μας προσανατολισμός.

Τά Ιστορικά τραγούδια είχαν σκοπό νά διατηρή
σουν ακμαίο τό εθνικό φρόνημα μέ τήν εξύμνηση ηρωι
κών πράξεων τοϋ παρελθόντος, μέ τήν αφήγηση διαφό
ρων ιστορικών γεγονότων, πού αφορούσαν όχι μόνο τή
δημόσια αλλά καί τήν ιδιωτική ζωή. ’Ακόμα είχαν σκοπό
νά έξάρονν τις αρετές καί τήν αποστολή τής φυλ.ής μας.
Μερικά άπό τά τραγούδια αυτά είναι εκτενέστατα,
άλλα είναι ιιικρότερα καί μοιάζουν μέ έμμετρες ιστο
ρίες. ’Αγαπήθηκαν πολ.ύ άπό τό λαό μας καί τον ζέστα
ναν στ ατέλειωτα χρόνια τής Τούρκικης σκλαβιάς. Αυ
τό δέ τό δείχνει, ο μεγάλος αριθμός των τραγουδιών
αυτών πού σώθηκαν.
Δημιουργήθηκαν σύγχρονα μέ τά ιστορικά γεγονότα
πρόσωπα πού διηγούνται ή εξυμνούν . Τά αρχαιότερα
άπό τά Ιστορικά τραγούδια προέρχονται άπό τους
υστεροβυζαντινούς χρόνους, όπως είναι τό τραγούδι
«Τοϋ Κωνσταντίνου Γαβρά» (1118— 1140) καί τό
«Κοϋρσος τής Άντριανόπολης» (1361). Τό τραγούδι
τοϋ Κωνσταντίνον Γαβρά προέρχεται άπό τό χωριό
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Σταυρίν τοϋ Πόντου, θεωρείται δέ τό πιο παλιό από
τά ιστορικά τραγούδια τοϋ 'Ελληνικού λαοϋ.
Τά τραγούδια τοϋ Πόντον διέσωσαν τις παραδό
σεις των Ακριτώ ν καί διατήρησαν ο τη μνήμη ονόματα
άνδρών πού διακρίθηκαν στην ιοτορία. ’Έ τσι ξέρομε
δτι ό Κωνστ. Γαβρ&ς ήταν ανεψιός τοϋ Θεόδωρόν
Γαβρά πού είχε αίχμαλωτισθεϊ τό 1098 από τούς Σελτζούκονς Τούρκους στην Θεοδοσούπολη (Έρζερούμ)
όπου καί μαρτύρησε. 'Ο Κωνσταντίνος Γαβράς τό 1118
έγινε έπαρχος καί στρατηγός τοϋ θέματος Χαλδίας μέ
έδρα την Τραπεζοΰντα. Τό ιστορικό τραγούδι πού δια
σώθηκε, άναφέρεται στήν καταστροφή τοϋ στρατού του
άπό μία χιονοθύελλα καθώς περνούσε από τό Σταυρίν
διαμέσου Κουλάκ —ντάγ, προς την Ματσούκα’ ή θέση
δέ πού έπαθε τήν καταστροφή ονομάζεται μέχρι σήμε
ρα «τή Γαβρά τό ραχίν» ( δηλ. ή βουνοκορφή τοϋ
Γαβρά ).
Νά πώς αρχίζει τό σχετικό τραγούδι:
«Τραβώδ; Γαβρά, τραβά») Γαβρά, νέ Γαβροκωνσταντϊνε».

Έ μέν κι πρέπ νά τραβώ δώ, μοιρολογώ κ έφ’ άκσον
καί άπεσ’ στο μοναστήρ κ’ έναν κερόπον άψον».
Καί τελειοόνει μέ τήν απορία του, ποια άπάντηση νά
δώσει στις μανάδες καί τι νά άπολογηθεΐ στις χήρες
καί στά ορφανά, των άνδρών πού χάθηκαν ...................
« Ερχουν μαννάδες κ’ έρωτοΰν καί στο τζοάπ θά δίγω;
έρχουν χοράδες κι ορφανά καί ντο ν’ άπηλογοΰμαι;»
ΜΙΑ Κ Α ΤΗ Γ Ο Ρ ΙΑ Ιστορικών τραγουδιών είναι οι
λεγόμενοι θρήνοι πού άναφέρονται στήν άλωση τής
Κωνσταντινουπόλεως καί τής Τραπεζοϋντας, πού μέσα
στήν συμφορά καί τήν άπελπισία , εκφράζουν μέ βαθειά
άπλότητα τό συναίσθημα τής εγκαρτέρησης καί τήν
βέβαιη ελπίδα τοϋ νποδουλ.ωθέντος έθνους για ελευθε
ρία καί ανόρθωση.
Οι θρήνοι δέν είναι τελείως νέο είδος τής ποίησης.
Βρίσκομε καί σέ παλ.ιότερες εποχές θρήνους πού άναφέρονται στήν καταστροφή ή τήν απώλεια πόλεων ή

χωρών, όπως π.χ. στήν ’Ιλιάδα τον Όμηρον άναφέρεται δ θρήνος των Βασιλέων τής Τροίας, για την κατα
στροφή τής χώρας τον. 'Αλλά τό είδος αυτό άνθησε
αμέσως μετά την άλωση τής Κωνσταντινουπόλεως, τής
Βασιλίδος των πόλεων, που είχε σαν επακόλουθο την
διάλυση τής αυτοκρατορίας. Στους πιο πολλούς θρή
νους που διεκτραγωδούν την καταστροφή τής Πόλεως,
περικλείεται μια αδιάσειστη ελπίδα και μια ακλόνητη
πίστη ότι δεν θά αργήσει ή ημέρα τοϋ λυτρωμοϋ, ή
ημέρα τής ανασυστάσεων τοϋ Κράτους. Τό πιο γνοοοτό
από αυτά τα τραγούδια είναι τής « Ά για ς Σόφιας»
(1453). «Σημαίνει ό Θεός, σημαίνει ή γή, σημαίνουν
τα ουράνια, Σημαίνει κι’ ή Ά γ ια Σόφιά, τό μύγα Μονα
στήρι.
Καί τελειώνει μέ τήν παρήγορη ελπίδα πώς θάναι
πάλι δικά μας μέ χρόνια καί καιρούς.
«Σώπασε κυρά Δέσποινα καί μήν πολύ δακρύζης,
πάλι μέ χρόνους μέ καιρούς, πάλι δικά μας θάναι».
Ό Π Α Τ Ε Ρ Α Σ τής'Ελληνικής Λαογραφίας Νικό
λαος Πολίτης μάς δίνει τις εξής σκέψεις γι αυτά τά
τραγούδια.

μένης καταστροφής, ευθύς δ’ όμως μετά τήν άλ.ωαιν
έγεννήθησαν αίοιαι περί τής μελλούσης τύχης τοϋ
έθνους ελπίδες καί έρριζώθη ή πεποίθησις παρά τώ
'Ελληνικώ λ.αώ ότι άφεύκτως διά τής σπάθης θά ανα
κτήσει τήν διά τής σπάθης άρπασθεϊσαν υπό τοϋ εχθρού
πατρικήν κληρονομιάν».
Αργότερα ή λαϊκή μοϋοα θά πάρει τά θέματά της
από τον αποτρόπαιο φόρο τοϋ παιδομαζώματος, πού
είχε αρχίσει τον 14ον αιώνα καί εξελίχθηκε από τις
αρχές τοϋ 16ου αιώνα σέ βίαιη αρπαγή τών πιο γερών
καί ώραίων νέων, σέ διάφορες περιφέρειες τοϋ Τουρκι
κού Κράτους καί σέ καθορισμένη εποχή. Σώζονται
πολλά θρηνητικά τραγούδια, πού κλείνουν μέσα τους
τήν πίκρα καί τήν θλίψη γιά τό χαμό τών αγαπημένων
τους παιδιών, πού θά τά χρησιμοποιούσαν οί Τούρκοι
γιά νά οργανώσουν καλύτερα τον στρατό τους. Μια
παραλλαγή από τήν ’Ήπειρο, μας δίνει μέσα σέ λίγες
γραμμές όλα αυτά τά γεγονότα άλλά καί τά αισθήματα
τών σκλαβωμένων.
«Ανάθεμά σε βασιλιά καί τρισανάθεμά σε
μέ τό κακόν όπόκαμες, καί τό κακό πού κάνεις.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

«Μεταξύ τών πολυαρίθμων θρήνοον επί τή άλώσει
τής Κωνσταντινουπόλεως, οΐτινες συνετάχθησαν ευθύς
μετά τήν καταστροφήν, διακρίνονται τά δημοτικά
άσματα διότι μόνα ταϋτα εκφράζουν μέ βαθεϊαν απλό
τητα καί αίσθημα έγκαρτερήσεως προς τά μεγάλα εθνι
κά δεινά καί βεβαίων τήν ελπίδα τοϋ δουλωθέντος έθνους
περί ελευθερίας καί άνορθώοεως. Είναι δέ αληθώς
άξιον θαυμασμού ότι ταϋτα έγεννήθησαν καθ' ον χρόνον
τό έθνος έφαίνετο άπολέσαν τά πάντα , πεσούσης τής
Κωνσταντινουπόλεως καί ούδαμόθεν ύπεφωσκέ τις
άκτίς έλπίδος. Ά λ λ ’ ή μεγάλη συμφορά τοϋ έθνους
εύρίσκεται ακριβώς εις τό μεταίχμιον τοϋ φόβου καί
τών ελπίδων, τής άπογνώσεως καί τής άναθαρρήσεως.
Διότι προ ταύτης μέν τά περί τοϋ μέλλοντος μαντεύματα ήσαι απαίσια καί προανήγγελλον όλεθρον καί κα
ταστροφήν, μετά δέ τήν αλωσιν αντίθετα άλως διεδίδοντο, μαρτυροϋντα μεταβολ.ήν τοϋ φρονήματος τοϋ
έθνους. Ά π ό πολλον μέν χρόνου προ τής άλώσειος τής
ΙΙρωτευονσης τοϋ Κράτους έφέροντο περί τής έπικει-

Στέλνεις, δένεις τούς γέροντες, τούς πρώτους,
τούς παπάδες,
νά μάσης παιδομάζωμα, νά κάνης γενιτσάρους.
Κλαίν οί γονέοι τά παιδιά κ’ οί άδερφές τ αδέρφια,
κλαίγω κ έγόο καί καίγομαι καί όσο ζώ θά κλαίω,
πέρσι πήραν τό γιόκα μου, φέτο τον αδερφό μου».
’Επίσης ή λαϊκή μούσα θά πάρει τά θέματά της άπό
τις αλώσεις διαφόρων πόλεων.
"Ετσι έχομε τραγούδια γιά τήν πολιορκία τής Ρόδον
(1522), γιά τήν καταστροφή τής Πάρου (1537), γιά
το πάρσιμο τής Κρήτης (1669), γιά τήν πτώση τοϋ
Ναυπλίου (1715), γιά τήν επανάσταση τοϋ 1769 πού
έγινε στήν Πελοπόννησο, κατά προτροπή τής αυτοκρατείρας τής Ρωσίας Αικατερίνης W , μέ τούς άδερφους Αλέξιο και Θεόδωρό Όρλ.ώφ. 'Η Αικατερίνη
συνθηκολονησε τελικά μέ τούς Τούρκους καί άφησε
τούς 'Έλληνες στήν τύχη τους καί στά χέρια τών Α λ 
βανών, που οταλθηκαν από τήν Πύλη γιά νά καταπνί
ξουν τήν επανάσταση.
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ΤΟ ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΚ Ο
ΔΗΜ ΟΤΙΚΟ ΤΡ Α ΓΟ Υ Δ Ι
Νά πώς περιγράφει ή Θεσσαλική παραλλαγή τήν
κατάντια τών κατοίκων.
«Τά πσλληκάοια τοϋ Μουριά κ’ οι ομορφές ifjc Πά
τρας
πουτές δεν καταδέχουνταν πιζοί νά περπατήσουν,
κι τώρα πώς κμτήντηααν οκλάβοι στους ’Αρβανίτες!
Κλ.αίγονν οί μαύροι τή σκλαβιά, πού είναι σκ/.αβονμένοι.
Κλαίγονν κι τονν ξιχωρισμό, τοϋ πώς θά
ξιχωρίσονν.
Κι' ή ζωντανός ξιχωρισμός παρηγουριά δεν 'έχει!
Ά φ ήν' ή μάννα τού παιδί κι τον παιδί τή μάννα
χωρίζει κ' εν άντρόγννον μιά μέρα άνταμονμενού'».
'Ακόμη έχομε τραγούδια γιά τις αλώσεις τής 'Άρτας,
τών Ίωαννίνων, τής Πάογας, επίσης γιά διάφορο πρό
σωπα, όπως γιά τον 'Αθανάσιο Διάκο, τον Μπότσαρη
κ. α. ’Επίσης ή λαϊκή μας μοϋσα βρίσκει πλούσια πηγή
μέ τήν εμφάνιση στο Σούλι τον Ά λ ή —Πασά και τους
άγώνες τιυν Σουλιωτών ώς τήν καταστροφή τους αλλά
καί μετά από αυτήν. Νά πώς περιγράφεται ή πτώση
τον Σονλίον, όταν αναγκάσθηκαν οί Σουλιώτες τον
Δεκέμβριο τοϋ 1803 νά συνθηκολογήσουν καί νά εγκα
ταλείπουν τήν πατρίδα τους.
—«"Ενα πουλάκι ξέβγαινε μέσα από τό Σούλι.
Παργιώτες τό ρωτήσανε, Παργιώτες τό ρωτούνε.
—«Πουλάκι, ποϋθεν έρχεσαι, πολί μου, πον πηγαίνεις;»
—«'Από τό Σούλι έρχομαι καί ατήν Φραγκιάν πηγαίνω».
—«Πουλάκι, πες μας τίποτε, κανεν καλόν μαντάτον».
—«"Αχ τί μαντάτα νά σάς πώ, τί νά σάς μολογήσω.
Πήραν τό Σούλ.ι πήρανε κι αυτόν τον Άβαρίκον.
Πήραν τήν Κιάφ αν τήν κακήν, έπήραν καί τό Κιούγκι.
κ' έκαψαν τον Καλόγερον μέ τέσσερις νομάτους.
’Ά λλο τραγούδι πον και σήμερα ακόμη είναι αγαπητό
στο λαό μας, είναι τό τραγούδι τής «Κνρά Φροσύνης»
(1801), τής ώραιοτάτης συζύγου τον Δημητρών
Βασιλείου πού τήν έπνιξε ό Ά λ ή —Πασάς μαζί μέ 18
άλλες γυναίκες στή λίμνη τών Ίωαννίνων. Καί ό λαϊκός
τραγουδιστής μεταξύ τών Άλλων θά πει
«Χίλια καντάρια ζάχαρη θά ρίξω μέσ' τή λίμνη,
γιά νά γλυκάνη τό νερό νά πιή ή Κυρά Φροσύνη.
"Αχ, Φροσύνη παινεμένη
μεσ στή λίμνη ξαπλωμένη!».
ΤΟ ΥΣ ΥΠ Ο ΔΟ ΥΛΟ ΥΣ "Ελληνες τούς εμπνέουν
καί διάφορα διεθνή γεγονότα καί προκαλει έκπληξη τό
γεγονόςτοϋτο, ότι ενώ δέν υπήρχαν μέσα ένημερώσεως
καί οί Τούρκοι ήταν αυστηροί, δλαϊκός ποιητής είναι Άρι
στα κατατοπισμένος στις διεθνείς ειδήσεις καί μάς δίνει
άκριβείς σχεδόν πληροφορίες, αλλά (καί αυτό είναι τό
πιο σπουδαίο) μέσα σ’ αυτά τά τραγούδια εκφράζονται
οί πόθοι καί ή θέση πού έπαιρνε 6 λαός μας απέναντι
στά διάφορα γεγονότα.
Νά μερικά βορειοηπειρωτικά από τό βιβλ.ίο τον
' Αχ. Μαρμοπονλου «’Ήπειρος» οέ δική τον από
δοση πού άναφέρεται, τό ένα στον Κριμαϊκό πόλεμο και
επιγράφεται, «Κατά/.ηφις τών παραδουνάβιων ηγεμο
νιών».
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«Τ ’ ακούσατε σείς Διουντζονριά;
Βγήκαν οί Ρώσσοι στή βλαχιά,
Μαύρισε ό κάμπος τον Γκέργκιοβι,
είναι δλοι τους καβαλλαρία,
διαλ.εχτά παλληκάοια.
—Μωρή έρημη Σπιανάδα,
γεμάτη μέ τράπεζες καί μαγαζιά
πολ.εμάς μέ τό Μόσκοβο ΓΙασιά».
—"Οταν τό 1864 έφτασε ατήν *.Ηπειρο ή είδηση πέος ή
'Αγγλία δωρίζει ατήν ’Ελλάδα τά Επτάνησα, ό λαϊ
κός ποιητής ευχαριστιέται παρά πολύ γιατί έτσι δέν
περιέρχονται στους Τούρκους, πού κατά τον ποιητή
φαίνεται δτι τά περίμεν αν.
«Θρηνεί τό Ντοβλέτι νύχτα—μέρα
γιατί τοϋ κυκλώσαν ιά Νησιά
Οί Ρώσοοι καί οί "Ελληνες ζητούν
τά εφτά Νησιά
τά θέλουν, γιατί είναι δικά τους».
—"Οταν μέ τό Συνέδριο τον Βερολίνου τό 1878
προσαρτήθηκε ατήν 'Ελλάδα ή Θεσσαλία καί από τήν
’Ήπειρο ό Νομός ’Άρτας (1881), τότε πού ένα μεγάλο μέ
ρος τον 'Ελληνισμόν, Μακεδονία, Θράκη, ’Ήπειρος,
Κρήτη κ.α. έμεναν ακόμη στούς Τούρκους, ό ηπειρω
τικός λαός θά θρηνήσει γιά τό θάψιμο τοϋ ηπειρωτικού
ζητήματος καί θά διαλαλήσει:
«Σ’ δλο τόν κόσμο ξαστεριά σ’ δλο τον κόσμο ήλιος.
Κοί στά καημένα Γιάννενα μαύρο παχύ σκοτάδι».
"Οταν άρχίσει ό Μακεδονικός αγώνας τό 1904 καί ή
ευγενική μορφή τον Παύλον Μελά ή Μίκη Ζέζα θα
πρωτοστατήσει σέ αυτόν, πάλι ό ηπειρωτικός λαός θά
τραγουδήσει
«Γιοφύρι θαλά γίνω σ’ δλα τά ρέματα,
νά διαβ’ ό Μίκη—Ζέζας μέ τά στρατεύματα».
Α λ λά καί δταν φθάσει ή είδηση τον θανάτου τον πάλι
θά θρηνήσει ό λαός μας: Ό ’Αχ. Μαμμόπονλος στο
βιβλίο του «Ήπειρος» μάς λέει δτι δέν υπάρχει περιο
χή τής Βορείου Ηπείρου πού νά μή τραγούδησε τό
τραγούδι τοϋ Παύλου Μελά καί δίνει τούς στίχους καί
σ τ ά 'Ελληνικά.
«Στή Σιάτιστα, στο έβγα,
—Καπετάν Παύλο Μελά!
Δυο μαρτίνια πισώπλατα τοϋ δώσανε.
—Καπετάν Παύλο Μελά!
Τής Κυράς πήγαν καί τό πάνε:
—Καπετάν Παύλο Μελά.
—Τόν χτύπησαν. Κυρά μου, τόν χτύπησαν.
—Καπετάν ΙΊαϋλο Μελά.
Τά ιστορικά δημοτικά τραγούδια δέν έπαψαν νά
δημιουργοΰνται, όπως άλλα είδη, ούτε κατά τούς Βαλ
κανικούς Πολ.έμονς τοϋ 1912—1913, ούτε κ.ατα τον
'Ελληνοϊταλικό τοϋ 1940.
Νά ένα. δείγμα ιστορικού τραγουδιού τοϋ πολέμου
1940—1941 από τή Μακεδονία (Γρεβενά) άπό τή συλ
λογή Δ.Β. Οίκονομίδη. Στή σύνθεσή του δέ φαίνεται ή
επίδραση άπό πιο παλιά τραγούδια.
Τ ’ έχεις, βρέ μαύρε κόρακα, καί σκούζεις καί φωνά
ζεις,
μήνα γιά αίμα δίψασες, μήνα γιά μαύρα λέσια,
”Εβγα ν— άπάν στο Έλμθάν, Μοράβα, Τεπελένι,
νά δής κορμιά ’Ελληνικά, θαμμένα άράδα—αράδα.
’Έ βγα ψηλά στο Σμόλικα, άπάν’ στή Σαμαρίνα,
νά δής κορμιά ιταλικά, γέμισαν οί χαράδρες.

ΑΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚΟ
Δ ΙΗ Γ Η Μ Α
Ο Σ Υ Ν Τ Α Γ Μ Α Τ Α Ρ Χ Η Σ Αίρας άναψε
ακόμα ένα τσιγάρο καί προχώρησε στη βε
ράντα πού έβλεπε στον κοινόχρηστο χώρο
τής πολυκατοικίας. Μέσα στο σαλόνι,
ό Ταγματάρχης 'Αθανασίου παρατηρούσε
με προσοχή ένα πολύφωτο, πού βρίσκον
ταν στο δάπεδο καί τ' αποτσίγαρα πού
υπήρχαν στο μεγάλο σταχτοδοχείο, πάνω
στο τραπεζάκι τού σαλονιού.
Οι δυο 'Αξιωματικοί γύρισαν πάλι πίσω
καί προχώρησαν στο χώλ, όπου εί
δαν τον Μοίραρχο Καλαντζή, ν' ανοίγει
προσεκτικά ένα μάλλινο πιατάκι τού
διαδρόμου διπλωμένο στα δυό. «Είναι γ ε 
μάτο αίματα» είπε χαμηλόφωνα, στούς
δυο προϊσταμένους πού στο μεταξύ είχαν
σκύψει δίπλα του». Πρέπει μ' αυτό
να σκούπισε το μαχαίρι του ό δολοφόνος»,
συμπλήρωσε ό Ταγματάρχης ΆΘανασί-

Τού

Δημήτρη

ίσως προηγηθεΐ, το θύμα είχε προσπαθήσει
νά σταματήσει τό δολοφόνο, πιάνοντας το
μαχαίρι από την κόψη του.
Ό Ταγματάρχης 'Αθανασίου, έσκυψε
στο κεφάλι τής νεκρής γυναίκας καί
κοίταξε ερευνητικά τό λαιμό της. Σημά
δια από νυχιές έδειχναν καθαρά την
προσπάθεια τού δράστη νά στραγγαλίσει
τό θύμα πού τό πρόσωπό του ήταν κι
αυτό γεμάτο αίμα. «Μυστήριο» είπε μονο
λογώντας ο Συνταγματάρχης Αίρας.
«Τά μαλλιά της καί τά ρούχα της πού είναι
γεμάτα νερό, δείχνουν δτι την ώρα πού
δέχτηκε την επίθεση πρέπει νά έκανε
μπουγάδα. ',AλλoJστε αυτό μαρτυρούν
καί τά στραγγισμένα ρούχα πού βρίσκον
ται στη λεκάνη τού νιπτήρα, αλλά καί στο
πλυντήριο. Ποιος όμως ήταν αυτός πού
μπήκε στο σπίτι ενώ τό θύμα έπλενε;».
Τούς συλλογισμούς του έκοψε ό 'Ενω
μοτάρχης πού φρουρούσε την είσοδο τής
πολυκατοικίας καί πού άνάγγειλε ότι είχε
φτάσει στο διαμέρισμα ό Εισαγγελέας
Φωτίου καί ό 'Ιατροδικαστής Νικολάου,
ενώ πίσω άπό τούς δυό γκριζομάλληδες
άντρες, φάνηκαν οί φωτογράφοι τής Σημάνσεως, πού αφήνοντας τούς συναδέλφους

Δαμιανίδη

Θεσσαλονίκη . Οί τηλεφ ω νητές τοΰ Κέντρου Ά μ εσ ο υ Έ π εμ βάσεως δέχτηκαν ένα τηλεφ ώ νημα πού ζω γράφ ισε στα πρόσωπά
τους τή φ ρίκη. Ή άλαφιασμένη φ ω νή έπαναλάμβανε τή
φράση «έσ φ α ξα ν τή γυναίκα μ ο υ » . Λ ίγα δευτερόλεπτα άργότερα, τό Κέντρο τής ’Αμέσου Έ π εμ β ά σ εω ς, κινητοποιούσε τή
Γ εν ικ ή ’Α σφάλεια Θεσσαλονίκης καί τά πλησιέστερα, στο τό
πο τού έγκλήμα τος, περιπολικά αύτοκίνητα τής Χ ω ροφ υλακής.
ου, που άρχισε νά σημειώνει στο σημειωματάριό του. νΕξω στο δρόμο άκούγονταν δυνατές φωνές. «Είναι ό κόσμος πού
έχει μαζευτεί στήν είσοδο τής πολυ
κατοικίας, ζητώντας νά μάθει γιά τό
έγκλημα», τούς πληροφόρησε ό 'Ενωμοτάρ
χης πού φρουρούσε τήν είσοδο τής πολυκα
τοικίας. Προχώρησαν ξανά προς τον
διάδρομο, προσέχοντας νά μή πατήσουν
στά αίματα πού βρίσκονταν μπροστά
στήν πόρτα τού λουτρού καί πού συνεχί
ζονταν μέχρι τό κέντρο τού λουτρού,
όπου σχημάτιζαν μιά μικρή λίμνη. Ί Ι δο
λοφονημένη γυναίκα βρίσκονταν γονατισμένη, μέσα σ' αυτή τή λίμνη, γυρμένη
προς τά πίσω, μέ τό κεφάλι προς τήν
πλευρά τής λεκάνης τού νιπτήρα νά βλέπει
προς τήν οροφή. Τό άνοιχτόχρωμο κον
τομάνικο πουκάμισο πού φορούσε ήταν
καταματωμένο, ενώ προς τό μέρος τής
πλάτης ξεχώριζαν τά σημάδια άπό δυό
βαθειές μαχαιριές. 'Η καφετί φούστα
της, πού ήταν άνασηκο)μένη μέχρι τό
ύψος τής λεκάνης, άφηνε νά φανεί τό εσώ
ρουχο της καί τό σκουρόχρωμο καλτσόν
γεμάτο αίματα, σχισμένο στο ύψος τών
μηρών. Τά χέρια της έφταναν μέχρι τό
πάτωμα, ριγμένα πίσω ,ένώ οί άνοιχτές
παλάμες της άφηναν νά φανούν δυό μαχαι
ριές, πού έδειχναν δτι στήν πάλη πού είχε

τους στο σαλόνι γιά νά ερευνήσουν τούς
άλλους χώρους, προχώρησαν μέ προσοχή
κι άρχισαν νά φωτογραφίζουν τό λουτρό,
μέ τό πτώμα τής δολοφονημένης γυναίκας
τους πιτσιλισμένους μέ αίματα τοί
χους καί δ,τι άλλο υπήρχε.
”Ενας θόρυβος πού ακούστηκε προς τό
μέρος τής βεράντας, έκανε όλους νά
πεταχτούν ξαφνιασμένοι έξω καί νά βρε
θούν άντιμέτωποι μέ δυό μεγάλα σκυλιά,
πού είχαν σπάσει τό τζάμι τής μπαλκονόπορτας ενός δωματίου.
«Είναι τά σκυλιά τού ιδιοκτήτη, πού
μόνιμα τά είχε στο σπίτι. Τήν ώρα τού
φ&ου, πρέπει νά ήταν εδώ, γιατί δήλωσε
ότι όταν άνοιξε τήν πόρτα τού διαμερί
σματος τά βρήκε στο μπαλκόνι. Τά είχαμε
κλειδώσει στύ διπλανό δωμάτιο, αλλά
αυτά στήν προσπάθειά τους νά βγούν έξω
έσπασαν τό τζάμι τής μπαλκονόπορτας»,
είπε ό Συνταγματάρχης Αίρας στον Εισαγ
γελέα Φωτίου, πού παρακολουθούσε τήν
προσπάθεια ενός πενηνταπεντάρη άχτρα,
μέ μέτριο ανάστημα, νά δέσει τά εξαγριω
μένα σκυλιά.
«Μέ τέτοια σκυλιά, δύσκολα μπορεί νά
μπει κάποιος άγνο)στος καί νά σκοτώ
σει, αφού πρώτα παλέψει μέ τό θύμα»,
ψυθύρισε ό Ταγματάρχης *Αθανασίου, στ'
αφτί τού Προϊσταμένου του, πού κούνησε

καταφατικα το κεφάλι και τού έγνεψε
νά περάσουν στήν κουζίνα, πού βρίσκονταν
ακριβώς απέναντι άπό τό λουτρό.
’Ακριβώς δίπλα άπό τό ηλεκτρικό ψυ
γείο καί πάνω ατό τραπέζι τον φαγητού,
υπήρχαν διάφορες χαρτ οσακκοΰλες μέ
πατάτες καί ντομάτες, ένα ψωμί, ένα κουτί
τσιγαρα « Ασσος φίλτρο» καί ένα σταχτοδοχεϊο μέ τρία αποτσίγαρα, πού έδει
χναν δτι τό θϋμα, λίγο πριν δεχτεί την
επίθεση, ίσως είχε ψωνίσει άπό κοντινό
κατάστημα, η ίσως νά είχε παραγγείλει μέ
κάποιον άλλον, άγνωστο ποιόν, τά είδη
αυτά^ που όταν τά έφερε τού πρόσφερε
γλυκό. Αυτό τουλάχιστον έδειχνε τό μισοφαγωμένο καταιφι που βρέθηκε μέσα σ ’
ένα πιατάκι πάνω ατό τραπέζι τής κουζίνας.
Ισως πριν τελειώσει τό γλυκό τον, ό
επισκέπτης, νά επιτέθηκε στο θύμα,
σκάφτηκε ό 'Ανθυπομοίραρχος Ίωάννον,
που παρακολουθούσε τους δυό Ά ξιω ματικους στην ερευνά τους καί προχώρησε στήν
μαρμάρινη λεκάνη τής βρύσης, όπου ήταν
τοποθετημένα στη σειρά τρία τραπεζομάχαιρα, πλυμένα. Τό μάτι τον έπεσε στο
άνοιχτό παράθυρο που έβλεπε προς τη
βεράντα.

«Κύριε Συνταγματάρχα» φώναξε ό Ά νθ θυπομοίραρχος Ίωάννου, «στο περβάζι
τού παραθύρου υπάρχουν ίχνη αίματος,
σάν δακτυλιές! Πραγματικά στο πρε
βάζι τού παραθύρου καί σέ ύψος γύρω στο
1.20 μ. φαίνονταν καθαρά ίχνη αίματος.
«'Ίσως μετά τό έγκλημα, ό δολοφόνος νά
ήρθε στήν κουζίνα, ψάχνοντας κάτι κι'
άκούμπησε στο πρεβάζι. νίσως νά θέλησε
νά δει τήν κίνηση στον κοινόχρηστο χώρο
καί νάσκυψε άπό τό παράθυρο, σκέφτηκε
ό Ταγματάρχης 'Αθανασίου καί εξομολο
γήθηκε τή σκέψη του αυτή στον Συνταγματάρχη Αίρα, πού άναβε τό πέμπτο τσιγά
ρο, άπό τήν ώρα πού είχε φτάσει στο δια
μέρισμα τού αποτρόπαιου έγκλήματος.
'Η ώρα ήταν έξη, όταν μέ προσοχή οί
άντρες τού νοσοκομειακού αυτοκινήτου,
τύλιξαν τήν νεκρή γυναίκα καί τήν μετάφεραν στο νοσοκομείο, συνοδευόμενοι άπό
τον Ιατροδικαστή Νικολάου, πού φεύγον
τας ύποσχέθηκε στον Συνταγματάρχη Αίρα
ότι τό άργότερο σέ δυό—τρεις ώρες θά τον
ενημέρωνε γιά τ' αποτελέσματα τής έξετάσεως.
«Ο Θ ΑΝΟ Σ Προδρόμου», άρχισε μέ
τή βραχνή φωνή τον, νά λέει ό Ταγματάρ
χες ’Αθανασίου, «υποστηρίζει οτι επέστρε
ψε στο σπίτι τον, στις 5.15' τό απόγευμα.
’Άνοιξε μέ τά κλειδιά τον και είδε, μόλις
προχώρησε στήν είσοδο, τά αίματα τον
διαδρόμου, που οδηγούσαν στο λουτρό. Ή '
πόρτα τον λουτρού, βεβαιώνει, οτι ήταν
κλειστή και οτι τήν άνοιξε ό ίδιος, γιά νά
βρεθεί ιιπέναντι στο πτώμα τής γυναίκας
του. Βρήκε τούς σκύλους λυτούς, νά πε
ριφέρονται στο διαμέρισμα, ενώ δεν θυ
μάται άν ή πόρτα τής κουζίνας ήταν κι
αυτή κλειστή. ’Επίσης υποστηρίζει οτι
δέν μπορεί νά έ'ποπτευθεί κανένα σάν
ένοχο. Κατά τή διάρκεια τοΰ μεσημεριού,
λέει πώς περιφέρονταν ιΐσκόπως στο
πάρκο τύ/ς παραλίας και γύρω άπό τον
Λευκό Πύργο, πράγμα πού κανείς άλλος
δέν μπορεί νά τό βεβαιώσει. Μετά άπό
τά λεγόμενά του, προκύπτουν τά εξή ς

439

ερωτηματικά : Γίατί όέν γύρισε τό μεση
μέρι για φαγητό στο σπίτι τον ό Θανος Προδρόμου; τΗταν καλές οι σχέσεις
τον με την γυναίκα τον η είχαν διαφορές;
Γιατ'ι δεν έχει ό Θάνος Προδρόμου ισχυρό
άλλοθι; "Αν δεν ήταν ό δολοφόνος γνω
στός, γιατ'ι τά σκυλιά δεν εξαγριώθηκαν;
Με ποιο τρόπο μπήκε μέσα στο διαμέ
ρισμα ό δράστης; Ποια ήταν ή ζωή και ή
ηθική υπόσταση τοΰ θύματος; rΥπήρξε
περίπτωση εκβιασμόν; νΗ μήπως ήταν
σεξουαλικό έγκλημα;».
"Οση ώρα ό Ταγματάρχης *Αθανασίου
ανακοίνωνε τ αποτελέσματα τής πρώ
της ανάκρισης στην οποία είχε υποβάλει
λίγο μετά τό έγκλημα τον σύζυγο
τοΰ θύματος, οι άντρες τής Γενικής
'Ασφαλείας κρατούσαν σημειώσεις. Τό
μέρος που γίνονταν ή σύσκεψη ήταν μιά
ευρύχωρη αίθουσα με πολλές σειρές κα
θίσματα κι ένα γραφείο στο ύψος τής
πόρτας. Δεξιά άπό τό γραφείο, ένα ξύ
λινο τρίποδο στήριζε έναν πίνακα, όπου
ό *Ενωμοτάρχης Καρύτσης είχε γράψει :
17.15', επιστροφή Θ. Προδρόμου στο
σπίτι του. 12—14.00' άσκοπη περιφορά
Θ. Προδρόμου, στο πάρκο τής παραλίας.
ΤΗταν δυο σημεία πού έπρεπε νά έρευνηθοϋν ξανά.
' Η ώρα ήταν 7.20' όταν στην αίθουσα,
μπήκε ό Υπομοίραρχος Οικονόμου, πού
είχε παραμείνει στην περιοχή γύρω άπό
τη πολυκατοικία τής Έδμόνδου Ροστάν
64, γιά νά συγκεντρώσει ,άπό τούς γεί
τονες, πληροφορίες σχετικές μέ την οικο
γένεια τοΰ θύματος. Μαζί του ήταν και
ό Χωροφύλακας Παπαθανασίου.
Χωρίς περιστροφές άνακοίνωσε τ άποτελέσματα τής έρευνας πού έρριχναν
αρκετό φως στην υπόθεση. Τό ζεύγος
Προδρόμου, είχε δυο γιους, 25 και 22
χρόνων και μιά μικρή κόρη, 6 χρόνων.
01 σχέσεις τους τελευταία δεν ήταν
καλές και συχνά οί ένοικοι τού διαμερί
σματος άκουγαν τούς έντονους διαξιφι
σμούς τού άντρόγυνου.
Τό διαμέρισμα τής οικογένειας, δύο
άτομα νεαρής ήλικίας, ό Θανάσης Σκαπανής και ό Γιώργος Βούκας, τό επισκέ
πτονταν συχνά. ' Ο πρώτος ήταν μάλλον
άνεργος, μέτριου αναστήματος και φο
ρούσε γυαλιά. Συχνά οί γείτονες τον
έβλεπαν νά βγάζει περίπατο τά δυο σκυ
λιά τής οικογένειας καθώς καί τή μικρή
κόρη τού θύματος. Εκείνη τή μέρα τον
είδαν νά γυρίζει μαζί μέ τά σκυλιά στις
11 τό μεσημέρι καί μετά άπό λίγο ξανακατέβηκε μαζί μέ τό θύμα, κρατώντας
στο χέρι ένα δοχείο πετρελαίου, ενώ τό
θύμα κατευθύνθηκε στο μανάβη τής γει
τονιάς. Μετά τό θύμα, ξανακατέβηκε
δυο φορές, καί πήγε στον ηλεκτρολόγο
τής γειτονιάς, γιά νά επισκευάσει ένα
πολύφωτο. Τήν πρώτη φορά πού πήγε
στον ηλεκτρολόγο, γύρισε μαζί του στο
διαμέρισμα. Ά π ό τότε κανείς δέν ξανάδε
ούτε τό θύμα, ούτε τον Θανάση Σκαπανή.
Οί συχνές επισκέψεις τού Σκαπανή
δέν προξενούσαν τόσα σχόλια, δσα προ
ξενούσαν οί επισκέψεις τού Γιώργου
Βούκα, ενός τεχνίτη αυτοκινήτων, γύρω
στα 25, πού έμπαινε στο διαμέρισμα δ,τι
ώρα τού εικοσιτετράωρου κι αν ήταν.
Οί γείτονες μιλούσαν γιά παράνομους
δεσμούς καί ύποπτες κινήσεις καί φημολογούσαν δτι αυτές ήταν καί ή αιτία
των συχνών διαφωνιών τού άντρόγυνου.
Τελειώνοντας ό rΥπομοίραρχος Οικονό
μου, άνάφερε δτι στο κατάστημα τού
ήλεκτρολόγου, παρέμεινε ό ' Υπομοίραρχος
Γεωργόπουλος μέ τον Ενωμοτάρχη Γεωρ-

440

γιάδη, ενώ ό Μοίραρχος Καλαντζής
πήγε στο συνεργείο πού δούλευε ό
Γιώργος Βούκας, καί ό Ταγματάρχης
Άποστολίδης στο σπίτι τού Θανάση
Σκαπανή.
Δέν πρόλαβε νά τελειώσει τήν αναφορά
του, δταν στο άνοιγμα τής πόρτας ξε
πρόβαλε ό ' Υπομοίραρχος Γεωργόπουλος
μέ τον ’Ενωμοτάρχη Γεωργιάδη ,πού
είχαν επιστρέφει φέρνοντας μαζί τους
έναν άντρα γύρω στά τριάντα καί πού
τον πέρασαν στο διπλανό γραφείο.
Οπως άποδείχτηκε άπό τήν άνάκριση,
ό ηλεκτρολόγος Αποστολής Παπαιωάννου, είχε ειδοποιηθεί άπό τό θύμα, γύρα)
στις 10 τό πρωί, νά πάει στο διαμέρισμα,
γιά νά συνδέσει ένα πολύφωτο. Στις 11.30’
δταν πήγε γιά νά συνδέσει τό πολύφωτο
βρήκε στο διαμέρισμα, εκτός άπό τό
θύμα, τον Θανάση Σκαπανή. Α φ ο ύ τε
λείωσε τή δουλειά του καί γύρισε πίσω
στο μαγαζί, πήγε τό θύμα, πάλι, καί τον
ειδοποίησε δτι τό πολύφωτο ήταν ελατ
τωματικό. Γιά τό λόγο αυτό ξαναγύρισε
μέ νέο πολύφωτο κι έκανε νέα σύνδεση.
Σ τή συνέχεια δμως, τό θύμα πήγε πάλι
στο μαγαζί του καί ζήτησε μιά καινούρ
για λάμπα, γιατί ήταν μιά άπό τις λάμπες
τού πολύφωτου σπασμένη. rH ώρα πού
είδε γιά τελευταία φορά τό θύμα, θάταν
γύρω στις 12 τό μεσημέρι. Γνώριζε κι
αυτός τήν ύπαρξη κάποιου Γιώργου Βού
κα, άλλά εκείνη τή μέρα δέν τον είχε δει
νά επισκέπτεται τό διαμέρισμα.
'Ο Ταγματάρχης Αθανασίου, πού είχε
βγει, πριν άπό ώρα άπό τήν αίθουσα,
γύρισε, γιά νά ανακοινώσει δτι ό Θάνος
Προδρόμου, σε συμπληρωματική άνάκριση άποκάλυψε δτι εκείνο τό πρωί
είχε φύγει γύρω στις 8.30' άπό τό σπίτι,
παίρνοντας μαζί του τά δυο σκυλιά κι
δτι, λίγο μετά, συνάντησε στο δρό
μο τον οικογενειακό τους φίλο Θανάση
Σκαπανή, στον οποίο παράδωσε τά σκυ
λιά γιά νά τά πάει περίπατο. Ε πίσης
άποκάλυψε δτι πραγματικά υπήρχαν πολ
λές διαφωνίες στο άντρόγυνο, εξ αιτίας
τών ηθικών παρεκτροπών τοΰ θύματος.
Μάλιστα, πρόσφατα, τήν είχε σνγχωρέσει δύο φορές γιά ζητήματα τιμής προ
σπαθώντας νά σώσει έναν κλονισμένο
γάμο. "Ομως ό ίδιος άρνούνταν κάθε
ανάμιξη στο έγκλημα, παρ' δλο δτι ένιωθε
ντροπή γιά τή συμπεριφορά τού θύματος
καί μάλιστα μετά άπό 26 χρόνια έγγαμου
βίου.
Τό θύμα είχε παντρευτεί τό Θάνο
Προδρόμου, δταν ήταν μόλις 16 χρονών,
μέ μιά σημαντική διαφορά ήλικίας. Αίγο
μετά τό γάμο τους γεννήθηκαν οί δυο
γιοι τού ζευγαριού, 25 καί 22 χρονών
τήν μέρα τού εγκλήματος, πού ζούσαν
στήν Αθήνα. 16 χρόνια μετά τή γέννηση
τού δεύτερου γιού, τό θύμα γέννησε καί
τή μικρή κόρη.
Ό λα αυτά δημιουργούσαν σοβαρές
υποψίες στους άντρες τής Χωροφυλακής
πού είχαν άναλάβει τή διαλεύκανση τού
φόνου. νΕπειτα ήταν κι αυτοί οί οικο
γενειακοί φίλοι, πού οί σχέσεις τους ίσως
έκρυβαν πολλά ....
Θά ήταν γύρω στις 8 τό βράδυ, δταν
ό Ιατροδικαστής Νικολάου ζήτησε στο
τηλέφωνο τον Συνταγματάρχη Αίρα.
«Τό έγκλημα πρέπει νά έχει γίνει άπό
τις 12 μέχρι τήν 1 τό μεσημέρι,» άκούστηκε ή φωνή τού Ιατροδικαστή Νικο
λάου. Δέν έχει πτωματικές υποστάσεις
γιατί έχει χάσει σχεδόν δλο τό αίμα.
Στον τράχηλο, στο πρόσωπο καί προς τά
πίσω, στο σβέρκο, έχει σημάδια άπό νύχια

καί δάγκωμάτιές, που σημαίνουν δτι τό
θύμα πάλαιψε μέ τό δράστη. Αίγο ψηλό
τερα άπό τό δεξιό μαστό υπάρχει ένα
βαθύ τραύμα, πού πρέπει νά έχει προκληθεί άπό μαχαίρι, ενώ υπάρχουν τρία
τραύματα στήν άριστερή μασχάλη καί
ένα στή θηλή τού άριστερού μαστού,
πάλι άπό μαχαίρι. ’Επίσης υπάρχουν
άλλα τέσσερα τραύματα άπό τό ίδιο /ιαχαίρι στήν δεξιά ωμοπλάτη], καθώς καί
στήν παλάμη τού αριστερού χεριού. Στον
άριστερό αγκώνα υπάρχουν δαγκωματιές,
πού θά μάς βοηθήσουν γιά νά προβούμε
σέ συγκριτική εξέταση τών δοντιών τών
υπόπτων. νΕστειλα γιά εξέταση τά γνω
στά εκκρίματα, τρίχες καί τεμάχια δέρ
ματος. Ε λπ ίζω γρήγορα νά έχουμε απάν
τηση».
Ό Συνταγματάρχης Αίρας έκλεισε
σκεπτικός τό τηλέφωνο. Αύτά τά τραύ
ματα ομολογούσαν τή μανία τού δράστη,
πού έπρεπε νάχε κάποιο σοβαρό λόγο.
Κάποιο λόγο πού ίσως είχε τις ρίζες του
στο παρελθόν τού θύματος ,ένα παρελθόν
πού ήταν στενά δεμένο /ιέ τον σύζυγο
καί τούς δυο νεαρούς φίλους. Τις σκέψεις
αύτές επιβεβαίωνε τό γεγονός δτι τά
σκυλιά, πού μόνο ή θέα τους προκαλούσε
φόβο στούς ενοίκους τής πολυκατοικίας,
δέν γαύγισαν παρ' δλο πού ο ηλεκτρολό
γος διαβεβαίωσε δτι δταν έπισκέφθηκε
τό διαμέρισμα, αύτά ήταν /ιέσα. Τά σκυ
λιά, σκέφτηκε ό Συνταγματάρχης Αίρας,
καθώς βάδιζε γιά τήν αίθουσα τής συσκέψεως, τά πήρε άπό τό σπίτι τό πρωί,
ό σύζυγος τού θύματος. Αίγο μετά τά
παράδωσε στο Θανάση Σκαπανή, γιά
νά τά ξαναβρεί στις 5.15' τό άπόγευμα
δταν ξαναγύρισε στο σπίτι του. 'Άρα, τά
σκυλιά τά γύρισε στο σπίτι ό Θανάσης
Σκαπάνης, πού δμως έφυγε λίγο πριν τή
1 τό μεσημέρι, δπως κατάθεσε ό θυρωρός
στον 'Ενωμοτάρχη Βασιλειάδη, γιά νά
ξαναγυρίσει μετά άπό μία ώρα περίπου
μέ τή κόρη τού θύματος. Ό θΐ'ρωρός τής
πολυκατοικίας, παρατήρησε δτι χτύπησε
τό κουδούνι τού θυροτηλέφωνου χωρίς
νά πάρει άπάντηση. Περίμενε λίγο καί
μετά εμπιστεύτηκε τή μικρή, σ' έναν
άλλο γνωστό τής οικογένειας, πού εκεί
νη τήν ώρα είχε έρθει γιά έπίσκεψη. Ό
θυρωρός δέν ήξερε τό άνομα τού νέου
επισκέπτη, πού έπρεπε νά ήταν γύρω
στά πενήντα.
'Ίσως ή λύση βρίσκονταν αν ό Ταγματάρχης Άποστολίδης έφερνε μαζί του
τον Θανάση Σκαπανή, πού ίσως ήξερε
περισσότερα απ’ δλους τούς άλλους
γιά τις σχέσεις τού θύματος μέ τον Γιώρ
γο Βούκα, πού δμως κανείς δέν τον είχε
δει εκείνη τή μέρα.
Ό Ταγματάρχης Άποστολίδης γύρισε
άπρακτος. Ό Θανάσης Σκαπανής δέν
είχε βρεθεί πουθενά. Ούτε στο σπίτι τον,
οντε στά μέρη πού σύχναζε. Είχε φέρει
δμως μαζί του τή μητέρα του, πού δήλωσε
δτι άπό τό προ)ί πού έφυγε άπό τό σπίτι,
ξαναγύρισε στή 1 περίπου τό μεσημέρι,
γιά νά φύγει σχεδόν άμέσως καί νά ξαναγυρίσει γύρω στις 2.10', τήν ώρα πού
έτρωγαν. Δέν κάθησε νά φάει, άλλά πήρε
τό αυτοκίνητό της καί βγήκε μιά βόλτα,
χωρίς νά ξαναγυρίσει.
Οί άντρες τής Γενικής Ασφαλείας
Ασφαλείας Θεσσαλονίκης κοίταξαν πε
ρίεργα τή μητέρα τού Σκαπανή. Μιά με
σόκοπη κυρία, μέ δλα τά χαρακτηριστικά
τής νοικοκυράς, πού ίσως νάξερε πολύ
λιγότέρα γιά τό γιο της απ’ α?’’τά πού
ήξεραν αυτοί.

«Το θϋμα», άρχισε νά λέει με ραγισμέ
νη από τη συγκίνηση φωνή» ήταν στενή
φίλη τής οικογένειας μας. Γνωριστήκαμε
εξ αιτίας τον Θανάση,' που ήταν φίλος
με τον νΑλκη, το μεγάλο γιο τον θύματος,
από τα παιδικά το»/ζ χρόνια. νΕτσι ό Θα
νάσης είχε δεθεί στενά με την οικογένεια
Προδρόμου και καθημερινά σχεδόν επι
σκέπτονταν τό σπίτι τους. Τον άρεσε
νά βγάζει περίπατο τά σκυλιά και τή
μικρή. 'Η ’Άννα Προδρόμου, τον άγαπονσε σάν παιδί τη ς .... Σάν παιδί της σάς
λέω. Μάλιστα, μιά φορά, πριν λίγο καιρό,
που ό γιός μον είχε μπλέξει με μιά παλιογνναίκα καί την είχε άρραβωνιαστει,
φρόντισε νά μάθει τό ποιόν της καί νάρθει
νά με προειδοποιήσει. Θά παθαίναμε
μεγάλη ζημιά τότε αν δεν ήταν ή μακαμακαρίτισσα, πού έμαθε δτι εκείνη ή βρωμογνναίκα, πήγαινε με τούς καλύτερους
φίλους τοΰ γιου μον καί τοϋ έρριχνε
στάχτη στά μάτια. ”Ομως ή νΑννα, ρώ
τησε άπό δώ, ρώτησε από κεί κι ένα πρωί
με πήρε στο τηλέφωνο καί μοϋ τά είπε
δλα. Τότε φώναξα τό Θανάση καί τοϋ
τά είπα. *Έπρεπε νά τον προφυλάξω. Κι
αυτός με τή σειρά τον πήγε καί τδπιασε
εκείνο τό θηλυκό καί ζήτησε εξηγήσεις.
Μά κείνη, ούτε λίγο, ούτε πολύ, τον έβγα
λε άνικανό. ’Έ τσ ι χώρισαν. Δεν μπορούσε
ποτέ ό γιός μον νά πάρει γυναίκα, μιά
τοϋ δρόμον. Ό μω ς ή καϋμένη ή νΑννα,
πού τόσα καλά μάς έχει κάνει δεν υπάρχει
πιά. ’Ίσως εκείνη ή βρωμογυναίκα νά τή
σκότωσε, γιά νά την εκδικηθεί...».
rH ’Ιωάννα Σκαπανή, άναλύθηκε σε
λυγμούς, ενώ στο μυαλό τοϋ Ταγματάρχη
’Αθανασίου, είχαν καρφωθεί τά τελευταία
λόγια της, δτι ίσως ό γιός της νάταν άνίκανος. Κοίτταξε τό ρολόγι του. Ή ώρα
πλησίασε 9. νΕγνεψε τον Συνταγματάρχη
Αίρα καί τούς άλλους άντρες καί δλοι μαζί
προχώρησαν στο διπλανό γραφείο.
νΑν τό θϋμα είχε σχέσεις με τό Θανάση
Σκαπανή, ίσως αυτός νά ήταν ό λόγος
πού άποκάλνψε δτι ή γυναίκα πού άρραβωνιάστήκε ήταν υπόπτου ηθικής. Δ η
λαδή περίπτωση ζήλειας. Κι άν υπήρξε
περίπτωση προσβολής τοϋ Σπανανή, τότε
υπάρχει σε βάρος του τό κίνητρο γιά μιά
εκδίκηση. ’Αλλά, οί γείτονες μιλούν γιά
δεσμό τής Προδρόμου με τό Γιώργο Βού
κα. Σ ’ αυτή την περίπτωση τί ρόλο μπορεί
νάπαιξε ό Σκαπανής; ’Εκτός άν υπάρχει
κάποια υποσυνείδητη ζήλεια, κάποια ερω
τική διεκδίκηση...».
Ο Τ Α Γ Μ Α Τ Α Ρ Χ Η Σ ’Αθανασίου δεν
πρόλαβε νά τελειώσει τούς συλλογισμούς
του καί φάνηκε στην είσοδο τής Γενικής
Ασφαλείας, ό Μοίραρχος *Αναγνώστου,
πού είχε συνεχίσει τό «χτένισμα» τών
περιοχών, δπου σύχναζε ό Θανάσης Σκα
πανής. Οί δυο Χωροφύλακες πού έρχονταν
πίσω του είχαν άνάμεσά τους ένα νεαρό,
γύρω στά 25, με γυαλιά, μέτριο ανάστημα,
πού φορούσε ένα χακί τζάκετ καί μπλου
τζίν παντελόνι.
(■.Είναι ό Θανάσης Σκαπανής» είπε ό
Μοίραρχος *Αναγνώστου, στούς ’Αξιωμα
τικούς πού τον κύκλωσαν.» Τον βρήκαμε
λίγο έξω άπό τό σπίτι του. Μάς είπε δτι
δεν γνωρίζει τίποτε γιά τό έγκλημα, άλλά
παραδέχεται δτι μέχρι τις 12.30 τό μεση
μέρι βρίσκονταν στο σπίτι τοϋ θύματος
καί δτι ξαναγύρισε στις 2 περίπου ή έυρα,
άλλά κανείς δεν τοϋ άνοιξε. Δεν πρέπει νά
λέει την άλήθεια».
Ό Σινταγματάρχης Λίρας κούνησε

σπεπτικά τό κεφάλι τον καί πλησίασε τό
νεαρό μέ τά γυαλιά.
—Τον γνωρίζειςτό Γιώργο Βούκα, Θανάση;
—Ναι, είχε, μάλλον, σχέσεις μέ την
καϋμένη την ’Άννα. ’Εγώ τής έλεγα νά
τον προσέχει. Δεν μον άρεσε ό τύπος τον.
Αυτός την έφαγε, τό φοβόμουνα άπό
καιρό αυτό.
—Ζήλευες μήπως .Θανάση ;
—’Εγώ ; γιατί; ’Εγώ ήμουν φίλος.
’Εγώ, αγαπούσα ολη την οικογένεια. Καί
τον κύριο Προδρόμου καί τον ”Αλκη. Μέ
τον "Αλκή είμασταν καλοί φίλοι, φί
λοι παιδικοί. ’Εγώ ήθελα νά την προστα
τεύσω.
—Τί ρούχα φορούσες σήμερα τό πρωΐ
Θανάση; ακούστηκε ή φωνή τού Μοι
ράρχου Καλαντζή.
—Αυτά, αυτά που φοράω τώρα. Τό
τζάκετ, τό γκρι πουκάμισο, τό μπλονντζίν τό παντελόνι. "Ο,τι φοράω αυτή τή
στιγμή. Δεν άλλαξα όταν πήγα στο σπίτι
μον. Μά γιατί αυτές οί ερωτήσεις;
—Ό θυρωρός τής πολυκατοικίας μας
είπε δτι φορούσες σακκάκι, τύπον «Μονγκόμερν» καί γκρι παντελόνι. Γιατί λές
ψέμματα; ξαναρώτησε δ Μοίραρχος Καλαντζής.
—’Ό χι δέν λέω ψέμματα. Αυτά φορού
σα, πιστέψτε μ ε ....
—Τότε γιατί έβαλες στο καλάθι τών
άπλυτων ρούχων, γιά πλύσιμο, τό παντε
λόνι σου καί τό πουκάμισο; Γιά νά πλυ
θούν τά αίματα;
Ό Συνταγματάρχης Λίρας, γύρισε καί
κοίταξε στά μάτια τον ' Υπομοίραρχο
Οικονόμου. «Μπλοφάρει», σκύφτηκε καί
προσπάθησε νά κρύψει ένα αυθόρμητο
χαμόγελο, γιατί αυτή ή σκέψη τοϋ θύμισε
τα γνωστά μπλοφαρίσματα τον νεαρού
Υπομοιράρχου, πού συχνά φέρναν καλό
άποτέλεσμα.
Ο Θανάσης Σκαπανής κάρφωσε τό
βλέμμα τον, στά μάτια τού ’Υπομοίραρ
χου Οικονόμου ενώ τό πρόσωπό τον σκε
πάστηκε άπό ζωηρή αμηχανία.
—Γιατί μάς κρύβεις δτι έβαλες γιά
πλύσιμο τά ρούχα σου Θανάση; Γιατί
δέν απαντάς;
—Μά δχι, δέν πήγατε στο σπίτι μον,
δεν τά είδατε, τί είναι αύτά πού λέτε;
ψέλλισε ό νεαρός μέ τά γυαλιά.
Δεν πρόλαβε νά τελειώσει τή φράση
τον κι ό Συνταγματάρχης Λίρας έγνεψε
στον ’Ενωμοτάρχη Καρύτση νά τοϋ πε
ράσει τις χειροπέδες.
—Ό χ ι δέν τήν σκότωσα, δέν ήθελα νά
την σκοτωσω. . . . ’Εγώ τήν ’Άννα τήν
αγαπούσα. Ημουνα φίλος της. Σάς
ορκίζομαι. ’Εκείνο τό πρωΐ είχα πάει γιά
νά βγάλω περίπατο τά σκυλιά. "Ομως
στο δρομο βρήκα τον κύριο Θάνο, που τά
πήγαινε αυτός περίπατο. Τον τά ζήτησα
καί ταβγαλα προς τήν παραλία. Μετά
πήγα στο πάρκο. Βαρέθηκα όμως γρή>Όρα καί κατά τις 11 γύρισα στο σπίτι.
Ή Ά ννα ήταν στο μπαλκόνι. Μέ είδε
και μοϋ φώναξε ν’ άνέβω στο διαμέρισμα.
Ηθελε νά βοηθήσω τον ηλεκτρολόγο
που σε λίγο θάρχονταν νά συνδέσει ένα
καινούργιο πολύφωτο. ’Ανέβηκα στο δια
μέρισμα καί άφησα τά σκυλιά. Μετά,
κατεβηκαμε μαζί, καθώς καί ή μικρή.
Ο Αννα ήθελε ν’ αγοράσει πετρέλαιο
καί πήρά τό μπετόνι γιά νά τήν εξυπηρε
τήσω. Α υτή θά ψώνιζε άπό τον μανά
βη φρούτα. Είδα τήν μικρή πού έφευγε
γιά νά παίξει και άφοϋ πέρασε στο απέ

ναντι πεζοδρόμιο, έφυγα κι εγώ. Αγόρασα
τά πετρέλαιο καί γύρισα πίσω . Σταμάτη
σα στο μανάβικο. Ή "Αννα δέν ήθελε
νά τήν περιμένω καί μονδωσε τά κλειδιά,
ν’ άνέβοι στο διαμέρισμα. Μέ πείραξε
αυτό. ’Εγώ δέν άνέβαινα ποτέ χωρίς νά
είναι κάποιος άπό τήν οικογένεια στο
σπίτι. Τήν περίμενα στην είσοδο τής πο
λυκατοικίας. Τήν κοίταξα καθώς μέ πλη
σίαζε. Ή τα ν δμορφη, πολύ άμορφη γιά
τήν ηλικία της. "Ηταν πάντα χαρούμενη.
’Ανεβήκαμε μαζί. Σέ λίγο ήρθε ό ηλεκτρο
λόγος __ ».
Ό Θανάσης Σκαπανής σταμάτησε
άπότομα. "Εσκυψε τά μάτια του στο πά
τωμα καί ζήτησε τσιγάρο. Τοϋ τδόωσαν,
Ρούφηξε βαθειά τόν καπνό __
"Οταν ήρθε ό ηλεκτρολόγος ή κυρία "Α ν
να τοϋ πρόσφερε καταΐφι. Σύνδεσε τό
πολύφωτο κι έφυγε. Τότε πρόσεξα δτι ήταν
ελαττωματικό. Ή κυρία "Αννα έτρεξε
πίσω του νά τόν προλάβει κι εγώ βγήκα
στο μπαλκόνι καί τοϋ φώναξα. Μ ’ ακούσε
καί σταμάτησε. Μετά άπό λίγο γύρισαν
μαζί κι άλλαξε τό πολύφωτο. "Ομως
δταν έφυγε, ξαναπρόσεξα δτι τό καινούρ
γιο πολύφωτο είχε μιά λάμπα σπασμένη.
Τής τάπα καί κείνη θύμωσε. Π ήγε στο
μαγαζί του καί τήν άλλαξε. "Οταν γύρισε
ήταν εκνευρισμένη. "Αναψε ένα τσιγάρο
καί μετά πήγε στο λουτρό. Είχε ρούχα
γιά νά πλύνει. Προχώρησα μέχρι τήν
πόρτα τοϋ λουτρού. Ή πόρτα τής κου
ζίνας ήταν άνοιχτή. Α υτή ήταν σκυμμένη
στην μπανιέρα. Δέν μοϋ μιλούσε. ΤΗταν
πολύ εκνευρισμένη. Δέν έφταιγα δμως
εγώ. ’Εγώ δέν τής είχα κάνει τίποτα.
Αυτή δμως είχε κάνει σέ μένα κακό. Μοϋ
χάλασε τόν άρραβώνα. Γιατί μοϋ χάλασε
τόν άρραβώνα; Τί έφταιγα εγώ κι έβγαλε
τέτοιες βρωμιές; Αυτό τής είπα καί τίποτε
άλλο. «Καλά κυρία "Αννα», τής είπα,
«ήταν σωστό αυτό πού έκανες; Κάθησες
καί είπες στή μητέρα μου δτι ή μνηστή
μου ήταν παλιογυναίκα; ’Εσύ δέν είπες
δτι τάχε μέ τό φίλο μον τόν Ά ντρέα;
Μόνο αυτά τήν ρώτησα κι αυτή γύρισε
θυμωμένα καί μοϋ απάντησε ξερά «ναι».
Τότε τή σκούντησα καί τήν ξαναρρώτησα
«γιατί;». Θύμωσε περισσότερο καί μ ’
έβρισε. Χωρίς νά τό σκεφτώ άρπαξα ένα
μαχαίρι, πού ήταν πάνω στο ψυγείο τής
κουζίνας. Τή χτύπησα μιά φορά κι αυτή
δρμησε επάνω μου. Μετά δέν ξέρω τί
έγινε. Τήν άφησα κι έφυγα. Ξαναγύρισα,
χτύπησα τό θυροτηλέφωνο μά δέν πήρα
άπάντηση. Πίστευα δτι θά συνέλθει.
Μετά άπό λίγο έπέστρεψα πάλι. Στο δρόμο
βρήκα τή μικρή της κόρη νά περιμένει.
Π ήγαμε μαζί στο σπίτι, άλλά πάλι δέν
πήραμε άπάντηση. ’Εκείνη τήν ώρα ήρθε
ένας φίλος τους. Νομίζω τόν λένε Σω
κράτη. Τοϋ άφησα τή μικρή κι έφυγα.
Πήγα στο σπίτι μου κι άλλαξα τά ρούχα.
"Εβαλα νά πλυθούν τό πουκάμισο καί τό
παντελόνι. Τό «Μοντγκόμερυ» τά κρέμα
σα στήν κρεμάστρα. Πήρα τ ’ αυτοκίνητο
τής μητέρας μου καί έφυγα. Π ήγα μέχρι
τό σπίτι μιας γνωστής μου κοπέλλας,
μά δέν κάθησα καθόλου. Ξαναγύρισα στο
διαμέρισμα τής "Αννας. Είδα πολύ κόσμο
στήν είσοδο καί ’Αστυνομία. "Εμαθα
δτι κάποιος σκότωσε τήν "Αννα. ’Εγώ
τή σκότωσα __ ».
Τά τελευταία λόγια τοϋ νεαρού πνίχτη
καν στ’ αναφιλητά του. Ό Συνταγματάρχης Λίρας έγνεψε νά τόν πάρουν καί
κοίταξε τόν ' Υπομοίραρχο Οικονόμου,
χτυπώντας τον στήν πλάτη :
— Πάλι έπιασε ή μπλόφα σου νεαρέ....
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"Ετσι πλήρωνε ή σύζυγος. Τό μερο
κάματο ήταν μεγάλο κι 6φτανε καί γιά
τούς δυό. Γιατί λοιπόν νά δουλέψει ό
πρώην ναυτικός, σύζυγος; Βέβαια, με
τά τό γάμο, ήρθε τό πρώτο παιδί. "Ηταν
μιά άτυχη στιγμή, πού στοίχισε αρκετά
μεροκάματα στήν οικογένεια κι άρκετούς καυγάδες μιά καί ή έγκυμοσύνη
δέν συμβιβάζεται μέ τό έπάγγελμα τής
«μπάρ—γούμαν». Μετά τον τοκετό τά
πράγματα ήρέμησαν. Ξανάρχισε τή δου
λειά ή Ιταματία, ξαναξεκουράστηκε ό
Βασίλης. Αύτά ήταν τά μικρά όνόματα
τοΰ ζεύγους Άλεξανδρή.
Όμως αυτό δέν βάσταξε γιά πολύ.
Τόν ’Ιούνιο τού 1977, ή Σταματία γίνε
ται γιά δεύτερη φορά μητέρα. Τά χρή
ματα, όσα περίσσευαν άπό τίς διασκεδά
σεις, άρχισαν πάλι νά λιγοστεύουν. Τό
φάσμα τής δουλειάς γιά τόν άντρα της,
πλησίαζε τίς διαστάσεις τής πραγμα
τικότητας. Αυτός όμως δέν μπορούσε
ν’ άνεχθεΐ μιά νέα τέτοια κατάσταση.
"Αρχισαν οί διαμάχες, άρχισαν οί ξυλο
δαρμοί, οί άπειλές. Κι ένα βράδυ, ήταν

ΥΠΑΡΧΟΥΝ μερικές άλήθειες πού παρά είναι πικρές καί πού δέν κρύβονται,
όσο καί νά θελήσει κανείς. Μιά άπ’ αύτές είναι ή έγκληματικότητα καί ή ανο
δική πορεία τού δείκτη της. Κανείς δέν μπορεί νά πει ότι τό έγκλημα μειώνεται.
Μπορεί ν’ άλλάζει πρόσωπο, μπορεί ν’ αλλάζει άντικείμενο, δέν παύει όμως νά είναι
έγκλημα καί νά παρουσιάζει καθημερινά μεγαλύτερες άπειλές γιά τό δικαίωμα
τού ατόμου, νά ζήσει άνενόχλητο μέσα στό κοινωνικό σύνολο.
Όμως άν άποτελεϊ άλήθεια τό έγκλημα καί ή αύξησή του, αναμφίβολα τό
ίδιο άλήθεια είναι καί μάλιστα περισσότερο κραυγαλέα, ή άποτελεσματική καί
έντυπωσιακή άντιμετώπισή του άπό τούς άντρες τής Χωροφυλακής, πού άποδεικνύουν καθημερινά τή θέλησή τους νά έμποδίσουν κάθε μορφή βίας καί νά διαφυ
λάξουν τήν κοινωνική ειρήνη άπό τό άγχος τής άβεβαιότητας. Αυτή τους ή θέληση,
πού κινεί έναν άγώνα πραγματικά συγκινητικό, άποτελεϊ ,μέ τή σειρά της, τή μεγα
λύτερη αλήθεια τής έποχής μας, τουλάχιστο πάνω σ’ αυτό τό τομέα.
Βέβαια, τό κοινωνικό σύνολο, καθώς καί διάφορες υπεύθυνες γιά τή λειτουργία
του ομάδες, δέν μένουν αδιάφορες σ’ αύτό τό καυτό θέμα. 'Η πρόκληση τοΰ έγκλήματος άνησυχεΐ τούς πάντες καί όλοι προσπαθούν νά βρούν τίς αιτίες γιά τή γέν
νησή του καί τούς τρόπους γιά τήν μείωση ή έξάλειψή του. Ετσι βλέπουμε καθη
μερινά νά γίνονται δημόσιες συζητήσεις, συνέδρια, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, νά λαμβάνονται άποφάσεις, νά καλείται τό μεγάλο κοινωνικό σύνολο σέ
σταυροφορίες κ.λ.π. Όμως ποιά είναι τ’ άποτελέσματα;
Τ’ άποτελέσματα τά έξομολογεΐται ό αγώνας τοΰ Χωροφύλακα. Τοΰ ανθρώπου
πού έχει τάξει σάν σκοπό τής ζωής του να άγωνίζεται χωρίς διάκριση ήμέρας ή
νύχτας, χωρίς — πολλές φορές — τήν άπαραίτητη ήθική συμπαράσταση τοΰ ίδιου
τοΰ κοινωνικού συνόλου καί των ύπεύθυνων γιά τήν προστασία του ομάδων, γιά
νά μή γίνει ή έγκληματική πρόθεση τοΰ κακοποιοΰ, πράξη καί νά μή μείνει ό
κακοποιός άνεξέλεγκτος καί έλεύθερος νά συνεχίσει τήν άντικοινωνική του δράση.
Καί ένώ οί σύνεδροι συζητούν σέ κάποια λαμπρόφωτη αίθουσα ή προβαίνουν
σέ δηλώσεις «διά τοΰ Τύπου», ό Χωροφύλακας πιάνεται στά χέρια μέ τό ληστή,
τραυματίζεται άπό τόν διαρρήκτη, προπηλακίζεται άπό τό φονιά, απειλείται από
τόν ναρκομανή, κάνοντας έτσι τήν αλήθεια άκόμα πιό πικρή. Θά ρωτήσει κανείς,
«άπαισιοδοξία;». Ό χι, διαπίστωση, πού τήν άκολουθοΰν τά παρακάτω — γι’ αυτόν
τόν μήνα — άποδεικτικά :

ΕΝΑ Π Α Ι Δ Ι Ε ΜΠ ΟΔ Ι Ο
Ό σύζυγος ήταν άπ’ τούς «σκληρούς»
άντρες. Μαζί μέ τίς άλλες συνήθειες είχε
τό....καλό νά μήν συμβιβάζεται μέ τό
ότι ό άνθρωπος πρέπει νά δουλεύει καί
μέ τόν ιδρώτα τοΰ προσώπου του νά βγά
ζει τό ψωμί του καί πολύ περισσότερο
μέ τό ότι πρέπει νά δουλεύει ό άντρας.
Ή σύζυγος δέν ήταν τόσο μοντέρνα.
"Η μάλλον δέν ήταν καθόλου μοντέρνα
μιά καί άκολούθησε ένα άπό τά πιό
άρχαιότερα έπαγγέλματα τοΰ κόσμου, μέ
τό προκάλυμμα τής σερβιτόρας, σ’ ένα
άπό τά πολλά σκοτεινά μπαράκια, μέ τίς
σαγηνευτικές άτμόσφαιρες πού χαρίζουν
τά ούϊσκυ καί οί άπαλοί φωτισμοί.
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25 ’Ιουνίου τοΰ 1977, έφτασαν στήν
άπόφαση πού τούς βασάνιζε. Τό παιδί
ήταν έμπόδιο. Έπρεπε νά φύγει άπό τή
μέση. Ή Σταματία δέν είχε τή δύναμη
νά έπιχειρήσει τό κακό. Ούτε όμως καί
τήν έπιθυμία νά τό σταματήσει. Έτσι
τό έργο τό άνάλαβε ό Βασίλης Άλεξανδρής. Πρώτα μέ μιά πετσέτα. 'Η προσπά
θεια άπέτυχέ. Τό δέκα ήμερών ζωής νή
πιο έκλαιγε γοερά. Έτσι ήρθε ή σειρά
τής λεκάνης. Μιά λεκάνη γεμάτη νερό
έφερε τό έπιθυμητό άποτέλεσμα. Μέσα
σέ λίγα δευτερόλεπτα όλα τά έμπόδια
είχαν διαλυθεί. Ή Σταματία, άδέσμευτη
πιά, θά συνέχιζε νά κάνει τή ζωή της
καί νά πληρώνει καί τή ζωή τοΰ άντρα
της.
Μ’ έξυπνους έλιγμούς ό Άλεξανδρής,

άποφεύγει τή νεκροτόμηση τοΰ νηπίου
καί άφοΰ διαδίδουν ότι ό θάνατος έπήλθε
άπό άναρρόφηση γάλακτος, τό τοπο
θετούν σ’ ένα χαρτοκιβώτιο καί παίρ
νουν τό δρόμο γιά τή Μαγούλα τής Μάν
δρας, όπου, ό Άλεξανδρής μέ τή βοήθεια
τοΰ κουνιάδου του, ένταφιάζει έξω άπό
τό ξωκκλήσι «Προφήτης Ήλίας», τό
νεκρό παιδί—έμπόδιο. Τά πάντα κλεί
νουν γιά τό άντρόγυνο, πού συνεχίζει
τή ζωή του χωρίς διαφορές. Λίγο καιρό
άργότερα, ένα—δυό μήνες, κάποιος προ
σκυνητής, κάτι ύποπτεύθηκε ότι έπρεπε
νά υπάρχει κάτω άπό τό σωρό μέ τίς
πέτρες καί μετά άπό λίγο σκάψιμο βρήκε
τό χαρτόκουτο μέ τό περιεχόμενο, πού
είχε τόσο άλλοιωθεΐ, ώστε ή ιατροδικα
στική έξέταση οΰτε τό φύλο δέν μπόρεσε
νά έξακριβώσει. Άπό τότε άρχισαν οί
έρευνες τής Χωροφυλακής, πού ίσως νά
μήν έφταναν ποτέ στό άποτέλεσμα πού
έφτασαν άν ή Σταματία δέν κουράζονταν.
Κουράστηκε λοιπόν ή Σταματία. Κου
ράστηκε νά δουλεύει γιά τόν άντρα της
τό Βασίλη. Κι άποφάσισε, όχι νά στα
ματήσει τή δουλειά, άλλά νά άλλάξει
άφεντικό. Κάποιος νεαρός, άπ’ αυτούς
πού γυρνοΰν γαντζωμένοι στις μοτοσυκλέττες τής έκλεψε τήν καρδιά. Στό
μυαλό της θέριεψαν όνειρα γιά νέες πε
ριπέτειες κι ένα Μαρτιάτικο ξημέρωμα,
άντί νά γυρίσει σπίτι της, άνέβηκε στή
μοτοσυκλέττα τοΰ νεαρού καί τόν άκο
λούθησε στό σπίτι του.
Γιά τόν.. ..άπατηθέντα σύζυγο όλα
είχαν τελειώσει. Τό φάσμα τής δουλειάς
ξαναγύρισε έπιτακτικό στά μάτια του.
Ήταν κάτι πού δέν μπορούσε νά τό
συγχωρήσει οΰτε σ’ αύτήν, οΰτε στόν
έαυτό του. Κι όπως ήταν καί «σκληρός»
άρχισε τό κυνηγητό. Μέχρι πού τήν πέ
τυχε κάπου στή Σαλαμίνα. Καί σάν....
καλός πολίτης ζήτησε τή συνδρομή τής
Χωροφυλακής. ’Εδώ όμως τά πράγματα
δυσκολεύουν. Περίεργοι οί άντρες τοΰ
Άστυνομικοΰ Τμήματος Σαλαμίνας, άρχίζουν τίς έρωτήσεις. Βέβαια, κατά τή
γνώμη τοΰ Βασίλη Άλεξανδρή, κανείς
δέν τούς έδινε αύτό τό δικαίωμα. Τί νά
κάνουμε όμως. Μέ τό έπάγγελμα τοΰ
Άστυνομικοΰ, ή περιέργεια είναι δεμένη
στενά. Κι έτσι ρωτώντας, χάϊδεψαν τίς
πιό λεπτές χορδές τοΰ ύποσυνείδητου
τής Σταματίας, πού σέ μιά στιγμή συνει
δησιακής κρίσης ή έπιθετικής έκδίκησης
γιά τόν άνθρωπο, πού μέ τό κάλυμμα τοΰ
συζύγου, τής ήταν ό «προστάτης», άποκαλεϊ τόν Άλεξανδρή «φονιά». Είναι
άργά πλέον καί γιά τούς δυό νά καλύψουν
αύτή τή λέξη καί τό περιεχόμενο πού
κρύβει. Οί άντρες τοΰ Άστυνομικοΰ
Τμήματος Σαλαμίνας, μέ τή συνεργασία
τών άντρών τοΰ Τμήματος Αναζητήσεων
τής 'Υποδιευθύνσεως Ασφαλείας Προ
αστίων Πρωτευούσης, άρχίζουν τήν άνάκριση. Τό ζευγάρι μεταφέρεται στόν Πε
ρισσό καί μέσα στά γραφεία τής Υ. Α.Π.Π.
πλέκει τό κύκνειο άσμα του, άποκαλύπτοντας ένα δράμα, πού άνατρίχιασε τήν
κοινή γνώμη μέ τήν άπανθρωπιά του.

01 ΝΤΑΗΔΕΣ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ
Ό τυφλός λαχειοπώλης έσερνε τά
βήματά του, μέσα στούς σκοτεινούς δρό
μους τοΰ Αμαρουσίου, σκουντουφλών
τας κάθε τόσο μέ τό μπαστούνι του στό
ρείθρο τοΰ πεζοδρόμιου. Τό άργό άπό τά
γηρατειά καί τήν κούραση τής μέρας

βήμα του, έδειχνε άπό μακρυά τήν άβεβαιότητα πού δίνει στόν άνθρωπο ή χα
μένη του δράση. Ήταν περασμένα με
σάνυχτα κι ό άπόμαχος τής ζωής, άφού
γύρισε όλα τά ζαχαροπλαστεία καί τά
καφενεία τού όμορφου Προαστίου τής
’Αθήνας, πήρε τό δρόμο τού γυρισμού.
Μέσα στό Απέραντο σκοτάδι δέν μπο
ρούσε νά φανταστεί τί τόν περίμενε λίγες
γωνιές πιό κάτω, ούτε νά δεί τούς τρεις
νεαρούς πού καραδοκούσαν, έτοιμοι νά
τού πάρουν τά λιγοστά χρήματα, τό
μόχθο τής μέρας πού κρατούσε σφιχτά
στις τσέπες του.
Οί νεαροί έπεσαν μέ ταχύτητα έπάνω
του. "Αλλος τού έπιασε τά χέρια, άλλος
τού φίμωσε τό στόμα, άλλος άρχισε νά
ψάχνει. Τό γεροντάκι συνήλθε γρήγορα
άπό τόν αιφνιδιασμό κι άρχισε νά πα
λεύει. Τά βογγητά του έγιναν φωνές
τρόμου, έγιναν κραυγές, έγιναν ούρλιαχτά. Τό ένστικτο τής αύτοσυντηρήσεως
τοΰδωσε μιά δύναμη παράξενη. Οί νεαροί
τρόμαξαν. Αύτό δέν τό περίμεναν. Κοι
τάχτηκαν στά μάτια καί τόβαλαν στά
πόδια, γιά νά τούς καταπιεί τό σκοτάδι
τής νύχτας.
Λίγο Αργότερα, στούς άντρες τής Χω
ροφυλακής, διηγήθηκε μέ λεπτομέρεια
τό περιστατικό. Ποιοι νά ήταν; Οί έρωτήσεις τοϋφεραν στή μνήμη τό πέρασμα
όλης τής μέρας. Τόσα χρόνια λαχειοπώ
λης στό Άμαρούσι, είχε χαράξει στή
μνήμη του φωνές καί όνόματα, των πιό
τακτικών πελατών του. "Ηξερε όλα τά
ζαχαροπλαστεία, τά ψητοπωλεία, τά κα
φενεία. Γι’ αύτόν τά πρόσωπα ήταν μό
νο φωνές. Μ’ αύτές προσπαθούσε νά
πλάσει τό σχήμα τού κάθε πελάτη του.
Τελευταία είχε πουλήσει λαχεία σ’ ένα
ζαχαροπλαστείο. Πελάτης ήταν ό ιδιο
κτήτης. Έντιμος καταστηματάρχης πού
ούτε μία πιθανότητα στις χίλιες δέν μπο
ρούσε νά κινήσει ύποψία γιά τό πρόσωπό
του. «Πιό μπροστά;» ρώτησε ό νεαρός
’Αξιωματικός τής Ύποδιευθύνσεως ’Α
σφαλείας Προαστίων Πρωτευούσης. Τό
γεροντάκι θυμήθηκε: «Στό ψητοπωλείο
τού τάδε». «Ποιος Αγόρασε λαχεία;»
ξαναρώτησε ό 'Αξιωματικός. Τή λιγόλεπτη σιωπή Ακολούθησαν δυό — τρία
όνόματα. «Καί ό Άντώνης», συμπλήρωσε
ό λαχειοπώλης.
"Ετσι άρχισε ή έρευνα. Ένας—ένας
οί ύποπτοι Αποκλείστηκαν. Μόνο ό
Άντώνης, δέν είχε γιά τόν έαυτό του
κάτι πού νά τόν υπεράσπιζε. «Ό νταής
τής γειτονιάς» είπαν οί γειτόνοι. «Μιά
βραδυά μαζί μ’ άλλους δυό μπήκαν σέ
μιά πολυκατοικία καί τάσπασαν όλα.
Καθρέφτες τού Ασανσέρ, τζάμια, πόρ
τες, τά πάντα», είπαν μερικοί άλλοι.
«"Εχει γίνει φόβος καί τρόμος μέ τή μοτοσυκλέττα του», πρόσθεσε μιά μεσόκοπη
κυρία. «"Ενα βράδυ μπήκε στό καφενείο
„ μου κι έπειδή έδωσα κρασί στόν πατέρα
του, μοϋσπασε ό,τι βρήκε μπροστά του,
ποτήρια, μπουκάλια, καρέκλες, τζάμια..»,
συμπλήρωσε ένας καφετζής.
Δέν έμειναν πολλές αμφιβολίες στούς
άντρες τής Χωροφυλακής, πού τό ξη
μέρωμα τής έπομένης τούς βρήκε έξω
άπό τό σπίτι τού Άντώνη Ραγκούση.
Τούς Ακολούθησε δύσκολα. Όμως στά
γραφεία τού Τμήματος Διαρρηκτών—
Κλεπτών — Ληστείας τής Υ.Α.Π.Π. τά
πράγματα δυσκόλεψαν. Ή έρευνα, πού
δλη τήν νύχτα συνεχίζονταν άπό άλλους
άντρες, είχε βγάλει πολλά άπό τό παρελ

θόν τού νεαρού νταή. Προστάτης τών
νυχτερινών Κέντρων κι έκβιαστής. «"Η
μοΰ δίνεις νά πιώ χωρίς λεφτά ή σού
σπάζω τό μαγαζί». Αύτό δέν μπόρεσε νά
τ’ άρνηθεΐ, δπως δέν μπόρεσε ν’ άρνηθεί
λίγο Αργότερα καί τά συνεταιράκια καί
δλο τόν βίο καί τήν πολιτεία του. Κι
άλλη ληστεία, πριν ένα χρόνο, στό πάρκο
τού ’Αμαρουσίου, Αρπαγές τσαντών, κλο
πές, έκβιασμούς καί παρόμοια. Μόνο πού
στήν όμολογία του άντί νά πεί τή λέξη
«μετάνοιωσα», είπε; «Καί τί έγινε;».
Τί, άλήθεια, νάγινε ;

Σ Τ Α Χ Τ Η ΝΑ Γ Ι Ν Ε Ι
Τό έχουμε γράψει έπανειλημμένα, δτι
στό Απέραντο πανεπιστήμιο τής ζωής,
ή Χωροφυλακή φοιτάει καθημερινά.
Κι ίσως είναι ό μοναδικός φοιτητής του,
πού ποτέ δέν σημείωσε έστω μιά Απουσία
άπό κανένα μάθημα. Παντού μπροστά
αυτοί οί άντρες, πούχουν στή στολή
τους περασμένο τό κορδόνι. Παντού
μπροστά. Τό τί βλέπουν τά μάτια τους,
τί άκοΰν τ’ άφτιά τους, δέν λέγεται. Ένας
Απέραντος κόσμος, μέ τά πιό περίεργα,
τά πιό παράξενα, τά πιό Απάνθρωπα
τού κόσμου.
Τά πιό Απάνθρωπα τού κόσμου.... Δέν
είναι ύπερβολή. "Ισως καί νά μή χαρα
κτηρίζει ούτε τό έλάχιστο άπό μερικές
περιπτώσεις, όπου ό άνθρωπος ξεπέφτοντας χαμηλότερα άπό τό ζώο, σπάζει τό
φράγμα τών παληότερων έποχών, πού
ζοΰσε συντροφιά μέ τούς δεινόσαυρους
καί Αφήνει άφωνο τόν καθένα πού παρα
κολουθεί αύτό τό χαμήλωμα. Κι όλες
αυτές είναι σκέψεις, πού γεννιώνται όταν
Αντίκρυ μας ύπάρχουν περιπτώσεις έγκλημάτων δπως αύτό τού Κάτω Χαρβατίου — ’Αττικής.
Ή Κατερίνα Κοντού 26 χρονών είχε
έντεκα χρόνια διαφορά άπό τόν άντρα
της Χρήστο Κοντό. Στά λίγα χρόνια
πού είχαν παντρεμένοι, άπόκτησαν τρία
παιδιά. Χωρίς προϋποθέσεις μιας καλύ
τερης ζωής, χωρίς όνειρα γιά κάτι δια
φορετικό, ζοΰσαν κάπου στό Κάτω
Χαρβάτι — Παλλήνης ’Αττικής, δίπλα
στό χοιροστάσιο τού Δημήτρη Τρουγκάκου, όπου καί δούλευαν. ’Εκεί Ανάμεσα
στις λάσπες τού χοιροστασίου καί μέσα
στή μοναξιά, ξέσπασε ή οικογενειακή
τραγωδία.
Προάγγελος ήταν οί συχνοί καυγάδες,
προστριβές πού μέρα τή μέρα έπαιρναν
δλο καί μεγαλύτερες διαστάσεις. Α πό
τομος ό Χρήστος Κοντός, μέθυσος, άπό
τούς άντρες πού όλα τά θέλουν δικά τους
συγκρούονταν μέ τήν Αντίδραση τής
γυναίκας του, γιά νά δημιουργούν καθη
μερινά σκηνές τρόμου γιά τά παιδιά τους,
πού προσπαθούσαν νά καταλάβουν γιά
ποιό λόγο γίνονταν αύτά τά πράγματα.
Μάταια οί γνωστοί τους, προσπάθησαν
νά βροΰν κάποια λύση συμβιβαστική.
Ό λα έδειχναν πώς μπροστά τους Ανοί
γονταν ένας δρόμος δλο Αβεβαιότητα καί
άσχημο τέρμα. Ένας δρόμος πού κανείς
δέν ήξερε πού όδηγοΰσε. Μέχρι πού
Ανήμερα τού Ευαγγελισμού, στις 25
Μαρτίου, ό Χρήστος Κοντός έξαφανίστηκε. ’Αναστατώθηκαν δλοι οί γνωστοί
,τους καί πιό πολύ τ’ Αφεντικό. «Πού
πήγε;», ρώτησε. «Δέν ξέρω. Πήρε τό
διαβατήριο κι έφυγε μ’ άλλους δυό,
ποϋμοιαζαν γιά χασικλήδες. Νά φύγει

καί νά μή ξαναφανεί. Στάχτη νά γίνει!
Τού φάνηκαν ύποπτα τού άνθρώπου δλα
αύτά, άλλά δέν ήταν βέβαιος γιά τίποτα.
Άρχισαν νά ρωτούν καί οί συγγενείς.
Πού νά πήγε ό Χρήστος, γιατί νάφυγε
έτσι ξαφνικά, ποιοι ήταν οί άλλοι δυό;
«Τό πιοτό έφταιγε — έλεγε ή Κατερίνα—
έκανε άσχημο μεθύσι. Πιανόντάν μέ
παληοπαρέες καί τόν χτυπήσανε άσχημα,
θά τόν μαχαιρώσανε, στά μούτρα ήταν
χτυπημένος άπό μιά μεριά, τού βγάλανε
τό μαχαίρι στήν άλλη κάτι μαύροι, είναι
άσχημος πολύ στό ποτό του, βρίζει,
μετά βγάζει μαχαίρια, πηρούνια παίρνει
καί γι’ αύτό λέω, άϊ αυτός θά τό βρει τό
δίκηο του τώρα — ». Αύτά έλεγε ή Κα
τερίνα, στούς φίλους καί γνωστούς. Καί
στις 30 Μαρτίου, πήγε στό Σταθμό Χω
ροφυλακής Παλλήνης καί δήλωσε τήν
έξαφάνιση.
Λίγο Αργότερα τ’ άδέλφια τού έξαφανισθέντα πήγαν στό Παράρτημα Ασφα
λείας τής Αγίας Παρασκευής καί δήλω
σαν κι αύτά τήν έξαφάνιση τού Αδελφού
τους, δίδοντας ταυτόχρονα καί μιά μικρή
εικόνα τών διαφορών τού Αντρόγυνου.
Ειδοποιήθηκε ή Υποδιεύθυνση ’Ασφα
λείας Προαστίων Πρωτευούσης καί οί
άντρες τού Τμήματος Διώξεως Αδικη
μάτων κατά τής ζωής καί τής ιδιο
κτησίας, πού άνάλαβαν τήν υπόθεση,
έπισκέφθηκαν τό χοιροστάσιο.
Μάταια έψαχναν στή γύρω περιοχή
γιά Αντικείμενα καί ένδείξεις πού θά
έρριχναν λίγο φώς στήν υπόθεση. Τό
σπίτι πού έμενε τό ζεύγος Κοντού ήταν
άδειο, μιά καί λίγες μέρες μετά τις 25
Μαρτίου, ή Κατερίνα Κοντού μετακόμισε
κάπου στό Νέο Κόσμο τής Αθήνας.
Στό χοιροστάσιο, τόσο ό ιδιοκτήτης δσο
καί ένας ύπάλληλος, έπιβεβαίωσαν τις
συζυγικές διαφορές, δπως καί μερικές
άκόμα, άγνωστες μέχρι έκείνη τή στιγμή,
πτυχές τής ζωής τού Κοντού καί τής
γυναίκας του. Τίποτε όμως Απ’ δλα αύτά
δέν μπορούσε νά βοηθήσει τις έρευνες,
πού στάθηκαν μόνο σέ μιά — δυό κηλίδες
αίμα. Αυτές οί κηλίδες, πού βρέθηκαν
στή βάση μιας σιδερένιας σκάλας στό
προαύλιο τού χοιροστάσιου, προβλημά
τιζαν τούς άντρες τής Χωροφυλακής.
Χοιροστάσιο ήταν καί συχνά έσφαζαν
χοιρινά μέ προορισμό τό έμπόριο. Δέν
Αποκλείονταν νάταν αίμα άπό σφαγμένα
χοιρινά, δπως καί δέν Αποκλείονταν καί
νά ήταν αίμα τού Χρήστου Κοντού. Μά
στήν περίπτωση αύτή, πού ό Χρήστος
Κοντός είχε, δηλαδή, δολοφονηθεί, πού
βρίσκονταν τό πτώμα του, ή καί άλλο
αίμα πού Ασφαλώς θά είχε χυθεί.
Μ’ αύτές τις σκέψεις ύποδέχτηκαν στά
γραφεία τους τήν Κατερίνα Κοντού,
δταν ήρθε μετά άπό κλήση τους, γιά μιά
προκαταρκτική έξέταση. Ή Κατερίνα
Κοντού, μέ βλέμμα δλο άπορία καί μ’
Αρκετή θλίψη γιά δσα τής είχαν τύχει,
έξαπέλυσε κατάρες γιά τόν άντρα της,
πού τήν άφησε μέ τρία μικρά παιδιά κι
έφυγε, χωρίς νά σκεφτεϊ τίποτα. Ήταν
μιά πραγματικά Αξιολύπητη γυναίκα,
πού μέσα στήν Απελπισία της έχανε
συχνά τόν ειρμό τής σκέψης της. Γιά τις
κηλίδες αίμα, είπε δτι ήταν άπό χοιρινά
πού έσφαξαν πριν λίγες μέρες, ένώ γιά
τούς δυό άγνωστους πού μαζί τους έφυγε
ό άντρας της — δπως έλεγε στούς φίλους
καί τούς γνωστούς — τό μόνο πού ήξερε
ήταν δτι έμοιαζαν μέ «Αγριάνθρωπους
καί χασικλήδες». Τίποτα,παραπάνω. Ό 
μως ούτε τά λόγια της, ούτε ή δλη στά
ση της, Ικανοποίησαν τούς άντρες τής
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Μέ χαρακτηριστική αδιαφορία και κινική απάθεια ή Κατερίνα Κοντοϋ πε
ριγράφει στις 3Αρχές τον τρόπο πον σκό
τωσε και στη συνέχεια έκαψε και εξαφά
νισε το πτώμα τον άνόρα τ?/ς. "Ενα ειδε
χθές και ψνχρό στην εκτέλεσή τον έ γ 
κλημα απ’ αντά πον σπάνια σνμβαίνονν
στη χώρα μας άποκαλνφθηκε χάρις στις
μεθοδικές και ακούραστες προσπάθειες
των άνδρών τής Ύποδιενθννσεως 3Α σ 
φαλείας Προαστίων Πρωτενονσης.

Ο
Χωροφυλακής, παρ’ όλο ότι άφησαν έλεύθερη τήν Κατερίνα Κοντοϋ, συνέχισαν
τίς έρευνες.
Τό χοιροστάσιο τοϋ Δημήτρη Τρουγκάκου στό Κάτω Χαρβάτι—Παλλήνης,
ψάχτηκε έκατοστό μέ έκατοστό. Τό μόνο
πού έμενε ανέπαφο ήταν ό βόθρος, πού
γι’ αυτούς δέν έπρεπε ν’ άποτελεΐ έξαίρεση. "Ετσι άνοίχτηκε τό τεράστιο πη
γάδι μέ τις άναθυμιάσεις καί τις άκαθαρσίες. ’Αρκετά ψηλά στήν έπιφάνεια
βρέθηκε ένα μεγάλο κομμάτι κόκκαλο.
’Από τΐ ήταν;
Μέσα στήν άβάσταχτη δυσοσμία των
άναθυμιάσεων τοϋ βόθρου, οί σκέψεις
καί οί υπολογισμοί έστησαν ένα βασανι
στικό χορό στό μυαλό των άντρων τής
Χωροφυλακής. Κάλεσαν τόν ’Ιατροδι
καστή. «’Ανθρώπινο είναι» άποφάνθηκε μετά άπό προσεχτική μελέτη. ’Ε
κείνη τή στιγμή έπεσε τό πρώτο φώς
σ’ όλη τήν'πορεία τής έρευνας. Τώρα
ήξεραν ποϋ θά έβρισκαν περισσότερα
στοιχεία γιά νά διαλευκάνουν τό έγκλη
μα. Γιατί ήταν σίγουροι πώς ή έξαφάνιση τοϋ Χρήστου Κοντοϋ έκρυβε πί
σω της ένα στυγερό, ένα άποτρόπαιο έγ
κλημα.
Τό άλλο πρωί, ένα μεγάλο βυτιοφόρο
σταματούσε δίπλα άπό τό τεράστιο βό
θρο. Γύρω του ήταν μαζεμένοι, άποφασισμένοι νά άποδείξουν τό δίκαιο των σκέψεών τους, οί άντρες τής'Υποδ]νσεως’Ασφαλ.Προαστίων Πρωτ]σης. Καί κάτω άπό
μιά κορυφωμένη άγωνία, άρχισε ή έκκένωση τοϋ βόθρου, πού όσο προχωρού
σε, τόσο μεγάλωνε τήν υπερέντασή τους.
Οί ώρες κυλούσαν άργά καί κόντευε
νά μεσημεριάσει, όταν μέσα άπό τίς
λογής—λογής άκαθαρσίες, πετάχτηκε μιά
νάϋλον σακκοϋλα. Τί νά έκρυβε άραγε;
Άνοίχτηκε γρήγορα—γρήγορα. Ματω
μένα παληά ροΰχα καί τρίχες, σκορπί
στηκαν στό έδαφος. «Είναι τοϋ Χρήστου
Κοντοϋ», δήλωσε κατηγορηματικά ό Δημήτρης Τρουγκάκος, ένώ τήν ίδια στιγμή
τρεις άντρες τής Ύποδιευθύνσεως ’Ασφα
λείας Προαστίων Πρωτευούσης, άναχωροϋσαν γιά τό Νέο Κόσμο τής ’Αθήνας.
Ή Κατερίνα Κοντοϋ, μέ έκδηλη άπορία άντιμετώπισε τήν δεύτερη άνάκριση.
Μά πώς ήταν δυνατόν νά πιστεύουν ότι
αύτή έκανε ένα τόσο σκληρό, τόσο
άπάνθρωπο έγκλημα; Γιά τή σακκοϋλα
πού βρέθηκε, ή δικαιολογία ήταν απλή
καί πειστική. Άπό αίμα χοιρινών εί
χαν λερωθεί πολύ τά ρούχα τοϋ άντρα
της, πρίν άρκετό καιρό καί τά πέταξε στό
βόθρο. Γιά τό κόκκαλο, δέν ήξερε τί
ποτα. Ήξερε όμως ότι όλα τά κόκκαλα...
μοιάζουν μεταξύ τους, άρα καί αυτό
ήταν κόκκαλο...χοιρινού.
Ή άνάκριση βάσταξε ώρες. Ή Κατε
ρίνα ψύχραιμη καί άκλόνητη, άντιμετώ-
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πιζε όλες τις έρωτήσεις μέ μιά φυσικό
τητα άδιάψευστη. Μέχρι πού λίγο πριν
τό μεσημέρι τής έπομένης έσπασε. «Στάχ
τη νά γίνει έπρεπε, στάχτη τόν έκανα».
Ή συνέχεια υπήρξε άποκαλυπτική. Στις
25 Μαρτίου τό άπόγευμα, κατά τις 7,
μετά ένα νέο καυγά ό Χρήστος Κοντός,
άρχισε νά τήν άπειλεΐ ότι θά τήν σκότωνε.
'Η Κατερίνα δέν μίλησε. ’Από τό προαύ
λιο τού χοιροστασίου, πήρε ένα χοντρό
σιδηροσωλήνα, 65 πόντους μήκος καί
κρύφτηκε πίσω άπό τήν πόρτα τού σπι
τιού, όπου προηγουμένως είχε μπει ό
άντρας της καί κεΐ περίμενε μέχρι πού
βγήκε καί άρχισε νά κατεβαίνει τά σκα
λοπάτια τής σκάλας πού όδηγεί στό
προαύλιο. Δυό χτυπήματα στό κεφάλι
ήταν άρκετά νά ιόν κυλήσουν στό έδα
φος. ’Ακολούθησαν άλλά τέσσερα κτυ
πήματα, ώσπου βεβαιώθηκε ότι ό άντρας
ήταν πιά νεκρός. Προσπάθηκε νά τόν σύ
ρει άπό τά μαλλιά, άλλά δέν μπόρεσε
καί δένοντάς τον άπό τις μασχάλες τόν
έσυρε μέχρι τό τόπο πού έκαιγε τά σκου
πίδια. Στή συνέχεια μ’ ένα δοχείο βενζί
νη, πότισε τό πτώμα καί άναψε φωτιά.
Μετά σκούπισε τά αίματα καί τά
ρούχα τάβαλε στή νάΰλον σακκούλα πού
βρέθηκε πεταγμένη στό βόθρο. Τό πτώμα
όμως δέν είχε καεί έντελώς. Έρριξε κι
άλλη βενζίνη άφοΰ τό σκέπασε μέ ξύλα
καί ξανάβαλε φωτιά. Τό μόνο πού άπόμειναν πλέον ήταν ένα κόκκαλο τού πο
διού. Τό πέταξε κι αύτό στό βόθρο, έξαφανίζοντας έτσι κάθε ίχνος άπό τόν άν
θρωπο πού λέγονταν Χρήστος Κοντός
καί ήταν ό άντρας της γιά πολλά χρόνια.
Τώρα ή Κατερίνα Κοντού περιμένει
τήν ώρα πού θ’ άντιμετωπίσει τή δικαιο
σύνη καί τούς δικαστές πού σίγουρα
θ’ άναρρωτηθοΰν άν ύπάρχει άνθρώπινος
νόμος πού μπορεί νά κρίνει άπάνθρωπες
πράξεις....

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

άντρες τής Χωροφυλακής καί πάλι δέν
πείθονταν. Αύτό τό έλάττωμα τής δυσπι
στίας, έχει άλλωστε πολλές φορές άποδειχθεΐ προτέρημα γιά τούς ’Αστυνομι
κούς. Ρωτήθηκαν γιά τό τόπο κατοικίας
τους καί γιά πρόσωπα πού συναναστρέ
φονταν. Τό όνομα τού Γιάννη Τζόβα,
κατοίκου ’Αθηνών, Άριστόφρονος 11,
ήρθε στήν έπιφάνεια καί γρήγορα — γρή
γορα τό σήμα έφυγε άπό τό Διδυμότειχο,
μέ όλα τά γενικά στοιχεία γιά τήν Υπο
διεύθυνση ’Ασφαλείας Προαστίων Πρωτευούσης, όπου οί άντρες τού Τμήματος
Διώξεως Ναρκωτικών, μετά άπό λίγο
άπαντοΰσαν ότι: Ή Μαρία Βούλτσου
συζεΐ μέ τόν Γιάννη Τσόβα καί ή Σω
τηρία Κώστα, μέ τόν Βασίλη Φράγκο,
πού καί οί δυό διώκονται ώς φυγόπονοι
γιά παληότερες καταδίκες γιά άδικήματα
όπλοφορίας, σωματικών βλαβών, λιπο
ταξίας κ.ά. ’Επίσης, ότι τό πρώτο ζευγάρι
είχε λαθρεμπορικές σχέσεις ναρκωτικών
μέ μιά Έλέν Μιχαλτσί, Γαλλίδα.
Μετά άπό αΰτές τις πληροφορίες, οί
άρνήσεις άρχισαν νά ύποχωροΰν. Κάτω
άπό τό βάρος τών ιδιαίτερων πτυχών τής
ζωής τους οί δυό γυναίκες, άποκάλυψαν,
ότι πραγματικά αΰτές μετέφεραν τά 14
κιλά χασίς καί τά 300 γραμμάρια ήρωΐνη,
πού τούς τά παράδωσε στή Τουρκία ή
Έλέν Μιχαλτσί, γιά νά τά παραδώσουν
στόν Γιάννη Τζόβα.
Σ’ αύτό τό κύκλωμα τού λαθρεμπορίου
τών ναρκωτικών, άποτελοΰσαν τό συν
δετικό κρίκο καί τούς μεταφορείς τής
σπείρας, πιστεύοντας ότι δύσκολα δυό
όμορφες γυναίκες μπορούν νά κινήσουν
τις υποψίες τών ’Αρχών.
Όμως οί ένέργειες τής Χωροφυλακής
δέν σταματούν. Μετά τήν ένημέρωση
γιά τήν όλη έξέλιξη τής Ανακρίσεως οί
άντρες τού Τμήματος Διώξεως Ναρκωτι
κών τής Υ.Α.Π.Π., ξεκινούν γιά τό δια
μέρισμα τής όδοΰ Άριστόφρωνος 11.
Ή έφοδος βρίσκει έκπληκτους μέσα
στό διαμέρισμα τρεις φίλους. Τό Γιάννη
Τζόβα, τόν Βασίλη Φράγκο καί τό Στάθη
Γαζή. ’Εκτός άπό τά ναρκωτικά, πού
βρέθηκαν, βρέθηκε κι ένα περίστροφο
μέ 5 σφαίρες καί μιά ταύτότητα στό όνο
μα Παναγιώτη Ζακόπουλου, μέ τήν όποια
καί κυκλοφορούσε ό Γιάννης Τζόβας.
Λίγη ώρα Αργότερα συλλαμβάνονταν
μέσα στό αΰτοκίνητό του καί ό έκτος
τής σπείρας, ό Γιώργης ’Ασημηνάκης,
πού πάνω του οί άντρες τής Χωροφυλα
κής δέν δυσκολεύτηκαν νά βρούν καί
ένα μεγάλο μαχαίρι.
"Ετσι μέ τήν έπιτυχία αύτή τής Χωρο
φυλακής, πού ξεκίνησε άπό τήν άξιέπαινη παρατηρητικότητα τού Τελωνιακοΰ, όχι μόνο δέν θά φτάσουν στήν κατα
νάλωση τά 14 κιλά χασίς καί τά 300
γραμμάρια ήρωΐνη, άλλά καί ή έξαμελής
σπείρα θά τεθεί γιά πολύ καιρό «έκτος
μάχης».

Στις 11 Μαΐου τό πρωί, ή άμαξοστοιχία
άπό τήν Τουρκία έφτανε στά έλληνικά
σύνορα μέσω Πυθίου. Ό ύπάλληλος
τού Τελωνείου, πού μπήκε γιά τόν συ
νηθισμένο έλεγχο, ζήτησε άπό τις δυό
κοπέλλες πού κάθονταν μονάχες τους
στό «κουπέ», νά σηκωθούν γιά νά ψάξει
τά καθίσματα· χωρίς άντιρρήσεις αΰτές,
ύπάκουσαν. Λίγα λεπτά Αργότερα έκ
πληκτες είδαν τόν υπάλληλο τού Τελω
νείου, νά άνασΰρει άπό τό βάθος τού κα
θίσματος δυό σακκοΰλες μεγάλες. «Τί
είναι αύτό», ρώτησε ό Τελωηακός. «Δέν
ξέρουμε, δέν είναι δικό μας» άπάντησαν
οί δυό νεαρές γυναίκες. Ό Τελωνιακός
άνοιξε τις σακκοΰλες καί χωρίς δισταγμό
άπάντησε, «χασίς». Στις πρώτες του έρωτήσεις, οί δυό γυναίκες άπάντησαν άρνητικά. Δέν ήξεραν τίποτα, ούτε είχαν ιδέα
ΔΙΑΡΡΗΚΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
πώς βρέθηκαν οί σακκοΰλες μέ τό χασίς
κάτω άπό τά καθίσματά τους. Αυτά όμως
δέν ήταν άρκετά γιά τόν ύπάλληλο τού
Φόβος καί τρόμος έχουν γίνει γιά τούς
Τελωνείου, πού τις όδήγησε στό Τμήμα ιδιοκτήτες τών αύτοκινήτων οί μικρο’Ασφαλείας Διδυμοτείχου.
διαρρήκτες, πού σάν ποντικοί μπαίνουν
Οί άντρες τού Τμήματος, πού άρχισαν τήν νύχτα στά παρκαρισμένα αύτοκίνητα
άμέσως τήν άνάκριση, βρέθηκαν μπρο καί ξυλώνουν ό,τι βρίσκουν εύκολο.
στά σ’ ένα άπροσπέλαστο τείχος άπό Μερικές φορές ούτε κι αύτά τά συστήμα
άρνητικές άπαντήσεις. Ή Μαρία Βούλ- τα άσφαλείας δέν τούς σταματούν. Καί
τσου καί ή Σωτηρία Κώστα, άρνοΰνταν - δέν είναι λίγοι αύτοί πού τό πρωί σάν
τά πάντα. Μιά άρνηση πού κράτησε πε πηγαίνουν νά μποΰν στό αΰτοκίνητό
ρισσότερο άπό δέκα ώρες. Όμως οί τους, βλέπουν νά λείπουν — άν δέν λεί

πει τό ίδιο— μαγνητόφωνο, φωτογραφι
κές μηχανές, κασσέτες καί ό,τι άλλο φο
ρητό ύπάρχει. Τά κρούσματα είναι καθη
μερινά, όπως καί καθημερινές καί άλλεπάλληλες είναι καί οί έξαρθρώσεις
πολλών σπειρών πού λυμαίνονται τ’
αύτοκίνητα. Όμως τό κακό δέν σταμα
τάει. Ό χ ι γιατί ή ’Αστυνομία δέν μπο
ρεί νά τό σταματήσει, άλλά γιατί τό εύ
κολο κέρδος γοητεύει πολλούς καί
μάλιστα τής νεαράς ήλικίας. Δύσκολα
συναντάει κανείς διαρρήκτη αύτοκινήτων μεγαλύτερο άπό 25 χρονών. Ίσως
γιατί στήν ήλικία αύτή, οί πρώην άνήλικοι διαρρήκτες καί μικροκακοποιοί..
ώριμάζουν καί κυνηγούν μεγάλες δου
λειές. Έτσι ή σπείρα πού έξαρθρώθηκε
πρόσφατα, άποτελοΰνταν άπό έξη νεα
ρούς ήλικίας 18—23 χρονών, μέ άρχηγό
τόν δεκαοχτάχρονο Γιώργο Προύσαλη,
άπό τά Γλυκά Νερά — ’Αττικής. Οί τέσ
σερις άπό τούς έξη, είχαν πίσω τους ένα
φορτωμένο μέ παληές καταδίκες γιά κλο
πές, παρελθόν.
Κάπου στά Προάστια τής ’Αθήνας,
στις 15 Μαΐου, Α Γιώργος Προύσαλης
έπεσε στά χέρια τών άντρών τής Ύποδιευθύνσεως ’Ασφαλείας Προαστίων Πρωτευούσης. Ψύχραιμα δικαιολογήθηκε γιά
τό ότι δέν είχε δίπλωμα — αύτή ήταν ή
πρώτη κατηγορία — καί παρ’ όλα αυτά
όδηγοΰσε. Τό αύτοκίνητο δέν ήταν δικό
του, άλλά τού Παναγιώτη Σακέλιου, πού
τού τόχε παραχωρήσει. Ή έρευνα πού
άκολούθησε, στ’ αύτοκίνητο, Αποκάλυψε
ένα πλήθος διαρρηκτικών έργαλείων.
Ή δικαιολογία, ότι τά ήθελε γιά διάφο
ρες έπισκευές δέν έγινε πιστευτή άπό τούς
άντρες τού Τμήματος Διαρρηκτών, πού
συνέχισαν τις.... ένοχλητικές έρωτήσεις.
Ή έρευνα συνεχίστηκε στό σπίτι του,
όπου βρέθηκε ένα πλήθος άπό μαγνητό
φωνα, κασσέτες κ.ά. μικροαντικείμενα,
πού τήν παρουσία τους δέν μπορούσε
πλέον νά δικαιολογήσει ό Γιώργος Πρού
σαλης.
Έτσι ήρθε ή όμολογία. Μιά όμολογία
γεμάτη δράση. Τοΰλάχιστον 10 έξοχικές
κατοικίες, 20 αύτοκίνητα, μιά μάνδρα
αύτοκινήτων καί ένα Ιδιωτικό έκπαιδευτήριο, έπεσαν θύματα τού Προύσαλη
καί τής παρέας του, πού τό κέρδος τους
ήταν Αρκετά μεγάλο. Μόνο άπό τό ιδιω
τικό έκπαιδευτήριο τής Φλώρας Μακρή
στήν Αγία Παρασκευή ’Αττικής είχαν
κλέψει άντικείμενα άξίας 20.000 δραχμών.
Έτσι μπήκε ένα τέλος στή δραστηριό
τητα τής σπείρας, πού άς έλπίσουμε νά
μήν είναι προσωρινό.

35 ΒΟΜΒΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Υπάρχουν πολλοί τρόποι γιά νά έξωτερικεύσει κανείς τις ιδέες του καί νά
έκφράσει τόν έσωτερικό του κόσμο. Κι
όπως είπε, πρόσφατα, στό ’Αστυνομικό
Συνέδριο τού Λονδίνου, ό Επιθεωρητής
τής Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας τού
Λονδίνου, Σέρ Νταίηβιντ Μάκ Νή, τώρα
τελευταία όλο καί περισσότεροι έξωτερικεύουν τις ιδέες του, μέ πράξεις βίας.
Βέβαια κανείς δέν μπορεί νά ΰποστηρίξει
ότι αύτό είναι θέμα μόδας, γιατί μόδα
δέν είναι νά παίζει κανείς μέ τή ζωή τών
συνανθρώπων του, όπως στις περιπτώ
σεις τών άναρχικών μέ τις βόμβες. Είναι
περισσότερο θέμα ψυχικής δηλητηριάσεως άπό ίδέες πού βρίσκουν πρόσφορο
έδαφος σέ άτομα πού δέν έμαθαν ποτέ νά
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Oi νεαροί αναρχικοί και τα σύνεργα μέ τα όποια ήθελαν νά αλλάξουν την κοινωνία.
Είναι αλήθεια νά θλίβεται κανείς για τον ανάποδο τρόπο σκέφεως καί την μανία τής
καταστροφής αυτών τών νέων πού θά μπορούσαν νά είναι οί οριστείς τής κοινωνικής
προόδου.

σέβονται τό δικαίωμα τών άνθρώπων νά
ζήσουν κι ίσως μέ άντιλήψεις παρεξηγημένης έλευθερίας. "Ετσι συχνά γύρω
μας άκοϋμε τό δαιμονισμένο κρότο πού
σκορπούν οί έκρήξεις αύτοσχέδιων βομ
βών πού τοποθετούν άναρχικοί, όπως
τό ίδιο συχνά βλέπουμε τή φωτιά πού
προκαλοΰν έκρήξεις βομβών «Μολότωφ».
Κι άν στόν τόπο τών έκρήξεων τυχαίνει
έκείνη τή στιγμή νά κυκλοφορούν άτομα,
τότε μετρούμε καί θύματα. Τά όνάματα
τών τραυματιών γεμίζουν τις στήλες τών
έφημερίδων καί ή φρίκη σκεπάζει τό πρό
σωπο τού φιλήσυχου κοινωνικού συνό
λου.
Οί άναρχικοί συχνά χρησιμοποιούν
αυτή τή δύναμη έναντίον τών ’Αστυνομι
κών δυνάμεων σέ περιπτώσεις πού αύτές

έπεμβαίνουν σέ διάφορες συγκεντρώσεις
γιά νά διατηρήσουν τήν τάξη καί νά προ
λάβουν τά τυχόν έκτροπα πού μπορεί
νά παρουσιαστούν.
Πρόσφατα μάλιστα, στήν 'Αγία Βαρ
βάρα ’Αττικής, όπου δυνάμεις τής Χω
ροφυλακής προσπάθησαν νά ματαιώσουν
παράνομη διαδήλωση γιά συμπαράσταση
ένός μαθητή άπεργοΰ, δέχτηκαν έπίθεση.
άναρχικών μέ βόμβες Μολότωφ. 35 μπου
κάλια μέ βενζίνη καί άλλες εύφλεκτες ύ
λες, έπεσαν έναντίον τών τεθωρακισμέ
νων αύτοκινήτων τής Χωροφυλακής, καί
τών αύτοκινήτων τού Πυροσβεστικού
Σώματος, καθώς καί σέ οδοφράγματα πού
είχαν στήσει οί διαδηλωτές. Οί φωτιές
γέμισαν τούς δρόμους τής 'Αγίας Βαρβά
ρας, σκορπίζοντας τόν πανικό στούς κα-

τοίκους. Οί άντρες τής Χωροφυλακής,
βρέθηκαν άντιμέτωποι μέ μιά άκόμα
προσχεδιασμένη έπίθεση τών άναρχικών
πού «πιστεύω» τους είναι τό «τίποτα»
καί ή «άναρχία», όπως δηλώνουν γρά
φοντας τις νύχτες συνθήματα στούς τοί
χους. Καί είναι γεγονός τό ότι δέν πι
στεύουν πουθενά, παρά μόνο στή φρίκη
πού σκορπούν τά άποτρόπαια έργα τους.
Ή Υποδιεύθυνση ’Ασφαλείας Προ
αστίων Πρωτευούσης, άρχισε άπό τήν
πρώτη κιόλας στιγμή τις έρευνες. Οί
άντρες της άψηφώντας κάθε ταλαιπωρία,
εξέτασαν όλες τις ένδείξεις, πέρασαν
άρκετά εικοσιτετράωρα παρακολουθών
τας πρόσωπα πού μπορούσαν νά προκαλέσουν έστω καί μιά ύπόνοια, μέχρι πού
έφτασαν κάπου στόν Πειραιά.
Στένεψε ή παρακολούθηση καί μέ
έφοδο, στις οδούς Βούλγαρη 165 καί Γε
νναδίου 21, άποκάλυψαν δυό γιάφκες,
δυό ορμητήρια άδίστακτων βομβιστών!
Ηταν μιά σημαντική έπιτυχία τους,
μιά έπιτυχία πού άποκάλυπτε ένα πα
ράνομο μηχανισμό στρεφόμενο κατά
τής κοινωνικής ειρήνης καί τής άσφάλειας τού Κράτους. Καί μέσα σ’ αύτές
τις γιάφκες βρέθηκαν όλα όσα χρησιμο
ποιούσαν οί άναρχικοί γιά τήν ύπονόμευση τής Δημοκρατίας. Άφίσσες μέ
τά μηδενιστικά καί ύπάνθρωπα συνθή
ματα, δοχεία βενζίνης, όρυκτέλαιου,
στουπιά, χωνιά, μπουκάλια κενά, άντιασφυξιογόνιρς μάσκα, μεγάλα μαντήλια
γιά νά καλύπτουν τό πρόσωπο, περούκες,
ψεύτικα μουστάκια, σπρέϊτ γιά νά γρά
φουν συνθήματα στούς τοίχους, σουγιάς,
μαρκαδόροι καί έντυπο ύλικό μέ κείμενα
πού έκφράζουν ξεκάθαρα τό άντιπιστεύω
τών άναρχικών. "Ενας ολόκληρος παρά
νομος μηχανισμός στημένος στά θεμέλια
τής Δημοκρατίας μέ πρόθεση νά τήν ανα
τινάξει. Καί οί δράστες.. Οί δράστες
άντιμετώπισαν τό φακό τής έπικαιρότητας μέ χαμόγελο, σάν νά μήν είχε συμβεϊ
τίποτα. Βέβαια σέ λίγο καιρό οί Κυριά
κος Βασιλειάδης, Κυριάκος Μοίρας,
Χρηστός Πανταζής, Φώτης Δανάτος,
Γιώργος Ταπούτης, ’Ελευθέριος Σαρτζετάκης, όλοι άπό 17 μέχρι 21 χρονών,
έκτος τού πρώτου, πού είναι 27, πού θ’
άντιμετωπίσουν τή δικαιοσύνη, θά μι
λήσουν καί θά έπικαλεστοΰν μηνύματα
τής έποχής, κοινωνικά συμφέροντα κ.ά.
Καί μέσα σ’ όλα πού θά έπικαλεσθοΰν,
ίσως μιλήσουν καί γι’ ανθρώπινα δικαιώ
ματα. "Ομως θάχουν ξεχάσει ότι αύτά
τά δικαιώματα οί ίδιοι τά καταπάτησαν
μέ τόν πιό άπάνθρωπο τρόπο, σκορπών
τας τή φρίκη καί τή φωτιά, σκορπώντας
έναν πιθανό θάνατο σέ συνανθρώπους
τους. Μά ή βία ποτέ δέν φέρνει τήν ειρή
νη, ποτέ δέν προασπίζεται τόν άνθρωπο.
Τό μόνο πού προκαλεϊ είναι άηδία....
"Οσο γιά τις βόμβες πού έρριξαν ή
άνάκριση άποκάλυψε ότι τις είχαν έτοιμάσει άπό καιρό, γιά νά τις χρησιμο
ποιήσουν στις συγκεντρώσεις γιά τόν
έορτασμό τής Πρωτομαγιάς, πού όμως
δέν τις χρησιμοποίησαν. Αυτό όμως δέν
σήμαινε ότι έπρεπε νά πάνε χαμένες.
Θάβρισκαν τό στόχο τους, πού λίγο
άργότερα ήταν οί άστυνομικές δυνάμεις,
στις διαδηλώσεις τής 'Αγίας Βαρβάρας
’Αττικής.

Ό

Ρεπόρτερ
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Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗ Σ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ

TRAFFIPHOT
Μια ήλεκτρονική μηχανή πού καταγράφει
τούς παραβάτες τού έρυθρού σήματος.
Η ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ τοϋ έρυθροϋ σήματος
των φωτεινών σηματοδοτών, πού παρατηρεΐται συχνά τόσο στους ελληνικούς,
όσο καί στούς ξένους δρόμους, άποτελεϊ
μιά άπό τις πιό έπικίνδυνες παραβάσεις
των οδηγών, πού προκαλεϊ κυκλοφοριακά προβλήματα καί πολλές φορές
άτυχήματα μέ τραγικά άποτελέσματα.
Στή χώρα μας, όπως προκύπτει άπό
τήν "Εκθεση Πεπραγμένων τοϋ Σώματος,
μόνο στήν έδαφική αρμοδιότητα τής
Χωροφυλακής, τό 1976 σημειώθηκαν
22.725 παραβάσεις σηματοδοτών ή ση
μάτων τροχονόμου καί τό 1977, 24.395
παραβάσεις. Επίσης . τό 1976 έγιναν
1.373 τροχαία άτυχήματα, πού είχαν αι
τία παραβάσεις τών σημάνσεων καί άλλα
2.016 άτυχήματα, γιά τήν ίδια αιτία τό
1977. "Ενα μεγάλο μέρος αυτών τών ατυ
χημάτων, οφείλεται στήν παραβίαση
τοϋ έρυθροϋ σήματος.
"Ομως μ’ ένα πρόσφατο τεχνολογικό
έπίτευγματήςΤΚΑΓΕΙΡΑΧ-νΕΗΤΙΤΙΕΒ,
πού έδρεύει στό Ντύσσεντολφ τής Δυτι
κής Γερμανίας, δίνεται στις Υπηρεσίες
τής Τροχαίας ή δυνατότητα νά προλά
βουν κάθε παρόμοια παράβαση καί νά
καταπολεμήσουν άποτελεσματικά τις πα
ραβάσεις τών ερυθρών σηματοδοτών. Ή
έφαρμογή τοϋ TRAFFIPHOT, έτσι όνομάζεται τό νέο τεχνολογικό έπίτευγμα
τής TRAFFIPAX, είναι σίγουρο ότι θά
λύσει πολλά κυκλοφοριακά προβλήματα
καί θά είναι ένα θετικό βήμα στις προ
σπάθειες γιά τήν πρόληψη τών τροχαίων
άτυχημάτων. Οί οδηγοί πού γνωρίζουν
ότι στή διασταύρωση πού πλησιάζουν
ΰπάρχει αυτή ή συσκευή, δέν θά έπιχειρήσουν ποτέ νά παραβιάσουν τό έρυθρό
σήμα τοϋ σηματοδότη μιά καί θά ξέρουν
ότι γι’ αυτό τό τόλμημα θά επακολου
θήσουν οΐ συνέπειες τοϋ νόμου.
Τό TRAFFIPHOT είναι μιά ήλεκτρο
νική συσκευή — φωτογραφική μηχανή,
πού τοποθετείται λίγα μέτρα πριν τόν
φωτεινό σηματοδότη έτσι ώστε νά
«κοιτάζει» πρός τή διασταύρωση. Έ χει
δυνατότητα νά «βλέπει καί ν’ άποτυπώνει
ένα μεγάλο μέρος τής διασταυρώσεως
μέ άρκετό βάθος καί χαρακτηριστική
ευαισθησία στήν άποτύπωση λεπτομε
ρειών. Τίθεται σέ λειτουργία αύτόματα,
τή στιγμή πού άνάβει τό έρυθρό φώς τοϋ
σηματοδότη καί έπιχειρεΐται ή παρα-’
βιάση άπό διερχόμενο αύτοκίνητο. Έτσι
μέσα στό φίλμ, άποτυπώνεται καθαρό

ή διασταύρωση, τό έρυθρό φώς, τό αύ
τοκίνητο πού έπιχειρεί τήν παραβία
σή του, ό άριθμός τοϋ αύτοκινήτου, καθώς
καί ή ώρα κατά τήν οποία έγινε ή πα
ραβίαση. Μέσα σέ 1,1 δευτερόλεπτο ή
φωτογραφία μέ όλα τά στοιχεία τής παραβιάσεως είναι έτοιμη, γιά ν’ άποτελέσει
ένα αδιάψευστο στοιχείο κατά τοϋ παρα
βάτη στό δικαστήριο.
Ή συσκευή αύτή, πού έφοδιάζεται
μέ ειδική θήκη γιά 1.200 συνεχόμενες
φωτογραφήσεις, άποτελεϊ τήν τελευταία
λέξη τής τεχνολογίας καί βασίζεται
άποκλειστικά σέ ήλεκτρονικά συστήματα
μέ μεγάλες δυνατότητες, όπως, ένδείξεις
ένός δεκάτου τοϋ δευτερολέπτου, χρησι
μοποίηση όποιουδήποτε άρνητικοϋ φίλμ,
αυτόματη λειτουργία χωρίς τήν παρουσία
τροχονόμου, ρύθμιση τών φακών καί
τών διαφραγμάτων τής φωτογραφικής
μηχανής αύτόματα, άνάλογα μέ τις συν
θήκες φωτισμοϋ καί ταχύτητας τοϋ αυ
τοκινήτου, χρησιμοποίηση «φλάς» σέ
περιπτώσεις μή έπαρκοϋς φωτισμοϋ,
όπως π.χ. κατά τή διάρκεια τής νύχτας
ή άργά τό άπόγευμα κ.λ.π.
Αύτές οί άπεριόριστες δυνατότητες
τοϋ TRAFFIPHOT, δίνουν τήν δυνα
τότητα τοϋ απόλυτου έλέγχου τών δια
σταυρώσεων καί έξασφαλίζουν μιά κατη
γορία χωρίς άμφισβητήσεις γιά κάθε
παραβάτη. Παράλληλα χαρίζουν καί έξα
σφαλίζουν άσφαλή κυκλοφορία γιά κάθε
κινούμενο σέ διασταύρωση αύτοκίνητο.
Είναι άρκετά δύσκολο καί σημαντικός
άνασταλτικός παράγοντας, γιά τόν οδη
γό πού έχει πρόθεση νά παραβιάσει τό
έρυθρό σήμα, όταν αυτός γνωρίζει ότι
πίσω του υπάρχει μιά τέτοια φωτογραφι
κή συσκευή, πού θ’ άποτυπώσει μ’ άκρίβεια καί λεπτομέρεια τό τόλμημά του,
γεγονός πού μέ κανένα τρόπο δέν θά
μπορέσει νά άμφισβητήσει άργότερα.
Στις φωτογραφίες, πού μας έστειλε ή
TRAFFIPAX — VERTRIEB, άπό τό
Ντύσσεντολφ τής Δυτικής Γερμανίας,
βλέπουμε τή συσκευή TRAFFIPHOT(l),
τό αύτοκίνητο πού επιχειρεί νά παραβιά
σει τό έρυθρό σήμα τοϋ σηματοδότη (2),
μέ ευδιάκριτο τόν άριθμό κυκλοφορίας
καί τό φωτεινό σήμα, καθώς καί τήν
ώρα τής παραβάσεως, καί τό ίδιο αύτο
κίνητο (3) πού ήδη έχει παραβιάσει τό
σήμα καί βρίσκεται άκριβώς στό Κέντρο
τής διασταυρώσεως. Ποιος λοιπόν μπο
ρεί νά διαψεύσει τή 2η καί 3η φωτογρα
φία ;
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■

ειδήσεις · σχόλια · επικαιροτητες
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΠΜΑΤΙΚΟΝ

Τ αξίαρχοι προα χθέντες στό βαθμό
τοϋ ‘Υ ποστρατήγου :

Μετά άπό τις τακτικές έτήσιες κρί
σεις των Αξιωματικών πού έγιναν τον
περασμένο μήνα, έπραγματοποιήθηκαν το
ποθετήσεις καί μεταθέσεις των κάτωθι
Άνωτάτων καί Άνωτέρων ’Αξιωματικών
τοϋ Σώματος:

Σ υντα γμ α τά ρ χες προα χθ έντες
βαθμό τοϋ Τ αξιάρχου :

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΙ
ΜΑΝΩΆΑΚΟΣ Γεώργιος, Α' Ύπαρχηγός Χωροφυλακής.
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ’Ιωάννης, Β' Ύ παρχηγός Χωροφυλακής.
ΣΜΑΡΙ ΑΝ ΑΚΗΣ Κων]νος, Ε πιθεω 
ρητής Α' Έπιθεωρήσεως Χωροφυλακής.
ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ Χρήστος, Ε πιθεω 
ρητής Β' Έπιθεωρήσεως Χωροφυλακής.
ΚΟΥΡΒΑΣ ’Ιωάννης, ’Επιθεωρητής
Γ' Έπιθεωρήσεως Χωροφυλακής.

ΤΑΞΙΑΡΧΟ I
Π Υ ΡΠ ΙΛ Η Σ Σπυρίδων στήν ΥΠ.Ε.Α.,
ώς βοηθός άναπλ. ’Αρχηγού ΥΠ.Ε.Α.
ΔΟΥΚΑΣ Δημήτριος στο Αρχηγείο,
ώς Διευθυντής Διευθύνσεως Όργανώσεως.
ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ Δημήτριος στο ’Αρχη
γείο, ώς Δ]ντής Δ]νσεως Άστυν.-’Ασφα
λείας.
ΦΤΕΡΝ ΙΑ ΤΗ Σ Σπυρίδων στή Σ.Α.Χ.
’Αθηνών, ώς Διοικητής.
ΣΠ ΕΝΤΖΑ Σ Θεοχάρης στή Δ.Α.Π.
Πρωτ]σης, ώς Διευθυντής.
Τ Ε ΡΖ Η Σ Φιλοποίμην στή Δ.Α. Θεσ
σαλονίκης, ώς Διευθυντής.
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Βασίλειος, ’Ανώ
τερος Δ]τής Χωρ]κής Κεντρ. Μακεδονίας.
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ Κων]νος, στή Σ.Ο.Χ.
’Αθηνών, ώς Διοικητής.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ’Αριστόδημος, ’Α
νώτερος Δ]τής Χωρ]κής Πελοποννήσου.
ΛΕΧΟΥΡΙΤΗΣ ’Ανδρέας, Άνώτερο.ς
Δ]τής Χωρ]κής Πειραιώς—Νήσων.
ΜΑΝΤΗΣ Γεώργιος, ’Ανώτερος Δ]τής
Χωρ]κής Θράκης.
ΤΣΕΡΕΜ ΕΓΚΛΗΣ Δημήτριος, ’Ανώ
τερος Δ]τής Χωρ]κής Δυτικής Ελλάδος.
ΧΑΤΖΗ ΓΟΥΛΑΣ Εύάγγελος, ’Ανώ
τερος Δ]τής Χωρ]κής ’Ηπείρου.
ΔΑΔΩΛΗΣ Ή λίας, ’Ανώτερος Δ]τής
Χωρ]κής Ά νατ. Μακεδονίας.
ΠΑΛΛΑΣ ’Ιωάννης, ’Ανώτερος Δ]τής
Χωρ]κής Θεσσαλίας.
ΡΑΛΛΗΣ Γεώργιος, ’Ανώτερος Δ]τής
Χωρ]κής Στερεας Ελλάδος.

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ
ΤΣΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος, ’Α
νώτερος Δ]τής Χωρ]κής Δυτικής Μακε
δονίας.
ΤΖΙΡΙΤΑ Σ Εμμανουήλ, ’Ανώτερος
Δ]τής Χωρ]κής Κρήτης.
ΚΟΛΛΙΑΣ Δημήτριος, ’Ανώτερος Διοι
κητής Χωρ]κής Δωδεκανήσου.

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Μέ άποφάσεις τών αρμοδίων υπηρεσια
κών Συμβουλίων πού συνήλθαν γιά τις
τακτικές κρίσεις ’Αξιωματικών έτους
1979, έπραγματοποιήθηκαν οί προαγωγές
τών κάτωθι ’Αξιωματικών:
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ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ’Ιωάννης, ΣΑ 
ΚΕΛΛΑΡΗΣ Χρήστος, ΣΜΑΡΙΑΝΑΚΗΣ Κων[νος καί ΚΟΥΡΒΑΣ ’Ιωάννης.
στό

Τ Ε ΡΖ Η Σ Φιλοποίμην, ΚΩΝΣΤΑΝ
ΤΑΡΑΣ ’Αριστόδημος, ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ
Δημήτριος, ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ Κων[νος, ΔΑ
ΔΩΛΗΣ Ή λίας,
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Βασίλειος, ΦΤΕΡΝΙΑΤΗΣ Σπυρίδων,
ΛΕΧΟΥΡΙΤΗΣ ’Ανδρέας, ΣΠΕΝΤΖΑΣ
Θεοχάρης, ΠΑΛΛΑΣ Ιωάννης, Τ Σ Ε 
ΡΕΜ ΕΓΚΛΗΣ Δημήτριος καί ΧΑΤΖΗ
ΓΟΥΛΑΣ Εύάγγελος.
Ά ν τ ισ υ ν τ α γ μ α τ ά ρ χ ε ς π ροα χθέντες
στό βαθμό τοϋ Σ υ ν τ α γ μ α τ ά ρ χ ο υ .

ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Δημήτριος, ΦΟΡΛΙΓΚΑΣ Χρήστος, Π Α ΠΑΠΕΤΡΟΥ Γεώρ
γιος, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Περικλής, ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ’Αθανάσιος, ΠΑ ΠΑ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ’Ιωάννης, ΑΠΟΣΤΟ
ΛΟΥ Θεόδωρος, Π Α Π Π Α Σ Χριστόφο
ρος, ΓΚ ΡΙΤΖΑ ΛΗ Σ ’Αριστομένης, ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ Μιλτιάδης, ΣΦΑΛΑΓΚΑΚΟΣ ’Αντώνιος, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Διονύσιος, ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ ’Ιωάννης, Ρ Ι
ΖΑΣ Χρήστος, ΤΙΓΚΑΣ ’Αναστάσιος,
ΠΑΠΑΔΗΜ ΗΤΡΙΟΥ Ά θ α ν ά σ ι ος,
Μ ΠΡΙΛΑΚΗΣ Εμμανουήλ, ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος, ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Γεώργιος, ΚΑΖΑΜΙΑΣ Γεώργιος, ΤΣΙΟΥΤΣΙΑΣ ’Ιωάννης, ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Σπυρίδων, ΛΙΝΤΖΕΡΑΚΟΣ Σάβ
βας, ΖΑ ΓΟ ΡΙΤΗ Σ Γεράσιμος, ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ’Ανδρέας, ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, ΧΡΑΣ ’Ανδρέας,
Π ΡΙΝ ΑΡΑ Κ ΗΣ Εμμανουήλ,
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Νικόλαος, ΚΟΛΛΙΑΣ Δημήτριος, ΝΤΟΥΜΑΣ Γεώργιος, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ
Γεώργιος,
ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ Ε μ μ α 
νουήλ, ΝΤΟΤΣΙΑΣ Νικόλαος, ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ Διονύσιος, Τ Α ΡΝ ΕΛ Η Σ Νι
κόλαος, Τ Σ ΙΡ Η Σ ’Αθανάσιος, ΜΑΡ
ΚΟΥΛΑΚΗΣ Γεώργιος, ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Χρήστος, ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ Κρεσφόντης,
ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ Κων]νος,
ΚΛΩΝΑΡΗΣ Κων]νος καί ΔΑΛΙΑΝΟΥΔΗ Σ ’Αθανάσιος.
Τ αγμ ατάρχες προα χθέντες στό βαθμό
τοϋ Ά ντ ισ υ ν τ α γ μ α τ ά ρ χο υ :

ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Συμεωνίδης, ΠΑ 
ΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κων[νος, ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ’Αθανάσιος, ΛΑΝΤΖΑΝΑΚΗΣ ’Ιωάννης, ΛΑΣΚΑΡΗΣ 'Αν
δρέας, ΤΣΑΜΟΥΛΗΣ Δημήτριος, ΣΜΥΡ
ΝΗΣ Δημήτριος, ΚΑΥΌΥΡΟΣ ’Ά γγε
λος, ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ ’Ιωάννης, ΚΟΥ
ΤΡΑΣ ’Αθανάσιος, ΡΟΚΚΑΣ Ευθύμιος,
ΑΤΣΑΒΕΣ Δημήτριος, ΣΑΜ ΑΡΤΖΗΣ
Δημήτριος, ΡΑ Π Τ Η Σ 'Ηρακλής, ΛΥΤΑ ΡΗ Σ Ανδρέας, ΚΟΖΑΚΗΣ Μιλτιά
δης, ΚΑΡΔΟΥΛΑΣ Δημήτριος, ΠΑΡΑΔ Ε ΙΣΗ Σ Δημήτριος, ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Κων[νος, ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Συμεών, ΑΛΕ
ΕΟΠΟΫΛΟΣ Εύάγγελος, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος,
ΜΠΡΟΚΑΛΑΚΗΣ Χρήστος, ΑΒΡΑΝΤΙΝΗΣ Διαμαν
τής, ΦΟΥΝΤΑΣ ’Ανδρέας, ΑΝΑΓΝΩ
ΣΤΟΥ Δημήτριος, ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ Δημήτριος, ΤΆΛΛΑΣ ’Αριστείδης, ΛΗ-

ΞΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ’Ιωάννης, ΓΙ ΑΝΝΟΥ
Λ Η Σ Νικόλαος, ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, ΚΑΟΥΝΗΣ Βασίλειος,
ΣΑΚΚΑΣ Κων[νος, ΧΑΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ
Νικόλαος, ΤΣΑΓΚΑΝΟΣ ’Αθανάσιος,
Μ ΠΙΜΠΗΣ Διονύσιος, ΤΖΩ ΡΤΖΙΝ Η Σ
Ή λίας, ΑΡΓΥΡΙΟΥ Γεώργιος, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γεώργιος, ΣΚΟΥΡΑΚΗΣ
Γεώργιος, Α ΡΓΥ ΡΗ Σ Χριστόφιλος, Τ Σ ΙΤΣΙΜ ΠΙΚΟΣ Θωμάς, ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Κυπάρισσος, Π Α Π Π Α Σ Χρι
στόφορος, ΝΙΣΤΑΣ Στυλιανός, ΚΟΡΛΟΣ
Βασίλειος, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γεώργιός, ΚΩ
ΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Τρύφων, ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Πα
ναγιώτης, ΤΖΑΛΛΑΣ Δημήτριος, ΒΟΡΔΑΚΗΣ Νικόλαος καί ΔΑΒΙΛΛΑΣ Μα
ρίνος.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

ΑΞ)ΚΩΝ

Μετά τήν λήξη τών έργασιών τών άρμοδίων ‘Υπηρεσιακών Συμβουλίων πού
συνήλθαν γιά τις τακτικές έτήσιες κρί
σεις ’Αξιωματικών, τον περασμένο μήνα
Μάιο, έκδόθηκαν σχετικές άποφάσεις
μέ τις όποιες άποστρατεύθηκαν οί
κάτωθι ’Αξιωματικοί :
‘Υ ποστράτηγοι π ροα χθέντες έ . ά . σέ
’Α ντιστράτηγους :

ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Σωτήριος, ΤΣΙΝΤΖΟΣ Κων]νος,
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Κων]νος καί ΜΕΛΙΝΤΖΗΣ ’Αθα
νάσιος.
Τ αξίαρχοι προα χθέντες σέ ‘Υ ποστρα
τή γους έ . ά .

ΜΠΟΥΓΟΥΛΙΑΣ
Κων]νος, ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Λουκάς, ΤΣΙΑΜ ΗΣ Κων]νος,
ΓΙΑΝΝΟΥΡΑΚΟΣ
’Ιωάννης,
ΓΚΟΤΣΗΣ Πέτρος,
ΜΙΧΑΗΛ Βασίλειος, Μ Α ΡΓΑ ΡΙΤΗΣ
Δημήτριος
καί ΣΔΡΟΑΙΑΣ Δημήτριος.
Σ υντα γμ α τά ρ χες
π ροα χθέντες
Τ αξιάρχους £ . fi .

σέ

ΚΟΥΤΑΒΑΣ Γεράσιμος, Π ΙΠΛΑΚΗΣ Μιχαήλ, ΜΠΑΡΙΑΜΗΣ Δημήτριος, ΛΟΥΚΑΣ Δημήτριος, ΑΡΒΑΝΙ
Τ Η Σ Γεώργιος, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Δημ.,
ΠΑ ΓΖΑΝΟΣ Δημήτριος, ΤΣΙΝΤΖΟΣ
’Αθανάσιος, ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Γεώργιος,
ΡΩΜΑΝΤΖΑΣ Σπυρίδων, ΠΟΥΛΙΔΑΣ
’Ιωάννης,
ΔΑΒΙΛΛΑΣ
Δημήτριος,
ΓΚΟΥΝΤΡΑΣ Χρήστος, ΚΟΝΔΥΛΗΣ
Παναγιώτης, ΠΗΛΙΧΟΣ Κων]νος, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ή λίας, ΚΟΛΟΒΟΣ
Παναγιώτης, ΦΑΡΑΝΤΟΣ Δημήτριος,
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ’Ιάκωβος, ΔΑΦΝΑΣ Νικ.
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, ΚΑΡΚΑΜΠΟΥΛΙΑΣ Κων]νος, ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Δημ.,
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος,
ΚΟΛΕΤΤΑΣ Χαρίλαος, ΛΥΓΔΑΣ Χρήστος,
Π Α ΤΣΑ ΤΖΗ Σ Κων]νος, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Εύστάθιος, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛ
ΛΟΥ Μιχαήλ καί ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ
’Αντώνιος.
’Α ντισ υ ντα γμ α τά ρ χες
π ροα χθέντες
σέ Σ υ ντα γμ α τά ρ χες £ . α. .

ΓΚΟΥΛΟΥΣΗΣ Δημήτριος, ΚΟΥΡΤΗ Σ Εύάγγελος, ΒΟΛΙΩΤΗΣ
Κων]
νος, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ
Άνδρ.
ΦΟΥΡΤΟΥΝΗΣ Δημήτριος καί ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ Κων]νος.

ειδήσεις · σχόλια · επικαιροτητες
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
Τόν περασμένο μήνα Μάιο προσκλή
θηκαν άπό τό ’Αρχηγείο οί άνδρες εκεί
νοι τοϋ Σώματος πού υπέβαλαν τα οριζό
μενα άπό τό νόμο δικαιολογητικά καί
έκρίθηκαν ικανοί για να λάβουν μέρος
στον εισιτήριο διαγωνισμό τής Σ.Α.Χ.
έτους 1979.
Ό Διαγωνισμός θά διενεργηθεϊ στην
’Αθήνα μέ τήν ευθύνη τής Σ.Α.Χ. άπό
τις 23 μέχρι τϊς 28 ’Ιουλίου 1979.
Ή Υγειονομική εξέταση των ύπούηφίων τοϋ διαγωνισμού, γίνεται, τμη
ματικά τόν τρέχοντα μήνα (1-14-6-1979).
Τό άναλυτικό πρόγραμμα ορίζει ότι οί
υποψήφιοι θά έξετασθοϋν διαδοχικά στά
μαθήματα πού ορίζονται άπό τό νόμο,
ώς κάτωθι: Στά Ελληνικά τήν 23]7
(Δεντέρα), στον Ποινικό Κώδικα τήν
24]7 (Τρίτη), στήν Ποινική Δικονομία
τήν 25]7 (Τετάρτη), στον Κανονισμό Χω
ροφυλακής τήν 26]7 (Πέμπτη), στήν
'Ιστορία τήν 27]7 (Παρασκευή) καί στις
Ξένες Γλώσσες πού είναι προαιρετι
κό μάθημα γιά τούς υποψηφίους, τήν
28]7]1979 (Σάββατο). 'Ο Διαγωνισμός
θά διενεργεΐται άπό τις ώρες 9—11 π.μ.
γιά τά 5 πρώτα μαθήματα πού είναι,
σύμφωνα μέ τό νόμο, υποχρεωτικά. Ή
εξέταση τών υποψηφίων σέ ξένες γλώσ
σες θά γίνει ολόκληρη τήν τελευταία ήμέρα τών εξετάσεων (8π.μ.—9 μ.μ.).
"Οσοι άπό τούς υποψηφίους λάβουν μέ
ρος, κανονικά, στο 'διαγωνισμό, εφόσον
βέβαια δικαιούνται, θά δικαιολογήσουν
ήμερησία άποζημίωση, οδοιπορικά κ.λ.π.
έξοδά τους.
Οί υποψήφιοι εκείνοι πού δεν θά πα
ρουσιαστούν έγκαιρα γιά εξέταση υγειο
νομική καί στο χώρο πού θά διενεργηθεϊ
ό διαγωνισμός (Σ.Α.Χ.—401 Σ.Ν.—Α.Σ.
Υ.Ε.) θά άποκλεισθοϋν οριστικά άπό τό
φετεινό εισιτήριο διαγωνισμό τής Σ.Α.Χ.
Πρέπει επίσης νά γνωρίζουν όλοι οί
ενδιαφερόμενοι ότι όποιος ύποψήφιος κωλυθεΐ καί δέν λάβει μέρος γιά όποιαδήποτε αιτία ή λόγο στο διαγωνισμό μέσα
στά χρονικά όρια πού καθορίσθηκαν (23—
28]7]79) είναι αδύνατο νά διαγωνισθεΐ
αργότερα σέ συμπληρωματικό διαγωνι
σμό τοϋ 1979, εφόσον τοΰτο δέν προβλέπεται άπό τήν ίσχύουσα γιά τό άντικείμενο αύτό νομοθεσία τοϋ Σώματος.
Σύμφωνα, μέ τήν 420]2]91η έ. έ. δια
ταγή τοϋ ’Αρχηγείου πού κοινοποιήθηκε
στις Διοικήσεις Άξ]κών Χωροφυλακής,
οί υποψήφιοι πού έκρίθηκαν ικανοί γιά
συμμετοχή στό διαγωνισμό άνέρχονται
σέ 869 (Άνθυπασπιστές 20—Ένωμ[ρχες
849). Ά π ’ αυτούς 159 έδήλωσαν ότι επι
θυμούν νά έξετασθοϋν καί σέ μία ή περισ
σότερες ξένες γλώσσες (’Αγγλική, Γαλ
λική, ’Ιταλική, Γερμανική καί Σερβοκρο
ατική). ’Από τόν πίνακα τών έπιτυχόντων θά είσαχθοΰν, κατά σειρά έπιτυχίας,
οί πρώτοι 33 καί 7 καθ’ υπέρβαση, σύμ
φωνα μέ τις ευεργετικές διατάξεις τοϋ Ν.
Δ. 1348J1973, δηλαδή, συνολικά 40.
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Τό έφάπαξ βοήθημα τό όποιο χορηγεί
ται έφέτος στούς Μετόχους τοϋ Τ.Α.Α.Χ.
οί όποιοι άποχωροϋν άπό τήν ένεργό τοϋ
Σώματος υπηρεσία καί διαγράφονται άπό
τή δύναμή του, αύξήθηκε σέ ποσοστό 20%,
συγκριτικά μέ τό ΰψος τοϋ έφάπαξ πού
χορηγούσε τό Ταμείο τό 1977. Ή αύ
ξηση αυτή πού έπραγματοποιήθηκε μέ
άπόφαση τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου
τοϋ Τ.Α.Α.Χ., έγκρίθηκε μέ τήν 217]
387 έ. έ. ’Απόφαση τοϋ 'ϊπουργοΰ Κοι
νωνικών 'Υπηρεσιών (Φ.Ε.Κ. Β', 189]
23-2-1979).
Μέ τήν 'Υπουργική αύτή ’Απόφαση,
καθορίστηκαν οί βασικοί μισθοί (συντε
λεστές) γιά κάθε βαθμό μετόχου τοϋ Τα
μείου, στρατιωτικού ή πολιτικού υπαλλή
λου, βάσει τών οποίων θά υπολογίζονται
τά έφάπαξ βοηθήματά του πού θά χορη
γούνται στούς διαγραφομένους άπό τή
δύναμή του άπό 1-1-1979 μέχρι τις 31-121979.
Μέ τήν ίδια άπόφαση καθορίσθηκε ή
μηνιαία κράτηση πού θά γίνεται γιά τήν
αύξηση τών πόρων τού Ταμείου άπό τις
άποδοχές τών μετόχων του έτους 1979, ή
όποια αύξήθηκε άπό 6%, σέ ποσοστό 7%,
σύμφωνα μέ τήν ίσχύουσα νομοθεσία τού
Τ.Α.Α.Χ.

ΒΟΗΘΗΜΑ

Τ.Α.Ο.Χ.
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Μέ πρόσφατη άπόφαση τού 'Υπουρ
γείου Κοινωνικών 'Υπηρεσιών καθορί
σθηκαν, κατά βαθμούς, οί βασικοί μισθοί
(συντελεστές) βάσει τών οποίων υπολογί
ζονται τά χορηγούμενα τό 1979 έφάπαξ
βοηθήματα τού Τ.Α.Ο.Χ. στούς Μετό
χους του 'Υπαξιωματικούς, Χωροφύλακες
ή πολιτικούς υπαλλήλους, είτε αυτοί εξέρ
χονται μέ δικαίωμα συνταξιοδοτήσεώς
τους άπό τό Δημόσιο, είτε ένωρίτερα. Οί
έξερχόμενοι άπό τήν ένεργό υπηρεσία
Χωροφυλακής προ τής 12ετίας άπό άνικανότητα ή λόγιο θανάτου, δικαιούνται νά
πάρουν έφάπαξ βοήθημα άνάλογο μέ τά
έτη τής συμμετοχής τους στό Τ.Α.Ο.Χ.
Μέ τήν ίδια 'Υπουργική ’Απόφαση κα
θορίσθηκαν έπίσης τά κάτωθι: 1) ή έφά
παξ εισφορά τών οικογενειών των θανόντων μετόχων πρός τό Τ.Α.Ο.Χ. γιά τήν
άπόκτηση δικαιώματος άπολήψεως βοη
θήματος, 2) ή καταβολή 1 βασικού μι
σθού γιά τήν έκδοση άδειας γάμου ή τήν
άναγνώρισή του, 3) ή έτησία συνδρομή
γιά τό Δελτίο Δημοσίας ’Ασφαλείας πού
είναι: τών Άνθυπασπιστών 291 δραχ.,
τών 'Υπαξ]κών 235 δραχ. καί τών Χω
ροφυλάκων 125 δραχμές καί 4) ή κράτηση
τής διαφοράς πού έκπίπτει άπό τό χορη
γούμενο βοήθημα σέ όσους έξέρχονται μέ
δικαίωμα λήψεως βοηθήματος άνωτέρου
βαθμού.
’Αναφορικά μέ τό ΰψος τού ποσού τού
χορηγουμένου άπό τό Τ.Α.Ο.Χ. έφάπαξ
βοηθήματος πρέπει νά γίνει γνωστό σέ
όλους ότι: α) Τό Τ.Α.Ο.Χ. είναι Ν.Π.Δ.

Δ. πού στηρίζεται, κυρίως, στά έσοδά
του εκείνα πού προέρχονται άπό τούς Με
τοχικούς πόρους πού είναι 88% καί άπό
τούς Κοινωνικούς πόρους του πού άνέρχονται σέ 12%. Συνεπώς, τό βοήθημα τού
ΤΑΟΧ διαμορφώνεται άνάλογα μέ τό
ΰψος τών κρατήσεων στις όποιες υποβάλ
λονται οί Μέτοχοί του. β) Οί προαγωγές,
ό Νόμος γιά τήν 5ετία, καί άλλα ευεργε
τικά μέτρα πού έπραγματοποιήθηκαν άπό
τό 1971 καί μετέπειτα χάρη τών μετόχων
του, έγιναν αιτία νά διαταραχθεΐ σοβαρά
ή οικονομική ισορροπία άνάμεσα στις
παροχές καί τις κρατήσεις καί γ) Τά κε
φάλαια τοϋ Τ.Α.Ο.Χ. όπως καί κάθε άλ
λου Ν.Π.Δ.Δ., είναι δεσμευμένα άπό τήν
Τράπεζα Ελλάδος ή όποια χορηγεί μόνο
6% τόκο άπό τις 5-10-1977 καί μετέπειτα.
Τό ’Αρχηγείο έχοντας ύπ’ δψη τά πρα
γματικά αύτά δεδομένα, παράλληλα μέ
τή μελέτη πού γίνεται γιά τήν καλύτερη
άξιοποίηση τής άκίνητης περιουσίας τού
Τ.Α.Ο.Χ., προώθησε σχέδιο νόμου πού
προβλέπει ότι μελλοντικά τό έφάπαξ βοή
θημά του, θά υπολογίζεται μέ τόν βασικό
μισθό τοϋ ίσχύοντος έκάστοτε Μισθολο
γίου, πολλαπλασιαζόμενο μέ τά πραγμα
τικά έτη άσφαλίσεως τοϋ Μετόχου στό
Τ.Α.Ο.Χ.

ΔΑΝΕΙΑ Τ . Α . Ο . Χ .
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Τό Διοικητικό Συμβούλιο τού Τ.Α.Ο.Χ.
άποφάσισε τήν χορήγηση Δανείων στούς
Μετόχους του 'Υπαξιωματικούς, Χωρο
φύλακες καί πολιτικούς υπαλλήλους Χω
ροφυλακής κατά τή διάρκεια τοϋ 1979ϊ
"Υψος δ α ν είω ν : Σύμφωνα μέ τήν 3]272-1979 άπόφασή του καθορίσθηκε τό
ΰψος τών χορηγουμένων.Δανείων τό όποιο
μπορεί νά φθάσει μέχρι τρεις (3) βασικούς
μισθούς μαζί μέ τό χρονοεπίδομα, δηλ. τό
έπίδομα εύδοκίμου καί πολυετούς υπηρε
σίας.
’Ε π ιτ ό κ ιο δα νείω ν: Τό έπιτόκιο τών
Δανείων τού Τ.Α.Ο.Χ. παραμένει στά
έπίπεδα τούς ύψους τού παρελθόντος έτους
(1978), δηλαδή στό ποσοστό 6%. Οί πρόσ
θετες δέ έπιβαρύνσεις τού Ταμείου γιά φό
ρο, γιά χαρτόσημο Ο.Γ.Α. κ. ά., υπολο
γίζονται σέ ποσοστό 26,6% έπί τού τόκου
τών δανείων.
Λ ό γ ο ι Χ ο ρ η γ ή σ ε ω ς: Τά Δάνεια τού
Τ.Α.Ο.Χ., όπως είναι γνωστό, χορηγούν
ται γιά τήν ικανοποίηση έκτάκτων μόνον
άναγκών τών μετόχων του καί όχι στε
γαστικών άναγκών, άφοΰ αύτό δέν έγκρίνεται άπό τή Νομισματική ’Επιτροπή.
Δικαιολογητικά:
Οί ένδιαφερόμενοι Μέτοχοι τών Τ.Α.Ο.Χ. πού
έχουν λόγους σοβαρούς γιά τούς όποιους
προβλέπεται ή χορήγηση δανείου, μπο
ρούν νά υποβάλουν άρμοδίως τά σχετικά
δικαιολογητικά μαζί μέ τό μηνιαίο άναλυ
τικό σημείωμα τών άποδοχών τους πού
έκδίδεται άπό τήν Διαχείριση Χρηματικού
Χωροφυλακής.
Σχετική μέ τό θέμα αύτό είναι ή
520]11]19γ έ.έ. διαταγή τοϋ ’Αρχηγείου.
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΣΜΑ
ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Μ. Τ . Σ.
Τό Μ.Τ.Σ. είναι ένας άξιόλογος για
τήν οικονομική ζωή τοϋ τόπου μας ’Οργα
νισμός (Ν.Π.Δ.Δ.) άσφαλίσεως πού άποβλέπει στή παροχή επικουρικής συντά
ξεως στους μερισματούχους του οΐ όποιοι
τό 1977 άνέρχονταν σέ 31.237 (Χωρο
φυλακής 17.539 καί Στρατού 13.698).
Τό Μ.Τ.Σ. καλλιεργεί μέ ικανοποιητικό
ρυθμό τις σχέσεις του μέ σοβαρούς φορείς
τής οικονομίας τής χώρας καί δημιουργεί
νέες πηγές των εισοδημάτων του. "Ετσι
ίδρυσε στα 1937 τή Γενική Τράπεζα
Μ.Τ.Σ. τής όποιας είναι αυτό τό ίδιο ό
πιο σημαντικός μέτοχος μέ ποσοστό συμ
μετοχής 80% κ.λπ.
Στίς τελευταίες συναλλαγές του για
τήν αύξηση των πόρων του περιλαμβά
νονται καί οί δοσοληψίες του μέ μεγάλες
’Ασφαλιστικές 'Εταιρείες όπως είναι
ή ’Ατλαντική Ένωσις, ή ’Εθνική, ό ’Αστήρ
καί 6 Φοΐνιξ.
Στή περίπτωση αυτή τό Μ.Τ.Σ. ενερ
γεί σάν πράκτορας άσφαλειών πού μέ τίς
πολύμορφες συναλλαγές του εξασφαλίζει
άνάλογα Πρακτορειακά ή προμηθειακά
δικαιώματα πού άποτελοϋν άξιόλογη πηγή
των έσόδων του.
Για τή διεύρυνση των άσφαλιστικών
του εργασιών πού έχουν, βέβαια, ευμενείς
οικονομικές έπιπτώσεις (αύξηση μερί
σματος κ.ά.) είναι άνάγκη οί Μέτοχοι καί
οί μερισματοϋχοι του, Χωροφυλακής καί
Στρατού, μέ τίς οίκόγεινειές τους νά
έπιδιώκουν τήν άσφάλισή τους μέσω
Μ.Τ.Σ.
—Διαδικασία Άσφαλίσεως: "Οσοι άπό
τούς άνδρες τοϋ Σώματος θέλουν νά έχουν
μια τέτοια άσφάλισή, μπορούν νά άπευθύνονται μόνοι τους σέ 'Υποκατάστημα
τής Γενικής Τραπέζης Μ.Τ.Σ. ή σέ Πρα
κτορείο των ανωτέρω ’Ασφαλιστικών
Εταιρειών τής περιοχής τους, ή στά
Κεντρικά γραφεία τοϋ Μ.Τ.Σ. στήν ’Αθή
να, γιά νά δηλώνουν ότι έπιθυμοΰν τήν
άσφάλισή περιουσιακών τους στοιχείων,
μέσω τοϋ Μ.Τ.Σ. Τά περιουσιακά στοιχεία
πού μπορούν νά άσφαλίσουν είναι κτίρια,
σπίτια ή διαμερίσματα, αύτοκίνητα ή άλ
λα άντικείμενα (έπιπλα, ιματισμός κ.ά.).
•—"Οσοι είχαν άσφαλισθεΐ παληότερα
σέ άλλη ’Ασφαλιστική Εταιρεία καί δη
λώσουν δτι θέλουν τώρα νά άσφαλισθοΰν
μέσω Μ.Τ.Σ. μπορούν νά έχουν άπό τό
Μ.Τ.Σ. τήν ίδια στά άσφάλιστρα έκπτωση
μέ έκείνη πού είχαν στήν προηγούμενη
ασφάλισή τους, εφόσον υποβάλουν γιά τό
σκοπό αυτό στο Μ.Τ.Σ. σχετική Βεβαί
ωση.
—Γιά νά γίνει πιό κατανοητή ή άνάγκη
τής άσφαλίσεως αύτοϋ τοϋ είδους άπό
τ ούς άνδρες τής Χωροφυλακής, πρέπει νά
§ιευκρινισθεϊ δτι κάθε χρόνο μεταφέρεται
στούς πόρους τοϋ Μ.Τ.Σ. μέρισμα τών

450

κερδών τής Γενικής Τράπεζας Μ.Τ.Σ.
πού άρχισε, τελευταία, νά έκτελεΐ καί
άσφαλιστικές έργασίες. Γιά νά είναι δυ
νατόν δμωςνά παραχωρήσει ή Γενική Τρά
πεζα μεγάλο Μέρισμα άπό τά κέρδη της
στο Μ.Τ.Σ., είναι εύνόητο πώς πρέπει νά
έπεκτείνει αποτελεσματικά τίς’ συναλλα
γές της σέ κάθε κατεύθυνση γιά νά αύξάνει τον άριθμό τών πελατών της καί νά
εισρέουν στά Ταμεία της μεγαλύτερα
κεφάλαια μέ τή μορφή καταθέσεων άπό
τούς μετόχους καί τούς μερισματούχους
τοϋ Μ.Τ.Σ.

ΜΕΡΙΣΜΑ Μ. Τ . Σ . 1979
Τό Διοικητικό Συμβούλιο τοϋ Μ.Τ.Σ.
άποφάσισε τήν αύξηση τοϋ μηνιαίου μερί
σματος πού χορηγεί τό 1979 στούς μερισματούχους του σέ ποσοστό 33% έναντι
εκείνου πού χορηγοΰσε τό 1978.
.Τοϋ εύεργετικοϋ αύτοϋ δικαιώματος τής
αύξήσεως τοϋ μερίσματος του θά άπολαύσουν δλοι οί άνδρες τής Χωροφυλακής
πού θά αποστρατεύονται στή διάρκεια τοϋ
1979 καί θά γίνονται συνταξιούχοι τοϋ
Δημοσίου. Τό Μέρισμα Μ.Τ.Σ. καταβάλ
λεται σέ κάθε δικαιούχο στήν άρχή κάθε
2μήνου, άπό τίς Τράπεζες (Γενική ή ’Ε 
μπορική) ή άπ’ εύθείας άπό τό Μ.Τ.Σ.
σε δσους διαμένουν στήν ’Αθήνα.
Τό Μέρισμα Μ.Τ.Σ. ύπολογίζεται μέ
βάση τό μισθό τοϋ βαθμού πού κατείχε
ό μέτοχός του τόν τελευταίο μήνα τοϋ
έτους τής άποχωρήσεώς του άπό τήν
ενεργό ύπηρεσία τοϋ Δημοσίου.
—Τό Μέρισμα αυτό διακρίνεται σέ
Μειωμένο, Ά ρτιο καί Προσαυξημένο.
Με ι ω μ έ ν ο
μέρισμα χορηγείται
στούς μετόχους εκείνους πού άποχωροΰν
άπό τήν ύπηρεσία προτοΰ συμπληρώσουν
25ετή συντάξιμη ύπηρεσία.
Π ρ ο σ α υ ξ η μ έ ν ο μέρισμα παίρ
νουν εκείνοι πού συμπληρώνουν 27—35
έτών συντάξιμη ύπηρεσία στο Δημόσιο.
Ά ρ τ ι ο ή π λ ή ρ ε ς μέρισμα δικαι
ούται νά πάρει κάθε άνδρας τής Χωροφυ
λακής ό όποιος συμπληρώνει 25 έτών
συντάξιμη ύπηρεσία Δημοσίου καί απο
χωρεί γι’ όποιοδήποτε λόγο άπό τήν υπη
ρεσία του, μέ δικαίωμα ταυτόχρονης
συνταξιοδοτήσεώς του άπό τό Δημόσιο.
—Οί Κρατήσεις στίς όποιες ύπόκειται
τό Μέρισμα τοϋ Μ.Τ.Σ. σύμφωνα μέτήν
ίσχύουσα νομοθεσία, είναι ποσοστό 5%
γιά φόρο εισοδήματος, 5% γιά δικαίωμα
προικοδοτήσεως κάθε κοριτσιοϋ μετόχων,
4% γιά τό Νοσηλευτικό ίδρυμα (Ν.Ι.Μ.
Τ.Σ.) κράτηση 1,20% γιά χαρτόσημο
κ.λπ.
—Πίνακας μερίσματος Μ.Τ.Σ. 1979
γιά κάθε βαθμό χωριστά άπό τόν ’Αρχηγό
μέχρι τόν Άνθυπασπιστή, άνάλογα μέ τά
έτη συντάξιμης υπηρεσίας καί άλλες
χρήσιμες πληροφορίες, άναφέρονται στήν
518]8]22 π.έ. διαταγή τοϋ ’Αρχηγείου.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΙΔΙΚ Ω Ν
ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τό ’Επίδομα τών Ειδικών ΣυνθηκώΛ
’Εργασίας χορηγήθηκε σέ δλους τούς
’Αστυνομικούς, δυνάμει τοϋ Νόμου 754]
1978, μέ τόν όποιο άρχισε τήν 1-1-1978,
ή εφαρμογή τοϋ Ενιαίου (Νέου) Μισθο
λογίου γιά δλους γενικά, τούς Δημοσίους
'Υπαλλήλους.
Τό ’Επίδομα αύτό, δμως, σύμφωνα μέ
τίς διατάξεις τοϋ άρθρου 3 τοϋ προαναφερθέντος Νόμου, δεν είναι άφορολόγητο,
άλλ’ ύπόκειται στο φόρο εισοδήματος πού
πρέπει νά καταβάλει στο Δημόσιο καί
κάθε ’Αστυνομικός κατά τήν ίσχύουσα
νομοθεσία. Σχετική μέ τό θέμα αύτό εί
ναι ή 501 ]11]12α έ.έ. διαταγή τοϋ ’Αρχη
γείου μέ τήν όποια κοινοποιήθηκε άρμοδίως άντίστοιχα έγγραφο τοϋ Γενικού
Λογιστηρίου τοϋ Κράτους.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΠΟ ΤΟΝ ’Αντιστράτηγο έ.ά. κ. ’Ιωάν
νη Μπράτσο έκδόθηκε βιβλίο μέ τίτλο
«Η ΕΛΛΑΣ ΖΩΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΗΣ
ΔΥΣΕΩΣ», μέ τό όποιο έπιχειρεΐται μιά
άνάλυση τοϋ άμυντικοϋ προβλήματος
τής χώρας μας.
Γιά τήν άπόκτηση τοϋ βιβλίου, πού
γιά τούς άνδρες τών Σωμάτων ’Ασφαλείας
προσφέρεται στήν τιμή τών 120 δραχμών
οί ένδιαφερόμενοι μποροϋν νά άπευθύνονται στόν συγγραφέα, όδός Ίωάννου
Φωκιανοϋ 40, Παγκράτι — Άθήναι,
τηλ. 712291.
ΑΠΟ ΟΜΑΔΑ δημοσιογράφων έκδό
θηκε λεύκωμα μέ τίτλο «Ο ΚΑΛΥΤΕ
ΡΟΣ ΝΕΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΤΗΣ ΧΡΟ
ΝΙΑΣ», πού παρουσιάζει τούς καλύτε
ρους νέους τοϋ προηγούμενου χρόνου,
οΐ όποιοι διακρίθηκαν στά γράμματα,
τίς τέχνες, τόν άθλητισμό καί πράξεις
ήθους. Στό λεύκωμα αύτό συμπεριλήφθηκαν καί άνδρες τών Σωμάτων
’Ασφαλείας, πού διακρίθηκαν γιά τίς
έπιδόσεις τους στίς οικείες Σχολές ’Αξι
ωματικών, τόν άθλητισμό καί πράξεις
ήθους.
"Οσοι έπιθυμοΰν τήν άπόκτηση τοϋ
τοϋ λευκώματος, πού γιά τούς άνδρες
τών Σωμάτων ’Ασφαλείας προσφέρεται
στήν τιμή τών 350 δραχμών, μποροΰν νά
άπευθύνονται στον έκδοτη κ. Νικ. Εύστρατόπουλο .Ναρκίσσου 12— Π. Ψυ
χικό, τηλ. 6726285 καί 8216368.

ειδήσεις · σχόλια · επικαιροτητες
Ν ΕΑ Α Π ’ ΟΛΗ ΤΗ Ν Ε Λ Λ Α Δ Α
ΑΘΗΝΑ
’Από τόν λογοτέχνη κ. Αύγερινόπουλο,
δόθηκε διάλεξη, στις αρχές του περα
σμένου μήνα, μέ θέμα «ΕΝΔΟΞΕΣ
ΠΤΥΧΕΣ. Τ Η Σ ΗΡΩ Ι ΚΗΣ ΕΛΛΗ 
ΝΙΚΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ». Ή διά
λεξη πραγματοποιήθηκε στά πλαίσια του
έορτασμοΰ τής Προστάτιδος του Σώ
ματος τής Ελληνικής Χωροφυλακής,
‘Αγίας Ειρήνης καί τήν παρακολούθησαν
στήν κατάμεστη άπό κόσμο αίθουσα τής
’Αρχαιολογικής Εταιρείας ’Αθηνών, πολ
λοί άπό τούς ’Αξιωματικούς καί άνδρεςτοΰ
Σώματος πού υπηρετούν σέ 'Υπηρεσίες
τού Λεκανοπεδίου ’Αττικής.
'Ο κ. Αύγερινόπουλος, κάνοντας μια
σύντομη αναδρομή στήν 'Ιστορία τής Χω
ροφυλακής, κάλυψε μέ γλαφυρότητα όλες
τις σελίδες της πού είχαν άποφασιστική
σημασία για τή ζωή τού τόπου μας.

Οί άνδρες τής Άνωτέρας Διοικήσεως
Χωροφυλακής Κεντρικής Μακεδονίας
μέ προαιρετική εισφορά συγκέντρωσαν
122.265 δραχμές γιά νά προσφερθοϋν σάν
οικονομική βοήθεια στή χήρα τοΟ συ
ναδέλφου τους. Συγκινητικές στιγμές
ξετυλίχτηκαν τήν ώρα τής άποδόσεως
τοΟ σημαντικοί) αύτοΟ χρηματικοί) ποσού
πού έγινε στήν χήραΆφρ. Έλβανόγλου
άπό τόν ’Ανώτερο Διοικητή Χωροφυλα
κής Κεντρικής Μακεδονίας Συνταγμα
τάρχη κ. Φιλ. Τερζή. Ή άνθρωπιά, ή
άγάπη καί ή στοργή τών άνδρών τής
Άνωτέρας άπόδωσαν γιά μιά άκόμη φο
ρά τούς καρπούς τους.
ΤΟΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ μήνα, ό 'Υπουρ
γός Δημοσίας Τάξεως κ. ’Αναστάσιος
Μπάλκος, συνοδευόμενος μπό τόν ’Αρ
χηγό τού Σώματος ’Αντιστράτηγο κ.
Μιλτιάδη Άργιάννη, έπισκέφθηκε τή
Διεύθυνση ’Αστυνομίας Θεσσαλονίκης

καί ένημερώθηκε πάνω σέ ύπηρεσιακά
θέματα. Επίσης ό κ. Υπουργός μίλησε
σέ συγκέντρωση ’Αξιωματικών τής
Άνωτέρας Δ.Χ. Κεντρικής Μακεδονίας,
πού έγινε στήν αίθουσα συσκέψεων τής
Διευθύνσεως καί τούς έδωσε γενικές
έντολές καί όδηγίες γιά καλύτερη άπόδοση τού έργου τους.
Τόν κ. Υπουργό υποδέχτηκαν ό Β’
’Επιθεωρητής Χωροφυλακής 'Υποστρά
τηγος κ. Κων]νος Καλογερόπουλος, ό
Διευθυντής τής Δ.Α.Θ. Ταξίαρχος κ.
Χρήστος Σακελλάρης καί ό Ανώτερος
Διοικητής Χωροφυλακής Κεντρικής Μα
κεδονίας Συνταγματάρχης κ. Φιλ. Τερζής.
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ παραδοσιακής
τελετής πού πραγματοποιήθηκε τελευταία
στήν αίθουσα διαλέξεων τής Εταιρίας
Μακεδονικών Σπουδών Θεσσαλονίκης,
οί Ροταριανοί Όμιλοι τής συμπρωτεύου
σας άπένειμαν 47 βραβεία καί έπαίνους
σέ άνδρες τής Χωροφυλακής καί τού
Στρατού, μαθητές, δασκάλους, κοινο
τάρχες καθώς καί σέ διαφόρους πολίτες,
πού διακρίθηκαν σέ έργα εύποιΐας, άλτρουϊσμοΰ, κοινωνικής καί έθνικής προσ
φοράς, άκεραιότητας χαρακτήρος καί
έντιμότητας, αύτοθυσίας καί αύταπαρνήσεως.
Ή άπονομή τών βραβείων έγινε πα
ρουσία έκπροσώπων τών Πολιτικών,
Στρατιωτικών άρχών καί παραγωγικών
τάξεων, άλλων προσκαλεσμένων καί
πλήθους κόσμου. Μίλησε, μέ θέμα «'Ελ
ληνική καλοκαγαθία», ό Πρύτανις τού
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Ν.
Κονομής καί στή συνέχεια ό εισηγητής
τής κοινής έπιτροπής βραβεύσεων κ.
Μαντζέλος άνακοίνωσε τήν άπονομή τών
βραβείων. Άπό τήν Χωροφυλακή βρα
βεύτηκαν μέ άργυρό μετάλλιο : Ό Τα
γματάρχης κ. Παναγιώτης Κουρνέτας
καί ό Ενωμοτάρχης κ. Βασίλειος Ταρσανίδης τής Τροχαίας Προαστίων Θεσ
σαλονίκης, γιά τήν αύταπάρνηση πού
έδειξαν προκειμένου νά σώσουν άπό
βέβαιο θάνατο, 4 συνανθρώπους τους,

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η

Τρία είκοσιτετράωρα πριν άπό τήν
άνατολή τού χρόνου πού διανύυομε, τό
Σώμα τής Χωροφυλακής
θρήνησε
τό χαμό ένός άκόμη έκλεκτοΰ άνδρα
της. Τού Χωροφύλακα Χρήστου Έλβανόγλου πού μετά άπό ΙΟετή ύπηρεσία,
πέθανε ξαφνικά στό σπίτι του στό Πολύκαστρο τού Κιλκίς, άφήνοντας τή
χήρα σύζυγό του Αφροδίτη καί τό ηλι
κίας 2 χρόνων παιδί του άντιμέτωπους
μέ μιά καινούργια ζωή, σ’ ένα άγώνα μέ
σβησμένες έλπίδες, χωρίς αύτόν καί κου
ράγιο γιά πάλη. ’Ομως οί συνάδελφοί
του, αυτοί πού μόνο αυτοί γνωρίζουν τί
θά πει άνθρώπινος πόνος, διαπνεόμενοι
άπό αισθήματα πραγματικής συναδελφικής άλληλεγγύης καί συμπαραστάσεως,
στάθηκαν άπ’ τήν πρώτη στιγμή τής παν
τοτινής του άπουσίας κοντά στή χαρο
καμένη του οικογένεια καί πρόσφεραν
ό,τι μπορούσαν γιά ν’ άπαλύνουν τόν
δυσβάσταχτο πόνο της.
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οί όποιοι έπεσαν μέ τό αυτοκίνητό τους
καί παγιδεύτηκαν στό βάθος ποταμού,
μέ απόβλητα νερά. Ό Μοίραρχος κ. Νι
κόλαος Βλαχάβας καί οί Χωροφύλακες
κ.κ. Μιχαήλ Άποστολίδης, Εύστράτιος
Άναγνωστίδης, ’Αναστάσιος Γ εωργιάδης, Δημήτριος Τέγος καί Λάζαρος Τσιπουρίδης τών Μηχανοκινήτων Μονάδων

αύτή ό Πρόεδρος τής Νομαρχιακής
’Επιτροπής, Γενικός ’Επιθεωρητής Μέ
σης Έκπαιδεύσεως κ. Χρηστός Κοτρώτσος, τοϋ έστειλε ευχαριστήριο έγγραφο
στό όποιο άναφέρονται καί τά έξης :
«Ή προσφορά σας αυτή, σέ κοινή θέα,
ατομικών κειμηλίων παραδοσιακών όπλων
άπό τόν ίερό άγώνα τού 1821, έπιτραπε-

Θεσσαλονίκης, γιά τήν έτοιμότητα, αυ
ταπάρνηση καί αυτοθυσία πού έδειξαν
γιά νά σώσουν συνανθρώπους τους πού
καταπλακώθηκαν, όταν κατέρρευσε ή πο
λυκατοικία τοϋ 'Ιπποδρομίου κατά τή
διάρκεια τών σεισμών τού περασμένου
καλοκαιριού. Ό Άνθυπασπιστής κ. Βα
σίλειος Γούλας, ό ’Ενωμοτάρχης κ. Στέ
φανος Δίμτσης καί ό Χωροφύλακας κ.
Άχιλλέας Τασόπουλος τοϋ Σταθμού
ροφυλακής Λιτοχώρου, γιά τήν αυτα
πάρνηση καί αυτοθυσία πού έδειξαν
προκειμένου νά σώσουν τή ζωή συναν
θρώπων τους.

ζίων άντικειμένων καί ειδών οικιακής
χρήσεως έδωσε τήν εύκαιρία σέ όλους
τούς Πρεβεζάνους καί μάλιστα στούς
μαθητές όλων τών Σχολείων τής Δημο
τικής, Μέσης καί Τεχνοεπαγγελματικής
έκπαιδεύσεως νά γνωρίσουν, νά θαυμά
σουν καί νά έπικοινωνήσουν μέ αρκετά
φορητά αντιπροσωπευτικά στοιχεία τής
Ελληνικής Παραδόσεως. Παρακαλοΰμε
νά δεχθείτε σάν ένα μικρό δείγμα έκτιμήσεως τής προσφοράς σας στήν Νομαρ
χιακή ’Επιτροπή καί τήν Πρέβεζα, τις
πιό θερμές ευχαριστίες μας μαζί μέ τήν
έκφραση συγχαρητηρίων γιά τήν άξιέπαινη καί πολύμοχθη προσπάθειά σας
στή διάσωση καί διατήρηση παραδοσια
κών ειδών καί άντικειμένων......

Χ Α Λ Κ Ι Δ Ι Κ Η

’Επίσκεψη στά άξιοθέατα τής Χαλκι
δικής πραγματοποίησε τόν περασμένο
’Απρίλιο ό ’Αντιπρόεδρος τής Κοινής
’Αγοράς κ. Νατάλι μέ τήν σύζυγό του.
Στήν έπίσκεψή του αύτή τόν συνόδευαν,
ό Έλληνας καθηγητής τού Πανεπιστη
μίου τής Ρώμης κ. Άνδρέας Γιαννακούλας καί ή βοηθός του έπί θεμάτων Ε.Ο.Κ.
Κατά τή διάρκεια τής περιοδείας του, ό
ξένος έπίσημος βρήκε τήν εύκαιρία νά
έλθει σέ έπαφή καί νά συζητήσει μέ άν
δρες τής Χωροφυλακής, οί όποιοι τόν
ύποδέχτηκαν καί τόν ξενάγησαν στούς
διάφορους χώρους, καί έκφράστηκε μέ
τά καλύτερα λόγια γιά τό έργο πού προ
σφέρουν στό κοινό.
ΠΡΕΒΕΖA

Στή Λέσχη ’Αξιωματικών Φρουράς
Πρεβέζης, έγιναν πρόσφατα έκδηλώσεις
γιά τό έτος τής «Ελληνικής Παραδόσε
ως», τις όποιες διοργάνωσε ή Νομαρχιακή
’Επιτροπή τού Νομοϋ καί σημείωσαν
μεγάλη επιτυχία. Στις έκδηλώσεις συμ
μετείχε μέ εκθέματα τής ιδιωτικής του
συλλογής καί ό Διοικητής τής Δ.Χ. Πρε
βέζης Άντισυνταγματάρχης κ. Κων]νος
Καραγκούνης. Γιά τή συμμετοχή του
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ΜΙΑ

ΦΛΩΡΙ ΝΑ

Σέ τροχαίο άτύχημα πού έγινε τελευ
ταία στή Φλώρινα, σκοτώθηκε ό ιδιώτης
Πέτρος Χάτζιος, 35 χρόνων κι άφησε
πίσω του 4 άνήλικα όρφανά. Οί άνδρες
τής Δ.Χ. Φλωρίνης, προκειμένου νά ένισχύσουν οικονομικά τήν οικογένεια τοϋ
Φλωρινιώτη συνανθρώπου τους καί νά
μετριάσουν τις δυσκολίες πού άντιμετώπιζε, διενήργησαν μεταξύ τους προαι
ρετικό έρανο καί συγκέντρωσαν ένα
σημαντικό χρηματικό ποσό πού κατα
τέθηκε γιά λογαριασμό της στό Υ πο
κατάστημα ’Εθνικής Τραπέζης τής Φλώ
ρινας.
Ήταν μιά άκόμη υπέροχη πράξη συμπαραστάσεως, συνδρομής καί στοργής
τοϋ Διοικητοΰ τής Δ.Χ. Φλωρίνης Συν
ταγματάρχη κ. Νικ. Άγγελοπούλου καί
τών άνδρών τών Υπηρεσιών τής Διοικήσεώς του πρός τόν δοκιμαζόμενο πο
λίτη, πού άπόσπασε τό θαυμασμό τοϋ
Φλωρινιώτικου κοινοϋ.
Α Μ Φ Ι Σ Σ Α

Μέ πρωτοβουλία τών μελών τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου τού 'Ομίλου Φίλων
Χωρ]κής Φωκίδος, πραγματοποιήθηκε
πρόσφατα συνεστίαση σέ κοσμική ταβέρ
να τής πόλεως πρός τιμή τών άνδρών τοϋ
Σώματος πού υπηρετούν στις Υπηρεσίες
τοϋ Νομοϋ Φωκίδος καί τών οικογενειών
τους. Μέ τήν εύκαιρία αυτή καί στά
πλαίσια τοϋ έορτασμοϋ τού έτους τοϋ
παιδιού, βραβεύτηκαν άπό τόν Πρόεδρο
τοϋ 'Ομίλου κ. Πολύχρονη Παυλίδη μέ
χρηματικό βραβείο 5.000 δραχμών ή κάθε
μία, οί μαθήτριες Μαρία Δαλιανούδη

ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΜΙΑ συγκινητική χειρονομία τών Μοιράρχων τής τάξεως τοϋ 1968, μάς θύμισε
τόν άπροσδόκητο χαμό τών δυό συμμαθητών τους, τών Μοιράρχων Νίκου Κουβαρά καί Θανάση Ζαχαρή. Ήταν ένα πλήγμα γιά όλους τούς συναδέλφους καί γιά τό
Σώμα τής Χωροφυλακής, πού έχασε πρόωρα δύο άπό τά εκλεκτά στελέχη του.
Ή πίκρα καί τό κενό πού άφησε πίσω του ό θάνατος, συγκλόνισαν τούς συμ
μαθητές τους, πού σ’ ένδειξη έμπρακτης συμπαράστασης άποφάσισαννάένισχύσουν
τις οικογένειες τών συναδέλφων τους, άνοίγοντας στό όνομα τών παιδιών τους
λογαριασμούς καταθέσεων.
Έ τσι στό 2002 'Υποκατάστημα τής ’Αγροτικής Τράπεζας τής Ελλάδος, στήν
’Αθήνα (Πατησίων 237, Πλ. Κολιάτσου, τ.τ. 817), άνοιξαν τόν 2060—5 κοινό λογα
ριασμό στό όνομα Εύάγγελου καί Πηνελόπης Κουβαρά, καταθέτοντας ό καθένας
περισσότερο άπό 1.500 δραχμές. Σ’ αύτό τό λογαριασμό περιμένουν καί τήν ένίσχυση τών άλλων συναδέλφων τους, πού μποροϋν νά στείλουν κάτι άπό τό υστέ
ρημά τουί μέσω όποιουδήποτε Υποκαταστήματος τής Α.Τ.Ε., ή μέ κοινή ταχυδρο
μική έπιταγή, άν δέν υπάρχει 'Υποκατάστημα τής Α.Τ.Ε.
’Επίσης γιά τή μικρή κόρη τοϋ άλησμόνητου Θανάση Ζαχαρή, τήν ’Αθανα
σία συγκεντρώθηκε τό ποσό τών 63.757 δραχμών, τό δέ βιβλιάριο τό πρόσφερε άντιπροσωπεία συναδέλφων του, στή σύζυγό του Παρασκευή, πού μένει στήν όδό
Άγ. Πάντων 39, Καλλιθέα—’Αθηνών, τηλ. 9515406.
"Ομως, έπειδή έξαντλήθηκαν οί έγγραφές στό βιβλιάριο καταθέσεων τής Ζαχα
ρή, άνοίχτηκε στό 'Υποκατάστημα τοϋ Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου τής Πατησίων
316, ’Αθήνα, νέος λογαριασμός μέ άριθμό 6264996.
Μιά έκκληση λοιπόν άπευθύνουν πάλι όλοι οί Μοίραρχοι τής σειράς τοϋ
1968 πρός όλους τούς συναδέλφους. Μιά έκκληση γιά τήν συμπαράσταση άγαπημένων προσώπων δύο συναδέλφων, πού έφυγαν γρήγορα άπό κοντά τους. Γιά νά
προσφέρουν όλοι μαζί μιά άχτίδα χαράς κι έλπίδας, ένα φώς παρηγοριάς, μιά
ήλιαχτίδα άγάπης . . .

ειδήσεις · σχόλια · επικαιροτητες
τής Γ' Λυκείου καί ή Ελένη Άδαμοπούλου τής Γ' Γυμνασίου, οί όποιες στό
περασμένο σχολικό έτος είχαν τόν με
γαλύτερο προαγωγικό βαθμό στις τάξεις
τους, μεταξύ όλων των μαθητών — τέκνων
άνδρών τού Σώματος πού φοιτούν στά
Γυμνάσια καί Λύκεια τού Νομού Φωκίδος. Μετά τήν άπονομή τών βραβείων,
μίλησε ή μαθήτρια Μαρία Δαλιανούδη,
ή όποια εύχαρίστησε τόν Πρόεδρο καί
τά μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου
τού 'Ομίλου γιά τήν πρωτοβουλία τους, ή
όποια — όπως είπε — άποτελεΐ κίνητρο
γιά άμιλλα μεταξύ τών μαθητών, γιά μεγα
λύτερες έπιδόσεις στον τομέα τής προό
δου τους καί δήλωσε ότι τά χρήματα τά
διαθέτει στό Σχολικό ταμείο τής τάξης
της, γιά τήν πραγματοποίηση τής έκδρομής τών μαθητών τού Λυκείου. Στή συ
νέχεια μίλησε ό Διοικητής τής Δ.Χ.
Άμφίσσης Άντ]ρχης κ. ’Αθανάσιος Δαλιανούδης, ό όποιος εύχαρίστησε τόν
Πρόεδρο καί τά μέλη τού Διοικητικού
Συμβουλίου τού 'Ομίλου γιά τήν άμέριστη άγάπη πού δείχνουν πρός τούς
άνδρες τής Χωροφυλακής.
Α Ρ Γ Ο Σ Τ Ο Λ Ι

'Ολόθερμα ύποδέχτηκαν οί 'Υπηρεσίες
τού Σώματος τις νέες γυναίκες Χωρο
φύλακες, οί όποιες προστέθηκαν στή δύ
ναμή τους γιά νά προσφέρουν τις υπηρε
σίες τους στό Ελληνικό κοινό. ’Ιδιαίτερη
έντύπωση προξένησε ή έμφάνιση τών συ
ναδέλφων γυναικών στό λαό τής έπαρχίας, πού τίς υποδέχτηκε μέ στοργή καί
ευχές γιά καλή σταδιοδρομία.
Στό ’Αργοστόλι, μέ πρωτοβουλία τού
'Ομίλου Φίλων Χωροφυλακής Κεφαλ
ληνίας, δόθηκε πρός τιμή τους δεξίωση,
ή όποια έγινε στήν αίθουσα τού ξενοδο
χείου MEDITERRANEE. Παρέστησαν,
ό Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κεφαλ
ληνίας κ. Προκόπιος , ό Νομάρχης κ.
Παν. Κουρτέσης, ό ’Αρχηγός τού Λιμε
νικού Σώματος ’Αντιναύαρχος κ. Σκιά
δας, ό άδελφός τού Πρωθυπουργού
κ. Άλέκος Καραμανλής, ό Διοι
κητής τής Δ.Χ. Κεφαλληνίας Άντισυνταγματάρχης κ. Γεώργιος Κωστόπουλος,
έκπρόσωποι τών Στρατιωτικών, Λιμενι
κών καί Πολιτικών άρχών τού Νομού,
άνδρες τού Σώματος πού υπηρετούν στό
νησί τής Κεφαλλονιας, ό Πρόεδρος καί
τά μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου
τού Ο.Φ.Χ. Κεφαλληνίας καί άλλοι προσκαλεσμένοι.
Κατά τή διάρκεια τής πρωτότυπης
αυτής δεξιώσεως, ό Διοικητής τής Δ.Χ.
Κεφαλληνίας μέ σύντομη ομιλία του τό
νισε τή σημασία τού θεσμού τών γυναικών
’Αστυνομικών καί συνέστησε στους παρευρεθέντες άνδρες νά περιβάλουν τίς
γυναίκες συναδέλφους τους μέ άδελφική
συμπαράσταση καί συναδελφική στοργή,
στά πρώτα βήματα τής σταδιοδρομίας
τους, ώστε νά άποδώσουν σύμφωνα μέ τίς
προσδοκίες τού Σώματος καί τής Πολι
τείας. ’Ακολούθως χαιρέτησε τίς γυναί
κες Χωροφύλακες ό Πρόεδρος τού 'Ομί
λου Φ.Χ. κ. Καγκελάρης καί τούς εύχήθηκε καλή σταδιοδρομία καί άρμονική
συνεργασία μέ τό λαό τού νησιού.

Ε Υ Χ Α Ρ ΙΣ Τ Η Ρ ΙΕ Σ

Ε Π ΙΣΤ Ο Λ Ε Σ

Αισθήματα φ ιλα νθρ ω π ία ς.
7.000 δραχμές είσπράχθηκαν άπό τήν
χορωδία τών Δοκίμων ’Ανθυπομοιράρ
χων πού έψαλε τά Χριστουγεννιάτικα
κάλαντα τού 1978. Τά χρήματα αύτά, οί
Δόκιμοι ’Ανθυπομοίραρχοι πρόσφεραν
στήν οικογένεια τού Χωροφύλακα Άνδρέα Μούρζα, ό όποιος σκοτώθηκε κατά
τήν έκτέλεση τής υπηρεσίας του. Ή χήρα
τού έκλιπόντος συνάδελφου, πού δια
μένει στά Κουδούνια Δράμας, εΰχαριστώντας τούς Δοκίμους γιά τήν άξιέπαινη
προσφορά τους, τούς έστειλε, πρόσφατα,
επιστολή, στήν όποια άναφέρει: «Μέ
βαθυτάτη συγκίνηση καί αισθήματα ευ
γνωμοσύνης, έκφράζω τίς θερμές μου
ευχαριστίες πρός τούς κ.κ. Δοκίμους τής
Σχολής ’Αξιωματικών Χωροφυλακής, οί
όποιοι κατεχόμενοι άπό αισθήματα φι
λανθρωπίας καί άγάπης, προσέφεραν εις
τήν άτυχή οίκογένειά μου τό ποσόν τών
7.500 δραχμών ώς ένίσχυση. Τούς εύχο
μαι κάθε ατομική καί οικογενειακή εύτυχία καί καλή σταδιοδρομία στό ένδοξο
Σώμα τής Χωροφυλακής».

’Ανταποδίδουν μέ σεβασμό καί
εκτίμηση .
Γιά τήν προσφορά τού Διοικητοϋ τού
’Αστυνομικού Τμήματος Θήρας ’Ανθυπο
μοιράρχου κ. Δημοσθένη Γκουμούδη
στήν τουριστική άνάπτυξη τής Σαντορί
νης καί τήν ομαλή διακίνηση τού μεγά
λου αριθμού τών τουριστών, πού καθη
μερινά επισκέπτονται τό νησί, ό Βου
λευτής Κυκλάδων κ. Μανώλης Μπάϊλας,
έστειλε επιστολή στον 'Υπουργό Δημο
σίας Τάξεως κ. Μπάλκο στήν οποία με
ταξύ άλλων άναφέρει καί τά έξής : « ....
’Από τά τέλη τού ’Απριλίου άποβιβάζονται στή Σαντορίνη, άπ’ τά κρουαζερόπλοια, 1000 τουρίστες ήμερησίως κατά
μέσον όρον. Αισθάνομαι ίκανοποίησιν
πού μου δίδεται ή ευκαιρία νά τονίσω
ότι ή Σαντορίνη είχε τήν άγαθή τύχη νά
διοικεϊται άπό Αξιωματικόν ύψηλού
ήθους τού ’Ανθυπομοιράρχου κ. Δημο
σθένους Γκουμούδη, διακρινομένου διά
τήν σεμνότητα, ανιδιοτέλεια, σεβασμόν,
διαλλακτικότητα καί γενικώς διά τόν
πολιτισμόν του. Οί συμπατριώτες μου
αισθάνονται άσφάλειαν κάτω άπό μιά
τέτοια Διοίκηση καί τήν ανταποδίδουν
μέ σεβασμόν, θαυμασμόν καί έκτίμησιν».

‘Υψηλά συναισθήματα
λεγγύη ς .

αλλη

Στις άρχές τού περασμένου ’Απριλίου,
στή Χώρα Σφακίων Χανίων ένέσκηψε
θεομηνία πού άπείλησε μέ καταστροφή

τό μεγαλύτερο μέρος τής περιουσίας
τών αγροτών τής περιοχής. Ό Διοικητής
καί οί άνδρες τού οικείου ’Αστυνομικού
Τμήματος, στάθηκαν άπό τήν πρώτη
στιγμή τής κακοκαιρίας κοντά στούς δο
κιμαζόμενους πολίτες καί συνέβαλαν ση
μαντικά στήν προσπάθεια τους γιά τόν
περιορισμό τών ζημιών. Γιά τή συμβολή
τους αυτή, ό Νομάρχης Χανίων κ. Γεώρ
γιος Χαραλαμπόπουλος, πού ό ίδιος προ
σωπικά έπισκέφθηκε τήν περιοχή, έστει
λε συγχαρητήριο έγγραφο στόν Διοικητή
τής Δ.Χ. Χανίων Συνταγματάρχη κ. Σπ.
Ρωμαντζά γιά τίς ένέργειες τών άνωτέρω
άνδρών, τό όποιο καταλήγει ώς έξής :
«.. ..Ό ζήλος πού έπέδειξαν στις δύσκο
λες έκεΐνες στιγμές καί ή σημαντική
βοήθεια πού πρόσφεραν, άποδεικνύει
τά ύψηλά συναισθήματα άλληλεγγύης
καί Ανθρωπισμού άπό τά όποια διακατέ
χονται καί τήν άφοσίωση στό καθήκον
τής προστασίας τής ζωής καί τής περιου
σίας τών πολιτών. Καί όπως είμαι σέ θέση
νά γνωρίζω, ή στάση των αύτή έκτιμήθηκε άπό όλους τούς κατοίκους τής Κοινότητος. Σάς παρα-.αλώ νά διαβιβάσετε
πρός τόν Διοικητή καί τούς άνδρες τού
’Αστυνομικού Τμήματος Χώρας Σφακίων
τά θερμά συγχαρητήρια καί τήν άκρα
ίκανοποίησιν μου γιά τήν πράξη τους
αύτή — ».

Δ Ι Ο Ρ Θ Ω Σ Η
Στό τ εύ χ ο ς τού μηνός Μαΐου καί
στό άρθρο τού Παιδιάτρου κ . Ί ω ά ν νου Δ αβάκη με τίτλ ο «Π Ο Υ Β Α Δ Ι
ΖΕΙ Η ΣΥΓΧΡΟ ΝΗ Γ Ε Ν ΙΑ » άπό
τυπογρ αφ ικ ή α β λεψ ία σημειώ θηκαν
τά έξής λάθη :
α . σ ε λ . 3 1 6 , στήλη 3η 8ο)ο αντί
τού ορθού 8 0 ο )ο .
β . σ ε λ . 3 1 7 , στήλη 2η Λ ΙΕ ΒΙΛ
ά ντί τού ορθού Ν Ε Β ΙΛ .
γ . σ ε λ . 3 1 9 , στήλη 1η 2 ,2 3 ο)ο
άντί τού όρθοΰ 2 ,2 3 ο )ο ο .
δ . σ ε λ . 3 1 9 , στήλη 2η « ’Εθνική
παρακμή» ά ντί τού ορθού « ’Ηθική
παρακμή » .
ε . σ ε λ . 3 1 9 , στήλη 2η « π ο λ υ μ υ ε λίτιδ α » άντί τού όρθοΰ « π ο λ ιμ υ ε λ ίτ ιδ α » .
σ τ . σ ε λ . 3 1 9 , στήλη 3η 7 ,8 ο )ο
άντί τού ορθού 7 ,8 ο )ο ο .
ζ . σ ε λ . 3 1 9 , στήλη 3η 2 ,8 8 ο )ο
άντί τού όρθοΰ 2 ,8 8 ο )ο ο .
’Α πό τή σ ύ ν τ α ξ η .

Τό άρθρο « Ο Χ Ι Τ Ε Σ Σ Ε Ρ ΙΣ Ε Ν Α Ν Τ Ι Ο Ν Ε Ν Ο Σ » τοΰ τ. Π ρ ο έδ ρ ο υ
τή ς Δ η μ ο κ ρ α τ ία ς - ’Α κ α δ η μ α ϊκ ο ύ κ. Μ ιχ. Σ Τ Α Σ Ι Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ , πού
δη μ ο σ ίευ σ ε ή « Ε Π ΙΘ Ε Ω Ρ Η Σ Η Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η Σ » ,
στό τ ε ύ χ ο ς
Μ α ΐο υ , είν α ι άπό τό βιβλίο του «ΜΕ Ψ Η Φ Ο Υ Σ ΤΡ Ε ΙΣ Ε Ν Α Ν Τ Ι Ο Ν
Δ Υ Ο » , πού κυ κ λ ο φ ο ρ εί σέ έκδοση τοΰ βιβλιοπω λείου τής « Ε Σ Τ ΙΑ Σ » .
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Μια αξιέπαινη πρωτοβουλία τού Ο .Φ .Χ .
Σάμου καί τού Σαμιακού Λαού για την
άνέγερση 'Ιερού Ναού στη μνήμη τής προστάτιδος τής Χωροφυλακής.

γνώση τοΰ Μηνύματος τού ’Αρχηγού
Χωροφυλακής Άντιστρατήγου κ. Μιλ
τιάδη Άργιάννη γιά τόν εορτασμό τής
Προστάτιδος τού Σώματος Μεγαλομάρτυρος 'Αγίας Ειρήνης. Στή Συνέχεια
μίλησε ό Πρόεδρος τού Διοικητικού Συμ
βουλίου τοΰ Σ.Φ.Χ. Σάμου, Γυμνασιάρ
χης τοΰ Γυμνασίου Θηλέων τής πόλεως
κ. Κων]νος Σκάλκος, ό όποιος τόνισε

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΑΠΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΣΤΗ ΣΑΜΟ

Ό Σαμιακός λαός, τιμώντας τή Μεγα
λομάρτυρα 'Αγία Ειρήνη, Προστάτιδα
τοΰ Σώματος τής Ελληνικής Χωροφυ
λακής, άνήγειρε στό Βαθύ τής Σάμου
Μεγαλοπρεπή 'Ιερό Ναό στό όνομά της,
πού έγκαινιάστηκε στις 5 Μαΐου χοροστατοΰντος τοΰ Σεβασμιωτάτου Μητρο
πολίτη Σάμου καί ’Ικαρίας κ. Παντελεήμονος, μέσα σέ άτμόσφαιρα πνευματικής
έξαρσης καί θρησκευτικής εΰλάβειας.
Στά έγκαίνια παρέστησαν, ό Νομάρχης
Σάμου κ. Κλεμανσώ Φιλιπάκης, ό Στρα
τιωτικός Διοικητής τοΰ νησιού Ταξίαρχος κ. Γεώργιος Βοριάς, ό 'Υποδιοικητής
τής Άνωτέρας Διοικήσεως Χωροφυλα
κής Νήσων Αιγαίου Άντ]ρχης κ. ’Αρι
στομένης Γκρίτζαλης, ό Διοικητής τής
Δ.Χ. Σάμου ·Αντ]ρχης κ. Παναγιώτης
Άντωνόπουλος, ό Διοικητής τοΰ Ναυτικοΰ Κλιμακίου Σάμου καί ’Ικαρίας
καί ό Λιμενάρχης Σάμου 'Υποπλοίαρχοι
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κ.κ. Κων]νος Άποστολάκης καί Νικό
λαος Φωτεινόπουλος, ό Διοικητής τοΰ
Α.Τ. Σάμου Ταγματάρχης κ. Θεόδωρος
Τρουπής, ’Ανώτεροι ’Αξιωματικοί τοΰ
Στρατοΰ, ό Πρόεδρος Πρωτοδικών κ. Θε
όδωρος Παπαγιαννάκης, ό ’Ανακριτής
κ. Κων]νος Φράγκος, ό Δήμαρχος Καρλοβασίου κ. Γεώργιος Καραγιάννης,
Πρόεδροι Κοινοτήτων καί έκπρόσωποι
Δημοτικών καί Κοινοτικών ’Αρχών τοΰ
νησιοΰ, ό Πρόεδρος καί τά μέλη τοΰ
Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ Συνδέσμου
Φίλων Χωροφυλακής Σάμου, άντιπροσωπεϊες άνδρών τοΰ Σώματος, μαθητές,
μαθήτριες καί καθηγητές τών Γυμνασίων,
Λυκείων καί Δημοτικών Σχολείων καί
πλήθος κόσμου.
Μετά τό πέρας τής Θείας Λειτουρ
γίας κατά τή διάρκεια τής όποιας
έγκαινιάστηκε ό ιερός Ναός έψάλει
Δοξολογία καί άκολούθησε ή άνά-

καί τά έξής: «Ειρήνη είναι ό ένδόμυχος
πόθος καί ή άνεκπλήρωτη μέχρι σήμερα
επιδίωξη τής άνθρωπότητος. Σκιρτά ή
ψυχή τοΰ άνθρώπου στό άκουσμά της
καί τρέμει όταν φυγαδεύεται. Γι’ αυτό
καί ή φερώνυμος Μεγαλομάρτυς 'Αγία,
καθιερώθηκε ώς Προστάτις τής Χωρο
φυλακής πού είναι ό φρουρός τής ειρη
νικής διαβιώσεως τών άνθρώπων. Πρός
τιμήν αυτής τής 'Αγίας κτίστηκε καί
έγκαινιάστηκε σήμερα ό Ναός αυτός
πού σάν διάδημα έπιστέφει τήν πόλη μας
καί ομορφαίνει άκόμη περισσότερο τήν
μαγευτική θέα τοΰ τοπίου.» Καί κατέλη
ξε: «Είθε συχνά νά έγκαινιάζουμε έργα
πού συντείνουν στήν πνευματική καί
πολιτιστική άνοδο τοΰ άνθρώπου. Οίαδήποτε έξαρσίς των περιττεύει γιατί άφ’
έαυτών τήν δόξαν φέρουν».
Έπειτα μίλησε ό Διοικητής τής
Διοικήσεως Χωροφυλακής Άντισυνταγματάρχης κ. Παναγιώτης Άντωνόπουλος ό όποιος μεταξύ τών άλλων είπε:
«Τιμάται καί τιμά σήμερα ό Σαμιακός
Λαός. Τιμάται, διότι τό έργο του άναγνωρίζεται εΰρύτατα, διότι έπαξίως τοΰ
άπονέμονται οί τίτλοι τής ψυχικής εΰγενείας, τής δυναμικής δράστη ριότητο'ς
καί τοΰ ΰψηλοΰ έθνικοθρησκευτικοΰ
φρονήματος, τιμάται διότι περιτράνως
άποδεικνύεται άντάξιος απόγονος ευγε
νικών καί ήρωικών προγόνων. Καί τέλος
τιμάται γιατί ξέρει νά τιμά. Μόνο οί
γενναίοι ξέρουν καί έχουν τήν ψυχική
δύναμη νά τιμοΰν τούς γενναίους. Καί
ό γενναίος Σαμιακός Λαός τιμά σήμερα
τό γενναίο Σώμα τής Ελληνικής Χωρο
φυλακής, συνειδητοποιώντας τις προσ
φορές της στήν ιδιαιτέρα του Πατρίδα,
τή Σάμο καί σ’ ολόκληρη τήν Ελλάδα».
Καί κατέληξε: «Ή Ελληνική Χωροφυ
λακή δέχεται εύγνωμονοΰσα τήν άτίμητη
προσφορά τοΰ Σαμιακού Λαού καί ευχα
ριστεί δι’ έμοΰ τούς Σαμίους, οί όποιοι
ώς συνδρομηταί, δωρηταί καί έμπνευσταί
συνέβαλαν στήν ολοκλήρωση τοΰ θεά
ρεστου τούτου έργου. Ευχαριστεί τις
’Αρχές τοΰ Νομού, Θρησκευτικές, Στρα
τιωτικές καί Πολιτικές γιά τήν σημαντική,
άξιόλογη καί πολύτιμη βοήθεια πού
προσέφεραν, ώς καί όλους όσοι παρα
βρίσκονται καί τιμούν τή λαμπρή αυτή
γιορτή. Τέλος ευχαριστεί καί συγχαίρει
τά κατά καιρούς Διοικητικά Συμβούλια
τοΰ Συνδέσμου καί μάλιστα τό παρόν γιά
τούς κόπους καί τις θυσίες πού ύποβλήθηκαν πρός εΰόδωση τών σκοπών του.
Ή 'Αγία Ειρήνη είθε νά χαρίζει σέ όλους
τήν χαρά, τήν ύγεία, τήν εύτυχία καί τήν
ειρήνη».
Έπειτα έγινε ή περιφορά τής Εϊκόνος
τής 'Αγίας καί ή τελετή τελείωσε μέ
τή διανομή τής παραδοσιακής Σαμιώ
τικης «γιορτής», ένώ λίγο άργότερα στή
Λέσχη Χωροφυλακής δόθηκε δέξίωση.
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Επίσημες
κές

έορταστι-

εκδηλώσεις

γιά

την 38η επέτειο τής
ήρωϊκής άντιστάσεως
στήν μάχη τής Κρή
της.

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 20 Μαΐου, γιορτά
στηκε μέ έπίσημες εθνικές έκδηλώσεις,
τόσο στήν ’Αθήνα όσο καί στή Κρήτη,
ή 38η έπέτειός τής ιστορικής Μάχης
τής Κρήτης.
Στά Χανιά οΐ γιορταστικές έκδηλώσεις
άρχισαν μέ μνήμόσυνο πού ΒΥινε στό
μνημείο των πεσόντων Ελλήνων καί
Νεοζηλανδών μαχητών καί συνεχίστηκαν
ολόκληρη τή μέρα μέ καταθέσεις στεφά
νων, έπιμνημόσυνες δεήσεις καί άλλες
έκδηλώσεις, παρουσία των πρεσβευτών
τής Αυστραλίας κ. Τζόνσον, τής Βρεταννίας κ. Σάδερλαντ, τοϋ Έπιτετραμένου τής Πρεσβείας τής Νέας Ζηλανδίας
κ. Φαίρφαξ, τού Διοικητοΰ τής ΑΣΔΕΝ
Άντιστρατήγου κ. Βοριά, τοϋΑ' ΈπιθεωρητοΟ Χωροφυλακής
'Υποστρατήγου
κ. Σμαριανάκη, τοΰ Νομάρχου κ. Χαραλαμπόπουλου, βουλευτών τοΰ νομοϋ,
άλλων έπισήμων καί πλήθους κόσμου.
Μετά τό μεσημέρι, έφθασε στά Χανιά
καίό 'Υπουργός Συντονισμού κ. Μητσοτάκης, πού έκπροσώπησε τήν Κυβέρνηση
στις γιορταστικές έκδηλώσεις.
Στό 'Ηράκλειο, πού οί έκδηλώσεις
άρχισαν μέ Δοξολογία στό Μητροπολιτικό Ναό τοϋ 'Αγίου Μηνά καί συνεχί

στηκαν μέ έπιμνημόσυνη δέηση στό
χώρο τοΰ 'Ηρώου τής Μάχης τής Κρή
της, παρέστη ό 'Υπουργός Εμπορικής
Ναυτιλίας κ. Έμμ. Κεφαλογιάννης καί
πολλοί άλλοι έπίσημοι.
Στό Ρέθυμνο, πού υπήρξε καί τό έπίκεντρο τών έκδηλώσεων τής Χωροφυ
λακής, γιά τή συμβολή της στή Μάχη
τής Κρήτης, ή 38η έπέτειός γιορτάστηκε,
όπως πάντα, στό Παράρτημα τής Σχολής
'Οπλιτών Χωροφυλακής, παρουσία τοΰ
Νομάρχου Ρεθύμνου κ. Άθαν. Σπυρόπουλου, τοΰ Διοικητοΰ τής Σ.Ο.Χ. Τα
ξιάρχου κ. Κων]νου Ζαχαράκη, ώς έκπροσώπου τοΰ κ. Άρχηγοΰ Χωροφυ
λακής, τοΰ Δημάρχου Ρεθύμνου, τοϋ
’Ανώτερου Διοικητοΰ Φρουράς Ρεθύμνου,
τοϋ ’Εμπορικού ’Ακόλουθου τής Αύστραλίας, τοΰ Άεροπορικοΰ καί Ναυτικού
’Ακόλουθου τής Βρεταννικής Πρεσβείας,
30 περίπου Αύστραλών, παλαιών μαχητών
τής Μάχης τής Κρήτης, άλλων έπισήμων
καί έκπροσώπων τοπικών άρχών καί πλή
θους κόσμου.
Οί έκδηλώσεις τοϋ Ρεθύμνου, άρχισαν
μέ έπιμνημόσυνη δέηση πρό τοϋ Μαυσω
λείου τής Σχολής, όπου είναι έναποθετημένα τά όστά 111 νεκρών τής Χωρο

φυλακής, πού έπεσαν ήρωικά μαχόμενοι
στή Μάχη τής Κρήτης κατά τών Γερμα
νών ’Αλεξιπτωτιστών, χοροστατοϋντος
τοϋ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρε
θύμνου καί Αύλοποτάμου κ.κ. Τίτου καί
τοΰ Προϊσταμένου τής Θρησκευτικής
'Υπηρεσίας τής Χωροφυλακής, Πανοσιολογιώτατου ’Αρχιμανδρίτου π. Εύσέβιου Πιστολή.
Στή συνέχεια άκολούθησε ή άνάγνωση
τής Ημερήσιας Διαταγής τής Σχολής
άπό τόν Διοικητή τοϋ Π.Σ.Ο.Χ. Κρήτης
Συνταγματάρχη κ. Νικ. Γαρνέλη, ό
όποιος μεταξύ τών άλλων τόνισε τήν
έθελοντική θυσία τών μαχητών καί ιδιαί
τερα τών Δοκίμων Χωροφυλάκων τοϋ
ήρωϊκοϋ «Τάγματος Χανιώτη».
Μετά τήν άνάγνωση τής 'Ημερήσιας
Διαταγής, άκολούθησε κατάθεση στεφά
νων άπό τούς έκπροσώπους τών άρχών
καί οί έκδηλώσεις έκλεισαν μέ δεξίωση
πού δόθηκε στό άλσύλλιο τής Σχολής
καί έθνικούς χορούς καί τραγούδια
άπό Κρητικά συγκροτήματα, τή Μου
σική τής Χωροφυλακής, τό Λύκειο
Έλληνίδων Ρεθύμνου «Τό Άρκάδι»
καί τών Γυναικών Δοκίμων Χωροφυ
λάκων.

