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Σιωπή για μια στιγμή!
Τούτη την ώρα σιωπή . . . Να σταματήσει δ χρόνος, 
να κλείσει με τα χέρια του δλου τοϋ κόσμου τις φωνές, 
τοϋ χτες τις μνήμες που ξυπνάν, τοΰ σήμερα τα πάθη
— ν' άφουγκραστοΰμε την καρδιά τοϋ Αιγαίου, τοϋ Αιγαίου μας, 
καθώς τριγύρω μας σιμώνει.

Άφρόκρινα ή θάλασσα μαζεύει καί σκορπίζει, 
κι όπως τ ’ αγέρι δρόλαπας κι όπως τ ’ αγέρι χάδι 
τη μοίρα τοϋ νεροΰ τη μυστική κρυφά διαφεντεύει, 
πότε τραγούδι λυρικό σ τ’ αδράχτι ποθογνέθει
— πότε πολέμου σάλπισμα κηρύχνει δίχως φόβο.
Σάμπως θαρρείς τη μιά φορά ό ’Αλκαίος τραγουδάει 
τόν έρωτά του στής Σαπφώς τη σάρκα την πασίχαρη, 
σάμπως την άλλη τη φορά νά γύρισε ό Ρήγας
νά ξαναπεϊ στους "Ελληνες τό μέγα θούριο του.

Καθρέφτης, δές, τό πέλ,αγο! Καί σ τ’ ανοιχτά του μάτια
ή Ιωνία στέκεται νά δει τό πρόσωπό της
πριν τό ρημάξουν οί Σελτζούκηδες πριν τό μαράνουν Τούρκοι,
τότε πού ή "Εφεσο έρόδιζε στά δυό τά μάγουλά του
κι ή Σμύρνη φεγγοβόλαγε στο μέτωπό του στέμμα.
Τώρα οί ρίζες της μιλάν κι άνιστοροΰν τό Γένος 
τοΰ Ιωνά πού απ' τη σπορά τοΰ "Ελληνα πορεύτη 
κι άνοιξε τη χρυσόφορη πηγή τής Ρωμιοσύνης.
Κι απ' τά δεσμά τοΰ Βόσπορου σά χίμαιρα ή Πόλη 
τοΰ Κωσταντίνου όρθωσε τό έφτάλοφο κορμί της 
νά ξαναδεϊ στά κύματα πού τήν κοιτάν μέ δέος, 
ποιά ήταν ή πορφύρα της τής γής ή κυβερνήτρα 
πριν ό σατράπης Πορθητής τήν πνίξει μέσ’ στο αίμα.
Αές καί ή Πόλη λαχταρά απ’ τοΰ Αιγαίου τό στόμα 
ν’ ακούσει νά ορκίζεται ή Παναγιά σ τ’ αλήθεια 
«πάλι με χρόνους με καιρούς πάλα δίκιά μας θ&ναι!»

Χάρμα ή θάλασσα κυλά . . .  Κι απ’ τό βαθύ βυθό της 
ξάφνου πετιέται ολόσωμος ό βασιλιάς Αίγέας 
σά νά μήν έπεσε πότες από τόν Παρθενώνα, 
καί τό Θησέα καρτερεί με τ ’ άσπρο τό κατάρτι 
νάρθει νά πει πώς τό Μινώταυρο έσκότωσε καί πάλι.
Νάτος κι ό ' Ικαρος, ό γιος τοΰ Δαίδαλου ακέριος, 
περιδιαβάζει γελαστός σε ξέρες κι ακρογιάλια 
πού δεν τρομάζει μήγαρις ό ήλιος μέ φοβέρα 
τραβήξει τό λεπίδι του καί ρίξει τά φτερά του 
πάνω στής Σάμου ή στής Χίος τή ζαχαρένια χούφτα, 
στοΰ Ψηλορείτη τήν κορφή, στήν αγκαλιά τής Σκιάθου.
Κι από τούς κόρφους τούς πολλούς κρυφά τής Μικρασίας 
ή Ιστορία βγάζοντας τής Συφοράς τό δράμα 
όλο μετράει τούς "Ελληνες καί μετρημό δεν έχουν, 
αυτοί πού βάψαν κόκκινη τοΰ πέλαγου τή μοίρα, 
κι αυτοί πού τούς κυνήγαγαν οί άνεμοι τοΰ μίσους.

Νά ή καρδιά τοΰ Αιγαίου μας! Τήν ώρα τούτη σμίγουν 
θρύλοι καημοί καί ήρωες, .πληγές καί άγιοι πόθοι 
σέ μιά φωνή πού τοΰ Θεοΰ ό μέγας εϊν’ ό λόγος, 
τοΰ Δίκιου ή απόφαση κι ή προσταγή τοΰ ”Εθνους, 
σά νάρχεται άπ’ τ ’ ούρανοΰ τά χείλη τά πανίερα 
καί διαλαλεϊ περήφανα στή γή άπ’ άκρη σ' άκρη: 
σ' αυτήν εδώ τή θάλασσα πού βάφτισε ό Αίγέας, 
μονάχα ή Γαλανόλευκη θά κυματίζει πάντα!
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'Ο  Χωροφύλακας 
είναι για δλο τον 
κόσμο ό πιο κοντινός 
φίλος καί σ’ αυτόν 
θά ζητήσουν τήν πρώ
τη πληροφορία δπον 
καί αν βρεθούν, δ,τι 
καί αν θελήαουν. Καί 
εκείνος πάντα με προ
θυμία, χαμόγελο καί 
διάθεση εξνπηρετή- 
σεως θά προσπαθή
σει νά δώσει τη σω
στή πληροφόρηση καί 
τήν προσωπική τον · 
βοήθεια.

Ε Ξ Ω Φ Υ Λ Λ Ο
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ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Τούτη τή φορά ό λόγος  θά 
ππγάσε ι άπό τ ί ς  φωτογραφίες  

έξώφυλλου καί θαχε  ι ά ν τ ι κ ε ί -  
τήν παρουσία τού Χωροφύλακα 
κοινωνικό  χώρο τού τόπου  

μας.Μιά παρουσία πού τήν χαρακτη
ρ ί ζ ε ι  ή έντονη άνθρωπια καί ή 
μορφή τού φ ί λ ο υ . Hide παρουσία -προ-  
σφορα, πού π αρέχετα ι  χωρίς  ά ντα λ-  
λαγματα καί  που άπλώνει αδιάκοπα  
τό χ έ ρ ι  της γ ι ά  μιά συνεχή καί  ά
δολη συμπαράσταση στόν καθένα.

τού
μενο
στόν

Τό πόσο σ υ γκ λ ο ν ισ τ ικ ά  ά ν -  
θ ρ ώ π ι ν η , φ ι λ ι κ ή , ά δ ε λ φ ι κ ή , ε ΐ -  
παρουσια τού Χωροφύλακα,εύ-  
μπορεΤ νά τό ν ΐίδσε ι κ α ν ε ί ς ,  
νά θ ελ ή σ ε ι  νά τόν πλησιάσει  
ί δ ι α  αίσθήματα πού τόν  πλη-  

έ κ ε ΐ ν ο ς .  ΆρκεΤ ν ά χ ε ι  τά

να ι  ή 
κόλα 
άρκεΤ 
μέ τά 
σ ιά ζ ε  ι

τής καρδιάς του ά ν ο ι χ τ ά .  
____ , έλεύ θ ερ ο ς  άπό τυχόν  προκα

ταλήψεις  θ 'άντ ιληφθεΤ  ν ’άπλώνεται

μάτια
^Ετσι,

γύρω τ ο υ ,π ρ ο σ τ α τ ε υ τ ικ ή ,ή  σκιά τού  
Χωροφύλακα.

Φίλος καί  άδελφός τού δ ι 
πλανού δ Χωροφύλακας. . .  Τά 

βήματά του άντηχούν στούς πολύβο-  
ους  δρόμους τΩν μεγαλουπολεων καί  
στά γαλήνια  στενοσόκκακα τΩν χω- 
ρ ιΩ ν ,μ έ  τόν  ί δ ι ο  ρυθμό ,χαρ ίζο ντα ς ,Ι  
τή σ ιγ ο υ ρ ιά  στ* άνθρώπινο σύνολο , |  
πού έ ρ γ ά ζ ε τ α ι ,  πού ψ υχαγω γείται ,  
πού ά ν α π α ύ ε τ α ι , . .

Άδελωός καί  συμπαραστάτης  
τού ανθρώπινου πόνου ,  γλυ

κέ ιά παρηγοριά σ τ ί ς  δύσκολες σ τ ι 
γμές .Στά  μάτια του χωρούν όλ ο ι  ο ί  
καύμοί τού κόσμου καί  στήν καρδιά  
του ά ν θ ί ζ ε ι  σ υ ν έ χ ε ι α  ή άτελείωτη  
άνο ιξη  τής π ιό ύπέροχης άγάπης,  
τής  άγάπης γ ι ά  τόν  σ υ νά νθ ρ ω πο . . .

Η "ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ"
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Η ΘΑΛΑΣΣΑ άποτελεϊ κυριαρ
χικό στοιχείο τοΰ τόπου μας. Περι
βάλλει σχεδόν άπό παντού τήν Ε λ 
λάδα καί χαράζει άπό τά πανάρ- 
χαια χρόνια τήν ιστορική της μοΐ- 
ρα.Ό  άκαδημαϊκός Διονύσιος Κόκ
κινος σέ μία σελίδα του γιά τή θά
λασσα, γράφει:

«’Ά ν μοϋ άνέθεταν τήν σύνταξη 
ένός Λεξικού, στή λέξη θ ά λ α σ- 
σ α θά σημείωνα: «Ή  ό μ ο ρ φ ι ά 
κ α ί  ή ά ν ε ξ ά ν τ λ η τ η  π η 
γ ή  δ υ ν ά μ ε ω ς  τ ή ς Ε λ λ η 
ν ι κ ή ς  χ ώ ρ α ς » .

Πράγματι, άπ’ αυτό τό ύγρό στοι
χείο, τή θάλασσα, άντλεΐ ή Ελλάς, 
εδώ καί σαράντα αιώνες, τήν πνευ
ματική άνησυχία καί τή δύναμη, 
τήν ακατάβλητη θέληση καί τόν 
καθαρό στοχασμό γιά νά συνθέ
σει τούς ώραίους μύθους της, νά 
άξιοποιήσει τό πνεύμα της, νά 
άναπτύξει τόν εθνικό, κοινωνικό 
καί οικονομικό βίο της καί νά δη
μιουργήσει τόν άνθρωπιστικό πο
λιτισμό της.

Αυτόν τόν στενό, προαιώνιο, 
δημιουργικό δεσμό τής Ελλάδος 
μέ τή θάλασσα εκφράζει ή Ναυτι
κή Εβδομάδα, μέ τις θαλασσινές 
εκδηλώσεις της πού όργανώνει κά
θε χρόνο τό Γενικό Επιτελείο Ναυ
τικού σέ συνεργασία μέ τό 'Υπουρ
γείο Εμπορικής Ναυτιλίας καί τή 
συνδρομή πολλών φορέων τής δη
μοσίας ζωής καί τής ναυτιλιακής 
δραστηριότητας τής χώρας.

Ή  Ναυτική Εβδομάδα άρχισε 
νά εορτάζεται τό 1933 μέ πρωτο
βουλία τής Ελληνικής Θαλασσίας 
Ένώσεως καί τήν πρόθυμη υιοθέ
τησή της άπό τό τότε 'Υπουργείο 
τών Ναυτικών. Έ κτοτε έορτάζεται 
κάθε χρόνο, μέ μοναδική εξαίρε
ση τήν περίοδο τοΰ πολέμου 41 -44.

Ή  Ναυτική Εβδομάδα όμως, 
έχει παράδοση αιώνων. ’Αποτελεί 
συνέχεια τών θαλασσινών έορτών 
τών Α ρχαίω ν Ελλήνων: τών «Δελ- 
φινίων», τών «Πλοιοθεσίων», τών 
«Ποσειδωνίων» τών «Κυβερνη- 
σίων» καί άλλων, πού έτελοΰντο 
μέ πάνδημη συμμετοχή σέ όλες 
σχεδόν τίς παραλιακές πόλεις τοΰ 
Έλλαδικοΰ χώρου. Μέ τίς πανελ
λήνιες αυτές εορτές οί "Ελληνες 
τής άρχαιότητας έξεδήλωναν τήν 
άγάπη καί τήν πίστη τους πρός 
τή θάλασσα καί τό Ναυτικό, πού 
συνέβαλαν στήν έθνική τους έπι-

βίωση καί ένότητα καί στήν άνά- 
πτυξη τοΰ φιλελεύθερου πνεύματός 
τους.

Ή  σημερινή Ε λλάς έκφράζει τό 
δημιουργικό ναυτικό αίσθημα τοΰ 
"Ελληνα μέ τίς έκδηλώσεις τής 
Ναυτικής Έβδομάδος. Μέ τίς 
εκδηλώσεις αυτές, υπογραμμίζεται 
έπίσης, ή σημασία τής ναυτικής 
ισχύος γιά τήν έθνική άμυνα καί 
άσφάλεια, καθώς καί ή σημασία 
τής θάλασσας καί τής Εμπορικής 
Ναυτιλίας, ώς πλουτοπαραγωγικών 
πηγών γιά τήν έθνική οικονομία.

Έ άν υπάρχει κάτι πού νά άπο- 
δεικνύει τή συνέχεια τοΰ Έ λληνι- 
κοΰ "Εθνους, άπό τή χαραυγή τής 
ιστορίας του μέχρι σήμερα, αυτό 
είναι ή επίδοση τοΰ "Ελληνα στά 
θαλάσσια έργα - ειρηνικά καί πο
λεμικά.Μέσα στή μακραίωνα ιστο
ρία τοΰ Έλληνισμοΰ, ή συναδέλ
φωση αυτή τοΰ "Ελληνα μέ τή 
θάλασσα καί ή έμπιστοσύνη του 
πρός αυτήν, έχουν εκδηλωθεί σέ 
όλες τίς κρίσιμες στιγμές γιά τήν 
τύχη τοΰ "Εθνους μας.

Στήν ναυτική ισχύ τών άρχαίων 
Ελλήνων, στά «Ξύλινα τείχη» τών 
Αθηνών καί τών άλλων Έλληνί- 
δων πόλεων, οφείλεται ή κοσμοϊ- 
στορική νίκη στή Σαλαμίνα τό 
480 π.Χ. Ή  συντριβή τοΰ περσι- 
κοΰ στόλου κατά τή ναυμαχία τής 
Σαλαμΐνος άλλαξε τόν ροΰν τής 
άνθρώπινης ιστορίας καί άνοιξε 
τό δρόμο γιά τόν άνθρωπιστικό 
Ευρωπαϊκό Πολιτισμό.

Στό Βυζαντινό στόλο οφείλεται 
ή έπέκταση καί ή διατήρηση τής 
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας έπί 11 
ολόκληρους αιώνες. Μέ τό στόλο 
άνακτάται ή Κρήτη τό 961 μ.Χ. 
δαμάζονται οί Σαρακινοί καί δια
δίδεται ό Ελληνοχριστιανικός πο
λιτισμός σ’ ολόκληρο τόν κόσμο.

Κατά τήν Επανάσταση τοΰ 1821 
μέ τά πλοία τών τριών νήσων, 
"Υδρας, Σπετσών καί Ψαρών, «τών 
θαυμάσιων αυτών σκοπέλων, όπου 
ποτέ δέν άραξε φόβος κινδύνου»— 
όπως γράφει ό εθνικός ποιητής— 
Κάλβος—έξασφαλίστηκε τελικά 
ή Ελευθερία τοΰ "Εθνους.

Κατά τήν περίοδο τών Βαλκανι
κών πολέμων τοΰ 1912—13, ό 
Ε λληνικός Στόλος, ύπό τήν αρχη
γία τοΰ ναυάρχου Παύλου Κουντου- 
ριώτη, άπελευθερώνει τά σκλαβω
μένα τότε νησιά τοΰ Αιγαίου καί

μέ τήν καταναυμάχηση τοΰ τουρκι
κού στόλου στήν "Ελλη καί τή Λή
μνο, εξασφαλίζει τήν έλληνική 
κυριαρχία στό Αιγαίο.

Ζωντανή παραμένει άκόμη ή 
ανάμνηση τών έπικών άγώνων τοΰ 
Πολεμικοΰ μας Ναυτικοΰ κατά τήν 
περίοδο τοΰ Β' Παγκοσμίου πολέ
μου 1940—44 στό Ίόνιο, τό Αιγαίο, 
σέ ολόκληρη τή Μεσόγειο, καθώς 
καί στόν ’Ινδικό καί ’Ατλαντικό 
’Ωκεανό. Μέ τήν άδιάκοπη πολεμι
κή δράση του βοήθησε σημαντικά 
τούς τότε συμμάχους γιά τή συντρι
βή τοΰ φασιστικού "Αξονος καί 
τήν άπελευθέρωση τής πατρίδος 
μας.

Τό σύγχρονο Πολεμικό μας Ναυ
τικό, συνεχίζει αυτή τή λαμπρή 
παράδοση άγώνων καί θυσιών τοΰ 
ναυτικού κόσμου τοΰ "Εθνους, διά 
τήν έλευθερία, τήν ανεξαρτησία 
καί τήν πρόοδο τοΰ Έλληνισμοΰ. 
Έμπνεόμενο πάντα άπό τά παρα
δείγματα καί τίς άρετές τών προη
γουμένων γενεών τών Ελλήνων 
ναυτικών, καταβάλλει σήμερα μιά, 
χωρίς προηγούμενο, προσπάθεια 
γιά τήν άνάπτυξη τής μαχητικής 
ίκανότητος τοΰ Στόλου, ή όποια 
άποτελεϊ τήν καλύτερη έγγύηση 
γιά τή διασφάλιση τής έλευθερίας 
τής Πατρίδος καί τής Ειρήνης.

Τεράστια είναι καί ή συμβολή 
τοΰ Έμπορικοΰ μας Ναυτικοΰ στήν 
καθολική πρόοδο τοΰ "Εθνους. Ή  
’Εμπορική Ναυτιλία, ή βιομηχανία 
τών θαλασσίων μεταφορών, όπως 
άποκαλεΐται, αποτελεί βασικό πα
ράγοντα οικονομικής, κοινωνικής 
καί πολιτιστικής προόδου γιά τή 
χώρα μας. Χάρη στήν επινοητικό
τητα τοΰ "Ελληνα ναυτικού καί τό 
έπιχειρηματικό του «δαιμόνιο», ή 
χώρα μας κατέχει σήμερα τήν πτώ- 
τη θέση στό διεθνή ναυτιλιακό στί
βο.

Ή  Έ λληνική Ναυτιλία έξασφα- 
λίζει έργασία, μέ υψηλές αποδο
χές, σέ πολλές χιλιάδες Έ λληνες 
ναυτικούς, ενώ μέ τό «πολύτιμο» 
ναυτιλιακό συνάλλαγμα πού υπερ
βαίνει σήμερα τό ένα δισεκατομμύ
ριο δολλάρια, ένισχύει σημαντικά 
τήν έθνική οικονομία.

Έ πίσης, ή Εμπορική Ναυτιλία 
συμβάλλει στήν αύξηση τής ναυτι
κής ισχύος καί μέ τήν παρουσία της 
σέ όλες τίς θάλασσες, έπεκτείνει 
τά όρια τής Ελλάδος.
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TO ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ Ν ΑΥΤΙΚ Ο

ΜΕΤΑ TO THE ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΡΑΤΟ

Τοϋ κ.
’Α π οσ τόλου Ά π ο σ το λ ίδ η

Ό  ιστορικός Διονύσιος Κόκκινος 
έγραψε κάποτε για τή θάλασσα :

«"Αν μοϋ ανέθεταν τή σύνταξη 
ενός Λεξικόν, στη λέξη Θάλασσα 
θά σημείωνα: «’Η  ομορφιά καί ή 
ανεξάντλητη πηγή δυνάμεως τής 'Ελ
ληνικής χώρας».

Πράγματι, το πιο βαθύ, τό πιο 
έντονο, τό πιο δημιουργικό αίσθημα 
τοϋ "Ελληνας, είναι εκείνο πού αντλεί 
από τή θάλασσα. Αυτό τό στοιχείο 
μάς δημιουργεί τήν ανάγκη νά βρούμε 
τρόπους νά υπάρξουμε ώς άτομα καί 
ώς "Εθνος. ’Από τή θάλασσα, εδώ 
καί σαράντα αιώνες, οί "Ελληνες 
αντλούν τή δύναμη καί τή θέληση, 
τό όνειρο καί τό στοχασμό γιά νά 
συνθέσουν τούς μύβους τους, νά 
άξιοποιήσουν τό πνεύμα τους καί νά 
δημιουργήσουν τις αθάνατες ηθικές 
καί πνευματικές αξίες τοϋ 'Ελληνι
σμού, που καταξιώνουν τή ζωή καί 
ανεβάζουν τον άνθρωπο στή σφαίρα 
τής Δικαιοσύνης καί τής ’Ελευθερίας.

Αυτή ή Ιστορική συνάφεια τοϋ 
"Ελληνος μέ τή θάλασσα εκφράζεται 
μέ τις εκδηλώσεις τής Ναυτικής 
'Εβδομάδος πού οργανώνει κάθε χρό
νο τό Γενικό ’Επιτελείο Ναυτικού 
μέ τή συνεργασία τοϋ ' Υπουργείου 
’Εμπορικής Ναυτιλίας καί τή συν
δρομή πολλών φορέων τής δημοσίας 
καί ναυτιλιακής ζωής τής χώρας.

Οί 'εορταστικές αυτές εκδηλώσεις 
πού καλύπτουν ολόκληρο τον ελλη
νικό χώρο, αποτελούν έκφραση πί- 
στεως τού ελληνικού λαού προς τό 
υγρό στοιχείο μέ τό όποιο είναι στενά 
συνδεδεμένη ή ιστορία καί ή μοίρα τής 
'Ελλάδος από τά πανάρχαια χρόνια.

Μέ τις εκδηλώσεις πού οργα
νώνονται στά πλαίσια τής Ναυτικής 
'Εβδομάδος, έπισημαίνεται ή σημα
σία τής θάλασσας στή ζωή τού "Ελ
ληνος καί ή μεγάλη συμβολή της 
στήν οικονομική, κοινωνική καί πο
λιτιστική ανάπτυξη τής χώρας μας. 
Μέ τή Ναυτική 'Εβδομάδα καί τις 
ποικίλες εκδηλώσεις της παρέχεται 
ή ευκαιρία καί ή δυνατότητα στο 
κοινό νά γνωρίσει καί νά κατανοήσει

ότι τό 'Ελληνικό Ναυτικό — Πολε
μικό καί ’Εμπορικό — αποτελεί 
φορέα οικονομικής, κοινωνικής καί 
πολιτιστικής προόδου γιά τή χώρα 
μας καί δυναμικό παράγοντα εθνικής 
ασφαλείας.

Οί τρεις χιλιετίες τής ελληνικής 
ιστορίας έχουν αποδείξει ότι ή μοίρα 
τής 'Ελλάδος είναι συνυφασμένη μέ 
τή θάλασσα.

Τό Ναυτικό έδωσε πάντα εντυ
πωσιακό «παρών» στά προσκλητή
ρια τού Έθνους γιά τήν προάσπιση 
τής ελευθερίας καί ανεξαρτησίας του 
καί κατέστη μέ τον τρόπο αυτό φο
ρέας τού πνεύματος καί τής θελήσεως 
των 'Ελλήνων νά ζοΰν ελεύθεροι.

Η απόκρουση τής περσικής επι
δρομής στον ευρωπαϊκό χώρο από 
τις ελληνικές τριήρεις στή Σαλαμίνα 
τό 480 π.Χ., αποτελεί τον πρώτο 
μεγάλο σταθμό στήν ελληνική καί 
τήν παγκόσμια ιστορία. Ή  ήττα των 
Περσών στήν Σαλαμίνα απάλλαξε 
τον πολιτισμό από τις θολές δοξα
σίες τοϋ ασιατικού πνεύματος καί 
άνοιξε τό δρόμο γιά τις μεγάλες κα-

:
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ΑΙΠΙΙ ΚΑΙ ΦΡΟΥΡΟΙ MY EBNOYI
τακτήσεις τοΰ ανθρώπου.

Το Βυζάντιο οφείλει, κατά κύριο 
λόγο, το μεγαλείο και την κοσμο- 
κρατορία του στον ισχυρό καί Αει
κίνητο στόλο του, ενώ, χωρίς τη δυ
ναμική παρουσία τοϋ Ναυτικού στις 
ελληνικές θάλασσες, θά ήταν αδύ
νατη ή απελευθέρωση τής πατρίδος 
από τον τουρκικό ζυγό κατά τήν 
’Επανάσταση τοΰ 1821. Τό Ναυτικό 
τοϋ 1821 έστήριξεν τήν ’Επανάσταση 
καί έγραψε λαμπρές σελίδες δόξας 
στά κύματα των ελληνικών θαλασ
σών.

'Η  λαμπρή αυτή παράδοση τοϋ 
στόλου τών θαλασσομάχων τοΰ ’21 
αντικατοπτρίζεται στο Ναυτικό τής 
νεότερης 'Ελλάδος, τό όποιο έχει 
δώσει ώς τώρα λαμπρά δείγματα 
κατανοήσεως τοϋ αξιώματος ότι 'Ελ
λάς καί Θάλασσα είναι έννοιες άλλη- 
λένδετες. Ή  εποποιία τοΰ Στόλου 
μας κατά τους Βαλκανικούς πολέ
μους τοΰ 1912 — 1913 μέ τον 
«Άβέρωφ», τό άποδεικνύει. Ο Α' 
Παγκόσμιος πόλεμος έδωσε πάλι 
τήν ευκαιρία στο 'Ελληνικό Ναυτικό

νά έπαληθεύσει τήν ιστορία του, ενώ 
κατά τό Β' Παγκόσμιο Πόλεμο 
έγραψε μιά πραγματική θαλασσινή 
εποποιία μέ τήν ουσιαστική συμβο
λή του στήν προσπάθεια τοΰ ελεύ
θερου κόσμου νά συντρίψει τό φασι
στικό "Αξονα.
Ή  θάλασσα καί τό Ναυτικό δεν 
συνέβαλαν μόνο στήν ιστορική επι
βίωση τής 'Ελλάδος, μέ τή συνεχή 
προσφορά οικονομικών μέσων καί 
θυσιών γιά τήν περιφρούρηση τής 
ελευθερίας της. Οί "Ελληνες ναυτι
κοί, από τήν εποχή τής ’Αθηναϊκής 
θαλασσοκρατορίας, διεδραμάτισαν 
καί σπουδαίο εκπολιτιστικό ρόλο, 
μεταδίδοντας τό αρχαίο ελληνικό 
πνεΰμα καί τον πολιτισμό στις άγνω
στες μέχρι τότε περιοχές τής γής. 
Ή  επέκταση τοΰ 'Ελληνισμού στά 
ιταλικά καί Ασιατικά παράλια, πού 
οφείλεται στο Ναυτικό, δέν είχε 
μόνο οικονομικό χαρακτήρα, αλλά 
καί πολιτιστικούς στόχους. ’Επίσης, 
ή διά τοΰ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου 
διεύρυνση τοΰ ελληνικού χώρου μέχρι 
τήν ’Ινδία, αποτελεί μιά ακόμη από

δειξη τής συμβολής τοΰ Ναυτικοΰ 
στήν αλλαγή τοΰ ροΰ τής ανθρώπινης 
ιστορίας.

Οί λαμπρές παραδόσεις τοΰ 'Ελ
ληνικού Ναυτικού συνεχίζονται μέ
χρι σήμερα μέ τήν τεράστια ανάπτυξη 
τής ’Εμπορικής Ναυτιλίας, ή όποια 
έγινε βασικός παράγοντας οικονο
μικής, κοινωνικής καί πολιτιστικής 
άναπτύξεως γιά τή χώρα μας.

Τις παραδόσεις αυτές συνεχίζει 
καί τό Πολεμικό μας Ναυτικό, τό 
όποιο, μέ τό συνεχή εκσυγχρονισμό 
του, τήν άρτια εκπαίδευση καί τό 
υψηλό φρόνημα τών άνδρών του καί 
τήν άμέριστη συμπαράσταση τοΰ πο
λιτικού κόσμου καί τοΰ λαού μας, 
κατέστη ισχυρή δύναμη κρούσεως 
στο σύστημα τής εθνικής άμύνης. 
Ή  σημερινή ναυτική ισχύς τής χώρας 
αποτελεί πρόσθετη εγγύηση ασφα
λείας τών ελευθεριών καί τής ζωής 
τοϋ λαοΰ μας, καθώς καί τής διατη- 
ρήσεως τής ειρήνης στήν νευραλγική 
περιοχή τής Ανατολικής Μεσο
γείου.
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τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών.

Η καμπή πού διέρχεται σήμερα 
ό Ελληνισμός είναι κρίσιμη. 
Ποτέ άλλοτε ή ιστορία δέν 
έθεσε στον Ελληνισμό τόσον 

άδυσώπητα έρωτήματα όσα τού θέτει 
σήμερα. Γίνεται μία τροπή στήν πορεία 
τής ζωής μας ώς έθνος, ή όποια όμως δέν 
φαίνεται, γιατί τήν σκεπάζει ή φαινομε
νική υλική ευημερία καί ή φαινομενική 
νηνεμία. Καί τά δύο αυτά γεγονότα είναι 
άπατηλά καί συντελούν, ώστε ν’ άποκρύ- 
βουν τήν τραγικότητα των στιγμών πού 
διερχόμεθα ώς έθνος.

Πού έγκειται ή τραγικότης τών στι
γμών πού διανύομε ώς έθνος; ’Αφήνομε 
όλα τ’ άλλα καί περιοριζόμεθα σέ «ορι
σμένα χτυπητά γεγονότα, τά όποια δεί
χνουν τή θέση μας μέσα στόν κόσμο 
σήμερα. Πρώτα—πρώτα άναφέρομε έδώ 
τό γεγονός ότι κατά τούς δύο παγκοσμίους 
πολέμους, όπου έχύσαμε ποταμούς αί
ματος, όχι μόνον δένκατωρθώσαμενά έπι- 
τύχωμε σχετικώς τήν έδαφική μας άκεραι- 
ότητα, άλλά έχάσαμε πολλές πανάρχαιες 
πατρίδες, πού είχαμε άπό τήν έποχή τών 
Περσών καί τις διετηρήσαμε παρ’ όλους 
τούς ιστορικούς κλυδωνισμούς μέχρι τής 
έποχής τού πρώτου παγκοσμίου πολέμου. 
Μετά τό δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο 
έχάσαμε καί άλλες πανάρχαιες πατρίδες 
καί μέ τήν άπώλεια αύτήν έχάσαμε καί 
μία συνείδηση, ή όποια ήταν τό ένεργό 
κίνητρο γιά όλη τή δράστη ριότητά μας 
καί γιά τούς άγώνες μας. Έχάσαμε τή 
συνείδηση τής οίκουμενικότητος. Τούτο 
είναι ίσως ή μεγαλύτερη έθνική μας άπώ- 
λεια, τό σκληρότερο πλήγμα πού δεχθή
καμε κατά τό διάστημα τών δύο τελευταί
ων γενεών. Ό  Ελληνισμός ώς ιστορική 
παρουσία καί ένέργεια, ώς πνεύμα καί 
δημιουργία, δέν περιώρισε τή δράση του 
στά όρια τών γεωγραφικών του όρίων, 
άλλά άπλωνε πάντοτε τήν πνευματική 
καί ήθική του άκτινοβολία, πέρα άπό 
τά στενά όρια τής γεωγραφικής του θέ- 
σεως.

Δεύτερον, μαζί μέ τή συνείδηση τής 
οίκουμενικότητος, πού φαίνεται ότι έχά
σαμε κατά τις δύο τελευταίες γενεές, 
έχάσαμε καί τό όπλο μέ τό όποιον κατώρ- 
Οο'ιναμε νά έπιζοΰμε μέσα στήν ιστορία, 
μέσα στήν πλήμμυρα τών λαών πού μάς 
περιέβαλλαν, άν καί είμαστε λαός όλι- 
γάνθρωπος, έχάσαμε τά πρωτεία τού πνεύ
ματος, μέ τά όποια πάντοτε άντιμετωπί- 
ζαμε τούς όγκους τών έπιδρομέων, τών 
λαών πού έρχονταν μέ τή διάθεση νά 
μάς ύποδουλώσουν καί νά μάς έξοντώ- 
σουν. Γιά νά μιλήσωμε τήν τεχνική γλώσ
σα τής σύγχρονης έποχής, κατά κανόνα 
μέσα σέ τρεις χιλιάδες χρόνια οί λαοί 
πού μάς περιέβαλλαν ήσαν πνευματικώς 
κατώτεροι, ήταν ύπανάπτυκτοι. Γιά τούτο 
καί, όταν τυχόν έφθασαν νά μάς κατα
κτήσουν, όπως έγινε μέ τούς Τούρκους, 
δέν κατώρθωσαν νά μάς άφομοιώσουν. 
Τουναντίον μέ τήν πνευματική μας υπε
ροχή — ήδη κάτω άπό τήν Τουρκοκρα
τία — άποκτήσαμε καί οικονομική υπε
ροχή καί έτσι άνοίξαμε τόν άγώνα τής 
έλευθερίας.

Ή  άπώλεια τής οίκουμενικότητος, 
τής συνειδήσεως δηλαδή ότι είμαστε 
λαός οικουμενικός, κοσμοϊστορικός, «οδή
γησε καί όδηγεϊ κάθε μέρα καί περισ
σότερο στή συνείδηση τού έπαρχιωτι- 
σμού, ήθικοΰ καί πνευματικού. 'Ο πνευ
ματικός έπαρχιωτισμός είναι αυτόχρημα 
παραίτηση άπό τήν παγκόσμιο άποστολή 
καί τόν παγκόσμιο πνευματικό καί ήθικό 
προορισμό τού Ελληνισμού. Είναι δέ

τραγικό ότι γιά νά διασπάσωμε τά στενά 
όρια τού έπαρχιωτισμοΰ καταφεύγομε 
σέ μέσα καί τρόπους κατώτερης άποδό- 
σεως· έτσι έζητήσαμε π.χ. νά προβληθού
με παγκόσμια όχι μέ τό νοΰ μας, μέ τήν 
πνευματική μας γονιμότητα καί παραγω
γικότητα, άλλά μέ τά πόδια, δηλαδή μέ 
τό ποδόσφαιρο. ’Εκτιμώ όλα τά άθλήματα 
τού άνθρώπου καί δέν ύποτιμώ κανένα, 
άλλά ένας λαός, πού είχε ώς χθές τά 
πρωτεία στό νοΰ του, στό πνεύμα, δέν 
άγωνίζεται καί μάλιστα μέ τόσο θόρυβο 
καί μέ τόσες δαπάνες γιά ν’ άποκτήση τά 
πρωτεία στά πόδια.

Είναι άληθές ότι ύπάρχει ένας οικονο
μικός τομεύς, όπου διατηρούμε ή μάλλον 
άποκτήσαμε κατά τήν τελευταία γενεά 
τά πρωτεία, τήν οίκουμενικότητα, καί 
ό τομεύς αύτός είναι ή θάλασσα. Μέ τόν 
έμπορικό μας στόλο είμαστε σήμερα 
στήν πρώτη γραμμή. "Ομως, κάτω άπ’ 
αυτήν τήν οικονομική έπικράτηση καί 
παρουσία δέν υπάρχει τό πνευματικό καί 
ήθικό ύπόβαθρο, τό όποιον θά έδιδε 
τήν αίγλη σ’ αύτό τό φαινομενικώς σπου
δαίο έπίτευγμα. ’Εκτός αύτοΰ, τό οίκο- 
νομικό αύτό έπίτευγμα δέν συνοδεύεται 
πάντοτε άπό τή λάμψη τής έλληνικής 
σημαίας, ή όποια είναι καί τό σύμβολο 
τής Έλληνικής ’Ιδέας. Έ ζ άλλου, εί
ναι ή πρώτη φορά στήν ιστορία τής 
νεώτερης Ελλάδος, πού, ένώ υπάρχει 
άμύθητος πλούτος εις χεΐρας όλίγων 
Ελλήνων, δέν υπάρχει ένα παράδειγμα 
έθνικοΰ εύεργέτου, όπως υπήρχαν τόσα 
κατά τόν προηγούμενο αιώνα.

Στά τρία αυτά χτυπητά γεγονότα, τά 
όποια συντελούν, ώστε ή ιστορική καμ
πή τού έλληνικοΰ έθνους νά προσλαμ- 
βάνη μιάν τραγικότητα, πρέπει νά προ- 
στεθή καί ένα τέταρτο — τό όποιον 
τονίζει άκόμη περισσότερο τήν τραγι
κότητα τών σημερινών στιγμών μας — 
καί τό γεγονός τούτο είναι ή βιολογική 
υποχώρηση, ή βιολογική κάμψη τού 
Ελληνισμού, ή όποια είναι κατάδηλη 
μέ τή μείωση τών γεννήσεων, τή στιγμή 
κατά τήν όποιαν όλοι οί γύρω μας γεί
τονες λαοί πολλαπλασιάζονται άπειλη- 
τικώς. Δέν υπάρχει όμως άλλο άσφαλέ- 
στερο όπλο γιά τήν έπιβίωση τού έλλη- 
νισμοΰ άπό τόν πληθυσμό του, ό όποιος 
είναι δυνατόν νά διπλασιασθή σέ βραχύ 
χρονικό διάστημα, έφ’ όσον ό έλληνισμός 
θέλει νά ζήση. Ή  Ελλάς, παρά τά λεγά
μενα περί τού άντιθέτου, είναι δυνατόν, 
έφ’ όσον άναπτύξη τή γεωργία της, τήν 
κτηνοτροφία της, τήν βιοτεχνία της 
καί τήν τεχνική της, έλευθερωμένη όμως 
άπό τή δουλεία της σέ ξένα κεφάλαια, 
είναι δυνατόν νά κρατήση διπλάσιο 
πληθυσμό. ’Αρκεί ώς πρός αύτό ν’ άνα- 
φέρω τό παράδειγμα τού ’Ισραήλ, όπου 
ή ζωή σφύζει άπ’ άκρου εις άκρον τής 
στενής λωρίδος γής πού τού άνήκει.

Ο ΜΑΡΑΣΜΟΣ άπό τήν ύποχώρηεη 
τού πληθυσμού, πού παρατηρείται στήν 
Ελλάδα καί μάλιστα στήν έλληνική έπαρ- 
χία, είναι φαινόμενον άπειλητικό. Καμ- 
μία έλληνική κυβέρνηση δέν είχε τό θάρ
ρος νά θέση φραγμούς, νά θέση απαιτή
σεις σ ’ όσους θέλουν νά μεταναστεύσουν 
καί πρό παντός άπαιτήσεις έκπαιδεύ- 
σεως, γιατί είναι τραγικό νά μεταναστεύ
ουν κατά έκατοντάδες χιλιάδες Έ λληνες 
χωρικοί στό έξωτερικό, χωρίς νά έχουν 
συνάμα καί τις προϋποθέσεις τής παι
δείας, ώστε έκεί πού θά πάν νά έργασθοΰν, 
νά μήν είναι οί τελευταίοι -  ή έστω οί προ
τελευταίοι. Σήμερα έργάζονται στή Δυτι
κή Γερμανία άνω τών 300 χιλιάδων Έλ-
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λήνων ώς ανειδίκευτοι έργάτες, καί τοϋτο 
σημαίνει ώς ύπηρέτες. Είναι τό είδος τού
το τής μεταναστεύσεως έσωευρωπαϊκή 
άποικιοκρατία. ’Ενώ κατηργήθη ή έξωευ- 
ρωπαϊκή άποικιοκρατία, έδημιουργήθη 
άλλο είδος χειρότερο άπό τό έξωευρωπαϊ- 
κό είδος—γιατί κατά τήν έσωευρωπαϊκή 
άποικιοκρατία 6 άποικιοκρατούμενος έχει 
συνάμα έκπατρισθή. Καί όλη αύτή ή αι
μορραγία διατί; 'Υποκειμενικώς γιά νά 
είσέλθη ό άποικιοκρατούμενος σέ μία 
περιπέτεια, άντικειμενικώς γιά νά τακτο
ποίηση τό κράτος τό έμπορικό καί συναλ
λαγματικό του ίσογύγιο. Ή  ύποκειμενική 
περιπέτεια άπό τό ένα μέρος καί τό εύκολο 
κέρδος τού κράτους άπό τό άλλο συντελούν 
ώστε έκατοντάδες χιλιάδες "Ελληνες νά 
άποικιοκρατοϋνται καί νά έπιστρέφουν, 
όταν έπιστρέρουν, χειρότεροι άπ’ δ,τι έφυ- 
γαν. ’Αλλά πρέπει τό κεράλαιο τούτο νά 
κλείση, γιατί είναι θλιβερώτερο άπό ό,τι 
ραίνεται.

Ό λ α  αύτά καί πολλά άλλα μάς άναγκά- 
ζούν, μάς καλούν νά άποσαρηνίσωμε τή 
θέση τού Έλληνισμοΰμέσα στό σύγχρονο 
κόσμο καί νάσχηματίσωμεσαφήέννειαγιά 
τά προβλήματα καί τάαΐτήματα, τά όποια 
τόσονάδυσώπητα άπαιτούν τή λύση τους. 
Καί άπ’ αυτήν έξαρτάται ή έπιβίωση τού 
Ελληνισμού, ή όποια δέν πρέπει νά νοή- 
ται μόνον ώς παράταση τής ζωής του— 
οπότε είναι άπλή ρυτοζωΐα άλλά πρέπει 
νά έννοήται ώς πνευματική άνάδειξη. Οί 
Έ λληνες άλλωστε έπέζησαν μέσα στήν 
ιστορία, γιατί κατώρθωσαν πάντοτε ν’ 
άναδειχθοΰν πνευματικώς.

'Υπάρχουν λαοί δίχως σημαντική πνευ
ματική συμβολή στήν ιστορία—λαοί 
οί όποίοι ή έμειναν άνώνυμοι ή έζησαν 
στά περιθώρια τής ιστορίας. Καί υπάρ
χουν λαοί, πού χωρίς αύτούς δέν είναι 
δυνατόν νά νοηθή ή ιστορία. Οί λαοί αυ
τοί οί δεύτεροι είναι όλίγοι καί ονομά
ζονται κοσμοϊστορικοί. Μεταξύ αύτών 
τών ολίγων τήν πρώτη θέση κατέχουν οί 
Έ λληνες οί αιώνιοι έρηβοι τής ιστο
ρίας, δηλαδή οί διαρκώς νέοι. Τούτο 
είναι ένα άπό τά κύρια γνωρίσματα τών 
Ελλήνων μέσα στήν ιστορία. Καί αυτοί 
άκριβώς οί αιώνιοι έρηβοι τή£ Ιστο
ρίας κινδυνεύουν σήμερα νά μεταβλη- 
θούν σέ συνταξιούχους τής ιστορίας! Τό 
πνεύμα μάλιστα αύτό τών συνταξιού
χων τής ιστορίας ραίνεται ότι ένισχύεται 
άπό ώρισμένα άποκοιμιστικά κηρύγμα- 
ταν, τά όποια προσπαθούν νά πείσουν τούς 
Έ λληνες ότι όλα τά ζητήματά των πάνε 
σήμερα πολύ καλύτερα άπό όποτεδήποτε 
άλλοτε. Τούτο, άν δέν είναι ύπερβολή, 
είναι πάντως πλάνη, ή όποια πρέπει γρή
γορα ν’ άποτερρωθή, αν θέλη ό Ε λληνι
σμός νά ζήση, όπως έζησε πάντοτε μέσα 
στήν ιστορία, δηλαδή μαχόμενος.

Η ΕΥΗΜΕΡΙΑ δέν είναι δυνατόν ν’ 
άποτελέση σκοπό γιά τόν Ελληνισμό. Ή  
πνευματική δημιουργία είναι ό μοναδι
κός προορισμός τού Ελληνισμού. Ό λ α  τ’ 
άλλα—πού τόσο έκθειάζονται σήμερα 
άπό άνιστορήτους—είναι άπλά μέσα 
γιά νά προχωρήσωμε στον κύριο προο
ρισμό μας—ό όποιος δέν είναι πώς θά 
ζήσωμε καλύτερα—άλλά πώς θά δημιουρ- 
γήσωμε καλύτερα. Στήν έποχή τής πλήμ- 
μυρας τών τεχνικών μέσων, τής άθρόας 
έπικοινωνίας τών λαών, ή όποια καταντά 
νά γίνεται όχι έπικοινωνία άλλά θορυ
βώδης συνωστισμός, στήν έποχή τού σφυ- 
ροκοπήματος τής άκοής καί τής όράσεως 
άπό παντός είδους προπαγάνδες, καί γε
νικώς στήν έποχή τής παντοιοτρόπου 
πιέσεως, τήν όποιαν δέχεται ό Ε λληνι
σμός έ ξ ω θ ε ν ,  δέν υπάρχει άσφαλώς 
άλλο μέσον γιά τήν έδραίωση τής θεσεώς 
του—στόν σύγχρονο κόσμο— άπό τήν 
άληθινή παιδεία, ή όποια όδηγεϊ καί στή 
μορφή διοικήσεως, αύτοδιοικήσεως, πού 
είναι γέννημα τής ψυχής τού λαού μας, 
δηλαδή στή Δ η μ ο κ ρ α τ ί α .

Καί πραγματικά, χωρίς άληθινή παι
δεία δέν υπάρχει δημοκρατία, δηλαδή 
έλεύθερη άνάδειξη τών άξιών τής ζωής 
καί τών φορέων των πού είναι οί άνθρω
ποι. Ό λ α  τά άλλα μέσα, άλλά καί όλοι 
οί άλλοι σκοποί—κοινωνικοί, οικονομι
κοί κλπ.—έρχονται σέ δεύτερη μοίρα, 
έρχονται έπειτα άπό τήν παιδεία καί τή 
δημοκρατία, γιατί είναι έξαρτημένα άπ’ 
αύτές. Ό ταν τώρα λέγωμε παιδεία, έν- 
νοούμε τή συστηματική άνάπτυξη όλων 
τών ψυχικών καί πνευματικών δυνάμεων 
τού άνθρώπου μέ τή βοήθεια καί έπί τή 
βάσει τών άξιών πού έδημιούργησε ό 
Ελληνισμός, καί αύτές είναι ο ι κ ο υ 
μ ε ν ι κ έ ς .  Ή  παιδεία είναι κατ’ ου
σίαν ή δεύτερη γέννηση τού άνθρώπου· 
ή πρώτη είναι ή σωματική. Καί όταν 
λέμε δημοκρατία άπομακρύνομε άπό τήν 
έννοιά της όλους τούς μορφασμούς καί 
όλες τις διαστροφές καί τις κακοποιήσεις 
πού έπαθε καί έξακολουθεϊ νά πα- 
θαίνη στόν αιώνα μας καί κρατάμε μό
νον τήν έλεύθερη έπικοινωνία καί έκφρα
ση τής γνώμης άπό άνθρωπο σέ άνθρωπο, 
τήν ϊ σ η γ ο ρ ί α καί ι σ ο ν ο μ ί α  
όπως είπαν έκεΐνοι πού τήν ίδρυσαν τή 
δημοκρατία. Παιδεία καί δημοκρατία 
είναι δύο πράγματα πού συνυπάρχουν. 
Ό που δέν ύπάρχει δημοκρατία, δέν είναι 
δυνατόν νά ύπάρχη καί άληθινή παιδεία.

Σήμερα πού δοκιμάζονται τά πάντα 
στό άδηφάγον πΰρ τού παρόντος, σήμερα 
πού είναι όλα καυτά καί πύρινα καί σφυ- 
ρηλατοΰνται έπάνω στόν άκμονα τής 
ιστορίας, παιδεία καί δημοκρατία είναι 
οί μοναδικοί τρόποι διαδικασίας γιά 
νά σωθή ό άνθρωπος, ό όποιος τόσο έχει 
παραμορφωθή στόν αιώνα μας καί τόσο 
έχει παραποιήσει τό Είναι του-ώστε 
κατάντησε νά μή γνωρίζη ό ίδιος τόν 
έυατό του—, ένώ π.χ. είναι δούλος, πι
στεύει ότι είναι έλεύθερος, ένώ είναι ά- 
παίδευτος, βαυκαλίζεται ότι μπορεί νά 
προγραμματήση καί τήν παιδεία τών άλ
λων, καί ένώ είναι άκαλλιέργητος όμιλεϊ 
γιά πολιτισμό καί τέχνη.

Πρέπει νά συνειδητοποιήσωμε ότι 
συντελοϋνται γύρω μας κοσμογονικά ή 
ίσως κοσμοκαταστροφικά γεγονότα καί 
ότι ό Ελληνισμός σ’ αύτήν τήν κοσμογο
νία είναι μόνος, όλομόναχος καί δέν έχει 
συγγένεια μέ κανέναν ούτε ώς πρός 
τήν γλώσσα του—πού έχουν άλλοι—άλλά

ούτε καί ώς πρός τόν τρόπον τού ζήν. Νά 
συνειδητοποιήσωμε ότι ό Ελληνισμός 
έζησε πάντοτε έν κινδύνω καί ότι δέν 
είχε ποτέ τήν άνεση καί τήν εύημερία 
πού τού ύπόσχονται πολλοί γιά τό μέλ
λον, μέ τήν ύστεροβουλία νά τού άπο- 
σπάσουν τήν προσοχή άπό τό παρόν, τό ό
ποιον πρέπει νά τό ίδή κάθετα καί σέ όλη 
του τήν τραγικότητα. Αύτοκρατο- 
ρίες γύρω του διαλύονται, οί όποιες χωρίς 
νά τό θέλουν, χωρίς νά τό έχουν σκο
πό, όμως τόν έβοήθησαν μέ τήν παρου
σία των νά ζήση καί νά ύπερνικήση 
τόν κίνδυνο τού έξαφανισμοΰ καί νά 
έλευθερωθή. Επίσης άλλες αύτοκρατο- 
ρίες ιδρύονται πού άπειλοΰν άμεσα τήν 
ύπαρξή του. Λαοί άνώνυμοι ώς τώρα 
άποκτοΰν γιά πρώτη φορά όνομα στήν 
ίστορία, μαθαίνουν νά γράφουν τό όνομά 
τους καί εισέρχονται στό στάδιο τής Ιστο
ρίας μέ τήν όρμή τής πλεονεξίας, δίχως 
όμως νά έχουν προσφέρει τίποτε γιά νά 
γίνη ή ίστορία.

Μέσα στήν κοσμοϊστορική καί γιά πρώ
τη φορά οικουμενική μεταξίωση καί 
άναταραχή τών πάντων, έκεϊνο πού θά 
προσδιορίση τήν περαιτέρω τύχη τού κα- 
θενός λαού θά είναι ή παιδεία καί συνε
πώς ό μεγαλύτερος ή μικρότερος βαθμός 
συμμετοχής του στήν πάλη τών ιδεών 
πού γίνεται. Καί ή πάλη τών ιδεών είναι 
πού θά άποφασίση τί θά γίνη μέ τό μέλ
λον τών άνθρώπων καί τού καθενός λαού. 
Υπάρχει βεβαίως καί ή πάλη τών όπλων 
άλλά τά όπλα έχουν φθάσει σέ τόση 
καταστροφική δύναμη, ώστε δέν φαίνεται 
έχέφρονες άνθρωποι ν’ άποφασίσουν 
ποτέ νά τά μεταχειρισθοΰν. 'Υπάρχουν 
όμως καί οί παράφρονες -καί αυτοί δέν 
άπουσίασαν ποτέ άπό τήν ιστορία. Όμως 
καί ή παραφροσύνη σήμερα έλέγχεται 
περισσότερο άπό άλλοτε. Πάντως, όποιος 
λαός δέν θά έχη τήν παιδεία καί τή 
δημοκρατία γιά νά συμμετάσχη σ’ αύ
τήν τήν πάλη καί ν’ άποσαφηνίση γιά λο
γαριασμό του τί είναι γι αύτόν άναγκαΐο 
καί ώφέλιμο καί τί είναι περιττό καί· 
βλαβερό, αύτός ό λαός είναι βέβαιον 
ότι θά άναλωθή άπό τήν ίστορία, αύ
τόν θά τόν άλέση ό τροχός, ό μύλος τής 
Ιστορίας. Τήν πάλη αύτή τών ιδεών, ή 
όποια συγκεντρώνεται γύρω στις δύο 
έννοιες, π α ι δ ε ί α  καί έ λ ε υ θ ε- 
ρ ί α, τήν άδυσώπητη αύτή πάλη δέν 
είναι δυνατόν κανείς λαός νά τήν 
άποφύγη, όσα τείχη καί άν ύψώση γύρω 
του. Καί τούτο διότι οί ιδέες, καί όταν 
κατάγωνται άπό τούς θεούς καί όταν 
προέρχωνται άπό δαίμονες, δέν είναι 
δυνατόν νά κλεισθοΰν έξω άπό τήν συνεί
δηση τών άνθρώπων, άλλά εισβάλ
λουν σ’ αύτήν παντοιοτρόπως καί τήν κυ
ριεύουν. Καί όσες μέν ιδέες κατάγονται 
άπό τούς θεούς φέρνουν στόν άνθρωπο 
τό άγαθό τής έλευθερίας, όσες δέ κα
τάγονται άπό τούς δαίμονες φέρνουν σ’ 
αύτόν τή δουλεία καί τήν καταστροφή.

Ή  'Ελλάς είναι ό τόπος, όπου έγεννή- 
θηκαν καί έκρίθηκαν όλες οί ιδέες 
περί τής ζωής καί τού κόσμου. Τούτο βε
βαίως δέν σημαίνει ότι δέν έγεννή- 
θηκαν καί σ’ άλλους τόπους καί πολι
τισμούς ιδέες περί τής ζωής καί τού κόσ
μου, δηλαδή κοσμοθεωρίες, άλλά σημαί
νει ότι ό άνθρωπος στήν 'Ελλάδα ύπήρξε 
κατ’ έξοχήν δημιουργός καί κριτής τών 
κοσμοθεωριών. ’Επίσης σημαίνει άκόμη 
ότι οί έλληνικές κοσμοθεωρίες άπέκτησαν 
οικουμενική άξια καί διατηρούνται 
ώς σήμερα ώς κόσμος τών ιδεών τών συγ
χρόνων άνθρώπων. ’Από τήν άποψη αύ-
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τήν ό τόπος αύτός, ή Ελλάς, έδωκε στον 
κόσμο περισσότερα άπ’ όσα έλαβε άπ’ 
αυτόν. Καί γι’ αυτό άκριβώς ή 'Ελλάς 
ούδέποτε έφοβήθηκε τις Ιδέες, διότι είχε 
τή δύναμη νά έλέγξη τήν άξια τους καί ή 
νά τις δεχθή ή νά τις άπορρίψη. 'Η Ε λ 
λάς ποτέ δέν ύπήρξε κλειστή πρός τά 
έξω. Καί τή δύναμη αύτήν, τό πνευματι
κό καί ήθικό τούτο θάρρος, τό ήντλησε 
άπό τήν πνευματική της παράδοση, ή 
όποια διατηρήθηκε ένεργός μέ τήν παι
δεία.

ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ όμως αύτά στοιχεία τής 
ζωής τού τόπου, π α ι δ ε ί α  καί π α- 
ρ ά δ ο σ η. διέρχονται μεγάλη κρίση. 
Τρεις είναι οί λόγοι οί άντικειμενι- 
κοί, πού έφεραν τήν κρίση τής παιδείας. 
Ό  πρώτος είναι ή έτεροβαρής σχέση 
μεταξύ τών δύο όρων τού νόμου προσφο
ράς καί ζητήσεως. Ή  ζήτηση τής 
παιδείας είναι σήμερα μεγαλύτερη άπό 
τήν προσφορά. Δηλαδή σήμερα οί ζη- 
τοϋντες παιδείαν είναι περισσότεροι άπ’ 
όσους είναι δυνατόν νά παιδεύση ή πο
λιτεία, μέ τούς λειτουργούς καί τά μέσα 
πού διαθέτει πρός τόν σκοπόν αυτόν. ’Ε
δώ ύπάρχει ένα μέγα θέμα: πόσα πρέπει 
νά έξοδεύη ή πολιτεία γιά τήν παιδεία τών 
τέκνων της; Πόσα, έννοώ άναλογικώς 
πρός όλα τάλλα; ’Εχει γίνει συνείδηση 
καθολική στον έλεύθερο κόσμο -  έκ τών 
υστέρων δέ έγινε συνείδηση καί στά όλο- 
κληρωτικά καθεστώτα — ότι πρέπει νά 
έξοδεύη όσα μπορεί περισσότερα. Ή  
άμυνα μόνον μπορεί νά διεκδικήση περισ
σότερα άπό τήν παιδεία καί τούτο όχι 
πάντοτε. Ή  σύγχρονη όμως έλληνική 
πολιτεία είναι καί συμπεριφέρεται ώς 
νεόπλουτος. Έξοδεύει πάρα πολλά χρή
ματα όχι στούς πρωταρχικούς, στούς έκ- 
παιδευτικούς, άλλά σέ δευτερεύοντας 
καί τριτεύοντας σκοπούς.

Ό  δεύτερος λόγος γιά τήν κρίση τής 
παιδείας είναι ή έπί πολλά έτη ύπόκω- 
φος καί σήμερα πιά φανερά πάλη μεταξύ 
κλασσικής καί τεχνικής παιδείας. 'Η 
τεχνική παιδεία παραμέρισε τήν κλασσι
κή παιδεία. Τά έργαλεία έπήραν τήν θέση 
τών γραμμάτων. Ό  τεχνικός ένίκησε τό 
δάσκαλο καί σ’ αύτό συνετέλεσε καί ή 
νεόπλουτος πολιτεία. Τό πεδίον έντός 
τού όποιου διαδραματίζεται ή πάλη αύτή 
κλασσικής καί τεχνικής παιδείας είναι 
ή ψυχή τού άνθρώπου καί κυριώτατα 
ή ψυχή καί τό πνεύμα τών νέων άνθρώ- 
πων. ’Από τήν στιγμή πού ή πολιτεία ώς 
νεόπλουτος έτοποθέτησε καί νομοθετι- 
κώς άκόμη τήν τεχνική σέ σημείο άνώ- 
τερο άπό τήν κλασσική παιδεία ήταν φυ
σικό μέσα στούς νέους άνθρώπους νά 
ύποχωρήση ή κλασσική παιδεία καί ό 
δάσκαλος έναντι τού τεχνικού νά χάση 
τή θέση του μέσα στήν κοινωνία πού 
είχε άλλοτε. Τούτο έγινε διά νόμου 
τόν όποιον έπέτυχαν οί τεχνικοί εις 
βάρος τών δασκάλων. Ή  άντιστροφή 
αύτή τών πραγμάτων έδημιούργησε 
μεγάλα κακά, πρό παντός όμως έζημίωσε 
πνευματικώς καί τούς τεχνικούς, γιατί 
δίχως κλασσική παιδεία ή τεχνική κα
ταντά καθαρώς μηχανική, οί δέ τεχνικοί 
γίνονται τότε ολωσδιόλου άπνευμάτι- 
στοι. Ό  τρίτος λόγος γιά τήν κρίση τής 
παιδείας είναι ή έπίσημη παραμέλη
σή της άπό τήν πολιτεία. Τούτο άποδει- 
κνύεται πρώτα -πρώτα μέ τό γεγονός 
ότι ή πολιτεία τοποθετεί στήν κορυφή 
τής παιδείας όλωσδιόλου άκατάλληλα 
πρόσωπα καί συχνά άπαίδευτα, μέ τήν

έντολή νά φροντίσουν τά τής παιδείας 
τών άλλων. Τούτο άποτελεΐ τό άποκορύ- 
φωμα τής κρίσεως τής παιδείας καί πρό
κληση πρός τή νοημοσύνη τού έλληνι- 
κοδ λαού.

Κρίση παιδείας ύπάρχει σήμερα παν
τού. Στόν τόπο μας όμως ή παιδεία χω
λαίνει κυριολεκτικά άπό τό Δημοτικό 
σχολείο ώς τό Πανεπιστήμιο. ’Αλλού 
υπάρχει κρίση παιδείας ένεκα τής πλη
θώρας—έπειδή ύπάρχει πολλή παιδεία 
(όσο παράδοξο καί άν φαίνεται τούτο)— 
στόν τόπο μας ύπάρχει κρίση άπό έλ
λειψη βασικών πραγμάτων. Ούτε τά μέσα 
έχομε -που μάς χρειάζονται—ούτε λει
τουργούς. ’Επί πλέον ή άφόρητη γραφειο
κρατία τού συγχρόνου κρατικού μηχανι
σμού έχει καταστήσει τόν λειτουργό τής 
παιδείας, τόν δάσκαλο καί καθηγητή, 
σέ γραφέα, σέ έλεεινό όργανο τής γρα
φειοκρατίας. Τέλος, ή εισβολή τών δια
φόρων πολιτικών μεταβολών μέσα στόν 
χώρο τής παιδείας ξερριζώνει κάθε πνευ
ματικό ριζοβόλημα μέσα στήν ψυχή καί 
τό πνεύμα τών νέων άνθρώπων. Δέν κα
ταλάβαμε άκόμη ότι είναι άνίερο πρά
γμα νά μεταχειριζώμαστε τά σχολεία ώς 
τόπους προπαγάνδας γιά τούς πολύ πε
περασμένους σκοπούς τών έκάστοτε πολι
τικών καταστάσεων. Τά σχολεία άνή- 
κουν στό έθνος, ένώ ή συγκεκριμένη πο
λιτική κατάσταση είναι περαστική.

Ή  κλασσική παιδεία έχει ώς σκοπό νά 
μορφώση τόν άνθρωπο μέ τήν εισα
γωγή του σέ κλασσικά κείμενα καί έργα 
τέχνης τής άρχαιότητος καί νά τόν 
βοηθήση νά φθάση στήν κατανόηση 
καί χρήση τών δυνάμεων πού συνιστοΰν 
τόν ψυχικό καί πνευματικό του κόσμο. Τό 
είδος τής παιδείας αυτής είναι έκείνο 
πού ίσχυσε μέχρι σήμερα σ’ όλο τό δυτι
κό κόσμο—πού έδημιούργησε τόν νεώ- 
τερο πολιτισμό—καί πού διέρχεται σή
μερα κρίση καί μάλιστα ριζική καί στόν 
Δυτικό κόσμο. Ή  μηχανή άλλάζει τόν 
κόσμο καί τό χειρότερο είναι ότι άλλά- 
ζει καί τό πρόσωπο τού άνθρώπου— 
τό άγριεύει μάλιστα δίχως τήν κλασσική 
παιδεία. Ό  σκοπός τής κλασσικής παι
δείας είναι τό «γνώθι σαύτόν», ή, όπως 
λέγει ένας νεώτερος λόγος, «γίνε ό,τι 
είσαι», δηλαδή φθάσε στήν ουσία σου, 
εύρε τήν ουσία σου, πού άποτελεΐ τόν 
άθάνατο πυρήνα μέσα σου. ’Αντίθετα ή 
τεχνική παιδεία στρέφει έξ άρχής τό 
πνεύμα τού άνθρώπου πρός τά έξω, καί 
τόν καλεϊ νά χρησιμοποιήση πνεύμα καί 
σώμα γιά νά έξουσιάση ύλικά πράγματα 
καί φυσικές δυνάμεις. "Ομως είναι αυτο
νόητο, ότι ό άνθρωπος γιά νά έξουσιάση 
ό,τι είναι γύρω του, δίχως νά φθάση στήν 
υπεροψία καί στήν ύβρη πρός τήν 
ούσία τού άνθρώπου, πράγμα πού κιν
δυνεύει νά τό πάθη σήμερα, πρέπει πρώτα 
νά έξουσιάζη τόν έαυτό του. καί τούτο 
γίνεται μόνο μέ τήν κλασσική παιδεία. 
Γι’ αύτό ή τεχνική παιδεία δίχως κλασ
σικά μαθήματα μεταβάλλει τόν άνθρωπο 
σέ έγκεφαλικό μηχανισμό.

Τό πρόβλημα, λοιπόν, πού τίθεται κα
τά τρόπον άδυσώπητο ένώπιόν μας εί
ναι πώς θά συνδυάσωμε τά δύο είδη παι
δείας, γιατί καί τά δύο είναι άναγκαία, 
όχι απλώς γιά τήν έπιβίωσή μας, άλλά 
γιά τήν άνάδειξή μας στόν σημερινό στί
βο τής ζωής. Καί ό μοναδικός δρόμος 
γιά τήν έπιβίωσή καί τήν άνάδειξή μας 
είναι ή παιδεία, άλλως κινδυνεύουμε νά 
γίνωμε ή άπλοι φύλακες τού μεγάλου 
παρελθόντος ή δούλοι καί ύπηρέτες τών

άλλων. Χωρίς άληθινή παιδεία ό κίνδυ
νος νά γίνωμε ύπηρέτες καί μισθοφόροι 
τών άλλων είναι άμεσος.

ΥΠΑΡΧΟΥΝ πολλοί οί όποιοι προ
τάσσουν καί μάλιστα μέ έμφαση τόν τομέα 
τής οικονομίας, τό Primum vivere, 
Λησμονούν όμως αύτοί, πού τόσο 
εύκολα ύπόσχονται σήμερα εύημερία, ότι 
ή οικονομική ζωή ένός λαού είναι συνάρ
τηση τής πνευματικής καί τεχνικής του 
μορφώσεως. Λησμονούν ότι ή πιό μεγάλη 
σύγχρονη κοινωνική έπανάσταση, ή 
έπανάσταση τών Μπολσεβίκων στά 1917, 
Π_ όποια προέταξε καί άπεμόνωσε τόν 
οικονομικό παράγοντα τής ζωής, σύμφω
να μέ τήν κατήχηση τού Μάρξ, εΰρέ- 
θηκε γρήγορα ένώπιον άδιεξόδου καί τό 
άδιέξοδο τούτο ήταν ή άμάθεια τών μα
ζών. Ή  άμάθεια αύτή τών μαζών ώδήγησε 
τό κομμουνιστικό καθεστώς δύο φορές 
στό λιμό, ό όποιος έκόστισε τή μία 11 
καί τήν άλλη 7 έκατομμύρια θανάτους 
άπό πείνα. Τά πράγματα έτσι έδίδαξαν 
τούς άρχηγούς τών Σοβιέτ νά άρνηθοΰν 
κατ ουσίαν τό δόγμα τού Μάρξ, τό όποιον 
προτάσσει τήν οικονομία, καί άντ’ αύ- 
τής νά δώσουν τά πρωτεία στήν έπιστήμη, 
γιατί ή έπιστήμη είναι τό πρώτον κινούν 
καί γιά τήν οικονομία. Τούτο έγινε συνεί
δηση μετά τό δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, 
ό όποιος έπίσης έσυνειδητοποίησε 
στούς άρχηγούς τών Σοβιέτ, ότι ύστερούν 
πολύ έπιστημονικώς. Έτσι σήμερα συνέ
βη τό καταπληκτικό καί άπίστευτο: νά 
υποταγή άκόμη καί τό κόμμα στήν έπι- 
στήμη καί νά έξαρτηθή όλοκληρωτικώς 
άπό αυτήν. Βεβαίως, τό κόμμα έξακολου- 
θεΐ νά έχη τόν κύριο λόγο στήν ύπόλοιπη 
πνευματική καί καλλιτεχνική παραγωγή, 
καί γι αύτό έκεί τά πράγματα ή μένουν 
στάσιμα ή είναι άνιαρά, γιατί ούτε τέχνη 
ούτε πνεύμα δημιουργοΰνται καθ’ ΰπαγό- 
ρευσιν. Τή στάση αυτή τήν έμιμήθησαν 
και ωρισμένοι νεόπλουτοι τής έξουσίας 
σέ ώρισμένα μικρά κράτη, τά όποια μάλι
στα είναι άντικομμουνιστικά καί κατέστη
σαν πνευματικώς γελοίοι. Στή Ρωσία ό
μως ή έπιτυχία τής έπιστήμης καί τής 
τεχνικής προσδιορίζει τις έκάστοτε άντι- 
δράσεις τού κόμματος. Ό  μηχανισμός τού 
κόμματος έδώ δέν λειτουργεί, γιατί είναι 
πλέον κοινή συνείδηση ότι τόν πρώτο καί 
κύριο λόγο τόν έχει ή έπιστήμη. Τί σχέ
ση ήμπορεί νά έχει ό μηχανισμός τού 
κόμματος μέ τήν έρευνα τού διαστήματος; 
Ό  έρευνητής δέν είναι βέβαιον ότι όμο- 
λογεί πίστη στό κόμμα είναι όμως άν- 
αμφισβήτητο ότι είναι άφωσιωμένος στήν 
Επιστήμη του. Η μόνη σχέση μεταξύ 

τού μηχανισμού τού κόμματος καί τής 
έρευνας τού διαστήματος είναι ή σχέση 
τής φιλοδοξίας καί τής πλεονεξίας άπό 
τήν πλευρά τού κόμματος πρός τήν έρευ
να, γιά τήν έπιτυχία τής έρευνας.

Η έπιστήμη λοιπόν καί ή συνακόλου
θη πρός αύτήν τεχνική έγιναν σήμερα κατ’ 
ούσίαν καί οί ρυθμισταί τής πολιτικής, 
ή όποια ώς ούραγός έκμεταλλεύεται τά 
πορίσματα τής έπιστήμης καί χειρίζεται 
κατά τό δοκοΰν τά έπιτεύγματα τής 
έπιστήμης. Αύτός άλλωστε είναι ό λό
γος πού μεταβάλλει τή διεθνή πολιτική 
πάλη σήμερα σέ άγώνα καί πόλεμο ιδεών 
και πνευμάτων. Καί αύτός είναι ό βαθύ
τερος λόγος γιά τόν όποιον μεγάλα καί 
μικρά έθνη πού έχουν συνείδηση τί γίνε
ται γύρω τους, άναπροσαρμόζουν σήμερα 
τήν παιδεία, τό μόνο όργανο έπιβιώσεως, 
γιατί ή άμάθεια σήμερα όδηγεϊ ένα λαό
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κατ’ εύθεΐαν πρός τόν θάνατο, ένώ άλλο
τε τόν άφηνε τούλάχιστον νά φυτοζωή. 
Σήμερα σέ οποία σημεία τής γής υπάρ
χουν κενά παιδείας ή καί κενά πληθυσμοϋ 
έπάνω στόν πλανήτη, είσβάλλει άμέσως 
ό έχθρός, ό όποιος έρχεται μέ τό πρό
σωπο τοΟ συμβούλου.

Η ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ διαμόρφωση 
τοΟ περιβάλλοντος τής γειτονίας μας, γιά 
τήν όποιαν θά μιλήσωμε πάρα κάτω, καί 
ή είσοδος τής χώρας μας στή μείζονα 
οικονομική καί πνευματική κοινότητα 
τής Δυτικής Εύρώπης έπιβάλλουν σέ μάς 
νά άναπροσαρμόσωμε ριζικώς τήν συμ
περιφορά μας καί νά έντείνωμε στό επα- 
κρον τις ήθικές καί πνευματικές δυνά
μεις τού τόπου. Τούτο όμως σημαίνει ότι 
πρέπει νά άνακατατάξωμε τήν παιδεία 
μέσα στό σύνολο τών λειτουργιών τής 
ζωής μας. Τό κύριο μέλημα τής πολιτείας, 
μετά τήν άμυνα, ή όποια είναι συμμιχική 
καί συνεπώς παρέχει περιθώρια μεγάλα 
γιά τήν παιδεία, είναι ή παιδεία. ’Αλλά 
ή παιδεία σέ μάς, έφ’ όσον θέλομε νά δια- 
τηρήσωμε τή φυσιογνωμία μας καί τόν 
ιστορικό μας χαρακτήρα, πρέπει κατ’ 
άνάγκην νά έχη δύο σκέλη: Νά είναι 
δηλαδή κλασσική καί τεχνική συνάμα. 
Μέ τήν κλασσική παιδεία θά πλησιά
ζομε διαρκώς καί μέ όλο τό πάθος τής 
ζωής μας. τά μεγάλα πρότυπα τών άρ- 
χαίων κλασσικών, οί όποιοι ΐστανται ώς 
άγάλματα θεών καί μέ τό αιώνιο μειδίαμα 
τής έσωτερικής ευδαιμονίας, ήρεμίας καί 
σοφίας παρακολουθούν τήν τύρβη καί 
τόν τεχνοκρατικό θόρυβο τής έποχής, 
τής ιστορικής στιγμής, όπου μέσα ζοΰ- 
με. Έ ξ άλλου, μέ τήν τεχνική παιδεία θά 
έκμεταλλευθοΰμε παν δ,τι μχς προσφέ
ρει ή γή μας — δίχως όμως νά καταστρέ- 
ψωμε τήν όμορφιά της καί νά πληγώσω- 
με τή χάρη της — καί συνάμα θά γίνωμε 
ικανοί νά κατασκευάζομε δ,τι έχομε άνάγ- 
κη, δίχως νά έξαρτώμεθα άπό τούς άλλους.

’Αλλά πρέπει νά όμολογήσωμε δτι ώς 
πρός τή σύνθετη αύτή παιδεία κλασσική 
καί τεχνική, δέν έχομε ακόμη κατορθώσει 
τίποτε. Καί ένα άπλό βλέμμα στά προ
γράμματα τών σχολείων μας μάς παρουσιά 
ζει ώς νεόπλουτους, οί όποιοι δέν γνωρί
ζουν νά συμπεριφέρωνται πρός τά πρά
γματα, δπως έπι βάλλει ή άνάγκη τής 
ζωής καί τό χρέος άνθρώπων, οί όποιοι 
θέλουν νά μείνουν έλεύθεροι καί δχι 
νά γίνουν δούλοι τής λεγάμενης εύημε- 
ρίας, γιατί είναι προτιμότερο νά μεί
νομε έλεύθεροι καί φτωχοί παρά νά γί
νωμε νεόπλουτοι καί δούλοι. Ώ ς λαός 
κοσμοϊστορικός έχομε χρέος δχι μόνο 
νά μή κολοβώσομε καί νά μή νοθεύσομε 
τήν έννοια τής κλασσικής μας παιδείας 
μέ εύτελή έμπορεύματα τής λαϊκής άγο-

ράς—καί αύτή τήν εικόνα παρουσιά
ζουν τά διδακτικά μας βιβλία. Έφ’ όσον 
νοθεύομε τήν κλασσική μας παιδεία 
τότε κινδυνεύομε νά έπιπεδωθοΰμε καί νά 
έξισωθοΰμε ίστορικώς μέ τούς γύρω λα
ούς, οί όποιοι δέν έχουν τό χάρισμα τής 
ιστορίας νά έχουν δημιουργήσει θεούς 
ώς τέλειους άνθρώπους καί άνθρώπους 
ώς θεούς. Έ ξ άλλου, άν θέλομε νά εΐμεθα 
πράγματι έλεύθερον έθνος, εΐμεθα Ανα
γκασμένοι άπό τά πράγματα ν ’ άφομοιώσω- 
με γενναία καί γόνιμα κάθε τεχνική γνώση, 
ή όποια είναι άναγκαία γιά τήν έπιβίω- 
σή μας καί τήν Ανάδειξή μας μέσα στόν 
σκληρό Αγώνα τής σημερινής ζωής.

Δύο τραγωδίες έγνώρισε τό έλληνι- 
κό έθνος κατά τή μακρά του ιστορική 
πορεία. Ή  πρώτη ήταν, ότι ύπέκυψε στους 
Ρωμαίους καί έμεινε υπό τό πέλμα 
των τετρακόσια περίπου χρόνια. Ή  κά
θαρση τής τραγωδίας αύτής συνετελέσθη 
μέ τή νίκη τού έλληνικοΰ πνεύματος 
καί μέ τήν ίδρυση καί Ανάπτυξη τού βυζα
ντινού κράτους. Ή  βυζαντινή αυτοκρατο
ρία έζησε χίλια χρόνια καί διετήρησε 
τήν έλευθερία τών Ελλήνων καί γενι
κώς τών άνθρώπων στήΜεσόγειο καί τήν 
’Ανατολή. Ή  δεύτερη μεγάλη ιστορική 
τραγωδία τών Ελλήνων ήταν ή πτώση 
τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας καί ή Απώ
λεια γιά δεύτερη φορά τής πολιτικής έ- 
λευθερίας καί παρουσίας τών Ελλήνων 
έπί τής γής. Καί αύτή ή τραγωδία έκρά- 
τησε τετρακόσια χρόνια. Ή  διαδικασία 
τής καθάρσεως τής δευτέρας αυτής τρα
γωδίας άρχισε έδώ καί έκατόν πενήντα 
χρόνια μέ τά μεγάλα άγωνίσμα,τα τού 
1821, τά όποια ώς πραγματικά όλυμπια- 
κά Αγωνίσματα συνεκίνησαν όλη τήν Αν
θρωπότητα.

Ό λ ο ι οί άγώνες τού έθνους μετά τό 
1821 ώς σήμερα Αποτελούν προσπάθεια 
τού έθνους νά έπιτύχη τήν πλήρη κά
θαρση τής μεγάλης του τραγωδίας τού 
1453. Τό βάρος αύτής τής τραγωδίας, 
είτε τό όμολογοΰμε είτε δέν τό όμολογού- 
με, μάς βαραίνει όλους ώς σήμερα καί 
Αναστέλλει τήν οικουμενική προβολή 
τού έλληνικοΰ έθνους. Ή  σημερινή 
κρίσιμη έποχή μάς ύποχρεώνει νά συνει
δητοποιήσαμε τήν κατάστασή μας, τό 
σημείο, δπου εύρίσκεται ή κάθαρση, πού 
άρχισε μέ τό ’21 καί τήν Αποστολή μας, 
έάν δέν θέλωμε νά μείνωμε άπλό βάρος 
τής γής ή νά γίνωμε δούλοι τής σύγχρο
νης μορφής. Ή  διαδικασία τής ύποδου- 
λώσεως έχει ήδη Αρχίσει, δπως είδαμε 
πριν μέ τήν έσωευρωπαϊκή Αποικιοκρα
τία, άπό τήν όποιαν πολλοί προσδοκούν 
τήν εύημερία τής χώρας μας καί δεύτερον 
άπό τόν τουρισμό ό όποιος έπίσης τείνει 

( νά μάς μεταβάλη σέ υπηρέτες τών άλλων 
καί νά μάς συνηθίση σέ παρασιτικά έπαγ- 
γέλματα. Είναι τραγικό δτι ό λαός, πού 
έδωσε τόσο αίμα στό δεύτερο παγκόσμιο 
πόλεμο γιά νά διατηρήση τήν τιμή του 
καί τήν έλευθερία του, μεταβάλλεται σή
μερα σέ έσωευρωπαϊκό άποικιοκρατού- 
μενο λαό, ένώ συνάμα οί λαοί τών πα
λαιών Αποικιών Απέκτησαν τήν έλευθε- 
ρίαν των καί μάλιστα πολλοί χωρίς καν 
νά τήν ζητήσουν ή νά δώσουν τό αίμα 
τους γι’ αύτήν

ΓΙΑ νά συνειδητοποιήση ό Ε λληνι
σμός τή θέση του σήμερα μέσα στήν ι
στορία,δπου είχε ώςτώρα μεγάλη καί μονα- 
ναδική μοίρα ώς δημιουργός, έχει χρέος 
νά σχηματίση σαφή είκόνα γιά τήν κα
τάσταση, ή όποια έδημιουργήθη γύρω

του μετά τόν δεύτερο παγκόσμιο πό
λεμο. ’Αν ρίξωμε ένα βλέμμα στόν όρί- 
ζοντα, θά ίδοΰμε δτι οί Αραβικοί λαοί, 
δπου τό δνομα τών Ελλήνων έξακο- 
κολουθεΐ νά διατηρή σχετικώς μέγα κύ
ρος, Αποκτούν σιγά - σιγά μέ αίματα καί 
πολέμους τήν αύτοσυνειδησία τους καί 
ίσως κάποτε κατορθώσουν νά ένωθοΰν. 
Τούτο είναι ένα νέο στοιχείο πού μάς έπι- 
βάλλει νά ρυθμίσωμε Ανάλογα τή συμ
περιφορά μας. Εντός τού όγκου τών 
Αραβικών λαών έχει δημιουργηθή μετά 
τόν πόλεμο ένα νέο κράτος, τό ’Ισραήλ, 
τό όποιον ώς πολιτική μονάς παρουσιά
ζει μεγάλη δυναμικότητα καί άσφαλώς 
στό άμεσο μέλλον θά είναι σοβαρός 
Ανταγωνιστής τών Ελλήνων στήν Ανα
τολική λεκάνη τής Μεσογείου, ή όποια 
όμως έν τώ μεταξύ φιλοξενεί δύο τερά
στιους στόλους ώς «προστάτας τών έλευ- 
θεριών».

Έάν τώρα μετακινήσωμε τό βλέμμα 
μας άπό τά Αραβικά κράτη πρός Βορράν, 
συναντούμε τήν μεταπολεμική Τουρκία, 
ή όποια έμφανίζεται ώς ισχυρό έθνικό 
κράτος μέ τριπλάσιο τουλάχιστον πλη
θυσμό άπό μάς καί τό όποιον κράτος, άν 
καί σύμμαχον στά χαρτιά, μάς συμπερι- 
φέρεται άλλοτε άπειλητικώς καί άλλοτε 
μέ μειδιάματα. Πάντως ή Απειλητική του 
συμπεριφορά έξαφάνισε κατά τήν τελευ
ταία δεκαπενταετία τόν Ελληνισμό τής 
Κωνσταντινουπόλεως, πληθυσμό 100 χι
λιάδων. Καί όμως, ή πολιτική σωφροσύνη 
θά έπρεπε νά όδηγήση τήν Τουρκία σέ 
πραγματική φιλία μέ τούς Έ λληνες, γιατί 
ή άγονη καί Απειλητική Αντίδραση έναν- 
τίον τών Ελλήνων δέν θά τήν άφήση νά 
φθάση σέ γονιμότητα καί Αξιοποίηση 
τών δυνάμεών της. Ή  Απουσία τών 'Ελ
λήνων άπό τή Μικρά ’Ασία καί τήν Κων
σταντινούπολη έθεσε σέ κίνηση καί γιά 
τήν Τουρκία τή διαδικασία τής έσωευ- 
ρωπαϊκής Αποικιοκρατίας, καί σήμερα 
έχει καί ή χώρα αύτή έκατοντάδες χιλιά
δες ύπηρέτες γιά τήν εύημερία τής Γερ
μανίας καί άλλων χωρών. 'Ο μόνος τρό
πος γιά νά έκλειψη αύτή ή ύποδούλωση 
τών δύο λαών στήν εύημερία τής Εύρώ
πης είναι νά φθάσουν σέ πραγματική φι
λία καί σέ γόνιμη συνεργασία. Οί Τούρκοι 
κάνουν ώς λαός ένα βαρύ σφάλμα· άρ- 
νοΰνται ότι ή ιστορία τής γής, τήν ό
ποιαν κατέχουν καί κατέκτησαν μέ τό 
σπαθί τους, είναι έλληνική. Ή  ιστορία 
τής γής αυτής, τής Μικράς ’Ασίας, δέν 
Αλλάζει άπό τή μιά μέρα στήν άλλη, 
ούτε μπορεί κανείς μέ έπιχρίσματα νά 
σβήση τά γράμματα τής ιστορίας πού εί
ναι χαραγμένα σέ τόσα μάρμαρα καί σέ 
τόσους χριστιανικούς ναούς. Ή  έλευθε
ρία τής έπικοινωνίας μεταξύ τών δύο 
λαών τών δύο όχθών τού Αιγαίου είναι 
ό μόνος ιστορικός νόμος, ό όποιος, άν 
λειτουργήση, θά φέρη εις φώς μεγάλα έργα 
καί άπό τούς δύο λαούς — καί πρό 
παντός θά διασφάλιση τήν έλευθερίαν 
των ές Αεί.

Ά ν  τώρα φέρωμε τό βλέμμα μας πρός 
Βορράν, δπου κατ’ ούσίαν πρόκειται 
γιά τόν θώρακα τής Ελλάδος, τά γει
τονικά κράτη τής Βαλκανικής δέν είναι, 
όπως ήσαν παλαιότερα, Ανοργάνωτα καί 
Απαίδευτα, Αλλά τώρα είναι ώργανωμένα 
καί έκπαιδεύονται αΰστηρώς. Δέν έχει 
σημασία πώς έκπαιδεύονται καί πώς εί
ναι ώργανωμένα, δηλαδή ποιο είναι τό 
πολιτικό τους σύστημα. Πρέπει νά συν
ειδητοποιήσαμε δτι είναι ή πρώτη φορά 
στήν ιστορία τού έλληνικοΰ έθνους,
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"Ενα τόσο ολιγάριθμο ”Εθνος δπως ο ΐ"Ελληνες θά είχε εξαφανισθει άπό τό πρόσωπο τής γης χωρίς την πνευματική τον 
υπεροχή. Αυτή ακριβώς ή υπεροχή στον πνευματικό στίβο δίνει στον 'Ελληνισμό την δύναμη νά χτίζει Παρθενώνες καί νά γράφει 
χρυσές σελίδες στην παγκόσμια ιστορία. ’Εάν αυτή ή δύναμη μας έγκαταταλείψει άπό κακή διάθεση ή παρεξηγημένη νοοτροπία 
τότε τό σκάφος τής Φυλής θά κλνδωνισθεί επικίνδυνα αντιμετωπίζοντας τή σαρωτική θύελλα των σύγχρονων κοινωνικών ρευ
μάτων.

όπου κατά μήκος τοϋ θώρακος τής Ε λ 
λάδος υπάρχουν δύο κράτη αύστηρώς 
ώργανωμένα. Τό ένα είναι ή Βουλγαρία 
μέ πληθυσμό ίσον πρός τόν πληθυσμόν 
τής Ελλάδος, ή όποια πάντοτε θέλγεται 
άπό τά διάφανα καί κρυστάλλινα ϋδατα 
τής Μεσογείου καί τό άλλο είναι ή Γιουγ
κοσλαβία μέ πληθυσμό τριπλάσιο τής 
'Ελλάδος καί ή όποια μέ τόν μϋθο τοϋ 
μακεδονικοϋ λαοϋ, πού έχει κατασκευά
σει, στρέφει λαίμαργα τά βλέμματά της 
πρός τή Θεσσαλονίκη.

Μέ τήν άνακατάταξη αύτή των δυνά
μεων γύρω μας μένει κατ’ ουσίαν γιά μάς 
μόνον ή θάλασσα άνοικτή — πρός έξο
δον καί δράσιν — ένώ πριν άπό πενήντα 
χρόνια ό χώρος τής Βαλκανικής ήταν ά- 
νοικτός καί σέ μάς καί είχαμε έκεί πολ
λές πατρίδες πού τις χάσαμε. Ά πό τήν 
ξηρά όμώς ή Ε λλάς έχει άποκοπή άπό 
τήν Ελεύθερη Δυτική Εύρώπη, όπου 
ψυχικώς, πνευματικώς καί πολιτικώς 
άνήκει. Τό γεγονός άκριβώς αύτό πρέ
πει νά τό έχη κανείς στερεά στό νοϋ του, 
γιά κάθε τι πού θά σκεφθή ή θά πράξη 
γιά τήν 'Ελλάδα, είτε πολιτικός είναι είτε 
πνευματικός ήγέτης είτε οικονομικός εί
τε καί άπλός πολίτης. Οΐ Έ λληνες πρέ
πει νά γνωρίζουν ότι σήμερα ή χώρα 
τους δέχεται τήν πίεση τοϋ όγκου τής 
’Ασίας καί μέρους τοϋ όγκου τής Εύρώ- 
πης, ή δέ πίεση αύτή είναι δυνατόν ν’ 
άποβή καταλυτική γιά τήν 'Ελλάδα. Υ 
πάρχει ένας ιστορικός νόμος, ό όποιος 
λέγει ότι, όταν οί λαοί τής ’Ασίας ή τής 
Εύρώπης φθάσουν στή Μεσόγειο, κα

ταλύουν τήν έλευθερία τής Ελλάδος. 
Κατ’ ούσίαν, ή Ελλάς είναι ένα άκρωτήρι 
τής Εύρώπης, ένα σύνολο βράχων μέ όλί- 
γες κοιλάδες καί έλάχιστες μικρές πε
διάδες, είναι ένας έξώστης τής Εύρώπης. 
Πρέπει νά μάς γίνη συνειδητόν, ότι ή 
Ε λλάς είναι έλεύθερη, πρώτον γιατί άγω- 
νίζεται πάντοτε γιά τήν έλευθερία της, 
καί δεύτερον διότι εις τήν πίεση τών δύο 
ήπείρων έπί τών ώμων της άντιτίθεται 
ή πίεση τοϋ ώκεανοΰ, ή όποια μέχρι σή
μερον άποδείχθηκε ισχυρότερη. Ή  θά
λασσα πιέζει τήν ξηρά καί μάλιστα ισχυ
ρότερα. Τοϋτο άκριβώς έχει στό νοϋ 
του ό Περικλής, όταν είχε εύχηθή αί 
Άθήναι, ή πόλις τών Αθηναίων, νά ή
ταν νήσος. Ή  θάλασσα έσωσε τόν Ε λ 
ληνισμό σέ όλες τις κρίσιμες στιγμές τής 
ζωής της.

Είναι άναμφισβήτητο, ότι τήν έπι- 
βίωσή μας μέσα στήν ιστορία τήν όφεί- 
λομε στούς άγώνες καί τις θυσίες γιά 
τήν έλευθερία, στό ύγρό στοιχείο, δη
λαδή στή θάλασσα καί στήν πνευματική 
μας ύπεροχή. Τό καθένα όμως άπ’ αύτά 
συνδέεται μέ τό άλλο. Τά πρωτεία όμως 
γιά τήν έπιβίωσή μας πρέπει νά δώσωμε 
στήν πνευματική μας ύπεροχή. Έ να τόσο 
όλιγάνθρωπο έθνος, όπως οί Έ λληνες 
χωρίς τήν πνευματική του ύπεροχή θά 
είχε έξαφανισθή άπό προσώπου τής γής. 
Ή  σημερινή τροπή τών καιρών μας έπι- 
βάλλει ν’ άνακτήσωμε τήν πνευματική 
μας ύπεροχή, νά διακριθοϋμε άπό τούς 
άλλους στούς άγώνες τοϋ πνεύματος, άλ- 
λιώς κινδυνεύομε ώς έθνος. Τοϋτο όμως

είναι άδύνατον νά γίνη, άν δέν παύσωμε 
νά έχθρευώμεθα τόν έαυτό μας, άν δέν 
ήρεμήσωμε έσωθεν. Τά πράγματα πιέ
ζουν τόσον πολύ, ώστε φαίνεται νά μή 
μάς παίρνη ό χρόνος, γιατί όλα γύρω μας 
άλλάζουν, μέ ταχύτατο ρυθμό καί μάλι
στα μέ διαφορετικό ρυθμό άπ’ ό,τι έμεΐς 
νομίζομε. Καί τοϋτο πρέπει νά τό συνει
δητοποιήσουν κυριώτατα οί νέοι, γιατί 
αύτοί θά άναλάβουν τό βαρύ χρέος νά 
συνεχίσουν τόν σκληρό άγώνα γιά τήν 
έπιβίωσή καί τήν άνάδειξη τοϋ Ε λληνι
σμού νέσα στήν ίστορία, ή όποια κρίνει 
καί δικάζει τούς λαούς σύμφωνα μέ τήν 
συμπεριφορά τους καί τήν εισφορά τους 
γιά τήν πρώτη άξια τής ζωής, πού είναι ή 
άξιοπρέπεια καί ή έλευθερία τοϋ άνθρώ- 
που. Έχετε χρέος νά άγωνισθήτε μέ τό 
πνεϋμα σας καί μέ κάθε άλλο μέσο γιά 
νά μείνετε έλεύθεροι καί νά μή θυσιάσετε 
τήν έλευθερία καί τήν άξιοπρέπειά σας 
στήν Κίρκη τής εΰημερίας. 'Η εύημερία 
άλλωστε, όπως άποδεικνύει ή έποχή μας, 
όδηγεϊ σέ ψυχικά άδιέξοδα, σέ άποξέ- 
νωση τοϋ άνθρώπου άπό τόν έαυτό του, 
καί τελικώς σέ άπόγνωση, ένώ ή έλευθε
ρία διατηρεί τήν ψυχική ύγεία τοϋ άνθρώ
που.

Ά π ό  τά μαθήματα τοϋ Καθηγητοϋ Ίω- 
άννου Ν. Θεοδωρακόπουλου, τής Α' 
Περιόδου στήν Έλευθέρα Σχολή Φιλο
σοφίας «Ο ΠΛΗΘΩΝ», στήν Μαγούλα 
τής Σπάρτης.
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΛΟΣΗ
απαραίτητο: οληγο:
ΣΤΗ ZSH ΤΟΥ ΕΘΝΟΣ
Τοΰ Φιλολόγου κ. Σ π ύ ρ ο υ

ΠΟΛΛΕΣ φορές άκοϋμε ή μι
λάμε για την Ελληνική παράδοση 
καί γενικότερα για τις ’Εθνικές μας 
παραδόσεις. Δεν έχουμε όμως ολοι, 
δσο πρέπει, ασχοληθεί μέ τό θέμα 
αυτό, πού έχει έξαιρετική σημασία. 
Γιά τούτο επιβάλλεται νά τό προσέ
ξουμε ιδιαίτερα, ώστε νά συνειδη
τοποιήσουμε τον πλούτο καί τήν 
εθνική σπουδαιότητα της Ελληνι
κής παραδόσεως.

Θά εκτιμήσουμε έτσι καλύτερα 
τήν άξια της, άφοΰ θά διαπιστώ
σουμε τή σημαντική της έπίδραση 
στή ζωή καί τό μέλλον τού "Εθνους 
μας.

'Η  λέξη «παράδοση» προέρχεται 
βέβαια άπό τό ρήμα «παραδίνω». 
Καί Ελληνική παράδοση ονομά
ζουμε όλα έκεϊνα τά θεμελιώδη, τά 
αιώνια πολιτιστικά στοιχεία καί τις 
ήθικές άξιες, πού παραδόθηκαν άπό 
τή μιά γενιά στήν άλλη ώς γνήσια, 
ώς αυθεντικά Ελληνικά γνωρίσμα
τα. "Ετσι διατηρήθηκαν καί έφτα
σαν άπό τά πανάρχαια χρόνια μέχρι 
σήμερα άναλλοίωτα καί ζωντανά.

'Η  Ελληνική παράδοση άποτε- 
λεΐ μιά άνεκτίμητη πολιτιστική κλη
ρονομιά μας, πού πρέπει ολοι οί 
"Ελληνες νά γνωρίσουμε βαθύτερα, 
ώστε νά έμπνεόμαστε άπό αύτήν. 
"Ετσι έχοντάς την ώς βάση καί

Μ έσ η  μ έρ η

άφετηρία θά μπορούμε νά διαμορ
φώσουμε πιο σωστά τή σύγχρονη 
ζωή μας. "Ετσι θά δημιουργήσουμε 
ώς "Εθνος προχωρώντας σταθερά 
καί σίγουρα στο μέλλον χωρίς νά 
χάσουμε τήν έλληνικότητά μας.

Τά κυριότερα στοιχεία, πού κρα- 
τάνε τήν παράδοση είναι ή Ε λλη
νική μας γλώσσα, ή ’Ορθόδοξη Χρι
στιανική μας θρησκεία, τά δημο
τικά μας τραγούδια, τά παραμύθια, 
οί παροιμίες οί λαϊκοί χοροί, ή λαϊ
κή τέχνη (έπιπλα,. κτίσματα, ενδυ
μασία, ύφαντά) τά ήθη καί τά έθιμα 
χαράς καί λύπης, ή διάρθρωση καί 
ό θεσμός τής οικογένειας, ή ελλη
νική άδελφωσύνη καί άλλα πολλά 
έθιμα άπό τή ζωή μέχρι τά άγρο- 
τικά έργα καί τις ιστορικές άναμνή- 
σεις καί τούς θρύλους τοΰ λαού μας.

"Ολα αύτά μάς κρατούν ένωμέ- 
νους μέ τις προαιώνιες ρίζες τής 
Φυλής μας, συναποτελοΰν τον εθνικό 
μας χαρακτήρα καί μάς ξεχωρίζουν 
άπό τούς άλλους λαούς. Είναι ή 
«ειδοποιός διαφορά» μας, άλλά καί 
ή αδιάψευστη άπόδειξη τής φυλε
τικής μας συνέχειας.

"Ολοι οί πολιτισμένοι λαοί κατα
βάλλουν προσπάθειες νά συγκεν
τρώσουν, νά μελετήσουν καί νά δια
τηρήσουν τά παραδοσιακά τους στοι
χεία καί γιά νά άντλήσουν διδάγματα

καί γιά νά χαράξουν μέ περισσό
τερη άσφάλεια τό δρόμο γιά τήν 
έθνική τους επιβίωση καί προκοπή.

’Εμείς πού έχουμε μιά παράδοση 
—τήν πιο πλούσια παράδοση, τριών 
χιλιάδων χρόνων συνεχούς ιστορίας 
—έχουμε χρέος περισσότερο άπό 
κάθε άλλο λαό νά τή διατηρήσουμε 
καί νά τή συνεχίσουμε. Γιατί αύτή 
ή Ελληνική παράδοση δέν είναι 
μόνο δόξα τοΰ "Εθνους μας άλλά 
καί σωτηρία του μέσα άπό τις ποι
κίλες φοβερές περιπέτειες τής ιστο
ρίας του.

Θά φέρω έδώ ένα παράδειγμα 
ύπενθυμίζοντας τήν εποχή τής Τουρ
κοκρατίας. Κάθε άλλο "Εθνος μέσα 
στον τρομερό κατακλυσμό τών τεσ
σάρων αιώνων αύτής τής άπάνθρω- 
πης δουλείας θά είχε άποπροσανα- 
τολιστεΐ καί καταποντιστεϊ. 'Ο  λα
ός μας μετά τήν άλωση τής Κων
σταντινουπόλεως έμεινε μόνος μέσα 
στο σκοτάδι τής Τουρκικής αμά
θειας καί βαρβαρότητας.

Δέν έμεινε όμως άβοήθητος, δέν 
έχασε τον έθνικό του δρόμο καί 
προσανατολισμό, γιατί είχε πάντα 
ώς οδηγό καί δάσκαλο, ώς άλάνθα- 
στη πυξίδα τήν πλούσια πολιτιστική 
του παράδοση τής μακραίωνης’Αρ
χαίας καί Βυζαντινής εποχής.



"Ολες οί έθνικές μας παραδόσεις 
στηρίχτηκαν πάνω καί γύρω άπό 
τούς δύο άκρογωνιαίους λίθους τοϋ 
Έθνικοϋ μας οικοδομήματος, τήν 
Ελληνική γλώσσα' καί τήν ’Ορθό
δοξη Χριστιανική μας θρησκεία. Καί 
ώς πνευματική Κιβωτός, πού δια
τήρησε τις παραδόσεις αύτές στά
θηκε ή ’Ορθόδοξη ’Εκκλησία μας 
μέ κέντρο το Πατριαρχείο της Κων
σταντινουπόλεως.

"Ετσι όχι δεν έσβυσε ή Φυλή μας, 
όχι μόνο δεν έχασε τήν Ελληνικό
τητά της, άλλα μέσα στον κοινό 
πόνο σφυρηλάτησε πιο δυνατή τήν 
ενότητά της. Καί οχι μόνο δέν κάη
κε μέσα στο καμίνι της δουλειάς, 
άλλα βγήκε μέσα άπό αύτό πιο άγνή 
καί πιο ρωμαλέα.

Ή  Ελληνική μας παράδοση εί
ναι ή πιο γνήσια άπόδειξη της άδιά- 
κοπης φυλετικής μας συνέχειας. Καί 
άν τό 1830 ό Γερμανός Φαλμεράϋερ 
(1790 - 1861) θέλησε νά την άμφι- 
σβητήσει άπότυχε οΐκτρά. Ή  άνυ- 
πόστατη θεωρία του γεμάτη παρερ
μηνείες καί παρεξηγήσεις, ότι οι 
νεώτεροι f Ελληνες δεν είναι από
γονοι των άρχαίων, διαλύθηκε μπρο
στά στο άκλόνητο τείχος των επι
στημονικών έργασιών ξένων και Ελ
λήνων ιστορικών καί λαογράφων.

’Αναφέρουμε ενδεικτικά τήν 'Ι 
στορία του Ελληνικού Εθνους του 
Κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου 
καί τό λαογραφικό έργο τοϋ Νικο
λάου Πολίτη (1852 - 1921), _μέ τις 
πλούσιες Συλλογές των λαϊκών μας 
παραδόσεων και τών δημοτικών μας 
τραγουδιών.

Τά Δημοτικά μας τραγούδια άπό 
τό 1824 είχαν καταπλήξει τον πνευ
ματικό κόσμο τής Ευρώπης, όταν 
τά έξέδωσε στο Παρίσι με γαλλική 
μετάφραση καί σχόλια ο Γάλλος Κά
ρολος Φωριέλ (1772—1844). Οι 
μεγαλύτεροι πνευματικοί άνδρες τής 
Εύρώπης μέ επικεφαλής τό Γερμανό 
φιλόσοφο καί ποιητή Γκαίτε θαύ
μασαν τήν ομορφιά καί τή δύναμη 
τών τραγουδιών αύτών, που παρου
σιάζουν άνάγλυφη τήν ψυχοσύνθεση 
καί τό χαρακτήρα τοϋ αθανατου 
Έλληνικοΰ λαοΰ. "Ετσι γίνηκε πιο 
δυνατό τό φιλελληνικό ρεϋμα για τους 
άγωνιζόμενους τότε ήρωες τοϋ 1821. 
Στά ύπέροχα δημοτικά μας τραγού
δια βλέπουμε άκόμα ότι διασώζεται 
ή τεχνική τών δημοτικών τραγου
διών τής προομηρικής εποχής. Παρα- 
τηροΰμε άκόμα σέ πολλά άπό αυτα 
νά διασώζονται ύποθέσεις άπό άρχαΐ- 
ες έλληνικές τραγωδίες. ’Αλλά καί

στά παραμύθια καί στις παραδόσεις 
τοϋ λαοϋ μας παρατηροΰμε νά επα
ναλαμβάνονται ύποθέσεις παραμυ
θιών τής άρχαίας εποχής ή άναμνή- 
σεις μακρινών ιστορικών γεγονότων. 
Καί γενικά ή Νεοελληνική γλώσσα 
είναι φυσιολογική συνέχεια τής Ά ρ 
χαίας Ελληνικής.

"Ολα αύτά τά στοιχεία, πού άνα- 
φέραμε καί άλλα άκόμα πολλά μετα
δόθηκαν μέ τήν προφορική παράδοση 
καί δείχνουν περίτρανα ότι ποτέ δέ 
διακόπηκε ή φυλετική μας συνέχεια 
παρά τις ποικίλες ιστορικές μας πε
ριπέτειες. Καί στήν περίπτωση, πού 
ήρθαν έπιδρομεΐς καί έγκαταστάθη- 
καν στον έλληνικό χώρο, γρήγορα 
αύτοί άφομοιώθηκαν άπό τό ισχυ
ρότερο βιολογικά καί πολιτιστικά 
έλληνικό στοιχείο.

Παρ’ όλα αύτά όμως ύπάρχουν 
μερικοί, πού θαμπωμένοι άπό τήν 
τεχνολογική πρόοδο άλλων λαών 
περιφρονοϋν τις παραδόσεις μας γιατί 
θέλουν νά παραστήσουν τούς προο
δευτικούς καί τις θεωροϋν ξεπερα
σμένες. "Ετσι θαυμάζουν καί θεω
ρούν προοδευτικές τις διάφορες υλι
στικές θεωρίες, καθώς καί τά άθεϊ- 
στικά άναρχικά κηρύγματα, πού μάς 
έρχονται άπό τήν Ευρώπη, τήν ’Αμε
ρική καί άλλες χώρες. Θαυμάζουν 
ξένες θεωρίες καί κηρύγματα, πού 
«έν όνόματι τής προόδου» έρχονται 
νά γκρεμίσουν καί νά εξαφανίσουν 
δ,τι ωραίο, ότι εύγενικό, δ,τι άνώτε- 
ρο έχει δημιουργήσει ό Ελληνοχρι
στιανικός μας πολιτισμός.

"Ετσι λοιπόν άντιγράφουν άνε- 
ξέλεγκτα τά ήθη καί τήν άναίσχυντη 
πολλές φορές συμπεριφορά πολλών 
ξένων, πού περνοΰν τις διακοπές τους 
στή χώρα μας.

Δέν ύποστηρίζουμε βέβαια ότι 
πρέπει νά άπομονωθοΰμε άπό τούς 
άλλους λαούς. Ούτε ότι οί άλλοι λαοί 
έχουν μόνο έλαττώματα καί έμεΐς οί 
"Ελληνες μόνο προτερήματα.
Πρέπει νά παρακολουθούμε τήν πρό
οδο καί τήν έξέλιξη καί νά συνεργα
ζόμαστε μέ τούς άλλους λαούς. Νά 
πάρουμε όμως άπό αύτούς, δ,τι είναι 
πραγματικά ωφέλιμο, δ,τι δέν προσ
βάλλει τήν άνθρώπινη άξιοπρέπεια 
καί ότι γενικά συμφωνεί καί ταιριά
ζει μέ τον έλληνικό μας χαρακτήρα, 
τήν έλληνική μας πραγματικότητα. 
Νά άκολουθήσουμε τήν πρόοδο. ’Αλ
λά δέν είναι πρόοδος ή περιφρόνηση 
τοϋ θρησκευτικού συναισθήματος. 
Δέν είναι πρόοδος ό χιππισμός, ή 
αναισχυντία, ό γυμνισμός καί τά 
ναρκωτικά.

"Οταν μέ τόν τρόπο αύτό άκολου- 
θούμε επιπόλαια κάθε ξένη συνήθεια, 
τότε ύποτιμάμε τόν εαυτό μας, γινό
μαστε δουλοπρεπεϊς. Ά π ό  τούς ξέ
νους πρέπει νά πάρουμε τό καλό 
άλλά καί αύτό νά τό προσαρμόσουμε 
στήν έλληνική πραγματικότητα άκο- 
λουθώντας τή σωστή παρατήρηση 
τοϋ φιλόσοφου Πλάτωνα: "Ο,τι περ 
άν "Ελληνες βαρβάρων παραλάβωσι, 
κάλλιον τούτο εις τέλος άπεργά- 
ζονται» (Έπινομίς, 987). "Ετσι θά 
διατηρήσουμε άλλά καί θά πλουτί
σουμε τήν Έλληνική μας παράδοση.

Επομένως είναι άφροσύνη, άγνω- 
μοσύνη καί εθνικό έγκλημα τό νά 
θεωρούμε άναχρονισμό καί οπισθο
δρόμηση τό σεβασμό στις Ελληνο
χριστιανικές μας παραδόσεις.

Είναι άχαρακτήριστο νά έχουμε 
ξενομανία καί νά νοθεύουμε καί νά 
καταργούμε τά Ελληνικά μας πολι
τιστικά στοιχεία. Φτάσαμε δυστυχώς 
στο σημείο νά νοθεύουμε καί τή 
γλώσσα μας χρησιμοποιώντας άδι- 
καιολόγητα ξένες λέξεις, ξένες έπι- 
γραφές, ένώ έχουμε ωραιότερες 
άντίστοιχες έλληνικές. Άκόμα νο- 
θεύουμ? καί τά ονόματα τών παι
διών μας μέ ξενικά ύποκοριστικά.

'Η  ξενομανία μάς ύποτιμά, μάς 
έξευτελίζει, μάς άποχρωματίζει εθνι
κά. Καί ξεκινά άπό τις λεπτομέρειες 
γιά νά φτάσει σέ μεγαλύτερη έκταση.

Σήμερα περισσότερο άπό κάθε 
άλλη φορά έχουμε χρέος νά διατη
ρήσουμε τόν έθνικό μας χαρακτήρα. 
Είμαστε μικρός άριθμητικά λαός. 
Περιβαλλόμαστε άπό λαούς πολυ
πληθέστερους. Πέντε Εκατομμύρια 
ξένων έρχονται κάθε χρόνο καί πα
ραθερίζουν στή χώρα μας.

Άλοίμονο άν κάθε τους συνήθεια 
άπερίσκεπτα άντιγράφουμε! Ά λοί- 
μονο άν κάθε τους θεωρία τή θαυμά
ζουμε καί τήν έφαρμόζουμε! Τότε 
θά ξεκόψουμε οριστικά άπό τις ρί
ζες μας καί θά περιφερόμεθα σάν 
πλοίο χωρίς άγκυρα καί πυξίδα. Καί 
μέ μαθηματική άκρίβεια θά σβήσου
με ώς "Εθνος, θά εξαφανιστούμε ώς 
Φυλή. 'Ο κίνδυνος είναι μεγάλος 
γιατί έρχεται άθόρυβα, κρυφά, άνε- 
παίσθητα.

Ά ν  θέλουμε λοιπόν νά έπιβιώσου- 
με ώς Φυλή καί νά παραμείνουμε 
'Έλληνες, πρέπει νά κρατιόμαστε 
γερά άπό τις ρίζες τής Φυλής μας 
καί άπό αύτές νά άντλοΰμε δύναμη 
καί έμπνευση. Ή  Έλληνική μας 
παράδοση πρέπει νά είναι ή άλάνθα- 
στη πυξίδα μας, ό άπαραίτητος 
οδηγός στήν άτομική καί τήν έθνική 
μας ζωή.



ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Τοϋ κ. Δ η μ η τ ρ ί ο υ  Κα σ β ί κ η

Το ιστορικό τής ίδρύσεως.

Τό 1948 άποτέλεσε μία σοβαρή καμπή στή παγκό
σμια πολιτική κίνηση τής μεταπολεμικής περιόδου. 
"Ηταν ή χρονιά τοϋ πραξικοπήματος τής Πράγας 
που καθιέρωσε τήν κομμουνιστική δικτατορία στήν 
Τσεχοσλοβακία, ό αποκλεισμός τοϋ Βερολίνου από 
τους Σοβιετικούς κι’ ακόμα ή χρονιά μέσα στήν 
όποια διαμορφώθηκε το «σιδερένιο παραπέτασμα» 
πίσω από τό όποιο απομονώθηκαν τά κράτη τής 
κομμουνιστικής δικτατορίας.

Προς τό τέλος τοϋ 1948, ή Γενική Συνέλευση τοϋ 
’Οργανισμού των 'Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) που 
συγκλήθηκε στο Παρίσι αποδέχθηκε τήν «Οικουμε
νική Διακήρυξη τών Δικαιωμάτων τοϋ 'Ανθρώπου». 
Θεωρήθηκε τότε αυτό σάν ένα γεγονός θεμελιώδους 
σημασίας, γιατί γιά πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε 
ή σύνταξη ενός Παγκοσμίου κειμένου διακηρύσσοντος 
τά δικαιώματα καί τις ελευθερίες πού πρέπει νά 
έγγυηθή ένα Κράτος γιά νά θεωρείται μέλος τής 
Διεθνούς Κοινωνίας. "Ομως ή Διακήρυξη αυτή απο
τελούσε μιά πλατωνική ευχή καί μόνο γιατί δεν προέ- 
βλεπε κανένα σύστημα ελέγχου ή συλλογικών εγγυή
σεων πού νά συμβάλλει στήν διατήρηση τής δημοκρα
τίας καί τήν έδραίωση τής ειρήνης. 'Ο ΟΠΕ ανίκανος 
νά προχωρήση πιο μακρυά στις εγγυήσεις τών ’Αν
θρωπίνων Δικαιωμάτων άρκέστηκε στήν πλατωνική 
αυτή ευχή εκεί όπου οί άνθρωποι, πού μόλις είχαν 
τελειώσει τον Β ’ Παγκόσμιο Πόλεμο, περίμεναν κάτι

πιο ισχυρό καί συγκεκριμένο πού θ’ άπομάκρυνε γιά 
πάντα τον κίνδυνο τών δικαιολογιών καί τών πολέμων.

Γιά τον λόγο αυτό ό ΟΗΕ έπρότεινε τήν λήψη πιο 
αποτελεσματικών μέτρων μέσα ατά πλαίσια περιφε
ρειακών συμφωνιών ή οργανισμών.

"Ετσι οι Κυβερνήσεις τών πέντε Κρατών πού είχαν 
τήν εποχή εκείνη υπογράψει τή Συνθήκη τών Βρυ
ξελλών μέ τήν οποία ιδρύθηκε τό ΝΑΤΟ (Βέλγιο, 
Γαλλία, Λουξεμβούργο, 'Ολλανδία καί ’Αγγλία), 
πήραν τή πρωτοβουλία νά συγκαλέσουν μιά διπλω
ματική Διάσκεψη στήν οποία προσκλήθηκαν καί οί 
Κυβερνήσεις τής Δανίας, τής ’Ιρλανδίας, τής ’Ιταλίας 
τής Νορβηγίας καί τής Σουηδίας. Σκοπός τής Διαοκέ- 
ψεως αυτής, πού έλαβε χώρα στο Λονδίνο, ήταν ή 
"Ιδρυση ενός Ευρωπαϊκού ’Οργανισμού γιά τή σύσφιξη 
τών σχέσεων μεταξύ τών Δημοκρατικών Κρατών 
τής Ευρώπης καί τήν προστασία τών δικαιωμάτων 
καί τών ελευθεριών τοϋ πολίτου.

'Η  Συνθήκη μέ τον Καταστατικό Χάρτη τοϋ νέου 
Ευρωπαϊκού Όργανισμοϋ πού ονομάστηκε «Συμβού
λιο τής Ευρώπης» υπογράφτηκε τελικά στις 5 Mat ου 
1949 στο Λονδίνο. Γιά έδρα τοϋ Συμβουλίου τής 
Ευρώπης (Σ.Ε.) ορίστηκε τό Στρασβούργο. Τό Σ.Ε. 
διαθέτει επίσης ένα Γραφείο στο Παρίσι καί τελευ
ταία έγκατέστησε καί ένα Γραφείο στις Βρυξέλλες, 
επιφορτισμένο κυρίως μέ τις σχέσεις ανάμεσα στον 
’Οργανισμό καί τήν Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινό
τητα (Ε.Ο.Κ.).

Σήμερα τό Σ.Ε. άποτελεϊται από 21 δημοκρατικά 
Κράτη τής Δυτικής Ευρώπης καί άντιπροαωπεύει 
τά κοινά συμφέροντα 350 εκατομμυρίων Ευρωπαίων 
περίπου. Τά Κράτη—μέλη είναι:Αυστρία, Βέλγιο, 
Κύπρος, Δανία, 'Ισπανία, Γαλλία, Δυτική Γερμανία, 
'Ελλάς, ’Ισλανδία, ’Ιρλανδία, Τουρκία, Μάλτα, Λου
ξεμβούργο, 'Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλλία, 
Σουηδία, ’Ιταλία, 'Ελβετία, ’Αγγλία καί Λιχτενστάιν
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ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Ό  σκοπός τοΰ Συμβουλίου τής Ευρώπης.

'Ο σκοπός τον Συμβουλίου τής Ευρώπης, όπως 
προβλέπεται άπό τον Καταστατικό Χάρτη είναι η 
πραγματοποίηση μιας στενότερης ενότητας μεταξύ 
των Κρατών Μελών για να διαφνλαχθοϋν και αναπτυ
χθούν οι αρχές και τα Ιδανικό πού αποτελούν την 
κοινή πνευματικήν των κληρονομιάν και για να ευνοηθή 
ή οικονομική και κοινωνική πρόοδός τους. Τα μέσα 
μέ τα όποια τα όργανα τού Σ.Ε. επιδιώκουν την 
πραγματοποίηση τού σκοπού αυτού είναι μεταξύ 
άλλων, ή μελέτη θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, η 
ούναψις συμφωνιών και ή άσκηση μιας κοινής πολι
τικής στους εξής τομείς: οικονομικό, κοινωνικά, εκπαι
δευτικό, επιστημονικό, νομικό και διοικητικό. Ενα 
άλλο επίσης μέσο εξαιρετικής σημασίας για τον σκοπο 
αυτό ~Ιναι ή προστασία και ή άνάπτνξη τών δικαιω
μάτων τού ανθρώπου καί τών θεμελιωδών ελευθεριών.

Μπορούμε λοιπόν να συμπεράνουμε ότι οποιοσδή
ποτε τομέας δραστηριότητος επί ευρωπαϊκού επιπέ
δου περιλαμβάνεται στους σκοπούς τού Σ.Ε. Μέ μια 
καί μόνο εξαίρεση: ειδική διάταξη τοΰ Καταστατικού 
Χάρτου προβλέπει ότι τα θέματα πού σχετίζονται 
μέ τήν ’Εθνική ’’Αμυνα ( στρατιωτικές συμβάσεις και 
συμμαχίες) δέν υπάγονται στήν αρμοδιότητα τού Σ.Ε.

Τά όργανα τοΰ Συμβουλίου τής Εύρώπης.

Σύμφωνα μέ τον Καταστατικό Χάρτη, τρία είναι 
τά κύρια όργανα τού Σ.Ε. 'Η  ’Επιτροπή τών Υπουρ
γών, ή Συμβουλευτική Συνέλευση καί ή Μόνιμη Γραμ- 
ματεία.

'Η  ’Επιτροπή τών 'Υπουργών αποτελεϊται απο τους 
'Υπουργούς τών ’Εξωτερικών τών Κρατών—μελών.

Παράλληλα, κάθε Κράτος μέλος έχει ορίσει καί έναν 
μόνιμο αντιπρόσωπό του διαπεπιστευμένο στο 
Συμβούλιο τής Εύρώπης. Οι μόνιμοι αντιπρόσωποι 
τών Κρατών-—μελών αποτελούν τήν ’Επιτροπή τέόν 
αντιπροσώπων τών 'Υπουργών, καί ή ’Επιτροπή 
αυτή συνεδριάζει μια φορά τον μήνα. 'Η  ’Επιτροπή 
στο επίπεδο τών 'Υπουργών τών ’Εξωτερικών συνέρ
χεται δύο φορές τό χρόνο.

'Η  ’Επιτροπή, είτε στο επίπεδο τών 'Υπουργών, 
είτε στο επίπεδο τών αντιπροσώπων είναι τό μόνο 
αρμόδιο όργανο γιά νά ενεργή έπ’ όνόματι τού Σ.Ε. 
Τό όργανο αυτό μπορεί νά χαρακτηρισθή αάν μιά 
διπλωματική διάσκεψη κλασοικής μορφής άλλά μέ 
κάποιο μόνιμο χαρακτήρα.

'Η  Συμβουλευτική Συνέλευση είναι τό «διαβου- 
λευτικό» όργανο τοΰ Σ.Ε. ’Αποτελεϊται άπό αντιπρο
σώπους τών εθνικών Κοινοβουλίων τών Κρατών—με
λών. Κάθε κοινοβούλιο εκπροσωπείται άπό έναν ορι
σμένου αριθμό βουλευτών σέ σχετική αναλογία μέ 
τον πληθυσμό τού Κράτους. 'Ο αριθμός τών αντιπρο
σώπων βουλευτών γιά κάθε Κράτος κυμαίνεται άπό 
3 ( γιά κράτη μέ μικρό πληθυσμό καί γεωγραφική 
έκταση) έως 18 (γιά τό καθένα άπό τά μεγάλα Κράτη, 
Γαλλία, Γερμανία, ’Ιταλία καί ’Αγγλία). 'Η  'Ελλάς 
έχει δικαίωμα γιά επτά άντιπροσώπονς πού ορίζονται 
άπό τή βουλή μεταξύ τών βουλευτών άνάλογα μέ τήν 
άριθμητική δύναμη τών κομμάτων πού εκπροσω
πούνται μέσα στή Βουλή.

'Η  Συμβουλευτική Συνέλευση συνέρχεται τρεις 
φορές τό χρόνο στο Στρασβούργο σέ δημόσιες συνε
δριάσεις διάρκειας μιας εβδομάδας κάθε φορά καί 
πού συνήθως συμπίπτουν μέ τούς μήνες ’Ιανουάριο, 
Μάιο καί Σεπτέμβριο.

'Η  Γενική Γραμματεία άποτελεϊται άπό 800 περί
που μονίμους διεθνείς υπαλλήλους πού έχουν προσλη- 
φθεϊ μεταξύ τών υπηκόων τών Κρατών Μελών. ’Επί

473



κεφαλής τής Γραμματείας βρίσκεται ό Γενικός Γραμ- 
ματενς καί ό αναπληρωτής Γενικός Γραμματενς που 
εκλέγονται από τή Σνμβονλεντική Συνέλευση μετά 
από πρόταση τής ’Επιτροπής τών Υπουργών. Τον 
Μάιο τοϋ 1974 έξελέγη Γενικός Γραμματείς δ γέρμα
τός πολιτικός Γκέοργκ Καν νΑκκερμαν καί τελευταία 
(Μάιος 1978) έξελέγη αναπληρωτής Γενικού Γραμ- 
ματέως ό Ιταλός Γκ. Άντινόλφι, μέχρι τότε αναπλη
ρωτής γραμματενς τής Συμβουλευτικής Συνελεύσεως.

Οι μόνιμοι διεθνείς υπάλληλοι σνμπαρίστανται 
ένεργώς καί συμβάλλουν μέ τήν προσωπική τους πρω
τοβουλία καί αρμοδιότητα στις εργασίες τών οργάνων 
τοϋ Σ.Ε. καί τών συμβουλευτικών ’Επιτροπών. 
( διακοινοβουλευτικών, διακυβερνητικών, εμπειρογνω
μόνων κ.λ.π.).

Κατά τήν πρόσληψή τον, υστέρα από διεθνή δια- 
γωιισμό, ό υπάλληλος τοϋ Σ.Ε. οφείλει όρκον ότι 
κατά τήν εκτέλεση τών καθηκόντων του δεν θά έπη- 
ρεασθή ποτέ από κανέναν υπολογισμό εθνικού περιε
χομένου, ούτε θά δέχεται οδηγίες από καμμιά Κυ
βέρνηση.

Πώς λειτουργεί τό Συμβούλιο τής Ευρώπης

"Οπως είπαμε παραπάνω τά μέσα μέ τά οποία τά 
όργανα τοϋ Συμβουλίου τής Ευρώπης επιδιώκουν 
τήν πραγματοποίηση τοϋ σκοπού τοϋ οργανισμού 
είναι κυρίως ή μελέτη θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, 
ή σύναψις συμφωνιών καί ή άσκηση μιας κοινής 
πολιτικής.

Οι κατευθυντήριες γραμμές μιας κοινής πολιτικής 
συζητούνται στήν Συμβουλευτική Συνέλευση. ’Από 
τό βήμα αυτό που στηρίζεται σε μιά πολύ πλατειά 
γεωγραφική βάση (21 κράτη) οι εκλεγμένοι αντιπρό
σωποι τής Ευρωπαϊκής κοινής γνώμης εκφράζουν 
τις απόψεις τους πάνω στά πιο σύγχρονα προβλήματα 
τής Ευρώπης. Τά προβλήματα αυτά καί τά θέματα 
κοινού ενδιαφέροντος μελετοΰνται, πρώτα, μέσα στά 
πλαίσια τών κοινοβουλευτικών επιτροπών τής Συνε- 
λεύσεως. 01 σπουδαιότερες άπ αυτές είναι:

'Η  ’Επιτροπή τών πολιτικών υποθέσεων.
Ή  ’Επιτροπή τών οικονομικών υποθέσεων καί τής 
οικονομικής άναπτνξεως.
Ή  ’Επιτροπή τών νομικών υποθέσεων.
Ή  ’Επιτροπή τών επιστημονικών καί τεχνολο
γικών υποθέσεων.
Ή  ’Επιτροπή τών κοινωνικών υποθέσεων καί τών 
θεμάτων υγείας.
Ή ’Επιτροπή γιά τήν διαρρύθμιση τών περιφε
ρειών καί γιά τήν τοπική αυτοδιοίκηση.
Η  ’Επιτροπή γιά τήν γεωργία κ.λ.π.

Μέσα σέ κάθε μιά από αυτές τις ’Επιτροπές γίνεται 
πρώτα από όλα μιά εισήγηση πάνω σ’ ένα θέμα τής 
άρμοδιότητος τής ’Επιτροπής' επακολουθεί συζήτηση 
καί απόφαση τής ’Επιτροπής καί μετέπειτα συζήτηση 
μέσα στή Συνέλευση εν όλο με λεία. Τά συμπεράσματα 
στά όποια καταλήγει ή Συμβουλευτική Συνέλευση 
έχουν τον τύπο ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ή ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ. 
01 αποφάσεις αφορούν τήν εσωτερική οργάνωση 
τών εργασιών τής Συμβουλευτικής Συνελεύσεως καί 
ορισμένα θέματα σχετικά μέ τή λειτουργία τοϋ Σ.Ε. 
(εκλογή τοϋ Γενικού Γραμματέα, τού αναπληρωτή 
Γενικού Γραμματέα, τών δικαστών τοϋ Δικαστηρίου 
τών ’Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ.λ.π.). Τά συμπε

ράσματα τής Συμβουλευτικής Συνελεύσεως σέ θέματα 
πού σχετίζονται μέ τούς σκοπούς τοϋ Σ.Ε. έχουν 
τον τύπο συστάσεων. 01 συστάσεις απευθύνονται 
στήν ’Επιτροπή τών ' Υπουργών γιά νά έπιληφθή 
τοϋ θέματος γιά τό οποίο πρόκειται ή γιά νά δώαη 
αυτή ή εκείνη τήν λύση σ’ ένα ορισμένο πρόβλημα 
ή γιά νά πάρη ορισμένα μέτρα ή νά προβή σέ μιά 
συγκεκριμένη ενέργεια.

’Αξίζει επίσης τον κόπο νά άναφερθή ότι κάθε 
χρόνο γίνεται μιά Κοινή Σύνοδος τής Συμβουλευτικής 
Συνελεύσεως τού Σ.Ε. καί τοϋ Ευρωπαϊκού Κοινο
βουλίου τής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ). Σ ’ αυτή 
τήν σύνοδο διερευνώνται τά κοινά προβλήματα καί 
ανταλλάσσονται γνώμες μεταξύ τών Κοινοβουλευτικών 
εκπροσώπων τών 9 κρατών μελών τής ΕΟΚ, τών 7 
κρατών τής Ευρωπαϊκής ζώνης ελευθέρων συναλλα
γών (άφοϋ τά Κράτη αυτά είναι καί μέλη τοϋ Σ.Ε.) 
καί τών άλλων Κρατών μελών τοϋ Σ.Ε., πού δέν 
ανήκουν, ούτε στή μιά, ούτε στήν άλλη οικονομική 
ομάδα.
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Η  ’Επιτροπή τών Υπουργών άπό την άλλη μεριά, 
συζηιεϊ τη σύσταση, μπορεί νά την τροποποίηση ή 
άκόμα και νά την έπιστρέψη στη Συμβουλευτική 
Συνέλευση για επανεξέταση. Στο τέλος τής διαδικα
σίας ή ’Επιτροπή των Υπουργών παίρνει μιαν από
φαση. Ή  απόφαση αυτή μπορεί νά είναι πάλι μιά 
σύσταση αλλά απευθύνεται τώρα στις Κυβερνήσεις 
των Κρατών—μελών οι όποιες και προσκαλούνται 
νά συμμορφωθούν με το περιεχόμενο τής Συστάσεως. 
'Η  απόφαση όμως τής ’Επιτροπής τών Υπουργών 
μπορεί νά αφορά την έγκριση μιας διεθνούς συμφω
νίας και οι Κυβερνήσεις των Κρατών—μελιών προσκα
λούνται τότε νά τήν υπογράψουν καί νά τήν επικυρώ
σουν ώστε νά γίνη εσωτερικός νόμος τής χώρας τους.

’Ετσι διαγράφεται στοιχειωδώς ή λειτουργία τού 
Σ.Ε. ’Αλλά στήν πραγματικότητα παρουσιάζει διά
φορες παραλλαγές. Καί τούτο γιατί ή ’Επιτροπή τών 
' Υπουργών πριν πάρη μιάν απόφαση απευθύνεται 
σχεδόν πάντα στις ’Επιτροπές Κυβερνητικών εμπει
ρογνωμόνων τις οποίες ιδρύει μέ τήν εντολή νά μελε

Ή  αίθουσα συνεδριάσεων ατό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
πού χαρακτηρίστηκε σαν θαύμα τής σύγχρονης αρχιτεκτονικής. 
Στο βάθος τό Προεδρείο καί τριγύρω τα έδρανα τών Βουλευτών.

τήσουν ένα ορισμένο θέμα καί νά υποβάλουν ένα 
πόρισμα μέ συγκεκριμένες προτάσεις.

Οι κυριώτερες άπό τις επιτροπές αυτές είναι:
Ή  Διευθύνουσα Ευρωπαϊκή ’Επιτροπή νομικής 
συνεργασίας.
Ή  Δ ιευθύνουσα Ευρωπαϊκή ’Επιτροπή για τά 
ποινικά προβλήματα.
’Η  Διευθύνουσα ’Επιτροπή για τις κοινωνικές 
υποθέσεις.
Ή  Διευθύνουσα ’Επιτροπή γιά τά ’Ανθρώπινα 
Δικαιώματα.
Ή  Διευθύνουσα ’Επιτροπή γιά τήν Κοινωνική 
Πρόνοια καί τήν Υγεία .
Ή  Διευθύνουσα ’Επιτροπή γιά τήν προστασία 
τού περιβάλλοντος καί τών φυσικών πόρων κ.λ.π.
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Κάτω από την επίβλεψη κάθε μιάς άπό τις Διευ- 
θύνουσες Επιτροπές εργάζεται ένας μεγάλος αριθμός 
’Επιτροπών η υπο-επιτροπών κυβερνητικών εμπειρο
γνωμόνων για την επεξεργασία ενός ειδικόν, τεχνικόν 
ή έξειδικενμένου θέματος. Τα πορίσματα η σχέδια 
συστάσεων η διεθνών συμφωνιών καταρτίζονται άπό 
τις επιτροπές αυτές' υποβάλλονται στην αρμόδια Διεν- 
θύνουσα ’Επιτροπή και κατόπιν στην ’Επιτροπή 
τών Υπουργών γιά να ά:τοφασίση την συνέχεια που 
κρίνει ότι πρέπει νά δοθή στις προτάσεις που τής 
έχουν ύποβληθή (σνστασις, διεθνής συμφωνία, δημο
σίευση ενός πορίσματος κ.λ.π.).

Σέ ορισμένες περιπτώσεις ή πρωτοβουλία γιά μία 
ορισμένη δραστηριότητα προέρχεται άπό τη Γραμμα
τεία τοϋ Σ.Ε. ή όποια μετά άπό μελέτη είσηγεΐται 
στην Επιτροπή τών ''Υπουργών ν’ άαχοληθή μέ τοϋτο 
ή εκείνο το θέμα χαράζοντας και τις κατευθυντήριες 
γραμμές τής πολιτικής πού πρέπει ν’ άκολονθηθή 
γι’ αυτό τό θέμα. ’Ά ν  ή εισήγηση γίνει δεκτή άπό τήν 
’Επιτροπή τών ' Υπουργών τότε άρχίζει ή διαδικασία 
πού περιγράψαμε παραπάνω, δηλαδή, συγκαλείται 
μιά ’Επιτροπή Κυβερνητικών εμπειρογνωμόνων τό 
πόρισμα τής όποιας υποβάλλεται στην αρμόδια 
Διευθυνονσα ’Επιτροπή, μεσολαβεί συνήθως καί 
γνωμοδότηση τής Συμβουλευτικής Σννελενσεως, καί 
τέλος, τό κύκλωμα, καταλήγει στήν ’Επιτροπή ' Υ
πουργών.

Θέματα — Τομείς δραστηριότητος.

Ά π ό  τούς τίτλους τών διαφόρων ’Επιτροπών πού 
άναφέρονται παραπάνω, είτε κοινοβουλευτικές είναι, 
είτε διακυβερνητικές, μπορεί κανείς νά σχηματίσει 
μιάν ιδέα σχετική μέ τά θέματα καί τούς τομείς 
δραστηριότητας τοϋ Σ. Ε. Γιά παράδειγμα άναφέ- 
ρουμε:

Τή προστασία τών άνθρωπίνων δικαιωμάτων 
καί τών θεμελιωδών ελευθεριών, τήν άνάπτνξη 
καί βελτίωση τοϋ κοινωνικού καί οικονομικού 
επιπέδου τοϋ πολίτου, τή σχολική καί εξωσχολι
κή μόρφωση, τήν Πανεπιστημιακή επιμόρφωση, 
τον άθλητισμό κ.λ.π. Τή μέριμνα γιά τήν νεο
λαία καί τά προβλήματα τής νεότητας, τήν προ
στασία τής δημοσίας υγείας, τή προστασία καί 
βελτίωση τοϋ φυσικού περιβάλλοντος, τή χωρο- 
διαρρύθμιση, τή διαφύλαξη τής άρχιτεκτονικής 
κληρονομιάς, τήν ενίσχυση τής τοπικής καί 
περιφερειακής αύτοδιοικήοεως, τή μεταρρύθμιση 
τοϋ δικαίου σύμφωνα μέ τις σύγχρονες τάσεις 
τών δημοκρατικών κοινωνιών, τήν πρόληψη τής 
εγκληματικότητας καί τή βελτίωση τής σω
φρονιστικής μεταχειρίσεως τών κρατουμένων.

Παράλληλα, τό Σ.Ε. οργανώνει περιοδικώς Δια
σκέψεις τών ' Υπουργών τής Δικαιοσύνης, τής Παι
δείας, τής ’Εργασίας, τής Κοινωνικής Προνοίας, τον 
’Αθλητισμού, καθώς επίσης καί Διοικήαεως. Στις 
διασκέψεις αυτές εξετάζονται τά φλέγοντα προβλήματα 
πού άπασχολοϋν τούς αρμόδιους υπουργούς ή πού 
άφοροϋν τή λειτουργία τών Δήμιον καί Κοινοτήτων.

Μιά άπό τις πολλές δραστηριότητες τοϋ Σ.Ε. πού 
άξίζει νά άναφερθή είναι ή νομοθετική δραστηριότης.

Σκοπός της είναι ή συντονισμένη δημιουργία μιας 
Κοινότητος Ευρωπαϊκού Δικαίου ( espace juridique 
europeen) μέ ενιαίους ή εναρμονισμένους νόμους. 
Τό μέσο γιά νά πραγματοποιηθή ό σκοπός αυτός είναι 
όπως άναφέραμε προηγουμένως οί Συστάσεις προς 
τις Κυβερνήσεις καί οι Διεθνείς συμφωνίες ή συμβάσεις 
μεταξύ τών Κρατών—μελών. Μέχρι τώρα τό Σ.Ε. έχει 
συντάξει περισσότερες άπό 96 Διεθνείς συμβάσεις, 
πού ισχύουν μόνον σέ ορισμένο άριθμό Κρατών— 
μελών.

Οί Συμβάσεις αποτελούν τον εξωτερικό τύπο 
τής νομοθετικής δραστηριότητας. "Οσον άφορά όμως 
τό περιεχόμενό τους, άναφέρονται σέ όλα εκείνα τά 
θέματα πού μπορούν νά περικλεισθοϋν στο σκοπό 
στον όποιο άποβλέπει τό Σ.Ε., δηλαδή τήν πρα
γματοποίηση μιας στενότερης ενότητας μεταξύ τών 
Κρατών—μελών. ’Ανάμεσα στις συμβάσεις αυτές
υπάρχουν πολλές πού έχουν νομικό περιεχόμενο, άνα- 
φέρονται δηλαδή στή περιοχή τοϋ Δικαίου γενικούς, 
είτε δημόσιο, είτε ιδιωτικό, είτε κοινωνικό δίκαιο 
λέγεται.

Ά π ό  αυτές τις συμβάσεις άξίζει νά μνημονευθή 
ιδιαίτερα ή Εύριοπαϊκή Σύμβαση γιά τή προστασία 
τών δικαιωμάτων τοϋ Ανθρώπου (1950). Ή  σύμβαση 
αυτή άποτελεϊ τό μόνο δυνατό πολιτικό υπόβαθρο 
γιά τήν αυριανή Ευρώπη, δηλαδή τό σεβασμό τής 
άτομικής ελευθερίας καί πρωτοβουλίας σέ συνδυασμό 
μέ τό σεβασμό τών κοινωνικών άπαιτήσεων τής εποχής 
μας καί τών άρχών τής δημοκρατικής διακυβερνή- 
σβως. Μιά άλλη επίσης άπό τις σημαντικότερες νομι
κές πράξεις τοϋ Σ.Ε. είναι ό Ευρωπαϊκός Κοινωνικός 
Χάρτης (1961). ’Ενώ, άπό τή μιά μεριά, ή Σύμβαση 
γιά τά ανθρώπινα δικαιώματα προστατεύει τά άστικά 
καί πολιτικά δικαιώματα τοϋ άνθρώπου, ό Κοινωνικός 
Χάρτης, άπό τήν άλλη, εξασφαλίζει τά οικονομικά 
καί κοινωνικοπολιτιστικά του δίκαιό)ματα, όπως τό 
δικαίωμα γιά εργασία, τό δικαίωμα συνδικαλιστικής 
δραστηριότητας, τό δικαίωμα απεργίας, τό δικαίωμα 
επαγγελματικής έπιμορφώσεως, τό δικαίωμα προστα
σίας τής υγείας κ.λ.π. Ό  Κοινωνικός Χάρτης συμπλη- 
ρόνθηκε άργότερα μέ τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Κοινω
νικής Άσφαλίσεως (1964), τήν Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
Κοινωνικής Άσφαλίσεως (1972) καί τελευταία μέ 
τήν Ευρωπαϊκή Σύμβαση πού άφορά τό νομικό καθε
στώς τοϋ εργαζόμενου μετανάστη (1977).

Έ ξ  άλλου δέν είναι περιττό νά άναφέρουμε καί 
μερικά άλλα γενικά επιτεύγματα τοϋ Σ.Ε. ’Έτσι τό 
γεγονός ότι οί Ευρωπαίοι ταξιδιώτες μπορούν νά 
διασχίζουν τά σύνορα τών Κρατούν—μελών σχεδόν 
άνεμπόδιστα χωρίς νά υποβάλλονται σέ γραφειοκρα
τικές διατυπώσεις, ούτε νά φοβοϋνται τις νομικές καί 
χρηματικές συνέπειες ενδεχομένων άτνχημάτων, οφεί
λεται ιδιαίτερα στήν Ευρωπαϊκή Σύμβαση γιά τήν 
υποχρεωτική άσφάλιση τής άστικής ευθύνης, προκει- 
μένου περί αυτοκινήτων οχημάτων (1959), καθώς καί 
τήν Ευρωπαϊκή Σύμβαση σχετική μέ τήν άστική 
ευθύνη σέ περίπτωση ζημιών, πού προξενήθηκαν άπό 
αυτοκίνητα οχήματα (1973).

Σχετικά μέ τον έκτος τών συνόρων άγώνα εναντίον 
τής εγκληματικότητας, άναφέρουμε τήν Σύμβαση 
γιά τήν έκδοφη τών εγκληματιών (1957), τή Σύμβαση 
γιά τήν άμοιβαία συνεργασία στον ποινικό τομέα 
(1959), τή Σύμβαση πού άφορά τήν διεθνή ισχύ τών 
ποινικών άποφάσεων (1970), τήν Σύμβαση γιά τήν
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μεταβίβαση των ποινικών διαδικασιών (1972) καί 
τη Σύμβαση για την καταστολή τής τρομοκρατίας 
(1977).

Σχετικά, με τά διπλώματα ευρεσιτεχνίας δύο Συμ
βάσεων, που αφορούν τις διατυπώσεις για τη χορή
γηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και την ένοποίησι 
ορισμένων στοιχείων τοϋ δικαίου τών διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας (1953-1963), ήσαν αποφασιστικής 
σημασίας για τη συνεργασία ανάμεσα στα Κράτη— 
μέλη—και από τότε—με τις άλλες χώρες τοϋ κόσμου 
στον βιομηχανικό τομέα.

Σχετικά μέ τά εκπολιτιστικά θέματα πολυάριθμες 
είναι οι συμβάσεις τοϋ Σ.Ε. πού έχουν γιά σκοπό τη 
διευκόλυνση τής ισοτιμίας τών πτυχίων και δικαιω
μάτων και την είσοδο στά σχολεία και τά Πανεπι
στήμια τών Κρατών—μελών.

’Αναφέρουμε επίσης:
Τη σύμβαση γιά τήν υιοθεσία τών παιδιών(1967), 
πού βάζει μιά κάποια τάξη σ’ έναν τομέα τής 
ευρωπαϊκής .συνεργασίας, πού μέχρι τότε ήταν 
πολύ άσαφής.
Τή σύμβαση γιά τήν προστασία τής αρχαιολο
γικής κληρονομιάς (1969), πού κάνει τούς 
Ευρωπαίους νά καταλάβουν, λίγο αργά, ότι ή 
αρχαιολογική κληρονομιά αποτελεί κοινό- αγαθό 
γιά τό όποιο είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι και πού 
κινδυνεύει νά καταστραφεϊ ή νά διασκορπισθεΐ. 
Τήν ευρωπαϊκή συμφωνία σχετικά μέ τή «δωρεάν» 
φιλοξενία τών νέων, πού έχει γιά σκοπό νά βάλει

’Επάνω: Τό επιβλητικό κτίριο τοϋ Συμβουλίου τής Ευρώ
πης στο Στρασβούργο. Κάτω: Στιγμιότυπα από τά εγκαίνια 
τοϋ ιδιοκτήτου κτιρίου τής 'Ελληνικής αντιπροσωπείας στο 
Συμβούλιο τής Ευρώπης τήν 1η Φεβρουάριον 1979. Αιακρί- 
νονται ό Δήμαρχος τοϋ Στρασβούργου, δ Πρέσβνς κ. Ν. Κα- 
μπαλονρης, δ Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Μελέτιος και ο 
συγγραφενς τοϋ παρόντος.

ένα τέλος ο τήν αδίσταχτη εκμετάλλευση τής 
επιθυμίας τους νά ταξιδέουν (1969).
Τή Σύμβαση γιά τό νομικό καθεστιος τών 
έξωγάμων παιδιών, πού τείνει νά εξομοιώσει τά 
παιδιά αυτά μέ τά νόμιμα καί νά καταργήσει τις 
αδικαιολόγητες διακρίσεις μεταξύ τών παιδιών, 
διακρίσεις πού προέρχονται μοναδικά από τά 
σφάλματα τών γεννητόρων τους.
Τά δύο πρωτόκολ.λ.α στή Σύμβαση, τή σχετική 
μέ τις περιπτώσεις πολλαπλών ιθαγενειών και τις 
στρατιωτικές υποχρεώσεις σέ περιπτώσεις πολ
λαπλών ιθαγενειών (1977), καί 
τήν Ευρωπαϊκή συμφωνία γιά τή μεταβίβαση 
τώ\ αιτήσεων δικαστικής αρωγής (1977).

ΟΙ πιο πολλές από τις συμβάσεις αυτές έχουν ένα 
κοινό γνώρισμα. Είναι κάπως έξειδικευμένες, επειδή 
τό αντικείμενό τους άναφέρεται σέ περιορισμένο τομέα 
ανθρώπινης δραστηριότητας. Γιά όσους όμως οι τομείς 
αυτοί παρουσιάζουν ενδιαφέρον στή καθημερινή ζωή, 
ή σημασία τών συμβάσεων τοϋ Σ.Ε. είναι ουσιαστική.
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1974.1979
5 ΧΡΟΝΙΑ 
ΜΝΗΜΗΣ

ΑΤΤΙΛΑΣ, για τήν σύγχρονη 
άνθρωπότητα, σημαίνει, άπανθρωπιά, 
σημαίνει άρνηση ζωής. Είναι μια 
λέξη συμβολική πού χαρακτηρίζει 
πράξεις άνθρώπινες, άποτρόπαιες, 
πράξεις, πού μ’ άλλους χαρακτηρι
σμούς δεν μπορούν ν’ άποδοθοΰν. 
Κι’ έμεινε ή λέξη αυτή στήν ιστορία 
τού άνθρώπινου γένους, άπο το πέρα
σμα ενός άνθρώπου, πού σκόρπισε, 
διαφεντεύοντας μια άπο τις άγριό- 
τερες φυλές πού έμφανίστηκαν στή 
γη, τή φρίκη των αίματοβαμένων 
συμφορών, άπο το πέρασμα τού 
’Αττίλα.

ΑΤΤΙΛΑΣ, αρχηγός των θύννων 
(406—453 μ.χ.), πού έμεινε σαν ένα 
στίγμα, ’ίσως το πιο μεγάλο, στήν 
ιστορία τού άνθρώπινου πολιτισμού. 
Στάχτη καί αίματοβαμένες πέτρες, 
έμεναν πίσω άπο τό πέρασμά του. 
Στάχτη καί άπνοια. ’Απουσία ζωής. 
Μάστιγα τού Θεού κατά τον ιστορι
κό Πρίσκο. Τό 453 μ.Χ. ό ’Αττίλας 
πεθαίνει καί οί θύννοι του έξαφανί- 
ζονται. Μένει δμως για πάντα 
ζωντανό τ’ όνομά του.

’Από τότε, ή γή, γνώρισε πολλούς 
’Αττίλες. ’Ανθρώπους πού οδηγούν 
τις ορδές ή τις σιδερόφραχτες άργό-
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ΤΟΤΕ.... ΙΟΥΛΙΟΕ 1974
Οί βάρβαροι -cou Αττίλα 
σκορπούν ϊήν καταστροφή

τέρα , στρατιές τους μέ φοβερό μί
σος άπέναντι στον άνθρωπο. Κι 
άφηναν κι αύτοί πίσω τους ερείπια 
καί άπουσία ζωής. Μά ή ζωή είναι 
γραφτό να συνεχίζεται. Τούς κάθε 
φορά νέους ’Αττίλες, ακολουθούσε 
ή άναδημιουργία. Καί οί άνθρωποι, 
φοβερά δοκιμασμένοι, άποφάσιζαν 
να μην έπιτρέψουν την εμφάνιση 
στη γη, άλλων ’Αττιλόμορφων. Μα 
κάθε γενιά, κάθε εποχή, άνάσταινε 
καί τό δικό της ’Αττίλα.

20 ΙΟΥΛΙΟΥ 1974. ’Ακριβώς 
πριν άπό πέντε χρόνια. 'Η  γέννηση 
τού νέου ’Αττίλα είναι γεγονός. Κι 
αύτή τη φορά, έχει τό δικό του όνομα. 
’Όνομα, πού λαός άπ’ αυτούς πού 
αύτοονομάζονται πολιτισμένοι, τό 
χάρισε σ’ ένα άπό τα «είρηνοποιά» 
του σχέδια. Τραγική ειρωνεία τής 
ιστορίας. Μια έπιχείρηση «ειρή
νης» μετ’ δνομαΑΤΤΪΛΑΣ... Περιτ
τεύουν οί λέξεις. Ό  στοχασμός βου
βός συγκλονίζεται άπό δάκρυα.

ΑΤΤΙΛΑΣ I καί ΑΤΤΙΛΑΣ II, 
λένε «καλημέρα» στο τελευταίο τέ
ταρτο τού αιώνα μας, μέ βόμβες 
«Ναπάλμ», μέ τάνκς, μέ φωτιά, μέ

βιασμούς, μέ λεηλασίες. Είναι ό 
20ος αιώνας, ή έποχή πού άκούει 
αύτή την «καλημέρα». Ό  αιώνας 
πού έχει νά δείξει ένα Νταχάου, ό 
αιώνας πού άφησε τα χνάρια του στή 
Σελήνη, ό αιώνας πού νίκησε τό 
άγνωστο άπειρο, ό αιώνας μέ τις πιο 
συγκλονιστικές άντιθέσεις. Καί ή 
«καλημέρα» αύτή άκούστηκε στήν 
ΚΥΠΡΟ. Ξημέρωμα τής 20 ’Ιου
λίου στήν Κύπρο καί στα καταγά
λανα άκρογιάλια τής Κυρήνειας, οί 
ψαράδες των γύρω χωριών άντικρύ- 
ζουν μέ φρίκη τό πρόσωπο τού νέου 
’Αττίλα. Καί δέν άργεΐ νάρθει ή 
ώρα, πού γίνεται άπέραντος τάφος τ’ 
άκρογιάλι.Τήν ίδια εκείνη στιγμήπού 
όλος ό κόσμος παρακολουθούσε άφω
νος εκείνο τό δράμα, τήν ίδια έκείνη 
στιγμή, σύσσωμη ή Ελλάδα άκούει 
τήν καρδιά της νά κτυπάει γοργά.

20 ’Ιουλίου 1974. Πέντε χρόνια 
πίσω γυρίζει ή μνήμη καί ψιθυρίζει 
τούς ιερούς στίχους τού άθάνατου 
Γιώργου Σεφέρη, άπό τή «Σαλα
μίνα τής Κύπρος».

« . . . .  Φίλοι τού άλλου πολέμου, 
σ’ αύτή τήν έρημη συννεφιασμένη 

άκρογιαλιά
σάς συλλογίζομαι καθώς γυρίζει

ή μέρα—
’Εκείνοι πού έπεσαν πολεμώντας 
κι’ εκείνοι πού έπεσαν χρόνια 
μετά τή μάχη.
’Εκείνοι πού είδαν τήν αυγή μες 
άπ’ τήν πάχνη τού θανάτου ή, μές 
στήν άγρια μοναξιά κάτω άπό τ’ 
άστρα, νιώσανε πάνω τους μαβιά 
μεγάλα τά μάτια τής ολόκληρης 
καταστροφής.
κι’ άκόμη έκεΐνοι πού προσεύχον
ταν όταν τό φλογισμένο άτσάλι 
πριόνιζε τά καράβια:
«Κύριε, βόηθα νά θυμόμαστε 
πώς έγινε τούτο τό φονικό' 
τήν αρπαγή τό δόλο τήν ιδιοτέλεια, 
τό στέγνωμα τής άγάπης.
Κύριεβόηθανά τάξερριζώσουμε..»

Η ΚΥΠΡΟΣ ντύνεται γιά μιά 
άκόμα φορά στά μαύρα. Δεκαπέντε 
χρόνια είχαν νά κλάψουν μανάδες 
τά παιδιά τους. Δεκαπέντε χρόνια 
είχαν νά πετάξουν τρομαγμένα τά 
γλαροπούλια. Τώρα φωτιά καί δάκρυ 
γίνονται ένα. Τώρα κορίτσια άφί- 
λητα ντροπιάζονται μέσα στον όλε
θρο τών δυο Άττίλων. Τώρα γριοΰ- 
λες μέ κάτασπρα μαλλιά, σέρνονται 
στά έρείπια τών σπιτιών τους. Kt
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έκεΐ δπου τραγούδαγαν τ ’ άηδόνια, 
άκούγεται μόνο τό κροτάλισμα των 
πολυβόλων. Κι’ έκεΐ δπου ό ήλιος 
έβγαινε σεργιάνι, πουλιά, σιδερένια 
ξερνοϋν φωτιά και θάνατο. Άλυσ- 
σοδένεται ή Κυρήνεια, ή Πάφος, ή 
’Αμμόχωστος. Οΐ νεκροί ήρωες των 
παληών επικών άγώνων για τή λευ
τεριά, δακρύζουν στα μνημούρια 
τους.

Τ ΙΣ  ΙΔΙΕΣ ώρες, εκείνες τίς 
ώρες της σφαγής, στά 'Ηνωμένα 
"Εθνη, οί ήγέτες δλου τοΰ κόσμου 
άβουλοι προσπαθούν να νιώσουν τήν 
καταστροφή. Σαν να μήν καίγονταν 
τά χώματα της Κύπρου, σαν νά μήν 
ξεκληρίζονταν ή. ζωή. Σαν νάταν ό 
’Αττίλας, μια πορεία... ειρήνης. Τήν 
ϊδια ώρα μαύροι στοχασμοί, κρα
τούσαν σφαλιχτά τά μάτια της έλπί- 
δας καί ξανανέβαιναν στο στόμα οί 
στίχοι τού Σεφέρη:

«—Τώρα καλύτερα νά λησμονή
σουμε πάνω σέ τούτα τά χαλίκια 

δέ φελα νά μιλάμε’ 
τή γνώμη των δυνατών ποιος θά 
μπορέσει νά τή γυρίσει; 
ποιος θά μπορέσει ν’ άκουστεϊ; 
Καθένας χωριστά ονειρεύεται καί

δεν άκούει τό βραχνά τών άλλων».
Καθένας χωριστά ονειρεύεται καί 

δεν άκούει τό βραχνά τών άλλων. 
Μεγάλη άλήθεια, δσο σκληρά κι αν 
χτυπάει στήν καρδιά. Τούς όδυρμούς 
τής Κύπρου, κανείς δεν τούς άκουσε. 
Τίς φωνές τών μανάδων τίς πήρε 
τό πέλαγος. Ή  Κύπρος έ'μεινε μέ 
τ’ άκάνθινο στεφάνι στο κεφάλι, κόρη 
λυπημένη, νά προσπαθεί νά βρει μιά 
στάλα κουράγιο νά κρατηθεί στή 
ζωή, νά μή ξεψυχήσει. Δίπλα της, 
μάνα βουτηγμένη στον πόνο, ή Ε λ 
λάδα.

ΣΤΑ πέντε χρόνια, άνθισε τό κου
ράγιο. Καί κείνη ή στάλα, πού τρεμό- 
παιζε στις σκληρές μέρες τοΰ Αύ
γουστου καί τοΰ Σεπτέμβρη τοΰ 74, 
έγινε θάλασσα πλατιά. Κι άγκαλια- 
σμένες μάνα καί κόρη, πήραν τό δρό
μο γιά τό μεγάλο άγώνα. ’Αντίκρυ 
στά κανόνια τοΰ ’Αττίλα, σήκωσαν 
τή σημαία τών δικαιωμάτων τοΰ 
άνθρώπου, άντίκρυ στο πηγμένο αί
μα, τό κλαδί τής ελιάς, αύτό τό ίδιο 
τό κλαδί πού τίς κράτησε αιώνες καί 
αιώνες στή ζωή. Ή  ελπίδα δέν 
χάθηκε, τράνωσε. Κι’ ό ποιητής 
■ξανατραγούδησε:

«—Ναι δμως ό μαντατοφόρος 
τρέχει κι’ δσο μακρύς κι’ αν είναι 
ό δρόμος του, θά φέρει σ’ αύτούς 
πού γύρευαν ν’ άλυσσοδένουν τον 
Ελλήσποντο
τό φοβερό τό μήνυμα τής Σαλα
μίνας.
Φωνή Κυρίου έπί τών ύδάτων. 
Νήσος τις έστι».
’Αθάνατη λύρα τοΰ Σεφέρη. Τι 

φοβερά προαγγέλματα τραγούδησες 
εκείνο τό Νοέμβρη τοΰ ’53 στή Σα
λαμίνα τής Κύπρου;

"Οσο μακρύς κι αν είναι ό δρόμος, 
θά φέρει τό μήνυμα τής Σαλαμίνας, 
τής λευτεριάς τό τραγούδι. Κι αν 
πέντε χρόνια πέρασαν καί μένει άκό- 
μα άλυσσόδετη ή Κύπρος, θάρθει 
μιά μέρα πού θά χαράξει ή αύγή τής 
λευτεριάς, θάρθει μιά μέρα πού θά 
στήσουν χορό τά παλληκάρια, έκεΐ 
πού πρώτα οί βόμβες έκαιγαν νοσο
κομεία καί άοπλα χωριά, έκεΐ πού 
πρώτα σπαρταρούσαν οί φωνές τών 
παρθένων, έκεΐ πού πρώτα ό άγέρας 
μύριζε τών θύννων τοΰ ’Αττίλα τ’ 
άγριο πάθος.
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1  Π Ε Ν ΤΗ Κ ΟΝΤΑΕΊΓΗ Ρ Ι Σ
Ί

ΙΟ Υ  Σ Υ Μ Η 1ΪΛΙΟΥ ΕΠ1 ΡΑ1ΓΕΙΙΑΣ
Τού κ. Κ ω ν) ν ο υ Χ ι ώ λ ο υ  
Δικηγόρου παρ’ Άρείω Πάγω.

Την Πέμπτην 17ην Μαΐου έωρτά- 
σθη έπισήμως ή συμπλήρωσές 50 
έτών άπό τής ίδρύσεως τοϋ Συμβου
λίου της Επικράτειας.

Ή  πανηγυρική συνεδρίασές τοϋ 
Δικαστηρίου έγένετο παρουσία τοϋ 
Προέδρου τής Δημοκρατίας, τοϋ 
'Υπουργοΰ τής Δικαιοσύνης κ.λ.π. 
επισήμων, κατ’ αύτήν δέ έπεδόθη 
εις τον Πρόεδρον του Συμβουλίου 
Επικράτειας κ. Μπουρόπουλον, ό 
έκδοθείς, πρωτοβουλία των Νομι
κών Σχολών τών Πανεπιστημίων 
Αθηνών, Θεσσαλονίκης καί Θράκης, 
ειδικός τιμητικός τόμος, άφιερω- 
μένος εις τό έργον καί εις τήν θέσιν 
τοϋ Συμβουλίου τής ’Επικράτειας 
εντός τής δικαστικής, νομικής καί 
πολιτικής ιστορίας τής Ελλάδος, 
εις μίαν ιδιαιτέρως πολυτάραχον 
καί δραματικήν περίοδον τοϋ αίώ- 
νος μας.

'Ο έν λόγω τιμητικός τόμος αρι
θμοί 600 καί πλέον σελίδες προλο
γίζεται υπό τοϋ πρώην Προέδρου τής 
Δημοκρατίας κ. Μιχ. Στασινοπού- 
λου καί διαλαμβάνει έκλεκτάς καί 
εύσυνόπτους μελέτας τών Καθηγη
τών Φ. Βεγλερή, Γ. Ράμμου, Δ. 
Κόρσου, Δ. Παπανικολαΐδου, Ε. 
Σπηλιωτοπούλου, Γ. Σακκά, Λ. 
Κοτσίρη, Σπ. Τρωιάννου, X. Δέδε, 
Π. Δαγτόγλου, Β. Σκουρή, Λ. 
Θεοχαροπούλου καί τών δικαστών 
τοϋ Σ. τ. Ε. Γ. Άγγελίδη, Β. Ρώτη, 
Ίω . Τζεβελεκάκη, Δ. Καλλιβωκά, 
Κ. Κακούρη καί Γ. Δεληγιάννη, 
άναφερομένας εις τήν νομολογίαν ή 
τήν θέσιν τοϋ Συμβουλίου τής Ε π ι 
κράτειας εντός τής όλης όργανώ- 
σεως τοϋ Κράτους.

Άναμιμνησκόμενοι τοϋ όντως 
ίστορικοϋ τούτου γεγονότος τής 
ίδρύσεως τοϋ Συμβουλίου τής Έ π ι-
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κρατείας, τό όποιον διεδραμάτισεν 
άποφασιστικόν ρόλον εις τήν διασφά- 
λισιν τών διοικουμένων έναντι τών 
παντοίων αύθαιρεσιών τής Διοική- 
σεως, συντελέσαν ούτως σπουδαίως 
εις τήν κατίσχυσιν τής νομιμότητος 
καί τοϋ Κράτους Δικαίου, θεωροΰ- 
μεν έπάναγκες να σημειώσωμεν κα
τωτέρω ολίγα τινά περί τοϋ ίστο- 
ρικοϋ τής ίδρύσεως, τών κατευθυντη
ρίων γραμμών καί τής καθόλου ,άπο- 
στολής τοϋ Συμβουλίου τής Ε π ι 
κράτειας ώς άνωτάτου διοικητικού 
δικαστηρίου, τοϋ οποίου προορισμός 
είναι προεχόντως ό έλεγχος τής 
νομιμότητος τών διοικητικών πρά
ξεων.

Τό Συμβούλιον τής Επικράτειας 
είναι τό άνώτατον Διοικητικόν Δι- 
καστήριον τής Χώρας καί συγχρόνως 
άποτελεϊ καί συμβουλευτικόν όργα- 
νον τής Διοικήσεως.

Κατά τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 
95 τοϋ ΐσχύοντος Συντάγματος καί 
τοϋ Ν.Δ. 170J1973, εις τήν άρμο- 
διότητα τοϋ Συμβουλίου τής Ε π ι 
κράτειας άνήκουν ιδίως: α) 'Η  κατ’ 
αϊτησιν άκύρωσις τών έκτελεστών 
πράξεων τών διοικητικών άρχών, 
δι’ ύπέρβασιν εξουσίας ή παράβασιν 
νόμου, β) ή κατ’ αϊτησιν άναίρεσις 
τών τελεσιδίκων άποφάσεων τών 
διοικητικών δικαστηρίων, δι’ ύπέρ- 
βασιν εξουσίας ή παράβασιν νόμου, 
γ) ή έκδίκασις τών κατά τό Σ ύ\τ/γμα  
καί τούς νόμους ΰποβαλλομένων 
εις αυτό διοικητικών διαφορών ου
σίας καί δ) ή έπεξεργασία πάντων 
τών κανονιστικού χαρακτήρος δια
ταγμάτων.

Τό Συμβούλιον τή ς ’Επικράτειας 
ώς θεσμός καθιερώθη παρ’ ήμΐν 
τό πρώτον εύθύς ώς συνεστήθη τό 
Ελληνικόν Βασίλειον διά τοϋ άπό 
18 Σεπτεμβρίου 1835 Διατάγματος. 
Κατά τά πρώτα έτη τής βασιλείας 
τοϋ ’Όθωνος καί μέχρι τοϋ έτους 
1844 έλειτούργησε κυρίως ώς γνω- 
μοδοτικόν σώμα μέ ώρισμένας δικα- 
στικάς αρμοδιότητας. Κατηργήθη

διά τοϋ Συντάγματος τοϋ έτους 1844 
καί λειτουργήσαν , κατόπιν έπανι- 
δρύσεως διά τοϋ Συντάγματος 1864] 
1911 μέχρι τοϋ έτους 1865, κατηρ
γήθη καί πάλιν.

Τό Συμβούλιον τής ’Επικράτειας 
ύπό τήν σημερινήν του μορφήν ίδρύ- 
θη διά τοϋ Ν. 3713]1928, κατά τό 
πρότυπον τοϋ Γαλλικού Συμβου
λίου τής ’Επικράτειας (Conseil d’ 
E ta t), τό όποιον λειτουργεί άπό 
τών άρχών τοϋ 20οΰ αΐώνος.

Κύριον μέλημα καί πρωταρχικός 
σκοπός τοϋ Σ.τ.Ε. άπό τών πρώτων 
ήμέρών τής ένάρξεως τής λειτουρ
γίας του, ύπήρξεν ή εξασφάλισές τής 
έκ μέρους τής Διοικήσεως τηρήσεως 
τής άρχής τής υποταγής της "εις τον 
νόμον, ή όποια άποτελεϊ θεμελιώδες 
στοιχεΐον τής έννοιας τής Πολιτείας 
δικαίου.

Ή  πρώτη έπίσημος συνεδρίασές 
τοϋ Συμβουλίου τής ’Επικράτειας 
έλαβε χώραν τήν 17ην Μαΐου 1929, 
παρουσία τοϋ τότε Πρωθυπουργού 
Έλευθ. Βενιζέλου. Ό  πρώτος Πρό
εδρος τοϋ Σ.τ.Ε. Κωνσταντίνος Ρακ- 
τιβάν, Μακεδών (καταγόμενος έκ 
Βέροιας) χαράσσων τήν καθοδηγη- 
τικήν γραμμήν καί τάς κατευθύνσεις, 
αί όποΐαι έμελλον νά διέπουν τάς άπο- 
φάσεις τοϋ νεοΐδρυθέντος άνωτάτου 
διοικητικού δικαστηρίου τής Χώρας, 
έξήγγειλεν ότι «ή συμμόρφωσις τής 
Διοικήσεως προς τον νόμον θέλει 
πραγματοποιηθεί ύπό τοϋ Συμβου
λίου τ ή ς ’Επικράτειας διά τής ερμη
νείας καί εφαρμογής τών διοικητι
κών νόμων, ούχί κατά τον παραδεδο- 
μένον στενόν τρόπον, κατά τον όποι
ον ερμηνεύονται αί διατάξεις τοϋ 
άστικοΰ δικαίου, άλλά κατά τρόπον 
πραιτωρικόν, ό όποιος καθιστά τον 
διοικητικόν δικαστήν ζώσαν φωνήν 
τοϋ δικαίου καί ικανόν νά παρέχη 
τήν προστασίαν τοϋ δικαίου εις τον 
πολίτην καί έκεΐ, όπου ό νόμος 
σιωπά ή άσαφώς ή άνεπαρκώς έκ- 
φράζεται». Μνημονεύσας δέ κατόπιν 
χωρία γνωστών συγγραφέων, εις τά



όποια ή διοικητική δικαιοσύνη χα
ρακτηρίζεται ώς «ή μαλον τελεσφό
ρος έγγύησις, ή όποια δύναται να 
δοθή εις τον πολίτην έναντι της 
Διοικήσεως καί ή όποια συνενοΐ τον 
έλεγχον προς τήν μετριοπάθειαν καί 
την άνεξαρτησίαν», προσέθεσεν: 
«Θά ειμεθα ευτυχείς να άκούσωμεν 
τό αυτό επαναλαμβανόμενον καί διά 
τό έλληνικόν άνώτατον διοικητικόν 
δικαστήριον. "Ας άφήσωμεν, λοιπόν, 
όπως λαλήσωσιν έν καιρω αί έκδο- 
θησόμεναι παρ’ αύτοϋ αποφάσεις».

Παραλλήλως προς τάς θεωρητικάς 
αύτάς κατευθύνσεις τοϋ άειμνήστου 
καίάνεπαναλήπτουπρώτου Προέδρου 
τοϋ Συμβουλίου της ’Επικράτειας, 
ό παριστάμενος Πρωθυπουργός ’Ε
λευθέριος Βενιζέλος, έτόνισεν: « 'Η  
κυβέρνησις, είπεν, δεν θά δυσφορή- 
ση έάν άκυρώσητε μίαν πραξιν της, 
άλλά θά σάς συγχαρή. Διότι θέλω 
κάθε πολίτης, ακόμη καί ό πλέον 
άνυπεράσπιστος άγρότης εις τάς 
έσχατιάς τοϋ Κράτους, νά δύναται νά 
εϊπη προς τήν Διοίκησιν, πού ένδε- 
χομένως τον άδικεΐ: «υπάρχει Δι
καιοσύνη εις τάς ’Αθήνας..!».

"Εκτοτε παρήλθον πεντήκοντα 
συναπτά έτη. Καθ’ δλον τοϋτο τό 
μακρόν χρονικόν διάστημα τής ύπο- 
στάσεώς του, τό Συμβούλιου τής ’Ε
πικράτειας έπετέλεσεν εις τό ακέραι
ον τό καθήκον του παρά τάς κατά 
καιρούς σημειωθείσας συνταγματι- 
κάς έκτροπάς καί πολιτικάς άνωμα- 
λίας, αί όποΐαι έπληξαν τοϋτο ώς 
θεσμόν, άλλά καί τούς φορείς του, 
οί όποιοι έγνώρισαν πρωτοφανείς 
διωγμούς καί άπεστερήθησαν καί 
αύτής άκόμη τής συνταγματικώς 
κατωχυρωμένης ίσοβιότητός των.

Είναι νωπή άκόμη ή κατά τήν 
τελευταίαν δικτατορίαν δοκιμασία, 
τήν όποιαν ύπέστησαν τά μέλη τοϋ 
Συμβουλίου τής ’Επικράτειας, ώστε 
παρέλκει νά τήν ύπομνήσωμεν. 'Α 
πλώς θά εύχηθώμεν νά είναι καί ή 
τελευταία, ώστε τοϋ λοιποϋ τό Συμρ 
βούλιον τής ’Επικράτειας, απερί
σπαστου καί άνεπηρέαστον, μακράν 
πάσης έπεμβάσεως έκ μέρους των 
κυβερνώντων, νά συνέχιση μέ επιτυ
χίαν τό έργου του —ίστάμενον παρά 
τό πλευρόν των διοικουμένων πολι
τών— συνιστάμενον πρωτίστως εις 
τήν περιφρούρησιν τής νομιμότητος 
έκ μέρους τών οργάνων τής Διοική-
σεως.

ΔΙΕΘΝΕΣ Σ Υ Μ Π Ο Σ Ι Ο  
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ τοϋ 'Υπουργείου Πολιτισμού καί ’Επιστημών, τό 
’Ινστιτούτο ’Ερευνών Άποκαταστάσεως ’Αναπήρων μέ τή συνεργασία της Ελληνι
κής Εταιρίας Δημοσίων Σχέσεων, οργάνωσε διεθνές συμπόσιο μέ θέμα «Δημόσιες 
Σχέσεις ή νέα δυναμική μο.ρφή έπικοινωνίας στό χώρο τής κοινωνικής πολιτικής σ’ 
ένα συνεχώς έναλλασσόμενο κόσμο». Τό συμπόσιο πραγματοποιήθηκε άπό 21 μέχρι 
25 Μαΐου στην ’Αθήνα, σέ αίθουσες τοϋ Βιοτεχνικού ’Επιμελητηρίου καί τοϋ 'Ελλη- 
νικοΰ Έρυθροΰ Σταυροΰ καί άπευθύνονταν προς άνώτατα καί ανώτερα συντονιστικά 
καί έπιστημονικά 'στελέχη προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής, δημοσίας υγείας, 
παιδείας καί εργασιακής πολιτικής στη Δημόσια καί ’Ιδιωτική Διοίκηση, προς ειδι
κούς τής έπικοινωνίας (συμβούλους δημοσίων σχέσεων, δημοσιογράφους κ.λ.π.) 
καί πρός αυτούς πού έχουν ειδικό ένδιαφέρον για τις Δημόσιες σχέσεις καί τήν επι
κοινωνία. Σκοπός του ήταν *νά δώσει τήν εύκαιρία στους συνέδρους νά έρευνήσουν 
καί νά μελετήσουν όχι μόνο τό τόσο ένδιαφέρον θέμα τής επικοινωνίας, άλλά καί είδι- 
κώτερα τον ρόλο καί τήν τεχνική τής εφαρμογής τών Δημοσίων Σχέσεων σάν νέας 
μορφής έπικοινωνίας στά προγράμματα κοινωνικής πολιτικής στά πλαίσια τής Ε.Ο.Κ., 
καθώς επίσης καί νά συμβάλει στήν προώθηση τοϋ έργου τών στελεχών κοινωνικής 
πολιτικής καί στή βελτίωση τής ποιότητας τών προγραμμάτων πού υπηρετούν.

Τήν έναρξη τών έργασιών κήρυξε ό 'Υφυπουργός Κοινωνικών 'Υπηρεσιών κ. 
Άποστολάτος, ένώ παρέστη καί ό 'Υφυπουργός Βιομηχανίας κ. Πρωτοπαπαδάκης. 
Πήραν μέρος καί μίλησαν "Ελληνες καί άλλοδαποί διακεκριμένοι επιστήμονες καί 
έμπειρογνώμονες — άντιπρόσωποι διεθνών καί έθνικών όργανισμών. ’Επίσης πήραν 
μέρος καί πολλοί ’Αξιωματικοί τοϋ Σώματος τής 'Ελληνικής Χωροφυλακής.

’Απήχηση μεταξύ τών συνέδρων είχε ή εισήγηση τοϋ Ταγματάρχου τοϋ Τμή
ματος Δημοσίων Σχέσεων τοϋ ’Αρχηγείου Χωροφυλακής κ. Νικολάου Κουτρουμπή, 
6 όποιος άνάλυσε τήν συμβολή τής ’Αστυνομίας στήν εφαρμογή τών προγραμμάτων 
κοινωνικής πολιτικής καί έξήρε τήν άξια τών Δημοσίων Σχέσεων γιά τήν σωστή 
επικοινωνία καί ένημέρωση τοϋ κοινοΰ πρός έπιτυχή εφαρμογή τών μέτρων κοι
νωνικής πολιτικής. Στήν αρχή άνάλυσε τόν κοινωνικό ρόλο τής ’Αστυνομίας, ή 
όποια λαμβάνει μέτρα πού έξυπηρετοϋν τήν έφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής 
πολιτικής άλλων 'Υπουργείων, ’Οργανισμών κ.λ.π. καί έν συνεχεία έπισήμανε καί 
διευκρίνησε τόν κοινωνικό χαρακτήρα τοϋ ίδιου τοϋ άστυνομικοΰ έργου, τόσο ύπό 
τήν έννοια τής προστασίας τοϋ κοινωνικού συνόλου καί έξασφαλίσεως συνθηκών τά- 
ξεως, ήσυχίας καί άσφαλείας, παράγοντες πού προάγουν τήν κοινωνική ζωή καί συμ
βάλλουν στήν κιινωνική εύημερία, όσο καί στήν άντιμετώπιση συγκεκριμένων περι
στατικών, πού άποτελοΰν συνέπειες τής άτελείας τής κοινωνίας. Στή συνέχεια άναφέ- 
φέρθηκε στήν έφαρμογή προγραμμάτων Δημοσίων Σχέσεων στό χώρο τής Χωροφυ
λακής καί στούς σκοπούς πού έπιδιώκονται μέ τήν έφαρμογή τους.

Τά συμπεράσματα τών έργασιών τοϋ συμποσίου ήταν πολύ ώφέλιμα καί έποι- 
κοδομητικά. Ή  έπιτυχία του, κατά κύριο λόγο, όφείλονταν στις μεγάλες προσπά
θειες πού κατέβαλαν ό Πρόεδρος τοϋ συμποσίου κ. Σπϋρος Θεολόγος, διευθύνων 
σύμβουλος τοϋ ’Ινστιτούτου Ερευνών Άποκαταστάσεως ’Αναπήρων καί ή Γεν. 
Γραμματέας τής ’Οργανωτικής ’Επιτροπής κ. Μαρία Κυπραίου — Θεολόγου, Γεν. 
Γραμματέας τής Ελληνικής 'Εταιρίας Δημοσίων Σχέσεων.
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ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ
Σ τ έ φ α ν ο υ  I. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ

Προφυλακή του Ελληνικού Έθνους.

Ό τα ν μιλάει κανείς γιά τήν "Ηπειρο, δέν αισθάνεται ποτέ 
τήν άνάγκη νά χρησιμοποιεί μέ φειδώ τόν έπαινο, γιατί ό 
χώρος αύτός στάθηκε άπό τήν άρχαία έποχή ή προφυλακή 
τού έλληνικοΟ έθνους σέ καίριους τομείς τής ζωής του. Καί 
δσο καί άν φαίνεται παράδοξο, ή άπομόνωση πού τόν χαρα
κτηρίζει, άποτέλεσμα τής γεωφυσικής του συστάσεως πού σέ 
παλαιότερες έποχές ή έπίδρασή της στή διαμόρφωση τού χα
ρακτήρα του Ήπειρώτη ήταν πολύ μεγαλύτερη, συνετέλεσε σέ 
μιά ψυχική καλλιέργεια πολύμορφη καί προπαντός καλλιέρ
γεια ποιότητας .Ή  καλλιέργεια αυτή έπέτρεψε καί τήν έκδή- 
λωση άρετών πού άποτέλεσαν, ιδιαίτερα κατά τούς δύσκολους 
χρόνους τής δουλείας, τις κύριες βάσεις πάνω στις όποιες 
στηρίχτηκε ή συνέχεια τής έθνικής μας ζωής.

Δεμένη μέ πανάρχαιους θρύλους ή Ηπειρος, όμολογημένη 
κοιτίδα τού 'Ελληνισμού («άρχέγονος 'Ελλάς Ήπειρος» κατά 
τόν Πτολεμαίο), πέρασε στήν ιστορία διατηρώντας μέ πείσμα—  
προέκταση τής περηφάνειας τών βουνών της — τό δικό της 
ήθος, τό αυστηρό, άλλά ταυτόχρονα άγωνιστικό καί φιλελεύ
θερο.’ "Ετσι έδωσε, μέ τήν παρουσία της καί τούς αγώνες τών 
παιδιών της, τή συνεισφορά της στήν ιστορία τής φυλής μ' 
έναν τρόπο ξεχωριστό, αύτόν πού άποκρυσταλλώθηκε καί 
διαμορφώθηκε κατά τή μακραίωνη σκλαβιά στό γνωστό τρί- 
πτυχο: ’Αγώνες καί θυσίες γιά τή διατήρηση ή τήν άνάκτη- 
ση τής έλευθερίας, άνάπτυξη καί καλλιέργεια τών γραμμάτων, 
πλούσια συνεισφορά γιά τήν ικανοποίηση καί θεραπεία κοι
νωνικών καί έθνικών άναγκών, αυτό πού άποτέλεσε τή μονα
δική στό είδος της ’Ηπειρωτική εύποιία.

Πρέπει έδώ νά ύπογραμμιστεί ότι ή πορεία πού διέγραψε 
ή Ήπειρος, άφότου παρουσιάστηκε στό προσκήνιο τής ιστο
ρίας ώς τίς μέρες μας, μέ τή μορφή τής ζωής πού έπισημάναμε, 
ήταν μιά πορεία πού περιέκλειε εύρύτερες προεκτάσεις καί 
καθολικό νόημα. Χωρίς νά προδώσει τήν ιδιομορφία της ή 
Ήπειρος, στις άγωνιστικές έξορμήσεις της, στις πνευματικές 
άνατάσεις της, καί στήν καλλιέργεια τού φυτώριου τών μεγά
λων εύεργετών, ξεκινούσε βέβαια άπό τά κακοτράχαλα βουνά 
της, άλλά σκόπευε πάντα στήν εθνική, πνευματική καί κοινω
νική άνάσταση όλόκληρου τού Γένους. Δέν είναι άσφαλώς 
τυχαίο τό γεγονός, ότι δύο άπό τούς ιδρυτές καί κύρια στελέ
χη τής Φιλικής 'Εταιρείας, ό Τσακάλωφ καί ό Σκουφάς, ήταν 
Ήπειρώτες. Ή  συμμετοχή τους έκεΐ πιστοποιεί τό εύρος τών 
έθνικών όραματισμών τών Ήπειρωτών καί τό πνεύμα μέ τό 
όποιο ή Ήπειρος, πρωτοπορώντας ή ακολουθώντας, συμμε
τείχε στούς αγώνες τής φυλής. Ούτε πάλι έμφανίζεται χωρίς 
έξήγηση ή έποποιία τών ήρωϊκών Σουλιώτικων χωριών, πού 
διατήρησαν άσβεστη τή φλόγα τής έλευθερίας καί παραδει
γμάτιζαν τούς ύπόδουλους σέ δύσκολους καιρούς. Οί αγώνες 
τών Σουλιωτών ξεκινούσαν βέβαια άπό τήν έφεση γιά τή δια
τήρηση τών πατρίων καί τής άνεξαρτησίας τους, είχαν όμως 
άμεση συνάρτηση μέ τούς γενικότερους πόθους τών σκλαβω
μένων 'Ελλήνων, στούς οποίους πρόσφεραν καί τό μεγάλο 
δίδαγμα ότι, μόνον όταν στηριζόταν κανείς στις δικές του δυ
νάμεις, είχε έλπίδα νά ξαναγίνει άνθρωπος έλεύθερος. Έτσι 
ό τοπικός άγώνας τών Σουλιωτών, χαρακτηριστική έκφραση 
τής ιδιομορφίας τής Ηπειρωτικής ψυχής, άπέκτησε πανεθνική 
σημασία καί, άκόμη, άποτέλεσε σταθμό στήν ιστορική μας

Πρυτανικός λόγος ττοΰ εκφωνήθηκε στήν αίθουσα 
τελετών τού Πανεπιστημίου Ίωαννίνων τήν 30η 
‘ Ιανουάριου 1979, εορτή τών τριών Ιεραρχών.

, Πρύτανη Πανεπιστημίου Ίωαννίνων,

διαδρομή, γιατί άποδέσμευσε τά κινήματα γιά τήν άνεξαρτησία 
άπό τίς έπιρροές παραγόντων, πού άναμιγνύονταν στις έλλη- 
νικές ύποθέσεις γιά νά έξυπηρετήσουν δικά τους συμφέροντα.

Ή  ίδια πανεθνική άκτινοβολία έπισημαίνεται καί στό χώρο 
τού Ηπειρωτικού Διαφωτισμού, άλλά καί τής ’Ηπειρωτικής 
εύποιίας πού συναρτάται μ’ αύτόν. Στήν άνθηση τών Ηπειρω
τικών γραμμάτων συνέβαλαν κατά κύριο λόγο οί ’Ηπειρωτικές 
παροικίες τού έξωτερικοΰ. Παρακινημένος άπό τήν παροιμιώδη 
αλληλεγγύη τών Ήπειρωτών είχαν πάντοτε στραμμένο τό 
ένδιαφέρον τους στή γενέτειρα καί τή σκέψη τους άπασχολοΰ- 
σε ή προκοπή της. Μέ τή διαίσθηση τής κληρονομούμενης 
άπό γενιά σέ γενιά καταβολής, διέγνωσαν πώς τά γράμματα 
ήταν έκεϊνα πού θ’ άνοιγαν τά μάτια τού Γένους, θ’ άποκάλυ- 
πταν τήν πατρική κληρονομιά, θ’ άκόνιζαν τή σκέψη, θά έξου- 
δετέρωναν τίς έπιδράσεις τής άνατολικής βαρβαρότητας, τόν 
έξισλαμισμό καί τήν άφομοίωση τών Έλλήνων(Ι). Έτσι, τά 
φημισμένα σχολεία τών Ίωαννίνων ιδρύθηκαν βέβαια στήν 
πόλη αύτή άπό ιδιώτες Ήπειρώτες, έγκατεστημένους κυρίως 
στή Βενετία, άλλά έγιναν μέ τήν πάροδο τού χρόνου σχολεία 
πανεθνικά, πρότυπα έλληνικής παιδείας γιά όλη τήν ’Ανατο
λή. Ό λα  αυτά άποδεικνύουν πώς δέν ήταν σχήμα λόγου ούτε 
άποτελοΰσαν τοπικιστική οίηση τά λόγια τού Νεοφύτου 
Δούκα, όταν έγραφε: «Έκ τών σχολείων τών Ίωαννίνων έξερ- 
ρύησαν ρύακες ικανοί νά ποτίσωσιν τήν διψώσαν Ελλάδα, 
καί μάλιστα έν τφ μεγίστω έκείνω αύχμώ. Ό τι οί μαθηταί 
αύτών ώς άπό μέσον τού ποταμού οχετοί έχέοντο κατά πάσας 
τά πόλεις καί καταρδεύοντες αύτάς μέ τών λόγων τά πότιμα 
νάματα, άνέστησαν σπέρματα πολλαπλάσια.. ,.» (2 ).

Εξάλλου πανελλήνιος, όπως εύκολα μπορεί νά πιστοποιη
θεί άπό πολλές έκδηλώσεις, ήταν καί ό χαρακτήρας τής Η πει
ρωτικής εύποιίας. Βασική πρόθεση τών ευεργετών ήταν ή 
έπιβίωση, μέ κάθε μέσο, τής ιδιαίτερης πατρίδας μέ τήν παν
τοειδή ένίσχυση τών κατοίκων της. ’Αλλά ή ύποστήριξη πού 
δινόταν άφειδώς στή γενέτειρα δέν είχε τό νόημα τής στενής 
μόνο έξυπηρετήσεώς της. Αύτό διαφαίνεται καλύτερα άπό τό 
περιεχόμενο τών διαθηκών έκείνων πού άποσκοποΰσαν στήν 
ένίσχυση καί τήν προκοπή όλου τού Γένους καί τελικό σκοπό 
είχαν τήν ανάκτηση τής έλευθερίας του. Τά μεγάλα ιδρύματα 
τών ’Αθηνών, καθώς καί άλλες άφιερωτικές ένέργειες τών κλη- 
ροδοτών, όπως ή διανομή έκκλησιαστικών καί διδακτικών 
βιβλίων στά σχολεία όλων τών έλληνικών περιοχών, ή άφιέ- 
ρωση κληροδοτημάτων σέ πόλεις μή Ηπειρωτικές, ή χρη
ματική ένίσχυση τής έπαναστάσεως τού ’21 καί πολλές άλλες 
έκδηλώσεις, έπιβεβαιώνουν τό χαρακτήρα τής πανελλήνιας 
άκτινοβολίας τών Ήπειρωτών εύεργετών (3).

Τό θέμα τής σημερινής όμιλίας όμως μέ ύποχρεώνει νά 
περιοριστώ, σέ γενικές γραμμές, στήν έθνική προσφορά τών 
Ήπειρωτών κατά τήν περίοδο τής δουλείας ώς τήν Απελευθέ
ρωσή τους άπό τούς Τούρκους.

Κύριο χαρακτηριστικό τής συμπεριφοράς τών κατοίκων 
τής περιοχής αύτής — μιλώ βέβαια γιά τήν ένιαία Ή πειρο — 
ήταν τό άνυπότακτο φρόνημα πού δέν έννοΰσε ν’ άποδεχτεΐ 
τά νέα δεδομένα καί τή σκληρή πραγματικότητα πού είχε δη
μιουργήσει ή άνάπτυξη καί στερέωση τής οθωμανικής αύτο- 
κρατορίας. ’Από τούς πρώτους χρόνους τής δουλείας οί Ή πει
ρώτες δέν συμβιβάστηκαν ,γΓ αυτό καί άλλεπάλληλες ήταν ο{ 
έξεγέρσεις τους καί αδιάκοπες οί προσπάθειές τους γιά τήν 
άνάκτηση τής έλευθερίας (4). Ή  Ήπειρος κατά τήν Τουρκο
κρατία έπέδειξε άξιοθαύμαστες αρετές έπιβίωσης καί αντίστα
σης, πήρε μέρος σ ’ όλα τά κινήματα έναντίον τών κατακτητών, 
κράτησε σπουδαιότατες άκροπόλεις άνυπότακτων πολεμιστών 
(Σούλι, Πάργα, Χιμάρα), όργάνωσε ένοπλες δυνάμεις στό 
έσωτερικό (άρματολίκια ή καπετανάτα) καί στό έξωτερικό 
(Βενετία, Βασίλειο τών Δύο Σικελιών, 'Επτάνησα κ.λ.π.) καί 
άνέδειξε στελέχη πού στήριξαν τήν πίστη καί τήν έθνική συ
νείδηση εύρύτατων μαζών τού ύπόδουλου Ελληνισμού (5).
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Πορεία άνάμεσα στην Ιστορία.

Τις έπαναστατικές έξεγέρσεις των Ήπειρωτών κατά τήν 
περίοδο τής Τουρκοκρατίας μπορούμε νά τις διακρίνουμε σέ 
τέσσέρις γενικά κατηγορίες :

Τήν πρώτη άπό τίς κατηγορίες αυτές τήν άποτελοΰν τά 
κινήματα πού υποκινήθηκαν άπό ξένες Δυνάμεις, τής Δύσης 
καί τής ’Ανατολής. Δέν πρόκειται ούσιαστικά γιά αύτοτελεϊς 
έξεγέρσεις, άλλά γιά συμμετοχή τών Ελλήνων γενικά, καί ει
δικότερα τών Ήπειρωτών, σέ άγώνες ξένων κρατών έναντίον 
τών Τούρκων. Τά κύρια χαρακτηριστικά τών κινημάτων αυτών 
είναι: α) δτι έξαρτώνται πάντα άπό τίς συγκρούσεις μιδς ξένης 
Δύναμης (Βενετίας στήν άρχή, 'Ισπανίας άργότερα καί, τέλος, 
Ρωσίας) μέ τούς Τούρκους, καί β) δτι έκδηλώνονται κυρίως 
στόν παραλιακό χώρο τής Ηπείρου καί, ιδίως, στό βορειότερο 
τμήμα του.

Ή  πρώτη σημαντική έξέγερση πού, ύποκινημένη άπό τή 
Δύση, πραγματοποιήθηκε στόν ’Ηπειρωτικό χώρο, ήταν έκείνη 
πού όργανώθηκε άπό τόν Κροκόδειλο Κλαδα τό 1481. Βέβαια 
είχε προηγηθεϊ κάποια συμμετοχή Ήπειρωτών καί σ’ άλλους 
άγώνες έναντίον τών Τούρκων, όπως αύτών πού πολέμησαν 
μέ τόν έθνικό ηρώα τών ’Αλβανών Γεώργιο Καστριώτη ή 
Σκεντέρμπεη (1443— 1469) ή μέ τούς Βενετούς κατά τόν Α' 
τουρκοβενετικό πόλεμο (1463—1479) (6).

*6 Κλαδάς, άπόγονος στρατιωτικής ήπειρωτικής οικογέ
νειας, άγωνίστηκε πρώτα έναντίον τών Τούρκων στή Μάνη 
μαζί μέ τόν άρχηγό τών Πελοποννησίων άρματολών Θεόδωρο 
Μπούα. Κατόπιν κατέφυγε καί ζήτησε τήν προστασία τού 
Βασιλείου τής Νεάπολης καί τόν Αύγουστο τού 1481 άποβι- 
βάστηκε, μαζί μέ τόν γιό τού Σκεντέρμπεη ’Ιωάννη, στήν πε
ριοχή τής Αύλώνας. Στό χώρο αύτό είχαν ήδη δημιουργηθεϊ 
πρόσφορες συνθήκες άπό τίς έπαναστατικές διαθέσεις πού 
έδειχναν οί Χιμαριώτες, οί όποιοι άπό τήν έποχή τού Α' 
τουρκοβενετικοϋ πολέμου είχαν ζητήσει τή βοήθεια τοϋ 
βασιλιά τής Νεάπολης.

Ά ν  καί οί πρώτες συγκρούσεις τών έπαναστατών μέ τούς 
Τούρκους έδειξαν δτι ή έξέγερση θά είχε σύντομα άδοξο τέλος, 
μολοταϋτα ή σύγχυση πού δημιουργήθηκε άπό τό θάνατο τού 
Μεχμέτ Β' τού Πορθητή έδωσε τήν εύχέρεια στούς Χιμαριώ- 
τες νά έπαναστατήσουν. Έτσι, μέσα σ’ έλάχιστο χρονικό 
διάστημα ό Κλαδάς καί οί έπαναστάτες άπελευθέρωσαν όλό- 
κληρη σχεδόν τήν περιοχή τής Χιμάρας καί άπομόνωσαν τίς 
άσθενεΐς τουρκικές δυνάμεις στό φρούριο τοϋ Σοποτού, τό 
όποιο καί κατέλαβαν άργότερα μέ συνθήκη (7).

Τελικά δμως, μετά τό θάνατο τοϋ Κλαδά, ό σουλτάνος 
Βαγαζίτ Β' έξεστράτευσε τήν άνοιξη τοϋ 1492 μέ ισχυρές δυ
νάμεις στήν ίδια περιοχή καί κατόρθωσε, παρά τόν ηρωικό 
άγώνα τών έπαναστατών, νά έκκαθαρίσει τίς έστίες άντιστά- 
σεως. ’Από τούς Χιμαριώτες άλλοι παραδόθηκαν, άλλοι κατέ
φυγαν σέ όρεινά κρησφύγετα καί πολλοί σκορπίστηκαν στήν 
Κέρκυρα, στή Βενετία καί στό Βασίλειο τής Νεάπολης.

’Ανυπότακτοι, δπως σ’ δλη τήν ιστορία τους, οί Χιμα- 
ριώτες, πετυχαίνουν τά έπόμενα χρόνια νά δημιουργήσουν 
στήν περιοχή τους δύσκολες συνθήκες γιά τούς Τούρκους, 
τούς όποιους καί έξανάγκασαν νά παραχωρήσουν όρισμένα 
προνόμια. Τό 1537, μέ τήν έναρξη τοϋ I” τουρκοβενετικοϋ 
πολέμου, είναι ή χρονιά πού οί Τούρκοι άνέλαβαν μεγάλης 
έκτάσεως έπιχειρήσεις γιά νά δαμάσουν τούς Χιμαριώτες, 
πού ύποχρεώθηκαν ν’ άποσυρθοϋν στά γνώριμα κρησφύγετά 
τους. Μέ ένέδρες καί έπιδρομές στό σουλτανικό στρατόπεδο 
άντιστάθηκαν δύο μήνες, μπροστά δμως στήν ισχυρή πίεση 
τοϋ άντιπάλου άναγκάστηκαν τελικά νά ύποκύψουν. Παρά 
ταΰτα, τρεις δεκαετίες περίπου άργότερα, τό 1566, όργάνωσαν 
καλύτερα τήν άμυνά τους καί κατάφεραν νά έξολοθρεύσουν 
8.000 Τούρκους πού είχαν άποβιβαστεί έκεΐ μέ τό ναύαρχο 
Πιαλή πασά (8).

Ή  μεγαλύτερη σύγκρουση τής Χριστιανικής Εύρώπης μέ 
τήν όθωμανική αύτοκρατορία κατά τόν 16ο αίώνα, πού είχε 
ώς άποτέλεσμα τήν άπώλεια τής Κύπρου άπό τή μιά μεριά, 
άλλά καί άπό τήν άλλη τή συντριβή τοϋ όθωμανικοϋ στόλου 
άπό τίς δυνάμεις τής Sacra Liga κατά τήν όνομαστή ναυ
μαχία τής Ναυπάκτου ή τοϋ Lepanto (’Οκτώβριος 1571) (9), 
ήταν ή αίτια μιάς σειράς έπαναστατικών έκδηλώσεων σ’ όλό- 
κληρο τόν έλληνικό χώρο, πού κράτησαν σχεδόν ώς τό τέλος 
τοϋ αιώνα αύτοϋ. Ό  άντίκτυπος τής ναυμαχίας τής Ναυπάκτου 
ύπήρξε σοβαρός καί στήν Ήπειρο, Ιδιαίτερα στό παραλιακό 
τμήμα της, δπως άποδεικνύεται άπό μιά σειρά γεγονότων πού 
θ’ Απαριθμήσουμε παρακάτω.

Τό Νοέμβριο τοϋ 1571 οί Κερκυραίοι συνεργάτες τών Βε- 
νετών, μαζί μέ τούς άνδρες τής έλληνικής στρατφς τών βενε- 
τοκρατούμενων Ίονίων νήσων καί μέ άγνωστο άριθμό κατοί
κων τής Πάργας καί τής Παραμυθιδς, πολιόρκησαν τό Μαρ- 
γαρίτι τής Θεσπρωτίας, ένώ στά τέλη τοϋ ίδιου μήνα οί Χι- 
μαριώτες άνακατέλαβαν τό φρούριο τοϋ Σοποτοϋ.

Ή  Βενετοτουρκική συνθήκη τοϋ 1573, μέ τήν όποια ή 
Βενετία άποσύρθηκε άπό τόν κοινό άγώνα, δημιούργησε σο
βαρές άντιδράσεις καί στήν Χιμάρα, δπου οί έπαναστάτες άρ- 
νοΰνταν νά παραδώσουν τό Σοποτό στούς Τούρκους, ένώ στή 
Β. Ήπειρο, καί Ιδιαίτερα στήν περιοχή τής άρχιεπισκοπής 
’Αχρίδας, μέ τή σύμπραξη τοϋ άρχιεπισκόπου ’Αχρίδας ’Ιωα
κείμ καί έπισκόπων τών γύρω περιοχών, άρχισαν κινήσεις 
γιά τήν έκδήλωση έπαναστατικών κινημάτων.

Τό 1576 έκδηλώνουν ένδιαφέρον γιά τά πράγματα τής Η 
πείρου καί οί Ισπανοί, ή κυριαρχία τών όποιων έχει πιά έδραι- 
ωθεί στήν ’Ιταλική χερσόνησο. Τόν ’Ιούλιο τοϋ έτους αύτοϋ 
οί πρόκριτοι τής περιοχής Χιμάρας, σέ συγκέντρωση πού 
πραγματοποιήθηκε μέ πρωτοβουλία τοϋ Κερκυραίου άντιπρο- 
σώπου τών 'Ισπανών Πέτρου Λάντζα, όρκίστηκαν πίστη στόν 
'Ισπανό βασιλιά (10). Ή  έπαναστατική δράση άρχισε καί πάλι 
μέ έπιθέσεις έναντίον τοϋ φρουρίου τοϋ Σοποτοϋ (11) καί συνε
χίστηκε μέ πειρατικές έπιδρομές έναντίον τουρκικών, άλλά 
καί βενετικών πλοίων (12).

Λίγα χρόνια άργότερα, τό 1581, νέα έξέγερση τών Χιμα- 
ριωτών συνδυάζεται μέ προσπάθειές των νά έξασφαλίσουν 
τήν υποστήριξη τοϋ πάπα Γρηγορίου τοϋ ΙΓ’, στόν όποιο 
είχαν καταφύγει καί κατά τήν περίοδο 1577—1578. ’Επειδή 
μάλιστα έχουν μεγάλη άνάγκη άπό τή βοήθεια αυτή, οί Χιμα- 
ριώτες φτάνουν στό σημείο νά δεχτοϋν τήν ένωση μέ τήν Κα
θολική ’Εκκλησία, άρκεΐ νά κρατούσαν τό τυπικό καί τήν 
έλληνική γλώσσα. Τό διάβημά τους δμως δέν βρήκε άνταπό- 
κριση καί έτσι ύποχρεώθηκαν νά συνεχίσουν μόνοι τους τόν 
άγώνα ώς τό 1590, όπότε καί άναγκάστηκαν νά καταθέσουν 
τά όπλα (13).

Τό 1585 ή έπαναστατική φλόγα μεταφέρεται στή νότια 
Ήπειροί δπου οί άρματολοί Πούλιος Δράκος καί Μαλάμος, 
άκολουθώντας τό παράδειγμα τοϋ άρματολοΰ τής Βόνιτσας 
καί τοϋ Λούρου Θ. Μπούα Γρίβα, κυριεύουν τήν Ά ρτα  καί 
προχωρούν πρός τά Γιάννινα. Ή  έξέγερση δμως αύτή κατε- 
στάλη γρήγορα (14).

Ή  άνήσυχη περιοχή τής Βορείου Ηπείρου έγινε καί πάλι 
τό κέντρο νέων έπαναστατικών έξεγέρσεων, όταν στά τέλη 
τοϋ 16ου αί. (1595— 1596) ό άρχιεπίσκοπος Αχρίδας Αθανά
σιος (15) ζήτησε, χωρίς νά τό πετύχει, τή συμπαράσταση τών 
Βενετών τοϋ Βουθρωτοϋ γιά τήν Απελευθέρωση τής Βορείου 
Ηπείρου καί τής Αλβανίας (16). Ό  Αθανάσιος άπευθύνθηκε 
τότε καί στούς 'Ισπανούς, οί όποιοι καί έκδήλωσαν ένδιαφέ
ρον. Τόν Αύγουστο τοϋ 1596, μέ τήν ήγεσία τοϋ Πέτρου Λάν
τζα, άρχισε ή έπίθεση μέ τή συμμετοχή 1.300 Χιμαριωτών 
έναντίον τοϋ φρουρίου Τσέρνα, ή όποια δμως άπέτυχε καί ό 
Αθανάσιος υποχρεώθηκε νά καταφύγει στή Νεάπολη (17).

Μετά άπό τά παραπάνω γεγονότα θά περάσει περίπου ένας 
αιώνας γιά νά δημιουργηθοϋν νέες έπαναστατικές ζυμώσεις 
στό Βορειοηπειρωτικό χώρο καί κυρίως στή Χιμάρα, γιατί 
μόλις τό 1684 άρχισαν οί Χιμαριώτες νά έκδηλώνουν πάλι 
προθέσεις γιά έξέγερση. Ταυτόχρονα βοηθούν τούς Βενετούς 
καί άρκετοί άπό τούς Βορειοηπειρώτες πού παλαιότερα είχαν 
χαρακτηριστεί ώς πειρατές άπό τίς άρχές τής Κέρκυρας.

Ν έ ο ι  ά γ ώ ν ε ς .

Τό 1690 οί Βενετοί, μαζί μέ 'Επτανήσιους, Ήπειρώτες 
έθελοντές καί Χιμαριώτες έπαναστάτες, άρχισαν νά πολιορ
κούν τήν Αύλώνα καί τά Κάνινα. Ή  παράδοση τών δύο φρου
ρίων, σέ συνδυασμό καί μ’ άλλες έπιτυχίες τών Βενετών στή 
Δαλματία καί τό Μαυροβούνι, δημιούργησε συνθήκες έκρή- 
ξεως έπαναστατικών κινημάτων σέ πολλά χωριά τής Ηπείρου, 
άπό τό Αργυρόκαστρο καί τή Χιμάρα ώς τό Σούλι καί τήν 
Ά ρτα. Οί Τοϋρκοι δμως άντέδρασαν έντονα καί όλόκληρη 
ή περιοχή, άλλά περισσότερο ή Χιμάρα, δεινοπάθησε άπό 
τίς σφαγές καί τίς λεηλασίες (18).

Τήν τελευταία έκδήλωση τοϋ είδους αύτοϋ τών άγώνων τών 
Ήπειρωτών τή συναντούμε στήν έπαναστατική κίνηση πού 
προκάλεσε ή έκρηξη τοϋ ρωσοτουρκικοϋ πολέμου τοϋ 1770, 
τά γνωστά «Όρλωφικά». Στήν έπανάσταση αύτή πήραν ένεργό 
μέρος καί Ήπειρώτες, καί κυρίως οί Σουλιώτες, οί όποίοι άπό 
τότε άρχισαν νά προχωρούν μέ μεγάλα βήματα στήν ίστορία.

Πολλοί Σουλιώτες κατέφυγαν τότε στά νησιά καί ύπηρέ-
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τησαν στό ρωσικό στόλο, άλλα καί ή έπαναστατική έξέγερση 
στήν περιοχή τους διατηρήθηκε ώς τά μέσα τοΟ 1772 (19). 
Οί άγώνες βέβαια τών Σουλιωτών, γιά τούς όποιους θά γίνει 
λόγος στή συνέχεια, μολονότι στήν άρχή ύποκινήθηκαν άπό 
ξένες δυνάμεις, μέ τήν πάροδο τού χρόνου άποδεσμεύτηκαν άπ" 
αύτές καί άποτέλεσαν ιδιαίτερο κεφάλαιο Ιστορίας. Οί Σου
λιώτες έδρασαν μέ συνέπεια καί συνείδηση ότι έπιτελούν έπι- 
βεβλημένο χρέος άπέναντι στήν όργάνωση τής ζωής πού είχε 
δημιουργηθεί στήν περιοχή τους καί τής όποιας βασικό στοι
χείο ήταν ή έλευθερία.

Πριν άναφερθοΟμε στους άγώνες τών Σουλιωτών, πού ση
μαίνουν καί τό τέλος τών κινημάτων πού ύποκινούνταν άπό 
τή Δύση ή τήν ’Ανατολή, πρέπει, νομίζω, νά έπισημάνουμε τό 
χαρακτήρα μιας εύρύτερης έξέγερσης, μέ έντονη συμμετοχή 
τού λαϊκού στοιχείου, ή όποια, άν καί ξεκίνησε άπό τήν υπο
κίνηση ξένων παραγόντων, έμφάνισε μία τάση άνεξαρτησίας. 
Πρόκειται γιά τό έπαναστατικό κίνημα τού Διονυσίου τού 
Σκυλοσόφου (20), πού άνήκει σέ μιά δεύτερη κατηγορία κινη
μάτων μέ κύριο χαρακτηριστικό αύτό πού ήδη άναφέραμε.

Όπως είναι γνωστό, τόν Σεπτέμβριο τού 1611 ξέσπασε στήν 
Ή πειρο τό κίνημα τόΰ Διονυσίου τού Σκυλοσόφου. Δέν ήταν 
ή πρώτη φορά πού ό έπίσκοπος Τρίκκης Διονύσιος άναμει- 
γνυόταν σέ έπαναστατικές έξεγέρσεις, γιατί είχε ήδη όργανώ- 
σει τό 1601 ένα κίνημα πού άπέτυχε καί πού τόν υποχρέωσε 
νά καταφύγει στήν ’Ιταλία. Τό 1611 όμως, γεμάτος έπαναστα
τική φλόγα, έπέστρεψε στή Θεσπρωτία καί ξεσήκωσε τόν άγρο- 
τικό πληθυσμό της έναντίον τών Τούρκων. Οί έπαναστάτες, 
άφού έσφαξαν πολλούς άπό τούς κατοίκους τών τουρκικών 
χωριών Ζαραβούσας καί Τουρκογρανίτσας, προχώρησαν έπει
τα πρός τά Γιάννινα καί τή νύχτα τής 10ης πρός τήν 11η Σε
πτεμβρίου μπήκαν στήν πόλη, αίφνιδιάζοντας καί άνατρέπον- 
τας τούς Τούρκους. Κατόπιν πυρπόλησαν τό διοικητήριο τού 
Όσμάν πασά στήν Καλούτσιανη καί έξόντωσαν τμήμα τής 
φρουράς του. Ό  Όσμάν πασάς όμως διέφυγε καί τήν άλλη μέ
ρα μέ τούς λίγους ιππείς του, τούς έξοπλισμένους Τούρκους 
τής πόλης καί τούς χριστιανούς σπαχήδες τού Κάστρου (έχον
τας καί τήν άνοχή τών συντηρητικών κληρικών, όπαδών τού 
Μαξίμου τού Πελοποννησίου(21)διέλυσε τις άνοργάνωτες έπα
ναστατικές δυνάμεις. Ό  Διονύσιος πιάστηκε μέ προδοσία στήν 
ομώνυμη σπηλιά, γδάρθηκε ζωντανός καί τό δέρμα του, μαζί 
μέ 85 κεφάλια έπαναστατών, στάλθηκε στήν Κωνσταντινού
πολη.

Ή  έπανάσταση αύτή τού Διονυσίου κατέδειξε δύο πράγμα
τα: α) Ποσό τρομερή άπειλή άποτελοϋσαν γιά τήν Οθωμανική 
αύτοκράτορία, άκόμη καί κατά τήν περίοδο τής άκμής της, οί 
γενικότερες έξεγέρσεις τών υποδούλων στις όποιες μετείχαν 
οί άγροτικοί πληθυσμοί. Οί άοπλοι χωρικοί τού Διονυσίου 
κατόρθωσαν νά καταλάβουν τά Γιάννινα καί νά δημιουργή
σουν πρόβλημα σέ καίριο σημείο τής αύτοκρατορίας. ’Αν οί 
τοπικές αύτές έξεγέρσεις συντονισμένες καί Οργανωμένες ό
μως, συνδυάζονταν καί μέ τή βοήθεια τών άντιτιθέμενων στήν 
Τουρκία χριστιανικών κρατών, τά ρήγματα στό οικοδόμημα 
τής Οθωμανικής αύτοκρατορίας, πού είχαν άρχίσει νά έμφα- 
νίζονται άπό τό 1571, μετά τή ναυμαχία τής Ναυπάκτου, θά 
είχαν πάρει έπικίνδυνες διαστάσεις, β) Τό κίνημα τού Διονυ
σίου, παρά τις πρώτες έπιτυχίες του, κατέρρευσε άπό τις ίδιες 
τις έσωτερικές άδυναμίες του. Ή  έπανάσταση στηρίχτηκε, 
σχεδόν άποκλειστικά, στόν ένθουσιασμό έκείνων πού πήραν 
μέρος σ ’ αύτήν καί παράβλεψε ούσιώδεις παράγοντες, άπόλυτα 
άπαραίτητους γιά τήν έπιτυχή έκβαση τέτοιων έγχειρημάτων 
καί τήν έξασφάλιση τών άποτελεσμάτων πού έπιτυγχάνονται 
μέ τούς αιφνιδιασμούς. Ή  όργάνωση τής έπαναστάσεως ήταν 
υποτυπώδης, έλειπαν τά όπλα, άλλά έλειπαν καί τά άναγκαία 
ικανά στελέχη πού θά τήν κατηύθυναν όρθά καί θ’ άναπλή- 
ρωναν μέ τις γνώσεις καί τήν πείρα τους τήν άναπόφευκτη 
κάμψη τών συναισθηματικών δονήσεων, όταν τό κίνημα θά 
περνούσε άπό κρίσιμες φάσεις. Προπαντός όμως έλειπε ή 
έπαφή καί ή συνεννόηση μέ τούς χριστιανούς Γιαννιώτες, 
τούς όποιους οί έπαναστάτες έπρεπε άπαραίτητα νά προσε
ταιριστούν γιά συντονισμένη δράση. Οί έπιπτώσεις αύτής τής 
τής άδυναμίας ήταν νά συνεργαστούν οί πρόκριτοι Γιαννιώ
τες καί οί φανατισμένοι όπαδοί τού Διονυσίου Μαξίμου μέ 
τούς Τούρκους γιά τήν καταστολή τού κινήματος, τού όποιου 
ή άποτυχία είχε ώς άποτέλεσμα καί τή μεταστροφή τών αισθη
μάτων εύρύτατων λαϊκών μαζών έναντίον τού Διονυσίου.

Οπωσδήποτε όμως τό κίνημα τού Σκυλοσόφου, άν καί ξε
κίνησε μέ ξένη υποκίνηση, έξελίχτηκε στήν έκδήλωσή του 
σέ έξέγερση μέ καθαρά ’Ηπειρωτικό χαρακτήρα καί στηρί
χτηκε σέ δυνάμεις άποκλειστικά ’Ηπειρωτικές καί μάλιστα 
άγροτικής προέλευσης.

Σούλι — Μαχομένη έλευθερία.

Τήν τρίτη κατηγορία τών άγώνων τών Ήπειρωτών, στούς 
όποιους άναφερόμαστε σήμερα, τήν άποτελούν τά κινήματα 
έκεΐνα πού στηρίζονταν στις δυνάμεις τών ίδιων τών έπαναστα
τών ή τών άρνητών τής έξουσίας τού Σουλτάνου.

Συγκεκριμένα, πρόκειται γιά τούς άγώνες τών Σουλιωτών 
πού άρχίζουν, όπως άναφέραμε, άπό τό 1770 - 1771 μέ τήν ύπο- 
κίνηση τών Ρώσων, καί οί όποιοι κατά τήν τελευταία δεκαετία 
τού 18ου αί. άποκτούν αΰτοτέλεια, γιατί στηρίζονται στήν 
άπόφαση τών έπαναστατών νά παραμείνουν έλεύθεροι, νά 
διατηρήσουν τήν άνεξαρτησία τους καί νά βασιστούν στις δι
κές τους δυνάμεις προκειμένου νά φυλάξουν τά άγαθά αύτά. 
Οί άγώνες τών Σουλιωτών, πού άποτελούν πολύτιμο κεφάλαιο 
τής νεώτερης έλληνικής Ιστορίας, προσέλαβαν τόν ιδιαίτερο 
αύτό χαρακτήρα άπό τήν έποχή πού ό Ά λή  πασάς έβαλε σκοπό 
τής ζωής του νά τούς ύποδουλώσει.

Μολονότι τά γεγονότα είναι πολύ γνωστό, άς μας έπιτρα- 
πεί νά δώσουμε μιά σύντομη σκιαγραφία τους (22). Οί μάχες 
στό Σούλι άρχισαν τό Μάρτιο τού 1789 καί έκλεισαν μέ ειρήνη 
τόν ’Ιούνιο τού ίδιου έτόυς, συνεχίστηκαν όμως στά 1791 
καί 1792, μέ άποτέλεσμα νά ύποχρεωθεϊ ό Ά λή ς ν’ άποδεχτεί 
τούς όρους τών Σουλιωτών.

Από τόν Ιούλιο τού 1800 ή θέση τών Σουλιωτών δυσχεραί- 
νεται, παρόλο^ πού στις πρώτες συγκρούσεις άντιμετωπίζουν 
νικηφόρα τόν Ά λή  πασά μέ τό γνωστό ήρωϊσμό τους. Ή  στε
νή πολιορκία όμως πού έφαρμόζει ό Ά λή ς έπιδεινώνει σέ 
άπελπιστικό σημείο τήν κατάσταση άπό τις άρχές τού 1803, 
ένώ ή έκμετάλλευση άπό τόν σατράπη τών έσωτερικών έρί- 
δων καί ή λιποψυχία τού Πήλιου Γούση όδηγούν διαδοχικά 
στήν κατάληψη τού Άβαρίκου, στήν άπομόνωση τών πολιορ- 
κημένων, στό όλοκαύτωμα τού Κουγκίου μέ τόν Σαμουήλ, στήν 
άπελπιστική έξοδο τής φρουράς καί τήν παράδοση τών ύπο- 
λοίπων, στήν καταδίωξη όσων διασώθηκαν καί στήν τραγική 
θυσία τού Ζαλόγγου.

Στό έγκαταλειμμένο καί κατεστραμμένο Σούλι ξαναδίνει 
ζωή ή άποστασία τού Ά λή  πασά έναντίον τού Σουλτάνου. Τό 
γεγονός αύτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί ή άνάκτηση τής προ
γονικής έστίας άπό τούς Σουλιώτες έπέδρασε άποφασιστικά 
στήν όλη πορεία τής Έλληνικής ’Επανάστασης.

Ή  έπιστροφή τών έκπατρισμένων έγινε ύστερα άπό συμφω
νία μέ τόν Ά λή  πού δέχτηκε τούς βαρείς όρους των, άφού οί 
συνεννοήσεις μέ τούς Σουλτανικούς δέν καρποφόρησαν. Κατά 
τήν πορεία τους γιά τήν έπιστροφή στό Σούλι καταλαμβάνουν 
οχυρά σημαντικής άξίας (Βοριάδες), άξιόλογα έρείσματα γιά 
τις κατοπινές έπιχειρήσεις τους. Ώ ς τις 12 Δεκεμβρίου 1820 
όλόκληρη ή περιοχή τού Σουλίου είναι έλεύθερη. Ή ταν ή 
πρώτη έλληνική περιοχή πού άπελευθερωνόταν άπό τούς 
Τούρκους (23).

Εχοντας τώρα ορμητήριο τήν έλεύθερη πατρίδα τους, οί 
Σουλιώτες άρχίζουν έπιχειρήσεις έναντίον τών Τούρκων μέ 
σημαντικές έπιτυχίες πού κράτησαν ώς τό 1822, όπότε υπο
χρεώθηκαν γιά δεύτερη φορά νά έγκαταλείψουν τήν πατρίδα 
τους καταφεύγοντας στά Επτάνησα (24).Άπόκεΐ, καί παρά τις 
άπαγορεύσεις τών Ά γγλων, διέφυγαν στή μαχόμενη 'Ελλάδα 
καί πολέμησαν κάτω άπό δικούς τους άρχηγούς ή ένταγμένοι 
στά σώματα άλλων όπλαρχηγών. Ή  ήρωϊκή καί πάλι δράση 
τους, μέ κυριότερες έξάρσεις της τό θάνατο τού Μάρκου Μπό- 
τσαρη καί τήν πολύτιμη συμβολή τους στήν άμυνα τού Με
σολογγίου, άνήκουν στό εύρύτερο κεφάλαιο τής Έλληνικής 
έπανάστασης.

Κρίνοντας τήν έπαναστατική δράση τών Σουλιωτών, ώς 
τήν έποχή πού ύποχρεώθηκαν γιά δεύτερη φορά νά έγκατα
λείψουν τό Σούλι, μπορούμε νά καταλήξουμε στά έξης γενι
κότερα συμπεράσματα :

α) Οί πρώτες άπό τις σοβαρότερες άμυντικές άντιδράσεις 
καί έπαναστατικές κινήσεις τών Σουλιωτών (1770—1771) 
συνδέονται μέ τις γενικότερες έξεγέρσεις τών ύποδούλων Ε λ 
λήνων, πού ύποκινήθηκάν άπό δυνάμεις πού ήθελαν νά χρη- 
σιμοποιήσουν τούς Σουλιώτες γιά δικά τους σχέδια (Ρωσία).

β) Μέ τήν πάροδο τού χρόνου, τά γενεσιουργό αίτια τών 
έπαναστατικών έξεγέρσεων ή τής άμυντικής δραστηριότητας 
τών Σουλιωτών άποδεσμεύονται προοδευτικά άπό τις ξένες 
επιδράσεις, ώσπου τελικά αύτές Εξουδετερώνονται τελείως. 
Οι Σουλιώτες (κάτι άνάλογο άρχίζει νά παρατηρεΐται στις 
συναισθηματικές άντιδράσεις όλων τών ύποδούλων) κατανοούν 
οτι, μόνον άν στηριχτούν στις δικές τους δυνάμεις, θά μπορέ
σουν νά διασφαλίσουν άποτελεσματικά τήν έλευθερία τής
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Οί αγώνες των Ήπειοωτών γιά την εθνική αποκατάσταση δεν σταμάτησαν από τότε που το Βυζάντιο νποταγηκε στήν 
οθωμανική λαίλαπα. Δηλά στήν άοχή, πιο έντονα αργότερα γενναίοι άνδρες μέ αδάμαστη θέληση και αδούλωτο φρόνημα δημιούρ
γησαν ηρωικά κατορθώματα και θερίεψαν τήν άσβεστη φλόγα τής εθνικής παλιγγενεσίας. Στις φωτογραφίες χαρακτηριστικό, 
φωτογραφικά στιγμιότυπα που δείχνουν τό μέγεθος τής προσφοράς τών Ηπειρωτων στον Εθνικό αγώνα. Επάνω ο τύραννος 
τών Ίωάννίνων Ά λ ή  - Πασάς και "Ελληνες άρματωλοί άπό τους όποιους ξεπηδησαν οι Οπλαρχηγοί τον Αγώνα. Δεξιά πίνακας^ 
που παριστάνει τήν ηρωική θυσία τών γυναικών τον Σονλίον στο Ζάλογγο και κάτω κέρινα ομοιώματα απο την ιστορία τον 
’Εθνικόν αγώνα που βρίσκονται στο χωριό Μουζακαΐοι Ίωάννίνων στο Μουσείο τών αδελφών ΰρελλη.
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ιδιαίτερης πατρίδας τους, μέ τήν όποία συνδέονται όλοένα καί 
περισσότερο στενά, όσο οί θυσίες γιά τή διατήρηση τής άνε- 
ξαρτησίας της μεγαλώνουν, μέχρι τοΟ σημείου ώστε άνθρωπος 
καί τόπος νά ταυτίζονται.

γ) Στή στροφή αυτή, στήν αυτογνωσία δηλαδή, άπό τήν 
όποία ξεπήδησε πιό έντονη ή άγάπη γιά τήν έλευθερία καί ή 
άνάγκη τής προσφοράς όποιωνδήποτε θυσιών γιά τή διαφύ
λαξή της, συνέβαλαν πολύ οί άρπακτικές διαθέσεις τού Ά λή  
πασά, τό πείσμα, ή άνάλγητη συμπεριφορά του, οί πανουργίες 
καί οί παλινωδίες του. Είναι χαρακτηριστική ή σχετική άνα- 
φορά τού Άραβαντινοΰ στό γεγονός: «κατά τό 1791— γράφει 
—ότε έπέστρεψεν εις "Ηπειρον ό Ά λή ς (άπό τό Δούναβη) οί 
Σουλιώται ήλεκτρίσθησαν έκ τής παρουσίας τού μισητού αύ- 
τού έχθροΰ καί έξερχόμενοι εις διάφορα άποσπάσματα έπέ- 
τρεχον άψήφως τήν έπαρχίαν τής Ά ρτης κατά πρώτον, έπειτα 
καί τά χωρία τού Μαργαριτίου καί Παραμυθίας καί Ίωαννί- 
νων — » (25).

δ) Ή  ύπερήφανη στάση καί οί ήρωικοί αγώνες τών Σου
λιωτών άποτελοΰν γεγονότα πού έχουν τεράστιο άντίκτυπο 
στό φρόνημα όλων τών ύποδούλων. "Εδειχναν πρώτα τό δρόμο 
πού έπρεπε νά άκολουθηθεϊ γιά τήν άνάκτηση τής έλευθερίας 
(οί Έ λληνες δηλαδή έπρεπε, κατά κύριο λόγο, νά στηριχτούν 
στις δικές τους δυνάμεις) καί φανέρωναν ύστερα τά προτερή
ματα τής φυλής, πού έξακολουθοΰσαν νά έπιζοΰν, καί τις άδυ- 
ναμίες τού άντιπάλου, πού μπορούσε νά ήττηθεΐ. Ό σ ο  κατέρ- 
ρεε ή φιλαυτία τού Ά λή  καί έξευτελιζόταν τό γόητρό του, 
άλλο τόσο Ισχυροποιούνταν τό ήθικό τών Σουλιωτών, ταυ
τόχρονα όμως καί τό ήθικό τών Ελλήνων. Τό παράδειγμα τών 
Σουλιωτών, όπως καί έκεϊνο τής Μάνης, τών Σφακιών κ.λ.π., 
ήταν αυτά πού διατήρησαν άσβεστη τήν έλπίδα γιά τήν άνά- 
σταση τού Γένους.

ε) Οί Σουλιώτες δέν φρονημάτιζαν μόνο μέ τις έπιτυχίες 
τους, άλλά καί μέ τις άπελπισμένες πράξεις θυσίας. Τό Κούγκι 
καί τό Ζάλογγο, πέρα άπό τό ότι καθιερώθηκαν ώς λαμπρά 
όρόσημα τής Ιστορικής μας διαδρομής καί έγιναν παραδεί
γματα γιά μίμηση, είχαν στήν έποχή τους τήν ίδια έπίδραση 
πού έίχε άργότερα καί ή καταστροφή τού Μεσολογγίου.

στ) Ή  άπελευθέρωση τού Σουλίου τό 1820 καί ή έπανεγκα- 
τάσταση σ’ αυτό τών Σουλιωτών, όρθά χαρακτηρίζονται ώς 
προοίμιο τής Ελληνικής Επανάστασης. Ή  δράση τους έναν- 
τίον τών Σουλτανικών κατά τήν περίοδο τής καταστολής τής 
άποστασίας τού Ά λή , μέ παράλληλη όρθή έκτίμηση τής γε
νικότερης κατάστασης καί τή λήψη άνάλογων άποφάσεων, 
ένισχύει άνυπολόγιστα τήν έπέκταση τής Ελληνικής ’Επα
νάστασης καί έπιτρέπει τις πρώτες σοβαρές έπιτυχίες της. Οί 
Σουλιώτες κατατρίβουν, άπασχολοΰν καί προξενούν σοβαρές 
φθορές στούς Τούρκους, παρατείνοντας έτσι τήν άντίσταση 
τού Ά λή , πράγμα πού δέν έπιτρέπει τή μετακίνηση τών Σουλ
τανικών δυνάμεων πρός τό νότο. Δέν συμπράττουν όμως 
άνοιχτά μέ τόν Ά λή , γιατί έτσι θά δημιουργοΰνταν προποϋ- 
θέσεις νίκης του, μέ άπροσδόκητες συνέπειες γιά τήν έπανά- 
σταση.

ζ) Πρωταρχικής σημασίας ήταν ή συμμετοχή τών Σου
λιωτών σ’ όλα τά έπαναστατικά κινήματα πού έκδηλώθηκαν 
στόν ’Ηπειρωτικό χώρο, καθώς καί στούς άγώνες πού διεξή- 
χθησαν έναντίον τών Τούρκων στήν περιοχή αύτή, άλλά καί 
νοτιότερα, κατά τούς άγώνες γιά τή διάσωση τής έπανάστασης 
στή Δυτική Στερεά Ελλάδα. Τέλος,

η) ή έγκατάλειψη γιά δεύτερη φορά τού Σουλίου άπό τούς 
ύπερασπιστές του πρόσφερε στήν Ελληνική ’Επανάσταση 
ήγετικά στελέχη, πεπειραμένους καί δοκιμασμένους πολεμι
στές, στούς όποιους πολλά χρωστάει τό Έθνος.

Το χάραμα τής έλευθερίας.

Τήν τέταρτη καί τελευταία κατηγορία τών άπελευθερωτικών 
άγώνων τών Ήπειρωτών άποτελοΰν τά κινήματα πού έμπνέον- 
ται άπό τό έλεύθερο έλληνικό κράτος καί συνδέονται μέ τήν 
πραγματοποίηση τής Μεγάλης ’Ιδέας.

Ά π ό  τό έλεύθερο έλληνικό κράτος πού προήλθε άπό τήν 
έπανάσταση τού 1821, ή Ήπειρος, παρά τούς σκληρούς άγώ
νες τών παιδιών της, έμεινε έξω. Ή ταν φυσικό λοιπόν ή άκμαία 
αύτή περιοχή τού Ελληνισμού, πού πρόσφερε τόσα πολλά 
γιά τήν άνάσταση τού Γένους, νά προσβλέπει πάντοτε στήν 
έλεύθερη πατρίδα πού είχε δημιουργηθεΐ καί ν’ άγωνίζεται 
γιά τήν ένωσή της μ’ αύτή. Έμπνευστής στούς νέους αύτούς 
άγώνες τών Ήπειρωτών, στάθηκε, ώς ένα .βαθμό, ή Μεγάλη 
’Ιδέα, τήν ύλοποίηση τής όποιας άγωνίζονταν νά πετύχουν οί 
Ήπειρώτες, έκμεταλλευόμενοι τις εύκαιρίες πού παρουσιά

ζονταν σέ κάθε νέα σοβαρή κρίση τού Ανατολικού Ζητήματος.
Τό γεγονός τής καταστροφής τού τουρκικού στόλου στή 

Σινώπη άπό τούς Ρώσους στίς 18]30 Νοεμβρίου 1853 κατά τόν 
Κριμαϊκό πόλεμο στάθηκε άφορμή γιά τήν έξέγερση τών 
υπόδουλων έπαρχιών τής Θεσσαλίας, τής Μακεδονίας καί τής 
Ηπείρου. Οί κάτοικοι τής τελευταίας είχαν πλέον; άπαυδήσει 
άπό τις συνεχείς πιέσεις καί διαρπαγές τών Τούρκων σέ βάρος 
τών Ελλήνων τής Άρτας, τής Πρέβεζας καί τού Άργυρο- 
κάστρου. Πρώτοι ξεσηκώθηκαν τόν ’Ιανουάριο τού 1854 οί 
κάτοικοι τού Ραδοβιζίου Άρτας, σέ λίγο άκολούθησαν οί 
έπαρχίες Τζουμέρκων, Λάμαρης καί Λάκκας Σουλίου, καί σ’ 
ένα μήνα τό κίνημα ξαπλώθηκε σ’ όλη τήν Ήπειρο. Κυριότε- 
ρες έκδηλώσεις του υπήρξαν: ή πολιορκία τής Άρτας, ή νίκη 
τού Γρίβα στό Κουτσελιό Ίωαννίνων καί στό Μέτσοβο, οί 
έπιτυχίες στό Φιλιάτι, Καμαρίνα, Σκάλα, Κανελάκι, φρούριο 
τής-Γλυκής, Γαρδίκι, Παραμυθιά καί Μαργαρίτι. Ή  άτυχη 
όμως έπίθεση τών 'Ελλήνων έναντίον τής Ά ρτας στίς 12 
Απριλίου 1854 καί οί διχόνοιες, πού άφαιροΰσαν τή συνοχή 
άπό τις έπαναστατικές δυνάμεις, όδήγησαν στή διάλυση τής 
πολιορκίας καί στόν έκφυλισμό τού κινήματος. Ή  τελευταία 
μάχη έγινε στίς 11 Μαΐου 1854 στή Σκουληκαριά τής Άρτας. 
Επίσης καί ή έξέγερση στή Θεσπρωτία είχε τήν τύχη τής γε
νικότερης έπαναστατικής κίνησης στήν Ήπειρο, τήν κατα
στολή τής όποιας άκολούθησαν καταστροφές μεγάλης έκτά- 
σεως στήν ύπαιθρο, κυρίως άπό τις άλβανικές συμμορίες (26).

Ή  έπόμενη μεγάλη κρίση τού Ανατολικού ζητήματος, 
ό ρωσοτουρκικός δηλαδή πόλεμος τού 1877—1878, πού φάνηκε 
πώς άνοιγε τό δρόμο γιά τήν ένσωμάτωση τής Ηπείρου στήν 
Ελλάδα, όδήγησε τό 1878 σέ νέες έπαναστατικές έκδηλώσεις, 
τό κίνημα τών Τζουμέρκων καί τήν έπιχείρηση τού Λυκουρ- 
σιοΰ στή Βόρειο Ήπειρο. Στίς 28 Φεβρουάριου 1878 στό Ρα- 
δοβίζι όργανώθηκε προσωρινή διοίκηση καί οί έπαναστάτες 
μέ τήν πρώτη προκήρυξή τους ζήτησαν τήν ένωση τής Η πεί
ρου μέ τήν Ελλάδα, τό κίνημα όμως ήταν έφήμερο. Αποτυχία 
σημείωσε έπίσης καί ή άποβατική έπιχείρηση στήν περιοχή 
τών Α γίω ν Σαράντα 700 περίπου έθελοντών, κυρίως Ήπειρω- 
τών, πού έμεναν στά Επτάνησα. Ή  έπιχείρηση, άνοργάνωτη 
καθώς ήταν καί χωρίς ευρύτερες διασυνδέσεις στό Βορειοη- 
πειρωτικό χώρο, άπέτυχε παρά τόν ένθουσιασμό καί τόν 
ήρωισμό τών έθελοντών, όπως αύτά διαπιστώθηκαν στίς μάχες 
τού Λυκουρσιοΰ (27).

Έτσι φθάνουμε στό πιό βαθύ σκοτάδι, αύτό πού προηγείται 
άπό τό χάραμα, στά τελευταία χρόνια τής σκλαβιάς τής Η πεί
ρου. Ή  συνεχιζόμενη παρακμή καί άποσύνθεση τού τουρκικού 
κράτους καί ό πόθος τών Ήπειρωτών γιά τήν άπόκτηση τής 
έλευθερίας, τούς έκαναν, όπως καί τούς υπόδουλους άλλων 
περιοχών, νά συνειδητοποιήσουν τήν άνάγκη τής όργανώσεως 
μυστικών κινήμάτων άποστασίας, άλλά καί άνταρτικών σωμά
των. Τά σώματα αύτά άνέλαβαν καί τήν πρόσθετη ευθύνη τής 
έξουδετερώσεως τών ξένων προπαγανδών, καί ιδιαίτερα τής 
ρουμανικής, πού είχε άναπτύξει έντονη δραστηριότητα σ’ όλο 
τό χώρο τού βιλαετιού Ίωαννίνων.

Ά πό τις μυστικές όργανώσεις πού δροΰσαν στήν Ή πειρο 
τήνέποχήαύτή ή κυριότερη ήτανή«’ΗπειρωτικήΈταιρεία»(28) 
πού είχε συσταθεΐ στίς 25 Μαρτίου 1906 στήν Α θήνα μέ πρό
εδρο τόντότεΆντισυνταγματάρχη Παναγιώτη Δαγκλή. Χώρο 
δράσης ή όργάνωση είχε όλόκληρη τήν Ήπειρο, άνέπτυξε 
όμως έντονώτερη δραστηριότητα στήν περιοχή τών Ίωαννί
νων, στό Έλληνικό Προξενείο, όπου καί ύπηρετοΰσαν ώς 
στελέχη της άξιωματικοί τού έλληνικοΰ στρατού. Στίς πρω
τοβουλίες τής «’Ηπειρωτικής Εταιρείας» όφειλόταν καί ή 
συγκρότηση τών άνταρτικών σωμάτων ύπό τόν όπλαρχηγό
I. Πουτέτση (1908— 1912) πού έδρασαν καί στή Βόρειο Ή πει
ρο.

Συνυφασμένη μέ τήν όλη άντιστασιακή δραστηριότητα 
τών Ήπειρωτών πριν άπό τήν άπελευθέρωση είναι καί ή όργά
νωση κατασκοπευτικού δικτύου στά Γιάννινα, τό όποιο πρό
σφερε πολύτιμες ύπηρεσίες στόν έθνικό άγώνα, ιδιαίτερα κατά 
τή διάρκεια τής πολιορκίας τής πόλης (29).

Σημαντική έπίσης υπήρξε ή συμβολή τών Ήπειρωτών καί 
στίς καθαυτό πολεμικές έπιχειρήσεις τού Ελληνοτουρκικού 
πολέμου τού 1912—1913 καί στίς μάχες πού έγιναν στόν Η πει
ρωτικό χώρο. ’Εκτός άπό τούς Ήπειρώτες τού έλεύθερου έλ- 
ληνικοΰ κράτους πού ύπηρετοΰσαν στόν έλληνικό στρατό ώς 
κληρωτοί καί έφεδροι, πλήθος έθελοντών άπ’ όλη τήν Ελλάδα, 
τό έξωτερικό καί τήν κατεχόμενη Ή πειρο έσπευσαν νά σχη
ματίσουν τά ’Ηπειρωτικά έθελοντικά σώματα. Τά τμήματα 
αύτά, κάτω άπό τή διοίκηση τού τότε' Υπολοχαγοΰ μηχανικού 
Δημητρίου Μπότσαρη, πρόσφεραν άξιόλογες ύπηρεσίες, μαζί 
μέ τά άλλα έθελοντικά σώματα τών Κρητών κ.λ.π., στό μαχό- 
μενο έλληνικό στρατό, ιδιαίτερα στόν εύαίσθητο τομέα τής
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Θεσπρωτίας. Οί πολεμικές έκθέσεις τοΟ Γενικοί) Επιτελείου 
Στρατού μαρτυρούν τήν ποικίλη συμβολή τών Ήπειρωτών 
στους άπελευθερωτικούς άγώνες τής έποχής έκείνης (30).

Μιά σύντομη άναφορά, δπως ή σημερινή, στους άγώνες 
τών Ήπειρωτών κατά τή διάρκεια τής δουλείας, δέν είναι 
βέβαια δυνατό νά καλύψει όλη τήν έκταση τών άγώνων αυτών, 
πού καί πολλοί είναι καί πλήθος άπό πολεμικά γεγονότα, με
γαλύτερης ή μικρότερης άξίας, περιέχουν. Ή  προσπάθεια 
κατέτεινε στό νά έπισημανθεί περισσότερο τό πνεύμα πού κυ
ριαρχούσε σ ’ όλα τά έπαναστατικά κινήματα καί ν’ άνιχνευ- 
τούν τά βαθύτερα αίτιά τους. Ά π ό  τή γενικότερη θεώρηση 
όλων τών κινημάτων καί τών έπαναστατικων έκδηλώσεων 
στήν Ήπειρο μπορούμε νά καταλήξουμε στή γενική διαπίστω
ση ότι οί υπόδουλοι Έ λληνες τής ένιαίας ’Ηπείρου, όχι μόνο
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Η ΣΥΜ Π ΛΗ ΡΩ ΣΗ  ΙΟετίας άπό τον ’Ιούλιο 1969, πού οί πρώτοι αστροναύτες 
πάτησαν στη Σελήνη, μάς δίνει αφορμή να χαιρετήσουμε το σημαντικό αυτό γεγονός 
σαν ένα επίτευγμα τής επιστήμης και τής τεχνικής. Και ακόμη να πούμε λίγα λόγια για 
τις ερευνες που έγιναν στο μοναδικό δορυφόρο μας: τη Σελήνη.

'Άφθονο, ποικίλο και επιστημονικά έκμεταλλεύσιμο υλικό από τή Σελήνη έφεραν 
οί επανδρωμένες αποστολές «Απόλλων» των Αμερικανών και «Λούνα» τών Σοβιε
τικών. Μετέφεραν πληροφορίες και αρκετό σεληνιακό έδαφος, από την επιφάνεια και 
από ώρισμένο βάθος, καθώς και φωτογραφίες κι άλλες προσωπικές εντυπώσεις, πού 
αυτές δέν μπορούν σέ μεγάλο βαθμό να τις δώσουν τα όργανα μετρήσεων. Αυτό έκαμαν 
οί αποστολές «Απόλλων 11, 12, 14, 15, 16 και 17». Άπό τό άλλο μέρος τα μή επαν
δρωμένα διαστημόπλοια «Λούνα 16» (1970) και «Λούνα 20» (1972) μετέφεραν στη 
Γή έδαφος άπό τή Σελήνη και τό «Λούνα 24» (1976) αρκετό άπό βάθος δύο μέτρων. 
"Ολα αυτά τά στοιχεία κι οί πληροφορίες μελετήθηκαν και εξακολουθούν νά έξετάζων- 
ται άπό ειδικούς και τά συμπεράσματα πού βγαίνουν έχουν πολύ ενδιαφέρον γιά πολλούς 
επιστήμονες—άστρονόμους , γεωλόγους, φυσικούς, μετεωρολόγους, κοσμολόγους κ.λ.π.

ΘΑ ΑΞΙΖΕ όμως τον κόπο νά είπούμε μερικά σχετικά μέ τό θέαμα πού μπορεί 
νά άπολαύση ένας επισκέπτης στήν επιφάνεια τού δορυφόρου μας καί τό όποιο άντί- 
κρυσαν σέ άρκετό βαθμό καί οί άστροναύτες τών άποστολών «Απόλλων  » .

"Οταν ένας άστροναύτης πατήση στήν επιφάνεια τής Σελήνης, γύρω άπό τό πρώτο 
τέταρτο —  τότε συνήθως γίνονται οί πτήσεις —  θά δή τή Γή, επάνω ή κάτω άπό τον 
"Ηλιο, σάν ένα φωτεινό δακτύλιο. 'Ο δακτύλιος αυτός σχηματίζεται άπό τή γήινη άτμό- 
σφαιρα καθώς περνούν άπό αυτή οί ή λιακές άκτΐνες. "Αν όμως τύχη καί ή Γή βρίσκεται 
κατ ευθείαν μπροστά στον "Ηλιο, τότε οί άστροναύτες θά ζήσουν, γιά μιάμισυ ώρα πού 
διαρκεϊ, μιά ολική ηλιακή έκλειψη. ’Επάνω στή Γή τον ίδιο χρόνο θά παρατηρούν οί 
άνθρωποι έκλειψη Σελήνης.

"Αν πάλιν εδώ στή Γή έχωμε ήλιακή έκλειψη, τότε γιά τούς επισκέπτες τής 
Σελήνης, τό ίδιο χρονικό διάστημα, δέν θά παρουσιασθή τίποτε εξαιρετικό. Γιατί μόνο 
μιά μικρή σκοτεινή κηλίδα, ή σκιά τής Σελήνης, θά κινήται επάνω στή Γή—  αυτό θά 
είναι όλο.

Πρέπει άκόμη νά πούμε ότι ήδη κατασκεύασαν χάρτες τού ουρανού γιά νά τούς 
χρησιμοποιούν οί επισκέπτες τού δορυφόρου μας, όταν θά θέλουν νά προσανατολισθοΰν 
στον προσωρινό τόπο τής διαμονής τους, τή Σελήνη. "Ας θυμηθούμε όμως τά λόγια ενός 
Αμερικανού άστροναύτου, όταν γύρισε άπό τή σεληνιακή περιπέτεια —  άποστολή του:

«Πραγματικά, είναι καλός τόπος γιά μιά επίσκεψη, άλλά δέν θάθελα νά ζώ εκεί».
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Στις 20 Ιουλίου τοΰ 1969 καί στις 
21 -  24 τό βράδυ, ένα ανθρώπινο 
πόδι πατούσε απαλά σ’ ένα νεκρό, 
παγωμένο χώ μα, τό πιό αφιλόξενο 
πού γνώρισε ποτέ ό άνθρωπος,
384.000 χιλιόμετρα μακρυά άπό τή 
Γ ή . Ή ταν τό πόδι τοΰ Νηλ ”Αρμ- 
στρογκ, πού πρώτο στήν 'Ιστορία 
τής ’Ανθρωπότητας, πατούσε στό 
χώμα τής Σελήνης. Λίγη ώρα πριν, 
φτάνοντας στόν αιώνιο δορυφόρο 
τής γης, 500 έκατομμύρια άνθρωποι 
είχαν άκούσει τή φωνή του: «Γή. . .
’Εδώ Σελήνη . . .  Χιοΰστον __ έδώ
βάση τής Η ρεμίας. Ό  « ’Αετός» 
προ τεληνώθηκε», πού έβαζε τέρμα 
στίς υποθέσεις, τά όνειρα, τίς θεω
ρίες τών άνθρώπων, πού άπό τήν 
πρώτη στιγμή πού έμφανίστηκαν 
σιόν πλανήτη μας, κοίταζαν, άλλοτε 
μ; δέος, άλλοτε μέ άγωνία, άλλοτε 
μέ άγάπη, τό λαμπρό Φεγγάρι, τή 
μυστηριώδη Σελήνη , κάθε πού άρχι
ζε τή «βόλτα» της, στό σκοτεινό ου
ρανό. Ή ταν μιά μεγάλη στιγμή τής 
'Ανθρωπότητας. Ή  πιό μεγάλη. Ή  
στιγμή πού δέθηκε μέ τό τίναγμα τοΰ 
άνθρώπου σ’ άλλους κόσμους, μα
κρινούς. Ή  στιγμή πού άνοιγε τό 
δρόμο γιά τήν έξερεύνηση τοΰ Σύμ- 
παντος καί ίσως γιά τήν άπάντηση 
τών προαιώνιων έρωτηματικών γιά 
τήν προέλευσή του, τον προορισμό 
του, τήν ταυτότητά του. Ή ταν ή 
πιό μεγάλη, ή πιο συγκλονιστική 
στιγμή τής Ανθρωπότητας . Σήμερα , 
δέκα χρόνια άπό τότε, ή ’Ανθρωπό
τητα οφείλει νά θυμηθεί καί οφείλει 
νά ύποσχεθεϊ στόν εαυτό της δυό 
πράγματα:

Ν« κάνει τούτη τή σφαίρα, ένα 
πραγματικά έπίγειο παράδεισο, μέ 
βασιλιά τήν άγάπη καί σημαία τήν 
έλευθερία καί ν ’ άνοίξει τά φτερά της 
μέσα στό Σόμπαν , μέσα στούς Γαλα
ξίες, νά φτάσει έκεί όπου θά βλέπει, 
όπου θά νιώθει, όπου θά ένωθεΐ μέ 
τά Θεό . . .________

Τού κ.
" Α γ γ έ λ ο υ  Π ε τ ρ ο υ λ ά κ η  

’Ενωμοτάρχου

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΘΡΥΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ

’Ίσως, όταν ό πρώτος άνθρωπος, που 
εμφανίστηκε πάνω στη Γή και είδε 
λίγο μετά τό δειλινό, νά προβάλει ανά
μεσα άπό τις πανύψηλες κορφές τών άρ- 
χέγονων τεράστιων δέντρων, ολόφωτη ή 
σελήνη, νά έτρεξε νά κρυφτεί άπό τό 
φόβο τον. "Ισως νά πέρασε ολόκληρες 
βραδνές άϋπνος, μέ κολλημένα τά μάτια 
τον στόν χλωμό δίσκο, ανοιγμένα διά
πλατα άπό τον τρόμο τοΰ άγνωστον. 
Κανείς δέν ξέρει εκείνες τίς πρώτες αντι
δράσεις, εκείνον τοΰ πρώτον άνθρωπον...

"Ομως, σιγά-σιγά, ή Σελήνη, έγινε 
σύντροφός τον καί παρηγοριά. 'Η  νύχτα 
ήταν λιγότερο φοβερή, όταν στόν ουράνιο 
θόλο έκανε τήν εμφάνισή του τό Φεγγάρι. 
Κι αυτό τό φώς, τό χλωμό έστω φώς, 
πού σκορπούσε, έδινε μιά σιγουριά, ένα 
θάρρος, στόν πάντοτε φοβισμένο άνθρω
πο. Κι έτσι, έγινε ό μόνιμος σύντροφός 
τον, έγινε καί θεός τον. "Ενας θεός όμοιος 
μ ’ όλους τούς άλλους, πού συμβόλιζε κι 
αυτός, τήν προσπάθεια τοϋ άνθρώπου νά 
εξηγήσει τό άγνωστο, αυτό πού έμενε 
απόμακρο καί ξένο γιά τή γνώση καί τή 
δύναμή τον. Τό άπιαστο δηλαδή.

Ή  θεοποίηση δέν ήταν άρκετή, γιά 
νά σταματήσει τήν άνθρώπινη περιέρ
γεια. Καί δέν ήταν άρκετή γιατί ήταν 
δικό τον κατασκεύασμα, επίπλαστη εξή
γηση, πού μέσα τον ποτέ δέν μπορούσε 
νά τήν πιστέψει. ”Ετσι άρχισε τήν έρευνα.

Στήν Κίνα, οι αρχαιολογικές μελέτες, 
έδειξαν πώς άπό τήν εποχή τον πρώτου 
αντοκράτορά της, τού FUH — HI, τή 
μακρινή εποχή τοϋ 2.852 — 2.738 π.Χ., 
άρχισε ν’ άναπτύσσεται ή έρευνα τοϋ 
ουρανού, ή άστρονομία. Σέ μιά σφαίρα, 
διαιρεμένη σέ μοίρες, μέ κέντρο τή Γή, 
είχαν σχεδιαστεί ό "Ηλιος, ή Σελήνη 
καί άλλοι αστέρες. ’Αρκετά χρόνια αργό
τερα, στά Χρονικά τών Κινέζων, σημειώ
νεται μιά "Εκλειψη Ήλιου, πού συνέβει 
τό 2.159 π.Χ.
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"Ομως καί γύρω από τις κοιλάδες 
των ποταμών Ευφράτη και Τίγρη, τοΰ 
Ίνδοϋ και τοΰ Νείλου, λαοί πρωτοπόροι 
στην ιστορία τον ανθρώπινον πολιτισμού, 
οι Χαλδαϊοι, οι Βαβυλώνιοι, οί Αιγύπτιοι, 
είχαν αρχίσει άπό την 3η χιλιετηρίδα 
π.Χ., την μελέτη των φαινομένων αυτών, 
φτάνοντας σέ εκπληκτικά συμπεράσματα, 
για κείνες τις απόμακρες εποχές.

Στα μέσα τής 2ης χιλιετηρίδας, στην 
ερευνά καί την Αναζήτηση τής Αλήθειας, 
μπαίνουν οί "Ελληνες. Ή  δημιουργία 
τών θαυμαστών τους μύθων δεν εμπο
δίζει Ανήσυχα πνεύματα τής Αρχαίας 
Ελλάδας, νά ψάξουν γιά κάτι πιο θετι
κό, πιο Αληθινό, πιο θεϊκό. "Ισως νάταν 
ή ενδόμυχη Αναζήτηση τοΰ Θεοΰ πού 
προϋπήρχε, τοΰ Θεόν που δημιούργησε 
τον άνθρωπο κι όχι τοΰ θεοΰ που δη
μιούργησε ό άνθρωπος, ή αιτία γιΑ κείνες 
τις πρώτες επιστημονικές έρευνες. ΤΑ 
ονόματα τοΰ Θαλή τοΰ Μιλήσιον, τοΰ 
’Εμπεδοκλή τοΰ Άκραγαντίνον, τοΰ ’Ανα
ξαγόρα τοΰ Κλαζομένιου, τοΰ Δημόκρι
τον, τοΰ Πυθαγόρα, τοΰ Πλάτωνα, τοΰ 
’Αριστοτέλη, τον "Ιππαρχου τον Ρόδιον 
καί τον Κλαύδιον Πτολεμαίον, σημαδεύ
ουν τήν Ιστορία τοΰ Πολιτισμού μέχρι 
τήν Ελληνική ’Εποχή. "Ομως, Ανάμεσα 
σ’ δλονς, μιά μορφή, ή μορφή τοΰ Ά ρ ί-  
σταρχον τοΰ Σάμιον (320—230), ση
μαδεύει τό πέρασμά της μέ κάτι τό 
συγκλονιστικό, κάτι που μόνο μετά άπό 
1.800 χρόνια θά δικαιωθεί καί πάλι όχι 
Απόλυτα.

«’ Αρίσταρχος δε ό Σάμιος γάρ 
τά μεν Απλανέα τών άστρων καί τον 
άλιον μένειν Ακίνατον, τάν δέ γάν περι- 
φέρεσθαι περί τον άλιον κατά κύκλον 
περιφέρειαν, δς έστιν εν μέσω τώ 
δρόμοι κείμενος», λέγει δ Αρχιμήδης 
(Ψαμμίτης 1, 4), ενώ ό Πλούταρχος συμ
πληρώνει: «’Αρίσταρχος τον ήλιον ϊστησι 
μετά τών Απλανών, τήν δέ γήν κινεί περί 
τον ήλιακόν κύκλον καί κατά τάς ταντης 
εγκλίσεις σκιάζεσθαι τον δίσκον». Ό  
’Αρίσταρχος, λοιπόν, γίνεται ό μόνος καί 
ό πρώτος, πού τοποθετεί πριν άπό 2.000 
χρόνια περίπου, τον ήλιο στο κέντρο τοΰ 
πλανητικού συστήματος καί υποστηρίζει 
δτι ή Γή κινείται. Είναι ό πρώτος.

Θά περάσουν πολλές εκατονταετηρίδες 
μέχρι τήν εμφάνιση τοΰ Νικολάου Κο- 
πέρνικον (1473 — 1543), πού θά ξεθάψει 
άπό τή λήθη τής Ανθρωπότητας τή θεωρία 
τοΰ Άρίσταρχον, καθώς καί τήν εμφάνιση 
τοΰ Γαλιλαίου (1564 — 1642), πού θά 
υποστηρίξει πειραματικά τή θεωρία τοΰ 
ηλιοκεντρικού συστήματος, γιά ν’ Ανοί
ξουν οί δρόμοι τής σωστής έρευνας. Μιας 
έρευνας πού στράφηκε πιο πολύ στο μυ
στήριο πού έκρυβε ή Σελήνη, δ πιο κον
τινός γείτονας τής Γής, στο Διάστημα.

ΚΟΡΗ Ή  ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ ΓΗΣ 
Η Σ Ε Λ Η Ν Η ;

Στις άρχές τού αιώνα μας ό "Αγγλος 
μαθηματικός, Τζώρτζ Χέϋγουωρν τ
Ντάργουίν, μέ μιά γοητευτική θεωρία,

άνάβει τό ενδιαφέρον τοΰ κόσμου, γιά 
τήν ταυτότητα τής Σελήνης. Είναι κόρη 
τής Γής ή Σελήνη, υποστηρίζει ό Ντάρ
γουίν, πού ατά πρώτα χρόνια τής ζωής 
της, δημιουργήθηκε στον γήινο φλοιό 
άπό παλίρροια πού προκάλεσε ό "Ηλιος, 
ένα εξόγκωμα. Αυτό τό εξόγκωμα, μέ 
τήν περιστροφή τής Γής άποκολλήθηκε 
καί εκσφενδονίστηκε στο διάστημα, δπου 
έλαβε τό σχήμα τής σφαίρας καί τήν πε
ριστροφική κίνηση αυτόνομου πλανήτη. 
Τό μέρος απ’ δπου άποκολλήθηκε, είναι 
δ σημερινός Ειρηνικός ’Ωκεανός.

Τή θεωρία αυτή πολέμησαν μέ περισ
σότερα καί θετικώτερα στοιχεία άλλοι 
σοφοί τοΰ αιώνα μας, ό Σερ Χάρολντ 
Τζέφφρις δ ’Αμερικανός Καθηγητής Τζήν 
Σουμέίκερ, ό μεγάλος Γερμανός μαθημα
τικός Κάρλ φόν Βαίτσαϊκερ, πού τό 1938 
ύποστήριζε δτι τό ήλιακό σύστημα γεν
νήθηκε δλο μαζί καί δτι ή Γή καί ή Σε
λήνη έχουν κοινή πατρίδα καί κοινή Αρχι
κή καταγωγή, καθώς καί άλλοι επι
στήμονες. 'Η  μελέτη τής Σελήνης, Απα
σχολεί, ήδη, Αρκετά τούς σοφούς τής Αν
θρωπότητας, πού τό πρόβλημα τής κατα
γωγής τής Γής καί τοΰ δορυφόρον της, 
γίνεται ένα μόνιμο καί προσωπικό πρό
βλημα. Κι δλα αυτά μέχρι πού δ αιώνας 
μας συμπληρώνει τά πρώτα εξήντα χρό
νια τής ζωής του κι αρχίζει ό μεγάλος 
Αγώνας γιά τήν επιστημονική της εξε
ρεύνηση. Τήν καθαρά επιστημονική εξε
ρεύνηση.

Κι δμως, έναν αιώνα πιο μπροστά, 
τό 1865, στή Γαλλία, ένας συγγραφέας 
συγκλονίζει μέ τά γραφόμενα του, τόσο 
τους επιστημονικούς κύκλους, δσο καί 
τό πλατύ κι Αρκετά απλοϊκό κοινό, εκεί
νης τής εποχής. Είναι ό ’Ιούλιος Βέρν, 
πού κάθε πρωί, ή εφημερίδα «Ντεμπά», 
δημοσιεύει τό μυθιστόρημα τον, «’Από τή 
Γή στή Σελήνη — Ευθεία διαδρομή 97 
ωρών καί 20 λεπτών». Οί Παρισινοί 
μέ κομμένη τήν Ανάσα παρακολουθούν 
τις Αγωνιώδεις φάσεις εκείνου του φαν
ταστικού ταξιδιού, πού ή εξαιρετική του 
Αληθοφάνεια, έναν αιώνα Αργότερα μετα- 
τρέπεται σέ Αδιάψευστη Αλήθεια, μετα- 
τρέποντας έτσι τή φαντασία σέ προφη
τεία.

Οί Αστροναύτες τοΰ Βέρν, ήταν οί 
δυο ’Αμερικανοί καί δ τρίτος Γάλ,λος. 
’Εκτοξεύτηκαν, μέ τή βοήθεια ενός με
γάλου κανονιού, μέ τό διαστημόπλοιό 
τους, τήν «Κολομβιάδα», γιά τή Σελήνη, 
άπό τήν Τάμπα τής Φλωρίδας, πού δεν 
Απέχει παρά 100 χιλιόμετρα άπό τό 
’Ακρωτήριο Κέννεντν, πού εδρεύει ή 
Ν ΑΣΑ, ή δημιουργός τής μεγαλύτερης 
Ανθρώπινης εποποιίας. Καί οί τρεις 
Αστροναύτες πού γέννησε ή φαντασία 
τού Βέρν, ό Μπάομπικεϊν, ό Νίκολ καί 
ό Άρντάν, προσθαλασσώθηκαν, όπως 
καί δ "Αρμστρογκ, ό "Ωλντριν καί ό 
Κόλλινς, στον Ειρηνικά ’Ωκεανό.

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΛΗΝΗ

Ό  Αγώνας γιά τήν εξερεύνηση τού 
Διαστήματος έγινε καί γίνεται έν όνόματι 
τής Ανθρωπότητας. Τό πέμπτο άρθρο 
τού Κώδικα τού Διαστήματος τοΰ Ο.Η.Ε., 
μιλάει καθαρά γ ι’ αύτό. «Τά κράτη θεω
ρούν τούς Αστροναύτες ώς Απεσταλμένους 
τής Ανθρωπότητας ατό εκτός τής Ατμό
σφαιρας Διάστημα καί ύποχρεοϋνται δπως

παρέχουν σ’ αυτούς κάθε δυνατή βοήθεια 
σέ περίπτωση κινδύνου ή Αναγκαστικής 
προαεδαφίσεως». Κι αυτή ή θεώρηση 
τοΰ Αγώνα τοΰ Διαστήματος, έγινε σε
βαστή, τόσο, δσο ετιέτρεψαν οί λόγοι 
γοήτρου τών χωρών πού Αγωνίστηκαν 
γιά τήν εξερεύνησή του καί δαπανήθηκαν 
γ ι’ αύτό τό σκοπό, μεγάλα ποσά άπό τούς 
προϋπολογισμούς τους. Γενικά δμως, 
ό Αγώνας αύτός έγινε σεβαστός καί χάρισε 
πολλά όνειρα γιά μιά ειρηνική Γή, πού 
θ’ Ανταγωνίζεται ευγενικά γιά Ιδανικά 
καί εύγενείς σκοπούς.

Οί χώρες πού σήκωσαν αυτόν τόν 
Αγώνα ήταν οί δυό ύπερδυνάμεις τοΰ 20ου 
αιώνα: οί 'Ηνωμένες Πολιτείες τής
’Αμερικής καί ή Σοβιετική "Ενωση. 
Στήν αρχή δειλά—δειλά. ’Αργότερα μ ’ 
εκπληκτικά άλματα, περισσότερο άπό 
μέρους τών Ρώσων. Μέχρι πού άρχισε 
ή προετοιμασία γιά τήν εκτόξευση τού 
«Απόλλων II». Ή  πρωτοπορία τών 
Ρώσων, άρχισε νά κλονίζεται, γιά νά 
φτάσει ή 20η ’Ιουλίου, πού δλη ή ’Αν
θρωπότητα είδε, άπό τις όθόνες τών τη
λεοράσεων, νά κυματίζει ή Αμερικανική 
σημαία στή Σελήνη.

Ή τα ν μιά πραγματική μάχη, πού 
μεταβλήθηκε σέ δραματικό Αγώνα δρόμον, 
μετά τήν- επιτυχία τοΰ πρώτου «Σπού
τνικ», τό 1957. Ή τα ν ή εποχή πού ό Ν ι
κήτα Χρονστσώφ, έδωσε εντολή νά «κα
τακτηθεί» τό ταχύτερο ή Σελήνη. Ή  
επιτυχία τών Ρώσων, τό 1959, μέ τό 
«Λοϋνα 1», ήταν γεγονός, μιά καί τό 
«Λοΰνα 1», πέρασε «ξυστά» άπό τή 
Σελήνή, σέ Απόσταση 7.000 χιλιομέτρων 
καί τή φωτογράφισε. Λίγο Αργότερα, 
τόν Σεπτέμβριο τον ίδιου χρόνον, τό 
«Λούνα 2» πλησίασε περισσότερο' σέ 
Απόσταση «Αναπνοής», θά ποϋν οί Ρώσοι 
τεχνικοί καί φωτογραφίζει λεπτομέρειες 
τής επιφάνειας τής Σελήνης. Κάτι δμως 
δέν πάει καλά καί συντρίβεται στήν επι
φάνεια τοΰ δορυφόρου τής Γής. Οί επι
τυχίες τών Ρώσων συνεχίζονται. Τό 
1965 ό Αεόνωφ κάνει τόν πρώτο «περί
πατο» του Διαστήματος, ενώ λίγο Αργό
τερα τό «Λούνα 9», πραγματοποιεί 
τήν πρώτη προσελήνωση καί στέλνει στή 
Γή, περίφημες φωτογραφίες τού σελη
νιακού τοπίου. Ή  ’Ανθρωπότητα χει
ροκροτεί καί θαυμάζει. Οί Ρώσοι προη
γούνται θεαματικά. Μιά Ακόμα επιτυχία 
τους ή προσελήνωση τοΰ «Λοϋνα 13», 
πού έστειλε στή Γή πολύτιμα στοιχεία 
γιά τις κοσμικές Ακτινοβολίες, καί επιβε
βαιώνει αυτές τις επιτυχίες.

"Ομως ή «αντεπίθεση» τών ’Αμερι
κανών δημιουργεί τήν μεγάλη έκπληξη, 
μέ τήν πρώτη σύζευξη στο διάστημα. 
Προσπαθούν γ ι’ αυτή καί οί Ρώσοι, μέ 
τό διαστημόπλοιο «Σογιούζ». Είναι ή 
πρώτη τους μεγάλη Αποτυχία. Ό  αστρο
ναύτης Κομάρωφ, καίγεται ζωντανός 
καθώς επιστρέφει στή Γή.

’Αντίθετα δλα τά προγράμματα τών 
’Αμερικανών, έχουν απόλυτη επιτυχία. 
Τά «Κρόνος 1», «Κρόνος 1Β», «Ρέϊν- 
τζερ», «Σερβέϋρ», «Αούναρ "Ορμπιτερ», 
«Μέρκιουρυ» καί «Τζέμινι», προετοιμά
ζουν τις πτήσεις τών περίφημων «’Απόλ
λων».

Τό όνειρο τού μεγάλου ’Αμερικανού 
ήγέτη, Τζών Κέννεντν, πού τό 1961 είχε 
κηρύξει τήν έναρξη τοΰ προγράμματος 
γιά τήν «κατάκτηση» τής σελήνης, λέ
γοντας δτι: «Οί Ηνωμένες Πολιτείες 
σκοπεύουν νά στείλουν έναν άνθρωπο στή 
Σελήνη μέχρι τό έτος 1970», Αρχίζει νά
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γίνεται πραγματικότητα. Τότε, ούτε ό 
Τζύίν Κέννεντν, οντε ό Τζέον Χονμπολτ, 
ό ίμπνενστής και σχεδιαστής τής σελη
νακάτου, γνώριζαν πώς θά γινόταν αυτή 
ή κατάκτηση. Και όλος ό κόσμος είχε 
απαντήσει με ειρωνικά σχόλια. "Οπως τό
τε, τήν εποχή των πρώτων σιδηροδρό
μων, πού τά τραίνα δεν έτρεχαν πιο 
πολύ από 8 χιλιόμετρα τήν ώρα καί οί 
διάφορες ίπιστημονικές όργανώσεις υπο
στήριζαν με πάθος, πώς άν ξεπερνοϋσε τά 
40 χιλιόμετρα οί επιβάτες θά πέθαιναν 
άπό...ασφυξία.

Ή  μάχη, δμως γιά τήν κατάκτηση τής 
σελήνης, μπαίνει σε δραματική φάση στι ς 
άρχές τον 1969. Οί Ρώσοι δηλώνουν 
δτι τό μή επανδρωμένο «Λοϋνα», θά 
έκτ οξευθεί στις άρχές τον ‘Απριλίου, 
ένώ οί ’Αμερικανοί προσδιορίζουν σάν 
μήνα τον ’Ιούλιο. Με μιά διαφορά δμως. 
Τό «’Απόλλων» θά ήταν επανδρωμένο. 
Ή  ανάσα τον κόσμον κόβεται. Τό όνειρο 
τοϋ άνθρώπον νά πατήσει τό πόδι τον 
στή Σελήνη, πλησιάζει στήν πραγματο
ποίηση. Τό Ρωσικό «Λοϋνα» άναβά- 
λει τήν πτήση τον. Μιά μεγάλη πνρκαίά 
στή βάση τον Μπαίκονούρ τής Δυτικής 
Σιβηρίας, προκαλεϊ έκρηξη μερικών πυ
ραύλων. Οί Άμερ-κανοί προσδιορίζουν 
μέ Ακρίβειαν τήν ήμερομηνίαν: 20 ’Ιου
λίου προσελήνωση, 21 ’Ιουλίου άποσελή 
νωση. Οί Ρώσοι μετά από μιά έντατική 
προετοιμασία δηλώνουν: 19 ’Ιουλίου προ
σελήνωση γιά τό «Λοϋνα 15». Μιά μέρα 
πιό μπροστά. Οί ’Αμερικανοί δέν 
πτοοϋνται. ' Αλλωστε, τό «Λοϋνα 15», 
είναι μηχάνημα, δέν είναι άνθρωπος. 
Γι’ αυτούς σημασία έχει ή Ανθρώπινη 
παρουσία. Πιστεύουν δτι οί αυτόματοι 
διαστημικοί δρόμωνες καί οί έπανδρωμέ- 
νοι δέν άλληλοαποκλείονται : Άλληλο- 
σνμπληρώνονται. Ό  άνθρωπος, βέβαια, 
δέν μπορεί νά έκτελέσει ό ίδιος δλες τις 
Αποστολές, άλλα δέν ύπάρχει οριστική 
νίκη έκεϊ δπου δέν ύπάρχει Ανθρώπινη 
παρουσία. Λίγες μέρες Αργότερα, στις 
20 ’Ιουλίου, έρχεται ή πραγματικότητα 
γιά νά έπαληθεύσει δσα ύποστήριξαν οί 
’Αμερικανοί έπιστήμονες. Ό  «’Αετός», 
ή σεληνάκατος τοϋ «’Απόλλων 11», 
οδηγείται Από τόν ήλεκτρονικό έγκέφαλο 
πάνω ατά κοφτερά βράχια ένός σεληνια
κού κρατήρα καί θά συντρίβονταν, άν 
μέσα σε δέκατα τοϋ δευτερολέπτου δέν 
άρπαζε τά ήνία της ό "Ωλντριν, άποδει- 
κνύοντας σ’ δλους τούς έπιστήμονες καί 
τεχνικούς τής Ανθρωπότητας, δτι τά 
ρομπότ βοηθούν τόν άνθρωπο, δέν τόν 
Αντικαθιστούν.

Τό «Λοϋνα 15», δέν έκπλήρωσε ποτέ 
τήν Αποστολή τον. Τό ταξίδι του, πού 
άρχισε στις 13 ’Ιουλίου τοϋ 1969, Από 
τό κοσμοδρόμιο τοϋ Μπαίκονούρ, στα
μάτησε τή νύχτα τής 21ης ’Ιουλίου, όταν 
τό ρωσικό διαστημόπλοιο συντρίφτηκε 
στά βράχια τής Σελήνης. Οί ’Αμερικανοί 
είχαν, ήδη, Ανοίξει πρώτοι τόν δρόμο.

Τ Ο  Μ Ε Γ Α Λ Ο  Τ Α Ξ Ι Α Ι

Τό πρωί τής 16ης ’Ιουλίου τοϋ 1969, 
ήταν δπως δλα τά πρωινά πού ξημέρωναν 
στο ’Ακρωτήριο Κέννεντυ. Φαινομενικά 
δμως. Γιά τους Ανθρώπους τής ΚΑΣΑ, 
που Αποτελούσαν τόν κόσμο τοϋ Α κρω 
τηρίου Κέννεντυ καί τόν κόσμο τοϋ 
Χιούστον, ή μέρα αυτή ήταν διαφορετική 
άπ’ δλες τις άλλες. 'Ηταν ή μέρα «X»,

ή μέρα πού βάδιζε προς τό Ακίνητο ση
μείο τών δεικτών τοϋ ώρολογιοΰ πού ση
μάδευαν μέ τήν Ακίδα τοϋ δευτερολέπτου 
τήν ώρα στο 15.32'.

"Ωρα 15.32’ τής 16ης ’Ιουλίου τοϋ 
1969. Τό σχέδιο «’Απόλλων», έμπαινε 
στήν πιό τολμηρή φάση του, μέ τήν έπι- 
χείρηση «προσελήνωση». Στηριγμένο 
στις έμπειρίες πολλών χρόνων, ήταν έτοι
μο γιά τό μεγάλο Ανθρώπινο άλμα, τό 
μεγαλύτερο πού θά γνώριζε σε λίγο ή 
Ανθρωπότητα. Στον πύραυλο «Κρόνος» 
πού στήριζε στο άκρο του τό «’Απόλλων 
11», ήταν καρφωμένα τά μάτια 350.000 
έπιστημόνων καί τεχνικών, τά μάτια τών 
δημιουργών τον. Γιατί ή μεγάλη ιστορία 
τοϋ «’Απόλλων», δπως καί κάθε διαστη
μικού προγράμματος, δέν είναι τά γοη
τευτικά οχήματα καί τά όργανα, άλλά οί 
άνθρωποι, οί 350.000 άνθρωποι, πού 
έφενρίσκονν, κατασκευάζουν καί δοκι
μάζουν τά έργαλεϊα γιά τό έγχείρημα, 
πού έπανδρώνουν τούς έκπληκτικούς στα
θμούς έκτοξεύσεως, πού παρακολουθούν 
τους ήρωίκούς κοσμοναύτες στις έπικές 
πτήσεις τους καί πού τούς ξαναφέρνουν 
σώους στή Γή.

Ή  ωρα 15.32’ τής 16ης ’Ιουλίου τοϋ 
1969, ήταν ή πιό περήφανη, τολμηρή καί 
απαιτητική προσπάθεια τοϋ ανθρώπου 
στήν ιστορία τής Γής. Ή  στιγμή κατά 
την όποια ό «Κρόνος 5» θ’ άφηνε τή Γή, 
γιά νά στείλει μετά Από λίγο τό «’Απόλ
λων 11» στό Διάστημα.

«Κρόνος 5», λοιπόν καί «’Απόλλων 
11». Δυο θαυμαστά έπιτεύγματα, έτοιμα 
γιά τήν κατάκτηση τής Σελήνης. Ζύγιζαν
3.000 τόννους καί ύψος περισσότερο Από 
100 μέτρα. "Ετοιμα γιά ένα ταξίδι
800.000 χιλιομέτρων περίπου, μιά έβδο- 
μάδα καί κάτι μακρνά Από τή Γή. Στήν 
κορυφή τους, 100 μέτρα ψηλότερα Από 
τή Γή, σ’ έναν θάλαμο μέ χιλιάδες κου
μπιά καί φωτεινά καντράν, τρεις άνδρες 
περίμεναν δεμένοι σέ πολυθρόνες Από 
χάλυβα καί ινώδη γυαλί, περίμεναν ή 
Αντίστροφη μέτρηση νά φτάσει στό 
00:00:00, δηλαδή στήν ωρα 15.32’, πού 
θ’ άκούγονταν ή λέξη: «Απογείωση». 
Ή τα ν οί τρεις πρωτοπόροι τής Σελήνης: 
Ό  Ν Ε Τ Α  ΑΡΜΣΤΡΟΓΚ, ό ΜΑ ΓΚ Α  
ΚΟ ΑΛΙΝ Σ καί ό ΕΝΤΟ ΥΙΝ ΩΑΝΤΡΙΝ.

Τό ήρωϊκό τρίο ήταν οί πρώτοι 
αστροναύτες πον έκτ έλουσαν την άτιο- 
στολή «Προσελήνωση». Ό  Νέϊλ ’’Αρμ- 
ατρογκ, γεννημένος τό 1930, ήταν Αστρο
ναύτης Από τό 1962. Τόν Μάρτιο τοϋ 
1966, πετώντας έπί δέκα ώρες μέ τό 
διαστημόπλοιο «Τζέμινι» πέτυχε τήν 

■ πρώτη σύμπλεξη δυο διαστημικών οχη
μάτων έν κινήσει. Ή  «προϊστορία» του 
στον Αέρα ήταν αρκετά μεγάλη. Σέ ήλικία 
19 έτών ήταν ήδη Αεροπόρος τοϋ Ναυτι
κού καί πολέμησε στήν Κορέα. ’Αργό
τερα έγινε πιλότος — έξερεννητής. Ώ ς  
δοκιμαστής αεροπλάνων πέταξε μέ τό 
πειραματικό Αεροπλάνο—πύραυλο X —15, 
μέ ταχύτητα περισσότερη Από 6.400 
χιλιομέτρων τήν ωρα καί σέ ύψος περισ
σότερο Από 60 χιλιάδες μέτρα. Στις 16 
’Ιουλίου 1969 είχε στό ενεργητικό τον
3.500 ώρες πτήσεως Από τις όποιες οί
2.500 ήταν σέ «Τζετ». Είχε γεννηθεί 
στό χωριό Οναπακονέτα τοϋ Όχάΐο καί 
μέ τή γυναίκα τον τή Τζάνετ, είχε δυο 
γιούς. Ή τα ν ό Αριθμός ένα τής αποστο
λής, μετά τήν προσελήνωση τοϋ «’Αετού».

Ό  Μάίκλ Κόλλινς, γεννημένος τό 
1930 Από ’Αμερικανούς γονείς στή Ρώμη, 
ήταν Αστροναύτης Από τό 1963. Είχε λά

βει μέρος σέ μιά Από τις τελευταίες Απο
στολές «Τζέμινι», τόν ’Ιούλιο τον 1966 
καί είχε πείρα στούς έλιγμούς καί τις 
συζεύξεις τών διαστημικών οχημάτων. 
Βάδισε δυο φορές στό Διάστημα. Είχε 
στό ένεργητικό τον τόν τίτλο τον καλύ
τερον διαστημικού φωτογράφου μιά καί σ’ 
αυτόν οφείλονταν πολλές Από τις ώραιό- 
τερες φωτογραφίες τής Γής καί τής Σελή
νης. Στό παρελθόν ήταν πιλότος—δοκιμα
στής καί είχε στό ένεργητ ικό τον περισ
σότερες άπό 3.800 ώρες πτήσεως. Ή ταν  
ό Αριθμός ένα τής Αποστολής, μέχρι τήν 
Αποχώρηση τοϋ «’Αετού» Από τό «’Απόλ
λων 11». Δέν θά κατέβαινε στή Σελήνη, 
άλλά θά περιφέρονταν μέ τό «’Απόλλων 
11» γύρω της, γιά νά περισνλλέξει μετά 
τήν άποσελήνωση τούς Άρμστρογκ καί 
”Ωλντριν. Μέ τή γυναίκα τον, τήν Πα- 
τρίταια, έχουν δυο κόρες καί ένα γιό.

Ό  "Εντονίν "Ωλντριν γεννήθηκε κι 
αυτός τό 1930, σ ’ ένα μικρό χωριό τής 
Νέας Ίερσέης. Συνταγματάρχης τής Αερο
πορίας είχε στό ενεργητικό του 66 Απο
στολές στήν Κορέα καί 3.500 ώρες πτή
σεως. ’Αστροναύτης άπό τό 1963, πήρε 
μέρος στήν Αποστολή «Τζέμινι 10», τό 
1966, καί έκανε ρεκόρ διαστημικού «περι
πάτου», μένοντας έξω άπό τό θαλαμίσκο, 
5 1)2 ολόκληρες ώρες. Τό 1969 θεω
ρούνταν δ πιό πεπειραμένος στήν κίνηση 
σέ συνθήκες έλλείψεως βαρύτητας καί 
στον χειρισμό έπιστημονικών οργάνων 
στό Απόλυτο κενό. ’Επίσης ήταν ό πρώ
τος άνθρωπος πού φωτογράφησε μιά 
έκλειψη Ή λιου άπό τό Διάστημα. Μέ 
τή γυναίκα του Τζόουν έχουν δυό γιούς 
καί μία κόρη. Ή τα ν ό Αριθμός ένα τής 
«’Αετός», θ’ Αποκολλούνταν Από τόν 
Αποστολής άπό τή στιγμή πού ό 
«’Απόλλων 11» μέχρι πού θ’ άκουμποϋσε 
στό έδαφος τής Σελήνης.

Στή θέση του, λοιπόν, τό ήρωϊκό τρίο, 
περίμενε νά φτάσει ή Αντίστροφη μέτρηση 
στό 00:00:00. Τά δευτερόλεπτα πού 
κυλούν, δέν άργοϋν νά φωτίσουν τό καν
τράν μέ τή λέξη «Πυροδότηση» καί Αμέ
σως σχεδόν τή λέξη «’Απογείωση». Οί 
πέντε κινητήρες τοϋ πρώτον όροφον τοϋ 
«Κρόνος 5» μπαίνουν σέ λειτουργία, 
σκορπώντας γύρω τους ένα τρομακτικό 
πανδαιμόνιο. Ό  πύραυλος τυλίγεται σ ’ 
ένα σύννεφο φλογών καί καπνών καί γιά 
μιά στιγμή ταλαντεύεται. Τά πρώτα 10 
δευτερόλεπτα φαίνεται έλάχιστα σηκωμένος 
άπό τή Γή, αίωρούμενος στά 100 μέτρα. 
Οί κινητήρες τον καταβροχθίζουν 13.600 
χιλιόγραμμα καύσιμα κάθε δευτερόλεπτο, 
136 τόννους στά δέκα πρώτα δευτερόλε
πτα! Στά επόμενα δευτερόλεπτα μ ’ ένα 
φοβερό τίναγμα βυθίζεται στον ουρανό 
γιά νά φτάσει μέσα σέ δυόμισυ λεπτά 
σέ ύψος 64 χιλιομέτρων πάνω άπό τή Γή. 
Ή  ταχύτητά τον έχει ξεπεράσει τά 8.850 
χιλιόμετρα τήν ώρα καί τά καύσιμα τοϋ 
πρώτον ορόφου έχουν τελειώσει, δπως 
έχει τελειώσει καί ή Αποστολή του. "Α
δειος, αποχωρίζεται Από τόν ύπόλοιπο 
πύραυλο καί πυρακτώνεται γιά νά πέσει 
φλέγόμενος στον ’Ατλαντικό.

Κ Α Ι  Τ Ω Ρ Α  Μ Ο Ν Ο Ι

Ή  λειτουργία τού δεύτερον ορόφου 
φέρνει τό διαστημόπλοιο σέ μιά καμπύλη 
πορεία πάνω άπό τήν ’Αφρική. "Ολα πιά 
οδηγούνται άπό τό ηλεκτρονικό σύστημα 
πού διορθώνει τήν τροχιά, μέχρι πού τό
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Γ Η . . . .
Ε Δ Ω  Σ Ε Λ Η Ν Η

σκάφος φτάνει στο ϋψος 96 χιλιομέτρων 
από τη Γη. Είναι τό σημείο πού μέ ηλεκ
τρονικό σήμα άποδεσμεύεται καί ταυτό
χρονα αχρηστεύεται τό σύστημα τής 
εξόδου κινδύνου, που τίποτα πια δεν μπο
ρούσε να προσφέρει στους αστροναύτες 
σέ περίπτωση κινδύνου. ’Από δώ καί πέρα 
οι τρεις άνδρες μένουν μόνοι τους, αβοή
θητοι μέσα στο αχανές, μέ μόνη ελπίδα 
τό Θεό, μέ μόνο κουράγιο τη σκέψη οτι 
πρέπει ναναι αυτοί εκείνοι πού θά δώ
σουν στον άνθρωπο τή δυνατότητα νά σπά
σει τα όρια του. Μόνοι ,έχοντας τή συ
ναίσθηση τού κινδύνου πού τούς περιβάλλει.

Λίγο πριν την εκτόξευση, ό διευθυν
τής των πτήσεων τής Ν ΑΣΑ Κρίστοφερ 
Κράφτ, είχε δηλώσει στους δημοσιογρά
φους: «Οί πιθανότητες βλάβης είναι πολύ 
μικρές. Οί ανησυχίες μας πρέπει νά πε
ριορίζονται κανονικά στο διάστημα πού 
οί δυο αστροναύτες θά βρίσκονται στήν 
επιφάνεια τής Σελήνης. ”Αν τούς συμβή 
κάτι εκεί, δέν υπάρχει κανένας τρόπος 
νά τούς σώσουμε». Καί οί ίδιοι οί αστρο
ναύτες, λίγο πριν περάσουν στον «Κρόνο 
δ», ήταν αν ικανοί νά χαμογελάσουν. 
Μόνο ό ’Ώλντριν είχε σηκώσει λίγο τό 
χέρι τον σέ ένδειξη χαιρετισμού. Ό  Νέίλ 
”Αρμστρογκ τό μόνο πού είχε μπορέσει 
νά πει ήταν: «'Ο κόσμος μπορεί νά κα
ταλάβει οτι κάτι άσχημο υπάρχει πιθα
νότητα νά σνμβεΐ εκεί πά νω ....»  Σκλη
ρές στιγμές, πού ό ανθρώπινος νοϋς δύ
σκολα μπορεί νά τις συλλάβει. . . .

’Έχουν περάσει 8 λεπτά καί 50 δευ
τερόλεπτα, άπό τήν ώρα πού ό Κρόνος 5 τού 
«’Απόλλων 11» έχει ξεφύγει άπό τή Γή 
καί 6 δεύτερος οροφος ξεφεύγει άδειος 
στο κενό. 183 χιλιόμετρα χωρίζουν τό 
σκάφος άπό τή Γή, πού τρέχει μέ ταχύ
τητα 24.000 χιλιομέτρων τήν ωρα. ’Ακο
λουθούν, μέ ταχύτητα 28.000 χιλιομέτρων 
τήν ώρα τρεις περιστροφές γύρω άπό 
τή Γή καί ένας κατάλληλος χειρισμός τό 
οδηγεί στον «δρόμο τής Σελήνης», ένα 
στενό διάδρομο, πού τον περνάει μέ τα
χύτητα 39.260 χιλιομέτρων τήν ώρα, γιά 
νά κατευθυνθεϊ προς τό σημείο οπού θά 
βρίσκεται μετά άπό τρεις μέρες ή Σελήνη, 
άφον θά έχει διαγράψει μιά τροχιά265.000 
χιλιομέτρων.

’Έχουν περάσει 3 ώρες καί 12 λεπτά 
καί τό διαστημόπλοιο κόβεται στά δυό. 
Τό ένα μέρος, ό τρίτος οροφος τού «Κρό
νον 5» μέ τή σεληνάκατο συνεχίζουν μαζί 
τήν πορεία τους, ενώ ό «’Απόλλων 11» 
κάνει στροφή 180° μ ’ έναν ελιγμό συμ- 
πλέξεως τά δυό ανεξάρτητα, πλέον, 
οχήματα ενώνονται ρύγχος μέ ρόγχος. 
Λίγα δευτερόλεπτα άργότερα, ό τρίτος 
οροφος, έχοντας δώσει δ,τι καύσιμα είχε, 
μένει πίσω, κενός, άχρηστος. Στο διαστη
μικό μονοπάτι μένουν τώρα ή σεληνάκα
τος «’Αετός» καί τό «’Απόλλων 11». 
Είναι ή απόσταση — δριο, δπου ή γήινη 
έλξη νικιέται άπό τή σεληνιακή. Στά 112 
χιλιόμετρα άπό τή Σελήνη, τό διαστη
μόπλοιο μπαίνει σέ κυκλική τροχιά γύρω 
της καί γίνεται·έτσι δορυφόρος της. ’Ακο
λουθεί ένας λεπτομερής έλεγχος τών 
οργάνων τού σκάφους, μερικές φωτογρα
φίες τής Σελήνης, πού φαίνεται καθαρά 
μιά καί δέν υπάρχει καμιά άτμόσφαιρα

γιά νά κρύψει τά βουνά καί τούς κρατήρες 
της καί στή συνέχεια ό ”Αρμστρογκ καί ό 
"Ωλντριν σφίγγουν τό χέρι τον Μάίκλ 
Κύλλινς. ’Από δώ καί πέρα ό Κόλλινς, θά 
συνεχίσει μόνος του τό ταξίδι μέ τον 
«’Απόλλων 11», ενώ οί δύο συνάδελφοί 
τον θά μπουν στον «’Αετό» καί θά επι
χειρήσουν νά προσεληνωθουν.

Οί στιγμές πού περνούν γίνονται δλο 
καί πιο δραματικές. Ά π ό  τό Κέντρο 
’Ελέγχου τού Χιούστον ή εντολή είναι 
ρητή: Μετά τήν είσοδό τους στή
σεληνάκατο, οί δυό άατροναϋτες θά πρέπει 
νά κοιμηθούν. Χρειάζεται νά χαραλώ- 
σουν τά νεύρα τους, πριν τά δύο οχήματα 
άποκολληθοϋν καί πριν μπει ή επιχεί
ρηση στο προτελευταίο στάδιο. Μετά τον 
ύπνο οί άατροναϋτες άποκολλοϋν τήν 
σεληνάκατο άπό τό διαστημόπλοιο καί 
μετά άπό ένα τέταρτο περιστροφής, πού 
τά δυό οχήματα πετοϋααν σέ απόσταση 
50 —100 μέτρων, ό «Αετός» άρχίζει 
τήν κάθοδο, μέ τούς κινητήρες του νά 
δρουν πάντοτε άνασχετικά. 16 χιλιόμετρα 
ψηλότερα άπό τή Σελήνη, δοκιμάζουν 
τό δέος που ένιωσαν ό Στάφφορντ καί ό 
Σέρναν, οί άατροναϋτες τού «Απόλλων 
10», πού ήταν οί μόνοι πού είχαν κατεβεϊ 
μέχρι εκείνη τήν ώρα τόσο χαμηλά. Ό  
«Αετός» μέ ταχύτητα γύρω στά εκατό 
χιλιόμετρα τήν ώρα διαγράφει μιά από
σταση λίγων χιλιομέτρων σέ κυκλική 
τροχιά, στέκεται γιά λίγο μετέωρος πάνω 
στήν γκριζοκίτρινη έκταση τής Θάλασ
σας τής ’Ηρεμίας. Ή  αυτόματη πηδα
λιούχηση άντικαθίσταται άπό τή χειρο
κίνητη, μέ τόν Ώλντριν ατό πηδάλιο καί 
τον ’Αρμστρογκ νά παρακολουθεί τόν 
ηλεκτρονικό εγκέφαλο καί νά δίνει οδη
γίες. Τό Χιούστον εδώ δέν έχει κανένα 
λόγο. Οί δυό πρωτοπόροι είναι οί μόνοι
κυρίαρχοι τού σκάφους. Οί μόνοι----μετά
τό Θεό. . . .

ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΣΤΟΝ Θ Ρ Υ Α Ο .. .

Στο Χιούστον όλες οί οθόνες τηλεο
ράσεων έδειχναν τό Κέντρο ’Ελέγχου. 
Στά φωτεινά καντράν μόνο άριθμοί καί 
πολύχρωμα φωτάκια άναβόσβυναν. Τά 
πάντα σιωπούσαν. Ό  μεγάλος Φόν 
Μπράουν, μέ σκυφτό τό κεφάλι καί τά 
χέρια σταυρωμένα δάγκωνε τά χείλη. Ό  
ύλοποιητής τού προγράμματος «Α πόλ
λων» ζοϋσε τις πιο έντονες στιγμές τής 
ζωής του. Λίγο πριν, σέ συνέντευξη πού 
είχε δώσει σέ δημοσιογράφους είχε πει: 
«Είμαστε σχεδόν έτοιμοι καί ώριμοι, 
ώστε ν’ άντέξουμε στο σόκ, άν τυχόν ή 
άποστολ.ή δέν ολοκληρωθεί». Μιά φράση 
πού σκόρπισε αγωνία σ ’ ολους δσους τήν 
ακόυσαν. Λίγο άργότερα άρνήθηκε νά 
υπογράψει μιά φωτογραφία τού «Κρό
νου». Τήν ίδια στιγμή, τρεις γυναίκες, 
οί σύζυγοι τού ήρωίκοϋ «τρίο» χαμογε
λούσαν μ ’ αισιοδοξία στις κάμερες τών 
τηλεοράσεων, επαναλαμβάνοντας τή φρά
ση «θά γυρίσουν». Ή τα ν σίγουρες γιά 
κάτι πού κανείς δέν ήταν βέβαιος. « Ή  
Σελήνη είναι μιά φυσική κατάκτηση τής 
τεχνολογίας», ήταν ή φράση πού ακόυσαν 
χιλιάδες φορές άπό τά χείλη τών άντρων 
τους καί ή εμπιστοσύνη τους σ’ αυτούς 
ίσως ήταν αυτό πού χάριζε τόση σιγουριά.

Κανείς δέν μπορεί νά πει μέ σιγουριά 
τί σκέφτονταν εκείνες τις στιγμές ή 
κάθε ομάδα τών επιστημόνων καί τών 
τεχνικών τού Χιούστον, πού παρακολου

θούσαν τούς εγκέφαλους. Σ ’ όλων τά 
πρόσωπα ήταν άποτυπωμένη καθαρά 
ή άγιον ία. Τά νεύρα όλων ήταν τ  εντωμένα. 
Κάθε δευτερόλεπτο πού κυλούσε έφεονε 
ολο καί πιο κοντά τούς αστροναύτες στά 
έδαφος τής Σελήνης καί κορύφωνε όλο 
καί πιο πολύ τήν άγωνία αυτών πού είχαν 
μοχθήσει γιά τήν μεγάλη στιγμή. Δίπλα 
στον Τσάρλυ Ντιούκ, πού διηύθυνε τήν 
επιχείρηση στήν τελική της φάση, κά
θονταν άκίνητος μέ 'χλωμό πρόσωπο ό 
Πήτερ Κόνραντ, ό αρχηγός τής επόμενης 
αποστολής. Γιά λίγα δευτερόλεπτα ή 
σιωπή άπλώθηκε καί στούς θαλάμους 
τών δημοσιογράφων. "Ολοι παρακολου
θούσαν τά νούμερα πού μέ αστραπιαία 
ταχύτητα άναβόσβυναν στήν τεράστια 
οθόνη τού Κέντρου ’Ελέγχου.

Ή  φωνή τού Τσάρλυ Ντιούκ έσπασε 
τή σιωπή καί ένα — δυό δευτερόλεπτα 
άργότερα μέσα σ ’ ένα πλήθος άπό παρά
σιτα ακούστηκε μιά άλλη φωνή, αβέ
βαιη, αχνή----  τΗταν ή στιγμή πού ό
Φόν Μπράουν ξέσπασε σέ λυγμούς, ενώ 
χιλιάδες άνθρωποι αγκαλιάζονταν, έκλαι-
γαν, γελούσαν σάν τρελλοί__  Ή  φωνή
συνέχιζε ν’ άκούγεται περισσότερο καθαρή 
οσο κυλούσαν τά δευτερόλεπτα.

— Χιούστον, έδώ βάση τής ’Ηρεμίας.
Γ ή . . .  ,έδώ Σελήνη. . . .  Ό  Α ετός προσε- 
ληνώθηκε__

Ή τα ν ή φωνή τού Νέίλ Αρμστρογκ. 
Ή  πρώτη φωνή άνθρώπου πού ακούστηκε 
άπό τό Φεγγάρι. Κι αυτός, ό πρώτος 
άνθρωπος πού μίλησε άπό τόσο μακρυά, 
άκονστηκε ξανά νά επαναλαμβάνει τις 
ίδιες λέξεις. Ή  φωνή του ήταν τώρα 
ήρεμη, μαλακή, χωρίς ίχνος ταραχής. 
Κι όμως ό Τσάρλς Μπέρρν, ό προσωπι
κός γιατρός τών τριών άατροναυτών, τήν 
ίδια στιγμή μετρούσε τόν σφυγμό τού 
"Αρμστρογκ, πού είχε φτάσει στον άρι- 
θμό 156, άπό 70—9θ πού είχε πάντοτε..

— Χιούστον, έδώ βάση τής ’Ηρεμίας..
— ’Ηρεμία, απάντησε δ Τσάρλυ Ν τι

ούκ, άπαντώντας σέ κείνη τή φωνή. Η ρ ε 
μία, σέ άκοϋμε άπό τή Γή. Έδώ ολοι 
κόντεψαν νά πεθάινονν άπό άγωνία. Τώρα 
δλα είναι εντάξει. Χίλια ευχαριστώ__

Ή τα ν ή πρώτη συνομιλία ανθρώπων 
άπό τή Γή στή Σελήνη. Δευτερόλεπτα 
άργότερα ό Τσάλυ Ντιούκ έτρεχε άπό 
αίθουσα σέ αίθουσα φωνάζοντας:« Τά 
καταφέραμε! "Ω Θεέ μου! Τά καταφέ
ραμε ----».

Τή φωνή τού Α ρμστρογκ τή διαδέ
χτηκε ή φωνή τού "Ωλντριν, πού τό ίδιο 
άτάραχη περιέγραφε τό σεληνιακό τοπίο. 
Τά ρολόγια στο Χιούστον είχαν σταμα
τήσει σ ’ εκείνη τή μεγάλη στιγμή. Μαζί 
τους καί τά ρολόγια ολου τού κόσμου. . . .

Τό πρόγραμμα τής πτήσεως πρό- 
βλεπε, μετά τήν προσελήνωση, ϋπνο. Ή  
περιέργεια δμως καί ή άγωνία τών δυό 
«σεληνανθρώπων» είναι άσυγκράτητη. 
Καί ενώ στις 4.30' τό άπόγευμα ό γιατρός 
τους Τσάρλς Μπέρρυ άναγγέλλει οτι οί 
δυό άατροναϋτες θά φάνε καί θά κοιμη
θούν, μία ώρα άργότερα δηλώνει οτι οί 
δυό «πρώτοι» ζήτησαν τήν άδεια νά μήν 
κοιμηθούν καί νά βγοϋν στή Σελήνη, 
άδεια πού τούς τήν παραχώρησαν.

"Ολων τά μάτια ξανακαρφώθηκαν 
στήν οθόνη τού Κέντρου Ελέγχου. "Ολων 
τά νεύρα άρχισαν καί πάλι νά τεντώνουν. 
Ή  πιο μεγάλη στιγμή έφτανε. Ή  ώρα, 
πού ή μικρή πόρτα τής σεληνακάτου θ’ 
άνοιγε, πλησίαζε. "Ολοι θαρρούσαν πώς 
άπό στιγμή σέ στιγμή θάβλεπαν ένα 
άνθρώπινο πόδι νά αίωρείται ψάχνοντας
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νά βρει εό πρώτο σκαλοπάτι καί μετά να 
κατεβαίνει ένα—ένα τά σκαλοπάτια, γι 
νά άκονμπήαει μαλακά στο έδαφος τής 
σελήνης----

Τίποτε όμως άπ’ ολα αυτά δεν συνέ- 
βει. Οι ώρες περνούσαν άργά—αργά, με
γαλώνοντας την αγωνία. Τέλος στις 
έννιά καί κάτι τά μεγάφωνα ειδοποίησαν 
δτι σ’ ένα τέταρτο ή πόρτα τον «’Αετού» 
θ’ άνοιγε. Οι φωνές των άστροναντών 
εξακολουθούσαν ν' άκονγονται. "Ομως 
τώρα ή επιφανειακή αταραξία είχε χαθεί. 
"Ενα τρεμούλιασμα στη φωνή έδειχνε μιά 
άγωνία που μεγαλύτερη της ίσως δεν 
ένιωσε ποτέ ό άνθρωπος. Ή  ίδια άγωνία 
πλανιώνταν καί πάλι ατό Χιούστον που 
γιά μιά ακόμα φορά ξαναβυθίστήκε στή 
σιωπή. ΌΦόν Μπράονν καί πάλι στάθηκε 
μέ τό κεφάλι σκυφτό καί τά χέρια ενω
μένα σέ στάση προσευχής. Ή  συνομιλία 
τών δνό άστροναντών άκονγονταν καθαρά:

— Βάλε τό σάκκο έτσι__  είναι
καλύτερα.. .. τον έδεσες Νήλ; rΗταν ή 
φωνή τού ’Ώλντριν, μ ’ ένα χρώμα συμ
βουλευτικό, πατρικό μπορούσε νά πει 
κανείς.

Ναι, τώρα θά στερεώσω αυτό__
δυσκολεύομαι όμως----

Αυτό άφησέ το. Κατέβασε τήν κάσκα
σου__ Νήλ, ή πλάτη σου είναι γυρισμένη
στή σκαλίτσα. Κάνε λίγο μπροστά....
έλα τώρα---- ώραϊα___ τήν βρήκες.
Ξεκουράσου Ν ή λ .. . .  Τώρα είσαι έτοιμος..

Τά μάτια στο Χιούστον έχουν ανοίξει 
διάπλατα. Οι άνάσες ούτε που άκοάγο
νται. Μόνο δ κτύπος τών καρδιών ήκ.ού-
γονταν---- ”Ετσι τουλάχιστο νόμιζαν
δλοι τους__

ΕΙΜΑΙ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΤΗΣ ΣΚΑΛΑΣ

Τώρα δλ,οι ξέρουν πώς ή πόρτα τής 
σεληνακάτου είναι άνοιχτή. Τώρα δλοι 
ξέρουν δτι ό πρώτος άνθρωπος που έφτασε 
μέχρι τό Φεγγάρι, έχει έρθει σ ’ επαφή 
μέ τό περιβάλλον τον δορυφόρου τής Γής..

Τό σύστημα τής τηλοψίας δεν είχε 
αρχίσει ακόμα νά λειτουργεί. Μόνο ο! 
φωνές εξακολουθούσαν νά φτάνουν μέ τό 
ϊδ ο τρεμούλιασμα:

— Νήλ, τά καταφέρνεις πολύ καλά.
Γύρνα λίγο   "Ελα άριστερά__  Είσαι
στην πλατφόρμα---- Τό δεξί σου πόδι
λίγο πιο αριστερά----  λίγο δεξιά__
εντάξει__

Τά λόγια τώρα κανείς δέν τ ’ ακούει. 
Οί οθόνες τής τηλεοράσεως έχουν φωτι
στεί . Τά μάτια στο Χιούστον, αλλά καί 
σ' ολόκληρο τον κόσμο, έχουν γεμίσει 
δάκρυα, δάκρυα που εμποδίζουν τά μάτια 
νά δουν ένα άνθρώπινο πόδι, τό πόδι τού 
Νέϊλ Αρμστρογκ, νά αίωρεϊται, ψάχνον
τας νά βρει τό επόμενο σκαλοπάτι__
Αχνά φαίνονταν καί τό κάτω μέρος τής 

σελ.ηνακάτου, ενώ ο ορίζοντας τής Σελή
νης ήταν ένα θαμπό γκρίζο χρώμα πού 
ο).ο πήγαινε νά ξεφύγει κι δλο άπλ.ώνο- 
νταν__

Οι φωνές άπό τό Χιούστον έσχισαν 
τη σ ιω πή .... «Μάν (άνθρωπε), Μάν, 
εχονμε τήν εικόνα σου, σέ βλέπουμε νά 
κατεβαίνεις..... ».

Οκτώ σκαλιά, οκτώ κορυφώματα 
αγωνίας. ’Αργά — άργά τά κατέβηκε ό 
Ανθρωπος πριν άκουμπίσει μαλ.ακά ή 

άποττα του στή σκόνη τής Σελήνης....
Ενα μικρό πηδηματάκι έφτασε γιά 

να γίνει αυτό πού ονειρεύτηκε δλη ή 
ανθρωπότητα, να γίνουν πραγματικότητα

οί μόχθοι χιλάδων ανθρώπων__  Λίγο
πριν, δλοι ήταν κυριευμένοι άπό άνάμικτα 
αισθήματα αισιοδοξίας καί άγωνίας. Τώρα 
ολοι είναι σίγουροι πώς ή μεγάλη Νίκη 
έχει ήδη γραφτεί γιά τον άνθρωπο__

— Είμαι ατά πόδια τής σκάλας__
'Η  φωνή τού Νέϊλ "Αρμστρογκ, κόβεται 
άπό ένα λυγμό. Οί μπόττες τον άκον- 
μπούν στο έδαφος τής Σελήνης. Μεγάλη 
στιγμή, συγκλονιστική. Μιά μαρτυρία 
τής πασίγνωστης ’Ιταλίδας δημοσιογρά
φου Όριάνα Φαλλάτσι, πού παρακολου
θούσε άπό τό Χιούστον τήν μεγάλη περι
πέτεια τής Σελήνης, μάς λέει πώς κάποιος 
ξένος δημοσιογράφος, τό μόνο πού έλεγε 
εκείνη τή στιγμή ήταν: «’Εδώ χρειάζεται 
ένας "Ομηρος». Πραγματικά χρειάζονταν 
ένας "Ομηρος.. ..

— Είμαι ατά πόδια τής σκάλας__
Ή  πρώτη φράση που ακούστηκε στήν 
επιφάνεια τής Σελήνης. Λέξεις απλές, 
πού κλείναν μέσα τους δ,τι τό πιο συγκλο
νιστικό υπήρξε γιά τον άνθρωπο. τΗταν 
στις 21.24' τής 21ης ’Ιουλίου τον 1969.

Τά πρώτα βήματα ήταν άβέβαια. 
Μετά δ "Αρμστρογκ φάνηκε πώς άρχισε 

νά τρέχει.
'Η  φωνή τον ακούστηκε πάλι: « Α ντί

θετα άπ’ δ,τι περιμέναμε δέν αντιμετωπί
ζουμε καμμιά δυσκολία στήν κίνηση».

Μετά τά πρώτα δοκιμαστικά βήματα, 
γυρίζει προς τήν σεληνάκατο. Είναι ή  
ώρα γιά νά βγει στή Σελήνη καί ό δεύ
τερος αστροναύτης. Ό  λευκός ογκος τής 
στολής τού "Ωλντριν φαίνεται νά κατε
βαίνει άργά—αργά τή σκάλα. Τώρα.καθο- 
δηγητής είναι ό "Αρμστρογκ. Αέν θά 
περάσει πολύ ώρα, δταν οί δυο φίλοι θά 
φανούν δίπλα—δίπλα Ίττό έδαφος τής 
Σελήνης. Μετά τις πρώτες φωτογραφίες, 
βγάζουν τή σημαία καί προσπαθούν νά 
τή στήσουν στο έδαφος τής Σελήνης. 
Μιά σημαία πού χάνεται ατά στενά εθνικά 
της πλαίσια καί γίνεται πανανθρώπινο 
σύμβολο μιας ειρηνικής κατάκτησης. Σύμ
βολο πού θά θυμίζει στους νεκρούς αιώνες 
τής Σελήνης μιά άλλη φράση τού Νέϊλ 
“Αρμστρογκ: «"Ενα μικρό βήμα γιά τον 
άνθρωπο, αλλά ένα τεράστιο βήμα γιά 
τήν ανθρωπότητα». "Ενα μικρό βήμα 
τού ανθρώπου, πού αφήνει τά ίχνη τον 
στο χώμα τού πολυτραγουδισμένον Φεγγα
ριού.

Τις πρώτες «αναγνωριστικές βόλτες» 
στή Σελήνη, τις ακολουθεί ή περιγραφή 
τού σεληνιακού τοπίου. Οί φωνές εξακο
λουθούν νά έρχονται ταραγμένες στή Γή, 
δπως τό ίδιο ταραγμένες φτάνουν στή 
Σελήνη οί φωνές τών άνθρώπων τού 
Χιούστον:

ΧΙΟ ΥΣΤΟ Ν : Βλέπουμε τή σκιά τής 
σεληνάκατοί!.

ΑΡΜΣΤΡΟΓΚ: Ωραία. Ό  λοφίσκος 
πού βλέπετε πέρα άπό τή σκιά τής σελη
νακάτου άποτελ.είται άπό δυο έπιμήκεις 
κρατήρες. "Ισως νά πάμε νά εργαστούμε 
εκεί κάτω. "Εχονμε γεμίσει τον τόπο μέ 
τις πατημασιές μας__

ΕΝΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ Α Κ Ρ Υ Ζ Ε Ι. . .

Η ωρα είναι 22.46’ καί οί περιγραφές 
από τή Σελήνη συνεχίζονται. Τώρα δλοι 
έχουν ξαναβρεΐ τή ψυχραιμία τους. Ό  
"Αρμστρογκ φαίνεται περισσότερο ομι
λητικός: «"Ωπ! ώπ! πηδώ σάν καγκουρώ, 
άλλά μοϋ φαίνεται πώς δέν προχωρώ 
μακρύ τέρα άπ’ δσο δταν περπατώ κανο
νικά, βάζοντας τό ένα πόδι μπροστά

απο το άλλο. Είναι δύσκολο νά σάς έξη~ 
γήσω πώς, είναι τό περπάτημα εδώ πά
νω. Πιστεύω πως πολλοί θά κουράζονταν 
άν έκαναν περισσότερο άπό εκατό βή
ματα . . . . . .

Τον μονόλογο τον κόβει ή φωνή άπό 
τή Γή. Κανείς δέν ξέρει ποιές είναι οί 
επόμενες έντολές πού θά δώσει. Κανείς 
δέν ξερει πως σέ λίγα δευτερόλεπτα ή 
ανθρωπότητα θ’ ακούσει μερικές ακόμα 
κοσμοϊστορικές φράσεις: ΧΙΟΥΣΤΟΝ: 
Βάση τής ’Ηρεμίας, σάς μιλά τό Χιού
στον. Κάντε μας τή χάρη νά σταθήτε 
και̂  οι δυο σας γιά ένα λεπτό μπροστά 
στην τ  ηλεκάμαρα. Ό  Πρόεδρος τών 
Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκεται στο 

γραφείο τον καί θέλει νά σάς πει δυο 
λόγια.

ΑΡΜΣΤΡΟΓΚ: Αυτό μάς τιμά.
ΧΙΟ ΥΣΤΟ Ν: Κύριε Πρόεδρε, σάς 

δώσαμε γραμμή.
'Ο "Αρμστρογκ καί ό "Ωλντριν σέ 

στάση προσοχής χαιρετούν. Στήν οθόνη, 
δίπλα τους, προβάλλει τό πρόσωπο τού 
Προέδρου Νίξον. Οί δνό άντρες που 
στέκονται στήν γκρίζα έπιφάνεια τής 
τής Σελήνης, σηκώνουν άργά τό χέρι καί 
χαιρετούν στρατιωτικά. Ό  κόσμος τον 
Χιούστον δακρύζει. Ή  άνθρωπότητα 
συγκλονίζεται γιά μιά ακόμα φορά, δταν 
οι τηλ,εοράσεις μεταφέρουν στά πέρατα 
τής Γής, τήν σταθερή φωνή τού Προέδρου 
Νίξον: «Νήλ καί Μπάζ, σάς μιλώ άπό τό 
τηλέφωνο, άπό τήν ’Ωοειδή Αίθουσα τον 
Λευκού Οίκον. Αυτό είναι σίγουρα τό 
πιο ιστορικό τηλεφώνημα πού έγινε ποτέ. 
Αέν μπορώ νά σάς περιγράφω πόσο υπε
ρήφανοι είμαστε δλοι μας γιά όσα κάνατε. 
Γιά κάθε ’Αμερικανό, αυτή θά είναι ή 
λαμπρότερη μέρα τής ζωής τον, όπως 
καί γιά τούς ανθρώπους δλον τού κόσμον, 
είμαι βέβαιος, γιά δλονς δσονς συμμερί
ζονται μέ τούς ’Αμερικανούς τήν σημασία 
πού έχει ή ήρωϊκή πράξη σας. Χάρη σέ 
δσα κάνατε σείς, οί ουρανοί έγιναν τμήμα 
τού κόσμον τού άνθρώπου. Καί άπό τήν 
στιγμή πού μπορείτε νά μάς μιλάτε άπό 
τή Θάλασσα τής ’Ηρεμίας, εμείς παίρνου
με θάρρος, γιά νά διπλασιάσουμε τις 
προσπάθειες μας γιά νά φέρουμε τήν ειρή
νη καί τήν ηρεμία στή Γή. Σ ’ αυτή τή 
στιγμή ανεκτίμητης άξίας γιά ολόκληρη 
τήν ιστορία τον άνθρώπου, δλοι οί λαοί 
τής Γής είναι στ άλήθεια ενωμένοι. Τους 
ενώνει ή υπερηφάνεια τους γιά δ, τι έπιτελέ- 
σατε καί τούς ένώνει ακόμα ή κοινή προ
σευχή νά γυρίσετε σώοι καί αβλαβείς 
άνάμεσά μας».

Τήν φωνή τού Νίξον τήν διαδέχεται ή 
φωνή τού "Αρμστρογκ. Σπασμένη άπό 
έναν λυγμό μεταφέρει τή συγκίνηση πού νιώ
θουν οί δυο πρωτοπόροι στή γή. Τήν ίδια 
στιγμή ό γιατρός Μπέρρυ ,ανακοινώνει 
δτι οί σφυγμοί τής καρδιάς τον έφτασαν 
πάλι στους 150.

Α Ρ Μ Σ Τ Ρ Ο Γ Κ : Σάς ευχαριστούμε,
κύριε Πρόεδρε. Είναι καί γιά μάς τιμή 
καί προνόμιο ν’ αντιπροσωπεύουμε εδώ 
δχι μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες, άλλα 
δλους τούς ανθρώπους καλής θελήσεως, 
πού βλέπουν τό μέλλον μέ ενδιαφέρον καί 
περιέργεια. Είναι τιμή γιά τό δτι μάς δόθη
κε ή δυνατότητα νά βρισκόμαστε εδώ 
σήμερα».

Τά λ.όγια καλύφθηκαν άπό τά χειροκρο
τήματα τών άνθρώπων τού Χιούστον, 
πού λίγο άργότερα, στις 22.15’ παρακο
λουθούσαν μιά άπό τις πιο ενδιαφέρουσες 
συνομιλίες τών δνό αστροναυτών' τον 
"Αρμστρογκ πού κείνη τή στιγμή σνλ-
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ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΑΑΛΑ ΕΝΑ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΑΛΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ

λέγει σεληνιακές πέτρες και τον Ώλντριν, 
που φωτογραφίζει μέ μια μηχανή 
«Χάσσελμπλαντ »:
ΑΡΜΣΤΡΟΓΚ: Καθώς μετακινούμαι από 
τό φώς τον ήλιον στη σκιά, παρατηρώ δτι 
ακριβώς την ώρα πού κινούμαι, ή σελη
νάκατος φαίνεται νά έχει μεγαλύτερη αν
τανάκλαση τον φωτός. Ή  λάμψη αντή, 
μαζί μέ την αντανάκλαση τον προσώπον 
μον πάνω ατό γναλ.ι ατό εσωτερικό τον 
κράνονς μον μειώνονν την ορατότητα. 
Πρέπει νά κάνω κάποια προσπάθεια για 
νά δώ καθαρά.

ΩΛΝΤΡΙΝ: Ναι, πραγματικά, ή ορα
τότητα δέν είναι μεγάλ.η... 
ΑΡΜΣΤΡΟΓΚ: Πρόσεχε, Μπάζ. Σή
κωσε τό δεξιό σον πόδι, γιατί θά σκοντα- 
ψεις.
ΩΛΝΤΡΙΝ: Σ ’ ευχαριστώ, φίλε. Τό
μπλέ χρώμα τον παπουτσιού μον έχει 
εξαφανιστεί κάτω άπό τή σκόνη. "Ολο τό 
άκρο τοϋ ποδιού μον φαίνεται σκεπασμένο 
άπό λεπτότατα μόρια. Πώς τά πας με τις 
πέτρες σον;
■ΑΡΜΣΤΡΟΓΚ: Τελείωσα...Αυτές οι πέ
τρες μοιάζονν μέ βασάλ.τη. Περιέχονν

ίσως ένα τοίς εκατό λευκά ορυκτά καί 
λευκούς κρυστάλλους. Πρόσεξα δτι με
ρικοί κρατήρες πρέπει νά δημιονργήθη- 
καν άπό προσπτώσεις...

Κ Α Λ Η  Α Ν Τ Α Μ Ω Σ Η

01 ώρες καί τά 27 λεπτά πού θά 
«φιλοξενούνταν» ό «’Αετός» στή Σε
λήνη, πλησίαζαν τό τέλος τους. 'Η  ώρα 
πού ζύγωνε δώδεκα τό μεσημέρι τής Δευ-
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τέρας 21 'Ιουλίου, έφερνε όλο καί mo 
χοντά τήν επιστροφή τών ηρώων, που 
είχαν περάσει ζωντανοί στον θρύλο. Σε 
μια ώρα περίπου, στις 12.55' έπρεπε 
οΐ κινητήρες τού «’Αετού» να τού δώ
σουν «φτερά» γιά νά σηκωθεί ψηλά, τόσο 
ψηλά, όσο θά χρειάζονταν γιά την πρα
γματοποίηση τού ραντεβού του με τον 
«’Απόλλων 11».

Ό  Μάίκ Κόλλινς, θαταν ο πρώτος 
που θά καλωσόριζε τους δυο «σεληνάν- 
θρωπονς». Γιά ένα σχεδόν εικοσιτετράω
ρο ήταν δ πιο μοναχικός άνθρωπος τού 
κόσμον. Μόνος περιστρέφονταν με τον 
«’Απόλλων 11» γύρω από τη Σελήνη, πε- 
ριμένοντας την επιστροφή τους. Στην 
εικόνα στη πρώτη συμπεριφορά τον, οι 
άνθρωποι τού Χιούστον τον άκονσαν να 
λέει: «’Αρχίζω νά συμπαθώ τό μαγνητό
φωνό μου, σάν νά ήταν άνθρωπος, γιατί 
είναι τό μόνο πού με ακούει όταν είμαι 
άπό την άλλη πλευρά τής Σελήνης. Μόνον 
ό Ά δά μ  στάθηκε τόσο μόνος όσο εγώ. 
Μά εκείνος βρίσκονταν στον επίγειο 
Παράδεισο!

Ή  ώρα κυλούσε γρήγορα τώρα. Ό  
"Αρμστρογκ συνέχιζε τις περιγραφές. Τό 
Κέντρο τον ειδοποίησε νά μην κουράζεται, 
μιά καί σε λίγο θά τούς τά επαναλάμβανε 
στη Γή. ’Εκείνος άρνήθηκε. ’Ήθελε νά 
άνακειγαλαιώσει. Σάν τους ανθρώπους 
που νιώθουν ότι μιλούν γιά τελευταία φο
ρά. Μιλούσε άραγε γιά τελευταία φορά; 
"Ολοι ήξεραν τον κίνδυνο νά μην άποσε- 
ληνωθεϊ ό «’Αετός». ”Ολοι προσεύχονταν 
γιά τό αντίθετο. Μά αν. . .  ■

Σ ’ αυτή την περίπτωση δεν υπήρχε 
ούτε μιά ελπίδα γιά ζωή. "Ολα θά τε
λείωναν εκεί, στο ακίνητο σεληνιακό 
τοπίο. "Ενας άργός — αργός θάνατος θά 
ήταν ό επίλογος τού πιο τολμηρού εγχει
ρήματος. Βέβαια άρκοϋσε νά άνοιγαν, 
οί δυο αστροναύτες, τό φερμουάρ τών 
στολών τους γιά νά τελειώναν όλα γρή
γορα. Μά όλοι αυτό τό είχαν άποκλείσει. 
Θά προσπαθούσαν νά σωθούν----

Λίγη ώρα πριν την εκτόξευση τού 
διαστημοπλοίου γιά τη Σελήνη, ό διάση
μος δημοσιογράφος Ριτσόττι Λατσέρο 
προκάλεσε τον γιατρό τών αστροναυτών 
δρ. Ταάρλς Μπέρρυ, νά μιλήσει γιά τό 
ενδεχόμενο τής ατυχίας:

«"Αν ό κινητήρας πού θά τούς άποσε- 
ληνώσει δεν λειτουργήσει κανονικά;».

«Οί άστροναϋτες ξέρουν πάρα πολύ 
καλά ότι όντως υπάρχει ένα τέτοιο 
τρομακτικό ενδεχόμενο. Γνωρίζουν ότι 
κατά τη διάρκεια τής πτήσεως μπορεί 
νά έρθει κάποια στιγμή πού θά βρεθούν 
αντιμέτωποι μέ τό πεπρωμένο, μιά στι
γμή  πού θά ήταν αδύνατο νά βοηθηθούν».

«Σύμφωνοι. Μά ας εξετάσουμε ένα 
ιστορικά προηγούμενο. Τά γερμανικά 
"Ες—"Ες είχαν προμελετήσει τί θά έκα
ναν σέ περίπτωση αιχμαλωσίας: αντί νά 
πέσουν ζωντανοί στά χέρια τού εχθρού, 
δάγκωναν μιά μικρή αμπονλλα μέ κυανι- 
οϋχο κάλι. Σκεφτήκατε ποτέ δόκτωρ 
Μπέρρυ κάτι παρόμοιο;».

«"Οχι, Ό  "Αρμστρογκ, ό "Ωλντριν 
καί ό Κόλλινς δέν θά χρησιμοποιήσουν κα
νένα φιαλίδιο, αμπουλλα ή χάπι μέ τέτοιο 
σκοπό. Μίλησα μέ τό πλήρωμα πού 
θά πάει στή Σελήνη καί γ ι’ αυτό τό πρό
βλημα. Καί οί τρεις μου απάντησαν κα
θαρά καί ξάστερα, ότι δέν επιθυμούν νά 
κάνουν χρήση όποιουδήποτε μέσον γιά 
νά συντομεύσουν τή ζωή τους σέ περίπτω
ση ατυχήματος. Οί άστροναϋτες θέλουν

νά συνεχίσουν καί νά διεκπεραιώσουν τό 
έργο τους μέχρι τού σημείου πού θά τούς 
είναι δυνατόν. Κατά τά λοιπά, δέν σταμα
τούν στή σκέψη ότι θά μπορούσε νά συμβεϊ 
κάτι κακό. "Αλλωστε υπάρχει ακόμα 
ένας λόγος: "Ενα χάπι ή ένα φιαλίδιο 
αυτοκτονίας θά τούς στερούσε πολλή 
άπό τή δύναμη τής θελήσεως, στην οποία 
καί βασίζεται ή αποστολή».

12.55', 21-7-1969 καί ή Σελήνη γνω
ρίζει τή βία τού ανέμου. Δέν είναι όμως 
ό άνεμος τής γής, άλλά οί φλόγες καί 
καπνοί πού βγαίνουν άπό τις τουρπίνες 
τού «’Αετού». Ό  «’Αετός», άφήνοντας 
γιά πάντα στή Σελήνη, τά πόδια του καί 
όλο τό σύστημα τής βάσης του, μέ ενσω
ματωμένη τήν πλάκα όπου ήταν χαρα
γμένο τό: «"Ανθρωποι άπό τον πλανήτη 
Γή, πάτησαν εδώ γιά πρώτη φορά στο 
έδαφος τής Σελήνης. ’Ιούλιος 1969 μ.Χ. 
Ή λθαν έν ειρήνη έκ μέρους όλης τής αν
θρωπότητας», άνυψώνεται. Λίγο μετά 
θά συνδεθεί μέ τον «’Απόλλων 11». Ή  
επιστροφή θά είναι τό τέλος ενός μεγάλου 
ταξιδιού τού ανθρώπου μακρυά άπό τή 
Γή του καί ή αρχή τής έποποιίας τού 
Διαστήματος, καθώς καί χιλιάδων ερευ
νών πού θά στηριχθούν τόσο στις φωτο
γραφίες, όσο καί στά δείγματα τού σελη
νιακού εδάφους, τις πέτρες καί τή σκόνη 
τής Σελήνης, τις πιο ακριβοπληρωμένες 
πέτρες τού κόσμου__

195 ώρες μακρυά άπό τή Γή. Τό τα
ξίδι τελειώνει ατά νερά τού Ειρηνικού.

"Ενα έλικόπτερο θά περισυλλέξει τούς 
τρεις ήρωες άπό τή θάλασσα καί κλει
σμένους σάν τά πουλιά στο κλουβί τής 
καραντίνας τους, θά τούς μεταφέρει στο 
αεροπλανοφόρο «Χόρνετ». Οί τιμές θάναι 
μεγάλες, χωρίς ίχνος άγωνίας, πέρα άπό 
τήν ιατρική παρακολούθηση.

Ή  άγων ία μεταφέρεται στο Διαστη
μικό Κέντρο τού Χιούστον, στον πρώτο 
όροφο τον κτιρίου 37, στο «’Εργαστήριο 
Υποδοχής άπό τή Σελήνη όπου δυο 
χέρια ανθρώπινα, καλυμμένα μέ διπλά 
καουτσουκένια γάντια, άνοιγαν σέ άπόλυ- 
το κενό ένα κιβώτιο. "Ηταν τά χέρια τού 
Τζάκ Ούώρρεν τεχνικού τής ΧΑΣΑ, καί 
ήταν τό κιβώτιο μέ τά σεληνιακά πετρώ
ματα. Ή  ώρα ήταν 3.49’ τό απόγευμα 
τής 26 ’Ιουλίου 1969, μέρα πού γιά 
πρώτη φορά ή επιστήμη έρχεται άντιμέ- 
τωπη μέ τή «ζωντανή» Σελήνη__

ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Δέκα χρόνια άπό τήν μεγάλη επο
ποιία τής Σελήνης καί ό άνθρωπος ετοιμά
ζεται γιά νέα άλματα. Ποιά όμως ήταν 
τά επιτεύγματα εκείνης τής προσπάθειας; 
Σέ τί ωφελήθηκε ό άνθρωπος; Ρωτήσαμε 
τον κ. Αημ. Κωτσάκη, 'Ομότιμο Καθη
γητή τής ’Αστρονομίας τού Πανεπιστη
μίου ’Αθηνών γιά όλα αυτά, ζητώντας μιά 
υπεύθυνη άπάντηση άπό τούς πλέον ει
δικούς.

—"Ησαν πολλά τά επιτεύγματα τών 
προσπαθειών γιά τήν εξερεύνηση τής Σε
λήνης, μας λέει ο Καθηγητής κ. Δημ. 
Κωτσάκης. Τά κνριώτερα είναι : α) "Οσο 
κι αν οί άστρονόμοι παρατηρούσαν τή 
Σελήνη μέ τά γήινα τηλεσκόπια καί γνώ
ριζαν τήν επιφάνειά της, υπήρχε τό ερώ
τημα μήπως βρουν κάτι εντελώς τό δια
φορετικό, πατώντας στήν επιφάνειά της. 
"Ομως, βασικά, βρήκαν άρκετά, όπως τά 
περίμεναν. Αυτό ήταν καί είναι ένα πρα
κτικό καί θεωρητικό επίτευγμα, πού άπο-

δεικνύει ότι μπορούμε καί άπό τή Γή μας 
νά κάνουμε άστ ρονομικές παρατηρήσεις, 
β) ’Από τά πετρώματα καί τό χώμα πού 
έφεραν εδώ οί ’Αμερικανοί άστροναϋτες 
καί τά αυτόματα μηχανήματα τών Σοβιε
τικών, οί επιστήμονες είδαν ότι είναι τά 
ίδια μέ τής Γής μας. Δέν βρέθηκε κανένα 
νέο χημικό στοιχείο, γ )  ’Επιβεβαίωσαν 
τή γνώμη ότι ζωή δέν υπάρχει στο δορυ
φόρο μας, γιατί οί συνθήκες είναι δυσμε
νείς γ ι’ αυτή. Δέν υπάρχει ακόμα, νερό, 
πού είναι βασικό στοιχείο γιά τήν παρου
σία τής ζωής. Διαπίστωσαν ότι καί στά 
περασμένα χρόνια τής ζωής τής Σελήνης 
δέν υπήρχε νερό. Αύτό τό γεγονός μάς 
κάνει νά συμπεράνουμε πώς ούτε στο 
παρελθόν δ δορυφόρος μας είχε ζωή.

— Μιά ερώτηση στο σημείο αυτό: 
Γιατί έγινε αυτό μέ τή Σελήνη, νά μήν 
έχει νερό;

—Ή  μάζα τής άρχικής Σελήνης ήταν 
μικρότερη άπό τήν τού πλανήτη μας καί 
ξεκίνησε κατά τή διαμόρφωσή της μέ 
διαφορετική πορεία. "Ετσι παρουσιάζει 
τή σημερινή κατάσταση.

—'Υπάρχουν άλλα επιτεύγματα ;
— Βεβαίως. Ή  ήλικία τών πετρω

μάτων τής Σελήνης είναι άπό 3 ώς 4,7 
δισεκατομμύρια έτη. "Οση περίπου καί 
τής Γής μας. Συμπέρασμα: Δημιουργή- 
θηκαν ή διαμορφώθηκαν ταυτόχρονα, 
δηλαδή τήν Ιδια περίοδο. ’Επίσης, άπό 
τις διαπιστώσεις αυτές βγήκε τό συμπέ
ρασμα πού διατύπωσαν οί αστρονόμοι, 
ότι ή Γή καί ή Σελήνη έγιναν στήν ίδια 
περιοχή τού αρχικού νεφελώματος, άπό τό 
όποιο προήλθαν ό "Ηλιος καί όλοι οί 
πλανήτες καί δορυφόροι τους. Δηλαδή, 
έγιναν ταυτόχρονα άλλά άνεξάρτητα με
ταξύ τους, μέ τή συγκέντρωση γύρω άπό 
δύο πρωταρχικούς πυρήνες μικρότερων 
σωμάτων. Σχηματίστηκε δηλαδή ένας 
διπλούς πλανήτης, πού αργότερα δ ένας 
έγινε δορυφόρος τού άλλου.

— Μιά γενικώτερη ερώτηση. Μιλάμε 
γιά κατάκτηση τού Διαστήματος. "Ολα 
αυτά είναι πραγματικά κατάκτηση τού 
Διαστήματος;

—Ή  αυτοπρόσωπη παρουσία τού 
ανθρώπου στή Σελήνη δέν σημαίνει καί μέ 
άκρίβεια «κατάκτηση» τού Διαστήματος 
ή τού Σύμπαντος. Γιατί; "Αν υπολογίσου με 
ότι ή απόσταση Γής — Σελήνης είναι 
μόνο 384.000 χιλιόμετρα — πού τό φώς 
τή διατρέχει σ ’ ένα δευτερόλεπτο καί 
κάτι — ή άπόσταση τών γαλαξιών μέχρι 
τά «άκρα» του Διαστήματος, πού βρί
σκονται σέ τέτοια άπόσταση, ώστε τό 
φώς τους νά χρειάζεται τουλάχιστο 20 
δισεκατομμύρια χρόνια γιά νά έλθει σ’ 
εμάς, μάς κάνει νά προσγειωνόμαστε 
ώστε νά λέμε ότι τό πήδημα στο Φεγγάρι 
είναι ένα «μικρό βήμα», πού πραγματο
ποίησε δ άνθρωπος στή γειτονική του 
περιοχή! . . . .  Καί τά πέτυχε όλα αυτά 
χάρις στή δύναμη τού πνεύματος καί τήν 
έφεση γιά τή γνώση πού προικίστηκε άπό 
τό Θεό__

Κάπου εδώ τελειώνει τό άφιέρωμα 
γιά τήν ΙΟετία άπό τήν κατάκτηση τής 
Σελήνης. Σ ’ ένα κείμενο γραμμένο γιά 
νά χωρέσει στον περιορισμένο χώρο ενός 
περιοδικού, είναι φυσικό πολλά νά μήν 
γραφτούν. Μιά άλλη φορά όμως, άς ελ
πίσουμε γρήγορα, θά δοθεί ή ευκαιρία 
γιά μιά άκόμα παρουσίαση τής μεγάλης 
αυτής περιπέτειας τού άνθρώπου, απ’ 
άλλη όμως σκοπιά__
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Τό ιερό νησί τής 'Αποκάλυψης

Τοϋ κ.
Χ ρ ή σ τ ο υ  Μ ο υ σ τ ά κ α  
Δ)ντοΰ Γυμνασίου Βραγκιανών 
Καρδίτσης.

ΠΟΛΛΑ παίρνει ό άνεμος. Σχε
δόν τά πάντα παρασύρει στο διάβα 
του ό βοριάς. "Ενα δμως τής γης οί 
άέρηδες δεν μπορούν να παρασύρουν 
και να άλλοιώσουν: Την ψυχή, τή 
θύμηση, τό άνθρώπινο «είναι». Γιατί 
τοΰτα στέκονται πάνω άπό τήν υλη 
καί πάνω κι άπ’ αύτόν τον χρόνο, 
«τον άδυσώπητο εχθρό πάσης μνή

μης καί έ'ργου», όπως λέει χαρακτη
ριστικά καί ό Κάλβος.

Ταραγμένη ή θάλασσα. Καί στην 
ταραχή της άπάνω λησμονάει τον 
εαυτό της. Ξεχνάει τον όμορφο κόσμο 
της, πού τόσο τραγουδιέται άπ’ τής 
άθανασίας τά πνεύματα μά καί τούς 
κοινούς θνητούς. Σήμερα απειλεί τήν 
ευταξία τής άκρογιαλιάς. Αύριο γκρε
μίζει συθέμελα τό μουράγιο. Μεθαύ
ριο... Μεθαύριο..έρχεται στον έαυτό 
της καί θρηνεί την καταστροφή... 
Μάς ξελογιάζει ή ομορφιά της. Μάς 
άναπτερώνει ή δύναμη τής μαγείας 
της. Μάς εμπνέει τό χρώμα της. 
Μάς συγκρατεΐ δμως καί ό φόβος

τής παραφροσύνης της. Καί γ ι’ αυτό 
τήν άγαπάμε. Τή λατρεύουμε, θά 
έλεγα, καλύτερα. Είναι ή ζωή μας. 
Ή  ζωή τής ζωής μας καί ό πλούτος 
της. Είναι ή λαχτάρα τής λησμονιάς 
των συμβατικοτήτων πού μάς κρα
τούν δεμένους μέ τό χαλινάρι των 
έργων τής ευημερίας. Τοϋ τσιμέντου 
καί τής μηχανής.

Στή θάλασσα, σέ μιά ερημική 
ακρογιαλιά, ό καθένας βρίσκει τον 
καιρό νά μιλήσει μέ τον έαυτό του. 
Νά ζωγραφίσει στά καθάρια νερά 
της τήν εικόνα τής ψυχής του. Νά 
τρυγήσει τό περιβόλι τής θύμησης. 
Ναι. Νά ούσιώσει σέ περιεχόμενο τό 
«είναι» του. Νά διώξει τή μαυρίλα 
πού σκεπάζει τον μέσα κόσμο του 
καί νά τον γεμίσει μέ τό καταγάλανο 
τ  ούρανοϋ μά καί τό δικό της μεγα
λείο.

Στήν Πάτμο, τ’ δμορφο νησί μας, 
ή θάλασσα δέν σέ μαγεύει άπλώς, 
άλλά καί σέ πλανεύει. Τό αισθάνεσαι 
αυτό τό μεγαλείο της άπό τήν πρώτη 
στιγμή πού θά πατήσεις τό πόδι σου 
έκεΐ. Μά νά είναι ή θάλασσα μόνον 
πού σέ δένει μαζί του συναισθημα
τικά; "Οχι βέβαια. ’Αλλά ολόκληρο 
τό Νησί μέ τήν άρχιτεκτονική του, 
τή βαθιά του πίστη στο Θεολόγο τής 
’Αγάπης καί τον "Οσιό του Χριστό
δουλο, κτίτορα τοϋ άγέραστου Μο
ναστηριού του. Τούτοι οί Νησιώτες
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μας μέ τήν αφειδώλευτη προσωπική 
τους άρετή φαντάζουν έτσι σά νάχουν 
μιά δύναμη πάνω τους πού όχι μό
νον χαριτώνει τις κινήσεις καί τήν 
οψη τους, μά καί άνασταίνει άπο ένα 
βαθύ λήθαργο τον όποιοδήποτε επι
σκέπτη τους. Είναι, φαίνεται, καί 
τούτο μιά «άπορροή» απ’ τό καθη
μερινό τους βίωμα , πού καί τούτο 
μέ τή σειρά του δεν είναι τίποτα 
περισσότερο ή λιγότερο άπο μιά 
ζωντανή έγρήγορση μπροστά στο 
θάνατο, πού άθελά του νικιέται απ’ 
τή χαρά τής φύσης καί τήν προσδο
κία της άνθρούπινης ψυχής.

Καί ύστερα, όταν ζυγώσει το κα
λοκαιράκι, νοιώθεις τή φυσική ζε
στασιά πού σοΰ προσφέρει, λοιώνον- 
τας μέσα σου κάθε πάθος πού σέ 
κρατάει δεμένο σ’ ενα κόσμο σκοτει
νό, άπόμακρο, ψεύτικο. Πού νά πρω- 
τοπάει κανείς νά ζήσει αυτή τή 
θαλασσινή μυσταγωγία.. Στοΰ Γροί- 
κου πού ή πνοή τής φύσης συγχρω
τίζεται μέ τή δύναμη τής άνθρώ- 
πινης προόδου; Στο Χοχλακά μέ 
τή μυροβόλο του αύρα; Στο Φαληρά- 
κι μέ τον τουριστόκοσμο; Στά 
Λοκάκια μέ τήν ήμερη άκρογιαλιά καί 
τις ποικιλίες τά σταφύλια άπ’ το 
κοντινό κτήμα τού Γέροντα Σχο- 
λάρχη τής Πατμιάδας τού Γένους 
μας Σχολής; ’Ή  άκόμα στις άλλες 
απόμακρες καί άπόκοσμες άκρο-

γιαλιές μέ τά.Καθίσματα, τά πανέ
μορφα λιβάδια καί τις τούφες - τού
φες τ’ ^αγριολούλουδα; "Ολα μυρί
ζουν ομορφιά. "Ολα μυσταγωγία 
φύσης. 'Όλα καί τό καθένα ξεχωρι
στά άγάπη γιά τή φύση, τον έαυ- 
τό σου, τον κόσμο ολόκληρο. "Ολα 
τ ’ άκρογιάλια τής Πάτμου μας άγιά- 
ζουν τήν άπογοητευμένη ύπαρξη 
πού ψάχνει νά βρει έμψυχωτικά 
ισόρροπα, ιδανικούς τόπους περι
συλλογής, πέρα καί μακριά άπο 
ψυχοφθόρα μιάσματα. Αύτό βέ
βαια θά γίνει ουσιαστικότερο μέ τήν 
Ιεροποίηση τού Νησιού, ύστερα 

άπο τήν ψήφιση άνάλογου Διατά
γματος προσεχώς.

Μέ τού βοριά τά κύματα παλεύει 
ή θάλασσα όλα τά κακώς έ'χοντα τού 
κόσμου καί τά ξεμακραίνει άπ’ τούς 
χώρους τής δυναστείας της. Πα
λεύει μέ μίσος τό μίσος. Μέ πείσμα 
τήν κακία. Μέ απειλές τήν άπειλή. 
’Αλλά πάνω στήν ταραχή τό θαύμα 
γίνεται... Μέ ήρεμία τή χαρά, μέ 
λεπτές αύρες τήν έλπίδα καί μέ 
δροσοσταλίδες τήν άγάπη. "Ενας 
κόσμος ολόκληρος παλεύει μέσα της 
νάβρει τον έαυτό του. Τήν αρχή τής 
ύπαρξής του. Τή θέση του καί τό 
καθήκον του στον άγωνιστικό στίβο. 
’Αλλά μήπως θάλασσα δέν είναι 
καί ή ζωή μας; Μέ φουρτούνες καί 
μπονάτσες; Μέ ήρεμία καί νηνεμία;

Μέ πίστη καί έλπίδες; Σάν κι αυ
τές δηλαδή πού νοιώθει κανείς, ό
ταν βαφτιστεί στά γαλάζια νερά τής 
πατινιώτικης θάλασσας.

"Οποιος βρέξει τά πόδια του μέ 
τούτη τή θάλασσα δύσκολο είναι νά 
τή λησμονήσει. Γιατί δέν βρέχει 
μόνον τήν έξωτερική όψη τού σώ
ματός του, αλλά, κολυμπώντας, 
βαφτίζει το νοΰ καί τήν καρδιά του 
σ ένα πέλαγος μέ μακραίωνη παρά
δοση καί πείρα ζωής. Παίρ
νει εμπειρίες απ άλλους κόσμους 
καί καιρούς περασμένους άλλά όχι 
καί λησμονημένους, γιατί ό χρόνος 
δέν τούς φθείρει ούτε καί οΐ καιροί 
τους αλλοιώνουν, άλλά μάλλον τό άντί- 
θετο γίνεται. Τό παρόν τούς δικαιώ
νει καί ή 'Ιστορία τούς προσκυνά.

Ο βοριάς, ή θάλασσα, ή Πάτμος, 
ό χρόνος, ή παράδοση τής ζωής, 
όλα χαλκεύονται καί άναβαφτίζον- 
ται μέσ’ τά άσπρογάλαζα ιδανικά. 
Γι’ αύτό, όταν ή μνήμη άναμοχλεύει 
τέτοιες περασμένες έμπειρίες ζωής, 
ή γλώσσα σημαδεύει μέ τήν άκτΐνα 
της, τή δύναμη τού λόγου της καί τις 
μουσικές της δεξιοτεχνίες τραγού
δια καί ύμνους πολλούς.

'θ ' βοριάς, ό νοτιάς, ή φύση μέ 
τις ομορφιές της, όλα τραγουδούν 
τή θάλασσα. Ό  άνθρωπος, μέ τήν 
ψυχή καί τό σώμα, λούζεται στά 
κρυφά της μεγαλεία.
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Μ Ν Ή Μ Ε Σ  Χ Ο Ρ Ε Υ Τ Ο Υ

Του κ. Κ ώ σ τ α  Λ ι ά π η ,  Διδασκάλου — Λογοτέχνη.

ΤΟ ΑΜΜΟΥΔΕΡΟ Αίγαιοπελα- 
γίτικο ακρογιάλι φαντάζει, άπ’ τά 
ψηλώματα, λουσμένο στο φως της 
λιοπερίχυτης μέρας, σά χρυσή ού
για στο καταπράσινο ντύμα τής 
ζαγοριανής πλαγιάς. Μόλις π ’ άφί- 
σαμε τό τρανό κεφαλοχώρι τής Ζα
γοράς, τή φημισμένη άρχόντισσα 
του Πηλίου, ν’ άναπαύει τό παλιό 
κουρασμένο της μεγαλείο μέσα στήν 
άειθαλή πράσινη δόξα της καί κατη
φορίζουμε τό στενό άμαξόδρομο πού 
θά μάς φέρει στο ξακουστό Χορευ
τό, τό άλίμενο «λιμάνι» του ’Ανατο
λικού Πηλίου μέ τά περίσσια κλέη. 
'Ο δρόμος κόβει φιδολύγιστος τό 
πράσινο έπος, τό συνθεμένο άπ’ τά 
καστανωτά, τις φουντουκιές, τις 
μηλιές καί τά λιόδεντρα καί ξετυλί
γεται δλο «ντοΰκες» ώς τό γραμμέ
νο καί πλατύ άκροθαλάσσι.

’Ανοίγουμε τά πνεμόνια μας νά 
σοδιάσουν τό ζωογόνο άγέρα, τό σύ- 
σμιχτο άπό βουνίσιες καί πελαγί
σιες πνοές καί κλείνουμε στήν ψυχή 
μας τις βιωμένες όρασιές τής άπει- 
ρόκαλλης τούτης διαδρομής πού δέ
νει τό παλιό «Άρτζιπέλαο» μέ τό 
βουνό των θρύλων. Στήν τελευταία, 
ωστόσο, πάνω άπ’ τό Χορευτό 
«κούρμπα» τοϋ δρόμου θά σταθού
με γιά ώρα πολλή. ’Απ’ τήν άπο- 
πτη τούτη θέση τό θέαμα τοϋ άτέρ- 
μονου πόντου καί τής χρυσής χο
ρευτίσιας άκρογιαλιάς είναι μονα
δικό.

Γέρνουμε στον καμπουριασμένο 
κορμό μιάς έλιάς κι άποξεχνιόμαστε 
σάν παιδιά πάνω σε τοϋτο τό πράσι
νο μπαλκόνι, πού τεντώνεται σχε
δόν πάνω άπ’ τό γλαυκό τής θάλασ
σας, μέ τό πανώριο θέαμα πού ξεδι

πλώνεται κάτω άπ’ τά πόδια μας. 
'Η  γαλανή πλάκα τοϋ Αιγαίου στρα- 
φταλίζει ήρεμη, παραδομένη στά 
χάδια τοϋ ήλιου, ώς τήν άπόμακρη 
γραμμή τοϋ ορίζοντα κι ώς έκεΐ 
πού άχνόθωρα πυργώνεται, τυλι
γμένος στή γαλαζωπή άχλύ του, ό 
κώνος τοϋ Άθωνα.

Μαυλιστικό τό θέαμα τοϋ γέρι
κου γιαλού τραβάει ωστόσο τή μα
τιά μας έκεϊ πού άσπαίρει καί ξεψυ
χάει γλείφοντας τήν άμμουδιά κι 
άφρομανώντας μέ σουρντίνα τό κύ
μα του. 'Η  πλατιά άμμουδερή κορδέ
λα τοϋ Χορευτού, πού λάμπει καί 
άκτινοβολεΐ γελαζούμενη κάτω άπ’ 
τις καυτές θωπείες τού ήλιου, μα
γνητίζει θαμπωμένη τώρα τή μα
τιά μας, γυροφέρνει τό δέος καί τό 
θαυμασμό μας πάνω άπ’ τή χρυσο
κίτρινη απλωσιά τού γραμμένου τό-

508



ξου της καί ξεστρατίζει τις όρασιές 
τοϋ νοϋ σέ ώρες παλιές κι’ άγαπημέ- 
νες, σέ εικόνες ξεθωριασμένες σαν 
παλιές γκραβούρες, σέ περασμένα 
κι άνεπίστροφα μεγαλεία.

Είταν, στοχάζεσαι, τότε πού τό 
Χορευτικό περνούσε σαν ή πιο μεγά
λη «σκάλα» της άνατολικής πηλιο- 
ρείτικης πλευράς, άπ’ όπου ξανοί
γονταν , σάν οί πελαγίσιοι καιροί 
καλμάριζαν, τα φημισμένα ζαγο- 
ριανά καράβια, μέ ρότα για τά με
γάλα «πόρτα» της Μεσόγειος καί 
της Μαύρης Θάλασσας. Κι’ εΐταν 
τοϋτα τά καράβια δεκαριές ολάκερες 
κι’ είχαν τό καθένα καί τρεις καί 
τέσσερεις φλόκους κι εΐταν κάμποσα 
άπό δαϋτα δικάταρτα καί τρικάταρτα 
τσουρμαρισμένα μέ δεκαπέντε κι 
είκοσι νοματαίους. Καί ξεχώριζες 
μέσα στα πιο μεγάλα καί μπρίκια 
καί ντελίνια καί σκούνες καί σακο- 
λέβες κι’ έβλεπες άνάμεσα στα μι
κρότερα καί φελούκες καί μπρατσέ- 
ρες καί τρεχαντήρια. Εΐτανε τότες— 
πάνε κοντά δυο αιώνες—πού τό πη- 
λιορείτικο δαιμόνιο βρήκε μέσα στά 
δίσεχτα χρόνια τής τουρκοκρατίας 
τό σωστό δρόμο του, κατάργησε την 
κλειστή οικονομία καί φούντωσε τό 
έμπόριο, τη βιοτεχνία καί τη ναυτι
λία.

Μακαρισμένα, μ’ όλη τή μαύρη 
σκλαβιά, χρόνια. Στον τόπο άνθοΰσε 
ή βιοτεχνία των χνουδωτών σκου- 
τιών πού’φτιαχναν μέ περισσή μα
στοριά οί «κεπετζήδες» τής Ζαγο
ράς, τό «καματερό» πού ’δίνε μπόλι
κη μονέδα στούς σκωληκοτρόφους 
καί τό έμπόριο τού «κερεστέ» στά 
νησιά. Φισκάριζαν τό λοιπόν, μέ τού
τες τις ντόπιες πραμάτειες τά ζαγο- 
ριανά καράβια καί τραβούσαν μέ τή 
χάρη τού προστάτη τού Χορευτού 
'Αη—Νικόλα άλλα γιά τήν Όντέσσα, 
άλλα γιά τήν Πόλη καί τή Σμύρνη, 
άλλά γιά τό Μεσίρι καί τή μακρυνή 
Μαρσίλια κι’ άλλα γιά τά νησιά τού 
’Αρχιπελάγους.

Μήνες καί χρόνους, καμιά φορά, 
κρατούσε τούτος ό μισεμός τών πα- 
λικαριών τής Ζαγοράς. Οί θαλασσι
νοί δρόμοι τότε δέν εΐταν εύκολοι κι 
ή άγωνία κατάτρωγε τις καρδιές 
τών γυναικών καί τών κοριτσιών 
τής Ζαγοράς μέχρι νά ξαγναντίσουν 
στο πέλαγο τά καράβια μέ τούς άν
τρες τους καί τούς άρραβωνιαστι- 
κούς τους. Κι ώς τότε τό γυναικομά
νι πού ’χε τούς ταξιδεμένους δικούς 
του ταμένους στή χάρη τ’ 'Αη—Νικό
λα, έκλωθε άσταμάτητα τούς καη
μούς του, τραγουδώντας παρακα
λεστικά στο Θαλασσίτη "Αγιο:

«'Αη—Νικόλα άφέντη μας 
δείξε τά θάματά σου, 
διώξε τό πούσι άπ’ τό πέλαο, 
τό γραιολεβάντ σταμάτα, 
νά καλοσ’ νέψει ό καιρός, 
ή θάλασσα νά μερέψει, 
νά ’ρθουνε τά ζαγοριανά, 
τό ένα πίσω άπ’ τ ’ άλλο, 
γιά νά στολίσουν τό γιαλό 
νά ΐδοΰμε τούς δικούς μας, 
νά σμίξουν καπετάνισσες 
μέ τούς καπιταναίους, 
νά φιληθούν οί κουρασιές 
μέ τά θαλασσοπούλια, 
νά γίνουν ξεφαντώματα 
νά φύγουν οί καημοί μας».
Σάν κάποτε ή ζαγοριανή «αρμά

δα» γύριζε στο Χορευτό καί τά καρά
βια άρχιζαν ν’ άράζουν στά ρηχονέ- 
ρια άπ’ τά Κιόσια ώς τής Παρίσαι- 
νας στην άράδα, τό μήνυμα τής χα
ράς σελάγιζε πάνω άπ’ τήν πολίχνη 
τής Ζαγοράς καί στ’ ακρογιάλι τού 
Χορευτού σμάριαζε γοργά τό άνθρω- 
ποθέμι πού ροβολοΰσε άπ’ τά ψη
λώματα νάκαλοδεχτεϊ τούς μισεμέ
νους δικούς τους. Ξεμπαρκάριζαν 
τότε τά παλικάρια τής Ζαγοράς, 
φορτωμένα λογής—λογής καλούδια 
καί πεσκέσια άπ’ τήν ξενητιά. Καί 
γιόμιζε τ’ άκροθαλάσσι μέ μεταξωτά 
κι άτλάζια, μέ λαχούρια καί δαμα
σκηνά, μ’ άσημικά καί πορσελάνες, μέ 
πλουμισμένα πιατικά κι’ όλοξόμπλια- 
στους βενετσιάνικους καθρέφτες.

Μεγάλη κι’ εύφρόσυνη ώρα γιά τή 
Ζαγορά καί τή «σκάλα» της, πανη
γύρι σωστό γιά τον τόπο ή έπιστρο- 
φή τών ξενητεμένων παλικαριών του.

'Η  παλιά έκκλησιά τού 'Αη—Νι
κόλα στεκόταν τότε άνήμπορη νά 
χωρέσει τό πλήθος τών ναυτικών καί 
τών δικών τους πού, φορτωμένοι 
τάματα σέ μάλαμα κι άσήμι, κόνευαν 
στή χάρη τού προστάτη τους, γιά νά 
τ’ άποδώσουν τό όφειλόμενο γιά τή 
βοήθειά του χρέος.

"Υστερα ό Δεσπότης, πού ’ρχόταν 
συχνά επιταυτού άπ’ τό Βόλο, μέ 
τούς παπάδες τών τριγυρινών χω 
ριών, έπαιρνε στήν άράδα τά πλοία 
νά διαβάσει άγιασμό, ν’ άναπέμψει 
άγιαστικές εύχές.

Καί σάν τέλευε τούτο τό θρησκευ
τικό χρέος τών θαλασσομάχων καί 
τών δικών τους, άρχισαν τά «ζέφκια» 
στήν άκρογιαλιά καί χαλούσε ό κό
σμος τρία μερόνυχτα άπ’ τό χαρού
μενο φωνοκόπι, τις τσιριξιές τών 
ζουρνάδων, τό βρόντο τών νταουλιών 
καί τό ξέφρενο χοροστάσι τών συμπο
σιαστών.

Παλιές μακαρισμένες ώρες τού 
Χορευτού πού πέρασαν άνεπίστροφα. 

Τό όραμα τών περασμένων ξεθροΐ-

ζεται ωστόσο γοργά μέσα στο συν
νεφόκαμα τής Ίουλιάτικης μέρας, 
νοΰς καί καρδιά συνέρχονται, ξανα- 
γυρίζουν στον τόπο τους. Τ ’ άμμου- 
δερό τόξο τής χορευτίσιας άκρογια- 
λιάς, έρημο πιά άπό καράβια, μάς 
γνέφει καλοσυνάτα, πλημμυρισμένο 
φώς καί γαλήνη. Κονεύουμε κοντά 
του κι’ ή μελαγχολία πού μπόλιασε 
στήν καρδιά μας τό ταξίδι στά περασ
μένα του γίνεται αχνός μέσα στή 
λιόχαρη καλοκαιριάτικη μέρα. Τό 
Χορευτό, τό λέει καί τ’ όνομά του, 
είναι τόπος χαράς, πώς θά μπορού
σες, σά βρεθείς σ’ αύτό, νά παραδο- 
θεΐς γιά πολύ στή μελαγχολία σου;

Πάνω στή βελουδένια άμμο του, 
όπου κυλιόμαστε σέ λίγο, ή εύφροσύ- 
νη μας παίρνει παιδικές διαστάσεις, 
μέσα στά πεντακάθαρα κι όλογάλαζα 
νερά του, όπου βαφτίζουμε τον πρω
τογονικό ενθουσιασμό μας, νιώθουμε 
άναγεννημένη τήν κουρασμένη μας 
ύπαρξη, καλλιώρα σάν τό μακαρίτη 
τό Δροσίνη πού μέσα στά ΐδια αύτά 
νερά άναβάφτιζε κάποτε τον ποιητι
κό του οίστρο.

Καί δέν είμαστε οί μόνοι. Ένά- 
γυρο μυρμηγκιά οί εραστές τής χο
ρευτίσιας χάρης. Στή θάλασσα, στήν 
άμμουδιά, στις ρούγες τών μαγα
ζιών καί τών κέντρων πού φέρνουν 
έκτυπη άκόμα τή βούλα τών άλλο- 
τινών μεγαλείων τους.

Τό Χορευτό έπαψε βέβαια άπό 
καιρό νά ’ναι θαλασσινή σκάλα, νά 

’χει στηριγμένη τήν άπανταχή του 
στούς γαλάζιους δρόμους τού πόντου 
πού τό κανακεύει. Τί μ’ αύτό όμως; 
"Ενας τόπος καταξιωμένος άπ’ τή 
γνήσια ομορφιά ποτέ του δέ χάνεται. 
Πώς θά μπορούσε λοιπόν, τό πανώ
ριο Χορευτό νά μείνει έξω άπ’ τό.... 
χορό μιάς τέτοιας δικαίωσης;

’Έτσι, σάν ήρθε τό πλήρωμα τού 
χρόνου, τό έρημο πιά ά π ό ....π λ η 
ρώματα ζαγοριανό έπίνειο μπήκε 
κορυφαίο στον τουριστικό χορό καί 
μαθημένο άπ’ τά παλιά του «ζεύκια» 
δέ λέει βέβαια νά τον άφίσει, άφοΰ 
μάλιστα βλέπει τις παλιές του 
δόξες μ’ αυτόν νά ξαναγυρίζουν, 
έστω καί χωρίς τά ζαγοριανά καρά
βια.

Μιά «σκάλα» πέθανε, ένα θέρε
τρο γεννήθηκε, λένε όσοι ξέρουν 
τά παλιά καί γεύονται τά καινούργια 
μεγαλεία τού Χορευτού. «Καιρός 
πανιά, καιρός κουπιά», σεγοντάρουν 
μέ κάποια θλίψη κι οί λιγοστοί 
πιά παλιοί Χορευτιανοί θαλασσο- 
μάχοι. Αύτά τά γυρίσματα έχει 
ό καιρός, αύτά τά τερτίπια έχει 
—άλοίμονο αν δέν τά είχε—κι ό 
κόσμος.
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Διατροφή 
kαΐ άυάπτυξη 
βρέφους 
kal παιδιού
Τού ’Επιάτρου Χωροφυλακής 

Γ ε ω ρ γ ί ο υ  Ρ ο ύ σ ο υ

Ε ΙΝ Α Ι γνωστό ότι και στην 
εποχή μας υπάρχουν ακόμα άνθρω
ποι, υπάρχουν εκατομμύρια παιδιά 
σέ όλο τον κόσμο, Ιδιαίτερα στις 
νποανάπτνκτες χώρες πού υποσι
τίζονται ή παθαίνουν διάφορες αρ
ρώστιες από την στέρηση (ώρισμε
νών ουσιών από την διατροφή τους. 
Και αυτό δεν συμβαίνει πάντοτε 
από ανέχεια, άλλα και από άγνοια 
για την σωστή διατροφή τοΰ βρέ
φους και τοΰ παιδιού.

Τό άρθρο αυτό έχει σαν σκοπό 
νά δώσει μερικά στοιχεία γιά τήν 
σωστή διατροφή τού βρέφους και 
τοΰ παιδιού, έπ’ ευκαιρία τού έτους 
τού παιδιού.

Ό  άνθρωπος όπως και άλα τά 
ζώντα οντα γιά νά συντηρηθεί και 
γιά νά αναπτυχθεί χρειάζεται ου
σίες πού τις παίρνει με τήν τροφή 
του. 'Η  τροφή’ τού εξασφαλίζει 
τήν λήψη όλων τών απαραιτήτων 
συστατικών από τά πλέον άπλά 
όπως είναι τά άλατα μέχρι τά πλέον 
σύνθετα όπως είναι οι βιταμίνες. 
’Από τά συστατικά αυτά τά λίπη 
καί οί υδατάνθρακες αποτελούν κυ
ρίως πηγή ένεργείας, ενώ οι πρω
τεΐνες κατά τό μεγαλύτερο μέρος 
ενσωματώνονται μέ τούς ιστούς 
μετά άπό (ορισμένες επεξεργασίες 
στον οργανισμό. Κατά τήν περίοδο 
τής αύξήσεως μεγάλο μέρος τής 
τροφής μετατρέπετειι σέ νέους ι
στούς. Μόνο στις αρχές τού αιώνα 
μας έγινε αντιληπτή ή σημασία πού 
έπρεπε νά δοθεί στήν ποιότητα τών 
προϊόντων τής διατροφής, καί γι 
αυτό κωδικοποιήθηκαν οί επιστη
μονικές βάσεις σύμφωνα μέ τις 
όποιες πρέπει νά γίνεται ή επιλογή 
τών τροφών. Σάν συνέπεια αυτού 
υπήρξε ή γρήγορη καί καθολική 
βελτίωση τού επιπέδου υγείας τού 
δυτικού κόσμου. Οί διαιτητικές γνώ
σεις έπέτρεψαν τήν επέκταση τής 
σύγχρονης βιομηχανίας τροφίμων, 
χωρίς τήν οποία ό σημερινός τρόπος 
ζωής δεν θά ήταν δυνατός. Ή  εξέ
λιξη τής διατροφής τού βρέφους, ή 
καλή ποιότητα τών προϊόντων πού 
διαθέτονται σήμερα, συνέβαλε στήν 
εντυπωσιακή πτώση τού ποσοστού 
τής βρεφικής θνησιμότητας ενώ ή 
κατάσταση τής υγείας τών μεγα
λύτερων παιδιών καλυτερεύει ση
μαντικά καί οί στερητικές άρρώ- 
στιες είναι πλέον λιγοστές.

'Η  καλή διατροφή καί ανάπτυξη 
τού βρέφους καί τού παιδιού, αρχί
ζει άπό τήν ενδομήτρια ζωή του 
ακόμα, άπό τήν σωστή διατροφή 
δηλαδή τής μητέρας του κατά τήν
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διάρκεια τής κτήσεως, όσιό την 
υγιεινή ζωή της γενικά, από τήν 
κατάσταση τής υγείας της και από 
τήν λήψη ή όχι βλαβερών ουσιών 
από αυτήν (νικοτίνη, τοξικές ουσίες 
κ.λπ.). Είναι αποδειγμένο ότι γυ
ναίκες που καπνίζουν συστηματικά 
κατά τήν περίοδο τής εγκυμοσύνης 
τους, γεννούν πρόωρα ή λιποβαρή 
παιδιά σε μεγάλο ποσοστό.

Ή  διατροφή τώρα του βρέφους 
με τό γάλα τής μητέρας του (φυσι
κή διατροφή), είναι πολύ προτιμό
τερη από τήν τεχνιτή διατροφή, μέ 
γάλα δηλαδή ζώου. Σε αυτό συμ
φωνούν όλοι οι Παιδίατροι, διότι 
είναι αποδειγμένο ότι τό βρέφος 
που θηλάζει αναπτύσσεται καλύ
τερα καί σωματικά καί ψυχικά, 
πιο δύσκολα μολύνεται καί αντέχει 
περισσότερο στις λοιμώξεις. Γι’ 
αυτό πρέπει νά πεισθή ή μητέρα 
νά θηλάσει τό παιδί της, καθ’ ότι 
δ θηλασμός κάνει καλό καί στήν 
ίδια, διότι έχει αποδειχθεϊ ότι οί 
γυναίκες πού δεν θηλάζουν εμφα
νίζουν σε μεγαλύτερο ποσοστό καρ
κίνο τοϋ μαστού από αυτές πού 
θηλάζουν τά παιδιά τους.

Πολλές μητέρες αποφεύγουν νά 
θηλάζουν τά παιδιά τους ιδιαίτερα 
οτίς πόλεις καί περισσότερο ατά 
πολιτισμένα κράτη. Ή  γυναίκα απο
φεύγει νά θηλάσει τό παιδί της γιά 
λόγους κοινωνικούς, είτε γιατί είναι 
εργαζόμενη, είτε γιατί θέλει νά 
βγαίνει συνεχώς, καί γιά αισθη
τικούς λόγους φοβάται δηλαδή, μήν 
παχύνει καί χαλάσει τήν κομψό- 
τητά της, νά μή χαλάσει τό σχήμα 
καί δ τόνος τών μαστών της.

Ό  θηλασμός δέν βλάπτει καί ή 
έκκριση τοϋ γάλατος επηρεάζεται 
πολύ από ψυχικούς παράγοντες. 
Οί μητέρες πού θηλάζουν τό βρέ
φος τους πρέπει νά παίρνουν 26— 
30 ο ]ο περίπου θερμίδες περισσό
τερες άπό αυτές πού δέν θηλάζουν 
καί νά κάνουν γενικά υγιεινή ζωή. 
Δέν χρειάζεται ούτε υπερσιτισμός, 
αλλά ούτε καί δίαιτα. Τά φαγητά 
τους πρέπει νά είναι πλούσια σέ 
λευκώματα. Οί πολλοί υδατάνθρα
κες καί τά πολλά υγρά (μπύρα, 
γάλα κ.λπ.), δέν έχουν ιδιαίτερη 
επίδραση στήν ποιότητα καί ποσό
τητα τοϋ γάλατος όπως κακώς 
πιστεύεται. Πρέπει ή θηλάζουσα 
μητέρα νά παίρνει μέ τά φαγητά 
της επίσης, άλατα καί βιταμίνες σέ 
κανονική ποσότητα. Συντηρημένες 
τροφές, καλά είναι νά μήν τρώει, 
ούτε πολύ αλμυρά φαγηρά, ούτε 
φαγητά που έχουν δυνατή μυρωδιά

( δπως κρεμμύδια, σκόρδα κ.λπ.), 
γιατί ή μυρωδιά αυτή μπορεί νά 
φθάσει καί στο γάλα καί νά μήν 
θέλει νά θηλάζει τό βρέφος.

Ή  μητέρα πού θηλάζει δέν πρέ
πει νά καπνίζει καί νά κάνει συχνή 
χρήση οινοπνεύματος καί βαρβι- 
τουρικών φαρμάκων, διότι αυτά 
περνάνε στο γάλα σέ μικρή ποσό
τητα. ”Οταν ή μητέρα παίρνει 
φάρμακα γαγγλιοπληγικά, άντιθυ- 
ρεοειδικά, αντιπηκτικά, δρμόνες 
( άντισυλληπτ ικά ), κορτικοστεροει- 
δή καί κυτταροστατικά πρέπει ό 
θηλασμός νά διακόπτεται. 'Ο θη
λασμός θ’ αρχίσει άπό τήν 2η μέρα 
τής ζωής τοϋ βρέφους κάθε 3—4 
ώρες. 'Η  διάρκεια τοϋ θηλασμού 
θά είναι 10' περίπου άπό τον ένα 
καί 10' καθώς άπό τον άλλο 
μαστό. Ό  πρώτος θηλασμός θά 
γίνεται τήν 6—7η πρωινή ωρα καί δ 
τελευταίος τήν 10—11 νυκτερινή.

Τελευταία προτείνουν τήν εφαρ
μογή ελεύθερης διατροφής τοϋ βρέ
φους, δηλαδή, νά τρώει δποτε θέλει 
καί δσο θέλει' άλλά καί μέ τό σύ
στημα αυτό δέν πρέπει τό βρέφος 
νά θηλάζει νωρίτερα άπό 1 1 ]2 
τουλάχιστο ωρα άπό τον προηγούμενο 
θηλασμό. "Οταν τό βρέφος κοι
μάται μπορούμε νά τό άφήνουμε 
μέχρι 4. 1 ]2 —5 ώρες τό πολύ καί 
μετά νά τό ξυπνήσουμε γιά νά 
φάει. Τον πρώτο καιρό, τις πρώτες 
μέρες τής ζωής του τό βρέφος θά 
ξυπνά καί τή νύχτα καί θά θέλει 
νά φάει. Πρέπει καί τή νύχτα νά 
τοϋ δίνουμε γάλα καί σιγά—σιγά, 
δσο μεγαλώνει θά σταματήσει μόνο 
του νά ξυπνά, δπότε δέν θά τό ξυ
πνάμε τήν νύχτα γιά νά φάει. Τις 
πρώτες βδομάδες ίσως υπάρχει κά
ποια άταξία στον θηλασμό του, 
γι αυτό θά πρέπει ή μητέρα νά κά
νει υπομονή μέχρι νά αποκτήσει 
κάποιο ρυθμό τό βρέφος στούς 
θηλασμούς.

Μετά τον θηλασμό δέν πρέπει 
νά τό βάζουμε αμέσως στο κρεβ- 
βάτι τον, άλλά νά τό κρατούμε 
δρθιο γιά 15' περίπου έως δτου 
βγάλει τό αέρα πού έχει καταπιεί 
μέ τον θηλασμό. Τήν 1η μέρα τοϋ 
θηλασμού τό βρέφος παίρνει 20 —25 
γρ. γάλατος, καί τις επόμενες 
μέρες αυξάνει κατά 10 γρ. περίπου 
τήν ημέρα, δπότε τήν 10η μέρα 
παίρνει 100—120 γρ. γάλα σέ 
κάθε θηλασμό. Στήν διατροφή του 
θά μάς κατευθύνει ή γενική του 
ανάπτυξη σέ βάρος καί σέ ύψος, 
άπό τά οποία θά φαίνεται αν τό 
βρέφος διατρέφεται σωστά.

Οταν τό γάλα τής μητέρας δέν 
φτάνει γιά τις ανάγκες τοϋ βρέφους 
τότε συμπληρώνουμε τον θηλασμό 
με γαλα ζώου καί κατά προτίμηση 
αγελάδας, νωπό ή αφυδατωμένο — 
Ε VAPO RE, ή κονιοποιημένο ή συμ
πυκνωμένο σαχαροϋχο. Ή  δια- 
τροφή, αυτή ονομάζεται μικτή. 'Η  
μικτή διατροφή, εφαρμόζεται μέ 
δυο τροπους, η συμπληρώνουμε τον 
μητρικό θηλασμό σέ κάθε γεύμα 
μέ ξένο γάλα ή αντικαθιστούμε 
σταδιακά ένα, δύο ή τρεις θηλα
σμούς. Ή  μέθοδος τής άντικατα- 
στασεως μπορεί νά εφαρμοστεί πε
ρισσότερό στις εργαζόμενες μητέ
ρες, ενώ ή συμπλήρωση καλύτερα 
είναι νά εφαρμόζεται σέ μικρά βρέ
φη και σε πρωτότοκες μητέρες, 
για να αδειάζουν συνεχώς οί μα
στοί τους.

Στήν μικτή διατροφή πρέπει νά 
δώσουμε γρήγορα βιταμίνες, δπως 
καί στήν τεχνητή διατροφή πού θά 
δοϋμε παρακάτω.

”Οταν ή μητέρα έξ αρχής δέν 
έχει καθόλου γάλα ή δέν μπορεί νά 
θηλάσει τό βρέφος της γιά δια
φόρους λόγους, τότε εφαρμόζεται ή 
τεχνητή διατροφή μέ γάλα ζώου. 
Γιά τεχν. διατροφή χρησιμοποιείται 
κυρίως τό γάλα αγελάδας, πού πρέ
πει νά προέρχεται άπό ζώο υγιές 
καί νά διατηρήται μέ όλους τούς 
δρους τής υγιεινής.

Σήμερα στις πόλεις χρησιμο
ποιούνται τά βιομηχανικά γάλατα, 
τά όποια προέρχονται άπό γάλα 
άγελάδας, πού υποβάλλεται σέ ώρι- 
σμένες κατεργασίες καί συσκευά
ζεται σέ κουτιά, ή κονιοποιημένο, 
ή άφυδατωμένο—EVAPO RE, ή συ
μπυκνωμένο σαχαροϋχο, τά όποια 
είναι στείρα άπό μικρόβια. Τό 
παστεριωμένο γάλα δέν είναι πλή
ρως άποστειρωμένο, γι’ αυτό είναι 
καλύτερα νά βράζεται. Μέ τό βρα
σμό δμως καταατρέφονται οί βιτα
μίνες καί άλλοιώνονται οί οργανικές 
ουσίες τοϋ γάλατος.

Γιά νά φτιάξουμε τό EVAPORE 
όμοιο μέ πρόσφατο γάλα άγελάδας, 
πρέπει νά άραιώσσυμε 1 μέρος 
γάλατος μέ 1—1,2 μέρη νερού, τό 
όποιο θά έχει βρασθεϊ προηγουμέ
νως. Τό γάλα EVAPORE πρέπει 
νά χρησιμοποιηθεί μέσα σέ 1—2 
24ωρα άπό τήν στιγμή πού θ’ 
άνοίξουμε τό κουτί. Στο συμπυ
κνωμένο σαχαροϋχο γάλα έχει προ
στεθεί ζάχαρη 30—35 ο ]ο καί άφυ- 
δατώνεται κατά 5 5 -6 0 %  Γιά νά τό 
μετατρέψουμε σέ γάλα άγελάδας, 
άραιώνουμε 1 μέρος γαλατοζαχαρού-
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χου μέ 4 μέρη βρασμένου νερού. 
Το γάλα πρέπει να χρησιμοποι
ηθεί σε 2-3 μέρες, άπό τη στιγμή 
που θά ανοίξουμε το κουτί. Τό 
κονιοποιημένο είναι καί αυτό γάλα 
αγελάδας, που έχει γίνει σκόνη 
υστέρα άπό την κατεργασία του, 
καί για νά γίνει όμοιο μέ τό πρόσ
φατο πρέπει νά άραιώσουμε 1 
μέρος γάλατος σκόνη μέ 8 μέρη 
νεροϋ (12—12,5 ο ]ο). Έκτος άπό 
τό πλήρες κονιοποιημένο γάλα που 
έχει λίπος 28 ο ]ο, κυκλοφορούν 
καί κονιοποιημένα αποβουτυρω
μένα κατά τό 1 ]2, πού περιέχουν 
λίπος 12 ο ]ο καί κατά τό 1 ]4 πού 
περιέχουν λίπος 20 ο ]ο.

"Αν αρχίσουμε την διατροφή τοϋ 
βρέφους μέ κονιοποιημένο γάλα πρέ
πει τό ίο τρίμηνο νά χρησιμοποι
ούμε κατά τό 1 ]2 αποβουτυρωμένο 
γάλα καί σιγά σιγά νά τό αντικα
ταστήσουμε μέ πλήρες γάλα. Σέ 
τεχν. διατροφή πρέπει οπωσδήποτε 
νά χορηγήσουμε βιταμίνη C άπό 
τον Ιο μήνα καί Α καί D άπό τον 2ο 
μήνα. "Οταν ή τεχν. διατροφή γί
νεται σύμφωνα μέ τις άπαιτήσεις 
τον βρέφους καί προστεθούν καί οι 
άνάλογες βιταμίνες, τότε, ή ανά
πτυξή του θά είναι φυσιολογική.

’Από τον 4ο ή 5ο μήνα πρέπει νά 
γίνεται 6 άποθηλασμός σέ φυσική 
διατροφή καί 6 άπογαλακτισμός σέ 
τεχνητή. 'Ο άποθηλασμός καλό εί
ναι νά μή γίνεται κατά τούς καλο
καιρινούς μήνες προς άποφνγή γα- 
στρεντερικών διαταραχών.

Ά π ό  τό 3ο—4ο μήνα πρέπει νά 
προστεθούν στο διαιτολόγιο τοϋ 
βρέφους καί αλλ,ες θρεπτικές ουσίες 
καί κυρίως βιταμνίες, ανόργανα άλα
τα καί λευκώματα μέ ήμίρευστες 
καί άργότερα στερεές τροφές, μέ 
τις οποίες θά άρχίσει νά μαθαίνει 
νά μασάει. ’Αρχίζουμε άπό κρέμα, 
τον 3ο—4ο μήνα, καί άντικαθι- 
στονμε ένα γεύμα γάλατος στα
διακά. Τον 4ο—5ο μήνα δίνουμε 
χορτόσουπα, τον 5ο—6ο αυγό καί 
κρέας, άρχίζοντας μέ κρεατόσουπα, 
στον 6ο μήνα, μπισκότα, σοκολάτα, 
τυρί, γιαούρτι, στον 7ο—8ο ψάρι 
καί έτσι σιγά—σιγά περιορίζουμε 
τά γεύματα γάλατος σέ δύο, ένα τό 
πρωί καί ένα τό βράδυ, προ τοϋ 
ύπνου. Κατά τον άποθηλασμό— 
άπογαλακτισμό, δέν γίνεται άντι- 
κατάσταση όλων μαζί των γευμά
των άλλά ένα—ένα καί σιγά—σιγά. 
Πρώτα γίνεται άντικατάσταση τοϋ 
άπογευματινοϋ γεύματος, πού είναι 
καί φτωχότερο σέ φυσική διατροφή. 
"Υστερα γίνεται άντικατάσταση τοϋ 
γεύματος τής 10ης π.μ. ώρας ώστε

τό βρέφος νά παίρνει μιά φορά γάλα 
ή νά θηλάζει καί τήν άλλη φαγητό. 
Τρίτο στή σειρά άντικαθιστοϋμε 
τό μεσημεριανό γεύμα τής 2ας μ. μ. 
ώρας, τέταρτο τό βραδυνό, καί 
τελευταίο τό πρωινό τής 6ης—7ης 
π.μ. Ή  άντικατάσταση δέ αυτή 
θά γίνεται κάθε 15—30 μέρες. Τον 
θηλασμό θά τον σταματήσουμε τε
λείως άπό τον 8ο—10ο μήνα καί 
σπανίως τον 12ο, άν έχει γάλα ή 
μητέρα. Τό φαγητό στο βρέφος 
πρέπει νά τό δίνουμε μέ κουτάλι ή 
μέ φλυτζάνι. Τό θήλαστρο πρέπει 
νά τό άποφύγουμε κατά τό δυνατόν 
καί μόνο αν άρνήται καί επιμένει 
τό βρέφος τότε, θά τοϋ δώσουμε μέ 
θήλαστρο.

"Οταν τό παιδί συμπληρώσει τον 
Ιο χρόνο μπορεί τά γεύματά του 
νά γίνουν 4. Τό πρωί 200 - 250 
γραμ. γάλα, ψωμί ή φρυγανιά ή μπι
σκότα. Στις 10 π.μ. μπορούμε νά 
δώσουμε τριμμένα φρούτα (μήλο, 
άχλάδι, πορτοκάλι ή μπανάνα) καί 
ένα αυγό. Τό μεσημέρι σούπα άπό 
χόρτα ή κρέας ή ψάρι ή πουρέ, ή 
σούπα άπό όσπρια μέ λίγο κρέας 
γιά συμπλήρωμα. Τό άπόγευμα κρέ
ας ή γάλα καί τό βράδυ κρέμα ή 
πουρέ ή γιαούρτι μέ ζάχαρη καί 
ψωμί. Πρέπει άπό τον 2ο χρόνο 
νά συνηθίσουμε τό παιδί νά τρώει 
μόνο του. Στο τέλος τοϋ 2ου χρό
νου μπορούμε νά δώσουμε στο παι
δί καί λαχανικά βρασμένα ή ωμά 
(μαρούλι, καρόττα, ντομάτες) σέ 
σαλάτα, φρούτα κομμένα καί όχι 
τριμμένα γιά νά τά μασάει. Πρέ
πει νά έχουμε ύπ όψη μας ότι, κά
θε καινούργια τροφή πρέπει νά τήν 
δίνουμε σιγά - σιγά καί στήν άρχή 
άπό τό γεύμα, ώστε νά πεινάει, 
γιατί τό παιδί θά είναι διατακτικό 
σέ κάθε νέα τροφή καί μόνο αν τή 
δοκιμάσει καί τού άρέσει θ’ άρχί- 
σει νά τήν τρώει. Μετά τον 2ο 
χρόνο, στή νηπιακή ηλικία, τό παι
δί έχει ανάγκη άπό 70 - 80 βερ

γιά κάθε κιλό βάρους σώμα
τος τό 24ωρο καί στή σχολική η
λικία 60 - 70 Θ., καί οι άνάγκες 
αυτές πρέπει νά καλύπτωνται 15%  
μέ λευκώματα, 35°/0 μέ λίπη καί 
50%  μέ υδατάνθρακες, περίπου. 
Τά λευκώματα πού θά δίνουμε στο 
παιδί πρέπει νά είναι άνωτέρας 
βιολογικής άξίας, ζωικά δηλαδή 
κατά τό μεγαλύτερο μέρος.

Ά π ό  τον 3ο χρόνο καί ύστερα 
φτάνουν στο παιδί 50 - 100 γραμ. 
κρέας τήν ημέρα, ενώ κατά τήν 
εφηβική ηλικία πάνω άπό 100 γραμ. 
κρέας τήν ημέρα. Τό μεγαλύτερο 
μέρος άπό τις άνάγκες σέ υδατάν

θρακες τοϋ παιδιού καλύπτονται 
στή χώρα μας άπό ψωμί, πού πρέ
πει νά παίρνει 200 - 300 γραμ. 
τήν ημέρα. Φρούτα πρέπει νά δί
νονται ελεύθερα στά παιδιά ύστερα 
όμως άπό τό φαγητό. Οινόπνευμα 
δέν πρέπει νά δίνεται καθόλου στά 
παιδιά γιατί είναι πολύ ευαίσθη
τα σ’ αυτό, άλάτι σέ πολύ μικρή 
ποσότητα καί τηγανιτές πατάτες μέ 
περιορισμό.

Τά παιδιά έχουν γενικά τήν τάση 
νά πίνουν πολύ νερό, γ ι’ αυτό πρέ
πει νά περιορίζουμε κατά τό δυνα
τόν αυτή τους τήν βουλιμία. Λαχα
νικά πρέπει νά δίνονται στά παι
διά χωρίς περιορισμό, βρασμένα 
ή ωμά. Ή  αύξηση καί ή άνάπτυξη 
είναι τά δύο κύρια χαρακτηριστικά 
τής παιδικής ηλικίας καί συνίσταν- 
ται, στήν αύξηση τοϋ βάρους καί 
τοϋ όγκου τού σώματος άπό τήν μιά 
μεριά καί στήν ώρίμανση καί δια
φοροποίηση τών ιστών καί τών συ
στημάτων του άπό τήν άλλη. Ό  
ρυθμός τής αύξήσεως δέν είναι ό 
ίδιος γιά όλα τά μέλη τοϋ σώματος, 
βραδύς γιά τό κεφάλι καί πιο τα
χύς είναι γιά τά κατώτερα μέλη.

Γιά τον υπολογισμό τής αύξήσεως 
τών παιδιών τό ύψος άποτελεί καλύ
τερο κριτήριο μετρήσεως άπό τό βά
ρος τους.

Τό βάρος κατά τήν γέννηση δια- 
φέραι άκόμα καί γιά τό τελειόμηνο 
βρέφος. Στο βρέφος πού άναπτάσ
σεται κανονικά, τό βάρος γεννή- 
σεώς του διαπλασιάζεται κατά τον 
4ο - 5ο μήνα, καί τριπλασιάζεται 
τό τέλος τοϋ 1ου έτους. Κατά τον 
χρόνο τής εφηβείας παρατηρείται 
μιά τελευταία χρονική επιτάχυνση 
στο ρυθμό αύξήσεως τοϋ ύψους καί 
αυτό επέρχεται νωρίτερα στά κορί
τσια (12ο-12,5ο έτος), άπό τά 
άγόρια (14ο έτος τής ηλικίας).

Ή  αύξηση καί ή άνάπτυξη τοϋ 
βρέφους καί τοϋ παιδιού έξαρτάται 
άπό κληρονομικούς ή ορμονικούς πα
ράγοντες, καθώς καί άπό τήν κα
τάλληλη διατροφή.

Κατά τά τελευταία 100 χρόνια 
σέ πολλές χώρες σημειώθηκε σημαν
τική μεταβολή στήν αύξηση καί 
άνάπτυξη τών παιδιών. "Ετσι στις 
μέρες μας τά παιδιά ψηλώνουν πιο 
γρήγορα άπό άλλοτε. Στήν Δυτική 
Ευρώπη καί στις Η .Π .Α., τό μέσο 
ύψος τοϋ ενήλικα αυξήθηκε κατά 
10 εκατοστά περίπου καί ή μέση 
ηλικία τής εφηβείας επέρχεται νω
ρίτερα κατά 4 χρόνια καί αυτό ο
φείλεται στήν βελτίωση τών κοι
νωνικό - οικονομικών συνθηκών τής 
ζωής καί τής διατροφής.
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ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΡΑΤΙΑΣ 
ΚλΙ Ο ΤΡΟΠΟΙ 
ΑΝΤΙΜΕΤΠ-
ΠΙΣΕΟΣ ΤΟΥ

Τού Βουλευτοΰ
κ. Χ ρ ή σ τ ο υ  Γ ρ α μ μ α τ ί δ η

Η Γ ραφειοκρατία συνδέεται 
κυρίως μέ τήν λειτουρ
γίαν τής Δημοσίας Διοι- 

κήσεως καί άνήκει εις τά θέ
ματα εκείνα πού απασχολούν 
πάρα πολύ τήν κοινήν γνώμην. 
Τό πρόβλημα είναι παλαιόν καί 
άπετέλεσε κατά τό παρελθόν άντι- 
κείμενον συζητήσεων καί εις τάς 
Βουλάς καί εις τόν Τύπον συζητή
σεων κατά τάς όποιας έδόθη ή εύ- 
καιρία νά άναπτυχθοΰν άξιόλογοι 
άπόψεις καί νά προταθοΰν μέτρα 
άπλουστεύσεως όλων έκείνων τών 
διαδικασιών πού προηγούνται τών 
πράξεων τής Διοικήσεως. ’Ανά
λογοι συζητήσεις έλαβον χώραν 
καί προσφάτως, προσωπικώς δέ 
είχα τήν εύκαιρίαν νά διατυπώσω 
τάς έπί τού θέματος άπόψεις μου 
καί εις τήν ’Εθνικήν ’Αντιπροσω
πείαν καί εις είδικάς συσκέψεις 
τής Δημοσίας Διοικήσεως ύπό τήν

προεδρίαν τού αγαπητού μου Υ 
πουργού Προεδρίας Κυβερνήσε- 
ως κ. Κ. Στεφανοπούλου. ’Εξ άλλου 
είναι γνωστόν, υποθέτω, δτι άπό 
τού έτους 1975 άσχολεΐται μέ τό 
θέμα «Γραφειοκρατία» ολιγομελής 
’Επιτροπή Βουλευτών τής Νέας 
Δημοκρατίας, ή οποία μάλιστα 
έχει ύποβάλει τήν έκθεσίν της εις 
τήν Δημοσίαν Διοίκησιν εις τήν 
όποιαν έπισημαίνει τά σημεία εκεί
να εις τά όποια είναι δυνατόν νά 
γίνουν βελτιώσεις άνωδύνως διά 
τήν λειτουργίαν τής Διοικήσεως 
καί έπ’ ώφελεία τών πολιτών.

Κατά τήν προσωπικήν μου άντί- 
ληψιν ή Γραφειοκρατία πρέπει νά 
άντιμετωπισθή μέ γενικά καί ειδικά 
μέτρα. Εις τά γενικά περιλαμβά
νονται: 1) Ή  άποκέντρωσις καί 
2) 'Η  μεταβίβασις εξουσιών, δι
καιοδοσιών καί άρμοδιοτήτων άπό 
τό Κέντρον εις τήν Περιφέρειαν.

Ή  Άποκέντρωσις πρέπει νά 
περιλαμβάνη: 1) Τδρυσιν 'Υφυ
πουργείων ή μεταφοράν τών υφι
σταμένων, πλήν έλαχίστων έξαι- 
ρέσεων, εις τάς έδρας τών μεγάλων 
Νομών τής Χώρας. Περιφέρεια 
τών 'Υφυπουργείων αύτών δέον 
νά είναι έκείνη τών παλαιών Γενι
κών Διοικήσεων. Π.χ. ή Θεσσαλία, 
ή Ή πειρος, ή Πελοπόννησος, ή 
Στερεά 'Ελλάς, ή Θράκη, ή Κρήτη 
καί τά Νησιά. 2) Αύξησιν τών 
Νομών τής χώρας άπό 56 πού είναι 
σήμερα εις 60. 3) Έπανίδρυσιν 
τών ’Επαρχείων εις τάς έδρας τών 
έπαρχιών. 4) Μεταφοράν εις τήν 
Ε λληνικήν ’Επαρχίαν τής έδρας 
πολλών Δημοσίων ’Οργανισμών 
καί Άνωτάτων ’Εκπαιδευτικών 'Ι
δρυμάτων. Π.χ. ό Ο.Γ.Α., ό ’Οργα
νισμός Βάμβακος, ό ’Εθνικός ’Ορ
γανισμός Καπνού, ή Άνωτάτη 
Γεωπονική Σχολή κ.λπ.

Μέτρα ώς τά άνωτέρω είναι πρό
δηλον ότι καί τήν γραφειοκρατίαν 
τού κέντρου θά άποσυμφορήσουν 
καί τό δημογραφικόν πρόβλημα 
τής πρωτευούσης θά «ανακουφί
σουν» σημαντικώς μέ βεβαίας τάς 
εύεργετικάς επιπτώσεις είς τό συγ
κοινωνιακόν, τό οικιστικόν καί 
τά λοιπά σοβαρά προβλήματα πού 
άπασχολοΰν τάς ’Αθήνας τών 
3.500.000 κατοίκων. . . .

Ή  μεταβίβασις τών εξουσιών 
άπό τό Κέντρον είς τήν ’Επαρχίαν 
δέον νά είναι ούσιαστική ώστε νά 
τήν αίσθανθή ό "Ελλην πολίτης ό 
όποιος νά παύση πλέον νά πηγαι
νοέρχεται είς τήν πρωτεύουσαν

καίδή διάτήνέπίλυσινήσσονος ση
μασίας προβλημάτων. 'Ο Έπαρχος, 
ό Νομάρχης, ό Γενικός Διοικητής 
ή ό 'Υφυπουργός νά ήμποροϋν νά 
επιλύουν μέ πράξεις καί αποφάσεις 
των τά πλεΐστα τών ζητημάτων τής 
Ελληνικής ’Επαρχίας.

Είς τά ειδικά μέτρα δέον απαραι
τήτους νά περιλαμβάνονται εκείνα 
τά όποια άποσκοπούν: 1) Είς τήν 
κατάργησιν τών πολλών πιστοποι
ητικών καί δηλώσεων. 2) Είς τήν 
κατάργησιν τών πολλών υπογρα
φών. 3) Είς τήν άπλούστευσιν τών 
αιτήσεων. 4) Είς τήν καθιέρωσιν 
Ειδικού Βιβλιαρίου δι’ έκαστον 
πολίτην, άναλόγου προς τό ’Εκλο
γικόν ή τό τής 'Υγειονομικής του 
περιθάλψεως, όπου θά σημειοΰνται 
αί «συναλλαγαί» του μέ τήν Δήμο* 
σίαν Διοίκησιν καί τό όποιον ό 
Πολίτης θά έπιδεικνύη έκάστοτε 
άντί νά προσκομίζη κάθε φοράν 
σωρείαν πιστοποιητικών καί δή 
τών ιδίων πάντοτε. 5) Είς τήν νδρυ- 
σιν Γραφείων Δημοσίων Σχέσεων 
ή Έξυπηρετήσεως Πολιτών έργον 
τών όποιων θά είναι ή πλήρης καί 
ακριβής πληροφόρησις ώς καί ή 
διευκόλυνσις τών πολιτών είς τάς 
σχέσεις των με τάς Ά ρχάς καί τάς 
'Υπηρεσίας. Ά πό  τά Γραφεία αυτά 
δέον νά λαμβάνη ό πολίτης τά 
έντυπα πού κρίνονται άπαραίτητα 
διά τήν έπίλυσιν τού ζητήματος 
του, έντυπα τά όποια νά συμπλη
ρώνουν τά όργανα τών Γραφείων 
αύτών όταν συμβαίνη ό πολίτης 
νά είναι άγράμματος ή ανάπηρος.

Πέραν όλων αύτών υπάρχουν 
άσφαλώς καί άλλα μέτρα διά νά 
δαμασθή τό «τέρας» τής γραφειο
κρατίας· μέτρα τά όποια καλούνται 
νά μελετήσουν οί ειδήμονες καί 
νά είσηγηθοΰν είς τήν υπεύθυνον 
Κυβέρνησιν τής χώρας. Διά νά 
ύπάρξουν όμως άγαθά άποτελέ- 
σματα καί νά τελεσφορήσουν τά 
διάφορα μέτρα πρέπει πρό παντός 
άλλου νά μεταβληθή ή νοοτροπία 
τών όργάνων τής Δημοσίας Διοι- 
κήσεως τά όποια οφείλουν νά άντι- 
ληφθούν ότι είναι «ύπηρέται» τού 
λαού πρός τόν όποιο πρέπει νά 
συμπεριφέρονται μέ προσήνειαν, 
μέ εύγένειαν, μέ άνοχήν καί πάν
τοτε μέ προθυμίαν. Ή  έξισορρό- 
πησις τού δημοσίου καί τού λαϊκού 
συμφέροντος είναι ή άσφαλεστέρα 
όδός διά τήν άνάπτυξιν καί πρόο
δον τού τόπου μας, πολλώ μάλλον 
σήμερον όπότε μετέχομεν τής 
μεγάλης οικογένειας τών 9 άλλων 
προηγμένων Εύρωπαϊκών χωρών.
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
ΔΙΗΓΗΜΑ

Ο ΤΑΓΜ ΑΤΑΡΧΗΣ Πουλιό- 
πουλος έρριξε μια ακόμα ερευνητική 
ματιά στο πρόσωπο τοΰ Θωμά 
Σιρέδη. Τό λιοπύρι καί τό ξεροβόρι 
πού κρατούσαν συντροφιά τούτο 
τό χωριό στους πρόποδες των Ά γρά- 
φων, είχαν σκάψει νωρίς—νωρίς τό 
μέτωπο καί τά μάγουλα τοΰ συνο
μιλητή του. "Εδειχνε κοντά στά 
πενήντα, μά όταν τον ρώτησε, πήρε 
γιά άπάντηση ένα ξερό «σαράντα». 
Έστριβε μέ νευρικότητα στά δά
κτυλά του ένα τσιγάρο, μιά νευρι
κότητα πού ρυτίδιαζε άκόμα πιο 
πολύ τό πρόσωπό του. Μιά ώρα 
τώρα καί τό μόνο πού άκουγε ό 
Ταγματάρχης Πουλιόπουλος ,ήταν 
ένας μονόλογος πού έβγαινε μέ 
τρόπο παράξενο άπό τά μισοσφι- 
γμένα χείλη του.

—Τον σκότωσαν ’Αστυνόμε. Τον 
σκότωσαν γιά τά λεφτά. "Ολοι στο ■Λ ·. Λ '■ .

ΤΟ ΟΡΓΩΜΑ
Κανείς δέν πίστευε δτι ό πυροβολισμός πού Ακούστηκε έκεΐ- 

νο τό βράδυ άπό τά τελευταία σπίτια τοΰ χωριού, είχε κάποια 
σχέση μέ τήν έξαιράνιση τοΰ Βαγγέλη Σιρέδη. Ήταν τόσοι πολ
λοί οί λαθροκυνηγοί τής περιοχής, πού οι πυροβολισμοί ήταν 
κάτι τό συνηθισμένο τήν νύχτα. Βέβαια, ό Αδελφός του, ό Θω
μάς, είχε Αντίθετη γνώμη. Αύτό πλήθυνε τις ύποψίες τών Αν
τρων τού Τμήματος ’Ασφαλείας πού είχαν έρθει άπό τήν Καρ
δίτσα, τό έπόμενο πρωί, γιά νά ερευνήσουν τήν ύπόθεση , πού 
δμως τούς προβλημάτιζε καί τό γεγονός δτι τό πτώμα δέν βρί
σκονταν πουθενά__

χωριό ξέρουν πώς όταν τά βράδυα 
έκλεινε τό μαγαζί κι έφευγε γιά τό 
σπίτι, έπαιρνε μαζί του δλες τις 
εισπράξεις. Καί είχε πολλές εισπρά
ξεις τό μαγαζί. Είναι βλέπεις τό 
πρώτο στο χωριό. "Ολοι τό ξέρουν 
αύτό κύρ—’Αστυνόμε...

'Ο  Ταγματάρχης δέν Απάντησε. 
Είχε βυθιστεί στις σκέψεις του, 
προσπαθώντας νά βάλει τά πρά
γματα στή σειρά. 'Ο  Βαγγέλης 
Σιρέδης, έμπορος, ήταν άπό τούς 
πιο πλούσιους τοΰ χωριού. 'Η  εξα
φάνισή του, τό προηγούμενο βράδυ, 
είχε Αναστατώσει τούς συγχωρια

νούς του, πού δλοι τους υποστήριζαν 
δτι ήταν φιλήσυχος άνθρωπος καί 
δέν είχε μέ κανέναν διαφορές. Βέ
βαια ό 'Υπομοίραρχος Γιαννακός 
είχε μάθει δτι παληότερα στο χωριό 
είχαν κυκλοφορήσει Αόριστες φήμες 
γιά ένα προσωπικό θέμα τού έξα- 
φανισθέντα μέ μιά, νιόφερτη τότε 
στο χωριό, δασκάλα. "Ομως τό 
θέμα αύτό είχε κλείσει καί πολλοί 
πίστευαν πώς δτι είχε Ακουστεί 
ήταν μόνο φήμες. Τό ίδιο υποστή
ριξε καί ό Αδελφός του, δταν ρω
τήθηκε γ ι’ αύτό, άλλά ό ίδιος έκρυψε 
δτι είχαν κτηματικές διαφορές έδώ

Τοΰ Λογοτέχνη 
κ. Δ η μ ή τ ρ η  Δ α μ ι α ν ί δ η .

καί Αρκετά χρόνια. Ό  ’Ενωμοτάρ
χης Πέτρου, δταν τον ρώτησε γ ι’ 
αύτό, παρατήρησε μιά ταραχή νά 
διαπερνάει τά μάτια του. «Ή ταν 
θέμα προσωπικό, πού κανείς δέν 
έχει δικαίωμα νά εξετάσει», ήταν 
ή άπάντηση τοΰ μεγάλου Αδελφού. 
"Ομως ό Γιώργος Καγιάννος, πού 
τά σπίτια τους δέν τά χώριζαν παρά 
λίγα μέτρα, ήταν σίγουρος πώς 
συχνά άκουγε τά δυο Αδέλφια νά 
λογομαχούν σ’ έντονο ΰφος, γιά μιά 
δασική έκταση έξω άπό τό χωριό. 
Μάλιστα ήταν σίγουρος πώς τήν 
προηγούμενη βραδυά είχε Ακούσει 
και πάλι λογομαχία, πού εκείνη τή 
φορά οί φωνές τών δυο Αδελφών 
ήταν περισσότερο έντονες. 'Ο  ίδιος 
— άποκάλυψε στον ’Ενωμοτάρχη 
Πέτρου — ήταν στην αύλή τοΰ σπι-

514



τιού του έκείνη την νύχτα καί παρα
φύλαγε να σκοτώσει, μιά γάτα πού 
τοδχε έξολοθρεύσει δλα τά μικρά 
περιστέρια. «Είχα πάρει το μονό- 
κανο τοϋ Δήμου Σάγια κι ένα πεντά
ρι φυσίγγι καί καρτέραγα τήν κα
ταραμένη, δταν ακόυσα καί πάλι 

. φωνές άπό το σπίτι τοϋ Βαγγέλη.
* Δεν παραξενεύτηκα δμως γιατί ήταν 

συνηθισμένο πράγμα». Ό  Ε νω μο
τάρχης Πέτρου τον κοίταξε έρευ- 
νητικά.

—Καί το δπλο; ρώτησε.
—Το δπλο. . .  μά τδδωσα τήν 

άλλη μέρα στο Σάγια. Καί τδ φυ
σίγγι βέβαια.

Δεν ήρθε κείνη τή βραδυά ή κα
ταραμένη . . .

'Ο Ταγματάρχης Πουλιόπουλος, 
άκουσε μέ προσοχή τά τελευταία 
λόγια τοϋ Ενωμοτάρχη Πέτρου, 
πού τοϋ άνάφερε τά δσα τοϋ άπο- 
κάλυψε ό Γιώργος Καγιάννος. Έ ρ - 
ριξε ενα λοξό βλέμμα στον Θωμά 
Σιρέδη, πού συνέχιζε νά καπνίζει 
άμίλητος, λίγα μέτρα μακρυά τους, 
προσπαθώντας νά διαβάσει τά χεί
λη τους. Φαινόταν καθαρά, δμως, 
ζωγραφισμένη στο πρόσωπο του 
ή άπορία.

—’Αναρωτιέσαι τί συζητάμε Θω
μ ά . .  ., άκούστηκε ή βραχνή φωνή 
τοϋ Ταγματάρχη πού τον πλησίασε. 
"Ισως καί ν’ άπορεΐς γιατί οί χωρια
νοί σου άνακατεύονται στις δικές 
σου δουλιές . . .

—’Εγώ στο ξαναλέω ’Αστυνόμε. 
Τον Βαγγέλη τον σκότωσαν γιά νά 
τοϋ πάρουν τά λεφτά. ’Εγώ χτες, 
μετά τις οκτώ τό βράδυ δεν βγήκα 
άπδ τό σπίτι. Αύτός πού λέει άλλα, 
είναι ρουφιάνος . . .

ΣΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ή άτμόσφαιρα 
ήταν βαρειά. Ό  καφετζής μέ τό 
κεφάλι άνάμεσα στά χέρια του, 
προσπαθούσε νά θυμηθεί. "Οχι δέν 
έπεφτε έξω. ΤΗταν σίγουρος πώς 
τό βράδυ έκεϊνο ό Βαγγέλης Σιρέδης 
είχε φύγει κατά τις όκτώ καί μισή. 
Είχε καθίσει στο τραπέζι πού κά
θονταν ό κουνιάδος του, ό Χρηστός 
Σουτάλης καί δυο άλλοι χωριανοί, 
ό Βασίλης Διαμάντης καί ό Μάρκος 
Παθανός. Τούς κέρασε άπό ένα 
ούζο. 'Όταν τον φώναξε γιά νά 
πληρώσει, τοϋ έδωσε νά τοϋ χαλά
σει ένα χιλιάρικο, γιατί τοϋ είχαν 
τελειώσει τά κέρματα τοϋ μαγαζιού 
του.

—Κρατούσε πολλά λεφτά μαζί 
του 'Υπομοίραρχε, συνέχισε ό κα
φετζής. 'Ένα μάτσο χιλιάρικα. Κά
θε βράδυ πού έρχονταν στο μαγαζί 
μου, δταν έβγαζε νά μέ πληρώσει

γέμιζαν τά μάτια μου χιλιάρικα. 
Καλός άνθρωπος καί άνοιχτοχέρης.

Ό  'Υπομοίραρχος Γιαννακός τον 
άκουσε σιωπηλός. Καλά δλα αύτά, 
άλλά σέ περίπτωση πού κάποιος 
τον είχε σκοτώσει, ποΰ είχε μετα
φέρει τό πτώμα καί ποιος είχε λό
γους γιά μιά τέτοια ληστεία. "Αλ
λωστε καί τό γεγονός δτι έφυγε 
άπό τό καφενείο μαζί μέ τον κου
νιάδο του καί τούς δυο φίλους του, 
θά ήταν σοβαρό εμπόδιο γ ι’ αύτόν, 
πού θά άποφάσιζε νά έπιχειρήσει 
κάτι. 'Η  συντροφιά χωρίστηκε τρια
κόσια περίπου μέτρα πριν άπό τό 
σπίτι του, στην Πλατανόβρυση.
Τ11 ταν τόσο μικρή ή άπόσταση 
πού δέν άφηνε κανένα περιθώριο 
γιά νά υποθέσει κανείς δτι κάποιος 
μπορούσε νά τοϋ έχει στήσει καρτέ
ρι. "Αλλωστε οί γείτονες καί δσοι 
άκουσαν τό πυροβολισμό ήταν σί
γουροι πώς είχε πέσει περισσότερο 
άπό πεντακόσια μέτρα μακρυά, στά 
τελευταία σπίτια τοϋ χωριοΰ, δεξιό- 
τερα άπό τήν Πλατανόβρυση. Έ κτος 
αν ό Βαγγέλης Σιρέδης άλλαξε 
μόνος του κατεύθυνση κ α ί. . . 
«"Οχι, είναι πολύ τολμηρό νά συν
δυάσει κανείς τήν λιγοήμερη έπί- 
σκεψη στήν Καρδίτσα τής δασκάλας 
μέ τήν έξαφάνιση. "Αλλωστε οι 
παληές φήμες δέν πρέπει νάναι τ ί
ποτα πιο πολύ άπό φήμες . . .», 
σκέφτηκε ό 'Υπομοίραρχος Γιαν
νακός. «Έκτος α ν . . .  ό Γιώργος 
Καγιάννος . . .» .

Ό  Γιώργος Καγιάννος — θυμή
θηκε ό 'Υπομοίραρχος — συναντή
θηκε έκεϊνο τό βράδυ μέ τον Βαγ
γέλη Σιρέδη. 'Ένας γείτονας, ό 
Φάνης Παππάς, ήταν σίγουρος δτι 
τούς είδε, γύρω στις δέκα, νά συ
ζητούν σ’ ένα άπόμερο δρομάκι 
πουβγαζε ό δρόμος πού περνάει 
δεξιά άπό τήν Πλατανόβρυση. Είχε 
περάσει άρκετά μακρυά τους άλλά 
ήταν σίγουρος πώς μπόρεσε νά 
τούς γνωρίσει. «Πώς δμως μπο
ρούσε νά ήταν ό Γιώργος Καγιάν- 
νος αύτός πού συζητούσε στο μισο
σκόταδο μέ τον Βαγγέλη Σιρέδη 
— σκέφτηκε ό 'Υπομοίραρχος — 
άφοΰ ό καφετζής έπαιρνε δρκο, δτι 
ό Καγιάννος έφυγε άπό τό καφε
νείο τουλάχιστον ένα τέταρτο άργό- 
τερα άπό τή συντροφιά τού Σιρέδη 
καί γύρισε πάλι μετά άπό είκοσι 
λεπτά; Γιά νά φτάσει κανείς στήν 
Πλατανόβρυση άπό τό καφενείο, 
θέλει τούλάχιστον δέκα λεπτά, ίσως 
καί περισσότερο. Ό  κουνιάδος του 
καί οί άλλοι δυο, βεβαιώνουν δτι 
στο δρόμο καθυστέρησαν λίγο γιατί

συζητούσαν. Βέβαια αν ό Καγιάν- 
νος είναι ό δράστης μπορούσε νά 
τούς προλάβαινε έφ’ δσον έτρεχε. 
Πώς τον σκότωσε δμως καί μέ τί; 
"Αν τον πρόλαβε στήν Πλατανό
βρυση, πώς βρέθηκαν στο στενο- 
σόκκακο πού άπέχει πάνω άπό 
τρακόσια μέτρα; Κι αν τον σκότωσε 
εκεί, πού έκρυψε τό πτώμα; Καί 
μέ τί τον σκότωσε; 'Ο χρόνος πού 
έλλειψε άπό τό καφενείο ήταν τόσο 
λίγος πού δέν δικαιολογεί αύτές τις 
διαδρομές....» .

Δέν πρόλαβε νά τελειώσει τις 
σκέψεις του, δταν άπό τό άνοιγμα 
τής πόρτας πρόβαλε ό Θάνος Κα- 
λημέρος, ό Χωροφύλακας — οδηγός 
τού Τμήματος. "Εγνεψε τού 'Υπο
μοίραρχου, πού άφήνοντας τον κα- 
φετζή νά μονολογεί τον άκολούθησε 
μέχρι τό αυτοκίνητο.

— Πάμε, κάτι θέλει ό Διοικητής. 
Πριν άπό λίγο, ό Δήμος Σάγιας, 
κατάθεσε στον Ταγματάρχη, δτι 
τό πρωί, δταν ό Καγιάννος πήγε 
νά τού δώσει τό δπλο ,τοΰ είπε δτι 
φοβάται μήν τον μπλέξουν κι αύτόν, 
μιά καί ήταν γείτονες, γ ι’ αύτό δέν 
θάθελε νά μαθαίναμε δτι είχε πάρει 
αύτός τό δπλο του. . . .

— Τό θεωρεί βέβαιο, λοιπόν, δτι 
ψάχνουμε γιά δράστη άνθρωποκτο- 
νίας καί δχι γιά κίνητρα εξαφάνι
σης, συμπέρανε ό 'Υπομοίραρχος. 
"Ομως γιατί έκρυψε δτι πήρε καί 
χθές τό βράδυ τό δπλο; ’Αλλά 
σκέφτομαι καί τό άλλο. Πώς μπο
ρούσε νά κάνει δλες αύτές τις δια
δρομές μέσα σέ είκοσι λεπτά;

—Έ κτος αν — συμπλήρωσε ό 
οδηγός — τον σκότωσε άργά τό 
βράδυ. Τόσες ώρες δμως ποΰ γύριζε, 
ό Σιρέδης; Μερικές φορές σκέφτο
μαι μήπως είχε κάποιον κρυφό πα
ράνομο δεσμό καί άδικα ψάχνουμε 
σ’ αύτό τον κύκλο----

Ό  'Υπομοίραρχος δέν άπάντησε. 
Τά τελευταία λόγια ξύπνησαν μέσα 
του άλλα ερωτηματικά. «"Αν είχε 
κάποια παράνομη συνάντηση στο 
μισοσκότεινο δρομάκι καί ή σκιά 
πού είδε ό Φάνης Παππάς ήταν 
άλλη καί κατά λάθος έμοιαζε τού 
Καγιάννου; 'Ο Παππάς έχει καί 
λόγους νά τον κατηγορήσει άδικα, 
μιά καί πρέπει νάναι άληθινές οί 
φήμες πού κυκλοφορούν σέ βάρος 
τής γυναίκας του καί τού Καγιάν- 
νου___».

Δέν είχε άδικο ό 'Υπομοίραρχος 
γιά τις φήμες. Τριανταδυό ολόκληρα 
χρόνια χώριζαν τον Παππά άπό τη 
γυναίκα του. Είκοσιπέντε έκείνη, 
πενήντα επτά αύτός. Ά πό  όκτώ
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χρόνων τήν είχε στή δούλεψή του. 
’Ορφανή έκείνη, πλούσιος αυτός. 
Διακόσια στρέμματα δικά του, τα 
μισά ποτιστικά, πρόβατα, γίδια, 
μετρητά. Έ κανε και τον τοκογλύφο. 
Τό σπίτι του ήταν άπέναντι άπό τό 
σπίτι τοϋ Καγιάννου. Εΐκοσιεφτά 
χρονώ παλικάρι εκείνος, κάθε πρωί 
έβγαζε μαζί μέ τη Λενιώ, τη γυναί
κα τοϋ Παππα, τά γελάδια. Πολλά 
άκούγονταν στή μικρή κοινωνία 
τοϋ χωριοϋ. Τίποτα τό θετικό. 
’Οκτώ χρόνια παντρεμένη μέ τον 
Παππα, παιδιά δεν έ'κανε. Τρεις 
μήνες τώρα είχε μείνει έγκυος, ξα
φνικά. Καί τό κουτσομπολιό έδινε 
κι έπαιρνε στο μικρό χωριό.

Ό  Ταγματάρχης Πουλιόπουλος 
περίμενε στήν Πλατανόβρυση. 
’Ακουμπισμένος στο πέτρινο πεζού
λι της βρύσης, προσπαθούσε νά σχε
διάσει τή διαδρομή πού έκανε τό 
προηγούμενο βράδυ ό Βαγγέλης 
Σιρέδης. Οΐ δυο ’Αξιωματικοί κοι
τάχτηκαν γιά λίγο στά μάτια. Τά 
βλέμματά τους συναντήθηκαν καί 
μίλησαν δπως μιλοΰν δλα τά βλέμ
ματα των έμπειρων συνεργατών. 
Έ νας παράξενος θόρυβος τούς έκανε 
νά γυρίζουν αύτόματα προς τό δρόμο. 
Ό  Χωροφύλακας Ρήγας σταμάτησε 
μπροστά τους μ’ ένα ποδήλατο. 
Τό άφησε κάτω άπό τον μεγάλο 
πλάτανο κι έδειξε τό ρολόγι του.

— Δεκαπέντε λεπτά άκριβώς,
’Αστυνόμε___

Ό  Ταγματάρχης τον κοίταξε μέ 
άπορία. «Δέν καταλαβαίνω», μουρ
μούρισε. «Τί εννοείς; Ποιανού είναι 
τό ποδήλατο;».

— Στήν αύλή τοϋ Καγιάννου,
άπάντησε ό Χωροφύλακας Ρήγας, 
ήταν αυτό τό ποδήλατο. Σκέφτηκα 
πώς ίσως χθές βράδυ ό Καγιάννος 
νά μήν πήγε μέ τά πόδια στο κα
φενείο. Τό πήρα, λοιπόν, καί πήγα 
μέχρι τό καφενείο. ’Από κεΐ στο 
στενό σόκκακο, μετά στο σπίτι του 
καί πάλι στό καφενείο. Σύνολο, 
δεκαπέντε λεπτά διαδρομή. Μάς 
λείπουν τά πέντε λεπτά βέβαια__

— Μάς λείπει καί τό πτώμα
Γιάννη___

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ Καγιάννος άναψε 
άργά—άργά τό τσιγάρο του. Έρριξε 
μιά λοξή ματιά στον Θωμά Σιρέδη 
καί στή συνέχεια κάρφωσε τό βλέμ
μα του στον Χωροφύλακα πού 
στέκονταν όρθιος στήν είσοδο τοϋ 
γραφείου τής Κοινότητας. Τρεις 
ώρες τώρα, ό Ταγματάρχης τούς 
είχε άπομονώσει έκεΐ, μέχρι νά 
τελειώσει τήν έρευνα.

— Δέν έπρεπε νά μιλήσεις γιά

τούς καυγάδες μας Καγιάννο, γρύ
λισε ό Θωμάς. Στά οικογενειακά 
μας είμαστε εμείς άφεντικά. Θά 
μοΰ τό πληρώσεις αύτό. Θά σέ 
πάω στον Εισαγγελέα, σάν ξεμπλέ
ξουμε άπ’ έδώ.

'Ο Γιώργος Καγιάννος τον κοί
ταξε πάλι λοξά.

— Φοβάσαι Θωμά; Έ δώ  πλη
ρώνονται δλα. Γιατί δέν τηλεφώ
νησες στό Τμήμα τό βράδυ δταν 
ήρθε καί σ’ ειδοποίησε ή γυναίκα 
του; Τί περίμενες δλη τή νύχτα; Νά 
ξαναγυρίσει; Ά π ό  ποΰ;

— Κτήνος ___, ξαναγρύλισε ό
Σιρέδης.

'Ο Χωροφύλακας Ά μπατζής γύ
ρισε άπότομα καί στάθηκε άπένα- 
τί τους, γιά νά σταμάτήσουν τή 
συζήτηση. Πρόσεξε τά χέρια τοϋ 
Θωμά Σιρέδη νά τρέμουν καθώς 
προσπαθούσε ν’ άνάψει τό τσιγάρο 
του. Τό πρόσωπό του ήταν ώχρό, 
άκόμα πιο πολύ ρυτιδωμένο. Άναψε 
ένα σπίρτο καί τό πλησίασε στό 
τσιγάρο του. "Εσκυψε ό Θωμάς 
καί άναψε.

— Δέν πήρα στά σοβαρά τό θέμα. 
Άντρας είναι ό άδελφός μου μπορεί 
καί νάμπλεξε. Κι έγώ πολλές φο
ρές έχω γυρίσει τό πρωί στό σπίτι 
μου. Κακό είναι; Έ γώ  κύριε Χω
ροφύλακα δέν ήθελα νά σάς ενο
χλήσω νυχτιάτικα....

—-"Ισως γιατί σ’ άρέσει νά κυνη
γάς τις νύχτες τούς λαγούς___
πετάχτηκε ό Καγιάννος.

Ό  Χωροφύλακας Άμπατζής, 
πλησίασε τον νεαρό καί τον έβγαλε 
στό διάδρομο. «Σοΰ είπα προηγου
μένως νά μή μιλάς Καγιάννο κι έσύ 
τά ίδ ια . . . . . .  Δέν πρόλαβε νά τε
λειώσει τή φράση του καί στό γρα
φείο τής Κοινότητας μπήκε γρή
γορα ό Ταγματάρχης Πουλιόπου
λος. "Εγνεψε νά μπούνε ξανά μέσα 
καί πλησίασε τον Θωμά.

—'Η ταν λογικό νάχετε σάν άδέλ- 
φια μέ άρκετή κληρονομιά, μικρο- 
διαφορές. "Ομως έσύ μάς έκρυψες 
πολλά Θωμά. Καί πρώτα—πρώτα 
τό ραντεβού τού Βαγγέλη, χθές 
βράδυ μετά τά μεσάνυχτα. "Εκρυ
ψες δμως καί τό κυριότερο. 'Όταν 
χώρισε ό Βαγγέλης άπό τήν συν
τροφιά ήρθε ό κουνιάδος σας στό 
σπίτι καί σοΰ είπε δτι δέν ήταν 
διατεθειμένος νά υποχωρήσει. Αύτό 
είχαν συζητήσει έκεΐνο τό βράδυ___

—"Οχι, δέν είναι άλήθεια___
δέν είναι άλήθεια Αστυνόμε. Δέν 
είχαμε διαφορές γιά τά κτήματα. 
Μιά ορφανή ξαδέλφη είχαμε ,φτώ
χειά. Σπούδαζε στήν Αθήνα καί

στέλναμε χρήματα νά τή βοη?ή- 
σουμε εμείς. Τελευταία, μπλέχτηκε 
μ’ έναν συμφοιτητή της. Έ γώ  δέν 
τάβλεπα μέ καλό μάτι αυτά. Ό  
άδελφός μου είχε άντίθετη γνώμη. 
«Γυναίκα έγινε πιά. Τ ί θέλεις νά 
κάνει; Νά μήν γνωρίσει κι αύτή ένα 
άγόρι; *0 άδελφός μου είναι μον
τέρνος κύριε Αστυνόμε. ’Εμένα 
δμως αυτά δέν μοΰ άρεσαν. "Ετσι 
μαλώναμε δταν πιάναμε τή συζή
τησή της. Δέν ήρθε χτες βράδυ ό 
κουνιάδος μας. Ή  γυναίκα τού 
άδελφοΰ μου ήρθε κατά τής δώδεκα. 
Δέν άνησύχησα δ μ ω ς . . . . . .

Ό  Ταγματάρχης Πουλιόπουλος 
έγνεψε τού Άνθυπασπιστή Γιαν- 
νακόπουλου, νά πλησιάσει. «Πέ- 
ρασέ του τις χειροπέδες» είπε καί 
έδειξε μέ τά μάτια τον Γιώργο 
Καγιάννο.

— Πόσα λεφτά είχε έπάνω του 
τό θύμα, δταν τό σκότωσες Κα- 
γιάννο; Ό  νεαρός άνοιξε τά μάτια 
του διάπλατα.

—Έ γώ ; όχι έγώ ___ αύτός___
είναι δολοφόνος. Αύτός τον σκό
τωσε. Ξέρει καί σημαδεύει καλά
τή νύχτα. Δέν έχουν ξαδέλφη__
παραμύθια δικά του είναι αύτά.

—Αστυνόμε, άκούστηκε ξαφνικά 
ή λαχανιασμένη φωνή τού 'Υπο
μοίραρχου Γιαννακοΰ, πού μπήκε 
σάν σίφουνας στό γραφείο.

— Τί συμβαίνει Δημήτρη; ρώ
τησε έκπληκτος ό Ταγματάρχης.

— Βρήκαμε αίματα. Μιά λίμνη 
ξερό αίμα καί πατημασιές άνθρώ- 
που. Σ ’ ένα αύλάκι έξω άπό τό 
χωριό. Δίπλα σ’ ένα χωράφι.

— Τό περίμενα Δημήτρη. "Οταν 
σ’ έστειλα νά ψάξεις πιθαμή μέ 
πιθαμή γύρω άπό τό οργωμένο 
χωράφι, ήξερα πώς κάτι θάβρισκες. 
Βλέπεις τό χωράφι τό όργωσε τό 
πρωί ό Καγιάννος.. . .

— Δέν καταλαβαίνω τί έννοεΐς
Αστυνόμε___

— Είναι άπλό Δημήτρη. 'Ο  δο
λοφόνος δέν είναι λίγες φορές πού 
ξαναγυρίζει στό τόπο τού έγκλή- 
ματος. Καί ό Καγιάννος ξαναγύρισε 
εκεί πού χθές βράδυ πυροβόλησε 
τον Βαγγέλη Σιρέδη. Βλέπεις, ό 
Χωροφύλακας Ρήγας, περνώντας 
έξω άπό τό σπίτι τοϋ Καγιάννου, 
είδε στήν αύλή τό ποδήλατό του. 
Τό πήρε καί έκανε τή βόλτα του. 
Μιά βόλτα άπό τό καφενείο, μέχρι 
τό σημείο πού μάς υπόδειξε ό 
Παππάς, μετά στό σπίτι τού Γιώρ- 
γη καί πάλι στό καφενείο. Α πόστα
ση πού δέν χρειάστηκε παρά μόνο 
δεκαπέντε λεπτά. Μετά είναι καί τό
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μονόκαννο τοϋ Δήμου Στάγια σέ 
συσχέτιση μέ τον πυροβολισμό. Ξέ- 
χασα καί την νάϋλον σακκούλα, 
πού δση ώρα ήταν στο καφενείο 
πριν φύγει, τήν είχε πίσω άπό την 
πόρτα. Βλέπεις ό καφετζής το είχε 
ξεχάσει αύτό. 'Όταν το θυμήθηκε, 
θυμήθηκε καί κάτι άλλο: δτι δταν 
ξαναγύρισε δεν τήν είχε μαζί του. 
Βέβαια κανείς άπο αυτούς πού 
ήταν στο καφενείο δεν είχε δει τό 
ποδήλατο, πού το είχε κρυμμένο 
πίσω άπο το ύπόστεγο. Ό  Ε ν ω 
μοτάρχης, δμως, Σοφιανός, είδε 
άπομεινάρια άπο άσβέστη στα λά
στιχα καί στις άκτίνες των τροχών. 
Καί στην λακκούβα μέ τον άσβέ
στη, πίσω άπο τό ύπόστεγο, ρο
διές ποδηλάτου. Ή ταν νύχτα καί 
ό Καγιάννος δέν πρόσεξε τήν λακ
κούβα μέ τον άσβέστη, πού ήταν 
σκεπασμένη μ’ ένα λεπτό στρώμα 
άμμου. Μέ τό ποδήλατο κάλυψε 
εύκολα τήν άπόσταση πού τον χώ 
ριζε άπο τή συντροφιά τού θύματος. 
Βγήκε μπροστά του καί τον παρέ
συρε έ'ξω άπο τό χωριό. Τώρα τό 
πώς τον σκότωσε θά μάς τό πει 
ό ’ίδιος, δπως θά μάς πει καί πού 
έχει θάψει τό πτώμα. Εκείνο πού 
είναι τό λάθος του είναι δτι γύρισε 
στο τόπο τού εγκλήματος, σήμερα 
τό πρωί καί ζήτησε άπο τον θείο 
του, τον Τάσο Ζαμούλη νά τού 
οργώσει τό χωράφι, χωρίς βέβαια 
χρηματικές άπαιτήσεις, έτσι γ ιά . . . .  
εξυπηρέτηση καί σέ ένδειξη. . . .  
άγάπης. ’Έπρεπε βλέπεις νά ήταν 
έκεϊ κοντά γιά νά παρακολουθεί τις 
έρευνες. Κι έπρεπε νά σβύσει καί 
τις πατημασιές του πού είχαν μείνει 
στο χώμα, δταν διέσχιζε τό χωράφι 
μεταφέροντας τό πτώμα, γιατί ή 
άπογευματινή βροχή είχε νοτίσει 
τό έδαφος κι εύκολα άποτυπώθηκαν 
τά βήματά του. Τώρα γιά τό αύλά- 
κι πού βρήκες τά α ίμ α τα .... Σ ί
γουρα, πίστευε πώς τ ’ άγκάθια δέν 
τά ψάχνει ή Χωροφυλακή. ’Ά λλω 
στε ήταν κι έπικίνδυνο νά κατεβεϊ 
έκεϊ τό τρακτέρ.......

Ό  Γιώργος Καγιάννος κοίταξε 
τον 'Υπομοίραρχο Γιαννακό στά 
μάτια.

—’Έ χεις έξυπνο αφεντικό, 'Υπο
μοίραρχε. Δέκα μέτρα μετά τό 
αύλάκι, μέσα στο δργωμα, ένα 
μέτρο καί περισσότερο βαθειά, είναι 
θαμμένος. Βλέπεις ό μπάρμπα— 
Τάσος δέν είχε συνηθίσει σέ δικές 
μου έξυπηρετήσεις. Καί ό Βαγγέλης 
Σιρέδης είχε πολλά λεφτά. ’Ό χ ι 
δμως καί χτές βράδυ. Χτές είχε 
μόνο εΐκοσιοχτώ χιλιάδες. Καί γώ 
ήθελα νά νιώθω τις τσέπες μου

ΞΕΡΟΥΜΕ ώς τώρα, δτι τό αίμα είναι 
κόκκινο. Ξέρουμε πώς υπάρχει καί... 
γαλάζιο—τών γαλαζοαίματων! Γιά άσπρο 
αίμα δμως δέν είχαμε άκούσει. Πολύ 
σύντομα θά τ’ άκούσουμε κι’ αυτό !

Ά ς  θυμηθούμε ποια είναι ή σύνθεση 
τοϋ αίματος. Τά 55 μέρη του (στά 100) 
είναι πλάσμα καί τά 43 είναι έρυθρά αιμο
σφαίρια (ή έρυθροκύτταρα), πού τοϋ δί
νουν τό κόκκινο χρώμα. Τό υπόλοιπο συμ
πληρώνεται άπό λευκά αιμοσφαίρια (ή 
λευκοκύτταρα), πού έχουν προορισμό νά 
καθαρίζουν τόν οργανισμό μας σκοτώνον
τας τά μικρόβια, καί άπό τά πολύτιμα αι
μοπετάλια (ή θρομβοκύτταρα), πού κάνουν 
νά πήζει τό αίμα δταν τραυματιστούμε καί 
νά σταματά ή αιμορραγία.

Σέ 1 κυβικό χιλιοστό αίματος—δηλαδή 
σέ ένα μικροσκοπικό σταγονίδιο—τά έρυ
θρά αιμοσφαίρια είναι 4.500.000 περίπου, 
τά αιμοπετάλια 250.000 καί μόνο 7.000 
περίπου είναι τά λευκά αιμοσφαίρια.

Οί επιστήμονες λοιπόν αποφάσισαν νά...

καταργήσουν δλη αύτή τήν άριθμητική. Γ ιά 
τις μεταγγίσεις, ετοιμάζουν ένα τεχνητό 
αίμα πού θά άντικαταστήσει τό φυσικό. 'Ο 
λόγος είναι ό γνωστός: δτι τό αίμα γιά 
μεταγγίσεις είναι πολύ λίγο, άνάλογα μέ 
τις άνάγκες των νοσοκομείων. Γ ιά τήν πιό 
άπλή έγχείρηση χρειάζονται άπό μιά ώς 
πέντε φιάλες αίματος, γιά μιά αιμορραγία 
άπό τραΰμα δυο ώς δέκα φιάλες ,γιά μιά 
έγχείρηση άνοιχτής καρδιάς 16 ώς 24 φιά
λες καί γιά μερικές έξαιρετικά σοβαρές πε
ριπτώσεις μπορεί νά χρειαστούν ώς 45 
φιάλες.

Τό συνθετικό αίμα τό παρασκεύασε 
έργαστηριακά πρώτος ό ’Αμερικανός 
ερευνητής Λήλαντ Κλάρκ τοϋ Πανεπιστη
μίου τοϋ Σινσινάτι,τό 1960. Περιέχει τεχνη
τά αιμοσφαίρια φθοριούχου άνθρακα πού 
μποροΰν νά άντικαταστήσουν τά έρυθρο
κύτταρα: δηλαδή νά μεταφέρουν τό οξυ
γόνο άπό τούς πνεύμονες σέ δλα τά κύττα
ρα τοϋ σώματος καί τό διοξείδιο τοϋ άν
θρακα άπό τά κύτταρα στούς πνεύμονες.

γεμάτες. ’Έφτασα πιό γρήγορα στή 
γωνία έξω άπό τό σπίτι του. Π ιέ
σαμε κουβέντα. Τού εϊπα γιά κάτι 
άρχαϊα. ’Απ’ αύτά τά κανάτια πού 
βρίσκουμε στά χωράφια. Μούπε 
νά τά παραδώσω. «Δέν θάχανες 
τίποτα αν τάρριχνες μιά ματιά» 
τοϋ εϊπα. Έ τσ ι πήγαμε προς τό 
δργωμα. Πίσω άπό τήν άγριοσυκιά

Τις πρωτεΐνες τοϋ πλάσματος τις άναπλη- 
ρώνουν μεγάλα τεχνητά μόρια (πολυόλες) 
πού άπορροφοΰν νερό κι’ έξασφαλίζουν τή 
φυσιολογική ισορροπία ύγροϋ γιά τή μετα
φορά τών τεχνητών αιμοσφαιρίων μέσα 
άπό τά αιμοφόρα άγγεΐα.

Μέ τό τεχνητό αυτό αίμα έχουν γίνει 
ώς τώρα πειράματα σέ άρουραίους. Μερι
κά άπό τά πειραματόζωα αύτά εξακολου
θούν νά ζοΰν υστέρα άπό τή μετάγγιση πού 
τούς έγινε πριν άπό τέσσερα χρόνια καί δέν 
δείχνουν νά ύποφέρουν καθόλου. Πειρά
ματα επίσης σέ κουνέλια καί ποντικούς 
άποδείχτηκαν άποτελεσματικά, χωρίς νά 
προξενήσουν καμιά βλάβη. Θετικά ήταν καί 
τά πειράματα πού έγιναν μέ σκύλους, με
ρικά δμως άπ’ αύτά τά ζώα παρουσίασαν 
άλλαγή συμπεριφοράς. Αύτό οί επιστήμο
νες τό θεωροΰν άσήμαντο μειονέκτημα τοϋ 
τεχνητού αίματος καί πιστεύουν δτι θά 
μπορέσουν γρήγορα νά τό ξεπεράσουν.

Τό τεχνητό αύτό αίμα δέν έχει κόκκινο 
χρώμα άλλά άσπρο. Άποτελεΐται άπό

ΤΕΧΝΗΤΟ 
ΑΙΜΑ 
ΓΙΑ
ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ
©ά είναι άσπρο, 
θά πλεονεκτεί 
άπ’ τό φυσικό 
στό ότι ίέ ν  σχηματίζει 
θρόμβους

δισεκατομμύρια μικροσκοπικά σωματίδια, 
τά «φθοριοκύτταρα» πού μοιάζουν μέ τά 
έρυθρά αιμοσφαίρια στή δράση τους, άλλά 
είναι εκατό φορές μικρότερα. Παρουσιά
ζουν μάλιστα ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτη
μα σέ σύγκριση μέ τά έρυθροκύτταρα: δέν 
συναθροίζονται γιά νά σχηματίσουν θρόμ- 
βους.

Δυο μέρες μετά τή μετάγγιση, παρατη- 
ρεΐται κάτι τό παράξενο. Τά φθοριοκύττα
ρα έξαφανίζονται καί φαίνεται νά έχουν 
άπορροφηθεϊ άπό τούς ιστούς. "Αν άπο- 
δειχτεϊ δτι αύτό είναι έντελώς άκίνδυνο, 
τότε θά γίνουν πειράματα καί σέ άνθρώπους.

Σέ είκοσι χρόνια τό πολύ, δλα τά νοσο
κομεία τοϋ κόσμου θά είναι έφοδιασμένα 
μέ «λευκό αίμα» πού θά μπορεί νά διατη
ρείται γιά πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα 
καί νά χρησιμοποιείται καί σέ μεταμοσχεύ
σεις. 'Ο δόκτωρ Κλάρκ μάλιστα πιστεύει 
δτι θά μπορεί έπίσης νά μεταφέρει ώς τούς 
ιστούς ορισμένα ένζυμα πού θά έχουν 
άνάγκη.

εϊχα άφίσει τό μονόκαννο. Τοϋ εϊπα 
«κάποιος ερχεται». Γύρισε νά δει 
καί αύτό ήταν δλο. Τόν τράβηξα 
στ’ αύλάκι, πήγα τό δπλο στό σπίτι 
καί γύρισα στό καφενείο. ’Αργά 
μετά τά μεσάνυχτα ξαναπήγα στ’ 
αύλάκι, άφοΰ έσκαψα στό χωράφι
τό λάκκο___ Ή τα ν  τά λεφτά
βλέπεις___
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£μ€ΐς και οι 
άναγνώ στ€ς μας

Συχνά, φίλοι τοϋ Περιοδικού τηλεφωνούν ή γράφουν ζητώντας νά 
τούς πληροφορήσουμε τον τρόπο μέ τον όποιο μπορούν νά γραφούν συν
δρομητές. Για όλους αυτούς άρχει μια επιταγή μέ το ποσό πού άναφέρε- 
ρεται στην δεύτερη εσωτερική σελίδα, πού θά στείλουν στο Περιοδικό 
καί στή διεύθυνση Άριστοτέλους 175, Αθήνα.

Καί κάτι άκόμα γιά τούς άναγνώστες μας, πού άφορά τά^γράμματα 
πού στέλνουν γιά τή στήλη αυτή. Επειδή η <( Επιθεώρηση Χωροφυλα
κής» άντιμετωπίζει κάθε μήνα πρόβλημα χώρου, παρακαλοϋνται οί 
άναγνώστες μας, τά γράμματα πού μάς στέλνουν νά μήν ξεπερνούν τή 
μία σελίδα άναφοράς. Αύτό θά βοηθήσει στο νά δημοσιεύονται περισσό
τερες έπιστολές κάθε μήνα. ’Επίσης όσοι ζητούν πληροφορίες γιά οικο
νομικής φύσεως θέματα, ν άναφερουν λεπτομερώς ποσά χρονιά υπηρεσίας 
έ'χουν, άν έχουν τά μάχιμα, καθώς καί δ,τι δήποτε άλλο σχετικό μέ τό 
θέμα τους.

ΟΙ Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Ε Σ  
Μ Α Σ  Γ Ρ Α Φ Ο Υ Ν  

Μ ν ή μ ε ς  ι ε ρέ ς .
Θ’ άνοίξουμε καί πάλι την άλληλο- 

γραφία μας μ’ ένα γράμμα τοϋ τακτικού 
μας συνεργάτη και φίλου της στηλης, λο
γοτέχνη κ. Ευθύμιου Κατσένιου. Άναφέ- 
ρεται στή θυσία των άντρων της Χωρο
φυλακής στό Νυμφάϊο και στη Μικρο- 
λίμνη: «Τίς καταπράσινες μέρες^ τού
Μαίου, δυο γιορταστικές εκδηλώσεις 
στο Νυμφαίο καί τή Μικρολίμνη, μάς 
γύρισαν πίσω 32 όλόκληρα χρόνια, γιά 
ν* άποτίσουμε φόρο τιμής στους αθάνα
τους νεκρούς τής Χωροφυλακής και τοϋ 
Στρατού, πού μέ τό αίμα τους πότισαν 
τό δέντρο τής λευτεριάς. Μάιος 1947. 
Ή  πατρίδα μας δέν είχε προφτάσει νά 
οργανώσει τήν άμυνά της. Χαινουσες 
πληγές, ερείπια, μαυροφορεμένες μάνες 
καί άδελφές, κραυγαλέα δυστυχία καί πό
νος ήταν τά πειστήρια τής έπώδυνης κα
τοχής- , ,

"Υστερα άπό την αναχώρηση του κα- 
τακτητή καί τον όλεθρο των Δεκεμβρια
νών, υστέρα άπό τή Βάρκιζα, όλοι πι
στεύαμε ότι έπρεπε νά εργαστούμε απε
ρίσπαστοι γιά τήν άνοικοδόμηση καί τήν 
προκοπή. "Ολοι, πλήν των ξενοκίνητων 
συμμοριτών, πού εκμεταλλευόμενοι τήν 
άδυναμία τοϋ Κράτους καί τή δυστυχία 
τών Ελλήνων, θέλησαν νά έγκαταστή- 
σουν τή δική τους δημοκρατία, σωρεύον- 
τας νέα δυστυχία στό δύσμοιρο λαό μας. 
Θέλησαν νά κατακτήσουν δυο εθνικά 
φρούρια, τό Νυμφαίο καί τή Μικρολίμνη, 
εξοντώνοντας τίς μικρές φρουρές τους.

Ή  φρουρά τοϋ. Νυμφαίου, πού ήταν 
22 Χωροφύλακες καί 15 Στρατιώτες τοϋ 
571 Τ.Π., άπέκρουσε τίς λυσσώδεις
επιθέσεις 700 συμμοριτών καί έγραψε 
μιά ένδοξη σελίδα στή σύγχρονη ιστορία

μας. Προτίμησαν νά καοΰν σάν τά κεριά, 
μαζί μέ τίς ιερές εικόνες τοϋ 'Αγίου Νι
κολάου, τοϋ ομώνυμου Ίεροΰ Ναοΰ, στό 
κέντρο τοϋ χωριού, πού έκαψαν οί βάρ
βαροι επιδρομείς, γιατί, φαίνεται, στις 
φλέβες τους δέν έτρεχε έλληνικό καί χρι
στιανικό αίμα. Κι όμως παρουσιάζονταν 
σάν προστάτες τοϋ 'Ελληνικού Λαοϋ, 
λησμονώντας σκόπιμα ότι ό 'Ελληνισμός 
καί ή ’Ορθοδοξία είναι έννοιες άρρηκτα 
ένωμένες καί άλληλοσυμπληρούμενες. Χω
ροφύλακες καί Στρατιώτες προτίμησαν 
τό θάνατο άπό τήν άτίμωση καί τήν παρά
δοση. Κράτησαν καί πέρασαν στήν άθα- 
νασία σάν γνήσιοι "Ελληνες. Ή  Πατρίδα 
τούς τοποθέτησε νά φυλάξουν τίς Θερμο
πύλες της καί τό έκαμαν κατά τον πιο 
πειστικό καί μεγαλειώδη τρόπο. Μέ τήν 
αύτοθυσία καί τή τόλμη. Λίγο άργότερα, 
τό μελάνι τής ιστορίας βρέθηκε στό γρα
φικό χωριό Μικρολίμνη Πρεσπών. Περισ
σότεροι άπό 500 συμμορίτες έπιχείρησαν 
τήν εξόντωση τής φρουράς του, πού τήν 
άποτελοΰσαν 19 γενναία 'Ελληνόπουλα, 
άντρες τής Χωροφυλακής. Ε π τά  άπό αύ- 
τούς έπεσαν στό πεδίο τής τιμής γιά νά 
εξασφαλίσουν τή συνέχεια τοϋ 'Ελληνι
σμού. ’Έπεσαν γιά τό μεγαλείο τής Πα
τρίδας μας, γιά τή διαφύλαξη τών όσιων 
καί ιερών τής φυλής μας. Μαζί τους θυ
σιάστηκε καί ό Πρόεδρος τής Κοινότητας, 
ό άείμνηστος ’Αντώνιος ’Αναστασίου. 
Πολέμησαν καί έπεσαν υπερήφανοι. Ή  
θυσία τους, τούς έγραψε στον κατάλογο 
τών νεομαρτύρων...»

Ό  Τροχονόμος 
και τό έργο του.

Ό  ’Ενωμοτάρχης Νικόλαος Παπαϊω- 
άννου, πού ύπηρετεϊ στήν 'Υποδ]νση Τρο
χαίας Κινήσεως Θεσσαλονίκης, μέ μιά 
συγκινητική- επιστολή του ζητάει ν’ άνα- 
κοινώσουμε στούς άναγνώστες μας ότι 
συγκεντρώνει στοιχεία γιά τήν συγγραφή 
έργου σχετικού μέ τό πρόσωπο τού Τρο

χονόμου καί τήν προσφορά του στό κοι
νωνικό σύνολο καί τήν Πολιτεία: «Αύτόν, 
τόν άνώνυμο Τροχονόμο — μάς γράφει ό 
άναγνώστης μας — τή ζωή καί τό έργο 
του, τήν προσφορά του καί κάθε τι πού 
χαρακτηρίζει τήν προσωπικότητά του 
άποφάσισα νά προβάλω μέ τό έργο μου. 
'Υπηρέτησα πολλά χρόνια στήν 'Υπηρε
σία Τροχαίας, άγάπησα μέ πάθος τήν 
ύπηρεσία το>ΰ Τροχονόμου καί έχω πολλές 
προσωπικές έμπειρίες. Παράλληλα έχω 
συγκεντρώσει άρκετό υλικό πού όμως δέν 
είναι πλήρες γιά μιά ολοκληρωμένη πα
ρουσίαση. Θέλω ή έργασία πού κάνω τώρα 
πού πλησιάζει ό χρόνος γιά ν’ άποχωρι- 
σθώ τήν ενεργό ύπηρεσία, νά τιμήσει ό
λους έκείνους τούς συνάδελφους πού άφη
σαν τή τελευταία τους πνοή καί πότισαν 
μέ τό αίμα τους τήν ελληνική άσφαλτο. 
Γιά τήν ολοκλήρωση, λοιπόν, αύτοΰ τοϋ 
έργου, ζητώ καί παρακαλώ όλους τούς 
συναδέλφους καί όλους τούς άναγνώστες 
ιδιώτες τού Περιοδικού μας, άν κάποιος 
άπό αύτούς έχει ύπ’ όψη του κάποια ιστο
ρία, περιστατικό, έμπειρία, φωτογραφία 
σκίτσο καί ό,τι άλλο σχετικό μέ τό Τρο
χονόμο καί τό έργο του, νά μοΰ τά στεί
λει, βοηθώντας έτσι τήν όλοκλήρωση ενός 
έργου πού άφορά όλους τούς συναδέλφους..»

Μιά έκκληση λοιπόν γιά τήν ολοκλή
ρωση τής συγγραφής ένός έργου μέ θέμα 
τόν Τροχονόμο. "Οσοι έχουν κάτι χρήσιμο 
μπορούν νά τό στείλουν στό συνάδελφο, 
πού μέ τόση άγάπη μιλάει γιά τόν άγρυ
πνο φρουρό τής έλληνικής άσφάλτου. 
Στήν προσπάθειά του αύτή θά βρει άμέ- 
ριστη βοήθεια καί συμπαράσταση άπό 
τό Περιοδικό, πού συχνά άφιερώνει γ ι’ 
αύτό τό θέμα, πολλές του σελίδες...

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΛΟΥΛΟΥΔΗ, Ν. Ελβε

τία - ’Αττικής. Διαβάσαμε μέ προσοχή 
τό γράμμα σας καί θέλουμε νά σάς δια
βεβαιώσουμε πώς κάθε λέξη τήν άντιμε- 
τωπίσαμε μέ άγάπη καί όχι «μέ ένα ψυχρό 
χαμόγελο». "Ομως παρ’ όλο πού τό θέμα 
σας είναι πέρα άπό τίς άρμοδιότητές μας, 
μπορούμε μιλώντας τή γλώσσα τής καρ
διάς μας, νά σάς πούμε δυο λόγια. Ή  
Χωροφυλακή είναι λειτούργημα, είναι 
ιδέα, είναι κάτι πού δέν όριοθετεΐται άπό 
άνθρώπους, άλλά άπό ιδεατούς στόχους. 
Καί ή άγάπη γι’ αύτήν έχει άντικείμενο 
όχι πρόσωπα, άλλά θεσμούς, κοινωνικές 
προσφορές καί άγώνες γιά μιά καταξιω
μένη πορεία στον έλλαδικό χώρο. Καί 
αύτή ή άγάπη δέν κλονίζεται μέ τίποτα, 
όπως δέν κλονίζεται καί ή πίστη σέ κά
ποιο ιδανικό, όσο άπιαστο καί άν φαίνε
ται. Κουράγιο, λοιπόν. Ό  άγώνας γιά 
νά κάνει κανείς κάτι δικό του, νά κάνει 
τά όνειρά του πραγματικότητα δέν πρέ
πει νά σταματάει στό πρώτο έμπόδιο. 
Βασίζοντας στό δρόμο του χέρι - χέρι
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μέ τήν αισιοδοξία, κάποτε θά φτάσει στήν 
«’Ιθάκη» καί τότε θα νιώσει πώς δλος 
αυτός ό άγώνας δέν ήταν παρά μιά νίκη. 
Καλή τύχη, λοιπόν.

ΝΤΙΝΑ ΚΟΤΤΣΟΒΑΓΙΟΤ, Πύργο 
Σοφάδων - Καρδίτσας. Είναι συγκινη
τικά τά λόγια σας καί σάς εύχαριστοϋμε 
γι’ αύτά. ’Απαραίτητο, όμως, προσόν 
γιά τη Σχολή Γυναικών Χωροφυλακής 
κων είναι τό άπολυτήριο έξαταξίου Γυμνα
σίου ή Λυκείου.

ΠΕΤΡΟΝ ΚΟΝΤΟΔΗ ΜΟ, _ ’Ενω
μοτάρχη, Χέρσο Κιλκίς. Τό έφ’ άπαξ 
είναι 213.696 δραχ. ή σύνταξη 19.952 
καί τό μέρισμα τοϋ Μ.Τ.Σ. έφ’ όσον 
προσμετρώνται τά στρατεύσιμα 1.622, 
ένώ διαφορετικά 1.560 δραχμές.

ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΦΤΡΑΚΗ, ’Ενωμοτάρ
χη, Παχεία ’Άμμου Λασιθίου. ’Εάν ή ποι
νή είναι αργία, δι’ άπολύσεως, άφαιροϋνται, 
έάν είναι διά προσωρινής παύσεως, όχι.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΔΡΟΤΔΑΚΗ, «Κρη
τικά Γράμματα» Χανιά. Εύχαριστοϋμε 
γιά τά καλά σας λόγια. Σάς διαβεβαιώ- 
νουμε ότι ό άγώνας μας στηρίζεται στή 
διάθεση γιά μιά πλατειά κοινωνική προ
σφορά. "Ο,τι υπήρχε στο άρχεϊο μας σάς 
τά στείλαμε. Περιμένουμε μέ ενδιαφέρον 
καί τό δικό σας περιοδικό.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΕΚΑΚΗ, Ενωμοτάρ

χη, Ρόδο. Εύχαριστοϋμε γιά τή συνερ
γασία σας. Θά δημοσιευθει σ’ ένα άπό τά 
επόμενα τεύχη.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΤΟΤΣΙΑ, Θεσσα
λονίκη. Εύχαριστοϋμε γιά τή συνεργασία 
σας. Γιά τό Δημοτικό Τραγούδι έχουμε 
δημοσιεύσει κατά τό παρελθόν πολλά 
άρθρα καί μελέτες. Βέβαια τό θέμα είναι 
ευρό καί δέν εξαντλείται όσες φορές καί 
αν- άσχοληθεϊ κανείς μαζί του. Τό άρθρο 
σας θά δημοσιευθει, όχι όμως προς τό 
παρόν.

Δ. Ρ. ’Ενωμοτάρχη, Ρόδο. Μέ χαρά 
πήραμε τήν άρκετά πρωτότυπη μελέτη 
σας καί σάς εύχαριστοϋμε γι’ αύτό. Τό 
θέμα όμως είναι λεπτό καί χρειάζεται πε
ρισσότερη τεκμηρίωση. ’Επίσης μιά με
γαλύτερη άναφορά σέ ιστορικά ντοκουμέν
τα δέν θά έβλαπτε. Περιμένουμε νά μάς 
στείλετε μιά νέα μελέτη, περισσότερο 
έμπεριστατωμένη. Ξέρουμε ότι μπορείτε.

A I Ο Ρ Θ Ω I  Η
Στό προηγούμενο τεύχος (114, 

’Ιούνιος 1979) καί στό άρθρο «ΕΛ
ΛΑΣ -  ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙ
ΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ», τού ’Ενω
μοτάρχου κ . Κ . Καραγιάννη , άπό 
τυπογραφική αβλεψία στή δεύτερη 
παράγραφο τής σελίδας 432 έχει γρα
φεί άντί τής λέξεως «καταταχθεΐ» 
ή λέξη «κατασχεθεί».

’Επίσης τό κείμενο τής σελίδας 
434 έπρεπε νά είχε τοποθετηθεί στή 
σελίδα 435 καί τό κείμενο τής 435 
σελίδας στήν σελίδα 434 .

Ζητούμε συγγνώμη τόσο άπό τούς 
άναγνώστες μας πού έσπευσαν νά 
έπισημάνουν τό λάθος καί τούς εύχα- 
ριστοΰμε ταυτόχρονα γι’ αυτό, κα
θώς έπίσης καί άπό τόν συγγραφέμ 
τού άρθρου.

Ά π ό  τήν Διεύθυνση .

ΕΚ
Δ Ο 
ΣΕΙΣ

«ΦΩΣΤΗΡ ΤΗΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ — 
ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ»

Γ . I . Δημοπούλου ’Αρχιμανδρίτου .

Afxiu. reaifriov ι Α,κυοίτονλον

Μέ τήν εύκαιρία τής συμπληρώσεως 
1.600 χρόνων άπό τήν έκδημία τοϋ Μεγά
λου Βασιλείου, οί έκδόσεις τής ’Αδελφό
τητος Θεολόγων «Ο ΣΩΤΗΡ» κυκλοφό
ρησαν σέ τρίτη έπηυξημένη έκδοση τό 
βιβλίο τοϋ ’Αρχιμανδρίτη Γ. Δηαόπου- 
λου «Ο ΦΩΣΤΗΡ ΤΗΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ», 
πού άναφέρεται στή ζωή, τό έργο, τήν 
προσφορά στήν ’Εκκλησία τοϋ Χριστού 
καί τήν ’Ανθρωπότητα, τοϋ Μεγάλου Βα
σιλείου.

Είναι μιά έκδοση πραγματικά διαλεχτή. 
Ό  συγγραφέας ’Αρχιμανδρίτης Γ. Δη- 
μόπουλος, μέ τό λογοτεχνικό χάρισμα πού 
τόν διακρίνει, κατόρθωσε νά μάς προσφέρει 
έναν άριστο συνδυασμό βιογραφίας καί 
επιστημονικής έρευνας, πού ξεπερνώντας 
τά περιορισμένα όρια μιάς θεολογικής με
λέτης, εκτείνεται καί εισχωρεί βαθειά σέ 
κοινωνικοπολιτιστικές σφαίρες καί φιλο
σοφικούς στοχασμούς. Καί αύτοί οί φιλο
σοφικοί στοχασμοί καί ή κοινωνικοκριτική 
διάθεση τοϋ συγγραφέα είναι τό μεγάλο 
προσόν τοϋ βιβλίου του.

«Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ»

Γ . Πετρόπουλου , ’Επίτιμου Γυμνα
σιάρχη , (έκδοση έκτη).

"Ενα άκόμα έργο, στά πλαίσια τής Θεο
λογικής Γραμματείας, πού όμως άναφέ- 
ρεται στή πιο πολύκροτη δίκη πού γνώρι- 
σε μέχρι σήμερα ή ανθρωπότητα, τή Δίκη 
τοϋ Χριστοΰ. Μελετώντας σέ βάθος δλα τά 
γνωστά μέχρι τώρα στοιχεία καί άνατέ- 
μνοντας τήν εποχή έκείνη καί τις συνθήκες

της, ό συγγραφέας εισχωρεί σ’ ένα χώρο 
πολυσυζητημένο καί άμφιλεγόμενο. "Ομως 
μέ πραγματικά θαυμαστά επιχειρήματα, 
τεκμηριωμένα άπόλυτα άπό τήν εκκλη
σιαστική, δικονομική καί κοινωνιολογική 
βιβλιογραφία, άνατρέπει κάθε άμφισβή- 
τηση τοϋ παράνομου χαρακτήρα τής δίκης, 
άποκαλύπτωντας τά στοιχεία πού τήν χα
ρακτηρίζουν παράνομη καί τής χαρίζουν 
τόν τίτλο τής δικαστικής δολοφονίας.

Τό έργο άποτελείται άπό 318 σελίδες 
και τιμάται 250 δραχμές. Οί έπιθυμοΰντες 
νά τό άποκτήσουν μπορούν ν’ άπευθύνονται 
στό συγγραφέα, οδός Άσημακοπούλου, 
αριθ. 11, Αγια Παρασκευή —’Αττικής 
Τηλέφ. 65.91.952.

ΕΞΕΓΕΡΣΕΙΣ — ΚΙΝΗΜΑΤΑ—ΕΠΑ- 
ΝΕΣΤΑΣΕΙΣ

Κλεόβ . Σ . Νικήτα, Δημοσιολόγου.

Μέ τήν εύκαιρία τής συμπληρώσεως 34 
ετών τοϋ Ο.Η.Ε. ή 'Εταιρεία Ελλήνων 
Δημοσιολόγων κυκλοφόρησε τό νέο σύγ
γραμμα τοϋ δημοσιολόγου κ. Κλεοβ. Νι
κήτα, μέ τίτλο «ΕΞΕΓΕΡΣΕΙΣ—ΚΙΝΗ
ΜΑΤΑ—ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ)), άναφερό- 
μενο στήν δράση καί τό ρόλο τοϋ Ο.Η.Ε. 
καί τών Διεθνών ’Οργανώσεων καί ’Οργα
νισμών, όπως τοϋ Εύρωπαϊκοΰ Κοινοβου
λίου, τοϋ Συμβουλίου τής Εύρώπης, τοϋ 
ΝΑΤΟ, τοϋ Συμφώνου Βαρσοβίας, τής 
Ε Ο Κ, τής Κομεκόν, ΟΟΣΑ, ΟΠΕΚ, 
κ.λ.π.

Στό έργο του ό συγγραφέας, άφοΰ πα
ραθέτει τόν Καταστατικό Χάρτη τοϋ ΟΗΕ 
καί τις Οικονομικές Διακυρήξεις τών Δι
καιωμάτων τοϋ ’Ανθρώπου καί τοϋ Παι
διού, εισχωρεί στή μελέτη τών θεσμών 
αύτών καί επιχειρεί μιά άξιόζήλευτη άνα- 
τόμηση τής δράσεως καί τών σκοπών τους.

Είναι πόνημα εύθύνης πού άξίζει νά δια
βαστεί άπό τόν σύγχονο άνθρωπο πού ή 
συμμετοχή του στά «κοινά» προβάλλει 
σήμερα περισσότερο επιτακτική άπό άλ
λοτε.

«ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ 
ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΕΠΟΥΣ 1955—1959»

Ν . Βασιλειάδη , Θεολόγου.

Μιά άκόμα έκδοση τής ’Αδελφότητας 
Θεολόγων «Ο ΣΩΤΗΡ». Γνωστός ό μελε
τητής καί στοχαστής Θεολόγος Ν. Βασι- 
λειάδης καί πάνω άπ’ δλα άριστος σμιλευ
τής τοϋ γραπτού λόγου. Τώρα, μέ τό βι
βλίο αύτό, ΧΡΕΟΣ στούς λεβεντονιούς 
τής Κύπρου, πού έπεσαν στον επικό άγώνα 
τους εναντίον μιάς πανίσχυρης αύτοκρα- 
τορίας καί πού εύχήθηκαν στά παιδιά 
τους «ή τάν ή έπί τάς», τά νεκροφίλησαν 
μέ άπίθανο μεγαλείο, υστέρα έσφιξαν τήν 
καρδιά τους κι’ έστρωσαν τό κρεββάτι τοϋ 
γιοΰ τους μέ τή γαλανόλευκη..., δπως 
μάς λέγει στήν εισαγωγή του, έρχεται ν’ 
άποκαλύψει μεγάλες στιγμές, άθάνατες 
στιγμές τοϋ ίεροϋ εκείνου άγώνα τών 
άδελφών μας Κυπρίων.

Μέ ΰφος γλαφυρό, μέ βλέμμα γεμάτο 
άγάπη, δίνει τό μεγαλείο έκείνων τών 
στιγμών σέ δλη του τήν έκταση καί παρου
σιάζει στά μάτια μας μιά Κύπρο μαχόμενη 
γιά τήν άπόκτηση τής λευτεριάς της. 
Συγκλονίζει μέ τό βιβλίο του αύτό ό Ν. 
Βασιλειάδης καί διδάσκει πόσο βαρύ είναι 
τό τίμημα τής λευτεριάς, μά καί πόσο υπέ
ροχος είναι ό θάνατος γιά τήν πατρίδα.
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λει τό θλιβερό φαινόμενο τής ταύτισης 
τού άνθρώπου μέ τήν προσωρινότητα. 
Τό δείχνουν καθαρά αυτό οί κοινωνικές 
πληγές πού μαστίζουν τή σύγχρονη κοι
νωνία καί πού, φυσικά, μάστιζαν καί όλ- 
λες τις κοινωνίες των παληότερων έπο- 
χών. Μόνο, πού σήμερα, μετά τήν τόση 
έξέλιξη τοϋ πολιτισμού καί τήν πλάτυνση 
τού πνευματικού όρίζοντα, τά στίγματα 
αυτά είναι περισσότερο ύποτιμητικά γιά 
τόν άνθρωπο. Καί ή στήλη αύτή, πού 
δέν είναι παρά μιά μηνιαία άναφορά σέ 
διάφορες κοινωνικές πληγές, δέν μπο
ρεί παρά ν’ άσχοληθεΐ, μιά καί δόθηκε ή 
εύκαιρία καί μέ τά τυχερά καί τ’ άλλα παι
χνίδια, πού οί έκτασή τους, παίρνει άνησυ- 
χητικές διαστάσεις μέρά τή ήμέρα.

Ίσως δέν θάπρεπε ν’ όνομάζονταν 
παιχνίδια, γιατί ή λέξη «παίζω» άπαιτεΐ 
πάνω άπ’ όλα ψυχαγώγηση καί όχι ψυ
χοφθορά. Καί αύτοΰ τού είδους οί άνθρώ- 
πινες ένασχολήσεις μόνο ψυχοφθόρες 
είναι. Άνθρωποι θεοποιώντας τ’ άργύρια, 
μαζεμένοι γύρω άπό στρογγυλά τραπέζια 
καί καταργώντας έκείνη τή στιγμή κάθε 
ίχνος άξιοπρέπειας καί τυλιγμένοι σέ

Συχνά, σαν οί θύμισες βαθειά βυθίζονται στο παρελθόν, στα χρόνια τά 
παιδικά, στο νοϋ έρχεται συχνά' ένα άγαπημένο παιχνίδι πού παίζαμε 
προσπαθώντας ν’ αντιγράψουμε τον κοσμο που μάς τριγύριζε. Τους κλέ
φτες καί τούς άστυνόμους. Γέμιζαν τότε μ’ άνέμελες φωνές τά στενοσόκ- 
κακα τής γειτονιάς καί μεΐς παίρνοντας ένα ύφος σοβαρό γινόμασταν άταί- 
ριαστοι μεγάλοι, γινόμασταν ήρωες, άφήναμε τή φαντασία μας νά ξεδι
πλώσει τ’ άπιαστα φτερά της γιά νά πιάσει κόσμους απόμακρους... 
"Ηταν όμορφη έκείνη ή εποχή καί όμορφη ή ανεμελιά της. ̂

Τώρα, μέ κάποιο φορτίο χρόνια ό καθένας στήν πλάτη του -—άλλος 
μικρός καί άλλος μεγάλος-βλέπουμε τον κόσμο πού απλώνεται γύρω μας, 
τις εκδηλώσεις καί τά πρόσωπα τής ζωής καί νιώθουμε μέσα μας τό σφί
ξιμο πού προκαλεΐ ή άντίθεση των όσων κάποτε φανταστήκαμε καί αύτών 
πού τώρα ζοϋμε. Είναι τό σφίξιμο πού προκαλεΐ ή ρεαλιστική συνάντηση 
τής φαντασίας μέ τήν πραγματικότητα.

Σήμερα λοιπόν, βλέπουμε πόσο δύσκολο είναι νά παίζει κανείς, καθη
μερινά, τό παιχνίδι μέ τούς κλέφτες καί τούς άστυνόμους.^Καί πιο δύσκο
λα'ν’ αναλαμβάνει τό ρόλο τοϋ άστυνόμου, ρόλος πού συχνά παρουσιάζεται 
μέ τά πιο άντικειμενικά χρώματα τοϋ άχαρου, ρόλος πού φορτώνει στις 
πλάτες τοϋ ένσαρκωτή μιά ευθύνη τεράστια γιά τό ό,τι^συμβεΐ γύρω του.

Καί όταν τά φώτα τής ράμπας σβύνουν γιά τόν άστυνόμο, κ’ όταν 
μένει γιά λίγο στή σιωπή μιάς άνάπαυλας τοϋ άγώνα, τότε τό μόνο πού 
μπορεί νά σκεφτεΐ τό μόνο πού μπορεί νά κάνει, είναι νά προσπαθήσει νά 
μαντέψει τό έργο πού θά παίξει σάν τά φώτα τής ράμπας του ξανανάψουν.

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΖΑΡΙΑ

Ό  διάσημος ’Αμερικανός κοινωνιο- 
Κόνραντ Λόρεντζ, μιλώντας γιά τις πλη
γές τού πολιτισμού μας καί τά αίτιά τους, 
κατάταξε σ’ αύτά καί τήν εύημερία τού 
σύγχρονου άνθρώπου. Πολλοί ίσως τό 
θεωρήσουν αύτό υπερβολή. Είναι όμως 
μιά άδιάψευστη άλήθεια πού άπορρέει 
άπό τό άξίωμα ότι ό άνθρωπος πρέπει νά 
δημιουργήσει τήν εύημερία γιά τόν άν
θρωπο καί όχι ή εύηερία νά δημιουργή- 
άνθρώπους τής ευημερίας. Στήν σημερινή 
έποχή, λοιπόν, τήν έποχή τής εΰημε- 
ρίας γιά πολλούς, πού δέν παύει νά παρα
μένει έποχή άγώνων έπιβίωσης γιά άλ
λους, οί άντιθέσεις τών κοινωνικών φαι
νομένων όλο καί μεγαλώνουν. Καί πλάι 
στις έναγώνιες προσπάθειες άνθρώπων 
ν’ άνοίξουν άκόμα πιό πολύ τούς όρίζον- 
τες τού κόσμου, προβάλλει ή άνυπαρξία 
καί ή άναζήτηση τής ευτέλειας, προβάλ

σύννεφα καπνών, κυνηγούν τή τύχη, 
προσπαθώντας ν ’ άφαιρέσουν —έν γνώσει 
τους — ό ένας τά λεφτά τού άλλου. Καί 
άς πεινούν δίπλα τους άλλοι άνθρωποι 
καί άς μήν έχουν χρήματα ούτε νά για- 
τρεφτούν, ούτε νά κρύψουν τή γύμνια 
τους. Καί άς πεινούν πολλές φορές οί 
ίδιες τους οί οικογένειες καί άς βυθί
ζονται στή θλίψη οί γυναίκες τους καί 
άς μαραζώνουν άπό τήν άγωνία τού αύριο 
τά παιδιά τους.

Ά ς  μή παραξηγήσουν, οί άναγνώστες 
τού «Ρεπόρτερ» αύτές τις πικρές σκέψεις. 
Γεννήθηκαν μετά άπό μιά δραστηριο- 
ποίηση τού Τμήματος Λεσχών — ’Ηθών 
τής Ύποδιευθύνσεως ’Ασφαλείας Προα
στίων Πρωτευούσης, πού πέτυχε νά συλ- 
λάβει κάπου σ’ ένα προάστιο τής ’Αθή
νας, στόν "Αγιο ’Ιωάννη Καρέα, δέκα 
κυνηγούς τής τύχης. "Ηταν μιά άπό τις 
πολλές έπιτυχίες τού Τμήματος, πού 
τήν χαρακτηρίζει ή συνεργασία τού γυ
ναικείου καί άντρικοΰ προσωπικού της.

Χάρη στή συμβολή τού νέου αίματος 
λοιπόν__

Τό καφενείο τής Κυρ. Κορ. ήταν γνω
στό σάν στέκι τών άνθρώπων πού κυνη
γούν τή τύχη τους παίζοντας ζάρια. Ό λες  
οί προσπάθειες όμως τού Τμήματος Λε
σχών γιά νά περιορίσουν τήν παράνομη 
δραστηριότητά του, στάθηκαν άτυχες. 
Οί «τσιλιαδόροι» ήταν πολλοί καί κάθε 
έφοδος τών άντρών τής Ασφάλειας έπε
φτε στό κενό. Μέχρι πού τό δυναμικό 
τών Υπηρεσιών Χωροφυλακής πλαισιώ
θηκε άπό τις νέες γυναίκες Χωροφύλα
κες. "Ετσι εύκολα δυό «έρωτευμένα» 
ζευγάρια πέρασαν άπό τήν παρατηρητι
κότητα τών «τσιλιαδόρων» καί κάθισαν 
νά πάρουν τ’άναψυκτικό τους στό διπλα
νό τραπέζι πού οί ζαριές είχαν στήσει 
τό δικό τους χορό. «Διπλές.. ..πεντάρες.. 
τρία καί ά σ σ ος .... έξάρες__ ».

Ή  άγωνία τών ζαράκηδων κόπηκε 
ξαφνικά, όταν τά δυό ζευγάρια μ’ άστρα- 
πιαία κίνηση τούς άκινητοποίησαν. Οί 
«τσιλιαδόροι» αΐφνιδιάστηκαν καί δέν 
μπόρεσαν ν’ άντιδράσουν μιά καί ταυ
τόχρονα μέσα στό καφενείο έκαναν τήν 
έμφάνισή τους καί άλλοι άντρες τού 
Τμήματος Λεσχών, πού περίμεναν τήν 
ώρα «μηδέν». Λίγο άργότερα δέκα άτομα 
καί 35.000 δραχμές πού βρέθηκαν πάνω 
στό τραπέζι έπαιρναν τό δρόμο γιά τήν 
Ασφάλεια Προαστίων Πρωτευούσης. Γι’ 
αΰτούς, τό Κυνήγι τής τύχης είχε τελειώ
σει πολύ άπότομα... .

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ

Τά άλλεπάλληλα κρούσματα κλοπών 
αυτοκινήτων, πού δυό — τρεις μέρες 
μετά τήν άφαίρεσή τους τά έβρισκαν οί 
άντρες τής Χωροφυλακής έγκαταλειμ- 
μένα στις περιοχές Ραφήνας, Λούτσας 
,καί Σπάτων, είχαν κινητοποιήσει τούς 
άντρες τών τοπικών 'Υπηρεσιών Χω
ροφυλακής, πού παίζοντας ένα πραγμα
τικό κρυφτούλι μέ τούς ύποπτους, κα
τόρθωσαν νά έντοπίσουν τόν 18χρονο 
Γ.Δ. άπό τά Σπάτα, πού οί άδυναμίες του 
στ’ άκριβά καί γρήγορα αυτοκίνητα 
ήταν γνωστές στήν περιοχή.

Έτσι δέν δυσκολεύτηκαν καί πολύ 
οί άντρες τού Τμήματος Διώξεως Αδικη
μάτων κατά Ζωής καί ’Ιδιοκτησίας τής 
Ύποδιευθύνσεως Ασφαλείας Προαστίων 
Πρωτευούσης, όταν τόν κάλεσαν στά 
γραφεία τους — όχι φυσικά γιά καφέ — 
νά σπάσουν τή σιωπή του. Κάτω άπό τό 
βάρος δεκάδων ύπονοιών καί χωρίς νά 
μπορεί νά δικαιολογεί τις κινήσεις του, 
ό νεαρός «πιλότος» τών «Ά λφα Ρωμέο», 
μίλησε καί άποκάλυψε μιά παράνομη 
δραστηριότητα μέ θύματα 32 αύτοκίνητα, 
κατά προτίμηση «Ά λφ α Ρωμέο», «Ντά 
τσουν» καί «Φίατ». Γιά τά 11 άπ’ αύτά εί
χε καί συνένοχο τόν 19χρονο Παναγιώτη 
Στάμου. Τά υπόλοιπα 21 ήταν άποκλει- 
στικά καί μόνο δικές του δουλειές.

Όμως, δέν έφτανε πού οί δυό νεαροί 
είχαν κυριολεκτικά ρημάξει τά προάστια 
τής Αθήνας, κλέβοντας «κατ’ έπιλογή» 
αύτοκίνητα τής άρεσκείας τους. Μετά 
κάθε κλοπή έβαζαν «στόχο» τούς στύ
λους τής Δ.Ε.Η., μέ άποτέλεσμα νά προ- 
καλέσουν σημαντικές ζημιές στους ιδιο
κτήτες τών κλεμμένων αύτοκινήτων μιά 
καί όλα άνεξαιρέτως έφταναν στά χέρια 
τών νόμιμων ιδιοκτητών τους, άρκετά 
σημαδεμένα. Καί δέν ήταν λίγες οί φορές 
πού αύτό τό σημάδεμα τό άκολουθοόσε 
καί κάποιο σχετικό ξαλάφρωμα άπό μα-
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γνητόφωνα καί άλλα είδη πού είχαν άξια 
στις άγορές τών μεταχειρισμένων. Αυτά 
τά λίγα γιά τήν παράνομη δραστηριότητα 
τών δυό νεαρών, πού τό μέχρι τώρα ποι
νικό τους παρελθόν αύξήθηκε χάρη στις 
έπικίνδυνες άδυνάμίες τους.

ΜΑΓΓΑ ΜΟΥ ΤΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΣΟΥ

Παληότερα, ό « Π α ρ α τ η ρ η τ ή ς » ,  
στή δική του στήλη είχε μιλήσει 
γιά κείνα τά μαχαιρώματα τών νταήδων 
τής νύχτας, στά νυχτερινά κέντρα, πού 
κάτω άπό τις πεννιές τού μπουζουλκιοΰ 
τραβάν τό μαχαίρι τους καί όποιον πάρει 
ό Χάρος. Τούς άντιήρωες τής νύχτας.

"Ομως πέρα άπό αύτούς, ύπάρχει μιά 
άλλη «κάστα» άνθρώπων τής νύχτας, 
οί άνθρωποι τού ύποκόσμου, οί «νονοί», 
οί προστάτες δηλαδή. Αύτοί κινούνται 
σ’ άλλα πλαίσια καί τό έπίσημο έπάγγελ- 
μά τους είναι: «άγαπητικός». ’Ανεπίσημο 
δέν ύπάρχει, ή μάλλον ύπάρχει: ή τεμπε
λιά. Αύτή όμως δέν είναι έπάγγελμα, 
άλλά «προσόν» γιά νά καυχιώνται οί 
άνθρωποι τού ύπόκοσμου.

'Ο κόσμος τους είναι τά «BAR». Μιά 
φωτεινή έπιγραφή μέ τίτλους πού συχνά 
δέν δηλώνουν τίποτα καί τζάμια βαμ
μένα μέ σκούρα χρώματα γιά νά στα
ματούν τή ματιά τού περίεργου περαστι
κού, είναι τό έξωτερικό γνώρισμα αύτοΰ 
τού κόσμου. Τό έσωτερικό καλύπτεται 
άπό τόν χαμηλό φωτισμό, μικρά τραπε
ζάκια, μερικά «σκαμπώ» γύρω άπό τόν 
πάγκο, καναπέδες μέ ψηλές ράχες καί 
μουσική. Καί κεΐ, άνάμεσα άπό τούς 
θαμώνες τους κυκλοφορούν τά «κορίτσια» 
μέ τό προκλητικό ντύσιμο, μέ τό,τσιγάρο 
στό ένα χέρι καί τό ποτό στό άλλο. Είναι 
τά «κορίτσια» τής νύχτας, οί άνεπίσημες 
«πεταλούδες». Πλησιάζουν τόν πελάτη 
τού προσφέρουν τό χαμόγελο, τού προ
σφέρουν τη συντροφιά. Συντροφιά μέ 
τή συνοδεία κάποιου ποτού, άπό τ’ άκρι- 
βώτερα τής άγοράς, πού τό προσφέρει— 
μέ τή σειρά του— ό πελάτης.

— Τί θά μέ κεράσεις;
—Ό ,τι θέλεις.

Έ να ούΐσκυ.. . .
Έ τσι άρχίζουν όλα. ’Ακολουθεί δεύ

τερο ούΐσκυ ή σαμπάνια, τρίτο. . . .  Καί 
φυσικά τό κορίτσι ρίχνει τά χαμόγελα 
τό ένα πίσω άπό τό άλλο. Μέχρι πού 
θά βαρεθεί ό πελάτης. Τότε άρχίζει ή 
τελευταία πράξη. Ό  λογαριασμός. Φου
σκωμένος σχεδόν πάντα, μέ τό άντίτιμο 
τών ποτών τού «κοριτσιού», πού άντι- 
προσωπεύει τό τίμημα τής πρόσκαιρης 
συντροφιάς. Κι άν ό πελάτης είναι «ζό- 
ρικος», άρχίζουν οί έξηγήσεις, πού πολ
λές φορές καταλήγουν στον καυγά. Έδώ 
όμως κάνουν τήν έμφάνισή τους οί άπό 
μηχανής θεοί. Οί προστάτες.

Μέχρι τή στιγμή τού καυγά είναι τό 
άφανές συμπλήρωμα τού έξοπλισμοΰ 
τού «BAR». Οί άνθρωποι πού άμίλητοι 
πίνουν στή γωνιά τό ποτό τους καί μέ 
τήν άκρη τού ματιού τους «κόβουν» τήν 
κίνηση, έτοιμοι νά «καθαρίσουν». Καί 
είναι όλοι τους άτομα μέ ιστορία στόν 
κόσμο τής παρανομίας. Μέ παρελθόν 
στις φυλακές καί στά καταγώγια. Μέ 
λερωμένο «μητρώο» πού λένε. Καί είναι 
καί οί «έπίσημοι άγαπημένοι» τών «κο- 
ριτσιών», οί ταμίες τους, οί άντιπρόσω- 
ποι τής «οικογενειακής θαλπωρής». 
’Επεμβαίνουν γιά νά «συμμορφώσουν» 
τούς ζόρικους πελάτες, τούς δύσκολους

στό λογαριασμό καί τούς άπαιτητικούς 
στις προτιμήσεις τους. Κι αύτή ή έπέμβα- 
ση είναι συχνά δυναμική. Τέτοια πού τήν 
έπόμενη μέρα περνάει στ’ άστυνομικά 
δελτία τών έφημερίδων, σάν «μαχαίρωμα 
γιά ξεκαθάρισμα λογαρισμών».

Κάπως έτσι έγινε καί τό ξεκαθάρισμα 
τών λογαριασμών στό «BAR-Τζαμάϊκα» 
τού Χαλανδρίου, τόν περασμένο μήνα, 
πού κατάληξε στό θανάσιμο τραυματισμό 
τού Μιλτιάδη Ίωσηφέλη. Είχε άϋπνίες 
τό θύμα καί ζήτησε άπό φίλο του τα
ξιτζή νά τόν μεταφέρει στό μπάρ γιά ένα 
ποτό. Είχε ίσως ξεχάσει πώς κάπου στά 
Σπάτα, στό σπίτι του, τόν περίμεναν μιά 
γυναίκα καί τρία παιδιά. Καί τό ποτό του 
συνοδεύτηκε άπό τό ποτό τής «πεταλού
δας», πού άμέσως σχεδόν διπλασιάστηκε. 
Κι’ όλα πήγαιναν καλά μέχρι τή στιγμή 
τού λογαριασμού. ’Αμφισβήτησε ό πε
λάτης τό τέταρτο ποτό καί ή «πεταλούδα» 
παραξηγήθηκε. Μέχρι πού άνάλαβε τήν 
ύπόθεση ό προστάτης. «Έλα έξω νά 
καθαρίσουμε— » Λίγο άργότερα δυό 
μαχαιριές σώριαζαν τόν Μιλτιάδη Ίω
σηφέλη νεκρό. Ό  δράστης άφαντος....

Οί άντρες τής ' Υποδιευθύνσεως ’Ασφα
λείας Προαστίων Πρωτευούσης καί οί 
άντρες τού Παραρτήματος ’Ασφαλείας 
Χαλανδρίου, πού έφτασαν λίγα λεπτά 
μετά τό έγκλημα, δέν βρήκαν στό μπάρ 
ούτε τόν Ά ρέτο — έτσι ήταν γνωστός 
στήν «πιάτσα» ό ’Αριστείδης Γαζέτας, 
ό δράστης — ούτε τήν Κατερίνα Κάσση, 
τήν σερβιτόρα καί φίλη του. Κανείς δέν 
ήξερε πού είχε έξαφανιστεΐ ό δολοφόνος. 
Ό σ ο  γιά τήν φίλη του ήξεραν πώς είχε 
πάει σέ κοντινό μπάρ, έτσι γιά ν ά .. . .  
ξεχάσει τήν φασαρία. Τό σχέδιο γιά τή 
σύλληψή τους μελετήθηκε γρήγορα καί 
άποφασίστηκε νά μήν άπομακρυνθοΰν 
άπό τό «Τζαμάικα».

Λίγο άργότερα ή προαίσθηση τών 
άνδρών τής Χωροφυλακής δικαιώθηκε. 
Δέν θά είχαν περάσει δυό ώρες, όταν 
κτύπησε τό τηλέφωνο. Τό σήκωσε ένας 
άπό τούς άντρες τής Ύποδιευθύνσεως 
’Ασφαλείας, προσέχοντας νά διαφορο
ποιήσει τή φωνή του. Ά π ό  τήν άλλη 
μεριά τού τηλεφώνου ή φωνή τού Γαζέτα 
ζητούσε τήν Κατερίνα. Πήρε άρνητική 
Απάντησε καί άφησε «παραγγελιά» ότι 
θά τήν περίμενε σέ άλλο μπάρ τής όδοΰ 
Πιπίνου, στήν ’Αθήνα.

Ή  συνέχεια έκτυλίσσεται μ’ άστρα- 
πιαία ταχύτητα. Σέ λίγη ώρα οί άντρες 
τής Υ.Α.Π.Π. καί τού Π.Α. Χαλανδρίου, 
έχουν στήσει τό καρτέρι τους στήν όδό 
Πιπίνου. Πρώτη κάνει τήν έμφάνισή της 
ή Κατερίνα. Ρίχνει μιά βιαστική μα
τιά, άλλά όλα τής φαίνονται κανονικά. 
Δέν ύπάρχει κάτι ύποπτο. Μετά άπό ώρα 
ένα ταξί άφήνει στήν· είσοδο τού μπάρ 
καί τόν Γαζέτα. ΓΓ αύτόν όλα έχουν 
πάρει τό δρόμο τού τέλους. Ένας Ενω
μοτάρχης κι ένας Χωροφύλακας τού 
Π.Α. Χαλανδρίου, τού κλείνουν τό δρόμο. 
Προσπαθεί ν’ άντισταθεΐ μάοί χειροπέδες 
περνιώνται γρήγορα στά χέρια του. Τήν 
ίδια στιγμή μέσα στό μπάρ συλλαμβά- 
νεται καί ή Κατερίνα. Μέχρι νά ξημε
ρώσει έχουν μιλήσει καί οί δυό, καί οί 
πτυχές τού φόνου είναι γνωστές. Τό άλλο 
πρωί, ή είδηση θά περάσει στήν πρώτη 
σελίδα τών έφημερίδων κι όλη ή άθηναϊ- 
κή κοινωνία θά μιλάει μ’ άγανάκτηση 
γιά τό στυγερό έγκλημα. Τό ίδιο βράδυ, 
όμως, τά μπάρ θά γεμίσουν καί πάλι άπό 
τήν μόνιμη πελατεία τους καί τά «κορί
τσια» τους θά προσπαθούν νά πείσουν

τούς θαμώνες πώς πρέπει νά τά κεράσουν 
άκόμα ένα ποτό.. . .

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ

Πόσο άλλοπρόσαλλη έχουμε κάνει τή 
ζωή . . . .  Μέ πόσες μορφές παρουσιάζεται 
στά μάτια μας τό έγκλημα. . . .  Τί νά πρω- 
τοσκεφτεΐ κανείς γιά όσα μηχανεύεται 
ό σύγχρονος άνθρωπος προκειμένου νά 
άποκτήσει άβασάνιστα τήν εύημερία πού 
έπιθυμεΐ. . . .

Είναι σκέψεις πού γεννιώνται μετά 
τήν έξάρθρωση μιάς πολυπρόσωπης σπεί
ρας πού Αναλάμβανε, όχι βέβαια Αφιλο
κερδώς, νά έκδίδει, νομότυπα, πλαστές 
άδειες όδηγήσεως αύτοκινήτων σέ άτομα 
πού ή δέν δικαιούνταν άπό τό Νόμο 
τέτοια άδεια ή δέν ήθελαν νά ύποστοΰν 
τις δοκιμασίες πού προβλέπει ό Νόμος 
γιά τήν χορήγησή της.

Καί ένώ καθημερινά βλέπουμε γύρω 
μας άτυχήματα πού γεμίζουν μέ αίμα 
τούς έλληνικούς δρόμους, ή σπείρα 
αύτή προσπαθούσε νά δώσει τήν δυνα
τότητα τής όδηγήσεως σέ άτομα πού 
κανέναν δέν θά μπορούσαν νά πείσουν 
γιά τήν ικανότητα τους στήν όδήγηση.

Οί 'Υπηρεσίες τής Χωροφυλακής είχαν 
άρκετές βάσιμες ΰπόνοιες γιά τήν ύπαρξη 
αυτής τής σπείρας, πού τις ένίσχυαν 
κάθε τόσο νέες διαπιστώσεις πλαστών 
διπλωμάτων. Οί άντρες τών 'Υπηρεσιών 
τής Τροχαίας είχαν πάρει όλες τις άπα- 
ραίτητες όδηγίες γιά τόν έλεγχο τής νο
μιμότητας τών Αδειών όδηγήσεως αύτο- 
κινήτων καί συχνά ό έλεγχος αύτός κα
τέληγε στήν διαπίστωση τής πλαστό- 
τητας. Έτσι οί έρευνες τών Αντρών τής 
Υποδιευθύνσεως ’Ασφαλείας Προαστίων 

Πρωτευούσης πήραν έκταση καί άρχισαν 
ν’ άγγίζουν τήν άρχή τής ύποθέσεως. 
Γιά τή Χωροφυλακή δέν είχε τόση ση
μασία ή έντόπιση καί ή κατάσχεση τών 
πλαστών διπλωμάτων, άλλά ή έντόπιση 
τής σπείρας πού τά έξέδιδε καί ή έξάρ- 
θρωσή της.

Έ να μικρό τροχαίο άτύχημα καί ή 
παρατηρητικότητα τού τροχονόμου έδω
σαν τήν εύκαιρία νά εισχωρήσουν σέ 
βάθος οί έρευνες. Λίγο άργότερα διαπι- 
στόνονταν πώς κάποιος Σ.Ι. ήταν αύτός 
πού άναζητοΰσε τούς ένδιαφερόμενους ν ’ 
άποκτήσουν, χωρίς δοκιμασίες, δίπλωμα 
καί πού μέ τή σειρά του συνεργάζονταν 
μέ τόν Γ. Π., ό όποιος καί προωθούσε τήν 
ύπόθεση άντί 15.000—25.000 δραχμών. 
Έμπορος αύτοκινήτων ό Σ. I., εύ
κολα έβρισκε πελάτες γιά τήν έπιχορή- 
γηση τής «έπιχειρήσεως».

Μετά τή σύλληψη τών δύο συνεργα
τών, δέν ήταν δύσκολο γιά τούς άντρες 
τού Τμήματος Πλαστογραφίας τής Υ.Α. 
Π.Π., νά ξηλώσουν τούς μεσολαβητές. 
Ξετυλίγοντας προσεκτικά τό νήμα βρέ
θηκαν άντίκρυ στούς Κ. Εύθ., Γ. 
Σαρ. καί Γ. Σπ., πού έκτος άπό τό ότι 
είχαν οί ίδιοι προμηθευτεί πλαστή άδεια 
όδηγήσεως, είχαν μεσολαβήσει γιά νά 
προμηθευτούν άδειες καί άλλα έπτά 
άτομα.

Οί έρευνες πού συνεχίστηκαν άπο- 
κάλυψαν έναν άλλο κύκλο μεσολαβητών 
πού άνέρχονται σέ έπτά καί πού μέ τή 
μεσολάβησή τους άπόκτησαν πλαστό 
δίπλωμα περισσότερα άπό πενήντα άτομα.

Προσπαθώντας όμως νά δώσουν άπάν- 
τηση σέ όλα τά έρωτηματικά τους, οί 
άντρες τής Υ.Α.Π.Π. έφτασαν καί μέχρι
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τήν 'Υπηρεσία Συγκοινωνιών τού Χο- 
λαργοΟ, πού φέρονταν σάν έκδοτή ρια 
’Αρχή. ’Εδώ τούς περίμενε ή έκπληξη, 
μιά καί βρέθηκαν οί άτομικοί φάκελλοι 
τών όδηγών πού άπέκτησαν πλαστά 
διπλώματα καί τά δικαιολογητικά τους 
γιά τήν χορήγηση τής άδειας. Τά πρά
γματα δέν άργησαν νά ξεμπλέξουν δταν 
διαπιστώθηκε καί ή πλαστότητα τών δι- 
καιολογητικών. Μέ βάση αύτά τά τά 
πλαστά δικαιολογητικά χορηγούνταν άπό 
τήν Υπηρεσία τού Χολαργοΰ τά διπλώ
ματα. Ποιοι δμως ήταν υπεύθυνοι γιά 
τόν έλεγχο τής νομιμότητας, ή όχι, τών 
δικαιολογητικών καί στήν συνέχεια γιά 
γιά τή χορήγηση τών άδειών ;

Καί στό έρώτημα αυτό δόθηκε ή άπάν- 
τηση, μιά καί σέ κάθε δημόσιο έγγραφο 
υπάρχει καί μιά ύπογραφή, ή υπογραφή 
τού υπεύθυνου. Διαπιστώθηκε δτι τρεις 
άπό τούς ύπαλλήλους τής Υπηρεσίας 
είχαν βάλει τήν ύπογραφή τους στόν 
έλεγχο τών δικαιολογητικών καί στά 
χορηγηθέντα διπλώματα.

Αύτοί οί τρεις υπάλληλοι θά κληθούν 
σέ λίγο άπό τήν Δικαιοσύνη γιά νά δώ
σουν λόγο γι’ αυτές τις άτασθαλίες πού 
ύπόγραψαν καί νά έξηγήσουν στήν έλ- 
ληνική κοινωνία τά κίνητρα τών πρά- 
ξεών τους ή τήν αιτία τής άμέλειάς τους.

Γιά τούς άλλους, τούς μεσολαβητές 
καί τούς διεκπεραιωτές, δέν γεννάται 
λόγος, μιά καί όλα μπορεί νά τά περιμένει, 
κανείς, άπό τούς γύρω του.

ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ΣΤ ΙΣ  
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Μιά δεύτερη έπιτυχία τού Τμήματος 
Πλαστογραφίας τής Ύποδιευθύνσεως 
’Ασφαλείας Προαστίων Πρωτευούσης, 
έφερε στό φώς τής δημοσιότητας καί 
παράδωσε στήν κρίση τής Δικαιοσύνης, 
ένα άλλο πλέγμα μεσολαβητών, σέ άλλο 
τομέα τής κοινωνικής ζωής, άπό τούς πιό 
ευαίσθητους, τόν τομέα τής κοινωνικής 
άσφαλίσεως.

Λεπτό θέμα γιά κάθε έργαζόμενο είναι 
ή σύνταξη. Καί γίνεται άκόμα πιό λεπτό 
δταν ή περίπτωση έχει σχέση μέ κάποιο 
πρόβλημα ύγείας. Αυτό τό πρόβλημα 
δπως άποδείχτηκε άπό τήν πρόσφατη 
έπιτυχία τού Τμήματος Πλαστογραφίας 
τής Υ.Α.Π.Π., είναι εύκολο πεδίο έκμε- 
ταλλεύσεως άπό διάφορους άπατεώνες, 
πού πωλοΰν τις ύπηρεσίες τους άντί 
άρκετά μεγάλων άμοιβών.

Ή  Παρασκευή Χαραλάμπους ήταν 
ή ένδιαφερόμενη γιά τήν χορήγηση άνα- 
πηρικής συντάξεως. Καί δπως δλοι οί 
συνταξιούχοι αύτής τής κατηγορίας προ
σπαθούσε νά πετύχει μιά πιό ικανοποιη
τική σύνταξη. Τό γεγονός αύτό εκμεταλ
λεύτηκε ή σπείρα τών «μεσαζόντων», 
πού τήν πλησίασε καί τής ύποσχέθηκε 
δτι μέ 15.000 δραχμές, θά τής έξασφάλιζε 
τή σύνταξη πού ζητούσε. Παρόμοια πρό
ταση τής είχε γίνει καί πριν ένα χρόνο' 
άλλά ή έπιχείρηση «μεσολάβηση» είχε 
άποτύχει καί τό χρηματικό ποσό τής 
είχε έπιστραφεΐ.

Είναι δμως πρός τιμή τής Χαραλάμπους 
τό γεγονός δτι μετά τή νέα πρόταση, 
κατάφυγε στή Διοίκηση τού Ι.Κ.Α., πού 
μέ τή σειρά του ένημέρωσε τό Παράρτημα 
’Ασφαλείας Χαϊδαρίου καί τήν Υ π ο
διεύθυνση ’Ασφαλείας Προαστίων Πρω

τευούσης, οί άντρες τής όποιας άνάλαβαν 
καί τήν έπιχείρηση. Κάπου στό Χαϊδάρι 
λοιπόν συναντήθηκε μέ τόν μεσάζοντα 
ή Χαραλάμπους, πού ή πρώτη του δουλειά 
ήταν νά βάλει στό χέρι τά χρήματα. Τά 
μαρκαρισμένα χιλιάρικα βρίσκονταν σέ 
λίγη ώρα στά χέρια τών άντρων τής Χω
ροφυλακής, δπως στά χέρια τους βρί
σκονταν καί ό μεσολαβητής Μ. Ζ. 
Στή συνέχεια δλα ήρθαν μόνα τους. Τή 
σύλληψη τού Μ. Ζ. άκολούθησε ή 
σύλληψη τού περιώνυμου «Σπύρου», 
πού ήταν καί ό «έγκέφαλος » τής σπείρας 

Ή  έπιτυχία αυτή τής Υ.Α.Π.Π. σχο
λιάστηκε μέ κολακευτικά λόγια άπό τόν 
τύπο καί άνοιξε τό δρόμο γιά μιά περισ
σότερο βαθειά έρευνα στό θέμα αύτό, 
πού πιστεύεται δτι σύντομα θά έχει άπο- 
καλυπτικά άποτελέσματα.

Η ΣΥΜ Μ ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ

Περίεργα πράγματα συνέβαιναν τόν 
τελευταίο καιρό στά Προάστια τής ’Αθή
νας. Συχνά, αυτοκίνητα πού άναζητοΰν- 
ταν ώς κλεμμένα, βρίσκονταν μισοκατε- 
στραμμένα μέσα σέ χαντάκια. Οί φθο
ρές τους ήταν μεγάλες. Τά δυό άπό αύτά 
είχαν βρεθεί πεταμένα στό αΰλάκι τού 
Μόρνου καί είχαν πάθει τουλάχιστον 
200.000 δραχμές ζημιά τό καθένα.

Πέρα άπ’ αύτό, μιά περίεργη ταύτιση 
τών συνθηκών κάτω άπό τις όποιες γίνον- 
τας δεκάδες κλοπές, οδήγησε τή σκέψη 
τών άντρών τής Υ.Α.Π.Π., στήν ύπαρξη 
κάποιας πολυπρόσωπης σπείρας. "Ομως 
καί οί άντρες τού Παραρτήματος ’Ασφα
λείας Άχαρνών είχαν τις ύπόνοιές τους. 
Κάτι δέν πήγαινε καλά μέ τόν «'Ωραίο 
’Αλήτη» τής περιοχής τους, τόν δεκαπεν- 
τάχρονο ’Αγγελο Καρκούλια, πού είχε 
άρκετό παρελθόν μέ κλοπές καί άλλα Αδι
κήματα, ξένα έντελώς μέ τήν ήλικία του. 
’Αλλά, προβλήματα τούς δημιουργού
σαν καί οί κινήσεις ένός φίλου του, τού 
Φίλιππου Καλαϊτζίδη γιά τόν όποιο ύπήρ- 
χαν πολλές φήμες δτι «έβγαζε στό σφυ
ρί» μεταχειρισμένα άνταλλακτικά αύτο- 
κινήτων καί μοτοσυκλεττών.

Στένεψε ή παρακολούθηση τών δύο 
νεαρών καί ιδιαίτερα άπό τή μέρα πού 
καταγγέλθηκε στό Π.Α. "Αγίων ’Αναργύ

ρων διάρρηξη τού κτηματομεσιτικού 
γραφείου τού Σπύρου Κατσανδρή, άπ’ 
δπου οί άγνωστοι διαρρήκτες άφαίρεσαν 
χρηματοκιβώτιο πού περιείχε συνάλλαγμα 
γματικές τού 1.000.000 δραχμών. Λίγες 
μέρες πρίν, άγνωστοι είχαν κλέψει τό 
αύτοκίνητο τού αδελφού τού Κατσανδρή, 
Θεμιστοκλή. Ή  σκέψη δτι οί δράστες 
άποτελούν μέλη πολυπρόσωπης σπείρας, 
ένισχύθηκε καί άπό άλλες κλοπές στήν 
περιοχή Άχαρνών, μέχρι πού οί έρευνες 
τών άντρών τού Παραρτήματος Α σφα
λείας Άχαρνών έφτασαν στόν κλεμμένο 
άναπτήρα.

Ένας κλεμμένος άναπτήρας έφτασε 
γιά νά ρίξει φώς στήν ύπόθεση. Λίγο 
βέβαια στήν άρχή, άλλά άρκετό γιά τούς 
άντρες τής Χωροφυλακής, πού άρχισαν 
τό «ξύλωμα» τής σπείρας. "Ολα ξεκίνησαν 
άπό μιά σύμπτωση πού τήν άξιοποίησε 
ή περιέργεια ένός Χωροφύλακα. "Ηταν 
έτοιμος ν’ άγοράσει τσιγάρα άπό ένα 
περίπτερο τών Άχαρνών, όταν παρατή
ρησε δτι ένας νεαρός, άπ’ αυτούς πού 
δέν διακρίνονταν γιά τό ήθος του, ζή
τησε άπό τόν περιπτεριούχο νά τού γε
μίσει έναν άναπτήρα.

Στά χέρια τού 18χρονου Νίκου Σαρη- 
γιαννίδη, ό πανάκριβος άναπτήρας ήταν 
πάνω άπ’ δλα μιά παραφωνία. Θυμήθηκε 
δτι ό Θεμιστοκλής Κατσανδρής, είχε 
δηλώσει πώς δταν βρήκε τό κλεμμένο 
αύτοκίνητο του είχε διαπιστώσει δτι οί 
κλέφτες τού είχαν πάρει μαζί μέ άλλα 
μικροαντικείμενα καί έναν πολυτελή 
άναπτήρα.

Τις ύπόνοιές του τίς διαβίβασε στό 
Παράρτημα Ασφαλείας Άχαρνών καί σέ 
λίγη ώρα ό «Χίππυς» τής γειτονιάς άντι- 
μετώπιζε τήν άνάκριση. Δέν άργησε 
νά «σπάσει» γιά ν’ άποκαλύψει τόν άρχη- 
γό τής σπείρας, τόν 15χρονο Ά γγελο  
Καρκούλια καί κείνος μέ τή σειρά του 
ν’ άποκαλύψει τούς ύπόλοιπους. Μάλι-

01 νεαροί κακοποιοί είχαν κλέψει 27 
αυτοκίνητα και 8 μοτοσυκλέττες. Τις μο- 
τοσυκλέττες ειδικότερα τις διέλυαν και τά 
κομμάτια τους τά πουλούσαν γιά μετα
χειρισμένα άνταλλακτικά σέ τιμές εξευ
τελιστικές. Ευτυχώς στήν κακοποιό δρά
ση τών νεαρών έθεσε τέρμα ή δραστηριό
τητα τών οργάνων τής Χωροφυλακής.
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στα, ένας άπ’ αύτούς, ό Φίλιππος Κα
λαϊτζής, πού στό σπίτι του βρέθηκε όλό- 
κληρη άποθήκη άνταλλακτικών αυτοκι
νήτων καί μοτοσυκλεττών, είχε τά διπλά
σια καί κάτι, χρόνια άπό τον λιλιπούτειο 
Αρχηγό του. Τώρα, πώς γίνεται ένας 
άντρας 31 χρόνων νά υπακούει καί νά 
παρασύρεται άπό ένα 15χρονο άγόρι, 
αυτό είναι άλλο θέμα, πού θά πρέπει νά 
τό άναλύσουν κοινωνιολόγοι καί παιδα
γωγοί.

Μετά τά πρώτα στάδια τής άνακρίσεως 
τήν ύπόθεση άνάλαβε ή 'Υποδιεύθυνση 
’Ασφαλείας Προαστίων Πρωτευούσης 
πού κατώρθωσε νά τήν ξεκαθαρίσει σέ 
βάθος.

Τό ένεργητικό τής σπείρας άποτελοϋν- 
ταν άπό 77 κλοπές. Οί νεαροί κακοποιοί 
είχαν κλέψει 27 αύτοκίνητα καί 10 μο- 
τοσυκλέττες, ενώ είχαν διαρρήξει άλλα 
24 αύτοκίνητα, 8 καταστήματα καί 8 περί
πτερα. Οί ζημιές πού είχαν προκαλέσει 
στ’ αύτοκίνητα (2 πέταξαν σέ αύλάκι του 
Μόρνου καί 1 έκαψαν) ξεπερνούν τά 
δύο έκατομμύρια δραχμές, ένώ τά κλεμ
μένα Αντικείμενα ξεπερνούν τίς έκατόν 
πενήντα χιλιάδες. Έ ξ άλλου οί διαρρή
ξεις τών καταστημάτων τούς άπέφεραν 
περισσότερα τών τριακοσίων χιλιάδων 
δραχμών.

"Ηταν μιά άκόμα έπιτυχία τής Χωρο
φυλακής πού — άς ευχηθούμε γι’ αύτό- 
ίσως βάλει τέρμα στήν Αντικοινωνική 
ζωή τών 15 νεαρών, αν καί ή πείρα, καθώς 
καί τό βεβαρυμένο παρελθόν τών δρα
στών, δέν συνηγορούν γιά τήν αισιοδοξία 
αυτή.

ΔΥΟ ΣΦΑΙΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Τήν πρώτη μέρα πού μαθεύτηκε, γέ
μισε μέ μεγάλα γράμματα τίς πρώτες σε
λίδες τών έφημερίδων: «Βρέθηκε νεκρή 
μέ δυό σφαίρες στό κεφάλι». Τήν άλλη 
μέρα οί έφημερίδες Αφιέρωσαν λίγα 
μόνο λόγια γιά τίς έρευνες, δημοσιεύον
τας τίς ύπόνοιες τών άντρών τής Χωρο
φυλακής πού Ασχολούνταν μέ τήν διε- 
λεύκανση τού έγκλήματος.

Ή  Παναγιώτα Σαρρή, 23 χρόνων, βρέ
θηκε άπό τόν άντρα της Παναγιώτη, 28 
χρόνων, στις 3.30' τό πρωί τής 26ης

Μαΐου, δολοφονημένη στήν αυλή τού 
σπιτιού της, στό χωριό Βλαχιώτη τής 
Λακωνίας. Ή  ιατροδικαστική έξέταση 
Αποφάνθηκε ότι βλήθηκε στό κεφάλι 
δυό φορές έξ έπαφής. Τό ένα τραύμα 
ήταν διαμπερές. Ή  έξέταση τών βλημά
των άποκάλυψε ότι πυροβολήθηκε μέ 
περίστροφο No 32. Έτσι ξεκίνησε όλη 
ή ύπόθεση. Μιά ώρα Αργότερα, στις 4.30’, 
τό πρωί, έφτασε στό χωριό Βλαχιώτη ό 
Διοικητής Χωροφυλακής Σπάρτης καί 
ό Εισαγγελέας, ένώ άπό τήν Τρίπολη 
ξεκινούσε γιά τήν ίδια ύπόθεση, έκείνη 
τή στιγμή, ό ’Ανώτερος Διοικητής Χωρο
φυλακής Πελοποννήσου. Τό ξημέρωμα 
στό Βλαχιώτη, βρήκε τούς άντρες τής 
Χωροφυλακής νά ψάχνουν νά βροΰν τήν 
άκρη τής ύποθέσεως πού τά πρώτα στοι
χεία έδειχναν ότι ήταν Αρκετά σκοτεινή.

Δυό είναι οί κυριώτερες αιτίες πού 
ένα έγκλημα στήν έλληνική ύπαιθρο 
έχει θύμα γυναίκα. Ή  μιά είναι γιά λό
γους «τιμής», ή άλλη γιά λόγους έρωτι- 
κής Αντιζηλίας. Αύτές οί δυό αιτίες προ
βλημάτισαν άπό τήν Αρχή τούς άντρες 
τής Χωροφυλακής πού άνάλαβαν τήν 
ύπόθεση. Λόγοι «τιμής» υπήρχαν, Αλλά 
ήταν ένα θέμα πού είχε κλείσει άπό και
ρό. Πριν άπό τρία χρόνια, Ανάμεσα στό 
ζεύγος Σαρρή, ύπήρχε ό «τρίτος άνθρω
πος». Τό δεύτερο παιδί τους τό είχε 
βαφτίσει ό Δημήτρης Φούρκας, συγχω
ριανός τους καί πλούσιος κτηματίας. 
Λίγο καιρό Αργότερα, κυκλοφόρησαν 
στό χωριό φήμες ότι ή 19χρονη, τότε, 
Παναγιώτα είχε δεθεί μέ παράνομο έρω- 
τικό δεσμό μέ τόν 38χρονο κτηματία— 
κουμπάρο της. Συχνά οί συγχωριανοί 
τούς είχαν δει σέ Απομακρυσμένες κα
λύβες τού χωριού, στά χωράφια καί μέσα 
στό δάσος. Ά λλες  πάλι φορές, όταν ό 
Παναγιώτης Σαρρής έλλειπε Από τό σπίτι 
του, είχαν δει τόν κουμπάρο τους νά έπι- 
σκέπτεται τή γυναίκα του. Οί φήμες 
δέν άργησαν νά φτάσουν καί στ’ Αφτιά 
τού άπατημένου συζύγου, πού ήρθε σέ 
ρήξη μέ τόν κουμπάρο του καί άπειλή- 
θηκαν σοβαρά έπεισόδια μεταξύ τού 
ζευγαριού.

Οί σχέσεις τών δυό άντρών κόπηκαν 
καί ή «ζωηρή» σύζυγος ύποσχέθηκε, μέ 
δάκρυα στά μάτια, συμμόρφωση. Τρία 
χρόνια τώρα, κανείς στό χωριό δέν είχε 
παρατηρήσει κάτι ύποπτο καί ή ήρεμία

χαρακτήριζε τίς σχέσεις τού Αντρόγυνου.
Αυτό, προβλημάτιζε τούς άντρες τής 

Χωροφυλακής. Πώς ήταν δυνατόν μετά 
άπό τρία ήρεμα χρόνια, νά γίνει ένα 
έγκλημα γιά λόγους «τιμής» άπό τόν 
σύζυγο; Νά βρέθηκε σέ μιά στιγμή Αδυ
ναμίας καί νά θυμήθηκε τό άμαρτωλό 
παρελθόν τής γυναίκας του; Ή ταν κάτι 
πού μπορούσε νά είχε κάνει πριν τρία 
χρόνια καί όχι τώρα. Ά λλωστε ό Πανα
γιώτης Σαρρής ήταν γνωστός στό χωριό 
γιά τήν σύνεσή του καί τήν ήρεμία του. 
’Εκτός, άν τό θύμα είχε μιά καινούργια 
περιπέτεια άγνωστη στούς συγχωριανούς, 
τήν όποια έμαθε ό σύζυγος έκείνη τή μέρα 
καί αποφάσισε νά δώσει αύτό τό τέλος 
στήν οικογενειακή του ζωή.

Οί έρευνες πού στράφηκαν πρός τό 
μέρος τού Παναγιώτη Σαρρή, συνάντη
σαν ένα όχι καί τόσο σταθερό άλλοθι. 
Ό  Παναγιώτης Σαρρής έκεΐνο τό βράδυ, 
έφυγε κατά τίς 9 άπό τό καφενείο τού 
χωριού, μαζί μ’ ένα φίλο του, γιά τό σπίτι 
του. Στις 9.45' τό βράδυ, πάλι μαζί μέ 
τό φίλο του, πήραν άπό τό σπίτι του δυό 
κυνηγετικούς σκύλους καί έφυγαν γιά 
τό βουνό. Ή ταν κάτι πού τό έκαναν κάθε 
βράδυ, γιατί έκπαίδευαν τά σκυλιά 
’Επέστρεψε μόνος του κατά τίς 11.30. 
τό βράδυ. Βρήκε τά παιδιά του νά 
παρακολουθούν τηλεόραση. Αναζήτησε 
τήν Παναγιώτα στά διπλανά φιλικά καί 
συγγενικά σπίτια, μά μάταια. Ή  Πανα
γιώτα δέν υπήρχε πουθενά. Γύρισε στό 
σπίτι περασμένα μεσάνυχτα καί περίμενε 
Στις 3.30' τό πρωί άκουσε κάποιο θόρυβο 
καί άναψε τά φώτα τής αύλής γιά νά δει 
τί ήταν. Τότε κάτω Από τό χλωμό φώς 
τής έξώπορτας είδε ένα σκούρο όγκο 
μέσα στούς διπλανούς θάμνους. Πήγε 
κοντά μέ προφύλαξη, γιά νά διαπιστώσει 
ότι ό σκούρος όγκος ήταν τό πτώμα τής 
γυναίκας του. Λίγο Αργότερα οί φωνές 
του ξυπνούσαν τούς συγγενείς καί ό 
Αδελφός του ειδοποιούσε τό ’Αστυνομικό 
Τμήμα Βλαχιώτη.

Οί άντρες τής Χωροφυλακής πού έκα
ναν τήν Ανάκριση ζήτησαν άπό τόν Σαρ
ρή καί τό φίλο του νά περιγράφουν τή 
διαδρομή πού έκαναν στό βουνό. Πρα
γματικά καί οί δυό περιγραφές δέν διέ
φεραν ούτε στό έλάχιστο. Ή  διαδρομή 
ξανάγινε, άπό τούς άνακρίνοντες αύτή 
τή φορά, καί διαπιστώθηκε ότι πράγματι 
Απαιτούσε 1.30' ώρα. Ά ρ α  τό άλλοθι, 
μέχρι τίς 11.30' τό βράδυ, ήταν σωστό, 
"Ομως κανείς δέν είχε Ακούσει τόν πυ
ροβολισμό καί κανείς δέν μπορούσε νά 
βεβαιώσει τήν ώρα τού θανάτου. Ή  
έκδοχή ότι πιθανόν νά πυροβολήθηκε 
ή Παναγιώτα Από τόν άντρα της μετά τίς 
11.30' τό βράδυ, ήταν ή πιό σίγουρη καί 
τήν έπιβεβαίωνε ότι τό θύμα ήξερε πώς 
έκεΐνες τίς ώρες ό άντρας της έλλειπε 
μέ τά σκυλιά, γεγονός πού τής έπέτρεπε 
μιά τέτοια Ατασθαλία, μιά καί ήξερε ότι 
ό άντρας της δέν γυρνούσε προτού τίς 
11.30' — 12 τό βράδυ. Καί ίσως έκείνη 
τή νύχτα νά γύρισε λίγο πιό γρήγορα 
πριν δηλαδή Απομακρυνθεί ό πιθανός 
έραστής της. "Ολα έδειχναν ότι ό Πα
ναγιώτης Σαρρής ήταν ό έκτελεστής 
τής γυναίκας του. "Ολα, μέχρι τίς 11 τό 
πρωί πού στό Βλαχιώτη έφτασε άσθμαί- 
νων ό Διοικητής τού Αστυνομικού Τμή
ματος τής Σκάλας, γειτονικού χωριού 
μέ τό Βλαχιώτη. Τί ειδήσεις έφερνε ό 
'Υπομοίραρχος;

Στή Σκάλα, τό διπλανό χωριό, δυό 
χωρικοί συζητούσαν ότι την προηγούμενη
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βραδυά, πού βρίσκονταν γιά έπίσκεψη 
στό Βλαχιώτη ακόυσαν, τήν ώρα πού 
έφευγαν, γύρω στις 10.30' τό βράδυ, 
δηλαδή, δυό άπανωτούς πυροβολισμούς. 
Αυτή ήταν ή είδηση πού έφερνε ό 'Υπο
μοίραρχος.

Τώρα υπήρχε κάποιο στοιχείο περισ
σότερο θετικό, πού άλάφρωνε τις υπο
ψίες κατά τοΰ Παναγιώτη Σαρρή. Στις 
10.30', ό άντρας τής Παναγιώτας ήταν 
στό βουνό. Ά ν  οί πυροβολισμοί ήταν 
αύτοί πού είχαν σκοτώσει τήν Παναγιώ
τα, τότε ό ένοχος ήταν άλλος. Ποιος 
μπορούσε, όμως νά ήταν ;

Ή  άνάκριση, βαδίζοντας στά τυφλά 
σχεδόν, στράφηκε πρός τόν κτηματία 
Δημήτρη Φούρκα. Ή ταν ό μόνος πού 
μπορούσε νά ξέρει κάτι παραπάνω άπό 
τούς άλλους. Ό  ίδιος υποστήριξε ότι 
έκείνη τή νύχτα άπό τις 9.30' τό βράδυ 
ήταν στό σπίτι του καί είχε ξαπλώσει 
γιά ύπνο. Ή  μόνη πού μπορούσε νά βοη
θήσει ήταν ή γυναίκα του. "Οταν όμως 
ρωτήθηκε, έπαθε κρίση ύστερίας — άρ- 
ρώστεια πού έπασχε άπό παληά — μέ 
άποτέλεσμα νά μήν μπορέσει νά μιλήσει 
καί νά βοηθήσει έστω καί έλάχιστα 
τήν άνάκριση.

Όμως, ένας άπό τούς Χωροφύλακες 
τοΰ ’Αστυνομικού Τμήματος Βλαχιώτη, 
άκουσε σέ μιά συζήτηση ότι έκεΐνο τό 
βράδυ πού έγινε τό έγκλημα, κάποιος 
άπό τό χωριό είδε έναν φίλο τοΰ Δημή
τρη Φούρκα νά όδηγεϊ τό αυτοκίνητό του 
καί νά πηγαίνει πρός τό χωριό Μυρτιά. 
Βρέθηκε αΰτόςό φίλος καί μετά άπό άρκετή 
δυσκολία άποκάλυψε ότι είχε δεϊ τό αυ
τοκίνητο τοΰ Φούρκα στό καφενείο καί 
είπε ότι έπειδή είχε ακούσει ότι έκεΐνος 
είχε πάει στή Μυρτιά, τό πήρε γιά νά τό 
όδηγήσει στό σπίτι του καί μέ τήν ευκαι
ρία αύτή έκανε μιά βόλτα.

’Αργότερα, όταν ή ανάκριση είχε 
πέσει ξανά στό σκοτάδι, ένας άλλος 
πληροφόρησε τούς άντρες τής Χωροφυ
λακής ότι κατά τις 10.30' τό βράδυ είδε 
τό Φούρκα νά γυρίζει άπό τήν κατεύ
θυνση τής Μυρτιάς, όδηγώντας ένα μο
τοποδήλατο. Τί είχε συμβεί; Οί τελευταί
ες πληροφορίες, άντί νά ρίξουν λίγο φως, 
μπέρδεψαν πιό πολύ τις έρευνες.

Πιεζόμενος άπό τις δυό αυτές μαρτυ
ρίες, ό Φούρκας, δίνει τέρμα στή σιωπή 
του καί αποκαλύπτει ότι οί σχέσεις του 
μέ τήν Παναγιώτα συνεχίζονταν καί τήν 
τελευταία τριετία, άλλά μέ μεγάλη προ
φύλαξη. ’Εκείνη τή νύχτα, άποκαλύπτει 
ό Φούρκας, είχε πάει πάλι στό ραντεβού 
του μέ τό θύμα, άλλά λίγο πριν φτάσει 
στό σπίτι άκουσε πυροβολισμό. Τήν 
άλλη μέρα έμαθε ότι ή Παναγιώτα ήταν 
νεκρή. Γι’ αύτόν, ό δράστης ήταν ό 
σύζυγος, πού έμαθε πάλι ότι ή γυναίκα 
του είχε δεσμό παράνομο καί θέλησε 
έτσι νά τήν έκδικηθεί.

Τά πράγματα μπλέχτηκαν πάλι. Όμως 
πού είχε βρει τό περίστροφο ό Παναγιώ
της Σαρρής γιά νά πυροβολήσει;

’Αντίθετα, μερικές φήμες στό χωριό 
έλεγαν ότι ό Φούρκας είχε ένα παληό πι
στόλι. Τίποτα δέν άπόκλειε τήν πιθα
νότητα νά είχε καί περίστροφο No 32. 
Τρεις μέρες μετά τό έγκλημα, μιά νέα 
φήμη έλεγε ότι ό Φούρκας είχε ζητήσει, 
άπό κάποιο συγχωριανό του ’Αστυφύλα
κα, σφαίρες No 32. Πραγματικά οί φήμες 
έπαληθεύτηκαν, άλλά ό ’Αστυφύλακας 
βεβαίωσε ότι δέν τοΰ τις είχε δώσει.

Τρεις φορές έγινε έρευνα στό σπίτι 
τοΰ Φούρκα μέ τά άποτελέσματα ήταν

άρνητικά. Πουθενά δέν βρέθηκε περί
στροφο.

Τήν έπομένη, οί πληροφορίες πού εί
χαν συλλέγει έλεγαν ότι ό Φούρκας είχε 
θεαθεΐ, συχνά, νά κυνηγάει στό βουνό μ’ 
έναν άνηψιό του. Άνακρίθηκε καί ό άνη- 
ψιός, άλλά δέν ήξερε τίποτα. Γιά τό θέμα 
τοΰ περιστρόφου τά «μάσησε».

Στις 30 Μαίου τό βράδυ, οί άντρες τής 
Χωροφυλακής άποφάσισαν νά «ρισκά
ρουν» τήν υπόθεση. Χωρίς περιστροφές 
κατηγόρησαν γιά δράστη τόν Φούρκα. 
Ή ταν ένας αιφνιδιασμός πού έπεισε. Ό  
φούρκας μετά άπό μιά σιωπή 5 ήμερών 
έσπασε. Αύτός ήταν ό δολοφόνος. Τό 
περίστροφο ήταν κρυμμένο στό σιφώνι 
τής τουαλέττας.

Στις 25 τό βράδυ, άφοΰ παρακολούθησε 
τόν Παναγιώτη Σαρρή καί είδε ότι έφυγε, 
πήρε τό μοτοποδήλατο καί πήγε μέ χί
λιες προφυλάξεις στό σπίτι τής κουμπά
ρας του. Λίγες μέρες πριν τής είχε στεί
λει άρκετά γράμματα παρακαλώντας την 
νά μή διακόψουν τό δεσμό, πράγμα πού 
αυτή ζητοΰσε, έπειδή φοβόνταν ότι οί 
σχέσεις τους έγιναν καί πάλι άντιληπτές. 
’Εκείνη τή βραδυά πήγε γιά νά ξεκαθαρί
σει μιά καί καλή τά πράγματα.

Ή  Παναγιώτα, παρ’ όλα τά συνθημα
τικά χτυπήματα, άρνήθηκε νά βγει.

Ό  Φούρκας έπέμενε. Έτσι κατά 
τις 10.20' βγήκε. Συναντήθηκαν στήν 
αυλή καί ξαπλωμένοι στούς θάμνους, 
δίπλα άπό τήν έξώπορτα συζήτησαν τό 
θέμα. Ή  Παναγιώτα ήταν άνένδοτη. Έ 
πρεπε όλα νά σταματήσουν. Ό  Φούρκας 
πιστεύοντας ότι υπήρχε καί άλλος έρα- 
στής θύμωσε. Κυριευμένος άπό τή ζήλεια 
άποφάσισε νά τήν έκδικηθεί. Χωρίς πε
ριστροφές τράβηξε τό περίστροφο καί 
πυροβόλισε δυό φορές. Δυό σφαίρες 
στό κεφάλι τής Παναγιώτας ήταν άρκε- 
τές νά τής κόψουν τό νήμα τής ζωής.

ΤΟ ΛΕΥΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Στή Κέρκυρα, τό όμορφο νησί τοΰ 
Ίόνίου, τήν τελευταία βδομάδα τοΰ Μαίου 
μιά σειρά άπό διαρρήξεις σκόρπισε τήν 
άνησυχία, τόσο στούς μόνιμους κάτοι- 
κους τοΰ νησιοΰ, όσο καί στούς ξένους 
τουρίστες. Οί άγνωστοι διαρρήκτες μέσα 
σέ μιά βδομάδα άφαίρεσαν άπό έπτά δια
φορετικά σπίτια 300.000 δραχμές καί 
κοσμήματα άξίας 150.000 δραχμών. Τό 
περίεργο ήταν ότι όλες οί διαρρήξεις 
γίνονταν άπό τις 10 τό πρωί μέχρι τις 3 
τό άπόγευμα.
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Φωτογραφικά στιγμιότυ
πα μετά την σύλληψη τών 
αλλοδαπών κακοποιών από 
τό Τμήμα ’Ασφαλείας Κέρ
κυρας. Ή  δράση τους κάλυ
ψε όλοκληρο σχεδόν τον έλ- 
λ.ηνικό χώρο. Ή  μέθοδος 
τοϋ χαλασμένου αυτοκινή
του τους απέδωσε πλούσια 
συλλογή σέ κοσμήματα, και 
μετρητά. Ή  παρατηρικό- 
τητα όμως τών οργάνων τής 
Χωροφυλακής καί ή μεθοδι- 
κότητα τής εργασίας τούς 
οδήγησαν στα ίχνη τής 
σπείρας την όποια καί τέλι
κα συνέλαβαν καί κατέσχε- 
σαν όλα σχεδόν τά κλοπι
μαία πού παραδόθηκαν ξα
νά ατούς ιδιοκτήτες τους.

Τό γεγονός ότι ή ώρα, πού γίνονταν οί 
διαρρήξεις, δέν ήταν νυχτερινή καί δτι 
οί διαρρήκτες δέν έπαιρναν μόνο πρά
γματα μεγάλης άξίας, άλλά καί μικρού 
βάρους καί όγκου. Στά σπίτια δέ πού 
«άνοιγαν» ' υπήρχαν άντικείμενα άξίας 
σέ διακοσμητικά είδη— μέ κάποιο σχε
τικό όγκο — πράγμα έπεισε τούς άντρες 
τοϋ Τμήματος ’Ασφαλείας Προαστίων 
Κέρκυρας δτι οί διαρρήκτες έπρεπε νά 
ήταν Αλλοδαποί καί νά άντιμετώπιζαν 
προβλήματα χώρου γιά τήν έναποθή- 
κευση τών κλοπιμαίων.

Συγκεντρώθηκαν μέ σχολαστικότητα 
δλα τά στοιχεία πού μπορούσαν νά βοη
θήσουν τϊς έρευνες. Στις δύο τελευταίες 
διαρρήξεις, περαστικοί είχαν προσέξει 
δτι σέ μικρή Απόσταση άπό τά σπίτια 
πού διαρρήχτηκαν ήταν σταματημένο 
ένα λευκό αυτοκίνητο, μέ Ανοιχτό τό 
σκέπασμα τής μηχανής — καπώ — καί 
ένα άτομο σκυμμένο μέσα στή μηχανή.

Ή  σκέψη δτι οί διαρρήκτες χρησιμο
ποιούσαν αύτοκίνητο γιά τις διαδρομές 
τους στά Προάστια τής Κέρκυρας καί δτι 
μέ τό πρόσχημα βλάβης παρακολουθού
σαν τά σπίτια πού ήθελαν νά διαρρήξουν, 
όδήγησε τούς άντρες τής Χωροφυλακής 
στό νά ψάξουν γιά νά έντοπίσουν δλα 
τά λευκά αύτοκίνητα τού νησιού1 πού 
Ανήκαν σέ τουρίστες. Δυστυχώς κανείς

άπό δσους είχαν δει τό λευκό αυτοκίνητο, 
δέν είχε μπορέσει νά συγκροτήσει τόν 
Αριθμό καί τήν μάρκα του.

Ά ρχισε, λοιπόν, ή έρευνα γιά τήν 
έντόπιση ένός λευκού αΰτοκινήτου μέ 
ξένο Αριθμό κυκλοφορίας, μιά καί 
είχαν πειστεί οί άντρες τού Τμήματος 
’Ασφαλείας Προαστίων Κερκύρας δτι 
οί δράστες έπρεπε νΐναι άλλοδαποί.

Κάπου στόν κλειστό χώρο τού λιμανιού 
έντοπίστηκε ένα λευκό αυτοκίνητο πού 
οί έπιβάτες του — δλοι Ίορδανοί — είχαν 
κατασκηνώσει σέ μιά μικρή σκηνή δί
πλα του. Παράλληλα έντοπίστηκαν καί 
άλλα λευκά αύτοκίνητα καί όλα μαζί 
άρχισαν νά παρακολουθοΰνται.

’Ο Χωροφύλακας πού είχε άναλάβει 
τήν παρακολούθηση τού αύτοκινήτου 
μέ τούς Ίορδανούς, τό πρωί στις 2 ’Ιου
νίου κατά τις 8.45', είδε τό λευκό αΰτο- 
κίνητο μέ δυό γυναίκες καί ένα Αγόρι 
νά φεύγει άπό τό λιμάνι καί νά κατευθύ- 
νεται πρός τό Σκριπερό. Τό παρακολού

θησε μέ τό μοτοποδήλατο του, Αλλά λίγο 
έξω Από τήν πόλη τής Κέρκυρας, τό 
αύτοκίνητο Ανάπτυξε μεγάλη ταχύτητα 
καί έξαφανίστηκε.

Λίγες ώρες Αργότερα, τό ’Αστυνομικό 
Τμήμα Σκριπεροϋ ειδοποιεί τό Τμήμα 
’Ασφαλείας Προαστίων Κερκύρας, δτι 
κατά τις 11 τό πρωί έγινε διάρρηξη στό

χωριό Μακράδες, Απ’ δπου οί δράστες 
Αφαίρεσαν κοσμήματα άξίας 35.000 δραχ. 
καί 5.000 δραχμές σέ μετρητά.

Νέα κινητοποίηση τών άντρών τοϋ 
Τμήματος Ασφαλείας καί νέα μαρτυρία 
— άπό μιά νεαρή κοπέλλα πού βρέθηκε 
τυχαία έξω άπό τό σπίτι — γιά ένα λευκό 
αύτοκίνητο σταματημένο λίγα μέτρα πιό 
κάτω, μέ Ανοιχτό τό σκέπασμα τής μη
χανής του. Δέν έμενε πιά ούτε ή έλάχιστη 
Αμφιβολία δτι οί διαρρήκτες ήταν οί 
Ίορδανοί πού είχαν κατασκηνώσει στό 
λιμάνι.

Ή  σύλληψη τών Ίορδανών, πού δέν 
ήξεραν παρά τήν μητρική τους γλώσσα 
παρουσίασε πολλές δυσκολίες πού λύ
θηκαν δμως μέ τήν Ανεύρεση διερμηνέα. 
"Ετσι άρχισε ή έρευνα. Πρώτα στούς 
χώρους τοϋ αύτοκινήτου, τού λευκού 
«Πεζώ 504» καί στή συνέχεια στή σκηνή. 
Τίποτε δέν ύπήρχε τό ύποπτο. Λίγα μέτρα 
δμως μακρυά άπό τό αύτοκίνητο διέκρι- 
ναν οί άντρες τής Χωροφυλακής φρεσκο- 
σκαμμένο χώμα. Ή  περιέργειά τους τούς 
έσπρωξε νά σκαλίσουν τήν έπιφάνεια. 
Δέν άργησε έτσι νά βρεθεί μιά νάϋλον 
σακκούλα θαμμένη 30 έκ. κάτω άπό τήν 
έπιφάνεια, πού περιείχε τά προϊόντα τής 
τελευταίας διάρρηξης. Οί πέντε Ίορδα- 
νοί, ό Ά λ  Κούρντι Μπασίρ, 62 χρόνων 
ή γυναίκα του Ά λ  Κούρντι Λαϊλά, 35 
χρονών, ό γιος του Ά λ  Κούρντι Ναγκίπ, 
17 χρονών, ό Σαμπάν Γκουμάλ, 48 χρο
νών, καί ή γυναίκα του Φαρίντα Σαμπάν 
43 χρονών, όμολόγησαν δτι πραγματικά 
αύτοί ήταν οί δράστες τών διαρρήξεων. 
Τις διαρρήξεις τις έκαναν οί δυό γυναίκες 
μέ τόν μικρά Ναγκίπ, πού Αφού παρα
κολουθούσαν μέ τό πρόσχημα τής βλά
βης τού αύτοκινήτου τους, τά σπίτια, 
έμπαιναν μέρα — μεσημέρι γιά τό «ξά- 
φρισμα».

Ή  Λαϊλά Ά λ  Κούρντι, άποκάλυψε 
έπίσης δτι άπό τις 26 Απριλίου πού 
μπήκαν μέσω Τουρκίας στήν Ελλάδα, 
καί μέχρι τή διαδρομή τους στήν Κέρκυρα 
έκαναν συνέχεια διαρρήξεις σέ έξοχικά
σπίτια. "Οσο γιά τά κλοπιμαία__  Ή
ίδια Αποκάλυψε δτι τά έχουν θαμένα σέ 
μιά Αγροτική τοποθεσία κάπου έξω άπό 
τήν Ηγουμενίτσα. Καί δέν έλεγε ψέμματα 
Τήν έπομένη τό πρωί μετά άπό ύπόδειξή 
της οί άντρες τοϋ Τμήματος Ασφαλείας 
Προαστίων Κερκύρας, «ξέθαψαν», Από 
ένα χωράφι έξω άπό τήν Ηγουμενίτσα 
ένα σάκκο μέ 300.000 δραχμές καί μέ 
κοσμήματα πού ξεπερνούσαν τις 500.000 
δραχμές. Ή ταν Αρκετά αύτά γιά νά .. . .  
φιλοδωρήσει ή Ελληνική Δικαιοσύνη 
άπό 18 μήνες φυλακή στόν καθένα, έκτος 
άπό τήν Λαϊλά, πού, έξ αιτίας τού μικρού 
παιδιού πού είχε, έτυχε Αναστολής.

Ή  έξάρθρωση τής σπείρας τών Ίορδα
νών σχολιάστηκε εύμενέστατα άπό τόν 
τύπο καί Ανακούφισε τούς φιλήσυχους 
Κερκυραίους, καί μάλιστα σέ μιά έποχή 
πού οί τουρίστες Αρχίζουν καί κατακλύ
ζουν τό όμορφο νησί τους.

Ό  Ρ ε π ό ρ τ ε ρ
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ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΑΞ/ΚΩΝ

Μέ άποφάσεις άρμοδίω'ν υπηρεσιακών 
συμβουλίων ένεργήθηκαν πρόσφατα οί 
τακτικές κρίσεις ’Αξιωματικών έτους 
1979 στά πλαίσια τών οποίων άποστρα- 
τεύθηκαν καί οί κάτωθι, Συνταγματάρχες 
πού προήχθησαν σέ Ταξιάρχους καί 
παράλήφθηκαν έκ παραδρομής άπό την 
δημοσίευση τών όνομάτων στό προηγού
μενο τεύχος.
ΠΟΥΛΟΥΔΗΣ Ήλίας, ΧΡΥΣΑΓΗΣ Δη- 
μήτβιος, ΨΑΡΡΑΚΗΣ ’Αντώνιος καί 
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος.

’Ανθυπομοίραρχος ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ Κων
σταντίνος.

Μέ αίτησή τους άποστρατεύθηκαν οί 
Υπομοίραρχοι : ΚΟΣΥΒΑΚΗΣ Βασί
λειος καί ΣΟΛΥΔΑΚΗΣ Γεώργιος.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΑΝΘ/ΣΤΩΝ
Άποστρατεύθηκαν άπό τό Σώμα γιά 

διαφόρους λόγους οί Άνθυπασπιστές : 
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, ΚΡΙ
ΚΟΣ Νικόλαος, ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ Χρηστός, 
ΣΑΚΚΑΣ Θεόδωρος, ΣΥΡΜΠΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Κυριάκος, ΣΟΥΚΑΡΑΣ Πολύχρο
νης, ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Κων]νος, ΓΙΑΝ- 
ΝΟΠΟΥΛΟΣ ’Επαμεινώνδας, ΠΑΝΑ- 
ΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥ ΛΟΣ Χρύσανθος, ΠΑ- 
ΠΑΜΠΟΥΚΛΗΣ Νικόλαος, ΠΑΠΑ
ΣΤΑΘΗΣ Παναγιώτης, ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ Γε
ώργιος, ΒΑΓΕΝΑΣ Βασίλειος, ΓΑΛΑ- 
ΝΑΚΗΣ Στέφανος, ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Γεώργιος, ΚΙΤΣΟΣ Κων]νος, ΡΑΛ- 
ΛΗΣ Νεοκλής, ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ Νικόλαος, 
ΒΕΛΙΣΣΑΡΑΚΟΣ ’Ιωάννης, ΓΕΡΝΑΣ 
Άνδρέας καί ΡΟΥΣΣΗΣ Δημήτριος.

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Στό βαθμό τού Ταγματάρχου προήχθη

σαν οί Μοίραρχοι ΜΑΤΣΙΩΡΗΣ Άργύ- 
ριος καί ΡΗΓΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος.

Στό βαθμό τού Μοιράρχου προήχθη
σαν οί Υπομοίραρχοι ΧΡΥΣΑΝΘΟ- 
ΠΟΥΑΟΣ Ήλίας καί ΜΑΝΩΛΟΠΟΥ 
ΛΟΣ Κων]νος.

Στό βαθμό τού 'Υπομοιράρχου προή
χθησαν οί κάτωθι ’Ανθυπομοίραρχοι πού 
έξήλθαν άπό τήν Σ.Α.Χ. τό 1976 καί συμ
πλήρωσαν ήδη 3ετία στό βαθμό τους : 
ΝΑΣΙΑΚΟΣ Φώτιος, ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Ζα
χαρίας, ΤΣΙΟΔΡΑΣ Βασίλειος, ΜΑΡΙ
ΝΟΣ Δημήτριος, ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 
Χρηστός, ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Ίάσων, ΒΕΝΙ- 
ΖΕΛΟΣ Χρηστός, ΜΠΑΣΙΟΥΚΑΣ Δη- 
μήτριος, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ’Ιωάν
νης, ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Εύάγ- 
γελος, ΓΚΙΤΣΑΣ ’Αθανάσιος, ΝΙΚΟΛΟΣ 
Ιωάννης, ΜΠΑΝΤΟΥΡΑΚΗΣ Χαράλ., 
ΧΑΜΑΛΕΛΗΣ ’Αδαμάντιος, ΝΤΟΥ- 
ΛΙΑΣ Νικόλαος, ΑΤ ΒΑΤΖΙΔΗΣ ’Αντώ
νιος, ΤΖΑΝΑΚΟΣ Γεώργιος, ΝΑΤΣΙΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Χαράλαμπος, ΘΕΜΕΛΗΣ Χρι
στόφορος, ΠΗΧΑΣ Κλέαρχος, ΚΟΥ- 
ΣΚΟΥΡΗΣ Εύάγγελος, ΤΣΟΥΦΗΣ Χρη
στός, ΑΓΓΕΛΟΠΟ ΥΛΟΣ Νικόλαος, 
ΓΟΥΤΣΙΟΣ Ναπολέων, ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ  
Άνδρέας, ΞΩΝΑΣ ’Ιωάννης. ΠΑΝΑΓΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ ’Ιωάννης, ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ 
Ιωάννης, ΠΑΠΑΤΩΑΝΝΟΥ ’Ιωάννης,

ΤΖΑΛΑΚΩΣΤΑΣ Κων]νος, ΚΑΤΣΙΟΣ 
Θεοφάνης, ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ Ευστάθιος, 
ΡΑΠΑΚΟΥΣΙΟΣ Αντώνιος, ΚΟΤΣΩ- 
ΝΗΣ Ευστράτιος, ΕΥΘΥΜΟΠΟ ΥΛΟΣ 
Αναγνώστης, ΛΙΒΑΝΟΣ Χρηστός, ΠΟ
Α ΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος, ΖΑ- 
ΦΕΙΡΑΚΗΣ ’Ιωάννης, ΜΑΝΙΦΑΒΑΣ 
Κων]νος, ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδω
ρος, ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ήλίας, 
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ Ήλίας, ΖΑΠΑΡΤΙ- 
ΔΗΣ Νικόλαος, ΣΙΜΟΓΛΟΥ Θεόδωρος, 
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος, ΠΑΝΗ- 
ΓΥΡΑΚΗΣ ’Ιωάννης, ΠΕΡΙΛΗΣ Ά γγ ε
λος, ΝΤΟΒΟΛΟΣ Βασίλειος, ΔΟΥΚΑΣ 
Κων]νος', ΑΛΕΗΑΝΔΡΙΔΗΣ Πρόδρομος, 
ΧΑΡΤΟΥΜΠΕΚΗΣ Βασίλειος, ΚΑΛΑ- 
ΜΠΑΛΙΚΗΣ Κων]νος, ΠΑΝΟΥΣΗΣ Ιω
άννης, ΣΙΑΧΟΣ Άνδρέας, ΚΑΠΕΤΑ- 
ΝΟΣ Γεώργιος, ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Βα
σίλειος, ΑΛΕΞΙΟΥ ’Ιωάννης, ΧΑΛΙΑ- 
ΣΟΣ Διαμαντής, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κων]νος, 
ΡΙΖΑΣ ’Ιωάννης, ΧΡΙΣΤΟΦΑΡΕΊΖΗΣ 
Χαράλαμπος, ΓΚΑΤΖΗΣ Θωμάς, ΟΡΓΑ- 
ΤΖΗΣ Άνδρέας, ΒΕΛΛΙΟΣ Α π ό
στολος, ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ Σπυρίδων, 
ΜΟΥΣΟΥΝΗΣ ’Ιωάννης, ΑΡΜΟΥΤΙ- 
ΔΗΣ Γεώργιος, ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Εύάγγελος, ΦΕΝΕΚΟΣ Αθανάσιος 
ΜΑΤΝΑΣ ’Ιωάννης, ΑΓΓΕΛΗΣ Κων] 
νος, ΠΑΤΤΑΚΟΣ Γεώργιος, ΦΟΥΣΕ- 
ΚΗΣ Βασίλειος, ΜΠΕΛΛΟΣ Κων]νος, 
καί ΛΙΑΚΟΓΚΩΝΑΣ Αθανάσιος.

Στό βαθμό τού Υπομοιράρχου προή
χθησαν έπίσης, οί έξ Άνθυπασπιστών 
Ανθυπομοίραρχοι : ΚΟΚΚΙΝΟΣ Ά ν 
δρέας, ΙΑΤΡΙΔΗΣ Δημήτριος, ΠΑΠΑΝ- 
ΔΡΕΟΥ Θωμάς, ΤΣΑΧΑΓΕΑΣ Πέτρος, 
ΤΣΩΝΟΣ Ευθύμιος, ΓΡΟΜΙΤΣΑΡΗΣ 
’Ιωάννης, ΚΑΡΜΗΣ Παναγιώτης, ΤΕ- 
ΛΙΟΣ Τηλέμαχος καί ΜΠΑΚΑΛΗΣ 
Παναγιώτης.

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΥΠΑΞ/ΚΩΝ 
ΚΑΙ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΩΝ

Στή διάρκεια τού Α 6μήνου 1979, 
έπραγματοποιήθηκαν, σύμφωνα μέ τήν 
ίσχύουσα νομοθεσία τού Σώματος, συνο
λικά 288 προαγωγές Ύπαξιωματικών καί 
Χωροφυλάκων. Πιό άναλυτικά, προήχθη
σαν στόν έπόμενο βαθμό, χωρίς προαγω- 
γικές έξετάσεις, 48 Ένωμ]ρχες στό βα
θμό τού Άνθυπασπιστή, 9 Ύπεν]ρχες 
σέ ’Ενωμοτάρχες καί 231 Χωροφύλακες 
σέ 'Υπενωμοτάρχες.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ — 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ

Στά πλαίσια τών στόχων τής μακρό
χρονης προσπάθειας τού Σώματος γιά τήν 
άνοδο τού πνευματικού καί τού έπαγγελ- 
ματικού έπιπέδου τών άνδρών Χωροφυ
λακής, σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα έκ- 
παιδεύσεων — μετεκπαιδεύσεων τού Α ρ 
χηγείου, έληξαν τόν περασμένο μήνα 
’Ιούνιο, οί άκόλουθες έκπαιδεύσεις καί 
μετεκπαιδεύσεις άνδρών Χωροφυλακής: 
1) Άνωτέρων Αξιωματικών 3 στή Σχολή 
’Εθνικής Άμύνης. 2) Άξιωματ. 1 καί 5 
Άνθ]στών πού έκπαιδεύθηκαν ώς τεχνί
τες όχημάτων στό Κ.Ε.Τ.Χ. 3) Άξιωματ.

1 καί 9 'Οπλιτών ή 3μηνη έκπαίδευση 
στή Σχολή Αλεξιπτωτιστών Στρατού 
Άσπροπύργου Αττικής (TAEK WON- 
DO). 4) Άνθυπασπιστών 30 πού μετεκ
παιδεύτηκαν γιά 9 μήνες στή Σχολή 
’Επαγγελματικής Μετεκπαιδεύσεως Άνθ] 
στών. 5) ’Ενωμοταρχών 13 πού έκπαι- 
δεύθηκαν σέ θέματα προγραμματισμού 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (CON 
TROL DATA). 6) Ένωμ]ρχών 5 στή 
Διεύθυνση Έγκληματολογικών Υ πηρε
σιών καί 7) Χωροφυλάκων 30 πού έκπαι- 
δεύθηκαν στό Κ.Ε.Δ.]Β Χαϊδαρίου Α τ
τικής, ώς διαβιβαστές.

Στή διάρκεια τού ’Ιουλίου 1979 λήγει 
ή έκπαίδευση 1) Αξιωματικών 3 καί 3 
Άνθυπασπιστών πού έκπαιδεύθηκαν γιά 
17 έβδομάδες, ώς τεχνίτες τηλεπικοι
νωνιών στό Σ.Ε.Τ.Τ.Υ.Λ. Πύργου Η λείας 
καί 2) Αξιωματικών 14 πού έφοίτησαν 
στή Σχολή Ξένων Γλωσσών (ΕΛΚΕΠΑ 
Αθήνα) γιά τήν έκμάθηση τής ’Ιταλικής 
(18]1—7]7]1979).

ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΑΝΘ/ΣΤΩΝ

Έκυκλοφόρησε ή ’Επετηρίδα τών 
Άνθυπασπιστών τού Σώματος ή όποια 
διανεμήθηκε στούς δικαιούχους μέ 25 
δραχμές γιά κάθε άντίτυπο πού έκρατή- 
θηκαν άπό τις άποδοχές τους τού μηνός 
Μαΐου 1979.

Σύμφωνα μέ τά στοιχεία τής Έπετη- 
ρίδος τά όποια προέκυψαν μετά άπό τις 
μεταβολές πού έπήλθαν στή δύναμη τών 
Άνθυπασπιστών στή περίοδο 1976— 1978, 
τήν 1-2-1979 άνέρχονταν στούς 2.617 
ήτοι 2.541 τών Γενικών καί 76 τών Ειδι
κών 'Υπηρεσιών τού Σώματος.

Στούς 2.541 Άνθυπασπιστές τών Γε
νικών 'Υπηρεσιών συμπεριλαμβάνονται 
καί 1.043 'Υπαξιωματικοί, οί όποιοι 
προήχθησαν στό βαθμό τού Άνθυπασπι- 
στού άπό τις 1-10-1978, σύμφωνα μέ τις 
διατάξεις τού ’Οργανικού Νόμου 772] 
1978.

Στή διάρκεια τού Α’ 5μήνου 1979 
άποστρατεύθηκαν έξάλλου γιά διαφόρους 
λόγους 33 άκόμα Άνθυπασπιστές.

Πρέπει έπίσης νά άναφερθεί ότι άπό 
τήν προαναφερόμενη δύναμη τών 2.617 
σύντομα θά διαγραφούν 30 οί όποιοι 
μετεκπαιδεύθηκαν στήν Σχολή ’Επαγγελ
ματικής Μετεκπαιδεύσεως Άνθυπασπι- 
στών τής Σ.Α.Χ., δηλαδή αύτοί πού άπο- 
φοίτησαν στις 30-6-1979 καί θά καταλά
βουν θέσεις Άνθ]ρχων σέ διάφορες ύπη- 
ρεσίες Χωροφυλακής.

Ή  δύναμη τών Άνθ]στών τών Γενικών 
'Υπηρεσιών τήν 1-6-1979 ήταν 2.508 καί 
τών Ειδικών Υπηρεσιών 76. Δηλαδή 
συνολική δύναμη 2.584.

Σύμφωνα δέ μέ τό Πρόγραμμα ’Εκ
παιδεύσεων—Μετεκπαιδεύσεων τού Α ρ 
χηγείου έχει προγραμματισθεί γιά τό 
1979 ή μετεκπαίδευση 30 άκόμα Άνθυ- 
πασπιστών στή Σχολή ’Επαγγελματικής 
Μετεκπαιδεύσεως Άνθυπασπιστών τής 
Σ.Α.Χ. μέ έναρξη έκπαιδεύσεως τόν προ
σεχή ’Οκτώβριο καί λήξη τόν ’Ιούνιο 
τού 1980.

-
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Στις αίθουσες των Σχολών Χωροφυ
λακής (’Αθήνα, Μεσογείων 96) θά διε- 
νεργηθεϊ άπό τις 23 μέχρι τις 28 'Ιουλίου 
1979 ό είσιτήριος διαγωνισμός τής Σ.Α.Χ. 
Ετους 1979, πού προκηρύχθηκε τόν πε
ρασμένο Μάρτιο.

Ό  διαγωνισμός θά διεξαχθεΐ μέ τήν 
ευθύνη καί τήν έποπτεία τής Σ.Α.Χ. στήν 
όποια όλοι οί Ενδιαφερόμενοι ύποψήφιοι 
πρέπει νά παρουσιασθοϋν άπό τήν προη
γούμενη ήμέρα (22-7-79) τής διενεργείας 
του.

Μέ τήν φροντίδα Εξάλλου τής Σ.Α.Χ. 
έπραγματοποιήθηκε, τμηματικά, ή ύγειο- 
νομική Εξέταση των ύποψηφίων άπό τό 
401 Γ.Σ.Ν. ’Αθηνών καί τήν Α.Σ.Υ.Ε. άπό 
τις 31-5-1979 μέχρι τις 14-6-1979.

Οί 'Υποψήφιοι πού έκρίθηκαν τελικά, 
ικανοί, θά συμμετάσχουν στις Εξετάσεις 
καί Εφόσον συμπεριληφθοϋν άπό πλευ
ράς βαθμολογίας, στούς 40 πρώτους 
έπιτυχόντες, θά εΐσαχθούν γιά Εκπαίδευση 
στή Σ.Α.Χ. τόν προσεχή Σεπτέμβριο.

"Ολοι οί ύποψήφιοι προέρχονται άπό 
’Ενωμοτάρχες καί Άνθυπασπιστές του 
Σώματος, άποφοίτους τουλάχιστον Λυ
κείου (Γυμνασίου), ήλικίας μέχρι 35 
Ετών.

Σύμφωνα δέ μέ τό Νόμο πού ισχύει 
σήμερα, όφείλουν νά ύπηρετήσουν στό 
Σώμα ώς ’Αξιωματικοί, μία τουλάχιστον 
ΙΟετία μετά τήν Εξοδό τους άπό τή Σ.Α.Χ. 
’Αναλυτικές πληροφορίες γιά τά προ
σόντα, τά δικαιολογητικά, τή διαδικασία 
καί τό πρόγραμμα (χρόνος, τόπος κ.ά.) 
τών Εξετάσεων, τις ύποχρεώσεις τών 
ύποψηφίων καί τών άρμοδίων παραγόν
των γιά τήν Εφαρμογή τοϋ όλου προγράμ
ματος τοΰ διαγωνισμού περιλαμβάνονται 
στις 420]2]91ε καί 91η έ.Ε. διαταγές τοϋ 
’Αρχηγείου.

Ή  ϋλη τών Μαθημάτων στά όποια θά 
έξετασθοϋν οί υποψήφιοι, σύμφωνα μέ τό 
νόμο, είναι ή άκόλουθη.

Ελληνικά (Έκθεση Ιδεών), συντελε
στής 10), δηλαδή ένα γενικό θέμα μέ 
τίτλο περιληπτικό πού πρέπει νά άνα- 
πτυχθεϊ στή νεοελληνική γλώσσα, μέ 
σαφήνεια, όρθή καί άκριβή διατύπωση 
τών ιδεών, σύνταξη καί όρθογραφία.

Ποινικός Κώδιξ (συντελεστής 10). 
Θέμα μέ 2—4 Ερωτήσεις μέ πρακτικό ή 
θεωρητικό ή πρακτικό—θεωρητικό πε
ριεχόμενο, άπό τόν Π.Κ. πού ισχύει σή
μερα.

Ποινική Δικονομία (συντελεστής 10) : 
'Ομοίως θέμα μέ 2—4 Ερωτήσεις μέ 

πρακτικό ή θεωρητικό ή πρακτικό—θεω
ρητικό περιεχόμενο, άπό τήν Π.Δ. πού 
ισχύει σήμερα.

Κανονισμός Υπηρεσίας Χωροφυλα
κής (συντελεστής 8). : Θέμα μέ 2—4
Ερωτήσεις.

Ιστορία (συντελεστής 8) : Θέμα μέ 
2—4 Ερωτήσεις

ΣΧΟΛΗ ΟΠΛΙΤΩΝ

Τόν περασμένο Μάρτιο προκηρύχθηκε 
άπό τό ’Αρχηγείο είσιτήριος Διαγωνι
σμός τής Σ.Ο.Χ. Ετους 1979 γιά τήν ει
σαγωγή μαθητών, ώς Δοκίμων Ενωμο
ταρχών, στή Σχολή Ύπαξιωματικών 
(II Τμήμα τής Σ.Ο.Χ.) Χωροφυλακής.

Ο διαγωνισμός θά διεξαχθεΐ στήν 
Αθήνα καί τή Θεσσαλονίκη, χωριστά 

γιά τούς άπόφοιτους Λυκείου ή ισότιμης 
μέ αυτό σχολής άπό τούς ΜΗ άπόφοι- 
τους υποψηφίους.

Οί ύποψήφιοι προέρχονται άπό ιδιώ
τες καί άνδρες Χωροφυλακής άπόφοι- 
τους τουλάχιστον Λυκείου (Γυμνασίου) 
ή ισότιμης μέ αύτά Σχολής καί άπό ΜΗ 
άπόφοιτους τών Σχολείων αυτών .

Σύμφωνα μέ τήν 422]2]137α έ.Ε. άπό- 
φαση τοϋ Αρχηγείου, ό άριθμός τών ει
σακτέων ώρίσθηκε σέ 150 συνολικά. 
Απ αύτούς θά είσαχθοϋν στή Σχολή οί 

πρώτοι^ 125 κατά σειράν Επιτυχίας καί 
25 καθ υπέρβαση, κατά τις εύεργετικές 
διατάξεις τοϋ Ν. 1348] 1973. Είδικώτερα, 
οί 90 άπό τούς εισακτέους θά προέρχον
ται άπό ιδιώτες καί οί 60 άπό άνδρες τοΰ 
Σώματος όλων τών κατηγοριών, δηλαδή 
Δόκιμους Χωροφύλακες, Χωροφύλακες 
καί 'Υπαξιωματικούς Ν.Δ. 974J1971, άπό- 
φοιτους καί ΜΗ Λυκείου (Γυμνασίου), 
σύμφωνα μέ τά προβλεπόμενα άπό τό 
Νόμο ποσοστά, χωριστά, γιά κάθε κατη
γορία εισακτέων.

Τά Εξεταστέα Μαθήματα καί ή ύλη 
τους γιά τό Διαγωνισμό είναι τά άκόλου- 
θα :

α) Γιά τούς άπόφοιτους Λυκείου (Γυ
μνασίου) ιδιώτες καί άνδρες Χωροφυ
λακής : Ελληνικά ("Εκθεση ’Ιδεών συν
τελεστής 10). Μαθηματικά (συντελε
στής 10). Προβλήματα 2 πού θά προέρ
χονται άπό ύλη όλόκληρης τής Πρακτι
κή? Αριθμητικής. Ιστορία (συντελε- 
στής 8) : Θέματα μέ 2 ζητήματα άπό ύλη 
όλόκληρης τής 'Ελληνικής 'Ιστορίας. 
Γεωγραφία Ελλάδος — Εύρώπης (συν
τελεστής 8) : Θέματα μέ 2 ζητήματα 
(Ερωτήσεις) άπό τις όποιες ή μία του
λάχιστον πρέπει νά άναφέρεται στή 
Γεωγραφία τής Εύρώπης.

β) Γιά τούς ΜΗ άπόφοιτους Λυκείου 
(Γυμνασίου) άνδρες Χωροφυλακής : Ε λ 
ληνικά (συντελεστής 10), δηλαδή 
σύνταξη Εκθέσεως ιδεών μέ τά γνωστά 
κριτήρια. Μαθηματικά (συντελεστής 
10). Θέματα μέ 2 προβλήματα άπό τις 
4 πράξεις τής ’Αριθμητικής τών άκεραί- 
ων, κλασματικών καί δεκαδικών άριθμών. 
Γεωγραφία (συντελεστής 8) 'Ελλάδος 
καί Βαλκανικής : Θέμα μέ 2 ζητήματα 
(Ερωτήσεις) άπό τά όποια τό Ενα τουλά
χιστον πρέπει νά άναφέρεται στή Βαλκα
νική Χερσόνησο. Ιστορία Νεώτερης 
Ελλάδος μέχρι καί τών Βαλκανικών 
Πολέμων (συντελεστής 8) : Θέμα μέ 2 
ζητήματα (Ερωτήσεις).

ΘΑΝΑΤΟΙ ΑΝΑΡΩΝ

χττΝτζινιυ ι A r A n i ΤΣΟΚΑΝΑΡΙΔΗΣ 
Δήμος (Α.Γ.Μ.Σ.Χ. 68116) τοϋ Α.Τ. 
Σταυρουπόλεως Ξάνθης. Έγεννήθηκε τό 
1943 στήν ’Ιτέα Έβρου. Υπηρέτησε στό 
στρατό (1963—65) καί Επειτα κατατάχθη
κε στή Χωροφυλακή (1966). Ή ταν άπό- 
φοιτος Λυκείου. Έφοίτησε, στή Σχολή 
Υπαξιωματικών καί προήχθη σέ ’Ενω

μοτάρχη μετά άπό Επιτυχείς Εξετάσεις. 
Στις 16-4-1979 (Μ. Δευτέρα) ψαρεύοντας, 
έπνιγηκε μέσα στά θολά νερά τοϋ Νέστου 
κοντά στή Σταυρούπολη Ξάνθης. "Αφησε 
στη ζωή τή γυναίκα του μέ 2 άνήλικα 
άγορια. Στα 13 χρόνια πού ύπηρέτησε 
στο Σώμα Εδειξε άψογη συμπεριφορά, 
Εργατικότητα καί άφοσίωση στά καθή- 
κοντά του καί διακρίθηκε γιά τήν καλω- 
συνη πού Εδειχνε τόσο στό υπηρεσιακό 
του περιβάλλον όσο καί τήν κοινωνία 
της περιοχής του.

Η κηδεία του Εγινε στή γενέτειρά του 
άναμεσα σέ συγγενείς, συγχωριανούς, 
φίλους καί Εκπροσώπους τής ύπηρεσίας 
του πού τοϋ άπηύθυναν τό τελευταίο 
χαιρετισμό, μετέχοντας είλικρινά στό 
βαρύ πένθος τής οικογένειας του.

ΕΝΩΜΟΤΑΡΧΗΣ ΚΑΥΚΙΑΣ Χρή- 
ρτος (Α.Γ.Μ.Σ.Χ. 56085) τοϋ A' Α.Τ. 
Ιωαννινων. Έγεννήθηκε τό 1934 στό 
Βελεντζικό Αρτας. Κατατάχθηκε στή 
Χωροφυλακή τό 1955. Προήχθη σέ 
Υπενωμοτάρχη τό 1975 καί σέ Ένωμο- 

ταρχη τό 1978. Ένυμφεύθηκε τό 1977. 
Υπηρέτησε σέ διάφορες ύπηρεσίες Χω

ροφυλακής καί διακρίθηκε γιά τήν 
υπηρεσιακή του απόδοση καί τήν άφο- 
σίωσή του στά ύπηρεσιακά του καθήκον
τα. Απεβίωσε τήν 12-4-1979 άπό θανά
σιμο τραυματισμό του σέ τροχαίο άτύ- 
χημα.

ΥΠΕΝΩΜΟΤΑΡΧΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ 
Δημήτριος, (Α.Γ.Μ.Σ.Χ. 62076) τοϋ Πα
ραρτήματος ’Ασφαλείας Φιλοθέης (Υ.Α 
Π.Π.) Έγεννήθηκε τό 1933 στό Κριάτσιο- 
Λωρίδας — Φωκίδας. Κατατάχθηκε στή 
Χωροφυλακή τό 1960. Προήχθη στό 
βαθμό τοϋ Υπενωμοτάρχη τό 1978. 
Υπθρέτησε ευσυνείδητα σέ διάφορες 

ύπηρεσίες τής Δ.Α. Θεσσαλονίκης καί 
τής Δ.Α. Π. Πρωτευούσης. ’Απεβίωσε 
στις 28 -3-1979 άπό καρδιακή προσβολή 
στό 401 Γ.Σ.Ν. Η κηδεία του Εγινε τήν 
Επομένη (29-3-1979) στό Νεκροταφείο 
Χαλανδρίου. Αφησε στή ζωή τή γυναίκα, 
του μέ τήν 9χρονη κόρη του.

ΧΩΡΟΦΥΛΑΞ ΤΣΑΛΠΑΡΑΣ Παύλος 
(Α.Γ.Μ.Σ.Χ. 81629), τοϋ Σ.Χ. Άπειράν- 
θου (Α.Τ. Νάξου — Δ.Χ. Κυκλάδων). 
Έγεννήθηκε τό 1954 στό Άχλαδοχώρι 
Σερρών. Κατατάχθηκε στό Σώμα τό 1977. 
Έκπαιδεύθηκε στό Π.Σ.Ο.Χ. Κρήτης 
καί Επειτα έτοποθετήθηκε στόν Σ.Χ. 
Άπειράνθου όπου ύπηρέτησε μέχρι τό 
θάνατό του, ώς μάχιμος. ’Απεβίωσε στις 
14-3-1979 άπό καρκίνο στομάχου στό 
424 Γ.Σ.Ν. Θεσσαλονίκης όπου νοση
λευόταν. Ή  κηδεία του Εγινε στις 15-3- 
1979 στή γενέτειρά του. Ή ταν άγαμος.
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Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ τοΰ έορτασμοϋ τοϋ 
έτους τοϋ παιδιοϋ, ή Διεύθυνση ’Αστυνο
μίας Θεσσαλονίκης διοργάνωσε διάλεξη 
μέ θέμα: «Διατροφή καί άνάπτυξη τοϋ 
βρέφους καί τοϋ παιδιοϋ», ή όποια πρα
γματοποιήθηκε, στις 18 Μαΐου, στήν 
αίθουσα συνεδριάσεων τής Διεθνοϋς 
Έκθέσεως Θεσσαλονίκης.

'Ομιλητής ήταν ό ’Επίατρος Χωροφυ
λακής κ. Γεώργιος Ροΰσος, ό όποιος, άρ- 
χικά, τόνισε τή σημασία πού έχει ή ύγιει- 
νή ζωή τής Εγκύου γυναίκας καί θη- 
λάζουσας μητέρας, γιά τή διατροφή καί 
σωστή άνάπτυξη τοϋ βρέφους καί άκο- 
λούθως άνάλυσε τις βλαβερές έπιδράσεις 
πού έπιφέρει τό κάπνισμα στήν ύγεία του 
είδικώτερα, μάλιστα, όταν καπνίζει ή 
έγκυος ή ή θηλάζουσα, καθώς έπίσης καί 
ή χρήση τοξικών ούσιών καί οινοπνευ
ματωδών ποτών. Στή συνέχεια, ό κ. Ροϋ- 
σος άνάπτυξε τά στοιχεία τής φυσιολο
γικής σωματικής καί ψυχικής άναπτύ- 
ξεως τών παιδιών, τονίζοντας ιδιαίτερα 
τή σπουδαιότητα τοϋ μητρικοϋ θηλασμοδ, 
καί τέλος άναφέρθηκε σέ στοιχεία χρή
σιμα γιά τή νευροψυχική καί πνευματική 
τους άνάπτυξη.

Τή διάλεξη παρακολούθησαν άνδρες 
τοϋ Σώματος, πού ύπηρετοϋν σέ Υπηρεσί
ες τής συμπρωτεύουσας, μέλη τών οικο
γενειών τους καί πλήθος κόσμου.

ΣΤΟ ΤΡΙΛΟΦΟ τής Θεσσαλονίκης 
γιορτάστηκε πρόσφατα ή μνήμη τής άνα- 
κομιδής τών λειψάνων τοϋΜεγάλου ’Αθα
νασίου. Τό άπόγευμα τής παραμονής τής 
γιορτής τελέστηκε έσπερινός στόν τοπικό 
Ιερό Ναό τοϋ 'Αγίου ’Αθανασίου καί 
άκολούθησε ή λιτάνευση τής 'Ιερής Ει
κόνας, τήν όποια παρακολούθησαν μέ θρη
σκευτική εύλάβεια καί κατάνυξη οί κάτοι- 
οι τοΰ Τριλόφου, έκδρομεΐς καί πλήθος 
κόσμου άπ’ τίς γύρω περιοχές.

Στή λιτάνευση πήρε μέρος ή Μουσική 
Χωροφυλακής τής Διευθύνσεως ’Αστυνο
μίας Θεσσαλονίκης, ή όποια έντυπωσίασε 
ιδιαίτερα μέ τήν έμφάνισή της αύτή κι

ΤΗ Ν Ε Λ Λ Α Δ Α

άπόσπασε τά εύμενέστερα σχόλια όλων 
όσοι παραβρέθηκαν στήν τελετή. Ό  
Πρόεδρος τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου 
τοϋ Συλλόγου Ζουμπατιανών—Τριλοφι- 
ωτών κ. Πασχάλης ’Αναγνώστου έστειλε 
έγγραφο στό ’Αρχηγείο Χωροφυλακής, 
μέ τό όποιο εύχαρίστησε άπό μέρος τοϋ 
Συλλόγου καί τών συμπατριωτών του τό 
Σώμα γιά τήν άποστολή τήςΜουσικής καί 
έξέφράσε τά θερμά τους συγχαρητήρια 
γιά τούς άνδρες της.

Π Α Τ Ρ Α

ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ έρανο, πού διενερ- 
γήθηκε μεταξύ τών άνδρών τοϋ Σώματος, 
οί όποιοι ύπηρετοϋν στϊς 'Υπηρεσίες τής 
Δ.Χ. Ά χαΐας συγκεντρώθηκε ίκανό χρη
ματικό ποσό πού προσφέρθηκε στό ’Εκ
κλησιαστικό Συμβούλιο τοϋ ύπό άνέγερση 
'Ιεροϋ Ναοϋ Είσοδίων Θεοτόκου τοϋ χω- 
ριοϋ Φαρών Ά χαΐας, γιά οικονομική 
ένίσχυση τών έργων άποπερατώσεώς του.

Γιά τήν προσφορά τους αυτή, τό ’Εκ
κλησιαστικό Συμβούλιο, διά τοϋ Προέ

τή διάρκεια τοϋ σεμιναρίου δίδαξαν 
’Αξιωματικοί τοϋ Στρατεύματος καί τών 
Σωμάτων ’Ασφαλείας, ειδικευμένοι πάνω 
σέ θέματα Πολιτικής Άμύνης καί διά- 
διάφοροι έπιστήμονες. Ά π ’ τή Χωροφυ
λακή Εκπαιδεύτηκαν 17 Κατώτεροι Α ξιω 
ματικοί, πού ύπηρετοϋν σέ διάφορες 
'Υπηρεσίες τοϋ Σώματος όλης τής χώρας.

Τά πτυχία άπένειμε στούς έκπαιδευ- 
θέντες, μετά τό πέρας ειδικής τελετής 
πού έγινε στή Σχολή, ό Διευθυντής τής 
Π.Σ.Ε.Α. Αντιστράτηγος κ. Σωτήριος 
Γκίκας, ό όποιος τούς συγχάρηκε γιά 
τήν έπιτυχημένη έκπαίδευση καί τούς εύ
χαρίστησε γιά τό ζήλο πού έδειξαν κατά 
τή διάρκεια τής έκπαιδεύσεως, τονίζον
τας, συγχρόνως, τή σπουδαιότητα, τή 
σημασία καί τούς σκοπούς της. Στήν τε
λετή τής άπονομής τών πτυχίων παρέ
στησαν άκόμη, ό Υποδιευθυντής τής 
Π.Σ.Ε.Α. Ταξίαρχος Αεροπορίας κ. Γεώρ 
γιος Παπαδόπουλος ό Προϊστάμενος 
τοϋ Τμήματος έκπαιδεύσεως τοϋ Υ.Δ.Τ. 
Αντισμήναρχος κ. Δημήτριος Ράϊκος, 
ό Διοικητής καί οί έπιτελεΐς τής Σχολής.

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ’Επιτελείο τοϋ Πολεμι
κού Ναυτικοϋ στά πλαίσια τοϋ έκπαιδευ- 
τικοϋ προγράμματος πού καταρτίζει γιά 
τήν έπιμόρφωση τών Άνωτέρων Α ξιω 
ματικών του, οί όποιοι φοιτούν στή 
Ναυτική Σχολή Πολέμου, διοργάνωσε 
διάλεξη πού έγινε πρόσφατα στήν αΐθου-

δρου του 'Ιερέως κ. Αθανασίου Παπαν- 
δρέου, δημοσίευσε εύχαριστήρια έπιστο- 
λή, στήν έφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ
ΣΟΣ», όπου μεταξύ τών άλλων άναφέρον- 
ται καί τά έξής: «Έπιτρέψατέ μας νά σάς 
έκφράσουμε έκ βάθους τίς άπειρες εύχα- 
ριστίες μας γιά τήν αύθόρμητη συμ
μετοχή σας στήν οικονομική ένίσχυση 
τής άποπερατώσεώς τοϋ 'Ιεροϋ Ναοϋ μας. 
Ή  συμμετοχή αύτή τοϋ Σώματος σας δέν 
είναι μόνο ύλική, άλλά, περισσότερο, 
ήθική, ή όποια ένώνει στενά τήν άραγή 
πίστη σας πρός τήν Έκκηλσία».

Α Θ Η Ν Α

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ έκπαιδεύσεως Κατωτέρων 
Αξιωματικών τών ’Ενόπλων Δυνάμεων, 
Σωμάτων Ασφαλείας καί Λιμενικού Σώ
ματος καθώς καί Υπαλλήλων τών Πολι- 
τικών'Υ πουργείων, πραγματοποιήθηκε 
πρόσφατα στή Σχολή τής Π.Σ.Ε.Α., στή 
Νέα Ζωή Περιστεριού Αττικής. Κατά

σα διαλέξεων τής Σχολής, στό Βοτανικό, 
μέ θέμα: «Ό  ρόλος καί ή άποστολή τής 
Ελληνικής Χωροφυλακής».

'Ομιλητής ήταν ό Διοικητής τής Σχο
λής Αξιωματικών Χωροφυλακής Τα
ξίαρχος κ. Σπυρίδων Φτερνιάτης, ό 
όποιος κάνοντας μιά σύντομη άναδρομή 
στήν ιστορία τοϋ Σώματος καί τή συμ
βολή του στούς άγώνες τής Πατρίδας 
μας γιά τήν έλευθερία καί τήν προάσπιση 
τών δικαιωμάτων τών πολιτών της, άνέ- 
πτυξε τό όργανωτικό σύστημα τοϋ Σώ
ματος καί άναφέρθηκε μέ λεπτομέρειες 
στά άντικείμενα καί άρμοδιότητές του. 
Κατά τή διάρκεια τής ομιλίας προβλή
θηκε ειδική ταινία καί φωτεινές διαφά
νειες σχετικές μέ τό θέμα καί τίς δρα
στηριότητες τών άνδρών τών Υπηρεσιών 
τής Χωροφυλακής. Τέλος, στούς σπου
δαστές τής Σχολής, διανεμήθηκε άπό 
ένα άντίτυπο τής τελευταίας Έκθέσεως 
Πεπραγμένων τοϋ Σώματος καί ένα 
τεϋχος τοϋ Περιοδικού «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ» τοϋ μηνάς Μαΐου.
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Θά άφήσουμε τις έπιστολές πού άκο- 
λουθοϋν, αύτούσιες, νά μιλήσουν αύτές 
γιά τις ύπηρεσίες πού προσφέρουν στόν 
πολίτη οί άνδρες τής Χωροφυλακής, αΰ- 
τοί πού τόν πλαισιώνουν ύπεύθυνα στην 
πορεία του γιά τήν πρόοδο, τήν έξέλιξη 
καί ευημερία τού ίδιου καί τού τόπου μας. 
Έπιστολές, μέ άπλά κι άπροσχημάτιστα 
λόγια άπό τό στόμα αΰτών, οί όποιοι 
όταν προβληματίστηκαν, ένιωσαν άπε- 
ριόριστη τή συμπαράσταση καί τή στορ
γή τών άνδρών τού Σώματος καί όταν τούς 
δόθηκε ή εύκαιρία νά παρακολουθήσουν 
άπό κοντά τόν δύσκολο άγώνα τους, δια
πίστωσαν, ότι ή άφοσίωσή τους στό 
καθήκον είναι άκέραια, πιστή καί εύσυ- 
νείδητη.

Πρός τό 'Αρχηγείο Χωροφυλακής
«Θεωρούμε υποχρέωσή μας νά εύχα- 

ριστήσουμε τούς ’Αξιωματικούς καί 
Όπλίτες Χωροφυλακής τής πόλεώς μας 
γιά τις προσπάθειες πού καταβάλλουν 
γιά τήν τήρηση τής τάξεως μέσα στό 
γήπεδό μας. Τό έργο τους είναι δύσκολο 
καί πολυσύνθετο. Έπαγρυπνούν όλό- 
κληρο τό εικοσιτετράωρο καί όμως παρά 
τις τόσες σκοτούρες τους δέν μας έγκα- 
ταλείπουν σέ κανένα άγώνα. Είναι πάντα 
στό πλευρό μας, έτοιμοι νά προσφέρουν 
τις ύπηρεσίες τους μέ κάθε θυσία. Είναι 
πραγματικά άντάξιοι τού Σώματος πού 
ύπηρετοΰν. Τού Σώματος πού γεννά 
άκέραιους χαρακτήρες καί πού Δόξασε 
πολλές φορές τή Χώρα μας. Δείχνουν πώς 
’Αθλητισμός καί Χωροφυλακή έχουν 
κοινό στόχο, τήν άνοδο τής Χώρας μας. 
Ή  τάξη καί τό ήσυχο περιβάλλον πού 
έπικρατεϊ κάθε φορά στό γήπεδό μας 
είναι έργο δικό τους. "Ας τούς μιμηθοΰν 
όλοι οί άνδρες τής Χωροφυλακής σ’ 
όποιοδήποτε κομμάτι τής πατρίδος μας 
κι άν ύπηρετοΰν». Γιά τόν ’Αθλητικό 
Γυμναστικό Σύλλογο «ΕΟΡΔΑΙΚΟΣ» 
Πτολεμαΐδας, ό Πρόεδρος Χρ. Δαβάκος - 
ό Γεν. Γραμματέας Στ. Έσπερίδης.

Πρός τό Υπουργείο Δημ. Τάξεως
«Έν όψει μεταθέσεως τού ’Ενωμοτάρ

χου Κων]νου Παππά, Διοικητοΰ τού Σ.Χ. 
Χειμαδιού Πρεβέζης, αίσθανόμεθα τήν 
ύποχρέωσιν ώς Κοινότης έκφράζοντας 
τό αίσθημα τών κατοίκων, νά εύχαριστή- 
σωμεν ένώπιόν σας τόν ’Ενωμοτάρχην 
διά τήν άμεμπτον συμπεριφοράν καί τήν 
έν γένει δράσιν του εις τόν χώρον τών 
άρμοδιοτήτων του. Κατώρθωσε εις τό 
χρονικόν διάστημα τών τριών έτών νά 
συνενώση τούς κατοίκους τής Κοινότη
τάς μας μέ τό Σώμα τής Χωροφυλακής, 
νά δείξη τοιαύτην κατανόησιν διά τά 
άπασχολοΰντα τούς κατοίκους προβλή
ματα ώστε νά κερδίση τήν άμέριστον 
έμπιστοσύνην καί τήν άγάπην τών κα
τοίκων, στοιχεία άπαραίτητα διά τήν 
έπιτυχίαν τού δυσκολωτάτου έργου ένός 
’Αστυνομικού. Ή  πολύτιμη συνεργασία 
τήν όποιαν είχαμεν καί είχε σάν άποτέ- 
λεσμα τήν έκτέλεσιν διαφόρων έργων 
στήν Κοινότητά μας, όπως ή άνέγερση

μνημείου Ηρώων, άνέγερση κτιρίου 
στεγάσεως τού Σταθμού Χωροφυλακής, 
δημιουργία χώρου άθλοπαιδιών, καθα
ριότητα καί εύπρεπισμό τού χωριού μας 
καί ή προσπάθειά του νά διαφώτιση τούς 
νέους έπί διαφόρων κοινωνικών θεμάτων, 
τιμούν τό πρόσωπό του καί καθιστούν 
αυτόν άξιαγάπητον καί άναπόσπαστον 
μέλος τού χωριού μας. Έπιθυμοΰμεν νά 
τονίσωμεν ότι τά άνωτέρω δέν συνι- 
στοΰν μόνον τήν προσωπικήν μας γνώ
μην, άλλά διερμηνεύουν καί τήν γνώμην 
άπάντων τών κατοίκων τής Κοινότητάς 
μας. Τέτοια 'Αστυνομικά Όργανα πι- 
στεύομεν ότι προσφέρουν πολλά στήν 
Κοινωνία μας καί έξυψώνουν τά μέγιστα 
τό γόητρο τού Σώματος εις ό ύπηρετοΰν. 
Εύχόμεθα εις τόν ’Ενωμοτάρχην Παππάν 
Κων]νον κάθε οικογενειακήν καί άτο- 
μικήν εύτυχίαν καί πρόοδον. Πάντα θά 
ένθυμούμεθα ότι πέρασε άπ' τό χωριό μας 
ένας καθ’ όλα άξιος Ύπαξιωματικός 
τής Χωροφυλακής, ό όποιος μάς πρό- 
σφερε τόσα πολλά». Ό  Πρόεδρος τής 
Κοινότητας Θ. Κόττας — Ό  Γεν. 
Γραμματέας, ’Ιωάννης Κόττας.

Πρός τό ’Αρχηγείο Χωρ]κής 
«’Ερχόμουν άπό τήν ’Αθήνα μέ τό ύπ’ 

άριθ. Ρ Ο— 1028 Δ.Χ. Φορτηγό αύτοκί- 
νητό μου έμφορτο μέ διάφορα έμπορεύ- 
ματα. Ό ταν έφθασα στήν τοποθεσία 
«Πέτρα» τής ’Εθνικής όδου Θηβών — 
Αραχώβης — Δελφών, τό αύτοκίνητό 

μου έπαθε βλάβη καί ξαφνικά άνατρά- 
πηκε μέσα στήν όδό καί τό έμπόρευμα 
έκκενώθηκε στό έδαφος. ’Εγώ εύτυχώς 
δέν έπαθα τίποτε, άλλά ένα μικροτραυ- 
ματισμό. Έπί τόπου έφτασε ένα περιπο
λικό τής Χωροφυλακής, στό όποιο έπέ- 
βαιναν, ό Ενωμοτάρχης Βασίλειος Πα
τρίκιος καί ό Υπενωμοτάρχης Ήλίας 
Σκούρας τού Τμήματος Τροχαίας Λει
βαδιάς. Οί άνθρωποι αύτοί, μου έδωσαν 
κάθε δυνατή βοήθεια καί μοΰ βρήκαν 
τεχνίτη νά μοΰ έπισκευάσει πρόχειρα τό 
αύτοκίνητο, μέ βοήθησαν νά ξεφορτώσω 
τό ύπόλοιπο φορτίο τού αύτοκινήτου μου, 
μοΰ βρήκαν έργάτες γιά νά μεταφορτώσω 
τό φορτίο στό έπισκευασθέν αύτοκίνητό 
μου καί γενικά μοΰ συμπαραστάθηκαν 
σέ όλη τή διάρκεια τής έκεϊ παραμονής 
μου. Τέτοιες πράξεις τιμοΰν καί λαμπρύ
νουν τό Σώμα τής Χωροφυλακής καί τά 
άξια Όργανά του καί σάς παρακαλώ νά 
δεχθείτε τις άπειρες εΰχαριστίες μου, 
τις όποιες νά διαβιβάσετε καί στούς 
άξιους κάθε έπαίνου συνεργάτες σας». 
Παπακωνσταντίνου Εύθύμιος — Εύπά- 
λιον Δωρίδος.

Πρός τό Σ.Τ.Κ. ’Αμφιλοχίας 
«Ποτέ δέν θά ξεχάσω τήν έξυπηρέτηση, 

πού μοΰ παρέσχε ή 'Υπηρεσία σας, ή 
όποια έξικνεΐται πέραν τοΰ καλώς έν- 
νοουμένου καθήκοντος. Συγκεκριμένα 
άναφέρομαι στό άπόγευμα τής Μ. Δευτέ
ρας, όταν έμεινα μέ τό αύτοκίνητό μου 
έξω άπ’ τήν ’Αμφιλοχία, στό δρόμο πρός 
τήν ’Αρτα. Τό περιπολικό τής Τροχαίας, 
μέ πλήρωμα ένα Ενωμοτάρχη καί ένα 
Χωροφύλακα, μέ σκλάβωσαν κυριολε
κτικά. Τοΰτο δέν τό άποδίδω στήν ιδιό
τητά μου, ώς Άνωτάτου ’Αξιωματικού, 
διότι οϋτε καν τούς τήν έγνωστοποίησα.

Ή  προσπάθεια τεχνικής βοήθειας - έπί 
έπιστημονικής βάσεως, άσχέτως άν ή 
βλάβη ήτο πέραν τών δυνατοτήτων τήσ 
όδικής διορθώσεως, ή άψογος, φιλική’ 
καί έγκάρδια συμπεριφορά, μοΰ έδωσε 
τό μεγαλύτερο κουράγιο στήν άπόγνωσή 
μου, μιά πού πλησίαζε καί ή νύχτα. Προ
θυμότατα καί ίπποτικά, μετέφεραν τήν 
συζυγό μου στήν ’Αμφιλοχία γιά τηλε
φωνική έπικοινωνία μέ τούς δικούς μου 
στήν Αρτα, ώστε νά έρθουν νά πάρουν 
τά παιδιά καί έφεραν ειδικό τεχνίτη μέ 
όλα τά σύνεργα γιά τήν έπισκευή τοΰ 
αύτοκινήτου. Ό λ α  μαρτυρούν έργο τής 
Τροχαίας ’Αμφιλοχίας, σέ βάθος, άρτίαν 
καί έπιμελημένην όργάνωσιν, άνθρωπι- 
σμόν στό έπακρον καί πρό παντός, στι- 
βαράν καί άκούραστον Διοίκησιν. Θερμά 
συγχαρητήρια. Δυστυχώς δέν κράτησα 
τόν άριθμό τοΰ περιπολικού καί τά όνό- 
ματα τών άνδρών τοΰ πληρώματος. Γιά 
όλα όμως εΰχαριστώ θερμότατα καί εύ
χομαι ή Χωροφυλακή μας, πάντα νά 
πρωτοστατεί σέ κάθε όμορφη έκδήλωση, 
γιά τό κοινωνικό σύνολο», Γ. Λάιος 
Ταξίαρχος έ.ά. — Παπάγου, Άθήναι.

Πρός τό ’Αρχηγείο Χωρ]κής 
« Η Διεύθυνση τής Μαθητικής Εστίας 

Ναούσης, είναι ύποχρεωμένη νά ένημε- 
ρώσει σχετικά τις αρμόδιες Ύπηρεσίες 
Χωροφυλακής, όσον αφορά τήν εί- 
δοποίηση σέ χρόνο ρεκόρ, τών γονέων 
τοΰ μαθητοΰ Πετρούση Θεοδώρου, στό 
Μικρό Μοναστήρι Θεσσαλονίκης, προ- 
κειμένου νά προσέλθουν στό Κρατικό 
Νοσοκομείο Ναούσης, όπου έπρόκειτο 
νά έγχειριστεΐ άμέσως ό γιός τους, (πά
σχαν έξ οξείας σκωληκοειδίτιδος) καί 
νά τοΰ συμπαρασταθοΰν. Εκφράζομε 
τις βαθύτατες εΰχαριστίες μας στά Σώ
ματα ’Ασφαλείας γιά τό άμέριστο ένδια- 
φέρον πού δείχνουν σέ τέτοιες σοβαρές 
τ ε;ιπτώσεις. Εΰχαριστοΰμε θερμότατα 
καί τόν ύπεύθυνο Υπηρεσίας κ. Νύχτη 
Θεόδωρο, ό όποιος μετέδωσε τό σήμα 
μας άμέσως καί ειδοποιήθηκαν οί γονείς 
τοΰ παιδιού». Ό  Διευθυντής τής Εστίας 
Δημήτριος Σαχπατζίδης.

Πρός τή Δ]ση Χωρ]κής Καβάλας 
«"Εχουμε τήν τιμή νά σάς γνωρίσουμε 

ότι ή Υπηρεσία τής Τουριστικής ’Αστυ
νομίας, διά τοΰ προϊσταμένου αυτής κα
ταβάλλει μεγάλη προσπάθεια γιά τήν 
όσο τό δυνατό άριστη προβολή καί έμφάνι- 
ση τής πόλης μας. Επιθυμία τής Διοι- 
κήσεως τοΰ Δήμου είναι νά έκφράσουμε 
τις εΰχαριστίες μας καί νά συγχαροΰμε 
τούς έργάτες τής ώραίας αύτής .προσπά
θειας, πού τιμοΰν τούς ίδιους καί τό Σώμα 
τής Χωροφυλακής. Πιστεύουμε ότι μέ τόν 
ίδιο ζήλο θά έξακολουθήσουν νά ύπη
ρετοΰν τήν ώραία πόλη μας», Δημήτριος 
Λολίδης, Δήμαρχος Καβάλας.

Πρός τό Ύπουργ. Δημ. Τάξεως 
«Θερμά συγχαρητήρια γιά τή σύλληψη 

πολίτου, πού κατείχε ναρκωτικά, άπό 
άνδρες τοΰ Άστυνομικοΰ Τμήματος Θή
ρας. Θά έχετε τήν συμπαράστασή μας 
καί κάθε βοήθεια στό δύσκολο αύτό έργο 
σας». Ό  Πρόεδρος τής Ένώσεως Συνε
ταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων, Γεώρ
γιος Ροΰσσος.
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ΣΥΣΚΕΨΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ τοΰ ’Αρχηγού Χωροφυλακής ’Αντιστράτηγου κ. 
Μιλτιάδη Άργιάννη, πραγματοποιήθηκε στις 13 ’Ιουνίου, στό ’Αρχηγείο, ή καθιε- 
ερωμένη σύσκεψη, κατά τήν όποια έγινε ένημέρωση τής ήγεσίας σχετικά μέ τήν 
κατάσταση πού έπικρατεΐ σέ όλόκληρη τή χώρα άπό άπόψεως τάξεως καί άσφα- 
λείας, καθώς καί μέ τά προβλήματα πού άντιμετωπίζουν οί 'Υπηρεσίες κατά τήν 
έκτέλεση τής άποστολής τους. ’Επίσης, συζητήθηκαν διάφορα ύπηρεσιακά θέματα 
καί έγινε άνταλλαγή απόψεων γιά τήν αρτιότερη όργάνωση καί τήν άποδοτικότερη 
άξιοποίηση τού προσωπικού τών Υπηρεσιών καί των χρησιμοποιουμένων μέσων.

Πήραν μέρος, οί Ύπαρχηγοί τού Σώματος Υποστράτηγοι κ. κ. Γεώργιος 
Μανωλάκος και ’Ιωάννης Παπαναστασίου, οί ’Επιθεωρητές Χωροφυλακής Ύποστρά- 
στράτηγοι κ. κ. Κων]νος Σμαριανάκης, Χρήστος Σακελλάρης καί ’Ιωάννης Κού
βας, οί Διευθυντές ’Αστυνομίας, Προαστίων Πρωτευούσης Ταξίαρχος κ. Θεοχά
ρης Σπέντζας καί Θεσσαλονίκης, Ταξίαρχος κ. Φιλοποίμην Τερζής, οί ’Ανώτεροι 
Διοικητές Χωροφυλακής, ’Ανώτατοι ’Αξιωματικοί τού Σώματος καί έπιτελείς 
’Αξιωματικοί τοΰ ’Αρχηγείου.

Στήν άρχή τής συσκέψεως, κατά τήν όποια παρέστησαν, άκόμη, ό Γενικός 
Γραμματέας του ’Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως κ. Κων]νος Σαψάλης, ό ’Αρχηγός 
τής Κ.Υ.Π. ’Αντιστράτηγος κ. Καλαμάκης, τής ΥΠ.Ε.Α. ’Αντιστράτηγος κ. Κρη
τικός, ό Προϊστάμενος τοΰ Σ.Ε. τοΰ Υ.Δ.Τ. ’Αντιστράτηγος κ. Βάμβας, καί ό Διευ
θυντής τής Π.Σ.Ε.Α. ’Αντιστράτηγος κ. Γκίκας, προσήλθε καί ό Υπουργός Δημο
σίας Τάξεως κ. Άναστάσ. Μπάλκος, ό όποιος άφοϋ χαιρέτησε τούς παρισταμένους 
συγχάρηκε τούς άνδρες τής Χωροφυλακής γιά τά έντυπωσιακά - όπως τά χαρα
κτήρισε - έπιτεύγματά τους σέ όλους τούς τομείς τής εύθύνης τους. Στή συνέχεια 
ό κ. Υπουργός μιλώντας γιά τά θέματα άσφαλείας πού παρουσιάζουν περισσότερο 
ένδιαφέρον κάλεσε όλους νά διατηρήσουν σέ υψηλό βαθμό τήν έπαγρύπνηση 
καί τήν δραστηριότητα τών 'Υπηρεσιών τού Σώματος, γιά τήν πρόληψη τής εγκλη
ματικότητας, τήν περιφρούρηση τής τάξεως καί ήσυχίας τών πολιτών καί τήν απο
τελεσματική άντιμετώπιση κάθε παρανόμου ένεργείας. ’Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ό 
κ. Υπουργός στά θέματα πού παρουσιάζουν έξαρση, κατά τήν διάρκεια τοΰ καλο
καιριού, λόγω τής αυξημένης κινήσεως, δηλαδή τής Τροχαίας, τού Τουρισμού 
κ.λ.π. Στή φωτογραφία στιγμιότυπα άπό τή προσέλευση καί τήν όμιλία τοΰ κ. Υ 
πουργού Δημ. Τάξεως στή σύσκεψη.
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Διευθυντής :
Ταγματάρχης Γεώργιος Φ ΛΕΣΣΑΣ

Διευθυντής Συντάξεως— 
’Αρχισυντάκτης :

Μοίραρχος Εύάγγελ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Βοηθός ’Αρχισυντάκτου :
Άνθ]στής Βασίλειος Τ ΖΑ Β Α ΡΑ Σ

Σύνταξη-Ρηράϊτερ-Διορθώσεις :
’.Ί νθνπ. Παν. Π  ΑΠ ΑΝ ΤΩ Ν  ΙΟΥ  
Ένωμ. Ά γ γ .  Π Ε ΤΡΟ ΥΛΑΚ Η Σ  

» I. ΔΗΜΟΣ-  ΤΣΟ ΛΗ Σ

Δακτυλογράφηση Κ ειμένω ν:
Ένωμ]ρχης Δημήτοιος Ρ Η ΓΑ Σ  

Μακέττες :
Άνθνπ. Γεώρ. Π Α Π Α Δ ΙΩ ΤΗ Σ  

Βιβλιοθήκη —’Αρχείο :
Πολιτ. Ύ παλ. Σπυρ. Τ Ζ Ε Τ Ζ ΙΑ Σ

Οικονομική Διαχείριση— 
Συνδρομητές :

’Ανθνπ. Ίωάνν. Κ ΑΣΣΩ ΤΑΚ Η Σ  
» Ναπολ. Ρ Α Π Τ Η Σ

Διεκπεραίωση :
Ύπεν: Κων. ΖΩ ΤΟ Σ —

» Εναγ. Μ Π ΑΛ Α ΓΙΑ Ν Ν Η Σ

Στοιχειοθεσία Κειμένων :
Τυπογραφείο Χωροφυλακής

’Αναπαραγωγή Φωτογραφιών 
—Μοντάζ — ’Εκτύπωση :
Γραφ. Τέχνες: Γ. Β Ο ΥΑ ΓΑ ΡΙΔΗ  
— Δ. Χ Α Τ Ζ Η Σ Τ Υ Λ Η Σ  Ο.Ε. 
Κορυζή 23 - Τηλέφ. 34.66.310

Βιβλιοδεσία:
Γραφεμπορική Ο.Ε. Ταύρον 17 
Τηλέφ. 34.64.526.

Τά δημοσιευόμενα κείμενα άπη- 
χοϋν τις γνώμες και τις απόψεις τοϋ 
συγγραφέα ή συντάκτη και δέν 
εκφράζουν τις επίσημες θέσεις του 
Σώματος. Κείμενα που δημοσιεύ
ονται ή δχι δέν έπιστρέφονται. Τά 
κείμενα πού άποστέλλονται γιά 
δημοσίευση πρέπει νά είναι δακτυ
λογραφημένα κατά προτίμηση και 
νά συνοδεύονται άπό σχετικό φω
τογραφικό υλικό.



Τ Ι Μ Η Θ Η Κ Α Ν  
ΑΠΟ Τ Ο Σ Ω ΜΑ  
Τ Η Σ
Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η Σ
Ο Ι

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΟΕΝΤΕΣ
Π Ρ Ο Σ Φ Α Τ Α
Α Ν Τ Ι Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ο Ι

ΣΕ ΜΙΑ σεμνή τελετή πού εγινε 
τον περασμένο μήνα στο ’Αρχηγείο 
Χωροφυλακής, τιμήθηκαν από τον 
Αρχηγό τοϋ Σώματος ’Αντιστρά
τηγο κ. Μιλτιάδη Άργιάνη, εκ μέ
ρους όλων των άνδρών τον Σώματος, 
οι τέσσερεις πρόσφατα άποστρα- 
τενθέντες ’Αντιστράτηγοι Χωροφυ
λακής κ.κ. Σωτήριος Πουλόπουλος, 
Κων ]νος Τσίντζος, Κων ]νος Καλ.ο- 
γερόπονλος και ’Αθανάσιος Μελ.ιν- 
τζής.

Ή  εκδήλωση άρχισε μέ ομιλία 
τοϋ κ. ’Αρχηγού, πού φανερά συγκι- 
νημένος άπηύθυνε χαιρετισμό προς 
τούς τέσσερεις άπόστρατους πλέον, 
’Αντιστράτηγους:

«Τιμημένοι ’Αντιστράτηγοι, άγσ.~ 
πητο'ι συμμαθητές, συνάδελφοι και 
προσωπικοί μου φίλοι —ήταν τά 
πρώτα λόγια τοϋ κ. ’Αρχηγού—είναι 
συγκινητική ή στιγμή αντί), στιγμή 
τοϋ αποχωρισμού σας από τό Σώμα, 
στο όποιο αναλώσατε τό μεγαλύτερο 
μέρος τής ζωής σας. Θάθελα αυτές 
τις στιγμές νά άφήσω έλ,εύθερη τή 
θύμιση νά γυρίσει πίσω, στά πρώτα 
χρόνια όταν κάποτε μαζί ξεκινήσα
με γιά τή μεγάλη μας πορεία ατό 
Σώμα τής Χωροφυλακής. Θάθελα 
γι’ αυτά τά χρόνια νά πώ λίγα λό
για, όσα μοϋ επιτρέπει ή συγκίνηση, 
λ.όγια άπλά πού θά βγουν από τά βάθη 
τής καρδιάς μου. "Ομως, από πού ν’ 
αρχίσω; ’Από τήν περίοδο εκείνη 
πού υστέρα από τήν κοσμογονία τον 
Β Παγκοσμίου Πολέμου, πού παι
διά σχεδόν αμούστακα ξεκινήσαμε 
νά σταδιοδρομήσουμε και νά υπηρε
τήσουμε στο Σώμα τής 'Ελληνικής 
Χωροφυλακής, όχι τόσο από ανάγκη

βιοποριστική, άλλ.ά απ' έναν ενθου
σιασμό καί μιά διάθεση προσφοράς 
προς τήν Πατρίδα; ’Από τά θρανία 
τής πρώτης Σχολ.ής πού μαζί καθί
σαμε; ’Από τά πρώτο βήματά μας 
στο Σώμα τής Χωροφυλακής, από 
τούς αγώνες μας ατούς δύσκολους 
χρόνους πού πέρασε ή Πατρίδα μας; 
’Ή  από τό άλλο Σχολείο πού μάς έδω
σε τήν ευκαιρία νά σταδιοδρομήσου
με στο Σώμα σάν Αξιωματικοί καί μέ 
τούς άγοηες μας νά συμβάλλουμε στήν 
αναμόρφωση τού Σώματος καί τής 
νοοτροπίας του; Τί νά πρωτοθυμηθεί 
κανείς; Τήν έγκατάλ,ειψη τον εαυτού 
μας καί τέον προσωπικών χαρέϋν, τό 
φόρτωμα τοιν οίκογενειά>ν μας μέ 
πίκρες, ή τον αγώνα συνεχούς προσ

φοράς προς τήν κοινωνία καί τό 
Σώμα; Περάσατε όλ.η τήν κλίμακα 
τής ιεραρχίας, αριστεύσατε παντού, 
αναγνωριστήκατε άπ’ όλους, αφήσα
τε ανεξίτηλα τ’ αχνάρια τής πορείας 
σας από τό Σώμα. Είστε οί ηγέτες. 
’Ηγέτες πού δημιουργηθήκατε στο 
Σώμα καί πού δημιουργήσατε ένα 
παράδειγμα φωτεινό γιά τούς έπερ- 
χόμενους. Ή  άντικειμενικότητά σας, 
τό ήθος σας, ή κατάρτισή σας, τό κύ
ρος σας καί δλ.α όσα σάς χαρακτηρί
ζουν θά παραμένουν οδηγός γιά 
όσους σάς γνώρισαν. Φτάσατε στο 
τέρμα τής σταδιοδρομίας σας μέ 
έργα υψηλά, αφήνοντας άριστες εν
τυπώσεις. Φτάσατε εκεί πού αύριο, 
μεθαύριο θά φτάσουμε κι εμείς. 
Πρέπει όμως αυτό τό τέρμα νά μήν 
ίσχύσει καί γιά τήν ηθική συμπαρά
σταση καί τά αισθήματα πού νοιώ
θετε γιά τό Σώμα τής Χωροφυλα
κής. Τό Σώμα σήμερα σάς τιμά μέ 
τήν απονομή τοϋ εμβλήματος του. 
Είναι έμβλ.ημα πού θά μάς δένει, 
πάντοτε, μέ τό μέλλ.ον του...»

Ό  ’Αρχηγός ’Αντιστράτηγος κ. 
Μιλ.τιάδης Άργιάννης, σφίγγοντας

τό χέρι καί άσπαζόμενος έναν —έναν 
τούς ’Αντιστράτηγους, τούς άπένειμε 
τό έμβλ.ημα τής Χωροφυλ,ακής μέσα 
σέ μιά ατμόσφαιρα πού τήν δονού
σαν χειροκροτήματα καί τήν δια
περνούσαν ρίγη συγκινήσεως. Χρει
άστηκε πολ.λή ώρα γιά νά ηρεμήσει 
ή αίθουσα διαλέξεων τοϋ ’Αρχηγείου 
καί νά μπορέσει νά απευθύνει λάγα 
ευχαριστήρια λόγια εκ μέρους των 
Άντιστρατήγων ό τέως Α ' .Ύπαρχη- 
γός τοϋ Σώματος ’Αντιστράτηγος 
έ. ά. κ. Σωτήριος Πουλ.όπονλ.ος.

«Γιά μάς τά όσα σήμερα κάματε 
άποτελ.οϋν ιδιαίτερη τιμή, γ ι’ αυτό 
πέρα από τις ευχαριστίες μας επι
τρέψτε μου νά σάς διαβεβαιώσω καί 
εκ μέρους τοιν συναδέλ,φων μου, ότι

θά φέρνουμε μέσα με ς γιά πάντα τήν 
υπευθυνότητα πού μάς χάρισε ή Χωρ] 
κή καί τήν αγάπη μας προς τό Σώμα 
στο όποιο άναλώσαμε όλ.η μας τή 
ζωή.
Πέρα λοιπόν από τήν ευγνωμοσύνη 
καί τή συγκίνηση τής στιγμής, προσ
φέρουμε αυτή τή διαβεβαίωση, ότι 
θά τιμήσουμε, όπως καί στο παρελ
θόν σέ δύσκολες εποχές, τιμήσαμε, 
τήν πατρίδα μας καί θά μείνουμε 
μέχρι τό τέλ.ος τής ζωής μας οί φύ- 
λ.ακες πού θά φυλιάμε μαζί μέ τούς 
έν ένεργε.Ια συναδέλφους μας τις 
Θερμοπύλες τοϋ καθήκοντος. Αυτή 
ή προσφορά μας θά είναι πάντα άπλ.ό- 
χερη καί ειλ.ικρινής...».

Στήν εκδήλωση παοευρέθηκαν: 
Οί Α' καί Β' Ύπαρχηγοί τοϋ Σώ
ματος ' Υποστράτηγοι κ.κ. Γ. Μα- 
νωλ,άκος καί Ί .  Παπαναστασίου, 
οί Α' καί Γ ' ’Επιθεωρητές Χωροφν- 
λ.ακής ’Υποστράτηγοι κ.κ. Κ. Σμα- 
ριανάκης καί Ί . Κούρβας, οί Διευ
θυντές τών Διευθύνσεων τοϋ ’Αρ
χηγείου, πολλοί ’Ανώτατοι καί ’Α 
νώτεροι ’Αξιωματικοί καί άντιπρο- 
σωπεία Υπαξ ]κών καί Χιορ ]κ.ων.




