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Στις 28 ’Ιουνίου τ. έ. 202 γυναίκες Χωροφύλακες πού αποφοίτησαν από 
τό Παράρτημα τής Σχολής Χωροφυλακής Ρεθύμνου προστέθηκαν στήν 
οργανική δύναμη τοΰ Σώματος. Οί νέες αύτές γυναίκες πού άνέλαβαν ήδη 
καί έκτελοϋν άστυνομική ύπηρεσία σ ’ ολόκληρο τόν Ελλαδικό χώρο 
συμπληρώνουν τόν πρώτο κύκλο τής προσπάθειας τού Σώματος νά εισα
γάγει τόν θεσμό τής γυναίκας άστυνομικοΰ στήν έλληνική κοινωνία.
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Οί ανδρες τής Χω
ροφυλακής και ειδι- 
κώτερα αυτοί πού 
ύπηρετοϋν σέ ' Υπη
ρεσίες Τουρισμού, 
τώρα τό καλοκαίρι 
προσφέρουν πολύ
τιμο έργο στην εξυ
πηρέτηση τών του
ριστών πού κατακλύ
ζουν τον Έλλαδικό 
χώρο κόί συμβάλλουν 
θετικά στην συνεχι
ζόμενη ανάπτυξη τού . 
τουριστικού ρεύμα
τος.

Ε Ξ Ω Φ Υ Λ Λ Ο

ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

*
κ α ίΤ<5 έλληνικό καλοκαίρι 

πάλι στις δόξες του'*Η χώρα 
μας ντυμένη μέ τό φΠς τού πιό  
λαμπρού ήλιου, τό ύπέροχο γαλάζιο 
τού ούρανού καί της θάλασσάς της, 
τό Απαλό πράσινο της ύπαίθρου καί 
τό ζεστό χαμόγελο τΟν Ανθρώπων
ττ|ς, χα ρίζει σ* δποιον θελήσει νά
_ΐσει  τ ίς  χάρες της, στιγμές δυ
σεύρετης δμορφιάς καί γαλήνης.

Σ*αύτό τό έλληνικό καλοκαί
ρι ή διακριτική παρουσία 

τού Έλληνα Χωροφύλακα προσθέτει 
αύτό πού δ καθένας έπιθυμεΤ, τή
Ϊαλήνη καί τό αίσθημα Ασφαλείας, 

παραίτητα γιά  τήν ψυχική ήρεμια 
καί λύτρωση τού σύγχρονου Ανθρώ
που, πού ζητάει νά ζησει έστω γιά  
λίγο μακρυά Από τό Αγχος της κα
θημερινότητας, δίπλα στή φύση,χω
ρ ίς  εγνο.ιες καί Αγωνία.

Ή σιγουριά πού χα ρ ίζει αΰ- 
τή ή διακριτική παρουσία 

τΟν ΑντρΟν της Χωροφυλακής σ* δλο 
τόν έλλαδικό χώρο καί που συνδιά- 
ζεται μέ τήν πρόθυμη έξυπηρέτηση 
καί παροχή κάθε βοήθειας σ’ δλους 
Αδιακρίτως, ε ίνα ι ένα Από τά Ιδ ι
αίτερα χαρακτηριστικά τού έλληνι-  
κού καλοκαιριού καί ε ίνα ι καρπός 
τού μόχθου καί της φιλότιμης έκ- 
τέλεσης τού καθήκοντος τού Έλλη
να Χωροφύλακα.

Ή προσφορά αύτού τού Ανώ
νυμου Ανθρώπου , πού< ε ίνα ι  

ταγμένος νά ΰπηρετεΐ τό κοινωνικό 
σύνολο,είναι προσφορά ΛγάπηςΆγά- 
πης γιά τόν τόπο καί τόν Ανθριυπο, 
πού πηγάζει Από τά βάθη της καρ
διάς του κι Από τήν έπιγνωση της
εύθύνης πού νιώθει γιά  τήν έκπλή- 
ρωση τού Χρέους Απέναντι στήν έλ-  
ληνική κοινωνία καί στίς  Αξίες 
πού κράτησαν ζωντανό τό δνομα της 
χώρας μας ατούς α ΐβνες.-

Η "ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ»
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Γλυκεία γαλάζια άρμονία ολόκληρος ό Έλλα- 
δικός χώρος άνοίγει την φιλόξενη άγκαλιά του 
και δέχεται σ* αυτήν με ξεχωριστή στοργή τούς 
μυριάδες επισκέπτες του. Ά πό τις όμορφες άκρο- 
γιαλιές τής Κρήτης ώς τά ήσυχα νερά τής Πρέσ- 
πας και άπό τις δαντελένιες άκρογιαλιές τής 'Ε
πτάνησου μέχρι τή ν άτλαζένια Δωδεκανησιακή θά
λασσα τούτες τις όμορφες αύγουστιάτικες μέρες 
χαρούμενο άκούγεται τό κελάρισμα τής ζωής μέ
σα στή μαγεύτρα έλληνική φύση. Έχει πολλά νά 
προσφέρει ή έλληνική πατρίδα σε ντόπιους κα'ι 
ξένους καί άκόμα περισσότερα σ’ εκείνους πού 
άφοΰ τήν άγαπήσουν σωστά θά άνακαλύψουν κάτω 
άπό κάθε πέτρα της τήν αιώνια, τήν άκατάλυτη έλ
ληνική σαγήνη. Τούτος ό τόπος, αυτή ή συνταιρι
ασμένη άρμονία τού γαλάζιου καί τού λευκού, τού
τη ή γή πού γέννησε τό μέτρο, καλλιέργησε τό 
καλό καί λάτρεψε τό ώραϊο, είναι ή εΰλογία τής 
καλής μοίρας γιά τούς κατοίκους της. "Αν οί ξέ
νοι τον άγαποΰν γιατί ό ήλιος τούς ζωογονεί, 
γιατί ή θάλασσα τούς δροσίζει, γιατί ή άρμονία 
τής φύσης τούς ξεκουράζει οί Έλληνες πρέπει 
νά τον λατρεύουν, γιατί είναι ή Ελλάδα, ή αιώνια 

πατρίδα.



ΓΥΡΙΣΕ δ κύκλο; τον χρόνον και ήρθε τό καλο
καίρι μέ τή γεύση τον ήλιον και τή; θάλασσα;, με 
τις γλ.υκιές νύχτες καί τά λαμπρόχρωμα πρωινά, με 
τον άνθροιπο να εγκαταλείπει τή ροντίνα τής καθημε
ρινότητας και ν’ άναζητάει τό νόημα τής ζωής στη 
φύση. Γέμισαν οι ακρογιαλιές, ζωντάνεψαν τά βοννά. 
Κυνηγώντας ό άνθρωπος μια ήρεμη στιγμή και ψάχνον
τας για μια στιγμιαία επιστροφή τον στή φύση, φθάνει 
μέχρι τις πιο άπομακρνσμένες γωνιές τής ελληνική; 
γής για να παραδώσει τό κορμί τον στα καθάρια νερά 
τής θάλασσας και στήν άγκαλιά τον πιο υπέροχου 
ήλ.ιον τής Μεσόγειόν ή ν’ αφήσει τή ματιά καί τή ψνχή 
τον νά πετάξει άπό βουνοκορφή σε βοννοκορφή, από 
λαγκαδιά σε λαγκαδιά, άπό φαράγγι σε φαράγγι. Καί 
τούτες τις λίγες στιγμές τις θέλει νάναι δικές τον, νάναι 
δεμένες μέ τήν πραγματικότητα καίτό όνειρο, νάναι 
αυτές πού θά τοϋ χαρίσουν τήν απαραίτητη «ανακωχή» 
στά πρόθυρα τής συνέχισης τον μόνιμον αγώνα τον.

Ή  φνγή τον άπό τις πόλεις, ή ένστικτη αναζήτηση 
τής ηρεμίας, δένεται στενά μέ τις προϋποθέσεις πον 
υπάρχουν γιά τήν πραγματοποίηση αυτής τής επιθυμίας.

νά ικετεύει καί νά ενθαρρύνει. Νά ικετεύει γιά τήν 
προστασία τον, νά ενθαρρύνει γιά όσα μπορεί νά 
προσφέρει στον άνθρωπο.

Δίπλ.α σ' αυτές τις φωνές, τι; φωνές τιΰν όσων 
συνθέτουν αυτό πον λέμε Τουριστική ' Ελλάδα, αντηχεί 
ή φωνή — μήνυμα τον "Ελληνα Χωροφύλακα, τον 
άνθρωπον πον ορίστηκε άπό τή θέληση τής Πολι
τείας, νά προστατεύει κάθε τι πον άποτε/.εί τήν υπό
σταση τής Πατρίδας τον.

Ό  "Ελληνας Χωροφύ/.ακας, λοιπόν, ό άνθρωπος 
πού δίνει καθημερινά τήν ειρηνική μάχη γιά τήν προ
στασία τον σωστόν καί τοϋ δίκαιον, γιά τήν προστα
σία τών δικαιωμάτων, όχι μόνο τών ανθρώπων, άλ/.ά 
καί τής φύσης.

Μέ τή λευκή τον ζώνη, ένα σήμα σημαίας κάποιον 
κράτους πον μιλάει εύγλωττα γιά τά προσόντα τον 
— τό προσόν νά συνεννοείται μ' ανθρώπους άλλων 
τόπων, αλλ.ων φυλών—περιμένει σ' όλο τον Έλ.λ.αδικό 
χώρο δ Χωροφύλ.ακας τής Τουριστικής 'Αστυνομίας, 
κάθε επισκέπτη. Αυτός θά είναι δ δδηγός τον, δ

Καί δέν είναι μόνο δ "Ελληνας αυτός πού οδηγεί 
τά βήματά του στήν άναζήτηση τής γαλήνης μέσα 
στον ελληνικό φυσικό χώρο. Καραβάνια άνθρώπων 
άπό άλλους τόπους, απ' όλα τά μέρη τής γής, φτάνουν  ̂
τοϋτο τον καιρό στή χώρα μας γιά νά ζήσουν καί αυτοί 
τίξ χαρές πού προσφέρει τό ελληνικό καλοκαίρι. "Αν
θρωποι πού έχουν γνωρίσει τή χώρα μας μέσα απο 
τις σελίδες τής παγκόσμιας ιστορίας καί μέσα άπό 
τήν πορεία τοϋ άνθρώπινου πολιτισμοϋ καί τό πέτα
γμα τοϋ παγκόσμιον πνεύματος, φτάνουν στο τοπο 
μας, προσκυνητές καί θαυμαστές τον, γιά νά ζήσουν, 
νά κοινωνήσονν μέ δ,τι διάβασαν καί δ,τι ακόυσαν και 
παράλληλα νά γευθοϋν δ,τι προσφέρει αυτός δ τόπος 
καί αυτό τό περιβάλλον, στον άνθρωπο πού θά θελήσει 
ν' άφουγκραστεί τή φωνή τής γής, τοϋ άέρα, τοϋ ήλιον 
καί τοϋ νεροϋ, πού σμιλεύουν τήν ελληνική ομορφιά.

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΣ τόπος ή χώρα μας. Τό χέρι 
τοϋ Θεοϋ μέ περισσή άγάπη δούλεψε τοΰτα τά χώματα. 
'Έδεσε τό βουνό μέ τή θάλασσα σ' ένα σύμπλεγμα 
θαυμαστό, χάίδεψε τις ακρογιαλιές μέ χάρη, χάρισε 
τον ήλιο στεφάνι στις βουνοκορφές καί συντροφιά στο 
παιχνίδια μα τής θάλασσας. Ευλογημένος τόπος 
ή χώρα μας κι άς μή τόχουμε νιώσει όσοι ζοϋμε σ' 
αυτή, γιατί άν τόχαμε νιώσει ούτε τά δάση της θά 
καίγαμε, ούτε τις ακτές της θά μολνναμε. "Ας είναι 
δμως. Κάθε τόπος έχει καί τά δικά του κακά, τιού 
μόνο μιά ευχή μπορεί ,κανείς, νά κάνει σάν τά σκέφτε
ται. Νά νιώσουν δλοι, πώς τούτος δ πλοϋτος δέν είναι 
μόνο δικός τους, δέν είναι δικός μας.Εΐναικα'ι αυτών πού 
θάρθονν αύριο, πού θάρθουν μεθαύριο, που θάρχονται 
μαζί μέ τις μέρες τοϋ μέλλοντος. "Ετσι κανείς απ' 
αυτούς πού ζοϋν σήμερα, δέν έχει δικαίωμα νά στε
ρήσει αυτό πού ανήκει στο αύριο.

άνθρωπος πού θά τοϋ προσφέρει τις γνώσεις του καί 
τις εμπειρίες τον, δ φίλος πού θά τον βοηθήσει σέ 
κάθε δυσκολία. Μεγάλο πράγμα γι' αυτόν πού ζεί 
σ' έναν κόσμο μακρυά από τον δικό τον, νά ξέρει πώς 
θά βρει κάποιον πον χωρίς κανένα αντάλλαγμα, πρό
θυμα, θά τον εξυπηρετήσει, άκονραστα, θά τον βοη
θήσει. Θά τοϋ χαρίσει τή σιγουριά τής γνώσης καί 
τής προστασίας. Τήν ίδια σιγουριά πον αισθάνεται τό 
μικρό παιδί σάν ξέρει πώς γύρω τον πλανιέται ή 
μορφή τοϋ πατέρα του. Μιά σιγουριά καί μιά γαλήνη 
πού μόνο δ "Ελληνας Χωροφύλακας ξέρει νά χαρίζει.

ΜΑ άς τον δοϋμε καλύτερα αυτόν τον άνθρωπο. 
"Ας ακούσουμε τον παλμό τής καρδιάς του, άς άφονγ- 
κραστοϋμε τά ψιθυρίσματα τής ψυχής του. "Εχει πολλά 
νά πει σ' δσους θέλουν γιά μιά έστω στιγμή νά τον 
ρωτήσουν γιά τό τι είναι, καί τί προσφέρει.

«Αισθάνομαι σιγουριά, δταν πληροφορούμαι πώς 
στον τόπο πού θέλω νά περάσω τις λίγες μέρες τής 
άδειάς μου, τό καλοκαίρι, υπάρχει Τουριστική ’Αστυ
νομία», μοϋ έλεγε, λίγες μέρες πριν, ένας φίλος σέ 
μιά συζήτηση. Καί συμπλήρωσε: «Είναι μεγάλο 
πράγμα νά ξέρεις πώς υπάρχει κάποιος πού θ' ακούσει 
τά παράπονά σου καί θά ένδιαφερθεί γιά κάποιο πρό
βλημα».

Αυτός ό «κάποιος» υπάρχει παντού. 'Ακόμα καί 
άν δέν έχει τά διακριτικά τής Τουριστικής 'Αστυνο
μίας. 'Ακόμα κι άν έκτελεΐ χρέη Τροχονόμου ή Σκοπού
Ταποθέτη ή οργάνου ’Αγορανομίας, ή ’Ασφάλειας___
υπάρχει παντού. 'Από τά πρώτα μέτρα πού αρχί
ζει νά μετράει αυτό πού λέμε ελληνική επικράτεια, 
ελληνικό έδαφος. Ά π ό  τις εισόδους καί εξόδους τής 
χώρας, δηλαδή.

Αυτόν τον ευλογημένο τόπο κάθε καλοκαίρι τον 
νιώθουμε ακόμα πιο πολύ. Κι’ άκοϋμε τή φωνή του

Τήν ωρα πού τό πόδι τοϋ κάθε επισκέπτη θά δρα
σκελίσει τή νοητή γραμμή πού χωρίζει τή χώρα μας
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από τις άλλες χώρες, τά μάτια τον θ' άντικρύσονν, 
δίπλα στον "Ελληνα Στρατιώτη, τό σύμβολο τής 
'Εθνικής,'Ασφάλειας τον τόπον, τον "Ελληνα Χωρο
φύλακα, σύμβολο τής κοινωνικής ειρήνης, τής γαλή
νης, τής δικαιοσύνης.

Θά τον άντικρύσονν καί θά νιώσονν τη ζεστασιά 
πού προσφέρει ή επαφή τον ξένον μ' έναν πρεσβεντή 
καλής θελήσ^ως, μ' έναν εκπρόσωπο τής πατροπα
ράδοτης φιλοξενίας. Ή  πρώτη επαφή λοιπόν θά γίνει
εκεί ,στά μακρννά σύνορα τής χώρας μας___ Καί
απ’ αυτήν θά έξαρτηθονν πολλά, μιά καί δ άνθρωπος 
πάντα κρατάει μέσα τον τις πρώτες εμπειρίες κάθε 
γνωριμίας.

Θάρθει άργότερα ή πιο στενή επικοινωνία. Μιά 
επικοινωνία οχι μόνο γιά τούς ξένονς, άλλά καί γιά 
τούς ντόπιονς. Αυτούς δλονς πού σκορπισμένοι σ’ δλη 
τήν 'Ελλάδα, αναζητούν στιγμές διαφορετικές απ' 
αυτές πού έζησαν δλο τό χρόνο.

%
Στούς τόπονς δπον σήμερα ή σκέψη συναντιέται 

μέ τό αρχαίο ελληνικό πνεύμα, μέ τό βνζαντινό πο
λιτισμό, στους χώρους δπον τό αρχαίο πνεύμα άνα-

στερούνται. Νά διαθέτεις τον εαυτό σον, τό σώμα 
καί τό μυαλό καί προπάντων τήν ψυχή, στήν υπηρεσία 
τού τρίτον. Μεγάλο τό βάρος, συγκλονιστική ή αλή
θεια τών άπροκαταλήπτων στοχασμών___

Μπορεί κανείς νά γράφει πολλά γιά δλα αυτά. Γιά 
τις ευθύνες, δηλαδή, καί τούς μόχθους. Μά οι απαν
τήσεις τής πραγματικότητας συνοδεύονται πάντα 
από τό συλλογισμό τού μεγέθους τής προσφοράς.

Γι' αυτή τή προσφορά υπάρχει ή κρίση. Ή  δίκαια 
κρίση. Υπάρχουν οι δέκτες πού τήν δέχονται, υπάρ
χουν οί «πεινώντες» πού τή νιώθουν. Καί είναι πλα
τεία καί ατέλειωτη.

Ή  προσφορά τού Χωροφύλακα, στον κόσμο πού 
δημιουργεί τό ελληνικό καλοκαίρι γιά δποιον θά θελή
σει νά ζήσει τις χαρές του, είναι προσφορά αγάπης. 
Τό καθήκον μπορεί νά υποχρεώσει τον υπάλληλο νά 
ε Ιναι ευγενικός. "Αλλο δμως τυπικός, άλλο σωστός καί 
άλλο φιλότιμος. Ή  φιλοτιμία πηγάζει από τήν αγάπη, 
τήν αστείρευτη πηγή πού υπάρχει στή ψυχή τού φύ
λακα τού Νόμου. "Οπως από τήν ίδια πηγή πηγάζει 
καί τό χρέος, ή συνείδηση τού χρέους. Φιλοτιμία ένστι-
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σταίνεται, δ Χωροφύλακας, στέκει εκεί, ακούραστος 
εργάτης πολύτιμων προσφορών. Στά μνημεία τής 
αρχαιότητας, στις νεκρές πολιτείες τών προγόνων 
μας, στ' αρχαία θέατρα πού ξαναζούν στήν 'Επίδαυρο, 
στή Δωδώνη, στούς Φιλίππους καί άλλου, ή παρουσία 
τού Χωροφύλακα θά είναι έντονη, συχνά συγκινητική. 
'Από μπροστά του θά διαβοΰν χιλιάδες άνθρωποι, 
δπως χιλιάδες θαναι κι εκείνοι πού θά σταθούν γιά 
νά μιλήσουν μαζί του. "Αλλοι γιά νά ζητήσουν μιά 
πληροφορία, άλλοι γιά νά εξομολογηθούν κάποιο 
παράπονο, άλλοι γιά νά γνωρίσουν από κοντά έναν 
εκπρόσωπο τής Πολιτείας. Καί δλοι αυτοί πρέπει καί 
περιμένουν ν' ακούσουν μιά φωνή δλο ευγένεια, μιά 
φωνή μεστή από γνώσεις καί μιά ετοιμότητα γιά 
συνδρομή. "Ολοι περιμένουν μιά απάντηση σωστή, 
μιά απάντηση πού θά τούς δώσει τήν δυνατότητα νά 
κρίνουν καί νά σχηματίσουν μέσα τους κάποια εικόνα. 
Καί κέρδος μας είναι ,νάναι ή εικόνα αυτή, ή καλύτερη 
πού θά μπορούσε νά υπάρχει. Είναι ανάγκη νάναι ή 
πιο Αντιπροσωπευτική εικόνα τής πραγματικότητας, 
μιας πραγματικότητας δεμένης μέ τήν αδιάκοπη 
προσφορά τής Χωροφυλακής στήν ελληνική κοινωνία. 
Νάναι ή εικόνα αυτή, εικόνα τού μόχθου τών 25.000 
άντρών τού Σώματος πού γράφουν κάθε στιγμή τής 
μέρας τήν συνέχεια τής μεγάλης πορείας τού Σώμα
τος μέσα στήν ελληνική πραγματικότητα.

ΣΥΛΛΟ ΓΙΖΟ Μ ΑΙ—συχνά—πόσο τέλειο, πόσο 
άψογο, πόσο ιδανικό, θέλει τό μάτι καί ή κρίση τού 
πολίτη τον Χωροφύλακα. Ποιές ευθύνες καί ποιο βάρος 
καθηκόντων, σχηματίζουν τήν προσωπικότητά του. 
Δυσβάσταχτο φορτίο. Νά παλεύεις μέ τον εαυτό σου, 
μέ τήν φύση σου καί ν' αποβάλλεις κάθε τι πού χα
ρακτηρίζει τήν προσωπικότητά σου καί νά υψώνεσαι 
άψογος, ιδανικός, γνήσια τέλειος καί δχι υποκριτικά, 
στον αγώνα σου νά προσφέρεις κάτι πού οί άλλ.οι

κτη καί συνείδηση τού χρέους προς τον συνάνθρωπο, 
είναι οί δυο αρετές πού πραγματώνονται στο πρόσωπο 
τού Χωροφύλακα καί χτίζουν μέρα τή μέρα τήν προ
σφορά του προς τό κοινωνικό σύνολο. Ή  ζεστασιά 
τής ψυχής δεν πηγάζει από Κανονισμούς, είναι ζήτημα 
αγωγής, είναι κάτι πού τό σμιλεύει ή επαφή μέ τον 
άνθρωπο καί τή ζωή του. Κι αυτή τή ζεστασιά τής 
ψυχής είναι τό «κάτι άλλο» πού συναντάει δ κάθε 
τουρίστας, "Ελληνας ή ξένος, στο πρόσωπο τού Χωρο
φύλακα.

ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ πού κάθε καλοκαίρι σκορπίζει ή 
παρουσία τού "Ελληνα Χωροφύλακα καί ιδιαίτερα 
αυτών πού υπηρετούν τήν ιδέα τού τουρισμού, καί πού 
δέν είναι παρά ένα σύνολο τετρακοσίων περίπου ατό
μων, έρχονται στ' αφτιά μας μ' ένα ιδιαίτερο συγκι
νητικό χρώμα. Είναι μηνύματα πού απευθύνονται σ' 
ένα σύνολο έξη εκατομμυρίων, περίπου, ξένων επι
σκεπτών καί στά εκατομμύρια τών 'Ελλήνων παρα
θεριστών καί μιλούν γιά τό χρέος πού δλοι έχουμε 
ν' αντιμετωπίσουμε μέ περισσή αγάπη τό φυσικό 
περιβάλλον τής χώρας μας, ν’ άγκαλιάσουμε μέ πάθος 
κάθε τι πού τό συνθέτει, ν' ακούσουμε τήν αιωνόβια 
ψυχή του πού ζητάει νά ζήσει καί στά χρόνια πού θα
κολουθήσουν. Μηνύματα πού μιλούν γιά τήν διατήρηση 
τής πατροπαράδοτης φιλοξενίας μέ υπεύθυνα βήματα 
καί γενναίες αποφάσεις, πού θά διατηρήσουν στή ζωή 
καί τις παραδόσεις καί τις ηθικές αξίες αυτού τού τό
που, οικοδομώντας μιά 'Ελλάδα — φάρο γιά κάθε 
άνθρωπο.

Μηνύματα πού μιλούν γιά κοινωνική ειρήνη, εκ
κλήσεις γιά νά παραμείνει αυτός ο τόπος δάση γαλήνης. 
Μηνύματα πού διαλαλούν τήν αγάπη τού "Ελληνα 
Χωροφύλακα γιά τον τόπο του. . . .  γιά τον άνθρωπο..
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Υ πάρχουν κάποιοι κανόνες ζωής, που οι καιροί 
μας φαίνονται πώς τους έχουν λησμονήσει όλό- 
τελα. Κι όμως αυτοί εξακολουθούν ν’ αποτελούν 

το Α  καί το Ω τής ζωής μας, αν βέβαια δεν θέ
λουμε να γίνουμε μπουλούκι, σκόνη, αριθμός...

Είναι ευτύχημα για τον τόπο μας, πού δεν διασώζει 
απλώς, άλλα καί προβάλλει μ’ ένα τρόπο υπέροχο τούς 
κανόνες αυτούς. Κι είναι ακόμη μεγαλύτερο ευτύχημα, 
γιατί αρκετοί νέοι τοϋ τόπου μας —σέ πείσμα όλων 
εκείνων, πού ζητούν να τούς παρασύρουν μακρυά άπό 
τούτη τη γραμμή—συγκινοϋνται ακόμη καί μοχθούν 
να ζήσουν την αληθινή ζωή, απωθώντας τό κίβδηλο καί 
το απατηλό.

Τέτοια συλλογίζομαι, καθώς άκούω τις καμπάνες 
να καλούν τούς πιστούς ατούς ναούς τ’ Αυγουστιάτικο 
δειλινό. ( Ή  σκέψη, βλέπετε πετά γρήγορα, δεν εμπο
δίζεται άπό τίποτε ατούς καλπασμούς της). Δεν μπο
ρώ να καταγράψω ολόκληρο τό στοχασμό μου. Θά 
προσπαθήσω όμως νά τον εκθέσω με κάποια τάξη.

Δεν είναι βέβαια ή καμπάνα, πού γίνεται άφορμή 
μιας τέτοιας σειράς συλλογισμών' είναι ή μορφή, πού 
δεσπόζει τον Αύγουστο στον ’Ορθόδοξο 'Ελληνικό 
χώρο, καί πού ή καμπάνα μάς καλεί στις εκκλησίες 
νά τήν υμνολογήσουμε. 'Η  μορφή μάς θυμίζει τούς 
άσάλευτους κανόνες τής ζωής, πού πάμε νά τούς λησμο
νήσουμε. Αυτή ή μορφή είναι ή Θεοτόκος, ή Μητέρα 
τον Φωτός.

"Οταν δέχτηκε τό μήνυμα τον ουρανού άπό τό στόμα 
τον ’Αρχαγγέλου Γαβριήλ, ήταν μια νέα κόρη, πού 
ποτέ δεν έπεθύμησε τών άνθρώπων τή δόξα. Δούλευε 
σιωπηλά καί ταπεινά πάνω στήν ψυχή της. Τό άπλό 
καί άθόρνβο τού χαρακτήρος της δεν προμήνυε τίποτε 
ατούς Ναζαρηνούς. Δεν έβλεπαν εξ άλλον κάτι τό 
ιδιαίτερο καί κτυπητό στήν άνατροφή τής κόρης τοϋ 
’Ιωακείμ καί τής ’'Αννας. Αυτό όμως, πού δεν έβλεπαν 
εκείνοι, τό έβλεπε ό Θεός. ’Εκείνος βρήκε τόσο τίμιο, 
τόσο λαμπρό, τόσο ζεστό τον μέσα της κόσμο, ώστε 
αυτήν διάλεξε απ’ τά εκατομμύρια τών γυναικών, γιά 
νά γίνει μητέρα τοϋ Υίοϋ Του.

Έ τσ ι ή άνύποπτη Κόρη δέχεται άναπάντΐχα τον 
απεσταλμένο τοϋ ουρανού. ’Ακούει άπό τό στόμα του 
χαιρετισμό μοναδικό. Τής άναγγέλλει μήνυμα πρω
τάκουστο. Μιά φορά έγινε άνθρωπος ό Χριστός. Καί τό 
πρόσωπο πού Τον έφερε στον κόσμο, ήταν αυτή.

Δέχτηκε τό ουράνιο άγγελμα με ταπεινή έκπληξη. 
Τήν θεϊκή τιμή, με δέος. Τό άνερμήνευτο γεγονός με 
πίστη. Τό άσύλληπτο, με σιωπή. Κι έζησε άπό τότε, 
ώς τήν ημέρα πού έκοιμήθη, άθόρυβα καί ταπεινά, 
όπως άκριβώς ζοΰσε ώς τότε.

Με τις αντιλήψεις τών καιρών μας—οπού ή αύτοδια- 
φήμιση κι ή αύτοπροβολή δίνουν καί παίρνουν—έπρεπε 
απ’ τή στιγμή πού ακούσε τό άρχαγγελικό μήνυμα, ή 
άπό τή στιγμή πού έγέννηαε τον Σωτήρα, ή άπό τήν 
ώρα έστω πού Τον είδε πιά Άναστημένον θριαμβευτή, 
νά δεσπόζει ή μορφή της παντού. Καί μάλιστα μ’ ένα 
τρόπο κτυπητό, άξιο τών όσων είδε, άκουσε κι έζησε.

'Ωστόσο ή ίδια έσιώπησε! ”Εκρυψε τον εαυτό της! 
Δεν θέληοε ποτέ νά έπιδειχτεί, νά ζητήσει θέση ηγε
τική —πού τής άνήκε δικαιωματικά —μέσα στήν 
πρώτη Εκκλησία. Διακονοϋαε ταπεινά στήν άνερμή- 
νευτη βουλή τοϋ Θεού, ώσπου νά γεννηθεί ό Υιός 
της. Κι δταν γεννήθηκε συνέχισε, νά Τον διακονεϊ ώς

άνθρωπο, χωρίς καμμιά καύχηση, χωρίς ν’ άπαιτεΐ 
καμμιά άναγνώριση καί τιμή.

'Ο Θεός δμως τήν ύψωσε. Αυτό πού είπε στή θεό
πνευστη προφητεία της, «άπό τοϋ νϋν μακαριοϋαί με 
πάσαι αί γενεαί» (Λουκ. α' 48), έγινε πραγματικό
τητα. 'Η  γλυκειά παρθενική μορφή της υψώθηκε, έτι- 
μήθηκε άσύγκριτα. 'Η  Κόρη τής Ναζαρέτ έγινε ή 
«τιμιωτέρα τών Χερουβείμ», ή «ένδοξοτέρα άσυ- 
γκρίτως τών Σεραφείμ». Στο (άκουσμα τοϋ ονόματος 
της συγκινοϋνται κι οι πιο σκληρές ψυχές . . .

Δέν έμεινα, δπως θά προσέξατε, παρά μονάχα σέ 
μιά άρετή τής Κεχαριτωμένης. Σ ’ αυτήν πού φαίνεται 
ώς ένα σχήμα οξύμωρο στήν ψυχολογία τον νέου, 
πού διψά γιά προβολή καί άρέσκεται νά κάνει τον 
εαυτό του κέντρο τοϋ ενδιαφέροντος τών άλλων. 
Καί τούτο, γιατί σέ μιά ηλικία πού τό μυαλό εύκολα 
παίρνει άέρα, σέ μιά περίοδο τής ζωής του πού προ
χωρεί άσθμαίνοντας, γιά ν’ αρπάξει καί νά φορέσει τον 
φωτοστέφανο τής δόξας, ή μεγάλη κι άθόρυβη μορφή 
ϋής Παρθένου είναι ένα δυνατό παράδειγμα. Μάς προ
σφέρει ένα μεγαλειώδη κανόνα επιτυχημένης ζωής.

Φαίνεται σάν άντίθεση στή δική μας ζωή ή άθό
ρυβη καί ταπεινή συμπεριφορά τής Θεοτόκου. ’Αφήνω 
τούς άλλους, πού δσο πιο μικροί κι άσήμαντοι είναι, 
τόσο περισσότερο θόρυβο κάνουν, κι έρχομαι σ’ εκεί
νους πού έχουν κάποιες ικανότητες καί άρα κάποιες 
επιτυχίες.

Διερωτάται λοιπόν ό καθένας απ’ αυτούς: Γιατί 
τάχα νά σιωπώ, δταν ή ζωή μοϋ χαμογελά καί μοϋ 
στρώνει, μ’ άνθοπέταλα τόν δρόμο; Γιατί νά μή πυργώ
νω τον εαυτό μου πάνω στήν επίδειξη, άφοΰ ό κόσμος 
μοϋ προσφέρει επαίνους καί χειροκροτήματα; Γιατί, 
άφοϋ εγώ πετυχαίνω σέ λίγο καιρό αύτό, πού άλλοι 
μόλις τό κατορθώνουν σ’ δλόκληρη τή ζωή τους;

Τήν άπάντηση σ’ δλα αυτά τή δίνει μέ τή σεμνή σιω
πή της ή άθόρυβη μορφή τής Παρθένου. Είναι δυστύ
χημα, πού πολλοί νέοι δέν μπορούν νά τήν άκούσουν; 
γιατί έμαθαν νά ζοϋν μέ τόν θόρυβο. Καί γιατί ά- 
σκοϋν επάνω τους μιά γοητεία οι φαμφαρονισμοί, 6 
γελοίος στόμφος, τά φώτα τών προβολέων, ή λάμψη 
τοϋ φακού καί τής οθόνης . . . .

'Η  κόρη τής Ναζαρέτ, ή «υψηλότερα» όχι τών άν
θρώπων, άλλά τών ουρανών, λέει σέ κάθε νέο :

'Όποιοι προχωρούν στή ζωή διαφημίζοντας τόν 
εαυτό τους, κάνοντας θόρυβο γιά τις επιτυχίες τους, 
τις άμφίβολες μερικές φορές, καταντούν άνθρωποι 
κίβδηλοι. Γίνονται γελοίοι! Δείχνουν πώς είναι άφάν- 
ταστα μικροί. Είναι τό μεγαλύτερο δυστύχημα, πού 
μπορεί νά πάθει ένας νέος στή ζωή του. Ένώ δποιος 
προχωρεί ταπεινά, μέ πίστη δουλεύοντας μυστικά στήν 
ψυχή του, καλλιεργώντας σέ βάθος τόν εαυτό του, χω
ρίς νά κάνει θόρυβο γύρω απ’ τ ’ δνομά του, κερδίζει 
άφάνταστα. Ό  ουρανός σκύβει επάνω του στοργικά. 
Τόν λούζει μ ένα φώς εξωγήινο, γλυκό, άνέσπερο. 
Κι δταν έλθει ή ώρα, τόν υψώνει καί τόν κάνει νά 
λάμπει!

Μη λησμονείτε τούτο τόν κανόνα: 'Η  ζωή τής τα
πεινής άφανείας (δποιο έργο κι αν άσκεϊ κανείς), ή 
ζωή πού άποφεύγει συστηματικά τήν επίδειξη, 
αυτή εύλογεϊται άπό τόν Θεόν. Αυτή οδηγεί κατ’ ευ
θείαν στήν άληθινή δόξα.
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ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 
’Ακαδημαϊκού,
Τέως Προέδρου τής Δημοκρατίας

ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ’Αθηναίοι είχαν 
θεσπίσει έναν νόμο, σύμφωνα μέ τον 
όποιον οί ρήτορες πού άγόρευαν 
ενώπιον τοϋ δήμου στήν Πνύκα, 
έπρεπε νά μιλούν μέ τή ράχη γυρι
σμένη προς τον Πειραιά. Γιατί; 
Γιατί ,άν μιλούσαν κοιτάζοντας τόν 
Πειραιά, υπήρχε φόβος, έλεγαν, 
βλέποντας τόν αθηναϊκό στόλο πού 
ναυλοχοϋσε στο έπίνειο, νά έπη- 
ρεασθοϋν άπό την επιβλητική του 
θέα, καί νά παρασύρουν τό λαό σέ 
παράτολμες έπιχειρήσεις κι έκ- 
στρατεΐες.

Τό μέτρο ήταν προφανώς αποτέ
λεσμα εμπειρίας πολιτικής, σοφό 
καί ψυχολογημένο.

’Αλήθεια, τίποτε δεν έμπνέει πε
ρισσότερη αισιοδοξία, δσο ή θέα ένός 
ίσχυροϋ καί έτοιμοπόλεμου στόλου. 
Κατ’ έπέκταση αυτό ισχύει καί γιά 
τή θέα όποιουδήποτε ίσχυροϋ στρα
τεύματος.

Είναι ή άμεση έπαφή μέ την 
ίσχύν, πού έμπνέει αύτό τό συναί
σθημα άσφαλείας καί αισιοδοξίας, 
τό όποιο όμως μπορεί καμμιά φορά 
νά οδηγήσει σέ σφαλερές υπερεκτι
μήσεις.

Χωρίς νά τό θέλω, ένθυμήθηκα 
αύτόν τό νόμο των άρχαίων ’Αθη
ναίων, πριν άπό λίγο καιρό, πού 
είχα τήν εύκαιρία νά έπισκεφθώ 
τίς στρατιωτικές μονάδες μας, πού 
εδρεύουν κατά μήκος των Ελληνο
τουρκικών συνόρων.

Καί τόν ένθυμήθηκα, άκριβώς 
γιά νά μη παρασυρθώ καί υπερε
κτιμήσω τό αίσθημα άσφαλείας καί 
έμπιστοσύνης, πού μοϋ ένέπνευσεν
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αυτή ή έπίσκεψη — άλλά γιά νά 
συγκρατήσω τόν έαυτό μου, νά 
εκθέσω άντικειμενικά 8σο γίνεται, 
καί μετρημένα, τίς έντυπώσεις μου. 
Καί νομίζω, 8τι οί εντυπώσεις μου 
αυτές είναι χρήσιμο νά περιέλθουν 
εις γνώση τοϋ ελληνικού λαοϋ.

'Η  γενική εντύπωση πού άπο- 
κομίζει κανείς άπό τήν έπαφή μέ 
τούς στρατιωτικούς σχηματισμούς 
στήν παραμεθόρια περιοχή, είναι 
τόσο έντονη, τόσο ολοκληρωμένη, 
ώστε νά νομίζει κανείς ότι άφισε 
ξαφνικά πίσω του έναν κόσμο σύν
θετο καί άγωνιώδη, όπως είναι ή 
πρωτεύουσα μέ τά πολύπλοκα προ- 
βλήματά της, καί βρέθηκε, ώς διά 
μαγείας, σ’ έναν άλλο κόσμο, απλό 
καί καθαρό όπου βασιλεύει ή τάξη, 
ή ομόνοια, ή πίστη, ή αυτοπεποί
θηση. Καί όλα αύτά μαζί, συνθέτουν 
τήν καθολική έντύπωση: άποφα- 
σιστικότης καί δύναμη.

Δέν είναι εύκολο νά επιχειρήσει 
κανείς ν’ άναλύσει μεθοδικά καί 
συστηματικά, τά καθ’ έκαστον στοι
χεία, πού συνθέτουν αυτή τήν κα
θολική εικόνα. Καταγράφοντας τά 
καθ’ έκαστον στοιχεία, μέ μιάν 
άναπόφευκτη σχολαστικότητα, θά 
κινδύνευε κανείς νά διαταράξει τή 
λαμπρήν εικόνα τοϋ συνόλου. Παρ’ 
όλα αυτά, δέν ήμπορώ νά μή κατα
γράψω σέ γενικές γραμμές τίς εντυ
πώσεις μου, μέ τή σειρά πού έσχη- 
ματίσθηκαν στήν άντίληψή μου, 
καθώς έπραγματοποιοϋσα αυτή τήν 
έπίσκεψη.

1. "Εντονη, καθαρή, επιβλητική 
είναι ή εικόνα τάξεως, άκριβείας 
καί συνέπειας. Κανένα χάσμα, καμ- 
μία καθυστέρηση, καμμία άνωμαλία 
στον προγραμματισμένο μηχανισμό. 
Είναι εικόνα μηχανισμού πού έχει 
σφιχτά καί σίγουρα ρυθμισθεΐ, γιά

νά λειτουργεί μέ άκρίβεια, θά έλεγα, 
ήλεκτρονική. Αύτή ή εικόνα είναι 
άψευδής άπόδειξη υποδειγματικής 
όργανώσεως. Γιατί, ας μή γελιό
μαστε: μόνο μιά τέλεια οργάνωση 
μπορεί νά δίνει αύτήν τήν εικόνα 
τής πλήρους τάξεως καί άκριβείας.
Μιά οργάνωση, πού θά είχε μέσα 

της κάποιο ελάττωμα έστω καί 
μικρό, θά τό ένεφάνιζε άναπόφευκτα 
σέ κάποια άπό τίς έξωτερικές εκ
δηλώσεις τής λειτουργίας της.

Αύτή λοιπόν, ή.εικόνα τής τά
ξεως καί τής άπόλυτης άκριβείας, 
είναι ή πρωταρχική έντύπωση πού 
άποκομίζει κανείς, καί ή πρώτη 
δόση έμπιστοσύνης πού έμπνέει.

2. Ψυχική διάθεση υγιής καί 
άνετη, στήν οποία περισσεύει ή 
προθυμία καί ή άγάπη στο έργο, 
πού ό καθένας έχει άναλάβει. 'Υπάρ
χει ένας ψυχικός σύνδεσμος άνάμεσα 
στο κάθε στέλεχος καί στο έργο 
πού έκτελεΐ. Αύτός ό ψυχικός σύν
δεσμος, κάτι διαφορετικό άπό τό 
«φρόνημα» (γιά τό όποιο ό λόγος 
πιο κάτω), είναι ένα στοιχείο, πού 
μετατρέπεται σέ υπηρεσιακό καί 
λειτουργικό, ένα στοιχείο, θά έλεγα 
συνεκτικό, πού εξασφαλίζει τή στε
ρεά συνοχή τών προσώπων μέ τήν 
έννοια τής ύπηρεσίας. Αύτοΰ τοϋ 
είδους ή συνοχή πού θά τήν ονόμαζα 
«δομική», χαρακτηρίζει τίς υπηρε
σίες πού είναι υγιείς καί άκμαΐες.

Σ ’ αύτά τά στοιχεία θά έπρεπε 
νά προσθέσω καί τά χαρακτηριστικά 
τά προσωπικά, πού διέκρινα στούς 
ήγέτες πού μέ έξενάγησαν: ενημε
ρότητα πλήρης καί άνετη, ύψηλός 
βαθμός μορφώσεως, καί, έπί πλέον, 
κάτι πιο σπάνιο, ίκανότης άκρι- 
βοΰς καί εύστοχου ένημερώσεως, 
καί μεταδόσεως έννοιών. Σέ κάποιο 
σημείο μιας τέτοιας ένημερώσεως
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θαύμασα τόσο τήν σαφήνεια και 
τήν μεθοδικότητα, ώστε έρώτησα 
έάν στή Σχολή των Εύελπίδων 
υπάρχει Ιδρα δπου να διδάσκεται, 
αυτή ή ίκανότης να μεταδίδει ό 
ήγέτης τις σκέψεις του καί ιδέες 
του μέ τρόπον τόσο σαφή, μεθοδικό 
καί κατανοητό άπό τόν άκροατή.

Σημειώνω λοιπόν καί αύτό τό 
στοιχείο, ώς ενδεικτικό ενός ύψη- 
λοϋ πνευματικού έπιπέδου των ήγε- 
τικών στελεχών μας.

3. Τό «φρόνημα» ενός στρατού 
είναι στοιχείο καθαρώς ήθικό. Συ
νήθως τό στοιχείο αύτό πού τό 
άποκαλοΰν καί «τό ήθικόν ενός 
στρατού», είναι άστάθμητο καί επι
δέχεται διαβαθμίσεις εκτιμήσεων, 
επειδή καί οΐ έξωτερικές εκδηλώ
σεις του είναι ποικίλες καί έπιδε- 
κτικές σέ διάφορες ερμηνείες. Κατά 
τόν κλασικό ορισμό, «ήθικόν είναι 
ή δραστηριοποιούσα τόν άνθρωπον 
ήθική δύναμις». "Οσο για τόν στρα
τό, μπορούμε να πούμε δτι τό ήθικό 
ένός στρατού είναι ή συνισταμένη 
διαφόρων παραγόντων εσωτερικών 
καί έξωτερικών, πού συντελούν στο 
να διαθέτει ένας στρατός ένα άνά- 
μικτο συναίσθημα άσφαλείας, αύ- 
τοπεποιθήσεως, έτοιμότητος καί, 
προ πάντων, πίστεως, στή νίκη του, 
έάν υπάρξει περίπτωση συγκρούσεως.

Λοιπόν, πρέπει νά σημειωθεί εδώ, 
χωρίς κανένα δισταγμό, δτι τό 
ήθικό τού στρατού μας, δπως τό 
διεπίστωσα εκεί πάνω, βρίσκεται 
στον ΰψιστο βαθμό, σέ μιά άποκο- 
ρύφωση, πού ένθυμίζει τις καλύ
τερες περιόδους τής ιστορίας μας.

Ή  πολιτική ήγεσία έχει τό πρό
γραμμά της, καί δίνει τίς κατευ
θύνσεις στή στρατιωτική, πού δμως 
διατηρεί συνεχώς τό ήθικό τού 
στρατού στο κορυφαίο έπίπεδο, δπου

κυριαρχεί ή όρμητικότης καί ό ενθου
σιασμός. Καί αύτά τά στοιχεία, ό 
στρατός μας έκεΐ πάνω τά διατηρεί 
άδιακόπως στή διάθεση τής πολιτι
κής ήγεσίας, πανέτοιμα, σέ όποιαδή- 
ποτε στιγμή ήθελε τυχόν χρειασθεΐ.

Προς στιγμήν, έφαντάσθηκα τήν 
εξής εικόνα: ό στρατός κρατεί
ταύτόχρονα άσπίδα καί δόρυ. Στήν 
πολιτική ήγεσία άπόκειται ν’ άπο- 
φασίσει, σέ ποιο άπό τά δυο θά 
χρησιμοποιηθεί. "Ομως ή στρατιω
τική ήγεσία είναι έτοιμη νά χρησι
μοποιήσει καί τά δύο αύτοστιγμεί, 
ευθύς, ώς ή πολιτική ήγεσία τό 
άποφασίσει.

Αύτή είναι ή σωστή εικόνα τής 
ΐσορροπήσεως καί συσχετίσεως με
ταξύ πολιτικής καί στρατ. ήγεσίας.

4. Μετάγγιση τού ήθικοΰ τού 
στρατού στο λαό, ιδίως στούς πλη
θυσμούς τών παραμεθορίων περιοχών.

Θά έλεγε κανείς δτι ένας πλη
θυσμός παραμεθόριος διακατέχεται 
άπό συναισθήματα άνασφαλείας, άνη 
συχίας καί άγχους, υπό τήν επήρεια 
τής γειτνιάσεως μέ τήν άντίπαλη 
χώρα. Πολύ περισσότερο, δταν οί 
πληθυσμοί αύτοί κατέχουν βαθειές 
έμπειρίες άπό πολεμικές περιπέ
τειες τού παρελθόντος, εισβολές, 
ξενικές κατοχές, κ.λ.π. "Ομως έδώ, 
τίποτε άπ’ αύτά. Οί κάτοικοι τών 
παραμεθορίων πόλεων, αισθανό
μενοι στο πλάι' τους αύτόν τόν άρτιο 
καί έπιβλητικό στρατιωτικό μηχα
νισμό, έχουν άπορροφήσει καί οί 
ίδιοι τήν σιγουριά, τήν αυτοπεποί
θηση, καί τήν αισιοδοξία, πού τόν 
διέπει. Είναι πληθυσμοί, δχι μό
νον ήρεμοι, άλλά καί θερμαινόμενοι 
άπό ειλικρινή πατριωτικό ενθου
σιασμό καί φρόνημα υψηλό. Κανένας 
αντίλαλος, ούτε ώς μακρυνή ήχώ, 
δέν φθάνει έδώ, άπό τίς διαφωνίες

πού άπασχολοΰν τό κέντρο. Αύτή 
ή ήρεμία βοηθεϊ στήν άφοσίωση, 
στά ειρηνικά έργα καί στήν παρα
γωγικότητα.

5. 'Ομοψυχία λαού καί στρατού. 
"Αμεση καί άβίαστη συνέπεια αύ- 
τών τών συναισθημάτων άσφαλείας 
πού ό λαός άντλεΐ άπό τήν γειτνίαση 
ένός άρίστου στρατού, είναι ό ψυ
χικός σύνδεσμος τού λαού μέ τόν 
στρατόν αύτόν. Είναι φανερή ή 
στοργή μέ τήν οποία ό κόσμος δλος 
περιβάλλει κάθε τι πού σχετίζεται 
μέ τό στρατό, είναι βαθύς ό σεβα
σμός προς τά σύμβολα τού στρατού 
καί προς κάθε τι πού ένθυμίζει κάθε 
στιγμή τήν παρουσία του. Μοΰ 
είπαν, δτι σέ κάθε πόλη ή παραδο
σιακή Λέσχη ’Αξιωματικών, πού 
σέ άλλες περιοχές είναι έκ παρα- 
δόσεως έντευκτήριο προορισμένο γιά 
μιά κατηγορία έπισκεπτών, έδώ, 
στις παραμεθόριες πόλεις είναι κέν
τρο συνενώσεως δλης τής τοπικής 
κοινωνίας. Είναι κοινό σημείο έγκάρ- 
διας συναντήσεως δλων τών κοινωνι
κών στοιχείων καί τών λειτουργών 
τού τόπου, τών φορέων τής δημο
σίας καί τής ιδιωτικής δραστηριό- 
τητος, πού συνενώνονται έδώ, σέ μιάν 
άμοιβαία έμπιστοσύνη, έκτίμηση 
καί στοργή.

Αύτή ή εικόνα τής πλήρους ομο
ψυχίας λαού καί στρατού, πού προϋ
ποθέτει καί συμβολίζει συνάμα τήν 
ομοψυχία μεταξύ πολιτικής καί 
στρατιωτικής ήγεσίας ένθυμίζει 
τίς πιο λαμπρές έποχές τής νεώ- 
τερης ιστορίας μας. ’Αποτελεί μιά 
τεράστια έθνική δύναμη καί ένα 
άνεκτίμητο έθνικό κεφάλαιο — πού 
γιά κάθε αντικειμενικό κριτή, είναι 
άποτέλεσμα μιας εύστοχου πολι
τικής καί μιας μακράς, συστημα
τικής, καί έπιμόχθου έργασίας.
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« Έ ν τη γεννήσει σου σύλληψις άσπορος, 
έν τή κοιμήσει σου νέκρωσις άφθορος· 
θαΰμα έν θαύματι διπλοΰν συνέδραμε, Θεοτόκε· 
πώς γάρ ή άπείρανδρος βρεφοτρόφος άγνεύουσα; 
πώς δέ ή μητρόθεος νεκροφόρος μυρίζουσα;
Διό σύν τώ άγγέλω βοώμέν σοι*

Χ α ΐ ρ ε ,  ή κ ε χ α ρ ι τ ω μ έ ν  η».

Τ Ο Υ  κ. Λ Ο Υ Κ Α  Φ Ι Λ Η  

Δρος Θεολογίας - Πτυχ. Φιλο
σοφικής Σχολής.
Έττιμελητοΰ Θεολογικής Σχολής 
Πανεπιστημίου "Αθηνών.

Πηγή ίμπνεύσεως τών στίχων τούτων, 
αλλά καί ολοκλήρου σχεδόν τοϋ νμνο- 
γραφικόν υλικού, πού άναφέρεται στην 
Παναγία, είναι κατ’ εξοχήν τό πρώτο 
κεφάλαιο τον κατά Λουκαν Ευαγγελίου, 
δπον διατυπώνεται τό πρώτο «χαΐρε». 
«Χαΐρε, κεχαριτωμένη' ό Κύριος μετά 
σοϋ» (α 28) και προβάλλεται ή Παναγία 
σά μοναδική στον κόσμο γυναίκα, από 
τήν όποια έπρεπε νά γεννηθεί ό «Σωτήρ» 
τοϋ κόσμου. «Ευλογημένη σύ έν γυναιξί 
καί ευλογημένος ό καρπός τής κοιλίας 
σου» (α 42).

’Έ τσ ι γίνεται κατανοητό πόσο δύσκολο 
είναι νά άσχοληθεΐ κανείς με τό πρόσωπο 
τής ΥΠ ΕΡ Α Γ ΙΑ Σ  ΘΕΟΤΟΚΟΥ καί 
νά εξαντλήσει ολα τά θέματα, που σχε
τίζονται μέ τήν ιερή αυτή προσωπικότητα. 
Πράγματι, άσχολούμένος κανείς μέ τήν 
Παναγιά Παρθένα, σκέπτεται από ποϋ 
νά αρχίσει καί ποϋ νά τελειώσει. Νά 
άναφερθεϊ στις Ιδιότητες της σά Μητρός 
τοϋ Θεοϋ, πού κεϊται ύπεράνω καί αυτών 
τών άγγελικών ταγμάτων, σά Μεσίτριας 
κόσμου, πού μεταβάλλεται σέ ελπίδα καί 
στήριγμα τών πιστών, σάν Πύλης, άπό 
τήν όποια διέρχεται κανείς γιά νά φθάσει 
στους ουρανούς, σάν δδηγήτ ριας, σάν 
παρηγορήτριας, σάν άγαλλιάσματος τών 
αγγέλων καί καυχήματος τών Χριστια
νών, ή νά στρέφει τήν προσοχή τον στο 
πλήθος τών ονομάτων της, ή νά σχολιάσει 
τά πάμπολλα «χαΐρε» μέ τούς άκολου- 
θοϋντας ευστοχότατους χαρακτηρισμούς, 
ή νά συγκεντρώσει τή σκέψη του στις 
θείες αρετές, πού τήν κοσμούν καί πού 
άναβλύζουν έκτοτε άπό αυτήν, ή νά σταθεί 
προ τοϋ σκηνώματός της, γιά νά δει πώς 
δοξάζουν τήν κοίμησή της «έξουσίαι, 
θρόνοι, άρχαί, κυριότητες, δυνάμεις καί 
Χερουβείμ καί τά φρικτά Σεραφείμ»;

Είναι άδύνατο νά πραγματενθεΐ κανείς 
8λα αυτά τά θέματα σ ’ ένα άρθρο, όσο κι

αν παρουσιάζεται σάν ή ευφυέστερη 
διάνοια ή ή ικανότερη πέννα ή ακόμα ή 
λαλίστερη γλώσσα τών ανθρώπων. 'Ο 
υποφαινόμενος τουλάχιστον ομολογεί, πώς 
άδυνατεί νά κατανοήσει τήν Ύπεραγία 
Θεοτόκο, νά έξάρει τά κάλλη της καί νά 
διαζωγραφήσει τήν προσωπικότητα της, 
νά ερμηνεύσει «τήν ωραιότητα τής παρ
θενίας» της καί «τό υπέρλαμπρου τό τής 
αγνείας» της, νά χαρακτηρίσει τήν «μη
τρικήν (της) παρρησίαν» καί τήν «τών 
παρθένων δόξαν» της, άλλά καί νά ανυ
μνήσει

«Τήν τιμιωτέραν τών Χερουβείμ καί 
ένδοξοτέραν άσυγκρίτως τών Σερα

φείμ»,
δηλαδή τό «ύπερένδοξον» αυτής.

"Εχει γίνει πλέον συνείδηση, πώς, παρά 
τις φιλότιμες προσπάθειες πολλών, δεν 
έχει κατορθωθεί παρά νά σκιαγραφηθοϋν 
πτυχές μόνον άπό τή μεγάλη μορφή τής 
Ύπεραγίας Θεοτόκον. 'Επομένως πρό
κειται γιά άνεξάντλητο θέμα καί δέν μπο
ρεί νά ίσχνρισθεΐ κανείς, πώς εξαντλή
θηκαν πλέον ολα τά συναφή προς τήν 
Θεοτόκο θέματα.

Στο παρόν άρθρο θά έξετασθοϋν ακρο
θιγώς μόνον ορισμένα σημεία, πού κρί- 
νονται κατ’ εξοχήν έπίκαιρα, όπως ή 
συμβολή τής Θεοτόκου στο έργο τής 
σωτηρίας τοϋ ανθρώπου, οί ίδιότητές της 
σά Μητρός καί Παρθένον, ή συμβολή 
της στήν ανύψωση τοϋ γυναικείου φύλου, 
καθώς καί ή συμβολή της στή δόξα τοϋ 
'Ελληνικόν Μεγαλείου.

«Χ αΐρε, τό φώς άρρήτως 
γεννήσασα».

Ευτυχής συγκυρία νά έορτάζονται κάθε 
χρόνο στήν αρχή τής άνοίξεως άπό δλο

τό χριστεπώνυμο πλήρωμα τής ’Ορθο
δόξου ’Εκκλησίας ό Ευαγγελισμός τής 
Θεοτόκου καί οί Χαιρετισμοί αυτής, πού 
ψάλλονται προς τιμήν της, «ρυσαμένης 
τήν Πόλιν άπό πολλών δεινών», καί Πού 
σνναποτελοϋν τήν ακολουθία τοϋ Κανόνος 
τοϋ ’Ακαθίστου ''Υμνον. ’Ιδιαίτερα λαμπρή 
είναι ή εορτή τής Κοιμήσεως, προ τής 
όποιας ψάλλεται επί ένα δεκαπενθήμερο, 
ήτοι άπό 1ης μέχρι 15ης Ανγούστον, 
εναλλάξ δ Μικρός μετά τοϋ Μεγάλου 
Παρακλητικού Κανόνος. Βέβαια καθ’ δλο 
τό έτος τιμαται ή Παναγία έπ ευκαιρία 
διαφόρων εορτών, πού συλλογικά ονομά
ζονται Θεομητορικές. Σ ’ όλες αύτές 
τις θρησκευτικές έκδηλώσεις, καί σ’ όσες 
έχει δοθεί έθνικό χρώμα, κατακλύζουν 
τούς άπανταχοϋ τής 'Ελλάδος καί εκτός 
αυτής ιερούς ναούς, ιδιαίτερα δέ αυτούς 
πού φέρουν τό όνομά της, πλήθη κόσμου, 
πού δέονται καί ικετεύουν τήν Παναγία 
Δέσποινα καί Μητέρα τοϋ Σωτήρος Χρι
στού, πού έκυοφύρησε καί έγέννησε τον 
Προαιώνιο Αόγο τοϋ Θεοϋ, νά μεσιτεύσει 
στο Μονογενή της Υιό υπέρ αυτών. 
Παράλληλα δέ άποδίδουν σ ’ αυτήν κάθε 
τιμή, προσκύνηση καί ευγνωμοσύνη, γιατί 
πιστεύουν απόλυτα, πώς καί μετά τήν 
εις ούρανούς μετάστασή της δέν έπαυσε 
νά είναι ή σκέπη τών πιστών, ή προστασία 
τών άπροστατεύτων καί ή γλυκιά καί 
παρήγορη έλπίδα τών άπηλπισμένων.

Σκεύος έκλεκτό κατέστησε «Θεοδό- 
χον ή Παρθένος τήν μήτραν» καί κράτησε 
στά σπλάχνα της τον Σωτήρα τοϋ κόσμον 
Ίησοϋν Χριστόν. ”Ετσι πραγματοποιή
θηκε καί δι’ αυτής ή έπανόρθωση τής 
παρακοής τών Πρωτοπλάστων καί ή έν 
Χριστώ άναγέννηση. Αύτήν ακριβώς τήν 
υπερφυσική γέννηση, τήν έπανόρθωση 
τής παρακοής καί τήν έν Χριστώ άνα
γέννηση έκφράζει τό έπίρρημα «άρρήτως».

’Αλλά εύλογα διερωταται κανείς, γιατί

545



ήταν ανάγκη νά γεννηθεί ό Σωτήρας τον 
κόσμου από παρθένο γυναίκα;

Για νά κατανοήσει κανείς τούτο πρέπει 
νά γυρίσει χιλιάδες χρόνια πίσω καί νά 
φθάσει μέχρι τής Δημιουργίας, ώστε νά 
συναντήσει την πρώτη γυναίκα τού κό
σμον, δη λ. την Εϋα, την όποια καί νά 
άντιπαραβάλει μέ την Θεοτόκο Μαρία. 
Είναι πράγματι αξιοσημείωτη ή άντι- 
στοιχία αυτή τής Ενας προς την Θεοτό
κο Μαρία. Ή  αντιστοιχία αυτή γίνεται 
κατά τήν αντιστοιχία τού Ά δά μ  προς τον 
’Ιησού Χριστό. "Οπως άπό τήν αντιστοι
χία Ά δά μ—Χριστού προκύπτει, δτι ό 
Ά δά μ  είναι ή αρχή τής πτώσεως τον 
ανθρώπου καί ό Χριστός ή αρχή τής 
άνορθώσεώς του, τής άπολντρώσεώς τον, 
έτσι καί άπό τήν άντιστοιχία Ενας —Θεο
τόκον Μαρίας νποδηλοϋται, δτι μέ τή με
σολάβηση μιας γυναίκας έπήλθε ή πτώ
ση, δηλ. τής Ενας, καί κατά συνέπεια μέ 
τή μεσολάβηση κάποιας άλλης γυναίκας 
έπρεπε νά πραγματοποιηθεί ήάνόρθωση. 
”Επρεπε δηλ. ό Σωτήρας τού κόσμον νά 
γεννηθεί «διά γυναικός, ίνα τήν εκ γνναι- 
κός προσγενομένην άμαρτίαν τοϊς άν- 
θρώποις Απάλειψη».

Ά π ό  τούτο καταλαβαίνει κανείς, πώς 
ή γυναίκα αυτή έπρεπε νά είναι ή τε
λειότερη άπό όλες γενικά τις γυναίκες 
τού κόσμου, καί μάλιστα δχι μόνο άπό 
αυτές που ζούσαν τήν εποχή τής Γεννή- 
σεως τού Χριστού, άλλά καί άπό αυτές 
που προηγήθηκαν, καί άπό αυτές που 
άκολούθησαν, καί άπό αυτές που θά άκο- 
λουθήσουν μέχρι τής συντέλειας των αιώ
νων. Τέτοια δέ άναδείχθηκε μόνον ή 
Παρθένος Μαρία τής Ναζαρέτ. Δικαίως 
λοιπόν παρατηρεί πάλι δ Ιερός Χρυσό
στομος, πώς «διά παρθένου γούν άπέ- 
κτεινε πρώην τον Ά δά μ  ό Διάβολος, 
διά παρθένον μετά ταντα κατηγωνίσατο 
τον Διάβολον δ Χριστός», καί προσθέτει 
πιο κάτω : «διά γυναικός έκράτησε
(ό Διάβολος), διά γυναικός ήττηται».

"Ετσι, Εϋα καί Παρθένος Μαρία είναι 
τά δύο εκ διαμέτρου αντίθετα σημεία, 
που άντιπροσωπεύουν δύο διαφορετικές 
άντίστοιχα καταστάσεις, δηλ. ή μέν Ενα 
τήν πτώση τού άνθρωπίνον γένους, ή δέ 
Παρθένος Μαρίατήν άνόρθωση αυτού' έτσι 
ώστε πτώση καί άνόρθωση νά κυριαρχούν 
στή σκέψη δλων τών άνθρώπων καί ν’ 
άποτελούν τούς δύο πόλους, γύρω άπό 
τους όποιους περιστρέφεται ή πίστη καί ή 
ελπίδα τής σωτηρίας τού άνθρωπον.

Νά, λοιπόν, γιατί ήταν άνάγκη νά γεν
νηθεί ό ’Ιησούς Χριστός άπό γυναίκα παρ
θένο καί μάλιστα άειπάρθενο, γιατί ή 
Παναγία καί μετά τή μνηστεία της 
μέ τον κατά πάντα ενάρετο, δίκαιο καί 
ευσεβή ’Ιωσήφ παρέμεινε άσπιλη, άμό- 
λυντη, αίγλήεσσα καί Θεία.

Ή  συμβολή τής Παναγίας 
στήν άνύψωση τής γυναίκας

Κατόπιν αυτών που διατυπώθηκαν πάρα 
πάνω, γίνεται φανερό, πώς δίκαια ή ’Εκ
κλησία μας χαρακτηρίζει τήν Παναγία 
«άγνήν» καί «άγνείας θησαύρισμα», «τήν 
μόνην άμωμον εν γυναιξί καί καλήν», 
«Δέσποιναν» καί «Θεοτόκον Δέσποιναν», 
«τήν τού θανάτου τό κράτος έξαφανίσα- 
σαν», «Πάναγνην» καί «Κόρην Πανύ- 
μνητ ον», «Θεόνυμφον» καί «Θεονύμ- 
φευτον», «Παντάνασσαν» καί «Παρθε- 
νομήτορα», «Πανάχραντον» καί « Α ε ι

πάρθενοι’», «Μητροπάρθενον» καί παν- 
σθενούς Δεσπότου Θεού Μητέρα», ώς 
έχουσαν μητρικήν παρρησίαν» καί «άατέ- 
ρος άδυτον Μητέρα», «παρθένων δό
ξαν» καί «μητέρων ώράϊσμα καί κλέος», 
«άληθή Θεού λοχεύτριαν» καί «άμπε
λον άληθινήν», «σεμνήν» καί «Κεχαρι- 
τωμένην», «ουρανών ύψηλοτέραν» καί 
«Α γία ν  Ά γιω ν μείζονα», «άσάλεντον 
πύργον» καί «άιπόρθητον τείχος», «Πα
ραδείσου θνρών άνοικτήριον» καί «Χρι
στιανών καταφυγιον» κλπ.

Τούς χαρακτηρισμούς αυτούς, αν ρί
ξει κανείς άπλό βλέμμα στο βίο τής Μα- 
ριάμ, θά τούς Αποδεχθεί άνενδοίαστα. 
Ά π ό  παιδάκι ή Μαριάμ άνατράφηκε μέ
σα σ ’ ένα περιβάλλον, πού τό χαρακτήριζε 
ή ευσέβεια καί ή άγνότητα. Κατόπιν 
Αφιερώθηκε στήν υπηρεσία τού Θεού τού 
’Ϋψίστου, οπού έζησε βίο ύψίστης ηθι
κής τελειότητας καί αγνότητας. Δεν 
παρατηρούνταν σ ’ αυτήν νεανικά χαρακτη
ριστικά επιλήψιμα. Μέ λίγα λόγια άνα
δείχθηκε πρότυπο Αγνότητας καί Αγιό
τητας σε τέτοιο βαθμό, ώστε ήταν Αδύ
νατον οί αιώνες νά παρουσιάσουν άλλη 
τελειότερη, Αγνότερη καί Αγιότερη γυναί
κα, πού θά μπορούσε νά κριθεϊ ή καταλ
ληλότερη νά κρατήσει ατά σπλάχνα της 
τον Σωτήρα τού κόσμον.

’Επομένως δικαιολογείται Απόλυτα ή 
τιμητική θέση καί διάκριση, πού κατέ
χει ή Παναγία Δέσποινα Θεοτόκος ατούς 
ιερούς Ναούς, οπού είκονίζεται μόνη ή 
μετά τού Μονογενούς Υιού της είτε ώς 
βρεφοκρατοϋσα, είτε, ώς γλνκοφιλοϋσα, 
είτε ώς συγκάθεδρος μέ τον Υιό της στήν 
'Ωραία Πύλη, είτε ώς Πλατυτέρα ύπε- 
ράνω όλων, είτε άλλως πως, άλλά καί στή 
συνείδηση δλων τών πιστών τήν ίδια θέ
ση κατέχει.

Αξιοσημείωτο είναι, δτι ή τιμητική 
αυτή θέση καί διάκριση τής Παναγίας 
συνεπάγεται καί τήν τιμητική θέση καί 
διάκριση τής γυναίκας στήν κοινωνία. 
”Αρα ή συμβολή τής Παναγίας στήν άνύ
ψωση τού γυναικείου φύλου είναι μεγά
λη. Ή  άνύψωση δέ αυτή τής γυναίκας 
καί ή εξίσωσή της μέ τον άνδρα έπιχει- 
ρήθηκε σέ μιά εποχή, πού ή γυναίκα δέν 
λογιζόταν καν προσωπικότητα.

Α π λ ή  ματιά στήν ιστορία πείθει, πώς 
ή γυναίκα στήν προ χριστιανική κοινω
νία βρισκόταν παγκόσμια σέ άθλια κα
τάσταση, άφοϋ ήταν ύποχείρια καί σκλά
βα τούς άνδρός ή, δπως έλεγαν οί Λ ατί
νοι, ήταν ένα tes, δηλ. ένα πράγμα. 
Στήν Κίνα π.χ. δέν είχε καν άνομα, στις 
’Ινδίες, όταν πέθαινε δ άνδρας, συνέ
θαπταν καί τή γυναίκα του στο ίδιο 
μνήμα, γιατί ήταν Ανώφελη καί άχρηστη 
πλέον. Σέ άλλους λαούς κατά περιπτώ
σεις, δταν ό άνδρας ήθελε νά Απαλλαγεί 
άπό τά νεύρα τον, χτυπούσε τή γυναίκα 
του μέ ένα ξύλο, πάχους δσο τό χονδρό
τερο δάχτυλό του. Ακόμα, ένας άνδρας 
μπορούσε νά έχει πολλές γυναίκες, χωρίς 
καμία ύποχρέωση έναντι καμιάς. Ά ρτά - 
ξέρξης ό μνήμων, φερ’ ε ’ιπεϊν, είχε τόσες 
γυναίκες, δσες μέρες είχε τό έτος, ενώ 
ό Δαρείος ό Κοδομανός ήκολουθεϊτο άπό 
860 γυναίκες στον πόλεμο κατά τού Μ. 
Αλεξάνδρου. Πέρα άπό δλα αυτά ή 
γυναίκα μπορούσε νά πουληθεί ή νά ένοι- 
κιασθεί. Γιά τό σκοπό αυτό τήν έβγαζαν 
μάλιστα καί σέ πλειοδοτική δημοπρασία. 
Ή  τιμή της σ ’ αυτές τις περιπτώσεις 
ήταν Ανάλογη πρός τό κάλλος της καί τήν 
ομορφιά της. Πολλές φορές μάλιστα, γιά 
νά πληροφορείται σχετικά ό κόσμος, ή 
πρός πώληση ή ένοικίαση γυναίκα έφερε

στο μέτωπό της ταμπέλλα, πάνω στήν 
οποία ήταν γραμμένα τά στοιχεία της 
καί ή τιμή τής πωλήσεώς της, πού κυ
μαινόταν βασικά άπό 6 βελ.όνες μέχρι μιά 
άγελ.άδα.

Ή  συμβολή τοΰ ’Ιησού Χρί
στου στήν άνύψωση τής 

γυναίκας.

Είπαμε, πώς ή άνύψωση τής Παναγίας 
σέ Μητέρα τού Θεού συνετέλεσε καί στήν 
άντ ίστοιχη άνύψωση τής γυναίκας σέ 
βασικό παράγοντα τής κοινωνικής προό
δου. Ή  καινοτομία δμως αυτή καί ή 
έπαναχορήγηση κατά κάποιο τρόπο δι- 
δικαιωμάτων στή γυναίκα οφείλεται Απο
κλειστικά στον Υιό τής Παρθένον Μα
ρίας, τον ’Ιησού Χριστό, ό όποιος, δπως 
γνωρίζουμε, εκτός άπό τό στενό κύκλο 
τών Δώδεκα μαθητών Τον, καί τον 
ευρύτερο τών ’Εβδομήκοντα δύο, είχε καί 
μαθήτριες γυναίκες, στενό καί ευρύτερο 
κύκλο, ορισμένες μάλιστα άπό τις ό
ποιες μνημονεύονται στήν Καινή Δια
θήκη καί ονομαστικά, δπως είναι ή 
Μαρία ή Μαγδαληνή, ή Μαρία τού ’Ια
κώβου καί μητέρα τού Ίωσή, ή Σαλώμη ή 
σύζυγος τού Ζεβεδαίον καί μητέρα τών 
Αποστόλων Ίωάννου καί ’Ιακώβου, ή 
’Ιωάννα ή γυναίκα του Χουζά, ή Μαρία 
καί ή Μάρθα οί Αδελφές τοΰ Λαζάρου 
άπό τή Βηθανία, ή Σονσάννα «καί έτεραι 
πολλαί, αϊτινες διηκόνουν αύτώ άπό 
τών υπαρχόντων αύταϊς» (Λουκ. η' 3), 
άλλ’ οί ιεροί «Ευαγγελίαταί τών επισήμων 
μόνον ποιησάμενοι μνείας τάς άλλας πα- 
ρείδον».

Ή  καταχώρηση γυναικείων ονομάτων 
στήν Καινή Διαθήκη καί ιδιαίτερα ή 
προβολή τους σά σημαντικών παραγόν
των τού κοινωνικού υπόβαθρου Αποτελεί 
δχι μόνο σπάνιο φαινόμενο γιά τήν εποχή 
εκείνη, άλλά πραγματική έκπληξη καί 
άληθινό θαύμα. Είναι καί αυτό ένα άπό 
τά πολλά καί άμνημόνευτα θαύματα τού 
’Ιησού Χριστού.

Ή  ενέργεια τού ’Ιησού νά Ανυψώσει τή 
θέση τής γυναίκας Απέδειξε, πώς αυτή 
έγκρύπτει μέσα της δύναμη, Αποφασι
στικότητα καί ήρωϊσμό. Πράγματι δέ, 
άν καί οί μαθητές είχαν τό προβάδισμα 
καί τήν ευθύνη σ ’ δλα, οί μαθήτριες 
άποδείχτηκαν ένθουσιοδέστερες, θαρρα- 
λεότερες καί ήρωϊκότερες, γιατί, «συνα- 
κολουθήσαι τώ ’Ιησού» (Λουκ. κγ' 49), 
δέν τον έγκατέλειψαν ούτε γιά μιά στι
γμή άπό τής συλλήψεώς Τον μέχρι τών 
παθημάτων, τού σταυρού, τής ένταφής καί 
τής εκ νεκρών τριήμερης Άναστάσεώς 
Τον, κατ’ Αντίθεση πρός τούς μαθητές, 
πού καί δείλιασαν, καί όλιγοπίστησαν καί 
Τον έγκατέλειψαν. Δίκαια, λοιπόν, κα
ταξιώθηκαν οί γυναίκες μαθήτριες τού 
’Ιησού νά Ακούσουν πρώτα μέν άπό έξα- 
στράπτοντα άγγελο τό «πορευθεϊσαι εί
πατε τοίς μαθηταϊς αυτού δτι ήγέρθη 
άπό τών νεκρών» (Ματθ. κη' 7), καί 
έπειτα άπό τον ίδιο τον Άναστάντα τό 
πρώτο Αναστάσιμο μήνυμα «χαίρετε» 
(Ματθ. κη' 9), καθιστάμενες έτσι «μάρ
τυρες Αψευδείς καί πρώται τής Άναστά- 
σεως».

Οί μαθήτριες γυναίκες περιέβαλαν τον 
Ίησοΰ καί τούς μαθητές Του μέ ειλι
κρινή καί πρωτοφανή Αγάπη καί πρόσφε- 
ραν σ’ αυτούς ύψίστης Αξίας διακονία 
(Λουκ. η' 3), άποδεικνύοντας έτσι, πώς
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μπορούν νά διαδραματίσουν σπουδαιό
τατο ρόλο στά κοινά πράγματα για την 
εύρυθμη λειτουργία τού κοινωνικού μη
χανισμού.

’Ετσι μόλις γεννήθηκε ό Χριστός καί 
έπνευσε ή αύρα τού Χριστιανισμού ή 
γυναίκα, με την προβολή τής Παναγίας, 
τής Κόρης τής Ναζαρέτ, καί τών άλλων 
γυναικών, πού μνημονεύονται στην Και
νή Διαθήκη, απελευθερώθηκε άπό τά δε
σμό τής σκληρής κοινωνίας καί κατέστη 
μέσα σ ’ αυτήν Ισότιμο μέλος με τόν άν- 
δρα. Αυτή ακριβώς ή ισότητα, πού στήν 
εποχή μας διαταράσσεται καί διέρχεται 
μεγάλη κρίση, εξαίρετοι στήν Καινή Δια
θήκη καί συνοψίζεται στήν διακήρυξη 
τού Ά π . Παύλου «. . . ούκ ένι άρσεν καί 
θήλυ' πάντεςγάρ ύμεϊς εϊς έστε έν Χριστφ  
’Ιησού» (Γαλ. γ ’ 28).

Μετά τήν ισότητα τών δύο φύλων ό 
Χριστιανισμός έχει νά παρουσιάσει άνά 
τόν ροϋν τών αιώνων πολλές θαρραλέες 
καί ήρωΐδες γυναίκες, συζύγους καί μη
τέρες, πού άνέδειξαν δντως τούς άστέ- 
ρες πρώτου μεγέθους στο πνευματικό 
στερέωμα τής χριστιανοσύνης καί τού 
κόσμου δλου γενικότερα. ”Ετσι Ευαγ
γελιστές, δπως ό Μάρκος, Μεγάλοι 
Πατέρες τής ’Εκκλησίας, δπως οί Χρυ
σόστομος καί Βασίλειος, μεγάλοι αύτο- 
κρατορες, δπως ό Μ. Κωνσταντίνος, οφεί
λουν τήν άνάδειξή τους καί τήν προβολή 
τους κατ’ εξοχήν στις μητέρες τους.’Αλλά 
και άλλοι "Αγιοι στήν ’Εκκλησία καί 
Μεγάλοι στήν ιστορία, μάρτυρες καί ήρωες, 
καθώς καί ένα μεγάλο πλήθος άπό 
άπλονς πιστούς τής ’Εκκλησίας μας είναι 
καρπός ορθής καί επίπονης θρησκευτικής 
διαπαιδαγωγήσεως, στοργής καί ενδια
φέροντος, καθώς καί θετικής σνμπαρα- 
στάσεως τής μητέρας τους ή κάποιας 
άλλης γυναικείας μορφής.

Οί μεγάλες μορφές τών Μυροφόρων 
γυναικών καί τής χορείας τών άλλων 
ήρωΐδων χριστιανών γυναικών, μέ επικε
φαλής πάντα τήν Παναγιά Παρθένα, γα- 
λουχοΰν. καί εμπνέουν τις γυναίκες καί 
κατ’ εξοχήν τις μητέρες, ώστε καί αυτές 
νά γαλουχήσουν καί νά έμπνεύσουν μέ τή 
σειρά τους τά ίδια τους τά σπάλχνα 
δηλ. τά παιδιά τους καί νά τά άναδείξουν 
άξια τού ονόματος τού Χριστού, τό όποιο 
φέρουν.

Ό  ρόλος τής γυναίκας στήν 
Κ οινωνία.

Ά π ό  τή διακήρυξη τής Ισότητας τής 
γυναίκας πρός τόν άνδρα, μέ τήν προβο
λή τής Παναγίας, δχι μόνον άναγνωρί- 
στηκαν οί^ υπηρεσίες τής γυναίκας στήν 
κοινωνία, δπου δρά, κοπιάζει καί προσφέ
ρει τό παν, άλλά καί προβλήθηκε άπό 
οΛα σχεδόν τά έθνη σά βασ.ίλισσα τής 
οικογένειας καί κατανοήθηκε επί πλέον ή 
αξία της σά συνδημιουργοϋ τού Θεού 
στο έργο τής διαιωνίαεως τού άνθρωπί- 
νου γένους. Σάν τέτοια κρίνεται τόσο 
άπαραίτητη, ειδικότερα γιά τήν οικο
γένεια καί γενικότερα γιά τήν κοινω
νία, δσο ή Παναγία γιά τήν ’Εκκλησία.
”Οπως δηλ. ή Παναγία Θεοτόκος προβάλ
λεται ώς ή «Ζωοδόχος Πηγή» στον Χρι
στιανισμό, έτσι καί ή γυναίκα —μητέρα 
προβάλλεται ώς ή «πηγή» κάθε άνθρώ- 
πινης ύπαρξης καί ώς ό πυρήνας τής 
οικογένειας, γιατί αυτή οφείλει νά άνα- 
δειχθει σέ πρώτη καί σπουδαιότερη 
παιδαγωγό καί διδασκάλ.ισσα τών παι

διών της. Γιά τή θυγατέρα ιδιαίτερα ή 
μητέρα επιβάλλεται ν’ άποβή πρότυπο 
ίδιας γυναικείας ζωής.

Κάθε μητέρα πρέπει νά λάβει ύπ’ δψη 
της, πώς τό παιδί είναι άρρηκτα συν- 
δεδεμένο μαζί της, διότι στά σπλάχνα 
της διαμορφώνεται σέ ζωντανή ύπαρξη 
καί στή συνέχεια τρέφεται άπό αυτήν, 
μεγαλώνει στήν αγκαλιά της, κοιμάται 
δίπλα της καί κάτω άπό τή δική της προ
στασία νοιώθει άσφάλεια καί σιγουριά. 
Τό μεγάλωμα τού παιδιού μάλιστα καί ή 
διαμόρφωση τού χαρακτήρα του είναι 
συννφασμένα μέ τήν πνευματική της 
υπόσταση, τις ένέργειές της καί τις δρα- 
στηριότητές της. Τήν αλήθεια αυτή επι
μαρτυρεί ή στέρηση τής μητρικής θαλ
πωρής, πού έχει βαρύτατες συνέπειες 
στον ψυχολογικό κόσμο τού παιδιού.

’Από τόν επιτυχή ρόλο τής γυναίκας 
σά μητέρας δχι μόνο τό παιδί ώφελείται, 
άλλ’ έξαρτάται καί ή επιτυχία τού σχο
λείου, ή*επιμόρφωση τού λαού καί ή δια
παιδαγώγηση γενικά τών νέων καί πρός 
παντός τών νεανίδων. "Ολα αύτά, εκτι
μώντας οί δημόσιες ύπηρεσίες, επιτρέ
πουν στις μητέρες νά προσέρχονται αρ
γότερα καί νά αποχωρούν ενωρίτερα άπό 
τις ύπηρεσίες τους, οσάκις θηλάζουν τά 
βρέφη τους, καί χορηγούν σ ’ αύτές σχε
τική άδεια προ καί μετά τόν τοκετό, 
διότι βοηθούνται κατ’ αυτόν τόν τρόπο οί 
μέν μητέρες στά πρώτα κυρίως βήματα 
τής μητρότητάς τους, άλλά καί στά επό
μενα βήματα, τά δέ τέκνα στο πρώτο άντί- 
κρυσμα τού ήλιακού φωτός, άλλά καί σ' 
δλη τήν έν συνεχεία ανάπτυξή τους. 
Δίκαια, λοιπόν, ορίστηκε ή πρώτη Κυρια
κή τού μηνάς Μαΐου κάθε έτους σάν ή μέ
ρα παγκόσμιας γιορτής τής μητέρας, άλλά 
καί δίκαια θεωρήθηκε τό παρελθόν έτος 
σάν έτος τής γυναίκας, άν καί τό βάρος 
κατά τις διάφορες εκδηλώσεις ρίχθηκε 
στήν κακώς νοούμενη εξασφάλιση ισό
τητας μεταξύ τών δύο φύλων.

’Ασυνέπειες μητέρων, άδιαφορία καί 
κακές έξεις δέν πρέπει νά μεταφυ
τεύονται στις κοπέλλες τής εποχής μας. 
Γι’ αυτό οί κοπέλλες πρό τής εισό
δου των στο γάμο, πρέπει νά προσβλέ- 
ψουν στή Θεοτόκο, θεωρώντας την σά 
πρότυπο αγνότητας καί τελειότητας με
ταξύ τών νεανίδων, σάν εγκαλλώπισμα 
μεταξύ τών παρθένων καί σάν πρότυπο 
μητέρας, δπως άκριβώς εξυμνείται καί 
στον ’Ακάθιστο "Υμνο. Πρέπει άκόμα νά 
ένστερνισθούν τις πράξεις ήρωΐδων μη
τέρων, νά κατανοήσουν τό μέγεθος καί τήν 
άξια τής μητρότητας, νά έμβαθύνονν στήν 
αποστολή τής γυναίκας καί νά καλ
λιεργήσουν τά ιδανικά της σά μη
τέρας, γιά νά επιτύχουν τόν προο
ρισμό τους καί πρό παντός νά άλλά- 
ξοιν τόν ροϋν τής κοινωνίας, πού κατευθύ- 
νεται όμολογουμένως πρός τόν δλεθρο 
καί τήν καταστροφή. Τά ίδια παιδιά απαι
τούν οί μητέρες νά είναι έμπειρες καί 
πεπαιδευμένες, γιατί τά διάφορα ρεύμα
τα, πού καθημερινά τά περισφίγγουν, 
άλλοιώνουν μέχρι καταστροφής τόν χα
ρακτήρα τους.

Πράγματι άπό τήν μητέρα έξαρτάται, 
άν θά έχουμε άντάξιες καί ένάρετες κο
πέλλες, έτοιμες ν’ άναλάβουν τή σκυτά
λη τής μητέρας, άλ.λ.ά καί καλ.ούς καί προ
κομμένους ιέους, έτοιμους ν’ άναόειχθοϋν 
ιδανικοί πατέρες. Ή  άπουσία τής μητέ
ρας άπό τό σπίτι καί τήν οικογένεια ΰπο- 
βοηθεϊ τήν άποσύνθεσή της, κα/Μεργεί 
τήν κοινωνική έξαθλίωση, οδηγεί στήν

έξαχρείωαη τών ήθών, έπιφέρει καί αυ
τόν άκόμα τόν οικονομικό μαρασμό καί 
ενισχύει τήν θρησκευτική άδιαφορία, γι 
αυτό είναι άνάγκη οί νεαρές κοπέλλες νά 
διατηρούν τήν άγνότητά τους μέ τή γενι
κότερη έννοια τής λέξεως, άλ.λ.ά καί/μέ τή 
στενότερη καί κατ’ αυτήν άκόμα τή μνη
στεία τους, καί νά γαλουχούνται έτσι, 
ώστε νά προετοιμάζονται κατάλληλα γιά 
τό μελλοντικό τους μητρικό καί παιδαγω
γικό ρόλο μέσα στήν κοινωνία.

Ετσι ή Παναγία Παρθένα, άν γιά τις 
παρθένες γενικά είναι σέμνωμα καί ά- 
γλάΐσμα, είναι έν ταυτώ καί άριστα υπό
δειγμα σεμνής, αυστηρής, σώφρονης καί 
αγνής μνηστείας. Σήμερα στήν έποχή τού 
πανσεουαλισμού, τά περί αγνότητας καί 
παρθενίας θεωρούνται βέβαια ξεπερασμέ
να καί υποτιμητικά γ ι’ αυτές πού τά τη
ρούν, άλλά καί στήν έποχή μας διατηρούν 
ολάκερη τήν άξια τους, ή δέ παραθεώρη- 
σή τους αποτελεί σαφώς ένδειξη πλημμε
λούς τηρήσεως τών θεμελιωδών χριστια
νικών αρετών, καθώς καί ένδειξη σή
ψεως τής κοινωνίας μας.

Είναι πολύ λυπηρή καί φοβερή ή δια
πίστωση, πώς, άφ’ δτου ή γυναίκα έ
χασε τόν προσανατολισμό της, έπαυσε 
ή διαπαιδαγώγηση τών τέκνων νά άπο- 
τελεϊ καθαρά υπόθεση τών γονέων, τού 
σχολείου καί τής ’Εκκλησίας άκόμα, για
τί ή έπίδρασή τους έχει μειωθεί στο έλά- 
χιστο. Τόν πρώτο λόγο δυστυχώς στήν 
διαπαιδαγώγηση τών τέκνων έχει ουσια
στικά σήμερα τό πεζοδρόμιο. Τούτο πά
λι έχει σά συνέπεια, δπως είναι φυσι
κό, τήν κατακόρυφη πτώση τής κοινωνίας.

Δυστυχώς κάθε γυναίκα, πού φέρει 
στον κόσμο καί άπό ένα ή περισσότερα 
παιδιά, δέν είναι καί μιά καλή μητέρα. 
Τούτο δέ, διότι δέν βρίσκει άπήχηση 
σ’ αυτήν ή μορφή τής Ύπεραγίας Θεοτό
κου, τής μοναδικής στον κόσμο γυναί
κας, τής Μεσίτριας δλου τού κόσμου, τής 
Μητέρας τού Θεού. Άκόμα δέ, διότι δέ 
φθάνει τό βλέμμα κάθε μητέρας μέχρι τή 
θαυμαστή άκολουθία τού ’Ιησού, δπερ 
άρκετές γυναίκες Τόν διακονοϋν μέ ζήλο 
καί αυταπάρνηση, θρηνούν γιά τά φρι- 
κτά Του Πάθη καί τό Σταυρικό Του 
θάνατο καί προσφέρουν μέ κίνδυνο τής 
ζωής τους τις κεκανονισμένες τιμές στο 
Νεκρό Σωτήρα τού κόσμου ή, διότι δέν 
ξεφυλλίζουν τις σελίδες τής ιστορίας, γιά 
νά δοϋν, πώς διακοσμούνται μέ ηρωικές 
πράξεις γυναικών καί μητέρων ή, διότι 
άγνοοϋν τήν ύπαρξη πλήθους άγιων γυ 
ναικών καί μαρτύρων, ή, διότι άρνοϋνται 
νά έχουν πρότυπα μητέρων, πού κατανά
λωσαν τή ζωή τους στήν άνατροφή τών 
παιδιών τους ή, διότι δέν έμπνέονται άπό 
τις σχετικές ευαγγελικές έπιταγές καί 
δέν άντλοϋν άπό έκεί τή δύναμη ή, διότι 
δέν οπλίζονται μέ τά άθάνατα ήθικοκοι- 
νικά ιδανικά, πού είναι γνώρισμα όλων 
σχεδόν τών θρησκειών τού κόσμου ή, 
διότι μυωπάζουν έμπρός στο κατρακύ- 
λισμα τού κοινωνικού οικοδομήματος 
καί δέν φλέγονται άπό τή έπιθυμία έπα- 
νοικοδομήσεώς του.

Επομένως σήμερα περισσότερο άπό 
κάθε άλλη έποχή προβάλλ.εται ή άνάγκη 
της άγωγής τών τέκνων άπό τήν ίδια τή 
μητέρα. Συμπλήρωμα βεβαίως τής μη
τέρας στο έργο τής διαπαιδαγωγήσεως 
τών τέκνων οφείλει νά είναι δ πατέρας, 
πού θεωρείται συνυπεύθυνος καί άρα άπό- 
λυτα άπαραίτητος στο έργο τής άγωγής 
τών παιδιών.
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Ή  σχέση των πιστών μέ την 
'Υπεραγία Θεοτόκο.

Ή  Ύπεραγία Θεοτόκος είναι τό πρό
σωπο, πού, μετά τό πρόσωπο τον Χρι
στού, τιμαται περισσότερο από κάθε άλ
λη ιερή προσωπικότητα. Δέν την τιμούν 
δε μόνον οί ’Ορθόδοξοι, αλλά και ο’ι 
πιστο'ι των άλλων χριστιανικών δογμά
των, ιδία δέ οί Καθολικοί, οί όποιοι μά
λιστα προσδίδουν σωτηριολογική χροιά 
στις διάφορες εορτές, που άγονται προς 
τιμήν της. Οί Καθολικοί έχουν ακόμα 
δημιουργήσει άνάμεσα στους επί μέρους 
κλάδους τής Θεολογικής επιστήμης καί 
ένα ιδιαίτερο κλάδο, ό όποιος καταγί
νεται αποκλειστικά μέ τό πρόσωπο τής 
Παναγίας. Πρόκειται γιά τον κλάδο τής 
Μ α ρ ι ο λ ο γ  ί α  ς, δπως συνήθως ονο
μάζεται.

Στην ’Ορθοδοξία δεν κατέχει βέβαια 
τό πρόσωπο τής Θεοτόκον Μαρίας ’ιδιαί
τερο επιστημονικό κλάδο, άλλά κατέχει 
ξεχωριστή θέση σε κάθε πιστό. Τήν Ύ π ε 
ραγία Θεοτόκο τιμά ολόκληρο τό θεοσε
βές καί χριστεπώνυμο πλήρωμα τής ’Ορ
θοδόξου κατ’ εξοχήν 'Ελληνικής ’Εκ
κλησίας καί: a )  τήν θεωρεί ώς «των 
πιστών (τό) αναμφίβολον καύχημα» καί 
τή γέφυρα τή «μετάγουσα τους εκ γής 
προς ουρανόν», ώς «όλκάδα των 0ε- 
λόντων σωθήναι» καί «λιμένα τών τού 
βίου πλωτήρων», ώς «θερμόν ίλαστή- 
ριον» καί «καύχημα σεβάσμιον ιερέων 
ευλαβών», β ') τήν χαρακτηρίζει ά)ζ 
«γεωργόν γεωργούσαν φιλάνθρωπον» καί 
«φυτουργόν τής ζωής ημών φύουσαν», 
ώς «τό άνθος τής αφθαρσίας» καί «τό 
στέφος τής εγκράτειας», ώς «δένδρον 
άγλαόκαρπον, εξ o f τρέφονται πολλοί» 
καί «ξύλον εύσκιόφυλλον, ύφ’ o f σκέ- 
πονται πολλοί», ώς «στήλην τής παρ
θενίας» καί «πύλην τής σωτηρίας», ώς 
«άκτίνα νοητού Ή λιου» καί «βολίδα τού 
άδυτου φέγγους», ώς «κιβωτόν χρυσω- 
θεϊσαν τώ Πνεύματι» καί «θησαυρόν τής 
ζωής άδαπάνητον», γ ') τήν δέχεται ώς 
«τής απάτης τήν πλάνην πατήσασαν» 
καί «τών ειδώλων τον δόλον έλέγξασαν», 
ώς «σοφίας Θεού δοχείον» καί «Χριστού 
βίβλον έμψυχον», καί δ') τέλος, τήν 
προβάλλει ώς «ισχύν καί οχύρωμα αν
θρώπων» καί τών «αοράτων εχθρών άμυν- 
τήριον», ώς «φυλακτήριον πάντων» καί 
«ιερόν καταφυγών», ώς «στερρόν τής 
πίατεως έρεισμα» καί «λαμπρόν τής 
χάριτος γνώρισμα», ώς «κλείδα τής Χρι
στού βασιλείας» καί «ελπίδα αγαθών αιω
νίων».

' Απλή επιβεβαίωση όλων αυτών αποτε
λούν οί συνεχείς ενασχολήσεις ευυπο
λήπτων ατόμων μέ τό πρόσωπο τής Ύ πε-  
ραγίας Θεοτόκου, οί καθημερινές άνα- 
φωνήσεις καί οί διάφορες εκφράσεις τών 
πιστών σέ έκτακτες στιγμές, φόβον, λύ
πης καί χαράς, οί ευχές ή καί οί κατάρες 
ακόμα σέ ανάλογες καταστάσεις τών 
πιστών, οί βλασφημίες άκόμα, οί εκδη
λώσεις τού λαού σέ εορτές τής Παναγίας, 
οι αμέτρητοι ναοί καί τά μοναστήρια, πού 
φέρουν τό άνομα της καί ή έν γένει καθη
μερινή σχέση τών πιστών μέ τήν Πανα
γία —Μητέρα τού Θεού.

’Αναλυτικότερα: a )  Κατά τις ιερές 
ακολουθίες τών «X  α ι ρ ε τ ι σ μ ώ ν »  
καί τον «’Α  κ α θ ί  σ τ  ο υ "Υ μ ν ο  υ», 
άλλ’ καί καθ’ ολη τή διάρκεια τού έτους, 
όσάκις άγεται έορτή τής Θεοτόκον, εκφω
νούνται λόγοι, γίνονται κηρύγματα προς

εξύμνηση τής μοναδικής αυτής γυναικείας 
προσωπικότητας, αν καί κατά καιρούς 
δίδονται διαλέξεις μέ αντικείμενο τήν 
Παναγιά Παρθένα. ’Ιδιαίτερα πολλές καί 
άξιόλογες διαλέξεις δόθηκαν τό 1973 
κατά τή συμπλήρωση εκατόν πενήντα 
χρόνων από τής ενρέσεως τής θανματονρ- 
γικής εικόνας τής Μεγαλόχαρης Τήνου, 
οπότε καί έκδόθηκε τιμητικός τόμος. Πόσο 
άλλα εξ άλλου βιβλία, συγράμματα δο
κίμων συγγραφέων, αριστουργήματα ποιη
τών καί λογοτεχνών, μελέτες, άρθρα καί 
δ,τι άλλο δεν γράφτηκε μέ θέμα τή Μη
τέρα τού Θεού! Πόσοι άκόμα ζωγράφοι 
από τούς μεγαλύτερους τού κόσμον δέν 
έμπνεύστ ηκαν από τή μοναδική αυτή 
προσωπικότητα! Πόσοι γλύπτες, Κα
θολικοί βέβαια αυτοί, δέν άπέδωσαν τή 
θεία μορφή της! Πράγματι, ζωγράφοι 
καί γλύπτες προκάλεσαν τό θαυμασμό ό
λων καί συνετέλεσαν μέ τά άριστουργή- 
ματά τους στήν προαγωγή τής χριστια
νικής ζωγραφικής καί γλυπτικής τέχνης.

β ')  Σέ στιγμές αιφνίδιου κινδύνου δέν 
κάνουμε τίποτε άλλο, παρά νά αναφωνού
με, πολλές φορές μάλιστα καί ασυναίσθη
τα, μία από τις εκφράσεις Θεέ μου —■ 
Χριστέ μου—Παναγία μου, καί ιδιαίτερα 
τή τρίτη αυτή έκφραση. Σέ περιπτώ
σεις φόβου ή λύπης επικαλούμαστε 
πάλι τό άνομα τής ' Υπεραγίας Θεοτόκου 
λέγοντας τά : Παναγία μου, βοήθησέ με, 
λυπήσου με, προστάτεψέ με καί γλύτωσε 
με άπό τή συμφορά αυτή. ’Αλλά καί σέ 
περιπτώσεις χαράς δέν παύουν τά χείλη 
μας νά προφέρουν τό όνομά της. Στις 
περιπτώσεις χαράς εκφράσεις δπως: Πα
ναγία μου, πώς μέ βοήθησες καί γλύτωσα 
άπό τό φοβερό αυτό κακό, ή σ’ ευχαρι
στώ που γλύτωσες τό παιδί μου, ή πώς 
μέ φώτισες καί δέν έπραξα αυτό, πού, 
αν τό έπραττα, θά ήταν άσφαλώς ή κατα
στροφή μου, άποτελοϋν ένα είδος ευχα
ριστίας καί δοξολογίας προς τήν Ύπερα
γία Θεοτόκο.

γ ')  Πολλούς συνοδεύουν ευχές προ
σφιλών ή φιλικών προσώπων, πού σχε
τίζονται καί αυτές μέ τό άνομα τής Πα
ναγίας, πού δίνουν συνήθως οί γονείς καί 
οί γέροντες ατά παιδιά, δέν εκφράζουν 
παρά τήν εμπιστοσύνην τού πιστού στή 
«Δέσποινα τού κόσμου», τήν ελπίδα καί 
προστασία τών πιστών».

δ’)  Έ κτος δμως άπό άλα αυτά καί 
βλασφημίες καί κατάρες σχετίζονται μέ 
τό άνομα τήςΎπεραγίας Θεοτόκου. Πόσοι 
διεστραμμένοι πνευματικά άνθρωποι δέν 
προφέρουν ατά χείλη τους τό όνομά της, 
ύβρίζοντάς το καί άτιμάζοντάς το; Α υ
τοί, πρέπει άδίστακτα κανείς νά πει, 
πώς σπρώχνουν τή δεινοπαθοϋσα κοινω
νία δχι μόνον ένα, άλλά πολλά όμοϋ βή
ματα προς τό γκρεμό καί τήν κατάστρο- 
φή. Ή  βλασφημία κατά τής Θεοτόκου 
ισοδυναμεϊ μέ προσβολή καί ϋβρη κατά 
τού Θεού καί τών θείων γενικότερα. Ή  
βλασφημία είναι βαρύτατο αμάρτημα, γ ι’ 
αυτό καταδικάζεται καί τιμωρείται άπό 
δλα τά θρησκεύματα. Στήν Παλαιά Δια
θήκη π.χ. διαβάζουμε: «Θεούς ού κακο
λογήσεις καί άρχοντα τού λαού σου ού 
κακώς έρείς» (Έ ξοδ. κβ' 28). Γενικά ή 
βλασφημία είναι αμαρτία καί φανερώνει 
τον κακής ποιότητας εσωτερικό κόσμο 
τού βλασφημοϋντα. Κάθε αμαρτωλός άν
θρωπος δέν δεικνύει άσέβεια μόνον προς 
τό Θεό, άλλ’ εκδηλώνει ταυτόχρονα φα
νερά καί τήν έμφωλεύουσα σ’ αυτόν διά
θεση γιά βλασφημία. Στο Θεό αρμόζει 
μόνον ό αίνος καί ή δοξολογία καί δχι 
ή βλασφημία, πού είναι άντίθετη αυτών.

Είναι γνωστό βέβαια, πώς δέν συγχω- 
ρεϊται ή κατά τού Ά γιου  Πνεύματος βλασ
φημία (Ματθ. ιβ’ 31 καί εξής), άλλά καί 
ή κατά τής '  Υπεραγίας Θεοτόκου βλασφη
μία επισύρει βαρύτατες ποινές, γιατί ή 
Θεοτόκος άναδείχθηκε « Ά για  Ά γιω ν  
μείζων», κατέστη τό δργανο καί τό μέσο, 
διά τού όποιου «έλύθη παράβασις» καί 
«ήνοίχθη Παράδεισος», ένωσε κατά τέ
τοιο τρόπο ουρανό καί γή, ώστε «τά 
ουράνια συναγάλλεται τή γή» καί_ «τά 
επίγεια συγχορεύει ούρανοϊς», καί χρη
μάτισε τέλος ή ουράνιος κλΐμαξ, «δι ής 
κατέβη ό Θεός» καί ή γέφυρα, ή «μετ ά
γουσα τούς εκ γής πρός ουρανόν», έγινε 
δηλ. ή σκάλα γιά νά κατέβη δ Θεός στή γή  
καί ν’ άνέβη παράλληλα ό άνθρωπος μέ
χρι τό πλατύσκαλο τής πύλης τού Θεού.

Είναι ευνόητο, πώς μέσα ατούς ιερούς 
ναούς, καί ιδιαίτερα κατά τις ώρες τών 
ιερών άκολουθιών, δέν επιτρέπεται νά 
υπάρχουν άνάμεσα ατούς πιστούς πρό
σωπα, πού βλασφημοϋν τό πανάγιο άνο
μα τής Θεοτόκου. "Αν παρ’ ελπίδα 
υπάρχουν τέτοια πρόσωπα, στο εξής, 
έφ’ δσον εξακολουθούν νά βλασφημοϋν, 
νά άποφεύγουν νά έγγίζουν τούς ιερούς 
αυτούς χώρους γιά νά . . . τιμούν δήθεν 
τήν Παναγία, γιατί τότε αμαρτάνουν 
διπλά, βλασφημοϋν καί εμπαίζουν τά 
θεία.

«Τη Ύπερμάχω Στρατηγω».

Τό φαινόμενο τής έπικλήσεως τού 
δνόματος τής Υπεραγίας Θεοτόκου δέν 
παρατηρείται μόνο σέ μεμονωμένα άτομα, 
άλλά καί στο ’Έθνος ολόκληρο καί κατ’ 
εξοχήν σ’ αυτό, γιατί γιά τούς "Ελληνες 
ιδιαίτερα τό πρόσωπο τής Υπεραγίας 
Θεοτόκου καί άειπαρθένου Μαρίας είναι 
άρρηκτα αυνδεδεμένο μέ τήν ’Ορθοδο
ξία, άλλά καί μέ αυτήν τήν ύπόσταση τού 
Ελληνικού "Εθνους, σάν τού νέου πε
ριουσίου Λαού τού Θεού.

Πράγματι, στις δύσκολες στιγμές ό 
λαός μας άναφωνοϋσε άπό τά βάθη 
τής καρδιάς του τό «βοήθα Παναγιά μου». 
Τήν ανταπόκριση δέ τής Υπεραγίας 
Θεοτόκου στή βοήθεια τού "Εθνους μας 
εκφράζει ή προσωνυμία της «Υ πέρ  μάγος 
Στρατηγός», έκφραση πού εμφανίζει τήν 
Ύπεραγία Θεοτόκο σά συμπολεμιστή 
καί μάλιστα σάν άρχηγό τών πολεμιστών 
μας, άλλά καί σάν όδήγό καί φύλακα τών 
ενδόξων πεπρωμένων τής ελληνικής φυ
λής (Παναγία ή ’Οδηγήτρια).

Ύ πό τήν έννοια τής «Ύπερμάχου 
Στρατηγού» ή Παναγία έθεωρεϊτο κατ’ 
εξοχήν ή προστάτιδα τής Κωνσταντι
νουπόλεως, τήν όποια έσωσε πολλές φο
ρές άπό μύρια δεινά. Ή  άκολουθία τού 
Κανόνος τού Ακαθίστου "Υμνου, πού 
είναι ένα άσύγκριτο φιλολογικό μνημείο 
καί κατέστη ένωρίτατα λαοφιλέστατο, 
δέν αποτελεί παρά εξύμνηση τής Ύ π ε-  
ραγίας Θεοτόκου γιά τήν άδιαμφισβή- 
τητη συμβολή της στή διάσωση τής Πό- 
λεως επί αυτοκράτορος Ηρακλείου καί 
Πατριάρχου Σέργιου τό 626 μ.Χ . "Εκ
τατέ, α’ άλες τις δύσκολες στιγμές τού 
Βυζαντίου καί τού "Εθνους μας γενικό
τερα ή Παναγιά Παρθένα έδινε τό παρόν 
καί χάριζε τή νίκη, έκτος βέβαια καί είχε 
μειωθεί ή πίστη στο Θεό καί κατ’ άκο- 
λουθίαν είχε κλονισθεϊ ή εμπιστοσύνη 
στή βοήθεια τής «Ύπερμάχου Στρατη
γού».

548



’Αλλά καί μετά τη πτώση οί "Ελληνες 
σ’ αυτήν στήριξαν τις ελπίδες τους. Κα
τά τη διάρκεια τής επάρατης δονλείας σ’ 
αυτήν προσέβλεπαν και επρέσβεναν συ
νεχώς ύπέρ τής ελευθερίας τοϋ υπόδου
λον γένους. Στον αγώνα τοϋ 1821 σ’ 
αυτήν προσέφυγαν και από αυτήν πήραν 
θάρρος. Πράγματι δε ή Ύπέρμαχος Στρα
τηγός ήταν καί πάλι παρούσα καί άνέ- 
δειξε νικηφόρα τή σπάθα καί το καριο
φίλι τοϋ "Ελληνα αγωνιστή.

Τό Ιδιο παρατηρήθηκε καί κατά τό 
έπος τοϋ 1940. Είναι γνωστός σε όλους 
δ συσχετισμός τής καταβυθίσεως τής 
« Ε Λ Λ Η Σ »  με τήν Ύπεραγία Θεοτό
κο. Χαρακτηριστικό είναι, πώς, πολλοί 
έπιζώντες πολεμιστές τοϋ ’40, ομολο
γούν άδίστακτα καί άπερίφραστα, ότι 
έβλεπαν τήν Παναγία νά συμπολεμά μαζί 
τους καί ότι ούτε γιά ένα λεπτό δεν έπαυ
σαν νά τήν αισθάνονται στο πλευρό τους.

’Αλλά καί σήμερα, πού τό 'Έθνος μας 
διέρχεται τις κρισιμότερες στιγμές τής 
μακραίωνης ιστορίας του, τά βλέμματα 
όλων σχεδόν τών Ελλήνων είναι στραμ
μένα προς τήν Ύπεραγία Θεοτόκο, τήν 
Ύπέρμαχο Στρατηγό, τήν όποια ικε
τεύουν νά βοηθήσει καί πάλι τό Έθνος μας 
καί νά τό προφυλάξει από περαιτέρω δει
νά, τών όποιων τό μέγεθος αυτή τή φορά 
θά είναι απροσδιόριστης καταστροφής.

Σάν "Ελληνες όμως είμαστε απόλυτα 
πεπεισμένοι, καί πρέπει νά τό δια
κηρύξουμε δυνατά καί δημοσία, ώστε 
ή έλληνική φωνή ν’ άκουστει σ ’ ολόκλη
ρο τον κόσμο, πώς ή «Ύπέρμαχος 
Στρατηγός» δέ θά επιτρέψει ν’ άτιμα- 
σθεί άπό βάρβαρους καί αλλόθρησκους 
επιδρομείς δ νέος περιούσιος Λαός τοϋ 
Θεοϋ. Ό  Θεός καί ή Παναγία είναι άπο- 
φασισμένοι νά προστατεύσουν τό γένος 
τών Ελλήνων, αρκεί οί "Ελληνες νά στη
ρίξουμε τις ελπίδες μας στήν παντοδυ
ναμία τοϋ Θεοϋ καί νά χρησιμοποιήσου
με τήν Παναγία ώς τών «αοράτων εχ
θρών άμυντ ήριον»’ γιατί περιφρόνηση 
τοϋ Θεοϋ καί υποτίμηση τής βοήθειας τής 
Γ Υπέρ αγίας Θεοτόκου θά επισύρει τήν 
οργή τοϋ Θεοϋ καί θά προκαλέσει τήν 
άδιάφορία τής Ύπερμάχου Στρατηγού.

Οί σελίδες τής ιστορίας μας, πού άνα- 
φέρονται στή συμβολή τής Παναγίας στη 
διάσωση τοϋ ’Έθνους μας, πρέπει νά με
λετηθούν μέ προσοχή καί νά έμβάλουν 
σέ σκέωις κάθε ”Ελληνα, ώστε, σά μέ
λος τής ’Εκκλησίας καί τής κοινωνίας, 
νά ρυθμίσει τις σχέσεις του καλύτερα μέ 
τήν Παναγία, αν βέβαια επιθυμεί νά δει 
τή νεολαία νά προοδεύει, τήν κοινωνία νά 
άνέρχεται πνευματικά καί τό Ελληνικό 
*Εθνος νά μεγαλουργεί. Κατ’ αυτό τον 
τρόπο θά σνμβάλει αποφασιστικά στήν 
άνάσχεση τής όλονέν προς τό χειρότερο 
οδηγούμενης σύγχρονης κοινωνίας.

Νά, λοπόν, πώς μπορούμε νά βοηθήσου
με τό ’Έθνος μας, ήτοι μέ τό νά καλ- 
λιτερεύσουμε τις σχέσεις μας μέ τήν Ε κ 
κλησία, μέ τό νά άγαπήσουμε τήν ’ Ορθο
δοξία μας, μέ τό νάσεβαστοϋμε τά ιερά καί 
όσια, μέ τό νά στηρίξουμε τις ελπίδες 
μας στήν Ύπέρμαχο Στρατηγό καί μέ τό 
νά άγωνιστοϋμε γιά τό γενικότερο συμ
φέρον τής κοινωνίας, παίρνοντας ταυ
τόχρονα διαζύγιο άπό τήν παρανομία, 
τήν αδικία, τήν άμαρτία καί άπ’ δ,τι 
σχετίζεται μ ’ αυτήν, καί τότε ό Θεός καί 
ή Ύπεραγία Θεοτόκος θά μάς σώσουν 
πράγματι.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑ TOT Προέδρου τής Δη

μοκρατίας κ. Κων]νου Τσάτσου, όρκί- 
στηκαν στίς 19 ’Ιουλίου οί 130 Νέοι ’Αν
θυπομοίραρχοι τοϋ Σώματος.

Στην τελετή της ορκωμοσίας, πού έγινε 
στο προαύλιο της Σχολής ’Αξιωματικών 
Χωροφυλακής, έκτος από τόν Πρόεδρο 
τής Δημοκρατίας, παρέστησαν ακόμη, ό 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς 
κ. Καλλίνικος ώς έκπρόσωπος τοϋ Μα- 
καριωτάτου ’Αρχιεπισκόπου ’Αθηνών, οί 
'Υπουργοί, Δημοσίας Τάξεως κ. Άν. 
Μπάλκος, ’Εθνικής Παιδείας καί Θρη
σκευμάτων κ. Ί .  Βαρβιτσώτης, καί ’Εσω
τερικών κ. Χριστ. Στράτος, ό 'Υφυπουρ
γός ’Εξωτερικών κ. Άνδρέας Άνδριανό- 
πουλος, οί Α'. καί Β'. ’Αντιπρόεδροι τής 
Βουλής κ. κ. Λέων. Μπουρνιας καί ’Ισαάκ 
Λαυρεντίδης, οί ’Αρχηγοί, Ε.ΔΗ.Κ. κ. 
Ί .  Ζίγδης καί ΚΟ.ΔΗ.ΣΟ. κ. Ί .  Πεσμα- 
τζόγλου, πολλοί Βουλευτές, ό Εισαγγελέας 
τοϋ Άρείου Πάγου κ. Κων]νος Φαφούτης, 
’Ανώτατοι Δικαστικοί, οί Γενικοί Γραμ
ματείς, 'Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως 
κ. Κων. Σαψάλης καί Δικαιοσύνης κ. Χρ. 
Δέδες, ό Νομάρχης ’Ανατολικής ’Αττικής 
κ. Νικ. Κωβαϊος, ό ’Αρχηγός τοϋ Γενικού 
’Επιτελείου ’Εθνικής Άμύνης Στρατηγός 
κ. Ί .  Ντάβος, οί ’Αρχηγοί, Γ.Ε.Σ. ’Αντι
στράτηγος κ. Ά γ . Γκράτσιος καί ’Αερο
πορίας Άντιπτέραρχος κ. Δημ. Παπα- 
γεωργίου, ό Α'. Ύπαρχηγός τοϋ Γ.Ε.Σ. 
Άντ]γος κ. Κίμων Βιμπλής, ό Διοικητής 
τής Σχολής ’Εθνικής Άμύνης Άντ]γος 
κ. Κων. Κατσιμίχας, ό Προϊστάμενος τοϋ 
Συντονιστικού ’Επιτελείου τοϋ Υ.Δ.Τ. 
Άντ]γος κ. Γ. Βάμβας, ό Διευθυντής τής 
Π.Σ.Ε.Α. Ά ντ]γος κ. Σωτ. Γκίκας, ό 
’Αρχηγός τής ΥΠ.Ε.Α. Άντ]γος κ. Κων. 
Κρητικός, οί ’Αρχηγοί, Χωροφυλακής 
Άντ]γος κ. Μιλτ. Άργιάννης, Αστυνο
μίας Πόλεων κ. Κων. Λεμονής, Λιμενι
κού ’Αντιναύαρχος κ. "Αλκής Σκιαδάς 
καί Πυροσβεστικού Σώματος κ. Παν.

Ποτουρίδης, έν αποστρατεία ’Ανώτατοι 
’Αξιωματικοί, 'Υπαρχηγοί κλάδων τών 
’Ενόπλων Δυνάμεων καί Σωμάτων ’Α
σφαλείας, άλλοι ’Ανώτατοι ’Αξιωματικοί, 
άντιπροσωπεΐες ’Αξιωματικών καί μαθη
τών τών παραγωγικών Σχολών τών ’Ενό
πλων Δυνάμεων καί Σωμάτων ’Ασφα
λείας, ό Γενικός Διευθυντής ’Αγροφυλακής 
κ. Κων. Γκαζέτας, προσωπικότητες τού 
πνευματικού κόσμου τής χώρας, Δήμαρχοι 
καί έκπρόσωποι Δημοτικών καί Κοινοτι
κών ’Αρχών τής Αττικής, Πρόεδροι καί 
έκπρόσωποι Νομικών Προσώπων, ’Οργα
νισμών, Ενώσεων, Σωματείων, Συνδέ
σμων καί Συλλόγων, Καθηγητές τών Σχο
λών Χωροφυλακής, συγγενείς τών Νέων 
’Ανθυπομοιράρχων καί πλήθος άλλων προσ
κεκλημένων.

Μετά τήν άφιξή του στό χώρο τής 
τελετής ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας κ. 
Κων]νος Τσάτσος, έπιθεώρησε τά παρα- 
τεταγμένα Τμήματα καί άκολούθως ό 
’Αρχηγός τών νεοεξελθόντων ’Αξιωματι
κών, παρέδωσε τήν Πολεμική Σημαία τής 
Σχολής στόν ’Αρχηγό τών Δοκίμων ’Αν
θυπομοιράρχων τής Γ '. Τάξεως. Έπειτα, 
χοροστατοΰντος τού Σεβασμιωτάτου Μη
τροπολίτου Πειραιώς κ. Καλινίκου καί 
συμπαραστατουμένου άπό τόν Μητροπο
λίτη Μεγάρων κ. Βαρθολομαίο, τόν ’Επί
σκοπο Διαυλείας κ. ’Αλέξιο, τόν Προϊστά
μενο τής Θρησκευτικής Υπηρεσίας τού 
Σώματος π. Εύσέβιο καί άλλους Κλη
ρικούς, έψάλει Δοξολογία καί άκολούθησε 
ή όρκωμοσία τών Νέων ’Ανθυπομοιράρ
χων, στό τέλος τής όποίας ή Μουσική τού

Σώματος παιάνισε τήν καθιερωμένη προ- 
σευχή.

Στή συνέχεια καί μετά τήν άποχώρηση 
τής πομπής τού 'Ιερού Ευαγγελίου, ό Διοι
κητής τής Σ.Α.Χ. Ταξίαρχος κ. Σπ. 
Φτερνιάτηςάνέγνώσε τήνήμερήσια Διατα
γή τής Σχολής στην οποία είπε καί τά εξής:

Νέοι ’Ανθυπομοίραρχοι,
'Ο όρκος πού δώσατε προ όλίγου, ένώ- 

πιον τής Α.Ε. τού Προέδρου τής Δημο
κρατίας, τής πολιτικής καί στρατιωτικής 
ήγεσίας τής χώρας καί τών λοιπών έκλε- 
κτών προσκεκλημένων, έπισφραγίζει τό 
τέλος τής τριετοΰς φοιτήσεώς σας στή 
Σχολή καί χαράσσει τήν άρχή τής έπαγ- 
γελματικής σας σταδιοδρομίας ώς ήγε- 
τικών στελεχών ενός Σώματος, πού είναι 
καταξιωμένο στή συνείδηση τού 'Ελληνι
κού λαού.

Γι’ αυτό τό λόγο, ή έπίσημη τούτη τε
λετή γιά σάς άποτελεΐ ορόσημο, προσδί
δει ξεχωριστή αίγλη καί είναι γιά όλους 
μας ήμέρα γεμάτη άπό ύπερήφανες έθνι- 
κές άναμνήσεις, πατριωτικές εξάρσεις καί 
ψυχικές συγκινήσεις.

Ά πό σήμερα άνοίγεται γιά <5&ς μιά 
νέα περίοδος στίς άτομικές σας έπιδιώ- 
ξεις καί τήν ύπηρεσιακή σας σταδιοδρο
μία. Τά καθήκοντα πού σάς άναμένουν 
είναι πολλαπλά καί τά περισσότερα άπ’ 
αύτά άπαιτοΰν λεπτούς χειρισμούς. Συνει
δητοποιήσατε τίς άπαιτήσεις τής έπο- 
χής μας καί προσπαθεΐστε νά φανείτε 
άντάξιοι τού λειτουργήματος πού καλεΐ- 
σθε νά διακονήσετε, γιατί έτσι θά συνε-
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χίσετε τή λαμπρή ιστορία καί παράδοση 
τοϋ Σώματος στο όποιο υπηρετείτε.

Ή  Χωροφυλακή έχει παράδοση προσ
φοράς ωραίων προς τήν πατρίδα άγώνων 
καί εΰγενών πρός τό κοινωνικό σύνολο 
υπηρεσιών. ’Έχετε υποχρέωση καί είναι 
τιμή γιά σας, να τηρήσετε τήν παρακατα
θήκη αυτή καί να τήν παραδόσετε άλώ- 
βητη στούς έπερχόμενους.

Στο πνευματικό αυτό τέμενος τής Χω
ροφυλακής, στό όποιο έχουν φοιτήσει 
σειρές έκλεκτών συναδέλφων, μαζί μέ 
τις γνώσεις τις όποιες σας μετέδωσαν οί 
διακεκριμένοι καθηγητές σας, σφυρη
λατήσατε καί τον χαρακτήρα εκείνο πού 
προσιδιάζει στον ήγήτορα άξιωματικό, 
στον κοινωνικό λειτουργό, στον ήθικό 
άνθρωπο. Ή  απεριόριστη πειθαρχία πρός 
τούς άνωτέρους σας, ή αύστηρή προσήλω
ση στό καθήκον καί ή άγάπη πρός τον 
άνθρωπο είναι τρεις βασικές άρετές πού 
άποκτήσατε καί πού στηρίζουν τό οικο
δόμημα όχι μόνο τής Χωροφυλακής, άλλα 
καί τοϋ Έθνους.

Νέοι ’Ανθυπομοίραρχοι,
’Από τής θέσεως αυτής, ώς διοικητοΰ 

σας μέχρι σήμερα, τήν ιερή αυτή στιγμή 
θεωρώ χρέος μου να σας άπευθύνω μερι
κές πατρικές συμβουλές καί παραινέσεις.

Άφοσιωθεΐτε ολόψυχα στήν ευσυνεί
δητη έκπλήρωση τοϋ καθήκοντος σας καί 
να είσθε βέβαιοι ότι θά συγκομίσετε τούς 
γλυκείς καί άνεκτίμητους καρπούς τή,ς 
ψυχικής ίκανοποιήσεως, τής γαλήνης τής 
συνειδήσεως καί τής βαθειάς έκτιμήσεως 
τών τίμιων άνθρώπων.

Ποθήσατε τήν πατρίδα μας ένωμένη καί 
ισχυρή' κι’ αυτό θά τό έπιτύχετε μέ τήν 
άγάπη σας πρός αυτήν, τήν έργατικότητά 
σας καί τήν άγαστή συνεργασία σας μέ τά 
άλλα όργανα τής πολιτείας.

Ή  πειθαρχία, πού είναι ή κορωνίδα τών 
στρατιωτικών άρετών, νά καθοδηγεί τά 
έργα σας, τούς λόγους καί τον νοΰ σας.

Νά τρέφετε άπεριόριστο σεβασμό, βα- 
θειά έκτίμηση καί άπειρη άγάπη καί 
νά έχετε άκλόνητη έμπιστοσύνη στούς 
άνωτέρους σας.

Νά διακατέχεσθε άπό τά αισθήματα τής 
συναδελφικής άλληλεγγύης, τής άγάπης 
καί τής άμοιβαίας έκτιμήσεως.

Νά περιβάλλετε τούς υφισταμένους σας 
μέ πατρική στοργή καί νά τούς κρίνετε 
μέ λελογισμένη έπιείκεια.

Νέοι ’Ανθυπομοίραρχοι,
Τά προβλήματα τής έποχής μας είναι 

δύσκολα καί πολύπλοκα, άλλά οί οιωνοί 
είναι καλοί. "Οπως έλεγε ό μεγάλος πολι
τικός τής άρχαιότητος Περικλής στον 
’Επιτάφιο, ζοΰμε πράγματι ύπό πολίτευ
μα, τό όποιο δέν επιζητεί νά άντιγράφει 
τούς θεσμούς τών άλλων, άλλά έμεϊς εί
μαστε μάλλον υπόδειγμα στούς άλλους, 
παρά μιμητές τους. Καί αύτό τό πολίτευμα 
είναι ή Δημοκρατία.

Μέσα σ’ αυτό τό πολίτευμα καλεϊσθε 
νά άναπτύξετε τή δραστηριότητά σας 
καί νά θεμελιώσετε τις σχέσεις σας μέ τούς 
πολίτες. Σάς προτρέπω λοιπόν νά είσθε 
εραστές καί θεματοφύλακες αύτοΰ τοϋ 
πολιτεύματος πού συνδυάζει τήν άπλότητα

μέ τό κάλλος, τήν ιερότητα μέ τή δικαιο
σύνη, τή χρηστότητα μέ τήν άλήθεια. Έ ξ  
άλλου μή λησμονείτε οτι χάρις εις τούς 
Δημοκρατικούς μας θεσμούς καί τό μεγα- 
λεΐον τών προγονικών μας παραδόσεων, 
ή μοίρα τοϋ ’Έθνους μας συνδέθηκε τελευ
ταία μέ μιά ευρύτερη οικονομική, πολιτι
στική καί πολιτική ενότητα λαών, τών 
λαών τής Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοι- 
νότητος, πού υπόσχεται πολλά γιά τό μέλ
λον τής Ελλάδος.

Μέ τήν βεβαιότητα ότι άποδίδονταϊ 
σήμερα στό Έθνος καί τό Σώμα 130 
έκλεκτά στελέχη τής Χωροφυλακής, σάς 
συγχαίρω θερμά καί σάς εύχομαι καλή 
τύχη.

ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ
Μετά τήν άνάγνωση τής ήμερήσιας 

Διαταγής τής Σχολής, ό Πρόεδρος τής 
Δημοκρατίας κ. Κων]νος Τσάτσος, συγ
χαίροντας τούς Νέους ’Ανθυπομοιράρχους 
γιά τήν επιτυχημένη φοίτησή τους στή 
Σχολή τούς άπένειμε τά ξίφη, ένώ οί χώ
ροι τής Σχολής έδονοΰντο άπό τά παρα- 
τεταμένα χειροκροτήματα καί επευφη
μίες τών συγκινημένων φίλων καί συγγε
νών τών νεοεξελθόντων.

’Επακολούθησε ή λήψη τής άναμνηστι- 
κής φωτογραφίας καί λίγο άργότερα ή 
παρέλαση τών ’Ανθυπομοιράρχων ένώ- 
πιον τοϋ Προέδρου τής Δημοκρατίας καί 
τών λοιπών έπισήμων.

Ή  τελετή έκλεισε μέ δεξίωση πού δό
θηκε πρός τιμή τών προσκεκλημένων καί 
τών Νέων ’Ανθυπομοιράρχων.
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15 Αύγουστου. Γιορτή τής Πα
ναγίας μας. 'Η Κοίμησή της. Θά 
χτυπήσουν οί καμπάνες καί ευλα
βείς προσκυνητές θά σπεύσουν 
στήν Χάρη Της, θά Τήν ευχαρι
στήσουν ή θά Τής ζητήσουν νά 
κάνη τό θαύμα Της, γ ιά  δ,τι 
πιο πολύ επιθυμούν.

Καί είναι βαθειά ριζωμένη ή πε
ποίθηση αύτή στον λαό μας. Σε 
κάθε πόλη σε κάθε χωριό ή χωριου- 
δάκι, σέ κάθε νησί ή νησάκι μας, ή

Παναγία έχει τήν πρώτη θέση 
στήν ψυχή καί τού τελευταίου κα
τοίκου. Ή  Γρηγοροϋσα, ή Γορ
γόνα, ή Μεγαλοσπηλιώτισσα, 
είναι μερικά άπό τά επίθετα που 
ό λαός μας έδωσε στήν Μητέρα 
τοϋ Θεού του. ’Αλλά καί πέρα άπό 
τήν κυρίως Ελλάδα, στήν αύτοτ 
κρατορία τής Τραπεζούντας, οί

Πόντιοι είχαν τήν δική τους Πα
ναγία. «Τήν Παναγία Σουμελά» 
με τήν ξακουστή Μονή που πήρε 
τό όνομά της άπό τήν φράση «στό 
όρος Μελά, στοϋ Μελά, σουμερλά, 
Σουμελά» καί που ιδρύθηκε τό 
380 μέ τις εξής συνθήκες, δπως 
μάς ιστορεί ό Νεόφυτος Καυσοκα- 
λυβίτης στήν Ιστορία τής Μονής 
Σουμελά, πού έκδόθηκε στήν Λει
ψία τό 1775, στό Τυπογραφείο 
τοϋ Γουλιέλμου Σόμμερι.

Ή  Εικόνα τής Παναγίας Σου
μελά είναι ή μία άπό τις τρεις πού 
έφτιαξε ό Εύαγγελιστής Λουκάς. 
'Η άλλη είναι ή τής Μονής τοϋ 
Μεγάλου Σπηλαίου στά Καλά
βρυτα καί ή τρίτη στήν Μονή 
Κύκου στήν Κύπρο.

Ό  Εύαγγελιστής Λουκάς άφη
σε σέ κάποιον Άνανία στήν Θήβα

τήν μία Εικόνα, όταν πέθανε. Οί 
Θηβαίοιάνήγειραν ώραιότατο Ναό 
καί έτοποθέτησαν τήν Εικόνα, τής 
έδωσαν δέ τό όνομα «’Αθηναία».

Τήν ίδια έποχή 379 —380 ζοϋ- 
σαν στήν ’Αθήνα δύο εύσεβεΐς, 
θείος καί άνεψιός, πού άσπάσθη- 
καν τον μοναχικό βίο καί πήραν 
τά ονόματα Βαρνάβας καί Σω
φρόνιος. Αύτοί, άφοϋ μοίρασαν 
τά ύπάρχοντά τους, πήγαν νά 
προσκυνήσουν στήν Θήβα τήν 
Παναγία τήν ’Αθηναία. ’Ενώ γο 
νατιστοί προσκυνούσαν, άκου- 
σαν μία φωνή άπό τό μέρος τής 
Μεγαλόχαρης.

«Άκολουθήσατέ Με άδιστά- 
κτως καί άφόβως προς Άνατολάς. 
’Ιδού, έγώ προπορεύομαι, τέκνα, 
όπως προεΐπον, εις τό όπερ έξε- 
λεξάμην "Ορος τού Μελά, μεθ’ 
ύμών ούσα».

Μόλις σταμάτησε ή φωνή, είδαν 
τήν Εικόνα νά πετά πρός τήν 
’Ανατολή, μέχρι πού χάθηκε στον 
ορίζοντα.

κ. ΕΛΣΑΣ ΓΑΛΑΝΙΔΟΥ — ΜΠΑΛΦΟΥΣΙΑ 
Φιλολόγου - Βοηθού Γυμνασιάρχου.

552

Π Α Ν Α Γ Ι Α  Η I Q Y M E A A



Ά πό τότε άρχισε το ταξίδι των 
δύο μοναχών. Θήβα —Μετέωρα 
—Μονή Βατοπεδίου Χαλκιδικής— 
— Μαρώνεια — Ραιδεστός — Κων
σταντινούπολή —Τραπεζούντα. 
"Οταν έφθασαν στήν Τραπε- 
ζοϋντα, αφού ττροσκύνησαν την 
Θεοτόκο, την Χρυσοκέφαλο, και 
την Κάρα τού Πολιούχου 'Ay. 
Ευγενίου, ξεκίνησαν γιά  τό εσω
τερικό τής χώρας. Μόλις πέρασαν 
τις «Καρυές», σημερινό Τζεβιζ- 
λούκ, έφθασαν σ’ ένα μέρος πού 
συγκλίνουν τρεις όροσειρές καί 
συμβάλλουν δύο ποταμοί, ό ένας 
τής Λαραχανής καί ό άλλος ό 
Πυξίτης ή γνωστός ώς «τής Πα
ναγίας τό ποτάμ’», έκεϊ πού είναι 
τό χωριό Κουσπιδή.

’Εκεί τούς φιλοξένησε ένας χω 
ρικός, πού μεταξύ των άλλων τούς 
προσέφερε καί ψάρια. Σέ έρώτηση 
πού τού έκαναν γιά  τό πού βρήκε 
στο βουνό φρέσκα ψάρια, έκεϊνος 
τούς άπάντησε ότι τά ψάρεψε 
στον Πυξίτη, στο ποταμό, πού

κατεβαίνει άπό τό όρος Μελά. Οΐ 
μοναχοί ξαφνιάστηκαν. «Μελά!». 
Μά ήταν αύτό πού ζητούσαν. Ζή
τησαν άπό τον χωρικό νά τούς 
δείξει τον δρόμο· εκείνος τούς άπάν
τησε ότι ήταν τό μόνο εύκολο. Δέν 
είχαν παρά ν’ άκολουθήσουν τόν 
ποταμό καί θά έφθαναν στο όρος 
Μελά.

Πράγματι τήν άλλη μέρα ξεκί
νησαν, μπήκαν σέ ένα παρθένο δά
σος, νυχτώθηκαν στις όχθες τού 
ποταμού. Τήν άλλη μέρα, άνά- 
μεσα άπό πανύψηλα δέντρα, βλέ
πουν τήν κορυφή ενός βουνού καί 
χιλιάδες χελιδόνια νά μπαινοβγαί
νουν σέ μιά σπηλιά. "Αρχισαν τήν 
άνάβαση, έφθασαν κάτω άπό μία 
σπηλιά, άλλά δέν ήξεραν πώς νά 
πλησιάσουν. Τότε έγινε τό θαύμα. 
"Επεσε ένα τεράστιο έλατο καί ή 
κορυφή του άκούμπησε στο χεί
λος τής σπηλιάς. "Ετσι δημιουρ- 
γήθηκε μιά σκάλα, πού τούς έφερε 
έκεϊ. Τά χελιδόνια ξαφνιάστηκαν 
στήν άρχή, καί έφυγαν.

Μετά άπό λίγο, ένα φώς, σάν 
αστραπή, φώτισε τόν ορίζοντα. 
Σήκωσαν τά μάτια καί είδαν τήν 
Εικόνα τής Παναγίας τής ’Αθηναίας 
άκουμπισμένη σέ μιά έσοχή, στο 
ύψηλότερο μέρος τής σπηλιάς.

"Αρχισαν νά καθαρίζουν τήν 
σπηλιά καί σέ λίγο έγινε άλλο θαύ
μα. "Αρχισε νά στάζει άπό τόν 
βράχο νερό, γ ιά  τήν έλλειψη τού 
οποίου είχαν άνησυχήσει. "Ετσι 
άρχισε ή άνοικοδόμηση τής Μο
νής.

Μετά 17 μέρες, άφού φανερώ
θηκε ή Παναγία καί έδωσε οδηγίες 
στον ήγούμενο τής Μονής Βαζε- 
λώνος, πού ήταν κοντά, τούς έ
στειλε ένα μουλάρι φορτωμένο μέ 
τρόφιμα' λέγεται μάλιστα, ότι 
βρήκε μόνο του τόν δρόμο. "Οταν 
μαθεύτηκε τό γεγονός, τής άφί- 
ξεως καί τού σκοπού τών δύο μο
ναχών, έσπευσαν άπό τά γύρω 
μέρη νά τούς βοηθήσουν στήν 
ίδρυση τής Μονής τής Παναγίας. 
"Οταν τελείωσε ό Ναός τής Πανα-
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γίας, έγιναν τά  εγκαίνια τό 386 
μέ μεγάλη μεγαλοπρέπεια. Παρευ- 
ρέθη, ό ίδιος ό ηγεμόνας τής Τρα- 
πεζούντος Αύγουστάλιος Κουρτί- 
κιος, ό Επίσκοπος καί άλλοι πολ
λοί. "Ετσι ή Παναγία Σουμελά 
απόκτησε στον Πόντο την «κατοι
κία» της. Έκεΐ έμεινε 16 αιώνες, 
άπό τό 380 μέχρι καί τήν κατα
στροφή, τό 1922. Υπήρξε τό 
καύχημα, ό προστάτης, ή παρη
γοριά τού Ποντιακού λαού σέ 
όλα έκεΐνα τά χρόνια.

Γρήγορα τά θαύματα τής Πανα
γίας έγιναν γνωστά, τό μοναστήρι 
μεγάλωσε καί ό πλούτος του αυξή
θηκε. Αυτό υπήρξε καί άφορμή νά 
δεχτεί ληστρικές έπιδρομές.

Σέ μιά έπιδρομή άπό άλλοπί- 
στους τίποτε δέν εμεινε, τήν δέ ει
κόνα τήν άρπαξαν τρεις ληστές 
καί είπαν νά τήν κομματιάσουν 
καί νά τήν μοιράσουν. Ό  ένας 
άρνήθηκε τήν άναλογία του. "Ετσι 
έμεινε στους άλλους δύο. Τήν ώρα 
πού σήκωσε ό ένας τόν μπαλτά νά 
την χωρίσει, ξέσπασε μεγάλη πυρ- 
καϊά στό δάσος, κάηκε ή περιοχή 
καί μαζί της οϊ δύο ληστές, ένώ 
σώθηκε έκεϊνος πού σεβάστηκε τήν 
εικόνα. Ό  τόπος έκεϊνος πού καί 
σήμερα είναι γυμνός, χωρίς δέν
τρα, λέγεται «Τά καμένα» σέ άντί- 
θεση μέ τήν καταπράσινη γύρω 
περιοχή, δηλ. τό Παρχάρι τής 
Κρώμνης, τό «Μετζίτ» καί τό πυ
κνό δάσος τής Χαντσούκας. Μιτά 
λίγα χρόνια ξαναχτίστηκε ή Μο
νή καί ξαναλεηλατήθηκε. ν

Τέλος ή Μεγαλόχαρη έταξε τόν 
άγράμματο χωρικό Χριστόφορο, 
άπό τό χωριό Γάζαρη, τό 644 νά 
ξαναχτίσει «τόν Οίκο» Της. Ά πό  
τότε ή Μονή καί· ό Ναός τής Πα
ναγίας δέν γνώρισαν άλλη κατα
στροφή, έκτος άπό τήν γενική 
καταστροφή τού Ελληνισμού.

"Οταν τό 1204 ιδρύθηκε ή Αύ- 
τοκρατορία τής Τραπεζούντος, ή 
Μονή γνώρισε μεγάλες δόξες καί 
ή φήμη καί τό κύρος της αύξήθη- 
καν.

"Ολοι οί αύτοκράτορες καί ιδιαί
τερα οί Μεγάλοι Κομνηνοί τήν 
έπροικοδότησαν καί ένίσχυσαν μέ 
διαφόρους τρόπους,' μά περισσό
τερο άπό όλους ό ’Αλέξιος Γ'., ό 
οποίος καί φέρεται, σάν ό νέος κτή- 
τοράς της.

Ό  Μανουήλ Κομνηνός προσφέ
ρει ένα Σταυρό, μεγίστης άξίας, 
πού περιείχε κομμάτι άπό τό Τ ί- 
μ ι ο Ξύλο, τού Σταυρού τού Σω- 
τήρος. Ό  ’Αλέξιος ό Γ', τήν οχύ

ρωσε σοβαρά, τήν επισκεύασε καί 
τής χάρισε 48 χωριά, μέ όλες τις 
προσόδους των, έγκατέστησε φρου 
ρούς καί έξέδωσε διαταγές πού 
εύνοούσαν τήν Μονή.

’Αλλά ήρθαν χρόνια δίσεκτα, ή 
Κωνσταντινούπολή έπεσε. Σέ λί
γα  χρόνια, τό 1461 έπεσε καί ή 
Τραπεζούς. Όμως ή Μονή τής 
Παναγίας Σουμελά έμεινε, δέν τόλ
μησε ό κατακτητής νά τήν πειρά
ξει, άλλά καί όταν αύτό έγινε άπό 
τόν Σελίμ τόν πρώτο, τόν Γιαβούζ, 
ή Παναγία έκανε τό θαύμα της. 
Ό  Σελίμ έπαθε παράλυση, άνα- 
γκάστηκε νά άνακαλέσει τήν δια
ταγή τής καταστροφής καί μετά 
άπό λίγο, τό 1522, έξέδωκε τό 
περίφημο Χ ά τ τ ι  Σ ε ρ ί φ ,  χρυ- 
σόβουλλο μέ τό όποιο επικύρωσε 
όλα τά χρυσόβουλλα τών Κομνη- 
νών καί άνεγνώριοε όλα τά προ
νόμια τής Μονής.

Μέ αύτές τις συνθήκες, ή Μονή, 
στά μαύρα χρόνια τής σκλαβιάς, 
έγινε ό φάρος, τό καταφύγιο, ή 
ελπίδα τού Ποντιακού Λαού. Γύ
ρω άπό τήν «Παναγία Σουμελά» 
συσπειρώθηκε ό Ελληνισμός τού 
Πόντου καί διατήρησε τήν γλώσσα 
τήν θρησκεία, τόν εθνισμό του. 
Γιατί μέ την ύποτυπώδη ελευθε
ρία πού είχε στά ενδότερα τής χώ 
ρας ό λαός, εκδήλωνε σέ κάθε περί
σταση τά συναισθήματά του, δια
τηρούσε τά ήθη καί τά έθιμά του. 
Καί πάνω άπό όλα συνδετικός 
κρίκος ήταν ή εορτή τής «Πανα
γίας Σουμελά» τό Δεκαπενταύγου- 
στο. "Ηταν μιά πάνδημη προσέ
λευση τών πιστών, σάν ’Εθνική 
Συνέλευση, κυρίως άπό τίς επαρ
χίες Ροδοπόλεως — Χαλδίας —Τ ρα- 
πεζούντος. ’Ερχόντουσαν άκόμη 
άπό τόν γειτονικό Καύκασο, άπό 
τήν Κωνσταντινούπολη, άπό τίς 
Παραδουνάβιες Χώρες, άπό κάθε 
γωνιά τής Μικράς Ασίας.

Ξεκινούσαν ολόκληρα χωριά, 
παρέες - παρέες, μέ τίς πιό όμορφες 
στολές καί φορεσιές τους. Τά παλ- 
ληκάρια μέ τίς πιό τέλειες άρματω- 
σιές τους, ξεπαράβγαιναν σέ λε
βεντιά καί χάρη μεταξύ τους καί 
μπρος άπό όλους, ή μουσική, ό 
λυριτζής (λυράρης) μέ τραγούδια 
καί μέ χορούς. "Οταν πλησίαζαν 
στήν Μονή, στό πρώτο άντίκρυ- 
σμά της, άρχιζαν οί πρώτοι πυρο
βολισμοί, γιά  νά πυκνώσουν άργό- 
τερα. Οί μοναχοί ανταπαντούσαν 
κτυπώντας τά σήμαντρα καί άντι- 
βούϊζε όλη ή περιοχή χαρμόσυνα.

Σέ λίγο νέοι προσκυνητές κατέ- 
φθαναν καί τό έθιμο έπαναλαμβα- 
νότανε άπό τήν παραμονή τού Δε- 
καπενταύγουστου μέχρι τά έννηά- 
μερα τής Παναγίας.

’Εκεί οί χριστιανοί θά έκαναν τά 
βαφτίσια, τούς γόμους, θά πή γα ι
ναν τό τάμα τους γιά  τό θαύμα 
πού έκανε γ ι’ αύτούς ή Παναγία 
καί Θά εκδήλωναν μέ κάθε τρόπο 
την πίστη τους' μιά πίστη βα- 
θειά ριζωμένη μέσα τους γιά  τή 
θαυματουργή δύναμη τής Πα
ναγίας Σουμελά.

Κάποτε, διηγείται ό Ν. Θειό- 
πουλος άρρώστησε ένα παλληκάρι 
άπό τό χωριό Κοινώνισσα τών 
Σουρμένων. Οί γιατροί, στήν Τρα- 
πεζούντα πού τό πήγαν, άποφάν- 
θηκαν ότι σέ λίγες μέρες Θά πεθά- 
νει. Ή  γρηά μάνα του όμως τούς 
άπάντησε μέ ύφος γεμάτο όργή: 
«’Εγώ ξεύρω καί άλλον ιατρόν, 
πρώτα θά πά γω  σ’ έκεΐνον καί 
ύστερα θά γυρίσω στό χωριό». 
’Εννοούσε τήν Παναγία Σουμελά.

Πράγματι τήν άλλη μέρα ξεκί
νησαν μέ άλογα πρωί - πρωί γιά
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τήν Μονή. Έκεΐ μετά άτνό τρεις 
λειτουργίες, νηστεία, προσευχές 
καί τα θερμά δάκρυα τής γρηάς 
καί στοργικής μητέρας, έγινε τό 
Θαύμα. Τό παλληκάρι έγινε καλά. 
"Ολοι έμαθαν τό Θαύμα. ’Αλλά ή 
γρηά ζήτησε νά περάσει πρώτα 
άπό τήν Τραπεζούντα, πρίν πάει 
γ ιά  τό χωριό της. Έκεΐ φθάνοντας 
στο Φαρμακείο, πού είχε πρωτο- 
πάει, είπε στον έκπληκτο φαρμα
κοποιό, πού ρώτησε «Πώς άκόμη 
ζεϊ καί δέν πέθανε ό νέος;». «'Η 
Παναγία έλάρωσεν άτόν, ή Πα
ναγία νά λελεύ άτέν, τίναν εσείς 
κι πιστεύετε». (Ή  Παναγία τό 
έκανε καλά, ή Παναγία νά τήν 
χαρώ, τήν οποία έσεΐς δέν πιστεύ
ετε). Ό  Γιατρός έκανε τό σταυρό 
του καί είπε: «Πρέπει νά πιστεύω- 
με».

"Ετσι σέ όλα τά χρόνια τής 
σκλαβιάς ή «Παναγία ή Σουμελά» 
ήταν τό Σύμβολο τής Θρησκείας 
καί τού "Εθνους τού Ποντιακού 
Ελληνισμού. ’Αλλά ήλθε ή τρα
γική ώρα τής Μικρασιατικής κα
ταστροφής: 1922, ξεσήκωμα καί

ξερρίζωμα άπό τήν γή  τών Πατέ
ρων μας, διωγμός, φωτιά, τσεκού
ρι. Οί μοναχοί δένάμφιβάλλουν γιά 
τήν τύχη τής Μονής, βάζουν σέ 
κρύπτες όλα τά τιμαλφή, άλλά 
τήν Εικόνα, τον Σταυρό τών Κο- 
μνηνών καί τό Εύαγγέλιο τού 
'Οσίου Χριστόφορου, χειρόγραφο 
σέ μεμβράνη, τά έκρυψαν μακριά 
κάπου μιά ώρα, σέ έναν οίκίσκο 
τής 'Αγίας Βαρβάρας.

1924. Ή  Μονή μεταβλήθηκε σέ 
έρείπια, τίποτε δέν σώθηκε· οί 
μοναχοί διώχτηκαν, ό τόπος ερη
μώθηκε.

1931 Δεκαπενταύγουστος. Ό  
Μητροπολίτης Ξάνθης Πολύκαρ
πος, άνέφερε στον τότε Πρωθυ
πουργό τής Ελλάδος ’Ελευθέριο 
Βενιζέλο τό μυστικό τής άποκρύ- 
ψεως τών κειμηλίων τής Μονής. 
Τό γεγονός άνακοινώνεται στον 
Χρύσανθο Τραπεζούντος, ό όποιος 
άνέθεσε στον 'Ιερομόναχο ’Αμβρό
σιο Σουμελιώτη, νά πάει νά πάρει 

.τά κειμήλια, πού ήξερε τόν τόπο 
καί πού ύπήρξε καί ό τελευταίος 
έπισκέπτης τής Μονής.

Νέοι και νέες μέ φορεσιές τον Πόντου 
χορεύουν ποντιακούς χορούς κατά τη 
διάρκεια της πανηγύρεως προς τιμήν τής 
Παναγίας Σουμελά που μέ μεγάλη επιση
μότητα και συρροή δεκάδων χιλιάδων π ι
στών γιορτάζεται κάθε χρόνο τό Δεκα- 
πεντανγουστο.

Ό  ιερομόναχος ’Αμβρόσιος Σου- 
μελιώτης μέ χαρά άνέλαβε τήν 
άποστολή. Πραγματοποίησε τό 
ταξίδι, άλλά άς τόν άφήσωμε νά 
διηγηθεΐ ό ίδιος τις εντυπώσεις 
του.

«... Μετά πολύωρον θλιβεράν πο
ρείαν έφθάσαμε εις τήν ίεράν Μο
νήν. ’Ώ ! φρικτή άπογοήτευσις! 
Τί νά ϊδής; Ή  ιερά Μονή, έν τή 
όποια έζησα έπί μίαν δεκαετίαν 
ώς μοναχός, καμμένη ά π ’ άκρον 
εις άκρον! Δέν ύπήρχε πλέον. Δέν 
εύρίσκετο έν αύτή ούδέν άντικεί- 
μενον μαρτυρούν τήν άλλοτε ύπαρ- 
ξιν Μονής έν τώ  τόπω  έκείνω. 
’Αφού έλεηλατήθη καί άνεσκάφη 
καί διηρπάγησαν όλα, παρεδόθη εις 
τό πύρ, ίνα καταστή άγνώριστος 
τού λοιπού. Μόνον ή εκκλησία, τό 
εντός τού βράχου δηλ. σπήλαιον
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μέ μερικός άγιογραφίας έπί της 
προσόψεων διεσώθησαν, καθώς καί 
ή βρύσις. Μέ σπαραγμόν ψυχής 
έψαλλα τό άττολυτίκιον τής Ίεράς 
Μονής, καί άποχαιρετήσας άπε- 
μακρύνθην κατευθυνόμενος είς την 
'Αγίαν Βαρβάραν, δττου τά κειμή
λια...» μετά πολύωρον εργασίαν, 
έφάνη τό κιβώτιον εντός του ο
ποίου ήσαν τοποθετημένα τά ιερά 
κειμήλια. Ευτυχώς δέν έλειπε τί
ποτε. ’Αφού τά έπροσκυνήσαμε, 
εντός επί τούτω κομισθέντος, μεγα
λύτερου κιβωτίου ξεκινήσαμε, 
περί λύχνων άφάς, ένώ ήκούαμε 
τους λύκους νά όρύωνται άπό τά 
πέριξ δάση... τΗσαν οί μόνοι κά
τοικοι τής περιφερείας...».

Μέ αυτό τον τρόπο ό ’Αμβρό
σιος Σουμελιώτης πήρε τά κει
μήλια καί τά έφερε στήν 'Ελλάδα 
στϊς 11 Νοεμβρίου 1931. Τά παρέ
δωσε στον Χρύσανθο, στο γρα
φείο τής ’Επιτροπής ’Ανταλλαξί
μων. ’Αργότερα κατατέθηκαν γιά  
φύλαξη στο Βυζαντινό Μουσείο 
’Αθηνών, όπου παρέμειναν μέχρι 
τό 1951.

Καί ό μεγάλος όραματιστής τής 
ίδρύσεως νέας Μονής «τής Πανα
γίας Σουμελά» στήν Ελλάδα γρά
φει:

«Καί οΰτω άπό τού 1931 μέχρι 
σήμερον ή πάνσεπτη Είκών τής 
Παναγίας Σουμελά εύρίσκεται, βα
σίλισσα άνευ θρόνου καί αύλής, 
σχεδόν λησμονημένη σέ μιά γωνία 
τού Βυζαντινού Μουσείου τών 
’Αθηνών, άφοϋ προηγουμένως έφι- 
λοξενήθη εις τάς Άποθήκας τοϋ 
Ταμείου ’Ανταλλαξίμων, έπί ικα
νόν χρονικόν διάστημα. Νομίζο- 
μεν ότι ή συνέχισις αύτής τής κα- 
ταστάσεως είναι άμάρτημα έναντι 
’Εκείνης καί άσέβεια έναντι τής 
ιστορίας καί τών παραδόσεων τών 
Ποντίων. . .».

Καί συνεχίζει παρακάτω. «’Ή
ταν θαύμα πώς διεσώθηκε άπό τό
σους κινδύνους, έπί τόσους αιώνας! 
Θαύμα επίσης μπορεί νά θεωρήται 
πώς μόνη σχεδόν αύτή διεσώ- 
θηκε άπό τον κατακλυσμό πού πα
ρέσυρε τό Μοναστήρι της καί 
κατώρθωσε νά εύρίσκεται καί πά 
λιν κάτω στον ίδιο ούρανό καί πά 
νω στό ίδιο χώμα, όπου βρισκό
μαστε κι έμεΐς. "Οπως τότε εκεί, μέ 
τούς προγόνους μας, έτσι έδώ τώρα 
μαζύ μας! "Ο,τι καί νά πούμε καί 
δ,τι καί νά γράψωμε, δλα θά σβύ- 
σουν, κι δλα θά χαθούν, σχεδόν 
μαζύ μας. Μόνον άν ύψώσωμε τό 
ιερό Σύμβολο τής Παναγίας Σου

μελά, τό κατ’ έξφχήν Σύμβολο τού 
Πόντου, πάνω σέ μιά αιωνόβια 
κορυφή ένός βουνού, τότε δλα 
πού νοσταλγούμε, δλα πού άγα- 
πήσαμε καί δέν θέλουμε νά σβύ- 
σουν, δλα αύτά θά πάρουν κάτι 
άπό τήν αιωνιότητα τού βουνού 
έκείνου, καί άπό τήν αιωνιότητα 
τής Μεγαλόχαρης τού Πόντου. 
'Οπως δέκα εξ αιώνες, ολόγυρα 
στο μοναστήρι τού όρους Μελά 
δημιουργήθηκαν δλοι οί θρύλοι 
καί δλη ή ιστορία τής Αύτοκρα- 
τορίας τών Κομνηνών καί τού 
Πόντου γενικώς, έτσι ολόγυρα καί 
πάνω στό νέο δρος τού Μελά θά 
ζήσουν καί πάλιν έπί αιώνες, οί 
θρύλοι μας, τά όνειρά μας, ή ιστο
ρία μας, ό Πόντος μας!».

Ή  πίκρα τής χαμένης Πατρίδας 
συνοδεύει τούς Ποντίους στό κάθε 
βήμα τους, πού σκορπισμένοι στον 
Έλλαδικό χώρο προσπαθούν νά 
ξαναφτιάξουν, άπό τήν άρχή, 
τό νοικοκυριό τους. Φιλόπονοι, έν
τιμοι στις συναλλαγές τους, ειλι
κρινείς, συναισθηματικοί, φιλόξε
νοι, δέν άργούν νά ριζώσουν, νά 
δημιουργήσουν. ’Αλλά κάτι τούς 
λείπει. Δεκαπενταύγουστος καί ό
λοι θά πάνε στήν «Παναγία» τους, 
νά προσκυνήσουν. Οί Πόντιοι; 
Πρόσφυγες αύτοί, πρόσφυγας καί 
ή Παναγία τους. ’Αλλά ό εξαιρε
τικός Πόντιος γιατρός, Φίλων Κτε- 
νίδης, έδωσε σάρκα καί οστά στό 
όνειρο όλων τών Ποντίων. Όρα- 
ματίσθηκε καί μετά άπό κόπους 
κατάφερε ή «Πρόσφυξ Παναγία» 
νά βρή τόπο λατρείας, νά μή μείνει 
στό Μουσείο, έστω κι άν αύτό εί
ναι τό Βυζαντινό. Μέσα στούς λί
γους στίχους πού γράφει κλείνε- 
ται ό πόθος όλων τών Ποντίων:

Κάπου θέ νά βρεθή σπηλιά 
μεσ’ έλατα κρυμμένη,, 
κάπου θέ νά χτιστή φωλιά, 
φωληά εύλογημένη.

Κάποτε έκεϊ προσκυνητές 
θάρχόμαστε καί πάλι.
Πάλι! σαν άλλοτε... σάν χτές 
’στήν άγιά Σου χάρη.

Κάποτε θά χτιστούν κελλιά 
τριγύρω ’στή φωληά σου 
καί θάχουν πάλι «Σουμελά» 
τά  Ποντιόπουλά σου...

τΗταν Αύγουστος τού 1950 ό
ταν έγραψε αύτό τό ποίημα ό Φί
λων Κτενίδης, ό όποιος καί μέ άλ
λα άρθρα άπό τίς στήλες τού περιο
δικού «Ποντιακή Εστία» ζητούσε

νά πραγματοποιήσει τό όνειρο 
μιάς νέας Μονής.

'Η άπήχηση είναι μεγάλη· συν- 
τάσσονται μέ τό μέρος του νέοι, 
γέροι, γρηοΰλες, έπιστήμονες. "Ελ
ληνες τής διασποράς τού γράφουν, 
τον έπαινούν, τον παρακινούν, «βι
άζονται», τού προσφέρουν τερά
στια ποσά γιά  τήν πραγματοποί
ηση τού έργου. Τό πιο συγκινη
τικό είναι ότι, άπό τό Σικάγο ό 
Πόντιος Γεώρ - μπέης Μαρία Παύ
λου Παπαδόπουλος, στέλνει πίσω 
τό ποίημα μελοποιημένο.

1950. ’Αρχίζει ό άγώνας, ιδρύε
ται Σωματείο «Παναγία Σουμελά», 
δημοσιεύεται τό καταστατικό καί 
οί σκοποί του. ’Αρχίζουν οί προ
σφορές ύλικές, ήθικές, πνευματικές. 
Προσφέρονται έγγραφα, κειμήλια, 
άποδείξεις, κάθε τι πού θύμιζε τήν 
παλιά δόξα τής Μονής. ’Αλλά 
πρέπει νά βρεθεί ό κατάλληλος τό
πος. Έ τσι έκπρόσωποι τών Πον
τίων, άνδρες επιφανείς, μαζί μέ τόν 
Φίλωνα Κτενίδη, επισκέπτονται 
διάφορα μέρη, τά εξετάζουν, τά 
μελετούν. Τελικά διαλέγουν μιά 
τοποθεσία κοντά στό χωριό Κα
στανιά τής Βέροιας, πού τούς φαί
νεται ότι μοιάζει μέ ένα άπό εκείνα 
τής Παναγίας Σουμελά καί ή επι
τροπή πού είχε όρισθή άπό τό 
Διοικητικό Συμβούλιο τής «Πανα
γίας Σουμελά», δικαιολογεί εγγρά
φους τήν γνώμη της καί αναφέρει 
τούς λόγους τής έκλογής τού τόπου 
που έκείνου:

«... 1) Ή Καστανιά εύρίσκεται εις 
τό έπίκεντρον περιφερείας κατοι- 
κουμένης ύπό Ποντιακού πληθυ
σμού, καί οί κάτοικοί της είναι έξ 
ολοκλήρου Πόντιοι. 2) Υψομε
τρικούς συμπίπτει μέ τό δρος Με
λά, τής έν Πόντω Μονής. 3) Κλι- 
ματολογικώς επίσης. 4) Εύρίσκε- 
ται έπί τής κεντρικωτέρας οδικής 
άρτηρίας, πού ενώνει τήν Βόρειον 
καί Νότιον 'Ελλάδα, καί τήν Ή 
πειρον μέ τήν Μακεδονίαν καί 
Θράκην. 5) Οί κάτοικοι, καταγό
μενοι όλοι έκ Σάντας, έχουσι ίσως 
περισσότερον άπό κάθε άλλην πε
ριφέρειαν τού Πόντου δεσμούς μέ 
τήν Ιστορικήν Μονήν, είς τήν 
όποιαν καί ύπήγοντο έπί αιώνας, 
εκκλησιαστικούς. 6) Ή  έκτασις, ήτις 
Θά έχρειάζετο διά τήν Μονήν, τάς 
σχολάς καί τά λοιπά παραρτή
ματα, άνήκει είς τήν Κοινότητα 
Καστανιάς, ήτις τήν προσφέρει καί 
ουτω δέν θά παρουσιασθή άνάγκη 
προσφυγής προς τό Δημόσιον δι’ 
άπαλλοτριώσεις κ.τ.λ.».
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Σήμερα και ό Ποντιακός πληθυ
σμός έχει τήν δική του Παναγία, 
τήν Παναγία Σουμελά, ιτοΰ δέν 
είναι άττλώς μία Εικόνα, άλλα ενα 
σύμβολο, δττως ό Παρθενώνας για  
τήν Αθήνα, όπως ή ‘Αγία Σοφία 
για  τήν Κωνσταντινούπολη. Ή 
Παναγία Σουμελά είναι ιδέα, ιστο
ρία, ψυχή, καρδιά, σύμβολο καί 
έμβλημα τής ύποστάσεως τού Πον
τιακού Λαού. Καί τώρα καί πάντα 
Θά πηγαίνουμε στή χάρη Της κάθε 
15 Αύγούστου, γιατί τώρα καί τά 
«Ποντιόπουλα» έχουν τήν δική 
τους Παναγία, κοντά τους, μαζί 
τους, θρονιασμένη στήν νέα Της 
Μονή, στό «Νέο όρος Μελά», έτσι 
όπως τήν όραματίσθηκε καί άγω- 
νίστηκε καί πέτυχε ό Φίλων Κτε- 
νίδης μαζί με εκείνους πού τον 
πίστεψαν καί τού συμπαραστά
θηκαν. Άπονέμοντας τιμή στον 
άδολο άγωνιστή καί ένσαρκωτή 
των πόθων των Ποντίων, θά τε
λειώσω μέ τό ποίημά του, πού 
έγραψε σάν τελείωσε ή άποστολή 
του:

Ή  εκκλησία που είναι αφιερωμένη στη 
μνήμη τής Παναγίας Σουμελά στήν Κοι
νότητα Καστανιάς Βέροιας, μέσα σ’ ένα 
μαγευτικό δασόφντο περιβάλλον.

“Εγιναν κατόπιν οί σχετικές ένέρ- 
γειες καί ή Κοινότης Καστανιάς 
Βέροιας παραχώρησε μέ έγγραφο 
τήν τοποθεσία γιά  τήν ίδρυση 
της νέας Μονής. Καθορίστηκε ό 
οριστικός τόπος καί ή επιτροπή 
άποφάσισε νά κάνει τήν Θεμελίω- 
ση στις 15 Αύγούστου 1951.

Τότε άρχίζει νέος άγώνας. 'Η 
εικόνα βρισκόταν στό Βυζαντινό 
Μουσείο. Έθεωρεϊτο εθνικό κειμή
λιο- δέν ήταν εύκολο νά τήν πά 
ρουν. Στό έργο αύτό, εκτός των 
άλλων, υπήρξε πολύτιμη ή συμ
βολή τού Λέων. Ίασονίδη, Πον
τίου Υπουργού τότε. Μία έπι- 
τροπή Ποντίων υπέγραψε μέ τήν 
Διεύθυνση τού Βυζαντινού Μου
σείου πρωτόκολλο παραδόσεως 
τής Εικόνας καί Σάββατο 11 Αύγού- 
γούστου 1951 ή Εικόνα τοποθετεί
ται σέ ειδική θήκη. Μέ ένθουσιώ- 
δεις έκδηλώσεις, ξεκινάει μιά πο
μπή άπό 50 αύτοκίνητα γ ιά  τον 
σιδηροδρομικό σταθμό. Στον δρό
μο άπό ’Αθήνα γιά  Θεσσαλονίκη 
γινότανε θρησκευτικός συναγερ
μός- όλοι είχαν ξενυχτήσει καί 
ήθελαν νά προσκυνήσουν τήν ει
κόνα, πού τήν συνώδευαν, έκτος

των άλλων, καί όλα τά Ποντιακά 
Σωματεία.

Στις 14 Αύγούστου ξεκίνησε ή 
πομπή άπό τήν Θεσσαλονίκη γιά 
τήν Βέροια. Εκεί είχε συγκεντρω
θεί πλήθος κόσμου. Τήν υποδέχτη
καν ό Μητροπολίτης Βέροιας καί 
Ναούσης ’Αλέξανδρος καί πολλοί 
επίσημοι. "Εγινε άρχιερατική δέ
ηση, εκφωνήθηκαν λόγοι καί ξεκί
νησε ή πομπή γιά  τήν Καστανιά. 
’Εκεί, ενθρονίσθηκε «ή Παναγιά 
Σουμελά» στό Ναό τού χωριού 
καί άκολούθησε προσκύνημα. Τέ
λος ήλθε ή μεγάλη μέρα, 15 Αύ
γούστου 1951, έγινε λειτουργία 
άπό τόν Μητροπολίτη ’Αλέξαν
δρο μαζί μέ 12 ιερείς. Τότε γιά 
πρώτη φορά, μετά τήν πτώση 
τής Τραπεζούντας, μνημονεύτη
καν τά ονόματα τώι> αύτοκρατό- 
ρων Κομνηνών. Ό  γηραιός Μη
τροπολίτης μπρος στήν Ωραία 
Πύλη έκαμε δέηση ύπέρ άναπαύ- 
σεως τής ψυχής των: «... Των άοι- 
δίμων ημών αύτοκρατόρων τής 
Τραπεζούντος ’Ανδρονίκου τού Α', 
Ίωάννου τού Α', Μανουήλ τού 
Α' ’Ανδρονίκου τού Β', Γεωργίου, 
Ίωάννου τού Β', ’Αλεξίου τού Β', 
’Ανδρονίκου τού Γ', Μανουήλ τού 
Β', Βασιλείου του Β', ’Αλεξίου 
τού Γ' τού Μεγάλου, ’Αλεξίου τού 
Δ', Ίωάννου τού Γ', τού Καλογιάν- 
νη καί Δαβίδ».

Θά έχω ξάν τά Σήμαντρα μ’

Έμέν τά τόπ-ς κ’ έχώρνανε 
τά χαμελά π ’ εύρέθα 
κ’ έπέταξα, κ’ έκόνεψα 
σουμά ’σ σά έπουράνια.

Έμέν κ έχώραναν έγκλησές 
χτισμέν’ άπέσ’ σά κάμπους 
κ’ έπέταξα, κ’ έφώληασα 
ς’ άπάτετα τά σπέληα.

Έμέναν έπροσκύναναν 
λαοί καί βασιληάδες,
Χριστιανοί κι’ άλλόθρησκοι 
ς’ ’Ανατολή καί Δύση.

’Εγώ γιά  τ ’ άλλ-τ-ς μαυρόκλαιγα 
π ’ έσαν φτωχοί καί σκλάβοι 
κι’ άτώρα κλαί-γω γιά  τ ’ Έμέν 
ντ’ έπέμ-να σκλαβωμέντσα.

Χωρίς διάκους καί καλογέρ-τ-ς 
καί δίχα λειτουργίας!
Έ γώ  έχασα τ ’ ορφανά Μ’ 
καί τ ’ ’Ορφανά μ’ Εμένα!

Έδέβαν χρόν ά καί καιροί 
Καί εύρα τά παιδιά μ’.
Εκείνα Έμέναν προσκυνούν 
κ’ έγώ ούλ-τ-ς εύλογίζω.

Ά τώρα ’θεμελίωσα 
καί χτίζω  ξάν φωλέαν 
θά έχω ξάν τά σήμαντρα μ’ 
θά έχω τά καμπάνας...
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Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ
Η ΠΡΟΛΗΨΗ καί ή καταστολή τοΰ ’Εγκλήματος, άπε- 

τελεσαν πάντοτε καί αποτελούν πρωταρχικό μέλημα όλων 
των πολιτισμένων κοινωνιών.

Στήν «άστατη καί όξΰτατα αντιφατική» έποχή μας, 
(έτσι τή χαρακτήρισε κορυφαίος τής νεολληνικής διανοή- 
σεως), σέ έποχή κρίσεως των μεγάλων άξιων, ό αγώνας 
εναντίον τής έγκληματικότητος έχει προσλάβει μορφή 
τιτανομαχίας. Καί τοΰτο διότι τό παρατηρούμενο διεθνές 
κλίμα, έπέτρεψε στο έγκλημα νά θεριέψει, νά πάρει πρωτό
φαντες έπικίνδυνες μορφές καί, μέ τή χρησιμοποίηση των 
μέσων πού έξασφαλίζει ή καταπληκτική τεχνολογική πρόο
δος, νά αυξάνεται καθημερινά.

Ξεχωριστή θέση άνάμεσα στις ’Αστυνομικές 'Υπηρεσίες 
πού πρωταγωνιστούν στήν άνελέητη πάλη κατά τού έγκλή- 
ματος, κυρίως τού διεθνούς, κατέχει ή περίφημη Δυτικο- 
γερμανική BUN DESKRIMINALAMT (Β.Κ.Α.).

Στο κείμενο πού άκολουθεϊ, ή «Ε. Χ. »  παρουσιάζει μιά 
συνοπτική εικόνα τής 'Υπηρεσίας αύτης, μέ οδηγό κατατο
πιστικό φυλλάδιο, τό όποιο μετάφρασε άπό τά ’Αγγλικά ό 
Άνθυπασπιστής κ . Σπύρος Θεοδωρόπουλος, Πτυχιοΰχος 
τής ’Αγγλικής Φιλολογίας τού Παν)μίου ’Αθηνών.

Ή  Έ γκληματολογική  
’Αστυνομία

Ή  BUNDESKRIMINALAMT (ΒΚΑ) 
είναι άνωτάτη ομοσπονδιακή υπη
ρεσία ύπό τον άμεσο έλεγχο τοΰ 'Ομο
σπονδιακού 'Υπουργείου ’Εσωτερικών τής 
Δυτικής Γερμανίας.

Τά καθήκοντα καί οί εύθϋνες της έμφαί- 
νονται στο Νόμο «Περί ΐδρύσεως ομο

σπονδιακού γραφείου έγκληματολογική ς 
άστυνομίας» (ΒΚΑ), τής 8ης Μαρτίου 
1951, όπως τροποποιήθηκε στις 29 ’Ιου
νίου 1973, ό όποιος βασίζεται στό άρθρο 
73 τοΰ Συντάγματος. Ή  ΒΚΑ άσκεϊ τις 
λειτουργίες μιας κεντρικής υπηρεσίας για 
τήν καταπολέμηση τοΰ εγκλήματος στήν 
'Ομοσπονδιακή Δημοκρατία τής Γερμα
νίας. ’Αποτελεί επίσης τό κεντρικό όρ
γανο τοΰ συνθέτου συστήματος ηλεκτρο
νικής επεξεργασίας πληροφοριακών στοι
χείων, πού συνδέει τις όμοσπονδιακές

άστυνομικές υπηρεσίες μέ τις γερμανικές 
'Ομόσπονδες Πολιτείες («LAENDER»). 
Στεγάζει υπηρεσίες πληροφοριών καί 
ταύτοτήτων, καθώς έπίσης καί εργαστή
ρια έπιστημονικής διερευνήσεως δικαστι
κών πειστηρίων.

Στήν αποστολή της άνήκει ή οργάνωση 
συστημάτων άναλύσεως καί στατιστικής 
έπί έγκληματολογικής φύσεως θεμάτων, 
ή άνάπτυξη άστυνομικών μεθόδων, οί 
όποιες θά χρησιμοποιηθούν γιά τήν κατα
πολέμηση τοΰ έγκλήματος, ή παροχή 
βοήθειας προς τις άστυνομικές δυνάμεις 
τών γερμανικών 'Ομόσπονδων Πολιτειών 
όσον αφορά τήν πρόληψη τοΰ έγκλήματος 
καί ή διοργάνωση έκπαιδευτικών προ
γραμμάτων έξειδικεύσεως σέ έγκληματο- 
λογικά θέματα.

Ή  ΒΚΑ έχει τήν δικαιοδοσία νά διε
ρευνά αύτεξουσίως καί έξ ιδίας πρωτοβου
λίας περιπτώσεις οργανωμένης παρανόμου 
διακινήσεως έπικινδύνων ναρκωτικών, ό
πλων, πυρομαχικών καί έκρηκτικών, έπί 
διεθνούς επιπέδου. Τό ίδιο ισχύει γιά τήν 
οργανωμένη παραχάραξη ή κυκλοφορία 
πλαστών νομισμάτων καί γιά τά έγκλή- 
ματα βίας πού έχουν πολιτικά κίνητρα 
έπί διεθνούς έπίσης έπιπέδου.

’Επί πλέον, είναι υπεύθυνη γιά τήν 
άσφάλεια καί τήν προστασία τών άνωτά- 
των θεσμών τού 'Ομοσπονδιακού συστή
ματος καί τών έπισήμων ξένων έπισκε- 
πτών τής χώρας. Πρέπει έπίσης νά άνα- 
φερθεΐ ότι, σέ ώρισμένες περιπτώσεις, ή 
ΒΚΑ μπορεί νά άσκήσει καί συνήθη 
άστυνομικά καθήκοντα.

Ή  ΒΚΑ στεγάζει τό έθνικό κεντρικό 
γραφείο τής Διεθνούς Όργανώσεως Έ γ- 
κληματολογικής ’Αστυνομίας (ICPO— 
INTERPOL), γιά τήν 'Ομοσπονδιακή 
Δημοκρατία τής Γερμανίας. Τό Σ)βριο 
τού 1970, ή 'Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση 
έθεσε σέ έφαρμογή ένα πρόγραμμα άπο- 
λύτου προτεραιότητος, στόχος τοΰ όποιου
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ΕΓΚΑΗΜΑΙΟΛΟΠΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ήταν ό έκσυγχρονισμός καί ή ένταση τής 
καταπολεμήσεως τοϋ έγκλήματος καί, 
ταυτοχρόνως, ή διεύρυνση καί ή τελειο
ποίηση της ΒΚΑ μέ:
ι) Ουσιώδη αύξηση τοϋ προσωπικού,
ιι) ’Επέκταση καί βελτίωση εγκατα

στάσεων καί
til) ’Εκτεταμένες βελτιώσεις σέ τεχνικά 

μέσα.
'Ο προϋπολογισμός της BUNDES- 

KRIMINALAMT (ΒΚΑ) ό όποιος έφθανε 
τά 22,4 έκατομ. Μάρκα τό 1969, αυξή
θηκε σέ 136,7 έκατομ. Μάρκα τό 1975. 
’Επίσης άπό τό 1969, τό προσωπικό αυ
ξήθηκε κατά 1.000 καί πλέον άτομα. 
Στά μέσα τοϋ 1975, ή ΒΚΑ διέθετε 2.421 
μόνιμους αστυνομικούς καί πολιτικούς 
ύπαλλήλους. ’Από τό 1969 μέχρι τό 1975, 
οί δαπάνες για τον εξοπλισμό γενικά καί 
τη Διοίκηση, αύξήθηκαν στο έπταπλάσιο, 
φθάνοντας τά 30,4 έκατομ. Μάρκα. Οί 
επενδύσεις, φθάνοντας τά 30,5 έκατομ. 
Μάρκα τό 1975, (τό 1969, ήσαν μόνο 
3,5 έκατομ. Μάρκα), τόνισαν τή σπουδαι- 
ότητα πού άπεδόθη στην κατασκευή κτι
ρίων. Ή  ένταση αύτή συνεχίστηκε μέ τήν 
άνέγερση τοϋ κτιρίου πού στεγάζει τά 
έργαστήρια διερευνήσεως δικαστικών πει
στηρίων πού αποπερατώθηκε τό 1972, 
φθάνοντας τό κόστος των 7,2 έκατομ. 
Μάρκων, ένώ τό νέο κτίριο πού στεγάζει 
τή μονάδα ηλεκτρονικής έπεξεργασίας 
πληροφοριακών στοιχείων καί τις τηλεπι
κοινωνιακές έγκαταστάσεις, καί τό όποιο 
άποπερατώθηκε τό καλοκαίρι τοϋ 1973, 
στοίχισε 37,1 έκατομ. Μάρκα.

’Έχει προγραμματισθεϊ ή άνέγερση καί 
άλλων άκόμη κτιρίων, στά όποια θά 
έγκατασταθοΰν διάφορες ειδικές διευθύν
σεις τοϋ γραφείου τοϋ WIESBADEN. 
'Υπολογίζεται ότι θά στοιχίσουν 80,7 
έκατομ. Μάρκα. Νέα κτίρια θά άνεγερ- 
θοΰν έπίσης στο BAD GODESBERG

όπου βρίσκονται οί Διευθύνσεις «STAA- 
TSSCH UTZ» (Ειδικός Κλάδος), SI- 
CHERUNGSGRUPPE» (Προστασία 
'Υψηλών Προσώπων καί κυβερνητικών 
κτιρίων καί «TERRORISMUS» πού 
ιδρύθηκε τόν Μάϊο τοϋ 1975 γιά νά έντα- 
τικοποιήσει τόν άγώνα έναντίον τής τρο
μοκρατίας.

Κεντρική μονάδα γιά τήν 
άνταλλαγή πληροφοριών.

Ουσιώδη στοιχεία, άπό τήν άποψη τής 
έπεκτάσεως τής ΒΚΑ, είναι ή άρχειοθέ- 
τηση καί αξιολόγηση πληροφοριών γύρω 
άπό τό έγκλημα γενικά.

Έ να άλλο σημείο είναι νά γίνει ή 
ήλεκτρονική έπεξεργασία στοιχείων, ευ
πρόσιτη γιά πρακτική άστυνομική χρήση. 
Μέ άλλα λόγια, τά παραδοσιακά ποινικά 
άρχεϊα δέν θά είναι πλέον άπλώς καί μόνον 
«άρχεΐα», άλλά, άντιθέτως, θά βοηθή
σουν ένεργώς στον άγώνα γιά τήν πρό
ληψη καί τήν καταστολή τοϋ έγκλήματος. 
'Η  ΒΚΑ προχωρεί στή δημιουργία τών 
βάσεων ένός έκτεταμένου ήλεκτρονικοΰ 
συστήματος πληροφοριών πού θά έξυ- 
πηρετεΐ όλα τά γερμανικά άστυνομικά 
Σώματα. Στο τμήμα τής ΒΚΑ στο W I
ESBADEN, ύπάρχει ήδη μιά κεντρική 
μονάδα πού έξύπηρετεϊ τις διαδικασίες 
τής εισαγωγής, ένημερώσεως καί διερευ- 
νήσεως πληροφοριακών στοιχείων, μέ 
ταχύτητα φωτός.

Τό σύστημα αύτό, τό όποιο λέγεται 
INPOL, έξασφαλίζει, σχεδόν σέ κάθε 
άστυνομικό όργανο, τή δυνατότητα, άκόμα 
καί αν είναι έκατοντάδες μίλια μακρυά, 
καί άσχέτως προς τά όρια τών όμοσπόνδων 
Πολιτειών, νά έχει επαφή, σέ κλάσμα 
δευτερολέπτου — άπ’ εύθείας ή μέσω τοϋ 
άστυνομικοΰ τηλεπικοινωνιακού δικτύου—

μέ όλα τά στοιχεία — πληροφορίες πού 
είναι άπομνημονευμένα έκεΐ. 'Η  πρώτη 
φάση τοϋ συστήματος INPOL, πού άφο- 
ροΰσε τις άναζητήσεις καταδιωκομένων 
καί έξαφανισθέντων άτόμων, ήταν 
έτοιμη τόν ’Ιούνιο τοϋ 1972. ’Ακολού
θησε τό σύστημα έρεύνης γιά τήν άνεύρεση 
κλεμμένων οχημάτων. Τό σύστημα αύτό 
θά έπεκταθεϊ σέ όλο τό παιδίο τών κλεμ
μένων άντικειμένων, μέ τήν άναζήτηση 
τών όποιων άσχολεϊται ή ’Αστυνομία.

Προς τό παρόν, στά ήλεκτρονικά άρ
χεΐα πληροφοριών, μεταξύ άλλων, είναι 
καταχωρημένα 160.000 ονόματα καταζη- 
τουμένων άτόμων, τά όποια έγιναν γνωστά 
άπό αιτήσεις διενεργείας έρεύνης προερ
χόμενες άπό δικαστικές καί άστυνομικές 
άρχές, καί 100.000 δηλώσεις κλοπής 
οχημάτων.

Οί άπομνημονευμένες πληροφορίες ένη- 
μερώνονται συνεχώς. Κατά τή διάρκεια 
τοϋ πρώτου έτους τής πρακτικής έφαρ- 
μογής τοϋ συστήματος αύτοΰ στήν άστυ- 
νόμευση, οί προαναφερόμενες πληροφορίες 
μετεβιβάσθησαν άπό τις ’Αστυνομικές 
'Υπηρεσίες τών όμοσπόνδων Πολιτειών 
στή ΒΚΑ, μέ τήν παραδοσιακή μέθοδο, 
δηλαδή μέ έντυπα ή τηλέτυπα, καί στή 
συνέχεια είσήχθησαν στή μονάδα έπεξερ
γασίας τους. Τώρα οί ίδιες πληροφορίες 
μεταβιβάζονται καί είσάγονται μέ τήν 
μέθοδο τής «διαρκοΰς άνοικτής τηλενη- 
μερώσεως».

Δηλαδή, μιά πληροφορία (πού άφορά 
π.χ. ένα καταζητούμενο δράστη), άνεξαρ- 
τήτως περιοχής προελεύσεώς της, άμέ- 
σως μέ τήν εισαγωγή της μέ τή μέθοδο 
αυτή στή μονάδα έπεξεργασίας της, βρί
σκεται αύτομάτως (στήν πραγματικό
τητα υστέρα άπό δέκατα τοϋ δευτερολέ
πτου ) στή διάθεση όλων τών ’Αστυνομικών 
Υπηρεσιών πού συνδέονται μέ τό σύ

στημα αύτό.
Τό ίδιο γρήγορα μπορεί νά γίνει καί ή 

ακύρωση πληροφοριακών στοιχείων πού
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έχουν είσαχθεΐ. Χάρις στις υψηλές αύτές 
ταχύτητες καί στή διαρκή ένημέρωση, 
στόν ανώτατο βαθμό, των στοιχείων, 
μπορούν να επιτευχθούν τά άκόλουθα 
αποτελέσματα:
ι) Αύξηση τής άποδοτικότητος τής ’Α

στυνομίας,
ιι) ’Αξιοσημείωτη μείωση των προβλη

μάτων πού άνακύπτουν άπό τον άστυ- 
νομικό έλεγχο άτόμων τά όποια, στο 
τέλος, άποδεικνύονται αθώα καί 

ιιι) Πλήρης άποκλεισμός των πιθανοτή
των συλλήψεως άτόμων κατά λάθος, 
όφειλομένης σέ παλιές άνενημέρωτες 
πληροφορίες.

Στις μέρες μας, 40 % περίπου των συλ
λήψεων καί εξακριβώσεων διαμονής, θά 
ήταν άδύνατο νά πραγματοποιηθούν χωρίς 
τό σύστημα INPOL.

Αυτό είναι κάτι πού παρέχει τό μέτρο 
τής δυνατότητος αύξήσεως τής άστυνο- 
μικής ίκανότητος.

Μέ τό κέντρο ήλεκτρονικών ύπολογι- 
στών τής BUNDESKRIMINALAMT, 
(ΒΚΑ) είναι συνδεδεμένες, προς τό παρόν, 
πάνω άπό 600 ’Αστυνομικές, μεθοριακές 
καί Τελωνειακές 'Υπηρεσίες, σ’ όλη την 
‘Ομοσπονδιακή Δημοκρατία τής Γερμα
νίας. 'Η  ήλεκτρονική έπεξεργασία πληρο
φοριακών στοιχείων, χρησιμοποιείται, (καί 
θά χρησιμοποιηθεί εύρύτερα), καί σέ άλ
λους τομείς τής άστυνομικής πρακτικής 
π.χ. στήν οργάνωση άστυνομικής έγκλη- 
ματολογικής στατιστικής.

Έ χε ι ήδη σημειωθεί ικανοποιητική 
πρόοδος στούς άκόλουθους τομείς:

ι) Διερεύνηση στοιχείων δακτυλικών 
άποτυπωμάτων (μέ άπώτερο σκοπό τήν 
επίτευξη αυτοματοποιημένης διερευνή- 
σεως είσαγομένης πληροφορίας καί παρο
χή? άπαντήσεως) μέ ένα απλό χειρισμό. 
Ή  έπιτυχία αυτή είναι άποτέλεσμα πολυ
ετών ερευνών.

ιι) ’Οργάνωση πληροφοριακού άρχείου 
άδικημάτων—δραστών, δηλαδή συστήμα
τος πλήρους τεκμηριώσεως τής έγκλημα- 
τ ικότητος, άπό τό όποιο θά άντλοϋνται πο

λύτιμες γνώσεις καί συμπεράσματα γιά 
τό τακτικό έργο τής Διευθύνσεως Έγκλη- 
ματολογικών ’Ερευνών, γιά τήν έφαρμο- 
γή προγραμμάτων κατά τού έγκλήματος 
γενικά καί γιά έγκληματολογικές έρευνες.

ιιι) Δημιουργία συστήματος εύρείας 
τεκμηριώσεως γιά τή συγκέντρωση καί τή 
διάθεση στούς ένδιαφερομένους ποινικών 
καί έγκλημ ατολογικών κειμένων, άνο- 
λύσεων ειδικών κ.λ.π. καί

ιιιι) Δημιουργία κεντρικού άρχείου 
ένταλμάτων συλλήψεως.

Τό μέλλον έχει ήδη αρχίσει.

Μπροστά σέ τόσο έκτεταμένες προοπτι
κές, παρατηρείται ότι οί τρίτοι, οί άμύ- 
ητοι, είτε συναρπάζονται άπό τίς προό
δους τής σύγχρονης τεχνολογίας, είτε 
προβληματίζονται σοβαρά γύρω άπό τούς 
πιθανούς κινδύνους, γιά τήν ελευθερία 
τού άτόμου, πού μπορεί νά προέλθουν άπό 
έδώ. Ωστόσο, οί δύο αυτοί τρόποι προ- 
σεγγίσεως τού προβλήματος, δέν λαμβά
νουν ύπ’ δψει δτι ό άπίθανος «επιθεωρητής 
—ήλεκτρονικός υπολογιστής» δέν υπάρχει 
στήν πραγματικότητα καί ποτέ δέν θά 
ύπάρξει.

’Επί πλέον, δσον άφορα τήν ’Αστυνομία, 
ή ήλεκτρονική έπεξεργασία στοιχείων 
μπορεί νά άποτελέσει μόνο ένα δργανο 
διευκολύνσεως τών πραγμάτων, άλλά δέν 
μπορεί ποτέ νά άποβεί «σοφότερη» καί 
δυνατώτερη άπό τόν ίδιο τον ’Άνθρωπο. 
Είναι αυτονόητον δτι οί ήλεκτρονικοί ύπο- 
λογισταί μπορούν νά χρησιμοποιηθούν 
δχι μόνο στήν κατάρτιση καταλόγων καί 
πινάκων π.χ. καταζητουμένων άτόμων, 
άλλά καί στήν ένημέρωση καί στήν άξιο- 
λόγησή τους.

Μέ τή βοήθεια τους, θά καταστεί δυνα
τόν, γιά πρώτη φορά, νά διεισδύσουμε στά 
έκατομμύρια τών πληροφοριακών στοι
χείων πού έχει στά άρχεϊα της ή ΒΚΑ 
γύρω άπό τό έγκλημα ,νά τά επεξεργα
στούμε κατά πολλούς τρόπους καί έτσι νά 
συνδυάσουμε νέες μαρτυρίες καί νέους πα
ράγοντες μέ έγκλήματα τά όποια δέν έχουν 
άκόμα εξιχνιαστεί.

Μέ βάση μαρτυρικές καταθέσεις ή σέ 
συσχετισμό μέ τή διευρεύνηση τού τόπου 
τού έγκλήματος, θά ήταν σήμερα δυνατό 
νά φωτισθεί ή έρευνα κατά ένα άκόμη 
άποδοτικώτερο τρόπο. Θά μπορούσε κα
νείς νά ψάχνει π.χ. γιά ένα δράστη ό όποι
ος περιγράφεται δτι έχει άνάστημα 1,80 μ. 
μαύρα καί γαλανά μάτια, δτι μιλάει μέ 
σουαβική διάλεκτο καί είναι φούρναρης 
τό επάγγελμα. ’Ή  νά ψάχνει γιά κακοποι
ούς οί όποιοι δροΰν εισχωρώντας άπό τά 
παράθυρα έξαερισμοΰ τών γραφείων καί 
άνοίγουν χρηματοκιβώτια μέ ειδικά θερμι
κά έργαλεΐα. Οί συνδυασμοί πού είναι δυ
νατόν νά γίνουν, είναι άπεριόριστοι.

"Ενα σύστημα τεκμηριώσεως έγκλημά- 
των τό όποιο έλαβε τόσο τεράστιες διαστά
σεις, άπό πλευράς ποσότητος καί ποικιλίας, 
ώστε κανένας ανθρώπινος νοΰς δέν θά 
μπορούσε πλέον νά τά βγάλει πέρα, άνα- 
σύρεται άπό τά σκονισμένα άρχεϊα καί 
έπαναδραστηριοποιεΐται. Αύτές είναι οί 
δυνατότητες τοΰδημιουργουμένου πληρο
φοριακού άρχείου άδικημάτων—δραστών. 
Χάρις σ’ αυτό, έπίσης γιά πρώτη φορά, θά 
μπορέσουμε νά ρίξουμε μιά έρευνητική μα
τιά στά αίτια τών εγκλημάτων, έτσι ώστε, 
δχι μόνο νά διερευνούμε τά έγκλήματα πού 
έχουν ήδη διαπραχθεΐ, άλλά καί νά έφαρ- 
μόσουμε μιά καλοθεμελιωμένη έπιστημο- 
νική τακτική γιά τήν πρόληψή τους. Δέν 
ξέρουμε άκόμα πάρα πολλά γιά τά αίτια 
τών έγκλημάτων. Άλλά οί ήλεκτρονικοί 
ύπολογισταί θά μπορέσουν νά μας βοηθή
σουν νά έξασφαλίσουμε άξιόπιστες άπαν- 
τήσεις σέ όποιεσδήποτε άναφυόμενες άπο- 
ρίες, έπί τή βάσει έκατομμυρίων περιστα
τικών γιά τά όποια έχουμε πληροφορίες 
καί έπί τών όποιων μπορούμε νά βασίζου
με τήν έρευνα. Ποιες ήσαν οί συνθήκες πού 
ευνόησαν τή διάπραξη δλων τών άδικημά
των τής κατηγορίας Α’; Υπάρχει σχέση 
μεταξύ τού άναστήματος ένός προσώπου 
καί τού έγκλήματος πού διαπράττει; Κατά 
ποιο τρόπο καί σέ ποιά έκταση ή οικογε
νειακή κατάσταση ένός άτόμου έπηρεάζει 
τή διάπραξη σεξουαλικών έγκλημάτων; 
Ά πό ποιές κατηγορίες οικογενειών προ
έρχονται οί δρασται τών έγκλημάτων 
τύπου Β; Υπάρχει σχέση μεταξύ δακτυ
λικών άποτυπωμάτων καί κληρονομικότη-
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Χαρακτηριστικά φωτογραφικά στιγμιότυπα από το μηχανογραφικό κέντρο 
τής ’Υπηρεσίας. Ό  ενρετηριασμός τών πληροφοριών γίνεται μέ μέθοδο και τάξη, 
έτσι πού κάθε πράγμα νά γίνεται άντικείμενο έρεύνης και έκμεταλλεύσεως.

τος; Όποιοδήποτε γεγονός τό όποιο μπο
ρεί νά προσδιοριστεί έν συσχετισμέ» μέ 
τό δράστη, είναι δυνατόν νά συνδεθεί μέ 
όποιαδήποτε ερώτηση. Τελικός σκοπός 
τής ΒΚΑ είναι ή δημιουργία ένός συστή
ματος πλήρους τεκμηριώσεως της έγκλη- 
ματικότητος, τό όποιο θά μάς βοηθήσει νά 
εξασφαλίσουμε κάθε στοιχείο πού έχει 
σχέση μέ τή μάλλον περίπλοκη έννοια τοϋ 
εγκλήματος. Ή  ’Αστυνομία λοιπόν, δέν 
ένδιαφέρεται μόνο γιά γνώσεις άναφε- 
ρόμενες σέ μιά, περισσότερο ή λιγώτερο, 
επιφανειακή καταστολή τοϋ έγκλήματος. 
Ένδιαφέρεται περισσότερο γιά γνώσεις πού 
θά άποτελέσουν τό άπαραίτητο πρώτο βή
μα γιά τή δημιουργία καταλλήλου «κοινω
νικού περιβάλλοντος», μέ τή θέσπιση νό
μων ρεαλιστικών καί κοινωνικώς έπαρκών.

Μέσα σέ ένα τέτοιο περιβάλλον, πιστεύ
εται δτι ή εγκληματικότητα δέν θά μπορεί 
πλέον νά άναπτυχθεϊ.

2,5 έκατομμύρια φύλλα μέ 
δακτυλικά άποτυπώματα.

Στή BUNDESKRI MINALAMT όλη ή 
κλίμακα τών τεχνικών δυνατοτήτων πού 
υπάρχουν, σάν άποτέλεσμα τοϋ σημερινού 
επιπέδου γνώσεων, έχει τεθεί στή διάθεση 
τής Δ]νσεως Έγκληματολογικών ’Ερευ
νών γιά τήν εξυπηρέτηση τής κλασικής άπο- 
στολής της, δηλαδή τής άναζητήσεως κατα- 
ζητουμένων ατόμων καί τής άναγνωρί- 
σεως. Έ τσι, αρχίζοντας τό 1969, οργανώ
θηκε καί τελειοποιήθηκε σύστημα φωτο- 
τηλεμεταβιβάσεως δακτυλικών άποτυπω- 
μάτων, γιά μιά πιο γρήγορη άνταλλαγή 
πληροφοριών στον τομέα τής άναγνωρί- 
σεως τών άποτυπωμάτων αύτών.

Τό κέντρο «τηλε—σωτο» τής ΒΚΑ, 
πού διαθέτει 13 «θέσεις» δεκτών καί 7 «θέ
σεις» πομπών, δέχεται, σέ σταθερώς αΰξα- 
νομένους άριθμούς, δακτυλικά άποτυπώ
ματα ατόμων πού θεωρούνται «περιοδεύον- 
τες έγκληματίαι», κατά τό μεγαλύτερο 
ποσοστό, ή τά όποια δέν είναι δυνατόν νά

άναγνωρισθοϋν άμέσως στον τόπο τής 
συλλήψεώς τους. Αύτές οί εκπομπές, άπο- 
τελοϋν τή βάση γιά άμεσες έξακριβώ- 
σεις ταυτότητος, πράγμα πού επηρεάζει 
άποφασιστικώς τήν τακτική τής Δ]νσεως 
Έγκληματολογικών Ερευνών, καθώς 
έπίσης καί τίς αποφάσεις πού πρέπει 
νά ληφθοϋνάπό τίς είσαγγελικές καί δι
καστικές άρχές, γιά μιά έντατικώτερη 
καταστολή τοϋ έγκλήματος. Συχρόνως, 
στή ΒΚΑ δημιουργήθηκε μιά κεντρική 
συλλογή 3,5 έκατομμυρίων φωτογραφιών 
άπό 1,5 έκατομμύρια άτομα, συνδεδεμένη, 
έπί 24ώρου βάσεως, μέ τό κέντρο «τηλε— 
φωτο», έτσι ώστε, όποιαδήποτε ώρα, νά 
μπορούν νά μεταβιβασθοϋν φωτογραφίες 
γιά συγκεντρωτικές άναζητήσεις κ.λ.π. 
Αύτό τό σύστημα φωτοτηλεμεταβιβάσεως, 
έχει στο μεταξύ συνδεθεί μέ 79 σταθμούς 
έπί γερμανικού έδάφους καί μέ 8 σταθμούς 
σέ άλλα σημεία τής Ευρώπης καί έκτος 
αύτής.

Ή  Υπηρεσία άναγνωρίσεων —έξακρι- 
βώσεων τής ΒΚΑ, ή όποια διαθέτει μιά 
συλλογή 2,8 έκατομμυρίων φύλλων μέ 
δακτυλικά άποτυπώματα πού ανήκουν σέ 
1,8 έκατομ. άτομα, αύξάνεται μέ φύλλα 
δακτυλικών άποτυπωμάτων 14.000 άτό- 
μων κατά μήνα. Ή  αξία μιάς τέτοιας συλ
λογής γίνεται φανερή, μεταξύ άλλων, 
άπό τό γεγονός δτι κατά τή διάρκεια τών 
3 τελευταίων έτών (1973 — 1975), άπε- 
δείχθη, μέ σύγκριση δακτυλικών άποτυ
πωμάτων πού κατέστη έφικτή μέσω τής 
ΒΚΑ, δτι περίπου 3.500 άτομα, γιά νά 
ξεφύγουν, προσπάθησαν νά άλλοιώσουν 
τίς χαρακτηριστικές λεπτομέρειες τών 
άποτυπωμάτων τους.

Σύγχρονα εργαστήρια διε- 
ρευνήσεως δικαστικών πει
στηρίων.

Χάρις στήν άξιοσημείωτη αΰξηση τοϋ 
προϋπολογισμού της, ή BUNDESKRI- 
MINALAMT (ΒΚΑ) μπόρεσε νά βελ
τιώσει αισθητά τή κατάσταση, τίς δια
στάσεις καί τήν άποδοτικότητα τών έργα- 
στηρίων τής Διερευνήσεως Δικαστικών 
Πειστηρίων.

Ό  άριθμός τών έπιστημόνων πού έργά- 
ζονται σ’ αυτήν τήν ειδικότητα, αύξήθηκε 
άπό 15 τό 1969, σέ_ 27 τό 1975. Στόν 
ίδιο χρόνο, οί συνεργάτες αύτής τής διευ- 
θύνσεως, αύξήθηκαν άπό 65 σέ 128. Έ π ί
σης, ό άριθμός τών αιτήσεων γιά τήν 
πραγματοποίηση άναλύσεων κ.λπ. αύξή
θηκε. Τό 1974 έγιναν 17.306 τέτοιες 
αιτήσεις. Μεταξύ τών παρά πολλών έπι- 
στημονικών οργάνων αύτής τής διευθύν- 
σεως, υπάρχουν δυό ηλεκτρονικοί ύπολο- 
γισταί καί άκόμη ένα άνιχνευτικό ήλεκ- 
τρονικό μικροσκόπιο τό όποιο άποκτή- 
θηκε τό 1972 καί στοιχίζει περίπου 
500.000 Μάρκα. Πέρα άπό τήν ηύξημένη 
τρέχουσα έργασία τους, τά έργαστήρια 
αύτά συνεργάζονται στενά μέ άλλα κέντρα 
έρεύνης. Έ τσ ι π.χ., έγιναν έρευνες γύρω 
άπό τον προσδιορισμό τής άποστάσεως άπό 
τήν οποία έρρίφθη ένας πυροβολισμός, καί 
τή διατύπωση μαθηματικοϋ τύπου πού νά 
τό έκφράζει, καθώς έπίσης καί γύρω άπό 
τή χρησιμοποίηση άναλύσεως νετρονικής 
ένεργοποιήσεως γιά τήν άναγνώριση άν- 
θρωπίνων τριχών. Έ π ί τοϋ παρόντος, συ
νεχίζεται ή έργασία έπί 22 συνολικώς προ
γραμμάτων έρεύνης.

561



Ή  Εφαρμογή τοΰ Νόμου.

Η αξιοσημείωτη αύξηση του υπηρε
σιακού φορτου της ΒΚΑ καί, συγχρόνως, 
η σημασία της αύξήσεως αύτης για την 
καταστολή τοΰ έγκλήματος στην ‘Ομο
σπονδιακή Δημοκρατία της Δυτικής Γερ
μανίας,  ̂φαίνεται καθαρά άπό τις στατι
στικές επι των αντικειμένων δραστηριό- 
τητος τής Διευθυνσεως Έγκληματολογι- 
γικών Ερευνών καί άναλύσεως πληροφο
ριών, πού άσχολειται κυρίως μέ τή συγ
κέντρωση πληροφοριών γύρω άπό γνω
στούς και άγνωστους δράστες έγκλημά- 
των.

Η Διεύθυνση αύτή, έχει έπίσης τήν 
ευθυνη για την άσκηση μέρους τών εκτε
λεστικών λειτουργιών τής ΒΚΑ, πού 
απορρέουν απο το άρθρο 5 τοΰ ίδρυτικοΰ 
της Νόμου. Οί έρευνες πού γίνονται, άφο- 
ροΰν παραβάσεις ιδιαιτέρως έπιβλαβεϊς γιά 
το κοινωνικό σύνολο καί τετελεσμένα αδι
κήματα που επισύρουν σοβαρές ποινές 
καί δέν είναι εύκολο νά έντοπισθοϋν (ιδιαι
τέρως εκείνα πού έχουν περιφερειακό ή 
διεθνή χαρακτήρα). Τό μεγαλύτερο πο
σοστό αύτών τών υποθέσεων, κλείνει μέ 
την εξιχνιαση τών αδικημάτων καί τή 
σύλληψη τών παραβατών, οί όποιοι, ώς 
επι το^πλείστον, είναι μεμονωμένοι έπικίν 
δυνοι εγκληματίες, ή μέλη εγκληματικών 
ομάδων. Οί συνέπειες τοΰ έπιτελουμένου 
σ’ αύτόν τον τομέα έργου, συχνά, μπαί
νουν στο χώρο της καταπολεμήσεως τοΰ 
διεθνούς έγκλήματος.

Ά πό τήν άποψη αύτή ή ΒΚΑ, μέ τό 
έργο πού προσφέρει, συμμετέχει πολύ άπο- 
δοτικα στο έργο τού Εθνικού Κεντρικού 
Γραφείου τής Διεθνούς Όργανώσεως 
Έγκληματολογικής ’Αστυνομίας (ICPO— 
INTERPOL). "Οσον άφορα τις εύθΰνες 
για. τήν προστασία της Πολιτείας, τό 
μόνο πού μπορούσε, μέχρι προσφάτως νά 
κάνει ή ΒΚΑ ήταν νά διερευνά έξαιρετικά 
σοβαρές περιπτώσεις έσχάτης προδο
σίας, κατόπιν παραγγελίας τού 'Ομοσπον
διακού Γενικού Εισαγγελέως, διότι με
γάλος αριθμός άνδρών, γιά ώρισμένο χρο

νικό διάστημα, ήταν υποχρεωμένος νά 
άντιμετωπίζει τήν έγκληματική ομάδα 
«BAADER—MEINHOF», καθώς έπί
σης καί άλλες πολύ σοβαρές έγκληματικές 
δραστηριότητες.

Τό Μάϊο τού 1975, γιά τήν καταπολέ
μηση αύτης της ειδικής μορφής έγκλημα- 
τικότητος, ιδρύθηκε έπί πλέον τής Δ Ινσεως 
«STAATSSCHUTZ» (Ειδικός Κλάδος), 
μιά άλλη 'Υπηρεσία μέ τον τίτλο «TER- 
RORISMUS» γιά τήν όποια προβλέπον- 
ται 210 νέες θέσεις προσωπικού.

Στο BONN—BAD GODESBERG έχει 
τήν έδρα της ή 'Υπηρεσία «SICHE- 
RUNGSGRUPPE» πού άποτελεί μιά 
άκόμη εξωτερική μονάδα της ΒΚΑ. 'Η  
μονάδα αύτή φροντίζει γιά τήν προστασία 
διακεκριμένων προσωπικοτήτων (Γερ
μανών ή ξένων έπισκεπτών), δηλαδή τών 
ομοσπονδιακών υπουργών καί άλλων έκ- 
προσώπων τής πολιτείας, τών όποιων ή 
ζωή μπορεί νά άπειλεΐται. Οί άνδρες τής 
υπηρεσίας αύτής έχουν ύποστεϊ πολυσύν
θετη  ̂ έγκληματολογική καί άστυνομική 
έκπαίδευση. Σάν άπαραίτητο προσόν τους 
θεωρείται ή ικανότητα νά άποφασίζουν 
καί νά άντιδροΰν γρήγορα. Συγχρόνως 
απαιτείται νά έχουν καλή έμφάνιση καί νά 
μπορούν νά προσαρμόζουν τή συμπεριφο
ρά τους σέ όλες τις βαθμίδες τής δημοσίας 
ζωής. Γιά νά μπορέσουν νά άνταπεξέλ- 
θουν σ αύτές τις ιδιαίτερες άπαιτήσεις, 
είναι υποχρεωμένοι νά ύποστοΰν ειδική 
εκπαίδευση, βασισμένη στήν έκπαίδευση 
πού παρέχεται στούς άνδρες τής Δ]νσεως 
Έγκληματολογικών ’Ερευνών. Ή  έκπαί
δευση αύτή περιλαμβάνει γυμναστική, 
άσκηση στή χρήση όπλων καί έκμάθηση 
ξένων γλωσσών.

Κεντρικό Γραφείο γιά τήν 
καταπολέμηση τοΰ έγκλή
ματος διεθνώς.

Μέ τήν ιδιότητά της ώς ’Εθνικού Κεν
τρικού Γραφείου, (NCB) τής IN TER
POL, γιά τήν 'Ομοσπονδιακή Δημοκρα
τία τής Γερμανίας, ή BUNDESKRI-

MINALAMT (ΒΚΑ) άποτελεί τό συνδε
τικό κρίκο καί τον σταθμό διασυνδέσεως 
μεταξύ τών γερμανικών άστυνομικών 
'Υπηρεσιών άφ’ ενός καί τών ’Εθνικών 
Κεντρικών Γραφείων 120 άλλων χωρών— 
μελών τής INTERPOL καί τοΰ ’Αρχη
γείου τής INTERPOL στήν πόλη SAINT 
CLOUD, κοντά στό Παρίσι, άφ’ έτέρου. 
Σύμφωνα μέ τό καταστατικό τής INTER
POL, τά έθνικά κεντρικά γραφεία είναι 
έπιφορτισμένα μέ τά άκόλουθα κύρια 
καθήκοντα: Νά έπιβοηθοϋν τις άστυνο- 
μικές έρευνες προωθώντας έγκληματολο
γικής φύσεως πληροφορίες, έξακριβώσεις, 
έρευνες, κατασχέσεις καί δεσμεύσεις, 
καθώς έπίσης καί αιτήσεις συλλήψεως μέ 
προοπτική έκδόσεως. Κάθε χρόνο ή ΒΚΑ 
είναι ύποχρεωμένη νά άσχολειται μέ πάνω 
από 120.000 ξένες υποθέσεις (υποδοχή καί 
διαβίβαση αιτήσεων παροχής υπηρεσιών). 
Στόν άριθμό αύτό δέν περιλαμβάνονται 
ύποθέσεις πού άναφύονται άπό τήν πα
ρουσία ξένων τουριστών στήν 'Ομοσπον
διακή Δημοκρατία τής Γερμανίας. Ή  
ΒΚΑ κατέχει σπουδαία θέση στό γενικό 
φάσμα τής διεθνούς άστυνομικής συνερ
γασίας. ’Επί συνόλου 200.000 περίπου 
ραδιοτηλεγραφημάτων πού διεβιβάσθησαν 
μέσω τού δικτύου τής INTERPOL τό 
1974, περίπου 31.000 προερχόντουσαν άπό 
τήν ΒΚΑ ή όποια, στό ίδιο χρονικό διά
στημα, δέχθηκε περίπου 26.000 ραδιομη- 
νύματα τής INTERPOL.

Τό 1974 συνελήφθησαν στό έδαφος τής 
'Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας τής Γερ
μανίας, 210 άτομα, γιά λογαριασμό ξένων 
υπηρεσιών, καί έξακριβώθηκαν τά στοι
χεία άλλων 1.852. Έ ξ άλλου ή ΒΚΑ συμ
μετέχει πολύ δραστηρίως στις προκαταρ
κτικές μελέτες γιά τή δημιουργία ένός 
διεθνούς συνθέτου συστήματος άστυνο
μικών πληροφοριών, γιά τήν IN TER
POL. Τά καθήκοντα τά όποια είναι ύπο
χρεωμένη νά έκπληρώσει ή ΒΚΑ στό 
ρόλο της ώς έθνικοΰ κεντρικού γραφείου 
τής INTERPOL, έκτελοϋνται μέ τή 
συνεργασία όλων τών διευθύνσεών της. 
'Ωστόσο, όλα συντονίζονται καί διοχετεύον
ται μέσω μιας ειδικής μονάδος πού ονομά
ζεται «I Ρ», καί έπανδρώνεται μέ μερικές
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δεκάδες υπαλλήλων, οί όποιοι μιλοϋν 
ξένες γλώσσες κα'ι είναι πολύ έξοικειω-
μένοι μέ τις συνήθειες των ξένων άστυ- 7α συστήματα που χρησιμοποιούνται από την Έγκληματολογική Άστννο-
νομικών Υπηρεσιών κ.λπ. μ[α ε Ιναι σύγχρονα και οί μέθοδοι διώξε ως τών εγκληματιών μοντέρνοι.

Προγράμματα έρευνών — 
έκπαιδεύσεων.

Συνειδητοποιώντας ή BUNDESKPI- 
MINALAMT (ΒΚΑ) ότι ή έντατικη κα
ταστολή καί ή άποτελεσματική πρόληψη 
τοϋ εγκλήματος άπαιτοϋν έγκληματολο- 
γικές καί ποινικές γνώσεις, άρχισε να 
ένδιαφέρεται σοβαρά γιά έρευνες γύρω άπό 
αυτά τά θέματα. ’Από τό 1973 καί μετά, 
ή δραστηριότητά της αυτή ένετάθη σέ 
μεγάλο βαθμό, μέ βάση τή σύγχρονη ερ
μηνεία τοϋ ίδρυτικοϋ της Νόμου.

Στο μέλλον, οί προσπάθειες γιά τήν έπί- 
τευξη ύψηλοϋ ποσοστού διαλευκάνσεως 
έγκλημάτων, θά συνδυάζονται μέ άποτε- 
λεσματικά μέτρα πού θά άποβλέπουν στήν 
άξιοσημείωτη μείωση τών ίδιων τών πα
ραβάσεων. Ό  σκοπός αύτός μπορεί νά 
επιτευχθεί μόνο μέ τήν άνάπτυξη μέτρων 
προγνώσεως καί προλήψεως τά όποια 
πρέπει νά βασισθοϋν έπάνω στήν άκριβή 
γνώση τών αιτίων τών έγκλημάτων, 
καί τών διαφόρων άπόψεων γύρω άπό 
αυτά, καθώς έπίσης καί στή γνώση τών 
φυσικών νόμων πού σχετίζονται μέ τήν 
εγκληματικότητα. Κάτι πού πρέπει νά 
γίνει όπωσδήποτε, είναι ή άναλυτική καί 
προγνωστική διερεύνηση τών πληρο
φοριακών στοιχείων, γύρω άπό τή διά— 
πράξη έγκλημάτων, τά όποια μπορεί κα
νείς νά βρει άφθονα στούς φακέλλους τής 
Αστυνομίας. Μόνο τώρα, χάρις στις διευ

κολύνσεις πού προσφέρει ή ήλεκτρονική 
έπεξεργασία πληροφοριών, θά γίνει δυνατό 
να έκμεταλλευτοϋμε ουσιαστικά αυτή τήν 
τόσο πλούσια πηγή πληροφοριών καί νά 
άποκτήσουμε άμεση καί βαθειά γνώση τής 
πραγματικότητας τοϋ έγκλήματος, μέ 
τήν έξονυχιστική άνάλυση τοϋ άποκαλου- 
μένου «ολοκληρωμένου πορτραίτου» του. 
Ή  πολυδιάστατη διερευνητική διείσδυση 
στό άρχειοθετημένο στούς φακέλλους

πληροφοριακό υλικό, μπορεί νά μπει σέ 
έφαρμογή σύντομα. Ή  ΒΚΑ έχει ήδη 
κάνει τό πρώτο άποφασιστικό βήμα προς 
τήν κατεύθυνση αύτή, οργανώνοντας μιά 
διεπιστημονική ομάδα έρεύνης, ή όποια 
άποτελεϊται άπό δικαστές, έγκληματολό- 
γους, κοινωνιολόγους, οικονομολόγους, 
κ.ο.κ., τούς όποιους βοηθούν πεπειραμένοι 
άξιωματικοί τής Δ]νσεως Έγκληματολο- 
γικών Έρευνών. Ένας άλλος κλάδος 
έρεύνης, άσχολεϊται μέ τήν άνάλυση τής 
άποδοτικότητος τοϋ άστυνομικοΰ έργου. 
Ή  ΒΚΑ προσπαθεί νά διαπιστώσει μέ 
ποιό τρόπο τά άστυνομικά μέτρα—π.χ. 
συλλήψεις, ένέργειες τοϋ γραφείου ση- 
μάνσεως στον τόπο τοϋ έγκλήματος κ.λπ. 
—είναι δυνατό νά άποβοΰν όσο τό δυνατόν 
άποτελεσματικώτερα. Μέσα στά πλαίσια 
αυτά π.χ., ή ΒΚΑ προωθεί ένα πρόγραμμα 
έρεύνης, μέ τό όποιο γίνεται προσπάθεια 
νά έξετασθεϊ ή άποτελεσματικότητα τής 
άστυνομικής έρεύνης, όπως φαίνεται ύπό 
τό πρίσμα τής ποινικής διαδικασίας πού 
θά άκολουθήσει.

Ή  υπηρεσία έχει άναθέσει σέ μιά άλλη 
ομάδα έρεύνης νά διερευνήσει τήν άπο- 
καλούμενη «γκρίζα περιοχή» τοϋ έγκλή
ματος. Μέσω συνεντεύξεων, οί όποιες 
έχουν άντιπροσωπευτική άξια, έπιζητεΐται 
νά διαπιστωθεί κατά πόσο ή έγκληματικό- 
τητα, όπως τήν έμφανίζει ή άστυνομια, 
διαφέρει άπό τις πραγματικές διαστάσεις 
της. ’Ήδη έχουμε στή διάθεσή μας τά 
πρώτα άποτελέσματα αυτής τής έρεύνης. 
Γιά πρώτη φορά προγράμματα έρεύνης 
τέτοιας σπαυδαιότητος, συνδυάζουν ταυτο
χρόνους τήν έπιστήμη καί τήν άστυνομική 
έμπειρία.

Τά άποτελέσματα αυτά 8χι μόνο έπη- 
ρεάζουν τήν άστυνομική μεθοδολογία καί 
έκπαίδευση, άλλά ύπάρχει έλπίδα νά βοη
θήσουν καί τον νομοθέτη στή θέσπιση 
καταλλήλων Νόμων. Στή «γέννηση» ένός 
έγκλήματος, σπουδαίο ρόλο παίζουν (ορι

σμένοι κοινωνικοί παράγοντες. Σπουδαίο 
ρόλο παίζουν έπίσης παράγοντες κοινω
νικό—πολιτικοί καί προβλήματα πού έγγί- 
ζουν περιοχές φαινομενικώς πολύ . ξέ
μακρες άπό τήν άποστολή τής άστυνο- 
μίας, (π.χ. έκπαίδευση, άστικοποίηση 
κ.λπ.), στήν πραγματικότητα όμως πολύ 
κοντινές πρός τό άστυνομικό λειτούργημα. 
Ή  άστυνομία δέν μπορεί καί δέν θέλει νά 
παρέμβει σ’ αύτές τις περιοχές. Θά μπο
ρούσε όμως, ωστόσο, νά είναι σέ θέση νά 
δώσει πληροφορίες πού θά μπορούσαν νά 
έπηρεάσουν εύμενώς τό σχηματισμό καί 
τή διαμόρφωση τοϋ κοινωνικού πλαισίου 
καί τού περιβάλλοντος έργασίας καί τέλος, 
νά έπηρεάσουν ώρισμένους παράγοντες 
πού εύνοοΰν τή δημιουργία τής έγκλημα- 
τικότητος.

Τό ’Ινστιτούτο ’Εγκληματολογίας τής 
ΒΚΑ, πού άσχολεϊται μέ τις έρευνες αύ
τές, έχει, άπό τό 1969, διπλασιάσει τις 
άνειλημμένες προσπάθειες γιά τήν έκ
παίδευση νεοσυλλέκτων καί τήν τελειο
ποίηση τών ειδικών γνώσεων τών ήδη 
ύπηρετούντων άνδρών της καί τών άν- 
δρών τών Δ]νσεων Έγκληματολογικών 
έρευνών τών γερμανικών Όμοσπόνδων 
Πολιτειών. Συμμετέχει στήν έκπαίδευση 
υποψηφίων γιά άνώτερες θέσεις στήν 
’Αστυνομία τών Όμοσπόνδων Πολιτειών, 
κατά τό πρώτο έκπαιδευτικό τους έτος 
(περίπου 250 άξιωματικοί τό χρόνο).

Μέ τά έργα της αυτά, κατά τά όποια 
λαμβάνονται ύπ’ δψιν ιδιαίτερα οί πρακτι
κές άνάγκες τών’Αστυνομικών Σωμάτων 
τών Όμοσπόνδων Πολιτειών, ή ΒΚΑ 
δημιούργησε τή βάση πρός τήν όποια μπο
ρούν νά προσαρμοσθοΰν τά μέσα καί οί 
μέθοδοι τής καταστολής τού έγκλήματος, 
καθώς έπίσης καί οί έγκληματολογικής 
καί πολιτικής φύσεως πρωτοβουλίες, γιά 
νά μπορέσουν νά συμπορευθοΰν μέ τις 
τρέχουσες έξελίξεις στό χώρο αύτό.
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Κ Α Ι
Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α 
Ν Ι Κ Η  
Π Ι Σ Τ Ι Χ

Ή  τεχνολογία εύκολα 
δημιουργεί θάμβος.

Ή  τεχνολογία είναι δημιούργημα 
καί κατόρθωμα ανθρώπινο. Άναφέ- 
ρεται στις επιστημονικές εφαρμογές 
πάνω στον τομέα της τεχνικής. 'Απο
τελεί ώς εκ τούτου αναπόσπαστο τμή
μα τοϋ πολιτισμού μας καί απαραί
τητο στοιχείο τής καθημερινής ζωής 
μας τήν όποια και επηρεάζει βαθύ
τατα. Είναι βασικός μοχλός τής έξε- 
λίξεως τής ανθρώπινης κοινωνίας. 
Μετέβαλε τις συνθήκες παραγωγής. 
Έδημιούργησε νέες καταναλωτικές 
συνήθειες. Συνετέλεσε στην αλλαγή 
τής ανθρώπινης σκέψεως πάνω σ'ε 
πολλά θέματα. Μετέβαλε τις συνθή
κες τοϋ βίου καί τοϋ περιβάλλοντος. 
Υπέταξε τα στοιχεία τής φύσεως. 
Μετέβαλε τις παραγωγικές σχέσεις 
καί δι’ αύτών τήν κοινωνικοπολιτική 
διάρθρωσι των κοινωνιών. ’Απάλ
λαξε σε πολλούς τομείς τον άνθρωπο 
από κοπιώδεις, μονότονες καί ΰλ.ικά 
φθοροποιές απασχολήσεις. Άπόδειξε 
ότι ή γή δύναται νά παράγη πολύ 
περισσότερα, με μικρότερη άπασχό- 
λησι ανθρώπινων χεριών. Ό  αυτο
ματισμός καί τα ηλεκτρονικά ύπολο-

ΤοΟ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Πειραιώς 

κ. Κ α λ λ ί ν ι κ ο υ .

Φοβαται ή πίστις τήν 
τεχνολογία;

Στίς ημέρες μας ακούει κανείς 
καί βλέπει πολλά τά παράδοξα. Φή
μες ποικιλόμορφες καί τερατώδεις 
κυκλοφορούν ευρέως. ’Ιδέες καί αντι
λήψεις απίθανες βρίσκουν εύκολο 
έδαφος άναπτύξεως. Πιστεύματα ανι
στόρητα, αντιεπιστημονικά, καί σα
θρά, γίνονται εύκολα αποδεκτά. Γνώ
μες αυθαίρετες, χωρίς κανένα έρεισμα, 
επικρατούν. Καί μέσα σ’ αυτόν τον 
κυκεώνα είναι δύσκολο νά ξεχωρίση 
κανείς τό κίβδηλο από τό γνήσιο, τό 
έξαλλο, πού σ'ε θαμπώνει με τήν ψεύ
τικη λάμψι του, από τον καθαρό χρυ
σό τών είκοσι τεσσάρων καρατίων.

’Αλλά εκεί πού κυκλοφορούν οί 
πιο παράδοξες καί αντιφατικές ιδέες, 
αντιλήψεις καί γνώμες είναι γύρω 
από τά θέματα τών σχέσεων πίστεως 
καί επιστήμης, πίστεως καί τεχνο

λογίας. Μία σύγχυσις επικρατεί στούς 
απληροφόρητους. Πελάγωμα σωστό. 
Σκοταδισμός πέρα γιά πέρα. Παρερ
μηνείες καί αδικίες πάμπολλες, λόγω 
έλλείψεως τής σωστής καί αληθινής 
γνώσεως.

Μία από αυτές τις αντιεπιστημο
νικές αντιλήψεις καί γνώμες τής 
εποχής μας είναι καί αυτό πού λέγε
ται από πολλούς σήμερα καί δη νέους, 
πώς δήθεν υπάρχει διαμάχη μεταξύ 
τής τεχνολογίας καί τής χριστιανικής 
πίστεως καί πώς μάλιστα ή πίστις 
μάχεται καί φοβάται τήν τεχνολογία 
γιατί ή άνάπτυξις τής τεχνολογίας 
μπορεί νά κλονίση δήθεν τήν πίστι.

Θαμπωμένος ό σύγχρονος άνθρω
πος από τις κατακτήσεις τοϋ πνεύ
ματός του καί παρασυρμένος από τό 
άντιθρησκευτικό πνεΰμα τής εποχής, 
φτιάχνει φανταστικά είδωλα, θεοποιεί 
τά επιτεύγματά του καί πλάθει τούς 
πιο τερατώδεις μύθους. Μεγαλύ
τερος παραλογισμός από τη σκέψι 
πώς δήθεν ή χριστιανική πίστις 
φοβάται καί μάχεται τήν τεχνολογία, 
δέν μπορεί νά ΰπάρξη.

"Ας δοϋμε όμως τό πρόβλημα από 
κοντά κάτω από τό φώς τής αληθινής 
γνώσεως καί τής αντικειμενικής έρεύ- 
νης.
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γιστικά συστήματα άπελευθέρωσαν 
τήν τεχνολογική έζέλιζι από τούς 
περισπασμούς τής άμεσότητος των 
ανθρωπίνων δυνατοτήτων. "Ολα αυτά 
εύκολα δημιουργούν ένα θαμβός. Καί 
μάλιστα σε ανθρώπους πού δεν έχουν 
πνευματικό υπόβαθρο. Καί μπορούν 
νά τούς οδηγήσουν σε μία πεποίθησι 
μόνο στον άνθρωπο. Σε μια ύπερεκτί- 
μησι των ανθρωπίνων δυνατοτήτων. 
Σε μια πίστι σ’ έναν σύγχρονο υπεράν
θρωπο. Καί σε. μία πλήρη άνεξαρτο- 
ποίησι και άποδέσμευσι από την 
θρησκεία καί τήν πίστι στο Θεό. Ή  
πρόοδος μάλιστα στις έρευνες τού 
διαστήματος, τα διαστημικά ταξίδια, 
οί διάφοροι σπούτνικ, τό πήδημα 
στή Σελήνη, οί επιτυχείς τοποθετή
σεις σε τροχιά γύρω από τή γή τεχνι
κών δορυφόρων, κ.λ.π., έδωσαν τήν 
εντύπωσιν πώς ο άνθρωπος είναι 
πλέον ικανός γιά όλα. Οτι δύναται 
ό άνθρωπος νά άντικαταστήση τό 
Θεό καί ότι δέν έχει πιά τήν ανάγκη 
Του.

Ή  επιστήμη έτσι θεοποιήθηκε. Τά 
μηχανικά μέσα δημιούργησαν ένα 
παραλήρημα. "Ο άνθρωπος θεωρή
θηκε παντοδύναμος. Και ό Θεός πιά 
άχρηστος καί περιττός. Ή  πίστις 
άρα δέν τού χρειάζεται. Καί δεν ται
ριάζει σε επιστήμονες!

Βέβαια αυτό μπορεί νά συμβή, καί 
συνέβη, σέ ανθρώπους πού ήσαν καί 
είναι πνευματικά αστήρικτοι. Συνέβη 
σε ανθρώπους, πού δεν είχαν τή 
δύναμι νά κοιτάζουν μακρυά καί 
θαμπώθηκαν από τή βόλτα στο διά
στημα ενώ δέν βλέπουν πώς μπροστά 
μας εκτείνεται ό άπειρος κοσμικός 
χώρος μέ τούς απείρους πλανήτες 
καί απλανείς, μέ τούς γαλαξίες, τούς 
πολυάριθμους αστέρες καί αστεροει
δείς, τήν τάξι καί τήν αρμονία τού 
σύμπαντος πού κάνουν τό ανθρώπινο 
μυαλό νά ίλιγγιά.

Οί μεγάλοι επιστήμονες όμως, 
όπως θά δούμε στή συνέχεια, ποτέ 
δέν παθαίνουν αυτόν τον ανόητο ίλιγγο 
ύψους. ’Αναγνωρίζουν πάντα τήν 
σμικρότητα τού ανθρώπου καί ομο
λογούν τό θαυμασμό τους μπροστά 
στον Μέγα Δημιουργό καί διακηρύσ
σουν μέ θάρρος αλλά καί ταπείνωσι 
τήν πίστι τους στο Θεό. Γιατί οί 
πραγματικά μεγάλοι επιστήμονες 
έχουν τό προτέρημα τού Σωκράτη, 
διαθέτουν αυτογνωσία.

Στούς ημιμαθείς όμως νέους τής 
εποχής μας ή επιστήμη καί ή εν γένει 
άνάπτυξις τής τεχνολογίας έχουν 
δημιουργήσει αυτό τό επικίνδυνο θάμ- 
βος. Τούς έχουν επηρεάσει δυσμενώς.
Καί γι’ αυτό στά μάτια τους φαίνεται

σάν νά λιγόστεψε ή δύναμις τού Θεού 
μπροστά στή παντοδυναμία τής συγ
χρόνου μηχανικής καί στήν ικανό
τητα τού ανθρώπινου μυαλού. Καί 
έτσι, χωρίς νά φταίη σέ τίποτε ή 
τεχνολογία καί ή ’Επιστήμη, γίνον
ται άθελά τους θεός στις καρδιές 
αυτών πού δέν έχουν τή δύναμη, καί 
τήν καθαρότητα νά δοΰν τον αληθινό 
Θεό.

Δέν φταίει καθόλου ή επιστήμη 
καί ή τεχνολογία, εάν μερικοί τις 
θεοποιούν καί τις άπολυτοποιοΰν 
καί τις θεωρούν παντοδύναμες. Φταί- 
ουν οί άνθρωποι πού θέτουν τά δη- 
μιουργήματά τους στή θέσι τού 
Μεγάλου Δημιουργού. Ή  επιστήμη 
καί ή τεχνολογία είναι δώρα τού Θεού. 
Είναι καρπός τών δυνατοτήτων πού 
ό Θεός έδωσε στο'ανθρώπινο μυαλό. 
Καί αποτελούν δόξα τού Δημιουργού 
μας. Γι’ αύτό καί οί μεγάλοι επιστή
μονες όλων τών αιώνων, όπως θά 
δούμε, όσο πιο πολλά ανακάλυπταν 
καί δσο πιο πολύ προχωρούσαν στή 
γνώσι, στίς επιστημονικές κατακτή
σεις, καί στήν άνακάλυψι νέων καί 
τελειοτέρων τεχνολογικών καί μηχα
νικών μέσων, τόσο καί πιο πιστοί 
Καί ευλαβείς γινόντουσαν καί πιο 
ταπεινοί ενώπιον ’Εκείνου, τού μεγά
λου Θεού, πού έπροίκισε τον άνθρωπο 
μέ σκέψι, μέ τήν ικανότητα τής μη
χανικής δημιουργίας, μέ τό θαύμα 
τών εφευρέσεων καί ανακαλύψεων.

Ή  Ε κκλησία  έχει συντελέ- 
σει στήν πρόοδο τής επι
στήμης και τής τεχνολογίας.

Ή  ’Εκκλησία ποτέ δέν άντέδρασε 
στήν πρόοδο τής τεχνολογίας. Καί 
δχι μόνον δέν άντέδρασε, μά καί 
συνετέλεσε στήν άνάπτυξί της. Πάρα 
πολλοί σκαπανείς τού πνεύματος, 
πού μέ τό βάρος τών γνώσεών τους 
έδωσαν πτερά στίς τεχνολογικές καί 
επιστημονικές ανακαλύψεις ήσαν ευ
σεβείς χριστιανοί· αρκετοί δέ άπ’ 
αυτούς καί κληρικοί ή μοναχοί. 
’Αναφέρω προχείρως μερικά ονόματα 
γιά νά πληροφορηθοΰν οί απληροφό
ρητοι.

Ό  ιδρυτής τής θεωρίας τού ηλε
κτρονικού κοσμικού συστήματος μας 
ήταν μοναχός, ό μέγας, πασίγνωστος, 
Κ ο π έ ρ ν ι κ ο ς ,  άνθρωπος μεγά
λης εύσεβείας καί ζώσης πίστεως.

Ό  ά β β ά ς Μ π έ ϊ γ ήταν 
από τούς σπουδαιότερους δασκάλους 
τής προϊστορίας.

’ θ ’ ε π ί σ κ ο π ο ς  Σ  τ έ ν ο υτ 
υπήρξε μέγας καί σπουδαίος βιολόγος.

Ό  π α τ ή ρ  Τ ε ϊ  γ ι ά ρ ν τ ε  
Σ  α ρ ν τ έ ν ήταν διαπρεπής πα- 
λαιοντολόγος.

Ό  ε π ί σ κ ο π ο ς  Λ ε μ α ί τρ 
άνεδείχθη μεγάλος βεωρητικός τής 
’Αστρονομίας.

Ό  μ ο ν α χ ό ς  Μ έ ν τ ε λ έκα
νε τά περίφημα, θεωρούμενα πιά σάν 
κλασσικά πειράματα πάνω στούς 
νόμους τής κληρονομικότητας.

Ό  δικός μας Ν ι κ η φ ό ρ ο ς  
Θ ε ο τ ό κ η ς ,  ’Αρχιεπίσκοπος 
Σλαβινίου καί Χερσώνος, υπήρξε 
έκτος από θεολόγος καί σπουδαίος 
μαθηματικός καί φυσικός, πού προώ
θησε μέ τίς συγγραφές του έκτος από 
τή φιλοσοφία καί τά μαθηματικά, τήν 
φυσική καί Ιδιαίτερα τήν έρευνα τής 
ηλεκτρικής δυνάμεως.

Μ εγάλοι ευσεβείς επιστή
μονες θεράποντες τής μον

τέρνας τεχνολογίας.

Είναι μακρύς ό κατάλογος τών 
μεγάλων έπιστημόνων πού συνετέ- 
λεσαν στήν άνάπτυξί τής τεχνολογίας, 
ενώ ήταν συγχρόνως καί πιστοί 
χριστιανοί.

‘Αναφέρω μερικούς:
Τορικέλλι. Εφευρέτης τού Βαρο
μέτρου.
Πασκάλ. Μέγας φυσικός. Άνεκά- 
λυψε τούς νόμους τής παγκοσμίου 
έλξεως.
Γκαλβάνι. Σπουδαίος σκαπανεύς 
τού ήλεκτρισμοΰ.
Αμπέρ. Μέγας σκαπανεύς τού ήλε
κτρο μαγνητισμού καί τής ήλεκτρο- 
δυναμικής.
Γκάους. Μέγας μαθηματικός. 
Παστέρ. Ιδρυτής τής βακτηριολο
γίας.
Ζέππελιν. ’Εφευρέτης τού διευθυ- 
νομένου άεροπλοίου.
Έντισον. ’Εφευρέτης τών φωνογρά
φων καί πολλών άλλων έφευρέσεων. 
Μαρκόνι. Μέγας φυσικός. ’Εφευρέ
της τής άσυρμάτου ραδιοεπικοινωνίας. 
Βραβεϊον Νόμπελ.
Μάξ Πλάνκ. Ό  μεγαλύτερος φυσι
κός τών χρόνων μας. Θεμελιωτής τής 
νεωτέρας φυσικής. ’Ιδρυτής τής θεω
ρίας τών κβάντα. Βραβεϊον Νόμπελ. 
Φόν Μπράουν. Πατέρας τών πυραύ
λων. Καί πλήθος άλλων.

Τά ονόματα τών μεγάλων αυτών 
έπιστημόνων, πού ήσαν συγχρόνως 
καί πιστοί χριστιανοί, καί περί αυτού 
υπάρχουν άδιάσειστες μαρτυρίες, πεί
θουν καί τον πλέον δύσπιστο πώς ό 
Χριστιανισμός ποτέ δέν έπολέμησε 
τήν ’επιστημονική πρόοδο καί τήν 
τεχνολογία. Ούτε τίς φοβάται γιατί
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δέν μπορούν να τον κλονίσουν, ούτε 
τις υποσκάπτει. Αλλά μάλλον τις 
υπηρετεί.
Μερικές χρήσιμες ομολογί
ες μεγάλων επιστημόνων.

'Αξίζει νά δοΰμε και μερικές αυθεν
τικές ομολογίες πίστεως μερικών 
πρωτεργατών τής σημερινής τεχνο
λογίας. ’Ενώ υπηρέτησαν την επιστή
μη και έμεγαλοΰργησαν σαν επιστή
μονες καί έθεμελίωσαν πολλά από 
τά σημερινά καταπληκτικά επιστη
μονικά καί τεχνολογικά επιτεύγματα, 
όμως δέν έπαυσαν νά είναι πιστοί 
χριστιανοί. Ή  πίστις τους αυτή δέν 
τούς εμπόδισε στις επιστημονικές 
τους κατακτήσεις. Ούτε οί επιστημο
νικές τους κατακτήσεις αδυνάτισαν 
μέσα τους την πίστι στο Θεό. Λίγες 
λοιπόν μαρτυρίες μερικών έξ αυτών 
είναι νομίζουμε χρήσιμο νά άκουσθοΰν

' Ο ’Α μ π έ ρ ,  ιδρυτής τής ήλε- 
κτροδυναμικής έγραφε:

«"Ενα από τά καλλίτερα επιχειρή
ματα, πού υποδεικνύουν τήν ϋπαρξι 
τοϋ Θεού, είναι ή προφανής αρμονία 
των μέσων πού εξασφαλίζουν τήν 
τάξιν τοϋ σύμπαντος καί χάρις εις 
τά όποια τά έμψυχα όντα ευρίσκουν 
εις τον οργανισμό τους κάθε τι, πού 
χρειάζονται, διά τήν ύπαρξίν των, 
τόν πολλαπλασιασμόν των καί τήν 
έκδήλωσιν τών φυσικών καί τών 
πνευματικών ιδιοτήτων αυτών».

Ό  Β ό λ τ α ,  πού είναι περίφημος 
γιά τήν άνακάλυψι τών ηλεκτρικών 
ρευμάτων, πήγαινε κάθε Κυριακή στή 
θεία Λειτουργία καί ήταν βαθύτατα 
ευσεβής. Ό  Ιδιος λέγει.

«Διακηρύττω, καί είμαι έτοιμος 
νά τό κάμω εις κάθε στιγμήν, ακόμα 
καί μέ όποιανδήποτε θυσίαν, ότι 
πιστεύω καθώς καί πάντοτε έπίστευα 
εις τήν αγίαν χριστιανικήν θρησκείαν 
τήν μόνην αληθινήν καί άλάνθαστον 
καί χρεωστώ αίωνίαν ευγνωμοσύνην 
εις τάν Θεόν, διότι μοϋ έδωσε τήν 
πίστιν αυτήν, εις τήν οποίαν έχω 
άπόφασιν νά ζήσω καί νά άποθάνω, 
ελπίζω δέ άκλονήτως ότι διά μέσου 
αυτής θά επιτύχω τήν αίωνίαν ζωήν. 
Μολονότι θεωρώ τήν πίστιν ώς υπερ
φυσικόν δώρον τοϋ Θεοΰ, θεώρησα 
όμως καλόν νά μή παραμελήσω τά 
ανθρώπινα μέσα, τά κατάλληλα διά 
τήν ένίσχυσιν τής πίστεως καί τήν 
διάλυσιν όλων τών αμφιβολιών, πού 
δύνανται νά προβάλουν διά νά μή 
σκανδαλίσουν. ’Εμελέτησα βαθειά τάς 
αλήθειας τής πίστεως, άνέγνωσα τά 
έργα τών υπερασπιστών της καί τών 
εχθρών της. Έζύγισα τά υπέρ καί τά 
κατά. Διά τοϋ μέσου τούτου έπέτυχον
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αποδείξεις υπέρ αυτής, αί όποιοι τήν 
κάμνουν άξιόπιστον ακόμα προ τοϋ 
όρθοΰ λόγου, εις τρόπον ώστε κάθε 
ψυχή, πού έχει ανατροφή φυσικά καί 
δέν έχει διαστροφή από τήν αμαρτίαν 
καί τά πάθη, δέν μπορεί νά μήν τήν 
άγαπήση καί νά μή τή έγκολπωθή. 
(ΤΙΗΑΜΕΡ ΤΟΤΗ: Χριστιανική πί- 
στις καί επιστήμη 1948, σελ. 50-52).

Ό  Χ ά μ φ ρ ε ϋ  Ν τ α ί η β υ ,  
επιφανής "Αγγλος χημικός καί εφευρέ
της, ιδρυτής τής ηλεκτροτεχνίας, σέ 
έργο του γράφει: «Ό  αληθής χημικός 
βλέπει τήν ενέργειαν τοϋ Θεοΰ εν 
πάσαις ταΐς μορφαΐς τοϋ εξωτερικού 
κόσμου. Ό  επιστήμων, θεωρών τήν 
ποικιλίαν καί τό κάλλος τοϋ έξωτε- 
ρικοΰ κόσμου καί παρέχων τήν περί 
τών θαυμάτων αύτοΰ επιστημονικήν 
άφήγησιν, πάντοτε ύψοΰται διά τής 
διανοίας πρός τήν άπειρον Σοφίαν».

Ό  Μ  ά ξ Π λ ά ν κ πού είναι 
από τούς μεγαλυτέρους επιστήμονες 
τοϋ αίώνος μας, ιδρυτής τής θεωρίας 
τών κβάντα, καί θεωρείται ό ιδρυτής 
τής μοντέρνας φυσικής λέγει ότι δέν 
υπάρχει καμμιά απολύτως άντίθεσις, 
μεταξύ τής θρησκείας καί τής συγ
χρόνου επιστήμης καί κατ’ έπέκτασιν 
τής τεχνολογίας.«Θρησκεία καί επι
στήμη, λέγει όΠλάνκ, δέν αντιμάχον
ται καθόλου, όπως φοβούνται ή πι
στεύουν πολλοί από τούς σύγχρονους 
συνανθρώπους μας. ’Αντίθετα συμ
φωνούν καί άλληλοσυμπληρώνονται». 
Καί σέ άλλο έργο του ό Πλάνκ τονί
ζει: «Ή επιστήμη καί ή θρησκεία δέν 
βρίσκονται σέ αντίθεοι. Άντιθέτως 
είναι καί οί δύο απαραίτητες σέ κάθε 
άνθρωπο, πού σκέπτεται φρόνιμα. 
Βεβαίως, δέν είναι απλή σύμπτωσι 
τό ότι μεγάλες διάνοιες όλων τών 
εποχών είχον μιά βαθειά θρησκευτι
κότητα». ( Μπαϊρακτάρη: «’Ερεύνα 
καί πίστευε» σ. 8).

Ό  " Α ρ θ ο υ ρ Κ ό μ π τ ο ν, 
κορυφαίος φυσικός καί ατομικός 
επιστήμων τών χρόνων μας, γράφει: 
«Στήν θρησκεία βρίσκουμε τήν μεγα
λύτερη ελπίδα μας γιά τήν επιτυχία 
μιας σταθερής καί ικανοποιητικής 
ζωής» (ένθ. άνωτ. σελ. 10).

Ό  Τ  ζ α ί η μ ς Τ ζ ή ν, μέγας 
άγγλος αστρονόμος, γράφει:

«Ή σύγχρονη επιστήμη μάς αναγ
κάζει νά ίδοΰμε ότι ό Δημιουργός 
εργάζεται έξω από χρόνο καί χώρο» 
(ένθ. άνωτ. σελ. 10).

Ό  Γ ο υ λ ι έ λ μ ο ς  Μ  α ρ- 
κ ό ν ι, πού θεωρείται ό πατέρας 
τών ραδιοεπικοινωνιών, Καθηγητής 
τοϋ Παν/μίου τής Ρώμης στήν Ραδιο
ηλεκτρολογία, βραβείο Νόμπελ, λέγει:

«Κάθε άνθρωπος τής επιστήμης

γνωρίζει ότι υπάρχουν άλυτα μυστή
ρια. Μόνον ή πίστις σ’ ένα ανώτερο 
"Ον, μάς δίνει τό κουράγιο νά μελε
τήσουμε τά μυστήρια τής ζωής».

Ό  Π  ή τ ε ρ Σ  τ ό ν ε ρ, Διευ
θυντής τοϋ Μαθηματικού ’Αστρονο
μικού Τμήματος τού Κολλεγίου τής 
πόλεως Πασαδένα στήν Καλλιφόρνια 
τών Ήν. Πολιτειών, σέ μελέτη του 
πρόσφατη μέ τόν τίτλο: «Ή ’Αστρο
νομία καί τό Α' κεφάλαιον τής Γενέ- 
σεως» αφού καταδεικνύει μέ επιστη
μονικά επιχειρήματα ότι οί νεώτερες 
ανακαλύψεις τής ’Αστρονομίας συμ
φωνούν πλήρως μέ τήν υπό τής 'Αγίας 
Γραφής έξιστόρησιν τής κοσμογονίας, 
επιλέγει: «Πριν από J 0  χρόνια ύπήρ- 
χον σοβαρές αντιφάσεις ανάμεσα στή 
Γένεσι καί στήν ’Αστρονομία. Σήμε
ρα ύφίσταται εκπληκτική συμφωνία 
πού οφείλεται στήν άνάπτυξι τής 
επιστήμης. Βέβαια καί νέαι πρόοδοι 
θά έλθουν. Δέν υπάρχει αμφιβολία 
πώς καί αυτές θά δείξουν ακόμη έμ- 
φαντικώτερα ότι ή περιγραφή τής 
Γενέσεως βρίσκεται σέ συμφωνία 
μέ τό Σύμπαν πού υπήρξε, καί μ ’ αυτό 
πού υπάρχει. "Αν καί ή Γένεσις γρά
φτηκε πριν από χιλιάδες χρόνια, 
κάθε τι, στο πρώτο της κεφάλαιο, 
πού άναφέρεται στήν ’Αστρονομία, 
επιβεβαιώθηκε θαυμαστά από τίς 
σύγχρονες επιστημονικές μας πλη
ροφορίες. Σημειώνουμε δέ ακόμη ότι 
αστρονομικά βιβλία γραμμένα προ 
είκοσιπενταετίας, είναι γεμάτα από 
σοβαρά σφάλματα, καί κάθε τι πού 
γράφτηκε πριν από λίγες εκατονταε
τίες, δέν μπορεί πλέον νά χρησιμεύση 
παρά γιά ψυχαγωγία τού αναγνώστη.

Είναι πρόδηλο ότι θά ήταν αδύνατο 
στοάς ανθρώπους πριν από χιλιάδες 
χρόνια νά κατέχουν όλες τίς επιστη
μονικές γνώσεις πού απαιτούνται 
γιά νά γραφή τό πρώτο αύτό κεφάλαιο 
τής Γενέσεως. Μόνος αυτός πού 
έχτισε τό σπίτι μπορεί νά πή μέ τέλεια 
ακρίβεια τίς αφανείς λεπτομέρειες 
τής κατασκευής του. Μόνο ό Δη
μιουργός τού Σύμπαντος, τής γής καί 
τής Ζωής πού τήν πληροί, θά μπο
ρούσε νά μιλήση πριν από χιλιετίες 
γιά τήν φύσι καί τήν πορεία τής 
Δημιουργίας» (Σύγχρονος επιστήμη 
καί Χριστιανική πίστις 1960, σελ. 
27, 28)·.

Καί θά τελειώσω μέ τόν διασημό- 
τερο Ισως επιστήμονα τών ημερών μας 
τόν Φ ό ν Μ  π ρ ά ο υ ν.

Ό  Β έ ρ ν ε ρ Φ ό ν Μ  π ρ ά- 
ουν ,  μέγας σύγχρονος επιστήμων, 
ό ονομαζόμενος πατέρας τών πυ
ραύλων λέγει: «προ τού διαστημικού 
άθλου οί θρησκείες μας καί γενικά



οI απόψεις μας περί τοϋ Θεόν ήταν 
στενότατα συνδεδεμένες με τή γή. 
Τώρα όμως, με την άποκόλλησι τοϋ 
ανθρώπου από τον πλανήτη μας,οί 
άνθρωποι αρχίζουν να αντιλαμβάνον
ται ότι ό Δημιουργός πάντοτε υπήρξε 
καί εξακολουθεί να είναι ’Αρχών καί 
Κύριος ενός ασύλληπτα μεγαλυτέρου 
βασιλείου απ’ δ,τι έπιστεύετο. Τώρα 
πιστεύω πώς, ατενίζοντας τα απέ
ραντα μυστήρια τοΰ σύμπαντος μέσα 
από τον μικρό φεγγίτη, που ανοίξαμε, 
θά εμπεδώσουμε μία νέα ακλόνητη 
πίστι στον Δημιουργό. Ό  Θεός μάς 
επροίκισε με περιέργεια καί επιθυμία 
Του είναι νά κάνουμε χρήσι τής θείας 
αυτής δωρεάς.Πιστεύω, δτι αν ’Εκεί
νος δεν επιθυμούσε νά ’εξερευνήσουμε 
τό Σόμπαν, δεν θά μάς είχε χαρίσει 
τά μέσα νά εκπληρώσουμε τό πόθο 
μας αυτόν. ’Εξετάζοντας προσεκτικά 
καί ερευνώντας τή θεία Δημιουργία 
καί τους νόμους από τους όποιους 
διέπεται, θά γνωρίσουμε καλύτερα 
τούς σκοπούς τοΰ Θεοϋ, καί ακόμη 
περισσότερο θά κατανοήσουμε τό 
αίσθημα τής ευθύνης μας απέναντι 
Του» (Ν. 'Εστία 1969 σ. 1483 καί 
Ν. Βασιλειάδη: Ή  Χριστιανική πίστις 
εις τον αιώνα τής επιστήμης σ. 160— 
161).

και τό συμπέρασμα.
Τοϋτο βγαίνει εύκολα καί άβίαστα. 

Ή  θρησκεία καί ή επιστήμη θερα
πεύουν χωριστές ανθρώπινες ανάγκες.

Σκοπός τής ’Επιστήμης είναι ή 
άνάπτυξις τής γνώσεως. Τής τεχνο
λογίας σκοπός είναι ή έξυπηρέτησις 
των υλικών αναγκών τής ζωής. Ή  
θρησκεία θεραπεύει τις πνευματικές 
μας ανάγκες. Καμμία απολύτως σύγ- 
κρουσις δεν υπάρχει μεταξύ τους. 
Καί οί δύο είναι απαραίτητες γιά την 
ζωή, τήν πρόοδο καί την ευτυχία τοϋ 
ανθρώπου.

'Η τεχνολογία δεν μπορεί νά άντικα- 
ταστήση τή θρησκεία, ούτε νά ύπο- 
νομεύση τήν πίστι στο Θεό. Θαμπώνει 
μόνον τούς επιστημονικά ανώριμους. 
Οί βαθείς μύσται τής επιστήμης καί 
οί μεγάλοι δημιουργοί τής συγχρόνου 
τεχνολογίας μαζί με τον Φόν Μπρά
βον καί τον Μάξ Πλάνκ, πίστευαν 
καί πιστεύουν στο Θεό. Ή  άνάπτυξις 
των επιστημών καί τής τεχνολογίας 
δέν τούς εμποδίζει νά είναι ευσεβείς 
χριστιανοϊΣ Ούτε ή χριστιανική των 
πίστις τούς εμποδίζει νά μεγαλουργούν 
επιστημονικά, νά ανακαλύπτουν καί 
νά δημιουργούν .Καί δσο εφευρίσκουν 
καί προάγονται στή γνώσι, τόσο πιο 
πολύ βλέπουν τό Θεό στά έργα των 
καί ταπεινώνονται ενώπιον Του.

Τ Α
Κ Υ Ν Ι Κ Α
ΚΑΥΜΑΤΑ

ΑΠΟ ΤΟΥ β' δεκαημέρου τού ’Ιουλίου διανύομεν τήν θερμοτέραν έποχήν τού 
έτους, τήν χαρακτηριζομένην μέ τόν όρον «κυνικά καύματα». Και κυνικός μέν 
θά πή ό άνήκων στόν κύνα, στό σκυλί, ή δέ λέξη «καύμα» παράγεται άπό τό καίω 
καί σημαίνει έγκαυμα, υπερβολική ζέστη, καύσων. Κυνικά λοιπόν καύματα θά πή 
«σκυλίσες ζέστες»..

Κατά τήν μυθολογίαν μας, ένας άπό τούς ήρωας τής άρχαίας έποχής ήτο και 
ό Ώρίων. Ή  φαντασία τών άρχαίων τόν παρουσίαζε ρωμαλέον, ζωσμένον ξίφος, 
κρατούντα -ρόπαλον καί φέροντα λεοντήν. Ό  Ώρίων δεινός κυνηγός θηρίων, 
συνοδεύοταν πάντοτε στά κυνήγια του άπό τόν φοβερόν σκύλον του Σείριον. 
Ή τανε τόσο φανατικός κυνηγός, ώστε κατέβαινε άκόμη καί στόν Ά δη καί κατε- 
δίωκε τά θηρία. Ό  πατέρας του, μάλιστα, ό Ποσειδών τόν είχε προικίσει μέ τήν 
ικανότητα νά μπορή νά περπατάη έπάνω στή θάλασσα καί νά περνάη, βουτώντας, 
άνάμεσά της. Ή τανε πρώτος υποβρύχιος κυνηγός καί χωρίς........ψαροντούφεκο!

Δέν περιοριζόταν όμως ό Ώρίων στό κυνήγι τών θηρίων. Κυνηγούσε καί 
γυναίκες. Καί πρώτον κυνήγησε τις Πλειάδες, τις 7 κόρες τής Πλειόνης καί τού 
Άτλαντος. Τις είχεν έρασθή καί τις κατεδίωκε έπί πολλά χρόνια έπάνω στά βουνά. 
Οί Πλειάδες, έξαντλημένες άπό τόν δρόμο καί τόν κόπο εις τούς όποιους ύπεβάλλον- 
το, γιά ν’ άποφύγουν τόν Ώρίωνα, ζήτησαν τήν βοήθεια τοΰ Δία.Ό  θεός τις εύσπλα- 
χνίσθηκε καί τις μετέβαλε σέ ισάριθμους άστέρας πού σχηματίζουν τόν φερώνυμον 
άστερισμόν τους. Στήν πραγματικότητα, οί Πλειάδες δέν άποτελοΰν αύτοτελή 
άστερισμό. Είναι άθροισμα άστέρων τοΰ άστερισμοΰ τού Ταύρου. Έ ν τούτοις, 
διετήρησαν καί τήν ιδιαιτέραν όνομασίαν τους.

Ό  άστερισμός τών Πλειάδων, γνωστός στό λαό μας ώς «Πούλια», έχρησιμο- 
ποιεΐτο άπό τής άρχαιότητος γιά τόν καθορισμό τών έποχών τού έτους. Η λαο
γραφία μας συσχετίζει τήν άνατολή καί τήν δύσι τών Πλειάδων μέ ώρισμένες 
ώρες τής άστερικής ήμέρας. Ή  Πούλια έπεσε στή θάλασσα, λέει ό λαός μας. 
Πούλια έσκασε, πρόβαλε ή Πούλια κ.τ.τ. Οί Πλειάδες είναι 7, άλλά μέ γυμνό μάτι 
διακρίνονται μόνον οί 6. Ή  έβδομη, ή Μερόπη, κρύβεται άπό ντροπή, γιατί είναι 
ή μόνη άπ’ αύτές πού παντρεύθηκε θνητόν. Οί άδελφές της έγιναν σύζυγοι ή εύνού- 
μενες θεών ή ήρώων.

Σάν άδίστακτος γυναικάς ό Ώρίων, έτόλμησε άκόμη ν’ άπλώση τό χέρι του 
έπάνω στή θεά Άρτεμι, τήν προστάτιδα τοΰ κυνηγίου, τήν σκληρή καί άμόλυντη 
παρθένα. Ή  θεά δέν τού συγχώρησε τήν άσέβεια. Κατά ένα μύθον, έβαλε έν σκόρ
πιά νά δαγκώση τόν Ώρίωνα. Τό δάγκωμα ήτανε θανατηφόρο καί ό Ώρίων πέθανε. 
’Ανέβηκε τότε στόν ουρανό μαζί μέ τόν άχώριστο σύντροφό του, τόν σκύλο του 
Σείριο. Καί αυτός μέν έσχημάτισε τόν φερώνυμον άστερισμόν του, ό δέ σκύλος του 
τόν άστερισμό τοΰ Μεγάλου Κυνός, τοΰ όποιου άποτελεϊ τό λαμπρότερο άστρο, 
πού είναι καί τό λαμπρότερο άστρο όλων τών άπλανών άστέρων. Τόσον ό άστερι- 
σμός τοΰ Ώρίωνος, όσον καί ό τοΰ Μεγάλου Κυνός είναι νότιοι άστερισμοί άνα- 
τέλλόντες καί δύοντες στήν Ελλάδα.

Καί στόν ούρανό έπάνω ό Ώρίων έξακολουθεϊ νά κυνηγάη τις Πλειάδες 
συνοδευόμενος άπό τόν σκύλο του Σείριον. Δέν μπορεί όμως νά τις άνακαλύψη, 
γιατί άπό τόν φόβο τους χάνουν τό χρώμα τους καί γίνονται άφαντες. Ό ταν όμως 
ό Σείριος πλησιάζει πολύ τήν Γή — κι αύτό συμβαίνει κυρίως αυτήν τήν έποχήν — 
ή πνοή του σκορπάει παντοΰ τήν φωτιά καί τήν λαύρα. Κατακαίει τά πάντα. Τότε 
σημειώνεται υπερβολική θερμότης, τά «κυνικά καύματα», γιατί τότε άκριβώς ό Σεί
ριος Ανατέλλει συγχρόνως μέ τόν Ή λιον.

Ά πό τά κυνικά καύματα ΰπέφεραν Ιδιαιτέρως τά νησιά τοΰ Αιγαίου Πέλαγους. 
Ό  καύσων έξέραινε τά πάντα. Οί κάτοικοι τών νησιών ύπόφεραν άπό πείνα καί 
τούς θέριζαν οί αρρώστιες. Τότε κατέφυγαν στόν θεό Απόλλωνα καί τοΰ ζήτησαν 
νά τούς βοηθήση ν’ άπαλλαγοΰν άπό τόν Σείριον. Ό  Απόλλων τούς συμβούλεψε 
νά ζητήσουν τήν βοήθεια τοΰ γιοΰ του τοΰ Άρισταίου πού ήταν προστάτης τών 
ποιμένων καί τών γεωργών. Ό  Άρισταΐος είχε διδάξει ατούς Ανθρώπους τήν ζωο
τεχνίαν καί τήν μελισσοκομίαν, πού τοΰ τά είχαν μάθει οί Μούσες, οί όποιες 
τόν άνέθρεψαν.

Ό  Άρισταΐος δέχθηκε νά βοηθή τούς νησιώτες. Άνήγειρε, λοιπόν, βωμόν στην 
νήσο Κέαν, στόν Δία τόν Ίκμαΐον. Στόν θεόν δηλαδή τής δροσιάς πού έρριχνε 
βροχήν, ό όποιος έστειλε στούς νησιώτες τά δροσερά «μελτέμια», τούς περιοδι
κούς Ανέμους, πού τούς δρόσιζαν καί τούς έσωζαν άπ τήν πείνα και τίς άρρώστιες. 
Εις άνάμνησιν τοΰ γεγονότος αύτοΰ οί κάτοικοι τής νήσου Κέας έκοψαν νόμισμα, 
άτί& τό ένα μέρος τοΰ όποιου είκονίζετο τό κεφάλι τοΰ Άρισταίου κι άπό τό άλλο 
μισό σκυλί στεφανωμένο μέ Ακτίνες.
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Θεσσαλονίκη , ’Απρίλιος 
τοϋ 1971. Στις 1 μετά τά 
μεσάνυχτα μια αντρική 
φωνή πληροφορεί τον ’Α
ξιωματικόν 'Υπηρεσίας 
τής 'Υποδιευθύνσεως Γε
νικής ’Ασφαλείας, δτι ένα 
νεαρό άτομο, κρατώντας 
στο ένα χέρι πιστόλι καί 
στο άλλο ένα μεγάλο μα
χαίρι, λήστεψε τό ζεύγος 
’Αθανασίου, στο διαμέρι
σμα τής όδοϋ 'Ιπποδρομίου 
11. Λίγες ώρες άργότερα, 
στις 2,30' τό μεσημέρι, 
έρχεται ή δεύτερη είδηση. 
Στο κατάστημα υποκαμί
σων τής όδοϋ Βαλαωρίτου 
26 , βρέθηκε, μέσα σε λίμνη 
αίματος, σοβαρά τραυμα
τισμένος , ό Ιδιοκτήτης 
του Περικλής Ά ποστολί- 
δης. Τό θΰμα άνάμεσα 
στα βογγητά, ψέλλισε τήν 
λέξη: Ληστεία. Διπλό
κρούσμα ληστείας, γιά 
τούς άντρες τής Χωροφυ
λακής , πού άρχισαν ν’ άντι- 
μετωπίζουν, άπό τήν ίδια 
άκόμα μέρα τήν άγωνία 
τής κοινωνίας τής Θεσσα
λονίκης. Μιά άγωνία πού 
δσο περνούσαν οί μέρες,

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΙΗΓΗΜΑ

κορυφωνονταν.

ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ THE ΟΛΟΥ Κ Ι
ΤοΟ Δ η μ ή τ ρ η  Δ α μ ι α ν ί δ η

Ο ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ’Αποστόλου, ζή
τησε άπό τόν Γιώργο ’Αθανασίου, νά τοΰ 
διηγηθεΐ άκόμα μιά φορά τό περιστατικό. 
Αυτή ή ληστεία έδειχνε πώς ό δράστης 
ήταν κυριευμένος άπό κάποιο φόβο, ένα 
φόβο πού μόνο ή άπειρία δικαιολογεί. 
Οί κινήσεις του θύμιζαν έπιπόλαιους μι- 
κροκακοποιοϋς πού προσπαθούσαν νά 
ζωντανέψουν τούς γκάγκστερς τού κινη
ματογράφου.

Στό εύρύχωρο σαλόνι τοϋ διαμερίσμα
τος τής Ιπποδρομίου 11, κάθονταν, δίπλα- 
δίπλα, τό ζεύγος ’Αθανασίου, ένώ άπένα- 
ντί τους ό Ταγματάρχης ’Αποστόλου, ό 
Μοίραρχος Γεωργιάδης καί ό 'Υπομοί
ραρχος Πετρόπουλος. Στήν κουζίνα καί 
στό χώλ, τρεις άντρες τής Σημάνσεως, 
φωτογράφιζαν, έψαχναν γιά ίχνη καί σχέ
διαζαν σ’ ένα τετραγωνισμένο χαρτί, μ’ 
άπόλυτη άκρίβεια τούς χώρους. Ή  Δέ
σποινα ’Αθανασίου, ήταν άκόμα τρομο
κρατημένη, παρ’ όλες τις προσπάθειες 
τοΰ άντρα της καί τών άντρών τής Χωρο
φυλακής γιά νά τήν καθησυχάσουν. Βρι
σκόταν στό όγδοο μήνα τής έγκυμοσύ- 
νης της καί οί φόβοι της μεγάλωναν μέ

τήν ιδέα ότι μπορούσε νά τής συμβεϊ κάτ1 
κακό.

—Γυρίσαμε άπό τόν κινηματογράφο, 
άρχισε ό Γιώργος ’Αθανασίου. Ή  πόρτα 
τοΰ διαμερίσματος ήταν κλειδωμένη. Ξε
κλείδωσα μέ τά δικά μου τά κλειδιά καί 
άναψα τό φώς τού διαδρόμου. Κατόπιν 
προχώρησα στήν κουζίνα. Μόλις άναψα 
τό φώς, είδα τήν πόρτα τής κουζίνας, πού 
συγκοινωνεί μέ τό μπαλκόνι, άνοιχτή. 
Στό άνοιγμα της στέκονταν ένας νεαρός, 
γύρω στά 20—22 χρονών, κρατώντας ένα 
πιστόλι. Βρήκα γρήγορα τήν ψυχραιμία 
μου καί τόν ρώτησα τί ήθελε καί ποιος 
ήταν. Δέν ήταν ψηλός, μάλλον μέτριου 
άναστήματος, μελαχροινός μέ μαύρα 
ίσια μαλλιά, χτενισμένα πίσω καί φορού
σε γκρι—σκούρα ρούχα. Χωρίς νά μού 
άπαντήσει προχώρησε στήν κουζίνα, μέ 
τό πιστόλι νά κυττάει στό στήθος μου καί 
μού είπε «ψηλά τά χέρια».Μέ υποχρέωσε 
νά όπισθοχωρήσω, μαζί μέ τήν γυναίκα 
μου, στό έσωτερικό τοΰ σπιτιού καί μετά 
μέχρι τό προχώλ, κοντά στήν πόρτα. Έ 
κανε ένα κύκλο καί βρέθηκε δίπλα άκρι- 
βώς στήν πόρτα.Μέ τό άριστερό του χέρι

συνέχιζε νά κρατά τό πιστόλι, ένώ μέ τό 
δεξί τράβηξε τό κλειδί άπό τήν κλειδα
ριά. Στή συνέχεια , άνοιξε τήν πόρτα καί 
προσπάθησε νά τοποθετήσει τό κλειδί 
στήν έξωτερική κλειδαριά, προφανώς 
γιά νά κλειδώσει άπό έξω , όταν θά έφευ
γε. Τό χέρι του έτρεμε. Οί προσπάθειές 
του ήταν τόσο άδέξιες πού καί μιά ώρα 
νά προσπαθούσε, τό κλειδί ήταν άδύνατο 
νά μπει στή θέση του. Ζήτησε χρήματα. 
Ή  γυναίκα μου τρομοκρατημένη άνοιξε 
τήν τσάντα της καί τοΰ έδωσε τό μικρό 
πορτοφόλι. Πριν προλάβει ν’ άπλώσει 
τό χέρι της, ό ληστής σήκωσε τό πουλό- 
βερ του καί φάνηκε, περασμένο στή μέση 
του ένα μεγάλο μαχαίρι. Προσπάθησε, 
πάλι μέ τό δεξί χέρι, ν’ άνοίξει τό πορτο
φόλι, άλλά δέν μπόρεσε. Τό σκούπισε μ’ 
ένα μαντήλι καί τό πέταξε στή γυναίκα 
μου, μέ τήν έντολή νά τοΰ παραδώσει τά 
χρήματα. Πραγματικά τοΰ έδωσε 200 
δραχμές. Ό  ληστής θύμωσε καί άρχισε 
νά γίνεται περισσότερο άπαιτητικός. Ή  
γυναίκα μου, έβγαλε άπό τήν άλλη θήκη 
τοΰ πορτοφολιού, άλλες 300 δραχμές καί 
τού τις έδωσε. Τις έβαλε όλες στήν δεξιά 
του τσέπη καί τράβηξε τό μαχαίρι. Μάς 
άπείλησε νά μήν έπιχειρήσουμε νά ειδο
ποιήσουμε τήν Χωροφυλακή καί ζήτησε 
γι’ αύτόν τό σκοπό'νά τόν άκολουθήσει ή
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γυναίκα μου μέχρι τήν έξοδο τής πολυ
κατοικίας. Τόν παρακάλεσα νά μήν 
πραγματοποιήσει αυτό, γιατί ή γυναίκα 
μου είναι στό όγδοο μήνα τής έγκυμοσύ- 
νης της καί πραγματικά δέν έπέμενε,' άλ
λα πετάχτηκε έξω καί άστραπιαΐα, σχεδόν, 
κατέβηκε τή σκάλα. Τηλεφώνησα άμέσως 
στή Χωροφυλακή καί στό γιατρό, γιατί 
ή γυναίκα μου είχε ταραχθεί πολύ.

Οί άντρες τής Σημάνσεως είχαν τελειώ
σει τό έργο τους.Μέ λύπη πληροφόρησαν 
τόν Ταγματάρχη, ότι ό δράστης δέν είχε 
άφήσει κανένα ίχνος. Τά τέσσερα δωμά
τια τού διαμερίσματος ήταν άπόλυτα τα
κτοποιημένα, πράγμα πού έδειχνε μιά καί 
ή πόρτα τού διαμερίσματος βρέθηκε κλει
δωμένη, ότι έπιχείρησε νά μπει άπό τό 
μπαλκόνι. Ό  Ταγματάρχης ’Αποστόλου, 
βγήκε στό μπαλκόνι, προσπαθώντας ν’ 
άνακαλύψει τό τρόπο μέ τόν όποιο άνέ- 
βηκε ό ληστής. Ή  μόνη πιθανότητα ήταν 
άπό τό άνοιχτό παράθυρο πού βρισκό
ταν έπάνω άπό τά έσωτερικά σκαλοπά
τια τής πολυκατοικίας, καί έβλεπε στόν 
φωταγωγό, πού τό χώριζε άπό τό μπαλκό
νι. Υπολόγισε τήν άπόσταση. Έ να 
μέτρο περίπου. Ό  'Υπομοίραρχος Πε- 
τρόπουλος άνέβηκε τά όκτώ σκαλοπάτια, 
καί έφτασε στό παράθυρο. Ή  διαφορά 
ύψους δέν ήταν περισσότερο άπό ένάμισυ 
μέτρο. Πέρασε τό κορμί του καί ταλαντεύ
τηκε πρός τά πίσω. Μ’ ένα σάλτο πήδηξε 
στό μπαλκόνι, χωρίς νά δυσκολευτεί 
καθόλου. Έ να μέτρο, σκέφτηκε, τό πη
δάει καί ό πιό άγύμναστος.

Ό  Ταγματάρχης ’Αποστόλου ζήτησε 
άπό τόν Γιώργο ’Αθανασίου, νά τόν άκο-

... ’Εκείνος στάθηκε μαρμαρωμένος στην 
είσοδο τοϋ Γραφείου. Τά μάτια τον είχαν 
καρφωθεί στό πιστόλι μέ τη σπασμένη 
χειρολαβή.

ΑΩΡΙΤ01
λουθήσει στή Γενική 'Ασφάλεια. Ίσως, 
άν ό δράστης ήταν σεσημασμένος, νά 
τόν γνώριζε άπό τίς φωτογραφίες τοϋ 
άρχείου. Παράλληλα άπό τό τηλέφωνο 
τοϋ διαμερίσματος ένημέρωσε τόν Διευ
θυντή του, Άντισυνταγματάρχη Πανό- 
πουλο.

ΤΟ ΚΤΕΝΙΣΜΑ τής Θεσσαλονίκης 
είχε άρχίσει. Δέν είχαν περάσει ούτε δυό 
ώρες άπό τήν άναγγελία τής ληστείας καί 
τά αΰτοκίνητα τής Γενικής ’Ασφαλείας 
είχαν μπλοκάρει όλα τά σταυροδρόμια. 
Έ να - ένα ψάχτηκαν τά πάρκα. Δεκάδες 
άτομα, πού θεωρήθηκαν ύποπτα, όδηγή- 
θηκαν γιά άνάκριση. Στό Σιδηροδρομικό 
Σταθμό μιά όμάδα άντρών τής Χωροφυ
λακής, έλεγξε τίς ταυτότητες όλων τών 
έπιβατών πού περίμεναν τήν Αμαξοστοι
χία Εξωτερικού τών 5. Τίποτα όμως. 
Ό λες οί έρευνες έπεσαν στό κενό. Τό 
πρωί, σάν ξημέρωσε, τά ραδιοτηλέφωνα 
τών περιπολικών αΰτοκινήτων έδιναν άρ- 
νητικές άναφορές.

Ό  Γιώργος ’Αθανασίου συνόδευε τόν 
Υπομοίραρχο Πετρόπουλο σέ κάθε έλεγ
χο υπόπτου. Ά δικα όμως. Οί ώρες, πού 
περνούσαν γρήγορα, γέμιζαν τήν καρ
διά του μέ έναν άπροσδιόριστο φόβο.

Κατηφόριζαν τήν λεωφόρο Κέννεντυ, 
καί ή φωνή τοϋ Υπομοίραρχου έσπασε 
τή σιωπή πού είχε άπλώσει έδώ καί δυό 
ώρες ή άπόγνωση.
—Κάτι μέσα μου μοϋ λέει, πώς ό ληστής 
θά ξαναχτυπήσει. ΤΗταν λίγο τό βρα- 
δυνό κέρδος του. Καί πολύ φοβάμαι ότι 
τούτη τή φορά, ίσως νά μή περιορισθεΐ 
στήν άπλή ληστεία.
—Τί έννοεϊς 'Υπομοίραρχε;
—Φοβάμαι πώς θά σκοτώσει κ. ’Αθανα
σίου, είπε τονίζοντας μιά - μιά τίς λέξεις 
ό Πετρόπουλος.

Τό πρωινό πέρασε τό ίδιο γρήγορα, 
όπως ή νύχτα. Ό  Άντισυνταγματάρχης 
Πανόπουλος, κάλεσε στό γραφείο του 
τούς ’Αξιωματικούς τής Γενικής ’Ασφα
λείας. Έπρεπε νά προλάβουν ένα νέο 
έγκλημα. Πώς όμως; Ό λα  έδειχναν ότι 
ή Υή είχε άνοίξει κι είχε καταπιεί τόν 
ληστή. Στή σκέψη του στριφογύριζε τό 
όπλισμένο μέ τό πιστόλι χέρι καί ή άγω- 
νία έσφιγγε όλο καί πιό πολύ τήν καρ
διά του. Άπλωσε τό χέρι του στό τηλέ
φωνο, άλλά τό ξαφνικό κουδούνισμα, στα
μάτησε τίς σκέψεις του. Ακούσε τή φω
νή τοϋ έκφωνητή τοϋ Κέντρου Αμέσου 
Έπεμβάσεως, πού χωρίς περιστροφές, 
μέ κοφτές γρήγορες λέξεις, έφερνε τή 
δεύτερη άσχημη είδηση: «Ληστεία μέ 
σοβαρό τραυματισμό στό κατάστημα υ
ποκαμίσων τής όδοΰ Βαλαωρίτου 26. 
Θϋμα ό Περικλής Άποστολίδης, ιδιοκτή
της τοϋ καταστήματος, πού μεταφέρθηκε 
άπό διερχόμενο άστυνομικό αύτοκίνητο 
στό Ίπποκράτειο Νοσοκομείο». Οί φόβοι 
τών άντρών τής Χωροφυλακής είχαν βγει 
άληθινοί. Ό  ληστής ξαναχτύπησε, μά 
τούτη τή φορά πιό άποφασιστικά καί μέ
ρα — μεσημέρι.

Ο ΜΟΙΡΑΡΧΟΣ Γεωργιάδης έκλεισε 
τό μικροσκοπικό μαγνητόφωνο καί βγή
κε αθόρυβα άπό τό δωμάτιο μέ τούς όρούς 
καί τή βαρειά μυρωδιά τών φαρμάκων. 
Ό  Περικλής Άποστολίδης, παρ’ όλα 
τά πλήγματα πού είχε δεχθεί, είχε συνέλ- 
θει καί οί γιατροί, όχι χωρίς άντιρρήσεις 
βέβαια, είχαν έπιτρέψει στό Μοίραρχο 
Γεωργιάδη νά συζητήσει γιά λίγο μαζί 
του. Χαιρέτησε μ’ ένα κούνημα τοϋ κεφα
λιού τούς Χωροφύλακες πού φρουρούσαν 
τό δωμάτιο καί κατευθύνθηκε πρός τήν 
έξοδο. Μόλις μπήκε στό αύτοκίνητο, έδω
σε κλίση, μέ τό ραδιοτηλέφωνο, στό Κέν
τρο.
— Ν’ άναζητηθεΐ άτομο, ήλικίας 19—22 
έτών, μέτριου άναστήματος καί σωμα
τικής διαπλάσεως, μέ μαΰρα μαλλιά καί 
άρκετά μεγάλες φαβορίτες. 'Υποπτο γιά 
ληστεία καί άπόπειρα άνθρωποκτονίας. 
Δέν γνωρίζουμε τά ροΰχα πού φοροϋσε. 
Είναι έπικίνδυνο. 'Οπλοφορεί.

Σχεδόν άμέσως, άκουσε τό Κέντρο νά 
καλεΐ όλους τούς Σταθμούς καί νά μεταβι
βάζει τίς πληροφορίες. Έ να - ένα τ’ 
αύτοκίνητα άπαντοϋσαν γιά τή σωστή 
λήψη.

Κατευθύνθηκε πρός τό κατάστημα τής 
όδοΰ Βαλαωρίτου 26. Στις γωνίες τών 
διπλανών δρόμων έβλεπε τούς Χωροφύ
λακες νά έλέγχουν κάθε ύποπτο περαστ- 
κό. Ά πό τήν άρχή τής Βαλαωρίτου 
ήτανσταματημένατ’ αύτοκίνητα τής Γενι
κής Ασφαλείας, ένώ έξω άπό τήν εΐσόδο 
τοϋ καταστήματος είδε νά είναι σταματη- 
μένο καί τό αύτοκίνητο τοϋ ’Επιθεωρητή. 
«Ήρθε ·καί ό Στρατηγός» σκέφθηκε.

Ό  Μοίραρχος Γεωργιάδης πλησίασε 
στό κατάστημα. Μιά λίμνη πηγμένο αί

μα σημάδευε τόν τόπο πού είχε δεχθεί 
τήν έπίθεση τό θϋμα. Οί άντρες τής Σημάν
σεως έψαχναν γιά ίχνη. Πλησίασε τούς 
Αξιωματικούς πού ήταν συγκεντρωμένοι 
στό βάθος τοϋ καταστήματος. Ό  Άντι- 
συνταγματάρχης Πανόπουλος τοϋ έκανε 
νόημα νά μιλήσει.
— Τό θϋμα, άρχισε ό Μοίραρχος Γεωρ
γιάδης, είναι 74 έτών. Έπασχε άπό ήμι- 
πληγία τών δεξιών άνω καί κάτω άκρων. 
Αύτός ήταν άλλωστε καί ό λόγος πού άνη- 
σύχησε ή γυναίκα του καί τηλεφώνησε 
στό έργαστήριο, μέ άποτέλεσμα νά τόν 
βρει έγκαιρα ή ύπάλληλός του. Δέν θυ
μάται τί ροϋχα φοροϋσε ό δράστης, παρά 
μόνο ότι ήταν 19-22 έτών, μέτριου άνα
στήματος καί σωματικής διαπλάσεως, μέ 
μαϋρα μαλλιά καί μακρυές φαβορίτες. 
Έδωσα τά στοιχεία αυτά στό Κέντρο. 
Δέχτηκε έπίθεση στις 1,15' τό μεσημέρι. 
Είχε κλείσει τό μαγαζί καί κλείδωνε καί 
τήν έξωτερική πόρτα, όταν πρόσεξε ένα 
νεαρό άτομο, μέ τά χαρακτηριστικά πού 
προανάφερα, νά κοιτάζει τά πουκάμισα 
τής βιτρίνας. Τόν ρώτησε άν θέλει νά 
άγοράσει κι’ έκείνος άπάντησε θετικά. 
Ξεκλείδωσε καί μπήκαν μαζί στό κατά
στημα. Τοϋ έδειξε μερικά πουκάμισα άπό 
τίς προθήκες πού βρίσκονται δεξιά μας. 
Ό  δράστης όμως δέν έμεινε Ικανοποιη
μένος καί ζήτησε νά δει άλλα, σέ σκούρο 
χρώμα. Τό θϋμα πέρασε στόν πίσω χώρο, 
έδώ δηλαδή, πού στεκόμαστε έμεϊς. Ό  
δράστης τό άκολούθησε καί μόλις τό 
θϋμα γύρισε τό πρόσωπό του, τοϋ ζήτησε 
χρήματα, άπειλώντας το μέ τό πιστόλι. 
Τό θϋμα προχώρησε μπροστά, φωνάζον- 
τας «βοήθεια». Ό  δράστης τοϋ έκλεισε 
τήν έξοδο καί τό έσπρωξε μέ τό δεξί χέρι, 
ένώ ταύτόχρονα σχεδόν τό χτύπησε μέ 
τή λαβή τοϋ πιστολιού, πού κρατούσε στό 
άριστερό χέρι, στό κεφάλι καί στόν αύ- 
χένα. Τό θϋμα φώναζε συνέχεια βοήθεια 
καί ό δράστης συνέχισε νά τό χτυπά μέ 
τή λαβή τοϋ πιστολιού μέχρι πού αύτή 
έσπασε. Τότε τό θϋμα πήγε νά βγεϊ έξω. 
Ό  δράστης τό χτύπησε μέ τά χέρια καί τό 
έρριξε στό δάπεδο. Στή συνέχεια έβγαλε 
άπό τή ζώνη τοϋ παντελονιού του ένα 
μεγάλο μαχαίρι καί άρχισε νά χτυπά τόν 
Άποστολίδη. Τό θϋμα ένιωσε φριχτούς 
πόνους στόν αύχένα, ένώ μέσα στή ζάλη 
του άκουγε τόν δράστη νά τοϋ ζητάει χρή
ματα. Τό πρόσωπό του γέμισε αίματα. Ό  
δράστης συνέχιζε νά ζητά χρήματα καί 
τά κλειδιά τοϋ χρηματοκιβωτίου. Τοϋ υ
πέδειξε ποϋ είχε τά χρήματα καί ό ληστής 
άφήνοντας πρός στιγμή .τό μαχαίρι τοϋ 
πήρε άπό τήν άριστερή τσέπη τοϋ παντε
λονιού του 2.500 δραχμές καί άπό τήν 
τσέπη τοϋ σακκακιοϋ τό βιβλιάριο κατα
θέσεων καί τά κλειδιά τοϋ χρηματοκιβω
τίου. Είδε τό ληστή νά προσπαθεί ν’ άνοί- 
ξει τό χρηματοκιβώτιο, χωρίς τελικά νά 
κατορθώσει. Ό  ληστής ξαναγύρισε στό 
θϋμα καί έκοψε μέ τό μαχαίρι τό λουράκι 
τοϋ ρολογιοΰ του, ένα έπιχρυσωμένο 
«’Ωμέγα», ένώ άδικα προσπάθησε νά τοϋ 
άφαιρέσει καί τό δαχτυλίδι του. Γιά τε
λευταία φορά ένιωσε άκόμα ένα δυνατό 
χτύπημα καί άπό κείνη τήν στιγμή δέν 
θυμάται τίποτα. Έχασε τίς αισθήσεις 
του. Ό πως σάς είπα ή γυναίκα του άνησύ- 
χησε όταν είδε καί άργοϋσε ό άντρας της 
καί τηλεφώνησε στό έργαστήριό του. 
Ή  ύπάλληλός πού κατέβηκε γιά νά δεϊ 
άν είναι άκόμη στό μαγαζί, βρήκε τήν 
πόρτα κλειστή, άλλά όχι καί κλειδωμένη.

Ό  Άντισυνταγματάρχης Πανόπουλος, 
σήκωσε μέ τό χέρι του, άπό τήν άκρη
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τοΰ γιακά, μιά γυναικεία ποδιά, ριγμένη 
άτακτα στό γραφείο. Στην άκρη της δυό 
μεγάλες κηλίδες αίματος έδειχναν πώς ό 
δράστης, λίγο πριν φύγει, σκούπισε τό 
ματωμένο μαχαίρι καί τά χέρια του.
-  Πρέπει νά πάλεψε άρκετά τό θύμα, είπε 
συμπερασματικά ό Άντιστυνταγματάρ- 
χης Πανόπουλος, έξετάζοντας τό ματωμέ
νο καπέλο τού Άποστολίδη, ένώ στά μά
τια του πέρασε ή σκιά τοΰ ανθρώπου πού 
προσπαθούσε ν’ άντέξει στά χτυπήματα 
τού δολοφόνου.

Ό  Μοίραρχος Γεωργιάδης έσκυψε κά
τω άπό τό γραφείο καί τύλιξε μέ προ
σοχή σέ λευκό χαρτί τή σπασμένη φορη
τή Οδοντοστοιχία τού θύματος. Οί άντρες 
τής Σημάνσεως μέ μιά λαβίδα έπιασαν 
τις μεταλλικές πλευρές τής λαβής τού 
πιστολιού, πού βρέθηκαν κι’ αυτές στό 
δάπεδο, καί τις τοποθέτησαν μέ προσοχή 
σ’ ένα μικρό κουτί.
— Πρέπει νάναι άπό άεροβόλο πιστόλι 
συμπέρανε ό προϊστάμενος τής Σημάν
σεως...

Δέν ύπήρχε άμφιβολία ότι ό δράστης 
τής ληστείας στό διαμέρισμα τοΰ Γιώρ
γου ’Αθανασίου, ήταν ίδιος μέ τόν δράστη 
τής ληστείας καί τής έπιθέσεως κατά τοΰ 
Περικλή Άποστολίδη. Τά θύματα θυμόν- 
ταν καλά τό μαχαίρι πού είχε περασμένο 
άπό τή ζώνη τοΰ παντελονιού του. Καί 
στις δυό περιπτώσεις ό ληστής κρατούσε 
τό πιστόλι μέ τό άριστερό χέρι, ένώ όσες 
φορές προσπάθησε νά ξεκλειδώσει τό 
χρηματοκιβώτιο ή νά κλειδώσει τήν πόρ
τα, μέ τό δεξί του χέρι, δέν τό κατόρθωσε. 
Τά χτυπήματα, τό θύμα τής όδοΰ Βαλαω- 
ρίτου θυμόταν καλά, ότι τάδωσε μέ τό 
άριστερό χέρι. Δέν έμεινε καμμιά άμ- 
φιβολία ότι ό δράστης ήταν άριστερό- 
χειρας. Οί έρευνες πού άρχισαν μέ τήν 
έποπτεία τού Άντισυνταγματάρχη Πα- 
νόπουλου, άπό τά ξημερώματα τής 21 
’Απριλίου, μέ τήν άναγγελία τής πρώτης 
ληστείας, έντάθηκαν καί μέχρι τό βράδυ 
είχαν έρευνηθεΐ όλοι οί χώροι πού σύχνα
ζαν ύποπτα άτομα, οί σταθμοί τών ύπερα
στικών λεωφορείων, τό άεροδρόμιο, τό 
λιμάνι, τά πάρκα, τά έγκαταλειμμένα 
άγροτόσπιτα τής περιοχής, οί οικοδομές, 
τά μπάρ, οί κινηματογράφοι καί ό,τι άλλο 
μπορούσε νά βρει σάν καταφύγιο ό λη
στής.

Ό  Ταγματάρχης ’Αποστόλου, μέ τόν 
προϊστάμενο τής Σημάνσεως. έπισκέ- 
φθηκαν τά όπλοπωλεΐα καί διαπίστωσαν 
ότι οί σπασμένες πλευρές τής λαβής 
άνήκαν σέ πιστόλι άεροβόλο τύπου 
«OKLO'HAMA». Τώρα ήξεραν, τούλά- 
χιστον, τόν λόγο πού ό δράστης δέν πυρο
βόλησε τά θύματά του, άλλά χρησιμοποί
ησε τό μαχαίρι.

Παράλληλα έξετάστηκε τό άρχεϊο τών 
σεσημασμένων κακοποιών. Περισσότε
ροι άπό 600 ύποπτοι άνακρίθηκαν, άλλά 
άποδείχτηκε μέ άτράνταχτα άλλοθι ή 
άθωότητά τους.

ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ τοΰ Τπποκράτειου Νοσο
κομείου παρά τις άπεγνωσμένες προσπά
θειες, δέν κατόρθωσαν νά κρατήσουν στή 
ζωή τόν Περικλή Άποστολίδη πού πέ- 
θανε τό πρωί στις 23 Απριλίου, άπό άκα
τάσχετη αίμοραγία. Ή  είδηση τού θανά
του του ήταν ακόμη μιά άπογοήτευση γιά 
τούς άντρες τής Γενικής Ασφαλείας Θεσ
σαλονίκης, πού πόνταραν στήν θετική 
του βοήθεια. Οί μόνοι μάρτυρες πού είχαν 
άπομείνει ήταν τό ζεύγος ’Αθανασίου, 
πού παρ’ όλες τις προσπάθειες δέν μπόρε
σε νά έντοπίσει άπό τό φωτογραφικό άρ- 
χεϊο τό πρόσωπο τοΰ ληστή.

Ό  Ταγματάρχης Αποστόλου στάθηκε 
γιά μιά φορά μπροστά στό άλμπουμ μέ τις 
φωτογραφίες τών κακοποιών.Μιά ιδέα πού 
πέρασε σάν άστραπή τό πρωί άπό τό μυα
λό του, συνέχιζε νά τόν βασανίζει. Πήρε 
στό τηλέφωνο τόν Άντισυνταγματάρχη 
Πανόπουλο.
— Σκέφτηκα πώς ίσως βγάζαμε κάτι άν 
πήγαινε ό Γιώργος Αθανασίου στήν Α θή
να, γιά νά τοΰ ύποδείξουν καί τις φωτο
γραφίες τοΰ άρχείου τής Διευθόνσεως 
Έγκληματολογικών ’Υπηρεσιών.

Αύτό σκεφτόμουνα κι’ έγώ, άκούστηκε 
άπό τήν άλλη άκρη τοΰ σύρματος ή φω
νή τοΰ Άντισυνταγματάρχη Πανόπουλου. 
Κανόνισε νά φύγετε, μαζί, μέ τήν πτήση 
τών 3. Θά τηλεφωνήσω στόν Συνταγμα
τάρχη Γεωργίου, τόν προϊστάμενο τοΰ 
δικοΰ μας κλάδου, νά σάς διευκολύνει. 
Καλό ταξίδι λοιπόν...

Ή  πτήση 912 τής ’Ολυμπιακής Αερο
πορίας, είχε άρκετή καθυστέρηση. Στό 
άεροδρόμιο τής Θεσσαλονίκης ή ώρα 
είχε άκινητοποιηθεΐ άπό τήν άγωνία πού 
φώλιαζε στις καρδιές τών δυό άντρών. 
Ό  Γιώργος Αθανασίου άποχαιρέτησε 
τήν γυναίκα του καί τούς δυό άντρες τής 
Χωροφυλακής, πού είχαν άναλάβει τήν 
προστασία της, καί προχώρησε μέ τόν 
Ταγματάρχη ’Αποστόλου στό χώρο έλέγ- 
χου έπιβατών. Τά μεγάφωνα άνάγγειλαν 
ότι ή πτήση 912, σέ λίγα λεπτά θά πραγμα
τοποιούταν...

Στό άεροδρόμιο τοΰ Έλληνικοΰ, περί- 
μενε τό αύτοκίνητο τής Ύποδιευθύνσεως 
Ασφαλείας Προαστίων Πρωτευούσης γιά 
νά μεταφέρει τούς δυό άντρες στή Διεύ
θυνση Έγκληματολογικών Υπηρεσιών. 
Ό  Ταγματάρχης Αποστόλου διέκρινε άπό 
μακρυά τό γελαστό πρόσωπο τοΰ συμμα
θητή του Ταγματάρχη Αντωνίου.
— Μοΰ τηλεφώνησε ό Άντισυνταγματάρ- 
χης Πανόπουλος καί σέ περιμένω φίλε Θα
νάση, τοΰ είπέ σφίγγοντάς του τό χέρι. 
Εύχομαι νά βρεθεί κάποια άκρη.

—Νά εύχεσαι νά βρούμε αυτή τήν άκρη, 
γιατί οί έρευνες δέν προχώρησαν βήμα. 
Καί τό πιό άσχημο: Σήμερα τό πρωί 
πέθανε ό Περικλής Άποστολίδης. Καί 
έναάκόμα: Δημοσιογράφοι καί κοινή γνώ
μη μιλούν γιά δράκο. "Ολοι έχουν τρο
μοκρατηθεί. 'Εμείς φοβόμαστε καί γι’ 
άλλο κρούσμα. Πρέπει νά προλάβουμε 
Δημήτρη ...

Ο ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ Γεωργίου 
περίμενε στό γραφείο του. Οί δυό βοηθοί 
του, ό Μοίραρχος Δήμος καί ό Υπομοί
ραρχος Δημητρίου, ξεχώριζαν άπό τό 
φωτογραφικό άρχεϊο τούς κακοποιούς 
κάτω τών 30 χρονών. Τό χτύπημα πού 
άκούστηκε στή πόρτα έκοψε τούς συλ
λογισμούς τους. Οί έπισκέπτες δέν ήταν 
άλλοι άπό τόν Ταγματάρχη Αποστόλου 
καί τό Γιώργο Αθανασίου.

Ό  χρόνος ήταν πολύτιμος. Κάθε σελίδα 
τοΰ άλμπουμ φανέρωνε στά μάτια τους 
ένα άποτρόπαιο κόσμο, τόν κόσμο τοΰ 
έγκλήματος, τόν ύπόκοσμο. Πρόσωπα 
σκυθρωπά, μέ τήν πόρωση βαθειά χαρα
γμένη στά μάτια τους, μ' ένα βλέμμα όλο 
άπειλή καί μίσος. Τό πρόσωπο τοΰ 
Γιώργου Αθανασίου σκεπάστηκε μ’ ένα 
κίτρινο χρώμα καί μέσα του θέριευε ή άγω
νία γιά τό τί έκρυβε κάθε έπόμενη σελίδα. 
Κάπου-κάπου σταματούσε γιά πολύ ώρα, 
μπροστά σ’ ένα πρόσωπο, Επιστρατεύον
τας όλη του τή θύμηση. Ά δικα όμως. 
’Εκείνο τό πρόσωπο, έκεΐνα τά μάτια 
πού σκόρπισαν τό τρόμο καί τήν άβεβαιό- 
τητα στήν ψυχή του, έκείνη τήν νύ
χτα, δέν έμοιαζαν μέ κανένα πρόσωπο. 
Άναψε ένα τσιγάρο καί γύρισε πάλι τήν 
έπόμενη σελίδα. Ανάμεσα άπό τό άχνό 
πέπλο τοΰ καπνοΰ, πού περνοΰσε άργά 
άπό τά μάτια του, ζωήρευαν τά χαρακτη
ριστικά τοΰ προσώπου πού θά τό γνώρι
ζε μέ μιά ματιά μέσα σέ χιλιάδες άλλα. Τά 
δάκτυλά του συσπάστηκαν καί ένιωσε νά 
τρέμουν τά πόδια του. Έ να ρίγος διαπέ
ρασε τήν σπονδυλική του στήλη όπως 
έκείνη τή βραδυά. Ό  Ταγματάρχης Α πο
στόλου κατάλαβε.

—Αύτός είναι κύριε Αθανασίου;
—Χωρίς άμφιβολία.. Τά μάτια του, τό 

σαγόνι του, τά μαλλιά του, όλο τό πρό
σωπο... Θεέ μου... αύτός είναι... τόν θυ
μάμαι καλά... δέν κάνω λάθος... όχι δέν 
μπορεί νά κάνω λάθος...

Ό  Συνταγματάρχης Γεωργίου έδωσε 
τόν άριθμό τής φωτογραφίας στόν 'Υπο
μοίραρχο Δημητρίου, πού βγήκε γρήγορα 
άπό τό γραφείο, γιά νά γυρίσει σχεδόν 
άμέσως, κρατώντας στά χέρια του μιά 
μικρή κίτρινη καρτέλλα.

—Χάρης Μπεκίδης τοΰ Κων]νου καί τής 
Καλλιόπης, διάβασε ό Συνταγματάρχης 
Γεωργίου. Γεννήθηκε τό 1953 σέ μιά πο
λίχνη τής Πολωνίας. Κατοικεί τώρα σέ 
ένα μικρό χωριό τοΰ Κιλκίς. Έ χει κατη- 
γορηθεί παλιότερα γιά κλοπές καί ιερο
συλία. Στις 25 Ίανουαρίου 1971 άποφυ- 
λακίστηκε άπό τό Σωφρονιστικό Κα
τάστημα τής Πτυχιάς—Κερκύρας. Είναι 
άριστερόχειρας.

Ό ση  ώρα ό Συνταγματάρχης Γεωργίου 
διάβαζε τήν καρτέλλα τοΰ Χάρη Μπεκίδη 
ό Ταγματάρχης Αποστόλου κρατούσε 
σημειώσεις. Έ να μεγάλο βάρος έφυγε 
άπό τό στήθος του καί ένιωθε τώρα πολλά 
χρόνια νεώτερος. «Τ' άλλα, συλλογί
στηκε, είναι εύκολη υπόθεση». Ζήτησε 
άπό τό Κέντρο τοΰ Ο.Τ.Ε. τηλεφωνική 
συνδιάλεξη μέ τή Γενική Ασφάλεια 
Θεσσαλονίκης. Σέ λίγη ώρα τά στοιχεία 
βρίσκονταν στά χέρια τών άντρών 
Χωροφυλακής Θεσσαλονίκης.

Ο ΣΤΑΘΜΟΣ Χωροφυλακής τοΰ άκρι- 
τικοΰ χωριοΰ τοΰ Κιλκίς, πού έμεινε ό 
Χάρης Μπεκίδης, πληροφόρησε τήν Γε
νική Ασφάλεια Θεσσαλονίκης, ότι πριν 
λίγες μέρες ό ύποπτος γιά τήν άνθρωπο- 
κτονία νεαρός, είχε φύγει νά έργαστεΐ 
στους Εύζώνους. Ό  Άντισυνταγματάρ- 
χης Πανόπουλος γύρισε στόν Ταγματάρ
χη Αποστόλου.

—Θανάση, τό αύτοκίνητο σέ περιμένει. 
Τώρα πού συνήθισες στά ταξίδια δέν 
θά σοΰ κακοφανεϊ τό ταξιδάκι μέχρι τούς 
Εύζώνους, είπε καί στά χείλη του φάνηκε 
ένα άχνό χαμόγελο.

Είκοσι μέρες τώρα οί συνεργάτες τοΰ 
Άντισυνταγματάρχη Πανόπουλου, δέν 
είχαν δεί ούτε μιά φορά τά χείλη του νά
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χαμογελάσουν. Τά δυό έγκλήματα, πού 
έγιναν τήν ίδια μέρα, τόν είχαν γεμίσει 
πίκρα...

Ό  Ταγματάρχης ’Αποστόλου, τηλεφώ
νησε στην γυναίκα του γιά νά τής άναγ- 
γείλει τήν έπιστροφή του άπό τή Θεσσα
λονίκη. Ή  κυρία ’Αποστόλου δέν πρό
λαβε όμως νά χαρει. Ή  ταύτόχρονη αναγ
γελία τοϋ ταξιδιού γιά τούς Εύζώνους τήν 
άφησε μέ μιά απρόσμενη άπογοήτευση. 
Τόσα χρόνια παντρεμένη μέ τόν Ταγμα
τάρχη ’Αποστόλου δέν είχε συνηθίσει 
τά καθημερινά άπρόοπτα.

—Τούλάχιστον γιά ένα καφέ Θανάση, 
άκούστηκε ίκευτική ή φωνή της.

—Τό πρωί Κατερίνα, σίγουρα τό πρωί...
Τό αύτοκίνητο μέ τόν Ταγματάρχη, ξε

κίνησε μέσα στή νύχτα γιά τούς Εύζώ- 
νους. Τά μάτια του έκλειναν κι’ ή κούραση 
μούδιαζε τά γόνατα. Στή ράχη του ένιωθε 
δυνατούς πόνους. Ή  άγωνία τούτης τής 
μέρας δέν είχε προηγούμενο. Ά νοιξε τό 
προσωπικό του σημειωματάριο κι’ έγρα
ψε: «10-5-1971, Θεσσαλονίκη—’Αθήνα, 
’Αθήνα — Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη 
—Εύζώνους: Στό κυνήγι τού δολοφόνου». 
Ή  ώρα πλησίαζε μία μετά τά μεσάνυχτα, 
όταν τό αύτοκίνητο τής Γενικής ’Ασφα
λείας Θεσσαλονίκης σταμάτησε έξω άπό 
τό μοναδικό καφενείο τού χωριού. Είχε 
φώς καί άπό τά θολά τζάμια διέκρινε με
ρικά πρόσωπα. "Εξη—έπτά νεαρούς κα
θισμένους γύρω άπό μιά συντροφιά πού 
χαρτόπαιζε. Κοίταξε μέ τρόπο γιά μιά 
άκόμα φορά τή φωτογραφία κι’ έσπρωξε 
τήν παλιά ξύλινη πόρτα. Οί λιγοστοί θα- 
μώνες τού μικρού καφενείου γύρισαν καί 
κύτταξαν τόν άπρόσμενο έπισκέπτη τής 
νύχτας. Ό  Ταγματάρχης ’Αποστόλου 
προχώρησε μέ σταθερά βήματα καί τό 
βλέμμα καρφωμένο στά μάτια ένός νεα
ρού, μέ μαύρα μαλιά, καθισμένο στή γω
νία δίπλα άπό τό ψυγείο τού μικρού καφε
νείου, μ’ ένα τσιγάρο στά χείλη καί μιά 
μικρή άλυσίδα νά στριφογυρνα στά δά
κτυλά τους.

—Γειά σου Χάρη, είπε πλησιάζοντας 
τόν νεαρό, ό Ταγματάρχης ’Αποστόλου.

Μέ γνωρίζεις φίλε; άκούστηκε υπόκωφη 
ή φωνή τού Χάρη Μπεκίδη.

—Καί βέβαια Χάρη. Σέ θέλω γιά λίγο... 
Ό  νεαρός μέ τήν άλυσίδα σηκώθηκε 

καί προχώρησε πρός τήν έξοδο τού 
καφενείου. Πίσω του άκολούθησε ό 
Ταγματάρχης ’Αποστόλου. "Εδειξε μέ μιά 
κίνηση, πού θύμιζε άστυνομικές ταινίες 
τού κινηματογράφου, τή ταυτότητά του 
καί πέρασε τό χέρι του στό μπράτσο τού 
Χάρη Μπεκίδη.

—‘Από τή Γενική ’Ασφάλεια τής Θεσ
σαλονίκης. Μιά βόλτα μέχρι έκεί Χάρη. 
Κάποιος φίλος σου, άπό τό Σοφρωνιστι- 
κό τής Κέρκυρας σέ κατηγορεί γιά κλο
πές άπό ξωκλήσια.
-  Έγώ τέλειωσα ’Αστυνόμε. Μιά καί κα
λή. Πάμε γιά νά μάθεις τήν άλήθεια. Τώρα 
έστρωσα. Ούτε θά ξαναμπλέξω ποτέ...

ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ τής Γενικής ’Ασφα
λείας Θεσσαλονίκης, τρεις μέρες τώρα ό 
Χάρης Μπεκίδης κρατούσε τό στόμα του 
κλειστό. «"Εχω στρώσει», ήταν οί μόνες 
λέξεις πού. άκουγαν άπό τά χείλη του οί 
άντρες πού τόν άνάκριναν.

'Ο Άντισυνταγματάρχης Πανόπουλος, 
χωρίς νά πιέζει τήν άνάκριση, περίμε- 
νε μέ υπομονή νά «σπάσει» ό νεαρός καί 
νά μιλήσει. Ή ταν σίγουρος γι’ αυτό. 
Άλλωστε σήμερα τό πρωί είχε μιά προ
αίσθηση ότι όλα θά τέλειωναν. Περίμενε 
άπό στιγμή σέ στιγμή τό χτύπημα τής 
πόρτας, ένα χτύπημα πού θάφερνε τό τέ
λος. "Ενα χτύπημα πού δέν άργησε ν’ 
άκουστεΐ.

Ό  Μοίραρχος Γεωργιάδης μπήκε σάν 
σίφουνας στό γραφείο τού Άντισυντα- 
γματάρχη Πανόπουλου. Δυό μέρες τώρα 
έλειπε στούς Εύζώνους. Αποστολή του, 
τά πειστήρια. Ά νοιξε τόν χαρτοφύλακα 
πού κρατούσε κι’ άφησε πάνω στό μεταλ
λικό γραφείο ένα δέμα. Ό  Άντισυντα- 
γματάρχης Πανόπουλος, άμίλητος, άρχι
σε νά τό ξετυλίγει...

—Τό πιστόλι, ψιθύρισε. Μέ σπασμένη 
τή λαβή. ’Αεροβόλο τύπου «OKLOHA- 
ΜΑ». Είσαι άετός Γεωργιάδη.

—Τό βρήκα στό σπίτι τού θείου του, 
πού τόν φιλοξενούσε στούς Εύζώνους. 
Έ χω  καί τό ρολόγι τού θύματος, τού 
Περικλή Άποστολίδη.

Ό  Άντισυνταγματάρχης Πανόπουλος 
πίεσε τό κουδούνι πού βρίσκονταν στό 
γραφείο του. Ά πό τή μισάνοιχτη πόρτα 
φάνηκε ό Χωροφύλακας πού ήταν στό 
γραφείο τού Αξιωματικού 'Υπηρεσίας. 
—Νά φέρουν τόν Μπεκίδη, έδωσε έντολή 
ό Άντισυνταγματάρχης.

Ό  'Υπομοίραρχος Πετρόπουλος προ
χώρησε στό γραφείο. Πίσω του ό Χάρης 
Μπεκίδης καί πιό πίσω ό Ταγματάρχης 
Αποστόλου. Ό  Μοίραρχος Γεωργιάδης 
έκανε νόημα στόν ΧάρηΜπεκίδη νά πλη
σιάσει .’Εκείνος είχε σταθεί άκίνητος 
στήν είσοδο τού γραφείου, μαρμαρωμέ- 
νος. Τά μάτια του είχαν καρφωθεί στό 
πιστόλι μέ τή σπασμένη χειρολαβή.

—Πού πέταξες τό μαχαίρι Χάρη; άκού
στηκε σταθερή ή φωνή τού Άντισυντα- 
γματάρχη Πανόπουλου.

'Ο Χάρης Μπεκίδης κοίταξε γύρω του 
μ’ ένα βλέμμα όλο άβεβαιότητα. Προχώ
ρησε ένα—δυό βήματα , ζήτησε ένα τσι
γάρο . 'Ο Ταγματάρχης Αποστόλου άπλω
σε τό πακέτο. Τό πήρε καί τόβαλε στά 
χείλη του...

—-Πού πέταξες τό μαχαίρι; άκούστηκε 
ξανά ή φωνή τού Άντισυνταγματάρχη 
Πανόπουλου.

—Στό βόθρο, στό ύπόγειο τού Σταθμού 
τών Υπεραστικών Λεωφορείων, ψιθύρισε 
μ’ έναν άναστεναγμό. Ή θελα χρήματα. 
Κάποιος φίλος , στή φυλακή, μοΰχε πει 
νά πάω γιά νά μοϋ άποκαλύψει πού έχει 
τά χρήματα άπό τις παλιές «δουλειές» 
του. Δέν είχα λεφτά γιά νά ταξιδέψω... 
έπρεπε νά βρώ τά λεφτά...

Ό  Άντισυνταγματάρχης Πανόπουλος 
σήκωσε τό τηλέφωνο καί σχημάτισε τόν 
άριθμό. Μιά γυναικεία φωνή άπάντησε 
άπό τήν άλλη άκρη.

—Τόν κύριο Είσαγγελέα , παρακαλώ. 
Ά πό τήν Γενική ’Ασφάλεια ....
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αναγνώστες

01 ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΜΑΣ ΓΡΑΦΟΥΝ
Μ ν ή μ ε ς  ι ε ρ έ ς .
’Από τήν Πάτρα, ό Κων]νος Χαλαστά- 

νης, έρχεται γιά μια άκόμα φορά νά μας 
ζυμίσει μνήμες Ιερές, σελίδες μιας ιστο
ρίας καί μιας προσφοράς προς τήν Πατρί
δα, πού φέρνουν μέ τιμή τή σφραγί
δα της Χωροφυλακής. Είναι πραγματικά 
συγκλονιστικές οΐ στιγμές πού δένονται μέ 
τήν έπιστροφή τής θύμισης σέ χρόνια 
γεμάτα μέ θυσίες, σέ χρόνια πού ή Χω
ροφυλακή έδωσε τά πάντα γιά τήν έλευθε- 
ρία αυτής τής γής. Τά στοιχεία γιά τή μά
χη τής 5ης ’Ιουνίου τοϋ 1947 είναι πραγ
ματικά πολύ κατατοπιστικά. Έχουν ή
δη προωθηθεί στο Γραφείο Ιστορίας τοϋ 
Σώματος γ ιά . τήν κατάλληλη εκμετάλ
λευσή τους. Παράλληλα τό Περιοδικό, 
ανανεώνει τήν ύπόσχεσή του, ότι γρήγο
ρα θά παρουσιάσει μιά σειρά ιστορικών 
άναγνωσμάτων πού άφοροϋν τά δύσκολα 
χρόνια, τιμώντας έτσι μέ τό δικό της 
τρόπο τις ιερές μνήμες των παιδιών τής 
Χωροφυλακής, πού έδωσαν τή ζωή τους 
γιά τήν έλεύθερη ζωή τών έπερχομένων 
γενιών.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ
Π. Σ., ΕΝΩΜ]ΡΧΗ. Στήν πρώτη 

περίπτωσι οϊ αποδοχές σας είναι ώς 
προς τή σύνταξη 19.952 Δημοσίου, Μ. 
Τ.Σ. 1.685 καί Ε.Τ.Χ. 1380. Ώ ς προς 
τό έφ’ άπαξ 231.000 δραχμές. Στήν 
δεύτερη περίπτωση είναι τοϋ Δημοσίου 
20.838, μέ άναλογική αύξηση τών τα
μείων. Τό έφ’ άπαξ, μέ τά σημερινά δεδο
μένα 245.000 δραχμές. "Ολα αύτά μέ τήν 
προϋπόθεση ότι έχετε τά 5 μάχιμα χρό
νια.

ΕΥΜΟΡΦΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ, Χρυσού- 
πολη. "Ολες τις σχετικές πληροφορίες γιά 
τό τί άπαιτεΐται γιά νά καταταγεΐ κά
ποιος σάν ’Αστυφύλακας στήν ’Αστυνο
μία Πόλεων, θά τις ζητήσετε άπό τό 
’Αρχηγείο τής ’Αστυνομίας Πόλεων. Γιά 
Χωροφύλακας, άπό τις 'Υπηρεσίες Χωρο
φυλακής τοϋ τόπου σας.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
Γ. Α., ΝΙΚΑΙΑ — ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Εύ- 

χαριστοϋμε γιά τό ποίημα «Ό  ’Αστυνό
μος τοϋ χωρίου», πού μάς στείλατε. Θά 
πρέπει όμως, νά μελετήσετε καί νά γρά
ψετε πολλή ποίηση, μέχρι νά φθάσουν 
οί εμπνεύσεις σας στο έπίπεδο πού νά έπι- 
τρέπει τή δημοσίευσή τους.

Τ. Κ., ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ. Λάβαμε τά 
ποιήματα πού μάς στείλατε καί σάς ευχα
ριστούμε. Σάς συγχαίρουμε γιά τό τα
λέντο σας, πού εύγλωττα μιλάει γ ι’ αυτό

κάθε σας στίχος. "Ομως πέρα άπό τό τα
λέντο καί τήν έμπνευση, κάθε ποίημα 
διέπεται άπό στοιχεία αισθητικής καί άλ
λα χαρακτηριστικά πού έχουν σχέση, 
περισσότερο, μέ τον τρόπο επικοινωνίας 
τοϋ «δέκτη», μ’ αυτό. Γ ι’ αυτό ίσως θά- 
πρεπε νά προσπαθήσετε πάλι, ώστε τό 
δημιούργημα τοϋ ταλέντου καί τής έμ
πνευσης, νάναι σέ θέση νά προσφέρει στο 
τρίτο μάτι, τήν ίδια συγκίνηση ποϋχει 
γιά θεμέλιό του. Πάντως έμεϊς περιμέ
νουμε νέα σας συνεργασία.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΤΟΥΣΙΑ, ΘΕΣΣΑ
ΛΟΝΙΚΗ. Ευχαριστούμε γιά τήν άπο- 
στολή τής συνεργασίας σας «Στον ’Άγνω
στο Τραγουδιστή». Στό Δημοτικό μας 
τραγούδι, όμως, έχουμε άναφερθεϊ πολλές 
φορές αύτόν τό χρόνο καί επιπλέον έχει 
προγραμματιστεί άπό καιρό ή δημοσίευση 
παρόμοιων συνεργασιών άλλων συνεργα
τών, πού έφτασαν ένωρίτερα στό Περιο
δικό. Γιά τό λόγο· αυτό ή έργασία σας θά. 
κρατηθεί γιά νά προγραμματιστεί ή δη
μοσίευσή της άνάλογα μέ τήν σειρά προ
τεραιότητας πού έχει πάρει.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΠΟΥ ΑΑΒΑΜΕ

ΑΚΤΙΝΕΣ, Μηνιαία έκδοση τής Χρι
στιανικής Ένώσεως «’Ακτίνες», μέ θέ
ματα πνευματικού προβληματισμού, ό
πως «Παράδοσις καί άμφισβήτησις» τοϋ 
κ. Δημ. Παπαθανασοπούλου, « Ή  έλλη- 
νική ευψυχία κατά τής βίας τών εισβο
λέων» τοϋ κ. Ά γ γ . Παπακωνσταντίνου, 
« Ελλάς Ε.Ο.Κ.— 'Ηνωμένη Ευρώπη» 
τοϋ κ. Χρ. Φράγκου κ. ά. ’Επίσης όπως 
πάντα μέ θέματα γιά τούς γονείς καί σχό
λια γιά τήν πνευματική κίνηση τοϋ τόπου 
μας.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ, διμηνιαία έκδοση τής 
Χριστιανικής Στέγης Καλαμάτας, μέ σχό
λια γιά επίκαιρα θέματα καί γεγονότα, 
θεολογικές μελέτες καί άλλα ένδιαφέροντα 
άρθρα.

ΦΩΤΟ—ΕΙΔΗΣΗ Μηνιαία έκδοση τής 
Ένώσεως Φωτοειδηεογράφων Ελλάδος, 
μέ πλούσια φωτογραφική κάλυψη τών 
τελευταίων γεγονότων καί άλλων επικαί
ρων θεμάτων.

ΠΡΟΣΚΟΠΟΣ, επίσημο μηνιαίο όρ
γανο τής Σ. Ε. Προσκόπων, μέ ειδήσεις, 
ρεπορτάζ καί προσκοπικά θέματα. ’Επί
σης μέ έκπαιδευτικά καί τεχνικά θέματα 
και σχόλια γύρω άπό τήν έπικαιρότητα. 
Καί όπως πάντα μέ τό χρονογράφημα τοϋ 
Μτινά Λαμπρινίδη.

ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ, Μηνιαία 
Επιθεώρηση επιστήμης ·—τεχνολογίας— 

πνευματικών ειδήσεων πού εκδίδει ό Δημ. 
Κουνοΰσος. Μέ τις 64 σελίδες της καλύ-

Παρακαλούμε τούς φ ίλους 
συνδρομητές σέ περ ίπτω ση , 
πού αλλάζουν διεύθυνση κα
τοικίας νά μάς τό γνωρίζουν 
αμέσως ώστε νά ένημερώνε- 
ται έγκαιρα τό άρμόδιο Γρα
φείο τής Μ ηχανογραφικής 
'Υπηρεσίας γιά  νά έπιφέρει 
τήν α λλ α γή . Τό μέτρο αυτό 
δέν ισχύει γ ιά  τούς έν ένερ- 
γεία  άνδρες τού Σώματος στούς 
οποίους τό περιοδικό άποσ- 
τέλεται σύμφω να μέ τ ίς  κα
ταστάσεις πού τηρεί ή Μηχα
νογραφική 'Υπηρεσία μέ τήν 
δύναμη κάθε 'Υπηρεσίας Χ ω
ροφυλακής. Μέ τήν εύκαιρία 
αύτή πρέπει νά γίνει γνωστό 
ότι τά στοιχεία  ταυτότητος 
τώ ν συνδρομητών καί ή διεύ
θυνση κατοικίας είναι μηχα
νογραφημένα, κάθε δέ συν
δρομητής έχει ένα κωδικό α 
ρ ιθ μ ό  πού σημειώνεται στό 
κάτω  δεξιό μέρος τής αύτο— 
κόλλητης έτικέττας έπάνω στό 
φάκελλο άποστολής. 'Όσο καί 
άν φ α ίνετα ι άπό πρώτη θεώ
ρηση απλό τό θέμα τής διεκ- 
περαιώσεως καί άποστολής 
τού περιοδικού έν τούτοις 
είναι μιά πολύπλοκη καί σο
βαρή έργασία πού άπασχολεί 
ειδικευμένο προσωπικό . ’Επει
δή έπιθυμία τής «ΕΠ . ΧΩ Ρ .» 
είναι τά  τεύχη  της νά φθάνουν 
γρήγορα καί έγκαιρα στούς 
παραλήπτες τους παρακα- 
λοΰμε^ νά γνω ρίζετε άμέσως 
κάθε άλλαγή πού γίνετα ι στήν 
διεύθυνση άποστολής, καθώς 
έπίσης καί κάθε σχετική πα - 

\ ρατήρηση πού θά βελτίω νε 
V τήν άποστολή τοϋ περιοδικού.

πτει ένα μεγάλο κύκλο θεμάτων τής σύγ
χρονης τεχνολογίας καί επιστήμης, ιστο
ρίας, κοινωνιολόγιας κ. ά. ’Επίσης μέ 
σχόλια καί άναφορές στον κόσμο τοϋ 
πνεύματος ̂  καί τής τέχνης. Πραγματικά 
άξιόλογη έκδοση πού διεκδικεΐ άξια μιά 
άνάλογη θέση στά καλά έντυπα τοϋ 
τόπου μας.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ, 
Μηνιαία έκδοση τής Γενικής Διεύ- 
θυνσεως ’Αγροφυλακής, μέ θέματα σχετικά 
μέ τήν υπηρεσιακή δραστηριότητα τοϋ 
Σώματος, τήν άγροτική ζωή κ.λ.π.

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, 
’Επίσημη μηνιαία περιοδική έκδόση 
τοϋ ’Αρχηγείου Πυροσβεστικοΰ Σώματος, 
μέ υπηρεσιακά θέματα, ειδήσεις καί σχό
λια άπό τή δραστηριότητα τοϋ Σώματος, 
πνευματικές συνεργασίες κ. ά.
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'Ο  Κώστας Ραυτογιάννης> είναι γνω
στός στούς -Θεσσαλονικεϊς, ιδιαίτερα σ̂ 
αυτούς πού συγκαταλέγονται, μεταξύ των 
πρώτων τηλεθεατών. Είναι δ τότε Χωρο
φύλακας, καί τώρα ’Ενωμοτάρχης — νπη- 
ρετεϊ στο φωτογραφικό συνεργείο της 
Διευθύνσεως ’Αστυνομίας Θεσσαλονίκης ~  
πού έκανε την τηλεοπτική εκπομπή^ της 
Ύποδιευθύνσεως Τροχαίας Θεσσαλονίκης, 
άπό τό 1966 μέχρι τό 1969. Ή ταν τότε, 
τό κανάλι 3 της Τηλεοράσεως Θεσσαλονί
κης, πού κάθε Παρασκευή, στην αρχή, 
καί κάθε Τετάρτη, άργότερα, στις 8.30 
τό βράδυ, άφιέρωνε 20 λεπτά σε θέματα 
τροχαίας, κυκλοφοριακής διαπαιδαγωγη- 
σεως, προλήψεως άτυχημάτων καί δρα
στηριότητας των άντρων τής Τροχαίας 
Θεσσαλονίκης. >

Τώρα, έρχεται στην έπικαιρότητα μ 
Ινα βιβλίο. "Ενα βιβλίο διαφορετικό άπό 
τά συνηθισμένα. Δεν πρόκειται για μελέ
τη ή κάτι άλλο σχετικό μέ τον λογοτεχνι
κό ή έπιστημονικό πνευματικό χώρο, άλ- 
λά για μια σωστή «Κυκλοφοριακη Αγω
γή για Παιδιά».

Ή  μεγάλη του πείρα σε θέματα τρο
χαίας καί ή έξ ίσου μεγάλη του άγάπη 
για τά παιδιά, οδήγησαν τον φωτογρα
φικό φακό του σ’ ένα εύαίσθητο μάθημά 
σωστής κυκλοφορίας τών παιδιών στο 
δρόμο. ’Έτσι μέ μια σειρά έγχρωμες 
φωτογραφίες «μιλάει» γιά τήν συμπερι
φορά τών νέων άνθρώπων στο δρόμο, για 
τις προφυλάξεις πού πρέπει νά παίρνουν, 
τήν άπαραίτητη προσοχή πού οφείλουν 
νά δίνουν σέ κάθε βήμα τους καί γιαύτό 
πώς θά πρέπει ν’ άποφεύγονται μοιραία 
λάθη, πού φυσικά προέρχονται άπό έπι- 
πολαιότητα.

Πέρα άπ’ αύτά, πρέπει ν’ άναφερθοϋν 
καί οί έξυπνες πνευματικές άσκήσεις γιά 
τούς μικρούς άναγνώστες, γύρω άπό θέ
ματα κυκλοφοριακής άγωγής.

Είναι μιά έκδοση πού άποσπα τό θαυ
μασμό γιά τήν πρωτότυπη παρουσίαση 
τών θεμάτων της καί τις κολακευτικές 
κρίσεις γιά κάτι πού δόθηκε ξεχωριστά 
στον κύκλο τοϋ.παιδικού βιβλίου, πού 
άξίζει νά προσεχτεί μέ ιδιαίτερη επιμέ
λεια.

Τό βιβλίο, ό Κ. Ραυτογιάννης, τό δια
θέτει στούς άνδρες τοϋ Σώματος άντί 
180 δραχμών, μέ έπιταγή πού μπορούν 
νά στείλουν στή διεύθυνσή του, οδός Πάρη 
5, Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκης, άριθ. 
Τηλεφ. 65.35.00.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΞΙΑΡΧΟ έ. ά. κ.
Χρήστο Άλέξη έκδόθηκαν τά συγγράμ
ματα :
α) Ερμηνεία Ποινικού Κώδικος (Τό
μοι Α' καί Β') μετά 16 νέων τυπογρα
φικών, πού τιμάται, μαζί μέ τά ταχυδρο
μικά έξοδα άποστολής, 750 δραχμές, 
β) Ποινικός Κώδιξ (’Έκδοση Β’- στε
ρεότυπο), δραχμές 260. 
γ) Ποινικόν Δίκαιον-Είδικών Ποινικών 
Νόμων (Τόμοι Β' ,Γ ', Δ', καί Ε '). 
Τιμαται 1806 δραχμές τοϊς μετρητοϊς 
ή 1960 σέ 18 μηνιαίες δόσεις.

Γιά τά δυο πρώτα συγγράμματα πα
ρέχεται έκπτωση 10% γιά προμήθεια 
τοϊς μετρητοϊς ή σέ 6 μηνιαίες δόσεις.

'Όσοι ένδιαφέρονται γιά τήν άπόκτη- 
ση τών βιβλίων αύτών, τά όποια θά άπο- 
τελέσουν πολύτιμα βοηθήματα λόγω τού 
άξολόγου τής έργασίας τους άπό πλευράς 
πληρότητος καί ένημερώσεως, νά άπευ- 
θύνονται στον έκδοτη (Περικλέους 20) 
Χολαργός ’Αττικής, τηλέφωνο 6518-795

ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ κ. Κλεό
βουλο Νικήτα (Σμύρνης 5 Πλατεία 
Βικτωρίας-’Αθήναι, τηλέφωνο 8210665) 
έκδόθηκαν τά βιβλία : «Έξεγέρσεις-
Κινήματα-’Επαναστάσεις» καί «Περί 
Προφορικού Λόγου καί Ρητορικής» πού 
γιά τό προσωπικό τών Σωμάτων Ασφα
λείας, προσφέρεται στήν τιμή τών 100 
δραχμών.

'Όσοι ένδιαφέρονται γιά τήν άπόκτη- 
σίν τους νά άπευθύνονται στον συγγρφέα.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ κ. Δημ. Κε- 
ράνη έκδόθηκε βιβλίο μέ τίτλο «Κώ
διξ ’Εργατικής Νομοθεσίας καί Νομο
λογίας», πού γιά τό προσωπικό τών Σω
μάτων ’Ασφαλείας, προσφέρεται στην 
τιμή τών 700 δραχμών. Οί ένδιαφερόμε- 
νοι γιά τήν άπόκτηση τού βιβλίου νά 
άπευθύνονται στον συγγραφέα (Πατη
σίων 24 —’Αθήναι, τηλέφωνο 3621-998).

ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ κ. Φώτιο 
Οικονόμου (Μπουκουβάλα 5—’Αθήναι), 
έκδόθηκαν τά βιβλία «Ή  Θεσπρωτία» 
καί «Ό  Κοσμάς δ Αίτωλός», πού γιά 
τό προσωπικό τών Σωμάτων ’Ασφαλείας 
διατίθενται στήν τιμή τών 200 καί 70 
δραχμών άντιστοίχως. Οί ένδιαφερόμε- 
νοι νά άπευθύνονται στον συγγραφέα.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ _ Πρω
τοδικών ’Άρτης κ. Σπυρίδωνα Γ. Άργυ- 
ρόπουλο έκδόθηκε πρόσφατα ό Νέος Κώ
διξ 'Οδικής Κυκλοφορίας. Τό βιβλίο πε
ριέχει τό Ν. 614]77 καί άλφαβητι- 
κό εύρετήριο, είναι έκτυπωμένο μέ σύστη
μα OFFSET καί κοστίζει 90 δραχμές. 
"Οσοι θέλουν νά τό άποκτήσουν νά άπευ- 
θύνονται στόν συγγραφέα, στήν ’Άρτα.

’Αγαπημένο μου περιοδικό.

Μέ λένε Άργυράκη Κωνσταντίνα. Ό  
μπαμπάς μου είναι ’Ενωμοτάρχης καί 
ύπηρετεΐ στόν Γαλατά Χανίων. Πηγαίνω 
στό Δημοτικό Σχολείο καί έφέτος άφησα 
τήν πρώτη τάξη, μέ Άριστα, καί μπήκα 
στή δεύτερη. Τώρα ξέρω καί διαβάζω 
μόνη μου καί μοΰ άρέσει νά βλέπω μέσα 
στις σελίδες σου, πού είσαι τό άγαπημένο 
μου περιοδικό, τά κορίτσια ντυμένα μέ τή 
στολή, τίςΧωροφυλακίνες, δηλαδή. ’Ακόμα 
πιο πολύ μοΰ άρέσουν τά παιδάκια, πού 
τις φωτογραφίες τους δημοσιεύετε- στή 
στήλη γιά τούς μικρούς φίλους. Έ τσ ι καί 
έγώ μέ τή βοήθεια τοϋ μπαμπά μου καί 
τής μαμάς μου κατώρθωσα νά φορέσω 
αύτήν τή στολή πού τόσο μοΰ άρέσει καί 
στό μέλλον πιστεύω νά μοΰ άρέσει άκόμα 
πιό πολύ. Στό Σχολείο μου τήν φόρεσα 
στήν παρέλαση καί ήταν αύτό μιά άπό τις 
μεγαλύτερες χαρές μου. Καμάρωνα καί 
ένιωθα ύπερήφανη καθώς έβλεπα τις 
συμμαθήτριές μου νά μέ κοιτάζουν. . .

’ Αγαπημένο μου Περιοδικό, πού τόσο 
σ’ άγαπώ καί σέ συγκεντρώνω γιά νά δέ
σω τόμους, λαχταρώ νά κρατήσω κάθε 
μήνα τό καινούργιο σου τεύχος μέ ένδια- 
φέροντα νέα άπό τή ζωή τού Παιδιού. 
Στέλνω τώρα καί τή φωτογραφία μου νά 
τήν δημοσιεύσετε στήν στήλη τού Παιδιού, 
αν φυσικά θέλετε, γιά νά τή βλέπουν καί 
τ ’ άλλα τά παιδάκια καί ν’ άγαπάνε άκόμα 
πιό πολύ τήν ένδοξη Χωροφυλακή.

Μέ πολύ άγάπη γιά πάντα 
Κωνσταντίνα Άργυράκη

ΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ 6τι τό κατάστημα 
«BARDO PALACE» πού βρίσκεται 
στήν ’Αθήνα οδός 'Ερμοΰ 55, προσφέρει 
γιά τις οικογένειες τών άνδρών τής Χω
ροφυλακής, έν ένεργεία καί συνταξιού
χους, παντός τύπου γυναικεία είδη, πλού
σια συλλογή- νεανικής ένδύσεως καί είδη 
σπόρ, μέ έκπτωση 10ο ]ο.

Σημείωση Συντάξεως.

Ή  μικρή μας φίλη, είπε δλα δσα θά 
λέγαμε καί έμεΐς. Γι’ αύτό καί κάθε 
σχόλιο περιττεύει. ’Ίσως τό μόνο πού 
χρειάζεται νά πούμε, είναι νά τήν διαβε
βαιώσουμε καί γιά τή δική μας άπέ- 
ραντη καί παντοτινή άγάπη.
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Τού κ.
Χ ρ ή σ τ ο υ  Λ ά τ τ α ,  
Διδασκάλου.

ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ λαμπρότητα γιορ
ταζόταν άλλοτε τό πανηγύρι τοϋ 
χωρίου στο Ήλειακό χωριό. Πριν 
άπό αρκετές ημέρες οί χωριανοί 
μετέβαιναν στα γύρω Χωριά, δπου 
είχαν συγγενείς, για να τούς κα- 
λέσουν.

Οί νοικοκυρές καί πάλι σήκωναν 
δλο τό βάρος της γιορτής. ’Έπρεπε 
να «χυλίσουν» τό σπίτι, να άσβε- 
στώσουν «μέσα κι’ όξω» να βάλουν 
τα πράγματα στή θέση τους.

’Από την παραμονή άρχιζαν να 
κουβαλιούνται οί μουσαφιραΐοι. Μέ

κάθε μέσο. Με τα ποδιά, μέ το άλογο 
τό γαϊδούρι ή τό κάρρο. Ή  έποχή 
ήταν τέτοια πού μπορούσαν νά 
τακτοποιηθούν δλοι άπό ύπνο καί 
φαγητό. Άνθρωποι καί ζώα «τό 
χειμώνα τί μάς κάνεις; τό καλοκαίρι 
πετάς μιά κουρέλα κάτω καί κοι
μάσαι».

Τό άπόγευμα έ'σφαζαν τον παγκυ- 
ριώτη. Ή τα ν  ένα άρνί άπ’ τα καλύ
τερα «διφόρια» τού κοπαδιού. Μπρο
στά στα λιτά φαγητά της εποχής 
τό άρνί τού πανηγυριού ήταν μιά 
διαιτική όαση καί σ’ αυτήν δλοι 
περίμεναν μέ άνυπομονησία νά φτά
σουν. . .

Γιά τήν ψυχαγωγία φρόντιζαν τά 
καφενεία τού Χωριού. Τά ταβούλια 
καί τά βιολιά δέν έ'λειπαν καμιά 
χρονιά.

Τή γιορτή αύτή, τό πανηγύρι, τήν 
περίμεναν, άπό τήν ήμέρα πού τε
λείωνε. Ή ταν σύνορο, σταθμός 
σημαντικός στή ζωή των κατοίκων. 
«Χριστού, Λαμπρή, Παγκύρι» έλε
γαν οί Χωριανοί.

Πολλές ήμέρες πριν φθάσει τό 
πανηγύρι, φρόντιζαν οί Χωριανοί 
γιά τό ντύσιμο τής ήμέρας έκείνης. 
’Έπρεπε νά φορέσουν δλοι κάτι άφό- 
ρετο, καινούργιο. Οί γυναίκες τώρα 
φορούσαν γιά πρώτη φορά τό καλο
καιρινό τους φόρεμα. Έ άν τό σπίτι 
είχε πολλές κοπέλλες καί λίγα χρή
ματα, καί τούτο ήταν ό κανόνας, 
έφτιαχνε μόνο ή μεγαλύτερη, πού 
ήταν καί υποψήφια νύφη, ένώ οί 
άλλες περνούσαν δπως—δπως.

’Ανήμερα δλοι πήγαιναν στήν εκ
κλησία καί δχι μόνο οί Χωριανοί καί 
οί μουσαφιραΐοι τους, άλλά καί οί 
κάτοικοι των Χωριών πού είχαν τά 
μετόχια τους κοντά στο Χωριό.

Μετά τή λειτουργία γινόταν ή 
περιφορά τής εικόνας. Πρόβλημα 
ήταν ή μεταφορά της. Ή  ζέστη καί 
τό βάρος ήσαν δύο παράγοντες δυσ
μενείς πού δύσκολα μπορούσαν νά 
ύπερνικηθοΰν. «"Οποιος έπιανε μιά 
χρονιά δέν ξανάπιανε».

Ή  ευσέβεια ένισχυμένη άπό τή 
διάθεση νά έπιδειχτοΰν στις κοπέλ-

ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΟΥ
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λες τοϋ Χωριοϋ, δέν ήταν άρκετή για 
να κάνει τούς νέους να έπαναλά- 
βουν καί τον έπόμενο χρόνο τό εγχεί
ρημά τους. Κατασκευάζοντας μικρό
τερους θρόνους έδιναν λύση στο πρό
βλημα.

Τό μεσημέρι τούς περίμενε ή ω
ραία χωριάτικη σούπα μέ τό βραστό 
καί τό ψητό στο φούρνο. Κάθε λίγο 
κάποια παρέα άπό γύφτισσες χτυ
πούσε τήν πόρτα τους. Ζητούσαν 
κι αυτές φαγητό, κρασί καί ο,τι άλ
λο υπήρχε «για τά χρόνια πολλά». 
Πολλές φορές οί νοικοκυρές έκαναν 
πώς δέν άκουγαν.’Αλλοίμονο αν έδι
ναν σέ όλες... θά έμειναν νηστικοί 
οί μουσαφιραΐοι.

Τότε ήταν πού οί γύφτισσες έκα
ναν πώς ήταν γκαστρωμένες. Στην 
άρνηση τής νοικοκυράς νά τούς δώ
σει κάτι έλεγαν: «Θά πάρεις ψυχή 
στο λαιμό σου Χριστιανή μου». Καί 
τούτο στά χέρια τους ήταν, οπωσ
δήποτε, όπλο πολύ άποτελεσματικό.

Τό άπόγευμα πήγαιναν γιά φωτο
γραφίες. Τό πανηγύρι ήταν ή μόνη 
ημέρα, πού φωτογραφίζονταν. Σή
μερα τέτοιες φωτογραφικές άναδρο- 
μές τούς βυθίζουν σέ λύπη θυμίζον- 
τάς τους «μαύρα χρόνια».

Κ Ο Ρ Ι Ο Υ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ χρώμα στήν «πα- 

γκυρίστρα» έδιναν οί διάφοροι πλα
νόδιοι έμποροι κάθε είδους άντικει- 
μένων καί πραγματικό. Οί παγωτα- 
τζήδες, πού διαλαλοΰν τά προϊόντα 
τής πρωτότυπης βιομηχανίας τους. 
Μιά κολώνα πάγο σέ ένα τσουβάλι 
κι ένα τενεκεδένιο κουτί ήσαν όλα 
μαζί τό εργοστάσιό τους... "Αλ
λος έλεγε:

Π άρτε παγωτό 
πού είναι κρύο μπούζι 
γλυκό σάν τό καρπούζι 
τό φτιάνει μιά δασκάλα 
πού εϊν’ άσπρη σάν τό γάλα 
τό φτιάνει κι ή Ελένη 
πού είναι χήρα ή καημένη.

Καί όλα αυτά σέ μία χαριτωμένη 
μελωδική άπόδοση.

'Η  ίδια ή Ελένη άποτελοΰσε έγ- 
γύηση γιά τή δροσιά καί τή γλύκα 
τού παγωτού...

Δίπλα τά παστέλια, οί κούκλες, 
τά παιγνίδια τό «μαύρο - κόκκινο».

Οί γύφτισσες μέ τά παιδιά στήν 
άγκαλιά ή κρατώντας τα άπ’ τό χέρι

γυρίζουν κι αύτές στούς μικρούς δρό
μους τού Χωριού καί προσπαθούν νά 
βροΰν άφελεϊς, καί πάντα ύπάρχουν 
τέτοιοι, γιά νά τούς ποΰν τή μοίρα 
τους.

Παντού τό μάτι σου βλέπει παιδιά. 
Παιδιά πού κλαίνε, παιδιά πού γε
λούν, παιδιά πού κοιτάζουν περίερ
γα, παιδιά πού ψωνίζουν. Τά παι
διά πάντα μπροστά. Παιδιά, πού αν 
είχαν χρήματα θά τούς άπάλλασ- 
σαν όλους γρήγορα άπ’ τά έμπορεύ- 
ματά τους. Σκυλιά γυρίζουν στούς 
δρόμους καί τρέχουν άδέσποτα.

’Εδώ φτωχοί βιοπαλαιστές άγωνί- 
ζονται γιά τό ψωμί τους. Λίγο πιο 
πέρα έπικίνδυνοι τσαρλατάνοι, πού 
προσπαθούν νά εκμεταλλευτούν τήν 
άφέλεια τών μικρών μά καί τών 
μεγάλων τήν άγνοια σέ κάθε εύκαι- 
ρία.

’Εδώ ό μικρός, πού χαμογελάει 
εύτυχισμένος. ’Εκεί ό μικρός, πού 
κοιτάζει χωρίς νά έχει τή δυνατό
τητα νά άγοράσει. Πλάι στέκει τό 
κοριτσάκι, πού άπόμεινε εκστατικό 
μπροστά στήν κούκλα, «πού κλείνει 
τά μάτια της». Πιο πέρα άλλος μι
κρός, πού μετάνιωσε, γιατί τον 
άνάγκασαν, τον κατάφεραν, βιά
ζοντας τήν άδύνατη βούλησή του, 
νά άγοράσει κάτι, πού δέ τού άρεσε 
γιά νά τού πάρουν τά χρήματα.

Καί άνάμεσα σέ όλους τό πλήθος 
τών μεγάλων, πού πηγαινοέρχεται 
στούς δρόμους καί κοιτάζει καί πα
ρατηρεί κάθε τί, πού τραβά τήν 
προσοχή. Καί σέ ένα πανηγύρι ύπάρ
χουν πολλά τέτοια.

Μέ ιδιαίτερη επιμέλεια είναι στο
λισμένοι οί νέοι καί οί νέες τού 
Χωριού. Τό πανηγύρι ήταν άπ’ τις 
λίγες εύκαιρίες κοινών καί μεγάλων 
συγκεντρώσεων. Πολλά «ίδώματα» 
επίσης γίνονταν αύτή τήν ήμέρα.

ΜΟΛΙΣ σουρουπώνει άρχίζουν 
νά παίζουν «τά βιολιά». Κι ’ ό 
τσοπάνης άκόμα δέν σκέφτεται νά 
χάσει αύτή τήν εκδήλωση. ’Από 
ήμέρες τό λογαριάζει. ’Αφήνει ά- 
βόσκητη μιά. καλαμιά γιά κείνη τήν 
ήμέρα. Νά φάνε, νά τυφλωθούν καί 
νά τά κλείσει νωρίς στο μαντρί. 
Μέ άπορία καί έκπληξη κοιτάζει 
τή μπύρα, πού τή βλέπει γιά πρώτη 
φορά νά τρέχει αφρίζοντας στο 
ποτήρι.

—Καί τί είναι αύτό; ρωτάει.
—Δέν τό βλέπεις; άλογοκάτουρο, 

τού άπαντοΰν.
—Καί πίνεται τό άλογοκάτουρο;
—Καί βέβάια πίνεται. Δέν βλέπεις 

πού τό πίνουμε;

—"Οχι έγώ θά πιώ καραφάκι 
καλύτερα. . . ’

Τό βράδυ όλοι έπαιρναν θέση στά 
όργανα. Τό πανηγύρι κρατούσε τρεις 
μέρες, συνήθως. ’Ανήμερα ήταν γιά 
τούς ξένους. Κανείς άπό τούς χω 
ριανούς δέν σηκωνόταν γιά χορό. 
Παραχωρούσαν τή θέση τους. Τήν 
άλλη ήμέρα ήταν τό καθ’ αύτό πανη
γύρι τού Χωριού. "Εβγαιναν έξω 
στά όργανα όλοι. "Ανδρες καί γυ
ναίκες. ’Ακόμη καί μερικές νοικο
κυρές πού άνήμερα δέν είχαν βγή 
καθόλου έξω, είτε λόγω φόρτου ερ
γασίας, είτε λόγω πολυκοσμίας. . .

"Ολοι οί χωριανοί χόρευαν. Μιά— 
μιά οί παρέες έπαιρναν τή θέση τους 
στήν πίστα.

"Οταν κάποιος άπό τήν παρέα 
χόρευε, όλοι οί άλλοι πήγαιναν στά 
όργανα καί άσήμωναν. ’ Ηταν μιά 
συνήθεια τών κατοίκων γιά τήν 
οποία ποτέ δέν παραπονέθηκαν οί 
όργανοπαΐκτες.

Σήμερα κάτι τέτοιο δέν γίνεται. 
Μέ τήν αύξηση τού εισοδήματος 
αύξήθηκε καί ή τσιγκουνιά.

Οί γυναίκες κοιτούσαν μέ άπορία 
βλέποντας τις χορεύτριες νά χορεύ
ουν καί νά κινούνται στο πάλκο, 
πολύ περισσότερο μάλιστα, όταν σέ 
κάποια στροφή φαινόταν ή κνήμη 
τους κάτω άπ’ τή μακριά φούστα 
τους. «Μά δέν έχουνε μανάδες 
τούτα τά θηλυκά, πού τ’ άφήνουνε 
νά κάνουνε τέτοιες μούρλιες».

"Οταν κόντευε νά ξημερώσει, πή
γαιναν όλοι κουρασμένοι, μά κι 
ευχαριστημένοι, γιά ύπνο. Μέρες 
πολλές ή συζήτησή τους στήν αγορά 
καί στο σπίτι τρεφόταν άπ’ τά 
γεγονότα τού πανηγυριού. Οί έντυ- 
πώσεις ήταν παρά πολλές καί δυνα
τές. ΤΗταν ή έποχή πού οί άνθρωποι 
ζούσαν μέ όλο τους τό είναι τις 
γιορτές. Τά μικρά κορίτσια χό
ρευαν, όπως οί χορεύτριες, περπα
τούσαν, όπως οί χορεύτριες, προ
σπαθούσαν νά χτενιστούν όπως αύ
τές.

Τά άγόρια έφτιαχναν καλαμένιες 
φλογέρες, συρμάτινα μπουζούκια καί 
βιολιά καί προσπαθούσαν νά παί
ξουν κι αύτά, όπως οί όργανοπαΐκτες 
τού Πανηγυριού.

Οί μεγάλοι τραγουδούσαν κι αυ
τοί στή δουλειά τους, τά νέα τρα
γούδια πού άκουσαν στά όργανα.

’Έ τσι περνούσε καί τό πανηγύρι 
άφήνοντας πίσω του μιά γλυκιά 
κούραση σέ όλους.

Οί άνθρωποι ξαναγύριζαν στί.ς 
δουλειές τους, περιμένοντας πιά τό 
έπόμενο, πού δέν άργοΰσε νά έλθει.
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Τού κ.
' Α γ γ έ λ ο υ  Π ε τ ρ ο υ λ ά κ η  

’Ε ν ω μ ο τ ά ρ χ ο υ

ΠΕΡΑ μακρυά, στο βορειοδυτικό 
άκρο τής Θεσσαλικής γης, ττάνω 
άττ’ τη γραφική ττόλη τής Κα
λαμπάκας, υψώνονται αγέρωχοι, 
τιτανικοί, οϊ βράχοι των Μετεώ
ρων. Καστανόμαυροι, τεράστιοι 
βράχοι, μέ λευκά μοναστήρια στις 
κορφές τους—σά γαμήλια στεφά
νια—ορθώνονται, μέσα στή σιγα
λιά τοϋ δειλινού, σά γίγαντες 
μεσαιωνικής φαντασίας καί σε συνε
παίρνουν. Καί λές σάν τους κοιτάς 
πώς είναι σκάλα ποΰ ενώνει τον 
ουρανό μέ τή γή , τ ’ άπειρο μέ τό 
γήινο. Και στέκεις νά κοιτάς άμί- 
λητος, τό ψήλος καί τή μεγαλοσύνη 
τους. Κι όπως σέ περιβάλλει αυτή 
ή άγρια ομορφιά, νοιώθεις τό δέος 
νά φουντώνει στήν καρδιά σου, 
ένα δέος πρωτόγνωρο, μυστικιστι
κό. Συλλογιέσαι πώς θάταν δυνα
τόν πριν χίλια χρόνια περίπου, 
άνθρωποι σά κι έσένα ν’ άνέβηκαν 
πέτρα τήν πέτρα ,καί έφθασαν 
έκεϊ πάνω καί έσκαψαν τις σπηλιές 
τους καί ζήσανε. Καί κεϊ που πας 
νά σκεφτεϊς καί κεϊ πού πας νά 
μείνεις μόνος μές τή μοναξιά τοϋ 
τοπίου, έρχεται ή άνθρώπινη γνώ 
ση νά μείνει άδύναμη στο νοϋ καί 
στά χείλη σου, γιατί ποτέ, μά 
ποτέ κανείς δέν βρέθηκε νά πεϊ 
θετικά κι οριστικά, πώς έγιναν 
αύτά τά βράχια, έδώ σ’ αύτόν τον 
κάμπο, στο μεγαλύτερο κάμπο τής 
χώρας, στό Θεσσαλικό κάμπο. 
Μέσα σου προσπαθείς νά βάλεις 
τά πράγματα σέ μιά τάξη. 
Ποιος νάχει δίκιο άραγε; Ό  Που- 
κεβίλ πού είπε πώς είναι μόρια 
κόκκινου γρανίτη, πυριτόλιθων καί 
σχιστόλιθων καί πού οί τεράστιες 
μεταβολές τής γής συνένωσαν αύ- 
τούς τούς πελώριους όγκους, ό 
Φίλλιπσον πού ύποστήριξε πώς 
ήταν κάποιου άρχαίου ποταμού 
οί έκβολές, πού πάλι οί γεωλογικές 
μεταβολές εξαφάνισαν καί μεϊναν 
έτσι γυμνοί μέσα στή Θεσσαλική 
πεδιάδα, ή τόσοι άλλοι πού είπαν 
πώς είναι διαβρώσεις μιας θάλασ
σας πού άπλωνε τά νερά της παλιά 
στήν εποχή τών Παγετώνων πάνω 
ά π ’ τήν καρποφόρα Θεσσαλιώτικη
γη;

Καί σάν τά κοιτάς, μοιάζουν 
αύτά τά βράχια, σάν έρημίτες 
καλόγεροι πού ψήλωσαν παρά
δοξα καί μεϊναν ορθοί στό διάβα

τών αιώνων, μέ τά χέρια ψηλά 
στον ούρανό σέ μιά προσπάθεια 
ψυχικής άνάτασης, πού έμεινε πρά 
γματι μετέωρο καί μυστήριο, θρύ
λος καί σύμβολο στό πέρασμα 
τών άνθρώπων. ’Εδώ λοιπόν, 
σ’ αύτούς τούς βράχους, ήρθαν, 
σκαρφάλωσαν καί ζήσαν άνθρω
ποι τού Θεού, σέ μιά εποχή πού 
λίγο ή ιστορία τή φωτίζει. Γι’ αύ- 
τό έρχεσαι πολλές φορές νά τό 
πιστέψεις αύτό πού ό θρύλος λέει 
τών χωρικών, πώς άετοί καί Ά γ 
γελοι σταλμένοι ά π ’ τό Θεό πήρα
νε στά φτερά τους τούς πρώτους 
μοναχούς, γιατί ήταν θέλημα δικό 
Του αύτά τά βράχια νά γίνουν 
έρημητήρι καί Φώς Χριστιανικό. 
Θολές κι άβέβαιες οί εικασίες γύρω 
άπ’ τήν πρώτη εγκατάσταση 
τ ’ άνθρώπου στά Μετέωρα. Τίποτε 
σίγουρο. Οί γνώμες τών ειδικών 
άλληλοανατρέπονται, όπως άνα- 
τρέπεται καί ή Ισορροπία τής 
φύσης καθώς τό βλέμμα ξεφεύγει 
μιά ατούς βράχους καί μιά στον 
κάμπο. Λένε πώς πρώτοι κάτοικοι 
ήτανε χωρικοί κατατρεγμένοι—πο
λιτικοί φυγάδες — πού ζήτησαν 
προστασία στά γυμνά κι άπάτητα 
τούτα μέρη γύρω στά 900 μ.Χ. 
Τό σίγουρο όμως είναι πώς γύρω 
στά 1100 άνέβηκαν καί ρίζωσαν 
οί πρώτοι Χριστιανοί, σά μοναχοί. 
Μορφές βυζαντινές, ψυχές πυρ- 
πολημένες άπό πίστη, στάθηκαν 
ορθές στά φοβερά εκείνα χρόνια, 
κόντρα στό κρύο καί στήν πείνα, 
στον άγέρα καί στην παγωνιά, 
στον τρομερό χιονιά καί στό λιο
πύρι, καθώς σκάει τό κατακαλό
καιρο ό ήλιος πάνω στή πέτρα, 
μέ μόνο σύντροφο τήν προσευχή. 
Καί μιά άλλη επιγραφή, σίγουρο 
καί βέβαιο σημάδι, έρχεται νά σού 
πει πώς κάποιος μοναχός 'Ιερεμίας, 
στά 1192 πασχίζει νά θεμελιώσει 
τό πρώτο μοναχικό κοινόβιο. ’Ακο
λουθούν άλλεπάλληλες εγκαταστά
σεις μοναχών μέχρι τό 1350, πού 
στ’ απόκρημνα βράχια άνεβαίνουν 
ό ’Αθανάσιος κι ό Βαρλαάμ. Μο
ναχοί κι οί δυό, φθάνουν τήν ίδια 
σχεδόν έποχή, ά π ’ άλλους δρό
μους στά Μετέωρα, γ ιά  νά γίνουν 
ή δημιουργική άρχή. Είχε πιά 
συντελεστεΐ τό θαύμα τής πίστης. 
Στά παράξενα αύτά βράχια πού 
μοιάζουν μέ πελώριους σταλαγμί
τες κτίζονται έκκλησιές κι ύδρα- 
γωγεΐα. Στεργιώνει ή πίστη τού 
Χριστού καί ή ψυχή πιά λεύτερη 
έπικοινωνεΐ μέ τό Θεό. Χέρια κοκ- 
καλιάρικα, άσκητικά, σκαλίζουν 
καί άπεικονίζουν μορφές Α γίω ν
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καί Θεόπνευστες παραστάσεις, που 
μένουν μέσα στο πέρασμα των 
χρόνων μοναδικά έργα Θείας Λα
τρείας καί Τέχνης, μιας Τέχνης 
πέρα γ ιά  πέρα ξένης άπό καλού- 
πια, σχήματα καί χρώματα, εξαϋ
λωμένης, πνευματικής. Είναι κάτι 
τό συγκλονιστικό αυτές οι 'Αγιο
γραφίες. Διακρίνεις, στη ζωντανή 
άπεικόνιση των μορφών των 'Αγί
ων, τό ψυχικό κάλλος καί τή 
δύναμη τού Χριστιανισμού. Δια
κρίνεις μιά πνευματικότητα πέ
ρα άπό τό μέτρημα των χρόνων 
κι α π ’ τους συμβιβασμούς τής 
σύγχρονης καθημερινότητας. 'Εδώ 
τό Θεϊκό Μεγαλείο ξετυλίγεται 
στά μάτια σου τόσο πρωτόγνωρο, 
τόσο επιβλητικό!

Προσπαθείς νά συλλάβεις μέσα 
σέ λίγες στιγμές τή δύναμη πού 
κρύβονταν στήν καρδιά αύτών 
τών μοναχών, πού ζήσαν χρόνια 
καί χρόνια καί άφησαν τήν τελευ
ταία τους άνάσα σ’ αύτά έδώ τά 
βράχια, στήν παράξενα άγρια 
παραφωνία τής φύσης καί νοιώ
θεις τά γόνατά σου νά τρέμουν 
καί νά χάνεται τό κουράγιο τής 
σκέψης σου. Καί σκέπτεσαι πώς 
μέσα στούς όγκους τού τσιμέντου 
καί τού σίδηρου πού σέ πιέζουν 
άσφυκτικά στήν πόλη πού ζεϊς, 
έχεις χάσει ή χάνεις ολοένα καί 
πιό πολύ τήν ψυχή σου. Φοβά
σαι πώς δέν άπέχεις πολύ νά γ ί
νεις καί σύ μιά καλοκουρδισμένη 
μηχανή, μιά κι άπέχεις πολύ ά π ’

αύτά πού έδώ συνάντησες, α π ’ 
αύτά ποΰχουν τή δύναμη νά σοϋ 
ξαναδώσουν τό χαμόγελο, τήν 
πίστη, τή ζωή.

Καθώς τό βλέμμα σου περιτρέ
χει καί άγκαλϊάζει τον «ΤΤλατύ- 
λιθο», μπορείς νά δεις σάν σ’ όραμα 
τον ’Αθανάσιο, τον «’Αετό ύψι- 
πετή» νά σέρνει σκυφτός άπό τά 
χρόνια τά βήματά του, πηγαίνον
τας άπό προσευχητάρι σέ προσευ- 
χητάρι γ ιά  ν’ άναπέμψει ύμνους 
στον Παντοκράτορα. Μπορείς νά 
δεις τά λευκά του γένια, μακρυά 
κι άκανόνιστα, ν’ άνεμίζουν στό 
πέρασμα τ ’ άγέρα, νά νοιώσεις 
τήν ψυχή σου νά ξεγυμνώνεται 
μέσα στή σιωπή τού ήλιοβασιλέ- 
ματος καί νά σοϋ φανερώσει καί τις
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πιο απόκρυφες γωνιές της. Μπορείς 
νά δεις πολλά εδώ στα Μετέωρα, 
άρκεϊ ν’ άφήσεις τα μάτια σου 
ανοιχτά νά πλανηθούν πέρα ά π ’ 
τά προσκυνητάρια, πέρα ά π ’ τις 
εικόνες καί τ ’ αναθήματα, στη 
σκάλα τη θεϊκή ποΰ σ’ όδηγεϊ στά 
ούράνια, κάτω ά π ’ τις προσευχές 
των 'Αγίων καί των ’Αγγέλων 
τις μελωδίες. Κι άν λίγο ακόμη 
υψωθείς θά ξαναρθοϋν στο νοΰ 
σου τά λόγια τοϋ Χρισττοϋ : 

«’Εγώ είμί ό άρτος τής ζωής, 
ό άρτος ό ζών, ό έκ τοΰ οϋρανοΰ 
καταβάς, έάν τις φάγη έκ τούτου 
τοϋ άρτου, ζήσεται είς τόν αιώνα. 
Καί ό άρτος δε όν έγώ δώσω ή 
σάρξ μου έστιν, ήν έγώ δώσω, 
υπέρ τής τοϋ κόσμου ζωής».

Θά δεις ακόμη καί τόν Βαρλαάμ, 
σκυφτόν κι αυτόν, γονατιστόν 
σέ μιά πέτρα, μέ τά χέρια ψηλά, 
στό θρόνο τοϋ Πανάγαθου, νά 
ψιθυρίζει λόγια μυστηριακά, ευλο
γημένα λόγια τοϋ Θεού. Μπορείς 
νά πας κοντά του, ν’ αγγίξεις τά 
γένεια, τά μαλλιά του, καθώς 
τ ’ αγγίζει ή ανάσα τοϋ άνέμου, 
άρκεϊ νάχεις καί δώ τά μάτια τής 
ψυχής σου άνοικτά. "Ολα εξωγήι
να έδώ στά Βράχια, τά Βράχια 
τής Χριστιανοσύνης. Αύτές οί λίγες 
μορφές τών τωρινών μοναχών, 
σκιές, φιγούρες ένός μακρινού πα
ρελθόντος, σχεδόν άγιογραφίες κι 
αύτές κάποιου ανώνυμου ζωγρά
φου, πού θέλησε νά δώσει κίνηση 
στ’ ακίνητο τοπίο, ομορφιά στήν

άγρια άντίκρυση τών γκρεμών. 
Καί σάν πάρεις το δρόμο τοϋ γυ 
ρισμού, βραδάκι πιά, καί γυρίσεις 
νά δεις τ ’ "Αγ'ια αύτά Βράχια, 
πού πίσω σου αφήνεις, ίσως σκε- 
φτεΐς πώς θάταν καλύτερα νά 
σ’ άκολούθαγαν γιά  πάντα στή 
ζωή σου, σά σύντροφος μοναδικός, 
σά φύλακας τού ψυχικού σου κό
σμου, μιά καί φύλακες είναι, αιώνες 
τώρα, τής Χριστιανοσύνης. Κι άν 
δέ σ’ άκολουθήσουν, δώσε έσύ μιά 
ύπόσχεση στον έαυτό σου, γιά  
ενα άλλο ταξίδι έδώ στό Θεσσα- 
λικό κάμπο, μακρυά ά π ’ τό άγχος 
τής πολιτείας, κοντά στό Θεό__
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Υ Δ A Τ 0- 
ΣΦΑΙΡΙΣΗ

“ ΓΟΥΟΤΕΡ-ΠΟΛΟ,,
εν α  σ π ό ρ  μέ τε

ράστιες δυνατότητες 

άνατττύξεως στη Χώ

ρα μας.

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

Η ΕΛΛΑΔΑ χώρα κατ’ έξοχή θαλασ
σινή μέ πανέμορφες ακρογιαλιές καί 
άφθονο τό ύγρό στοιχείο, προσφέρεται 
απλόχερα σ’ όποιον θέλει νά άσχοληθεί 
μέ κάποιο άπό τά θαλασσινά σπόρ.

Κοιτάζοντας κανείς τις άκρογιαλιές 
βλέπει πολύχρωμες μπάλλες στά χέρια 
των κολυμβητών νά άναπηδοϋν σέ κάθε 
κατεύθυνση καί νά χαρίζουν μιά άλλοιώ- 
τικη αίσθηση χαράς καί παιχνιδιού.

Αυτό τό παιχνίδι είναι ή άρχή τής 
ύδατοσφαιρίσεως. Τό πόλο είναι ένα 
άθλημα ομαδικό πολύ έντυπωσιακό μέ 
μιά δική του ξεχωριστή φινέτσα. Τά πλε
ονεκτήματα πού προσφέρει είναι πολλά. 
Πέρα άπό τήν δροσιά τής καταγάλανης 
θάλασσας γυμνάζει όλοκληρωτικά καί 
τό σώμα χαρίζοντας στον κολυμβητή μιά 
ιδιαίτερη εύεξία καί σωματική δύναμη. 
Ό  καθένας μπορεί νά άσχοληθεί μέ τό 
όμορφο αύτό άθλημα.

Ή  ιστορία τοΰ άθλήματος.
Ή  υδατοσφαίριση ή όπως άλλοιώς λέ

γεται τό ούώτερ - πόλο έκανε άρχικά τήν 
έμφάνισή του στήν ’Αγγλία καί σέ σύν
τομο χρονικό διάστημα χάρις στή δυνα
μικότητα καί τό ένδιαφέρον πού παρου
σιάζει διαδόθηκε άστραπιαΐα καί στήν 
ύπόλοιπη Ευρώπη.

Στό ’Ολυμπιακό πρόγραμμα προστέ
θηκε τό 1900, δηλαδή στήν’Ολυμπιάδα πού 
είχε γίνει στό Παρίσι άπό 28 Μαΐου — 28 
’Οκτωβρίου. Οι Γερμανοί, οί Γάλλοι καί 
οί Ούγγροι πολϊστες διακρίθηκαν προ
πολεμικά στό ώραίο αύτό σπόρ. Μετά τόν 
τελευταίο πόλεμο βλέπουμε τούς Ούγ
γρους άθλητές νά συνεχίζουν τήν κυριαρ
χία τους καί νά μεσουρανούν στό παγ
κόσμιο άθλητικό στερέωμα. Προστίθεν

ται όμως καί δύο νέες δυνάμεις. Είναι οί 
Γιουγκοσλάβοι καί οί Σοβιετικοί άθλη
τές τοΰ υγρού στίβου.

Σήμερα τήν πρώτη θέση κατέχουν βά
σει τών άποτελεσμάτωΥ τοΰ παγκοσμίου 
πρωταθλήματος ή ’Ιταλία, ή Ουγγαρία, ή 
Τσεχοσλοβακία ή Ρωσία ή ’Αμερική καί 
ή Δυτ. Γερμανία.

Ή  διάδοση τοΰ ούώτερ - πόλο στή 
Χώρα μας έγινε μέ έντελώς έρασιτεχνικό 
τρόπο. 'Ορισμένοι Έλληνες φοιτητές 
τοΰ έξωτερικοΰ πού σπούδαζαν σέ ’Αγγλι

κά πανεπιστήμια έφεραν τό άθλημα στήν 
Ελλάδα. ’Εγκαταστάσεις δέν υπήρχαν 
καί όλη ή δραστηριότητα άρχισε στις 
ύποτυπώδεις έγκαταστάσεις τοΰ Ν. 
Ο. Ν. Φαλήρου καί τοΰ 'Ομίλου ’Ερετών 
στό Τουρκολίμανο. Πρώτοι Έλληνες 
ύδατοσφαιριστές καί πρωτεργάτες γιά τήν 
διάδοση τοΰ άθλήματος στή χώρα μας ή
ταν οί Π. Σκοζές, Π. Ψύχας, Α. Άσημα- 
κόπουλος κ. ά. Σήμερα ή ύδατοσφαίριση 
είναι κολυμβητικό άθλημα καί άνήκει στήν 
στήν δύναμη τής ΕΚΟΦ. 'Υπάρχουν 40 
σύλλογοι οί όποιοι καλλιεργούν τό άθλη
μα καί γύρω στούς 400 άθλητές πού άσχο- 
λοΰνται μ’ αύτό. 'Ο σύλλογος πού έχει 
γράψει μιά ξεχωριστή όλόχρυση σελίδα 
στήν ιστορία του άθλήματος καί έχει 
πραγματοποιήσει παγκόσμιο ρεκόρ κα- 
τακτήσεως πρωταθλημάτων μιας χώρας 
είναι ό Εθνικός Πειραιώς, ό όποιος μέχρι 
τώρα άπό τό 1933 μέ όρισμένες άνάπαυ- 
λες κυριαρχεί στον Ελληνικό χώρο.

Πρέπει νά σημειωθεί ότι τό 1953 έως 
τό 1978 έπί 25 όλόκληρα χρόνια μέ μιά 
μόνο έξαίρεση τό 1971 πού τό πήρε ό 
’Ολυμπιακός κατακτά συνέχεια τό ’Εθνι
κό πρωτάθλημα.

Πώς παίζεται τό Ούώτερ — 
Πόλο.

Γιά νά άσχοληθεί κάποιος μέ τήν ύδα
τοσφαίριση πρέπει άπαραίτητα νά ξέρει 
πολύ καλό κολύμπι. Χρειάζεται νά έχει 
άναπτυγμένη μυϊκή δύναμη καί άντοχή. 
Τό άναπνευστικό του σύστημα νά βρίσκε
ται σέ άριστη κατάσταση. Νά έχει ταχύ
τητα στις ένεργειές του, μεγάλη εύελιξία 
στις κινήσεις καί στή μεταβίβαση τής 
μπάλλας, μέχρι τόν τελικό στόχο δηλαδή 
τό γκόλ.
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Γιά νά γίνει ένας άγώνας πόλο οΐ δια
στάσεις του ύγροΟ «τερραΐν» πρέπει νά 
είναι μέ μήκος 30 μ. καί πλάτος 20 μ. καί 
τό έλάχιστο βάθος νά είναι 2 μέτρα.

Κάθε μιά όμάδα άγωνίζεται μέ έπτά 
παίκτες που προσπαθούν νά στείλουν τήν 
μπάλλα (καουτσούκ) στό τέρμα τής άντί- 
παλης. Τά «γκολπόστ» πού έπιπλέουν στό 
νερό έχουν πλάτος 3 μέτρα, 0,90 μ. ύψος 
καί είνμι έφοδιασμένα μέ δίχτυ. Στά τοι
χώματα τής πισίνας σημειώνονται οί ζώ
νες τού κόρνερ καί τών πέναλτυ. "Ενας

παίκτης πού κάνει σοβαρό σφάλμα άπο- 
βάλλεταιάπότόνάγώναγιάΓ. Τόπαιχνί- 
δι γίνεται σέ τέσσερεις πεντάλεπτες περι
όδους. Τό σφύριγμα τού διαιτητή κανο
νίζει τήν έναρξη καί τις διακοπές στό μέ
τρημα τού χρόνου. Οί όμάδες ξεχωρί
ζουν μεταξύ τους άπό τό χρώμα τής «σκού
φιας» πού φορούν οί παίκτες. Κάθε όμάδα 
εχει 4 άναπληρωματικούς καί ή άλλαγή 
τους γίνεται στην άνάπαυλα μεταξύ δύο 
περιόδων. Τόν άγώνα διευθύνει διαιτητής 
τόν όποιον βοηθούν ό χρονομέτρης καί 
δύο κριτές τερμάτων. Τό παιχνίδι έχει 
Ιδιόμορφο χαρακτήρα καί τρόπο διεξα
γωγής. Κάθε παίκτης προσπαθεί νά με
ταβιβάσει τήν μπάλλα μέ πάσσες καί 
προωθείται έχοντας τήν μπάλλα τοποθε
τημένη άνάμεσα στό κεφάλι καί στά μπρά
τσα του, καί προχωρεί κολυμπώντας σέ 
«έλεύθερο» στύλ. Οί πάσσες καί τά σούτ 
γίνονται μέ τό ένα χέρι.

Τά σφάλματα πού έχουν σάν συνέ
πεια τήν άποβολή τού παίκτη γιά Γ είναι 
τό κράτημα, τό βούτηγμα, τό τράβηγμα 
τού άντιπάλου όταν δέν είναι κάτοχος τής 
μπάλλας. Τό κτύπημα τού άντιπάλου, ή 
μή συμμόρφωσή του μέ τήν άπόφαση τού 
διαιτητή, ή παρεμπόδιση έλευθέρων κτυ
πημάτων καθώς καί τό κόρνερ ή τό πέναλ
τυ, όλα αύτά έπιβάλλουν τήν ποινή τού 
ελευθέρου κτυπήματος φάουλ.

Διαβάζοντας κανείς όλες αυτές τις 
λεπτομέρειες βλέπει πόσο πολύπλοκο εί
ναι τό νά παίζει κανείς ούώτερ - πόλο. 
Ή  δυσκολία αυτή καί ή τεχνική είναι τά 
στοιχεία πού δίνουν μιά ξεχωριστή αίγλη 
στό άθλημα. Οί σπουδαιότερες διοργα
νώσεις στό άθλημα είναι: Οί ’Ολυμπιακοί 
άγώνες, τό κύπελλο Εύρώπης καί τό κύ
πελλο πρωταθλητριών.

Ή  «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑ
ΚΗΣ» γιά νά πληροφορήση τούς άνα-

γνώστες τής άθλητικής στήλης γύρω άπό 
θέματα τής Ελληνικής Υδατοσφαίρισης 
έπικοινώνησε μέ τόν διεθνή πολίστα καί 
προπονητή τής ’Εθνικής Όμάδος κ. 
Άνδρέα Γαρύφαλο ό όποιος είναι 6 μο
ναδικός ίσως πού γνωρίζει τόσο καλά 
τό άθλημα.

ΕΡ.: Πέστε μας πού όφείλεται ή έπί 
25 χρόνια κατάκτηση τού πρωταθλήμα
τος άπό τόν ’Εθνικό;

ΑΠ: Βασικά όφείλεται στό έμψυχο ύ- 
λικό τής όμάδος. Σχεδόν όλοι οί σημερι
νοί παίκτες άλλά καί οί παλαιότεροι ξε
κίνησαν τό άθλημα άπό παιδιά μαζί, γιά 
όλα αύτά τά χρόνια. Καί ό ψυχολογικός 
παράγοντας ήταν πού κυρίως έπέδρασε 
στήν όλη κατάσταση. Διότι όταν υπάρ
χει μία φιλική σχέση γιά τόσα χρόνια 
είναι σίγουρο πώς οί σκοποί θά έπιτευ- 
χθοΰν.

Αύτό έχει γίνει καί στόν ’Εθνικό.
ΕΡ: Ποιοι είναι σήμερα οί κορυφαίοι 

"Ελληνες πολΐστες;
ΑΠ: Είναι πολλοί οί άθλητές τών 

όποιων ή άθλητική «πάστα» είναι "κάτι 
τό έξαιρετικό. Δέν θά άναφερθώ όμως σέ 
όνόματα. Τό μόνο πού θ’ άναφέρω είναι 
ότι μέ αΰτούς τούς άθλητές τό 'Ελληνικό 
ούώτερ - πόλο θά φθάσει στόν πίνακα 
στούς έξι στόν κόσμο.

ΕΡ: Ποιά είναι ή σπουδαιότερη Διε
θνής έπιτυχία τής Ελληνικής όμάδος;

ΑΠ: Μά φυσικά ή κατάκτηση το® 
Πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος τό 1977 
στό Φάλκοπιν τής Σουηδίας.

ΕΡ: Γιά τήν έπαρχιακή υδατοσφαί
ριση τί γνώμη έχετε;

ΑΠ: Στό έπαρχιακό πόλο ύπάρχουν 
πολλά ταλέντα καί άσφαλώς πολλοί θά 
άφήσουν έποχή σ’ αύτό τό άθλημα. Τά 
πράγματα ήταν λίγο δύσκολα στήν άρχή 
λόγω έλείψεως έγκαταστάσεων, σήμερα 
όμως χάρις στήν συμπαράσταση τής πο
λιτείας μέ τά κολυμβητήρια πού γίνον
ται λύνεται προοδευτικά τό πρόβλημα καί 
σίγουρα θά άνέβη ή στάθμη τού έπαρχια- 
κοΰ ούώτερ - πόλο.

ΕΡ: Ποιοι είναι οί στόχοι τής Ε λλη
νικής Ύδατοσφαιρίσεως στόν Διεθνή 
χώρο;

ΑΠ: Πρώτον ή προσπάθειά μας νά 
άνέβουμε άπό τήν 2η θέση πού είμαστε 
σήμερα στόν Κόσμο, στήν έκτη. Βέβαια 
όλα αύτά θά γίνουν σταδιακά καί μετά 
άπό ένα κατάλληλο πρόγραμμα προετοι
μασίας. Πάντως έκεί πού έχουμε ρίξει 
τώρα τό βάρος μας, είναι οί άγώνες τής 
προκριματικής φάσεως, πού θά γίνουν 
τόν ’Οκτώβριο γιά νά πάρουμε τό «εισι
τήριο» γιά τούς ’Ολυμπιακούς τής Μόσ
χας. Στόν όμιλό μας είναι ή 'Ολλανδία, 
ή Ισπανία, ή Βουλγαρία, ή Σουηδία, ή 
Γαλλία, ή ’Αγγλία καί ή χώρα μας. Πάν
τως πιστεύουμε ότι θά προκριθοΰμε. Οί 
πιθανότητες είναι πάρα πολλές.

Τ Ο Π Ι Κ Ο  Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α  ΒΟΛΛΕΫ -  ΜΠ ΩΛ  
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥ Φ Λ Ω Ρ Ι Ν Η Σ
Πριν άπό λίγο καιρό, όπως καί κάθε 

χρόνο στή Φλώρινα, πραγματοποιήθηκε 
τό πρωτάθλημα βόλλεΰ άντιπροσωπευ- 
τικών άθλητικών όμάδων μεταξύ τών 
Δημοσίων Υπηρεσιών τού Νομού. Σκο
πός τής διοργανώσεως ήταν ή άνάπτυξη 
τών φιλικών σχέσεων μεταξύ ύπαλλήλων 
τών διαφόρων Υπηρεσιών καθώς έπίσης 
καί ή τόνωση τής παρουσίας τους στήν 
κοινωνική ζωή τής όμορφης αύτής άκρι- 
τικής πόλης.

Στό πρωτάθλημα αύτό πήραν μέρος 
’Οργανισμοί (ΟΤΕ—ΔΕΗ —ΕΛΤΑ), οί 
'Υπάλληλοι τού Υποκαταστήματος τής 
’Εθνικής Τραπέζης, όμάδα τής Πυροσβε
στικής Υπηρεσίας τού Νομού, καί άθλη
τές τής Διοικήσεως Χωροφυλακής. Ή  
όλη διοργάνωση καί διεξαγωγή τού πρω
ταθλήματος άπέσπασε τά πιό κολακευ
τικά σχόλια τών κατοίκων τής περιοχής. 
Στόν τελικό άγώνα τού πρωταθλήματος 
μεταξύ Χωροφυλακής —ΕΤΕ νικήτρια 
καί πρωταθλήτρια άναδείχθηκε ή 'Ομάδα 
τού Σώματος μέ τούς άθλητές της, Υ 
πομοίραρχο Νικολάου, Άνθ]ρχο Μά- 
τρακα, ’Ενωμοτάρχη Τεβεκέλη καί τούς 
Χωροφύλακες Μότσια, Κατσούνη καί 
Πατούλια. Μετά τό τέλος τού πρωταθλή
ματος ό Διευθυντής Νομαρχίας κ. Σεϊρ- 
λής άπένειμε κύπελλο στή νικήτρια όμά
δα τής Χωροφυλακής. Τούς άγώνες παρα
κολούθησαν οί άρχές τής πόλεως καί 
πολλοί φίλαθλοι. Τέλος ιδιαίτερα πρέπει 
νά τονισθή ή συμβολή τού Διοικητοΰ τής 
Δ]σεως Ταγματάρχου κ. ’Αποστόλου Δα- 
λαμπίρα καί τών άλλων ’Αξιωματικών τής 
Δ.Χ. Φλωρίνης γιά τήν άψογη διεξαγωγή 
τού πρωταθλήματος καί τά άριστα μέτρα 
τάξεως, πού έλαβαν σέ όλη τήν διάρκεια 
τού τοπικού αύτοΰ πρωταθλήματος.
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A S ιταμέ σήμερα, στο μυθι
κό βουνό των Ελλήνων. 
"Η δόξα τοΰ Όλύμιτου δεν 

είναι μονάχα γιατί κάποτε κατοι
κούσαν οί θεοί στις κορυφές του. 
'Η δόξα είναι παντοτεινή. Γιατί ό 
“Ολυμπος είναι ένα άπό τά ώραιό- 
τερα βουνά τοΰ κόσμου.

Ή  ψηλότερη κορυφή του είναι ό 
Μύτικας, 2917 μέτρα πάνω ά π ’ 
τήν έπιφάνεια τής θάλασσας. Τό 
βουνό χωρίζεται σέ δύο τμήματα: 
τον “Ανω “Ολυμπο καί τό Κάιω

“Ολυμπο. ’Εμείς θ’ άνεβοϋμε μαζί, 
σέ λίγο, στον “Ανω “Ολυμπο, στήν 
κορφή τοΰ Μύτικα.

Στά άρχαία χρόνια σέ μιά ά π ’ 
τίς κορφές τού Όλυμπου βρισκό
ταν ένας βωμός. ’Εκεί άνέβαιναν 
οΐ "Ελληνες καί πρόσφερναν θυσίες 
στους θεούς. Στοάς χρόνους τούς 
χριστιανικούς έγινε στο ίδιο μέρος 
ένα ξωκκλησάκι τού Προφήτη Ή - 
λία. Ή  παράδοση λέει πώς τό 
ξωκκλησάκι αύτό τό έκαμε κεΐ 
πάνω ό "Αγιος Διονύσιος.

Τίποτε δέν μαρτυρεί πώς οί 
άρχαϊοι είχανε πατήσει τήν πιο 
ψηλή κορφή τοΰ Όλύμπου. Στά 
νεώτερα χρόνια, ό πρώτος πού 
έπιχείρησε νά φτάση κεΐ πάνω 
ήταν ένας Γάλλος άξιωματικός τού 
Ναυτικού, ό Ζ.Σ. Σουνινί, στά 
1780. Δέν μπόρεσε νά φτάση. 
’Ακολουθούν, στά χρόνια τά κατο
πινά, πάντα, χωρίς άποτέλεσμα 
ό Νταίηβιντ Ούρκουαρτ, ένας “Αγ
γλος διπλωμάτης (1830), ό Λ. 
Έζέ, άρχαιολόγος τής Γαλλικής
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Ο Σύλλογος Ελλήνω ν ’Ορειβατών Θεσ/νίκης, μέ τή συμ
πλήρωση 20 χρόνων άπό τήν ίδρυσή του, κυκλοφόρησε μιά πανη
γυρική έκδοση, πού συγκεντρώνει δλη τή δραστηριότητα του 
στήν όρειβασία, τήν αναρρίχηση, τήν άνέγερση ορειβατικών κα
ταφυγίων, τήν πολιτιστική του δραστηριότητα μέ διαλέξεις, 
προβολές, έορταστικές συγκεντρώσεις, δεντροφυτεύσεις κ .λπ .

Στήν πανηγυρική αυτή έκδοση , μέλη τοΰ συλλόγου καί σημαν 
τικές προσωπικότητες τής πνευματικής καί πολιτιστικής ζωής 
τοΰ τόπου, μιλούν για τά έξαίσια βουνά τής χώρας μας, τό 
περιβάλλον, τή λαογραφία καί άλλα θέματα, πού τά πλαισιώνει 
ένα πλούσιο φωτογραφικό υλικό.

Η « Επιθεώρηση Χωροφυλακής», σέ ένδειξη τιμής καί 
συμπαράστασης στο έργο τοΰ Συλλόγου, δημοσιεύει τό άρθρο 
του ΗΛΙΑ ΒΕΝΕΖΗ « Ολυμπος, τό Βουνό των Θεών».

Σχολής ’Αθηνών (1856), ό Χάϊνριχ 
Μπάρτ, ένας Γερμανός Γεωγράφος 
(1862), ό Χένρυ Γιόζερ, ένας “Αγ
γλος ορειβάτης (1865).

Ό  Έδουάρδος Ρίχτερ, Γερμανός 
μηχανικός καί γεωγράφος, δοκι
μάζει μέ πείσμα τρείς φορές στά 
1909 καί στά 1910 νά φτάση στήν 
κορφή. Τήν τρίτη φσρά έπεσε στά 
χέρια ληστών, μιας συμμορίας φο
βερής, τοΰ Λιόλιου. «Αυτοί οι λη
στές—έγγραφε άργότερα ό Ρίχτερ— 
φυλάνε τήν άσβηστη θύμιση τής 
παλιάς δόξας, καί φέρνονται μέ 
τρόπο περήφανο, βάζοντας καί 
στις πιο άπλές πράξεις τους έναν 
άέρα έπισημότητας. Παρακαλάνε 
πρωί καί βράδυ τό Θεό νά τους 
βοηθήση στά σχέδιά τους καί νά 
πάνε καλά οί δουλειές τους». Οί 
ληστές κρατήσανε τον Ρίχτερ τρεις 
μήνες στό λημέρι τους, γυρεύοντας 
ολοένα πιο πολλά λύτρα ά π ’ τον 
Σουλτάνο πού ήθελε νά λευτε- 
ρώση .ον Γερμανό. Στο τέλος άπο- 
φάσισαν νά ξεμπερδεύουν μαζί 
του. Τού είπαν νά βάλη τά πα 
πούτσια του καί νά έτοιμαστή νά 
πεθάνη. Τον τράβηξαν έξω ά π ’ τή 
σπηλιά τους, σταμάτησαν σέ μιά 
χαράδρα. «Τό βράδυ ήταν θείο» 
περιγράφει ό Μαρσέλ Κούρτς.

«Ό  ήλιος ότι είχε βασιλέψει μέσα 
σ’ ένα χρυσάφι φώς, οί μυστικοί 
θόρυβοι τής νύχτας άνέβαιναν μέ 
τό σκότος πού έρχόταν, ό άέρας 
ήταν ζεστός καί μοσκοβολούσε». 
Ή  γαλήνη τής νύχτας ήταν έτσι 
έξαίσια, πού κανένας ά π ’ τούς 
ληστές δέν άποφάσιζε νά δώση 
πρώτος τό σύνθημα γ ιά  τό φόνο 
πού είχαν άποφασίσει. Στός τέλος 
τον τραβήξανε σέ μιά κορυφο- 
γραμμή. Φώτα λάμπανε στό βάθος.

“Ηταν ή ’Ελασσόνα. Οί ληστές 
τριγυρίζανε τον Ρίχτερ· ένας — 
ένας άρχισε νά τοΰ σφίγγη τό 
χέρι. Μιά μόνο λέξη τοΰ λένε: 
«Γειά σου». Κι’ άδύναμοι νά τόν 
σκοτώσουν στήν έξαίσια νύχτα 
τού ’Ολύμπου, νικημένοι ά π ’ τόν 
Όλυμπο, τόν άφησαν νά φύγη.

Ή ώρα νά φτάση ό άνθρωπος 
στήν κορυφή τοΰ Όλύμπου ήρθε 
μέ τό τέλος τών Βαλκανικών πο
λέμων. Τότε δυο 'Ελβετοί όρει- 
βάτες, ό Φρειδ. Μπουασσονά καί 
ό Ντανιέλ Μπώ— Μποβύ, μαζύ 
μέ τόν "Ελληνα οδηγό Χρηστό 
Κάκαλο, μπόρεσαν γιά  πρώτη 
φορά νά πατήσουν τόν Μύτικα. 
Σ’ έναν τόμο μέ τό τίτλο «Ή άθά- 
νατος Ελλάς» περί γράψανε αύτό 
τό κατόρθωμα. «Ό  “Ολυμπος μάς 
φώναζε άπό τόσον καιρό σημειώνει 
ό 'Ελβετός ορειβάτης. Ή  ομορφιά 
του δέν είναι μόνο στή φύση. Δέν 
είναι μόνο γιατί είναι βαθύς, γιατί 
είναι γιγάντιος, γιατί βρέχει τά 
πόδια του στή θάλασσα κι’ άπό 
κεϊ τινάζεται στον ούρανό σέ 3.000 
μέτρα ύψος. Ή  ομορφιά τού ’Ο
λύμπου είναι μιά ομορφιά πνευ
ματική. Έξέφρασε τό θείο». Στις 
30 ’Ιουλίου τοΰ 1913 φτάσαν στον 
Προφήτη Ήλία. Κοίταξαν τό θρό
νο τοΰ Διός, τήν πλαϊνή κορφή. 
Ρωτάν τόν "Ελληνα οδηγό τους, 
τόν Κάκαλο.

—Έχουν φτάσει ποτέ κεϊ άν
θρωποι; Τίποτα κλέφτες; τίποτα 
κυνηγοί»;

—«Κανένας! Κανένας! τούς άπο- 
κρίνεται ό Κάκαλος. Μονάχα ό 
,άητός πάει έκεϊ».

Τήν άλλη μέρα ξαναδοκιμάζουν. 
“Εβρεχε κατακλυσμός. 'Ολοένα προ
χωρούσαν. Ό  Μπώ—Μποβύ μέ

τόν Μπουασσονά δέθηκαν μέ τό 
σχοινί. Ό  Χρήστος Κάκαλος έβ
γαλε τ ’ άρβυλά του «Πηδούσε— 
λέει τό χρονικό—σά γάτος. Τά 
πόδια του, γυμνά καί σκληρά, 
άρχισαν νά ματώνουν. Πήγαινε 
μπροστά. Κάθε τόσο τόν χάναμε 
μές στό σύννεφο. Τότε ακολουθού
σαμε τά σημάδια πού άφηνε τό 
αίμα του στις πέτρες». Τέλος, 
υστέρα, άπό ώρες, ό οδηγός φω
νάζει:

—«Κορφή»!
Τυλιγμένοι ά π ’ τό σύννεφο, τρέ- 

μοντας ά π ’ τό κρύο, ήταν έξαλ
λοι άπό χαρά. "Ομως σέ μιά στι
γμή πού ή όμίχλη σηκώθηκε εί
δαν μέ δέος νά στυλώνεται μπρο
στά τους κατακόρυφος ένας βρά
χος ψηλότερος. Δέν είχαν φτάσει 
στήν κορφή.

Ή  κορφή ήταν έκεϊ, ή άλλη. 
Τούς χώριζε ένα κόψιμο τού βρά
χου τόσο άπότομο, κι’ άπό κάτω 
ό γκρεμός ήταν τόσο βαθύς πού 
τρέμαν νά τόν περάσουν. Ταπει
νωμένοι άρχισαν νά κατεβαίνουν. 
Ό  Μπουασσονά είπε: «Ό  Δίας 
τυφλώνει όσους θέλει νά καταστρέ- 
ψη: Ό  Κάκαλος βαρύς προπο
ρευόταν. Πού πήγαινε; Αύτός δέν 
ήταν ό δρόμος τού γυρισμού. 
Σιωπηλός, μέ πρόσωπο πού τό 
είχε σκληρύνει ή άπόφαση, ό Κά
καλος δοκίμαζε τώρα νά σκαρφα
λώσει ά π ’ τήν άνατολική πλευρά. 
Οί ξένοι τόν άκολουθούσαν άμίλη- 
τοι.

«’Απάνω» τούς λέει μόνο ό οδη
γός δείχνοντας κατά τήν κορφή.

“Ηταν ή 2α Αύγούστου τού 
1913 ή μέρα πού γιά  πρώτη φορά 
έφτασε ό άνθρωπος στήν ύψηλό- 
τατη άκρη τής κατοικίας τών θεών.

’Από τότε, καί προπάντων άπό 
τό διάστημα τό μεταξύ τών δύο 
πολέμων καί έδώ, άρχισαν νά 
οργανώνονται άναβάσεις Ελλή
νων όρειβατών καί άναρριχητών 
στον “Ολυμπο.

Ά πό  τούς πρώτους πού ανε
βήκανε στον “Ολυμπο ήταν «ο'ι 
Κούκοι» — μιά συντροφιά πρω 
τοπόρων Ελλήνων ορειβατών — 
ό Ήλίας Νικόπουλος, πού έχει έκ- 
δόσει μιά λαμπρή συλλογή φωτο
γραφιών τού χιονισμένου ’Ο
λύμπου, ό Άντώνης Στεφανίδης, 
ό Νικόλαος Βάλλας, ό Βασίλης 
Παπαδόπουλος.

Έξ άλλου ό Κώστας Νάτσης εί
ναι ό πρώτος Έλλην άναρριχητής 
πού χάραξε δικό του δρόμο άναρ- 
ριχήσεως κΓ έφτασε στό Πάνθεον, 
τόν Σεπτέμβριο τού 1930.
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Ό  Φράνσις Φάρκιουαρ, πρόε
δρος σήμερα τής ’Ακαδημίας των 
’Επιστημών τής Καλκρόρνιας, όταν 
ήταν νέος, στά 1913 βρισκόταν ένα 
βράδυ γύρω σέ μιά φωτιά πού εί
χαν ανάψει στό φαράγγι τού 
Κίνγκς Ρίβερ, μαζί μ’ έναν "Ελληνα 
ορειβάτη, τόν ’Αριστείδη Φουτρί- 
δη, επιστήμονα, ποιητή, μεταφρα
στή τού Παλαμα στά άγγλικά.

«Τώρα πού είδα τά βουνά σας, 
είπε ό "Ελληνας στόν ’Αμερικανό, 
σας λέω: ’Ελάτε νά δήτε καί σείς 
τά δικά μας. ’Ελάτε νά δήτε τόν 
"Ολυμπο. ’Ελάτε νά δήτε πώς τά 
ομηρικά έπη έπήραν ά π ’ την ομορ
φιά του τό μεγαλείο τους».

"Ετσι ξεκίνησαν οι δυό τους ά π ’ 
τήνμακρυνή Σιέρρα Νεβάδα καί ήρ
θαν νά κατακτήσουν τόν "Ολυμπο. 
"Ανοιξη τού 1914. Δέν ήξεραν τί
ποτα γιά  τήν άνάβαση των δύο 
Ελβετών, πού είχε προηγηθεϊ. 
Νόμιζαν πώς είναι οί πρώτοι. 
Φτάσαν στήν κορφή. «Τό Σχο
λειό». Υψόμετρο 2911 μέτρα. Ο 
Φάρκιουαρ ήταν βέβαιος πώς πά
τησε στήν ψηλότερη κορφή τού 
Όλύμπου. Κατεβήκαν. "Αρχισε ό 
πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, οί 
δυό Ελβετοί, οί πρώτοι πού εί
χαν πατήσει τό Μύτικα, κυκλο
φορήσανε, στά 1919, τό οδοιπο
ρικό τους. «'Η άθάνατη Ελλάς». 
Τότε μόνο έμαθε ό Φάρκιουαρ 
πώς ή κορφή πού είχε πατήσει 
εκείνος δέν ήταν ή ψηλότερη τού 
Όλύμπου. Πώς τού λείπαν έξι 
μέτρα γιά  νά φτάση στήν κορφή.

Τριάντα οχτώ χρόνια άργό- 
τερα, στά 1952, ό Φράνσις Φάρ- 
κιουαρ ξαναήλθε στήν Ελλάδα. 
Μόνο καί μόνο γιά  νά άνέβη στον 
"Ολυμπο, νά κάνει εκείνα τά 6 
μέτρα, πού τού λείπαν, νά φτάσει 
στόν Μύτικα.

’Ανεβήκαμε μαζί.
Ξεκινήσαμε ά π ’ τό Λιτόχωρο. 

Ό δηγό μας είχαμε, γεροντάκι πιά, 
τόν Χρήστο Κόκαλο, τόν πρώτο 
"Ελληνα πού έφτασε στήν κορφή 
τού Όλύμπου.

’Ακολουθώντας τό μονοπάτ ι 
μπαίνεις στο φαράγγι τού Ένι- 
πέως. Τί καταπληκτική πού είναι 
ή φύσις σ’ αύτό τό μυθικό φαράγγι. 
Γιγάντιοι όγκοι πράσινη γή , δάση 
άπάτητα, κρεμασμένα, κιτρινωποί 
βράχοι. Καί νερά. Στό βάθος οί 
μεγάλες κορφές τού βουνού χιο
νισμένες, πρόβελναν κάθε τόσο 
μέσα ά π’ τά  άσπρα σύννεφα.

Ό λη  τή μέρα περπατήσαμε 
στό φαράγγι. Νυχτωθήκαμε στά

ερείπια τού μοναστηριού τού ‘Α
γίου Διονυσίου. Τό μοναστήρι 
αύτό είναι φημισμένο, κάποτα εί
χε πλούτον πολύ, είχε χωράφια 
στή Ρωσία καί στήν Μολδαυία, 
είχε τά δάση τού Όλύμπου. "Ολοι 
οί ξένοι έρευνητές τού Όλύμπου 
τό μνημονεύουν στά οδοιπορικά 
τους. Ό  Σοννίνι άναφέρει πώς πέ
ρασε μιά νύχτα έκεΐ στά 1780. 
Ό  Έζέ γράφει πώς πέρασε εκεί 
μιά νύχτα στά 1856. Δέν βρήκε 
παρά μονάχα δέκα καλογέρους 
πού τού είπαν γιά  τό άρχαΐο 
μεγαλείο τής βασιλικής τους, γιά  
τις άγιογραφίες, πού ήταν κά
ποτε στούς τοίχους, γιά  τά παλιά 
εικονίσματα. "Ολα αύτά είχαν χα- 
θή στά 1828.

Οί Τούρκοι είχαν κατηγορήσει 
τούς καλόγερους πώς δίνανε άσυ
λο στούς κλέφτες καί βάλαν φωτιά 
στό μοναστήρι. Είχαν βάλει βαρέ
λια μέ μπαρούτι γιά  νά τινάξουν 
στον άγέρα τήν έκκλησιά. Μά 
καθώς ήταν μεγάλος ό όγκος της, 
έπεσε μονάχα ή στέγη, οί τρούλ- 
λοι καί χάλασαν όλες οί άγιογρα
φίες καί ή εσωτερική διακόσμηση. 
"Οταν πήγε ό Έζέ στά 1856 
βρήκε ξαναχτισμένο τό μοναστή
ρι.

’Εμείς σάν φτάσαμε μέ τόν Φράν- 
σις Φάρκιουαρ εκατό χρόνια άρ- 
γότερα, στά 1952, δέν βρήκαμε 
έκεΐ τίποτα, καμμιά ψυχή ζωντα
νή. "Ολος ό τεράστιος οικοδομι
κός όγκος τού μοναστηριού ήταν 
ένας σωρός άπό έρείπια. Μονάχα 
έδώ κι έκεΐ οί τοίχοι μένουν όρ
θιοι.

Γιά τούς ίδιους λόγους πού οί 
Τούρκοι είχαν προσπαθήσει ν’ 
άνατινάξουν τό μοναστήρι στά 
1828, τό άνατίναξαν καί οί Γερ
μανοί στήν Κατοχή. Αύτή τή 
φορά δέ σώθηκε τίποτα. Σκαλί
ζοντας μές στό σωρό τις πέτρες, 
τά σίδερα, βρήκαμε ένα κομμάτι 
μισοκαμένη 'Αγία Τράπεζα, ένα 
κομμάτι άπό- μισοκαμένο πετρα
χήλι, τό σκελετό ενός καντηλιού, 
ένα ξυλόγλυπτο άνθος λίγο έπι- 
χρυσωμένο.

Παραμερίσαμε τήν άγρια, πυκνή 
βλάστηση πού τύλιγε τά έρεί
πια  τού ‘Αγίου Διονυσίου. ’Εκεί 
ήταν ένα μικρό κτΐσμα. ’Ήταν τό 
οστεοφυλάκιο τού μοναστηριού. 
ΤΗταν έκεΐ μέσα αιώνες τού Ελλη
νισμού τού Όλύμπου: καλόγεροι, 
άσκητές, θεματοφύλακες τής παρά
δοσης.

'Η νύχτα κατέβαινε στό φαράγ
γ ι τού Ένιππέως. Ή  βουή ά π ’ 
τούς καταρράχτες τού ποταμού, 
πού έτρεχε λίγο πιό χαμηλά, 
έδινε ένα πρόσθετο τόνο μεγαλεί
ου. Στά νερά αύτού τού ποταμού 
είχανε άντικρυστεϊ κάποτε οί Ρω
μαϊκές στρατιές μέ τούς Μακεδό- 
νες. τΗταν, λέει, τόσο δυνατό τό 
ρέμα τού ποταμού πού όλο τόν 
χειμώνα οί δυό στρατοί κάθον
ταν άντικρυστά, ό ένας στή 
μιά, ό άλλος στήν άλλη όχθη. 
ΚΓ οί άρχηγοί δίναν τις προσταγές 
τους μέ χαμηλή φωνή γιά  νά μή 
τούς άκούνε οί έχθροί άπό τήν 
άλλη όχθη.

Τήν άλλη μέρα άνηφορίζαμε 
τις χαράδρες τού Όλύμπου ανε
βαίνοντας ολοένα. Ή  φύση έδώ 
γίνεται άσύλληπτα άγρια καί με
γαλοπρεπής. Οί κρεμαστοί βρά
χοι, τά άτέλειωτα δάση, οί όξυές, 
ύστερα τά ρόμπολα. Δέν είδα ποτέ 
στήν ζωή μου κάτι πιό άγριο καί 
πιό μεγαλειώδες άπό τις πλαγιές 
τού "Ανω Όλύμπου σημειώνει 
στό χρονικό του ό Έζέ.

Στά 2100 μέτρα ύψος είναι τό 
ώραΐο καταφύγιο τοΰ ορειβατι
κού. Φέρει τό όνομα τού άείμνη- 
στου Προέδρου του: «Καταφύ
γιου Σπήλιος ’Αγαπητός». Χί
λια μέτρα πάνω ά π ’ τό καταφύ
γιο είναι οί ψηλές κορφές, τό Στε
φάνι, ό Μύτικας. Τά σύννεφα τύ
λιγαν τούς θείους γυμνούς βρά
χους, πάλι τούς πρόβαλλαν, πά 
λι στροβιλίζονταν γύρω τους.

Γύρω ά π ’ τό καταφύγιο, είναι 
άκόμα δέντρα, ρόμπολα. ’Από κεΐ 
όμως καί πάνω, ώς τά 2197 μέ
τρα ώς τις κορφές, τά δέντρα, τά 
νερά Θά χαθούν. Ά πό  τό καταφύ
γιο καί πάνω άρχίζει ή αύστηρή, 
ή άπέριττη, ή κατάγυμνη μονα
ξιά τού Όλύμπου.

Βράδυαζε. Άποτραβήχτηκα κά
τω  άπό ένα ρόμπολο, κοίταξα τις 
κορφές πού θά πατούσαμε αύριο. 
Ό  ξένος ήρθε κοντά μου. Είδε τόν 
"Ομηρο πού κρατούσα.

—«Διαβάστε μου λίγους στί
χους», παρακάλεσε.

Τού διάβασα, κάτω άπό τόν 
Θρόνο τού Διός, τούς πρώτους 
στίχους τού Θ’ τής Ίλιάδας. "Ε
λεγαν οί στίχοι γ ιά  μιάν αύγή 
στόν "Ολυμπο, πού είχαν σύ
ναξη οί Θεοί, καί ό λόγος ήταν γιά  
κάτι πανάρχαιους χρόνους τών 
Ελλήνων, γ ιά  κάτι ρουσφέτια
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των Θεών πρός Δαναούς και 
Τρώες, γ ιά  κάτι ξεσυνερίσματα 
καί κάτι φοβέρες τοϋ Δία —γιά 
όλα πού είχαν γίνει ποίηση καί 
αιωνιότητα.

Ό  "Ολυμπος έτσι, την ώρα πού 
ολοένα γύρω μας κατέβαιναν οι 
σκιές, γινόταν ταύτόσημος μέ τον 
"Ομηρο, γινόταν πνευματική αι
ωνιότητα.

Ή  άνάβασις τών τελευταίων χι- 
λίων περίπου μέτρων α π ’ τό κατα
φύγιο τού ορειβατικού ώς την 
κορφή τού Όλύμπου, τό Μύτι- 
κα, είναι βέβαια, λίγο δύσκολη. 
Πέρα άπό ένα σημείο δέν ύπάρ- 
χει μονοπάτι, δέν ύπάρχει χώμα.
Μονάχα πέτρα. ’Αριστερά, μέσα 

ά π ’ τό  σύννεφα πού άποτραβή- 
χτηκαν, φάνηκε ή κορφή «τό 
Σχολειό», 2911 μέτρα. Είναι ή 
κορφή πού είχε φτάσει στα 1914 
ό σύντροφός μου πού ανεβαίναμε 
μαζί, ό Φάρκιουαρ. Κοίταζε όλοέ- 
μα την κορφή, ύστερα άπό τόσα 
χρόνια.

—Είναι έτσι, όπως τή θυμόμαστε 
τήν κορφή σας;

—Ώ , άκριβώς έτσ ι!
Στά «ζωνάρια», πού είναι κάτω 

ά π ’ τις κορφές, τό στοιβαγμένο 
χιόνι έχει κάτι ά π ’ τή στερεότητα

τοϋ βουνού. 'Ολοένα ή άνάβασις 
γινόταν πιό δύσκολη.

—Φτάνουμε στήν Σκάλα, λέει ό 
γέρο—Κάκκαλος κι έδειξε τό ύψη- 
λότατο σημείο.

Αύτό πού θά δει ό ορειβάτης 
φτάνοντας στήν «Σκάλα», είναι 
κάτι πού δύσκολα περιγράφεται. 
Σε απίστευτο βάθος, κατακόρυφα, 
είναι τό βάραθρο. ’Εκεί κάτω, σ’ 
ένα κυκλικό χάος, βράζουν στά 
«Καζάνια» τά σύννεφα. Στροβι
λίζονται δαρμένα ά π ’ τον άνεμο 
κι άνεβαίνουν. Πλάϊ, πάνω ά π ’ 
τά «Καζάνια» θεόρατος, κιτρινω
πός, μεγαλείο άσύλληπτο προ- 
βέλνει μέσα ά π ’ τά σύννεφα ό βρά
χος τού Μύτικα.

Καί πλάϊ του τό «Στεφάνι» ό 
θρόνος τού Δία.

Τά σύννεφα στροβιλίζονται γύ
ρω τους, πότε χάνονται, πότε 
προβάλλουν οί βράχοι. Είναι μιά 
έλξη καί μιά άέναη άπωση, δυο 
δυνάμεις φοβερές πού παλεύουν 
ν’ άποσπαστούν ή μιά άπό τήν 
άλλη. «Έπούστενε δ’ ούρανός εύ- 
ρύς σειόμενος, πεδόθεν δέ τινάσ- 
σεται μικρός "Ολυμπος ριπή ύπ ’ 
άθανάτων».

—«’Εκεί»! φώναξε ό γέρο Κά- 
καλος κι’ έδειξε τήν κορφή τού

βράχου τό Μύτικα πού έπρεπε ν’ 
άνεβούμε.

Χρειάζεται λίγη θέληση γιά  ν’ 
άνεβής έκεΐ πάνω. ’Αριστερά τό 
βάραθρο δεξιά ή απότομη κοψιά 
τού βουνού πού θά πάρουμε. 
Δέν κοιτάμε πλάϊ γιά  νά φυλα
χτούμε άπ’ τόν ϊλιγγο.Τόσύννεφο 
κάθε τόσο τυλίγει τούς ορειβάτες, 
τό βράχο, χάνεται. Σ’ ένα στενό 
πέρασμα, ένα παραθύρι, τό πόδι 
βρίσκεται κολλητά στο χείλος τού 
βαράθρου. ’Ανατριχιάζεις νά κοι- 
τάξης κάτω.

Τέλος, μέ μιά τελευταία προσ
πάθεια, πατήσαμε τό Μύτικα. 
Είναι ένας ελάχιστος τόπος, ή 
αιχμή τού βράχου, ένα τόσο δά 
κομμάτι βράχου. Μάς τύλιξε τό 
μεγαλείο, τό χάος. Είδα ένα χέρι 
πού μού άπλωνόταν: "Ορθιος ό 
γέρο — Κάκαλος έλεγε τό καλω- 
σώρισες». Μού ήρθαν δάκρυα στά 
μάτια, καθώς, στήν ολόρθη φι
γούρα αύτού τού άπλοϊκού γέ
ροντα τού Όλύμπου μέ τό άπλω- 
μένο χέρι, αισθανόμουν τή συνέ
χεια, τούς πανάρχαιους μύθους, 
τά γλυπτά  πού έγιναν δόξα, τήν 
ποίηση πού έγινε δόξα, τήν ξε
νία, τήν ομορφιά πού έγινε προ
νόμιο καί μεγαλείο τής πατρίδος 
μου.
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Στις 24 ’Ιουνίου, γιορτάστηκε μέ κάθε τιμή στο Αιρό 
τής Μ άνης, ή έπέτειος τής όμώνυμης μάχης τών πάντα 
έλεύθερων Μ ανιατών κατά τών Τουρκοαιγυπτίων τοΰ 
Ίμπραήμ. Ή τα ν και παραμένει μιά άπό τις πιο ένδοξες 
σελίδες τής ιστορίας μας, εκείνη ή μάχη, εκείνο τό 
άπιαστο φτερούγισμα τοΰ ελεύθερου ελληνικού πνεύμα
τος. ’Αλλά, είναι και μιά άπό τις λιγώτερο γνωστές σε
λίδες τής ιστορίας. Γιά τό λόγο αυτό, ή «ΕΠ ΙΘ ΕΩ ΡΗ 
ΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ», φέρνει στη δημοσιότητα τον 
πανηγυρικό λόγο τοΰ κ. Ά ν τ . Ξεπαπαδάκου, πού εκφω
νήθηκε στο Διρό τής Μ άνης τήν μέρα πού ή θύμιση 
ζωντάνευε τά έλεύθερα πνεύματα τών ήρώων τής Μ α
νιάτικης γής.

Η «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ»

Η Εθνική μας 'Ιστορία δέν έχει, 
δυστυχώς μέχρι σήμερα, φωτί
σει όλα τά γεγονότα μέ όση 
τούς άνήκει 'Ιστορική λάμψη 
καί ή άλήθεια περί σημαντι

κών συμβάντων τής Εθνεγερσίας μας 
καλύπτεται συχνά, μέ πάχνη, παραποιεί
ται καί διαστρέφεται μερικές φορές, ή καί 
μετατοπίζεται σέ άλλα, όχι καί τόσο ώφέ- 
λιμα γιά τό Έθνος γεγονότα καί περιστα
τικά.

Θερμοί λάτρεις τής προγονικής ήρωϊ- 
κής Μανιάτικης Γής καί ταπεινοί προ
σκυνητές τού Ιερού αύτοΰ τόπου τής εύ- 
ποιΐας, τής άνδρείας, τής θυσίας καί τής 
άρετής, ήρθαμε όλοι έμεϊς έδώ, σήμερα, 
γιά νά έπιτελέσουμε ένα ίερό χρέος. Έ να 
δψιστο άτομικό καί έθνικό καθήκον.

Μία άπαράβατη προγονική έπιταγή· 
Νά άποτίσωμε φόρον τιμής καί ευγνω
μοσύνης στις θρυλικές γυναίκες τής Μά
νης πού μέ μόνο όπλο τους τό δρεπάνι 
τού θερισμού κατετρόπωσαν τίς όρδές 
τού Αιγυπτίου σερασκέρη πού έπιβου- 
λεύτηκε τήν τιμή καί τήν έλευθερία τους
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ΤΟΥΔΙΡΟΥ
σέ κρισιμωτάτη γιά όλόκληρο τό Έθνος 
καί τήν Φυλή περίοδο.

Σ’ αυτό λοιπόν τό μεγάλο, τό Ανεπανά
ληπτο, τό συγκλονιστικό καί γιγάντιο 
γεγονός θά σταθοϋμε μέ δέος, μέ θαυμα
σμό, άλλά καί μέ ίερή έπίγνωσι τοϋ όφει- 
λομένου σεβασμοΟ πού έπιβάλλει ό 'Ιερός 
ναός τού Αγίου Δημητρίου, τό λιτό Μα
νιάτικο τοπίο καί ό άχός τής θαλασσίας 
αύρας ,πού τραγούδησε, τραγουδά καί θά 
τραγουδά στούς αιώνες τόν πολεμικόν 
παιάνα τής θρυλικής καί Αρχαιοπρεπής 
μάχης τού Διροΰ.

Στό ρημοκλήσι τού Διροΰ 
λειτούργα ό Πρωτοσύγγελος 
καί τ’ άχραντα μυστήρια 
έφερνε στό κεφάλι του 
ψάλλοντας τόν Χερουβικό.
Μ’ άξαφνα κι’ Ανέλπιστα 
Τούρκοι τόν παραλάβασι.
Κι έλαβε μόνο τόν καιρό 
καί σήκωσε τά χέρια του 
καί εϊπεκε. «Παντοδύναμε! 
Δυνάμωσο τούς Χριστιανούς

τύφλωσο τούς Αγαρηνούς 
τή μέρα τή σημερινή».

Έ τσ ι Ακριβώς, όπως περιγρΑφει ή 
σκληρή καί Ανελέητη μανιάτικη μούσα, 
άρχισε ό πόλεμος στό Διρό.

Ό  Πρωτοσύγγελος Ρηγανάκος πού 
είχε κατεβεϊ πολύ πρωί στό Διρό γιά νά 
λειτουργήση στό ρημοκλήσι τού Σωτή- 
ρος είδε τούς έχθρούς καί ειδοποίησε 
τούς κατοίκους. Τί είχε συμβεΐ;

Ό  Ίμπραήμ παράλληλα μέ τις έπι- 
θέσεις του κατά τής Βέργας μέ 8.000 πε
ζούς καί ίππεϊς, στις 22 ’Ιουνίου 1826 
έστειλε καί άποβατική δύναμη 2.000 Αν
δρών, καί κατά τόν ’Αμβρόσιο Φραντζήν 
3.500, στό Διρό, μέ δύο πολεμικά καί 14 
άποβατικά πλοία γιά νά χτυπήση πισώ- 
πλατα τήν Μάνη. Καί γιά νά κάνουν πιό 
Ανενόχλητα τή δουλειά τους, οί άποβι- 
βασθέντες στό Διρό, μερικά Από τά πλοία 
τους τά έστειλαν νά χτυπήσουν, στό Λι- 
μένι, τό πάλάτι τών Μαυρομιχαλαίων, 
ώστε νά πανικοβάλουν τούς κατοίκους 
Από Άρεοπόλεως μέχρι Οίτύλου γιά

Ή  Μάνη ακόμα και σήμερα διατηρεί 
τό όμορφο τοπικό χρώμα στην αρχιτεκτο
νική τών κτισμάτων, πολλά από τά όποια 
σώζονται από τήν εποχή τοϋ άγώνα τής 
εθνικής μας παλιγγενεσίας αιώνιοι μάρ
τυρες τής ηρωικής μανιάτικης ψυχής πού 
πρωταγωνίστηκε σ’ όλα τά εθνικά προ
σκλητήρια.

νά μή συντρέξουν τούς προς τό Διρό, 
τόν Πύργο καί τή Χαριά μαχομένους συν
τοπίτες τους.

Ό  1 δετής όμως κανονιέρης Λουκάς 
Λουκέας Από τόν Λάκκο Οίτύλου μέ εύ
στοχες βολές του, έφόβησε τόν έχθρό καί 
τόν πισωγύρισε στό Διρό.

Έ τσ ι ή κυρία δύναμις τών άποβιβα- 
σθέντων, τά χαράματα τής 23 ’Ιουνίου 
χωρίστηκε σέ δυό φάλαγγες καί βάδισε 
ή μία βορινά κατά τής Άρεοπόλεως καί 
ή άλλη σέ δυό μικρότερα τμήματα πρός 
Χαριά καί Πύργο.

Καί ή τοπική λαϊκή μούσα στό σημείο 
αυτό μάς πληροφορεί.

Οί γι’ άντρες όλοι έλείπασι 
τ’ ήτα στή Βέργα τ’ Αλμυρού 
όπου Τρωάδα ό πόλεμος 
πάαινε δυό μερόνυχτα.
Μόνο τά γυναικόπαιδα 
καί γέροντες Ανώφελοι 
γιά τ’ ήτα θέρος βρέθησα 
μέ τά τραπάνια στά Λουριά.
Καθόλου δέ δειλιάσασι 
καθόλου δέν τρομάξασι.
Μόν έδωκαν τήν είδησι 
στόν Κωνσταντίνο μέ πεζό. 

Ειδοποίησαν, δηλαδή, τόν Κων]νο 
Μαυρομιχάλη, Αδελφό τού Πετρόμπεη, 
πού μέ 700 περίπου γέροντες κυρίως 
είχε προσπεράσει τό Οΐτυλο καί πή
γαινε σέ βοήθεια τών μαχομένων στή 
Βέργα.

Κι έκεϊνος σάν πολέμαρχος 
έσύναξ’ όλα τά χωριά.
Γράφει καί στέλνει στ’ Αλμυρό 
κι’ έδραμε κατά τό Διρό.
Βλέπει γυναίκες νά χερούν 
καί τά τραπάνια νά κρατούν, 
τούς Άραπάδες νά χτυπούν.
Εύγε σας ματα εύγε σας!
Γυναίκες άντρες γίνητα!...
Σάν άντρειωμένες μάχεσθε, 
σάν Αμαζόνες κρούετε!....
Είπε καί βρυχωμάνιασε 
σάν τό λιοντάρι στά βουνά.
Τούς Τούρκους κόβει Αψήφιστα.
Τότε τά παλληκάρια του, 
πετάχτηκαν σάν τούς Αητούς 
καί πιάστηκαν μέ τούς όχτρούς 
χέρια μέ χέρια Ανάκατα.

Αύτής τής ύποδοχής έτυχαν οί Τούρ
κοι πού τράβηξαν πρός τήν Άρεόπολι 
καί χτύπησαν μερικά σπίτια στά Τσαλα- 
πιάνικα.

’Ενώ παράλληλα μέ τις κωδωνοκρου
σίες τών έκκλησιών ειδοποιούντο όλα 
τά χωριά νά προφυλάξουν τά μικρά παι
διά καί οί δυνάμενοι νά φέρουν όπλα, 
γεωργικά έργαλεία καί πέτρες νά δρά- 
μουν κατά τών έχθρών.

Οί πρός τήν Χαριά πορευθέντες έχθροί 
έπιασαν μερικές γερόντισσες νά κοιμούν
ται στά Αλώνια πρός φύλαξι τών θυμω- 
νιών παρά τις έγκαιρες ειδοποιήσεις τού 
παπά Πουλάκου, πού πήγαινε νά λειτουρ- 
γήση τόν Ά γιο  Νίκωνα στή θέσι Πύρ-
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γάρος καί είδε τούς τούρκους νά πορεύ- 
ωνται πρός τις άκρες τού χωριού, πού 
ήταν τ’ άλώνια μέ τις θυμωνιές.

Κατά τήν παράδοσι ή γρηά Δημη- 
τροΰ ή Ξεπαπαδάκαινα βλέποντας τούς 
μαύρους νά τρέχουν κατεπάνω της μέσα 
στ’ αλώνι έβαλε τήν απαλάμη πρός τό 
φακιόλι της γιά νά βλέπη καλλίτερα καί 
τούς ρώτησε κάνοντας τό σταυρό της:

«Βρέ σέΐς τί είστε;
Άντρώποι νί δαιμόνοι;»

Εις άπάντησι δέχτηκε μερικές σπα- 
θιές κι’ έμεινε στόν τόπο.

Τήν ίδια μοίρα είχε καί μιά γρηά 
Μπουργαλίνα, ένώ τή γρηά Καναβάραινα 
τήν ρίξανε πάνω σέ μιά φλεγομένη θυ- 
μωνιά καί τήν κάψανε.

Οι πύργοι όμως τής Χαριάς είχαν 
πιασθή άπό μερικούς ψυχομένους γέ
ροντες πού τούς βοηθούσαν γυναίκες καί 
παιδιά, οί όποιοι χρησιμοποιώντας όλα 
τά οίκογενειακά τους κουμπούρια προκα- 
λούσαν μεγάλες ζημιές στόν έχθρό καί 
δίναν τήν έντύπωσι πώς οί άμυνόμενοι 
ήταν πολλοί καί δυνατοί.

Μπόρεσαν όμως καί άνετίναξαν τόν 
άφύλακτο Πύργαρο καί τόν Ά η  Νίκο.

Στό χωριό όμως δέ μπόρεσαν νά μποΰν. 
Χτυπήθηκαν άπό τούς Πύργους τών Που- 
λιάνων, Άραπιάνων, Σουμπασιάνων, Ξε- 
παπαδιάνων, Γρηγορακιάνων Μαυροει- 
διάνων, Καναβαριάνων, Καριζιωνιάνων, 
Δικαιουλιάνων, Γεργουτσιάνων, Βυρι- 
διάνων καί άλλων.

’Αλλά καί όταν άποτραβήχτηκαν άπό 
τά άκρα τού χωριού καί καθήσανε νά 
φάνε, λίγο ψωμί στους «Κάμπους», το
πική όνομασία καλόμερων χτημάτων 
μέ στέρνα τής Χαριάς, γέροντες, γυναίκες 
καί νέοι, τούς περικύκλωσαν γύρω άπό τά 
ξεροτοίχια, τούς χτύπησαν καί τούς διέ
λυσαν. Μάλιστα γκρέμισαν καί τή στέρ
να γιατί τή θεώρησαν μαγαρισμένη άπό 
τούς τούρκους καί μένει έτσι ώς σήμερα 
καί οί Χαριάτες τήν λένε καί τώρα περι
φρονητικά «τουρκογυστέρνα».

Οί άλλοι, οί πρός τόν Πύργο πορευό- 
μενοι τουρκοαιγύπτιοι, άφοΰ, σκότωσαν 
μερικούς άνειδοποίητους γέροντες πού 
βρήκαν στ’ άλώνια, στό έμπα τού χωριού, 
σταμάτησαν πρό τού πύργου τών Γιαν- 
νουκιάνων βαλλόμενοι λυσσωδώς παρά 
τών άμυνομένων γερόντων, γυναικών καί 
παίδων. Οί έχθροί όμως πολλοί περικύ
κλωσαν τόν μοναδικό αυτό πύργο τού 
οικισμού στό μέρος έκεϊνο καί κατώρθω- 
σαν νά βάλουν φωτιά στήν είσοδο άπει- 
λώντας τούς άμυνομένους μέ έμπρησμό 
καί άνατίναξι τού πύργου τους.

Καί οί γέροντες βλέποντας ότι οί στι
γμές τους μπορεί νά είναι μετρημένες 
σκέφτηκαν τό όλοκαύτωμα γι’ αυτό καί 
σέ προτροπή νά παραδοθοΰν, άπάντησαν:

«Άμή νά μάς δείχτε πρώτα τόν ’Αξιω
ματικό σας...

καί παραδινόμαστε».

Καί όταν είδοποιήθη κι έφθασε ό έπι- 
κεφαλής ’Αξιωματικός, άκολουθούμενος 
ύπό άρκετής κουστωδίας άραπάδων, οί 
γέροντες τόν ρώτησαν:

«Σύ είσαι ό έπικεφαλής;.... Προχώρα 
μπροστά

κι έλα νά παραλάβης τόν πύργο».

Καί όταν ό ’Αξιωματικός έσπευσε 
δρομέως γιά νά άνεβή στόν πύργο, ό

θαλερός πρωτογέροντας Γιαννουκάκης 
έκκένωσε τήν άσημοπιστόλα του πάνω 
στό στήθος του, ένώ οί άλλοι γέροντες 
χτύπησαν μέ ομοβροντία τούς συνοδούς 
του.

’Από τό περιστατικό αύτό βγήκε καί 
ή παροιμιώδης φράσι:

«’Απιστία βρέ Μανιάτες;...
Πάρετέ μας γιά χωριάτες...

Οί έπιδρομεϊς τέλος άπελπισθέντες 
έγκατέλειψαν τήν προσπάθεια καταλή- 
ψεως τού Πύργου καί έπανήλθαν στό Δι- 
ρό πρός άνασυγκρότησι.

Οί πρός Άρεόπολι έπιδραμόντες, ά- 
φού προσέβαλαν άνεπιτυχώς τά Τσαλα- 
πιάνικα, τόν δυτικομεσημβρινό οικισμό 
τής πόλεως, προσπάθησαν νά έπιτύχουν 
κυκλωτική ένέργεια.

Χτυπήθηκαν όμως άπό γέροντες, γυ
ναίκες καί νέους άπό τούς πύργους Κου- 
τσουλιέρηδων, Λεκιάνων (Ντρουφάκου) 
Κουντριάνων (Μπαρέλου) Ρεμπιάνων, 
Πικουλιάνων καί Μαυρομιχαλιάνων καί 
άπό άλλους πισώπλατα άπό τούς τοίχους 
τών χωριαφιών πού προσήλθαν εις ένί- 
σχυσι τών άμυνομένων, ύπέστησαν σύγχυ- 
σι καί πισωγύρισαν καί αυτοί πρός τό 
Διρό, πρός άνασύνταξι καί άντεπίθεσι.

Τήν ίδια άποτυχία σημειώνουν οί 
έχθροί καί κατά τις έφορμήσεις τους στις 
24 ’Ιουνίου, γιατί στό μεταξύ, όπως λέει 
ό ’Αμβρόσιος Φραντζής;

«... Οί Μανιάται έκρουσαν τούς κώ
δωνος τών έκκλησιών των καί όλοι 
οί συναχθέντες άνδρες, γυναΐκαι, ιε
ρείς καί γέροντες καί παϊδες έδραμον 
κατά τό Διρό, γράφοντες πρός τούς έν 
Άλμυρώ άμυνομένους νά μή ταρα- 
χθώσι ποσώς, ούτε ν’ άφήσωσι τήν 
θέσιν των καθ’ ότι οί άποβιβασθέντες 
θέλουσιν άπολαύσει τήν άντιμισθίαν 
των παρά τών αΰτόσε...»

Καί μέ τις κωδωνοκρουσίες κατέφθα- 
σαν στις πλαγές τού Διροΰ, άπό τούς πρώ
τους, ό μικρότερος γυιός τού Πετρό- 
μπεη Δημήτριος καί ό έξάδελφός του 
Πιέρος, οί Θεόδωρος καί Γεώργιος Κα- 
βαλλιεράκης άπό τήν Καρυούπολι, οί 
όποιοι μαζί μέ τούς Ή λ. Ξανθάκο, Νικ. 
Βολαράκο, Πέτρο Μεδουνάκο, Μιχ. Φραν- 
τζεσκάκη καί Δημ. Ζαγοριανάκο, κλεί
στηκαν έντός πυργίσκου στήν 'Αγία 
Παρασκευή, όπου καθ’ όλην τήν ήμέρα 
τής 24ης ’Ιουνίου προξένησαν βαρειές 
άπώλειες στόν έχθρό φονεύοντες μάλι
στα καί τόν άρχηγόν τού πολιορκοΰντος 
αύτούς έχθρικοΰ τμήματος τό όποιο καί 
διελύθη τελικά μετά τό γεγονός αύτό.

Παράλληλα δέ άπό τήν Προσηλιακή 
Μάνη, Κάβαλο καί Κότρωνα, κατέφθα- 
σαν στό Διρό καί οί Κρανίδης Φελού- 
ρης, παπά —Ή λίας Δασκαλάκης, Πα- 
ναγιωτάκος, Έξαρχάκος, Γ. Καπετανά- 
κης, Βασ. Μιχαλεάκος καί άλλοι, ένώ 
άπό τήν Μέσα Μάνη μέ έπικεφαλής τόν 
’Επίσκοπον Μαίνης 'Ιωσήφ Βουδικλά- 
ρη, ό όποιος ένδεδυμένος τήν άρχιερα- 
τική στολή καί μέ τόν σταυρό καί τήν 
σημαία στά χέρια, έτρεχε άπό χωριό σέ 
χωριό καί έν όνόματι τής Πίστεως τού 
Χριστού καί τής Πατρίδος καλοΰσε τούς 
πάντες σέ ιερό πόλεμο κατά τών άπιστων.

Τόν ’Επίσκοπο άκολούθησαν ό ’Αρχι
μανδρίτης Καρυουπόλεως ΔισίθεοςΦλου- 
τσάκος, όλοι οί ιερείς τών χωρίων καθώς 
καί οί Θεόδ. Σάσαρης άπό τόν Μέζαπο, 
Δημ. Λυμπέρης άπό τή Λάγεια, Λεούσης 
Πεσίκλης άπό τή Νόμια, Πανάγος Δη-

Ζωγραφικός πίνακας τον διάσημου 
φιΜλληνα ζωγράφον Peter von Hess πού 
παριστάνει κατά τρόπο παραστατικό τή 
νίκη τών Μανιατών κατά τοϋ Ίμπραήμ.

0
μαρόγγονας καί Γεώρ. Δικαιουλάκος— 
Κανακάκης άπό τόν Κοΰνο, Μιχαήλ 
Κουτή βέλος άπό τούς Μπουλαριούς, 
Ζαχαρίας Κυρίμης άπό τήν Παγγιά, 
Λεούσης Δρακουλάκος, Κυριάκος Σα- 
φράνης καί Μιχ. Άλμιράντες άπό τήν 
Κίττα, Σπυρ. Καλλιδώνης άπό τή Βά- 
θεια, Λογοθέτης Τσατσαροΰνος άπό τό 
Πέπο, Νικ. Πουλικάκος άπό τή Βάμβακα 
καί πολλοί άλλοι, έπικεφαλής τών συγ
γενών τους έννιακοσίων (900) περίπου 
άνδρών καί έπτακοσίων (700) γυναικών 
καί έπέπεσαν μέ όρμή κατά τών έχθρών, 
τμήμα τών οποίων είχε χάσει μάλλον 
τόν προσανατολισμό του καί είχε περι- 
πλανηθή, καταδιωκόμενο, μέχρι τής Μο
νής τής Φανερωμένης.

Θά πρέπει δέ νά σημειωθή ιδιαιτέρως, 
έδώ, ότι έπικεφαλής τών γυναικών είχε 
τεθή ώς άλλη Πενθεσίλεια καί γνήσια 
άρχαία Σπαρτιάτισσα ή μάνα τού Πε- 
τρόμπεη γρηά Πιέραινα Μαυρομιχάλαινα, 
78 χρονών τότε, καί γιά τήν όποιαν ξένος 
ιστορικός λέει τά έξής χαρακτηριστικά: 

«... Αϋτη ή θαυμασίως ώραία σεβασμία 
γηραιά κυρία, διατηρούσα λάμψιν 
δραστηριότητος άσηνήθη καί... έπι- 
λήσμων τής ήλικίας καί τού γένους 
της, ώς νέα Άμαζών, έζώσθη τό σπαθί 
... κατά τού Ίμπραήμ τό θέρος τοϋ 
1826, διεγείρουσα μέ τό τολμηρόν πα
ράδειγμά της τόν ένθουσιασμόν τών 
Σπαρτιατισσών (Μανιατισσών) τάς ό
ποιας ώδήγησεν είς τήν μάχην.
Χάρις δέ είς τήν άπελπιν καί άποφασι- 
στικήν αΰτήν ίσχύν τών γυναικών τής 
Μάνης, ό έπιδρομεύς... άφοΰ ύπέστη 
πρωτοφανή πανωλεθρίαν έτράπη είς 
φυγήν πρός τά πλοία του...».
Καί οί έχθροί τραπέντες καί πάλι πρός 

τήν παραλία άνασυντάχτηκαν καί τήν 
επομένη, 25 Ιουνίου ,έπεχείρησαν άντε- 
πίθεσιν μέ ύποστήριξι τών πυροβόλων 
τών πλοίων τους, κατά τών ταμπουρωμέ- 
νων πίσω άπό ξερότοιχα γερόντων καί 
γυναικών. ’Αλλά καί οί τρεις άντεπιθέ- 
σεις τών Αιγυπτίων άπεκρούσθησαν.

Καί τότε, μάς λέει ή παράδοσι τού 
τόπου:

«Μιά γυναίκα καλομοίρα άγναντεύει 
άπ’ τόν άντήρα.
Τό τραπάνι άνεμίζει καί τούς τούρ
κους φοβερίζει.
Τούρκοι, τοΰρκοι δέν ντρεπώστε μέ 
γυναίκες νά μαλώστε.
Οί άντρες μας δέν είναι δώ, πολεμούνε 
στ’ Αλμυρό...».
Καί ό άρχηγός τών άποβιβασθέντων, 

πού ήταν πολύ σημαντικός καί κατ’ άλ
λους έπιτελής τού Ίμπραήμ ή καί συγ
γενής του, ζήτησε άπό τόν διερμηνέα νά 
τού έξηγήση τί λέει καί τί θέλει αύτή ή 
γυναίκα. Κ ι’ έκεϊνος τ’ άπάντησε:

«Μιά γυναίκα κορκοντήρα μάς μιλάει 
άπ’ τόν άντήρα.
Τούρκοι, Τούρκοι δέν ντρεπώστε μέ 
γυναίκες νά μαλώστε;
Οί άντρες τους δέν είναι δώ, πολεμούνε 
στ’ Αλμυρό...».
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‘Αλλά τά λόγια αύτά άντί νά κάμψουν 
τή μανία τών τουρκοαιγυπτίων φαίνεται 
πώς έξερέθισαν περισσότερο τή νοσηρή 
φαντασία τους γιά ούρΐ καί πιλάφι καί 
μέλι τοΟ παραδείσου.

Μά οΐ γυναίκες τής Μάνης δέν άσ- 
τειεύονταν. Ή ταν άποφασισμένες γιά 
έλεύθερη ζωή ή γιά θάνατο. Άφοϋ λοι
πόν τούς έπετέθησαν καί πάλι όρμητικώ- 
τεροι οί έχθροί, έκαναν κάτι πού δέ συνα- 
ντάται σέ καμμιά γωνιά τής Οικουμένης.

«Καί οί γυναίκες έν τφ άμα κάμανε 
(μεγάλο θάμα 

’Ανασκουμπώνουν τις ποδιές καί βά- 
νουν πέτρες στρογγυλές. 

Καύκαλα άνοίγουνε πολλά ή σκορπού
νε τά μυαλά. 

Καί αρπάζουν τά τραπάνια καί τούς 
κόβουν τά κεφάλια».

Γιά τά διατρέξαντα στό Διρό οί οπλαρ
χηγοί τής Βέργας γράφουν πρός τήν Κυ
βερνητικήν ’Επιτροπή στό Ναύπλιο:

«Ταύτην τήν στιγμήν έλάβομεν γράμ
μα παρά τού Κων. Μαυρομιχάλη, άπό 
τό Αιμένι, εις τό όποιον μας λέγει ότι 
ό έχθρός συγχρόνως όπού έκτύπησεν 
ήμάς εις τήν Βέργαν εκαμεν άπόβασιν 
καί εις τό Διρόν...
Ό  Κωνσταντίνος μάς λέγει νά στα- 
θώμεν ένταΰθα γενναίοι καί νά μή 
έχωμεν τινά χρείαν διά τόν είς Διρόν 
άποβάντα έχθρόν, έπειδή οί έκεΐ γεν
ναίοι Σπαρτιάται είναι ικανοί νά τόν 
δώσουν τού Διαβόλου...
25 ’Ιουνίου 1826 έκ τού εις 'Αλμυρόν 
Στρατοπέδου. ΟΙ ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΙ 

ΤΗΣ ΒΕΡΓΑΣ». 
’Ενώ σέ άλλα έσπευσμένα άνακοινω- 

θέντα τους γιά τούς κινδύνους τής Μάνης 
καί όλοκλήρου τού "Εθνους, οί 'Οπλαρ
χηγοί τής Βέργας προσθέτουν:

«’Αναπότρεπτος σκοπός τού έχθροΰ 
είναι νά πατήση, πόση θυσία, τό έδα
φος τής Μάνης ήτις έμεινεν τό μόνον 
καταφύγιον πολλών δυστυχισμένων 
ψυχών...
’Ακολουθήσατε τόν πατριωτικόν ζή
λον... ϊνα προβλέψετε όσον τάχος τό 
στρατόπεδόν μας άπό τά άναγκαϊα. 
Ό σον άπό τά καθ’ήμάς οικονομήσαμε 
τό στρατόπεδόν μας άπό τροφάς όπού 
είχαμε διά τά παιδία μας είς τά 
όσπίτια μας, χρείας τυχούσης. Τώρα 
μήτε διά τό στρατόπεδόν έχομεν μήτε 
διά τά όσπίτια μας δΓ ο καί τό στρα- 
τόπεδον καταβοά έναντίον μας... 
Περιττόν κρίνομεν νά έκτεθώμεν περισ
σότερον, ώς άν όπού είδατε καί πρα- 
γματικώς τήν έλλειψιν όπού έχει ή 
Πατρίς μας όπου τά Βιβλία όλα τών 
’Εκκλησιών μας έτελείωσαν πλέον 
δενόμενα καί αύτά φουσέκια.
Σεβαστή Διοίκησις.
Πού αί τροφαί καί πολεμοφόδια;... 
Πού δέ τά πολεμικά πλοία διά νά μάς 
συνδράμουν καί διαλύσουν τήν θα
λάσσιον πολιορκίαν;
Είναι γνωστόν σας ότι παραμικρά πο
λιτικά σφάλματα χάνουσιν ’Επικρά
τειας, πολύ δέ μάλλον τήν Σπάρτην 
(Μάνην) ήτις κατοικεΐται άπό μίαν 
χούφταν άνθρώπων.
Σεβαστή Διοίκησις.
Η Μάνη έκαμε καί κάμνει τό καθή

κον της. Τρεις φοράς έταπείνωσεν τήν 
ύπερήφανον όφρύν τού έχθροΰ πολε- 
μώσα φρικωδώς κατ’ αύτοΰ... Έ χει δ’

άπόφασιν ή νά άφανίση τόν έχθρόν ή 
ένδόξως νά άποθάνη μαχομένη υπέρ 
Πίστεως καί Πατρίδος».
Καί οί πρωτοκαπεταναΐοι τής Βέργας 

άναφερόμενοι σέ άλλο γράμμα τού Κω
σταντή Μαυρομιχάλη, άρχηγοΰ τώρα 
τών είς Διρό μαχομένων, προσθέτουν σέ 
άλλο άνακοινωθέν τους:

«Οί ήμέτεροι έπολιόρκησαν στενώ- 
τατα τούς έχθρούς είς τό Διρόν καί 
άφοΰ πολλάκις ώρμησαν κατ’ αυτών, 
τούς έστενοχώρησαν τοσοΰτον ώστε 
άλλή έλπίς δέν τούς έμεινεν είμή νά 
έπικαλοΰνται τήν βοήθειαν τών έκεΐ 
παραπλεόντων πλοίων των, τά όποια 
βλέποντα τόν έντελή άφανισμόν τών 
άδελφών των άρμάτωσαν όλα τά λα- 
τζόνια των (μεγάλες βάρκες) τά όποια 
καί έστελνον είς τό παραθαλάσσιον 
διά νά τούς διασώσουν. 'Υπέρ τών 
1.000 κανονιών έρριξαν κατά τών ήμε- 
τέρων, τούς όποιους άντί νά δειλιά- 
σωσι, τούς ένεθάρρυνον περισσότερον 
διά νά τούς πολεμούν πλέον μέ όρμάς- 
όθεν άπελπισθέντες καί έκ ταύτης 
τής βοήθειας οί πολιορκούμενοι έχ
θροί, έτρεξαν είς τήν θάλασσαν, ό μέν 
κολυμβών διά νά διασωθή, ό δέ διά 
νά ίμβαρκαρισθή είς τά λατζόνια, 
άλλ’ οί γενναίοι Σπαρτιάται φοβού
μενοι μήπως φύγη άπό τάς χεΐρας των 
μία τοιαύτη λεία ώρμησαν έκ τρίτου 
άποφασιστικώς «Τάν ή έπί Τάς» καί 
έλθόντες είς χεΐρας άλλους μέν κατέ
σφαξαν, άλλους δέ έπιασανζώντας καί 
άλλους έσκότωσαν μέ τά τουφέκια των 
πλέοντες διά νά σωθούν είς τά πλοία 
των.
Τό δέ παράδοξον όλων είναι όπού μία 
ήρώϊσσα γυναίκα Σπαρτιάτισσα πη- 
δήσασα είς τήν θάλασσαν άρπαξεν 
ένα ’Αλβανόν κολυμβώντα διά νά σω- 
θή, άπό τόν όποιον έζητοΰσε ίκανο- 
ποίησιν άπό τούς καρπούς τούς όποι
ους τής έκαυσαν».
"Αλλο πάλι περιστατικό άναφέρει ότι 

ή κόρη τού Γέρο—Βοζίκη, Πανώρια, πη
γαίνοντας στό χωράφι μέ ψωμί καί βλέ
ποντας δύο Αιγυπτίους νά προσπαθούν νά 
συλλάβουν καί δέσουν τόν καταληφθέντα 
έξ άπήνης γέροντα πατέρα της, άπέκοψε 
τό λάρυγγα τού ένός μέ τό δρεπάνι καί μέ 
τήν βοήθεια τού γέροντος έξέκαμε καί 
τόν άλλον.

’Ενώ ή γυναίκα τού Γεωργούλια Γερα- 
καράκου μέ τόν μικρό γυιό της όνόματι 
Κατσιβαρβά, πού πήγαινε λίγο ψωμί καί 
τυρί στον άντρα της πού πολεμούσε στή 
Βέργα νηστικός, μπλέχτηκε στον πόλεμο 
μέ τούς Αιγυπτίους, στό Λαγκάδι τής Χα- 
ριάς κοντά στά Ξεπαπαδιάνικα κι’ ένώ 
τό παιδί της πολεμούσε μέ τό όπλο, έκεί- 
νη έκυνηγοΰσε τούς έχθρούς μέ τις πέτρες. 
Καί όταν τό παιδί της χτυπήθηκε θανά
σιμα, πήρε τό όπλο του καί κλείνοντας τά 
ματάκια του τού είπε:

«Κοιμήσου παιδάκι μου... πήρα ’γώ 
τή θέσι σου...».

Κάτι παρόμοιο έκανε καί Θερασέρη 
στό Φλομοκότρωνα τής Χαριάς. Πηγαί
νοντας ψωμί καί νερό στούς πολεμιστές 
βρήκε τό παιδί της σκοτωμένο στό τα
μπούρι του. Οί άλλοι δέν τό είχαν κατα
λάβει. Δέν είπε μιλιά σέ κανέναν. Έκανε 
πέτρα τήν καρδιά. Έπνιξε τόν πόνο της. 
Πήρε τό καριοφίλι τού παιδιού της καί 
τουφεκώντας άδιάκοπα τούς έχθρούς, γύ
ριζε κάθε τόσο κι’ έβλεπε τό παιδί της 
καί τού έλεγε:

«Κοιμήσου... κοιμήσου... ξεκουρά
σου παιδάκι μου...

Είμαι έγώ στή θέσι σου...».
Ένώ οί οπλαρχηγοί τής Βέργας σέ 
άλλο άνακοινωθέν τους συμπληρώ
νουν μέ ύπερηφάνεια γιά τις γυναίκες 
τους:
«Τί τά θέλετε Κύριοι...
Είς αυτήν τήν έποχήν αί γυναΐκαι τών 
Σπαρτιατών (Μανιατών) έδειξανπερισ- 
σοτέραν γενναιότητα άπό τούς άνδρας 
των... Αύται μετά τών γερόντων έδιω
ξαν τόν έχθρόν άπό τήν Τζήμοβα 
(Άρεόπολιν) καί έπεκράτησαν έως 
ότου έφθασαν καί οί άνδρες των μετά 
τών όποιων έκαμαν τούτον τόν μέγα 
όλεθρον είς τόν έχθρόν. Μόλις άπό 
τούς 2.000 καί πλέον άποβιβασθέντας 
έχθρούς πού διεσώθησαν 400, οί δέ 
λοιποί έχάθησαν...
Διότι οί Σπαρτιάται έκαμον καί άλλο 
ένα περίεργον είς αύτήν τήν έποχήν. 
Δηλαδή, όταν οί έχθροί πηδούσαν εις 
τήν θάλασσαν διά νά σωθούν, άπη- 
δοΰσαν καί αυτοί συγχρόνως σύρον- 
τές τους άπό τά μαλλιά είς τήν ξηράν 
διά νά τούς αφοπλίσουν πρώτα καί 
ϋστερις νά τούς δώσουν τού Διαβό
λου.
26 ’Ιουνίου 1826. Έ κ τού Στρατοπέδου 
τού Αλμυρού.
ΟΙ ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΙ ΤΗΣ ΒΕΡΓΑΣ
Γεώργιος ’Ιωάννης καί Άντώνης Μαυ- 
ρομιχάλης, Ήλίας Κατσάκος Μαυρο- 
μιχάλης, Διον. Μούρτζινος, Τζανετά- 
κης Γρηγοράκης, Άθανασούλης Κου- 
μουνδουράκης, Νικολάκης Χριστέας, 
Πανάγος Κυβέλος καί άλλοι».
Κι’ ένώ οί γυναίκες καί οί γέροντες 

τής περιοχής είχαν κυρίως όλο τό βάρος 
στούς ώμους τους, γιά τήν άναχαίτισι καί 
συγκράτησι τών έπιδρομέων, μέχρι τό 
πρωί τής 26ης ’Ιουνίου, καί ή άντοχή καί 
καρτερία τους είχε φθάσει στό άποκορύ- 
φωμα:

«Τότε καί κείνη τή στιγμή άγνάντιαζαν 
καί πρόφταιναν τά παλληκάρια τ’ 
Αλμυρού όπού τή νίκη φέρνασι. 
Πρώτος ήταν καί μπροστινά ό γυιός 
τού Γέρο-Βασιλιά (ό γυιός τού Πε- 
τρόμπεη Γιωργάκης).
Είχε στά πόδια του φτερά, ξεγυμνω
μένο τό σπαθί έκράταε καί τά μάτια 
του σπίθες καί φλόγες βγάνασι. 
Έχετε θάρρος, φώναξε μέ μιά φωνή 
σάν τή βροντή.
Μήν τά φοβάστε τά σκυλιά, άς είν’ 
πολλά κι’ αμέτρητα.
Ή ταν πολλοί καί στ’ Αλμυρό, μά ’μείς 
τούς ένικήσαμε κι’ όλους τούς έξο- 
φλήσαμε.
Πρόφθασε τότε κι’ ό άρχηγός, πρό- 
φθασε κι’ ό ’Αρχιστράτηγος όπού ’ναι 
πενταγνωστικός στις μάχες, στά πολι
τικά.
Κι’ είπε στά παλληκάρια του, κι’ είπε 
σ’ όλο τό στράτευμα.
Ό σοι πιστοί έμπρός παιδιά...
Σήμερα γεννηθήκαμε, σήμερα άς πε- 
θάνουμε...
Ά νοιξε μάχη τρομερή κι’ ήτανε 
ξεσυνέρισι
σ’ όλα τά Σπαρτιατόγγονα ποιοι νά 
πάσι μπροστινοί.
Οί Τούρκοι άντισταθήκασι τ’ ήτα 
στήν άκρη τού γιαλού.
Μά στό στερνό δειλιάσασι καί πέφτα- 
σι στή θάλασσα
σάν τά τυφλά τετράποδα, γιατ’ ήταν 
θέλημα Θεού
νά σ’ άκουστή ή παράκλησι τού άγιου 
Π ρωτοσύγγελλου...».
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Μέ τόν δρομέο καί έγκαιρο έρχομό 
τών νικητών τής Βέργας οί έχθροϊ ύπέ- 
στησαν πλέον πραγματικήν πανωλεθρία. 
Ή  θάλασσα, τό πόρτο του Διροϋ, κατα- 
κοκκίνησε άπό τό αίμα τών έπιδρομέων.

Οί άπώλειες τών Μανιατών ήταν άσή- 
μαντες. Δύο μικρά παιδιά σκοτωμένα, 
τρεις γέροντες καί πέντε έξι τραυματίες. 
Τρεις γερόντισσες σφαγμένες, τέσσερες 
νεώτερες πληγωμένες καί δύο αιχμάλωτες. 
Ή  Κυριακή καί ή Καλοποθοϋ τής οικο
γένειας Τσατσούλη άπό τήν Άρεόπολι.

Θά πρέπει ίσως νά διευκρινήσουμε ότι 
Κυβερνητική Επιτροπή, Κολοκοτρώνης 
καί λοιποί Επίσημοι, όλιγωροϋσαν στις 
έκκλήσεις τών οπλαρχηγών τής Μάνης, 
γιατί πιθανόν νά έβλεπαν ένα δεύτερο καί 
τρίτο Μανιάκι στή Βέργα καί στό Διρό.

Γιατί δέν ήταν δυνατόν ούτε καί νά τό 
διανοηθή κανείς ότι ό Ίμπραήμ θά έχανε 
τόν πόλεμο καί στις δυό αύτές στρατηγη- 
μένες άπό τόν ίδιο τρομερές μάχες καί 
μέ τέτοια μάλιστα πανωλεθρία. Πολύ 
δέ περισσότερο τήν σκέψι αύτή δέν τήν 
έκανε ό ίδιος ό πασάς, ό όποιος μετά τήν 
"Εξοδο καί μεγάλη σφαγή τοϋ Μεσολογ
γίου είχε αύτοπεριβληθή καί τόν ζηλευ
τόν τίτλο του Πορθητοΰ.

Τόσο στή Βέργα, όμως, όσο καί στό 
Διρό, ό Ίμπραήμ θά χάση όλα όσα μέχρι 
τώρα είχε κερδίσει στήν υπόλοιπη Πελο
πόννησο καί στή Στερεά καί θά έπιστρέ- 
ψη καταντροπιασμένος στά Μεσσηνιακά 
φρούρια. Στό σημείο αυτό ό ’Αμβρόσιος 
Φραντζής λέει χαρακτηριστικά:

«Ό  δέ Ίμπραχήμης έπιστρέψας εις 
τά Μεσσηνιακά φρούρια μετά πολής 
καταισχύνης... έκινδύνευσε νά κατα- 
στή φρενήρης.
Οί δέ περί αυτόν τόν έπαρηγόρουν ύπι- 
σχνούμενοι ότι εις άλλην εκστρατείαν 
θέλουν καταστρέψει όλοσχερώς τήν 
Μάνην...».
Καί πράγματι ό Ίμπραήμ έκστρατεύει 

καί γιά τρίτη φορά, λίγο αργότερα, κατά 
τής Μάνης, μέσω τοϋ έκατοντακορύφου 
Ταϋγέτου, φθάνει μέ 30.000 στρατό στό 
Γύθειο καί άπό έκεϊ προσπαθεί νά είσβά- 
λη καί νά τιμωρήση παραδειγματικά τήν 
Μάνη.

Δυσκολοκίνητος όμως καθώς είναι μέ 
τόσο στράτευμα μέσα στό δυσκολοδιά
βατο Μανιάτικο τοπίο τεμαχίζεται καί 
καταταπεινώνεται στόν «Πολυτσάβαρο» 
πλησίον τοϋ κάστρου τοϋ Πασαβά, όπου 
μετά τήν ήττα του ό τόπος θά πάρη τήν 
όνομασία «Πολυάραβος» άπό τούς τουρ- 
κοαιγυπτίους —"Αραβες πού έπεσαν έκεΐ.

Ό  ’Ακαδημαϊκός καί Ιστορικός Διον. 
Κόκκινος, άναφερόμενος στή Μάχη τοϋ 
Διροϋ καί ιδιαίτερα στις γυναίκες τής 
Μάνης, τούς άφιερώνει τά ακόλουθα λυ
ρικά λόγια:

«Διά μίαν ακόμη φοράν ή δραματική 
καί ήρωϊκή πραγματικότης ύπερέβη 
τάς συλλήψεις τών θρύλων κατά τόν 
Ιερόν άγώνα τής άνεξαρτησίας μας. 
Ό λα  όσα άναφέρονται διά τάς γυναί
κας τής Μάνης, πού έτρεξαν είς τήν 
μάχην καί έκρατοϋσαν άντί όπλων 
δρεπάνια, ρόπαλα καί πέτρες ξεπερ
νούν τήν φαντασίαν. Είναι άσυλλή- 
πτου πολεμικού μεγαλείου. Ή  Μάνη 
μάς έδωσε νέας ’Αμαζόνας...».
Παρ’ όλες λοιπόν τ'ις φοβερές αύτές 

άντιξοότητες καί τήν παντελή έγκατά- 
λειψί της άπό όλους, ή Μάνη νίκησε καί 
πάλι, όπως καί σέ κάθε παρόμοιο κίνδυνο, 
καί κράτησε, έστω καί μέ τά δόντια, άπά- 
τητα καί άβέβηλα τά άγια της χώματα.

Κάποιο λαϊκό γνωμικό λέει πώς όσοι 
όρκίζονται στό θάνατο βαδίζουν πρός 
τήν Δόξα καί τήν 'Ελευθερία.

Τόν όρκο αύτό έδωσαν, δίνουν καί θά 
δίνουν πάντα οί Μανιάτες, όταν διακυ- 
βεύωνται τά ιερά καί όσια τής Πατρίδος 
καί τής Φυλής.

Ή  σημασία λοιπόν τής νίκης τών Μα
νιατών στή Βέργα, στό Διρό καί στόν 
Πολυάραβο ήταν καί είναι μεγάλη καί 
άπερίγραπτη. Γιατί γιά πρώτη φορά τά 
έλληνικά καί, κατά κυριολεξία, μόνο τά 
Μανιάτικα άρματα έταπείνωσαν τόσο πο
λύ τόν Ίμπραήμ, όσο ύψωσαν τήν φήμη 
καί τήν Δόξα τής Μάνης. Καί τοϋτο γιατί 
ό κομπορρήμων σερασκέρης στή μάχη, 
κυρίως, τοϋ Διροϋ νικήθηκε, ταπεινώθηκε 
καί ρεζιλεύτηκε, όσο κανένας άλλος σέ 
παγκόσμια κλίμακα στρατηλάτης, άπό 
γ υν α ΐ κ ε ς ! . . .

Ή  ταπείνωσ* αύτή γιά έναν τής άξίας 
καί τοϋ κύρους τοϋ Ίμπραήμ πού περι- 
φρονοΰσε καί αύτές άκόμα τις Τρεις Με
γάλες Δυνάμεις ήταν πολύ προσβλητική, 
γι’ αύτό καί τό ήθικό καί τό γόητρό του 
κατέπεσε άνεπανόρθωτα.

Καί ό ήρωϊσμός, ή αύτοθυσία καί ή 
άπαράμιλλη αύτή άνδρεία τών γυναικών 
τής Μάνης πρέπει νά γίνει συνείδησις ί ε- 
ρ ο ΰ  χ ρ έ ο υ ς  άπό τήν Πολιτεία καί 
ή μνήμη τους νά τύχει τής όφειλομένης 
ιστορικής δικαιώσεως. Θά πρέπει καί οί 
ιστορικοί μας νά μελετήσουν στά σοβα
ρά τις μάχες τής Βέργας, τοϋ Διροϋ καί 
τοϋ Πολυάραβου πού άν δέν είναι άνώ- 
τερες, είναι οπωσδήποτε ισάξιες τών μα
χών τοϋ Βαλτετσίου, τής Γραβιάς, τών 
Βασιλικών καί τών Δερβενακίων.

Αύτό είναι αιώνιο καί μόνιμο παρά
πονο τής Μάνης. ’Αλλά δέν πειράζει. 
Ή  Μάνη έχει ένα μεγάλο Βιβλίο καί γρά
φει... όλο γράφει... Στήν πρώτη σελίδα 
έχει πάντα άθλους... πάντα ένεργητικό. 
Καί στήν άλλη γράφει τούς οφειλέτες... 
Ό λο ι τής όφείλουν...

Δίνει... δίνει πάντα χωρίς νά παίρνη. 
Θά πρέπει όμως νά γίνη κατανοητό 

κάποτε άπ’ όλους ότι στό παραμελημένο 
αύτό γεγονός τής μάχης τής Βέργας καί 
ιδιαιτέρως στή γιγαντομαχία τών Γυναι- 
κών τοϋ Διροϋ, οφείλει όλόκληρη ή Ε λ 
λάδα όχι μόνο κάτι τό σημαντικό, κάτι 
τό υπέροχο γιά τήν ΰπαρξι καί τήν έλευ- 
θρρία της, άλλά καί κάτι τό μεγαλειώδες 
γιά τήν ιστορία της:

«Τό ξεπέρασμα τών ’Αρχαίων Σπαρ
τιατών — Σπαρτιατισσών 
στό πρόσωπο τών θρυλικών Μανιατισ- 
σών».
Καί συμβαίνει μάλιστα καί τοϋτο τό 

παράδοξο. ’Ακόμα καί ό λαλίστατος, γιά 
άλλα μή σημαντικά γεγονότα, Γέρος τοϋ 
Μόριά, στά άπομνημονεύματά του, προσ
παθεί νά δικαιολογηθή γιατί δέν έφτασε 
έγκαιρα, ώς γενικός άρχηγός, είς βοή
θεια τών μαχομένων Μανιατών στή Βέρ
γα καί άπολογούμενος πέφτει σέ πολλές 
άντιφάσεις, προφασιζόμενος ότι βαρών- 
τας τήν τρουμπέττα τόν κατάλαβαν οί 
τοϋρκοι καί άποτραβήχτηκαν άπό τό μέ
ρος του καί ότι είς τό Διρό

«Οί Μανιάτες καί οί γυναίκες έπετά- 
χτηκαν καί έπελάγωσαν τούς τούρκους 
καί τούς έκαμαν πολύν άφανισμόν...». 
Δηλαδή ό Κολοκοτρώνης, ένώ άνα- 

φέρέται στόν άφανισμό τών Αιγυπτίων 
ξεπερνά τή μάχη τοϋ Διροϋ σάν κάτι τό 
συνηθισμένο γεγονός πού δέν άφήνει 
περιθώρια έθνικών κινδύνων. ’Ενώ ό 
Κανέλος Δεληγιάννης ειρωνευόμενος τήν

άργοπορία καί άπροθυμία μάλλον τού 
Κολοκοτρώνη νά σπεύση σέ βοήθεια 
τών μαχομένων στή Βέργα, λέει μεταξύ 
άλλων:

«Είναι δέ άληθινόν ότι ή Κυβέρνησις 
διέταξεν αύστηρώς τόν Κολοκοτρώ- 
νην νά τρέξη εις βοήθειαν τών Μα
νιατών μέ όλα τό Πελοποννησιακά 
στρατεύματα' άλλ’ ώσπου νάέξυπνήση 
ό άγρυπνος άρχηγός, νά συνάξη 
στράτευμα και νά ύπάγη, ήτο τό παν 
τελειωμένον, καί οί μέν Μανιάται έ- 
στεφανώνοντο μέ τάς δάφνας τής Νί
κης, ό δέ Κολοκοτρώνης έπήλθεν μέ 
τούς δορυφόρους του είς τό φρούριον 
τής Καρύταινας διά νά τό έφοδίάση 
καλύτερον...».
Ά λλ’ «Ε ί ό Θ ε ό ς  μ ε θ’ ή μ ώ ν, 

ο ύ δ ε ί ς κ α θ’ ή μ ώ ν». Ή  Μάνη καί 
γενικώτερα ή Λακωνική Γή έχει στό μέ
τωπο τή σφραγίδα θείας άποστολής. 
Πρωτοστάτησε καί πρωτοστατεί πάντα 
σέ όλους τούς μεγάλους ιστορικούς στα
θμούς τοϋ Έθνους.

—Μέ τόν Λεωνίδα καί τούς 300 του 
στις Θερμοπύλες.

—Μέ τόν ’Αγησίλαο κατά τών Περσών 
καί τών Φαραώ τής Αΐγύπτου.

—Μέ τόν Κων. Παλαιολόγο στήν Πύ
λη τοϋ Ρωμανοϋ.

—Μέ τόν Κροκόδειλον Κλαδά άμέσως 
μετά τήν πτώσι τής Κωνσταντινουπό
λεως.

—Μέ τόν Σκυλογιάννη Μαυρομιχάλη 
στά Όρλωφικά.

—Μέ τόν Λυμπεράκη Γερακάρη, τόν 
Λάμπρο Κατσώνη καί τόν πατέρα τοϋ 
Όδυσ. Άνδρούτσου.

—Μέ τήν έπίσημη κήρυξι πολέμου 
κατά τής Πύλης στις 17 Μαρτίου στήν 
Άρεόπολι καί τήν άπελευθέρωσι τής 
Καλαμάτας στις 23 Μαρτίου 1821.
—Μέ τήν μάχη τοΰ Βαλτετσίου καί τήν 
άλωσι τής Μονεμβασιάς.

—Μέ τις γιγαντομαχίες Βέργας, Διροϋ 
καί Πολυάραβου πού κατετρόπωσε τόν 
έπιδρομέα όταν τά πάντα είχαν έκπνεύ- 
σει.

—Καί στις μέρες μας, μέ τήν υπέροχη 
τρέλλα τοϋ τρανοϋ τής Πίνδου Συν
ταγματάρχου Κων]νου Δαβάκη.
Ό πως πάντα, έτσι καί τώρα, σήμερα, 

πού ή Φυλή περνά κρίσιμες στιγμές τά 
τέκνα τής Μάνης, είναι έτοιμα νά άντα- 
ποκριθοϋν σέ κάθε ιστορική έπιταγή. Ά ν  
ή ώρα τό καλέση τό ιστορικό χρέος θά 
πληρωθή. Ή  Μάνη θά πράξη καί πάλι τό 
καθήκον της.

”Ω Μακάριες καί ήρωϊκές έσεϊς σκιές 
τών άθανάτων ηρώων καί ήρωΐδων τής 
Μάνης, πού φτερουγίζετε αύτή τή στιγμή 
μέσα καί έξω άπό τόν ιερόν αύτό χώρο 
ύποσχόμεθα έμεΐς οί άπόγονοί σας ότι 
θά τιμήσωμε τόν δοξαστικό σας παιάνα: 

Μανιάτες καί Μανιάτισσες γιά τέτοια 
ένδοξη Πατρίδα
τό αίμα μας θά χύσωμε ώς τή στερνή

ρανίδα.
Ελευθερία ή θάνατος είναι τό έβλη-

μά μας
καί ή ιστορία μέ χρυσά γράφει τό όνο

μά μας...
καί θά μείνωμε πιστοί καί άμετακίνητοι 
στις υποθήκες καί προτροπές σας πού 
παραμένουν τόσο ζωντανές καί αιώνιες 
έδώ σέ τοΰτον τόν ιστορικό τόπο πού 
πρέπει κάποτε νά γίνη προσκύνημα Πα
νελλήνιο...

593



διαφυλάσσουν καί νά προα γάγουν τήν 
Παιδεία. ’Από άνθρώπους πού ύποτίθεταΓ 
~ώς ένιωθαν τήν αγωνία του μαθητόκοσμου 
καί μάλιστα σέ έποχή πού ή πίστη του 
στις αξίες καί στα ιδανικά προβάλλει 
άρκετά κλονισμένη.

Αυτή τήν κλονισμένη πίστη των νέων 
ήρθε νά κλονίσει άκόμα πιο πολύ ή 
πράςη των ανθρώπων πού είχαν ταχθεί 
γιά νά διαφυλάξουν τις άξιες. Των 'άν
θρωπον πού θά ύλοποιοϋσαν, μέ τή δική 
τους προσωπική συμβολή, τήν εκπαιδευ
τική μεταρρύθμιση.

"Ολα άρχισαν λίγες ώρες πριν ή με
ταρρύθμιση αύτή, θεωρηθεί γεγονός. 
'Όλα άρχισαν λίγες ώρες πριν φθάσει ή 
άγωνία των χιλιάδων μαθητών στο κατα- 
κόρυφο. Κανείς άπό αυτές τίς χιλιάδες 
των μαθητών δεν ήξερε τήν νύκτα τής 
12ης προς τήν 13η ’Ιουνίου τί θά τούς 
έπεφύλασσε τό ξημέρωμα τής μέρας. 
Μόνο λίγες δεκάδες μαθητών, πού ξύ
πνησαν άπρόοπτα άπό τό κουδούνισμα 
τοϋ τηλεφώνου τους καί έτρεξαν βιαστικά 
στα φροντιστήριά τους, είχαν τό προαί

Μέ πολλές «ζέστες» ήρθε κι’ αυτό τό καλοκαίρι γιά τίς 'Τπηρεσίες τής Χωρο
φυλακής καί ιδιαίτερα τίς 'Υπηρεσίες ’Ασφαλείας. ’Ιδιαίτερα τό πρώτο δεκαπενθή
μερο τοϋ ’Ιουνίου, έπεφύλαξε μιά έκπληξη, πού κράτησε γιά αρκετές μέρες κορυ- 
φωμένο τό ένδιαφέρον τής κοινής γνώμης καί περισσότερο τοϋ μαθητόκοσμου. τΗταν 
η γνωστή, πιά, περίπτωση τής διαρροής τών θεμάτων τών Πανελλήνιων ’Εξετά
σεων. Ισως δικαιολογημένα, γιατί πρώτη φορά στή Χώρα μας εφαρμόστηκε αυτό τό 
καινοτομικό σύστημα στήν Παιδεία καί γιατί ποτέ σέ άλλες παρόμοιες εξετάσεις 
δέν υπήρχε κάτι σάν προηγούμενο. Έ τσι, τόσο ό εκπαιδευτικός κόσμος, δσο καί ό 
μαθητόκοσ(1ος καί μαζί μ’ αυτόν καί οί γονείς τών διαγωνιζομένων, άλλά καί δλη 
η ελληνική κοινωνία, βρέθηκαν μπροστά σέ μιά πράξη πού θεωρήθηκε, πέρα άπό τό 
βρώμικο χαρακτηρισμό τής παράνομης αγοραπωλησίας, και σάν υπονόμευση τής 
εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης.

Η μεγάλη δημοσιότητα καί ή πρωτοτυπία πού χαρακτήρισε αύτό τό γεγονός, 
εκανε νά περάσουν σχεδόν απαρατήρητες άλλες δραστηριότητες τών 'Υπηρεσιών 
τής Χωροφυλακής πού ήταν κι’ αύτές ζωντανές έπιβραβεύσεις τοϋ μόχθου τών άν- 
τρών της. Πέρα δμως άπό τό έργο τών 'Υπηρεσιών, πρέπει ν’ άναφερθεϊ καί ή περί
πτωση τοϋ Χωροφύλακα «μέ τίς παντούφλες»—δπως πέρασε στίς στήλες τών εφη
μερίδων— πού άποκάλυψε τήν υπέροχη ψυχολογία τών άντρών τοϋ Σώματος, ψυχο
λογία πού τούς ακολουθεί σέ κάθε φάση τής ζωής τους, άκόμα κι όταν βρίσκονται 
έκτος υπηρεσίας, άκόμα κι δταν πηγαίνουν, μέ τίς παντούφλες, ν’ άγοράσουν ψωμί 
απο τον φούρναρη τής γειτονιάς τους. Μά ας δοΰμε σέ γενικές γραμμές αυτά τά 
γεγονότα καί συμβάντα. . .

ΤΟ Α Ι Σ Χ Ρ Ο  Κ Υ Κ Α Ο Μ Α

Είχε γράψει καί παληότερα ό «Ρεπόρ
τερ» για τα στάδιά καί τούς τρόπους πού 
χαρακτηρίζουν τό έγκλημα δλων τών 
έποχών μέχρι σήμερα. Καί είχε τονιστεί 
δτι σήμερα το έγκλημα χαρακτηρίζεται 
από μεθόδους επιστημονικές καί συστημα
τική προμελέτη. 'Οπως έπίσης είχε τονι
στεί δτι οί άνθρωποι τοϋ εγκλήματος, δέν 
άνήκουν αποκλειστικά καί μόνο στον 
υπόκοσμο. Ο σύγχρονος «εγκέφαλος» 
τών εγκλημάτων, ό σύγχρονος άντικοι- 
νωνικος άνθρωπος, κρύβεται τίς περισσό
τερες φορές  ̂ κάτω άπό μιά καλογυαλι- 
σμένη^ επιφάνεια, κυκλοφορεί μ’ ακριβά 
αυτοκίνητα, ντύνεται μέ τή τελευταία 
λέξη τής μόδας, δίνοντας έτσι, στους 
γύρω του τήν εντύπωση τοϋ «καθώς 
πρέπει» κύριου. Καί τό έγκλημα σ’ αύτή 
τη νέα του μορφή, είναι πολύ πιό έπικίν- 
δυνο καί διαβρωτικό γιά τά θεμέλια τής 
κοινωνίας, απο τό παληό, τό παραδοσιακό, 
δηλαδή, έγκλημα.

Η διαρροή τών θεμάτων σχεδιάστηκε 
μ έπιμέλεια. "Ετσι ώστε νά τιναχτούν 
στον άέρα δλα τά προληπτικά μέτρα. 
Καί σχεδιάστηκε άπό άνθρώπους πού 
είχαν ταχθεί άπό τήν Πολιτεία γιά νά

σθημα πώς κάτι σοβαρό έπρόκειτο νά 
συμβεί.

Κανείς δέν ξέρει τί όνειρα τάραζαν 
τόν ύπνο τών άλλων μαθητών έκείνη τή 
νύχτα. Πόσοι καί πόσοι δέν είδαν τόν 
έαυτό τους ν’ άνεβαίνει τά σκαλοπάτια τού 
Πανεπιστημίου; Πόσοι καί πόσοι δέν 
ταξίδευαν σέ τόπους όμορφους, σέ κό
σμους δλο έλπίδες καί υποσχέσεις; ’Αναμ
φίβολα ήταν μεγάλη καί σημαντική γιά 
δλους έκείνους τούς μαθητές έκείνη ή 
πρώτη νύχτα τής δοκιμασίας.

Στον ύπνο τους δέν θ’ άκουσαν βέβαια, 
οΰτε τό τηλεφώνημα τού Καθηγητή Κα
ζαντζή στόν Εισαγγελέα 'Υπηρεσίας, 
οΰτε τά βήματά του πού άνέβαιναν βια
στικά τά σκαλιά τής 'Υποδιευθύνσεως 
Γενικής ’Ασφαλείας. Αύτά, έμελλε νά 
ταράξουν τίς ώρες πού θ’ άκολουθούσαν 
τόν ύπνο τους, τίς ώρες τής μεγάλης δοκι
μασίας.

Ό  Καθηγητής Καζαντζής τό μόνο πού 
ζήτησε στίς 05.45' τό πρωί τής 13ης 
’Ιουνίου, άπό τόν ’Ενωμοτάρχη τής Γε
νικής ’Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, πού 
ήταν Ύπαξιωματικός Υπηρεσίας, ήταν νά 
παραδώσει δυό σφραγισμένους φακέλλους, 
μ’ άπόδειξη παραλαβής, πού προορίζονταν, 
ό ένας γιά τόν Εισαγγελέα Υπηρεσίας 
καί 6 άλλος γιά τή Γενική ’Ασφάλεια 
Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, δήλωσε δτι

τό περιεχόμενο τών φακέλλων ήταν τά 
θέματα τών Μαθηματικών, στά όποια θά 
διαγωνίζονταν σέ λίγες ώρες οί υποψήφιοι 
τών Πανελληνίων Εξετάσεων.

05.45, λοιπόν, τής 13ης ’Ιουνίου στή 
Θεσσαλονίκη καί ή Γενική ’Ασφάλεια 
κινητοποιεί τούς άντρες της. Τό θέμα είναι 
λεπτό. Πέρα άπό τήν ενημέρωση τού 
Υπουργείου Παιδείας, καθώς καί τών 

υπεύθυνων γιά τό δλο σύσττυ,α τών εξε
τάσεων, έπείγει ή άνακάλυψη τών συν
θηκών διαρρροής, καθώς καί ή έντόπιση 
τών προεκτάσεών της καί ή σύλληψη τών 
άνθρώπων πού δούλεψαν γι’ αύτή. "Ολα 
αύτά είναι τά άπαραίτητα στοιχεία τής 
έρευνας πού θά οδηγήσει' στήν έντόπιση 
τού «εγκέφαλου». Μ’ αυτές τίς σκέψεις 
άρχισε ή έρευνα, πού 1 ώρα καί 45 λεπτά 
μετά άπό τήν πρώτη καταγγελία, βρίσκει 
τό δρόμο πού ζητούσε.

"Ας πάρουμε δμως τά πράγματα άπό 
τήν άρχή. Ό  Καθηγητής Καζαντζής 
καταθέτοντας τούς δυό φακέλλους μέ τά 
διαρρεύσαντα θέματα, δήλωσε δτι τού 
τά έδωσε ό συνάδελφός του Κοτσαηλίδης, 
πού διατηρούσε στήν όδό Λαγκαδά 116 
τά φροντιστήρια «Γνώση». Ό  Κοτσαη
λίδης τά είχε παραλάβει άντί 60.000 
δραχμών. Αυτό τό γεγονός έπιβεβαιώνεται 
στίς 07.30, 1 ώρα καί 45 λεπτά, δηλαδή 
άπό τήν έυρα πού έγινε ή πρώτη καταγ
γελία, δταν άγνωστος είδοποιέΐ τόν 
Γενικό ’Επόπτη Μέσης Έκπαιδεύσεως, 
δτι τά θέματα βρίσκονται λυμένα στόν 
πίνακα τού φροντιστηρίου «Γνώση». Πρα
γματικά οί καθηγητές πού έλέγχουν τό 
φροντιστήριο, διαπιστώνουν δτι στόν πί
νακα βρίσκονται λυμένες άσκήσεις καί τίς 
άντιγράφουν γιά ν’ άκολουθήσει άντιπα- 
ραβολή κατά τήν έκφώνηση τών άσκή- 
σεων. Ό  πίνακας τού φροντιστηρίου 
«Γνώση» θά γίνει σέ λίγο ή άρχή πού θά 
οδηγήσει στήν άποκάλυψη δλων τών 
προεκτάσεων τού κυκλώματος.

Τήν ίδια ώρα, στό Υπουργείο Βορείου 
Ελλάδος, δυό ’Αξιωματικοί τής Γενικής 
’Ασφάλειας Θεσσαλονίκης συσκέπτονται 
—μέ έντολή τού Διευθυντή της—μέ τόν 
Εισαγγελέα 'Υπηρεσίας καί τόν Γενικό 
’Επόπτη Μέσης Έκπαιδεύσεως, καθώς 
καί μέ άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες, 
γιά τό πρόβλημα πού πρόκυψε. Ή  σύ
σκεψη δέν έχει άκόμα τελειώσει, δταν 
νέο τηλεφώνημα—άπό άγνωστο κι’ αύτή 
τή φορά—προς τόν Γενικό ’Επόπτη Μέσης 
Έκπαιδεύσεως, άποκαλύπτει δτι οί λύ
σεις τών διαρρευσάντων θεμάτων βρί
σκονται καί στόν πίνακα τών φροντιστη
ρίων τού Ν. Βατάλη, στόν συνοικισμό 
Χαριλάου.

Τώρα οί άντρες τής Γενικής ’Ασφά
λειας Θεσσαλονίκης έχουν δυό «άτοΰ» 
στά χέρια τους καί δέν μένει παρά νά 
ένεργήσουν σωστά γιά νά βροΰν τή λύση. 
Σωστά καί μεθοδικά. Έ τσ ι κάτω άπό τίς 
συνεχείς εντολές τού Διευθυντή τους, 
οί έμπειροι άντρες τής 'Υπηρεσίας άρχί- 
ζουν μιά έντατική παρακολούθηση καί 
άνάκριση τών ύπόπτων, ένώ ταύτόχρονα 
παρακολουθεΐται καί ή άποσφράγιση τών 
φακέλλων μέ τά θέματα τών έξετάσεων, 
γιά νά διαπιστωθεί τό ταυτόσημο τών 
θεμάτων πού παραδόθηκαν ώς διαρρεύ- 
σαντα καί έκείνων πού βρέθηκαν λυμένα 
στούς πίνακες τών δυό φροντιστηρίων.

09.06' καί οί Πρόεδροι τών Επιτροπών 
άποσφραγίζουν τούς φακέλλους. Τά θέ
ματα είναι άπόλυτα ταυτόσημα. Ή  διαρ
ροή είναι γεγονός. "Ολα δείχνουν πώς ή 
βόμβα είχε τοποθετηθή γιά καλά στήν 
έκπαιδευτική μεταρρύθμιση.
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Λίγο άργότερα στις 10.10' προστίθεται 
στην δλη υπόθεση ένα άκόμα. άποδεικτικό 
στοιχείο τής διαρροής. Στα χέρια ένός 
μαθητή πού διαγωνίζεται στο εξεταστικό 
Κέντρο Λυκείου Άρρένων. Κάτω Τού- 
μπας, οί καθηγητές—έπιτηρητές πιά
νουν τέσσερα φύλλα μέ σημειώσεις σχε
τικές μέ τα θέματα τοϋ διαγωνισμού καί 
τις άντίστοιχες λύσεις.

Πρώτη δουλειά των άντρων τής Γενικής 
’Ασφάλειας Θεσσαλονίκης ήταν νά προχω
ρήσουν στην άνάκριση προς τις κατευ
θύνσεις των φροντιστών Κοτσαηλίδη, Βα- 
τάλη καί τοϋ μαθητή Σουβατζή, πού κα- 
τελήφθη μέ τά θέματα ν’ αντιγράφει. Ό  
Κοτσαηλίδης άποκαλύπτει δτι τ ’ άγόρασε 
άπό τό φροντιστήριο «Πυθαγόρειον» πού 
διατηρούν στη Θεσσαλονίκη οί φροντιστές 
Καρτσιώτης, Βουλγαρόπουλος καί Ζε- 
βάκη, στις 01.80'· τής 13ης ’Ιουνίου. Κατά 
την άγοραπωλησία ήταν παρόντες οι 
φροντιστές τοϋ «Άριστοτέλειου» φρον
τιστηρίου Παπαγεωργίου καί Κόκκινης 
καί 6 φροντιστής Λευκόπουλος τοϋ φρον
τιστηρίου «Κύβος».

Ό  Βατάλης, πού άρχικά δικαιολογεί 
τη θέση του προσπαθώντας νά ύποστη- 
ρίξει πώς δλα ήταν σύμπτωση, βρίσκεται 
σέ άδιέξοδο δταν άποκαλύπτεται ό στενός 
δεσμός φιλίας του μέ τον φροντιστή Πα
παγεωργίου. Πραγματικά λίγο άργότερα 
ομολογούν καί οι δυό, δτι τά θέματα τα 
έδωσε, στον Βατάλη, ό Παπαγεωργίου, 
τηλεφωνικώς. Ό  Βατάλης μέ τή σειρά 
του τηλεφώνησε, στις 04.10' στον φρον
τιστή Βακάλη καί τοϋ πρότεινε νά τοϋ 
παραδώσει τά θέματα, τά όποια δπως 
ισχυρίστηκε τοϋ «τά δίνουν γιά 150.000 
δραχμές». Γιά τό σκοπό αύτό συναντή
θηκαν στις 04.40' μπροστά στό Β' Γυμνά
σιο Θηλέων. Οί Λευκόπουλος, Παπαγε
ωργίου καί Κόκκινης, ομολόγησαν δτι 
πραγματικά ή πηγή τής διαρρευσεως 
ήταν, γ ι’ αύτούς, τό φροντιστήριο «Πυθα
γόρειο».

Τό δτι ό μαθητής Σουβατζής παρακο
λουθούσε μαθήματα τοϋ φροντιστηρίου 
«Πυθαγορείου», έπιβαρύνει ακόμα πιο 
πολύ τή θέση των φροντιστών του. Ο 
ίδιος ομολογεί δτι τις πρωινές ώρες ειδο
ποιήθηκε καί πήγε στό φροντιστήριο, 
δπου τούς δόθηκαν τά θέματα σάν «πολύ 
επικίνδυνα».

Μετά άπ’ αυτά ή άνάκριση στρέφεται 
προς τό φροντιστήριο «Πυθαγόρειο», γιά ν’ 
άποκαλύψει δτι στις 23.00' τής προηγουμέ- 
νης, δ φροντιστής Λαμπρόπουλος, πού 
εργάζονταν στό ίδιο φροντιστήριο, πρό- 
τεινε στούς ιδιοκτήτες την παράδοση 
τών θεμάτων άντί 100.000 δραχμών. Ή  
συμφωνία κλείστηκε καί στις 00.30' τής 
13ης ’Ιουνίου, ή Ζεβάκη μετέβει μαζί 
μέ τον Λαμπρόπουλο, κάπου στην όδό 
Κρήτης, άπ’ δπου ό δεύτερος πήρε τά 
θέματα.

Μία—μία φωτίζονται δλες οί πτυχές 
τής «κομπίνας» γιά νά φέρουν στό φώς 
τόν Καθηγητή Μαθηματικών τοϋ Λυκείου 
Ζαγκλιβερίου Θεσσαλονίκης Κατσομήτρο, 
πού ήταν τό άγνωστο—μέχρι έκείνη τή 
στιγμή—πρόσωπο πού προμήθευσε τά 
θέματα στον Λαμπρόπουλο. Ό  Κατσο- 
μήτρος πού συλλαμβάνεται στις 02.00' 
τής 14ης ’Ιουνίου, ομολογεί δτι τά θέματα 
τά πήρε τηλεφωνικώς άπό τόν φροντιστή 
Κωσταρίγχα, τοϋ «Άριστοτελείου» φρον
τιστηρίου τής Λάρισας, στις 23.00' τής 
12ης ’Ιουνίου.

Οί άντρες τής Γενικής ’Ασφάλειας

Θεσσαλονίκης καταλαβαίνουν δτι ό δρό
μος τής κομπίνας υπήρξε μακρύς. ’Ήδη 
οί έξετάσεις μέ διαταγή τοϋ Υπουργού 
Παιδείας έχουν άκυρωθεϊ. Τό πρωί δλο 
τό Πανελλήνιο έκπληκτο διαβάζει στις 
έφημερίδες τήν είδηση. ’Ανάστατοι οί 
μαθητές. Ό  «Ελληνικός Βορράς» τής 
Θεσσαλονίκης γράφει τό πρωί τής 14ης 
’Ιουνίου: «Συγκλονίζεται τό Πανελή-
νιο. ’Ακυρώθηκαν όί έξετάσεις. ’Αναβάλ
λεται ή διεξαγωγή τους. Συλλήψεις στήν 
Θεσσαλονίκη δπου άποκαλύφθηκε ή διαρ
ροή. . .». Τήν ίδια στιγμή δμως πού οί 
πρώτοι εφημεριδοπώλες ξεχύνονται στούς 
δρόμους γιά νά ταράξουν μέ τή φοβερή 
είδηση τήν έλληνική κοινωνία, χαράματα 
άκόμα τής 14ης ’Ιουνίου, ’Αξιωματικοί 
τής Γενικής ’Ασφάλειας Θεσσαλονίκης 
βρίσκονται στή Λάρισσα, δπου σέ συνερ
γασία μέ τούς άντρες τών Τμημάτων 
’Ασφαλείας τής «Λάρισας, τοϋ Βόλου καί 
τών Τρικάλων, συλλαμβάνονται ό Κω- 
σταρίγκας καί ό συνδιοκτήτης του φρον
τιστής Λαζαρίδης. Ό  δεύτερος ομολογεί 
δτι αύτός έδωσε τά θέματα στον πρώτο, 
ένώ ό πρώτος δτι τά έδωσε στή Θεσσα
λονίκη άντί 10Q.000 δραχμών καί έν άγ
νοια τών συνεταίρων του φροντιστών 
Λαζαρίδη Καλονάκη καί Τακούδη. Οί 
Λαζαρίδης καί Καλονάκης όδηγοΰν τήν 
άνάκριση στά Τρίκαλα. Προμηθευτές τους 
ήταν οί φροντιστές τοϋ φροντιστηρίου 
«Πρότυπον», Μαχαίρας, Κατσαρός, Κόκ- 
καλης, Λάντας. Ή  συναλλαγή έγινε στό 
σπίτι τοϋ Κατσαροΰ, στις 18.00'τής 12ης 
’Ιουνίου. Οί άντρες τοϋ Τμήματος ’Ασφα
λείας Τρικάλων συλλαμβάνουν τούς Τρι
καλινούς φροντιστές, ένώ λίγο άργότερα 
τό κλιμάκιο τών άντρών τής Γενικής 
’Ασφάλειας Θεσσαλονίκης καί τοϋ Τμή
ματος ’Ασφαλείας Λαρίσης φθάνει στά 
Τρίκαλα. Μαζί τους έχουν καί τόν φρον
τιστή Λαζαρίδη πού έξεταζόμενος κατ’ 
άντιπαράσταση μέ τόν φροντιστή Μα- 
χαίρα, όμολογεϊ δτι ήταν μπροστά στήν 
τηλεφωνική συνδιάλεξη τοϋ δευτέρου, 
δταν έκεϊνος πήρε τηλεφωνικώς τά θέ
ματα, στις 14.00'τής 12ης ’Ιουνίου, άπό 
τήν ’Αθήνα. Ό  Μαχαίρας ομολογεί δτι 
προμηθευτής του ήταν, άντί 100.000 δραχ. 
ό φροντιστής Μπακόπουλος, τών Αγίων 
’Αναργύρων ’Αττικής. Τώρα πιά ή άνά- 
κριση έχει άγγίξει τό τέλος. Ή  'Υπο
διεύθυνση ’Ασφαλείας Προαστίων Πρω- 
τευούσης ειδοποιείται ν’ άναλάβει τήν 
τήν παραπέρα ανάκριση γιά τήν πλήρη 
διαλεύκανση τής ύποθέσεως.

Οί άντρες τής Τ.Α.Π.Π. γράφουν τήν 
τελευταία πράξη, άποκαλύπτοντας τό 
βρώμικο κύκλωμα μέ τις συλλήψεις τών 
Νίκανδρου, Παντερίδη, Σαρακατσάνου, 
πού όδηγοΰν στόν «εγκέφαλο». Τό Πανελ
λήνιο πληροφορείται, λίγο μετά, δτι 6 
άνθρωπος πού διοχέτευε τά θέματα σ’ 
δλους τούς άλλους φροντιστές είναι ό 
Καθηγητής Ράμμος Γεώργιος, πού ήταν 
υπάλληλος τοϋ 'Υπουργείου Παιδείας καί 
Γραμματέας τής Κεντρικής ’Επιτροπής 
τών Πανελληνίων ’Εξετάσεων καί Διευ
θυντής ’Εφαρμογής Προγράμματος Μέσης 
Έκπαιδεύσεως τοϋ 'Υπουργείου Παιδείας. 
Τό πώς κατόρθωσε νά «περάσει» τά άπόρ- 
ρητα θέματα τών έξετάσεων είναι γνωστό 
άπό τήν πυκνή είδησεογραφία τών εφη
μερίδων. ’Εκείνο πού πάλι είναι γνωστό, 
είναι δτι δέν θά μπορέσει νά εξιλεωθεί 
ποτέ στά μάτια τοϋ μαθητόκοσμου, πού 
πρέπει τούτη τή φορά ν’ άντιληφθει τό 
μέγεθος τής προσφοράς τών άντρών τής 
Χωροφυλακής.

Η ΚΑΤΑΨΥΓΜΕΝΗ " Μ Ε Ρ Σ Ε Ν Τ Ε Σ ,,

Αύτό δέν είχε άκουστεϊ ποτέ. Μέχρι 
τώρα οί 'Υπηρεσίες τής Χωροφυλακής 
είχαν άνακαλύψει χασίς καί άλλα ναρκω
τικά κρυμμένα σέ φορτηγά αύτοκίνητα, 
λαθραία μαγνητόφωνα καί άλλες συ
σκευές ήλεκτρονικές κ.λπ. Άκόμα είχαμε 
άκούσει δτι μέσα σέ θαλάμους ψυγείων 
αύτοκινήτων κρύφτηκαν καί διακινήθηκαν 
λαθραία, άπό χώρα σέ χώρα, άτομα πού 
γιά διαφόρους λόγους άναζήτησαν νέες 
πατρίδες. . . 'Όμως, εκείνο πού δέν είχαμε 
άκούσει ήταν ή άπόπειρα νά είσαχθεϊ λάθρα 
στή χώρα μας μέσα σέ αύτοκίνητο ψυ
γείο, ολόκληρο αύτοκίνητο καί μάλιστα 
«Μερσεντές 280 S». Μιά έμπειρία, δη
λαδή, παραπάνω.

’Ανήκει κι αύτή ή περίπτωση στις νέες 
μορφές τοϋ έγκλήματος πού παραπάνω 
άναφέραμε. Καί τό περίεργο στήν δλην 
υπόθεση είναι δτι ό οδηγός πού έφερε 
στήν 'Ελλάδα τό φορτηγό—ψυγείο—κρυ
ψώνα, δέν γνώριζε τίποτα άπ’ δλη τήν 
ύπόθεση. Ή ταν σίγουρος πώς μέσα στό 
σφραγισμένο ψυγείο μέ άριθμό Μ Ο 1414 
Δ.Χ.Φ. καί τόν χαρακτηρισμό Τ .Ι.Ρ ., 
κουβαλοϋσε ανταλλακτικά αύτοκινήτων, 
άπό τό Βέλγιο. Αύτό τουλάχιστον έλεγαν 
καί τά επίσημα χαρτιά τών Βελγικών 
Τελωνειακών ’Αρχών.

"Ομως οί άντρες τής Γενικής’Ασφα
λείας Θεσσαλονίκης, πού είδαν στις 21.30' 
τής 3ης ’Ιουνίου, κάπου στήν όδό Κων
σταντινουπόλεως τής συμπρωτεύουσας, 
τό αύτοκίνητο ψυγείο καί τρία άτομα νά 
προσπαθούν νά παραβιάσουν τις σφρα
γίδες του, κάτι ύποπτεύθηκαν. ’Ό χι, βέ
βαια, δτι σέ λίγο θά έβλεπαν πίσω άπό 
τις κοΰτες μέ τ ’ ανταλλακτικά, μιά κατα
ψυγμένη «Μερσεντές». αλλά κάτι άλλο, 
λαθραίο πάντως. ’Έτσι άποφάσισαν νά 
έρευνήσουν τήν ύπόθεση. Ή ταν σίγουροι 
πώς γιά νά μήν αποσφραγίζεται τό αύτο
κίνητο στό τελωνείο, κάτι ύποπτο θά 
υπήρχε στά έμπορεύματα.

Καί δέν άργησαν νά τό διαπιστώσουν, 
δταν στά μάτια τους πρόβαλε ή μεγαλό
πρεπη «Μερσεντές 280 S, αύτόματη». 
Τά «βραχιολάκια» περάστηκαν γρήγορα 
στά χέρια τών τριών άποσφραγιστών, 
παρά τις διαμαρτυρίες τους. Λίγο άργό
τερα στά γραφεία τής Γενικής ’Ασφά
λειας, δ ένας, ό Χαράλαμπος Βουρβούκας, 
άπό τήν Καβάλα, κάτοικος Βελγίου καί 
έμπορος αύτοκινήτων, άποκάλυπτε δτι 
αύτός έφερνε τήν λαθραία «Μερσεντές» 
γιά λογαριασμό τοϋ δεύτερου συλλη- 
φθέντα, τοϋ κρεοπώλη Παντελή Ρουμπίδη.

Ό  Ρουμπίδης πού ήταν ό άγοραστής 
τοϋ αυτοκινήτου,—είχε δώσει κιόλας τις 
100.000 δραχμές καί θά έδινε άλλες 
80.000—θά τό κυκλοφορούσε μέ άριθμό 
παληάς καί ήδη άχρηστης «Μερσεντές», 
ξεφεύγοντας έτσι άπό τά τέλη τοϋ Δη
μοσίου κατά 1.500.000—2.000.000 δρα
χμές, μιά καί ή άξια τοϋ αύτοκινήτου 
ξεπερνάει τά 3.000.000 δραχμές.

Μαζί τους είχε συλληφθεΐ καί ό Θό
δωρος Παχίδης, πού είχε προσφερθεΐ 
νά βρει κατάλληλη ράμπα γιά νά παρα
βιάσουν τό σφραγισμένο ψυγείο. "Ομως ή 
ύπόθεση δέν τελειώνει έδώ, μιά καί ή Γε
νική ’Ασφάλεια Θεσσαλονίκης, προχώ- 
ρώντας σέ βάθος τήν άνάκριση, διαπίστωσε 
δτι τό αύτοκίνητο ήταν κλεμμένο καί ζή
τησε έτσι μέσω τής INTERPOL πλη-
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ροφοριες από τις αστυνομικές αρχές τοϋ 
Βελγίου για τον ιδιοκτήτη της.

Αύτά για την «καταψυγμένη Μερ- 
σεντές» της Θεσσαλονίκης, πού χάρη στην 
παρατηρητικότητα των άνδρών της Χω
ροφυλακής περιορίστηκαν τα όνειρα καί 
τα παράνομα σχέδια των λαθρεμπόρων, 
πριν άκόμα «γλυκαθούν» άπό τό παρά
νομο «μέλι» τοϋ λαθρεμπορίου.

Μ Ι Α  Β Α Λ Ι Τ Σ Α  Κ Ε Ι Μ Η Λ Ι Α

Οί διαπραγματεύσεις για τα κειμήλια 
δλο καί καθυστερούσαν. Οί καλές δου
λειές, άλλωστε ,αργούν. Οί άρχαιοκάπηλοι 
οχι μόνο δέν ήθελαν να διακινδυνεύσουν 
στο έλάχιστο, άλλα ζητούσαν καί νά λύ
σουν μια καί καλή τό οικονομικό τους. 
’Έψαχναν, δηλαδή, για «γερή μπάζα». Τό 
δτι, μάλιστα, στα χέρια τους κρατούσαν 
εικόνες σπάνιας αξίας, άνέβαζε τις άξιώ- 
σεις τους. Καί αυτές οί εικόνες άποτε- 
λοΰσαν ένα κομμάτι τού παράνομου μό
χθου τους, αν μπορεί νά λεχθεί μόχθος, 
ή παράνομη άγωνία καί ή ιεροσυλία:

Έ τσ ι τα «παζάρια» γίνονταν μέ κάθε 
προφύλαξη. Μέ τον καιρό συνήθισαν νάναι 
σκληροί στις διαπραγματεύσεις. Καί δσο 
άκουγαν για τις τιμές των αρχαίων πού 
δλο καί άνέβαιναν στήν παράνομη άγορά, 
τόσο τα όνειρά τους καί οί άπαιτήσεις 
τους άνέβαιναν.

’Ανήκουν καί αύτοί στον βρώμικο 
κόσμο των άρχαιοκάπηλων. ’Ανήκουν κι’ 
αύτοί στούς άπάτριδες, πού μέ τις άμαρ- 
τωλές συναλλαγές ξεπουλούν τήν ιστο
ρία τού Γένους. Χωρίς τήν εύθύνη τού 
χρέους πού πρέπει νά χαρακτηρίζει τον 
Έλληνα καί τή συμπεριφορά του άπέν- 
ναντι στις έθνικές παρακαταθήκες, τό 
μόνο πού σκέφτονταν ήταν τό εύκολο 
κέρδος. Δέν υπολόγιζαν πώς τά παρά
νομα έκατομμύρια, συχνά, καίνε.

Έ τσ ι σάν κατάλαβαν δτι ό καινούργιος 
υποψήφιος άγοραστής ήταν διατεθειμένος 
νά πληρώσει δσο—δσο γιά τά κειμήλια, 
άποφάσισαν νά έκμεταλλευτοΰν τήν περί
πτωση καί νά προσχωρήσουν στις συναλ
λαγές. Τόπος συναντήσεως ορίστηκε ή 
προβλήτα τοϋ Άντιρρίου καί ειδικότερα 
ό χώρος προσεγγίσεως των οχηματα
γωγών. 'Ημέρα ορίστηκε ή 26 ’Ιουνίου καί 
ώρα ή 11.00’. Ή  συναλλαγή δέν θ’ άργοΰσε. 
Ή  μιά βαλίτσα θά διαδέχονταν τήν άλλη. 
Ό  άγοραστής δέν θά μάθαινε ποτέ τά 
ονόματα τών προμηθευτών του. Τό ίδιο 
κι εκείνοι. Σ ’ αύτές τις δουλειές δέν έχουν 
θέση τά ονόματα. Ή  άνωνυμία είναι ό 
καλύτερος συνεργός τού εγκληματία.

'Όμως ή τύχη δέν ήταν μέ τό μέρος 
τους. Τήν ίδια μέρα πού είχε όρισθεΐ ή 
συνάντηση έφτασαν, άπό τήν ’Αθήνα στή 
Ναύπακτο, δύο άντρες τού Τμήματος 
’Αρχαιοκαπηλίας—Ναρκωτικών καί Πλα
στογραφίας τής 'Υποδ[νσεως ’Ασφαλείας 
Προαστίων Πρωτευούσης. ’Εκεί μέ τή 
συνεργασία τών άντρών τού ’Αστυνομικού 
Τμήματος Ναυπάκτου, καταστρώθηκε τό 
σχέδιο δράσεως. Έπρεπε νά έπέμβουν 
άστραπιαΐα οί άντρες τής Χωροφυλακής. 
Οί άρχαιοκάπηλοι έδειχναν άπό τόν τρόπο 
τών διαπραγματεύσεων μεγάλη έπιφυ- 
λακτικότητα. Έ να λάθος, μιά άστοχη 
κίνηση θά μπορούσε δλα νά τά καταστρέ
ψει.

"Ολα δμως υπολογίστηκαν μ’ άκρίβεια. 
Οί άντρες τοϋ ’Αστυνομικού Τμήματος 
Ναυπάκτου καθώς καί οί άντρες τής
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'Υποδιευθύνσεως ’Ασφαλείας Προαστίων 
Πρωτευούσης πήραν τις προκαθορισμένες 
θέσεις τους στήν προβλήτα τού Άντιρ- 
ρίου καί περίμεναν. 'Π  ώρα τής συναν
τήσεως πλησίαζε. "Ολοι κοίταζαν τά 
ρολόγια τους. Οί ώροδεΐχτες έδειχναν 
11.00' άκριβώς. "Ομως γύρω τους δλα 
ήταν ήσυχα. Τίποτε δέν έδειχνε κάτι 
ύποπτο. Ή  άγωνία άρχισε νά κορυφώ- 
νεται δσο οί ώροδεΐχτες προχωρούσαν. 
’Εκείνες οί στιγμές φαίνονταν άτέλειωτες. 
Ό  δυνατός ήλιος τσουρούφλιζε τά χέρια 
καί τό πρόσωπό τους. ’Εκείνοι δμως έμε
ναν άκίνητοι στις θέσεις τους. Πάνω άπ’ 
δλα έπρεπε νά διατηρήσουν τήν ήρεμία 
τους. Ή  μία ώρα πού περίμεναν ΐσως νά 
τούς φάνηκε χρόνος. ’Ίσως τά νεύρα νά 
μήν άντεχαν άλλο. Καί δταν στις 12 τό 
μεσημέρι είδαν τά δυο αυτοκίνητα πού 
περίμεναν λίγο μακριά τους καί τούς 
ύποπτους—άπό τις κινήσεις τους επι
βάτες, σίγουρα θά ένιωσαν κάποια άνα- 
κούφιση. Κάθε λεπτό πού περνούσε τώρα, 
μεγάλωνε τήν προαίσθησή τους δτι οί 
τρεις επιβάτες τών αύτοκινήτων, έπρεπε 
νά ήταν οί άρχαιοκάπηλοι. Έκαναν υπο
μονή. Έπρεπε ν’ άντέξουν στή δοκιμασία 
πού τούς επέβαλαν οί πονηροί έμποροι 
τής έθνικής κληρονομιάς. Άλλλά καί αν 
δέν ήταν, οί τρεις έκεϊνοι, οί άρχαιοκά- 
πηλοι, οί άντρες τής Χωροφυλακής ήσαν 
σίγουροι, πώς οί άρχαιοκάπηλοι θά ήταν 
κάπου γύρω τους, κάπου πού νά έχουν 
τήν εύχέρεια νά ■ παρακολουθούν δλη τήν 
κίνηση ΐής προβλήτας.

"Ομως 8χι. Δέν είχαν πέσει έξω στούς

συλλογισμούς τους. Στις 1 τό μεσημέρι 
ή πόρτα τού ενός αύτοκινήτου άνοιξε. Ό  
άντρας πού βγήκε κρατούσε στά χέρια 
του μιά βαλίτσα. Αύτοί ήταν. Δέν υπήρχε 
άμφιβολία. Τό σχέδιο μπήκε σ’ ενέργεια. 
Ό  άντρας μέ τή βαλίτσα κινήθηκε προς 
τό μέρος τής συνάντησης. Τήν ίδια ώρα 
βγήκε καί ό άλλος άντρας άπό τό αυτο
κίνητο. Ή ταν ή κατάλληλη στιγμή. Οί 
άντρες τής Χωροφυλακής κινήθηκαν γρή
γορα. Οί δυο άρχαιοκάπηλοι άκινητοποιή- 
θηκαν ταυτόχρονα σχεδόν. Ό  τρίτος, πού 
περίμενε στ’ αύτοκίνητο, μέ τήν πρώτη 
κίνηση κατάλαβε τήν παγίδα τού Νόμου καί 
τράπηκε σέ φυγή. Οί διώκτες του δμως 
στάθηκαν πιό ικανοί. Λίγο άργότερα οδη
γήθηκε κι αύτόςστό ’Αστυνομικό Τμήμα 
Ναυπάκτου. Μαζί μ’ αύτούς καί ή βαλίτσα 
μέ τά κειμήλια. *0 Θωμάς Σάντας, 51 
χρόνων, ό Διονύσης Κατηφόρης, 48 χρό
νων καί ό Ρολάνδος Κατηφόρης, 48 χρο- 
νών, δλοι άπό τή Λευκάδα, ώμολόγησαν 
εύκολα τήν ένοχή τους, καθώς καί τήν 
ένοχή τού Βελισσάρη Μεσίνη, 69 χρονών, 
καφετζή άπό τή Λευκάδα, πού τούς είχε 
δώσει μερικά άπό τά κειμήλια γιά νά τά 
πωλήσουν γιά λογαριασμό του. "Οσο γιά 
τά κειμήλια. . . Μεταξύ αύτών ήταν καί 
ή. περίφημη εικόνα τοϋ 'Αγίου Νικολάου, 
μεγίστης άξίας, πού είχαν κλέψει 6 Διο- 
νύσης Κατηφόρης καί 6 Ρολάνδος Κατη
φόρης, πριν 10 χρόνια άπό Μοναστήρι, 
τής Λευκάδας. Μεταξύ τών άλλων κει
μηλίων ήταν άλλες τρεις εικόνες, ένας 
Σταυρός, δυο σφραγίδες ξυλόγλυπτες 
προσφόρων, δακτυλίδια, νομίσματα κ.ά.
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ΤΟ ΠΕΔΙΛΟ T O Y . . . .  ΧΟΡΟΦΥΛΑΚΑ

Οί έφημερίδες τόν ονόμασαν: «ό Χωρο
φύλακας μέ τήν παντόφλα» καί μίλησαν 
μέ λόγια ζεστά για τό'θάρρος του. ’Εμείς 
θά τόν ποϋμε μέ τ’ ονομά του: Λεωνίδας 
ΛΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ τοϋ Νικηφόρου, 25 
χρόνων, άπό τόν Πύργο ’Ηλείας, Χωρο
φύλακας πού υπηρετεί—μέ απόσπαση— 
στην ’Εξωτερική Φρουρά των Φυλακών 
Κορυδαλλού. Έ χε ι μόλις 1 1[2 χρόνο 
υπηρεσία στο Σώμα. ’Άν όμως σκεφτοϋμε 
τό πόσο βαρειά νιώθει στους ώμους του 
την εύθύνη τοϋ χρέους άπέναντι στόν πο
λίτη, τότε άφοβα μπορούμε νά ποϋμε δτι 
ή συνείδησή του έχει σμιλευτεί, όπως 
θά τήν σμίλευαν δλα τά χρόνια μιας πλή
ρους υπηρεσιακής ζωής.

Υπάρχουν γεγονότα πού ό καθένας 
οφείλει νά τά φέρνει στο φώς τής δήμο 
σιότητας χωρίς νά διστάζει νά τά περι
γράφει μέ τά πιό άληθινά χρώματα. Καί 
τοΰτο γιά νά έκπληρώνει τό ήθικό χρέος 
τοϋ κάθε άνθρώπου άπέναντι σ’ εκείνον 
πού πρόσφερε κάτι ξεχωριστό στό κοινω
νικό σύνολο καί ταυτόχρονα γιά νά δείχνει 
στούς άλλους τούς δρόμους τοϋ καθή
κοντος καί τής τιμής, δρόμους πού βά
δισε, πρίν λίγες μέρες, δ Χωροφύλακας 
Λαδογιάννης.

Καί δέν είναι μόνο αύτός ό Χωροφύ
λακας, έκεϊνος πού άπόδειξε στήν κοινω
νία τό μεγαλείο τοϋ ψυχισμού τών άν- 
τρών τοϋ Σώματος, άλλά ύπάρχουν χιλιά
δες άλλοι συνάδελφοι πού εκπληρώνουν 
καθημερινά τό χρέος τους πρός τόν πο
λίτη, θυσιάζοντας πολλά άπό τόν έαυτό 
τους. Αύτό τούλάχιστον άποδεικνύουν τά 
περιστατικά πού έρχονται συχνά στήν 
έπικαιρότητα.

Ό  ψυχισμός αύτός πρέπει νά σταθεί 
στό βάθρο τοϋ τιμώμενου καί νά βρα- 
βευθεϊ. Ή  καρδιά τών 25.000 άντρών 
πρέπει νά είναι αυτή πού πρέπει νά στε
φανωθεί μέ τόν δίκαιο έπαινο τής κοινω
νίας. Αύτή είναι πού κινεί τά βήματά τους 
στούς δρόμους τοϋ μεγάλου καθήκοντος, 
αύτή είναι πού τούς δίνει κουράγιο νά 
σταθούν άντιμέτωποι μέ τό φονιά, μέ τό 
ληστή. . . Αύτή είναι πού τούς χαρίζει 
τό πάθος νά ύπηρετοΰν κάθε στιγμή τής 
ήμέρας, άκόμα καί δταν δέν είναι υπη
ρεσία, άκόμα κι δταν είναι άπόμαχοι, 
άπόστρατοι πιά, τήν κοινωνία, τό δίκαιο, 
τό Νόμο. Αύτό τουλάχιστον διδάσκει ή 
περίπτωση τού Χωροφύλακα Λεωνίδα 
Λαδογιάννη.

Τό πρωί στις 26 ’Ιουνίου, είχε πάει 
στό Κρατικό Νοσοκομείο τής Νίκαιας 
Πειραιώς γιά νά έκπληρώσει τό χρέος 
του σάν άνθρωπος. Μιά έκκληση γιά αίμα 
ήταν ό λόγος πού βρέθηκε στήν αίθουσα 
αιμοδοσίας. Δέν ήταν ή πρώτη φορά πού 
πρόσφερε τό αίμα του γιά νά σωθεί κά
ποιος συνάνθρωπος. Φεύγοντας άπό τό 
Νοσοκομείο ένιωθε μέσα του τήν ταπεινή 
χαρά πού νιώθει κάθε αιμοδότης καί τήν 
ψυχική ικανοποίηση γιά τήν προσφορά 
του.

Θάταν 11 τό πρωί όταν έφθασε στό 
σπίτι του, κάπου στή Νέα Σμύρνη τής 
’Αθήνας. Φόρεσε τά πρόχειρά του ρούχα, 
ένα κοντό παντελόνι-καί πέδιλα, καί κατέ
βηκε νά πάει μέχρι τό φούρναρη τής γει
τονιάς γιά ν’ άγοράσει ψωμί. Άνηφόριζε 
τήν οδό Προσκόπων Άϊδινίου, δταν άκου-

σε τρομαγμένες κραυγές πού έλεγαν: 
«τά λεφτά μου, κλέφτες...». Μπροστά του, 
σέ άπόσταση πενήντα καί περισσότερα 
μέτρα, μιά γυναίκα κούναγε μ’ άπελπισία 
τά χέρια της, συνεχίζοντας νά φωνάζει 
τρομαγμένη, ενώ ένας μακρυμάλλης νεα
ρός έτρεχε, μέ μιά τσάντα στό χέρι, ν’ 
ανέβει σέ μιά μοτοσυκλέττα, πού ό οδη
γός της τή συγκροτούσε σέ χαμηλή ταχύ
τητα, μ’ άναμμένη, βέβαια, τή μηχανή. 
Ό  νεαρός μέ τήν τσάντα πήδηξε στό πίσω 
κάθισμα. Τόν άκουσε πού φώναζε στόν 
οδηγό: «φύγε θά μάς πιάσουν». Κατά
λαβε. Τά δέκατα τού δευτερολέπτου τού 
ήταν άρκετά νά καταλάβει τό τί συνέβαι- 
νε. Προχώρησε μπροστά κλείνοντας τό 
δρόμο τών δυο κακοποιών. Ή  μοτοσυκ
λέττα τόν πλησίασε μουγγρίζοντας.
Πίταν ζήτημα ψυχραιμίας. Πώς θ’ άντι- 
μετώπιζε τούς ληστές; Μέ μιά ένστιχτη 
κίνηση έβγαλε το πέδιλο άπ’ τό δεξί του 
πόδι καί δρμησε στόν οδηγό τής κινου- 
μένης μοτοσυκλέτας. "Ηταν κάτι πού ό 
άλλος δέν τό περίμενε. Τό δίκυκλο ταλαν
τεύτηκε μιά δυό φορές καί σωριάστηκε 
στό δρόμο, παρασέρνοντας μαζί του τούς 
δυό κακοποιούς. Ψύχραιμος ό Χωροφύ
λακας έπεσε πάνω τους καί τούς άρπα
ξε άπ’ τά μαλλιά. Πάλαιψαν ένα δύο λεπ
τά έτσι πεσμένοι καί οί τρεις στό έδαφος, 
δταν ό Λεωνίδας Λαδογιάννης ένιωσε 
ένα κτύπημα στό στήθος καί ταύτόχρο- 
να άκόμα ένα στό δεξί του χέρι, έκεϊ άκ- 
ριβώς πού είχε, λίγο πρίν, ή φλέβα του 
δεχτεί τή σύριγγα τής φιάλης τού αίμα
τος .Τό χέρι του παράλυσε. Μιά γλυκειά 
ζάλη σκέπασε τά μάτια του. Είδε τόν 
οδηγό τής μοτοσυκλέττας νά σηκώνεται 
καί νά φεύγει τρέχοντας στόν κατήφορο. 
Ό  συνεπιβάτης του, όμως, έμενε άκόμα 
στό έδαφος, κάτω άπό τό βάρος τού δικού 
του κορμιού, κρατώντας σφιχτά στό χέρι 
του τή τσάντα. Αύτός δέν έπρεπε νά φύ
γει. Σ ’ εκείνα τά δέκατα τού δευτερόλε
πτου πέρασαν άπ’ τό νοΰ τού Χωροφύλακα 
δεκάδες εικόνες. Ή  τσάντα μέ τό περιε
χόμενό της —τά χρήματα τής γυναίκας 
πού συνέχιζε νά κλαίει δίπλα του—ό μό
χθος της γιά νά τ’ άποκτήσει, τά όνειρα 
πού ίσως στηρίζονταν σ’ αύτά, δ δρκος 
πού έδωσε νά ύπηρετεΐ μέ πίστη καί 
αύτοθυσία τόν πολίτη... ’Ό χι δέν έπρεπε 
νά τού φύγει ό ληστής. Δέν έπρεπε ό μό
χθος ένός άνθρώπου νά γίνει αισχρή δια
σκέδαση ενός άντικοινωνικοΰ στοιχείου. 
Κρατώντας μέ λαβή τό χέρι τού ληστή, 
μέ τό ένα του χέρι, καί μέ τό άλλο πιάνον- 
τάς τον άπ’ τά μαλλιά, τόν άνασήκωσε. 
Αύτό ήταν. Είδε τότε τόν άντίπαλό του 
πού πάσχιζε, νά ξεφεύγει, νά τόν περνάει 
ένα ολόκληρο κεφάλι. Τρόμαξε. Πώς θά 
τάβγαζε πέρα μ’ ένα τέτοιο άντίπαλό; 
’Έσφιξε περισσότερο τή λαβή προσπαθών
τας νά τόν άκινητοποιήσει, μά μάταια. 
Ό  ληστής τινάζοντας πρός τά πίσω, δυό 
φορές, τόν άγκώνα του, τού κατάφερε δυό 
χτυπήματα στό στομάχι καί τινάχτηκε 
μπροστά. Ό  Χωροφύλακας ένιωσε νά 
χαλαρώνει ή λαβή του καί τό χέρι τού 
ληστή νά προσπαθεί ν’ άποδεσμεύσει τή 
τσάντα. ’Από ένστιχτο ξανάσφιξε τό χέρι 
του καί μέ δύναμη άρπαξε τή τσάντα, πού 
ξεφεύγοντας άπό τό χέρι τού ληστή, 
έπεσε στό έδαφος. Είδε τή γυναίκα πού 
έκλαιγε νά τήν παίρνει στήν άγκαλιά της 
καί νά τή σφίγγει. Ή  άγωνία του τέλειω- 
σε. Τά χρήματα δέν θ’ άλλαζαν κάτοχο.

Ό  ληστής μ’ άλλα δυό χτυπήματα κα
τόρθωσε νά ξεφύγει κι άρχισε νά τρέχει 
στόν κατήφορο. Κανείς άπό τούς περα

στικούς δέν είχε κινηθεί νά τόν σταματή
σει. Ό  Χωροφύλακας Λαδογιάννης, σί
γουρος πιά γιά τή τσάντα, άρχισε τήν 
καταδίωξη, σχεδόν ξυπόλητος. Ή  άπό
σταση δλο καί μίκραινε. "Ενα μέτρο θά 
χώριζε τούς δυό άντρες δταν μ’ ένα σάλτο 
έπιασε τόν κακοποιό άπ’ τό πουκάμισο, 
πού άρχισε νά σχίζεται. Τά χέρια του, 
γλιστρώντας, άκούμπησαν στή φαρδιά 
δερμάτινη λουρίδα. Γραπώθηκε άπό κεϊ 
μέ μιά τρικλοποδιά τόν πέταξε στό έδα
φος. Άρχισαν νά παλεύουν ένώ κατρα
κυλούσαν στόν κατήφορο. Έ να λεπτό άρ- 
γότερα βρέθηκαν άγκαλιασμένοι στό τέρ
μα τού δρόμου. Ό  κακοποιός τόν κτυ- 
ποΰσε μέ τά τακούνια στό στήθος του καί 
στό στομάχι. Τώρα δμως τά χέρια τού 
Λαδογιάννη είχαν γίνει λαβίδες άτσάλι- 
νες. Τόν άκινητοποίησε μέ νέα λαβή καί 
εύκολα τόν οδήγησε σέ διπλανό κατάστη
μα. Τώρα γύρω τους είχαν μαζευτεί πο
λίτες, πού οί περισσότεροι μή γνωρίζοντας 
τί συμβαίνει, άρχισαν ν’ άπειλοΰν τόν Χω
ροφύλακα. Τούς έδειξε τήν ταύτότητά του 
καί ζήτησε νά τηλεφωνήσουν στό «100». 
Ό  κακοποιός μάταια πάσχιζε νά ξεφύγει. 
Λίγα λεπτά άργότερα, οί σειρήνες τών 
περιπολικών αυτοκινήτων τού άδελφοΰ 
Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων, χα
λάρωσαν κάθε άντίσταση τού ληστή. 
Τώρα δέν υπήρχε γι’ αύτόν καμμιά έλπί- 
δα νά ξεφύγει.

"Ολοι μαζί πήραν τό δρόμο γιάτόΚ Β' 
’Αστυνομικό Τμήμα τής ’Αστυνομίας 
Πόλεων καί λίγο άργότερα βρέθηκαν στή 
Γενική ’Ασφάλεια ’Αθηνών. Μιά γυναίκα 
κατασυγκινημένη προσπαθούσε, μέ δά
κρυα στά μάτια, νά ευχαριστήσει τόν Χω
ροφύλακα Λεωνίδα Λαδογιάννη. ’Ηταν 
ή ’Ολυμπία Τριανταφύλλου, 55 χρονών, 
πού μετά άπό μιά ολόκληρη ζωή σάν 
καθαρίστρια, είχε άποταμιεύσει 210.000 
δραχμές γιά νά βοηθήσει τόν άντρα της 
Νικηφόρο, πού κι αύτός μέ τό περίσσευμα 
τού μεροκάματου, πάσχιζε νά χτίσει ένα 
σπίτι, γιά ν’ άποχτήσει ή φτωχή οικο
γένεια κάτι δικό της. Αύτές τις 210.000 
δραχμές, τό μόχθο μιας ζωής, είχε πάει 
ν’ άποσύρει εκείνο τό πρωί ή ’Ολυμπία 
Τριανταφύλλου άπό τήν Τράπεζα. Μέσα 
έκεϊ, δμως, οί δυό νεαροί παρακολουθού
σαν άθέατοι τις κινήσεις της. Έ τσ ι δταν 
έφυγε άπό τήν Τράπεζα μέ γεμάτη χιλιά
ρικα τή τσάντα της, τήν ακολούθησαν. Λί
γο πρίν φτάσει στό σπίτι της, ό ένας άπ’ 
αύτούς κατέβηκε, τήν πλησίασε καί άφοΰ 
τήν ξάφνιασε μ’ ένα δυνατό χτύπημα, τής 
άρπαξε τήν τσάντα. ΤΗταν ό Σπύρος 
Γκούβελης, 24 χρονών, υδραυλικός, πού 
δέχτηκε τήν έπίθεση τού Χωροφύλακα 
Λεωνίδα Λαδογιάννη, γιά νά καταλήξει 
στά χέρια τού Νόμου. "Οσο γιά τήν μοτο
συκλέττα, προϊόν κλοπής ήταν κι εκείνη.

Στήν Γενική ’Ασφάλεια ’Αθηνών, ή 
άνάκριση άποκάλυψε πολλά. Τούλάχιστον 
τριάντα κλοπές είχαν κάνει μέσα σέ λίγους 
μήνες οί δυό συνέταιροι καί τέσσερες— 
πέντε άρπαγές τσαντών μέ τόν ίδιο τρό
πο. ’Ήταν μιά διμελής σπείρα νεαρών 
κακοποιών πού σταμάτησε τή δράση της, 
δταν στό δρόμο της βρέθηκε ό Χωροφύλα
κας Λεωνίδας Λαδογιάννης, ό Έλλην 
Χωροφύλαξ...

Ό  Ρ ε π ό ρ τ ε ρ
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ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Σύμφωνα μέ την ίσχύουσα νομοθεσία 
τοϋ Σώματος, προήχθησαν, πρόσφατα, 
στο βαθμό τοϋ Ταγματάρχου 60 Μοί
ραρχοι καί στο βαθμό τοϋ Μοιράρχου 97 
Υπομοίραρχοι. Τά ονόματα των προα- 
χθέντων θά δημοσιευθοϋν στο επόμενο 
τεΰχος.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΑΝΘ)ΣΤΩΝ

Στο 2μηνο ’Ιουνίου—’Ιουλίου 1979 
άποστρατεύθηκαν άπό τό Σώμα για διά
φορους λόγους 30 Άνθυπασπιστές.

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙ- 
ΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΩΝ

Στη διάρκεια τοϋ 7 μήνου ’Ιανουάριου— 
’Ιουλίου 1979, έπραγματοποιήθηκαν, 
σύμφωνα μέ τήν ίσχύουσα νομοθεσία τοϋ 
Σώματος, συνολικά 393 προαγωγές Ύπα- 
ξιωματικών καί Χωροφυλάκων. Πιο άνα- 
λυτικά, προήχθησαν στον επόμενο βαθμό, 
χωρίς προαγωγικές εξετάσεις, 133 ’Ενω
μοτάρχες στο βαθμό τοϋ Άνθυπασπιστοΰ, 
9 Υπενωμοτάρχες σέ ’Ενωμοτάρχες καί 
251 Χωροφύλακες σέ 'Υπενωμοτάρχες.

ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΩΝ 
ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Στη διάρκεια τοϋ Α’ 6μήνου 1979 
έπραγματοποιήθηκε ή μετάταξη έννέα (9) 
Χωροφυλάκων άπό τις Γενικές 'Υπηρεσίες 
τοϋ Σώματος στις όποιες υπηρετούσαν, 
στις Ειδικές 'Υπηρεσίες Χωροφυλακής οί 
όποιες ύπάγονται, άπό Διοικητική άποψη, 
στη Διεύθυνση Τεχνικών 'Υπηρεσιών. 
Ειδικότερα έξη (6) Χωροφύλακες μετε- 
τάγησαν ώς τεχνίτες αύτοκινήτων καί 
τρεις (3) ώς τεχνίτες τηλεπικοινωνιών καί 
έτοποθετήθησαν στον τεχνικό κλάδο, σέ 
αντίστοιχες μέ την ειδικότητα πού άπέ- 
κτησαν, θέσεις τοϋ βαθμοΰ τους.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΘ)ΣΤΩΝ 
ΠΡΟΑΧΘΗΣΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣ 

ΑΝΘΥΠΟΜΟΙΡΑΡΧΟΥΣ

Είκοσι έννέα (29) Άνθυπασπιστές πού 
προσκλήθηκαν κατά σειρά άρχαιότητος, 
καί μετεκπαιδεύθηκαν γιά 9 μήνες, στη 
Σχολή ’Επαγγελματικής Μετεκπαιδεύ- 
σεως Άνθυπασπιστών πού έλειτούργησε 
στή Σ.Α.Χ. άπό 1-10-1978 μέχρι 30-6-79 
προ τής προαγωγής τους σέ ’Ανθυπομοι
ράρχους, έτοποθετήθηκαν τόν περασμένο 
μήνα ’Ιούλιο, στις κάτωθι ύπηοεσίες Χω
ροφυλακής: ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Κων
σταντίνος Δ.Α.Π. Πρωτ[σης, ΓΙΑΝΝΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ ’Αθανάσιος Α.Τ. Πύργου, 
ΓΚΟΛΙΟΣ Στέφανος Α.Τ. Ναούσης, 
ΔΗΜΟΥ Χριστόδουλος Δ.Α. Θεσσαλο
νίκης, ΔΡΙΜΤΖΙΑΣ ’Αντώνιος, A. Τ.
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Βονίτσης, ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ Κων[νος 
’Αρχηγείο Χωρ]κής, ΘΕΡΜΟΣ Κων. Α.Τ. 
Ξάνθης, ΚΑΛΥΒΑΣ Βησσαρίων, Α.Τ. 
Κεοκύρας, ΚΑΤΣΑΒΟΣ Γεώργιος Α.Τ. 
Πελοπίου, ΚΟΛΙΝΤΖΑΣ Στέφανος Α.Τ. 
Κρανιδίου, ΚΟΝΔΥΛΑΚΗΣ Νικόλαος 
Δ.Α. Θεσσαλονίκης, ΛΕΝΕΤΗΣ ’Αθα
νάσιος Α.Τ. Σαλαμϊνος, ΝΙΦΟΡΟΣ ’Α
θανάσιος Α.Τ. Δοξάτου, ΝΤΟΥΜΑΣ 
Γεώργιος Α.Τ. Βόλου, ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ 
Γεώργιος Δ.Α.Π. Πρωτ[σης, ΠΑΠΑΝΙ- 
ΚΟΛΑΟΥ ’Ιωάννης Α.Τ. Φιλιππιάδος, 
ΠΑΠΑΡΗΣ Δημήτριος Τ.Α. Γιαννι
τσών, ΠΟΥΛΑΚΙΔΑΣ Ή λίαςΔ.Χ . Λα
μίας, ΡΟΒΗΛΟΣ Παναγιώτης Α.Τ. 
Σπάρτης, ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Αναστά
σιος Α.Τ. Σοφάδων, ΤΣΑΟΥΣΗΣ Γεώρ
γιος Α.Τ. Θεσπρωτικοΰ, ΧΡΥΣΙΚΟΣ 
Δημήτριος Α.Τ. Παραλίας Πατρών, ΦΕ- 
ΝΕΚΟΣ Γεώργιος Τ.Α. Βέροιας, ΦΟΥΝ
ΤΑΣ ’Αλέξανδρος Α.Δ.Χ. Άνατ. Μακε
δονίας, ΧΑΣΚΗΣ Ευάγγελος Α.Τ. Κή
πων, ΔΡΙΜΤΖΙΑΣ Νικόλαος Β' Α.Τ. 
’Αγρίνιου, ΣΠΑΝΟΣ Νικόλαος Α.Τ. 
Άμφικλείας, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Δη- 
μήτριος ΥΠ.Ε. ’Ασφαλείας καί ΣΤΡΟ- 
ΜΠΟΛΑΚΟΣ Γεώργιος ’Ελεγκτήριο Δα
πανών Χωροφυλακής.

ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩ
ΠΙΚΟΥ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

—"Ενα άπό τά πιό ρηξικέλευθα καί άπο- 
τελεσματικά μέτρα πού έλαβε τό Σώμα, 
έπειτα άπό έπίπονη μελέτη καί προσπά
θεια γιά την προσαρμογή του στά σημε
ρινά δεδομένα καί τις τρέχουσες άνάγκες 
τών Υπηρεσιών του, είναι καί τό θέμα 
τής μειώσεως τών ώρών έργασίας τοϋ 
Προσωπικού του.

—Σκοπός τοϋ ύπηρεσιακοΰ αΰτοΰ αιτή
ματος γιά την άπόδοση υψηλής στάθμης 
έργου άστυνομικοΰ άπό τό προσωπικό 
τοϋ Σώματος, δηλαδή αυξημένου άπό ποιο
τική καί ποσοτική άποψη, είναι τό νά 
διατηρηθεί ή δημοσία τάξη καί άσφά- 
λεια τοϋ 'Ελληνικού χώρου στό άξιοση- 
μείωτο εκείνο έπίπεδο στό όποιο εύρί- 
σκεται σήμερα. Διότι, αύτό καθεαυτό, τό 
γεγονός αυτό, θά είναι δυνατό νά συν- 
τελέσει στή λήψη καί άλλων ευεργετικών 
ύπηρεσιακών μέτρων, διαδοχικά, πού 
θά βελτιώσουν άκόμη περισσότερο τις 
συνθήκες διαβιώσεως καί έργασίας τοϋ 
προσωπικού Χωροφυλακής. Ειδικότερα, 
ή μείωση τού χρόνου έργασίας τού μαχί
μου προσωπικού Χωροφυλακής πού καθο
ρίστηκε μέ τό Π.Δ. 427[1979, έχει ώς 
έξής:

—Τών ’Αστυνομικών σκοπών γενικά 
καί τών περιπόλων, τών τροχονόμων, τών 
δδηγών καί πληρωμάτων περιπολικών 
οχημάτων καί τών έποπτών σκοπών καί 
περιπόλων, έξη (6) ώρες, κατά κανόνα, 
τό 24ωρο καί μέχρι 44 ώρες την έβδο- 
μάδα. Δηλαδή μειώθηκε τό ωράριό τους 
δύο (2) ώρες την ήμέρα, σέ σχέση μέ τό 
ωράριο πού ϊσχυε μέχρι τώρα.

—Τών 'Οδηγών δικύκλων τροχαίας 
πέντε (5) ώρες, κατά κανόνα, τό 24ωρο καί 
μέχρι 37 ώρες τήν έβδομάδα. Δηλαδή, 
μειώθηκε κατά μία (1) ώρα τήν ήμέρα 
άπ’ δ,τι ίσχυε μέχρι τώρα.

—Τών οργάνων πού έκτελοΰν υπηρεσία 
άσφαλείας, άγορανομίας, άλλοδαπών, προ
στασίας έθν. νομίσματος καί άλλες-συναφεΐς 
άποστολές καί τών ύπηρετούντων σέ 
'Υπηρεσίες πού ή δύναμή τους είναι άνε- 
παρκής (π.χ. Σ.Χ .,Α .Τ. μέ λίγη δύναμη 
κ.λπ.) θά είναι 44 ώρες τήν έβδομάδα, 
δηλαδή μειώθηκε δώδεκα (12) ώρες τήν 
έβδομάδα σέ σχέση μέ δ,τι ίσχυε μέχρι 
τώρα.
— Γιά τά όργανα αύτά τό ήμερήσιο ωρά
ριο δέν είναι προκαθορισμένο δπως π.χ. 
τών σκοπών, περιπόλων κ.λπ. άλλά έλα- 
στικό, λόγω τής φύσεως τής αποστολής 
τους, καί κλιμακώνεται άνάλογα μέ τις 
πραγματικές υπηρεσιακές άνάγκες.
—Τών οργάνων πού έκτελοΰν υπηρεσία 

τεχνίτου, κάθε ειδικότητας, καθορίστηκε 
μέσα στά πλαίσια τού έκάστοτε ώραρίου 
έργασίας τού προσωπικού τών Δημοσίων 
'Υπηρεσιών.

—Σχετική μέ τό θέμα αύτό είναι ή 
221[3[63η έ.έ. διαταγή τού ’Αρχηγείου, 
πού συνιστά ιδιαίτερη έπαγρύπνηση στό 
προσωπικό γιά τήν γενική έπιτυχία τού 
μέτρου αΰτοΰ, πού πολύ ορθά, χαρακτηρίσ
θηκε σάν σταθμός καί ορόσημο στά 
χρονικά τού Σώματος.

ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑ
ΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩ- 

ΣΕΩΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Πρόσφατα σέ τρία διαμερίσματα τής 
χώρας μας διενεργήθηκαν έκλογές γιά 
τήν ίδρυση Τοπικών Διοικήσεων τού ’Εθνι
κού Τμήματος τής Διεθνούς Ένώσεως 
’Αστυνομικών (C.P.A.), οί όποιες θα 
συνεχιστούν καί στά υπόλοιπα τοπικά 
Τμήματα, γιά νά ολοκληρωθούν μέχρι τό 
έρχόμενο φθινόπωρο.

Γιά τήν Τοπική Διοίκηση τής Δυτικής 
Ελλάδος, μέ έδρα τήν Πάτρα, έξελέγη- 
σαν οί: α) Ταγματάρχης Κων. Μπούρας 
β) Μοίραρχος Σπυρ. Ράϊκος, γ) 'Υπομοί
ραρχος Παναγ. Πολύδωρος, δ) Άνθ]ρχος 
Δημήτριος Μαρίνος, ε) Χωροφύλαξ Βασι
λική Άγγελετοπούλου καί στ) Άνθ]στής 
Σπυρ. Θεοδωρόπουλος.

Έ ξ  άλλου γιά τήν Τοπική Διοίκηση 
Κρήτης μέ έδρα τό 'Ηράκλειο, έξελέγη- 
σαν οί : α) Ύπομ]ρχος Βασ. Σεκλερέν- 
τος, β) Άνθ]ρχος Νικόλαος Λουκάς, γ) 
Άνθ]στής ’Ιωάννης Κυπριωτάκης, δ) 
Ένωμ]ρχης Νικόλαος Χαρκιολάκης, ε) 
Άνθ]στής Γεώργιος Σουσώνης καί στ) 
Άνθ]ρχος Ευτύχιος Τζεμενάκης.

Τέλος γιά τήν Τοπική Διοίκηση ’Αττι
κής έξελέγησαν οί:α) Ταγματάρχης Νι
κόλαος Κουτρουμπής, β) 'Υπομοίραρχος 
Δημήτριος Μητρόπουλος, γ) Ταξίαρχος 
έ. ά. Δημήτριος ’Ελευθερίου, δ) 'Υπο
μοίραρχος ’Αλέξανδρος Βλάχος, ε) Ά ν- 
θυπασπιστής ’Ιωάννης Κασσωτάκης καί 
στ) Άνθ]στής ’Αθανάσιος Στρατής.

Μετά τή ολοκλήρωση τών έκλογών γιά 
τήν άνάδειξη τών Τοπικών Διοικήσεων, 
τά μέλη τους θά κληθούν νά έκλέξουν τήν < 
Διοίκηση τού ’Εθνικού Τμήματος τής 
Ι.Ρ.Α. στή χώρα μας.
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ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

—Μέ ένθουσιασμό προσήλθαν έγκαιρα, 
οί ύποψήφιοι πού κρίθηκαν κατάλληλοι 
και έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό πού 
διενεργήθηκε στούς χώρους τής Σ.Α.Χ. 
(’Αθήνα, Μεσογείων 96) άπό τις 23 μέχρι 
τις 28 ’Ιουλίου 1979.

— Από τούς έπιτυχόντες θά είσαχθοϋν 
έφετος στη Σ.Α.Χ. για εκπαίδευση, οί 
πρώτοι (40) σαράντα στούς όποιους θά 
υπάρχουν καί (7) έπτά πού έκρίθηκαν 
εισακτέοι σ’ αυτήν καθ’ υπέρβαση, σύμ
φωνα μέ τις ευεργετικές διατάξεις τού 
Ν.Δ. 1348(1973 (άρθρο 4).

—Οί κριθέντες άρχικά ικανοί για συμ
μετοχή στο διαγωνισμό, σύμφωνα μέ την 
420[2[91η έ.έ. διαταγή τοϋ ’Αρχηγείου, 
άνήλθαν στούς 869, άπό τούς όποιους 
159 έδήλωσαν πώς ήθελαν νά έξετασθοϋν 
ταυτόχρονα καί σέ Ξένες γλώσσες.

—Οί Ξένες γλώσσες στις όποιες εξετά
ζονται προαιρετικά, οί ύποψήφιοι, σύμ
φωνα μέ τήν έγγραφη δήλωση πού υπο
βάλλουν κατά τον χρόνο καταθέσεως τών 
δικαιολογητικών τους, είναι οί: ’Αγγλική, 
Γαλλική, Γερμανική, ’Ιταλική, Τουρκική, 
Σερ βοκροατική, Ρουμανική, Βουλγαρική 
καί ’Αλβανική.

—Ή  Σ.Α.Χ. έκανε τις αναγκαίες προ
παρασκευαστικές ένέργειες, σέ συνεργα
σία μέ άλλες άρμόδιες Υπηρεσίες Χωρο
φυλακής, γιά τήν υποδοχή καί τήν υγειο
νομική έξέταση τών υποψηφίων καί πα
ράλληλα, έλαβε όλα τά μέτρα διοικητικής 
μέριμνας γι’ αυτούς κατά τον χρόνο τής 
έδώ παραμονής τους, μέχρι τή λήξη τοϋ 
διαγωνισμού. Γενικά, έμερίμνησε γιά τήν 
κανονική — σύμφωνα μέ τις διατάξεις 
τοϋ Κανονισμού της — διεξαγωγή τοϋ 
διαγωνισμού.

—Μετά τή λήξη δέ τοϋ διαγωνισμοΰ 
καί τήν έξαγωγή τών άποτελεσμάτων 
υπέβαλε στο ’Αρχηγείο, όλα τά σχετικά 
δικαιολογητικά μαζί μέ τούς Πίνακες 
τών άποτελεσμάτων, γιά τις περαιτέρω 
ενέργειες προς έπικύρωση καί δημοσίευση.

—Οί υποψήφιοι έκεϊνοι πού θά είσα- 
χθοΰν στή Σχολή καί δέν θά θελήσουν 
τυχόν νά έκπαιδευθοΰν σ’ αυτήν, σάν 
Δόκιμοι ’Αξιωματικοί, μπορούν ν’ υπο
βάλλουν αίτηση, οποτεδήποτε κατά τή 
διάρκεια τής έ·- παιδεύσεως τους γιά νά 
παραιτηθούν άπό τήν ιδιότητα τοϋ Δοκί
μου καί νά έπανέλθουν στό βαθμό έκεΐνο 
πού έφεραν προ τής εισαγωγής τους στή 
Σχολή.

—Οί Δόκιμοι ’Αξιωματικοί πού έκπαι- 
δεύονται στή Σ.Α.Χ., λαμβάνουν τις άπο- 
δοχές (μισθό) τοϋ βαθμοΰ πού έφεραν 
πριν είσαχθοϋν στή Σχολή.

—Οί 40 πρώτοι έπιτυχόντες στό φετεινό 
διαγωνισμό υποψήφιοι πού θά είσαχθοϋν, 
νατά σειρά έπιτυχίας, θά κληθοΰν μέ 
διαταγή τοϋ ’Αρχηγείου νά παρουσια- 
σθοΰν στή Σ.Α.Χ. γιά 3ετή έκπαίδευση, 
τον επόμενο μήνα Σεπτέμβριο.

ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Στην Αθήνα (Σ.Ο.Χ. ’Αθηνών Μεσο
γείων 96 καί στή Θεσσαλονίκη (Ταν- 
ταλιδου 8) διενεργήθηκαν τόν περασμένο 
μήνα ’Ιούλιο (14, 15 καί 16) οί είσιτή- 
ριες έξετάσεις τής ,Σχολής Ύπαξιωματι- 
κών Χωροφυλακής μέ τήν έποπτεία καί 
τήν ευθύνη τής Σ.Ο.Χ. καί τής Α.Δ.Χ. 
Κεν. Μακεδονίας, άντιστοίχως.

’Από τούς ύποψηφίους πού ύπέβαλαν 
δικαιολογητικα γιά συμμετοχή στό φετει- 
νό διαγωνισμό, κρίθηκαν ικανοί 4.095, 
απο τους οποίους 3.085 προέρχονταν άπό 
άπόφοιτους Λυκείου (Γυμνασίου) ή ισό
τιμης μέ αυτά Σχολής ιδιώτες καί άν- 
δρες Χωροφυλακής καί οί υπόλοιποι 1.010 
άπό τήν κατηγορία τών ΜΗ άποφοίτων 
Λυκείου (Γυμνασίου) άνδρών τοϋ Σώμα
τος. Ανάμεσα στούς ύποψηφίους υπήρ
χαν και 574 οι όποιοι έδήλωσαν ότι επι
θυμούν νά έξετασθοϋν σέ Ξένες Γλώσσες, 
σύμφωνα μέ τά στοιχεία πού άναφέ- 
ρονται στήν 422]2]137ιβ]4-6-1979 δια
ταγή τοϋ ’Αρχηγείου.

Απο τους υποψηφίους πού κρίθηκαν 
κατάλληλοι απο τά Συμβούλια Επιλογής 
τών Ανωτέρων Διοικήσεων Χωροφυλα
κής^ και τής  ̂ Δ. Α. Π. Πρωτ]σης τά 
όποια έλειτούργησαν κανονικά (2—6] 
7]79), παρουσιάσθηκαν άπό τις 13-7- 
1979 στή' Δ. Α. Π. Π. καί τήν Α .Δ .χ. 
Κεν. Μακεδονίας, συνολικά 3.284, οί 
οποίοι έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό.

Τα θέματα τοϋ διαγωνισμού, γιά κάθε 
μάθημα χωριστά, μεταδόθηκαν ταύτό- 
χρονα, στούς διαγωνισθέντες στά δύο (2) 
έξεταστικά Κέντρα.

Ή  Σ. Ο. X. καί ή Α.Δ.Χ. 
Κεν. Μακεδονίας έφρόντισε έγκαιρα προς 
εξευρεΟη τών καταλλήλων χώρων γιά τή 
διεξαγωγή τοϋ διαγωνισμού καί τήν 
εγκατάσταση τών τηλετύπων μηχανημά
των που είχαν καί λατινικά στοιχεία 
γιά τή μετάδοση τών θεμάτων τών Ξένων 
Γλωσσών στούς ύποψηφίους. Οί δύο αύ- 
τεζ ΐπηρεσιες Χωροφυλακής, ύποδέχ- 
θηκαν άπό τήν προηγούμενη ήμέρα τών 
εξετάσεων τούς ύποψηφίους καί έλαβαν 
όλα τά άπαραίτητα μέτρα διοικητικής 
μέριμνας γιά τήν έξυπηρέτηση έκείνων 
πού προέρχονταν άπό τό Σώμα.

Τά θέματα πού δόθηκαν στούς ύπο- 
ψηφιους τοϋ εισιτηρίου διαγωνισμού τοϋ 
II Τμήματος τής Σ.Ο.Χ. 1979 χωριστά, 
κατα μάθημα καί κατηγορία ύποψηφίων, 
είναι τά άκόλουθα:

1. Αποφοίτων Λυκείου ή Γυμνασίου:
ΕΛΛΗΝΙΚΑ: Τό νά ύποτάσσεται κα

νείς είς τούς Νόμους τοϋ Κράτους, δέν 
είναι δουλεία, άλλά έλευθερία.

ΙΣΤΟΡΙΑ: Ερώτηση α’: Τί γνωρί
ζετε γιά τήν Β' ’Αθηναϊκή Συμμαχία.

’Ερώτηση β': Τί γνωρίζετε γιά τή 
Πολιτική τοϋ Μ. Κων]νου άπέναντι στις 
αιρέσεις.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ: ’Ερώτηση α': Τί εί
ναι καί πού βρίσκονται ό Έλβας, ή Ίβη- 
ρικη, τα Βοσγια, τά. Ουράλια καί τό 
"Οσλο.

Ερώτηση β : ’Αναφέρατε τά ονόματα 
τών σπουδαιοτέρων ποταμών τής ’Ηπεί
ρου καί ποϋ έκβάλλουν αύτοί.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Πρόβλημα α': Διοι
κητής Διοικήσεως έχει στή διάθεσή του 
200 Χωροφύλακες, 50 -Ύπαξιωματικούς 
κ?“ ’Αξιωματικούς. Νά βρήτε πόσα 
το πολύ Αστυνομικά Τμήματα μπορεί 
να επανδρώσει ώστε όλα τά ’Αστυνομικά 
Τμήματα νά έχουν τόν ίδιο άριθμό ’Αξιω
ματικών, τόν ίδιο άριθμό Ύπαξιωματι- 
κών και τον ίδιο άριθμό Χωροφυλάκων, 
καθώς  ̂καί τή σύνθεση κάθε Τμήματος 
(αριθμός Αξιωματικών, Ιπαξιωματικών 
καί Χωροφυλάκων).

Πρόβλημα β': Ποδηλάτης καί πεζο
πόρος άναχωροΰν τήν 8ην πρωϊνήν ό μέν 
εκ τής πόλεως Α'., ό δέ έκ τής πόλεως Β', 
και διευθύνονται προς συνάντησή των. 
Ό  ποδηλάτης διανύει 16 χιλιομ. τήν ώρα 
καί ό πεζοπόρος 5 χιλιομ. Πότε καί εις 
ποιαν άπόσταση άπό τής πόλεως Α' 
θα συναντηθούν, αν ή άπόσταση Α—Β 
είναι 105 χιλιόμετρα.

r 2. ΜΗ ’Αποφοίτων Λυκείου ή Γυμνα
σίου :
ΕΛΛΗΝΙΚΑ: Ό  ένθουσιασμός είναι ό 
δημιουργός τών μεγάλων έργων.

ΙΣΤΟΡΙΑ: ’Ερώτηση α': Αίτια τής 
αντίδρασης στό έργο τοϋ Καποδίστρια.

’Ερώτηση β': Τό Σύνταγμα τοϋ 1864.
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ: ’Ερώτηση α’: Σύνορα, 

Πρωτεύουσες καί Λιμάνια τής Γιουγκο- 
σλαυίας.

Ερώτηση β': Νομοί Γεωγραφικού Δια
μερίσματος Θράκης καί Πρωτεύουσες 
αύτών.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Πρόβλημα α’: Τρεις 
κτϊσται κτίζουν μίαν μάνδραν. Ό  πρώτος 
τήν κτίζει σέ 10 μέρες, ό δεύτερος σέ 
12 μέρες καί ό τρίτος σέ 15 μέρες. Ά ν  
έργασθοΰν καί οί τρεις μαζί, σέ πόσες 
μέρες θά κτίσουν τήν μάνδραν; Πόσο θά 
πληρωθεί καθένας καί όλοι μαζί, άν ό 
πρώτος παίρνει 242 δραχ. περισσότερες 
τού δευτέρου ήμερησίως, ό δέ δεύτερος 
παίρνει ήμερομίσθιο 1.120 δραχ. καί ό 
τρίτος τά 4]6 τού πρώτου;

Πρόβλημα β': Πρόκειται νά γίνει έρα
νος σέ μιά τάξη μαθητών γιά ένα φιλαν
θρωπικό σκοπό. ’Άν κάθε μαθητής δώσει 
άπό 20 δραχ. ύπολείπονται άκόμη 80 
δραχ. γιά νά συγκεντρωθεί τό άπαιτού- 
μενο ποσό. Ά ν  όμως κάθε μαθητής δώ
σει άπό 22 δραχμές, τότε περισσεύουν 32 
δραχ. Πόσοι είναι οί μαθητές καί ποιο 
είναι τό χρηματικό ποσό τού έράνου;

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΔΡΩΝ ΣΕ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ

—Τό Σώμα άπό παληότερα έδειξε έμ
πρακτα τό ένδιαφέρον του γιά τόν αθλη
τισμό. Στήν τρέχουσα μάλιστα 30ετία 
(1949- 1979) συνέβαλε πιο έντονα καί 
πιό ^συστηματικά στήν καλλιέργεια τού 
υγιούς άθλητικοΰ πνεύματος άνάμεσα στις 
τάξεις τών άνδρών του, μέ σκοπό τήν 
ανάδειξη καλών άθλητών.
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—Γιά την άποδοτικώτερη υλοποίηση 
της άθλητικής Ιδέας, μάλιστα, ίδρυσε 
τήν Υπηρεσία Φυσικής Αγωγής καί 
’Αθλητισμού (Τ.Φ.Α.Α.) πού λειτουργεί 
άπό τό έτος 1967 στο χώρο της Σ.Ο.Χ. 
’Αθηνών (Μεσογείων 96) στήν οποία καί 
υπάγεται άπό διοικητική άποψη. ’Αξιέ
παινες δέ είναι, χωρίς υπερβολή, οί ευσυ
νείδητες έκεϊνες υπηρεσιακές της ένέρ- 
γειες, πού έγιναν μέχρι σήμερα, γιά τήν 
προσέλκυση, κατάλληλη εκπαίδευση καί 
άνάδειξη νέων αθλητών.

—Στα πλαίσια της, αναμφίβολα, καθ’ 
δλα επαινετής αύτής προσπάθειας, τό 
’Αρχηγείο έξέδωσε τήν 215 ]1 ]21 π.έ. 
διαταγή γιά νά τονώσει τό φίλαθλο πνεύ
μα τών άνδρών του. Μέ αυτό τον τρόπο οί 
άνδρες πού θέλουν καί μπορούν νά ασχο
ληθούν πραγματικά καί άποδοτικά μέ τον 
άθλητισμό καί νά γίνουν μέλη ’Αθλητικών 
Συλλόγων ή Σωματείων μέ ενεργό συμ
μετοχή στούς άγώνες τους, είναι δυνατό 
νά ζητήσουν τούτο ίεραρχικά, μέ σχετική 
αίτηση. Ή  'Υπηρεσία, βέβαια ύποχρεοΰ- 
ται νά διερευνήσει καί νά έκτιμήσει τις 
συνθήκες άπό θετική καί άρνητική πλευ
ρά καί αφού διαπιστώσει δτι ή συμμετο
χή τους έγγυαται τήν άνάπτυξη τού άθλη- 
τικού πνεύματος καί τή δημιουργία ευνοϊ
κού κοινωνικού γιά τό Σώμα κλίματος, 
υποβάλλει τήν αίτησή τους μέ τή γνώμη 
της στο ’Αρχηγείο γιά τήν τελική άπό-

φαση τής αποδοχής ή μή τού αιτήματος 
τους.

—'Όσοι επίσης άνδρες θέλουν νά έντα- 
χθοΰν στήν Υ.Φ.Α.Α. μπορούν νά υποβά
λουν αίτηση ή όποια θά συνοδεύεται μέ 
πρόταση τής ύπηρεσίας τους στήν όποια 
πρέπει νά άναφέρονται οί έπιδόσεις τους 
σέ επίσημες άθλητικές διοργανώσεις. 
Ή  ένταξή τους στήν Υ.Φ.Α.Α. κρίνεται 
άπό τήν ίδια έπειτα άπό άντίστοιχη έγκρι
ση τού ’Αρχηγείου.

—Ειδικά, στή περίοδο αυτή έκπαιδεύ- 
ονται σάν άθλητές στήν Υ.Φ.Α.Α., 18, 
συνολικά, Δόκιμοι Χωροφύλακες πού έπε- 
λέγησαν άπό διάφορες σειρές νεοκατα- 
γέντων στο Σώμα ιδιωτών, στή διάρκεια 
τού 1979.

—Μέ τήν ίδια εξάλλου διαταγή τού ’Αρ
χηγείου, συστήθηκε στούς αρμοδίους υπη
ρεσιακούς παράγοντες νά άντιμετωπίζουν 
μέ κατανόηση τά προβλήματα τών 
οργάνων εκείνων πού ασκούνται σάν - δό
κιμοι άθλητές. Ταυτόχρονα δέ, νά γίνον
ται σ’ αυτούς άπό τούς διοικοϋντες ’Αξιω
ματικούς, οί μικροδιευκολύνσεις έκεϊνες 
πού, κατά τή κρίση τους, είναι ύπηρεσια- 
κά λογικές καί άναγκαΐες γιά τήν κατάλ
ληλη άθλητική τους προπαίδευση, μέ άμε
σο άντικειμενικό σκοπό τή σύντομη έντα
ξή τους στήν Υ.Φ.Α.Α. γιά τήν άνάπτυξη 
τού άθλητισμοΰ τού Σώματος.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΩΝ

—Στο 7μηνο ’Ιανουάριου —’Ιουλίου 
1979 έκπαιδεύθηκαν στή Σ.Ο.Χ. ’Αθηνών 
(Μεσογείων 96) ’Αθήνα, καί τά Παραρ- 
τήματά της τά όποια λειτουργούν στή Ρό
δο καί στο Ρέθυμνο, ώς Δόκιμοι Χωροφύ
λακες, 240 άνδρες καί 455 Γυναίκες, 
δηλαδή, συνολικά, 695, πού ονομάσθη
καν Χωροφύλακες μετά τή λήξη τής έκ- 
παιδεύσεώς τους καί έτοποθετήθηκαν σέ 
διάφορες 'Υπηρεσίες Χωροφυλακής μέ 
διαταγές τού ’Αρχηγείου καί ένίσχυσαν 
τή δύναμη τού προσωπικού τους, συμ
πληρώνοντας ταυτόχρονα ισάριθμες κενές 
οργανικές θέσεις τού βαθμού τους.

—’Από τούς 240 άνδρες πού προέρχον
ταν άπό ιδιώτες προϋπηρετήσαντες στο 
στράτευμα, οί 111 πού κατετάγησαν στο 
Σώμα, στις 18-10-1978, έκπαιδεύθηκαν 
στο Π.Σ.Ο.Χ. Ρόδου καί στή συνέχεια 
έτοποθετήθηκαν στή Δ.Α.Π. Πρωτ]σης. 
Στή Ρόδο έκπαιδεύθηκαν επίσης καί οί 
υπόλοιποι 129 άνδρες πού έτοποθετήθηκαν 
μετά τήν έξοδό τους άπό τή Σχολή (30-5 
1979) μέ τήν 302]7]119β έ. έ. Διαταγή 
τού ’Αρχηγείου, σέ διάφορες 'Υπηρεσίες 
Χωροφυλακής.

ι

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ

ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΥ Έ - 
λισσαΐος (Α.Γ.Μ.Σ.Χ. 59958) τού Α.Τ. 
Νέων ’Επιβατών Θεσσαλονίκης.
Γεννήθηκε τό 1931 στήν Άλέα Άργολίδος. 
Προϋπηρέτησε στο Στρατό (1953-55) σάν 
έφεδρος Άνθυπολοχαγός καί, έπειτα, κα
τατάχθηκε στή Χωροφυλακή (1958), ώς 
Χωροφύλακας. Στή Σχολή Ύπαξιωματι- 
κών έκπαιδεύθηκε τό 1959 - 1960 καί ονο
μάσθηκε Ύπεν]ρχης (1960). Τό 1966 
προήχθη σέ ’Ενωμοτάρχη μέ προαγωγι- 
κές έξετάσεις. Τό Δεκέμβριο τού 1975 
προήχθη στο βαθμό τού Άνθυπασπιστοΰ, 
’Ενυμφεύθηκε τό 1966. Ή ταν άπόφοιτος 
Γυμνασίου. 'Υπηρέτησε σέ διάφορες υπη
ρεσίες Χωροφυλακής καί διακρίθηκε γιά 
τήν προθυμία, τον εξαιρετικό ζήλο, καί 
τήν αφοσίωσή του στο καθήκον, κατά 
τήν έκτέλεση τής ύπηρεσίας του.

Γι’ αυτό τό 1972 έτιμήθηκε μέ τό Με
τάλλιο Εύδοκίμου Υπηρεσίας Α' τάξεως. 
Άπεβίωσε στις 27-6-1979 άπό οξύ έμ
φραγμα μυοκαρδίου. ’Άφησε στή ζωή τή 
γυναίκα του μέ τήν άνήλικη κόρη του.

ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Λεωνίδας (Α.Γ.Μ.Σ.Χ. 61303) τής 
Δ. X. Λαμίας.

Έγεννήθηκε στήν Άνάβρα Καρδίτσας 
τό έτος 1935. 'Υπηρέτησε στήν Αεροπο
ρία (1954-57) σάν μηχανικός ραντάρ 
έδάφους. Τό 1959 κατετάχθηκε στή 
Χωροφυλακή καί έκπαιδεύθηκε στή Σχο
λή 'Υπαξιωματικών (1959—60). Τό 1960 
ονομάσθηκε Ύπεν]ρχης καί τό 1963 προ
ήχθη μέ προαγωγικές έξετάσεις σέ ’Ενω
μοτάρχη. Τό 1974 προήχθη στο βαθμό 
τού Άνθυπασπιστού. Ή ταν άπόφοιτος

Γυμνασίου. ’Ενυμφεύθηκε τό 1965. 'Υπη
ρέτησε μέ εύσυνειδησία τό Σώμα καί δια- 
κρίθηκε γιά τό ζήλο, τήν πειθαρχικότητα, 
τήν έργατικότητα καί τήν άφοσίωσή του 
στο υπηρεσιακό του καθήκον. Γ ι’ αύτό 
έτιμήθηκε μέ τό Μετάλλιο Εύδοκίμου 
'Υπηρεσίας Α’ Τάξεως. Άπεβίωσε στις 
12-6-1979 άπό καρδιακό νόσημα.

ΕΝΩΜΟΤΑΡΧΗΣ ΑΠΟΣΤΟΑΙΔΗΣ 
Χαράλαυποε, τού Σ.Χ. Άλιστράτης Σερ
ρών (Α.Γ.Μ.Σ.Χ. 50476)

Έγεννήθηκε τό 1931 στή Νέα Καρβάλη 
Καβάλας. Κατατάχθηκε στή Χωροφυλακή 
τό 1953. Προήχθη στο βαθμό τού 'Υπε
νωμοτάρχη τό 1975 καί τό 1978 στό βα
θμό τού ’Ενωμοτάρχου. 'Υπηρέτησε σέ 
διάφορες υπηρεσίες καί διακρίθηκε γιά 
τήν άφοσίωσή του στά υπηρεσιακά του 
καθήκοντα καί τήν οίκογένειά του. Είχε 
τιμηθεί μάλιστα καί μέ άπλό υπηρεσιακό 
έπαινο. Ενυμφεύθηκε τό 1972 καί άπέ- 
κτησε 2 παιδιά (1 άγόρι, καί 1 κορίτσι, 
άνήλικα) πού άφησε πίσω στή προστασία 
τής χήρας πιά γυναίκας του, φεύγοντας 
άπό τή ζωή. Άπεβίωσε άπό έμφραγμα 
μυοκαρδίου, στις 14-5-1979.

ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΟΣ Γεώρ
γιος τού A. Τ. Κοζάνης, (Α.Γ.Μ.Σ.Χ. 
80428).

Έγεννήθηκε τό 1957 στή Λαγκάδα 
Ίωαννίνων. Κατατάχθηκε στό Σώμα τό 
1976 καί έκπαιδεύθηκε στό Π.Σ.Ο.Χ. 
Ρόδου. Στό μικρό χρονικό διάστημα πού 
ύπηρέτησε στή Χωροφυλακή, έδειξε προ
θυμία, πειθαρχία καί άφοσίωσή στά κα- 
θήκοντά του σάν οργάνου τής τάξεως. 
Είχε άποκτήσει καί τήν ειδικότητα τού 
τεχνίτη οχημάτων. Άπεβίωσε στις 7-6- 
1979 άπό θανάσιμο τραυματισμό του σέ 
τροχαίο άτύχημα, στό 14ο χιλιόμετρο τής 
Ε.Ο. Κοζάνης — Λαρίσης.

ΔΙΚΑΙΟΑΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΙΚΟΔΟΤΗΣΕΩΣ 
Θ Υ Γ Α Τ Ε Ρ Ω Ν  

ΑΝΔΡΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Επειδή παρατηρήθηκαν άπό τό Μ. 
Τ.Σ., άρκετές καθυστερήσεις άπό τήν 
έλλειπή υποβολή δικαιολογητικών γιά 
τήν άπονομή προικοδοτήσεως σέ κορίτσια 
τών έν ένεργεία άνδρών Χωροφυλακής, γ ι’ 
αύτό κοινοποιήθηκε σχετικό έγγραφο τού 
Τμήματος Απονομής Μερισμάτων τού 
Μ.Τ.Σ., πρός ένημέρωση όλων τών Μετό
χων, γιά τό δικαιούμενο ποσό τής προι- 
κοδοτήσεως καί τά άπαιτούμενα δικαιο- 
λογητικά πρός λήψη τού ποσού τής προί
κας.

Τά δικαιολογητικά πού άπαιτοΰνται 
γιά τήν άπονομή τής προίκας είναι: 1) 
Αίτηση χαρτοσημασμένη (10 Δημοσίου, 
3 Μ.Τ.Σ. καί 3 Χωρ]κής) τής ίδιας τής 
κόρης πού έτέλεσε τό Γάμο της. 2) Α ντί
γραφο Ληξιαρχικής Πράξεως τού Γάμου 
της. 3) ’Αντίγραφο φύλλου Μητρώου τού 
πατέρα της πού έκδίδεται άπό τή Διεύ
θυνση Στρατολογίας τού Αρχηγείου μέ 
χαρτόσημο (10 Δημοσίου, 3 Μ.Τ.Σ. καί 
3 Χωρ]κής). 4) Βεβαίωση άποδοχών στήν 
όποια ν’ άναφέρεται ότι έχουν γίνει κρατή
σεις καί γιά τήν προικοδότηση τής κόρης 
τού Μετόχου μέχρι καί τον μήνα τής 
τελέσεως τού Γάμου της. 5) Βεβαίωση 
τής Δ]νσεως Οικονομικού τού Α ρχη
γείου γιά τό δικαιούμενο ποσοστό τής 
εύδόκιμης παραμονής τού Μετόχου (Π. 
Ε. Π. j στον κατεχόμενο βαθμό του καί 6) 
Βεβαίωση τής Λ]νσεως Στρατολογίας 
τού Αρχηγείου γιά όσους τυχόν Μετόχους 
έχουν ύπηρετήσει στή Ζώνη τών Πρόσ- 
σω (χαρτόσημο 10 Δημοσίου, 3 Μ.Τ. Σ. 
καί 3 Χωρ]κής.
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ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
τοϋ 'Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως κ. 
Κων[νος Σαψάλη εγκαινιάστηκε πρό
σφατα στο Καρπενήσι το Διοικητήριο 
Χωροφυλακής τής πόλεως. 'Η  τελετή 
των έγκαινίων τοΰ κτιρίου πού στεγάζει 
ήδη τίς 'Υπηρεσίες τοϋ Επιτελείου τής 
Δ.Χ. Ευρυτανίας καί τοϋ Α.Τ. Καρπε
νησιού, άρχισε μέ αγιασμό πού έψάλει 
χοροστατοΰντος τοϋ Σεβασμιωτάτου Μη
τροπολίτου Καρπενησιού κ. Νικολάου. 
Μετά τόν αγιασμό μίλησε ό Διοικητής τής 
Διοικήσεως Χωροφυλακής Ευρυτανίας

τας τήν ομιλία του ό Άντ[ρχης κ. Δαγα- 
λάκης έδωσε τήν διαβεβαίωση δτι : ((. . ,οί 
’Αξιωματικοί καί Ό πλϊται τής Χωρο
φυλακής Καρπενησιού, άλλά καί ολοκλή
ρου τής Διοικήσεως Χωροφυλακής Ευρυ
τανίας, οί όποιοι μοχθοΰν νυχθημερόν 
διά νά φέρουν εις πέρας τό δύσκολον 
έργον των, αισθάνονται έξαιρετικήν χαράν 
διά τό άπόκτημα τοΰτο, τό όποιον θά 
εξασφαλίζει εις αύτούς συνθήκας άνέτ'ου 
καί εύχαρίστου διαμονής καί έργασίας. 
Παραλλήλως αισθάνονται ούτοι ηύξη- 
μένην ηθικήν ύποχρέωσιν, διά τήν άπό- 
δοσιν καλλιτέρου έργου, άνταποκρινο- 
μένου εις τάς διαμορφουμένας νέας συν
θήκας έργασίας των, άλλά καί εις τάς 
άπαιτήσεις τής σημερινής κοινωνίας. . .».

ΤΙΜΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΝΥΜΦΑΙΟ τής 
Φλώρινας μέ έορταστικές εκδηλώσεις ή 
32η επέτειος τής ιστορικής μάχης τής 
ομώνυμης κωμοπόλεως.

Στήν άρχή τελέστηκε έπιμνημόσυνη 
δέηση καί στη συνέχεια μίλησε ό Διδά
σκαλος κ. ’Αθανάσιος Λιάσσος πού άνα- 
φέρθηκε στο ιστορικό τής ήρωϊκής άντι- 
στάσεως των άντρων τής Χωροφυλακής 
καί τοΰ Στρατοΰ, οί όποιοι μέ άφθαστη 
γενναιότητα άπέκρουσαν σφοδρότατη επί
θεση των άναρχοκομμουνιστών, θυσια- 
σθέντες στόν ύπέρτατο βωμό τής έλευ- 
θερίας τοΰ τόπου μας. Μετά τήν ομιλία 
έγινε προσκλητήριο των πεσόντων καί 
κατάθεση στεφάνων στο μνημείο τους, 
ένώ ή χορωδία τοΰ «ΑΜΥΝΤΑ» ύπό τήν 
Διεύθυνση τοϋ Καθηγητοΰ κ. Δ. Μούσιου 
έψαλε τό «Αιώνια ή μνήμη». Τιμές απέ
δωσε ή Μουσική τοΰ Α'. Σώματος Στρα
τού καί Διμοιρία άπό άντρες τής Δ.Χ. 
Φλωρίνης. ’Επακολούθησε γεΰμα πού 
παρέθεσε πρό τιμήν των έπισήμων ή 
Κοινότητα Νυμφαίου, κατά τό όποιο μί
λησαν, ό Πρόεδρός της κ. Μπουτάρης, 
ό ’Ιατρός κ. Ν. Φίστας, Πρόεδρος ιών 
άπανταχοΰ Νυμφαιωτών καί ό Νομάρχης 
Φλωρίνης κ. Άσπασίδης.

Παρέστησαν ,6 Νομάρχης Φλωρίνης κ. 
Άσπασίδης , ό Β'. Επιθεωρητής Χωρο
φυλακής 'Υποστράτηγος κ. Σακελλάρης, 
ό Διοικητής τής 9ης Μεραρχίας 'Υπο
στράτηγος κ. Παπαρέλης, ό Δήμαρχος 
’Αμυνταίου κ. Φιλίππου, δ προσωρινός 
Διοικητής τής Δ.Χ. Φλωρίνης Ταγ[ρχης 
κ. Δαλαμπίρας, έκπρόσωποι ’Αρχών τοϋ 
Νομοΰ, Έφεδροπολεμιστικών ’Οργανώ
σεων καί Συλλόγων, άντιπροσωπεΐες άν- 
δρών τοΰ Σώματος καί τοϋ Στρατοΰ, μα
θητές, έπιζήσαντες μαχητές, συγγενείς 
των θυμάτων καί πλήθος κόσμου άπ’ τό 
Νυμφαίο, τή Φλώρινα καί τίς γύρω περι
οχές.

Άντ[ρχης κ. Άνδρέας Δαγαλάκης, ό 
όποιος στήν άρχή τόνισε δτι τό Διοικητή
ριο είναι καρπός συνεχών καί επιμόχθων 
προσπαθειών τών παραγόντων τοΰ Νο
μοΰ καί τοΰ πολιτικοΰ κόσμου τής πόλεως. 
’Ακολούθως έξέφρασε τίς εύχαριστίες τοΰ 
ίδιου καί τών άνδρών τών 'Υπηρεσιών τής 
Διοικήσεως προς τόν Νομάρχη Εύρυ- 
τανίας κ. Κιουπκιόλη, τούς προκατόχους 
του καί τούς άρμόδιους τεχνικούς υπαλ
λήλους τής Νομαρχίας γιά τό θερμό 
καί άμέριστο ένδιαφέρον πού έδειξαν προ- 
κειμένου νά όλοκληρωθοΰν μέσα σέ σύν
τομο χρονικό διάστημα οί έργασίες άνε- 
γέρσεως τοϋ κτιρίου. ’Επίσης, έξέφρασε 
τίς εύχαριστίες του προς τόν 'Υπουργό 
Δημοσίας Τάξεως κ. Μπάλκο, τόν Γενικό 
Γραμματέα κ. Σαψάλη καί τόν ’Αρχηγό 
τοϋ Σώματος ’Αντιστράτηγο κ. Άργιάννη, 
οί όποιοι υποβοήθησαν τίς προσπάθειες 
τής Νομαρχίας Εύρυτανίας γιά τή διά
θεση πιστώσεων άπό τό Υπουργείο Δη
μοσίων Έργων καί έπί πλέον διέθεσαν 
ίκανές πιστώσεις γιά τόν κατάλληλο 
εξοπλισμό τοΰ Διοικητηρίου. Συνεχίζον

Στή συνέχεια ό κ. Γενικός έκοψε τήν 
ταινία τής εισόδου τοΰ κτιρίου κάτω άπό 
τά ζωηρά χειροκροτήματα καί τίς έπευ- 
φημίες τών πάρισταμένων.

Στά εγκαίνια παρέστησαν άκόμη, ό 
Νομάρχης Εύρυτανίας κ. Κων[νος Κιουπ- 
κιόλης, ό ’Ανώτερος Διοικητής Χωρο
φυλακής Στερεας Ελλάδος Ταξίαρχος κ. 
Ράλλης, εκπρόσωποι Πολιτικών, Στρα
τιωτικών, Δικαστικών, Δημοτικών καί 
Κοινοτικών ’Αρχών τοΰ Νομοΰ, άντι- 
προσωπεϊες άνδρών καί γυναικών τοΰ 
Σώματος καί πλήθος κόσμου.

Μετά τό τέλος τών έγκαινίων, σέ 
αίθουσα τοΰ Ξενοδοχείου «ΛΕΥΚΟΝ 
ΟΡΟΣ» τής πόλεως, δόθηκε δεξίωση.

Τό έγκαινιασθέν κτίριο είναι πενταό- 
ροφο, χτίστηκε σέ οικόπεδο πού παρα- 
χωρήθηκε άπό τόν Δήμο Καρπενησιού 
μέ σύγχρονους δομικούς κανόνες καί δια
θέτει, έκτός άπό τούς άνετους γιά έργα- 
σία καί διανομή χώρους, Λέσχη γιά 
ψυχαγωγία καί συνεστιάσεις τών άνδρών, 
έπαρκεις χώρους άποθηκεύσεως ύλικοΰ 
καί χώρους σταθμεύσεως οχημάτων.

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ έγι
ναν καί στο χωριό «Μικρολίμνη» τής 
Φλώρινας, δπου επίσης τιμήθηκε ή 32η 
επέτειος τής μάχης κατά τήν οποία 19 
άνδρες τής Χωροφυλακής προέταξαν σθε
ναρή άντίσταση καί άπέκρουσαν μέ ηρω
ισμό 25πλάσια δύναμη συμμορίας άναρ- 
χοκομμουνιστών πού έπιτέθηκαν γιά νά 
καταλάβουν τό χωριό.

Παραβρέθηκαν οί επίσημοι τοΰ τόπου, 
έκπρόσωποι ’Οργανώσεων καί Σωμα
τείων, οί έπιζήσαντες τής μάχης άνδρες 
τής Χωρ]κής, άντιπροσωπεία άνδρών τοΰ 
Σώματος, συγγενείς τών θυμάτων καί 
πλήθος κόσμου.

Ή  έπιμνημόσυνη δέηση έψάλει στόν 
τόπο πού άγωνίστηκαν οί ένδοξοι συνά

δελφοι άποδεικνύοντες τό μεγαλείο τής 
ψυχής τους στις κρίσιμες γιά τό Έθνος 
μας έκεΐνες στιγμές. Στή συνέχεια έγινε 
προσκλητήριο τών νεκρών καί κατατέ
θηκαν στεφάνια στο μνημείο τών πε
σόντων, ένώ τιμές, άπέδωσαν Διμοιρία 
άνδρών τής Δ.Χ. Φλωρίνης καί ή Μου
σική τής 15ης Μεραρχίας.
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΕ ΚΑΤΑΜΕΣΤΗ άπό, κόσμο αί-

πουλος, ό Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. 
Χρ. Χατζής, ό Ταμίας κ. Β. Τελετενιάδης, 
καί άλλα μέλη του Συνδέσμου, άνδρες τοϋ 
Σώματος, τά μέλη της Σχολικής έφο- 
ρίας καί οί γονείς των μαθητών.

λίας πού πιστεύεται ότι θα παίζουν άπο- 
φασιστικό ρόλο στην άσκηση των καθη
κόντων τους για τήν έπιτυχία τής (απο
στολής τους καί τδ καλό τοΰ κοινωνικού 
συνόλου.

θουσα τήν Εταιρείας Μακεδονικών Σπου
δών τής συμπρωτεύουσας, πραγματο
ποιήθηκε πρόσφατα διάλεξη μέ θέμα 
«Ένδοξες πτυχές τής ήρωϊκής Ελληνι
κής Χωροφυλακής».

'Ομιλητής ήταν ό Λογοτέχνης > κ. 
Δημήτρης Αύγερινόπουλος, ό οποίος ανα
φέρθηκε στην ιστορία τού Σώματος τής 
Χωροφυλακής άπό τής ίδρύσεως του 
μέχρι σήμερα καί άνέλυσε τις ένδοξες και 
μαρτυρικές πτυχές του, τονίζοντας^ τό 
ρόλο του στις Ήπειρο—Θεσσαλικες επα
ναστάσεις τοΰ 1854 καί 1878, στους πο
λέμους τοΰ 1912—1913, στην Κρητική 
’Επανάσταση 1866 — 1869, στον Μα
κεδονικό ’Αγώνα, στον πόλεμο τού «40», 
στή Μάχη τής Κρήτης, στα χρόνια τής 
κατοχής κ.λπ. Στή συνέχεια έξήρε  ̂τήν 
γενναιότητα, τήν αύτοθυσία και τόν απα
ράμιλλο ήρωϊσμό τών άνδρών της που 
όπως τόνισε χαρακτηριστικά—αγγίζουν 
τά όρια τοΰ όλοκαυτώματος. Καταλή- 
γοντας ό κ. Αύγερινόπουλος άπότισε φο- 
ρο τιμής στήν Πολεμική Σημαία τού 
Σώματος καί τούς ήρωες νεκρούς της και 
χαιρέτισε τούς τραυματίες της.

Τόν ομιλητή προλόγησε ίιαί παρου
σίασε στό κοινό ό Φιλόλογος και Ιστο
ρικός κ. Ναπολέων Δοκανάρης, Ταγμα
τάρχης τοΰ Τμήματος Δημοσίων Σχέ
σεων τοΰ ’Αρχηγείου Χωροφυλακής και 
απήγγειλε ποιήματα ή ποιήτρια κ. Δέ
σποινα Άσημακοπούλου.

Τή διάλεξη παρακολούθησαν, έκπρό- 
σωπος τοΰ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου 
Θεσσαλονίκης, ό Νομάρχης Θεσσαλο
νίκης κ. ’Αλέξανδρος Τσάκωνας, ό Β , 
’Επιθεωρητής Χωροφυλακής Υποστρά
τηγος κ. Χρήστος Σακελλάρης, ό Διευ
θυντής τής Διευθύνσεως ’Αστυνομίας 
Θεσσαλονίκης Ταξίαρχος κ. Φιλοποίμην 
Τερζής, ό ’Ανώτερος Διοικητής Χωρο
φυλακής Κεντρικής Μακεδονίας Ταξίαρ
χος κ. Βασίλειος Βασιλόπουλος, έκπρό- 
σωποι τών ’Αρχών τής Θεσσαλονίκης, 
μέλη τών 'Ομίλων Φίλων Χωροφυλακής 
τής πόλεως, έκπρόσώποι τών Γραμ
μάτων, άντιπροσωπεία άνδρών καί γυ
ναικών τοΰ Σώματος καί πλήθος κόσμου.

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΧΩΡΟΦΥ- 
ΛΑΚΗΣ Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης διορ- 
γάνωσε τελευταία μιά θαυμάσια παιδική 
έκδήλωση, ή όποια έγινε στό 3ο Δημο
τικό Σχολείο τοΰ ομώνυμο προαστίου 
τής συμπρωτεύουσας, κατά τήν οποία 
έκτος τών άλλων άπενεμήθησαν καί διά
φορα έποπτικά μέσα διδασκαλίας στούς 
μικρούς μαθητές.

Ή  έκδήλωση πραγματοποιήθηκε στά 
πλαίσια τοΰ έορτασμοΰ τοΰ έτους τοΰ 
παιδιοΰ, ταυτόχρονα, μέ τήν τελετή λή- 
ξεως τών μαθημάτων τοΰ Σχολικού έτους 
1978—1979.
Παρέστησαν, ό Διευθυντής τής Διευθύν- 
σεως ’Αστυνομίας Θεσσαλονίκης Ταξί
αρχος κ. Φιλοποίμην Τερζής, ό Διευθυν
τής τής Α' ’Αστυνομικής Ύποδιευθύν- 
σεως Άντ[ρχης κ. Ευάγγελος Άλεξό-

Π Υ Ρ Γ Ο Σ

ΟΠΩΣ ΑΡΚΕΤΕΣ ΦΟΡΕΣ στό πα
ρελθόν, έτσι καί τώρα, οί άνδρες πού ύπη- 
ρετοΰν στις Υπηρεσίες τής Διοικήσεως 
Χωροφυλακής ’Ηλείας μάς έκαναν νά 
νοιώσουμε ιδιαίτερη συγκίνηση καί υπερη
φάνεια γιά τά αισθήματα συναδελφικής 
άλληλεγγύης καί συμπαραστάσεως πού 
τούς διακρίνουν.

"Ολοι, πρόσφατα, έκαναν μεταξύ τους 
προαιρετικό έρανο καί συγκέντρωσαν ένα 
ίκανώτατο χρηματικό ποσό πού τό πρό- 
σφεραν στον συνάδελφό τους Χωρ[κα κ. 
Ξεν. Γκρομούσια, γιά νά τόν ένισχύσουν 
οικονομικά λόγω βαρείας άσθενείας τοΰ 
γιοΰ του.

Τούς άξίζει κάθε έπαινος.

Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Ο

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ τοΰ 
Διοικητοΰ τοΰ Παρ[τος Σχολής 'Οπλιτών 

/'Χωροφυλακής Κρήτης Συνταγματάρχου 
κ. Νικολάου Γαρνέλη, ό Μακαριώτατος 
’Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Τιμόθεος με- 
τέβη καί μίλησε προς τις γυναίκες Δό
κιμες Χωροφύλακες, λίγες μέρες πριν 
άποφοιτήσουν άπό τή Σχολή, μέ θέμα: 
«Ήθικαί άξίαι—Τά σύγχρονα προβλή
ματα τής άνθρωπότητος καί ιδία τής

Τήν ομιλία παρακολούθησαν άκόμη, 
6 Διοικητής τοΰ Παραρτήματος, καθώς καί 
οί ’Αξιωματικοί καί 'Τπαξιωματικοί έκ- 
παιδευτές τών Δοκίμων.

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ τής λήξεως τής 
έκπαιδεύσεως τών Γυναικών Χωροφυλά
κων τοΰ Π.Σ.Ο.Χ. Κρήτης καί λίγο πριν 
άπό τήν τελετή τής άποφοιτήσεώς τους, 
στήν άνατολική πλευρά τοΰ προαυλίου τής 
Σχολής θεμελιώθηκε ό 'Ιερός Ναός τής 
Προστάτιδος τοΰ Σώματος τής Χωροφυ
λακής Μεγαλομάρτυρος 'Αγίας Ειρήνης.

Μετά τόν άγιασμό πού έγινε τελετουρ- 
γοΰντος τοΰ Σεβασμιωτάτου Μητροπο
λίτου Ρεθύμνης καί Μυλοποτάμου κ. Τί
του καί συμπαραστατουμένου άπό τόν 
Προϊστάμενο τής Θρησκευτικής 'Υπηρε
σίας τής Χωροφυλακής, Πανοσιολογιώ- 
τατο ’Αρχιμανδρίτη π. Ευσέβιο Πιστολή, 
τόν 'Ηγούμενο τής Ίεράς Μονής Άρκα- 
δίου π. ’Άνθιμο Καλπάκη καί κληρικούς 
τής Κρήτης, ό Σεβασμιώτατος Μητρο
πολίτης τοποθέτησε τήν θεμέλια πλάκα 
καί σέ σύντομη ομιλία του τόνισε μεταξύ 
άλλων καί τά έξής: «... Φυτεύομεν, σή
μερον, τό άνθος τοΰτο. Τό ώραιότερο 
άνθος τής γής είναι ή ειρήνη. 'Η  ειρήνη 
βραβεύει τά έργα τών άνθρώπων, ή ειρήνη 
προστατεύει, φρουρεί καί κατευθύνει, ή 
ειρήνη καθοδηγεί καί ένώνει, ή ειρήνη συν
δέει, άγαπά καί άποτελεϊ τόν συνδετικό 
κρίκο τοΰ άνθρώπινου γένους. Γι’ αύτό

νεολαίας καί ή άποστολή τής 'Ελληνίδος 
Χωροφύλακας είς τήν σύγχρονον κοινω
νίαν».

Μεστή σέ περιεχόμενο ή ομιλία τοΰ 
Μακαριωτάτου, πού έγινε στά πλαίσια 
τοΰ εκπαιδευτικού προγράμματος τής 
Σχολής, έδωσε στό άκροατήριο τήν εύκαι- 
ρία νά έλθει πιό κοντά στά αισθήματα καί 
τις άνησυχίες πού άναφέρονται σέ θεμελιώ
δεις πλευρές τής ζωής τοΰ σύγχρονου 
κόσμου καί ειδικότερα στόν τρόπο μέ τόν 
όποιο διαπλάσσονται οί νέοι σήμερα, 
κάτω άπό άντιπνευματικές καί υλιστικές 
θεωρίες.

Οί- έκπαιδευόμενες αποκόμισαν τερά
στια οφέλη άπό τό περιεχόμενο τής όμι-

άπό τής θέσεως αυτής έκφράζω τή χαρά 
μου, τή συγκίνησή μου καί κάτι περισσό
τερο. Τό δέος, γιατί τήν ώρα καί τή στι
γμή αυτή έρχεται άνάγλυφη στή μνήμη 
μου ή Κωνσταντινούπολη, πού όπως έν- 1 
Θυμεϊσθε καί γνωρίζετε, τρεις Ναούς έθε- 
μελίωσεν ή εύλάβεια τής έποχής εκείνης.
Τόν Ναόν τής τοΰ Θεοΰ Σοφίας, τόν Ναόν 
τής τοΰ Θεοΰ Ειρήνης καί τόν Ναόν τής 
τοΰ Θεοΰ Δυνάμεως. Δύναμις, Σοφία καί 
Ειρήνη είναι τά τρία γνωρίσματα πού 
συμπληρώνουν καί πλαισιώνουν αύτό τοΰ
το πού λέγεται άνθρωπος. Γ ι’ αύτό άκρι- 
βώς αισθάνομαι δέος, ότι καί έμεϊς πού 
εϊμεθα επίγονοι τών καλών έκείνων προ
γόνων, δέν λησμονούμε τό έργο μας καί
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δέν άφήνομε τό σπόρο της ψυχής μας νά 
μείνει άγονος...»

Στή συνέχεια μίλησε ό Διοικητής τοϋ 
Π.Σ.Ο.Χ. Κρήτης Συντ]ρχης κ. Νικόλαος 
Γαρνέλης πού τόνισε ότι ή Σχολή Χωρο
φυλακής Κρήτης άποφάσισε τήν ανέγερ
ση τοΰ 'Ιερού Ναού πρός τιμή τήςΠροστά- 
τιδος τοϋ Σώματος 'Αγίας Ειρήνης, για νά 
τιμήσει τήν μνήμη των ήρωϊκώς πεσόν- 
των κατά τήν ιστορική Μάχη της Κρήτης 
69 άνδρών της καί γιά τόν εκκλησιασμό 
των έκάστοτε Δοκίμων πού θά έκπαιδεύ- 
ονται έκεϊ. ’Ακολούθως άναφέρθηκε στις 
ενέργειες πού έγιναν γιά τήν επιτυχία τοϋ 
θεάρεστου αΰτοΰ έργου, τονίζοντας ότι 
άπό τόν έρανο, πού διενεργήθηκε, συγκεν
τρώθηκε μέχρι τώρα ποσό 1.239.000 
δραχμών. Τελειώνοντας, ευχαρίστησε ό
λους όσοι συνέβαλαν στις προσπάθειες 
γιά τήν θεμελίωση τοΰ 'Ιεροΰ Ναοΰ καί 
Ιδιαιτέρως τόν Σεβασμιώτατο Μητροπο
λίτη κ. Τίτο ό όποιος είχε τήν έμπνευση 
τής άνεγέρσεώς του καί βοήθησε σημαν
τικά σ’ ό,τι χρειάστηκε. ’Ακόμη ευχαρί
στησε τό ’Αρχηγείο Χωροφυλακής γιά 
τήν ήθική καί σημαντική οικονομική του 
βοήθεια, τόν Αιδεσιμώτατο ’Εφημέριο 
τοϋ 'Ιεροΰ Ναοΰ 4 Μαρτύρων π. Σταυρια- 
νάκη, τόν 'Υποδιοικητή τής Σχολής 
Ταγματάρχη κ. Χρήστο Βαρδάκη, τά μέλη 
τής έρανικής έπιτροπής κ. κ. Μανοΰσο 
Μαυρουδή, Μιχαήλ Γιατάκη καί Κων]νο 
Δασκαλάκη, οί όποιοι έργάστηκαν δρα
στήρια γιά νά συγκεντρωθεί τό χρηματικό 
ποσό, τόν Πολιτικό Μηχανικό κ. ’Εμμα
νουήλ Άνυφαντάκη ό όποιος συνέταξε 
άφιλοκερδώς τό τοπογραφικό διάγραμμα 
καί τά σχέδια άνεγέρσεώς τοΰ Ναοΰ, τις 
'Υπηρεσίες Χωροφυλακής καί όλους τού 
συνδρομητές.

Παρευρέθηκαν οί ’Αρχές τοϋ Νομοΰ, 
έκπρόσωποι διαφόρων Σωματείων καί 
Συλλόγων, ’Αξιωματικοί τοΰ Στρατοΰ, 
άνδρες τοΰ Σώματος, οί ’Αξιωματικοί καί 
'Υπαξιωματικοί έκπαιδευτές τής Σχολής 
μετά των έκπαιδευθέντων γυναικών Χω
ροφυλάκων, καθώς καί πλήθος πιστών.

Λ Ε Υ Κ Α Δ Α

ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ έκπροσώ- 
πων τών ’Αρχών τής πόλεως τής Λευ- 
κάδος καί εκατοντάδων προσκυνητών 
άπ’ όλα τά διαμερίσματα τής 'Ελλάδος, 
τό Λευκαδίτικο κοινό γιόρτασε κι έφέτος 
μέ εύλάβεια τή θρησκευτική πανήγυρη 
τής 'Ιερας Μονής Φανερωμένης τής πό
λεως.

Σέ ολόκληρη τή διάρκεια τών έορτα- 
στικών έκδηλώσεων οί άνδρες καί γυ
ναίκες τής Χωροφυλακής πού ύπηρετοΰν 
στο νησί, έλαβαν όλα τά ένδεικνυόμενα 
μέτρα τάξεως, τροχαίας καί άσφαλείας 
καί διευκόλυναν έτσι τούς προσκυνητές 
στήν έκπλήρωση τών θρησκευτικών τους 
καθηκόντων. Γιά τήν άψογη καί ύποδει 
γματική αύτή τήρηση τής τάξεως άπό- 
σπασαν τά εύμενέστερα σχόλια όλων.

Συγκεκριμένα, ό Σεβασμιώτατος Μη
τροπολίτης Λευκάδος καί ’Ιθάκης κ. Νι
κηφόρος έστειλε εύχαριστήρια έπιστολή 
στόν Διοικητή τοϋ ’Αστυνομικού Τμήμα
τος Λευκάδος κ. Πέτσινη ή όποια έχει

ως εξής: «Έπιθυμοΰμεν διά τοΰ παρόν
τος νά έκφράσωμεν πρός 'Υμάς προσω- 
πικώς καί δι’ 'Υμών πρός τούς κυρίους 
’Αξιωματικούς καί άπαντα τά ’Όργανα 
τοΰ Α.Τ. Λευκάδος τάς θερμοτάτας ήμών 
ευχαριστίας καί τά συγχαρητήρια τής 
’Εκκλησίας διά τούς κόπους καί τάς προ
σπάθειας τάς οποίας καταβάλατε διά τήν 
άψογον τήρησιν τής τάξεως, τήν άνετον 
διακίνησιν τών οχημάτων καί τήν έξυπη- 
ρέτησιν τών χιλιάδων προσκυνητών κατά 
τήν ή μέραν τής πανηγύρεως τής Ίερας 
Μονής Φανερωμένης Λευκάδος. ’Επί τού- 
τοις έπικαλούμενοι έ^ί πάντας Υμάς τήν 
Χάριν καί τήν εύλογίαν τοΰ Παναγάθου 
Θεοΰ διά τών πρεσβειών τής 'Υπεραγίας 
Θεοτόκου, διατελοΰμεν μετά πολλών εύχα 
ριστιών καί εύχών διαπύρων έν Κυρίω».

Α Ρ Τ Α

ΜΙΑ ΩΡΑΙΩΤΑΤΗ κοινωνική έκδή- 
λωση πραγματοποιήθηκε τελευταία στό 
Τετράκωμο ’Άρτης.

Αισθανόμενος χρέος τιμής καί εύγνω- 
μοσύνης πρός τό Σώμα τής Χωροφυλακής 
ό άγρότης κ. Γεώργιος Γιάννος, πού 
κατοικεί στόν άκραϊο συνοικισμό «Τε- 
λήσιο» τοΰ Τε-ρακώμου, ζήτησε άπό τή 
Χωροφυλακή νά γίνει έκείνη άνάδοχος 
τοΰ άβάπτιστου γιοΰ του. Αύτό, γιατί 
κατά τή γέννησή του, τόν χειμώνα, οί

νου σώθηκε φέρνοντας στόν κόσμο ένα 
ύγιέστατο άγόρι.

Έ τσ ι ή Ελληνική Χωροφυλακή, ό 
συμπαραστάτης τοΰ κάθε πολίτη στις 
δύσκολες στιγμές του, άκόμη καί στήν 
πιό άπόμακρη γωνιά τής 'Ελληνικής γής, 
έγινε γιά μιά άκόμη φορά άνάδοχος. Τό 
παιδί τό βάπτισε ό Διοικητής τοΰ Α.Τ. 
Δροσοπηγής ’Άρτης 'Υπομοίραρχος κ. 
Φίλιππος Σκαλτσάς, σάν έκπρόσωπος τοΰ 
Σώματος τής Χωροφυλακής καί τοΰ έδω
σε τό όνομα Φίλιππος.

Τό Μυστήριο τελέστηκε στόν 'Ιερό 
Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου τοΰ Τετρα- 
κώμου. Μετά τό τέλος τοΰ Μυστηρίου ό 
Πρόεδρος τής Κοινότητος τοΰ χωριοΰ κ. 
Ήλίας Πλιάτσικας μέ σύντομη ομιλία 
του έξήρε τό έργο τής Χωροφυλακής στήν 
ύπαιθρο 6χι μόνο ύπό τήν ιδιότητα τοΰ 
φρουροΰ τής τάξεως καί άσφαλείας, άλλά 
καί τοΰ κοινωνικοΰ λειτουργοΰ καί συ
μπαραστάτου τοΰ χωρικοΰ σέ κάθε δύ
σκολη στιγμή όπως τό συγκεκριμένο 
πιό πάνω περιστατικό.

Παρέστησαν, ό Διοικητής τής Δ.Χ. 
Ά ρτης Άντισυνταγματάρχης κ. Άνόρέας 
Γιαννόπουλος, ό Πρόεδρος Πρωτοδικών 
"Αρτης κ. Παναγιώτης Φιλιπόππουλος, ό 
Εισαγγελέας Πρωτοδικών "Αρτης κ. Νι
κόλαος Βένερης, ό Διοικητής τής Πυρο
σβεστικής 'Υπηρεσίας τής Άρτης Πυ-

δυσμενέστατες καιρικές συνθήκες, πού 
έπικρατοΰσαν στό Χωριό, κατέστησαν 
άδύνατη τή μετακίνηση τής αίμορραγού- 
σης έπιτόκου συζύγου του γιά τή μετα
φορά της σέ Μαιευτήριο, όπως καί τή 
μετάβαση γιατροΰ στό συνοικισμό. 'Όμως 
παρ’ δλες.τίς δυσκολίες, μόλις πληροφο- 
ρήθηκε τό γεγονός ό Διοικητής τοΰ Α 
στυνομικού Τμήματος Δροσοπηγής Ά ρ 
της, μέ υπεράνθρωπες προσπάθειες κα- 
τώρθωσε καί μετέφερε τή Μαία τοΰ 
’Ιατρείου Δροσοπηγής στό Τελήσιο,δπου 
μέ έπιτυχημένη έπέμβασή της ή κ.Γιάν-

ραγός κ. Τζανέτος, ό Πρόεδρος καί τά 
μέλη τοΰ Κοινοτικού Συμβουλίου Τετρα- 
κώμου, Πρόεδροι καί έκπρόσωποι Κοινο
τικών ’Αρχών τών γύρω περιοχών, άντι- 
προσωπεία άνδρών καί γυναικών τοΰ 
Σώματος καί πλήθος κόσμου.

Ή  έκδήλωση έκλεισε μέ γεΰμα, πού 
παρατέθηκε πρός τιμή τών προσκεκλη
μένων καί είχε εύμενέστατη άπήχηση 
στό κοινό τής Ά ρτης, πού μέ τή σειρά 
του έξέφρασε τά κολακευτικώτερα σχό
λια γιά τό κοινωνικό έργο τών άνδρών 
τής Χωροφυλακής.

603



ε ιδ ή σ ε ις ·  σ χ ό λ ια  ·  ε π ικ α ιρ ο τη τε ς
*ΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ

ΕΥΛΑΒΙΚΑ στράφηκε για μια άκόμη 
φορά ή σκέψη δλων μας στους ήρωες τής 
Χαλανδρίτσας. Στους 68 άνδρες τής 
Χωροφυλακής πού στις 5 ’Ιουλίου τοϋ 
1948, κλήθηκαν να άντιμετωπίσουν άναν
δρη επίθεση συμμορίας 1.200 άναρχοκομ- 
μουνιστών κλεισμένοι μέσα στό κτίριο 
τοϋ ’Αστυνομικού Τμήματος Χαλαν
δρίτσας. Σ ’ αυτούς πού μόνοι κι’ άβοή- 
θητοι, χωρίς πολεμοφόδια καί έλπίδες 
για ζωή, οπλισμένοι μόνο μέ την καθά
ρια συνείδηση τοϋ γνήσιου "Ελληνα, πολέ
μησαν για τήν ελευθερία τής Πατρίδος 
μας καί τη διατήρηση των λαμπρών ιδα
νικών τής Ελληνικής φυλής. Πολέμησαν 
καί οί 45 άπ’ αύτούς έπεσαν, γιά νά γρα
φτεί ή αυτοθυσία τους μέ γράμματα ολό
χρυσα στό άφθαρτο βιβλίο τής αιώνιας 
δόξας.

Σ ’ αύτό τό βιβλίο καρφώθηκαν τα 
βλέμματα δλων τον περασμένο μήνα δταν, 
στή Χαλανδρίτσα, τιμήθηκε ή έπέτειος 
τής θυσίας τους. Σ ’ αυτό τό βιβλίο καί τά 
διδάγματά του, σταμάτησε ή σκέψη δλων, 
πού μέ πατριωτικές έκδηλώσεις άπότισαν 
φόρο τιμής καί εύγνωμοσύνης προς τις 
άσύγκριτες μορφές τους.

Οί εκδηλώσεις άρχισαν μέ επιμνημό
συνη δέηση πού έψάλει στό μνημείο τών 
πεσόντων. ’Ακολούθως μίλησε 6 Μοί
ραρχος κ. Διονύσιος Κούτσης, τοϋ Α.Τ. 
Προαστίων Πατρών, ό όποιος άναφέρ- 
θηκε στό ιστορικό τής άνεπανάληπτης 
θυσίας τών συναδέλφων υπερασπιστών 
τοϋ ’Αστυνομικού Τμήματος Χαλανδρίτ
σας, τονίζοντας τον ήρωϊσμό καί τήν αύ- 
ταπάρνηση πού έδειξαν μένοντες πιστοί 
στή λαμπρή ιστορική συνέχεια τοϋ Σώ
ματος τής Ελληνικής Χωροφυλακής καί 
τις ιερές παρακαταθήκες τής Ελληνικής 
φυλής. Στή συνέχεια έγινε προσκλητήριο 
νεκρών καί κατάθεση στεφάνων. ’Από 
μέρους τών διασωθέντων τής μάχης, 
στεφάνι κατέθεσε ό ’Ενωμοτάρχης έ.ά. 
κ. Παναγιώτης Σχίζας.

Παρέστησαν, ό Νομάρχης Ά χαΐας κ. 
Νικόλαος Χανιός, ό Βουλευτής κ. Βασί
λειος Μπεκίρης, ό Α'. ’Επιθεωρητής 
Χωροφυλακής Υποστράτηγος κ. Κων[νος 
Σμαριανάκης, ό ’Ανώτερος Διοικητής 
Φρουράς Πατρών Ταξίαρχος κ. ’Αλέ
ξανδρος Κορδάτος, ό ’Ανώτερος Διοι-

κήτής Χωροφυλακής Δυτικής Ελλάδος 
Ταξίαρχος κ. Δημήτριος Τσερεμέγκλης, 
ό Διοικητής τής Δ.Χ. Ά χαΐας Συντα
γματάρχης κ. ’Ιωάννης Σπηλιόπουλος, 
ό ’Αστυνομικός Διευθυντής Πατρών κ. 
Κων[νος Κοντογιάννης, ό Λιμενάρχης 
Πατρών Άντιπλοίαρχος κ. Δημήτριος 
Βουβούρης, έκπρόσωποι τής Ναυτ. Δ.

Ίονίου καί τής Πυροσβεστικής 'Υπηρε
σίας Πατρών, μέλη Έφεδροπολεμιστικών 
’Οργανώσεων, έπαγγελματικών — βιο
τεχνικών * καί άλλων Σωματείων, άντι- 
προσωπεϊες άνδρών τοϋ Σώματος καί 
γυναικών Χωροφυλάκων, έπιζήσαντες μα
χητές, συγγενείς τών θυμάτων καί έκα- 
τοντάδες λαού.

Ε Κ Δ Ρ Ο Μ Η  Τ Ο Υ  Ε Θ Ν Ι Κ Ο Υ  Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ  
Ε Λ Λ Α  Δ Ο Σ  Τ Η Σ  Ι.Ρ.Α. Σ Τ Η Ν  Ε Υ Ρ Ω Π Η

Τό ’Εθνικό Τμήμα 'Ελλάδος τής Διεθνούς Ένώσεως ’Αστυνομικών (Ι.Ρ.Α.) 
στα πλαίσια τών διαφόρων δραστηριοτήτων γιά τήν σύσφιξη τών σχέσεων φιλίας 
μεταξύ τών ’Αστυνομικών διαφόρων Κρατών οργάνωσε άπό 30 ’Ιουνίου έως 14 ’Ιου
λίου 1979 εκδρομή στήν Εύρώπη. Ή  συμμετοχή τών μελών τοϋ Ελληνικού Τμή
ματος τής Ι.Ρ.Α. υπήρξε πραγματικά άθρόα καί ξεπέρασε κάθε άναμενόμενη εύοί- 
ωνη πρόβλεψη. ’Ενώ άρχικά προγραμματίστηκε ή δρομολόγηση ένός πούλμαν 50 
θέσεων, άπό τά πράγματα έγινε άναγκαία ή προσθήκη άκόμη δύο μέ άποτέλεσμα 
οί έκδρομεϊς, στούς όποιους περιλαμβάνονταν καί ώρισμένοι ιδιώτες, νά φθάσουν 
τούς 150.

Τό πρόγραμμα περιλάμβανε έπίσκεψη τής Αυστρίας μέσω Γιουγκοσλαυίας, 
Δυτ. Γερμανίας, Βελγίου, Μεγ. Βρεττανίας, Γαλλίας, 'Ελβετίας καί επιστροφή στήν 
Ελλάδα μέσω Άγκόνα — Πατρών.

’Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στήν παραμονή τών έκδρομέων στό Λονδίνο καί 
τό Παρίσι.Ή 3ήμερη παραμονή σέ κάθε πόλη, περιλάμβανε επισκέψεις καί ξενα
γήσεις στό Βρεττανικό Μουσείο, στον Πύργο τού Λονδίνου, τό ’Αβαείο τού Ούε- 
στμίνστερ, τό Μουσείο τής Μαντάμ Τυσσώτ μέ τά γνωστά σ’ δλο τό κόσμο κέρινα 
ομοιώματα τό Χάϋντ Πάρκ καί άλλα αξιοθέατα τού Λονδίνου. Στό Παρίσι έξ άλλου 
οί εκδρομείς έπισκέφθηκαν τό Μουσείο τού Λούβρου όπου φυλάσσονται τά περίφημα 
ελληνικά άγάλματα «’Αφροδίτη τής Μήλου» -«Νίκη τής Σαμοθράκης,» τό Μέγαρο 
τών άπομάχων όπου ό τάφος τού Ναπολέοντος, τά άνάκτορα τού Κεραμεικοΰ, τον 
Πύργο τού Άϊφελ, τήν Αψίδα τού θριάμβου, τήν Παναγία τών Παρισίων καί πολλά 
άλλα άξιοθέατα. Παρά τό κουραστικό τής διαδρομής άπό τή διάνυση χιλιάδων χιλιο
μέτρων τό κέφι τών έκδρομέων ήταν άκμαϊο καί ή θέληση γιά γνωριμία τών 
χωρών πού έπισκέφθηκαν άνεξάντλητη.

Δυστυχώς ό μεγάλος άριθμός αύτών πού συμμετείχαν στήν έκδρομή καί ή γρή
γορη διέλευση άπό τις διάφορες χώρες δέν άφηναν περιθώρια γιά έκδηλώσεις τοπικού 
χαρακτήρα άπό τίς διάφορες τοπικές ένώσεις τής I. Ρ. Α. πού ήθελαν νά εξυπη
ρετήσουν καί νά φιλοξενήσουν τούς "Ελληνες συναδέλφους τους.

Γενικά ή έκδρομή, παρά τίς ώρισμένες δυσκολίες της, υπήρξε πολύ έπιτυ- 
χημένη πρωτοβουλία τού Ελληνικού Τμήματος τής Ι.Ρ.Α. πού άξίζει νά συνεχισθεϊ.

Στή φωτογραφία ό Γεν. Γραμματέας τοϋ ’Εθνικού Τμήματος Ελλάδος τής 
Ι.Ρ.Α. Ταγματάρχης κ. Κων[νος Βασιλάκης, πού είχε καί τήν πρωτοβουλία γιά τήν 
οργάνωση τής εκδρομής άνταλλάσσει άναμνηστική πλακέττα μέ εκπρόσωπο τού 
Βελγικού Τμήματος τής Διεθνούς Ένώσεως ’Αστυνομικών.
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ΓΙΟΡΤΑΣΤΗΚΕ Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ 
ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΟΥ ΔΙΡΟΥ

ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ’Εθνικού 
παλμού γιορτάστηκε στο Διρό της Μάνης 
ή 153η επέτειος της ιστορικής μάχης των 
Μανιατών έναντίον της στρατιάς τοϋ Ίμ - 
πραήμ.

Οί έορταστικές έκδηλώσεις άρχισαν μέ 
λειτουργία πού τελέστηκε στον Ί  ε ρ ο 
Ναό της κωμοπόλεως χοροστατοϋντος τοϋ 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γυθείου 
κ. Σωτηρίου. Τον πανηγυρικό της ήμέρας 
εκφώνησε ό 'Ιστορικός Συγγραφέας κ. 
’Αντώνιος Ξεπαπαδάκος ό όποιος άνέ- 
πτυξε μέ γλαφυρότητα τις άγνωστες στο 
πλατύ κοινό πτυχές της μάχης καί άνα- 
φέρθηκε μέ λεπτομέρειες στην άξεπέρα- 
στη όρμητικότητα των Μανιατών, τονί
ζοντας ιδιαίτερα τον ρόλο τών θρυλικών 
γυναικών της Μάνης, πού μέ μόνο όπλο 
τό δρεπάνι τοϋ θερισμοΰ κατετρόπωσαν τή 
στρατιά τοϋ Αιγύπτιου σερασκέρη.

’Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο 
μνημείο τών ηρώων καί οΐ έκδηλώσεις 
τελείωσαν μέ γεΰμα πού παρετέθη πρός 
τιμήν τών έπισήμων στο τουριστικό Κοι
νοτικό περίπτερο τής Κοινότητας.

Στις έκδηλώσεις παρέστησαν, ό Α’. 
ϊπαρχηγός της Χωροφυλακής 'Υποστρά

τηγος κ. Γεώργιος Μανωλάκος, ό Διοι
κητής τής 94ης Σ.Δ.Ι. 'Υποστράτηγος κ. 
Γεώργιος Άναγνωστόπουλος, ό Βουλευ
τής Αακωνίας κ. Μηνακάκης, ό ’Ανώτερος 
Διοικητής Χωροφυλακής Πελοποννήσου 
Ταξίαρχοςκ. ’Αριστόδημος Κωνσταντάρας, 
ρας, ό Διοικητής τής A. X. Γυθείου Ά ν- 
τισ ]ρχης κ. Κων]νος Άνδρουτσόπουλος, 
ό Δήμαρχος Γυθείου κ. Μιχαήλ Άνδρέϊ- 
κος, ό Πρόεδρος τής Κοινότητος Διροΰ 
κ. Καλαποθάκος, Πρόεδροι Κοινοτήτων

τής γύρω περιοχής, μαθήτριες τοϋ Λυ
κείου Θηλέων Άρεοπόλεως μέ Μανιά
τικες ένδυμασίες, άνδρες τοϋ Στρατού καί 
τής Χωροφυλακής, έκπρόσωποι ’Οργανώ
σεων καί Σωματείων τής Λακωνίας καί 
εκατοντάδες λαοΰ.

ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ 
Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Ν  

ΤΗ Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η

ΟΙ άνθρωποι πού άγωνίζονται μέ συ
νέπεια καί εύθύνη κοντά στις ’Αθλητικές 
’Αρχές καί τά σωματεία, προσφέροντας 
έπίμοχθες καί άξιέπαινες υπηρεσίες γιά 
τήν καλλιέργεια καί τήν άνοδο τοϋ άθλη- 
τισμοΰ στή χώρα μάς, μετά τή λήξη τής 
άθλητικής περιόδου 1978—1979, δέν πα- 
ρέλειψαν νά έκφράσουν ειλικρινείς εύχα- 
ριστίες πρός τούς άνδρες τής Χωροφυ
λακής, οί όποιοι κατέβαλαν ύπεραν- 
θρωπες προσπάθειες γιά τήν άπρόσκο- 
πτη τέλεση τών άγώνων, υπηρέτησαν, 
έτσι, πιστά, δημιουργικά καί εύσυνείδη- 
τα γιά τήν άνύφωση τοϋ εύγενικοΰ άθλη 
τικοΰ πνεύματος στήν πατρίδα μας.

ΕΤΣΙ, τό Διοικητικό Συμβούλιο τής 
'Ενώσεως Ποδοσφαιρικών Σωματείων No 
μοΰ Λαρίσης πήρε ομόφωνη άπόφαση, σέ 
πρόσφατη συνεδρίασή του καί μέ έγγρα
φο πού έστειλε στήν Δ.Χ. Λαρίσης έξέ- 
φρασε τά θερμά συγχαρητήρια καί τις 
εύχαριστίες τής 'Ενώσεως πρός τούς άν
δρες τών 'Υπηρεσιών της. γιά τήν πολύ
τιμη συμβολή τους στήν ομαλή περαίωση 
όλων τών άγώνων της. Στό έγγραφο αυτό 
τής Ε.Π.Σ.Ν., Λαρίσης άναφέρονται με
ταξύ άλλων καί τά εξής: «Έ πί τή λήξει 
τών άγώνων πρωταθλήματος Εθνικής 
καί ’Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, περιό
δου 1978—1979, θά μάς έπιτρέψητε ιδιαι
τέρως νά έκφράσωμε τις εύχαριστίες μας 
καί τά θερμά συγχαρητήρια πρός τούς 
άνδρας τοϋ Σώματος τής 'Ελληνικής Χω

ροφυλακής τούς υπαγόμενους στήν Διοί- 
κησιν Χωροφυλακή' Λαρίσης καθώς καί 
γιά τόν Διοικητή τοϋ Γ ' ’Αστυνομικού 
Τμήματος 'Υπομοίραρχο κ. Νικ. Γατσιόν, 
διότι άπό τά λαμβανόμενα έκάστοτε 
λόγω άρμοδιότητος — μέτρα τηρή- 
σεως τής τάξεως στά γήπεδα τής 
πόλεώς μας, δέν σημειώθηκαν πα
ρέκτροπα καί άσχημιες σέ καμία έντελώς 
περίπτωσιν καί πρός ούδεμίαν κατεύθυν- 
σιν, ’Αξιωματικοί δέ τοϋ ήθικοΰ άναστή- 
ματος καί δραστηριότητος τοϋ 'Υπομοι
ράρχου τούτου τιμοΰν τό Σώμα τής Χωρο
φυλακής».

ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΟ ύφος έκφράστηκε 
γιά τούς άνωτέρω άνδρες καί τό Διοικητι
κό Συμβούλιο τοϋ ’Αθλητικού 'Ομίλου 
«Ο ΑΠΟΛΛΩΝ» Φιλιπουπόλεως Λαρί
σης. Σέ έγγραφό του πού έστειλε στή 
Δ.Χ. Λαρίσης, άναφέρει : «Τώρα πού 
τελείσαν οί άγώνες πρωταθλήματος τής 
τοπικής μας Ενώσεως, τό Διοικητικό 
Συμβούλιο τοϋ συλλόγου μας αποφάσισε 
νά έκφράσει πρός τούς ’Αξιωματικούς καί 
'Οπλίτες τής Χωροφυλακής τις θερμές 
εύχαριστίες καί τά θερμά συγχαρητήρια 
για τήν τόσο πολύτιμη προσφορά τους 
στήν άπρόσκοπτη περαίωση τών άγώνων. 
’Επί τή εύκαιρία θά θέλαμε κάπως μέ 
ιδιαίτερο τρόπο νά έκφράσωμε τις εύχα- 
ρίστίες—χωρίς αυτό νά μικραίνη τήν ύπο- 
χρέωση μας γιά τά ύπόλοιπα ’Αστυνο
μικά όργανα—στούς 'Οπλίτες τοϋ Γ ’ 
’Αστυνομικού Τμήματος ώς καί στον 
λαμπρόν ’Αξιωματικό Χωροφυλακής Διοι
κητήν τοϋ Γ' ’Αστυνομικού Τμήματος 
'Υπομοίραρχον κ. Νικ. Γατσιόν . . .». ·

ΕΠ ΙΣΗ Σ τό Διοικητικό Συμβούλιο 
τού ’Αθλητικού Συλλόγου «ΕΔΕΣΣΑΊ·- 
ΚΟΣ», σέ έγγραφο πού έστειλε στήν Δ.Χ. 
’Εδέσσης άναφέρει τά. έξής :

«Μέ τήν λήξη τής ποδοσφαιρικής 
περιόδου 1978—1979, τό Διοικητικό Συμ
βούλιο τοϋ Συλλόγου μας αισθάνεται με
γάλη ύποχρέωσή του νά σάς έκφράσει 
τις εύχαριστίες του γιά τις προσπάθειες 
πού κατέβαλαν οί ’Αξιωματικοί καί 'Ο 
πλίτες τής Χωροφυλακής ’Εδέσσης γιά 
τήν ομαλή διεξαγωγή τών ποδοσφαιρικών 
καί άλλων άγώνων στήν περίοδο πού πέ
ρασε. ’Επίσης θέλουμε νά σάς εύχαρι- 
στήσουμε γιά τήν άρμονική συνεργασία 
πού ύπήρξε μεταξύ τού Διοικητικού μας 
Συμβουλίου καί τών ’Οργάνων τής Τά
ξεως σέ όλους τούς άγώνες, καί συντέλε- 
σε ώστε ή Έδεσσα νά καταστεί ιδανικός 
τόπος διεξαγωγής ποδοσφαιρικών καί 
άλλων άγώνων σέ ιδανικές άθλητικές συν
θήκες».

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΤΌΓΟ τρόπο πού τηρή
θηκε ή τάξη στό στάδιο τού Όρχομενοΰ 
κατά τή διάρκεια τών ποδοσφαιρικών 
άγώνων τού πρωταθλήματος πού τε
λείωσε, τά Διοικητικά Συμβούλια τής 
Α.Ε. Όρχομενοΰ καί Α.Π.Κ.Ο. «ΦΡΙ
ΞΟΣ» Όρχομενοΰ, έστειλαν έγγραφα στή 
Δ.Χ. Βοιωτίας καί έξέφρασαν τις θερμές 
τους εύχαριστίες πρός τούς άνδρες τού 
’Αστυνομικού Τμήματος Όρχομενοΰ. Πα
ράλληλα ευχήθηκαν κάθε έπιτυχία στό 
δύσκολο έργο τού Σώματος τής 'Ελληνι
κής Χωροφυλακής καί τών άνδρών της.
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Χωροφυλακής Καταρράκτη. 'Ολόκληρη 
ή 'Υπηρεσία του έκεϊ ήταν γεμάτη άντι- 
ξοότητες καί κινδύνους. "Ομως τίποτε 
δεν στάθηκε ικανό νά κλονίσει τον Χωρο
φύλακα Δεβελέγκα πάνω στην εκτέλεση 
τοΰ καθήκοντος του, πού διακρίθηκε γιά 
τό ήθος καί την πειθαρχικότητα του στην
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Διευθυντής :
Ταγματάρχης Γεώργιος Φ ΛΕΣΣΑΣ

Διευθυντής Συντάξεως— 
Αρχισυντάκτης :

Μοίραρχος Ενάγγελ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

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

Σύνταξη-Ρηράϊτερ-Διορθώσεις :
Άνθνπ. Παν. Π ΑΠ ΑΝ ΤΩ ΝΙΟ Υ  
Ένωμ. Ά γ γ .  Π ΕΤΡΟ ΥΛΑΚ Η Σ  

» I. ΔΗΜΟΣ-  ΤΣΟ ΑΗ Σ

Δακτυλογράφηση Κειμένων :
Ένωμ]ρχης Δημήτριος Ρ Η ΓΑ Σ

ΣΤΙΣ 30-6-1979, έγιναν στη θέση 
«Σκοτωμένου» τοΰ γραφικώτατου ο
ρεινού χωριού Καταρράκτης της ’Άρτης 
τα άποκαλυπτήρια τοΰ μνημείου πού 
άναγέρθηκε στη μνήμη τού ήρωϊκοΰ 
Χωροφύλακα Κων]νου Δεβελέγκα, ό 
όποιος σκοτώθηκε τό 1948 κατά τη 
διάρκεια μάχης εναντίον των άναρχοκομ- 
μουνιστών, πού έπετέθηκαν γιά νά κα
ταλάβουν τό χωριό.

Μετά τήν επιμνημόσυνη δέηση πού 
έψάλει χοροστατοΰντος τού Σεβασμιω- 
τάτου Μητροπολίτου ’Άρτης κ. ’Ιγνα
τίου, μίλησε 6 Διοικητής τοΰ ’Αστυνο
μικού Τμήματος Πραμάντων 'Υπομοί
ραρχος κ. Ήλίας Κροκίδης, ό όποιος 
άναφερόμενος στή λαμπρή θυσία τοΰ 
άείμνηστου συνάδελφου τόνισε μεταξύ 
άλλων καί τά έξης:

«'Ο Κων]νος Δεβελέγκας γεννήθηκε 
τό 1910 στό Μεγάλο Περιστέρι Ίωαννί- 
νων. Κατετάγη στό Σώμα σάν Δόκιμος 
Χωροφύλακας τήν 1η ’Απριλίου 1930 
καί όνομάσθη Χωροφύλακας τήν 1η 
’Οκτωβρίου τοΰ ίδιου χρόνου. Τό 1945 
τοποθετήθηκε στή δύναμη τού Σταθμού

εκπλήρωση της αποστολής του καί γιά 
τήν μαχητικότητά του στις άπειλές των 
άναρχοκομμουνιστών. Στις 22-6-1948 οί 
συμμορίτες είχαν κυκλώσει τήν περιοχή 
καί έκαναν αιφνιδιαστική έπίθεση στόν 
Καταρράκτη καί τον συνοικισμό Μη- 
λέας τοΰ χωριού, οί κάτοικοι τού όποιου 
έγκατέλειψαν έντρομοι τά σπίτια τους κι
νούμενοι προς τήν περιοχή πού βρισκό
μαστε, μέ σκοπό νά περάσουν στήν απένα
ντι άσφαλή πλευρά τοΰ Άράχθου. 'Η  δύ
ναμη τοΰ Σταθμού μαζί μέ ομάδες κατοί
κων τοΰ χωριού προσπάθησαν νά άνακό- 
ψουν τήν πορεία τους, άμυνόμενοι, ώστε 
νά δώσουν τον χρόνο στούς κατοίκους νά 
άπομακρυνθοΰν. Στό σημείο αύτό έγινε ή 
τελευταία συμπλοκή, πού είχε σάν απο
τέλεσμα καί τό τέλος τής ζωής τού Χωρο
φύλακα Δεβελέγκα. Κτυπήθηκε θανάσιμα 
μέ σφαίρα στό κεφάλι, μαχόμενος μέχρι 
καί τήν τελευταία στιγμή τής ζωής του. 
Τό αίμα του πότισε τό χώμα πού πατούμε 
τώρα καί ή τελευταία του πνοή έφυγε σάν 
μήνυμα προς τις έπερχόμενες γενεές, λέ- 
γοντάς τους, ότι ό ύπέρ Πατρίδος θάνα
τος όδηγεϊ στή δόξα καί τήν αιωνιότητα..».

’Ακολούθως ό έκπρόσωπος τοΰ Νομάρ
χου ’Άρτης, Διευθυντής τής Νομαρχίας κ. 
Κορδορούμπας, άποκάλυψε τό μνημείο 
όπου στή συνέχεια έγιναν καταθέσεις 
στεφάνων άπό μέρους τών παριστα- 
μένων επισήμων καί τοπικών παρα
γόντων. Παρέστησαν έκτος τών ανω
τέρω, δ ’Ανώτερος Διοικητής Χωροφυλα
κής ’Ηπείρου Ταξίαρχος κ. Χατζηγούλας, 
ό Διοικητής τού Κ.Ε.Υ.Γ. Γενικός Ά ρ’- 
χίατρος κ. Σκολούδης, ό 'Υποστράτηγος 
έ. ά. κ. Βασ. Δεβελέγκας, άδελφός τού 
φονευθέντος Χωροφύλακα, ό Δήμαρχος 
’Άρτης κ. Σιμιτζής, έκπρόσωποι Έφε- 
δροπολεμιστικών ’Οργανώσεων καί τών 
τοπικών ’Αρχών οί Διοικητές τοΰ Τά
γματος ’Εθνοφυλακής ’Άρτης καί τοΰ 
Στρατολογικού Γ ραφείου τής πόλεως, 
άντιπροσωπεΐες άνδρών τοΰ Στρατού καί 
άντιπροσωπεία άνδρών καί γυναικών τοΰ 
Σώματος καί πλήθος κόσμου.

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

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

Οικονομική Διαχείριση— 
Συνδρομητές :

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

Διεκπεραίωση :
Ύ πεν: Κων. ΖΩ ΤΟ Σ -

» Εναγ. Μ Π ΑΛΑΓΙΑΝ Ν Η Σ

Στοιχειοθεσία Κειμένων :
Τυπογραφείο Χωροφυλακής

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

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

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

606



ΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΕΣ
ό Άντιπλοίαρχος κ. Κονδύλης, ώς έκπρό- 
σωπος τού Διοικητοϋ τοϋ Ναυστάθμου 
Κρήτης, οί Δήμαρχοι Ρεθύμνου καί Χα
νιών κ. κ. Άρχοντάκης καί Κλωνιζάκης, 
ό Λιμενάρχης Ρεθύμνου ’Ανθυποπλοίαρ
χος κ. Χατζημανωλάκης, ό .Διοικητής 
τής Πυροσβεστικής 'Υπηρεσίας τής πό- 
λεως Πυραγός κ. Μοράκης, οί έκπαιδευ- 
τές καί Καθηγητές των γυναικών Χωρο
φυλάκων, άλλοι έπίσημοι, έκπρόσωποι 
’Αρχών, ’Οργανώσεων καί Συλλόγων άπ’ 
δλη τήν Κρήτη, ή Μουσική τοϋ 404 Συν
τάγματος Πεζικού, δημοσιογράφοι τής 
Κρήτης, συγγενείς τών νεοεξελθόντων καί 
πλήθος κόσμου.

Στήν άρχή τής τελετής έψάλει Δοξολο
γία, χοροστατοϋντος τοϋ Σεβασμιωτά- 
του Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί στή συνέ
χεια ό Διοικητής τοϋ Παραρτήματος Συν
ταγματάρχης κ. Γαρνέλης άνέγνωσε τήν 
'Ημερήσια Διαταγή, είπών μεταξύ άλλων 
καί τά έξής:

«Νέες Έλληνίδες Χωροφύλακες. Κατά 
τή μεγάλη αυτή στιγμή τοϋ άποχωρισμοΰ, 
οί συνεργάτες μου κι έγώ, αίσθανόμεθα 
βαθειά συγκίνηση. Αίσθανόμεθα σάν τήν 
μάνα καί τόν πατέρα πού άποχωρίζονται 
τά άγαπημένα τους παιδιά... Πορεύεστε 
άπύ αΰριο πρός δλες τις γωνιές τής τιμη- 
μένης 'Ελληνικής γής, σάν ’Άγγελοι τής 
Ειρήνης πού είναι οί Χωροφύλακες, οί ό
ποιοι εφαρμόζουν τόν ΝΟΜΟ καί τη
ρούν τήν ΤΑΞΗ καί ιδιαίτερα σήμερα, 
στήν άνήσυχη εποχή μας πού πνέουν ένάν- 
τιοι άνεμοι σκοταδισμού καί πού οί άχρο
νες ήθικές άξιες υπονομεύονται συστημα
τικά άπό τις δυνάμεις τοϋ κακοΰ.. Μεταχει- 
ρίζεσθε τούς άνθρώπους καί Ιδιαίτερα τή 
νεολαία, μέ ήμερότητα, καλωσύνη καί 
άνθρωπιά. Μήν ύπερεκτιμάτε τήν άξια 
τών ύλικών άγαθών, σάν τό κυριλτερο 
στοιχείο τής προόδου καί τής ευτυχίας 
στή ζωή. Δώσετε περισσότερη σημασία 
στήν πνευματικότητά σας καί τήν ψυχική 
σας καλλιέργεια.. Μεταβληθεϊτε σε είρη- 
νοποιούς. Έπιδείξατε στά άνθρώπινα 
προβλήματα κατανόηση καί πραότητα. 
Όπλισθεΐτε μέ αύτοκυριαρχία, γιατί άπό 
αυτήν έξαρτάται ή έσωτερική έλευθερία, 
ή ήθική έλευθερία. "Ολες σας τις ένέρ- 
γειες ας τις διακρίνει ρεαλιστικός ενθου
σιασμός... Παραμείνετε Χριστιανός καί 
διατηρείστε άκλόνητη τήν Πίστη σας στο 
Θεό. Περιφρουρήσατε τό Δημοκρατικό 
μας Πολίτευμα καί τούς Θεσμούς άπό κάθε 
άπειλή, δπως ορίζουν τό Σύνταγμα καί οί 
Νόμοι. Κατά τήν έφαρμογή τοϋ Νόμου, 
μήν άντιδικεΐτε μέ κανένα... Σάς ευχαρι
στώ γιά τό πνεύμα αυτοπειθαρχίας καί 
ειλικρινούς συνεργασίας πού έπιδείξατε, 
κατά τό διάστημα τής έκπαιδεύσεως καί 
σάς συγχαίρω γιά τις τόσες άρετές καί 
ίκανότητές σας, οί όποιες μάς δημιουρ
γούν τή βάσιμη έλπίδα, δτι θά επιτύχετε 
στήν έπιχειρούμενη κατάκτηση τού λεπτού 
καί δύσκολου επαγγέλματος τού 
Έλληνος Χωροφύλακος καί θά προσ
φέρετε μέ στοργή καί άπλοχεριά, τούς 
καρπούς τών κόπων σας στήν Κοινωνία 
τήν Πατρίδα καί τό Έθνος».

’Ακολούθως κατατέθηκε στεφάνι στό 
Μνημείο τών πεσόντων τής Σχολής, άπ’ 
τήν άρχηγό τών Γυναικών Χωροφυλάκων 
οί όποιες στή συνέχεια παρήλασαν ένώ- 
πιον τών έπισήμων καί φωτογραφήθηκαν 
άναμνηστικά μαζί τους.

ώς εκπροσώπου τού ’Αρχηγού Χωροφυ 
λακής. Παρέστησαν άκόμη, ό Προϊστά
μενος τής Θρησκευτικής 'Υπηρεσίας τού 
Σώματος, Παν. ’Αρχιμανδρίτης Ευσέ
βιος Πιστολής, ό Ανώτερος Διοικητής 
Χωροφυλακής Κρήτης Συνταγματάρχης 
κ. Τζιρίτας, ·ό Διοικητής τής Δ.Χ. Χα
νιών Συντ]ρχης κ. Μαρκουλάκης, ό Διοι
κητής τού Παραρτήματος Συνταγματάρ
χης κ. Γαρνέλης, ό ’Ανώτερος Διοικητής 
Φρουράς Ρεθύμνης Συνταγματάρχης κ. 
Κομπολάκης, ό Διοικητής τού 404 Συν
τάγματος Πεζικού Συντ]ρχης κ. Δράκος,

ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ τελείω
σε στό Παράρτημα τής Σ.Ο.Χ. Κρήτης, 
στό Ρέθυμνο, ή εκπαίδευση τών 202 νέων 
γυναικών Χωροφυλάκων.

Ή  τελετή τής άποφοιτήσεως έγινε μέ 
έπισημότητα στις 28 ’Ιουνίου στό προ
αύλιο τής Σχολής, παρουσία τού Σεβα- 
σμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί 
Μυλοποτάμου κ. Τίτου, τού Νομάρχου 
Ρεθύμνης κ. Σπυροπούλου, τού Διοικη- 
τοΰ τής 5ης Μεραρχίας Υποστρατήγου 
κ. Βλαχοπάνου καί τού Διοικητοϋ τής 
Σ.Ο.Χ. Ταξιάρχου κ. Κων]νου Ζαχαράκη,
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Εξαιρετική έπιτυχία σημειώνουν και φέτος oi παραστάσεις άρχαίου δράματος 
θέατρο τής Επίδαυρου. Στήν έπιτυχία των έκδηλώσεων, πού έχουν καθιερωθεί g 
μοναδικός θεσμός στο είδος του έπί διεθνούς έπιπέδου, αποφασιστικά συμβάλλουν 
άψογα μέτρα τάξεως τής Χωροφυλακής πού αποσπούν τό θαυμασμό και τά συγ 
ρητήρια των δεκάδων χιλιάδων θεατών κάθε Σαββατοκύριακο.


