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ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ τοϋ Προεδρικοϋ 
Μεγάρου ό Πρόεδρος τής Δημο
κρατίας κ. Κων]νος Τσάτσος καί ή 
κ. I. Τσάτσου, έδωσαν δεξίωση πρός 
τιμή των ’Αξιωματικών πού απο
φοίτησαν, τελευταία, άπό τις παρα
γωγικές Σχολές των Ενόπλων Δυ
νάμεων καί Σωμάτων ’Ασφαλείας.

Ό  Πρόεδρος καί ή κ. ’Ιωάννα 
Τσάτσου, υποδέχτηκαν μέ έγκαρ- 
διότητα τούς Νέους ’Αξιωματικούς 
στούς οποίους εύχήθηκαν καλή 
σταδιοδρομία καί συζήτησαν μαζύ 
τους διάφορα θέματα σχετικά μέ τό 
επάγγελμά τους, τή σύγχρονη ζωή 
τού τόπου καί τή Δημοκρατία. 
Παραβρέθηκαν πολλές προσωπι
κότητες τοϋ πολίτικου κόσμου 
τής χώρας, μέλη τής Κυβερνή- 
σεως μεταξύ των οποίων ό'Υπουρ
γός Δημοσίας Τάξεως κ. ’Αναστά
σιος Μπάλκος, Βουλευτές, Γενικοί 
Γραμματείς 'Υπουργείων, άλλοι 
Κυβερνητικοί παράγοντες, ή ήγε- 
σία των ’Ενόπλων Δυνάμεων μέ 
έπικεφαλής τόν ’Αρχηγό τοϋ Γενι
κού ’Επιτελείου ’Εθνικής Άμύνης, 
Στρατηγό κ. I. Ντάβο, οί ’Αρχηγοί 
τών Σωμάτων ’Ασφαλείας καί άλ
λοι πολλοί προσκεκλημένοι.

’Από τή Χωροφυλακή παραβρέ
θηκαν, ό ’Αρχηγός τοϋ Σώματος 
’Αντιστράτηγος κ. Μιλτιάδης Άρ- 
γιάννης, οί 'Υπαρχηγοί, Υποστρά
τηγοι κ.κ. Γεώργιος Μανωλάκος 
καί ’Ιωάννης Παπαναστασίου, οί 
Α.' καί Γ.' ’Επιθεωρητές Υποστρά
τηγοι κ.κ. Κων]νος Σμαριανάκης 
καί ’Ιωάννης Κούρβας, άλλοι ’Ανώ
τατοι ’Αξιωματικοί, ό Διοικητής 
τής Σχολής ’Αξιωματικών Ταξίαρ- 
χος κ. Σπυρίδων Φτερνιάτης, άντι- 
προσωπεία ’Αξιωματικών καί οί 
νεοεξελθόντες ’Ανθυπομοίραρχοι. 
Στις φωτογραφίες στιγμιότυπα άπό 
τήν δεξίωση τοϋ κ. Προέδρου τής 
Δημοκρατίας στούς κήπους τοϋ 
Προεδρικοϋ Μεγάρου.
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Ή  44 Διεθνής ”Εκ
θεση στη Θεσσαλονί
κη άνοιξε τις πϋλες 
για νά υποδεχθεί τις 
εκατοντάδες χιλιάδες 9 
τών επισκεπτών της.
Οί ανδρες τής Χωρο
φυλακής προσφέρουν 
τό* καλύτερο εαυτό 
τους για νά εξυπηρε
τήσουν τους επισκέ
πτες τής Έκθέσεως, 
όταν και δπου τους 
χρειασθοΰν.

*

£Υ0_Λ0ΓΙΑ _ΑΠ0_ΤΗ_ ΣΥΝΤΑΞΗ

Πολλές σ ελ ίδες  αΰτού τοΰ 
τεύχους , ε ίν α ι  Αφιερωμένες 

στοΰς νέους. Τά προβλήματα ποΰ 
τούς Απασχολούν,οί κ ίνδυνο ι ποΰ 
παραμονεΰουν σέ κάθε βήμα τ ο υ ς ,ο ί  
συνθήκες μέσα σ τ ίς  όποΤες μεγαλώ
νουν, ο ι  εΰθΰνες τοΰ κοινω νικοί 
συνέλου,δλων μας γεν ικά  γ ι ’αΰτοΰς 
γ ίν ο ν τ α ι  Α ντικείμενο υπεύθυνης 
μελέτυς στ<£ κείμενα  ποΰ παρουσιά
ζ ε ι  το περιοδικ<5,μέ σκοπέ τή συμ
βολή του στήν Αντιμετώπιση αΰτού 
Τοΰ προβλήματος.

Καί ε ίν α ι  πραγματικά σοβαρέ 
τ έ  πρέβλημα τής σωστής Ανά

πτυξης τβν νέων και ή προστασία 
τους Απέ τήν κάθε μορφής Α ντικο ι-  
νωνικέτητα,Στήν έποχή μας μάλιστα 
ποΰ τά πάντα ρευστοποιοΰνται κα ί 
Αμφισβητούνται, τ έ  πρέβλημα τών 
νέων Αποκτάει Ιδ ια ίτε ρ α  Ανησυχη
τ ικ έ ς  δ ιασ τά σεις .

Ε ίν α ι  γ ε γ ο ν έ ς  δ τ ι  o t  κ ίν δ υ 
ν ο ι  ποΰ περιβάλλουν τοΰς  

νέους  τής έποχής μας ε ί ν α ι  π ε ρ ισ -  
Ίπέ κάθε

*

*

σέτεροι Απέ κάθε Αλλπ έποχή. *Η 
β ία ,τ έ  εΰκολο κέρδος,τά  ναρκωτικά 
κα ί ο ί  Αλλες μορφές τοΰ έγκλήμα- 
τ ο ς ,  περισφίγγουν τον νέο Ανθρωπο 
κα ί δημιουργούν.Αλλοτε Απέ Αγνοια 
κα ί Αλλοτε απέ ανωριμέτητα,μαγνή
τε ς  έλξεως γ ιά  Αντικοινωνική συ
μπεριφορά μέ τά γνωστά δυσάρεστα 
επακέλουθα.

Αΰτές τ ί ς  πληγές ποΰ Απει
λούν τήν νεέτητα πρέπει νά 

τ ί ς  έπουλώσουμε.Νά σκύψουμε μέ Α
γάπη στά προβλήματα τών νέων μας, 
νά βρούμε τά βαθύτερα α ί τ ια  τής 
Αντικοινωνικής συμπεριφοράς κα ί 
μέ θάρρος ν* Αντιμετωπίσουμε τήν 
πραγματικέτητα.'Ο λα αΰτά μέ μονα
δ ικ έ  δνειρο  τή δημιουργία μ ιάς I -  
δανικώτερης αΰριανής κοινω νίας,

Η "ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ"
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1979. "Ενας ακόμα Σεπτέμβριος 
πού ανήκει στη Θεσσαλονίκη. "Οπως καί κάθε Σεπτέμ
βριος τοΰ παρελθόντος καί τοΰ μέλλοντος. Καί είναι 
δεμένες οί μέρες τούτου τοΰ όμορφου μήνα με τη ζωή 
τής νύφης τοΰ Βορρά, τόσο στενά, όσο τίποτα άλλο στην 
πρόσφατη ιστορία της. Δεμένες, όπως ή Έγνατία, με 
την ανάσα της.

Ντυμένη στα -γιορτινά της τοΰτες τις μέρες ή μακε- 
δονίτισα κόρη, καμαρώνει πανέμορφη σαν καθρεφτί
ζεται στα νερά τοΰ Θερμαϊκού κι άναριγάει με χάρη σε 
κάθε φύσημα, σε κάθε χάδι τοΰ Βαρδάρη. Γίνεται όμορ
φη, πολύ όμορφη κάθε Σεπτέμβριο ή πρωτεύουσα τοΰ 
Βορρά. ΓΤ αύτό τό λόγο όλοι οί δρόμοι, τοΰτο τό μήνα, 
οδηγοί;ν σ’ αυτήν, στην καρδιά της, απέναντι από τό 
ΛευκόΠύργο της, εκεί όπου έχει οριστεί τό σταυροδρόμι 
των λαών.

Σταυροδρόμι των λαών καί χώρος διεθνοΰς συνερ
γασίας είναι για τη Θεσσαλονίκη, για τη χώρα μας, άλλα 
καί για όλα τα κράτη πού θά τό Οελήσουν, ή Διεθνής της 
~Εκθεση, που άνοιξε καί αυτόν τον Σεπτέμβριο τις πύλες 
της γιά νά δεχτεί καί νά πραγματώσει τά όνειρα όλων 
τών ανθρώπων γιά μιά συνεργασία που δέν σταματάει 
στις μεθοριακές γραμμές κάθε Κράτους, αλλά θά κινείται 
ελεύθερα, μέ μοναδικούς γνώμονες τον σεβασμό, τήν 
τίμια συνεργασία καί τήν αλληλοβοήθεια. Καί οί δεκάδες 
σημαίες τών ξένων κρατών πού κυματίζουν δίπλα στή 
Γαλανόλευκη, μιλοΰν γι' αυτά τά μηνύματα, τά μηνύ
ματα τής ειρήνης.

Σ ’ αυτή τή Θεσσαλονίκη όδηγοΰν όλοι οί δρόμοι 
κάθε Σεπτέμβριο καί φέρνουν στήν πρώτη θέση τής 
έπικαιρότητας τή μακεδονική πρωτεύουσα μέ τήν 44η 
Διεθνή της ' Εκθεση, τό σημαντικώτερο εμπορικό καί 
οικονομικό γεγονός τής χρονιάς γιά όλη τήν Ελλάδα, 
μέ διεθνείς απηχήσεις.

Κάποτε, οί οικονομικοί ανταγωνισμοί καί ή διαφορε
τική οικονομική ανάπτυξη τών χωρών δημιουργούσαν 
αίτια γιά πολεμικές καί άλλες καταστροφικές συγ
κρούσεις. Καί όχι μόνο κάποτε, αλλά καί τώρα συχνά 
δημιουργούν ανταγωνισμούς πού όδηγοΰν σε ένοπλες 
αναμετρήσεις ή τουλάχιστον δημιουργούν τό φάσμα τών 
επικείμενων πολεμικών αναμετρήσεων. Αυτές οί εμπει
ρίες τής άλληλοκαταστροφής γέννησαν τήν ιδέα όχι τοΰ 
οικονομικού ανταγωνισμού, αλλά τής οικονομικής 
συνεργασίας. ‘Ιδέα πού πραγματώνεται μέ διεθνείς συ
ναντήσεις όπως είναι ή ’Εκθεση τής Θεσσαλονίκης. Οί 
χώρες πού συμμετέχουν άποδεικνύουν πώς μποροΰν νά 
δραστηριοποιηθούν σε κάθε τομέα άναπτύξεως, συνερ- 
γαζόμενες μεταξύ τους καί άλληλοσυμπληρώνοντας τήν 
οικονομία τους, χωρίς νά έπιβουλευτοΰν τήν πρόοδο 
άλλων χωρών ή νά εκμεταλλευτούν τήν υπανάπτυξή τους. 
"Αμιλλα καί όχι ανταγωνισμός, δηλαδή, είναι τό πνεΰμα 
τής Διεθνούς Έκθέσεως Θεσσαλονίκης καί παρουσίαση 
τής παραγωγικής δημιουργίας κάθε χώρας πού συμ
μετέχει.

Ιδιαίτερα γιά τήν 'Ελλάδα, ή Διεθνής "Εκθεση τής 
Θεσσαλονίκης είναι ένα γεγονός πού ή σημασία του δέν 
περιορίζεται μόνο στον οικονομικό τομέα, αλλά καί σ' 
όλους τούς τομείς άναπτύξεως τής χώρας. Οί εκατον
τάδες ελληνικές συμμετοχές δέν είναι μόνο από εμπο
ρικές επιχειρήσεις, κλαδικές οργανώσεις, βιομηχανίες 

'καί βιοτεχνίες, αλλά καί συμμετοχές κοινωφελών οργα
νισμών, πολιτιστικών συλλόγων κ .ά .'Ακόμα ή, μέ τήν 
ευκαιρία τής Διεθνούς Έκθέσεως, διοργάνωση τών 
διαφόρων πολιτιστικών εκδηλώσεων, όπως είναι τά 
φεστιβάλς τραγουδιού, κινηματογράφου κ.λπ., ή χώρα 
παρουσιάζει σέ διεθνές επίπεδο τό πνευματικό καί πολι
τιστικό της δυναμικό σ' αυτούς τούς τομείς. Επίσης 
ουσιαστική είναι ή συμβολή τής Διεθνούς Έκθέσεως 
Θεσσαλονίκης στήν ανάπτυξη τοΰ τουρισμού. Εκατον
τάδες χιλιάδες είναι οί ξένοι τουρίστες πού επισκέπτον
ται τήν ’Εκθεση, όπως επίσης καί "Ελληνες, πού έχουν 
τήν ευκαιρία νά ενημερωθούν γύρω από θέματα άνα
πτύξεως ξένων χωρών, ταυτόχρονα δέ, νά έπισκεφθοΰν 
τή Θεσσαλονίκη μέ τις άπειρες ομορφιές της καί τή 
μεγάλη ιστορική της κληρονομιά.

Ή  44η Διεθνής ’Εκθεση Θεσσαλονίκης, πού στις 
8 Σεπτεμβρίου άνοιξε τις πύλες της γιά νά παρουσιάσει 
τά επιτεύγματα καί τήν παραγωγή τών συμμετεχόν- 
των, είναι γεγονός.

Οί δεκάδες ξένες συμμετοχές τονίζουν γιά μιά άκόμα 
φορά τή σημασία της γιά τον διεθνή οικονομικό χώρο 
καί διαβεβαιώνουν τήν εμπιστοσύνη τους στήν άνοδική 
πορεία τής χώρας μας καί 'ιδιαίτερα τώρα πού ή Ε λ 
λάδα άποτελεί τό δέκατο μέλος τής Ευρωπαϊκής Κοινό- 
τητος. Αυτός είναι ένας άκόμα λόγος γιά τή σπουδαιό- 
τητα τής Διεθνούς Έκθέσεως καί τούς σκοπούς πού 
εκπληρώνει. Ό  καθρέφτης αύτός τής ελληνικής παρα
γωγής δείχνει κατά πόσο ή χώρα έχει άξιοποιήσει κατά 
τον ουσιαστικότερο τρόπο τις οικονομικές της δυνάμεις 
καί τί ρόλο διεκδικεϊ στις παγκόσμιες άγορές, πάντοτε 
σέ σύγκριση μέ τις άλλες χώρες.

Έ τσι στή Θεσσαλονίκη, αυτές τις μέρες, μπορεί 
εύκολα νά διαπιστώσει κανείς ότι ή άναπτυξιακή πορεία 
τής χώρας άκολουθεϊ ένα γοργό ρυθμό μέ αισιόδοξα 
άποτελέσματα καί δημιουργεί βάσιμες εγγυήσεις γιά 
άκόμα μεγαλύτερη πρόοδο, μελλοντικά. Μπορεί άκόμα 
νά διαπιστώσει ότι ή απόσταση πού μάς χωρίζει άπό 
προηγμένα κράτη περιορίζεται συνεχώς, ενώ υπάρχουν 
καί τομείς πού αισιόδοξα παρατηρεί κανείς ότι συναγω
νίζονται άντάξια, χωρίς νά υστερούν στο ελάχιστο, 
εκείνους τών προηγμένων χωρών. Καί αύτό είναι μιά 
άκόμα εγγύηση γιά τό μέλλον τής χώρας πού άποδει- 
κνύει ότι γνωρίζει νά εκμεταλλεύεται όλες τις δυνατό
τητες καί νά δημιουργεί σωστές προοπτικές γιά συνα- 
γωνίσιμη οικονομία.

Ή  Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, τό 1979, φέρνει 
πολλά αισιόδοξα μηνύματα καί χαρίζει στον "Ελληνα 
τήν σιγουριά τής άξίας του.

613



Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Κ Ο
ΚΕΝΤΡΟ
Τ Η Ι
Χ Ο Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η !

ΜΕ τό σύνθημα «Ή Χωροφυλακή κοντά στο Παιδί» 
λειτουργεί, για τρίτη κατά σειρά χρονιά, τό Πληροφο
ριακό Κέντρο τοΰ Σώματος στη Διεθνή ”Εκθεση Θεσ
σαλονίκης.

Είναι μιά ακόμα προσφορά στον τόπο καί μιά ακόμα 
συμβολή της στο Διεθνές 'Ετος Παιδιού, άφοϋ σκοπός 
τοϋΠληροφοριακοΰ Κέντρου δεν είναι ή προβολή, αλλά 
ή πληροφόρηση, ή καθοδήγηση καί ή έκκληση γιά τή 
δημιουργία ιδανικών συνθηκών γιά τήν ανάπτυξη τοΰ 
Παιδιού.

Ή  Χωροφυλακή καί τό Παιδί λοιπόν. Η κοινωνική 
ειρηνική της μάχη γιά νά βοηθήσει στή λύση τών προ
βλημάτων τοΰ Παιδιού, μεταφέρθηκε μέ πολλή υπευθυ
νότητα, αυτές τις μέρες, από τό πεζοδρόμιο, από τις 
πολύβουες γειτονιές τών πόλεων, άπό τ' άγροτοχώρια 
τής υπαίθρου, στο Πληροφοριακό της Κέντρο, στήν 
καρδιά τής Θεσσαλονίκης, στο χώρο τής Διεθνούς 
Έκθέσεως’ καί όπως πάντα μέ πολλή αγάπη καί στορ

γή. Αυτό, γιατί γιά τό Σώμα τής Χωροφυλακής, ’Ετος 
Παιδιού δέν είναι μόνο τό 1979. Κάθε μέρα κάθε χρόνος 
είναι γιά τή Χωροφυλακή κι ένας στίβος ειρηνικού καί 
ασταμάτητου αγώνα γιά τό Παιδί.

Μέ φωτεινές έγχρωμες διαφάνειες καί άλλο πλούσιο 
φωτογραφικό υλικό—τήν πιο εύγλωττη πληροφόρηση 
τής εποχής μας — καθώς καί μέ σχεδιαγράμματα καί 
συνθήματα, ή Χωροφυλακή, πληροφορεί κι ενημερώνει 
υπεύθυνα τό Παιδί—στο Πληροφοριακό της Κέντρο— 
γιά τούς κινδύνους πού υπάρχουν στο δρόμο τής ζωής 
του άπό τότε πού ανοίγει τά πρώτα του βήματα καί 
τοΰ δείχνει τό σωστό, γιά κάθε περίσταση, δρόμο.

"Ενα μεγάλο κοινωνικό—παιδαγωγικό σχολείο, ένα 
πραγματικό σχολείο συμπεριφοράς είναι τό φετινό 
Πληροφοριακό Κέντρο τής Χωροφυλακής στή Διεθνή 
Έκθεση Θεσσαλ.ονίκης. Στά μάτια τών χιλιάδων επι
σκεπτών, πού τό μεγάλο σύνολο είναι παιδιά κάθε ήλικί- 
ας, παρουσιάζεται μιά βαθειά άνατόμηση τής αλήθειας

ΙΤΗ 4 4 η ΔΙΕΟΝΗ
Ε Κ Ο Ε Σ Η
Τ Η Ι
ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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γιά πολλά από τα προβλήματα που έχουν Κέντρο την 
παιδική προσωπικότητα. Καί αναμφίβολα αυτές οί χι
λιάδες των επισκεπτών έχουν κάτι χρήσιμο νά κερδί
σουν, κάτι που θά μείνει για πάντα στο νοϋ τους, από 
την επίσκεψή τους αυτή. Καί πάνω άπ’ όλα θά τους 
μείνουν χαραγμένα, ή έκκληση τοϋ Σώματος γιά μιά καλύ
τερη κοινωνία γιά τους νέους μας καί τό χαμόγελο στορ
γής των άνδρών τής Χωροφυλακής, πού διαβεβαιώνει 
κάθε "Ελληνα άνθρωπο πώς πρέπει ν’ αντιμετωπίζει 
μέ εμπιστοσύνη τον προστάτη των δικαιωμάτων του, 
τον ανώνυμο "Ελληνα Χωροφύλακα.

Στις φωτογραφίες δημοσιεύονται στιγμιότυπα 
από τή λειτουργία τοϋ περυσινοΰ Πληροφοριακού Κέν
τρου τής Χωροφυλακής, στην 43η Διεθνή Έκθεση 
Θεσσαλονίκης, πού είχε θέμα «Ή Χωροφυλακή 145 
χρόνια κοντά στο Λαό». Στήν επομένη έκδοση ή «'Επι
θεώρηση Χωροφυλακής» θά δημοσιεύσει πλούσιο φωτο
γραφικό υλικό.
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Τού κ.
Β α σ ι λ ε ί ο υ  Π α π α δ ά κ η  
Είσαγγελέως Πρωτοδικών 
Προέδρου 'Εταιρίας Προστασίας 
’Ανηλίκων ’Αθηνών.

Η έγκληματικότης των α
νηλίκων ιδιαίτερα σαν πρό
βλημα προλήψεως, άττα- 

σχολεΐ τις Εταιρείες Προστασίας 
’Ανηλίκων άττό το 1940 όταν μέ 
τον Α.Ν. 2724 άρχισαν νά λειτουρ
γούν στον τόπο μας, κάτω άπό 
δύσκολες συνθήκες, οΐ πρώτοι πυ
ρήνες των σημερινών Εταιρειών, 
σε κάθε έδρα Πρωτοδικείου. Ύστε
ρα άπό εμπειρία 40 ετών έχουμε 
πλέον απόλυτα βεβαιωθεί πώς τό 
πρόβλημα τής έγκληματικότητος 
τών ανηλίκων προσεγγίζεται μόνο 
σαν «αποτέλεσμα» σύνθετων «αι
τίων» καί πώς χωρίς τον εντοπισμό 
καί την ανάλυσή τους, όλη ή προ
βληματική μας παραμένει μετέωρη. 
Πολλά άπ’ αύτά τα αίτια φαίνον
ται άθώα, χωρίς έγκληματογόνο 
πρόσβαση, ανάγονται στις άπλές 
καί καθημερινές σχέσεις μας μέ τούς
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άνηλίκους, πού γιά μας μπορεί νά 
είναι χωρίς ιδιαίτερη σημασία, 
όμως γ ι’ αύτούς μπορεί νά άπο- 
τελοϋν σημεία τριβής, άπ’ όπου 
σιγά—σιγά καί μάλλον άνεπαί- 
σθητα, ξεκινά τό χάσμα καί ή έλ
λειψη έπικοινωνίας άνάμεσα στά 
παιδιά καί τούς ενήλικες. "Ωσπου 
νά φθάσει ό άνήλικος στο έγκλημα 
προηγήθηκε μιά ολόκληρη δια
δρομή ζωής. Αύτή ή διαδρομή, 
αύτή ή πορεία τού νέου μέσα στον 
εαυτό του καί μέσα στον κόσμο 
πού έζησε, άποτελεί όλη τή σπου
δή τού νεανικού εγκλήματος. Ή 
κρίσιμη έγκληματική στιγμή ήταν 
ή άναμενόμενη κατάληξη όλων τών 
αιτίων πού συσπειρώθηκαν άρνη- 
τικά στήν ψυχή του, οδηγώντας 
τον στήν παραβίαση τού ποινι
κού νόμου. ’Επιχειρώντας αύτή 
τήν εισαγωγική μου έξέταση δέν 
φιλοδοξώ νά παρουσιάσω όλη 
τήν ποικιλία καί τήν πολυπλο- 
κότητα τών αίτιων τής νεανικής 
έγκληματικότητος. ’Εντελώς ενδει
κτικά θά θίξω μερικά μόνο σημεία 
άπ’ αύτά τά «άθώα» ή «ούδέτερα» 
πού κατά τή γνώμη μου έχουν

θεμελιακή σημασία, καί πού άν σ’ 
αύτά μάθουμε νά ορθοτομούμε έ- 
μεΐς οί μεγάλοι, είμαι άπολύτως 
βέβαιος πώς οί δείχτες τής έγκλη
ματικότητος τών άνηλίκων, δέν θά 
παρουσιάζουν στο μέλλον τή στα
θερή έξαρση πού σημειώνουν τά 
τελευταία χρόνια.

'Η Κοινωνία, αύτό τό πολύ
μορφο συνοθύλευμα άντιθέσεων καί 
σπαραγμού, τέρας, άλλά καί φυ
σική μήτρα τής ζωής μας, άσκεΐ 
τεράστια έπιρροή στο νέο άνθρω
πο. Κάποτε πρέπει νά γίνει αύτο- 
νόητη συνείδηση, πώς αύτή ή 
κοινωνία πού άμύνεται μέ όλα τά 
μέσα σέ κάθε προσβολή της, είναι 
καί ήθικά ύπεύθυνη γιά πολλά 
νεανικά παραπτώματα. "Ομως αύ
τή ή ήθική ένοχή τού συνόλου 
είναι ένα άστάθμητο είδωλο, πού 
δέ χρησιμεύει ούτε γιά άπλό έλα- 
φρυντικό κατά τή δίκη.

Τό άπρόσωπο είναι καί άνεύ- 
θυνο, εμείς στο κάθε μόριό της τήν 
έκπροσωπούμε, δεχόμαστε τόν έ
παινο καί τήν επίκριση. 'Ο καθέ
νας μας είναι ή δέν είναι ύπεύθυνος, 
άφού ή έννοια τής εύθύνης είναι
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καθαρώς υποκειμενική έννοια, ποΰ 
επιμερίζεται άλλα δεν εκχωρείται. 
Σήμερα, δσο ποτέ άλλοτε, οι κοι
νωνίες έχουν τούς εγκληματίες πού 
τούς αξίζουν, γιατί άν εξαιρέσει 
κανείς τούς έκ γενετής ή εξ ιδιο
συστασίας έγκληματίες, πού απο
τελούν τό 1]3 τού συνόλου, όπως 
λένε ο! έγκληματολόγοι, οι ύπό- 
λοιποι είναι ό πικρός καρπός πού 
συγκομίζει ή κοινωνία άπό τήν 
έλλειμματική καί εσφαλμένη λει- 
τουργικότητά της σέ πολλούς 
τομείς, στον άμεσο περίγυρο τού 
νέου, στήν οικογένεια, στήν κοι
νωνία. “Ετσι λ.χ. τό πώς μεγα
λώνει σήμερα ό άλλος τό παιδί του, 
με νοιάζει καί μένα άμεσα, γιατί 
μέ τις έντονες σημερινές συνθήκες 
άλληλεξάρτησης, θά ύποστώ τούς 
άντικτύπους τής μελλοντικής κοι
νής συμπεριφοράς τού νέου. Όλοι 
μας έχουμε κάποιο λόγο, γιά τό τί 
γίνεται ή δέν γίνεται μέσα στα 
σπίτια των άλλων. Ό  κοινωνικός 
άπομονωτισμός, ή καταπιεστική 
πατρική εξουσία, έχουν βαθειά 
ξεπεραστεΐ στις σύγχρονες κοινω
νίες. Ή έπίσημη πολιτεία έχει χρέ

ος άπέναντι όλων, νά άμβλύνει 
νομοθετικά τήν άπολυταρχία τής 
γονικής έξουσίας, γιά νά δημιουρ- 
γηθεΐ, όπως καί άλλου, μιά νέα 
ισορροπία άνάμεσα στο παιδί καί 
τούς ενήλικες. Οΐ σύγχρονες κοι
νωνίες, καταδικάζουν κάθε ίχνος 
αύταρχισμοΰ καί προσπαθούν νά 
εμπεδώσουν τόν ίσότιμο διάλογο 
άνάμεσα στούς γονείς, στούς με
γάλους γενικώτερα, καί στο παιδί.
Ισότιμος διάλογος σημαίνει πώς 
άνάλογα μέ τή φυσική καί πνευ
ματική ώρίμανση τού νέου άνθρώ- 
που, ξεκινάμε μιά συζήτηση χωρίς 
νά ξέρουμε άν αύτός θά πείσει 
εμάς ή έμείς εκείνον. "Ας τό παρα
δεχθούμε πώς συχνά οΐ νέοι έχουν 
ιδέες καί σκέψεις πιο σωστές πιό 
στέρεες άπ’ τις δικές μας. Δυστυ
χώς πολλοί ένήλικες όχι μόνο 
αύτό τό γεγονός δέν παραδέ
χονται άλλά καί δέν έχουν τήν 
ειλικρινή πρόθεση νά προσχω
ρήσουν στις όποιες σωστές νεα
νικές απόψεις. Εκείνο πού δέν 
άντέχουν τά παιδιά είναι τό ύπο- 
κριτικό πλησίασμα, ή ψευδοαπο
δοχή τού δήθεν διαλόγου, ένα 
σφάλμα πού βαθαίνει τελικά τό 
χάσμα, μιά καί όλη ή ύποκρισία 
τών μεγάλων έγινε ίσα—ίσα γιά 
νά «φέρουν στά νερά τους» τις νεα
νικές άπόψεις. Ή σωστή τακτική 
τού ισότιμου διαλόγου, άνεβάζει 
τόν μεγάλο, στά μάτια τού παι
διού, μέ τήν έμπρακτη παραδοχή 
πώς ή ΐδιότης τού γονέως δέν είναι 
ένα φυσικό συμβάν γεμάτο κυριαρ
χία, άλλά ένα βάρος καί μιά εύθύνη 
πού πρέπει συνεχώς νά έπαληθεύ- 
εται.

Ή οικογενειακή ζωή πρέπει νά 
έχει εύλιγισία, νά είναι εύχάριστη 
καταφυγή στήν πνιγηρή καί άγρια 
ζωή τής επιβολής στον κοινω
νικό στίβο. Τό παιδί πρέπει νά 
νοιώθει αυτό τό καταφύγιο, νά 
αύτοβεβαιώνεται συνεχώς πώς 
γιά τό οικογενειακό κύτταρο δέν 
ύπάρχει ύποκατάστατο. Μέσα σ’ 
ένα πλαίσιο επιτήρησης «άπό άπό- 
σταση» όπως λέει ό Μπερνάρ 
Μυλντόρφ, τό παιδί Θά ολοκλη
ρώνεται σάν άνθρωπος μεγαλώ
νοντας καί συνειδητοποιώντας, πώς 
δέν είναι αύτός πού έχει πάντα 
άδικο, άλλά ούτε κι’ αύτός πού 
έχει πάντα .δίκιο. 'Η διακριτικό
τητα, ό σεβασμός στή γνώμη του, 
οδηγούν τό παιδί στό δρόμο τής 
σωστής έλευθερίας. Ό  Χάϊντεγκερ 
είπε, πώς ό άνθρωπος είναι λάθος 
νά λέγεται πώς γεννιέται καί

παραμένει έλεύθερος. ’Αντίθετα γ ί
νεται ελεύθερος κάθε στιγμή πού 
έπιβεβαιώνει τήν ελευθερία του 
καί τήν άπολαμβάνει σάν αύτο- 
δύναμη κατάκτηση, διαφορετικά 
μπορεί τό ίδιο τό άτομο νά τή 
διαθέσει στούς νοσφιστές της, επι
ζητώντας ν’ άπαλλαγεΐ άπό τό 
βάρος καί τή διαρκή μέριμνά της.
Ποιά άλλη άραγε εστία ζωής 
μπορεί νά εξασφαλίσει πιό Ιδανικά 
τήν ύπαρξιακή κατάκτηση τής 
έλευθερίας, άπό τή σωστά δομη
μένη οικογένεια, γιά κάθε αύριανό 
"Ελληνα πολίτη; "Ομως ή οικο
γένεια βρίσκεται, όπως λένε, σέ 
κρίση. Τί είδους όμως είναι αύτή 
ή κρίση; ’Αφορά τόν θεσμό τόν 
ίδιο ή μήπως ή κρίση έχει αίτια 
έξωτερικά, δηλαδή κοινωνικά, οι
κονομικά κ.λπ. Δέν πρέπει νά 
μπερδεύουμε τά άποτελέσματα μέ 
τις αιτίες. Ό  "Ελληνας λ.χ. μετα
νάστης, ή ό ναυτικός, άφήνει τήν 
οίκογένειά του στήν "Ελλάδα καί 
φεύγει. Τό παιδί μεγαλώνει χωρίς 
πατέρα, μέ όλα τά συνακόλουθα, 
πού όμως δέν άφορούν τήν οικο
γένεια σά θεσμό. Φταίει ή άλλαγή 
τού τρόπου ζωής. Ή σύγχρονη 
κοινωνία καταναλώνει ώς ένα βα
θμό τούς καταναλωτές της, πού 
άγωνίζονται νά κερδίσουν μιά 
ζωή, χωρίς νά έχουν χρόνο νά τή 
ζήσουν. 'Η μεγάλη μάζα είναι 
παγιδευμένη σ’ ένα άγώνα φυσικής 
έπιβιώσεως, χωρίς βαθειά συνειδη- 
τοποίηση τού νοήματος καί τού 
σκοπού τής ύπάρξεώς της, άγωνι- 
ζόμενη όλο τό 24ωρο γιά ένα 
μέλλον όλο καί περισσότερο άβέ- 
βαιο. Ποιά συνοχή μπορεί νά 
ύπάρξει στή σύγχρονη οικογέ
νεια άφού τό παιδί χειραφετείται 
πάρα πολύ πρόωρα γιά νά βγει 
στή βιοπάλη, καί τί καλό μπορεί 
νά προκόψει άπό αύτή τή διά
λυση τής παραδοσιακής δομής τής 
οικογένειας;

Όμως ένα είναι σίγουρα παρή- 
γορο, πώς καί καθολική είναι ή 
συνείδηση καί ή βεβαιότητα πώς 
ύποκατάστατο τής οικογένειας 
δέ βρέθηκε, κι’ ίσως δέ θά βρεθεί 
ποτέ. "Ωσπου νά ξεπεραστεΐ ό 
φρενήρης δρόμος τής καταναλω
τικής μας μανίας καί ισοζυγίσουμε 
νηφάλια τις «άπώλειες» σέ σχέση 
μέ τά «κέρδη» ώς τότε είναι βέβαιο 
πώς ή οικογένεια θά βρίσκεται σέ 
μιά εξωτερική κρίση, πού θά δια
σπά όμως συνεχώς τήν εσωτερική 
της συνοχή. "Υστερα ή νοσταλγία 
γιά θαλπωρή καί ζεστασιά άπο-

617



τελεί πληγή καί πηγή στέρησης. 
Κάποτε ό άνθρωπος θά επιστρέφει 
στις αυθεντικές ονειρικές πηγές του, 
θά αναδιπλωθεί στον εαυτό του, 
άναζητώντας τό χαμένο κέντρο 
του, τήν ίδια τήν ψυχή του. Τότε 
τό κάλλος των ήθικών άξιων θά 
άναζητήσει τό ζωτικό του χώρο 
και θά θεωρείται αυτονόητο πώς 
καμιά τεχνολογική πρόοδος όσο 
Θεαματική καί χρήσιμη κι αν 
είναι, δέν άποτελεϊ καθ’ έαυτήν 
διάσταση του πνευματικού μας 
Είναι.

’Αλλά, καιρός είναι νά δούμε 
μαζί άπό κοντά, μερικές στιγμές 
ζωής, ενός τυπικού Ελληνικού 
σπιτιού. "Ισως στή σύντομη αυ
τή ξενάγηση, συναντήσουμε και 
τό δικό μας πρόσωπο.

’Αρκετοί γονείς δέν μπορούν νά 
ξεχωρίσουν τήν διαμάχη γιά ένα 
ζήτημα άπό τή διαμάχη γιά έπι- 
βολή τής θέλησής τους, πάνω στά 
παιδιά.

Συγχέουν τήν ορθότητα τού 
ζητήματος, μέ τήν έγωίστική επι
βολή τής Θέλησής τους. 'Όμως τό 
ζήτημα λ.χ. τϊ ώρα πρέπει νά 
επιστρέφει ό νέος ή ή νέα στο 
σπίτι τό βράδυ, πρέπει νά συζη- 
τεΐται, ώστε τό παιδί νά έχει τό 
αίσθημα πώς θά μπορούσε καί 
τό ίδιο νά έχει τελικά δίκαιο καί 
καμιά πλευρά νά μή νοιώθει μειω
μένη ή προσβεβλημένη, άδιάφορο 
άπό τήν κατάληξη πού θά πάρει 
μιά διένεξη, γιατί δέν πρέπει νά 
ξεχνάμε πώς ή πραγματική καί 
άποτελεσματική διαπαιδαγώγη
ση Θά πρέπει νά συνοδεύεται καί 
άπό τις δυο πλευρές, τό τονίζω 
αύτό, άπό αίσθημα ελευθερίας, 
πράγμα πού προϋποθέτει πώς οί 
μεγάλοι θά προαποδεχθούν πώς 
δέν είναι οί μόνοι πού ξέρουν τί 
είναι σωστό καί τί λάθος. Οί νέοι 
είναι πολύ λιγώτερο άπό άλλες 
εποχές διατεθημένοι νά αναγνω
ρίζουν ένα πρόσωπο σάν αύθεν- 
τία, όταν αύτό τό πρόσωπο δέν 
επιβάλλεται προσωπικά σάν αύ- 
θεντία. ’Εντολές καί διαταγές άπό 
γονείς καί δασκάλους συναντούν 
λοιδωρία καί περιφρόνηση. Δά
σκαλοι καί γονείς δέν μπορούν νά 
έπιβληθούν μέ τό σκέτο άξίωμά 
τους. Τό κύρος τους θεμελιώνεται 
όχι στο άξίωμα ή στήν ιδιότητα— 
αύτά άνήκουν σέ μιά άλλη περα
σμένη εποχή — (τή δική μας καί 
πίσω) άλλά άποκλειστικά στο 
άτομό τους καί στήν προσωπική 
τους άκτινοβολία.

"Ομως, είμαστε ακόμη σκλάβοι 
τού άλάθητου καί τής αύθεντίας 
άπέναντι στά παιδιά μας, ίσως 
γιατί ύποσυνείδητα αναγνωρί
ζουμε πώς άγνοούμε τελείως τον 
κόσμο των παιδιών. ’Ακόμη καί 
οί δικές μας άναμνήσεις τών παι
δικών καί νεανικών μας χρόνων, 
έρχονται στό προσκήνιο μέσα άπό 
τόν παραμορφωτικό καθρέπτη τής 
ένηλικότητος, άσχετο άν αύτές οί 
παληές έμπειρίες πού μυρίζουν 
ναφθαλίνη, μπορούν νά συζη- 
τούνται σήμερα, κι’ άσχετα άπό 
τό άπλό γεγονός πώς κανένα 
παιδί δέν είναι όμοιο, μ’ ένα άλλο, 
έστω καί άν είναι μεταξύ τους δί
δυμα, ούτε ποτέ μιά κατάσταση 
είναι όμοια μέ κάποια άλλη πού 
φαίνεται δμοιά της.

Οί μεγάλοι κάνουν κατάχρηση 
αύταρχικότητας. ’Αποφασίζουν τί 
πρέπει καί τί μπορεί νά ένδιαφέρει 
τό παιδί, χωρίς νά ύπολογίζουν 
τή γνώμη τών μικρών τους ύπη- 
κόων. ’Αξιώνουν καί στά πιο 
μικρά πράγματα νά ρυθμίζουν 
όπως θέλουν ή όπως νομίζουν, τά 
ζητήματα τών παιδιών, έστω καί 
άν πολλές φορές στά μάτια τών 
παιδιών τούλάχιστον, ύπάρχει 
σαφής παραλογισμός. ’Αξιώνουν 
λ.χ. νά διασκεδάζουν τά παιδιά, 
χωρίς νά λερωθούν ή νά τσαλα
κωθούν. Υποψιάζονται όμως οί 
γονείς, πώς αύτή τήν ώρα τό 
παιδί μαθαίνει νά φοβάται τή 
γνώμη τών άλλων καί έκπαιδεύ- 
εται στον άτομικό καί τόν κοινω
νικό κονφορμισμό, όροι άντίμαχοι 
προς τήν αύριανή τους αύτονο- 
μία καί αύτοδυναμία; (Ρ. Γκρίγ- 
κατ).

Τό παιδί καί ό νέος δέν πρέπει νά 
νοιώθουν πώς άποτελούν μιά ενο
χλητική παρουσία μέσα στό σπίτι. 
"Οτι είναι ένα βάρος, ένα έμπόδιο 
στήν ψυχαγωγία καί στήν ελεύ
θερη έξοδο τών γονέων. Είδα 
παιδάκια νά βιάζονται ν’ ανέβουν 
στ’ αύτοκίνητό τους στό τέλος 
τής εκδρομής σάν νά έπρόκειτο 
στ’ άλήθεια οί μεγάλοι νά τά 
παρατήσουν έκεΐ καταμεσής στήν 
έξοχή, λέει ή Ά ντα Ντέλλα Τόρες 
στό ώραΐο βιβλίο της «Τά λάθη 
τών γονέων».

"Ας μή ψάχνουμε νά βρούμε μέ 
Εισαγγελείς καί ’Αστυνόμους τήν 
εξήγηση, τών ολοένα πυκνούμε- 
νων φυγών άνηλίκων άπο τα 
σπίτια τους, πού συχνά κατα
λήγουν στό έγκλημα (κλοπές, πορ
νεία κ.λπ.). ’Άραγε γιατί «νά

Τό παιδί, ό Άγραφος αυτός χάρτης τής 
ζωής, έρχεται στον κόσμο άγνό και Άδολο. 
Δημιουργεί τήν προσωπικότητά τον άνά- 
λογα μέ τό οικογενειακό και κοινωνικό 
περιβάλλον στό όποιο θά ζήσει καί θά 
αναπτυχθεί.

φύγει» τό παιδί πού έζησε σέ 
άτμόσφαιρα εύτυχίας καί πού ήξε
ρε πώς αύτή ή άτμόσφαιρα οφείλε
ται καί στή δική του παρουσία...

Τά παιδιά νοιώθουν άνετα μέσα 
σέ μιά οικογενειακή Δημοκρατία. 
Ή γαλήνη καί ή σιγουριά στηρί
ζονται στήν άποδοχή τού όρθού, 
τού δίκαιου, όχι στήν άπολυταρ- 
χική έπιβολή τής θέλησης τών 
μεγάλων. Ή διαβόητη «πείρα τών 
μεγάλων» όπου Θραύεται κάθε 
παιδική ή νεανική άποψη, είναι 
ώς ένα σημείο μύθος, γιατί ή πείρα 
τού νέου πού άπόχτησε μόλις 
δέν είναι άπολιθωμένη όπως ή 
πείρα τών μεγάλων, άλλά έχει τή 
δύναμη τής αύτενέργειας στήν 
άπόχτησή της, στή φρεσκάδα της, 
στήν έπικαιρότητά της. Γι’ αύτό 
ή άπόκρουσή της όταν πράγματι 
είναι λανθασμένη ή επικίνδυνη, 
άπαιτεΐ λεπτούς χειρισμούς, καθό
λου ύποκρισία, έλευθερία καί σε
βασμό τής γνώμης τού νέου πού 
νοιώθει εύχέρεια επιχειρηματολο
γίας καί σκέψης. Στό τέλος μιάς 
άντικειμενικής συζήτησης, ξέρει τό 
παιδί πώς οί γνώμες του παίρ- 
νονται στά σοβαρά, συζητούνται, 
έστω καί άν άποκρούονται.

"Ολοι μιλούν γιά τήν άγάπη 
σάν τό πιο σίγουρο στοιχείο μιάς 
εύτυχισμένης ζωής. Άνταλλά- 
σουμε δώρα άκριβά, κάνουμε μα- 
κρυνά μαγευτικά ταξίδια κι’ επι
στρέφουμε άδειοι όπως όταν ξεκι
νήσαμε. Φεύγουμε γιά νά γλυτώ
σουμε άπ’ τό γνωστό κΓ αύτό μάς 
παρακολουθεί παντού, φεύγουμε 
γιά νά γνωρίσουμε τό άγνωστο, 
άλλά καί πάλι μένουμε άνικανο- 
ποίητοι. Μάς λείπει ή ζεστή, γε
μάτη άπλή ειλικρίνεια, άνθρώπινη 
άφοσίωση. Τρυφερότητα καί καθα
ρότητα, σ’ ένα δημιουργικό δόσι
μό καί πάρσιμο άγάπης. Αύτή 
μόνο νοηματοδοτεΐ τή ζωή καί 
ύπερνικά τό υπαρξιακό άγχος τών 
νέων άνθρώπων. Αύτό μπορεί νά 
τό ξέρουμε καλά, έκεΐνο πού άγνο
ούμε είναι πώς καί ή άγάπη έγινε 
μιά τέχνη πολύ δύσκολη. Πολλοί 
ένήλικες δείχνουν πραγματική ά
γάπη στό παιδί, κι’ όμως συντρί
βονται χωρίς κι’ αύτοί νά ξερουν 
τό γιατί. Ό  ψυχολόγος Ρόλφ
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Γκρίγκατ αναλύει τό φαινόμενο 
καί μας λέει πώς ή διαπαιδαγώ
γηση των νέων στην άγάπη πρέ
πει νά οδηγείται : α) ’Από τη 
σωστή σχέση μεταξύ όριοθέτησης 
καί β) συμφιλίωσης την όποια 
πρέπει νά επιδιώκει ό ενήλικος. 
Μέ τήν όριοθέτηση εννοεί πώς ό 
νέος πρέπει νά γίνει αυτόνομος. 
ΓΤαρόλη τήν τρυφερή αφοσίωσή 
του, ό ενήλικος πρέπει νά διδάξει 
στο νέο πώς αυτή ή αφοσίωση δεν 
αποτελεί μόνιμη κατάσταση. Ό  
ενήλικος συνεχώς καί βαθμιαίως 
Θά άπομακρύνει τό νέο άπό κοντά 
Του, κατευθύνοντάς τον στήν αυ
τονομία. Αυτή όμως ή όριοθέτηση 
κάνει πάντα απαραίτητη τή συ
νεχή ενέργεια τής συμφιλίωσης, 
γιατί αυτή τήν άναγκαία άπο- 
μάκρυνση προς τήν αυτονομία, ό 
νέος δεν πρέπει νά τήν έκλάβει 
σαν έλλειψη, αλλά αντίθετα σαν 
πλήρωση αγάπης. Ό  καθένας 
μας άς σκεφθεΐ πόσο λειτουργεί 
αυτή ή μέθοδος στήν Ελληνική 
οικογένεια καί πόσοι γονείς καί 
παιδιά δεν παραμένουν γιά ολό
κληρη τή ζωή τους, λίγο πολύ 
χωρίς όριοθέτηση καί συμφιλίωση.

’Αλλά δεν θά μπορούσα ούτε 
νά θίξω τόσα θέματα σοβαρά πού 
απασχολούν τούς ενήλικες καί τά 
παιδιά καί τό κοινωνικό σύνολο 
γενικώτερα, μέσα σε μιά σύντομη

εξέταση. Θέματα βίας, θεάματος, 
εντύπου κ.λπ. είναι πελώρια θέ
ματα πού δεν έπαρκεΐ γιά τό κα
θένα, μιά ιδιαίτερη παρουσίαση. 
’Επιτρέψτε μου όμως νά θίξω γιά 
λίγο, τό τόσο κρίσιμο στούς και
ρούς μας ζήτημα των ναρκωτικών, 
δίδοντάς του κατά τήν άποψή μου 
μιά άλλη διάσταση.

Τό πάθος τών ναρκωτικών είναι 
μιά άρρώστια πού απειλεί τήν 
προσωπικότητα καί τήν κοινωνία. 
Ή εξαθλίωση αφορά καί τις δύο. 
Πρέπει νά γίνει κατανοητό άπό 
τήν κοινωνία, πώς γιά τή δημι
ουργία μιας ζωής μέ περιεχόμενο 
καί χαρά, σχεδόν ποτέ δεν φέρει 
μόνο ένας τήν εύθύνη. Ό  άρρωστος 
άπό πάθος χρειάζεται οπωσδή
ποτε τή βοήθεια τής Κοινωνίας γιά 
νά γιατρευτεί. Κανείς δεν αγαπά 
τό δηλητήριο πού τόν πεθαίνει, 
ούτε κι’ ό ίδιος πού χωρίς αύτό δεν 
μπορεί ή τού φαίνεται πώς δέν 
μπορεί νά ζήσει. Χρειάζονται άν
θρωποι πού νά θέλουν νά βοη
θήσουν τους έξαρτη μένους άπό 
ένα πάθος, δίδοντάς τους τό χέρι 
νά κρατηθούν στο επίπεδο τής 
δικής τους ζωής, γιατί ό εξαρτη
μένος άνθρωπος, ζεϊ μιά ανώνυμη, 
ξένη, ανελεύθερη ζωή. Χρειάζεται 
νά τού δοθεί ή διέξοδος γιά νά 
προσπελάσει τή δική του ζωή 
πού χάνεται στούς πλαστούς εφή

μερους παραδείσους, βρίσκοντας 
τήν πρώτη πνευματική του διαύ
γεια. Οί αύστηροί νόμοι καί ή κοι
νωνική περιφρόνηση, δέν φαίνεται 
νά περιορίζουν τή χιονοστιβάδα 
τών ναρκωτικών πού απειλεί τήν 
ύπόσταση καί τή φυσική άλκή 
τής φυλής. "Ολο καί διαρκώς περισ
σότεροι νέοι κινδυνεύουν. Τό 60 ο]ο 
τών ναρκωμανών είναι νέοι κάτω 
τού 21ου έτους. ’Από άμεση πείρα 
σάς λέγω ότι στο Τμήμα προφυ- 
λακίσεων πού υπηρεσιακά ανήκω, 
καθημερινώς 2—5 νέοι προφυλακί
ζονται καί οί αριθμοί συνεχώς 
αυξάνουν. Προσωπικά πιστεύω 
πώς τό μέγα αύτό πρόβλημα, 
πρέπει νά άντιμετωπισθεΐ σε νέα 
βάση. Δηλαδή νά έρευνάται συ
στηματικά καί μεθοδικά ΠΟΙΟΙ 
νέοι καταφεύγουν στά ναρκωτικά 
καί ΓΙΑΤΙ, πού είναι συνυπεύθυνη 
ή κοινωνία καί πρέπει νά έπέμβει 
προληπτικά ή κατασταλτικά. ‘Η 
παγίδα τών ναρκωτικών ενεδρεύει 
παντού. Δέν άφορά πιά μόνο τά 
παιδιά άπό διαλυμένες οικογένειες, 
αλλά έξ ίσου άφορά καί τά παιδιά 
συγκροτημένων οικογενειών. Σε 
όλα σχεδόν τά περιστατικά, τά 
συμπεράσματα συγκλίνουν στο ότι 
ή εξάρτηση σχεδόν πάντα, βρί
σκεται σέ αρνητική σχέση μέ τις 
βιωμένες ανθρώπινες σχέσεις. Δη
λαδή αύτό σημαίνει πώς ό νέος
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Ή  στοργή, ή αγάπη, ή ζεστή οικογενει
ακή ατμόσφαιρα είναι βασικά στοιχεία που 
συμβάλλουν άνασταλτικά στήν αύξηση τής 
παιδικής εγκληματικότητας. Τήν αγάπη 
τών γονέων καί τήν ζεστασιά τής οικογέ
νειας δεν μπορούν νά τήν αναπληρώσουν 
όποιαδήποτε μέτρα τής Πολιτείας.

επιζητεί τήν απομόνωση άπό τήν 
ανθρώπινη κοινωνία. Είναι ανάγ
κη γ ι’ αυτόν ή καταφυγή στά 
ναρκωτικά, σαν διέξοδος στήν 
έλλειψη κάποιας θαλπωρής χα
μένης ή ποτέ βιωμένης. Καθένας 
άντιλαμβάνεται υστέρα άπ’ αυτή 
τή βαθειά θεμελίωση, τι ελάχιστο 
ή μηδενικό ρόλο μπορούν νά 
παίξουν οΐ γυμνές συμβουλές ή οί 
νουθεσίες, σέ μιά τέτοια ψυχική 
ερημιά, κι’ άκόμη τι ρόλο θά παίξει 
ή προφυλάκιση καί ή καταδίκη, 
που νομοτελειακά οδηγούν τον 
τοξικομανή νέο μέ μεγαλύτερη δύ
ναμη, σέ μιά μεγαλύτερη άπομό- 
νωση. Σκέτη ή Δικαιοσύνη τής 
φυλακής οδηγεί στήν έξαθλίωση 
καί τήν καταστροφή. 'Η ποινή νά 
είναι αύστηρή ώς τήν έξόντωση 
γιά τούς έμπορους καί τά διεθνή 
δίκτυα έμπορίας, άλλά για τούς 
τοξικομανείς νέους άνθρώπους πρέ
πει ή ποινή νά διαρκεΐ όσο καί ή 
ψυχοπαθολογική τους μεταχείρι
ση. Ύστερα ή Κοινωνία καί ή 
οικογένεια άπομένει νά δώσουν τή 
χαμένη Θαλπωρή κι’ άν αύτό τό 
στοιχείο δέν μπορεί νά δοθεί άς 
άναλάβει ή πολιτεία καί οί κοινω
νικοί φορείς νά δώσουν τήν αύτο- 
δυναμία πλεύσεως στο νέο, χωρίς 
κίνδυνο όπισθοδρομήσεως. “Ας συ
νειδητοποιήσουμε βαθειά πώς ή 
άνοσία κατά τών ναρκωτικών εν
τοπίζεται σέ μιά ζωή μέ νόημα καί 
άνάταση, μέ πληρότητα καί κοι
νωνικότητα.

“Ας δούμε τώρα τί μπορούμε νά 
περιμένουμε άπό τό Σχολείο καί 
ποιά κατά τήν άποψη τού μή 
ειδικού, όπως εγώ, πρέπει νά 
είναι ή συμβολή τού Σχολείου στή 
διαμόρφωση άνθρώπων, έντετα- 
γμένων ομαλά στό κοινωνικό τους 
περιβάλλον. Ή θετική στάση τού 
Σχολείου άπέναντι στό παιδί είναι 
νά ένισχύει ψυχολογικά τήν προ
σωπικότητά του κι’ όχι νά τό 
μεταβάλει μέ τήν πειθαρχία καί 
τήν πολυγνωσία σ’ ενα εκτελε
στικό όργανο τάξης καί ΰπακοής. 
Ή πειθαρχία δέν πρέπει νά «έπι- 
βάλλεται» άλλά πρέπει νά τήν 
«καταλαβαίνουν» τά παιδιά. Νά 
κατανοήσουν δηλαδή τή διαφορά 
άνάμεσα στήν έλευθερία καί τήν
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αναρχία, αφομοιώνοντας τή διαφο-' 
ρά δχι μέ πειθαρχικούς κανόνες και 
στείρα διδαχή, άλλα μέ ισότιμο 
πνευματικό διάλογο, δασκάλου μέ 
μαθητή. "Ομως πολύ φοβούμαι 
πώς τά σύγχρονα σχολεία άντΐ νά 
επιδιώκουν την καλλιέργεια τής 
σκέψης, καταπιέζουν τή σκέψη 
καί σχεδόν τή νεκρώνουν μέ μνημο- 
νικούς αύτοματισμούς. Ά πό τό 
Δημοτικό, ώς τή λήψη τού Πανε
πιστημιακού πτυχίου, όλος ό ά- 
γώνας είναι μια μάχη άπομνημο- 
νεύσεως. "Ολος αύτός ό τρόπος 
μαθήσεως σκοτώνει τό πνεύμα καί 
τή δημιουργική σκέψη. Τά ελεύ
θερα πνεύματα των εφήβων άσφυ- 
κτιούν καί παύουν νά πιστεύουν 
στό δάσκαλο, γίνονται νευρω
τικά, φέρονται εχθρικά ή άδιά- 
φορα πρός τό δάσκαλο πού τά 
καταπιέζει, χωρίς βέβαια νά φταίει 
ό ίδιος γ ι’ αύτό. ’Έτσι τό Σχολείο 
μπορεί νά μεταβληθεί σέ στίβο 
έχθρότητος καί άσυνεννοησίας. Ό  
δάσκαλος γιά νά επιβληθεί κατα
φεύγει στήν καταπίεση γιά νά 
κάμψει τήν άντίσταση τού παιδιού 
μεγαλώνοντας έτσι τό χάσμα άνά- 
μεσά τους. Εύκολα άντιλαμβά- 
νεται κανείς πώς μέσα σ’ αύτό τό 
κλίμα δέν μπορεί ν’ άνθίσει ή 
«αύτόνομη σκέψη» αύτή πού ο
δηγεί στήν αίσθηση τής πνευμα
τικής ελευθερίας. Ό  κίνδυνος γιά 
τούς νέους τής εποχής μας είναι 
ολοφάνερος, γιά όσους θέλουν νά 
βλέπουν μέ καθαρή όραση. Στις 
τελευταίες τάξεις των Λυκείων οι 
νέοι συνειδητοποιούν αύτές τις 
μειονεξίες καί επαναστατούν εναν
τίον αύτής τής μηχανιστικής παι
δείας. ’Αποτέλεσμα: ’Αρκετοί άπ’ 
αύτούς δελεάζονται άπό προκα- 
τασκευασμένα συνθήματα καί ο
δηγούνται εκεί όπου ύπάρχει μόνο 
έπίφαση καί όχι πραγματική Δι
καιοσύνη καί ’Ελευθερία. Γι’ αύ
τούς τούς νέους—μέ τούς οποίους 
έχω συζητήσει στα Γραφεία τής 
Εταιρείας—είμαστε όλοι συνυπεύ- 
θυνοι γιατί καμιά αύτόνομη σκέ
ψη δέν λειτούργησε εγκαίρως κά
τω άπό τό βλέμα τού δασκάλου— 
όδηγητή. Τό Σχολείο τής άπο- 
μνημόνευσης σκότωσε τήν πνευ- 
υ,ατική αύτοδυναμία καί άλλοί- 
μονο! τήν κρίσιμη ώρα δέ λειτούρ
γησε καμιά κριτική σκέψη.

’Αλλά τό Σχολείο δέν είναι μόνο 
άναζήτηση μεθόδου αύτοδύναμης 
σκέψης. Είναι καί στίβος αισθη
μάτων φιλίας, άλληλεγγύης, σε
βασμού, άκόμη πεδίο συνυπάρ-

ξεως ειρηνικής, των άντιπάλων. 
Θά έλεγα πώς άν κινηθούν οί δά
σκαλοί μας περισσότερο πρός τήν 
κατεύθυνση των αισθημάτων, οΐ 
νέοι πού θ’ άφηναν άργότερα τό 
Σχολείο θά ήσαν οπωσδήποτε 
πλουσιότεροι σέ άνθρωπιά καί κα- 
λωσύνη. Ό  "Εριχ Φρόμ φτάνει νά 
πιστεύσει πώς «γιά πρώτη φορά 
στήν ιστορία ή φυσική επιβίωση 
τής άνθρωπότητος έξαρτάται άπό 
μιά ριζική άλλαγή τής καρδιάς».

Οί Εταιρείες προστασίας ’Α
νηλίκων προσέφεραν καί εξακο
λουθούν νά προσφέρουν ό,τι μπο
ρούν στήν πρόληψη τής έγκλη- 
ματικότητος των νέων. Μόνο ή 
Εταιρεία ’Αθηνών, άπό τό 1940 
άντιμετώπισε πάνω άπό 70.000 
περιστατικά, πάσης φύσεως. Μό
νο τό 5 ο]ο των περιπτώσεων άν 
βρήκε τή λύση του, είναι βέβαιο 
πώς 3.500 παιδιά, δέ ρίχτηκαν στη 
κοινωνία σάν νέος σπόρος εγκλή
ματος. Αύτή ή άφανής στατιστική, 
σάν προσφορά στήν μεταπολε
μική ’Αθηναϊκή κοινωνία άποτελεΐ 
έργο έθνικής σημασίας. Σ’ αύτούς 
πού εργάστηκαν αύτά τά 40 χρό
νια, κάτω άπό τή θετική καί γόνι
μη συμβολή τού Υπουργείου Δι
καιοσύνης, μέ πίστη καί άνιδιοτέ- 
λεια στόν τομέα αύτό, άνήκει σή
μερα ή δημόσια εύγνωμοσύνη των 
χιλιάδων παιδιών πού ζούν σή
μερα ομαλά στήν κοινωνία, μετα
βιβάζω τό ευχαριστώ τών οικο
γενειών τους, άλλά πιστεύω πώς 
διερμηνεύω καί τού κοινωνικού 
συνόλου τήν επιδοκιμασία γιά τό 
έργο τών Εταιρειών Προστασίας 
’Ανηλίκων, σέ ολόκληρη τή Χώρα.

Θά κλείσω τήν έξέτασή μου 
μ’ ένα αισιόδοξο μήνυμα πού βγαί
νει άπό ένα γενικό κλίμα άπαισιο- 
δοξίας. Οί σημερινοί νέοι άμφισβη- 
τούν ή δέν ξέρουν γιατί θά πρέπει 
νά έπωμισθούν τό μόχθο τής ζωής. 
Ρωτούν καί μεϊς δέν έχουμε έτοιμη 
καμιά πειστική άπάντηση, ποιά 
ύπόσχεση βρίσκεται πίσω άπό 
τό μόχθο αύτό. ’Αναγνωρίζουμε 
πώς οί εμπειρίες μας συχνά είναι 
ξεπερασμένες άπό τήν ταχύτητα 
άλλαγής τής σύγχρονης ζωής. 
ΚΓ όμως είναι άνάγκη νά μιλή
σουμε τήν ίδια γλώσσα μέ τά 
παιδιά, γιατί άν δέν επικοινωνή
σουμε, δέ μπορούμε νά τά βοηθή
σουμε. ’Αλλά τό πρόβλημά τους, 
μήπως δέν είναι καί δικό μας πρό
βλημα; Ποιές άξιες έχουν έπιζήσει 
διερωτάται ό Ρόλφ Γκρίγκατ, μετά 
τήν άνακάλυψη τών μέσων μαζι

κής καταστροφής; Τί άνακάλυψε 
μέχρι σήμερα ό άνθρωπος καί 
έμεινε άχρησιμοποίητο; Ή άτο- 
μική βόμβα ήδη χρησιμοποιήθηκε, 
γιατί όχι καί ή ύδρογονοβόμβα, ή 
βόμβα νετρονίου, καί ό,τι άλλο 
θά έπινοούσε έν τώ μεταξύ ό κατα
στροφικός μας έγκέφαλος. "Ωστε 
λοιπόν δέν μένει τίποτε άλλο, 
άπό τήν ολοένα καί πιο εύκολη 
προσέγγιση στά ύλικά άγαθά; 
Υπάρχει στό βάθος κάποια βεβαι
ότητα, πώς αύτή ή εύχέρεια άφή- 
νει στό τέλος ένα αίσθημα άηδίας 
γιά τή ζωή, δέν τήν κάνει καθόλου 
πιο έλκυστική. Πίσω άπό τά κατα
ναλωτικά άγαθά ύπάρχει τελικά 
τό τίποτα καί οί νέοι τό γεγονός 
αύτό τό ζούν πιο έντονο, άπό 
τούς συμβιβασμένους ή τούς άσυμ- 
βίβαστους ενήλικες. "Οσο αύξάνει 
ό ύλικός πλούτος φτωχαίνει ή 
συνείδηση κι’ ό εύθραυστος κόσμος 
τών νέων πληγώνεται καί νοιώθει 
προδομένος.

Ή πνευματική πρωτοπορία τής 
Εύρωπαϊκής νεολαίας πίστεψε κα
τά καιρούς πώς κάποια μεγάλη 
μεταβολή θά έφερνε τή Δικαιοσύνη 
καί τήν άγάπη στόν κόσμο. Κατά
λαβαν όμως πώς μόνο ή πολιτική 
πού μονιμοποιείται άπό αιώνιες 
ύπερπολιτικές ιδέες, όπως λέει ό 
Κάρλ Γιάσπερς, μπορεί νά ύπό- 
σχεται τέτοιες ριζικές μεταβολές. 
"Ηδη τό κίνημα τών νέων Γάλλων 
Φιλοσόφων είναι εκπληκτικό. Ή 
νεολαία θεωρεί ξανά αύτονόητη 
τήν άναζήτηση τής πνευματικής 
αύτονομίας καί τού θεού, καί ό 
Σωκρατικός λόγος άνθίζει καί πάλι 
ολόδροσος στις χώρες τής Εύρώ- 
πης. Μιά ολόκληρη εποχή «άρχί- 
ζει καί τελειώνει» μαζί μέ τήν κατα
δυνάστευση τής ύλικής αυταπάτης. 
Τό νόημα τής ζωής, ό σκοπός καί 
ό πλούτος της, ή άξια νά τή ζήσει 
κανείς καί νά μοχθήσει γ ι’ αύτήν, 
βρίσκεται μέσα μας, στήν πλου
σιότερη συνείδηση τού εαυτού μας 
καί τής ζωής. Οί νέοι άνθρωποι 
πρωτοπόροι γιά ένα νέο ξεκίνημα 
άρχισαν κιόλας νά βαδίζουν ομα
δικά στή νέα ζωή, εμείς εκείνο πού 
μπορούμε νά κάνουμε είναι νά εί
μαστε τούλάχιστον δεκτικοί στις 
έλπίδες τους, γιά νά συμβάλλουμε 
κΓ εμείς στήν πραγματοποίηση 
μιας ριζικής άλλαγής πού δέν θά 
είναι άπλή παραλλαγή, γιατί θά- 
χει τή δύναμη νά μεταμορφώσει 
τά πρόσωπο τού κόσμου.
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Ό μ ιλ ία  του Προέδρου 
τής Δημοκρατίας κ. 
ΚΩΝ)ΝΟΥ ΤΣΑΤΣΟΥ  
προς τά μέλη τοΰ Συνε
δρίου τοΰ Διεθνούς ’Ιν 
στιτούτου Τύπου πού 
συνήλθε στην ’Αθήνα  

τον περασμένο ’Ιούνιο.

ΚΑΘΕ δημοσιογράφος έχει μιαν 
κοινωνική αποστολή. Άλλοιώς δεν 
είναι οΰτε καλός δημοσιογράφος, 
ούτε πλήρης άνθρωπος. "Εχει δμως 
καί ένα επάγγελμα, δταν είναι ανά
γκη από κάπου να άντλήση τά υλικά 
μέσα γιά την επιβίωσή του.

3Αποστολή τοΰ δημοσιογράφου εί
ναι κατ’ εξοχήν ή μόρφωση τοΰ κοι
νού. Μιά μόρφωση που δεν έχει 
τον τύπο τής συστηματικής σχολικής 
ή τής ακαδημαϊκής παιδείας, άλλα 
τήν επαγωγό παροχή γνώσεων, γιά 
όλο τό επιστητό. Γιά τήν εκπλήρωση 
τής μορφωτικής αυτής αποστολής, 
ό δημοσιογράφος πρέπει νά είναι, 
κατ' αρχήν, αδέσμευτος. Ύπόκειται 
μόνο σε εκείνους τούς δεσμευτικούς 
κανόνες, πού θεσπίζονται από τό 
σύνολο γιά νά μπορούν όλα τά άτομα 
νά έκπληροϋν ανεμπόδιστα, τόσο τή 
δική τους αποστολή, όσο καί τό 
επάγγελμά τους.

"Ας δούμε πρώτα σε τι συνίσταται ή 
μορφωτική αυτή αποστολή. Πρώτα 
στήν πληροφόρηση. Αυτή είναι δύο 
ειδών: α) ή γνωστοποίηση γεγο
νότων, β) ή γνωστοποίηση γνωμών 
τρίτων περί τά γεγονότα. Και ύπό τις 
δύο αυτές έννοιες ή πληροφόρηση.

Η
Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Η
Τ Ο Υ Τ Υ Π Ο Υ

ως παροχή γνώσεων, είναι απαραί
τητη πηγή ελευθερίας. Διότι μόνο 
όποιος γ ιν ώ σ κ ε ι  γίνεται ελεύθερος. 
Ή  ελευθερία του αυξάνει μέ τή γνώ
ση του. ’Από αυτό ακολουθεί ότι δεν 
νοείται πολιτισμός, πολιτισμένη κοι
νωνία, χωρίς σωστή πληροφόρηση, 
δηλαδή χωρίς τίμιο Τύπο.

Γιά νά είναι σωστή ή πληροφό
ρηση πρέπει νά είναι αντικειμενική 
κατά τό μέτρο τοΰ δυνατού. Αυτό 
επιβάλλει νά είναι: 1) πλήρης, δη
λαδή νά μήν αποσιώπα τά στοιχεία 
πού δεν συμφέρουν στον πληροφο
ρούντο ή τήν εφημερίδα του, 2) νά 
τούς δίνη, κατά τήν παρουσίασή τους, 
μιάν έκταση ανάλογη μέ τή σημασία 
τους, ακόμη καί 3) μιά τυπογραφική 
εμφάνιση επίσης ανάλογη.

Μέ άλλα λόγια, με τήν πληροφό
ρηση δέν πρέπει νά κάνη πολιτική. 
Αυτό θά τό κάνη μέ τις δικές του 
γνώμες, εντελώς χωριστά, ώστε ό 
αναγνώστης νά μπορή εύκολα νά 
διακρίνη τήν πληροφορία από τή 
γνώμη τής εφημερίδας (τοΰ συν
τάκτη ή τοΰ εκδότη).

Πέρα από τήν καθαρή καί τίμια 
πληροφόρηση, έργο τοΰ Τύπου είναι 
νά έκφράζη τις γνώμες τοΰ ιδιοκτήτη 
ή τοΰ εκδότη ή τοΰ συντάκτη τής 
εφημερίδας. "Οπως κάθε πολίτης 
δημοκρατίας δυτικοΰ τύπου, έτσι ό 
ιδιοκτήτης, ό εκδότης καί ό δημοσιο
γράφος είναι απολύτως ελεύθεροι νά 
εκφράζουν τις γνώμες τους ή γενικά 
τις γνώμες στις όποιες πιστεύουν ή, 
γενικώτερα, τις γνώμες στις όποιες 
μπορεί νά μήν πιστεύουν, αλλά πού, 
γιά άλλους λόγους, θέλουν νά δια
τυπώσουν.

Κατά τό περιεχόμενο, δέν υπάρ
χει καμμιά δέσμευση, κατ' αρχήν, 
έκτος από μιά, τήν έκφραση γνώμης 
αντίθετης προς τό βασικό δικαίωμα 
νά εκφράζεται ό καθένας ελεύθερα. 
Δέν νοείται, μέ βάση τό δικαίωμα νά 
εκφράζεσαι εσύ ελεύθερα, νά ύπο- 
στηρίζης ότι δέν έχει τό δικαίωμα 
νά εκφράζεται ελεύθερα ό κάθε άν
θρωπος. Δέν νοείται, μέ βάση τό 
δικαίωμα νά εκφράζεσαι ελεύθερα 
εσύ προσωπικά, επειδή πιστεύεις 
δτι σκέπτεσαι σωστά, νά άρνήσαι 
αύτό τό δικαίωμα σέ άλλους, είτε σέ 
δλους, είτε σέ ώρισμένους, επειδή 
θεωρείς δτι πλανώνται. Υπάρχει 
επομένως κατά τό περιεχόμενο μιά 
δέσμευση, πού προκύπτει από τήν 
αρχή τής ίσηγορίας.

Κατά τή μορφή ενδέχεται νά υπάρ
ξουν οί ακόλουθες δεσμεύσεις: Ή  
γνώμη είναι κρίση. Είναι ένας λο
γικός συνειρμός καί ώς λογικός συ
νειρμός πρέπει νά εκφράζεται, έτσι 
ώστε νά απευθύνεται πάντοτε στή 
λογική σκέψη των άλλων. Θέλει νά 
πείση διά τής λογικής — μέ λογικά 
συμπεράσματα ή επιχειρήματα. Κάθε 
γνώμη μέ αυτή τή μεθόδευση μπορεί 
ελεύθερα νά διατυπωθή.

’Αλλά ό άνθρωπος δέν θέλει νά 
έκφράζη μόνο γνώμες λογικού περιε
χομένου, αλλά καί συναισθήματα. 
Θέλει ό συναισθηματικός του κό
σμος νά κατακτήση τήν άλογη δύ
ναμη τοΰ αισθήματος, νά πείση, νά 
κατακτήση τόν συναισθηματικό κό
σμο τοΰ άλλου. Θέλει νά συγκινήση, 
νά άναρριπήση πάθη οργής, φθόνου, 
νά διεγείρη ενθουσιασμό, νά ξυπνήση 
τήν αγάπη, τόν οίκτο.
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" Αρα-γε υπάρχουν σ'ε αυτό δεσμεύ
σεις; Υπάρχουν οι ακόλουθες: α) 
Δεν επιτρέπεται νά άναρριπίζωνται 
κάθε είδους πάθη, θρησκευτικά, κοι
νωνικά, εθνικά, με το υποκριτικό 
περίβλημα τής λογικής, έτσι που ό 
απληροφόρητος, άπατη μένος από τό 
φλοιό, νά νομίζη ότι είναι δέκτης 
απλώς λογικών νοημάτων, ενώ στην 
πραγματικότητα έχει δεχθή ερεθί
σματα τοϋ πάθους, β) Δεν επιτρέ
πεται νά άναρριπίζωνται πάθη εναν
τίον τής άρχής τής ελευθερίας τής 
σκέψης — εναντίον τής ίσηγορίας 
καί εναντίον τής βασικής άρχής 
κάθε δημοκρατίας, τής ισχύος 
τοϋ κανόνος τής πλειοψηφίας. γ) 
Δεν επιτρέπεται νά ξεσηκώνης 
τον άναγνώστη εναντίον τής άρχής 
τοϋ σεβασμοΰ τοϋ κάθε άνθρώπινου 
όντος, διότι ή ελευθερία τής σκέψης 
και τής έκφρασής της είναι άχώριστη 
άπό τη διαφύλαξη τής άνθρώπινης 
προσωπικότητας. 77 νόημα θά είχε ή 
ελευθερία τοϋ λόγου, όταν δεν άνα- 
γνωρίζεται ή ελευθερία τοϋ άνθρώπου, 
πού είναι ή μόνη πηγή τοϋ λόγου; 
Ή  άναρρίπηση παθών δεν ελευθερώ
νει, υποδουλώνει τον άναγνώστη, 
ενώ σκοπός τοϋ Τύπου και κάθε 
κοινωνικού έργου είναι ή έλευθέρωση 
τοϋ άνθρώπου διά τής διαφωτίσεώς 
του, τής άναπτύξεως τής ελευθερίας 
τής προσωπικότητάς του. Γι’ αυτό 
ό περιορισμός πού θέτομε δεν είναι 
περιορισμός τής ελευθερίας, άλλά 
άντιθέτως ό περιορισμός τής άνε- 
λευθερίας. Ή  άναρρίπηση τών πα
θών γίνεται μέ λόγια, με εικόνες καί 
γενικά μέ τον τρόπο τής παρουσίασης, 
είτε μιας είδησης, είτε μιας γνώμης 
(μέ τή θέση καί την έκταση πού 
παίρνει ένα κείμενο καί μέ τό μέγεθος 
τών τυπογραφικών στοιχείων), μέ 
όλα τέλος τά μέσα, τά όποια δεν άπο- 
βλέπουν στη λογική νόηση, άλλά στή 
διέγερση αισθημάτων, πού δέν υπη
ρετούν τή λογική, άλλά τήν εξουδε
τερώνουν, είτε χάριν μή λογικών δια
νοημάτων, είτε καί μέ τήν υπερβολή 
ή τήν υποτίμησή τους.

Διάφορη είναι ή περίπτωση τοϋ 
Τύπου πού άπευθύνεται στά μικρά 
παιδιά, καθώς καί ή περίπτωση πού 
επιδιώκεται ή πρόκληση αισθητι
κών συγκινήσεων.

Άλλά είπαμε δτι ό δημοσιογράφος 
άσκεϊ επάγγελμα. Γιά νά έκπληρώση 
τή μορφωτική άποστολή, πρέπει, ώς 
έπαγγελματίας, νά φροντίζη τό έντυπο 
νά άσκή μιά, όσο τό δυνατόν μεγαλύ
τερη, επιρροή.

’Εδώ άρχίζει τό δράμα τοϋ δημο
σιογράφου καί γενικά τοϋ Τύπου. 
Γιά νά ύπάρξη Τύπος άπαιτοΰνται 
δύο, πολύ συχνά, άντιφατικά στοι
χεία: Υψηλό ήθος καί μεγάλη επιρ
ροή. "Ενα καλό έντυπο χωρίς επιρ
ροή δέν υπηρετεί τήν άποστολή τοϋ 
Τύπου, δπως δέν τήν υπηρετεί ένα 
έντυπο μέ επιρροή, άλλά χωρίς εντι
μότητα στις κρίσεις καί άντικειμενι- 
κότητα στις ειδήσεις.

Γιά νά συντρέξουν δμως ή επιρ
ροή καί τό υψηλό ήθος, χρειάζονται 
άναγνώστες μιας ώρισμένης ήθικής 
καί μορφωτικής στάθμης. Χρειάζονται 
άναγνώστες, πού νά θέλουν νά πλη- 
ροφορηθοΰν τήν άλήθεια καί νά μπο
ρούν νά κρίνουν με άντικειμενικό- 
τητα τή σημασία τους. Αυτοί είναι 
συνήθως λίγοι.

Τήν επιρροή δέν τήν προσφέρει 
άπλώς ή μεγάλη κυκλοφορία. ’Εχομε 
έντυπα μεγάλης κυκλοφορίας χωρίς 
επιρροή, δπως καί έντυπα μέ σχετικά 
μικρή κυκλοφορία, πού επηρεάζουν 
άποτελεσματικώτερα τήν κοινή γνώ- 
μη.

Είναι τραγικό καί μοιραίο ή εκπλή
ρωση τής άποστολής τού Τύπου νά 
μήν έξαρταται μόνο άπό τήν ποιό
τητά του, άλλά καί άπό τήν επιρροή 
πού άσκεϊ άπάνω σέ μιά κοινή γνώμη, 
πού ή δεκτικότητά της γιά τά υψηλά 
καί τά ορθά είναι περιωρισμένη καί 
κάποτε άντίθετη προς δ,τι είναι ή 
άλήθεια καί ή άντικειμενικότητα.

Άλλά επιτέλους ή κοινή γνώμη 
είναι κάτι πολύ γενικό καί συχνά 
άπιαστο. Χειρότερη άκόμη είναι ή 
εξάρτηση τού Τύπου άπό ώρισμένα 
συγκροτημένα συμφέροντα, ή εξά
ρτηση είτε άπό τήν πολιτική εξουσία, 
είτε άπό ώρισμένα ώργανωμένα τμή
ματα τής κοινωνίας (κόμματα, θρη
σκευτικές ή φυλετικές ενώσεις, με
γάλα οικονομικά συγκροτήματα). Ή  
πιο άθώα, καί συχνά σωστική εξάρ
τηση, είναι άπό τις διαφημίσεις, δταν 
είναι καθαρώς εμπορικές.

Σέ δ λες αυτές τις περιπτώσεις ό 
Τύπος είναι πιο άνελεύθερος άπό 
εκείνον πού έξαρταται μόνο άπό ένα 
κοινό, δσο καί άν αύτό είναι χαμη
λού πνευματικού επιπέδου.

Τί δεϊ γενέσθαι; Ή  Δημοκρατία 
πρέπει νά σωθή. Είναι ό άκρογωνιαϊος 
λίθος τού πολιτισμού μας. Άλλά  
χωρίς Τύπο, ελεύθερο ή υγιή δέν 
μπορεί εύκολα νά έπιζήση δημο
κρατία. Πώς μπορεί νά έπιζήση ή 
δημοκρατία μέ Τύπο, ό όποιος δέν

βοηθάει καί ώς ένα σημείο κάποτε 
διαβιβρώσκει τήν έλευθερία τών συ
νειδήσεων καί τήν ικανότητα τών 
πολιτών νά κρίνουν άντικειμενικά 
τά πολιτικά καί γενικά τά πνευματικά 
προβλήματα; Μεταξύ Σκύλλας καί 
Χάρυβδας πρέπει ό Τύπος νά βρή τό 
δρόμο του. Πρέπει νά άγωνίζεται 
διαρκώς νά διατηρή τήν ηθική καί 
πνευματική του ποιότητα, άλλά καί 
τήν επιρροή του μέσα σέ ένα κόσμο 
πού έλκεται πολύ συχνά, δχι άπό τήν 
άλήθεια, δχι άπό τήν άκτικειμενικό- 
τητα καί τήν ποιότητα, άλλά άπό 
άλλους παράγοντες, κατώτερης ή 
άρνητικής άξίας.

Ό  Τύπος γι’ αύτό έχει χρέος νά 
βρή ένα σημείο ισορροπίας, ένα ση
μείο δπου θά συμβιβάζωνται, κατά 
τό άνθρωπίνως δυνατόν, ή ποιότητα 
καί ή έπιρροή άπάνω στήν κοινή 
γνώμη, ένα σημείο πού δέν μπορεί 
α priori νά προσδιορισθή κατά 
τρόπο συγκεκριμένο. Είναι τό λεπτό 
έργο τών φορέων τής τετάρτης 'εξου
σίας, σέ κάθε στιγμή τού χρόνου. 
Είναι τό έργο, άπό τό όποιο κρίνεται 
ή άξια τους.

M utatis M utandis τό ίδιο ισχύει 
στή σχέση τού δημοσιογράφου μέ τον 
έκδοτη ή τον ιδιοκτήτη. Καί αυτός 
κατ' άνάγκην θά προσαρμοσθή στή 
γραμμή τής έφημερίδας, δπου ’εργά
ζεται, έφ' δσον δμως δέν θά προδίδη 
τις βασικές άρχές τής έλευθεροτυπίας 
καί δέν γίνεται συνεργός, γράφοντας 
δ,τι θεωρεί ώς δχι ορθό, στήν κατά
λυση τού λόγου γιά τόν όποιο δικαιο
λογείται ή ύπαρξη τού Τύπου. Καί 
έδώ επομένως έχει ό συμβιβασμός 
δρια, πού, σέ κάθε φορά, μόνο ό 
ίδιος ό δημοσιογράφος, ανάλογα μέ 
τις συνθήκες πού δημιουργοΰνται, 
μπορεί νά χαράξη.

Δέν βρίσκω ούτε δυνατή, ούτε 
λογική,, ούτε ευκταία τήν άποδοκι- 
μασία τού μετρημένου αυτού συμβι
βασμού, τόσο τής έφημερίδας άπέναν- 
τι τού κοινού, ούτε τού δημοσιογράφου 
άπέναντι τής έφημερίδας, δπου έρ- 
γάζεται έπαγγελματικά. Διότι ή ύπαρ
ξη Τύπου μέ μεγάλη έπιρροή, γενικά 
ή καί τοπική, είναι δρος γιά τή λει
τουργία τής δημοκρατίας καί χωρίς 
αυτούς τούς συμβιβασμούς ό Τύπος 
είναι άδύνατος μέσα στον κόσμο 
τής σχετικότητας δπου ζοΰμε. Τό 
παν επομένως είναι ένα ζήτημα μέ
τρου, άπό πλευράς τών έργατών τού 
Τύπου καί, ζήτημα μορφωτικού έπι- 
πέδου, άπό πλευράς τοϋ κοινού.
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Η ΟΡΙΟβΕΤΗΣΙΣ 
ΤΗΣ ΕΥΒΥΝΗΣ 
ΕΙΣ Π ΕΡ ΙΠ ΤΗ ΣΕΙΣ 
ΣΥ ΓΚ Ρ Ο Υ ΣΕΡ Σ 
AYTOKINHTDN ΕΠΙ 
ΔΙΑΣΤΑΥΡΠΣΕΟΝ OADN
'Υ π ό :

ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ 
Συντ/ρχου Χωρ/κής έ. ά. 

Καθηγητοΰ Τεχνικής, 'Οδικής 
Κυκλοφορίας καί Επιστημονικής 
Έρεύνης Τροχαίων Δυστυχημά
των εις τάς Σχολάς Χωρ/κής

ΕΙ ΣΑΓΩΓΗ

Τά έκ τών συγκρούσεων ιών αυτοκινή
των εις τάς διασταυρώσεις τών όδών Τρο- 
χαία δυστυχήματα είναι τούλάχιστον τό 
1]3 τού συνόλου τών τροχαίων δυστυχη
μάτων καί, ώς έκ τούτου, ή ύπαρξις όρθών 
καί σαφών κριτηρίων πρός όριοθέτησιν 
τής εύθύνης τών όδηγών είς αύτά έχει 
μεγάλην σημασίαν.

Τό πρόβλημα παραμένει δλυτον, όχι 
μόνον διά τόν Ελληνικόν χώρον, άλλά, 
ώς δύναμαι νά γνωρίζω, καί διά τόν διεθνή.

Τά δικαστήρια δέν ήτο δυνατόν νά 
φθάσουν είς τήν λύσιν, διότι ή λύσις 
τού προβλήματος άπαιτεΐ, έκτος τών νο
μικών, καί τεχνικάς γνώσεις.

Μετά σχολαστικήν μελέτην τού θέματος 
έφθάσαμεν είς τήν λύσιν, τήν όποιαν ήδη 
άπό 3ετίας καί πλέον διδάσκομεν είς τήν 
Σχολήν ’Αξιωματικών Χωροφυλακής καί 
είς τά Σεμινάρια Μοιράρχων, όπως καί είς

τά μέχρι τού παρελθόντος έτους μικτά 
σεμινάρια Μοιράρχων καί Αστυνόμων.

Πριν όμως άναπτύξωμεν τήν θεωρίαν 
ήμών, ώς καί τόν τρόπον, μέ τόν όποιον, 
δΓώρισμένων μαθηματικώνύπολογισμών, 
άνευρίσκομεν τά άναγκαΐα στοιχεία, κρί
νομεν σκόπιμον νά άναφερθώμεν δι’ όλί- 
γων 1) είς τάς μέχρι τοϋδε άντιλήψεις τών 
δικαστηρίων έπί τού θέματος αύτοΟ καί 2) 
είς τάς πλάνας αί όποϊαι δημιουργοΟνται 
άπό τήν έμφάνισιν τής συγκρούσεως, διά 
τού σχεδιαγράμματος ώς φαινομένου στα
τικού, ένώ είναι φαινόμενον κινηματικόν 
είς τό όποιον ύπεισέρχεται ό χρόνος, αί 
ταχύτητες κ.λ.π.

I. Η ΠΕΡΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΥ ΑΦΙΞΕΩΣ 
ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΙΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΔΙ
ΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

1. Γενικά.

Πολλαί άποφάσεις τών δικαστηρίων, 
σχετικοί μέ συγκρούσεις αύτοκινήτων 
έπί διασταυρώσεων, τείνουν νά εύθυγραμ- 
μισθούν πρός μίαν θεωρίαν καθ’ ήν, 
«Προτεραιότης τού έκ δεξιών έρχο- 
μένου όδηγοΰ ύφίσταται μόνον, είς τήν 
περίπτωσιν τής ταυτοχρόνου άφίξεως τών 
όχημάτων είς τήν διασταύρωσιν».

Ώ ς ταυτόχρονος άφιξις, κατά τάς ίδιας 
άντιλήψεις δέν χαρακτηρίζεται ή περί-

πτωσις, καθ’ ήν τό έν αύτοκίνητον προσπί
πτει διά τού μετώπου αύτοΰ έπί τού όπι- 
σθίου μέρους τής πλευράς τού έτέρου, τού 
τελευταίου τούτου θεωρουμένου ότι εφθα- 
σεν ένωρίτερον είς τήν διασταύρωσιν καί 
διέβη τό μεΐζον πλάτος τής όδοΰ καί ότι 
τό δεύτερον, φθάσαν άμέσως έν συνεχεία, 
λόγω υπερβολικής ταχύτητος, προσέ- 
κρουσεν έπί τού πρώτου.

Δυνάμεθα νά εΐπωμεν, ότι είς τάς άπο- 
φάσεις αύτάς ύπάρχει μιά διαίσθησις 
πρός τήν όρθήν λύσιν, ήτις όμως δέν 
έφθασεν είς τήν λύσιν διότι αυτή άπαιτεΐ 
γνώσεις τεχνικάς.

2. Ή  έννοια τής ταυτοχρό
νου άφίξεως τών αυτο
κινήτων είς τήν δια- 
σταύρωσιν άπό τεχνικής 
πλευράς.

"Ας έξετάσωμεν ήδη τήν έννοιαν τής 
ταυτοχρόνου άφίξεως άπό τεχνικής πλευ
ράς καί άπό άπόψεως ούσιαστικής σημα
σίας.

Έ ν έπιβατηγόν αύτοκίνητον έχει μήκος
4.50 μέτρων περίπου. Ή  άπόστασις μετα
ξύ τού προσθίου μέρους μιάς πλευράς 
(ούχί άκροτάτου σημείου) καί τού όπι- 
σθίου μέρους τής ίδιας, είναι περίπου
3.50 μ.

Αί έπί τών διασταυρώσεων συγκρούσεις, 
αί όποϊαι προκαλούν τραυματισμούς, γί-
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νονται μέ ταχύτητας κυμαινομένας μεταξύ 
30 καί 70 χ]ω.

"Η εις μέτρα διανυομένη άπόστασις άνά 
δευτερόλεπτον, μέ τάς άνωτέρω ταχύτητας 
είναι μεταξύ 8,33 μ. καί 19,44 μ. άντιστοί- 
χως.

Μέ τάς ίδιας ταχύτητας έν αύτοκίνητον 
διανύει τή ν άνωτέρω άπόστασιν των 3,50μ. 
έντός 0,44” καί 0,18” άντιστοίχως.

Συνεπώς, άν έν αύτοκίνητον, τό όποιον 
εύρίσκεται είς τήν τροχιάν ένός άλλου, 
έντός τής διασταυρώσεως, είναι όλίγον 
έμπρός ή όλίγον όπίσω, αύτό είναι κίνη- 
σις πραγματοποιουμένη είς χρόνον κυμαι- 
νόμενον υειαξύ 0,44” καί 0,18” άντιστοί- 
χως. Ό  χρόνος αύτός δέν είναι πρακτικώς 
έκμεταλλεύσιμος ή άξιοποιήσιμος διά τόν 
άνθρωπον, ό όποιος άπαιτεϊ, δι’ οίανδή- 
ποτε ένέργειαν έπί τού αύτοκινήτου, όπό 
μορφήν άντιδράσεως, χρόνον 0,7—1”, 
μετά τήν παρέλευσιν τού όποιου έκδηλοΰ- 
ται τό άποτέλεσμα τής άντιδράσεως αύτής 
λ.χ. κίνησις τού αύτοκινήτου μέ τούς τρο
χούς συρομένους κ.λ.π.

Πλέον αύτού, καμμιά ένέργεια δέν 
σώζει τήν κατάστασιν τήν στιγμήν αΰ- 
τήν, άλλά μόνον προηγουμένη ένέργεια. 
(POINT OF NO ESCAPE, σημείον 
άναποφεύκτου).

Κατά ταϋτα, τό γεγονός ότι έν αύτοκίνη" 
τον, εύρέθη κατά τήν στιγμή ν τής συγκρού- 
σεως, όλίγον έμπρός ή όπίσω, έν σχέσει 
μέ τήν τροχιάν τού έτέρου αύτοκινήτου, 
δέν έχει καμμιάν θεωρητικήν ή πρακτικήν 
σημασίαν ώς κριτήριον τής προτεραιό- 
τητος.

Άντιθέτως, ή βαρύνουσα σημασία είνα1 
ότι εύρέθη είς τήν τροχιάν τού έτέρου καί

άπέφραξετήνδιέλευσιναύτού.Ήέ ν ν οια 
τού όρου π ρ ο τ ε ρ α ι ό τ η ς  συνίστα- 
ται είς τό νά μή εύρεθή ό ύ π ο χ ρ ε ο ύ -  
μ έ ν ο ς  ε ί ς  π α ρ α χ ώ ρ η σ ι ν  αυ
τ ής ,  είς τήν τροχιάν τού έτέρου, διότι, 
σκοπός αύτής είναι άκριβώς ή άποφυγή 
τής συγκρούσεως.

’Εκείνο έπομένως τό όποιον πρέπει νά 
έξετασθή δέν είναι ή άκριβής έν τή δια- 
στευρώσει θέσις έκάστου αύτοκινήτου, 
είς μίαν σύγκρουσιν, άλλά ποιος είναι ό 
ύπαίτιος διά τήν ταυτόχρονον άφιξιν, άν 
δηλ. αυτή ήτο, ύπό τάς είδικάς συνθήκας 
έκάστου δυστυχήματος, κατά φυσικήν 
προσδοκίαν καί λογικήν, άναμενομένη, ή 
ήτο άπίθανος καί συνέβη, χάρις είς υπερ
βολικήν ταχύτητα τού έπί τής κυρίας 
όδού κινουμένου, ό όποιος έφθασεν ταυ- 
τοχρόνως είς τήν διασταύρωσιν μέ τόν 
άλλον όδηγόν, διανύσας έντός έλαχίστου 
χρόνου τεραστίαν άπόστασιν.

II. Η ΕΚ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΕΙΚΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΠΡΟΚΑΤΑ- 
AHIDIN ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΙΣ 
ΒΑΘΟΣ ΕΡΕΥΝΑΝ

Ή  ύπό τού σχεδιαγράμματος παρεχο- 
μένη είκών μιας συγκρούσεως, είναι είκών 
στατική ή τοπογραφική, δίδουσα τόν τύ
πον τής διασταυρώσεως καί τήν, μετά τήν 
σύγκρουσιν, κατάστασιν, ίδίςι δέ τάς τε- 
λικάς θέσεις τών αύτοκινήτων καί ένίοτε 
τό σημείον τής συγκρούσεως καί, διά τών 
ιχνών τροχοπεδήσεως, (όταν ύπάρχουν),

τάς πρό τής συγκρούσεως διαγραφείσας 
ύπό τών αύτοκινήτων τροχιάς.

Ούτω, τό σχεδιάγραμμα, ένώ τονίζει, 
διά τού όπτικού τύπου, τήν ίεραρχικήν 
διαφοράν τών όδών, τήν ϋπαρξιν πινακί
δων καί έπομένως καθιστά έμφανές τό 
αίτιον τής παραβιάσεως τής προτεραιότη- 
τος, δέν έμφανίζει τίποτε άπό άπόψεως 
ταχυτήτων τών αύτοκινήτων καί άμοιβαί- 
ων άποστάσεων αύτών άπό τού σημείου 
τής συγκρούσεως, κατά ώρισμένον, πρό 
τής συγκρούσεως χρόνον.

Τό σχεδιάγραμμα παρουσιάζει τήν εί- 
κόνα τού στατικού χώρου ή τόπου καί ού- 
χί τήν είκόνα τής κινήσεως ή τού χρόνου, 
παρουσιάζει, είκόνα τοπογραφικήν καί 
όχι κινηματογραφικήν.

Ούτω, είς τόν έρευνώντα τό θέμα δημι- 
ουργεϊται άπό τής πρώτης στιγμής έντο
νος ή έντύπωσις τής παραβιάσεως τής 
προτεραιότητος, μέ άποτέλεσμα νά προ
καταλαμβάνεται καί νά κυριαρχείται άπό 
αΰτήν τόσον, ώστε ούχί σπανίως, νά θεω- 
ρή ασκοπον τήν περαιτέρω έρευναν, ή 
τούλάχιστον ώς μικράς σημασίας, έν τή 
πεποιθήσει ότι τό βασικόν αίτιον τού 
δυστυχήματος είναι δεδομένον, ώς έμφα
νές καί άναμφισβήτητον.

’Εν τούτοις, οί όδηγοί δέν πρέπει νά 
κρίνωνται, ώς πρός τήν άμέλειάν των, 
έκ τής είκόνος τής έπελθούσης συγκρού
σεως, άλλά έκ τών σκέψεων τάς όποιας 
έκαμαν, τών άποφάσεων τάς όποιας έλα- 
βον καί τών ένεργειών είς τάς όποιας προέ- 
βησαν, κ α τ ά  τ ό ν  π ρ ο η γ η θ έ ν τ α  
τ ή ς  σ υ γ κ ρ ο ύ σ ε ω ς  χ ρ ό ν ο ν ,  
όταν δηλονότι ήρχιζε νά δημιουργήται ή 
νά διαφαίνεται ή έπικίνδυνος κατάστασις.

Εκείνο έπομένως τό όποίον ένδιαφέρει, 
είναι νά διαπιστωθή, πού ήσαν τά αύτο- 
κίνητα καί τι ταχύτητας είχον, κ α τ ά  
έ ν α  κ ρ ί σ ι μ ο ν  χ ρ ό ν ο ν ,  δστις 
προηγήθη τής στιγμής τής συγκρούσεως 
κατά 3—6”, είδικώτερον δέ, πού ήτο ό 
έπί τής κυρίας όδού κινούμενος όδηγός 
καί τί ταχύτητα είχεν, όταν, ό έπί τής 
παρόδου κινούμενος, ήρχισε νά εισέρχε
ται είς τήν διμσταύρωσιν.

Ή  τεχνική έρευνα άποκαλύπτει, ούχί 
σπανίως, περιπτώσεις, αί όποΐαι φαίνονται 
περίεργοι ή άπίθανοι. Πολλάκις ή πρώτη 
όψις τών πραγμάτων έξαπατά, ένώ ή βα- 
θυτέρα αύτών έρευνα άποκαλύπτει μίαν 
πραγματικότητα τελείως διάφορον τής 
νομιζομένης.

III. Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ 
ΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΙΝ ΤΗΣ ΕΥΘΥ
ΝΗΣ ΕΙΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΚΥ
ΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΗΣ 
ΟΔΟΥ ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑΣ

1 .  ’ Α ξ ιώ μ α τ α  —  ο ρ ισ μ ο ί.

*Η όριοθέτησις τής εύθύνης είς συγκρού
σεις έπί διασταυρώσεων όδών τού άνω
τέρω τύπου (κυρία όδός-δευτερεύουσα, 
μή έλεγχομήνη ύπό τροχονόμου ή φωτει
νού σηματοδότου) πρέπει νά βασισθή είς 
ώρισμένας άρχάς ή άξιώματα τά όποια 
είναι τά έξής:

α. Ή  διασταύρωσις (ΔΕΖΗ είκ., 1) είναι 
κοινόν τμήμα τών διασταυρουμένων όδών 
καί δι’ αύτό έχουν δικαίωμα χρήσεως αύ-
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τής, οΕ όδηγοί, ο£ προερχόμενοι έξ άμφο- 
τέρων των όδών (όδηγός Α' καί Β').

β. Επειδή αΐ τροχιαΐ ΑΣ καί ΒΣ των 
αυτοκινήτων, των προερχομένων έκ δύο 
καθέτων πρός άλλήλας, προσβάσεων, ώς 
τά Α καί Β, τέμνονται, τά αύτοκίνητα θά 
συγκρουσθοϋν, άν άμφότερα εύρεθοΰν τήν 
αυτήν χρονικήν στιγμήν, εις τό σημεΐον 
τής τομής τών τροχιών Σ.

(Σύγκρουσις είναι τό Αποτέλεσμα τής 
ύπό δύο αύτοκινήτων βιαίας δ ι ε κ δ ι
κή σ ε ω ς τού αύτού χώρου είς τόν αύτόν 
χρόνον).

γ. Διά νά μή συγκρουσθοϋν τά αύτοκί
νητα πρέπει νά μή διέλθουν ταυτοχρόνως 
τήν διασταύρωσιν, έπομένως νά δοθή σα
φές δικαίωμα διελεύσεως κατά π ρ ο τ ε 
ρ α ι ό τ η τ α ,  είς τό προερχόμενον έξώρι- 
σμένης προσβάσεως, τοϋτο δέ δίδεται εις 
τό προερχόμενον έκ τής κυρίας όδοϋ (Β).

δ. Τό δικαίωμα αύτό, τής κατά προτεραι
ότητα διελεύσεως τοϋ ένός καί έπομένως 
τής άντιστοίχου ύποχρεώσεως τοϋ έτέρου, 
όπως άναμένη έκτος τής διασταυρώσεως, 
άνακύπτει καί ισχύει είς τήν περίπτωσιν 
τής ταυτοχρόνου άφίξεως των αΰτοκινή- 
των εις τήν διασταύρωσιν, νοουμένης ώς 
ταυτοχρόνου άφίξεως, έκείνης, ήτις κατα
λήγει εις σύγκρουσιν, Ανεξαρτήτως τής 
έντός τής διασταυρώσεως άκριβοϋς θέ- 
σεως έκάστου αυτοκινήτου, κατά τήν στι
γμήν τής συγκρούσεως, θεωρουμένης δέ 
ώς αύτονοήτου τής μή παοχωρήσεως προ- 
τεραιότητος, έφόσονπροκαλεΐται σύγκρο- 
σις καί έφόσον ό έτερος είχε δικαίωμα, 
ώς τοϋτο καθορίζεται Αμέσως κατωτέρω.

ε. Τό δικαίωμα τής προτεραιότητος 
έχει ό έπί τής κυρίας όδοϋ κινούμενος, 
έπί ταυτοχρόνου άφίξεως, ύπό τόν άπα- 
ράβατον όρον, ότι κινείται μέ τήν έπιτρε- 
πομένην ταχύτητα, οπότε τό δικαίωμα αύ
τό δημιουργεΐται όταν ούτος εύρίσκεται είς 
ώρισμένην άπόστασιν άπό τής διασταυ- 
ρώσεως καί, δή, τοιαύτην, ώστε, αν κινεί
ται μέ τήν έπιτρεπομένην ταχύτητα, νά 
προκύπτη ταυτόχρονος άφιξις.

στ. Ή  άπόστασις αϋτη καθορίζεται άπό

τόν χρόνον , τόν όποιον άπαιτεί,τό έκ τής 
δευτερευούσης όδοϋ προερχόμενον αύτο- 
κίνητον, ΐνα διέλθη τήν διασταύρωσιν, 
άφοϋ προηγουμένως σταθμεύση πρός 
έλεγχον καί έπομένως έκκίνηση μέ μηδε
νικήν ταχύτητα.

2. ’Αναγκαία αριθμητικά 
δεδομένα πρός όριοθέτησιν 
τής ευθύνης.

α. Ά π ό σ τ α σ ι ς  ά κ ι ν η τ ο π ο ι -  
ή σ ε ω ς  τ ό ΰ  α ύ τ ο κ ι ν ή τ ο υ .

Ή  Αποφυγή ένός δυστυχήματος, όταν 
δημιουργηθοΰν συνθήκαι εύνοοϋσαι αύτό, 
ύπό τίνος άλλου, έξαρτάται άπό τήν σχέ- 
σιν δύο Αποστάσεων, ήτοι:

Π ρ ώ τ ο ν  τής άποστάσεως άπό τής 
όποιας ό όδηγός Αντιλαμβάνεται, τό πρώ
τον, τήν έπικίνδυνον αυτήν κατάστασιν 
καί

Δ ε ύ τ ε ρ ο ν .  Τής άποστάσεως άκινη- 
τοποιήσεως τοϋ αύτοκινήτου.

Κ α λ ε ί τ α ι  ά π ό σ τ α σ ι ς ά κ ι ν η -  
τ ο π ο ι ή σ ε ω ς  τοϋ αυτοκινήτου, ή 
άπόστασις ή άπαιτουμένη πρός στάθμευ- 
σιν αΰτοΰ, άπό τής στιγμής κατά τήν 
όποιαν ό όδηγός, τό πρώτον Αντιλαμβά
νεται μίαν έπικίνδυνον κατάστασιν, μέχρις 
ότου τοϋτο σταματήση διά τής τροχοπε- 
δήσεως.

Ή  άπόστασις αϋτη άποτελεΐται άπό 
τήν άπόστασιν άντιδράσεως καί τήν άπό- 
στασιν τροχοπεδήσεως (βλ. κεφ. Γ σελ. 42 
καί κεφ. Α σ. 11, ίδίςι πίνακα σελ. 18 καί 
νομογράφημα σελ. 19 τοϋ βιβλίου ό 
«ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙ- 
ΝΗΤΟΝ» τοϋ Συντ]ρχου Χωροφυλακής 
Σπ· Γεωργούση είναι δέαύτη ώρισμένη 
δι’ έκάστην ταχύτητα.

β. Χ ρ ό ν ο ς  ά π α ι τ ο ύ μ ε ν ο ς  
ύ π ό  τ ο ϋ  Α, ί ν α  δ ι έ λ θ η  τ ή ν  
κ υ ρ ί α ν  όδ ό ν .

Τό αύτοκίνητον Α (είκ. 1) διά νά διέλθη 
τήν διασταύρωσιν πρέπει νά διανύση τήν 
άπόστασιν I—II. Έάν σταματήση προη
γουμένως, πρό τής διασταυρώσεως, διά 
νά έλέγξη, θά έκκινήση μέ μηδενικήν τα
χύτητα καί έπομένως θά κινηθή μέ ταχύ- -ι 
τητα όμαλώς έπιταχυνομένην. Είναι δέ 
έπιταχυνομένη ή κίνησις, πρώτον μέν, 
διότι τοιαύτη είναι πάσα έκκίνησις, δεύ
τερον δέ, διότι, ό όδηγός, άπαξ λαβών τήν 
άπόφασιν νά διέλθη μίαν διασταύρωσιν 
καί εισερχόμενος είς αύτήν, κατέχεται 
άπό έντονον αίσθημα άνασφαλείας, καθ' 
όν χρόνον εύρίσκεται έντός αύτής, διότι ή 
θέσις αύτή είναι ιδιαιτέρως έπικίνδυνος 
καί δι’ αύτό έπιταχύνει ΐνα ταχέως έξέλθη 
αύτής. (Νόμος ψυχολογικός δι’ όλους 
τούς όδηγούς).

Συνεπώς ό χρόνος αύτός δίδεται άπό 
τόν μαθηματικόν τύπον τής έπιταχυνο- 
μένης κινήσεως καί δύναται νά ύπολογι- 
σθή.

Ή  έπιτάχυνσις, είναι ώρισμένη καί 
γνωστή δι’ έκαστον αύτοκίνητον, έπη- 
ρεαζομένης τής τιμής έκ διαφόρων ειδι
κών λόγων (άνωφέρεια, κατωφέρεια, όλι- 
σθηρά όδός, χειμών μέ ψυχράν μηχανήν 
κ.λ.π.).

'Οπωσδήποτε, έκαστος όδηγός έχει 
σαφή γνώσιν τής ίκανότητος τοϋ αύτοκινή- 
του αύτοΰ καί γνωρίζει έμπειρικώς τόν 
χρόνον τόν όποιον χρειάζεται διά νά διέλ- ··>, 
θη άσφαλώς, έν συνεκτιμήσει τής άπο
στάσεως είς τήν όποιαν εύρίσκεται τό έπί 
τής κυρίας όδοϋ κινούμενον αύτοκίνητον 
Β καί τής ταχύτητος αύτοϋ.

Έστω διά τήν περίπτωσιν τοϋ παρα
δείγματος ήμών ότι ό χρόνος αύτός τ. 
είναι 4 δευτερόλεπτα. Ή  τεχνική έρευνα 
δύναται είς έκάστην περίπτωσιν νά τόν 
προσδιορίση.

Είκών βοηθούσα τήν κατανόησιν τής αρχής είς τήν όποιαν στηρίζεται ή αρχή τής όριοθετήσεως τής ευθύνης 
είς περιπτώσεις συγκρούσεως αυτοκινήτων επί μή ελεγχόμενων διασταυρώσεων.



γ. " O p t o v  τ α χ ύ τ η τ ο ς  έ π ΐ  
τ ή ς  κ υ ρ ί α ς  όδοϋ .

Εις τούς ύπολογισμούς αύτούς λαμβά- 
νεται ύπ’ όψιν τό ίσχύον έπί τής κυρίας 
όδοϋ άνώτατον δριον ταχύτητος. Έστω 
ότι τοϋτο είναι 60 χ]ω καί ότι εις τήν δια- 
σταύρωσιν πρέπει νά μειωθή περίπου εις 
τά 15 μ]δ (54 χ]ω).

δ. Δ ι ά σ τ η μ α  δ ι α ν υ ό μ ε ν ο ν  
ύ π ό  τ ο ΰ  α υ τ ο κ ι ν ή τ ο υ  τ ή ς  
κ υ ρ ί α ς  ό δ ο ϋ  Β. εις τόν χ ρ όνον τ"

Τό αύτοκίνητον Β, αν κινείται μέ τήν 
κανονικήν ταχύτητα των 15 μ]δ, θά διανύ- 
ση, είς τόν χρόνον τ= 4 ”, άπόστασιν ΐσην 
πρός 4X15 =  60 μέτρων.

Συνεπώς , όΑ θά προλάβη νά διέλθη, αν 
ό Β εύρίσκεται είς άπόστασιν άπό τής 
διασταυρώσεως 60 μέτρων ή μεγαλυτέραν.

Βάσει τώνάνωτέρω άρχών καί αριθμητι
κών δεδομένων, όριοθετοϋμεν τήν ευθύ
νην ώς κατωτέρω.

3. Ή  περί τής όριοθετήσεως 
τής εύθύνης θεωρία ήμων.

Ή  ευθύνη διαφοροποιείται συμφώνως 
πρός τάς κατωτέρω 3 περιπτώσεις.

Π ε ρ ί π τ ω σ ι ς  Α’
Ό  οδηγός Α’ σταθμεύει πρό τής δια- 

σταυρώσεως, ελέγχει ή καί χωρίς νά στα- 
θμεύση καί έλέγξη, εισέρχεται εις τήν 
διασταύρωσιν, καθ’ ήν στιγμήν ό οδηγός 
Β' εύρίσκεται εις τήν θέσιν Θ, δηλαδή 
είς άπόστασιν άπό αύτήν έστω 25 μέτρων, 
ήτοι μικροτέραν τής άποστάσεως άκινη- 
τοποιήσεως τοϋ αυτοκινήτου, έστω δέ 
δτι αυτή, διά τήν δεδομένην ταχύτητα 
(τήν έπιτρεπομένην), είναι 30 μέτρα.

Εις τήν περίπτωσιν αύτήν, ό οδηγός Β', 
κινούμενος μέ κανονικήν ταχύτητα, άντι- 
λαμβανόμενος έγκαίρως καί άντιδρών όρ- 
θώς, διά τραχείας τροχοπεδήσεως, δέν 
δύναται νά άποφύγη τό δυστύχημα διότι, 
διά νά σταματήση ούτος τό αύτοκινητόν 
του, χρειάζεται άπόστασιν 30 μέτρων, 
ένώ ή άπόστασις τήν όποιαν διαθέτει, 
δηλαδή ή άπόστασις μέχρι τής τροχιάς

θ ΐ

τοϋ αύτοκινήτου Α είναι μικροτέρα.
Τό δυστύχημα έπομένως καθίσταται 

άναπόφευκτον, όσονδήποτε έπιμελής καί 
έπιδέξιος καί άν είναι ό δηγός Β, είς βάρος 
τοϋ όποιου ούδέν περιστατικού άμελείας 
ΰπάρχει.

Άντιθέτως, διά τόν Α υπάρχει σαφές τό 
περιστατικού τής παραβιάσεως τής προ- 
τεραιότητος, άφοϋ ούτος έμφανίζεται 
άπροόπτως καί αίφνιδιαστικώς«*είς τήν 
τροχιάν τοΰ Β, έξ άποστάσεως, τόσον μι- 
κράς, ώστε ή ένέργεια αυτή νά άποτελεΐ 
παγίδα διά τόν Β καί μάλιστα παγίδα, ή 
όποια κατ’ ούδένα τρόπον δύναται νά 
άποφευχθή.

Εις τήν περίπτωσιν αύτήν λέγομεν ότι 
ή εύθύνη είναι μονομερής άνήκουσα 
κατά 100%είς τόν Α. %
Π ε ρ ί π τ ω σ ι ς  Β'

Έστω ότι ό Α σταματά, έλέγχει καί έκ- 
κινεΐ διά νά διέλθη τήν διασταύρωσιν, 
τήν στιγμήν άκριβώς κατά τήν οποίαν ό 
Β' εύρίσκεται είς τήν θέσιν Θ', δηλαδή 
είς άπόστασιν ΐσην ή μεγαλυτέραν τής 
άποστάσεως τών 60 μέτρων.

Είς τήν περίπτωσιν αύτήν, άν ό Β 
κινείται μέ τήν έπιτρεπομένην ταχύτητα 
τών 15 μ]δ, θά διανύση, έντός τοϋ χρόνου 
τών 4", άπόστασιν ΐσην πρός 4X15=60 
μέτρων καί, έπομένως, θά φθάση άκριβώς 
είς τό ύψος τής διασταυρώσεως, όταν ό 
Α θά έχη έξέλθει αυτής, θά φθάση δέ είς τό 
σημεΐον αύτό, έντός τών 4 ", χωρίς νά τρο- 
χοπεδήση, ή άλλως νά ένοχληθή, Συνε
πώς, άν ούτος κινήται πράγματι μέ τήν 
έπιτρεπομένην ταχύτητα, θά διέλθη τήν 
διασταύρωσιν χωρίς κίνδυνον ή ένόχλη- 
σιν, δπερ σημαίνει ότι δέν παραβιάζεται 
δικαίωμα προτεραιότητος αύτοϋ, διότι 
δέν υπάρχει ταυτόχρονος άφιξις τών αύτο- 
κινήτων είς τήν διασταύρωσιν.

"Αν όμως, είς τήν άνωτέρω περίπτωσιν, 
γίνη σύγκρουσις, τότε αϋτη θά οφείλεται, 
όχι είς τήν ύπό τοΰ Α παραβίασιν τής 
προτεραιότητος τοϋ Β, άλλά είς τήν ύπερ
βολικήν ταχύτητα τοϋ Β, ό όποιος, χάρις 
είς τήν ταχύτητα αύτήν, έφθασεν ένωρί- 
τερον είς τήν διασταύρωσιν καί συνεκρού- 
σθη.

Παρατηροϋμεν ότι, άν ό Β είχε τήν κα
νονικήν ταχύτητα, ή άφιξις είς τήν δια- 
σταύρωσιν δέν θά ήτο ταυτόχρονος καί 
έπομένως δέν θά έτίθετο θέμα προτεραιό
τητος. Ήδη, τό θέμα αύτό τόδημιουργεΐ ό 
ίδιος, άξιών δικαιώματα έκ παρανόμου 
ένεργείας.

Είδικώτερον, διατί ό οδηγός τής κυρίας 
όδοϋ (Β), δέν δύναται νά έπικαλεσθή ύπέρ 
αύτοϋ δικαίωμα προτεραιότητος, όταν 
εύρίσκεται είς τοιαύτην άπόστασιν άπό 
τής διασταυρώσεως, όταν ό έτερος έκκι- 
νή διά νά είσέλθη εις αύτήν, αιτιολογεί
ται έκτενέστερον είς τήν κατωτέρω πα
ράγραφον 4.

Έδώ ό οδηγός Α, δέν παραβιάζει προ
τεραιότητα καί έπομένως δέν υπάρχει είς 
βάρος του κανέν περιστατικόν άμελείας, 
όλη δέ ή εύθύνη δηλ. κατά 100%, άνήκει 
είς τόν Β', δι’ ύπερβολικήν ταχύτητα.

Είς τό ειδικόν μάθημα «ά σ φ α λ ή ς 
ό δ ή γ η σ ι » γράφομεν καί διδάσκομεν, 
ότι ό οδηγός τής παρόδου (Α) άν έκτιμή- 
ση ότι ό έτερος (Β), κινήται μέ πολύ με- 
γάλην ταχύτητα, πρέπει νά άναμείνη έστω 
καί άν εύρίσκεται είς πολύ μεγάλην άπό- 
στασιν άπό τής διασταυρώσεως, τοϋτο δέ 
θεμελιοϋμεν έπί τοϋ δόγματος ήμών ότι
« Ή κ α λ λ ι τ έ ρ α ύ π έ ρ  ή μ ώ ν π ρ ο -

τ ε ρ α ι ό τ η ς  ε ί ν α ι  έ κ ε ί ν η τ ή ν  
ό π ο ι α ν  χ ά ν ο μ ε ν  ά π ο φ ε ύ γ ο -  
τ ε ς  έ ν  δ υ σ τ ύ χ η μ α » .

Είς τήν άπονομήν όμως τής δικαιοσύνης 
τά κριτήρια πρέπει νά είναι διάφορα καί 
ή αύστηρότης νά είναι μεγάλη έναντίον 
τών άντικοινωνικών άτόμων, τά όποια 
άποτελοϋν κίνδυνον είς τήν κυκλοφορίαν, 
τής όποιας τείνουν νά μεταβάλλουν τόν 
γενικόν τύπον διά τής ύπερβολικής ταχύ
τητος.
Π ε ρ ί π τ ω σ ι ς  Τ'.
Ό  όδηγός Α έκκινεΐ, μετά προηγουμένην 

στάθμευσιν, διά νά είσέλθη είς τήν 
διασταύρωσιν, είς μίαν στιγμήν, κατά τήν 
όποιαν ό Β, εύρίσκεται είς άπόστασιν άπό 
τής τροχιάς αύτοϋ, μεγαλυτέραν μέν τών 
30 μέτρων, μικροτέραν δέ τών 60 μέτρων, 
έστω λ.χ. 45 μέτρων.

Είς τήν περίπτωσιν αύτήν, άν ό Β έχη 
κανονικήν ταχύτητα, τότε, μέ έγκαιρον 
άντίληψιν καί ορθήν άποφευκτικήν άνέρ- 
γειαν (τροχοπέδησιν), δύναται νά προ
λάβη τό δυστύχημα, διότι έχει είς τήν 
διάθεσίν του 45 μέτρα, ένώ διά νά σταμα
τήση τό αύτοκινητόν του, χρειάζεται μό
νον 30 μέτρα.

Έδώ ύπάρχει μέν προτεραιότητος τοϋ 
Β, ύπό τοϋ Α, άφοϋ ύπάρχει τό στοιχείον 
τής ταυτοχρόνου άφίξεως, άλλά αϋτη εί
ναι ήπιωτέρας μορφής, ή έκείνη τής περι- 
πτώσεως Α’.

Υπάρχει πράγματι παραβίασις προτε
ραιότητος διότι ή άφιξις θά ήτο ταυτό
χρονος καί θά προεκαλεϊτο δυστύχημα, 
άν ό Β δέν ένήργη άποφευκτικώς καί διό
τι ό Β, ήναγκάσθη νά προβή είς τραχεΐαν 
τροχοπέδησιν πρός άποφυγήν τής συγ- 
κρούσεως. "Οταν όμως είς όδηγός άνα- 
γκάζεται νά προβή είς τροχοπέδησιν, ή 
έπικίνδυνος κατάστασις δι’ έν δυστύχημα 
έχει δημιουργηθή, διότι αυτή γίνεται 
άκριβώς πρός άποφυγήν αυτής, άλλά καί 
διότι ή τραχεία τροχοπέδησις είναι καί αύ- 
τή, έπικίνδυνος ώς άπότομος μεταβολή τής 
ταχύτητος, άποτελοϋσα άμα οπτικήν καί 
άκουστικήν εικόνα άνωμαλίας έν τή 
κυκλοφορία.

”Αν είς τήν περίπτωσιν αύτήν γίνη 
σύγκρουσις, τότε, ό μέν Α, θά εύθύνεται 
διά παραβίασιν τής προτεραιότητος, άλλά 
βεβαίως, είς μικρότερον βαθμόν έναντι 
τής περιπτώσεως Α, ό δέ Β θά εύθύνεται: 

Είτε διότι είχε ύπερβολικήν ταχύτητα. 
Είτε διότι άντελήφθη τόν κίνδυνον μετά 

καθυστερήσεως.
Είτε διότι δέν άντέδρασεν όρθώς, ή 
Διά πλείονα τοϋ ένός έκ τών άνωτέρω 

περιστατικών άμελείας.
Μέ τά δεδομένα τής άνωτέρω περιπτώ- 

σεως, δυνάμεθα νά εΐπωμεν ότι ή εύθύνη 
πρέπει νά κατανεμηθή έξ ίσου είς τούς 
δύο όδηγούς (50%έκαστος).

Έν τούτοις, όσον πλησιέστερον πρός 
τήν διασταύρωσιν εύρίσκεται ό Β (λ.χ. 40 
μέτρα, 35 μ. ), όταν ό Α άρχίζη νά εισέρ
χεται είς αύτήν, τόσον μεγαλύτερον ποσο- 
στόν εύθύνης μεταφέρεται είς αύτόν, διότι 
ούτος έμφανίζεται πρό τοϋ Β άπό μικρο- 
τέρας άποστάσεως καί οϋτω καθιστά τό 
δυστύχημα περισσότερον βέβαιον.

Άντιστρόφως, όσον μεγαλύτερα είναι 
ή άπόστασις τοΰ Β άπό τής διασταυρώ- 
σεως (λ.χ. 50 μ., 55 μ.), όταν ό Α άρχίζη 
νά εισέρχεται είς αύτήν, τόσονμεγαλυτέρα 
είναι ή εύθύνη τοϋ Β, διότι παρέχεται είς 
αύτόν μεγαλυτέρα δυνατότης πρός άπο
φυγήν τοΰ δυστυχήματος.

Έκ τών άνωτέρω προκύπτει άκόμη ότι

627



ή κ ρ ί σ ι μ ο ς σ τ ι γ μ ή ,  κατά τήν όποι
αν λαμβάνονται αί άποφάσεις υπό άμφο- 
τέρων των οδηγών καί βάσει τών όποιων, 
πρέπει νά κρίνωνται, είναι έκείνη τής 
στιγμής τής έκκινήσεως τοϋ Α, μέ πρό- 
θεσιν όπως εϊσέλθη εις τήν διασταύρωσιν.

Έ ρευνα σχέσεω ς ταχύτητος 
και δικαιώματος προτε- 
ραιότητος.

Θά ήδύνατο ίσως νά ύποστηριχθή, εις 
τήν περίπτωσιν Β' τοϋ παραδείγματος, ότι 
ό Α όφείλει νά άναμένη νά διέλθη ό Β, 
έστω καί αν ούτος εύρίσκεται εις μεγάλην 
άπόστασιν, διότι έχει όπωσδήποτε προ
τεραιότητα άφοϋ κινείται έπί τής κυρίας 
όδοϋ.

Ή  άποψις αυτή δέν είναι όρθή, διότι αν 
γίνη δεκτή, τίθεται τό έρώτημα. Πότε θά 
εϋρη εύκαιρίαν ό Α νά εϊσέλθη εις τήν 
διασταύρωσιν άν ύποχρεοΰται νά άναμένη, 
όχι μόνον τούς πλησίον τής διασταυρώ- 
σεως ευρισκομένους όδηγούς τής κυρίας 
ύόοϋ, άλλά καί έκείνους οί όποιοι εύρί- 
σκονται είς μεγάλην άπόστασιν. Καί 
πόσον μεγάλη θά είναι αυτή ή άπόστασις;

Διότι, είναι γνωστόν ότι, είς τάς διασταυ
ρώσεις οδών, έντός τών πόλεων, είς τάς 
όποιας δημιουργοϋνται τά θέματα αύτά, 
ή πυκνότης τής κυκλοφορίας είναι τοιαύ- 
τη, ώστε, ό έκ τής παρόδου προερχόμενος 
όδηγός, ουδέποτε σχεδόν εύρίσκει εύκαι
ρίαν, κατά τήν όποιαν, τά προσεγγίζοντα 
έξ άμφοτέρων τών ρευμάτων τής κυρίας 
όδοϋ αύτοκίνητα, νά εύρίσκωνται είς 
έξαιρετικώς μεγάλην άπόστασιν.

Συνεπώς, κατ’ άνάγκην, θά διέλθη καί 
ούτος είς μίαν στιγμήν, κατά τήν όποιαν 
βλέπει μέν προσεγγίζοντα αύτοκίνητα 
είναι όμως ταΰτα, είς τοιαύτην άπόστα- 
σιν, ώστε οί όδηγοί αύτών νά μή αίφνιδιά- 
ζωνται, ούδέ νά άναγκάζωνται νά προβαί
νουν είς τραχεϊαν τροχοπέδησιν έφ’ όσον 
βεβαίως κινούνται μέ τήν έπιτρεπομένην 
ταχύτητα.

Ούδεμία διάταξις νόμου άπαιτεί όπως 
ό Α διέρχεται τήν διασταύρωσιν, τότε 
μόνον, όταν ή άλλη όδός είναι τ ε λ ε ί ω ς  
έλευθέρα. Τό θέμα κρίνεται μέ βάσιν τήν 
ύφισταμένην πραγματικότητα.

Ό  έπί τής κυρίας όδοϋ κινούμενος όδη
γός, δύναται, έπικαλούμενος τό δικαίωμα 
τής προτεραιότητος νά άξιώση άπό τόν 
έτερον οδηγόν νά μή τοϋ έμποδίση τήν 
διέλευσιν, άλλά τότε μόνον όταν ούτος 
εύρίσκεται είς ώρισμένην άπόστασιν άπό 
τής διασταυρώσεως καί ούχίείς οίανδήπο- 
τε τοιαύτην καί δή όσονδήποτε μεγάλην.

Ποία όμως είναι ή άπόσταση αϋτη ;
Διότι, ταυτόχρονος άφιξις δύναται νά 

ύπάρξη, είς οίανδήποτε άπόστασιν καί 
αν ούτος εύρίσκεται, άρκεΐ νά έχη ώρι
σμένην ταχύτητα.

Ούτω, ή άπόστασις αύτή ποικίλλει μέ 
έκάστην ταχύτητα ώς έξής :

"Αν διά ταχύτητα 54 χ)ω (15 μ)δ), ή άπό- 
στασις είναι 4X15=60 μ. τότε,

Διά ταχύτητα 72 χ)ω (20 μ)δ), ή άπό- 
στασις είναι 4X20 =  80 μ.

Διά ταχύτητα 90 χ)ω (25 μ)δ), ή άπό- 
στασις είναι 4X25= 100 μ.

Διά ταχύτητα 108 χ)ω (30 μ)δ), ή άπό- 
στασις 4X30 =120 μ.

Διά ταχύτητα 126 χ)ω (35 μ)δ), ή άπό- 
στασις 4X35 =  140 μ.

Διά ταχύτητα 144 χ)ω (40 μ)δ), ή άπό- 
στασις είναι 4X40 =  160 μ. κ.ο.κ.

Θά πρέπει έπομένως νά άναμένη ό έκ 
τής παρόδου προερχόμενος όδηγός τόν Β,

είς οίανδήποτε άπόστασιν καί αν ούτος 
εύρίσκεται, ή είς ώρισμένην;

Καί άν δέν καθορίσωμεν, ώς «ώ ρ ι- 
σ μ έ ν η ν» μιάν συγκεκριμένην, μέ 
ώρισμένα κριτήρια καί είδικώτερον έκεί- 
νην ή όποια άντιστοιχεΐ είς τήν νόμιμον 
ταχύτητα, ποιαν θά καθορίσωμεν; Διότι 
έτερον κριτήριον, καί, δή, λογικόν καί νό
μιμον δέν υπάρχει καί τότε, άν δέν άπορ- 
ρίψωμεν όλας τάς άλλας, ύποχρεούμεθα 
νά τάς δεχθώμεν όλας. ’Αλλά τότε ποϋ 
άγόμεθα;

Ό  έπί τής κυρίας όδοϋ κινούμενος όδη
γός δ έ ν  ά σ κ ε ί  πλέον δ ι κ α ί ω μ α  
έφ’ όσον κινείται μέ ύπερ βολικήν ταχύ
τητα, διά νά άξιώση σεβασμόν αύτοΰ, 
ά λ λ ά  διαπράττει π α ρ ά β α σ ι ν  καί 
έκ τής παραβάσεως δέν άντλεΐ δικαιώματα.

"Αν δέ άναγνωρισθή είς αύτόν τό δι
καίωμα τής προτεραιότητος, ώς άπεριό- 
ριστον έξ ούόενός όρου έξαρτώμενον, 
έπομένως ούδέ έκ τής ταχύτητος αύτοΰ, 
τότε ό όδηγός αύτός δ ι ε υ ρ ύ ν ε ι  τά 
έπί τής διασταυρώσεως δ ι κ α ι ώ μ α- 
τ ά τ ο υ, διά τής ύπερβολικής ταχύτητος, 
δηλ. δ ιά  π α ρ α ν ό μ ο υ  έ ν ε ρ γ  ε ί
α ς καί τά διευρύνει άναλόγως πρός τήν 
βαρύτητα τής παρανόμου πράξεως αύ
τοϋ, άφαιρών άντίστοιχα δικαιώματα άπό 
τούς όδηγούς τής δευτερευούσης όδοϋ.

Οϋτω, ό όδηγός ούτος (Β), τείνει νά με- 
ταβάλη τό δικαίωμα τής προτεραιότητος, 
είς δικαίωμα μονίμου,καί άποκλειστικής 
χρήσεως τής όδοϋ καί τής διασταυρώσεως, 
άφοϋ είς τόν οδηγόν Α, ούδέποτε θά πα
ρέχεται εΰκαιρία πρός διέλευσιν, θά 
διατελή δέ ούτος, ύπό τό κράτος έφιαλτι- 
κοΰ τρόμου, σκεπτόμενος ότι, καίτοι 
είσέρχεται είς τήν διασταύρωσιν ύπό 
συνθήκας φαινομενικώς άσφαλεΐς, έν 
τούτοις, δύναται νά έμβολισθή άπο τόν 
όδηγόν τής κυρίας όδοϋ, ίλιγγιωδώς 
κινούμενον καί αίφνιδιαστικώς έπ’ αύ
τοΰ έμπίπτοντα καί, ό όποιος μάλιστα, 
θά είναι καί άνεύθυνος διά τήν σύγκρου- 
σιν, άν τό δικαίωμα τής προτεραιότητος 
κρίνεται ώς άπόλυτον.

Α ρ χ ή  τής εμπιστοσύνης.
Οδηγοί καί πεζοί, διερχόμενοι καθέ- 

τως μίαν όδόν, ή πραγματοποιοϋντες 
μεταβολάς έπ’ αύτής (στροφή, άλλαγή λω- 
ρίδος, στάθμευσις κλπ.), ύπολογίζουν πάν
τοτε καί ρυθμίζουν τάς ένεργείας αύτών, 
μέ βάσιν μίαν λογικήν ταχύτητα τών άλ
λων όδηγών, ή όποια είναι καί ή έκάστο- 
τε έπιτρεπομένη.

Ή  όδήγησις έχει πολλάς μεταβλητός 
καί στηρίζεται είς συνεχείς έκτιμήσεις 
καταστάσεων.

Αί έκτιμήσεις αύται θά είναι όρθότεραι 
καί άσφαλέστεραι, άν όλοι βασίζωνται 
είς τούς άλλους, ότι κινούνται μέ τήν 
έπιτρεπομένην ταχύτητα.

Άντιθέτως, τοιαϋται έκτιμήσεις, θά 
είναι τόσον περισσότερον έσφαλμέναι 
καί έπομένως αί άντίστοιχοι, βάσει αύ
τών ένέργειαι έπικίνδυνοι, όσον μεγαλύ
τεροι ταχύτητες είναι άνεκταί. Άλλά 
τότε, ύπεύθυνοι διά τάς έσφαλμένας έ- 
κτιμήσεις δέν είναι οί ίδιοι, άλλά έκεϊνοι 
οί όποιοι κινούνται μέ ύπερβολικήν τα
χύτητα.

Ή  όμοιομορφία είς τάς ταχύτητας δη
μιουργεί ώρισμένον τύπον κυκλοφορίας 
καί μάλιστα ομαλόν, εύρυθμον καί άσφα- 
λή καί τότε ισχύει, ώς πρός τό όριον τής 
ταχύτητος, ή ά ρ χ ή  τ ή ς  έ μ π ι σ τ ο ·  
σ ύ ν η ς, τό όποιον δέν τίθεται διά νά 
έχη θεωρητικήν άξίαν άλλά πρακτικήν.

Πρόκλησις αιφ νιδιασμού.
Ό  προσεγγίζων μέ ύπερβολικήν ταχύ

τητα είναι ό παράνομος, ό είσβολεύς, 
ό διαταράσσων τήν τάξιν καί άπειλών 
τήν άσφάλειαν όλων τών άλλων, πρός τούς 
όποιους προσεγγίζει μέ τοιαύτην ταχύ
τητα, διότι ή πρόκλησις τοϋ δυστυχήμα
τος δέν έξαρτάται μόνον, άπό τήν άπό- 
στασιν είς τήν όποιαν βλέπομεν ένα κίν
δυνον, άλλά καί άπό τόν ρυθμό τής ταχύ
τητος μέ τόν όποιον πλησιάζομεν πρός 
αύτόν, ή πλησιάζει αύτός πρός ήμάς.

Ή  διά τής μεγάλης ταχύτητος σμί- 
κρυνσις τοϋ χρόνου μεταξύ τής στιγμής, 
καθ’ ήν είς όδηγός τό πρώτον βλέπει έτε
ρον αύτοκίνητον, προσεγγίζον έκ καθέ
του διευθύνσεως, καί τής στιγμής τής 
συναντήσεώς του μέ αύτό, έχει ώς άπο- 
τέλεσμα νά μή προλαμβάνη ό εισερχόμε
νος είς τήν κυρίαν όδόν νά έξέλθη αύτής. 
Άλλά αύτή ή σμίκρυνσις τοϋ χρόνου 
όφείλεται είς τήν ύπερβολικήν ταχύτη
τα, δι’ ήν εύθύνεται ό ούτω κινούμενος 
όδηγός, ό όποιος οϋτω προκαλεί αιφνι
διασμόν είς τόν άλλον όδηγόν, όταν ό 
τελευταίος ούτος εύρίσκεται είς τό 
(POINT OF NO ESCAPE) σημείον 
άναποφεύκτου.

Ό  Ισχυρισμός τής ταχύτητος  
ώς έλαφ ρυντικοΰ .

Τέλος, ούδείς δύναται νά έπικαλεσθή 
ώς έλαφρυντικόν τό ότι δέν κατώρθωσε νά 
άποφύγη μίαν σύγκρουσιν, διότι, ήτο 
μέν είς μεγάλην άπόστασιν άπό μίαν κα- 
τάστασιν, ένδεχομένως έπικίνδυνον, ό
ταν τήν άντελήφθη, δέν ήδυνήθη όμως νά 
σταματήση έγκαίρως διότι είχε μεγάλην 
ταχύτητα, άφοϋ τήν ταχύτητα τήν ρυ
θμίζει ό ίδιος.

'Η περίπτωσις τότε θά ένθυμίζη τό έπι- 
χείρημα ένός πατροκτόνου, ό όποιος, 
άπολογούμενος έν δικαστηρίω διά τό 
έγκλημά του, έζήτησε τήν έπιείκειαν αύ
τοϋ, διότι ήτο ορφανός.

Τελικόν συμπέρασμα.
Μέ βάσιν τάς άνωτέρω τεθείσας άρ- 

χάς καί σκέψεις, όριοθετεΐται κατά τρό
πον πάγιον, σαφή καί όρθόν ή εύθύνη, είς 
περιπτώσεις συγκρούσεων αύτοκινήτων 
έπί διασταυρώσεων, πρέπει όμως νά υ
πάρχουν τά έξής δεδομένα :

1 . Ώ ς  πρός τό αύτοκίνητον τό κι
νούμενου έπί τής πρωτευούσης 
όδοϋ .

α. Ή  ταχύτης αύτοΰ.
β. Ή  άπόστασις είς τήν όποιαν ήτο 

τοϋτο άπό τής διασταυρώσεως, όταν τό 
έτερον ήρχισε νά εισέρχεται είς τήν κυ
ρίαν όδόν.

2 . Ώ ς  πρός τό αύτοκίνητον τής 
δευτερευούσης όδ οϋ .

α. Ά ν  τοϋτο πράγματι είχε σταματήσει 
πρός έλεγχον καί, έπομένως, έξεκίνησε 
μέ ταχύτητα μηδενικήν.

β. Ό  άπαιτούμενος δι’ αύτό χρόνος ΐνα 
διέλθη τήν διασταύρωσιν.

Τά στοιχεία αύτά δύναται νά δώση 
ή τεχνική έρευνα, ήτις διδάσκεται είς 
τάς Σχολάς Χωροφυλακής ύπό τοϋ συγ- 
γραφέως τοϋ παρόντος άρθρου.
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Πανεπιστημίου

ΑΝ ΗΤΑΝ νά άπαντήση κανείς στο κρίσιμο ερώτημα «ποια πρέπει 
να είναι ή μελλοντική αποστολή τοϋ σύγχρονου ελληνισμού», θά έπρεπε 
νά εΐπή δτι αύτή θά ήταν νά συμβάλη ό σύγχρονος έλληνισμος στήν άπο- 
κατάσταση της έννοιας τοϋ ανθρώπου, ή οποία άπό τον Β.' παγκόσμιο 
πόλεμο κι έπειτα έχει πάθει πάρα πολλά. Ό  έλληνισμος πάντοτε κατά 
τήν ιστορική του διαδρομή άνέδειξε τον άνθρωπο καί τον παρουσίασε νά 
παλαίη μέ τήν ιστορική μοίρα, νά τήν άντιμετωπίζη κατάματα καί νά 
προσπαθή νά τήν ΰπερνικήση μέ ορισμένα άθλήματα τής ήθικής καί πνευ
ματικής του δυνάμεως.

Πρέπει νά δηλωθή δτι σήμερα οί "Ελληνες έχουν γοητευθεΐ καί σαστίσει 
άπό τά πολύ πρόχειρα έπιτεύγματα τής τεχνικής, τόσον ώστε πολλοί νά 
πιστεύουν δτι μέσα σ’ αυτά έγκειται καί ό σκοπός τής ζωής των. Γρή
γορα δμως θά έλθη ό κόρος καί θά άνανήψουν άπ’ αύτήν τήν πλάνη, καί 
θά καταλάβουν δτι τά έπιτεύγματα αύτά τής τεχνικής δέν είναι αύτόνομα, 
άλλά είναι παράγωγα^τών έπιστημονικών κατακτήσεων του άνθρώπου. 
Τά τεχνικά έπιτεύγματα είναι απλά μέσα καί δχι σκοποί τής ζωής.

Οί "Ελληνες είναι άπ’ τά πράγματα υποχρεωμένοι, άκριβώς έπειδή τά 
υλικά περιθώρια τής ζωής τους είναι καί θά μείνουν πάντοτε περιορισμένα, 
νά άναζητήσουν μέσα τους τήν πρώτη έκείνη άρχή καί άξια ή οποία δι
καιώνει καί στηρίζει δλα τά άλλα καί ή αξία αύτή είναι ό άνθρωπος ώς 
όντότης ήθική καί πνευματική. 'Ο  άνθρωπος μέ τήν έλευθερία του καί 
τήν άξιοπρέπειά του. Ή  άνθρώπινη παρουσία ώς έλευθερία καί άξιοπρέ- 
πεια φανερώνεται καί στον καθημερινό άγώνα τής ζωής καί στά δημιουρ
γήματα τής τέχνης καί στά άποκτήματα τής έπιστήμης. ’Ακόμα καί γιά 
νά έξασφαλίση τά προς τό ζήν, μέσα στά στενά του υλικά δρια ό "Ελλην 
είναι υποχρεωμένος νά άναδειχθή ώς άνθρωπος, ώς προσωπικότης- έτσι 
ή υλική άξια έξαρτάται πάντοτε σ’ αύτόν έδώ τον τόπο άπό τήν πνευμα
τική ανάδειξη. Δηλαδή, τό υλικό άγαθό στήν Ελλάδα είναι περισσότερο 
άπό παντού άλλου, δημιούργημα τοϋ πνεύματος τοϋ άνθρώπου, ό 
όποιος καλλιεργεί τή φύση.

Ή  πρώτη άρχή τής ζωής, δηλ. ή έλευθερία καί άξιοπρέπειά τοϋ άν
θρώπου, αύτή είναι πού άποφασίζει στον "Ελληνα καί τήν έπιβίωσή του. 
Στή σημερινή έποχή δπου άναμοχλεύονται τά πάντα καί κάτι περισσό
τερο άκόμα, δπου συκοφαντοΰνται τά πάντα, οί "Ελληνες γιά νά έπιζή- 
σουν πρέπει νά άναδειχθοΰν πνευματικώς. Είναι λοιπόν στον "Ελληνα 
ή πνευματική άνάπτυξη καί άνάδειξη, θά έλεγα, άνάγκη βιολογική.

Είναι βέβαιον δτι ό "Ελλην σήμερα άπειλεΐται άπό δλα τά σημεία τοϋ 
όρίζοντός του. Ή  άπειλή αύτή έμφανίζεται μέ πολλούς τρόπους, ό περισ
σότερον καταφανής τρόπος .είναι ό όγκος, ή μάζα των άλλων, πού τον 
άπειλοΰν. Ποτέ στήν ιστορία του ό "Ελλην ώς λαός καί ώς έθνος δέν άπο- 
τέλεσε όγκο καί μάζα. Τό έλληνικό έθνος ήταν πάντα ολιγάνθρωπο έν 
σχέσει μέ τά άλλα. "Αν δμως κατόρθωσε νά έπιζήση, τοΰτο έγινε γιατί 
είχε πάντα ώς σύμβολό του τον Όδυσσέα. Τό μέλλον λοιπόν τοϋ Ε λλη
νισμού στήν σύγχρονη έποχή, δπου ό πόλεμος μεταξύ των λαών είναι 
άμείλικτος, άκόμα καί δταν δέν φαίνεται στούς άδαεΐς, έξαρτάται άπό 
τήν πνευματική του άπόδοση, κι αύτή πάλι στηρίζεται στήν παιδεία του.

Ή  παιδεία δμως των Ελλήνων πρέπει νά έχη ώς βάσιν δ,τι ονομά
ζομε παράδοση, δηλ. τό σύστημα των αξιών, τό όποιον, δημιουργημένο 
άπό έμάς τούς ίδιους, μάς κρατεί άκμαίους στή ζωή. Χωρίς αύτό τό σύ
στημα τών άξιών, πού έχει μέσα της ή έλληνική παράδοση, τό μέλλον 
τοϋ έλληνισμοΰ γίνεται άβέβαιο. Έ φ ’ δσον ή πρώτη άξια τής ζωής είναι 
στήν 'Ελλάδα ό άνθρωπος, καί ή Ελλάς κατ’ ούσίαν παράγει άνθρώπους, 
αύτόν πρέπει μέ τήν παιδεία νά άναδείξουμε γιά νά έπιζήσουμε. 'Ο άν
θρωπος στήν Ελλάδα νοείται ώς έλεύθερος καί ώς αύτόνομος.

’Έναντι τοϋ ύλικοΰ πλούτου καί φόρτου, πού έχουν νά παρουσιάσουν 
οί πλούσιοι ύλικώς λαοί τής γής, έμεΐς εϊμεθα φτωχοί . 'Ο  πλούτος δμως 
υπάρχει σέ μιά άλλη σφαίρα καί αύτή είναι ή σφαίρα τών ήθικών καί 
πνευματικών άγωνισμάτων, τά όποια καί γνωρίζει ή άνθρωπότης καί 
συχνά διδάσκεται άπό αύτά. Τολμώ νά διατυπώσω τή γνώμη δτι, αν ό 
σύγχρονος Ελληνισμός δέν άναπροσαρμόση τις δυνάμεις του, δέν έμβαθύνη 
τήν παιδεία του καί αν δέν συνειδητοποιήση τό Είναι του, τότε ό έλλη- 
νισμός θά κινδυνεύση.

Τό άρθρο αύτό δημοσιεύεται μέ τήν εύγενή παραχώρηση τού περιο
δικού «Ε Υ Θ Υ Ν Η », πού τό πρωτοδημοσίευσε .
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κ α ι  ο ι  α : ι ε :
T O T  Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Υ

Στην εποχή μας, πού θε
σμοί καί αξίες έχουν τε
θεί στο μικροσκόπιο τής 
αμφισβήτησης, τό θέμα 
τοΰ γάμου καί ό ρόλος 
του στή διαμόρφωση 
τής κοινωνίας, παρου
σιάζεται περισσότερο

καυτό άπό κάθε άλλη  
εποχή. Γιατί δμως; Τι 
έγινε, τι δεν έγινε καί 
τι πρέπει νά γίνει γιά  
νάναι ό γάμος τό σωστό 
θεμέλιο τής κάθε κοι
νωνίας; Στά ερωτήματα 
αυτά, άντιπαραθέτει ή

«Ε.Χ.» τό παρακάτω 
άρθρο του στοχαστή τής 
εποχής μας κ. Ε. Κ. Βρυ- 
ζάκη, άπό τό βιβλίο του 
«Ματιές στά σύγχρονα  
θέματα», των εκδόσεων 
«Συζήτησις».

ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟΝ αίτημα τοΰ καιροΰ μας είναι ή 
δημιουργία τοΰ καινούργιου ανθρώπου πού θά είναι 
ικανός ν’ αντιμετώπιση την νέα, ατομική εποχή, πράγμα 
που κάνει αυτονόητη τήν ανάγκη νά προσέξωμε τήν 
αξία πού λέγεται γάμος. Καί λέμε αυτονόητη, γιατί Ανυ
πολόγιστη είναι ή έπίδρασις πού ασκεί ό γάμος επάνω 
στήν έξέλιξι τής ζωής καί τής προσωπικότητος τοΰ 
ανθρώπου, κι' ακόμη, γιατί μιά καινούργια γενεά δυνατή 
καί με τήν ολοκληρωμένη έννοια τοΰ όρου ανθρώπινη, 
μπορεί νά βγή μόνον άπό ένα αληθινά άρτιο, ανώτερο 
γάμο.

Στέκει σήμερα ό γάμος στο ύψος πού απαιτούν 
ο! καιροί; Δεν τό νομίζομε. Δεν είμαστε άπό 
τούς άπαισιοόόξους πού αιωνίως παραπονοΰνται πώς 
όλα πηγαίνουν προς τό χειρότερο. Ούτε καί θά μι
λήσομε γιά κρίσι τοΰ γάμου. Αντίθετα θά παραδεχθούμε 
πώς ό σημερινός γάμος είναι, άπό ώρισμένες Απόψεις, 
καλύτερος άπό δ,τι ήταν πριν άπό πενήντα χρόνια. Θά 
παραδεχθούμε Ακόμη δτι, ώς ένα σημείο, ό γάμος είναι 
αυτοδύναμος, ικανός νά βρίσκη μόνος του τον δρόμο 
του, χωρίς νά έχη Ανάγκη καθοδηγήσεως. Γι’ αυτό άλ
λωστε κατορθώνει νά επιζή μέσα στή μεγάλη κρίσι τής 
εποχής μας. "Ομως αυτό δεν πρέπει νά μας έπαναπαύη. 
II επιβίωσες δεν Αποτελεί μόνη της άπόδειξι δτι έχομε 
τον άρτιο, Ανώτερο γάμο πού οί καιροί μας Απαιτοΰν.

Τέτοιος γάμος, μπορεί νά διαμορφωθή μόνο μέ τήν 
καθοδήγησε τοΰ συνόλου των παραγόντων πού διαμορ- 
φιυνουν τον πολιτισμό μας καί πού είχαν τό χρέος νά 
διαπλάσουν τήν προσωπικότητα τοΰ Ανθρώπου των 
νέων καιρών. Είναι δμως αυτοί οί παράγοντες ώριμοι 
γι' αυτήν τήν καθοδήγησι, αυτήν τήν διακυβέρνησι, θά 
λέγαμε, τοΰ γάμου;

J. ΑΣ ΑΡΧΙΣΩΜΕ άπό τήν ε π ι σ τ ή μ η ,  Αφοϋ 
στον αιώνα της ζοΰμε. "Ηδη ό Μπαλζάκ έγραφε δτι 
«ό γάμος είναι επιστήμη».' Εχρειάσθηκα ν δ ματς περισσότε
ρα. άπό εκατό χρόνια γιά νά έλθωμε Από τήν ερασιτεχνική 
καί εμπειρική, σέ κάποια πιο συστηματική καί επιστη

μονική Αντί μετώπια ι των προβλημάτων τοΰ γάμου καί 
νά εϊμεθα σέ θέσι νά χαιρετήσομε τήν στροφή τής επι
στήμης καί προς αυτά τά ζητήματα.

’Αξιόλογα υπήρξαν τά επιτεύγματα αυτής τής στρο- 
φής. "Ας σημειώσω πρώτα πρώτα τις προόδους πού 
έσημειώθηκαν στον τομέα τής υγιεινής τοΰ γάμου καί 
τής ευγονίας, μέ τις σχετικές έρευνες τής Ιστορικής καί 
τής βιολογίας. ’Εδώ, ένα μόνο θά είχε νά παρατηρήση 
κανείς. Ή  πρόοδος αυτή δέν έχει έκτιμηθή δσο θά έπρεπε 
Από τό κοινωνικό σύνολο καί τήν πολιτεία. Χρειάζεται 
επομένως προσπάθεια γιά τήν πρακτική της Αξιοποίησι.

’ Επίσης πρέπει νά έξαρθή ή συμβολή τής ψ υ χ  ο- 
λ ο  γ ί ας. Βασικές συγκρούσεις τοΰ γάμου προέρχονται 
Από τήν διαφορετική ψυχική συγκρότησι των φύλων, 
πού Αντί νά όδηγή, δπως θά έπρεπε, στον Αμοιβαίο 
πλουτισμό καί τήν Αρμονική πληρότητα τής συζυγικής 
ζωής, γίνεται αιτία διαλυτικών Αντιθέσεων. Ή  άγνοια 
Αποτελεί εδώ βασικό εμπόδιο. Καί Απ’ αυτή τήν άποψι, 
ή μελέτη τοΰ ψυχολογικού διαφορισμοΰ των φύλων καί 
μάλιστα δχι μόνον στις συνειδητές εκδηλώσεις του Αλλά 
καί στήν υποσυνείδητη δομή του, Αποτελεί σημαντική 
προσφορά τής επιστήμης.

Τέλος άς σημειώσωμε καί μία τρίτη επιτυχία τής 
επιστήμης. Τό δτι διέσπασε τήν συνωμοσία τής σιωπής 
πού άλλοτε περιέβαλλε κάθε θέμα σχετικό μέ τό γενε
τήσιο ένστικτο. ’Αναρίθμητα είναι τά δράματα, πού ή 
σιωπή αυτή έχει προκαλέσει. Καί πρέπει νά θεωρηθή 
ευτύχημα, δτι, σήμερα στή θέσι Ανεύθυνων γνωμών 
πού <5έν έπήγαζαν πάντοτε Από αγνές προθέσεις, έχομε 
τήν υπεύθυνη επιστημονική έρευνα τοΰ γενετησίου παρά
γοντος, τοΰ ρόλου πού παίζει μέσα στο γάμο καί τής 
σημασίας πού έχει γιά τήν διατήρησι τής Αρμονίας τής 
συζυγικής ζωής.

Τό Ατύχημα είναι δτι αύτή ή Αξιόλογη πρόοδος συνω- 
δεύθηκε Από ένα βασικό σφάλμα. Ή  επιστήμη ήρεύνησε 
τά μεγάλα προβλήματα τής Ανθρώπινης ζωής, πιστεύ
οντας μόνο καί μόνο στά δικά της κριτήρια, χωρίς νά 
Αναζητήση καί νά τηρήση τήν Απαραίτητη ζωντανή καί
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Ο ΓΑΜΟΣ
ΚΑΙ  ΟΙ Α Ξ Ι ΕΣ  ΤΟΥ Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Υ
οργανική επαφή με τις πνευματικές άξιες τον πολιτι
σμού. Αυτή όμως ή αγέρωχη άπομόνωσις έκαμε ώστε τά 
συμπεράσματά της νά είναι μονομερή, πράγμα που έμεί- 
ωσε σημαντικά τό κϋρος της καί τήν ποιότητα τής καθο- 
δηγητικής της επιρροής.

Βέβαια, ή άποκλειστικότης καί ή μονομέρεια αποτε
λούν μέχρις ενός σημείου στοιχεία φυσικά τής επιστημο
νικής έρεύνης. Γιά νά μελετήσω με ώρισμένα φαινόμενα 
είμαστε υποχρεωμένοι νά τά άπομονώσωμε. "Ομως τόσο 
στήν έρευνα όσο καί στή διατύπωσι των συμπερασμά
των του, δ επιστήμων πρέπει νά έχη διαρκώς συνείδησι 
τής μονομερείας αυτής. Καί τδ κατ’ ανάγκην μονόπλευρο 
άποτέλεσμα τής επιστημονικής έρεύνης δεν πρέπει ποτέ 
νά προβάλλεται ώς νόμος καθολικής ισχύος. Γιατί τότε 
ή μονομέρεια γίνεται εξαιρετικά επιβλαβής.

"Ετσι καί στήν περίπτωσι πού μάς άπασχολεΐ, ό ύπερ- 
το νισμός τοΰ υποσυνειδήτου εις βάρος των άλλων άξιων 
τής συνειδήσεως, ή κυριαρχία τής λίμπιντο στήν ερ
μηνεία των ψυχικών φαινομένων, άπδ τις φροϋδικές 
θεωρίες ώδήγησαν σέ λανθασμένες άντιλήψεις γιά τό 
γάμο. Καί εκεί όπου άλλοτε παρεγνωρίζετο τελείως δ 
ρόλος τοΰ σεξουαλισμού, έφθάσαμε στο σημείο νά πι
στεύομε ότι δ γάμος θά πή μόνο σεξουαλική ζωή, καί 
ότι όλες οί άλλες εκδηλώσεις του άπ’ έκεϊ καθορίζονται 
καί διαμορφώνονται.

Είναι άλήθεια, ότι καί ή μονομέρεια αυτή έχει κάπως 
ΰπερνικηθή. Οί ίδιοι οί μαθηταί τοΰ Φρόϋντ συντέλεσαν 
σ’ αυτό. "Ομως οί μονομερείς τάσεις εξακολουθούν 
ν’ άσκοΰν ’ισχυρή έπίδρασι στήν επιστημονική σκέψι. 
’Ακόμη δέ ισχυρότερη είναι ή έπίδρασις αυτή στον 
μέσον άνθρωπο, πού πληροφορείται τις επιστημονικές 
κατακτήσεις άπδ τήν εφημερίδα καί τό περιοδικό με
γάλης κυκλοφορίας, μέ τρόπο πού δέν είναι βέβαια δ 
Ιδεώδης. Γι' αυτό φυσικά δέν εύθύνεται ή επιστήμη. 
"Ομως οί κίνδυνοι πού πηγάζουν άπδ τήν έκλαΐκευσι 
θά έπρεπε νά τήν είχαν κάμει έπιφυλακτικώτερη στή 
διατύπωσι ώρισμένων συμπερασμάτων.

"Ολα αυτά οδηγούν στήν σκέψι, ότι ή επιστήμη, αν 
έπιμείνη στήν άπομόνωσι καί τήν άποξένωσί της άπδ 
τις άλλες άξιες τοΰ πολιτισμού, δέν θά κατορθώση νά 
άσκήση επάνω στο θεσμό τοΰ γάμου τήν ευεργετική 
έπίδρασι πού δικαιούμεθα νά περιμένωμε.

ΣΧΕΤΙΚΑ τώρα, μέ τό τί προσέφερε ό φ ι λ ο σ ο 
φ ι κ ό ς  σ τ ο χ α σ μ ό ς  στήν ύπόθεσι τοΰ γάμου, 
θά μποροΰσε κανείς νά είπη ότι γιά τό θέμα αυτό, ή 
φιλοσοφία ούτε άρμοδιότητα ούτε, πολύ λιγώτερο, ευθύνη 
μπορεί νά έχη. "Ομως έντελώς διαφορετική είναι ή 
γνώμη καί ή επιθυμία τοΰ μέσου άνθρώπου, πού θέλει 
τον φιλόσοφο όχι μόνο ψυχρόν έρευνητή τοΰ μυστηρίου 
πού μάς περιβάλλει, ή εκπρόσωπο τής μεταφυσικής άγω- 
νίας μόνο, άλλά καί συμπαραστάτη τοΰ άνθρώπου στον 
καθημερινό του άγώνα γιά τήν κατάκτησι τοΰ εαυτού 
του καί τήν έπιτέλ.εσι τοΰ προορισμού του. Αυτό άπο- 
τελεϊ είδικώτερη έκδήλωσι τοΰ γενικωτέρου αιτήματος 
γιά τήν άνθρωπολ.ογική στροφή τής φιλοσοφίας, πού 
έτονίσθη ήδη στο προγραμματικό άρθρο τοΰ περιοδικού 
μας.

'Απ' αυτήν τήν άποψι, δ γάμος, σαν άνθρώπινο πρό
βλημα πρωταρχικής σημασίας έπρεπε νά είχε τύχει 
μεγαλυτέρας προσοχής. "Αν έξαιρέσωμε λιγοστές περι
πτώσεις, όπως έκεΐνες τών γάλλ.ων φιλοσόφων Γκα- 
μπριέλ Μαρσέλ, Ζάν Γκιττόν, τοΰ γερμανοΰ Κάϊζερλιγκ 
καί ίσως μερικών άλλων πού άσχολήθηκαν μέ τό γάμο, 
θά συμπεράνωμε ότι, γενικά, ή φιλοσοφία είδε κατά 
κανόνα τήν ύπόθεσι αύτή «άφ’ ύψηλοΰ» καί τήν έθεώ- 
ρησε ώς κατώτερη τών άπασχολήσεών της. Δέν έχομε 
έτσι προσπάθειες γιά τήν συγκρότησι καί παρουσίασι 
τής φιλοσοφίας τοΰ γάμου. Ούτε άκόμη τήν άξιο/.όγησί 
του, τήν άξιολογική του σύγκρισι μέ τις άλλες ήθικές 
άξιες τοΰ άνθρωπίνου βίου.

Δίπλα σ’ αυτήν τήν έλλ.ειψι δέν μπορούμε νά μήν 
έπισημάνωμε καί τις ά ρ ν η τ ι κ έ ς  έ π ι δ ρ ά σ ε ι ς  
τής φιλοσοφίας. Φι/.όσοφοι όπως ό Νίτσε καί ό Σοπεν- 
χάουερ μέ τόν πασίγνωστο μισογυνισμό τους, δέν συνέ
βαλαν βέβαια στήν κατοχύρωσι τοΰ γάμου. ’Επίσης, ώρι- 
σμένες φιλ.οσοφικές ροπές μέ τόν ορθολογιστικό ή τόν 
υλιστικό προσανατολισμό τους καί τόν κλ.ονισμό τών 
πνευματικών άξιών πού ό προσανατολισμός αυτός είχε 
ώς συνέπεια, έκλόνισαν τά θεμέλια τοΰ γάμου καί τόν 
περιώρισαν στον τομέα τοΰ συμφέροντος καί τοΰ ένστι
κτου. Πραγματικά, τί γάμος νά δημιουργηθή μέ θεμέλιο 
τό δόγμα τής φιλοσοφίας τοΰ Φώϋερμπαχ ότι «ό άν
θρωπος είναι ό,τι τριοει» ή τοΰ Ίππολύτ Ταίν πού έλ,εγε 
ότι ή διαστροφή καί ή άρετή είναι προϊόντα όπως ή 
ζάχαρι καί τό βιτριόλι;

Άλλά θά πήτε, ή υλιστική μεταφυσική δέν είναι ούτε 
ή μόνη ούτε ή κρατούσα κατεύθυνσις τής φιλοσοφίας τών 
καιρών μας. Καί όπως ξέρομε, δ υλισμός άπό φιλοσο
φικής άπόψεως είναι σήμερα κάτι τδ ξεπερασμένο. 
"Ομως έξ ίσου άλήθεια είναι ότι αύτή ή υλιστική τάσις 
τής φιλ.οσοφίας ήσκησε τήν ισχυρότερη έπίδρασι στις 
εύρεΐες μάζες—συνήργησε πάλι έδώ ή έκλαΐκευσις— 
καί ότι ή κληρονομιά τοΰ υλισμού πού μάς άφησε ή προ 
τών μεγάλοι πολέμιον φιλ,οσοφία, εξακολουθεί άκόμη 
νά διέπη σέ μεγάλο βαθμό τήν νοοτροπία τοΰ μέσου 
άνθρώπου.

"Ολα αυτά κάνουν ώστε, παρ' όλην τήν 'επιθυμία 
πού θά είχε κανείς νά ίδή τήν φιλοσοφική σκέψι στήν 
πρωτοπορία τής έρεύνης γιά τά μεγάλα θέματα τής 
ζωής, όπως ό γάμος, νά συμπεραίνη ότι ή φιλοσοφία δέν 
μπορεί άκόμη νά καθοδηγήση καί νά κυβερνήση τό ση
μερινό γάμο. Καί άτυχώς βιβλία όπως τό «Γάμος καί 
’Ηθική» τοΰ Μπέρτραντ Ράσσελ, άντί νά μάς κλονίζουν, 
μάς ενισχύουν σ’ αυτήν τήν διαπίστωση

ΓΙΑ ΤΗΝ τ έ χ ν η ,  τώρα, τίθεται τό ίδιο θέμα 
άρμοδιότητος πού είδαμε στή φιλ,οσοφία. "Ομως έδώ 
βοά ή πραγματικότης. Γιατί είτε τό θέλουν ο! καλλι
τέχνες είτε όχι, ή τέχνη καί ιδιαίτερα ή λογοτεχνία μέ 
τήν εΰρείαν έννοια τοΰ όρου, (ποίησι, θέατρο, φιλ.ολ,ογία) 
ήσκησε καί θά άσκή πάντοτε μεγάλη έπίδρασι στή δια- 
μόρφωσι τοΰ κοινού αισθήματος γιά τό γάμο. Μπορούμε 
λ.οιπόν άφοβα νά θέσωμε τό ερώτημα, άν δ γάμος μπορή 
σήμερα νά άντλήση άπ’ αυτήν δύναμι καί βοήθεια.

Θά άφήσωμε κατά μέρος τήν κατηγορία εκείνη τής 
’λογοτεχνίας πού παρουσιάζει τό γάμο ώς «τήν πιο 
ευτράπελη άπό τις σοβαρές υποθέσεις», όπως λέει 
δ Μπωμαρσαί στούς Γάρους τοΰ Φιγκαρό, καί θά έλ
θουμε στήν άλλ,η σοβαρώτερη τέχνη, μέ τις μεγαλύτερες 
άξιώσεις, πού άπό τή φύσι της είναι καθοδηγητική. 
Καί έδώ ή διαπίστωσες είναι ότι ή έπίδρασις τής νεω-
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τέρας λογοτεχνίας στις ιδέες τις σχετικές με το γάμ° 
δέν υπήρξε δσο θά έπρεπε δημιουργική. Συνετέλεσε δε 
σ ’ αυτό κυρίως ή θεοποίησις τοΰ ελευθέρου έρωτος κατ 
αντίθεοι προς τό γάμο.

Πραγματικά, μια μεγάλη μερΐς τής νεώτερης λογο
τεχνίας αναπτύχθηκε κάτω από τη σκιά τον θρύλου τοΰ 
Τριστάνου καί τής Ίζόλδης. Κεντρική της ιδέα ήταν ό 
έρως στην απόλυτη μορφή του, τό μεγάλο πάθος, πού 
είναι «ελεύθερο», «αδέσμευτο» και «πιο δυνατό από τό 
θάνατο». Μπροστά σ' αυτό τό πάθος ό γάμος εμφανί
ζεται σαν κάτι τό πολύ φτωχό καί περιυβρισμένο. Ό  
εραστής, τύπος Τριστάνου, ιππότης φλογερός, ωραίος 
και γενναίος συγκρίνεται μέ τον ψυχρό, σκληρόκαρδο 
καί στενοκέφαλο σύζυγο. Ό  θρίαμβός του είναι έξησφα
ί.ισ μένος εκ των προτέρων. Ό  γάμος θεωρείται ώς ό 
τάφος τοΰ έρωτα. Γι' αυτό και οί περισσότεροι συγ
γραφείς βιάζονται να στείλουν τούς εραστές ήρωές των 
στον πραγματικό τάφο, καί τοΰτο γιά νά τούς προστα
τεύσουν μια γιά πάντα από τον κίνδυνο νά ίδοΰν τον 
«αιώνιο» έρωτά τους νά διαλύεται μέσα στη ρουτίνα τής 
εγγάμου ζωής.

Είναι αλήθεια ότι μέσα στην Ιστορία τής λογοτεχνίας 
βρίσκει κανείς καί τάσεις πού αντιμάχονται αυτή τή 
θεοποίησι τοΰ «μεγάλου έρωτος». "Ηδη ό Ρουσσώ 
έγραφε στην «Noelle Helo'ise» ότι δέν υπάρχει πάθος 
πού νά δημιουργή ισχυρότερες ψευδαισθήσεις από τον 
έρωτα καί έτόνιζε τον εγωιστικό του χαρακτήρα μέ τήν 
παρατήρησι ότι οί έρασταί ασχολούνται μόνο καί μόνο 
μέ τον εαυτό τους καί τό μόνο πράγμα πού ξέρουν νά 
κάνουν είναι νά είναι ερωτευμένοι. "Ας θυμίσωμε επίσης 
τήν "Αννα Καρένινα τοΰ Τολστόϊ. Καί εδώ ό Βρόνσκυ 
είναι ό ιδεώδης εραστής ενώ ό Καρένιν ό άτεγκτος καί 
ψυχρός σύζυγος. "Ομως, έγκαταλείποντας τον δεύτερο 
καί τό παιδί της χάριν τοΰ πρώτου, ή 'Άννα θά γνωρίση 
τό δράμα τοΰ νά ζητάς τό απόλυτο εκεί οπού δέν υπάρ
χει. Ή  αυτοκτονία είναι ή κατάληξις.

Ό  R im baud είχε είπεϊ ότι χρειάζεται μία έκ νέου 
άνακάλυψις τοΰ έρωτος. 'Εννοούσε μέ αυτό ότι ό αληθινός 
έρως δέν είναι κατ' ανάγκην τό πάθος πού υμνήθηκε από 
τήν ρωμαντική φιλολογία, άλλα κάτι τό βαθύτερο 
ποΰ πρέπει νά άνακαλυφθή. Ή  τάσις αυτή υπάρχει 
νομίζομε στη σύγχρονη λογοτεχνία. ’Ιδίως αναγνω
ρίζεται ώς βασικό στοιχείο τοΰ αληθινού έρωτος 
ή διάρκεια. Καί όμολογεϊται, έστω καί δειλά, ότι τήν 
διάρκεια αυτή μόνον ό γάμος εξασφαλίζει. "Ετσι αρχίζει 
νά αίρεται σιγά σιγά ή άντίθεσις μεταξύ τοΰ έρωτος 
καί τοΰ γάμου καί ή λογοτεχνία προσπαθεί νά βρή τό 
δρόμο προς μιά σύνθεσι.

Πάντως λείπει ακόμη ή λογοτεχνική δημιουργία πού 
θά προέβαλλε τό γάμο ώς κάτι τό μεγάλο, τό άξιο γιά 
Ουσίες, ώς ιδανικό τής ανθρώπινης ζωής. Ή  εποχή μας 
δέν απέκτησε ακόμη τήν "Αλκηστί της. 'Ίσως γιατί δέν 
υπήρξαν οί πνευματικές προϋποθέσεις. "Ισως ακόμη 
γιατί χρειάζεται περισσότερο ταλέντο γιά νά 'εμφάνισης 
τό μεγαλείο πού κρύβει μέσα του τό καλό, παρά γιά 
νά περιγράψης τις εξάρσεις τοΰ εφήμερου πάθους.

ΠΡΕΠΕΙ τώρα νά ποΰμε καί μερικά πράγματα γιά τήν· 
δ η μ ο κ ρ α τ ί α  καί τήν έπιρροή της επάνω στο θεσμό 
τοΰ γάμου. "Ας διακρίνωμε από τή μιά μεριά τήν είδικώ- 
τερη έπίδρασί της ώς πολιτειακού καθεστώτος μέ τήν 
κρατική 'επιβολή, καί από τήν άλλη, τήν καθολικώτερη 
καί γενικώτερη συμβολή τοΰ δημοκρατικού πνεύματος.

Ή  πρώτη έπίόρασις δέν είναι ευκαταφρόνητη ιδίως

εκεί οπού παρουσιάστηκε ή τάσις προς τήν κοινωνική 
δημοκρατία. Σέ πολλές δημοκρατικές χώρες ή φροντίδα 
γιά τό γάμο καί ή προστασία του από τή νομοθεσία 
έκδηλοΰται μέ ποικίλους τρόπους. Δάνεια πού βοηθούν 
στη σύναψι τοΰ γάμου, εξασφάλισις στέγης γιά τά νεαρά 
ζευγάρια, οικονομικές καί άλλες διευκολύνσεις γιά τήν 
έργαζομένη μητέρα, οικονομική ένίσχυσις τής πολυ
τέκνου οικογένειας άποτελοϋν μερικά από τά μέτρα υπέρ 
τοΰ γάμου. Μετά τον τελευταίο πόλεμο μάλιστα είχαμε 
καί τήν ϊδρυσι ’Υπουργείου Οικογένειας από τήν κυβέρ- 
νησι τής Δυτικής Γερμανίας μέ σκοπό τον συντονισμό 
καί τήν συστηματοποίησι των σχετικών προσπαθειών.

Παρ’ δλα αυτά ή δημοκρατία έκαμε, νομίζομε, δύο 
λάθη πού μειώνουν σοβαρά τήν ικανότητά της νά κυ- 
βεβνήση τό γάμο. Τό πρώτο είναι ότι τόν είδε ώς ένα 
απλό συμβόλαιο. Τό δεύτερο, τό καί σπουδαιότερο, 
πού άλλως τε έρχεται καί κάπως σαν συνέπεια τοΰ 
πρώτου, είναι ή ευνοϊκή στάσις της απέναντι στο δια
ζύγιο. Τά δημοκρατικά πολιτεύματα ηυνόησαν τό δια
ζύγιο. Καί όποιος ευνοεί τό διαζύγιο, όποιος δέν τό 
αντιμετωπίζει ώς λύσι τής έσχατης ανάγκης, υπονομεύει 
τό γάμο. Δέν πρόκειται τώρα νά προβοΰμε σέ άνάπτυξι 
τοΰ μεγάλου αύτοΰ θέματος. Λέμε μόνον ότι μέ τήν 
ευκολία τοΰ διαζυγίου, προβάλλει στούς συζύγους σέ 
κάθε σοβαρώτερη δυσκολία τής συμβιώσεώς των, σαν 
δήθεν λύσις, ή διάλυσις, ενώ στην πραγματικότητα υπάρ
χουν ακόμη μεγάλα περιθώρια προσπαθειών γιά τή 
σωτηρία τοΰ γάμου. "Εχει βέβαια μία δόσι αλήθειας τό 
επιχείρημα ότι μέ τήν ευκολία τοΰ διαζυγίου είμαστε βέ
βαιοι γιά τήν ειλικρίνεια των αισθημάτων πού διέπουν 
τήν έγγαμη ζωή εκείνων, πού παρ' όλη αυτήν τήν ευκολία, 
δέν καταφεύγουν σ’ αύτό. "Ομως δέν αρκεί ή ειλικρίνεια 
πού εμφανίζει τήν αρρώστια. Χρειάζεται καί ή ορθή 
άντιμετώπισις. Καί ορθή άντιμετιάπισις τής αρρώστιας 
dev είναι βέβαια ό θάνατος.

"Οσο γιά τό δημοκρατικό πνεΰμα είναι, νομίζομε, 
καταφανής ή ευεργετική του έπίδρασις στήν άνοδο τοΰ 
επιπέδου τοΰ γάμου. Χάρις σ ’ αυτήν, κατέρρευσαν πολ
λοί κοινωνικοί φραγμοί καί πολλές προκαταλήψεις πού 
έκαναν τό γάμο ύπόθεσι συμβατική καί ψεύτικη. ’Ιδιαί
τερα πρέπει νά έξαρθή ή βελτίωσις τής θέσεως τής 
γυναικός καί ό σεβασμός πού τής άπενεμήθη μέσα στο 
γάμο ώς ισοτίμου τοΰ άνδρός (και ή νομική ίσότης της 
στο σημείο αύτό είναι πρόσφατο γεγονός). Καί γιά νά 
είμαστε δίκαιοι στά όσα είπαμε παραπάνω γιά τό δια
ζύγιο, ας άναγνωρίσωμε ότι ή σχετική νομοθεσία στις 
δημοκρατικές χώρες είχε τοΰτο τουλάχιστον τό καλό- 
ότι κατήργησε τήν σκανδαλώδη μεροληψία υπέρ τοΰ 
άνδρικοΰ φύλου πού έχαρακτήριζε τις προγενέστερες 
διατάξεις.

"Ολα αυτά είναι πολύτιμα. "Ομως δέν αποτελούν 
τήν συμβολή πού ζητά ή πνευματική θειόρησις τής ζωής 
από παράγοντες τοΰ πολιτισμού τόσο ζωτικούς όπως ή 
δημοκρατία.

«ΘΕΙΟΥ τε καί ανθρωπίνου δικαίου κοινωνία». 
'Έτσι έχαρακτήρισε τό γάμο ένας εθνικός, ό Μοδεστίνος. 
Αύτό σημαίνει, ότι ή αξία τοΰ αγίου, δηλαδή ό Χριστια
νισμός ώς φορεύς τής αξίας αύτής, έχει τήν μεγαλύτερη 
αρμοδιότητα, τήν ηγετική αρμοδιότητα, επάνω στο 
ζήτημα τοΰ γάμου. "Αλλως τε, ό Θεάνθρωπος ό ίδιος 
ανύψωσε τό γάμο σέ αξία ιερή καί ακατάλυτη. Ή  ’Εκ
κλησία τόν κατέταξε ανάμεσα στά μυστήρια καί άγω- 
νίσθηκε μέ αποφασιστικότητα εναντίον των αιρέσεων

633



Ο Γ ΑΜΟΣ
ΚΑΙ  ΟΙ Α Ξ Ι ΕΣ  ΤΟΥ Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Υ
πού ήθέλησαν να τον εξουθενώσουν. Με μια τέτοια ένί- 
σχυσι, ή εκάστοτε χριστιανική πνευματική ηγεσία θα 
έπρεπε νά είναι περισσότερο από κάθε άλλον σε θέσι 
να κυβέρνηση τον γάμο. Ή  μελέτη όμως τής ιστορίας καί 
τής συγχρόνου κοινωνικής ζωής εμφανίζουν άραγε 
αυτήν τήν διακυβέρνησι ώς πραγματικότητα;

δυστυχώς, πολύ ενωρίς, εισέδυσε στή χριστιανική 
σκέψι πολλών το πνεύμα τής πλήρους άντιθέσεως 
σαρκός καί πνεύματος πού χαρακτηρίζει τις ανατολικές 
θρησκείες. Κάτω από τήν έπίδρασι τής νοοτροπίας 
αυτής αναπτύχθηκαν νόθες μορφές ασκητισμού, πού 
αντί νά επιδιώκουν τήν ιεραρχία σώματος καί πνεύ
ματος εθεώρησαν τήν σάρκα ώς κάτι το εχθρικό καί 
έζήτησαν, όσο τούς ήταν δυνατόν, νά τήν εκμηδενίσουν.

Είδικώτερα, ή νοοτροπία αυτή—και εδώ έχομε τήν 
άκρως αντίθετη τάσι προς τον παν σεξουαλισμό τής 
εποχής μας—έβλεπε τάν γενετήσιο παράγοντα ώς τόν 
μεγάλον εχθρόν καί τής πνευματικότητος, όπως βέβαια 
αυτή τήν εννοούσε. Καί οί εκπρόσωποί της, λες καί 
έθεταν μέ απορία τό ερώτημα πού ό 'Ιππόλυτος διατυ
πώνει στήν ομώνυμη τραγωδία τού Ευριπίδη. Γιά ποιο 
λόγο άράγε ό Δημιουργός, πού όλα τά έκανε «έν σοφία» 
άρσεν καί θΰλυ έποίησεν αυτούς!'

Αυτή ή νοοτροπία αντίθετη προς τό αληθινό χρι
στιανικό πνεύμα καί καταδικασμένη από τήν επίσημη 
διδασκαλία τής ‘Εκκλησίας, βρήκε παρ' δλον τούτο 
πάντοτε τρόπύ νά είσδύη μέσα στή θρησκευτική σκέψι 
και τό θρησκευτικό, ιδιαίτερα δε τό ύπερευσεβές, πιετι- 
στικό βίωμα. Συνέπειά της ήταν, ότι ή έμφάνισις τού 
Χριστιανισμού μέσα στήν ιστορική καί κοινωνική πρα
γματικότητα ήταν τέτοια ώστε νά όδηγήση πολλές 
φορές στήν ύποτίμησι τού γάμου. Πολλοί ύπερευσεβείς 
καί μάλιστα όχι τυχαίοι, τόν εθεώρησαν ώς τρόπον ζωής 
κατώτερον καί κατάλληλον μόνον γιά όσους δεν είχαν 
ανώτερες πνευματικές εφέσεις. ”Ελειψε ή προσήκουσα 
άντίληψις γιά τόν πλουτισμό τής προσωπικότητος, τόν 
ψυχικό καί πνευματικό, πού φέρνει «ή συγκλήρωσις 
τού βίου παντός» γιά νά ξαναθυμηθοΰμε τό Μοδεστίνο. 
"Ελειψε ή προσήκουσα έκτίμησις τής ανώτερης πνευ
ματικής άξίας τού γάμου καί τής σημασίας του γιά τόν 
πολιτισμό.

Βέβαια, ύπήρξαν καί άπολογηταί τού γάμου. ’Αναφέ
ρομε μόνον τούς ιεροκήρυκες τού ΙΓ ’ αίώνος στή Δύσι, 
πού τόν έχαρακτήρισαν ώς ένα Ιδιαίτερο μοναστικό 
τάγμα πού έχει γιά ιδρυτή τόν ίδιο τό Θεό. "Ομως 
πρώτα—πρώτα ό τρόπος αυτός τής ύπερασπίσεως 
δείχνει μέ αρκετή σαφήνεια τήν νοοτροπία μέ τήν όποια 
έβλεπαν τόν γάμο ακόμη καί οί απολογητές του. ” Υστερα, 
τό καί σπουδαιότερο, αυτές οί απολογίες δείχνουν τήν 
έκτασι πού είχαν πάρει εν όνόματι τού ασκητισμού οί 
άντιχριστιανικές αντιλήψεις πού ήδη είδαμε. Είναι ακόμη 
χαρακτηριστικό ότι, στήν περίπτωσι πού άναφέραμε, 
ή απολογία τού γάμου συμπίπτει μέ τόν αγώνα τής δυ
τικής εκκλησίας εναντίον τής αίρέσεως των «καθαρών», 
αίρέσεως πού απειλούσε τήν ίδια τήν ϋπαρξί της.

Οί συνέπειες πού έφερε ή έμφάνισις αύτών τών ύπε
ρασκητικών τάσεων ήσαν δυσμενέστατες. ' Υποτιμώντας 
τό γάμο, μή μπορώντας νά τόν κατανοήση, ή ύπερα
σκητική νοοτροπία τόν έθεσε στο περιθώριο, δεν ασχο

λήθηκε μαζύ του, μέ τή βελτίωσί του, μέ τά προβλή- 
ματά του. Ή  ιδέα ότι ό γάμος αποτελεί τρόπο ζωής 
κατώτερο, έκανε ώστε, αντίθετα από τήν τοποθέτησι 
τού θέματος από τόν ίδιο τόν Ιδρυτή τού Χριστιανισμού 
καί τήν αύθεντική διδασκαλία τής ’Εκκλησίας, ό κάθε 
άνθρωπος πού αισθανόταν κάποια κλίσι προς τήν πνευ
ματική ζωή νά τρέπεται προς τόν άγαμο βίο χωρίς νά 
ελέγχη άν είναι πλασμένος καί ικανός γι’ αυτόν. 
Έδημιουργήθηκε έτσι ένας πληθωρισμός αγάμων πού 
είχε σάν αναπότρεπτη συνέπεια τήν πτώσιν τού νομί
σματος τής άγαμίας, ενώ ταυτόχρονα ό γάμος έστερεϊτο 
τών ανθρώπων πού θά μπορούσαν νά τόν εξυψώσουν. 
’Αλλά καί άν κανείς αληθινά πνευματικός άνθρωπος 
συνέβαινε νά πανδρευθή ή νά είναι ήδη έγγαμος όταν 
ερχόταν γιά πρώτη φορά σε επαφή μέ τήν ιδιαζόντως 
εύσεβή ζωή τού «ζηλωτοΰ», έθεωροΰσε τό γάμο ώς ήτ- 
τημα ή μάλλον ώς δυστήχημα. Μέ τέτοιους όμως εκπρο
σώπους δεν είναι περίεργο ότι ό χριστιανικός γάμος δέν 
είχε τή δυναμική έπίδρασι πού έπρεπε στήν ιστορία τών 
κοινωνιών.

"Ενα άλλο αποτέλεσμα τής έμφανίσεως τών ύπερα
σκητικών τάσεων ήταν ότι οί μελετηταί τών θεμάτων 
τού γάμου—ά'ν αύτό πού έγινε μπορή νά όνομασθή με
λέτη—προήλθαν κυρίως από τις τάξεις τών ασκητών. 
Καί ό ασκητής είναι γι’ αύτή τή δουλειά δ πιο ακατάλ
ληλος, γιά δυο άπλ.ούστατους λόγους. Πρώτον γιατί 
έχει τήν, φυσική άλλως τε, τάσι νά βλέπη κάθε σχέσι 
τών φύλων μονομερώς από τήν πλευρά τών κινδύνων 
πού προκύπτουν γιά τή δική του πνευματική ακεραιότητα, 
καί δεύτερον γιατί στερείται τελείως τών απαραιτήτων 
κριτηρίων καί τής πείρας.

Αύτά όλα μάς άγουν στή θλιβερή διαπίστωσι ότι, 
έπί είκοσι ολόκληρους αιώνες, ό γάμος, έξελίσσεται 
έξω από τήν πρέπουσα πνευματική καθοδήγησι τών 
εκπροσώπων τού Χριστιανισμού. Εύτυχοος δε πού ή αλή
θεια αύτή αρχίζει νά γίνεται αντιληπτή, έστω καί αργά. 
Στή Δυτική Έλκκησία, άρχισε ήδη σοβαρή μελέτη τών 
θεμάτων τού γάμου μέ έπιστράτευσι τής έπιστήμης καί 
τής πείρας τών λαϊκών μελών. "Οσο γιά τήν σύγχρονη 
έρευνα στους κόλπους τής ’Ορθοδοξίας ύπάρχουν βέβαια 
μερικές σχετικές μελέτες, αξιόλογες, αλλά έχουν όλες 
χαρακτήρα δεοντολογικό, δέν θέτουν προβλήματα καί 
δΐ:ν αντιμετωπίζουν ανησυχίες. Θά χρειασθή ακόμη πολ
λή 'εργασία γιά νά μπορέσωμε νά κατανοήσωμε τό γάμο 
μέ τά σύγχρονα προβλήματά του από τήν ορθόδοξη 
χριστιανική σκοπιά.

"Αν κρίνωμε τώρα στο σύνολό τους τή συμβολή τών 
διαφόρων παραγόντων τού πολιτισμού στό θεμελιακό 
θέμα τού γάμου, θά συμπεράνωμε ότι, παρ’ όλα τά με
ρικά έπιτεύγματα, ή συμβολή τους δέν ήταν τέτοια 
ώστε δ γάμος νά βρίσκεται σήμερα στό ύψος πού απαι
τούν οί καιροί. Βέβαια ώς θεσμός εξακολουθεί νά ύφί- 
σταται καί νά διασώζη τήν ϋπαρξί του μέσα στό χάος 
τής εποχής μας. "Ομως αύτό—πού καθ’ εαυτό είναι πολύ 
μεγάλο—δέν πρέπει νά μάς έπαναπαύση. Χρειάζεται ή 
τόνωσις τού γάμου, ή πνευματική του τροφοδοσία, ή 
άνανέωσις τής πίστεως στή δημιουργική του άποστολ,ή. 
’Αλλά γιά νά γίνη αύτό πρέπει νά προηγηθή ή συστημα
τική μελέτη τών προβλημάτων καί τών εμποδίων μέ τά 
όποια έχει νά παλαίψη ό γάμος στή σημερινή εποχή. 
Γιατί άλλοιώς ό σύγχρονος γάμος θά παραμένη ακυβέρ
νητος.

Καί τότε πώς θά έχωμε τόν νέον άνθρωπο πού θά 
αντιμετώπιση τή νέα, ατομική εποχή;
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Ν Ο Μ Ι Κ Α  Θ Ε Μ Α Τ Α

Τού κ.

Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ  Χ ι ώ λ ο υ  

Δηκηγόρου παρ’ Άρείω Πάγω

Τήν αιτιολογίαν των διοικητικών 
πράξεων επιβάλλει ή συνταγματι- 
κώς καθιερωμένη άρχή της νομιμό- 
τητος τής Διοικήσεως, ήτις είναι 
άπόρροια τής έννοιας τής Πολιτείας 
δικαίου καί δυνάμει τής οποίας ού- 
δεμία έκτελεστή διοικητική πραξις 
δύναται νά έκδοθή ανευ κανόνος 
προβλέποντος αυτήν.

'Ως γίνεται δεκτόν υπό τής νομο
λογίας τοΟ Συμβουλίου τής Έπι-

σιν τής πράξεως λόγοι, συνδεόμε
νοι άναποσπάστως πρός αυτήν ταύ- 
την τήν λήψιν τής άποφάσεως καί 
προϋπάρχοντες επομένως ταύτης, 
συνιστοΰν ουσιώδες μέρος αυτής. 
Είς τήν δευτέραν περίπτωσιν, δύ- 
ναται νά λεχθή ότι επιβάλλεται ή 
αιτιολογία ώς έκ τής φύσεως τών 
πράξεων τούτων καί πρός τόν σκο
πόν όπως διαπιστοΰται ή όρθή εφαρ
μογή τοϋ νόμου καί άσιίήται ό υπό 
τοϋ Συμβουλίου τής ’Επικράτειας 
δικαστικός έλεγχος.

Κατ’ αρχήν, ύπό τών νόμων δέν 
έπιβάλλεται ή ύποχρέωσις είς τά 
διοικητικά όργανα όπως αιτιολο
γούν τάς πράξεις των. Κατ’ έξαίρε- 
σιν, όμως ,ό νόμος επιβάλλει τήν 
ύποχρέωσιν τής αιτιολογίας τών 
πράξεων, αί όποΐαι έκδίδονται κατ’

κατηγορίαι πράξεων, α! όποΐαι ώς 
έκ τής φύσεώς των πρέπει νά είναι 
ήτιολογημέναι, τής αιτιολογίας 
δυναμένης είς τάς περιπτώσεις αύ- 
τάς νά προκύπτη έκ τών στοιχείων 
τού φακέλλου.

'Υπάρχουν, ώσαύτως, περιπτώ
σεις κατά τάς όποιας ή αιτιολογία 
δέν είναι άπαραίτητον νά περιέχη- 
ται είς αυτήν ταύτην τήν διοικητι
κήν πραξιν, άλλ’ άρκεΐ νά έξάγηται 
έκ τοϋ φακέλλου τής ύποθέσεως καί 
έκ τού συνόλου τής διοικητικής 
ένεργείας.

Κατά τήν διαμορφωθεΐσαν έν τή 
πράξει νομολογίαν του Συμβουλίου 
τής ’Επικράτειας, αί χρήζουσαι αι
τιολογίας πράξεις, είναι κυρίως αί 
πράξεις έποπτείας καί έλέγχου, αί 
άνακλητικαί πράξεις, αί πράξεις αί 
συνεπαγόμενοι δυσμενείς διά τούς 
διοικουμένους συνέπειας, αί δημι- 
ουργοϋσαι ή τροποποιοΰσαι κα
ταστάσεις κ.λ.π.

Η Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α
ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

κρατείας, ή αιτιολογία έχει ώς σκο
πόν νά καταστήση τήν Διοίκησιν 
ιδιαιτέρως προσεκτικήν έπί τής 
έπιχειρουμένης διοικητικής ένερ
γείας, τόσον έξ έπόψεως δημοσίου 
συμφέροντος, όσον καί έξ έπόψεως 
δικαιοσύνης διά τούς διοικουμέ- 
νους, είς τούς όποιους πρέπει νά 
δημιουργήται ή πεποίθησις, ότι ή 
διά τής ήτιολογημένης πράξεως έκ- 
δηλουμένη ένέργεια είναι δικαία, 
νά καταστήση δέ εύχερέστερον τόν 
έλεγχον τής νομιμότητος έκ μέρους 
τού δικαστοϋ τής ύπερβάσεως έξου- 
σίας.

Ή  άνάγκη τής αιτιολογίας τών 
διοικητικών πράξεων, είτε έπιτάσ- 
σεται ύπό τού νόμου, είτε έπι βάλλε
ται έξ αυτής τής φύσεως αύτών. Είς 
τήν πρώτην περίπτωσιν, παράλει- 
ψις τής αιτιολογίας έπάγεται ακυ
ρότητα τής διοικητικής πράξεως 
διά παράβασιν ουσιώδους τύπου, 
ασχέτως άν αΰτη τυγχάνη ή όχι σύμ
φωνος άπό ουσιαστικής άπόψεως 
πρός τόν νόμον. Ή  αιτιολογία 
πρέπει νά διατυποΰται είς αυτήν 
ταύτην τήν διοικητικήν πραξιν είτε 
αμέσως, είτε έμμέσως δι’ άναφοράς 
είς άλλην σύγχρονον ή προεγενε- 
στέραν πραξιν, μή δυναμένη νά 
άναπληρωθή έκ τών υστέρων καθ’ 
όσον οί ύπαγορεύσαντες τήν έκδο-

ένάσκησιν διακριτικής έξουσίας. 
Αί πράξεις διακριτικής έξουσίας 
έλέγχονται καί άκυροϋνται, έάν ή 
αιτιολογία των είναι παράνομος ή 
ένέχη πλάνην περί τά πράγματα.

'Οσάκις ό νόμος άπαιτεΐ ρητώς 
αιτιολογίαν, αΰτη άποτελεΐ τυπικόν 
στοιχεΐον τοϋ κύρους τής πράξεως 
καί πρέπει νά περιέχη τά νομίμως 
δυνάμενα νά ληφθοϋν ύπ’ όψιν 
πραγματικά περιστατικά, τά όποια 
έξετίμησεν τό διοικητικόν δργανον, 
ή δ’ αιτιολογία αΰτη πρέπει νά περι
λαμβάνεται είς τό σώμα τής πράξε
ως, δύναται, όμως νά συμπληρωθή 
έκ τών στοιχείων τοϋ φακέλλου, 
ουδέποτε, όμως, ν’ άναπληρωθή 
ύπ’ αύτών.

Τοϋ νόμου όρίζοντος ότι διοικη
τική τις πραξις πρέπει νά είναι 
ήτιολογημένη, ή αιτιολογία δέον 
νά περιέχηται είς αύτό τοϋτο τό 
σώμα τής πράξεως. Ή  αιτιολογία, 
έφ’ όσον δέν απαιτείται ύπό τοϋ 
νόμου ώς τύπος έσωτερικός τής 
πράξεως, δύναται νά προκύπτη έκ 
τών στοιχείων τοϋ φακέλλου τής 
συγκεκριμένης ύποθέσεως.

’Εξ άλλου, ώς προελέχθη, έκτος 
τών πράξεων, αί όποΐαι δέον νά φέ
ρουν είς τό σώμα αύτών αιτιολογίαν 
καί δή όσάκις τήν αιτιολογίαν άπαι- 
τεΐ αυτός ό νόμος, υφίστανται καί

Αί κανονιστικοί πράξεις δέν 
χρήζουν αιτιολογίας ώς πρός τά δι’ 
αυτών έπιτασσόμενα, ύπό τήν έννοι
αν, τύπου διατεταγμένου περί τήν 
έκδοσιν αυτών.

Έπί άρνήσεως χορηγήσεως άδει
ας πρός άσκησιν δικαιώματος, τό 
όποιον κατοχυροΰται συνταγματι- 
κώς, δέον όπως ή αρνητική πραξις 
τής Διοικήσεως είναι είδικώς ήτιο- 
λογημένη διά νά καθίσταται έφικτός 
ό παρά τοϋ ακυρωτικού δικαστοϋ 
έλεγχος τής έπί τοϋ θέματος τούτου 
άνηκούσης είς τήν Διοίκησιν έξου
σίας.

Τέλος, δέον νά σημειωθή, ότι ή 
αιτιολογία τών διοικητικών πράξε
ων πρέπει νά είναι πλήρης, δηλαδή 
νά περιέχη νομικήν καί πραγματι
κήν βάσιν καί νά προσδιορίζη τόν 
σκοπόν έκδόσεως τής πράξεως, έφ’ 
όσον, βεβαίως, πρόκειται περί πρά
ξεως, έκδοθείσης κατ’ έλευθέραν 
έκτίμησιν.

Επίσης θά πρέπει νά λεχθή ότι ή 
αιτιολογία μιας πράξεως διά νά 
είναι νόμιμος, θά πρέπει νά τυγχάνη 
άρκούντως έξειδικευμένη καί νά 
άνταποκρίνεται είς τά στοιχεία τοϋ 
φακέλλου, διότι άλλως έχομεν πα
ράνομον αιτιολογίαν, είτε λόγφ 
άοριστίας καί γενικότητος. είτε 
λόγω πλάνης κ.λ.π.
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ΓΙΑ TO A t O N I I M A  
ΚΑΙ T I T  Σ Τ Α Υ Ρ Ο »

ΟΠΩΣ ΤΟΤΣ ΑΛΛΟΥΣ Μ Η
ΝΕΣ τοΰ χρόνου, έτσι καί τον ’Ιού
λιο καθώς καί τό Σεπτέμβριο υπάρ
χουν καί σήμερα μερικές συνήθειες 
στα έλληνικά χωριά πού διατηρούν
ται καί τηρούνται «κληρονομικώ 
δικαιώματι» άπό την άκατάλυτη 
παράδοση.

"Ας δοϋμε πρώτα τί γίνεται μέ το 
αλώνισμα κατά τον ’Ιούλιο.

Γιά νά άρχίσει λοιπόν τό άλώνισμα 
πρέπει νά μπει στό άλώνι ό νοικοκύ
ρης γιά νά χτυπήσει τά άλογα. Στό 
τέλος τοΰ άλωνίσματος αύτός πού 
έχει τό μεσαίο άλογο στό άλώνι θά

ρίξει μέ τό ντουφέκι του ένα σμπάρο 
γιά τά «Χρόνια πολλά». Καί μετά 
άπ’ αύτό ή γυναίκα τοΰ νοικοκύρη 
θά κεράσει όλους κρασί καί θά τοΰ 
εύχηθεϊ «καί τοΰ χρόνου». Αύτός 
πού έρριξε τό σμπάρο άφοϋ πιει τό 
κρασί του, θά πάρει τό ποτήρι καί 
θά τό σπάσει έπάνω στό στηγερό ή 
στην κουλούρα τοΰ άλωνιοΰ.

Άφοϋ λιχνίσουν τό σιτάρι, θά 
μετρήσουν όσο έβγαλαν μέ τις σιδε
ριές καί θά τό μεταφέρουν υστέρα 
στά άσημωμένα, μ’ ένα σιδερικό, 
άμπάρια.

Τά πρώτα άλεύρια από τη μιά

σοδειά, προτού νά τά άναπιάσουν 
οί γυναίκες γιά ψωμιά, πρέπει νά 
τά λιβανίσουν, δέν θά ρίξουν όμως 
μέσα προζύμι, άλλά θά φτιάξουν 
μέ άλεύρι κάτι σάν χυλό, γιά νά κάνει 
αύτό τη δουλειά τοΰ προζυμιού. 
’Επίσης στά πρώτα ψωμιά της νέας 
σοδειάς θά ρίξουν μέσα καί ζάχαρη 
γιά νά είναι πάντα γλυκά τά ψωμιά. 
’Από τά πρώτα ψωμιά πού θά ξε
φουρνίσουν, πρώτος πρέπει νά φάει 
ό νοικοκύρης ή ό μεγαλύτερος σερνι
κός τοΰ σπιτικού.

Έ ξ  άλλου, την ΐδια μέρα πού θά 
ζυμώσουν τά ψωμιά, θά ρίξουν καί
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στο φαΐ τους λίγο άλεύρι, για νά 
μαγειρευτεί καί αυτό καί νά τό νο- 
στιμίσει.

Προσέχουν έπίσης νά μην τούς 
καούν τά πρώτα ψωμιά, γι’ αύτύ 
έχουν φέρει κοντά στο φούρνο κρε- 
κέζια ( φύλλα άπό σφεντάμια ) 
γιά νά τά σκεπάσουν δταν δοΰν πώς 
τά αρπάζει ή φωτιά. "Αν σκάσουν 
τά πρώτα ψωμιά, πιστεύουν πώς 
κάτι σπουδαίο θ’ άκούσουν, ένώ 
αν ζουλιέται το ψωμί πού θά βγά
λουν άπο τύ φούρνο σημαίνει πώς 
κάποιος άπο το σπίτι θά πάθει κακό. 
"Αν, τέλος, την ημέρα πού ζυμώ
σουν, ΐδοΰν στον ούρανο άγριοπούλια 
νά περνούν, πιστεύουν πώς αύτά θά 
φέρουν πείνα καί δυστυχία στύ σπίτι.

Κι’ αύτό άκόμη: την ώρα πού θά 
βάζουν στο στόμα τους τήν πρώτη 
μπουκιά άπο το νέο ψωμί, πρέπει 
νά έχουν το αριστερό τους χέρι πίσω 
στο σβέρκο τους γιά «γούρι».

___ΚΑΙ ΤΩΡΑ, μερικές συνή
θειες γιά τήν ήμέρα τού Σ τ α υ ρ ο ύ  
(14 Σεπτεμβρίου).

Παλαιότερα τήν ήμέρα αύτή, σέ 
πολλά χωριά, πολύ πρωί ό νοικοκύ
ρης πού είναι άμπελουργός, θά πάρει 
ένα κοφίνι καί θά πάει στο άμπέλι 
του. Το πρώτο σταφύλι πού θά κό
ψει, θά το βάλει μέσα στο καλάθι 
καί θά το τάξει στο Χριστό. Το 
δεύτερο σταφύλι θά το τάξει στον 
"Αγιο Δημήτρη καί το τρίτο θά το 
πάρει θά καθήσει κάτω άπύ ένα 
δένδρο, θά κάμει τό σταυρό του γιά 
νά ξεχάσει τά βάσανα πού τράβηξε 
γιά το άμπέλι του καί θά το φάει.

Κατόπιν ό άμπελουργός θά κόψει 
τρία σταφύλια πού θά είναι σάν 
σταυροί γιά νά τά μοιράσει σ’ αύ- 
τούς πού δεν έχουν χτήματα, θά 
προσέξει δμως άπο αύτά νά μή λεί
πει καμμιά ρόγα γιατί αύτό φανε
ρώνει πώς δεν δίνει τούς σταυρούς 
μέσα άπο τήν καρδιά του. Τό τε
λευταίο άπ’ αύτά τά σταφύλια θά τό 
δόσει σ’ ένα παιδί πού τό λένε Σταύ
ρο. Τό παιδί δταν τρώει τό σταφύλι, 
θά πετάξει καί καμμιά ρόγα μακριά 
γιά τό καλό καί γιά νά δείξει τήν 
εύχαρίστησή του στο νοικοκύρη.

Τούς δύο σταυρούς σταφυλιών 
πού έχει τάξει στο Χριστό καί στον 
"Αγιο Δημήτρη ό άμπελουργός, θά 
τούς πάει στο σπίτι γιά νά τούς κρε
μάσει στά εικονίσματα, κι’ αύτά τά 
δύο σταφύλια θά τά ξεκρεμάσει άπο 
τά Εικονίσματα καί θά τά ρίξει 
άπείραχτα μέσα στο βαγένι πού 
ρίχνει τό μούστο, τήν ήμέρα πού θά 
πατάει τά σταφύλια.

Πολλοί βάζουν στά εικονίσματα 
κι ένα τρίτο σταφύλι πού έχει σχήμα 
σταυρού. Αύτό τό σταφύλι ή νοικο
κυρά θά τό πάρει τήν ήμέρα της 
σποράς, θά τό βάλει στο νερό γιά 
νά φουσκώσει καί θά τό στείλει στο 
χωράφι γιά νά τό φάνε στο τέλος 
της σποράς δλοι δσοι δούλεψαν σ’ 
αύτήν.

Τού Σταυρού στο φαγητό πού θά 
μαγειρέψουν, θά ρίξουν γιά τό κοίλο 
καί λίγες ρόγες. Έπίσης δεν θά 
πιοΰν κρασί άπό τό βαγένι, άλλά θά 
πάρουν λίγα σταφύλια, θά τά στί- 
ψουν μέσα στά ποτήρια τους καί 
μαζί μέ λίγη σόδα θά πιοΰν αύτό τό 
μούστο, γουλιά—γουλιά, μαζί μέ 
τις ευχές πού θά ποΰν στο τραπέζι.

Μόνον οί γυναίκες πού έχουν 
απλωμένα βαμμένα νέματα τού άρ- 
γαλειοΰ, δέν θά φάνε σταφύλια, σύκα 
καί γλυκό. Ά ν  δμως φάει καμμιά, 
πρέπει στο τέλος νά πλύνει κοιλά 
τά χέρια της γιά νά μήν κοπετσά- 
σουν τά ρούχα πού ύφαίνει. Οί γυ
ναίκες πάντως θά φυλάξουν τό βασι
λικό πού θά πάρουν άπό τήν εκκλη
σία, γιατί θά τον ρίξουν μέσα στο 
άλεύρι, γιά νά φτιάσουν τό προζύμι 
γιά τήν προσφορά της Μ. Έβδομά- 
δος.

Οί γεωργοί τήν ήμέρα τού Σταυ
ρού θά πάνε σέ μιά ροδιά γιά νά κό
ψουν τό ρόδο τού σποριά πού θά τό 
βάλει τήν πρώτη ήμέρα της σποράς 
ό ζευγολάτης μέσα στο σποροσάκ- 
κουλο μαζί μέ καρύδια καί μύγδαλα, 
γιά νά τά ρίξει στήν πρώτη αυλακιά, 
τού χωραφιού πού σπέρνει. Γιά νά 
ξεχάσει ό άμπελουργός τά βάσανα 
καί τήν κούραση πού πέρασε στο 
άμπέλι, μετά τό φαγητό βράζει ένα 
χόρτο μέ κίτρινα λουλουδάκια καί 
πίνει τό ζουμί του μέ λίγη ζάχαρη.

Τήν εβδομάδα τού Σταυρού, έξ 
άλλου, ρίχνουν στά άδεια βαρέλια τό 
ζουμί πού έβγαλαν τά βρασμένα 
βάγια καί δενδρολίβανα, γιά νά 
λουτρ ιαστεΐ μιά νυχτιά τό βαρέλι 
καί νά βγαίνει μοσχοβολημένο κρα
σί. Προσέχουν κατόπιν νά πλύνουν 
τό βαρέλι μέ νερό πού νά μήν είναι 
απόπλυμα, γιά νά μή χαλάσει τό 
κρασί .

Τήν πρώτη ήμέρα τού τρύγου θά 
μπει πρώτος στο χτήμα ό νοικοκύρης 
γιά νά κόψει τό μεγαλύτερο σταυ
ρωτό σταφύλι, γιά νά τό κρεμάσει 
στο μέσον τού άμπελιοΰ. Κατόπιν 
ή νοικοκυρά θά σφάξει τον καλύτερο 
κόκκορα τού κοτετσιού καί θά ρίξει 
τρεις σταγόνες αίμα έπάνω στά 
σταφύλια, γιά νά γίνει τό κρασί 
κόκκινο σάν τό αίμα τού κόκκορα.

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚ A

Συντροφιές
Καιρό τώρα σιώπησα . Ά φ η 

σα τήν γω νιά  τοΰ καλοϋ περιο
δικού για τί πολλοί της συν
τροφιάς καί γνω στοί μέ πει
ράζουν ή κριτικάρουν αύστηρά 
τά έσωτερικά μ ο υ .

Ειδικά τώρα μέ τΙς μεγάλες  
ζέστες τά θέματα στϊς συν
τροφ ιές γ ίνονται έξαιρετικά δύ
σκολα .

'Η  έρευνα γιά  τήν άνάλυση  
τω ν αιτίω ν είναι τής άρμοδιά— 
τητος ειδ ικ ώ ν.

Σέ μένα δόθηκε ή ευκαιρία γιά  
ένα άπλό σκιτσάρισμα τω ν ζε
στώ ν μετασχηματισμώ ν μας 
τό καλοκαίρι.

Αύτό παρατηρεϊται στά τε
λευταία χρόνια  πού ή θερμο
κρασία άπότομα ξεπέρασε τά  
«κατεστημένα» έπ ίπεδα .

Φ αίνεται μας βρήκε λίγο  
άπροετοίμαστους καί έκδηλώ - 
νει προφ ανείς παρενέργειες, οΐ 
όποιες στά σοβαρά π λέον πρέ
πει νά έξετασθούν.

Τό θέμα έχε ι ένδιαφέρον για
τί μπορεί νά διαταράξει πολ
λές φ ιλικές συντρ οφ ιές .

Α να λ υ τ ικ ά  αύτές προγραμ
ματίζουν τήν έξοδο σέ κάποια  
έ ξ ο χ ή .

’Ερευνούμε τήν συντροφιά  
μέ κρυμμένη υ π οψ ία , νά δούμε 
πόσο μάς ταιριάζει καί μάς 
χαρίζει « ’Ε φ φ έ » , ώ στε νά  
δοΰν οί περαστικοί, οί άλλοι 
παραθεριστές δτι έμεΐς έχουμε  
τά δεμένα προβλήματα στήν 
π ό λη , τελείω ς λυμένα  στήν
ίξ ο χ ή ·

"Ομως πολλά άδιάκριτα έρευ- 
νητικά μ ά τια , γ ια τί ό κόσμος 
είναι πολύ μικρός, μάς κοι
τάζουν μέ μειδίαμα δτι τό 
πλάσμα α ύτό , δπως λένε οί 
για τροί, είναι μικρής άντοχής  
έμ β ό λ ιο .

Ή  ζέστη καί ή ζεστή πραγμα
τικότητα συνεχίζουν νά μάς 
άκολουθοΰν παντού καί ή προ
σποίηση είναι ά νεπ ιτυ χή ς .

Γιά νά  μή παραξηγηθώ λοι
π όν , ομολογώ  δτι έφ έτος ξ έ -  
φ υ γα  άπό τίς συντροφιές καί 
έμεινα τελείω ς μ ό νο ς .

Είλικρινά ξεκουράστηκα. Εί
χ α  μόνο τά π αλαιά , λ ίγο  λησμο
νημένα προβλήματα, δέν δημι
ούργησα νέα δπως είδα σέ με
ρικούς, παρά τίς φ ιλότιμες  
προσπάθειές τους νά τά κρύ
ψ ο υ ν , άνοίγοντας άλλα μέ
τω πα δ ικα ιολογιώ ν.

Τού χρόνου μέ υγεία  έλπ ίζω  
νά κάνουμε καλλίτερα δλοι τήν 
δουλειά μας καί νά μαλώ νουμε  
βρέ άδερφέ μέ τά παιδιά δπως  
στό σπίτι μ α ς .

. . . Ε ίμαι πρόθυμος νά  δε
χθώ  κάθε νέα συμβουλή σ α ς . . .
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Τοϋ κ. Φ ι λ ο π ο ί μ έ ν ο ς  Τε ρ ζ ή ,  Ταξιάρχου Χωροφυλακής

Το σύνολο των πολιτιστικών στοι
χείων, τά όποια μεταβιβάζονται άπό 
τον ένα άνθρωπο στον άλλο, άπό 
τούς προγόνους στούς άπογόνους, 
άπό τήν μιά γενεά στην άλλη καί 
τά όποια στοιχεία άποτελοϋν τήν 
άγραφη κληρονομιά ένός λαοϋ, τις 
συνήθειες, τούς θρύλους, τά έθιμα, 
τά τραγούδια, τούς χορούς κ.λ.π., 
άποτελοϋν τις παραδόσεις τοϋ λαοϋ 
αύτοϋ. Καί έπομένως μπορούμε νά 
ποΰμε πώς παράδοση είναι ή συ- 
νειδητοποίηση καί ή προβολή τοϋ 
πλούτου καί της άξίας, των στοι
χείων πού τήν συγκροτούν. Καί δεν 
τήν συγκροτούν τά όποιαδήποτε 
στοιχεία, άλλά εκείνα, πού εκφρά
ζουν τήν καθολική συνείδηση μιας 
εποχής, τό έθνικό, τό καλλιτεχνικό, 
τό ιστορικό κ.λ.π. πνεύμα μιας 
συγκεκριμένης περιόδου.

Μέ άλλα λόγια παράδοση είναι 
ή συνείδηση, τοϋ συνόλου τοϋ πα
ρελθόντος, μέσα στο παρόν. Είναι 
έκεϊνο πού ξεύρουμε καί γνωρίζου
με καί τό έχουμε νοιώσει, τό έχουμε 
καταλάβει, καί τό έχουμε κάμει 
κτήμα μας, άπό τό παρελθόν καί 
πού συνθέτει τά ’Εθνικά Χαρακτη
ριστικά τής κάθε φυλής.

’Έ τσι μπορούμε νά ποΰμε, πώς 
κάθε παληό, είναι ισοδύναμο μέ τήν 
παράδοση, πού είναι φορέας τοϋ 
πνεύματος μιας εποχής καί φέρει 
τις ρίζες τής έποχής έκείνης.

Στο βίο των λαών, ή παράδοση 
είναι δ,τι είναι στο βίο τών άτόμων, 
οί βιολογικές καταβολές καί ή προ
σωπική τους πείρα.

Τά στοιχεία πού συνιστοΰν τήν 
παράδοση, είναι δώρο τοϋ παρελ
θόντος στο παρόν, γιά τήν συγκρό
τησή του καί είναι άπαραίτητα, 
δσον άπαραίτητο είναι τό χθές, γιά 
τό σήμερα.

’Εθνική παράδοση άλλωστε είναι 
ό πνευματικός καί ιστορικός βίος 
ένός "Εθνους, πού μεταβιβάζεται 
άπό τήν μιά γενεά στήν άλλη.

Τό έθνος, πού παραμερίζει τις 
παραδόσεις του, πάσχει άπό ιστο
ρική άμνησία, ενώ ή άναπόληση 
στά βάθη τών αιώνων ’Εθνικής 
πείρας, διανοίγει γιά τό έθνος αύτό, 
εύρύτατους ορίζοντες έπιβιώσεως.

Ή  Ελληνική παράδοση, είναι 
κάτι πού δέν χρειάζεται άνάλυση, 
γιατί οί σημερινοί "Ελληνες συνε
χίζουν νά είναι οί κληρονόμοι τοϋ 
πνεύματος τών λαών πού είχαν τήν 
βάση τους στήν Ελληνική άρχαιό- 
τητα, στον χώρο τής πολιτικής,
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της παιδείας, τής επιστήμης, τής 
τέχνης, τοϋ λόγου, τής ψυχαγωγίας, 
του ήθους κ.λ.π. ’Απόδειξη οτι ό 
υψηλής στάθμης σημερινός πολιτι
σμός, είναι δημιούργημα των άρ- 
χαίων Ελλήνων, στα ίχνη τοϋ 
οποίου βαδίζουν σήμερα οί λαοί.

"Ετσι, πνεύμα καί φως, πού είναι 
ό πολιτισμός των Ελλήνων, άπο
τελεΐ παράδοση, πάνω στην όποια 
άτενίζουμε σαν φυλή τό μέλλον μας.

Καί άποτελεΐ χρέος μας, να βλέ
πουμε προς την κατεύθυνση αύτή 
συνεχώς καί νά έ'χουμε οδηγό μας, 
τις ’Εθνικές μας παραδόσεις.

'Ο θαυμασμός των προγόνων μας, 
πού μπόρεσαν νά στήσουν Παρθε
νώνες, δέν είναι απλώς, πατριδο- 
λατρεία, γιά τούς 'Έλληνες, αλλά ή 
κολυμβήθρα, μέσα στην οποία άνα- 
βαπτίζεται ή φυλή, γιά νά προχω
ρήσει στην λεωφόρο τών μεγάλων 
πεπρωμένων.

Πολλές φορές όμως, ό κόρος στούς 
λαούς, άποτελεΐ τό αίτιον γιά εκ
τροπή άπό τις παραδόσεις τους. 
Στις εικαστικές τέχνες, αίφνης, ή 
άκατανόητος άφηρημένη τεχνοτρο
πία, επικρατεί, γιατί ό άνθρωπος 
κουράστηκε άπό τό . κάλλος τής 
κλασσικής τέχνης. Δεσπόζει σήμερα 
τό άτονο δωδεκάφθογγο σύστημα, 
στή μουσική, άκριβώς, διότι ό άν
θρωπος έχόρτασε καί κουράσθηκε 
άπό τήν αρμονία τής κλασσικής 
μουσικής. Καί έτσι βλέπουμε ένα 
ποσοστό καί νεοελλήνων, οί όποιοι 
κουράσθηκαν άπό την παράδοση 
τής προγονικής κληρονομιάς, νά 
ζητούν άνανέωση μακρυά άπό τις 
έλληνικές ρίζες. ’Αλλά υπάρχει καί 
ένα άλλο στοιχείο, έκτος άπό τον 
κόρο καί είναι αύτό, ή προγονική 
άξια καί δόξα, πού δέν θέλουν νά 
τούς τήν υπενθυμίζουν καί νά μή 
τούς τήν άναφέρουν.

’Εμείς οί "Ελληνες, θά μπορού
σαμε νά μνημονεύσουμε καί νά έπι- 
καλεσθοΰμε ώς στοιχεία, τών έθνι- 
κών μας παραδόσεων, πού συνέβα
λαν κατά τήν διαδρομή τοϋ μακροΰ 
βίου μας, άλλά καί κατά τήν μα
κραίωνα δουλεία, γιά νά διατηρηθεί 
άλώβητη ή φυλή μας, τήν γλώσσα, 
τήν μνήμη τής ένδοξης ιστορίας 
τών προγόνων μας, τήν ναυτική μας 
υπεροχή, τήν εκκλησία, πού στά
θηκε τό καταφύγιο καί ή παρηγοριά 
τών ύποδούλων στούς δύσκολους 
χρόνους τής σκλαβιάς καί δέν δια
τήρησε μόνον, τό έθνικόν φρόνημα

τών σκλαβωμένων, άλλά καί τήν 
εθνική μας γλώσσα καί θρησκεία, 
τήν κοινή πολιτιστική μας παρά
δοση, τήν παιδεία, πού όσον καί αν 
ήταν περιορισμένη, έν τούτοις συ
νέβαλε παντοιοτρόπως καί άκόμη 
μέ τό κρυφό σχολείο, στή συντήρηση 
τής κοινής ’Εθνικής συνειδήσεως 
τών Ελλήνων.

Τό Ελληνικό έθνος, μέ τήν συ
ναίσθηση τής ιστορικής του άπο- 
στολής καί μέ τον πλοΰτό τής πνευ
ματικής του παραδόσεως, νά δια
τηρήσει τήν ’Εθνική του φυσιογνω
μία, έπέζησε.

'Η  πίστη τής φυλής, γιά νά δια
τηρηθεί καί έπιζήσει, έκαμε τον 
Κολοκοτρώνη νά διακηρύξει: «'Ο 
Θεός έβαλε τήν υπογραφή Του γιά 
τήν λευτεριά τής Ελλάδος, δέν τήν 
παίρνει πίσω» καί άργότερα τον 
Τρικούπη, γιά τον ίδιο λόγο, νά βρον- 
τοφωνήσει πώς «ή Ελλάς προώρι- 
σται νά ζήσει καί θά ζήσει». Καί 
πράγματι ή έθνική μας παράδοση, 
όχι μόνον διετήρησε τήν έθνική μας 
συνείδηση, άλλά έθέρμανε τήν ελπίδα 
καί τον πόθο τής έλευθερίας, στις 
ψυχές τών ύποδούλων καί έκαμε 
τούς Εύρωπαίους νά ίδουν μέ συμπά
θεια τούς άπελευθερωτικούς μας 
άγώνες.

Οί "Ελληνες, είχαν συνείδηση 
τής ιστορικής συνέχειας τοϋ έθνους 
καί ήσαν υπερήφανοι γιά τον άρχαΐο 
πολιτισμό τους καί ένώ ζοΰσαν 
κάτω άπό σκληρές καί άπαράδεκτες 
συνθήκες, οραματίζονταν τήν άνα- 
βίωση τοϋ παρελθόντος τους. Καί 
αύτό ήταν εκείνο πού τούς οδήγησε 
στο νά πραγματοποιήσουν τό θαϋμα 
τοϋ 21.

Τά δημοτικά μας τραγούδια μέ 
τά όποια τραγουδήθηκαν οί πόθοι, 
οί καϋμοί καί οί άγώνες τοϋ "Εθνους 
γιά τήν άπελευθέρωσή του, τραγου- 
δοΰνται καί σήμερα άπό τον λαό μας 
καί άπό τούς νέους μας καί άποτε- 
λοΰν μιά ποιητική παράδοση πού 
σφυρηλατεί τήν νέα γενεά.

Δέν υπήρξε υψηλότερη καί ζων- 
τανότερη έκφραση τοϋ πόθου τών 
Ελλήνων γιά τήν έλευθερία τους, 
άπό τό δημοτικό τραγούδι.

Οί χοροί μας, άποτελοΰν μιά συ
νέχεια καί έκφράζουν τή λεβεντιά 
τής φυλής, μέ τά ιδιαίτερα χαρακτη
ριστικά, κάθε περιοχής καί εποχής 
καί άποτελοΰν μιά λαμπρή παράδοση 
πού συγκινεΐ τις ψυχές τών σημε
ρινών Ελλήνων.

'Η  υπεροχή τών Ελλήνων στή 
θάλασσα, είχε δημιουργήσει τήν 
μεγάλη ναυτική μας παράδοση, πού 
συνεχίζεται μέχρι σήμερα, ώστε ή 
Ελλάς, όπως καί τότε, νά είναι μιά 
άπό τις μεγαλύτερες ναυτικές χώρες 
τοϋ κοσμου. 'Η  ζωγραφική, πάντο
τε, άλλά καί κατά τούς δύσκολους 
χρόνους τής δουλείας, ιδίως, παρου
σίασε άξιόλογη δραστηριότητα, μέ 
τις σχολές τής Κρήτης καί τής Βο
ρείου Ελλάδος, κυρίως σέ μνημεια
κές τοιχογραφίες τών έκκλησιών, 
στά χρόνια τής δουλείας καί πού 
έχουν τά αυτά χαρακτηριστικά καί 
συνδέουν τό παρελθόν μέ τό σήμερα, 
σάν συνέχεια παραδοσιακή.

'Η  ιδέα τοϋ Ελληνικού έθνους, 
είναι άνάγκη νά συντηρεί καί νά 
επαυξάνει τά συμφέροντα τών Ε λ 
λήνων, στηριζομένη πάντοτε στις 
ρίζες τής φυλής καί στις ηθικές 
άξιες τοϋ παρελθόντος. Καί στά 
πλαίσια τοϋ έθνους θά πρέπει νά 
πραγματοποιούνται, οί μεγαλύτερες 
καί ωραιότερες επιδιώξεις τοϋ λαοΰ.

Διά μέσου τής κρατικής όργα- 
νώσεως, τό γήρας πρέπει νά προε
τοιμάζει τήν νεότητα στήν διαδοχή 
γιά τήν διεξαγωγή τοϋ άγώνα τής 
ζωής καί τής προόδου. Τό ίδιο θά 
πρέπει νά πράξει αύριο καί ή νεό
τητα, σαν γήρας στήν κατοπινή 
γενεά. Γι’ αύτό, κάθε γενεά, πρέπει 
νά τιμά τό γήρας στο όποιο οφείλει 
τήν ζωή της, τήν πνευματική της 
κληρονομιά καί τήν συνέχεια τής 
φυλής.

Καί όπως έτόνισε ό Πρόεδρος 
τής Δημοκρατίας Κ. Τσάτσος, θά 
πρεπει ολοι οι "Ελληνες, νά σκεπτό
μαστε Ελληνικά, νά βλέπουμε Ε λ 
ληνικά καί νά δημιουργούμε Ε λλη
νικά. ' Η άνατολή τού ήλιου έχει τήν 
λάμψη τής ζωής καί τών έλπίδων, 
ένώ ή δύση έχει τήν μελαγχολική 
γλυκύτητα τού φωτός, πού έδωσε 
όλη τή λάμψη καί άποχωρεϊ. Τά 
νιάτα, είναι γενεά πού παίρνει τήν 
σκυτάλη τών εθνικών παραδόσεων 
και. τών πεπρωμένων της φυλής. 
Το γήρας, είναι, ή γενεά πού τις 
διατήρησε, τις άξιοποίησε, όσο μπό
ρεσε, καί τις παραδίδει στά νιάτα.

Χρέος λοιπον όλων των Ελλήνων 
είναι καί τώρα καί πάντοτε, ή μιά 
γενεά μετά τήν άλλη, νά εύρίσκεται 
κοντά στις ρίζες τής φυλής, γιά 
τήν ιστορική συνέχεια τού Ελληνι
κού έθνους.
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Τού κ. Γ ε ω ρ γ ί ο υ  Λε κάκη,  ’Ενωμοτάρχου, Φοιτ. Παιδαγωγικής ’Ακαδημίας.

ΣΤΗ Ν  ΣΗΜ ΕΡΙΝΗ έποχή μας 
πού χαρακτηρίζεται άπό ολέθριους 
πολεμικούς άνταγωνισμούς, κοινω
νικές άναταραχές και άβεβαιότητα 
για τήν μελλοντική πορεία τοϋ κό
σμου πού ζοϋμε, άξίζει να στρέψου
με τήν προσοχή μας, να τονίσουμε 
το ένδιαφέρον μας για ένα παραμε- 
λημένο πλάσμα, πού ύφίσταται τις 
συνέπειες τοϋ έντονου ρυθμού της 
εποχής μας, το παιδί.

Στα όσα το παιδί βλέπει στον 
σημερινό άλλοπρόσαλλο κόσμο μας 
άπαντά, άντιδρά μέ έκδηλη άμηχα- 
νία μέ μιά πηγαία άθωότητα μέ 
δίψα για γνωριμία τοϋ περιβάλλον
τος στο όποιο ζεϊ, στο όποιο δια
μορφώνεται βιολογικά καί πνευμα
τικά.

Καί όμως ένα σωρό πράγματα 
συμβαίνουν πού πληγώνουν τον ευ
αίσθητο ψυχικό κόσμο τοϋ παιδιοϋ. 
Τα άθώα μάτια του βλέπουν τόσα 
πολλά πού αυθόρμητα κλείνουν άπο 
άγανάκτηση σάν μόνο μέσο άντι- 
δράσεως στήν οργή πού νοιώθουν 
στον άποτροπιασμό πού δέν μπορούν

νά έκφράσουν. "Ενα σωρό «γιατί» 
περιπλανιώνται άναπάντητα στήν 
τρυφερή ψυχή τους, βασανίζοντάς τα 
άπογοητεύοντάς τα γιατί ήρθαν στο 
φως της ζωής.

’Αρχίζοντας άπο το οικογενειακό 
περιβάλλον, τό πρωταρχικό στάδιο 
άναπτύξεως καί διαπαιδαγωγήσεως 
τοϋ παιδιοϋ, διαπιστώνουμε ότι με
γαλώνει σ’ ένα περιβάλλον μέ πολλά 
προβλήματα καί άντιθέσεις. Οί κα
θημερινές διενέξεις των γονέων, ή 
κάθε είδους διαφορά μεταξύ τους, 
ή μή ένδειξη κατανοήσεως στά προ- 
βλήματά του, ή σκληρότητα έκφρα- 
ζομένη μέ τον άντιπαιδαγωγικό 
τρόπο τής βίαιης συμπεριφοράς, 
τραυματίζει άνεπανόρθωτα τήν εύ- 
αισθησία καί τον πηγαίο αυθορμη
τισμό τοϋ παιδιοϋ.

"Ας μή ξεγελιώνται οί γονείς. 
Τό παιδί μπορεί νά μήν έκφράζεται 
γι’ αύτά πού βλέπει νά συμβαίνουν, 
άλλά μέσα του στο υποσυνείδητό του 
κλαίει γ ι’ αυτό πού δέν θά ήθελε 
νά γίνει, καί άργότερα είτε άπο 
άπογοήτευση, είτε άπό εκδίκηση

ξεσπάει άντικοινωνικά, καταφερό- 
μενο, έναντίον τοϋ κοινωνικού οικο
δομήματος.

'Η  συμπεριφορά, οί άντιδράσεις 
των γονέων σέ κάθε γεγονός έπη- 
ρεάζουν, διαμορφώνουν βαθύτατα 
τον μελλοντικό χαρακτήρα του σέ 
σκληρό, βίαιο, τραχύ, εύαίσθητο 
κ.λ.π. Σέ μιά έποχή άπομακρύν- 
σεως άπό τις πραγματικές ήθικές 
άξιες, μέ τό μίσος νά άναπτύσσεται 
μεταξύ των γενεών, μέ τήν εύαι- 
σθησία νά αντικαθίσταται άπό τή 
βία άπό τήν κατάπτωση καί τή 
φθορά, μέ τήν άπειλή τοϋ άτομικοΰ 
ολέθρου νά αΐωρεϊται πάνω άπό 
τήν ύφήλιο, τό παιδί άναζητά τήν 
ιδανική εύτυχία μ’ όλη τήν αγνότητα 
τής ήλικίας του, μιά εύτυχία πού 
δέν έχει καμμία σχέση, συνάρτηση ή 
επαφή μέ καταστρεπτικούς πολέ
μους, μίση, πάθη καί άθέμιτους 
άνταγωνισμούς. Θλιβερή διαπίστω
ση γιά τήν νοημοσύνη των μεγάλων. 
Τά σημερινά παιδιά δέν γαλουχοΰν- 
ται μέ έκεϊνα τά ιδανικά πού θά τούς 
διαμορφώσουν άργότερα μιά ολο
κληρωμένη προσωπικότητα.
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Γι’ αυτό μεγαλώνοντας διαμορ
φώνουν χαρακτήρα άντικοινωνικό, 
άτίθασο, αυταρχικό, χαρακτήρα πού 
άπόκτησαν άπό τή μικρή ηλικία.

Οί όροι, έξ άλλου, διαβιώσεως 
σήμερα μέ τον υπερπληθυσμό πού 
νεκρώνει τήν ικανότητα της άνθρώ- 
πινης έπαφής καί απελευθερώνει 
τα έπιθετικά ένστικτα, μέ τήν κα
ταστροφή τοϋ φυσικού περιβάλλον
τος, οδηγούν τήν κοινωνία μας στον 
ολοσχερή άφανισμό, στήν παντελή 
αύτοκαταστροφή, άπομονώνοντας τύ 
παιδί, στο άποπνικτικο περιβάλλον 
των τσιμεντένιων πόλεων, καταπιέ
ζοντας τα αΐσθήματά του πληγώ- 
νοντάς το ψυχικά.

Πολλές φορές άκοΰμε τα άθώα 
παιδικά χείλη να προφέρουν φρά
σεις καί λέξεις μέ άγωνιώδη έρωτή- 
ματα προς τούς φυσικούς του γονείς, 
για όσα βλέπουν άκούουν ή συναι
σθάνονται δίνοντας μια τραγική όψη 
τής σημερινής ζωής.

Οί μεγάλοι καί όσοι γενικά άσκοΰν 
επιρροή έπί των μικρών πλασμάτων, 
πού άπ’ αύτούς προσδοκούν νά 
μάθουν τά πάντα, θά πρέπει νά δώ
σουν ωθήσεις σέ πνευματικά ένδια- 
φέροντα, σέ ύψηλές άνθρώπινες ιδέες 
σέ άναμφισβήτητα πραγματικές ήθι- 
κές άξιες, ώστε ή ύλοποίησή τους, 
άργότερα, νά δώσει στήν κοινωνία 
μας μιά άνθρωπινότερη όψη, οδη
γώντας την μακριά άπο τις καθη
μερινές μικρότητες καί άδυναμίες, 
έλαττώματα δεκτικά καταστολής.

"Ας σκεφθοΰμε όλοι μας, γιά λίγο, 
καί το παιδί, πού είναι ή βάση γιά 
τήν θεμελίωση τής αυριανής κοινω
νίας. Πέρα άπο τά καθημερινά προ- 
βλήματά μας, ας διαθέσουμε λίγο 
χρόνο γιά νά τούς δώσουμε τά κα
τάλληλα ψυχικά καί πνευματικά 
εφόδια οδηγώντας τα στον δρόμο 
των υψηλών ιδανικών, τον χαραγμέ
νο μέ άναλοίωτες ήθικές άξιες βα
σισμένες σέ πανανθρώπινα μηνύματα 
τού Κυρίου πού άποτελούν άστέρευ- 
τη πηγή αιώνιων διδαγμάτων.

Αύτοί πού κρατούν στά χέρια τους 
τις τύχες αυτού τού κόσμου, ας 
παραμερίσουν τις διαφορές τους 
πού μόνο καταστροφή μπορούν νά 
προκαλέσουν καί έξαψη άγριων καί 
πρωτόγονων συναισθημάτων νά διε
γείρουν, στρέφοντες το βλέμμα τους 
σέ μιά άθώα ύπαρξη πού στηρίζεται 
επάνω τους, προσδοκώντας ένα καλ
λίτερο μέλλον. Είναι μεγάλη ή ευ
θύνη καί το χρέος τους άπέναντί τους. 
Καί αύτο θά πρέπει νά το συνειδη
τοποιήσουν, πριν είναι άργά.

«Κανείς δεν μπορεί ν’ άρνηθεϊ 
πώς ό κόσμος βρίσκεται σε πλήρη 
μεταβολή. Ή  εξαιρετική θέση, που 
άρπαξε ή τεχνική, τό τέρας πού δέν 
χορταίνει ποτέ, απειλεί νά υποτάξει 
τον άνθρωπο σε μιά καινούργια σκλα
βιά. Περισσότερο άπό ποτέ άλλοτε, 
τώρα, ό άνθρωπος έχει ανάγκη άπό 
ψυχικό συμπλήρωμα» (Ραούλ Φολ- 
λερώ).

Αυτό τό «ψυχικό συμπλήρωμα» 
άπουσιάζει σήμερα άπό τό είναι μας. 
Ό χι μόνο άπουσιάζει, άλλά, κι όταν 
βρίσκεται προσπαθούν να τό σκο-

Τής κ.
Έ λ έ ν η ς Δ ε ϊ μ έ ζ η - Θ ε ο χ ά ρ η  
Γ υμνασιάρχου.

τώσουν, νά τό άπομακρύνουν προ
παντός άπό τούς νέους, αυτοί πού 
καπηλεύονται τήν άγνότητα των νεα
νικών ψυχών.

Θέλησα νά διαπιστώσω μόνη μου 
τή πραγματικότητα. Πίστευα πάντα 
καί πιστεύω ότι τά νειάτα πρέπει νά 
είναι δημιουργία, άνύψωση, εργα
σία, χαρά.

Τι είν’ εκείνο όμως πού τούς 
δημιουργεί πρόσθετο άγχος; Άπε- 
φάσισα νά έπισκεφθώ τά κέντρα 
ψυχαγωγίας τών νέων. Πήγα σέ κα
φετερίες, δισκοθήκες, μπουάτ. . .

Οί διαπιστώσεις μου ήταν οδυ
νηρές. Είδα τά νειάτα νά ψυχαγω
γούνται καί νά βασανίζωνται στις 
δισκοθήκες. Τό μεγαλύτερο βάσανο 
τών ματιών, πού κινδυνεύει νά τυ
φλώσει τά παιδιά μας, είναι τό φ ω- 
τ ο ρ ρ υ θ μ ι κ ό :  άπό τή πιο μεγάλη 
ένταση στή συσκότιση, άπό τό πρά
σινο στο κόκκινο, άπό τό κόκκινο 
στο κίτρινο, στο γαλάζιο, στο πορτο- 
καλλί. . . Ό ταν τό φώς δέν είναι 
σταθερό, όταν τρεμοπαίζει, συντελεί 
στή μείωση τής όράσεως καί στον 
κίνδυνο άποκκολλήσεως τού άμφι- 
βληστροειδοΰς, έχει διαπιστωθεί άπό 
διακεκριμένους όφθαλμολόγους. Μά 
είν' άνάγκη νά τό διαπιστώσουν ειδι
κοί; Αυτό τό αντιλαμβάνεσαι εύκολα.

Ό  έκκωφαντικός κρότος τής ήλε- 
κτρονικής μουσικής πού ό ρυθμός 
της διεγείρει, συντελεί στή βαρυκοΐα, 
τον κλονισμό τού νευρικού συστή
ματος καί τή δημιουργία καρκινογό
νων κυττάρων στον εγκέφαλο.

Ή  προσφορά τών διαφόρων «κοκτέ- 
ϊλς», πού κανείς δέ μπορεί νά ελέγξει 
τί γίνεται στο μίγμα.. .  πού άκριβο-

πληρώνουν μιά τέτοια άπόλαυση τ 
άτροφικά βαλάντια τών άσταδιοδρό- 
μητων άμούστακων νέων.

Ή  άτμόσφαιρα είναι πνιγηρά. Ή  
μπόχα τοϋ τσιγάρου καί τού πιοτού 
δηλητηριάζει. . . καί μεϊς κάνομε 
πορείες καί διαμαρτυρίες γιά τήν 
μόλυνση τοϋ περιβάλλοντος.. .ενώ 
εκεί μέσα πληρώνομε τή μόλυνση γιά 
ψυχαγωγία.

Άπό κεϊ φεύγεις κατάκοπος, άνή- 
μπορος γιά κάθε δραστηριότητα, ένα 
ψυχικό κουρέλι. «Δέ μπορείς νά 
πετύχεις στή ζωή, όταν καταργηθοΰν 
οί ψυχικές λειτουργίες, πού δόθηκαν 
άπό τή φύση», λέει ό μεγάλος βιο
λόγος γιατρός Άλέξης Καρρέλ.

Καιρός πιά νά επαναστατήσουν οί

ήθικές συνειδήσεις μικρών καί με
γάλων καί νά πούνε τό «ΟΧΙ» στή 
καταστροφή.

Κι' ό Ο.Η.Ε. ώρισε τό 1979 ώς 
«Έτος τού Παιδιού».. .  χωρίς νά 
προβληματίζεται γιά τις προσπά
θειες πού γίνονται ν' άφανισθεϊ κάθε 
ιδανικό, κάθε ήθικό αισθητήριο, νά 
έξαφανισθεϊ ή προσωπικότητα τού 
παιδιού καί όλ’ αυτά μέ τις ευλογίες 
τών εκδηλώσεων γιά τό Παιδί.. .

Ά λλ ' άς άκουσθεϊ ή φωνή ενός 
πραγματικά μεγάλου τού αίώνος μας. 
Μεγάλου γιατί άγάπησε. Μεγάλου 
γιατί έκανε τήν άγάπη πράξη, κι’ ας 
τήν άκούσουν όλοι όσοι πρωτοστά
τησαν σέ εκδηλώσεις γιά τό ΠΑΙΔΙ.

«Νέοι όλου τού κόσμου! Ή  άθεϊ- 
στική σοφία σάς διέψευσε. Είναι 
άνίκανη νά δώσει νόημα στή ζωή 
σας. Σάς προδίδει, σάς σφίγγει, σάς 
ακρωτηριάζει, σάς καταστρέφει.

Τό χρήμα σάς άπατά. ’Ισχυρίζεται 
πώς γιά όλα άρκεϊ καί πώς θά σάς 
άπελευθερώσεν σάς άλυσσοδένει, 
όμως καί σάς ταπεινώνει.

Ή  μηχανή σάς άπατά· σάς βεβαι
ώνει ότι βρίσκεται στήν υπηρεσία σας, 
σάς εκμεταλλεύεται καί σάς υποδου
λώνει.

Ξαναδώστε στον κόσμο τή συνεί
δηση τού Θεού. . .  καί τή χαρά τής 
άγάπης». (Ραούλ Φολλερώ).

Νέοι προβληματισθήτε άπό τά λό
για τού μεγάλου ανθρωπιστή. Πήτε τό 
όχι στήν αυτοκτονία τού έαυτοΰ σας 
καί τής ανθρωπότητας.. .  Άγωνι- 
σθήτε γιά ένα πολιτισμό άδελφωσύ- 
νης γιά μιά άνανεωμένη θεολογία 
άγάπης καί γυρίστε τήν πλάτη σας 
σ’ αύτούς τούς θλιβερούς μάγους.

Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΟΤΗΤΠΣ

641



Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ
Σ Κ Ο Υ Φ Α Σ

Τής κυρίας
’Α λ ί κ η ς  Ν ι κ ο λ α ι δ ο υ  
Λογοτέχνιδος

ΤΑ ΟΣΑ ξέρουμε γιά τά παιδικά 
του χρόνια είναι λίγα, έλάχιστα. 
Γεννήθηκε τό 1779 στο Κομπότι, 
τό όμορφο κεφαλοχώρι μέ τις πορ
τοκαλιές καί τά λιόδεντρα, κάπου 
12 χιλιόμετρα έξω άπό τήν 'Αρτα.

Τόνομα τών γονιών του δέν μας 
είναι γνωστό. Τά πρώτα γράμματα 
πρέπει νά τά διδάχτηκε άπό κείνον 
τόν άλλο Κομποταΐο, τόν Γέρω— 
Στάθη.

'Οταν οί γονείς του έγκαταστά- 
θηκαν στην Άρτα, μαθήτεψε, μαζί 
μέ άλλα σκλαβόπουλα, στό κρυφό 
Σχολειό τοϋ καλόγηρου Θεοχάρη 
Ντούγια, μέσα στά χαλάσματα 
τής Εκκλησίας τής Κασοπίτριας.

Έφηβος άκόμα, ό Νικόλας άνοι
ξε στήν 'Αρτα ένα μαγαζάκι όπου 
έφτιαχνε σκούφους. Μ’ αυτό, τό 
έπαγγελματικό του, προσόνυμο 
«Σκουφάς», μέλλονταν νά διαβή 
τή χρυσή πύλη τής 'Ιστορίας μας.

ΠΑΝΩ στήν Άρτα άπλωνώταν 
τότε, βαρύς, ό αίμοβόρος ίσκιος 
τοΰ Άλή Πασά καί μόλευαν τόν 
τόπο οί μπέηδες κι’ οί αγάδες.

Τΐ συνέβη κι’ έκλεισε ξαφνικά 
τό σκουφάδικό του κι’ έφυγε γιά 
τήν ’Οδησσό; Οί ντόπιοι λένε 
πώς μιά μέρα ένας ’Οθωμανός τόν 
πρόσβαλε, κι’ ό Νικόλας τόν έσπα
σε στό ξύλο. Μά τώρα, έπρεπε 
πιά νά φύγη. Ήταν 20 έτών.

Στήν ’Οδησσό, ή έλληνική πα
ροικία ήταν μεγάλη καί πλούσια. 
Γιά τή ζωή του έκεΐ, ώς τά 35 του 
χρόνια, πάλι δέν ξέρουμε τίποτα, 
έκτος άπό ότι είχε δικό του σπίτι 
καί δικό του μαγαζί.

Ξαφνικά ή 'Ιστορία άνοίγει τήν 
αυλαία της καί μάς τόν δείχνει 
ώριμο, συλλογισμένο, καί κυριαρ
χημένο άπό ένα μόνο όνειρο: τό 
όνειρο νά ξαναβρή τό σκλαβωμένο 
Γένος τών Ελλήνων, πού 400

χρόνια σφάδαζε πιασμένο μέσα 
στά ματωμένα αγκίστρια τοΰ όθω- 
μανικοϋ μισοφέγγαρου, τήν μυ- 
ριοπόθητη Λευτεριά του.

Λίγο πρωτήτερα, ή Ευρώπη είχε 
συγκλονιστή άπό τόν σεισμό μιάς 
κοσμογονίας. Ό  σίφουνας τής Γαλ
λικής Έπαναστάσεως έσπερνε παν
τού τά φλογερά της μηνύματα γιά 
τήν ισότητα, τήν άδελφοσύνη καί 
τήν ελευθερία τών άνθρώπων καί 
τών λαών.

Οί καρδιές τών Ελλήνων είχαν 
γεμίσει ελπίδες. Τώρα, σίγουρα, 
θά έλευθερωνώτανε κι’ αυτοί. Μά 
οί έλπίδες βούλιαξαν γρήγορα στό 
κενό.

Ό  Σκουφάς μέ μιάν όξύτατη 
όραση τών πραγμάτων, είχε δει 
πώς τό Γένος δέν έπρεπε νά στη- 
ρίζη τις έλπίδες του γιά τή Λευ
τεριά του πουθενά· πουθενά έκτος 
άπό τις δικές του τίς δυνάμεις.

Κι’ άς έλεγαν οί σκεπτικιστές 
τ’ άντίθετα. Οί δυνάμεις τοΰ Γέ
νους ήταν πολλές καί μεγάλες. 
Ήταν ό κλήρος, οί προεστοί, οί 
καπεταναΐοι τών βουνών καί τής 
θάλασσας, ήταν ή όμογένεια τοΰ 
έξωτερικοΰ μέ τά πλούτη της κι’ 
ήταν ό Λαός αύτός ό Λαός πού 4 
μαΰρα άτέλειωτα, έκατόχρονα 
σκλαβιάς καί πόνου, κράταγε όρθια, 
άμόλυντη κι’ άδούλωτη τήν έλλη
νική ψυχή του.

ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ έκείνη, έφτασαν 
σιήν ’Οδησσό, όδηγημένοι λές 
άπό τή Μοίρα, δυό άλλοι φλογεροί 
Έλληνες πατριώτες: ό ’Εμμανουήλ 
Ξάνθος, άπό τήν Πάτμο, 42 έτών 
καί ό Αθανάσιος Τσακάλωφ άπό 
τά Γιάννενα, 24 έτών.

Τούς βρίσκουμε μιά νύχτα στό 
μαγαζί τοΰ Σκουφά. ’Εκείνος μι
λάει, οί άλλοι τόν άκοΰν συνεπαρ- 
μένοι. Καί λέει ό Σκουφάς πώς 
κάθε υπόσχεση βοήθειας πού έρχε
ται άπό τούς ξένους, άποτελεΐ δόλο, 
σκοπιμότητα καί ψεΰδος.

Καί λέει άκόμα πώς ή Ελλάδα 
μπορεί, ναι! μπορεί νά έλευθερωθή

μοναχή της —  Φτάνει νά πάρη 
συνείδηση τών δυνάμεών της.

Στήν ’Οδησσό λοιπόν, αύτή τήν 
άγια νύχτα, πάρθηκε άπό τρεις 
άγνούς, όσο καί φλογερούς Έ λ
ληνες πατριώτες, μιά μεγάλη άπό- 
φαση νά ίδρυθή μιά μυστική Εται
ρεία. Τόνομα τής τόδωσε ό ίδιος 
ό Σκουφάς: «Φιλική Εταιρεία». 
Τό μυστικό της, καλά σφραγισμένο 
στά χείλη καί στις καρδιές.

Σκοπός της νά μυηθοΰν όλο καί 
περισσότεροι "Ελληνες, όπου γής. 
Νά μαζευτοΰν, νά συγκροτηθούν, 
νά δρομολογηθοΰν σωστά όλες οί 
Ελληνικές δυνάμεις. Νά φτάση 
σ’ όλες τις έλληνικές καρδιές, 
όπου γής, τό μυστικό μήνυμα: 
«Έλληνες, συγκεντρώστε όλες τίς 
δυνάμεις σας, όλες τίς προσπά- 
θειές σας γιά τόν Μεγάλο ’Αγώνα, 
τόν Μεγάλο Ξεσηκωμό. Κι’ όταν 
θάρθη ή ώρα, τό Γένος θά ξεσηκω- 
θή, θά παλαίψη στά μαρμαρένια 
Αλώνια, σάν τόν Διγενή, καί θά 
νικήση τόν Χάροντά του».

Πάνω σ’ ένα τραπέζι καίει ένα 
κερί. Τρεις χλωμές μορφές, πίνουν 
άπό τό ίδιο ποτήρι, άπό μιά γουλιά 
κόκκινο κρασί. "Υστερα ό Σκουφάς 
χύνει τό υπόλοιπο τοΰ κρασιοΰ 
πάνω στήν κόψη ένός γυμνοΰ 
σπαθιοΰ. Τρεις φωνές, τρεμάμενες 
άπό τή συγκίνηση, δίνουν τόν 
μεγάλο "Ορκο :

«’Ομνύω όπως τηρήσω τόν 
όρκον μου καί αν παραβώ τοΰ- 
τον, τό αίμα μου νά ρεύση, 
όπως ό οίνος ουτος έπί τής 
σπάθης».

Λίγο άργότερα, ένας τέταρτος 
άπόστολος προστέθηκε στήν φλο
γερή τριάδα: ό Πάνος Άναγνω- 
στόπουλος, άπό τήν Άνδρίτσαινα, 
έτών 25.

ΤΩΡΑ, οί Φιλικοί πρέπει νά 
κάνουν τό όνειρο πράξή. Ξέρουν 
πώς θά συναντήσουν άγκάθια, τρι
βόλους κι’ έμπόδια στό δρόμο τους.

’Ανάμεσα σ’ αύτά τά εμπόδια, 
τό μεγαλύτερο ίσως είναι ό σκε
πτικισμός τών φρονίμων πού λένε 
πώς χωρίς τήν ξένη βοήθεια, τίπο
τε, τίποτε δέν είναι δυνατόν νά 
γίνη καί πώς ή Ελλάδα σκεβρω
μένη μέσα σέ 400 χρόνων ίσκιους, 
δέν μπορεί, δέν μπορεί νά ύψώση 
άπότομα τό άνάστημα στον ήλιο.

Άλλοι πάλι λένε πώς Σχολεία 
καί Πανεπιστήμια χρειάζονται 
πρώτα. Νά μορφωθή πρώτα ό 
άγράμματος έλληνικός λαός κι’
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ύστερα νά μιλάμε γιά Μεγάλους 
Ξεσηκωμούς.

Όμως, τό άλάθευτο ένστικτο 
τού Σκουφά ξέρει πώς αύτός ό 
«άγράμματος» έλληνικός λαός, δέν 
έχει χάσει τίποτε από τό μεγαλείο 
του, καί πώς όχι σκεβρωμένος, 
μά ζυμωμένος μέ 400 χρόνων οργή, 
χολή καί δξος, περιμένει τό πρώτο 
κάλεσμα γιά νά τιναχτή μέ μιά 
τιτανική όρμή, νά παλαίψη καί 
νά σπάση τις άλυσσίδες του.

Ή  'Ιστορία μέλλονταν νά δι- 
καιώση αυτή τήν πίστη τοϋ Σκου
φά.

Ο ΣΚΟΥΦΑΣ συντάσσει τόν 
Μεγάλο Όρκο των Φιλικών καί 
χωρίζει τις τάξεις τους σε 4. Αυτές 
οί τάξεις είναι :

1η) οί ’Αδελφοποιτοί ή Βλάμη
δες (οί άπλοϊκοί, οί αμόρφωτοι).

2η) οί Συστημένοι (οί "Ελληνες 
του ’Εξωτερικού),

3η) οί 'Ιερείς (οί μορφωμένοι),
4η) οί Ποιμένες (οί πιό μορφω

μένοι).
’Αργότερα, θά προστεθούν δυό 

ακόμα, άνώτερες τάξεις: οί ’Αφιε
ρωμένοι καί οί ’Αρχηγοί τών 
’Αφιερωμένων.

ΟΙ ΦΙΛΙΚΟΙ, λοιπόν, μέ μόνο 
έφόδιο τήν Πίστη τους, ξεκινάνε. 
'Ο Ξάνθος κατεβαίνει στήν Κων
σταντινούπολη. Ό  Σκουφάς, μαζί 
μέ τόν Τσακάλωφ φεύγουν γιά τή 
Μόσχα.

Μά, στή Μόσχα, ό Σκουφάς 
δέχεται κατάστηθα τήν προσβολή. 
Οί "Ελληνες πού ζοΰν έκεΐ τού 
γυρίζουν τή ράχη. Ποιος είναι 
αυτός, ό Σκουφάς, ένας ασήμαντος 
έμποράκος τής ’Οδησσού πού κα
μώνεται τόν Έθνεγέρτη; Πολλοί 
μιλούν γιά άγυρτία, άλλοι καί γιά 
χρηματισμό.

"Ενας μονάχα, πολύ μορφωμένος 
νέος πιστεύει. Είναι ό πρώτος 
προσήλυτος: ό Γεώργιος Σέκερης.

Ό  Σκουφάς, τού αναθέτει νά 
συναντήση στήν Βιέννη τόν "Ανθι
μο Γαζή καί στό Παρίσι τόν ’Αδα
μάντιο Κοραή. Νά πείση έναν 
άπό τούς δύο νά άναλάβη τήν ’Αρ
χηγεία τής Φιλικής Εταιρείας. Νά 
τής δώση μέ τόδνομά του,τό κύρος 
πού δέν μπορεί αύτός νά τής δώση 
μέ τό δικό του.

"Ομως κι’ άπό τούς δύο «έρχεται 
ή άρνητική ή άπάντηση: Ό χ ι δέν 
ήρθε άκόμα ή ώρα γιά τόνΜεγάλο 
Ξεσηκωμό».

Πικραμένος, ό Σκουφάς άπευθύ- 
νεται σ’ άλλα σημαντικά πρόσωπα. 

Μά ή ίδια άρνηση: «Όχι δέν ήρθε

άκόμα ή ώρα γιά τόνΜεγάλο Ξε
σηκωμό».

Τί θά γίνη;... Ό  Σκουφάς τότε 
έπινοεΐ ένα τέχνασμα. ’Αφήνει νά 
πιστευθή πώς ή Φιλική Εταιρεία 
διοικεϊται άπό μιάν Άνωτάτη ’Αρχή 
παντοδύναμη, μά πού θέλει καί πού 
πρέπει νά μείνη μυστική. Είναι ό 
Τσάρος;... Είναι κάποια άλλη μεγά
λη δύναμη; Κάποιο άλλο μεγάλο 
πρόσωπο;... Ό  Σκουφάς σωπαίνει.

Τούτο τό μυστήριο βοήθησε 
πολύ τήν υπόθεση. Οί Εταίροι 
πληθαίνουν. ’Ανάμεσα ,σ’ αύτούς 
είναι κι’ ό Ηγεμόνας Καραγιώρ- 
γης τής Σερβίας, πού δέχεται τήν 
ιδέα μιάς κοινής εξέγερσης τών 
Ελλήνων καί τών Σέρβων ένάντια 
στούς κοινούς δυνάστες τους τούς 
’Οθωμανούς. Μά, ό Καραγιώργης 
τής Σερβίας δολοφονείται. Οί έλπί- 
δες τού Σκουφά, γιά μιάν άκόμα 
φορά θρυμματίζονται.

ΜΑ, νά! πού τώρα φτάνει μιά 
καλή είδηση: στήν ’Οδησσό βρί
σκονται, γιά ύποθέσεις τους τρεις 
"Ελληνες 'Οπλαρχηγοί: ό Άναγνω- 
σταράς, ό Δημητρόπουλος κι’ ό 
Χρυσοσπάθης.

Καί οί τρεις μυοΰνται άμέσως 
στήν Φιλική Εταιρεία. Καί ενθου
σιασμένοι, υπόσχονται νά μυήσουν 
κι άλλους 'Οπλαρχηγούς στήν 
Ελλάδα: τόν Κολοκοτρώνη, τόν 
Πετιμεζά, άκόμα καί τόν ίδιο τόν 
Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη τής Μά
νης.

Ή  καρδιά τού Σκουφά πάει νά 
σπάση άπό χαρά.’Επιτέλους! ΚΓάν 
ό Πετρόμπεης δεχτή ν’ άναλάβη τήν 
άρχηγεία τής Φιλικής.... Τότε...

"Ομως, τά πράγματα σκουραίνουν 
απότομα. Ό  Τσάρος ’Αλέξανδρος 
ό 1ος τής Ρωσσίας, δέν βλέπει μέ 
καλό μάτι τις κινήσεις τών Φιλικών. 
Πρέπει, λοιπόν, νά φύγουν πριν νά 
είναι άργά. Νά μεταφέρουν τήν 
έδρα τής Φιλικής έξω άπό τήν Ρωσ- 
σία. ’Αλλού, πού;...

Ό  Σκουφάς άποφασίζει νά μετα- 
φέρη τήν έδρα τής Φιλικής στήν 
καρδιά τής ’Οθωμανικής Αυτοκρα
τορίας: τήν Κωνσταντινούπολη. 
’Εκεί, μέ τούς Φαναριώτες καί τό 
δλο ελληνικό στοιχείο, θά έχη 
ένα άπέραντο πεδίο δράσεως.

Φεύγουν λοιπόν, μά μόλις φτά
νουν στήν Κωνσταντινούπολη, ό 
Σκουφάς αρρωσταίνει βαρειά, άπό 
τήν καρδιά του. Ή  ένταση, ή αγω
νία πού τήν φλόγιζε νύχτα μέρα 4 
όλόκληρα χρόνια, τσάκισε τήν 
άντοχή της.

Μά, κι’ άρρωστος δέν παύει νά

κάνη σχέδια. Θά γιάνη καί θά 
κατέβη στήΜάνη, καί θά πείση τόν 
Πετρόμπεη ν’ άναλάβη τήν άρχη
γεία τής Φιλικής. Καί τότε «Νΰν 
άπολύοις τόν δούλον Σου Δέσποτα»

ΟΜΩΣ, μέρα τή μέρα σβύνει. 
Στό προσκέφαλό του, στό σπίτι 
τού Ξάνθου, στό Άρναούτκιοϊ τής 
Πόλης, μαζεύονται οί φίλοι πού 
τού φέρνουν τά καλά μαντάτα: δλο 
καί περισσότεροι, δλο καί περισ
σότεροι Έλληνες μυοΰνται τώρα 
στή Φιλική Εταιρεία καί στήν Ε λ 
λάδα καί στό ’Εξωτερικό. Τώρα, 
ή Φιλική άπλώνει δλο καί πό 
πυκνά τά πλοκάμια της παντού. Κι’ 
οί Έλληνες, μέ μιά ψυχή, μέ μιά 
καρδιά καρτερούν τή μεγάλη "Ωρα 
τού Ξεσηκωμού.

Ό  Σκουφάς δέν μπορεί νά μιλή- 
ση πιά. ’Ακούει δμως, άκούει... καί 
τά δάκρυα τής χαράς κυλάνε ποτά
μι άπό τά μάτια του—Δόξα Σοι Κύ
ριε!...

'Η καρδιά του, αύτή ή μεγάλη, 
ή άπέραντη ελληνική καρδιά του, 
πού χώρεσε δλο τόν πόνο τών σκλά
βων κι’ δλο τόν πόθο τους γιά τή 
Λευτεριά τους, έπαψε νά χτυπά στις 
31 Ιουλίου τού 1818. "Ηταν 39 
έτών.

ΚΑΠΟΥ 2 1]2 χρόνια αργότερα, 
τήν Άνοιξη τού 1821, άκούστηκε 
άπ’ άκρη σ’ άκρη τής σκλάβας 
έλληνικής γής τό μυριοπόθητο 
«ΑΝΑΣΤΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ 
ΔΓΑΣΚΟΡΠΙΣΘΗΤΩΣΑΝ ΟΙ ΕΧ
ΘΡΟΙ ΑΥΤΟΥ»
Νΰν ό 'Υπέρ πάντων Άγων.

Τό Όνειρο τού Σκουφά έγινε 
Πράξη. Πράξη .πού, ύστερα άπό 7 
χρόνων φοβερό κονταροχτύπημα 
στις έλληνικές στεριές καί τις έλλη- 
νικές θάλασσες, σήκωσε τόν "Ηλιο 
τού Αυτρωμοΰ πάνω άπ’ τή γή μας.

Φέτος κλείνουν 200 χρόνια άπό 
τή γέννηση καί 161 χρόνια άπό τόν 
Θάνατο τού Νικολάου Σκουφά, 
τού μεγάλου τέκνου τού Κομπο- 
τιού τής ’Ηπείρου.

Ή  εθνική μας μνήμη ευγνωμονεί 
καί θυμάται. Καί θά θυμάται πάντα, 
ώς λέν καί τούτοι οί στίχοι τού 
Κώστα Τσέτη, πώς αύτός

Αύτός τού άγώνα τό φυτίλι 
άναψε. Αύτός, μεγάλη γέννα, 
μέ τής καρδιάς τό καριοφίλι 
άνοιξε δρόμο στό Εικοσιένα.

Ά π ό  τήν Ικπομπή τής κ. ’Αλίκης 
Νικολαΐδου, πού μεταδόθηκε άπό τήν 
Τηλεόραση τής Υ .Ε Ν .Ε .Δ . στίς 30 
’Ιουλίου καί τό Ραδιόφω νο στίς 4 
Α ύγουστου 1979.
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Τού κ.
Τ ά σ ο υ  Ξ ε π α π α δ έ α  
Χωροφύλακα

Κ α ρ δ α μ ύ λ η . . .  χ θ ε ς

'Η Καρδαμύλη είναι μιά ξέχωρη 
όμορφιά σμιλευμένη μέ τέχνη και 
συμμετρία άπό τό χέρι τοΰ Θεού καί 
μιά ξεχωριστή σελίδα στην ιστορία 
τής Μάνης.Μιά όμορφιά πού αιχμα
λωτίζει τον έπισκέπτη καί μιά ιστο
ρία άρκετά άγνωστη, πού μοιάζει 
μέ τις άνώνυμες προσφορές των 
ταπεινών άνθρώπων.

Τό όνομα Καρδαμύλη είναι μάλ
λον προελληνικής προελεύσεως, 
καί παράγεται άπό τό «καρδαμύτ- 
τειν» πού σημαίνει «συνεχώς τό 
βλέμμα κινεΐν», κίνηση πού παρα- 
τηρεΐται μετά τό φάγωμα τού καρδά
μου. Ό  κάρδαμος, έβγαινε στή 
περιοχή σέ μεγάλες ποσότητες. 
Ακόμα καί σήμερα υπάρχει τοπο
θεσία Κάρδαμος στό Διρό τής Μ. 
Μάνης.

Στούς Μυκηναϊκούς χρόνους ή

Καρδαμύλη βρίσκεται σ’ ακμή καί 
άποτελεΐ τό επίνειο τής Σπάρτης, 
πού σύμφωνα μέ τόν "Ομηρο τήν 
έδιναν σάν προίκα στόν ηρώα τοΰ 
Τρωικού Πολέμου, Άχιλλέα, άν 
παντρεύονταν μία άπό τις τρεις 
κόρες τοΰ Άγαμέμνονα. «Επτά, δέ 
ου δώσω εύναιόμενα πτολίεθρα 
Καρδαμύλην, Ένύπην τε καί Ίρήν 
πιήεσον, Φηράς τε λαθέας ήδι Άν- 
θειον βαθύλεμον καλήν τι Αίππειαν 
καί Πήδασον Άμπελόεσσειν». 'Ο
μήρου Ίλιάδα I, στιχ. 149—151.

’Επίσης όπως μαθαίνουμε άπό 
τόν Παυσανία (ΛΑΚΩΝΙΚΑ 111, 
267) στό λιμανάκι Σάλιο, τοπονύμιο 
προφανώς άπό συνεκφρορά τοΰ «ές 
Άλυον κύμα» λατρεύονται οί Νη- 
ρηΐδες, όπου είχαν υποδεχθεί τόν 
Νεοπτόλεμο, τό γιό τοΰ Άχιλλέα, 
πού είχε άρπάξει τήν κόρη τοΰΜε- 
νέλαου καί τής Ελένης, Έρμιόνη, 
μνηστή τοΰ Όρέστη. Σήμερα, στά 
παρακείμενα τοΰ γιαλοΰ κτήματα, 
διακρίνονται θεμέλια τοΰ τεμένους 
τοΰ Νηρέως.

Ή  άκμή τής Καρδαμύλης συνε
χίζεται καί κατά τήν άρχαιοελληνι- 
κή περίοδο. Αύτό τουλάχιστο μάς 
πληροφοροΰν τά εύρεθέντα, στήν 
άγροτική τοποθεσία Π ρ ό γ α τ ζ ι

καί κυρίως στό κτήμα Μαυρογιαν- 
νέα, ευρήματα.

Ή  άρχαία Καρδαμύλη βρίσκον
ταν σύμφωνα μέ τόν Παυσανία, 
όκτώ στάδια μακρυά άπό τήν θά
λασσα σέ άπόκρημνο ύψωμα, καί 
συνδέονταν μέ τις άλλες πόλεις μέ 
λαξευτή όδό, τά ίχνη τής όποιας, 
διακρίνονται καί σήμερα. Στήν 
άρχαϊκή περίοδο υπήρχαν ιερά τοΰ 
’Απόλλωνος, τοΰ Καρνείου, τής 
Θέτιδος καί άλλων.

Κάνοντας ένα απολογισμό τών 
μέχρι σήμερα τυχαία εύρεθέντων 
ευρημάτων μπορούμε νά τά συνοψί
σουμε σέ δυό μονολιθικούς κίονες, 
άπό υπόφαιο μάρμαρο, μέ ύψος 
2,50 μ. ό καθένας καί οϊ όποιοι βρί
σκονται στόν ίερό ναό τής Αγίας 
Σοφίας. Επίσης, σέ μιά μαρμάρινη 
πλάκα πού πιθανώς είναι άπό 
τό ’Αρχαίο Γυμνάσιο τής Καρ
δαμύλης, καί στήν όποια άναγρά- 
φονται οί έφοροι, οί νικητές, 
καί οί άγωνισθέντες. Αυτή ή 
στήλη βρίσκεται σήμερα στό 
Προάστειο, στό Ναό τοΰ Αγίου 
Νικολάου. ’Επίσης έχουν βρεθεί 
ίχνη υδραγωγείου, κιονόκρανα δω
ρικής προελεύσεως, βάση άνδριάν- 
τα μέ τήν έπιγραφή «Δαμάρχφ
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ήρωϊ», τεμάχια σαρκοφάγου, τρεις 
δεξαμενές, σκαπτικά έργαλεΐα, άξΐ- 
νες, σταθμά καί ένα πήλινο λιοντά
ρι.

Στο δρόμο, πού όδηγεΐ στό κάτω 
μέρος τής πόλεως, υπάρχει δίδυμος 
λαξευτός τάφος, διαστάσεων 1,20 
Χ0,60 μ. ό καθένας. Σύμφωνα μέ τή 
λαϊκή παράδοση τοϋ χωριού, άνή- 
καν στούς Διόσκουρους, πού λα
τρεύονταν στήν περιφέρεια τής 
δωρικής έπιδράσεως, Κάστορα 
καί Πολυδεύκη, άδελφούς τής 
'Ωραίας Ελένης.

Τήν έποχή τοϋ Φιλίππου τού Β' 
τοΰΜακεδόνα, ή Καρδαμύλη γίνε
ται αύτόνομη καί άπό τό 146 π.Χ. 
άνήκει στό κοινό τών Έλευθερο- 
λακώνων. Είναι ή έποχή τής νέας 
άκμής τής Καρδαμύλης.

Ό  Αύτοκράτορας Αύγουστος, 
όμως, τή δωρίζει στούς Σπαρτιάτες, 
γιατί ή Σπάρτη στερούνταν επίνει
ου, καί γιατί, σ’ άντίθεση μέ τούς 
Μεσσήνιους, κατά τόν άγώνα τού 
Αύγουστου έναντίον τού ’Αντωνίου, 
τάχθηκε μέ τό μέρος του.

Στά τέλη τών Ρωμαϊκών χρόνων, 
άν καί έχει σχετική αύτονομία, 
παρακμάζει απότομα, πιθανώς λό
γω σεισμικών κατολισθήσεων. Ή

παρακμή της φθάνει μέχρι τή Βυ
ζαντινή περίοδο, όπότε γνωρίζει 
νέα αξιόλογη ακμή. Ή  Καρδαμύλη 
εμφανίζεται καί πάλι στό προσκύ- 
νιο τής Ελληνικής 'Ιστορίας, μέ 
τήν συμβολή της στήν ’Επανάστα
ση τού ’21.

Τις δύσκολες εκείνες ήμέρες. πού 
μετριόντουσαν πλέον στά δάχτυλα, 
καί ή έλπίδα μέ τήν πεποίθηση είχαν 
στήσει χορό στις γενναίες καί γε
μάτες πατριωτικό παλμό καρδιές 
τών Μανιατών καί τών υπόλοιπων 
'Ελλήνων, πού γνώριζαν τά μελλού
μενα, κορυφώνεται ή άγωνία μέ τόν 
ερχομό στήν Καρδαμύλη τού Δι
καίου Παπαφλέσσα, μέ τό πολεμικό 
πλοίο τού Καπετάν Μέξη, πού ήταν 
γεμάτο μέ όπλισμό. Τά όπλα τά εί
χαν κάνει δώρο οί Άϊβαλιώτες καί 
οί Σμυρναΐοι.

Τό ύλικό αύτό, τό παρέλαβε καί 
τό έθεσε στήν διάθεση τών πολεμι
στών ό Νικήτας Σταματελόπουλος, 
μετέπειτα «Τουρκοφάγος», πού ή
ταν έκεΐ.

'Οταν δλα ήταν έτοιμα καί αφού 
προηγουμένως έτελέσθη Δοξολογία 
στον ίερό Ναό τού 'Αγίου Σπυρί
δωνος, βυζαντινού ρυθμού, πού σώ

ζεται άκόμα σέ άριστη κατάσταση, 
στήν ’Απάνω Καρδαμύλη, δόθηκε 
ό μεγάλος όρκος: «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ή 
ΘΑΝΑΤΟΣ». Κατόπιν, ξεκίνησαν 
γιά τήν Καλαμάτα, τήν πόλη πού 
έμελε νά έλευθερωθεΐ πρώτη άπ’ 
όλες.

ΤΗταντότε22 Μαρτίου τού 1821, 
μιά ήμερομηνία πού έμεινε σάν 
σφραγίδα στό νοΰ κάθε Μανιάτη καί 
κάθε "Ελληνα. Αύτή λοιπόν τήν 
ήμέρα—άπόγευμα—ξεκίνησε ό Μα
νιάτικος Στρατός μέ αρχηγό τόν 
Παναγιώτη Μούρτζινο, γιά τήν 
Καλαμάτα. ’Επίσης μαζί μ’ αυτόν 
τόν στρατό, ένώθηκαν καί ό Πα- 
παφλέσσας, ό Νικηταράς, ό Άνα- 
γνωσταρας καί ό Κεφάλας. ’Αλλά 
καί ό ιστορικός Δ. Κόκκινος, μάς 
λέει ότι μαζί μέ όλους τούς άλλους 
συμβάδιζε χωρίς όπλο, φέροντας 
μόνο τό ερυθρόν ένδυμα τών Επτα
νησιακών Ταγμάτων, άξιωματικός 
τότε, ό Κολοκοτρώνης, αδελφικός 
φίλος τού Παναγιώτη Μούρτζινου, 
ό μετέπειτα Γέρος τού Μόριά.

Λίγο άργότερα, στις 23 τοϋΜάρ- 
τη, μέρα εύλογημένη γιά τό Γένος, 
ή πόλη τής Καλαμάτας ζοΰσε τήν 
λευτεριά της.
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Ή  Καρδαμύλη. . .  σήμερα

Γιά κάθε επισκέπτη πού θέλει νά 
τήν έπισκεφθεΐ, ύπάρχει ό μεγάλος 
εθνικός δρόμος, πού ξεκινάει από 
τήν Καλαμάτα, διασχίζοντας καί 
περνώντας άπό τά περισσότερα χω
ριά τής Μεσσηνιακής Μάνης καί 
φθάνει μέχρι τήν Σπάρτη.

’Εμείς θά ταξιδέψουμε μέ τό ύπε
ραστικό λεωφορείο τής γραμμής, 
διασχίζοντας μία έκταση πού θά 
μας μείνει αξέχαστη, γιά τήν άγρια 
όμορφιά, περνώντας μέσα άπό δα- 
σάκια μέ πεύκα, καί κάτω άπό Από
τομους γκρίζους καί έπιβλητικούς 
γιγάντιους βράχους.

Είσχωρόντας, έτσι, κάθε χιλιό
μετρο μέσα στήν καρδιά τής άγριας, 
πέτρινης, ξερής καί μεγαλόπρεπης 
Μανιάτικης γής, τής τόσο φιλό
ξενης καί υπερήφανης, νιώθουμε 
τήν καρδιά μας νά συγκλονίζεται. 
Πλησιάζουμε στον απέραντο έλαι- 
ώνα πού καλύπτει στή μεγαλύτερή 
του έκταση τά χώματα τής Μάνης. 
Αύτό τό ευλογημένο δένδρο—ή 
έλιά—είναι ή μοναδική παραγωγή 
αύτοΰ τού τόπου, στό τομέα τής 
γεωργίας.

Περνάμε διαρκώς πάνω άπό μι
κρούς χείμαρρους, πού είναι καί αύ- 
τοί μιά άπό τίς πολλές όμορφιές 
της. Τούς βλέπουμε νά κατηφορί
ζουν άπό κάθε κορυφή καί μοιάζουν 
μέ φύλακες κάποιου άπόρθητου 
κάστρου πού θέλουν νά σοϋ κόψου ν 
τό δρόμο, άπαγορεύοντας κάθε διά
βα σου σ’ αυτό.

Άλλωστε καί ή Μάνη αύτό άκρι- 
βώς είναι: ένα άπέραντο άπόρθητο 
κάστρο, πού δέν τό πάτησε ξένο 
ποδάρι ποτέ!

Καθώς ταξιδεύουμε, ό μανιάτικος 
αγέρας έρχεται στό πρόσωπό μας, 
σάν ένα χάδι καί μάς κρατάει συν
τροφιά. "Ενας αγέρας, πού κτενί
ζεται μέσα στήν μεγάλη κτένα των 
πεύκων,των κυπαρισσιών, τών εύκα- 
λύπτων, τών λιόδεντρων, τού θυμα
ριού καί τής φασκομηλιάς.

Καί νά! Τώρα, οί βράχοι, οί γίγαν
τες τής Μάνης, μέ μεγαλοπρέπεια 
μοναδική στέκουν άκλόνητοι μπρο
στά μας. "Ετσι, όπως είναι σκεπτικοί 
μοιάζουν νά μάς κυττοΰν, μοιάζουν 
νά θέλουν νά μάς καλοσωρίσουν.

Τώρα, κάτω στόν κάμπο καί πλάι 
στήν θάλασσα ή πανέμορφη κόρη 
τού Μεσσηνιακοΰ Κόλπου,προβάλ
λει ήρεμη καί γαλήνια, λούζοντας 
τό κορμί της στήν καταγάλανη θά
λασσα. Τά μαλλιά της, ξέπλεκα, τά 
στολίζουν τά κυκλάμινα, πού φυ
τρώνουν σέ κάθε σχηματιάτών βρά
χων τού Ταΰγετου.

Ό  δρόμος έδώ άρχίζει νά κατη
φορίζει ρυθμικά καί νά μάς φέρνει 
συνεχώς κοντά της, ένώ στά μάτια 
μας ξεδιπλώνονται εικόνες πανέ
μορφες. Σέ μιά έκταση, μιά άπέ- 
ραντη έκταση πού τήν άντικρύ- 
ζουμε άπό ψηλά, βλέπουμε τόν 
μαγευτικό αύτό τόπο, νά άπλώνεται 
μέσα σέ χαράδρες, μέσα σέ πεδιά
δες, νά τόν περιζώνουν πανύψηλα 
βουνά, όπως ό Ταΰγετος, λόφοι, 
πού στήν κορυφή τους τά μικρά χω
ριά μέ τά λευκά σπιτάκια μοιάζουν 
μέ προβατάκια στή βοσκή.

Σ’ αύτή τήν έκταση, πού κυριαρχεί 
τό πράσινο τής έλιάς καί τό γα
λάζιο τής απέραντης θάλασσας, οί 
άκρογιαλιές μοιάζουν σάν δαντέλα 
σέ πανέμορφο φόρεμα καί τό μικρό 
νησάκι σάν μιά έλιά στό άφράτο 
μάγουλό της. Καί αυτή ή όμορφιά 
πού άπλώνεται σάν χείμαρρος ορμη

τικός μέσα στήν ομίχλη τής δρο
σιάς, φθάνοντας έτσι, στό βάθος 
πλέον, τά βουνά, τά ολόγυμνα τής 
Λακωνικής Μάνης. ’Εδώ φίλε έπι- 
σκέπτη τό μυαλό σου θά σταματή
σει νά άναρωτηθεΐ αν ύπάρχουν 
άκόμα τέτοια μέρη στόν τόπο μας. 
Καί βέβαια ύπάρχουν μέρη πού 
διατηρούν τήν φυσική τους όμορ
φιά άμετάβλητη, δίχως νά σέρνουν 
μαζί τους τόν πολιτισμό τού μπετό.

Γιά όσους φτάνουν γιά πρώτη 
φορά στήν Καρδαμύλη υπάρχει μιά 
σειρά έκπλήξεων πού περιμένει νά 
κερδίσει τό θαυμασμό τους. Τό 
μάτι τού ταξιδιώτη κυττάει παντού 
άνυπομονώντας νά τά γνωρίσει όλα 
σέ μιά στιγμή. Καί είναι πολλά αύ- 
τά πού θά μεταφέρουν στόν ξένο οί 
συνοικισμοί τής Καρδαμύλης.

Στήν ’Απάνω Καρδαμύλη θά 
συναντήσουμε, καθώς θά βαδίζουμε 
στό καλτερίμι, έξω άπό τής πόρ
τες τών σπιτιών τήνΜανιάτισα γε- 
ρόντισα, νά γνέθει μαλλί στή ρόκα, 
καί νά τά λέει, μέ ποιον άλλον; Τήν 
γειτόνισα. Όταν θά φθάσουμε στό 
τέρμα τού καλαντεριμιοΰ, θά δούμε 
τήν Παλιά Βρύση, άπό όπου τρο
φοδοτούνταν μέ νερό ή Κάτω Καρ
δαμύλη, μιάς καί παληότερα δέν 
υπήρχε έσωτερική ύδρευση. ’Απέ
ναντι άκριβώς εύρίσκονται τά χα
λάσματα τής Παληάς Καρδαμύλης, 
μέ. τούς πύργους τού Μούρτζινου 
καί τόν 'Ιερό Ναό τού Αγίου Σπυ
ρίδωνα. Κάτω άκριβώς άπό τό Ναό 
καί σέ άπόσταση μόλις 100 μέτρων, 
βρίσκεται ό χείμαρρος Βύρος, πού 
ή άρχή του ξεκινάει άπό τού πρό- 
ποδες τού Ταΰγετου καί καταλήγει 
στή θάλασσα, αφού πρώτα χωρίζει 
τήν Καρδαμύλη στά δυό καί άναγ- 
κάζοντάς την νά τόν ζώσει μ’ ένα 
γραφικό γιοφύρι.

-
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Παντού κυριαρχεί τό πράσινο 
τής ελιάς, τό ξερό φύσημα τοϋ εύκά- 
λυπτου, ό αγέρας, τά βελάσματα 
των ζώων, τό κελάϊδημα των που
λιών, ή μυρωδιά άπ’ τό θυμάρι καί 
ή βουή άπ’ τά μελίσσια, συντρο
φιά δλα αύτά μέ τό όξυγόνο καί 
τό ιώδιο τής θάλασσας καί τόν 
φλοίσβο των κυμάτων στά βότσα
λα, πού σέ ταξιδεύουν σέ τόπους, 
ξένους, άλλαργινούς.

Ζώντας δλα αυτά, νομίζεις πώς 
βρίσκεσαι στόν επίγειο παράδεισο. 
Πόσο θαθελε ή ψυχή σου νά μείνει 
σέ τοϋτο τόν τόπο γιά πάντα, συν
τροφιά μ’ αυτή τήν όνειρεμένη ό- 
μορφιά . . .

Ή  Κάτω Καρδαμύλη είναι ένας 
επίγειος παράδεισος, μ δλα τά 
γνωρίσματα τής τουριστικής κωμό
πολης. Τό χωνευτικό νερό της, 
οί δμορφες ακρογιαλιές μέ τις χρυ
σές αμμουδιές καί τά βοτσαλάκια, 
ό ευγενικός, περιποιητικός καί φι
λόξενος κόσμος έκπλήττουν τούς 
έπισκέπτες της. Τό μικρό λιμανά- 
κι στήν τοποθεσία «"Αϊ—Γιαννά- 
κης» είναι γεμάτο άπό βαρκούλες, 
κυρίως έρασιτεχνών ψαράδων, πού 
μέ μεγάλη προθυμία τίς διαθέτουν 
—αφιλοκερδώς—γιά τή ψυχαγωγία 
καί τό ψάρεμα τών έπισκεπτών. 
"Οσα καί νά γράψει κανείς γιά τήν 
Καρδαμύλη, θά είναι πάρα πολύ 
λίγα. Ή  Καρδαμύλη δέν χωράει 
μέσα σέ άράδες, ούτε καί κλείνεται 
σέ τυπογραφικές σελίδες. Είναι γεν
νημένη γιά νά ζεΐ μέσα στούς αιώ
νες καί στήν άγρια άπεραντοσύνη 
τών Μανιάτικων βουνών . . .

Β Ο Ρ Ε Ι Ν Α  Υ Σ Τ Ε Ρ Ο Γ Ρ Α Φ Α

ΑΥΤΟ-
ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΜΟΣ

ΤοΟ Δημοσιογράφου 
κ. Ν ι κ ο λ ά ο υ  Μέ ρ τ ζ ο υ

Τελικά 'έχομε συνηθίσει πια τόν 
Θάνατο στο πλευρό μας. 'Ο Χάρος, 
που ήταν κάτι τό έκτακτο καί τό 
φοβερό, ό Χάρος που άνοιγε διαμιάς 
τις πύλες τοϋ "Αλλου Κόσμου και 
γέμιζε με τήν παγερή του υποβλητι
κότητα τήν πιο γνήσια λαϊκή ποίηση, 
έχει γίνει κάτι τό συνηθισμένο και 
τό καθημερινό. "Εχασε—καί αυτός— 
τις πελώριες καί ανεξερεύνητες δια
στάσεις του. Μίκρυνε, κόντηνε, γί- 
νηκε ταπεινός. Μπήκε στη δούλεψη 
τής ρουτίνας. "Ετσι πέρασε καί στά 
«ψιλά» τής είδησεογραφίας.

Κάθε μέρα πέντε—δέκα άνθρωποι 
χάνουν τήν ζωήν τους τζάμπα στήν 
ελληνική άσφαλτο. Ποιος νοιάζεται; 
Καί πώς νά νοιασθή, άλλωστε; Ή  
είδησεογραφία μέ τά τροχαία αύτοε- 
παναλαμβάνεται στο πένθιμο στερεό
τυπό της. Τά ονόματα αλλάζουν μο
νάχα. Τίποτε άλλο.

"Ετσι ό όλεθρος μπήκε σέ ένα 
καλούπι καί κατάλαβε δικαιωματικά 
μιάν άπό τις μόνιμες στήλες τών 
εφημερίδων. Πλάι στά θεάματα, στά 
διανυκτερεύοντα φαρμακεία καί στόν 
καιρό. Θάλεγα, μάλιστα, πώς ό και
ρός παρουσιάζει πολύ πιο μεγάλο 
ενδιαφέρον παρά ό τροχαίος δεκα- 
τισμός. Γιατί ό καιρός έχει τουλά

χιστον αλλαγές. Τά τροχαία δέν 
έχουν. Δυό πάνω, δυο κάτω τά θύ
ματα διατηρούν σταθερά στήν θέση 
τους στο κατώφλι τοϋ τάφου.

Πολύ θάλεγε κανείς νά έξαπολύση 
μιάν ίερεμειάδα καί νά άλλάξη μεμιάς 
τό σκηνικό στήν απέραντη, τήν ασφαλ
τοστρωμένη γκιγιοτίνα. ’Αλλά, βέ
βαια, τά λόγια πιά έχουν καταστή 
απρόσφορα, δέν παραδειγματίζουν. 
’Εδώ δέν παραδειγματίζει ό Θάνατος 
τι νά κάνουν τά λόγια;

"Ισως υπάρχει ακόμη κάποια άμυ- 
δροτάτη ελπίδα γιά ξόρκια, άν ξαπο- 
λύονταν μιά συστηματική, άγρια εκ
στρατεία μέ ζωντανές εικόνες καί μέ 
χρήσιμες σύντομες συμβουλές άπό 
τήν μικρήν οθόνη—τόν σύγχρονο 
βασιληά τοϋ σπιτιοΰ μας. ’Αλλά καί 
εκεί δέν κουνιέται φύλλο.

Τό θέμα, λοιπόν, δέν είναι ή μοίρα 
τών συγκεκριμένων ανθρώπων, πού 
οδεύουν τοϋ καλοΰ καιροΰ επί σφα
γήν. Αυτοί πιά θά οδεύουν. "Εχουν 
πάρει τόν μοιραϊον δρόμο τους. Τό 
θέμα είναι ή κατάντια τοϋ Θανάτου 
καί τής Ζωής. Πώς ξέπεσαν έτσι;

Είχε τό μαΰρο μεγαλείο του ό 
Χάρος κάποτε. Καί τήν λεβεντιά του. 
Τώρα τόν ξεγυμνώσαμε καί αύτόν. 
Τόν απομυθοποιήσαμε, σύμφωνα μέ 
τήν μόδα, προσφέροντάς του τίς σάρ
κες μας—τήν ίδια τήν ζωή μας. ’Ανα
ρωτιέται, λοιπόν, κανείς όχι πλέον τι 
μεγαλείο απομένει στήν ' Υπάτη Στι
γμήν. άλλά. τι αξία απομένει στήν 
ζωή, άφοΰ αρκεί τό πιο κουτό περι
στατικό γιά νά τήν άφανίση.

Δέν λειτουργούν πλέον οί μεγάλες 
αντιστοιχίες στόν κόσμον τών αύθυ- 
πάρκτων αξιών. Ό  καθένας ξεπέφτει 
όπου καί όπως μπορεί. Μηχανεύεται 
χίλιους—δυό τρόπους γιά νά τρέξη 
πιο γρήγορα προς τά μπρος, γιά νά 
φτάση μιά ώρα νωρίτερα στο τέρμα 
του, νά κερδίση, νά προσπεράση, νά 
έπιδειχθή. "Οχι μονάχα μέ τά αυτο
κίνητα, εννοείται. Άλλά μέ τήν ίδια 
του τήν ζωή.

Κανείς μας δέν σκέφθηκε πώς όλη 
αυτή ή ταχύτητα, όλη τούτη ή βια
σύνη δέν βιάζει μονάχα μερικά όρια 
ασφαλείας. Βιάζει τήν ίδια μας τήν 
ζωή. Τήν εξευτελίζει. Καί τι άλλ.ο 
απομένει πιά—στόν νεκρό καί στόν 
«ζωντανό»— σάν χάση τήν ίδια του 
τήν ζωή; ’Ακόμη κι ό Θάνατος ξευ- 
τίζει καί γλιστράει απαρατήρητος. . .

Άπό τά «Βορεινά υστερόγραφα» 
τοϋ 'Ελληνικοΰ Βορρά.
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Τού κ.
Δη  μ. Ά π ο σ τ ο λ ί δ η  

' Ε ν ω μ ο τ ά ρ χ ο υ  
Φοιτητοϋ έττι τττυχίω 

Οικονομικών Επιστημών 
Παν)μίου Θεσσαλονίκης.

Η ΤΑΣΗ των ανεπτυγμένων ή 
υπό άνάπτυξη κρατών να σχηματί
ζουν ένώσεις ή οργανισμούς — οικο
νομικής κυρίως μορφής — είναι κατ’ 
έξοχήν φαινόμενον τής μεταπολεμι
κής έποχής. Ή  τάση αυτή υλοποιεί
ται για πρώτη φορά τό 1947 μέ την 
ίδρυση τής Γενικής Συμφωνίας Δα
σμών καί Εμπορίου, στη συνέχεια το 
1948 μέ τήν ίδρυση τοϋ ’Οργανι
σμού Οικονομικής Συνεργασίας, εκ
δηλώνεται καί πάλι τό 1950 (Ευ
ρωπαϊκή "Ενωση Πληρωμών), τό 
1958 (Ευρωπαϊκή Νομισματική 
Συμφωνία)καί τελικά τό 1951 καί 
1957 μέ τήν ίδρυση τής Ε Κ A X 
καί τής Ε Ο Κ, άντίστοιχα.

Τό βασικό πλάνο πάνω στο 
όποιο στηρίζεται ή λειτουργία τής 
Ε Ο Κ είναι α) Ή  άσκηση κοι
νής Πολιτικής έπί τών βασικών 
Τομέων τών Οικονομιών τών κρα

τών—μελών, καί β) άφ’ ενός μέν 
ή κατάργηση τών δασμών τών 
μεταξύ τής Κοινότητος διακινου- 
μένων άγαθών, άφ’ έτέρου δέ ή 
έπιβολή κοινού δασμολογίου στά 
είσαγόμενα είδη άπό όποιαδήποτε 
τρίτη χώρα —μή μέλος. Έξυπα- 
κούεται λοιπόν δτι ή Ελλάδα θά 
τύχη τής ένισχύσεως τών καλουμέ- 
νων «συγκριτικών πλεονεκτημά
των», πράγμα πού σημαίνει έξαγω- 
γικά καί εισαγωγικά πλεονεκτήματα.

Ή  έξαγωγική δραστηριότητα τής 
χώρας μας άφορά κυρίως τά προϊόν
τα τοϋ Πρωτογενούς Τομέως τής 
Οικονομίας μας, καί κυρίως τά 
άγροτικά, καί έν μέρει τού Δευτε
ρογενούς Τομέως (π.χ. κλωστοϋ
φαντουργικά, ύποδήματα κ .λ .π .).
"Οταν λοιπόν ένα κράτος—μέλος 
θελήση νά άγοράση π.χ. ένα άγροτι- 
κό προϊόν πού θά έξάγεται συγχρό
νως καί άπό τήν Ελλάδα (χώρα 
μέλος) καί άπό μιά τρίτη χώρα (μή 
μέλος) φυσικά θά προτιμηθή ή 
Ελλάδα, άφοΰ ή τιμή τού Ε λλη
νικού προϊόντος θά είναι χαμηλότε
ρη, γιατί δέν θά επιβαρύνεται μέ 
κανένα δασμό, πράγμα όμως πού δέν

θά συμβαίνη μέ τή χώρα—μή μέλος. 
Τί προοπτικές υπάρχουν γιά τά 
Ελληνικά Γεωργικά προϊόντα; "Ας 
εξετάσουμε τά κυριώτερα άπ’ αυ
τά;

α) Σιτάρι: Τό επίπεδο τής αύτάρ- 
κειάς μας είναι 85ο ]ο (Τό αντί
στοιχο τής Ε Ο Κ ξεπερνά τό 
90ο ]ο). Αύτό σημαίνει δτι σέ πρώ
τη φάση θά πρέπει νά καταβληθή 
μεγάλη προσπάθεια γιά τήν αύξη
ση τής παραγωγής μας ώστε νά κα
λυφθούν οί εσωτερικές μας ανάγκες 
καί έν συνεχεία νά διατεθή τό πλεό
νασμα προς τήν Ε Ο Κ

β) Ρύζι: Σ ’ αύτό τό είδος είμα
στε αύτάρκεις 100ο ]ο ένώ ή Ε Ο Κ 
καλύπτεται μόνο κατά 90ο ]ο. Ή  
ποσοτική μας δμως υπεροχή δέν 
αίρει τήν ποιοτική μας ύστέρηση. 
Θά πρέπει λοιπόν νά καταβληθή 
προσπάθεια γιά τήν ποιοτική βελ
τίωση τού είδους.

γ ) Καπνός: Είναι τό προϊόν
πού δεσπόζει στήν Ελληνική Οι
κονομία. 'Υπερέχουμε καί ποσο
τικά (επίπεδο αυτονομίας 180ο ]ο) 
καί ποιοτικά άπ’ δλες τις χώρες. 
'Η  παραγωγή τής Ε Ο Κ καλύπτει
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μόνον τό 30ο ]ο των άναγκών της.
δ) Κηπευτικά: 'Η  'Ελληνική πα

ραγωγή υπερκαλύπτει τις άνάγκες 
της κατά 8ο]ο, ενώ ή άντίστοιχη 
των άλλων χωρών τής Ε 0  Κ υπο
λείπεται τής Ελληνικής κατά 15ο]ο. 
Συνεπώς, έξαγωγικά περιθώρια υ
πάρχουν, άρκεΐ μόνο νά προσεχθούν 
οί δυσκολίες μεταφοράς (λόγω τής 
φύσεως τοϋ προϊόντος).

ε) 'Εσπεριδοειδή: Στον τομέα
αύτόν υπάρχει μεγάλη παραγωγή. 
(Καλύπτει τό 13ο]ο τοϋ Γεωργι
κού μας εισοδήματος). Θά πρέπει 
νά προσεχθή ιδιαίτερα ή ποιοτική 
βελτίωση γιατί ό διεθνής άνταγω- 
νισμος είναι μεγάλος. Τά προϊόντα 
μας γίνονται δεκτά στις άγορέςτής 
’Ανατολικής καί Δυτικής Ευρώ
πης (κυρίως τής πρώτης). Έ ξυ- 
πακούεται λοιπόν ότι τώρα ή έξα- 
γωγική δραστηριότητα θά κατευ- 
θυνθή προς τήν Ε Ο Κ .

στ) Λάδι: Είμαστε ή τρίτη χώρα 
στον κατάλογο τών ελαιοπαραγω
γών χωρών. Είμαστε αύτάρκεις 
κατά 110ο ]ο ένώ ή παραγωγή τής 
Ε Ο Κ είναι έλλειμματική κατά 
20ο]ο. Οί υψηλότερες τιμές στηρί- 
ξεως τής Ε Ο Κ θά ένισχύσουν

σημαντικά τούς 'Έλληνες παρα
γωγούς. 'Η  ποσοτική καί ποιοτική 
ύπεροχή έναντι τών λοιπών μελών 
τής Ε Ο Κ μάς καθιστά ιδιαίτερα 
αισιόδοξους. Χαρακτηριστικά άνα- 
φέρεται ότι ή παραγωγή τής 'Ισπα
νίας — ’Ιταλίας — Ελλάδος κα
λύπτει τό 75ο ]ο τής παγκόσμιας 
παραγωγής.

ζ) Σταφίδα: Στο είδος αύτό θά 
άποκομίσουμε άξιόλογα κέρδη. ’Αρ
κεί νά σημειωθή ότι στή μέν Κο
ρινθιακή Σταφίδα παράγουμε τά 
4]5 τής παγκόσμιας παραγωγής 
καί εξάγουμε τό 99,93 τής παρα
γωγής μας, στή δέ σουλτανίνα 
κατέχουμε τό 15ο]ο τής παγκό
σμιας παραγωγής καί έξάγουμε 
τό 90ο ]ο τής παραγωγής μας. Με
γάλο πλεονέκτημα γιά τήν Ε λλά 
δα είναι ότι ή Ε Ο Κ δέν παράγει 
σταφίδα καί συνεπώς παίζει καί 
θά παίζη τον ρόλο τοϋ μόνιμου 
εισαγωγέα.

η) Κρασί: Σ ’ αύτό τό είδος καί 
Ελλάδα καί ή Ε Ο Κ είναι αύ- 
τάρκεις. Ποσοστιαία —όμως— ύπε- 
ρέχουμε κατά 34ο ]ο τής Ε Ο Κ. 
Κατέχουμε τήν 17η θέση στήν κλί
μακα τής παγκόσμιας παραγωγής.

Μέσα στήν Ε Ο Κ θά έχουμε νά 
συναγωνισθοΰμε χώρες όπως ή ’Ι 
ταλία καί ή Γαλλία καί πιθανώς στο 
μέλλον καί τήν 'Ισπανία. Παρά τό 
γεγονός ότι άπό τό 1950 μέχρι τό 
1971 μειώθηκε κατά 22ο]ο ή καλ
λιεργούμενη έκταση γιά τήν πα
ραγωγή σταφυλιού στο ίδιο διά
στημα ή παραγωγή μούστου άνήλ- 
θε κατά 3,1ο ]ο. Μετά τήν πλήρη 
ένταξη στήν Κοινότητα θά ύπο- 
σκελίσουμε χώρες όπως ή ’Αργεν
τινή, ή Ε Σ Σ Δ, ή Πορτογαλία, οί 
Η Π Α, Ρουμανία, Γιουγκοσλα
βία, Χιλή, Ούγγαρία, Βουλγαρία, 
κ.λ.π.

’Έτσι, περίπου, παρουσιάζεται ή 
κατάσταση στά κυριώτερα Γεωργι
κά προϊόντα. Δυσκολίες βέβαια θά 
ύπάρξουν αλλά θά άφοροΰν κυρίως 
τό στάδιο τής προσαρμογής. 'Η  
ένταξη όμως δέν γίνεται μόνο γιά 
τό διάστημα τής προσαρμογής, γ ί
νεται γιά τό άπώτερο μέλλον. Καί 
σ’ αύτό έχουμε κάθε δικαίωμα νά 
προσδοκούμε τήν οικονομική, πνευ
ματική, πολιτική, καί πολιτιστική 
πρόοδο τής χώρας μας, τήν διεθνή 
της προβολή καί τήν κοινωνική 
εύημερία τών κατοίκων της.
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ΔΙΗΓΗΜΑ

Γύρω του όλα ήταν 
αβέβαια. ’Αβέβαια 
όπως τό βήμα του. 
Μόνο τό τέλος έρ- 
χόταν σταθερό μέ- 
οα οέ μια σύριγ
γα, πνιγμένο σ’ένα 
ωχρό θανατερό 
ύγρό» τήν ήρωϊνη.

Η ΠΟΛΗ στριφογύριζε γύρω του. 
Θολή κι αύτή όπως τά μάτια του, άναιμι- 
κή δπως τά ρυτιδιασμένα του μάγουλα. 
Άποκαμωμένη άπό τόν Θόρυβο τής μέρας 
κοιμόταν βαθειά μέσα στ' άλύτρωτο 
άγχος της. Ή  βροχή, ποΰπεφτε μονότονα 
κι έκνευριστικά αύτή τήν αύγουστιάτικη 
νύχτα μαστίγωνε τ’ άδεια του όνειρα. Ό  
δρόμος παρατημένος στή νυχτιάτικη 
έρημιά ξεκούραζε τό τυραγνισμένο του 
πετσί. Οί μαστιγωσιές τής μέρας, τ’ 
άσφυχτικό άγκάλιασμα τού ήλιου καί τό 
χαράκωμα πού άφηναν πίσω τους τά 
λάστιχα τών αύτοκινήτων, τόν είχαν γε- 
ράσει πρόωρα. Δέν θ’ άργοΟσε, άλλωστε, 
νά χαράξει καί πάνω του ν’ άρχίσουν 
πάλι νά στριγγλίζουν δαιμονικά έκεϊνα 
τά σιδερένια τέρατα, χαράζοντας τήν 
πορεία τους τό ένα πάνω στ’ άχνάρια τ’ 
άλλουνοϋ.

Περπατούσε ώρα τώρα. Μάλλον τρέ- 
κλιζε. ’Αβέβαια βήματα, πού τσαλαβου- 
τούσαν στις λακκούβες τού πλακόστρω
του πεζοδρόμιου. Τά τεράστια κτίρια άπό 
τσιμέντο καί σίδερο ύψώνονταν γύρω του 
πανύψηλα άνεμοφράγματα, ρίχνοντας τόν 
σκούρο όγκο τους βαρειά έπάνω του. 
Αυτή ή αύγουστιάτικη νύχτα, έμοιαζε 
νύχτα Όκτώβρη. Όμως τ’ άγέρι πού 
ξέφευγε χιλιοσχισμένο άπό τά σοκκά- 
κια, δέν είχε τή δύναμη νά δροσίσει έστω 
λίγο, τά χλωμά του μάγουλα. Τά μάτια 
του έκαιγαν. Κόκκινα άνάμεσα στις 
άλλεπάλληλες ρυτίδες πι?ύ κάθε μιά έκρυ
βε καί μιά σελίδα τής ζωής του, πλανιώ- 
νταν άδεια, άνέκφραστα, άπό τις κατασκό- 
τεινες βιτρίνες στις λιγοστές πολύχρω
μες φωτεινές έπιγραφές. Δέν είχαν τή 
δύναμη νά ξεχωρίσουν τήν άρχή καί τό 
τέλος τους, όλα έσμιγαν μέσα τους, 
θαμπή πλατειά γραμμή, πού όλο πήγαινε 
νά ξεφύγει κι όλο γυρνοΰσε πίσω μ' 
έναν άκανόνιστο, τυραννικό ρυθμό. Ό  
κόσμος, γύρω του, ένώνοταν, έχανε τό 
περίγραμμά του, γινόταν ένα ρευστό 
μίγμα άπό δέντρα, κτίρια, παράθυρα, 
βιτρίνες, φωτεινές έπιγραφές. . .  Τό πε
ζοδρόμιο έχανε κι αύτό τό σχήμα του, 
ένώνοταν κι αύτό μέ τό δρόμο, μέ τις 
βιτρίνες, μέ τά δέντρα- κι όλα αύτά 
— αύτό τό παχύρευστο μίγμα— χαμή
λωναν, κατηφόριζαν στά πόδια του, σκορ
πώντας στό λογικό του τήν άγωνία τής 
κατηφοριδς πού δέν τελειώνει, παρά 
μόνο συνεχίζεται άπό ένα γκρεμό χωρίς 
πυθμένα, σταθερό σχήμα.
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Παραπάτησε. Προσπάθησε νά στυ
λώσει τά πόδια του, άπλωσε στό πλάϊ τό 
χέρι του, άκούμπησε στό τζάμι μιάς 
βιτρίνας, άνοιξε διάπλατα τά μάτια του, 
προσπάθησε νά μετρήσει τόν κατήφορο. 
Όμως τά μάτια του έμειναν πάλι άδεια, 
ό κατήφορος πάλι άμέτρητος, πάλι άβέ- 
βαιος. Κι όμως θυμόταν, θυμόταν καλά. 
Κάθε μεσημέρι αυτός ό κατήφορος χα
νόταν. Ό  δρόμος ήταν ευθύς, δέν χα
μήλωνε, δέν στριφογύριζε. 'Ολα γύρω 
του βάδιζαν σέ μιά άτέλειωτη εύθεΐα. Καί 
οί βιτρίνες είχαν πίσω άπό τά τζάμια τους 
όμορφα ρούχα, τρόφιμα, βιβλία... Σάν 
βράδυαζε, όμως, σάν πέρναγαν τά με
σάνυχτα καί ή πόλη έπεφτε σέ λήθαργο, 
όλα μπροστά του χαμήλωναν, κατηφό
ριζαν μπερδεύονταν....

Μόνο τά περίπτερα στένευαν τό διάβα 
του, τού έφραζαν τό δρόμο, προβλημά
τιζαν άκόμα πιό πολύ τό πέρασμά του. 
Κοντόστεκε, σημάδευε τό στενό μονο
πάτι, έφερνε δειλά — δειλή τό ενα του 
πόδι μπροστά, άπλωνε τά χέρια δεξιά —- 
άριστερά, ψάχνοντας γιά στήριγμα καί 
σιγά — σιγά κατόρθωνε νά περνάει άνά- 
μεσα άπ’ αύτά τά παράξενα διόδια πού 
κάθε βράδυ φύτρωναν μέσα στή ζάλη του.

Κουράστηκε. Ένιωθε άσήκωτα τά 
πόδια του. Τούτο τό μαρτύριο, τούτος ό 
θολωμένος κόσμος τού άφαιροΰσε τήν 
αίσθηση τού χώρου. Έπρεπε νά βαδίσει 
άκόμα πολύ. Δέν ήξερε πόσο άκριβώς, 
πάντως πολύ... ’Ακούμπησε μέ τήν 
πλάτη του στή γωνιά μιάς πολυκατοικίας. 
Ήταν ή τρίτη στάση ποΰκανε. Συνήθως 
μετρούσε μέχρι πέντε. Μετά, έχανε τόν 
λογαριασμό. Συχνά τά πρωινά — πρωί 
γι’ αύτόν ήταν τ’ άπομεσήμερο — προ
σπαθούσε νά θυμηθεί πού καί πού τήν 
προηγούμενη βραδυά είχε σταματήσει. 
Δέν θυμόταν όμως, όσο κι άν κούραζε 
τό ζαλισμένο μυαλό του.

Τό χέρι του γλίστρησε στή τσέπη καί 
άρχισε νά ψηλαφίζει τή φόδρα. Τά κοκ- 
καλιάρικα δάκτυλα σταμάτησαν στόν 
μικρό όγκο, στό μικρό φακελλάκι. Τόσο 
δά μικρούλι ήταν. Ένα χαμόγελο χα
ράχτηκε στά χείλη του, κρύο κι αύτό, 
άδειο. Είχε κρατήσει καί γιά τό σπίτι 
μιά δόση. Αύτή ή χλωμή σκόνη θά ζων
τάνευε πάλι τόν κόσμο του. 'Ομως άρ- 
γοΰσε νά φτάσει. Θά περνούσε πρώτα 
άπό τό μεγάλο πάρκο, πού κάθε σάν έπε
φτε τό σκοτάδι γέμιζε σκιές κολλημένες 
δυό — δυό, σφιχτά, άλλες στά παγκάκια 
άλλες ξαπλωμένες στό γρασίδι, πίσω 
άπό τούς θάμνους, άλλες όρθιες μέσα 
στις σκιές τών δέντρων. Αύτό τό πάρκο 
ήταν τό μεγάλο του παράπονο. Δυό χρό
νια τώρα δέν μπόρεσε νά τό χαρεϊ. Δέν 
μπόρεσε νάναι καί αύτός μιά άπό τις δυό 
σκιές. Ήταν πάντα ή τρίτη, ή άβέβαιη 
σκιά, πού περνούσε άνάμεσά τους σάν 
φάντασμα, σάν πλάσμα άπόκοσμο... 
Ποτέ δέν μπόρεσε νά τό χαρεϊ. Κάθε 
πρωί γέμιζε φωνές καί διάφανα γέλια πού 
σκόρπιζε τ’ άνέμελο παιχνίδι τών παι
διών τής γειτονιάς του. Όμως λίγες φο
ρές άκουσε αΰτές τις διάφανες φωνές 
τής ζωής. Κι όταν τις άκουγε, νεύριαζε, 
έτρεμε τό σαγόνι του, λές καί ήταν ένα 
τραίνο ή ζωή, πούχασε γιά πάντα. Τις 
περισσότερες φορές δέν άκουγε τίποτα. 
Ταξίδευε, μόνος στ’ άταξίδευτα όνειρά 
του, βυθισμένος στή ζάλη, γερμένος 
στήν άκρη τού κρεββατιοΰ μέ τά χέρια 
δεξιά—άριστερά, νεκρά σχεδόν, σάν τις 
φτεροΰγες σκοτωμένου άετοΰ, μ’ άνοι- 
χτές τίς παλάμες, νά κοιτάζουν ψηλά 
στ’ άραχνιασμένο ταβάνι. Πάντα ξυπνού

σε τ’ άπομεσήμερο. Κατέβαινε μέχρι τήν 
άκρη τού πάρκου, κοίταζε στ’ άπέναντι 
ζαχαροπλαστείο καί ύστερα χωρίς ν’ 
άλλάξει πεζοδρόμιο έφευγε γρήγορα — 
γρήγορα πρός τό βάθος τού δρόμου.

Παληότερα, περνούσε τό δρόμο, ζύ
γωνε στ’ άπέναντι ζαχαροπλαστείο. Κά
που πίσω άπό τό ταμείο τόν περίμενε 
τό μόνιμο τραπεζάκι. Τρύπωνε τό βλέμμα 
στις φυλλωσιές τών δέντρων πού άπλώ- 
νονταν μπροστά του, πίσω άπό τά λερά 
τζάμια τού ζαχαροπλαστείου καί άφηνε 
τ’ άφτιά του στό έλεος τής μηχανής τού 
ταμείου. Τό γρύλλισμά της έμπαινε βα- 
θειά μέσα τους, τόν κυρίευε, τόν έξασθε- 
νοΰσε. Συχνά τά πόδια του τινάζονταν 
μέ τό δικό της ρυθμό σέ κάθε της βρυ
χηθμό. Κάπου—κάπου έπαιρνε τά μάτια 
του άπό τίς φυλλωσιές καί τά βύθιζε στό 
σιρόπι τού μπακλαβά ποϋστεκε μπροστά 
του. Τίς πρώτες μέρες έπαιρνε έναν, λίγο 
άργότερα έγινε διπλός, τελευταία ζητούσε 
καί τρίτο. Μετά σταμάτησε νά πηγαίνει· 
ξαφνικά, άπότομα. Ό χι γιατί τόν πεί
ραζαν τά γύρω βλέμματα ποϋπιανε συχνά 
νά τόν κοιτάζουν, άλλά γιατί δέν ήθελε 
μπακλαβά. Τώρα τό στόμα του δέν στέ
γνωνε, όπως τότε πού έκεϊνος ό καπνός 
έμπαινε βαθειά στά σωθικά του. ’Εκείνος 
ό καπνός ήταν μιά ιστορία πού είχε πε
ράσει. Μαζί του είχε περάσει καί ό 
μπακλαβάς, τό ζαχαροπλαστείο, τά βλέμ
ματα πού καρφώνονταν πάνω του, οί 
φυλλωσιές τών δέντρων, τό γρύλλισμά 
τής μηχανής τού ταμείου. Τώρα, τό πάρ
κο, τό διέσχιζε μόνο στήν έπιστροφή, 
βάζοντας συχνά τό χέρι του στή τσέπη 
καί ψαχουλεύοντας στή φόδρα τό μικρό 
φακελλάκι μέ τήν χλωμή σκόνη.

Η ΒΡΟΧΗ σταμάτησε άπότομα. Ό  
δρόμος άχνιζε άνακουφισμένος άπό τή 
φλόγα πού όλημερίς τοϋκαιγε τό κορμί. 
Τό πάρκο είχε προβάλει μπροστά του, 
θεόρατος κατάμαυρος όγκος μέσα στό 
φόντο τού άραιοΰ σκοταδιού. Μέτρησε τό 
δρόμο πού τόν χώριζε, ζύγισε τήν άπό- 
σταση. Τό πρόβλημα ήταν τό πεζοδρό
μιο. 'Απλωσε τό πόδι του μέχρι τήν άκρη 
κι ένιωσε τή μύτη τού παπουτσιού του 
νά σαλεύει στό κενό. Λίγο άκόμα καί θ’ 
άκουμποΰσε στό δρόμο. Προσπάθησε 
πάλι καί πάλι. Λίγο άκόμα καί θά βρί
σκονταν στό δρόμο. ’Από μακρυά φάνη
καν δυό φώτα πού έπεφταν μ’ όρμή στ’ 
άδεια του μάτια. Τραβήχτηκε πίσω. 
’Ακούμπησε πάλι τήν πλάτη σ’ ένα 
δέντρο, χαμήλωσε τό χέρι του, έπιασε 
τό παντελόνι στό μέρος τής τσέπης κι 
έμεινε νά κοιτάει, μ’ όλάνοιχτα τά βλέ
φαρα, τά δυό φώτα πού όλο καί ζύγωναν, 
γιά νά περάσουν γρήγορα καί άδιάφορα 
άπό μπροστά του. Τώρα τό σκοτάδι ήταν 
όπως πρώτα, ήρεμο, χωρίς έκεΐνες τίς 
ένοχλητικές λάμψεις πού ξέσχιζαν τά 
πέπλα του. "Απλωσε πάλι τό πόδι .Ό  έρη
μος δρόμος ένιωσε τ’ άβέβαια βήματά του 
νά τρεκλίζουν καί νά διαγράφουν μιά 
άλλοπρόσαλλη πορεία...

Τά χαλικόστρωτα δρομάκια ήταν άπό 
τίς άθώες άγάπες του. ’Αγαπούσε τόν 
ήχο πού άφηνε τό βήμα του στά μικρά 
χαλίκια. ’Εκείνο τό Ιδιόρρυθμο τρίξιμο 
ήταν ή δική του νυχτιάτικη μουσική. Ή  
χαμηλόφωνη μουσική τής νύχτας του. 
Μονότονη, μά άγαπημένη. Τού έδινε τήν 
αίσθηση ότι βάδιζε στά σίγουρα. Κάθε 
πού άκουγε τό τρίξιμο, ήξερε πώς είχε 
κάνει ένα άκόμα βήμα. Περνούσε δίπλα 
άπό τ’ άδεια παγκάκια, άνάμεσα άπό τίς

πικροδάφνες καί τά δέντρα, χωρίς νάχει 
τή δύναμη ν’ άπλώσει τά χέρια νά τ’ 
άγγίξει. Μόνο σάνξέφευγεάπότόν δρόμο, 
μόνο στό παραπάτημά του, άπλωνε τά 
χέρια του άπό ένστικτο, νά πιαστεί άπό 
κάπου, νά κρατηθεί όρθός. Κι άνοιγε 
τότε τ’ άφτιά του νά ρουφήξει όλο τό 
τρίξιμο τών χαλικιών καί νά χαράξει τό 
κρύο χαμόγελο στά μαδημένα του χείλη. 
'Ομως δέν άκουγε πάντα αύτό τό τρίξιμο. 
Συχνά έγερνε βαρύς στή γή, κουνούσε 
πάνω -— κάτω τό κεφάλι, μισόβγαζε έναν 
άναστεναγμό καί πάσχιζε νά σηκωθεί 
ξανά. Τελικά, πάντα τά κατάφερνε κι 
έφτανε μέχρι τήν είσοδο τής πολυκα
τοικίας πού θά τόν έκρυβε άπό τό ξημέ
ρωμα πού ζύγωνε. Έκεΐ, όλα δυσκόλευαν. 
Τό κλειδί δέν έλεγε νά βρεθεί κι όταν 
βρισκόταν δέν έλεγε νά μπει στήν 
κλειδαρότρυπα. Ώσπου κάποιος θά βρι
σκόταν νά τού άνοίξει. Κάποιος άπ’ 
αύτούς πού φεύγουν νύχτα, πριν άκόμα 
χαράξει, γιά τό πικρό μεροκάματο. Συ
νήθως τού άνοιγε, άπό μέσα, ό μπάρμπα 
Στέφανος, ποϋπιανε δουλειά στόν Ηλεκ
τρικό. Κατέβαινε κάθε πρωί στις πέντε. 
Μόνο σάν είχε «ρεπό» δέν έλεγε νά φανεί. 
Κι όλο προσπαθούσε ν’ άνοίξει μόνος 
του ό Παντελής, κι όλο δέν τά κατάφερνε. 
Μέχρι πού περνούσε κάποιος περαστι
κός διαβάτης, ξενύχτης ή άγουροξυπνη- 
μένος.

Πέρασε τό πάρκο ό Παντελής, διάβηκε 
τό δρόμο, σίμωσε στήν πόρτα. Αύτά 
τά κλειδιά πάλι τρυπωμένα ήταν. Προσπά
θησε νά θυμηθεί. Έτριψε μέ τό χέρι του 
τό μέτωπο, έψαξε ξανά στή τσέπη. Τά 
δάκτυλα ένιωσαν τό ψυχρό μέταλλο. 
Τά χούφτωσε νευρικά, χωρίς νά τραβήξει 
έξω τό χέρι του. Τό μαρτύριο τής κλει
δαρότρυπας θάρχιζε πάλι. Κοίταξε γύρω 
του μ’ άπόγνωση. Κάποιος θάκανε τήν 
έμφάνισή του άπό τό βάθος τού δρόμου.. 
'Επειτα ήταν καί ό μπάρμπα Στέφανος. 
Συνέχισε νά παιδεύεται. Οϋτε ένας δια
βάτης νά φανεί άπό μακρυά... Οϋτε ό 
μπάρμπα Στέφανος.

Κοίταξε πάλι στό βάθος τού δρόμου. 
Κάτι μαύριζε μέσα στό άχνομέλανο 
χρώμα τής νύχτας πού ξεψυχούσε. Τινά
χτηκε. Δυό σκιές πλησίαζαν. Ένιωθε 
τό βήμα τους άργό μά σταθερό. Δυό 
σκιές... Ποτέ δέν είχε, δυό χρόνια τώ
ρα, συναντήσει σ’ αύτό τό π’εζοδρόμιο 
τήν ώρα ποΰφευγε ή νύχτα, δυό σκιές. 
Πάντοτε μιά... Πάντοτε βιαστική. Τί 
νάταν αύτές οί δυό σκιές...

«Ή ’Ασφάλεια θάναι... », σκέφτηκε 
κι ένα ρίγος διαπέρασε τή σπονδυλική 
στήλη. Στεριώθηκε στά πόδια του, έβαλε 
μηχανικά τό χέρι του στήν άριστερή 
τσέπη, χούφτωσε τό φακελλάκι. Τά μάτια 
του έκαναν άπεγνωσμένες προσπάθειες 
νά κρατηθούν άνοιχτά, διάπλατα, γιά 
νά χωρούν όλάκερες τίς δυό σκιές πού 
ζύγωναν. Τό δεξί χέρι πίεσε τό κλειδί. 
Τίποτα όμως. Ή  πόρτα έμενε κλειστή, 
άκίνητη, σάν τήν πόρτα τού Παράδεισου 
στούς άμαρτωλούς. Καί οί σκιές όλο καί 
ζύγωναν... Καί ό μπάρμπα—Στέφανος 
ούτε πού νά φανεί. Ό  Παντελής έσφιξε 
στή χούφτα του τό φακελλάκι, πίεσε τό 
κλειδί μέ τ’ άλλο χέρι... Τίποτα... Τά 
βήματα πλησίαζαν. Οί σκιές μεγάλωναν. 
Θέριευαν μέσα στή ζάλη του. Γύρω του 
έβλεπε ν’ άπλώνονται πολλά χέρια, άν
τρες μέ σκούρα κουστούμια πού ζύγωναν, 
πού έστεκαν δίπλα του... Ένιωθε τά 
πόδια του νά κόβονται, νά λυγίζει τόκορ- 
μί του. Τά χέρια όλο καίάπλώνονταν γύρω 
του καί αύτός όλο καί τούς ξέφευγε. ’Ανά-
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μέσα άπό τά τεντωμένα δάκτυλα έβλεπε 
δυό τεράστια πρόσωπα νά τοΟ ούρλιά- 
ζουν, άκουγε τις κραυγές τους, άκουγε 
θόρυβους δαιμονικούς πού έσχιζαν τή 
νύχτα δπως τό ούρλιαχτό τής σειρήνας. 
Χτά μάτια του καρφώνονταν δυό άλλα 
ζευγάρια μάτια, μέ δυό ζευγάρια κόρες 
τό καθένα, μέσα σέ κοκκινοκίτρινες 
κόγχες. Καί ήταν αύτά τά βλέμματα τόσο 
βασανιστικά...

«Θεέ μου», ψιθύρισε. Ή  λέξη βγήκε 
τρεμάμενη άπό τά χείλη του, άπόκοσμη. 
Σάν έκεϊνα τά πράγματα ποϋχουν καιρό 
νά δούν τό φως τής μέρας. Καί τούτη 
τή λέξη, ό Παντελής, είχε χρόνια νά τή 
θυμηθεί. Ένιωσε τή γή νά γυρίζει, τά 
χέρια του νά παραλύουν, τό σώμα του 
νά χαμηλώνει. Σωριάστηκε στά σκαλιά. 
Τό χέρι του έμενε πάντα βαθειά κρυμμένο 
στό βάθος τής τσέπης, κρατώντας σφιχτά 
στή χούφτα του τό μικρό φακελλάκι. 
Σήκωσε τά μάτια του στις σκιές πού ζύ
γωναν δλο καίπιό πολύ. "Ενα—δυό δευτε
ρόλεπτα καί δλα γύρω του σκοτείνιασαν.

«Πάθατε τίποτα, κύριε;» Ή  φωνή πού 
άκούστηκε πάνω του ήταν γλυκειά, δέν 
έμοιαζε μέ τις κραυγές πού βασάνιζαν 
τ’ άφτιά του. "Ηταν κάτι πιό πολύ άπό 
ψίθυρος, ζωγραφισμένη μ’ ένα τρεμάμενο 
χρώμα άγωνίας. Προσπάθησε ν’ άνοίξει 
τά μάτια του. Τό χέρι του έξακολουθοΰσε 
νά τό κρατάει βυθισμένο στή τσέπη του, 
σφίγγοντας δλο καί πιό πολύ τό μικρό 
φακελλάκι. Αυτές οί σκιές πού έβλεπε 
τώρα, δέν έμοιαζαν μ’ έκεΐνες πού τόν 
τύλιγαν. "Ανοιξε άκόμα πιό πολύ τά 
μάτια του. Δυό γυναικεία πρόσωπα άργο- 
σάλευαν τώρα μέσα τους, τυλιγμένα στήν 
όμίχλη τής ζάλης, ξεθωριασμένα πορ- 
τραϊτα στό ύγρό πρωινό τού Αύγουστου. 
Δέν είχε τή δύναμη νά τά ξεχωρίσει. 
Έσφιξε δσο μπορούσε πιό πολύ στή, 
χούφτα του τό φακελλάκι, έκλεισε μιά 
δυό φορές τά βλέφαρα καί πάλι τ’ άνοιξε, 
κάνοντας μιά προσπάθεια νά ξεδιαλύνει 
τις μορφές πού έστεκαν μπροστά του.

ΜΑΖΕΨΕ δλη τή δύναμή του στά 
μάτια του. Τό λιγοστό φώς πού έριχνε 
ό στύλος τού ήλεκτρικοϋ φώτιζε τό μισό 
του πρόσωπο, ένα πρόσωπο χλωμό, μα
ραμένο πριν άκόμα άνθίσει, πρόσωπο 
δλο ρυτίδες, χαραγμένες άπό τό πέρασμα 
τής ζωής του άνάμεσα άπό τις κρυφές 
ώρες τής νύχτας καί άπό τά ρημαγμένα 
όνειρα, άνάμεσα στούς καπνούς καί τήν 
μόνιμη άναζήτηση τής δικής του πρό
σκαιρης λύτρωσης. Ήταν καί κείνη ή 
νιότη του, πού φεύγοντας άφησε δλα τ’ 
άχνάρια τής χαμένης του άνοιξης. ’Εκεί
νη ή φυγή πού ούτε άναμνήσεις πρόλαβε 
ν’ άφήσει. Σήκωσε τό δεξί του χέρι καί 
μέ τήν άντίστροφη σκούπισε τόν ιδρώτα 
πού φύτρωνε στό μέτωπο. Άπό τά μαλλιά 
του, πού ξέφευγαν τούφες—τούφες γύρω 
άπό τό λαιμό καί τό μέτωπο—ξεθωρια
σμένα κι αύτά δπως καί τό βλέμμα του— 
έσταζαν άκόμα οί σταλαγματιές τής βρο
χής, πού κύλαγαν άπό τήν άκρη τής μύ
της στά χείλη, άφήνοντας μιά άλμυρό- 
γλυκεια γεύση. Τά χείλη του σκασμένα, 
μασημένα, είχαν χάσει τό κουράγιο τους 
κι έμεναν πάντα μισάνοιχτα, έτοιμα νά 
ρουφήξουν καί τό τελευταίο ίχνος τής 
ζωής.

Τά δυό γυναικεία πρόσωπα έμεναν 
άκόμα σκυμμένα πάνω του. Τώρα τά 
έβλεπε καλά. Δυό λεπτά γυναικεία πρό
σωπα... μ’ έντονα ζωγραφισμένο τόν 
οίκτο στά μάτια τους, προσπαθούσαν

νά ψηλαφίσουν κάθε του ρυτίδα καί κάθε 
του βαθούλωμα. Προσπάθησαν νά τόν 
σηκώσουν. Τό άδειο κορμί ταρακουνή- 
θηκε μιά—δυό φορές, άνασηκώθηκε λίγο, 
έγυρε μπροστά, πάτησε στά πόδια του, 
έκανε ένα βήμα μπροστά, άλλο πίσω, 
άκούμπησε στό τοίχο τής πολυκατοικίας, 
άπλώνοντας τό χέρι μέ τά κλειδιά σέ μιά 
άπελπισμένη κίνηση ικεσίας. Τώρα πιά 
ίσως ήσύχαζε. Τώρα ίσως τά κλειδιά 
έλευθερωμένα άπό τό τρεμάμενο χέρι του, 
νάβρισκαν τό δρόμο τους. Πίσω άπό τήν 
τεράστια πόρτα αύτής τής εισόδου άνοι- 
γόταν ό δικός του κόσμος. Ήθελε νά 
κρυφτεί, νά μπεϊ βαθειά στά σπλάχνα 
τής πολυκατοικίας, νά μείνει μόνος μέ 
τήν άνυπαρξία του.

Οί δυό γυναίκες άνοιξαν τή μεγάλη 
πόρτα μέ τά τεράστια κρύσταλλα, πέρα
σαν τά χέρια τους στις μασχάλες του 
καί τόν άνασήκωσαν. Δέν χρειάστηκε νά 
κουραστούν. Ήταν τόσο έλαφρός. Τό 
διάφανο δέρμα του άφηνε νά φαίνεται 
ένα σύμπλεγμα άπό νεύρα καί κόκκαλα. 
Ρώτησαν πού μένει. Γύρισε τά μάτια του 
άπό τοίχο σέ τοίχο, σάν σέ γνώριμη 
άναγνώριση. Μ’ ένα νεύμα έδειξε τήν 
πόρτα στό βάθος τού διαδρόμου, στό 
ισόγειο. Οί δυό γυναίκες κοιτάχτηκαν 
στά μάτια, έκαναν μερικά βήματα καί 
στάθηκαν κοιτάζοντας τήν πινακίδα μέ 
τ’ όνομά του στό κουδούνι: «Παντελής...». 
Τό κλειδί πέρασε εύκολα στήν κλειδαρό
τρυπα. Μιά άποπνιχτική μυρουδιά ύπο- 
δέχτηκε τις τρεις σκιές. Τοΰδωσαν τά 
κλειδιά κι άπομακρύνθηκαν, χωρίς μιά 
λέξη νά χαράξουν τά χείλη τους, χωρίς, 
ούτε γιά μιά στιγμή, νά γυρίσουν πίσω 
τό βλέμμα τους. Τί θά μπορούσαν άλλω
στε νά πουν; Τί θά μπορούσαν άλλωστε 
νά δούν;

Ό  Παντελής, άπλωσε, άπό συνήθεια, 
τό χέρι του, άναψε τό φώς. "Ολα ζωντά
νεψαν στά μάτια του πού τρομαγμένα 
άπό τήν άναπάντεχη έπίθεση άνοιγόκλει- 
σαν δυό — τρεις φορές μέχρι νά συνηθί
σουν. Σκούπισε μέ τήν παλάμη τόν 
ίδρώτα άπό τό μέτωπο. Κοίταξε μέ σιγου
ριά τόν γνώριμο κόσμο πού άπλωνόταν 
γύρω του. Ένιωθε ήσυχος, ξαλαφρω- 
μένος. Ή  άγωνία του γιά μιά άκόμα βρα- 
δυά είχε περάσει. Τό αύριο θ’ άργοΰσε. 
Ούτε πού τό σκεφτόταν. Ξανάβαλε τό 
χέρι του στή τσέπη, χούφτωσε πάλι τό 
φακελλάκι μέ τή σκόνη—αύτή ή σκόνη 
ήταν δλη του ή ζωή—σύρθηκε μέχρι τό 
κρεββάτι. Οί λεκκέδες στά σεντόνια καί 
μιά κιτρινόμαυρη στάμπα στό μαξιλάρι, 
έδειχναν πώς μήνες, ίσως καί χρόνια, 
είχαν νά νιώσουν άνθρώπινο χέρι έπάνω 
τους. Έτσι ξεχασμένα στό περιθώριο τής 
ζωής — ζωής πού δύσκολα άνάσαινε — 
δέχτηκαν καί τούτη τή βραδυά, δπως 
χτές, προχτές, κάθε μέρα, τ’ άνθρώπινο 
ράκος.

Ένιωσε τό στομάχι του ν’ άνακατεύεται. 
Ένα κενό μεγάλωνε μέσα του. Τά μάτια 
του έτσουζαν. Ξάπλωσε μέ τά ρούχα. 
Τό κεφάλι του, σήμερα, τδνιωθε βαρύτερο 
άπό χτές. Ήταν καί κείνες οί γυναίκες, 
οί δυό γυναίκες, πού δέν έλεγαν νά στα
ματήσουν νά στριφογυρνοΰν στό νοΰ του. 
Άνασηκώθηκε λίγο καί κοίταξε γύρω 
του. Δέν ύπήρχε κανείς. Ήταν μόνος, 
δπως πάντα. Μόνος, πνιγμένος στή ζάλη 
του, τριγυρισμένος άπό τόν άδειο του 
κόσμο, άπό τά σκορπισμένα άποτσίγαρα, 
ρουφηγμένα μέχρι έκεϊ πού καίνε τά 
χείλη, τις σύριγγες μέ τις λεπτές βελό
νες, έτοιμες νά μπηχτούν στήν άνθρώ- 
πινη σάρκα, νά τρυπήσουν τις φλέβες,

νά ποτίσουν τό αίμα μέ τή νάρκη τους, 
νά σκορπίσουν στ’ άραχνιασμένο δω
μάτιο τις παραισθήσεις, κόβοντας μεγάλα 
άσυμπλήρωτα κομμάτια άπ’ τή ζωή του. 
"Ολος ό κόσμος, γύρω του, δλη ή φυλακή 
του, άπλωνόταν δπως κάθε βραδυά γε
μάτος σιωπή καί άπόγνωση. Άκόμα καί 
δίπλα στήν πόρτα, ή γωνιά πού κρατούσε 
τυλιγμένα στις άράχνες της τά λίγα βι
βλία, στιβαγμένα μ’ έπιμέλεια μέσα στή 
σκόνη έμενε σιωπηλή, ξεχασμένη στήν 
μοναξιά της άπό τή θύμηση καί άπό τό 
χρόνο. Θάταν δυό χρόνια τώρα πού είχαν 
νά νιώσουν έπάνω τους άνθρώπινο χέρι. 
Παρατημένα στή λησμοσύνη θύμιζαν 
παροπλισμένα καράβια σέ νεκρά ναυ
πηγεία, βάρκες θαλασσοτσακισμένες σέ 
νεκρές, άπόμακρες άκρογιαλιές. Μονα
δικά θυμητάρια μιας νιότης καί μιας 
Σχολής Πανεπιστημιακής. Καί μόνιμη 
δικαιολογία στά βιαστικά γράμματα ποΰ- 
φευγαν γιά τό χωριό, σάν τέλειωναν τά 
λεφτά...

ΑΠΑΤΗΛΟ τό καμάρι τού πατέρα. 
Έπιανε στά ροζιάρικα χέρια του τό μο
λύβι καί φούσκωνε μέ υπερηφάνεια. 
«Κύριον Παντελήν Μ. Φοιτητή», έγραφε 
κάθε τόσο στήν έπιταγή. Είχε μάθει νά 
γράφει σωστά τή λέξη «φοιτητής», ό 
γέρος στό χωριό. Σωστά καί υπερήφανα. 
Πατούσε μέ δύναμη τήν άκρη τού μολυ
βιού, έτσι ώστε νά σχηματίζονται άνά- 
γλυφα τά γράμματα στό πίσω μέρος τής 
έπιταγής. «Δέν σβήνουν μέ τίποτα», 
μονολογούσε, «είναι γιά τά βιβλία του». 
Μετρούσε ένα—ένα τά χιλιάρικα, δυό— 
τρεις φορές καί πάλι άπό τήν άρχή. Τά 
μετρούσε καί ό ταχυδρόμος. «Έ να..δύο.. 
τρία..τέσσερα., πέντε., έξη., έπτά..». 
Κόμπιαζε πάντα στό «έπτά» ό γέρος. 
Ήταν καιρός πού είχε σταματήσει νάναι 
ό τελευταίος άριθμός στό μέτρημα. 
Έπαιρνε μιά άνάσα ,σάλιωνε τά δάκτυλα 
καί συνέχιζε, «όκτώ, έννιά, δέκα». «Καί 
αύτό γιά σένα. Νά πιεις ένα καφέ», συμ
πλήρωνε καί άφηνε στό μικρό σιδερένιο 
τραπέζι τού καφενείου ένα δεκάρικο. 
Γρήγορα δμως δλα τά ξεχνούσε καί χάϊ- 
δευε μέ τά μάτια του τήν κιτρινωπή καρ- 
τελίτσα ποΰγραφε: «Κύριον Παντελήν 
Μ... Φοιτητή». Μόνο πού τούτο τό 
καλοκαίρι γέμιζαν τά μάτια του θλίψη, 
σάν σκεφτόταν πώς ό Παντελής γιά 
δεύτερο χρόνο δέν θάρχοταν στό χωριό. 
Θάμενε, λέει, στήν Αθήνα, νά παρακο
λουθήσει τά Εγγλέζικα... Κι δλο περί- 
μενε...

Ό  κόσμος χανόταν στά μάτια τού 
Παντελή. Κάτι πού άνέβαινε μέχρι τό 
λαιμό, δλο καί τόν έπνιγε. Οί δυό γυ
ναικείες μορφές δέν έλεγαν νά φύγουν 
άπό τή ζάλη του. Στέκονταν δίπλα του, 
μισοπλαγιασμένες στό πλάι του. Άπλω
ναν τώρα καί αύτές τά χέρια τους έπάνω 
του, σάν νάθελαν νά σχίσουν τή σάρκα 
του, ν’ άπελευθερώσουν τό άρρωστο 
αίμα του. Τό φώς τής λάμπας τόν τύφλωνε 
άλύπητα. Άφησε τό κεφάλι του νά γύρει 
στό πλάι, μά πάλι ένιωθε αύτόν τόν κόμπο 
πού άνέβαινε μέχρι τό λαιμό νά τόν 
πνίγει. Ένιωθε καί τό βάρος στό κεφάλι 
του δλο καί νά μεγαλώνει, δλο καί νά 
πιέζει τό μέτωπο, νά θέλει νά συντρίψει 
τό κρανίο.

"Ολα σκοτείνιαζαν, χανόταν κάθε τι 
πού έδινε τήν αίσθηση τού χώρου, δπως 
είχε χαθεί άπό ώρα καί ή αίσθηση τού 
χρόνου. Θάφτανε ή ώρα γιά τή φριχτή 
άναζήτηση. Ή  ώρα γιά τήν κραυγή τής
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προσμονής. Μά όχι, αύτός ό έρχομός 
δέν έμοιαζε μέ κανένα άλλο. Τούτο τό 
ξημέρωμα τής μέρας, τούτη ή νύχτα τής 
ζωής του, πλησίαζε ντυμένη παράξενα 
μέ άγνωστα χρώματα. Σήμερα πνιγόταν 
πολύ. Ή  ανάσα άκουγόταν βαρειά, σάν 
τήν ψυχή πού προσπαθεί νά ξεφύγει άπό 
τό σώμα καί πού δέν βολεύεται νά ζεΐ 
μέσα στϊς σάρκες καί τά κόκκαλα τ’ 
άνθρώπινου κορμιού.

Έσφιγγε τά δάκτυλα στό στρώμα, ένιω
θε πώς χανόταν σ’ ένα άτέλειωτο κενό, 
πώς γκρεμιζόταν σ’ ένα άπύθμενο χάος. 
Άκόυγε τις κραυγές του, άκουγε τόν 
άντίλαλο τής φωνής του, σάν μακρινή 
ήχώ πού Ικέτευε. Μετά, τίποτα. Όλα 
αδέιασαν άπότομα γύρω του. Έμεινε πάλι 
μόνος μέ τις δυό γυναίκες πού άπλωναν 
πάλι τά χέρια τους. Ό χι, δέν έπρεπε νά 
τόν άκουμπήσουν. Ό χ ι δέν έπρεπε. Είχε 
χρόνια τό κορμί του νά νιώσει αυτό τό 
άγγιγμα πού τώρα μάντευε πώς ζύγωνε. 
Δυό χρόνια ολόκληρα. Κάπου—κάπου 
θυμόταν έκεΐνο τό ζεστό χέρι, έκείνη 
τήν αραχνοΰφαντη μορφή τής Γιάννας. 
Μά ήταν δυό χρόνια άπό τότε. Ήταν 
δυό χρόνια... Μόνο σάν ένιωθε στό 
αίμα του έκεΐνο τό ώχρό ύγρό νά τρέχει, 
άπλωνε τά χέρια του και άγκάλιαζε έκεΐνο 
τό κορμί, τέντωνε τά χείλη του καί δρο- 
σιζόταν άπό τά χείλη της. Μετά, σάν 
τέλειωνε τό φτερούγισμα στις φλέβες 
του, σάν έγερναν άδεια τά μάτια του, ή 
Γιάννα χανόταν... Όπως χάθηκε έκεί- 
νο τό ξημέρωμα, δυό χρόνια πριν, γιά 
πάντα...

Οί κραυγές ξανάρχισαν, άκουγε πάλι 
τήν ήχώ, ένιωθε πάλι τά μάτια του νά 
τσούζουν. Γύριζε σ’ έναν άνεμοστρόβιλο 
ομίχλης, γκρεμιζόταν σ’ ένα πηγάδι 
χωρίς βυθό, ένα πηγάδι ατέλειωτο. Έβλε
πε τά τοιχώματα νάρχονται έπάνω του 
όλο σίδερα... τεράστια καρφιά. "Απλω
νε τά χέρια του νά πιαστεί, μά μέσα του 
μπήγονταν βαθειά τά σίδερα, πού γρή
γορα άποτραβιώνταν γιά νά γυρίσουν 
καί νά μπηχτούν ξανά στις ματωμένες 
του σάρκες, πυρακτωμένα, άδίστακτα. Οί 
κραυγές του χτυπούσαν στά τοιχώματα, 
ξεσχίζονταν στις πέτρες τού πηγαδιού, 
γύριζαν πίσω Αδύναμες, φριχτά κουρε
λιασμένες, ματωμένες κι αύτές άπό τίς 
σάρκες του.

Έπρεπε κάτι νά γίνει. Μέσα στό χάος 
έπρεπε νά βρεθεί ξανά τό σχοινί, νά δέ
σει πάλι τή ζωή του, νά κυλιστεί ξανά στή 
πρόσκαιρη λύτρωση. Νά βρεθεί ή ζωή, 
νά βρεθεί ή άνάσα του...

Τέντωσε πάλι τά δάκτυλα, σάν νάθελε 
νά διώξει τό σκοτάδι. Ψαχούλεψε νευρικά 
στή τσέπη του... Ό χι, δέν άγγιζαν τή 
χούφτα του καρφιά... Βύθισε τά δά
κτυλα άκόμα πιό πολύ. Λίγο άκόμα... 
Κάπου άνάμεσα στίς ραφές τής τσέπης...

Χούφτωσε μέ λαχτάρα τό φακελλάκι. 
Ένιωσε τή σκόνη άνάγλυφη κάτω άπό 
to χαρτί. Θά τέλειωναν όλα... όλα, μέσα 
σέ λίγη ώρα, σέ λίγα λεπτά... Θά γι
νόταν πάλι δυνατός, θ ’άγκάλιαζε πάλι τό 
θεό του, τό δικό του θεό. Θά χαμογελούσε 
καί πάλι... Κι αύτές οί γυναίκες θά γί
νονταν δικές του. Τά χέρια πού όρμοΰσαν 
νά καρφωθούν στά μάτια του, θά τόν 
Αγκάλιαζαν ήδονικά. Θάνιωθε τή χαρά 
τού έρωτα... όπως τήν ένιωθε κάθε 
βράδυ μετά άπό τό γκρέμισμα, μετά άπό 
τό τρύπημα τής φλέβας. Μόνο έτσι θά 
γινόταν καί πάλι ικανός, θάρχόταν 
καί ή Γιάννα, ή Γιάννα πού δέν είχε

φύγει ποτέ, ή Γιάννα πού ζωντάνευε κάθε 
πού ή ώχρή σκόνη γίνονταν ύγρό, κάθε 
πού ή φλέβα ένώνοταν μέ κείνες τίς 
ψιλές, τίς αδιόρατες βελόνες.

Άκούμπησε τά χέρια του στό πλάι, 
στεριώθηκε όσο μπορούσε, έγυρε μπρο
στά καί άνασηκώθηκε. Τό κενό μεγά
λωνε όλο καί πιό πολύ. Τό χάος άρχισε ν’ 
άνοίγεται πάλι μπροστά του καί αύτός 
έτοιμος νά ξαναγκρεμιστεΐ, ν’ άκούσει 
ξανά τίς κραυγές του. Ό χ ι... όλα θά 
τέλειωναν τώρα... Ό λα θά γίνονταν 
όπως πρώτα. Κι αύτός θά σταματούσε νά 
γκρεμίζεται στό άπειρο.

Τό φακελλάκι περίμενε ήρεμο μέσα 
στή χούφτα του, σιωπηλό. Σηκώθηκε. 
Άκούμπησε τό χέρι του στόν τοίχο καί 
σύρθηκε μέχρι τό άποχωρητήριο. Προ
σπάθησε νά δει στόν καθρέφτη τό πρό
σωπό του. Ή  όμίχλη σκέπαζε, άκόμα, τά 
μάτια του καί τό κρύσταλλο χανόταν 
πίσω της. Άπλωσε τό χέρι του καί άνοιξε 
μηχανικά τό ζεστό νερό. Δέν άκουγε 
τό θόρυβο τής βρύσης. Μόνο τό δάκτυλό 
του πού βρεχόταν τού έδινε τήν αίσθηση 
τού νερού. Περίμενε λίγο. Τό κουταλάκι 
δέν θ’ άρκοΰσε τούτη τή φορά, τό μικρό 
ποτηράκι ήταν τό καλύτερο πού θά μπο
ρούσε ν’ άγκαλιάσει τήν ώχρή σκόνη.

"Ενα δάκτυλο χλιαρό νερό άρκοΰσε. 
Τά δάκτυλά του έτρεμαν, ούτε κι αύτός 
ήξερε πόση ώρα έκαναν ν’ άνοίξουν τό 
φακελλάκι. Έπρεπε νά σταθεροποιηθεί, 
νά μή τού φύγει έτσι μέσα άπό τά χέρια 
του ή ζωή του. Ή  βελόνα ήταν έτοιμη 
άπό νωρίς τ’ Απόγευμα, πριν φύγει γιά 
τά στέκια του. Ένα λεπτό καί θά βυθι
ζόταν στό ύγρό.. .

Προσπάθησε νά περπατήσει. Δέν τά 
κατάφερε. Σύρθηκε μέχρι τή λεκάνη τής 
τουαλέτας. Ίσως άν καθόταν ένα λεπτό, 
νά συνέρχοταν. Άδικα όμως. Τό κε
νό μεγάλωνε, πελώριο στόμα είχε γίνει, 
έτοιμο νά τόν καταπιεί. Δέν θά περίμενε 
νά πάει μέχρι τό κρεββάτι. Έδώ θά συ
ναντούσε τό θεό του, ένα θεό πού τούτη 
τή φορά θάταν άκόμα πιό δικός του, 
μιά καί τρεις δόσεις ,τρεις χαρές, τίς 
είχε κάνει μία... Ήταν καιρός πού οί 
δυό δέν άρκοΰσαν...

Ό  Παντελής τέντωσε τ’ Αριστερό του 
χέρι. Έκλεισε τά μάτια. Ένιωσε τήν 
άκή τής βελόνας στή φλέβα του. Ό  θεός 
του είχε ζυγώσει τόσο πολύ... Μιά 
άνάσα χώριζε ύγρό καί αίμα. Πίεσε τό 
έμβολο... Τό ύγρό άρχισε νά τρέχει 
χλιαρό στό παγωμένο του αίμα. Ό λα 
είχαν τελειώσει...

Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ έμεινε έκεϊ,μέ τή βελό
να καρφωμένη στή φλέβα νά κρέμεται 
άδεια, θυμίζοντας ένα καί μόνο λεπτό 
πού πέρασε κι έφυγε, όπως ό άνεμος. 
Οί ώρες πού πέρασαν δέν μπόρεσαν νά 
τόν ξυπνήσουν. Άπόμεινε έκεί, μέ μι
σάνοιχτο τό στόμα, Ανοιγμένα διάπλατα 
τά βλέφαρα πού άφηναν ξέσκεπο τό θολό 
του βλέμμα, χωρίς ν’ Ακούει τόν ταχυ
δρόμο, πού χτύπαγε ώρα τώρα τό κου
δούνι... Τό μολύβι τού ταχυδρόμου 
συμπλήρωσε τό ειδοποιητήριο: «Κύριον 
Παντελή Μ..., Φοιτητή. Νά διέλθετε 
άπό τά Γραφεία μας, ώρες..., διά τήν 
είσπραξιν έπιταγής σας»... Δέν ήξερε 
κι αύτός, όπως καί ό γέρος στό χωριό, 
πώς τούτη ή έπιταγή θάμενε χωρίς πα
ραλήπτη ...

Διευθυντής :
Ταγμ/οχης Ν. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ

Διευθυντής Συντάξεω ς— 
Α ρχισυντάκ τη ς :

Μοίραρχοζ Εύάγγελ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

Βοηθός ’Αρχισυντάκτου : 
Άνθ^στής Βασίλειος ΤΖΑΒΑΡΑΣ  
Σύνταξη-Ρηράϊτερ-Διορθώσεις :
Άνθνπ. Παν. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 
Ένωμ. Ά γ γ .  ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ  

» I. ΔΗΜΟΣ— ΤΣΟΛΗΣ
Δακτυλογράφηση Κ ειμένω ν :
Ένωμ]ρχης Δημήτριος ΡΗΓΑΣ  

Μ ακέττες :
Άνθνπ. Γεώρ. ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ  

Βιβλιοθήκη —’Α ρχείο :
Πολιτ. ' Υτταλ. Σπυρ. ΤΖΕΤΖΙΑΣ
Οίκονομική Διαχείριση— 

Συνδρομητές :
Άνθνπ. Ίωάνν. ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ  

» Ναπολ. ΡΑΠΤΗΣ
Διεκπεραίωση :
Ύπεν: Κων. ΖΩΤΟΣ —

» Εύαγ. ΜΠΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ

Στοιχειοθεσία Κ ειμένω ν :
Τυπογραφείο Χωροφυλακής
’Αναπαραγωγή Φ ω τογραφιώ ν  
—Μ οντάζ — ’Εκτύπωση :
Γραφ. Τέχνες: Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ  
— Δ. ΧΑΤΖΗ ΣΤΥΑΗ Σ Ο.Ε. 
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Β ιβλιοδεσ ία :
Γραφεμπορική Ο.Ε. Ταύρον 17 
Τηλέφ. 34.64.526.

Τά δημοσιευόμενα κείμενα άπη- 
χονν τις γνώμες και τις άπόψεις τοϋ 
συγγραφέα ή συντάκτη και δέν 
εκφράζουν τίς επίσημες θέσεις τοϋ 
Σώματος. Κείμενα πού δημοσιεύ
ονται ή δχι δέν έπιστρέφονται. Τά 
κείμενα που άποστέλλονται γιά 
δημοσίευση πρέπει νά είναι δακτυ
λογραφημένα κατά προτίμηση και 
νά συνοδεύονται άπό σχετικό φω
τογραφικό ύλικό.
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Α Κ Ι Ν Η Τ Ο Ι
Λ Η Σ Τ Ε Ι Α ! ! !
ΟΙ ΔΥΟ νεαροί βγήκαν άπό τό αυτοκί

νητο κρατώντας στά χέρια τους έπανα- 
Εηπτικές καραμπίνες. Στό κεφάλι φορού
σαν κόκκινες κουκούλες, πού άφηναν ξέ- 
σκεπα μόνο τά μάτια τους. Δυό ζευγάρια 
μάτια πού κύτταζαν στό έδαφος, άνέκ- 
φραστα, σκοτεινά. Μέσα στ’ αύτοκίνητο, 
έμεινε μέ άναμένη τή μηχανή, ό όδηγός 
του, ένας τρίτος νεαρός, πού άπόφευγε 
νά κυττάξει έξω. Ή  κίνηση στό δρόμο 
ήταν μεγάλη —

ΟΙ νεαροί κουκουλοφόροι άρχισαν ν’ 
άνεβαίνουν γρήγορα τά σκαλοπάτια πού 
όδηγοΰσαν στόν πρώτο όροφο τού κτι
ρίου, όπου στεγάζονταν τό Δημόσιο 
Ταμείο 'Αγίων ’Αναργύρων καί ή Οικο
νομική ’Εφορία. Κατευθύνθηκαν στήν 
πόρτα τού Δημόσιου Ταμείου καί σέ δέ
κατα τού δευτερόλεπτου στέκονταν στήν 
άρχή τής αίθουσας μέ προτεταμένες τις 
καραμπίνες. Ό  ένας έκλεισε μέ τό πόδι 
του τήν πόρτα καί γύρισε μέ τό έλεύθερο 
χέρι τό κλειδί. Οί καραμπίνες σημάδευαν 
τούς έκπληκτους ύπάλληλους τού Τα
μείου __

—-’Ακίνητοι.... Ληστεία!!!
Ή  φωνή τους, σχεδόν ταυτόχρονη, 

άντήχησε παράξενα στ’ άφτιά τών ύπαλ- 
λήλων πού όρθιοι πίσω άπό τά «γκισσέ» 
ξαναζούσαν τις έφιαλτικές στιγμές πού 
έζησαν πριν λίγες μέρες. ’Εκείνες οί 
στιγμές ξαναζωντάνευαν μ’ όλες τους τις 
λεπτομέρειες τό άπόγευμα τής 6ης Αύ
γουστου, πού οί δράστες όδηγήθηκαν 
άπό τούς άντρες τής Ύποδιευθύνσεως 
’Ασφαλείας Προαστίων Πρωτευούσης, 
γιά τήν άναπαράσταση, στό Δημόσιο 
Ταμείο πού είχαν άποπειραθεϊ νά ληστέ
ψουν.

Ό  Εισαγγελέας έσπασε πρώτος τήν 
σιωπή πού άκολούθησε τις πρώτες λέξεις 
τών κουκουλοφόρων νεαρών.

Μετά τί έγινε ;
—Προχώρησα μπροστά καί κατευθύν- 

θηκα στό Ταμείο. Ζήτησα τά χρήματα. 
Οί ύπάλληλοι είπαν ότι ό ταμίας έλλειπε. 
Πραγματικά τό χρηματοκιβώτιο ήταν 
άδειο. Λίγο πρίν, ό ταμίας είχε μαζέψει 
τις εισπράξεις καί είχε φύγει γιά νά τις 
καταθέσει.

—Στή συνέχεια; ρώτησε ό Διευθυντής 
τής Υ.Α.Π.Π.

—̂Φύγαμε τρέχοντος. Φτάσαμε στό 
αυτοκίνητο, πηδήσαμε μέσα καί είπαμε 
τόν Δέδε νά φύγει. Αύτός ρωτούσε τί 
έγιναν τά λεφτά. Τού είπαμε ότι δέν ύπήρ- 
χαν λεφτά καί ότι έπρεπε νά ξεκινήσει 
γρήγορα γιά νά μή μάς πιάσουν. Πάτησε 
γκάζι καί φύγαμε. Λίγο πιό κάτω βγάλαμε 
τις κουκούλες...
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27 Ιουλίου, 12.55' τό μεσημέρι. Μια ένοπλη άπόπειρα ληστείας 
στό Δημόσιο Ταμείο τών Αγίων ’Αναργύρων τής Αττικής άνα- 
στατώνει τό Πανελλήνιο. «Γίναμε Σικάγο;» γράφουν τό άλλο πρωί 
οϊ εφημερίδες. Στις 3 Αύγουστου ή Χωροφυλακή μετά άπό εξαν
τλητικές προσπάθειες παραδίνει στήν κοινωνική κρίση τούς επί
δοξους ληστές. Είναι δλοι τους νέα παιδιά. Ένα ερωτηματικό 
γεννιέται: Ποιος φταίει γι’ αυτούς; Οί ίδιοι ή άλλοι; Τί πρέπει νά 
γίνει; Υπάρχουν στή χώρα μας περιθώρια γιά κάτι καλό στό 
τομέα τής νεότητας;

Ίσως τώρα έφτασε ό καιρός νά προβληματιστούν δλοι, πρίν 
έρθουν οϊ καιροί πού δλοι μας θά ομολογούμε «δτι τώρα είναι 
πιά άργά...»

Ό  Εισαγγελέας καί οί ’Αξιωματικοί 
τής Χωροφυλακής έκαναν έρωτήσεις. ΟΙ 
δυό νεαροί μέ τις καραμπίνες στά χέρια, 
τις κουκούλες καί τά γάντια, άπαντοΰσαν 
ψύχραιμα, χωρίς νά χάνουν τά λόγια τους. 
Μόνο πού ή φωνή τους δέν θύμιζε τίποτα 
στούς ύπάλληλους τού Ταμείου άπό 
έκείνη τή φωνή πού τό μεσημέρι τής 27ης 
’Ιουλίου, πρόσταζε : «’Ακίνητοι. Ψηλά
τά χέρια. Ληστεία!!! Μήν κινηθείτε__
Δώστε μας τά λεφτά!».

—Γιά ποιό λόγο θελήσατε νά κάνετε 
ληστεία; ρώτησε μέ τή σειρά του ό 
Υποδιευθυντής τής Υ.Α.Π.Π. καί προϊ
στάμενος τής Υπηρεσίας Διώξεως Κοι
νού ’Εγκλήματος.

—"Ηθελε ό Δέδες νά πληρώσει τά δι
καστικά έξοδα τού άδελφοΰ του, πού εί
ναι στή φυλακή, τά δικά του γιατί θά δι
καζόταν καί ό ίδιος σέ λίγο καιρό γιά τις 
κλοπές τών αύτοκινήτων, έγώ τά δικά μου 
καί ό Μάρκου τήν μοτοσυκλέττα πού άγό- 
ρασε. Μετά θ’ άγοράζαμε κι έμείς μοτο- 
συκλέττες... άπάντησε ό Κ. Χριστοδου- 
λόπουλος.

—"Οταν ξεκινήσατε γιά τή ληστεία, 
δέν ξέρατε πόσα χρήματα θά βρίσκατε. 
Μπορεί 500.000 δραχμές, μπορεί ένα 
έκατομμύριο, μπορεί πέντε, μπορεί καί 
δέκα. Αύτά πού θά περίσσευαν τί θά τά 
κάνατε; ρώτησε ό Εισαγγελέας.

Καμμιά άπάντηση. Οί νεαροί κουκου- 
λοφόροι είχαν χαμηλώσει τά μάτια καί 
έστεκαν άμίλητοι. Ό  Εισαγγελέας ξανα- 
ρώτησε.

—Δέν ξέρουμε. Δέν είχαμε σκεφτεΐ τί
ποτα... άπάντησε ό Δημήτρης Μάρκου.

«ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ τά δικαστικά 
έξοδα» παληών «άνομημάτων», «ν’ άγο- 
ράσουμε μοτοσυκλέττες», καί γιά τά ύπό- 
λοιπα — τό περίσσευμα δηλαδή — «δέν 
ξέρουμε».

Ίσως είναι οί μόνες λέξεις, άπ’ όλη 
τήν υπόθεση πού πρέπει νά κερδίσουν τό 
ένδιαφέρον όλων. Τής Πολιτείας καί τής 
Κοινωνίας. Τής ’Εκκλησίας καί τού Σχο
λείου. "Οσων άσκοΰν κοινωνικό λειτούρ
γημα καί όσων κόπτονται γιά τήν άντι- 
κοινωνικότητα καί τις μορφές της.

Ό  Γιάννης Δέδες, 18 χρονών, ό Δημή
τρης Μάρκου, 20 χρονών καί ό συνομή
λικός του Κώστας Χριστοδουλόπουλος, 
είχαν προηγούμενα μέ τήν κοινωνία. Φορ
τωμένη ή έφηβεία τους μ’ ένα άντικοι- 
νωνικό παρελθόν, θεμελίωνε τήν κατο
πινή ζωή πάνω σέ καταδίκες γιά κλοπές 
καί σέ μιά τάση γιά εύκολη ζωή. Πώς ξε
κίνησαν; ’Από μικροκλοπές. Ό  Δέδες 
ιδιαίτερα, άπό έναν θαυμασμό πρός τόν 
Αδελφό του. Κακοποιός καί κείνος μ’

άκόμα πιό πλούσια δράση. Λίγους μή
νες πρίν, ό νεαρός Δέδες, είχε όδηγηθεί 
άπό τούς άντρες τού Τμήματος Διώξεως 
’Αδικημάτων κατά τής Ζωής καί τής Περι
ουσίας, τής Υ.Α.Π.Π., στή Δικαιοσύνη 
γιά κλοπές αύτοκινήτων. Περισσότερα 
άπό 30 αύτοκίνητα είχαν πέσει θύμα του. 
Καί όλα ταχυκίνητα. «’Αδυναμία μου οί 
ALFA —ROMEO 2.000», δήλωσε στούς 
άντρες τής Χωροφυλακής. «Γιατί;» τόν 
ρώτησαν. «Γιατί έχουν γκάζι... τρέχουν 
γρήγορα δηλαδή».

Αυτή ήταν ή φιλοδοξία του. "Ολα τά 
όνειρά του έκεΐ κλείνονταν. Τό ίδιο καί 
τά όνειρα τών άλλων. Μόνο πού έκεΐνοι 
ήταν θαυμαστές τών δίτροχων. Μιά μο
τοσυκλέττα τό ιδανικό τής ζωής τους! 
Καί συλλογιέται κανείς: «Είναι όνειρα 
αύτά; Είναι σκοπός ζωής; ’Αξίζει νά 
στραφεί κανείς στό έγκλημα νιά νά τ’ 
άποκτήσει; Νά τ’ άποκτήσει εύκολα καί 
σέ βάρος τών άλλων. ’Αλλά καί ότιδή- 
ποτε όνειρο, όποιαδήποτε φιλοδοξία άξί- 
ζει νά πραγματοποιηθεί σέ βάρος άλλων;»

Σίγουρα όχι. ’Απόλυτα όχι. Τότε γιατί 
όλα αύτά; Γιατί υπάρχει ή άνεύθυνη σκέ
ψη. Σκέψη διαβρωμένη άπό τό κακό, 
άντρωμένη μέ δόλο, σάπια, άφρονη... 
Σκέψη χωρίς ηθικά άντικρύσματα πού μό
νο οίκτο προκαλεϊ. Οίκτο γιά τήν κατάν
τια τού νέου άνθρωπου, πού σέ μιά έπο- 
χή μέ περισσότερες δυνατότητες εύπο
ρης καί άνετης ζωής, άπό κάθε άλλη έπο- 
χή, στρέφεται στό κέρδος μέ μέσο τό 
έγκλημα. Πολλοί ύποστηρίζουν ότι δέν 
σκέφτονται τά έπακόλουθα. Μά σημα
σία δέν έχει τό τί θ* άκολουθήσει τήν πρά
ξη, άλλά ή ίδια ή πράξη. Κι αύτό άπο- 
δεικνύει ότι σάν άπάντηση γιά τό: «τί γί
νεται μετά; Τί γίνεται άν έρθει σάν φυσι
κό έπακόλουθο ή φυλακή»; έρχεται τό 
«θά ξαναβγοΰμε...».

Μ’ αύτές τις σκέψεις ξεκινούν. Καί όρ- 
γανώνουν καλά τή «δουλειά». Μ’ έπι- 
μέλεια καί προσοχή. Προσέχουν ν’ άπο- 
φύγουν τά λάθη, νά κάνουν τό τέλειο έγ
κλημα. Τά πρότυπα ύπάρχουν. Στά βι
βλία μέ τις άστυνομικές περιπέτειες, στις 
έφημερίδες μέ τ’ άποκαλυπτικά ρεπορτάζ, 
στόν κινηματογράφο καί στήν τηλεό
ραση, στήν ίδια τή ζωή, στις φυλακές καί 
στ’ άναμορφωτήρια όπου οί νεώτεροι 
συναντούν τούς βετεράνους τού είδους... 
«Αύτά θά φοράμε, έτσι θά χτυπήσουμε, 
έτσι θά φύγουμε». Τό σχέδιο έτοιμάζεται 
στήν έντέλεια. "Ολη ή προσοχή είναι στά 
ίχνη. Καί αΰτοί οί συλλογισμοί δέν είναι 
έπιπόλαιοι. "Ετσι τούλάχιστον έδειξε 
ή άπόπειρα τής ληστείας τού Δημόσιου 
Ταμείου τών Αγίων ’Αναργύρων.
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ΣΤΙΣ 27 ’Ιουλίου, στις 12.55' τό μεση
μέρι, τό αύτοκίνητο μέ τούς τρεις νεα
ρούς σταμάτησε μπροστά στήν είσοδο 
τού Ταμείου. Οί δυό άνέβηκαν τρέχοντας 
τά σκαλιά, φορώντας κουκούλες στό κε
φάλι, γάντια στά χέρια καί κρατώντας 
καραμπίνες, γεμάτες καί όπλισμένες. Ό  
τρίτος έμεινε στ’ αύτοκίνητο. «Μ’ άνα- 
μένη τή μηχανή καί κλειδωμένες τις πόρ
τες...», θά πουν άργότερα στήν άναπα- 
ράσταση. «Γιατί;» θά ρωτήσει ό Εισαγ
γελέας. «Φοβόμασταν μήπως καταλά
βουν ότι κάναμε ληστεία καί έτρεχαν οί 
πολίτες νά πιάσουν τόν όδηγό κι έτσι θά 
πιανόμασταν όλοι». Τέλειο τό σχέδιο 
στό πρώτο του τουλάχιστον μέρος.

Στις 12.55' λοιπόν, τό μεσημέρι. Στίς 
1 άκριβώς ήξεραν πώς ό Ταμίας έφευγε 
μαζί μέ τά χρήματα γιά τήν Τράπεζα. 
Στίς 12.55' δέν υπήρχαν πολίτες, οί συναλ
λαγές είχαν τελειώσει, τά χρήματα είχαν 
συγκεντρωθεί στήν τσάντα. Αύτό θάταν 
κέρδος χρόνου. ’Ανέβηκαν γρήγορα. 
Μπαίνοντας κλείδωσαν τήν πόρτα, άσφα- 
λίζοντας τά νώτα τους. 'Ο ένας πρόσεχε 
τις κινήσεις τών άλλων μέ τό δάκτυλο 
στήν σκανδάλη. Ό  άλλος μέ προτετα
μένο τό όπλο προχώρησε στό Ταμείο καί 
πρότεινε τή δική του τσάντα. "Ομως χρή
ματα δέν ύπήρχαν, ήταν άτυχοι. Συμ- 
πτωματικά, έκεϊνο τό μεσημέρι ό Ταμίας 
πήρε άδεια καί έφυγε δέκα λεπτά πιό 
γρήγορα, στίς 12.50' άκριβώς. ’Απείλη
σαν άκόμα μιά φορά καί γρήγορα βρέ
θηκαν στό δρόμο. Μόλις τούς είδε ό 
συνέταιρός τους, τούς άνοιξε τις πόρτες. 
Πήδησαν στ’ αύτοκίνητο καί κείνο μ’ 
ένα τίναγμα άρχισε μιά τρελλή κούρσα. 
Τά πρώτα περιπολικά πού έφτασαν βρή
καν τούς ύπαλλήλους τού Ταμείου τρο
μοκρατημένους. Οί ληστές είχαν γίνει 
άφαντοι...

Ή  πρώτη άτυχία είχε καί συνέχεια. 
Τό κόκκινο — κλεμμένο—ALFA—RO
MEO 2.000 τρέχοντας στούς δρόμους τών 
άθηναϊκών προαστίων, μπλοκαρίστηκε 
άπό άλλο αύτοκίνητο. Ψύχραιμος ό όδη- 
γός του δέν διστάζει νά κτυπήσει τό ταξί 
πού τού έκλεινε τό δρόμο, τό όποιο στή 
συνέχεια συγκρούεται μ’ ένα λεωφορείο, 
γιά νά ξεφύγει. "Ομως, στό κλεμμένο 
αύτοκίνητο, ό κόσμος, τήν ώρα τής σύγ
κρουσης, βλέπει δυό έπιβάτες καί όχι 
τρεις. Πού είναι ό τρίτος; ’Ακολουθών
τας τό προσχεδιασμένο δρομολόγιο στα
ματούν σ’ έναν άπόμερο δρόμο καί άφή- 
νουν τόν έναν, πού έκεϊ έχει άφημένη τή 
μοτοσυκλέττα του. Γιατί; Μά γιατί ξέ
ρουν ότι ή Χωροφυλακή ψάχνει γιά τρεις 
καί όχι γιά δυό.

Όμως ή άτυχία τούς άκολουθεϊ. Κά

ποιος άπό τούς πολίτες πού είδε τήν σύγ
κρουση, θυμώνει καί άγανακτεϊ γιατί τό 
κόκκινο αύτοκίνητο δέν σταμάτησε καί 
μέ τό δικό του αύτοκίνητο τούς παρα
κολουθεί άπό μακρυά. Σταματάει μόνο 
όταν τό βλέπει νά μπαίνει στά Λατομεία 
Κηπουπόλεως. Διστάζει νά τό άκολου- 
θήσει. "Υποψιάζεται ότι τό αύτοκίνητο 
είναι κλεμμένο καί ότι έχει νά κάνει μέ 
κακοποιούς. Τήν ώρα πού σκέφτεται αυ
τά βλέπει ότι άπό τό μέρος πού μπήκε 
στά Λατομεία τό αύτοκίνητο, βγαίνει μιά 
κίτρινη άγωνιστική μοτοσυκλέττα, μέ 
τρεις συνολικά έπιβάτες. Τούς δυό τούς 
γνωρίζει. Είναι οί νεαροί πού οδηγούσαν 
τό κόκκινο ALFA—ROMEO. Ό  οδη
γός τής μοτοσυκλέττας είναι άγνωστος. 
Όμως στά χέρια του διακρίνει λευκά 
στίγματα. Μεγάλα λευκά στίγματα.. .

Οί άντρες τής "Υποδιευθύνσεως ’Α
σφαλείας Προαστίων Πρωτευούσης έχον
τας στά χέρια τους τά στοιχεία πού έδω
σε ό εύσυνείδητος πολίτης άρχίζουν τις 
έρευνες. Στόχος τους; Άτομο μέ λευκά 
στίγματα στά χέρια. Δεκάδες οί ύποπτοι, 
πού ένας — ένας αποκλείονται. Μέχρι 
πού φτάνουν στον παληό τους γνώριμο, 
τόν Δημήτρη Μάρκου. Ξέρουν γιά τά 
λευκά στίγματα στά χέρια του, καθώς καί 
ότι πρόσφατα έχει άγοράσει μιά κίτρινη 
μοτοσυκλέττα. Μά ό Μάρκου δέν βρί
σκεται πουθενά, όπως πουθενά δέν βρί
σκονται καί οί φίλοι του Γιάννης Δέδες 
καί Κώστας Χριστοδουλόπουλος. Οί μέ
ρες κυλούν μέσα στήν άγωνία.

Ή  άστραπιαία κινητοποίηση τών άν- 
τρών τής Χωροφυλακής, έφερε γρήγορα 
καρπούς. Τά περιπολικά αύτοκίνητο τής 
Χωροφυλακής πού κινούνταν άπό τήν 
Αγία Παρασκευή μέχρι τήν Νέα Μά
κρη, χτενίζοντας μέτρο μέ μέτρο τις γύ
ρω περιοχές, βρήκαν τά ίχνη τών λη
στών καί άπό στιγμή σέ στιγμή άναμένον- 
ταν ό έντοπισμός τους.

Όμως οί τρεις νεαροί, κλέβοντας άλλε- 
πάλληλες μοτοσυκλέττες καί κινούμενον 
μέ δαιμονισμένη ταχύτητα καί συνήθως 
σέ άγροτόδρομους, ξέφευγαν, χωρίς αύτό 
ν’ άπελπίζει τούς διώκτες τους, πού κα
τάργησαν όχι μόνο κάθε ώράριο καί κάθε 
προσωπική καί οικογενειακή άνάγκη, 
άλλά ξεπέρασαν τά όρια άντοχής, άφοΰ 
περνούσαν όλόκληρα εικοσιτετράωρα 
χωρίς ύπνο, ξεκούραση, φαγητό...

Μέχρι πού τό βράδυ τής Πέμπτης, 2 
Αύγουστου, έντοπίζονται στήν περιοχή 
τής Νέας Μάκρης. Τ’ αύτοκίνητο τής 
"Υποδιευθύνσεως ’Ασφαλείας Προ
αστίων Πρωτευούσης, μπλοκάρουν τήν 
περιοχή. Οί άντρες έρευνοΰν τά πάντα. 
Λίγο μετά τά· μεσάνυχτα έξω άπό τήν

«ντισκοτέκ ΖΟΥΜΠΕΡΙ», σταματάει 
ένα άπό τ’ αΰτοκίνητα τής "Υπηρεσίας. 
Ό  έπικεφαλής "Υπομοίραρχος άποφασί- 
ζει νά έλέγξει τούς θαμώνες. ’Ασφαλί
ζουν τις πόρτες καί «εισβάλλουν» στό 
κέντρο. Οί ληστές τούς βλέπουν. Ό  Δέ
δες γνωρίζει άπό παληά τόν "Υπομοί
ραρχο. Καί κείνος τόν γνωρίζει. Προσπα
θεί νά ξεφύγει, άλλά τού κλείνει τό δρό
μο. Οί άλλοι άντρες τρέχουν στόν Μάρ
κου. Ό  Χριστοδουλόπουλος έχει έξαφα- 
νιστεϊ. Ξέφυγε μέσα στήν άναμπουμπού- 
λα.

"Οδηγούνται καί οί δυό στό ’Αστυνο
μικό Τμήμα τής Νέας Μάκρης, καί άργό
τερα στόν Περισσό. Όμως ή άποστολή 
τών άντρών τής Χωροφυλακής δέν έχει 
άκόμα τελειώσει. Μένει ό Χριστοδουλό- 
πουλος, πού λίγες ώρες άργότερα, τά ξη
μερώματα τής Παρασκευής 3 Αύγού- 
στου, έντοπίζεται στή Λούτσα. Οί άν
τρες πού τόν παρακολουθούν τόν βλέπουν 
νά έπιβιβάζεται στό λεωφορείο τής γραμ
μής. Δέν θά περάσει πολλή ώρα καί ένα 
αύτοκίνητο τής Τροχαίας σταματάει τό 
άστικό λεωφορείο. "Ο ’Αξιωματικός τής 
Υ.Α.Π.Π. πού άνεβαίνει γιά έλεγχο κα- 
τευθύνεται στόν Χριστοδουλόπουλο. Τού 
ζητάει τήν ταυτότητα. ’Εκείνος κάνει 
τήν τελευταία του προσπάθεια νά ξεφύ- 
γει. Δέν έχει ταυτότητα. Δίνει άλλο όνο
μα. Είναι άργά όμως γιατί ό "Υπομοίραρ
χος τού περνάει τις χειροπέδες. Τό μεση
μέρι τής ίδιας μέρας τό ραδιόφωνο άνα- 
κοινώνει τή σύλληψή τους. Τήν άλλη 
μέρα ό Τύπος καί ή Τηλεόραση άσχολεΐ- 
ται μαζί τους, άναφέροντας έκτος άπ’ 
όλα καί μιά πλούσια προϊστορία πού βγή
κε άπό τήν άνάκριση.

Ή  άνάκριση έβγαλε πολλά, πέρα άπό 
τήν άπόπειρα τής ληστείας. Περίπου 
τριάντα άρπαγές τσαντών, δέκα κλοπές 
αύτοκινήτων — όλα ALFA — ROMEO 
2.000 — αδυναμία τού Δέδε καί περισσό
τερες άπό δεκαπέντε κλοπές μοτοσυκλετ- 
τών. Άκόμα, άρκετές διαρρήξεις κατα
στημάτων καί περιπτέρων. Καί αύτή ή 
δραστηριότητα μόνο μέσα σ’ ένα μήνα: 
τόν ’Ιούλιο. Ήταν μιά σπείρα πού ήξερε 
νά «δουλεύει» καί πού διέθετε όλα τά 
προσόντα γιά μιά μεγάλη «δουλειά». Μό
νο πού ή δράση της θά πρέπει νά προβλη
ματίσει πολλούς... Ίσως τόν κάθε Έ λ
ληνα χωριστά, μιά καί όλοι είμαστε ύπεύ- 
θυνοι—άλλοι πολύ καί άλλοι λιγότερο-^ 
γιά τό ό,τι συμβαίνει στήν κοινωνία μας. 
Καί αύτό όχι μόνο μέ λόγια, άλλά μέ 
πράξεις καί πράξεις σωστές καί υπεύθυ
νες. Ποιές είναι αύτές; Είναι καί αύτό 
κάτι πού θά πρέπει νά μάς προβληματίσει.

Ό  Π α ρ α τ η ρ η τ ή ς
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Τοϋ κ.
Γ ι ά ν ν η  Ξ η ρ ο τ ύ ρ η
Όμ. Καθηγητοΰ Κοινωνιολογίας
τής A. Β. Σ. Θ.

ΣΗΜΕΡΑ 01 ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
Μ ΑΣ λέγονται μαζικέ;. Σήμερα δεν 
είναι εύκολο ν’ άποφεύγη κανένας 
τη μάζα. Μέσα αχό αναπόφευκτο 
τής εποχής τοΰ βιομηχανικού πνεύ
ματος καί τής μαζικής παραγωγής 
και καταναλώσεως τής συσσωρεύ- 
σειος των ανθρώπων μέσα στις φο
βερά έξογκούμενες πόλεις, τά μα
ζικά εργοστάσια και τις κυλιόμενες 
επάνω στά πεζοδρόμια των πόλεων 
Μαμμούθ μάζες κ.λ.π., θά πρέπει 
κανένας νά άποφεύγη, όσο μπορεί 
τή μαζοποίησή τον. Αυτή ή μαζο
ποίηση τοϋ ατόμου είναι μιά σπου
δαία και σοβαρή απειλή σήμερα 
κατά τής δημοκρατικής και Ανθρώ
πινης νποστάσεως, τής προσωπικό
τητας και τής ατομικότητας τοϋ 
Ανθρώπου. Ι'ιά νά Αποφύγη κανένας 
τή μαζοποίηση, την Αιπώ/.εια τής 
προσωπικότητας και τής Ατομικό- 
τητάς του θά πρέπει νά έχη σννειδη- 
τοποιήση τό κακό γιά νά μπόρεση 
έτσι νά τό Αποφύγη, νά τό καταπα
λέμήαη.

"Οταν λέμε μάζα εννοούμε ένα 
μικρό ή μεγάλο πλήθος Ανθρώπων 
τό όποιο ύφίσταται μιάν Αλλαγή 
στην ψυχική και πνευματική do μ ή 
Από Αφορμές συνήθως τυφλής συ
ναισθηματικής υφής. Ι ’ιά νά κατα
λάβουμε καλύτερα την έννοια τής 
μάζας και γενικοπερα τήν ουσία 
τοϋ κοινωνικού αύτοϋ φαινομένου θά 
πάρωμε και μιάν άλλη έννοια, τήν 
έννοια τής κοινότητας. Θά άντιπα- 
ραβάλ.ιομε τις δυο αυτές έννοιες και

μέ Αναλυτικό τρόπο θά δείξωμε τις 
διαφορές. "Ετσι θά ορίσουμε πιο 
καλ.ά τήν έννοια τή; μάζας και τον 
κίνδυνο μιας πραγματικής δημο
κρατίας.

Οι δυο αυτές έννοιες· — μάζα καί 
κοινότητα — είναι διαφορετικές, 
τόσο στο ψυχικό περιεχόμενό τους, 
όσο καί στη δυναμικότητά τους. 
"Οπως επίσης είναι κάτι τό διαφο
ρετικό νά ζής μέσα στήν κοινότητα 
Από τό νά βουλιάζης μέσα στή μάζα.

'Η  κοινότητα κτίζεται επάνω 
στις Ατομικότητες, όπως ή δημο
κρατία, ενώ ή μάζα επάνω στις 
ορμές καί στά ένστικτα. Ή  κοινό
τητα είναι μιά οργανικά μεγαλωμένη 
μέ κοινά πεπριομένα ενότητα Ατόμων 
δεμένων μέ τό συναίσθημα, πώς 
συνειδητά καί υπεύθυνα υπηρετούν 
τον ίδιο σκοπό. Μιά κοινότητα 
ωρίμων, υπευθύνων καί αντοκνριαρ- 
χουμένων, όπου λογαριάζεται ή Ατο
μική σκέψη καί όπου καθένας θέλ.ει 
τό όλων καί τό σκέπτεται. Η  κοι
νότητα εκτιμά τό διαφοροποιημένο 
των Ανθρώπων, τό Ανόμοιο καί τήν 
Ατέλειά τους. 'Η  μάζα Αγαπά τήν 
ομοιομορφία. Τά μέλη της Αφομοιώ
νονται, γίνονται ένα. 'Η  μάζα είναι 
ενιαία, δηλαδή όγκος. Τά μέλη της 
κατέχονται πανομοιότυπα Από τις 
ίδιες ορμές, ένστικτα, καί πάθη, 
παν θολώνουν τό μάτι, ενώ ή Ατο
μικότητα χάνεται, πηγαίνει πολύ 
πίσω, Αφανίζεται.

11ο.ρομοίασα τόν άνθρωπο, κάθε 
μέλος τής εθνικής δημοκρατ θυμένης 
κοινότητας, δηλαδή τής πραγματι
κής κοινότητας μέ τά πετραδάκια 
τοϋ μωσαϊκού. Τό καθένα κρατά 
μέσα στήν Ατέλειά του τό δικό τον 
χρώμα καί σχήμα. Τό ένα συμ
πληρώνει τό άλ.λο κι όλα μαζί τό 
σύνολο. Μέσα ατό σύνολο καί γιά

τό σύνολο έχει τό καθένα τους τήν 
ξεχωριστή του θέοη καί παίρνει 
τήν Αξία του. Τό ένα δέν μπορεί νά 
άντικαταστήση τό άλ.λο, γιατί καθέ
να δέν είναι εντελώς όμοιο μέ τό 
άλ.λο., 'Ωστόσο αυτή ή Ανομοιότητα 
προσδίδει στον καθένα τήν αξία τον.
"Αν όλα τά πετ ραδάκια ήταν όμοια 
κι Απαράλλαχτα τό ένα μέ τό άλλο, 
τότε το καθένα θα μπορούσε ν’ Αντι- 
κατασταθή Από τόν όποιοδήποτε 
τυχόντα Αντιπρόσωπό του. Τό ίδιο 
παρατηρείται καί στους Ανθρώπους 
μέσα σε μιά σωστή κοινότητα. 'Ο 
ένας δέ μοιάζει μέ τόν άλλων. "Αν 
οί άνθρωποι ήταν τέλειοι, τότε θά 
ήταν κι Απαράλλαχτα όμοιοι. 'Ο 
καθένας θά μπορούσε ν’ Αντικατα
σταθή από τόν όποιοδήποτε τυχόντα 
αντιπρόσωπό του. 'Ωστόσο μόνο 
τα κουτιά τοϋ εργοστασίου, τά 
προϊόντα τής μηχανής, επαναλαμ
βάνονται όμοια κι ίδια. 'Ο άνθρωπος 
ποτέ δέν επαναλαμβάνεται ίδια κι 
απαραλλαχτα. 'Ο καθένας είναι Ατε
λής, Αλ.λ,ά στο δικό του τρόπο. Αυτό 
τό Ανόμοιο καί ή Ατέλ.εια έχουν ώς 
συνέπεια τό Απαραίτητο καί τό Ανάλ- 
λ.αχτο τον καθενός. 'Ο κάθε άνθρω
πος δέν είναι πολ.ύπλ.ευρος είναι 
όμιος μοναδικός. Λυτό τό μοναδικό 
δίνει στο πετραδάκι τοϋ μωσαϊκού, 
εν σχεσει προς τό όλων του τήν Αξία 
του. Σ ’ αυτό τό μοναδικό βρίσκεται 
τό νόημα τοϋ Ανθρώπου, αυτή ή μο- 
ναδικότητά τον τοϋ δίνει τήν Αξία 
μέσα στο νπερταγμένο εγώ. Καί 
μόνο μέσα στο όλο αυτό τό πρόσωπο 
παίρνει τό νόημα τής προσωπικότη
τας καί ξεπερνά τόν εαυτό του τό 
άτομο. Πάντως ή Ατομική ύπαρξη 
τοϋ Ανθρώπου έχει ανάγκη τής κοι
νότητας, γιά νά πάοη τό νόημά της, 
γιατί ό άνθρωπος είναι φύσει ζώον 
πολιτικόν. ’Αντίθετα πάλ,ι ή κοινό-
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τητα εχει ανάγκη τής ατομικής 
νπάρξεως για να απόχτηση κι αυτή 
την ύπαρξή της και το νόημά της.
’Ακριβώς σ’ αυτό το σημείο υπάρχει 
ή ουσιαστική διαφορά κοινότητας 
και μάζας.

Ή  μάζα δεν άνέχεται την άτομι- 
κότητα κι επομένως αυτή πιο πολύ 
δεν μπορεί ν’ άναπτνχθή ούτε ν’ 
άποκτήση το νόημά της. Και σ’ 
αυτό πάλι τό σημείο υπάρχει ή ου
σιαστική διαφορά κοινότητας και 
μάζας. Τα άτομα μέσα στή μάζα 
είναι τό μόριο τής άσφάλτου. τοϋ 
άσφαλτοστρωμένου δρόμου. Κάθε 
μόριο τής άσφάλτου είναι δμοιο κι 
άπαράλ?>.αχτο με τό άλλο. Μπορεί 
να άντικατασταθή με όποιοδήποτε 
άλλο. Αυτή ή άντικατάσταση δεν 
εχει καμμιά ποιοτική άξια για τό 
όλο. ’Ωστόσο αυτό δεν είναι ένα 
όλο με τό νόημα τής ολότητας παρά 
ένας όγκος. Τό όλο τοϋ μωσαϊκού 
μάς παρουσιάζει τήν ομορφιά και 
τήν αρμονία, τό άσφαλτοστρωμένο 
μόνο στήν ωφελιμότητα, άκριβώς 
όπως ή μάζα άγνοεϊ τήν άξια και 
τήν άξιοπρέπεια τοϋ άτόμου — αυ
τήν που εκτιμά και προσέχει ή δημο
κρατική κοινότητα — και βλέπει 
μόνον τό κέρδος άπό τους άνθρώπους. 
Μέσα στήν κοινότητα, όταν αυτή 
είναι πραγματικά άξια δημοκρατική 
κοινότητα, τό άτομο βρίσκει τον 
εαυτό του. Στή μάζα χάνεται ή 
μοναδικότητα τής νπάρξεως του 
άτόμου, θάβεται καί πρέπει νά θα- 
φτη, γιατί ή μάζα ενοχλείται άπό 
τήν άτομικότητα καί γι’ αυτό στρέ
φεται εχθρικά προς αυτήν. Ή  κοι
νότητα είναι, κατά πρώτο λόγο, κοι
νότητα υπευθύνων προσώπων. Η  
μάζα όμως είναι «σοϋμα» όντων, 
στερημένων προσωπικότητας, προ
σωπικής ευθύνης. Ή  κοινότητα 
αντιμάχεται τήν τυποποίηση τοϋ 
άνθρώπου' ή μάζα τουναντίον τον 
τυποποιεί, κάνει τον άνθρωπο μάρκα, 
νούμερο, τύπο. Κι όμως δ άνθρωπος 
δεν είναι μηχανή ν’ άνήκη στον έναν 
ή στον άλλο τύπο, δεν είναι εμπό
ρευμα. Στον άνθρωπο μένει κάτι 
περισσότερο, κάτι πέρα άπό τά κοι
νά γνωρίσματα τοϋ τύπου. Άκριβώς 
αυτό τό κάτι, τό περισσότερο, αυτό 
έχει τήν άξια του, αυτό άνταποκρί
νεται στήν ελευθερία του.

Δυστυχώς ή μαζική ζωή άπό 
τον πρώτο πια παγκόσμιο πόλεμο 
έγινε σύστημα. Τά ολοκληρωτικά 
καθεστώτα τήν προκάλεσαν, τήν 
καλλιέργησαν καί τήν άνάπτυξαν. 
Σήμερα δ κίνδυνος νά μαζοποιηθή 
δ άνθρωπος είναι μεγαλύτερος άπό

κάθε άλλη φορά. Είναι μεγάλη ή 
έκταση καί ή επίδραση τήν δποία 
άσκοϋν τά νεώτερα μέσα: Τό ρα
διόφωνο, ή τηλεόραση, μά κυρίως ή 
εξέλιξη τής τεχνικής τής προπα
γάνδας, και τό έντυπο. "Επειτα στή 
δημιουργία τής άγέλης, στήν εύκολη 
μαζοποίηση των ανθρώπων συν
τελούν πολλοί παράγοντες άκόμη: 
Οι διαρκείς στερήσεις ενός λαοϋ, 
ή δυστυχία καί ή άβεβαιότητα για 
τήν ύπαρξή του ή καταπίεση τών 
δικαιωμάτων, ή στέρηση τής στοι
χειώδους ελευθερίας, τό μίσος, ή 
οργή πού δε βρήκαν διέξοδο, ή άτε- 
λής άνάπτυξη τών κοινωνικών θε
σμών, ή ανυπαρξία τών νόμων ή ή 
κακή καί μεροληπτική εφαρμογή 
τους, ή άνίκανη καί διεφθαρμένη 
διοίκηση. ’Έπειτα συσσωρευμένα 
συναισθήματα μειονεξίας καί τόσες 
άλλες α’ιτίες προετοιμάζουν τή με
ταβολή τής κοινωνίας σέ μάζα, όπως 
ή συσσώρευση τών άνθρώπων στα 
μεγάλα άστικά κέντρα. Κι άκόμη 
μια κοινωνία οδηγείται εύκολα προς 
τή μάζα, όταν στερήται πολιτικής 
ωριμότητας, όταν στερήται δημο
κρατικής συνειδήσεως.

"Οπου φθίνει ή άνάπτυξη τής 
άτομικότητας ή όπου αυτή με ιδιαί
τερες επιδράσεις καί μέσα διατα- 
ράσσεται, εκεί άναπτύσσεται ή μάζα, 
τό μαζικό πνεύμα καί δ κολλεκτιβι- 
σμός. "Οπως επίσης, όπου άπου- 
σιάζει ή κοινωνικότητα ή βρίσκεται 
αυτή σέ υπανάπτυκτο σημείο, εκεί 
άναπτύσσεται πάλι ή ένας χωρίς 
όρια εγωισμός ή άνοίγεται δ κρη
μνός τής άπομονώσεως, δ όποιος 
δδηγεϊ στήν πνευματική καί ψυχική 
άρριόστια.

Σήμερα άπό πολλές αιτίες απει
λείται δ άνθρωπος, τόσο άπό μέρους 
τής μαζοποιήσεως, όσο καί άπό 
τον άχαλίνωτο άτομισμό, δυο θα
νάσιμους εχθρούς τής δημοκρατικής 
συμβιώσεως τών άνθρώπων, γιατί 
καί οι δύο αυτές καταστάσεις έντονο 
χαρακτηριστικό τους έχουν τό άνε- 
λεύθερο αυτό πού έχει, κατά πε
ρίεργο τρόπο μιά ελκυστική δύναμη. 
Κι αυτή ή άπορροφητική ’ικανότητα, 
πού έχει τό μαζικό, ίσως νά βρίσκε
ται μέσα στήν άνενθυνότητα πού 
προσπορίζει στα άτομα ή μαζοποίη
σή τους. Αυτά πού αισθάνονται τον 
εαυτό τους μέσα σ’ αυτήν εξασφα
λισμένο καί είναι έτοιμα νά. επευ
φημία ουν τό δικτάτορα κι όταν αυ
τός ενεργή άκόμη κατά τρόπο τέ
τοιο πού νά σπρώχνη έναν δλόκληρο 
κόσμο στήν καταστροφή. Ό  άνθρω
πος είναι πολλές φορές περίεργο δν'

πετά τήν ευθύνη τον επάνω στήν 
πολιτεία μέ άνακούφιση, επάνω στα 
κόμματα, στον πρώτο τυχόντα δι
κτάτορα καί, ελευθερωμένος άπό 
τό φορτίο τής ευθύνης, γυρίζει πίσω 
στήν παραδείσια κατάσταση τοϋ 
πρωτόγονον άνθρώπου, σ’ εκείνη 
τήν κατάσταση άπό τήν δποία άγω- 
νίσθηκε χιλιάδες χρόνια νά άρθή σέ 
ύιρηλότερο σημείο. Είναι παράξενο, 
πώς δ άνθρωπος στήν πορεία τής 
αιώνιας ζωής του φτάνει πολλές 
φορές στο σημείο νά πετά τό πιο 
άκριβό, αυτό πού άπόχτηαε ύστερα 
άπό γενναία στάση. Τό εγκαταλείπει 
καί άγωνίζεται πάλι άπό τήν άρχή 
νά τό ξανακατακτήση. Φαίνεται, 
πώς άπό άγνοια καί άδυναμία νά 
ζητή παρηγοριά καί λησμονιά στο 
συναίσθημα, πώς δέν άπότυχε μόνο 
αυτός, άλλα άμέτρητοί άπό τούς 
όμοιους τον γι’ αυτό καί καταφεύγει 
στή μάζα.

’Εκείνο πού θά πρέπει νά ξέρουμε 
καί νά προσέχουμε πολύ είναι, πώς 
στον τόπο μας υπάρχει μιά έντονη 
καί διάχυτη τάση περιφρονήσεως 
τής άτομικής άξίας, τάση γιά μα
ζοποίηση. Ά π ό  τήν άλλη πάλι 
πλευρά δέν θά πρέπει νά μάς δια- 
φεύγη καθόλου ή άλλη, ή έντονη 
εγωκεντρική τάση πού έχομε μέσα 
μας καί στήν δποία παραδινόμαστε 
καί μάς κάνει νά γινόμαστε τυφλά 
όργανα τών εγωιστικών μας συμ
φερόντων. Τά δυο άκρα λοιπόν : 
ή γενόμαστε μάζα ή παραθρεμμένο 
καί άσφυκτικό εγώ. Ή  περιφρόνηση 
τοϋ άτόμου τοϋ άλλον, είναι ή 
μιά πλευρά τοϋ κακοϋ, ή υπερτίμηση 
τοϋ εγώ είναι δ άλλος πόλος του. 
"Εχομε μεγάλη άνάγκη τοϋ συνει
δητού καί υπευθύνου εμείς άντί τοϋ 
ξεροΰ καί ξεμοναχιασμένου εγώ 

. αυτόν πού τό έχομε δυστυχώς, στον 
τόπο μας θεοποιήσει, ένα άντιδημο- 
κρατικό στοιχείο εξαιρετικά επι
κίνδυνο.

Ή  νπερεκτίμηση τοϋ προσώπου 
μας καί ή περιφρόνηση κατά μαζικό 
τρόπο τοϋ άτόμου είναι δυο τάσεις 
εξίσου καταστρεπτικές καί άνήλεες. 
Δυο δυνάμεις πού πρέπει τό ίδιο 
καί όμοια νά καταπολεμούνται, όταν 
καλλιεργηθή ή δημοκρατική συμπε
ριφορά μας καί στάση μας ή αυτο
πειθαρχία μας, ή αυτόνομη σκέψη 
μας καί τό κοινοτικό δημοκρατικό 
πνεύμα, όπως τό άναλύσαμε παρα
πάνω.
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ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ A

ΠΟΛΛΑ γράμματα αυτόν τό μήνα. Τά 
περισσότερα άπό μικρούς φίλους καί φί
λες τοϋ Περιοδικού. Επίσης πολλές συ
νεργασίες, μέ θέματα Αξιόλογα, πού τά 
περισσότερα θά δούν γρήγορα τό φως 
τής δημοσιότητας. Εκείνα όμως πού μας 
έδωσαν μεγάλη χαρά ήταν τά γράμματα 
μέ τις κρίσεις καί τις παρατηρήσεις των 
Αναγνωστών μας. Αύτό δείχνει πώς ή 
«Επιθεώρηση Χωροφυλακής» δέν είναι 
Απλώς ένα έντυπο, Αλλά ένα έντυπο μέ 
κάποιο σκοπό. Δείχνει Ακόμα πώς οί 
Αναγνώστες της Ανήκουν στούς ζωντα
νούς πνευματικούς Ανθρώπους πού τά 
ένδιαφέροντά τους καλύπτουν ένα ποι
κίλο πλέγμα πνευματικών ένασχολήσεων. 
Καί αύτό είναι πρός τιμήν τών ίδιων, 
Αλλά καί τού Περιοδικού. Καί κάτι Ακόμα 
Αυτές οί κρίσεις, αύτά τά γράμματα γενι
κά, μας δίνουν κουράγιο νά συνεχίσουμε 
τήν Ανοδική πορεία μας καί μέ Ακόμα, 
μεγαλύτερο μόχθο νά προσφέρουμε στό 
Αναγνωστικό κοινό κείμενα υπεύθυνα, 
πού θ’ Αποτελούν πραγματική πνευματική 
τροφή. Μδς δίνουν, έπίσης, κουράγιο νά 
συνεχίσουμε νά παρουσιάζουμε σέ όλες 
τις πραγματικές διαστάσεις τόν Αγώνα

01 ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΜΑΣ ΓΡΑΦΟΥΝ
'Η  αναγκαιότητα τής ’Αστυνομίας

Είμαι συνδρομητής τού περιοδικού σας 
έδώ καί λίγο καιρό. Στήν Αρχή όμολογώ 
δέν έβρισκα καιρό, κουρασμένος Από τήν 
δουλειά μου, νά τό διαβάζω. Τό ξεφύλλι
ζα διαβάζοντας τά κεφαλαία καί μερικές 
φορές όρισμένα Αρθρα, πού άπό τόν 
τίτλο μοΰ έκαναν ένδιαφέρον. Τώρα τό 
συνήθισα καί τό περιμένω, βέβαιος ότι 
θά βρώ μέσα κάτι πού θά μέ εύχαριστήσει.

Σήμερα σάς γράφω γιά νά σάς φανερώ
σω τήν ίκανοποίησησή μου γιά τό Αρθρο: 
«Ή σπουδαιότης τής ’Αστυνομικής έπι- 
στήμης καί ό ρόλος τής ’Αστυνομίας εις 
ένα σύγχρονον κράτος δικαίου».

Πιστεύω ότι ό άνθρωπος θά παραμείνει 
δυστυχώς μισό ζώο καί ποτέ δέν θά μπο
ρέσει ή Ανθρώπινη κοινωνία νά γίνει κοι
νωνία Αγγέλων. Μόνον Αν οί Ανθρω
ποι γινόντουσαν Αγγελοι, τότε δέν θά 
χρειαζόμασταν ούτε νόμους, ούτε θά ψά
χναμε γιά καλλίτερα συστήματα διαβιώ- 
σεως καί διακυβερνήσεως.

Θά έχουμε λοιπόν Ανάγκη τών νόμων 
καί τών θεματοφυλάκων.

Ή  ’Αστυνομία μέσα σέ μιά Ανθρώπινη 
κοινωνία βλέπω ότι παίζει πάρα πολύ 
μεγάλο ρόλο. "Αλλο Αν τό σημερινό έργο 
της Αγνοείται ή παρανοεΐται.

I ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΜΑΣ

καί τήν προσφορά τών άντρών τού Σώ
ματος πρός τό κοινωνικό σύνολο.

"Οσο γιά τά γράμματα τών μικρών φί
λων μας, ή χαρά μας είναι διπλή. Γιατί, 
στίς καρδιές τών νέων θέλουμε νά μιλάμε, 
στις καρδιές τών νέων θέλουμε νά μπούμε. 
Νά προσφέρουμε κι έμείς ό,τι μδς έχει 
διδάξει ή έπαφή μέ τήν κοινωνία, όσεςέμ- 
πειρίες Αποκτήσαμε άπό τό κοινωνικό 
λειτούργημα πού ΰπηρετοΰμε. Στούς 
νέους Ανθρώπους έχουμε άκουμπήσει τά 
όνειρά μας. Αύτοί θ’ άποτελέσουν τήν διά
δοχη κοινωνία, τήν ζωντανή κρίση τής 
δικής μας κοινωνίας. Καί θέλουμε αύτή ή 
διάδοχη κοινωνία, αύτός ό αύριανός 
κόσμος, νάναι καλύτερος άπό τόν τω
ρινό. Δέν μονοπωλούμε μ’ αύτό τίτλους 
παιδαγωγών, Αλλά έκφράζουμε σάν κοι
νωνικοί Ανθρωποι, τήν Αγωνία τού σή
μερα μέ τό δικαίωμα πού μδς δίνει ή κα
θημερινή έπαφή μας μέ τόν Ανθρωπο καί 
τις πράξεις του, τόν κάθε Ανθρωπο πού 
φτάνει στήν πόρτα τής Αστυνομίας γιά 
νά έξομολογηθεΐ τόν πόνο του, νά μιλή
σει γιά τά προβλήματά του, νά ζητήσει 
τή συνδρομή μας. Χαρά μας λοιπόν ν’ 
Αλληλογραφούμε μέ τούς νέους....

Πρέπει ή ’Αστυνομία νά ένισχυθεΐ 
Από κάθε πλευρά. ΤΑ όργανά της πρέπει 
νά είναι λεβέντες σέ όλα, μέ πολύ μόρ
φωση, μέ πολλά προσόντα, μέ βασικό 
προσόν τήν Αγάπη πρός τόν Ανθρωπο καί 
τήν γαλήνη. Γιατί Αν λείψουν τά προ
σόντα δέν μπορούμε νά έχουμε έλπίδες.

Γιά τούς δικαστές ισχύει ή ΐσοβιότης. 
Κάτι σχετικό θά πρέπει νά γίνει καί γιά 
τούς Αστυνομικούς. Νά έχουν κάποια 
Ανεξαρτησία, νά μή φοβούνται έπεμβά- 
σεις.
• Γενικά τό Αρθρο αύτό μοΰ έκανε καλή 
έντύπωση. Πιστεύω ότι θά πρέπει νά γί
νουν παρόμοιες μελέτες καί προτάσεις. 
Μέ τό περιοδικό αύτό θά πρέπει πρός τήν 
κατεύθυνση αύτή νά γίνουν πολλές προ
σπάθειες, μέ τήν έλπίδα ότι ή Πολιτεία 
ΘΑ δημιουργήσει μιά ’Αστυνομία Αξια 
τής Αποστολής της, όπως τήν όραματί- 
ζεται ό συγγραφέας τού Αρθρου καί ό 
λαός.

Μέ Αγάπη καί έκτίμηση 
Πέτρος Ποιμενίδης 

Προϊστάμενος
Δήμου ’Αργυρουπόλεως—’Αττικής 

Νεανική Αγωνία

...Είμαι 13 χρονών καί τώρα θά πάω 
στή Β.· Γυμνασίου. Παρακολουθώ τό 
Περιοδικό πού μ’ Αρέσει πάρα πολύ, όπως 
μ’ Αρέσει καί τό έπάγγελμα τής Χωρο- 
φυλακίνας. ’Αλλά πρώτα πρέπει νά τε
λειώσω τό Γυμνάσιο καί τό Λύκειο. Παρ’ 
όλο πού είμαι μικρή έχω μάθει τήν ψευ

τιά καί τήν Αλήθεια πού ύπάρχει μέσα 
στήν κοινωνία. Βλέπω παιδιά μικρά, 12, 
13 χρονών, πού καπνίζουν. Βλέπω, έπίσης, 
στό Περιοδικό τής Χωροφυλακής, κο
ρίτσια καί Αγόρια πού πίνουν ναρκωτικά, 
πού καπνίζουν τσιγάρα, πού έγκλημα- 
τοΰν... Καί όσο τά βλέπω αύτά πέφτω 
σ’ ένα κενό καί συλλογίζομαι. Ποιοι 
φταίνε; Αύτά ή οί γονείς τους; Σκέφτομαι 
ώρες πολλές πάνω σ’ αύτό τό θέμα. Θέλω 
νά μοΰ έξηγήσετε καί σείς αύτά τά πρά
γματα. ..

Χρυσάνθη Λεμονιού 
Βαρβάση — Χίου

Τι θά μπορούσε κανείς ν’ Απαντήσει 
σ’ αύτήν τήν Αγωνία ένός 13χρονου κο
ριτσιού; Μέ τί λέξεις θά μιλούσε ;

Μικρή μας φίλη. Στίς σελίδες τής 
«’Επιθεώρησης Χωροφυλακής» ΘΑ βρεις 
πολλές Απαντήσεις στά έρωτήματά σου. 
Καί τότε μόνη σου θά κρίνεις ποιος 
φταίει καί ποιος δρόμος Ανοίγεται μέ τήν 
χρήση τών ναρκωτικών καί τό έγκλημα. 
Πίστεψε στήν Αξία τού καλού καί τού 
Ανθρώπου καί τότε ΘΑχεις κερδίσει πολλά.
Γυναίκες ’Αστυνομικοί

Πολλές άναγνώστριες ζητούν κάθε μή
να νά πληροφορηθοΰν τί χρειάζεται μιά 
κοπέλλα γιά νά γίνει Αστυνομικός, τί 
προϋποθέσεις ύπάρχουν καί τί είδος ύπη- 
ρεσία έκτελοΰν οί γυναίκες Χωροφύλα
κες. Πρώτα—πρώτα θά πούμε στις φίλες 
μας ότι πρέπει νά Αποφοιτήσουν άπό τό 
Λύκειο. Είναι μιά βασική προϋπόθεση αύ- 
τό. Δεύτερο νά ύπάρξει προοπτική κατα- 
τάξεως στό Σώμα τής Χωροφυλακής. Σέ 
θετική περίπτωση τις προϋποθέσεις ΘΑ τις 
πληροφορηθοΰν άπό τις έγκύκλιες δια
ταγές πού ΘΑ κυκλοφορήσουν καί οί 
όποιες θά Αναλύουν μέ λεπτομέρεια όλες 
τις Αλλες προϋποθέσεις. Σήμερα, δέν 
ύπάρχει κάτι τό σχετικό μέ τήν κατάταξη 
γυναικών στό Σώμα τής Χωροφυλακής. Ά ν  
υπάρξει στό μέλλον θά γνωστοποιηθεί 
μέ εύρείες Ανακοινώσεις. Ό σο γιά τό 
είδος τής υπηρεσίας πού έκτελεϊ μία γυ
ναίκα Χωροφύλαξ, ισχύει ό,τι ισχύει καί 
γιά τούς Αντρες συναδέλφους της. Ά λ
λωστε κατά τό παρελθόν τό Περιοδικό 
άναφέρθηκε μέ έκτενή Αρθρα του στό 
θεσμό τής γυναίκας Αστυνομικού, στούς 
στόχους πού Αποβλέπει καί στίς προσδο
κίες τών γυναικών Αστυνομικών. Έπίσης 
καί μελλοντικά θά Ασχοληθεί πάλι μ’ 
αύτό τό θέμα, όπότε θά έχουν Ακόμα μιά 
εύκαιρία όσες έπιθυμοΰν τήν κατάταξή 
τους στή Χωροφυλακή, νά γνωρίσουν τις 
πτυχές αύτοΰ τού θεσμού.

Ά π ό  τό Παρίσι μέ αγάπη

Πρέπει νά όμολογήσουμε ότι μία άπό 
τίς_ καλύτερες φίλες τού Περιοδικού είναι 
ή Άσυρματίστρια τού ’Εμπορικού Ναυ-
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τικοΰ κ. Άννίτα Κωνσταντοπούλου, που 
μέ συχνά γράμματα μάς μιλάει γιά τά τα
ξίδια της καί τις έντυπώσεις της καί 
έκδήλώνει μέ κάθε τρόπο τήν φιλία της 
πρός τήν «Επιθεώρηση Χωροφυλακής». 
Μέ τό πρόσφατο γράμμα της άπό τό 
Παρίσι, ή κ. Άννίτα Κωνσταντοπούλου, 
μάς έστειλε πολλές προσωπογραφίες 
προσωπικοτήτων — έργα πού φιλοτέχνη
σε ή ίδια — πού δυστυχώς όμως, ό περιο
ρισμένος χώρος δέν μάς έπιτρέπει νά δη
μοσιεύσουμε πρός τό παρόν όλες. Δημο
σιεύουμε, λοιπόν, τήν προσωπογραφία 
τοϋ Γάλλου Προέδρου τής Δημοκρατίας 
κ. Βαλλερύ Ζισκάρ Ντ’ ’Εσταίν, μέ τήν 
διαβεβαίωση ότι θά είμαστε πάντα στή 
διάθεσή της.

Ε υχαριστεί μέσω περιοδικού
'Ο συνταξιούχος Χωροφυλακής κ. Νι

κόλαος ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ, ευχαριστεί 
άπό τις στήλες τού Περιοδικού μας, τόν 
Φιλοτελικό Οίκο Γεωργίου Χρ. Τσαγκα- 
ράκη, Χάνδακος 8, Ηράκλειο, γιά τήν 
συμβολή του στό τομέα τού Φιλοτελι
σμού. Ό  έπιστολογράφος μας πρόσφατα 
τιμήθηκε άπό τόν παραπάνω Οίκο μέ 
έπαινο άριστείας, γιά τή συμμετοχή του 
σέ διαγωνισμό πού διοργάνωσε ό κ. 
Τσαγκαράκης καί πού άνάγγειλε καί τό 
Περιοδικό σέ παλαιότερο τεύχος του.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
ΧΡΗΣΤΟ ΣΕΡΠΙΩΤΗ. Πήραμε τή

συνεργασία σας γιά τούς θορύβους. Είναι 
πραγματικά άξιόλογη καί θά δημοσιευθεΐ 
προσεχώς.

ΓΙΩΡΓΟ ΠΑΥΛΙΔΗ, ’Ενωμοτάρχη, 
Θεσ]νίκη. Είναι έξαιρετικοΰ ένδιαφέρον- 
τος ή έργασία σας γιά τήν «Τρομοκρατία 
τής συγχρόνου μας δεκαετίας». Προγραμ
ματίστηκε ή δημοσίευσή της στό τεύχος 
τού ’Οκτωβρίου. Μπορούμε νά σάς δια
βεβαιώσουμε ότι περιμένουμε μέ χαρά 
κάθε σας πόνημα.

ΔΗΜΗΤΡΗ PATH, Ένωμ]ρχη, Ρόδο. 
Ή  έργασία σας είναι άξιόλογη καί έχει 
προγραμματιστεί ή μελλοντική της δη
μοσίευση. Πιστεύουμε ότι έχετε τις δυ
νατότητες νά είστε άπό τούς τακτικούς 
μας συνεργάτες σέ θέματα παιδαγωγικής 
φύσεως.

ΕΥΘΥΜΙΟ ΚΑΤΣΕΝΙΟ, Τεχν. Δα
σοπονίας, Φλώρινα. Τό άρθρο σας γιά

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΚΟΒΑΤΣΗ, ’Ι α τ ρ ό ,  
Υφηγητή Παν]μίου, Θεσ]νίκη. Ή  προ
τίμησή μας γιά τή δημοσίευση τής έργα- 
σίας σας άποτελεΐ τιμή γιά τήν «’Επιθεώ
ρηση Χωροφυλακής». Σέ προσπάθειές 
μας, όμως, νά έρθουμε σέ τηλεφωνική 
έπικοινωνία μαζί σας — ιδιαίτερα κατά 
τις μεταβάσεις τού ’Αρχισυντάκτη τού 
Περιοδικού στή Θεσσαλονίκη — άπο- 
τύχαμε. Έτσι προτιμήσαμε αύτή τή στή
λη γιά νά σάς γνωρίζουμε ότι κάθε συνερ
γασία σας είναι εύπρόσδεκτη, μέ μόνη 
διαφορά τό ότι έπειδή τό περιοδικό τυ
πώνεται μέ τό σύστημα OFFSET, δέν 
είναι δυνατή ή άναπαραγωγή άναΛπων. 
’Εμείς πάντως είμαστε στή διάθεσή σας 
γιά ότιδήποτε.

ΜΟΝΑΧΟ ΒΛΑΣΙΟ, Ίεράς Μονής 
Αγίου Διονυσίου, Αγίου "Ορους. Μετά 
άπό έρευνα στό ’Εφεδρικό ’Αρχείο 'Οπλι
τών τού ’Αρχηγείου Χωροφυλακής, δέν 
βρέθηκαν στοιχεία γιά τόν ’Ενωμοτάρχη 
Ήλία Παλιούρα, πού όπως γράφετε, ύπη- 
ρετούσε τό 1932 στό ’Αστυνομικό Τμήμα 
Μεσολογγίου. Άπό παράλληλη έρευνα 
στό ’Εφεδρικό Αρχείο Αξιωματικών, 
βρέθηκε Άνθυπασπιστής μέ τά στοιχεία 
’Ηλίας Παλιούρας τού Χρήστου, πού 
κατά τό χρονικό διάστημα 1930—1940 
ύπηρετούσε στις περιοχές Αγρίνιου — 
Καρπενησιού. Ό  άνωτέρω Άνθυπασπι- 
στής έκτελέστηκε στις 21-5-1944 άπό 
άναρχοκομμουνιστές.

ΑΝΤΩΝΙΟ ΤΣΙΧΛΗ, Μάνεση Μεσ
σηνίας. Εύχαριστούμε γιά τά έπαινετικά 
σας λόγια. Δεχόμαστε κάθε είδους συνερ
γασία, ή όποια άφού κριθεϊ κατάλληλη 
(προϋποθέσεις σωστής γραφής) θά προ
γραμματιστεί γιά δημοσίευση. ’Εμείς 
μέ χαρά θά περιμένουμε νά λάβουμε κάτι 
δικό σας, σ' όποιοδήποτε χώρο κι αν κι
νείται.

ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ, Μήλος. 
Σάς στείλαμε τά τεύχη πού δέν είχατε

τόν έοερτασμό τών ’Ενόπλων Δυνάμεων 
ήρθε μέ άρκετή καθυστέρηση γιά τό τεύ
χος Αύγούστου. Θά τό προγραμματίσουμε 
γιά μιά έπόμενη έπέτειο. Ή  άλλη σας 
συνεργασία έχει καθαρά προσωπικό χα
ρακτήρα καί είναι περιορισμένη. "Ισως 
θά έπρεπε γι’ αύτό τό θέμα νά είχαμε κάτι 
σχετικό μέ τήν έπιστημονική πλευρά του. 
Τό περιμένουμε.

ΣΤΑΜΑΤΗ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΕΛΟ, 
Μαθητή, Αθήνα. Ή  έργασία σας γιά τήν 
28η ’Οκτωβρίου θά δημοσιευθεΐ σέ ειδική 
στήλη τών νέων συνεργατών, έφ’ όσον 
μάς τό έπιτρέψουν οί έκτακτες άνάγκες 
γιά άλλα δημοσιεύματα. Γιά τά ποιήματά 
σας, σάς συγχαίρουμε. Θά πρέπει όμως 
νά δουλέψετε άκόμα πολύ ώστε νά βρείτε 
πιό άντιπροσωπευτικούς τρόπους έκφρα
σης. Βρισκόσαστε άκόμα στήν περίοδο 
τής άναζήτησης, γι’ αύτό καί δέν θά πρέ
πει νά βιάζεστε. ’Εμείς θάμαστε στή διά
θεσή σας γιά δ,τι χρειαστείτε.

ΝΙΚΟ ΠΑΤΣΑΤΖΗ. Ύπεν]ρχη, Άθή 
να. Ήταν καί αύτό τό ποίημα μιά έκπλη
ξη. Στό τεύχος τού ’Οκτωβρίου θά πάρει 
τή θέση πού τοϋ άξίζει. Δεχτείτε τά συγχα
ρητήριά μας.

λάβει. Γιά τήν Μήλο εύχαρίστως θά δε- 
χόμασταν δ,τι μάς στέλνατε, ιδιαίτερα 
ταξιδιωτικά κείμενα, Ιστορικά καί άλλα 
στοιχεία, καθώς καί φωτογραφίες. Είναι 
μιά άπό τις φιλοδοξίες μας νά παρουσιά
σουμε όλες τις όμορφιές τοϋ τόπου μας.

Ν.Ν. Χωροφύλακα, Άμφισσα. Θά 
χρειαστεί όπωσδήποτε αίτηση πρός τό 
’Αρχηγείο Χωροφυλακής, μέ τήν όποια 
θ’ άναφέρετε τά προσόντα σας. Περισσό
τερες όμως πληροφορίες θά πάρετε άπό 
τήν 'Υπηρεσία Φυσικής Αγωγής καί 
Αθλητισμού τού Σώματος, Μεσογείων 
96, ’Αθήνα, τηλέφωνο 77.79.102.

ΜΙΧΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ, Νίσυρος. 
Σάς στείλαμε όλα τά τεύχη τοϋ 1979. 
Μπορείτε νά στείλετε τήν συνδρομή σας, 
γιά τό 1979, μέ ταχυδρομική έπιταγή στή 
διεύθυνση τοϋ Περιοδικού, γιά νά σάς 
έρχεται έτσι κάθε μήνα χωρίς άλλες δια
τυπώσεις.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ, Άγ- 
γελιανά Ρεθύμνου. Σάς εύχαριστούμε γιά 
τά καλά σας λόγια. Τό περιοδικό θά σάς 
έρχεται άπό τό τεύχος αύτό, στή νέα 
σας διεύθυνση.

ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟ, ’Ενω
μοτάρχη, Πετσακούς Καλαβρύτων. Μέ 
25 χρόνια ύπηρεσία (καί τά μάχιμα συμ
περιλαμβανόμενα) ή σύνταξη είναι 
17.539 δραχμές, τό έφ’ άπαξ 219.600, 
Μ.Τ.Σ. 1.560 καί Ε.Τ.Χ. 1420 δραχμές.

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗ : ’Ενω
μοτάρχη, Κ.Σ.Χ.Β. 'Ελλάδος. Γιά τά 30 
χρόνια πραγματικής ύπηρεσίας άπό τά 
όποια 4 1)2 στόν βαθμό τοϋ Ένωμ]ρχου, 
ή σύνταξη είναι 20.416 δραχμές. Στήν 
άλλη περίπτωση, μέ τά σημερινά, όμως, 
δεδομένα, ή σύνταξη είναι 20.838 δραχμές, 
τό έφ’ άπαξ 453.600 δραχμές Μ.Τ.Σ. 
2.304 δραχμές καί Ε.Τ.Χ. 1.585 δραχμές.

ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΕΑ, ‘Ενωμοτάρχη, 
Θεσσαλονίκη. Έχετε δίκαιο. Πραγμα
τικά ήταν δικό μας λάθος, τό ίδιο άνεξή- 
γητο όπως σ’ έσάς. Πρέπει νά όφείλεται 
σέ μιά άτυχη σειρά συμπτώσεων.

ΑΡΙΣΤΟΚΛΗ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟ, 'Υπο
μοίραρχο, Θεσσαλονίκη. Πολύ καλή ή 
έργασία σας γιά τόν Κώστα Κρυστάλλη, 
τόν ποιητή τοϋ βουνού καί τής στάνης. 
Θά δημοσιευθεΐ σ’ ένα άπό τά έπόμενα 
τεύχη. Περιμένουμε κι άλλες σας συνερ
γασίες γιατί ξέρουμε ότι ύπάρχουν οί 
δυνατότητες.

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟ, ’Ενω
μοτάρχη, Σ.Χ. Άριστομένους. Τό ταξι
διωτικό σας άρθρο είναι δημοσιεύσιμο 
καί ή παρουσίασή του έχει προγραμμα
τιστεί σύντομα. Είναι όλοκληρωμένη δου
λειά καί σάς άξίζουν συγχαρητήρια. 
’Επίσης καλές είναι καί οί φωτογραφίες 
σας, μόνο πού πρέπει νάπροσέχετεπερισ- 
σότερο τόν φωτισμό.

Ο.Χ., Θεσσαλονίκη. Θά πρέπει νά 
προσπαθήσετε περισσότερο γιά μιά σω
στή ποίηση. Ή  μέχρι τώρα προσπάθειά 
σας δέν χαρακτηρίζεται άπό στοιχεία 
άνετης έκφρασης. ’Εμείς θά περιμένουμε 
καί άλλα δείγματα τής δουλειάς σας. 
Πρός τό παρόν όμως δέν μπορούμε νά δη
μοσιεύσουμε αύτό τό ποίημα πού μάς 
στείλατε, γιά τούς παραπάνω λόγους.
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΙΗΓΗΜ Α

Ποιός μισούσε τόσο πολύ τόν Θανάση Χ ρυσό, ώστε άφοϋ τόν 
σκότωσε μέ τρία χτυπήματα στό κ εφ ά λ ι, έλουσε τό πτώ μα του μέ 
πετρέλαιο καί τό έκαψε ; ΤΗταν οι διαφορές του μέ τούς γειτόνους γιά  
τό πότισμα αυτές πού δημιούργησαν ένα τέτοιο άνελέητο μ ίσ ο ς ; Καί 
ποιός άπό έκείνους πού είχαν μαζί του διαφορές θά τολμούσε νά κάνει 
ένα τόσο άγριο έγκ λημ α , άφ οΰ ήξερε δτι θάταν άπό τούς πρώτους 
ύποπτους ; "Ολα ήταν ένα αίνιγμα γιά  τόν 'Υπομοίραρχο Κώστα Λά~ 
ζαρη , πού έστεκε άμίλητος δίπλα στό άπανθρακωμένο π τώ μ α , λ ίγα  
μέτρα μακρυά άπό τό ποτάμι πού κυλούσε ήρεμα τά νερά τ ο υ . «Σ ί
γουρα , τά νερά τού ποταμού ξέρουν τήν άλήθεια . . .  μά πάντα τό νερό 
μιλάει σ’ άλλη γλώ σ σ α . . .» ,  μονολόγησε ό Υ π ομ ο ίρ α ρ χος. . .

Τ ο υ

Δ η μ ή τ ρ η  Δ α μ ι α ν ί δ η

Ο ΥΠΟΜΟΙΡΑΡΧΟΣ Κώστας Λάζα- 
ρης έρριξε μια ματιά στό ρολόγι του. Πλη
σίαζε 3 μετά τό μεσημέρι. Μιά ώρα, τώρα, 
δίπλα στό πτώμα, κοντά στην όχθη τού 
ποταμού, μαζί μέ τούς άντρες της 'Υπη
ρεσίας του και ούτε τήν ταυτότητα τού 
θύματος είχαν μπορέσει νά έξακριβώσουν. 
"Ενας—ένας πλησίαζαν οί χωρικοί, πού 
είχαν μαζευτεί γύρω άπό τό μέρος πού 
βρέθηκε τό πτώμα, προσπαθώντας ν’ άνα- 
γνωρίσουν τό θύμα. Τίποτα όμως. "Ολοι 
τους απομακρύνονταν μέ μιά άπορία ζω
γραφισμένη στά πρόσωπά τους καί συνάμα 
μέ μιά φρίκη.... Κι όλοι τους προσπα
θούσαν νά βρούν κάποιο σημάδι πού νά 
τούς θύμιζε κάτι. ’Άδικα όμως. Τό πτώ
μα—ένας άμορφος καρβουνισμένος σωρός— 
δέν θύμιζε τίποτα σέ κανένα. Τό πρόσωπο 
είχε παραμορφωθεί άπό τη φωτιά. Μόνο 
ψηλά στό κρανίο καί πίσω στόν τράχηλο 
έχασκαν τρεις πληγές, πού δέν μπορού
σαν παρά νά είχαν γίνει μέ τσεκούρι.

Ό  Υπομοίραρχος μέτρησετήν άπόσταση 
πού χώριζε τό πτώμα άπό τό ποτάμι. 
Τρία μέτρα. Μιά σκέψη βασάνιζε άπό

ώρα τό μυαλό του. Γιατί ό δράστης προ
τίμησε νά κάψει τό πτώμα άντί νά τό 
ρίξει στό νερό τού ποταμού; Έ κεΐ τό 
πτώμα ίσως κολλούσε στόν πυθμένα, 
οπότε κανείς δέν θά τ ’ άνακάλυπτε, ή θά 
παρασύρονταν μακρυά, πράγμα πού θά 
δυσκόλευε τίς έρευνες καί θάδινε πολύτιμο 
χρόνο στό δράστη γιά νά καλύψει ένα 
πιθανό του λάθος. ’Ίσως νά μήν ήθελε νά 
μάθει κανείς την ταυτότητα τού θύματος, 
ίσως νά φοβόταν ότι τό όνομα τού θύματος 
θά οδηγούσε τίς έρευνες στην δική του 
άποκάλυψη, πράγμα πού σήμαινε ότι 
κάποια στενή σχέση ή κάποια ιδιαίτερη 
διαφορά υπήρχε μεταξύ τους, γνωστή 
καί στούς άλλους... Τουλάχιστον νά 
μπορούσε κάποιος ν’ άναγνωρίσει τό 
θύμα... ’Ίσως τότε τά πράγματα γινόταν 
πιο εύκολα... Τά κίνητρα—τά πιθανά 
κίνητρα—ίσως θά οδηγούσαν στούς πιθα
νούς δράστες...

Τό λευκό «Λάντ—Ρόβερ» πού φάνηκε 
στή στροφή τού άγροτικοΰ δρόμου, έκοψε 
τίς σκέψεις τού 'Υπομοιράρχου Λάζαρη. 
«Είναι ό Διοικητής Χωροφυλακής», ψιθύ
ρισε δίπλα του ό ’Ενωμοτάρχης ’Αθανα
σίου καί προχώρησε μπροστά γιά ν’ άπο- 
μακρύνει τούς περίεργους. Ό  'Υπομοί
ραρχος έγνεψε τόν Χωροφύλακα Δενδρινό 
νά πλησιάσει.
—Φέρε μου τόν μικρό, μαζί μέ τόν παπ
πού του.

Ο ΛΕΥΤΕΡΗΣ, ήταν δέν ήταν 10 χρό
νων. ’Εκείνο τό πρωί είχε άκολουθήσει 
στό ποτάμι τόν παππού του. Τό ψάρεμα 
ήταν ή μεγάλη τους άγάπη. Παππούς 
καί έγγονός καθισμένοι στήν όχθη περ
νούσαν ώρες όλόκληρες, περί μένοντας 
τή λεία τους. ’Εκείνο τό πρωινό ό Λευτέ- 
ρης είχε βαλθεϊ νά κυνηγάει τ ’ άγριοπού- 
λια πού μαζεύονταν στό ποτάμι. ’Έτσι 
τρέχοντας κατά μήκος τού ποταμού 
ένιωσε γύρω του μιά βαρειά μυρωδιά. 
"Οσο προχωρούσε, ή μυρωδιά γίνονταν 
περισσότερο έντονη, μέχρι πού δέν άργησε 
νά βρεθεί μπροστά στ’ άποτρόπαιο θέαμα 
τού καρβουνισμένου πτώματος. Οί κραυ
γές τού μικρού Λευτέρη άναστάτωσαν 
τόν παππού του πού έτρεξε νά δει τί είχε 
συμβεΐ. Λίγη ώρα άργόρτερα, ή είδηση 
είχε άναστατώσει τό χωριό.

Ό  Διοικητής Χωροφυλακής αύτής τής 
άκριτικής περιοχής, Άντισυνταγματάρ- 
χης Λουκάς Γιάγκος, άκουσε μέ προσοχή 
όσα τού άνάφερε ό Υπομοίραρχος καί 
όσα τού διηγήθηκε άπό τήν άρχή ό μικρός 
Λευτέρης καί ό παππούς του. Τό έμπειρο 
μάτι του άνάλυσε τήν εικόνα πού είχε 
μπροστά του. Τό έγκλημα, όλα έδειχναν 
ότι έπρεπε νά είχε γίνει τήν περασμένη 
νύχτα, δηλαδή τή νύχτα τής 11 προς 12 
Αύγούστου, κάπου πιό μακρυά άπό τό 
μέρος- πού βρέθηκε τό πτώμα. Τό τσα- 
λαπατημένο τριφύλλι τού διπλανού χω
ραφιού μαρτυρούσε πώς ό δράστης έσυρε 
τό θύμα μέχρι τήν όχθη καί μετά τό έκαψε. 
Ά ρα  ή λύση τού προβλήματος βρίσκονταν 
κάπου μέσα στούς τριφυλλαγρούς, έκεϊ 
πού ίσως ό δράστης συναντήθηκε μέ τό 
θύμα. Πώς όμως νά ψάξει κανείς γιά τό 
δράστη όταν έχει μπροστά του ένα άγνω
στο θύμα;

Οί δυό ’Αξιωματικοί προχώρησαν μέσα 
στό χωράφι μέ τό τριφύλλι, ένώ στή γύρω 
περιοχή άπλώθηκαν οί άλλοι άντρες τού 
Τμήματος ψάχνοντας νά βρούν κάτι 
πού θά βοηθούσε τίς έρευνες, τό τσεκούρι, 
ίσως, πού υπήρξε καί τό φονικό όργανο. 
Τά βήματα στόν τριφυλλαγρό είχαν δη
μιουργήσει ένα στενό μονοπάτι, ένα μονο
πάτι πού μαρτυρούσε πώς κάποιος είχε 
συρθεί επάνω του.

«’Ίσως βρούμε κάποιο στοιχείο, ίσως 
βρούμε καί τήν ταυτότητα τού θύματος», 
μουρμούρισε ό Άντισυνταγματάρχης καί 
γονάτισε στό έδαφος. Προχώρησε ένα 
μέτρο κι έκοψε μέ προσοχή ένα τριφύλλι. 
Τό κύτταξε στόν ήλιο. «Αίμα...» ψιθύ
ρισε κι έδειξε έναν σκουρόχρωμο στεγνό 
λεκέ στά φύλλα.
—Σταλαγματιές αίμα, συμπλήρωσε ό 
Υπομοίραρχος Λάζαρης, πού γονατισμέ- 
νος στό τριφύλλι άκολουθοΰσε μιά γραμ
μή άπό σκούρα καφετιά στίγματα.

Συνέχισαν νά περπατούν μέ τά γόνατα, 
άκολουθώντας αυτήν τήν γραμμή πού 
όλο καί πλάταινε. Σέ λίγο τά στίγματα 
φαινόταν καθαρά. Μεγάλα στίγματα άπό 
ξερό αίμα, πού έδειχναν τόν δρόμο πού 
άκολούθησε δ δράστης σέρνοντας προς 
τό ποτάμι τό πτώμα. «Γιατί τόσο μίσος»; 
άναρρωτήθηκε ό Υπομοίραρχος, πού 
σκυφτός παρακολουθούσε τό μακάβριο 
δρομολόγιο. Τό μονοπάτι μέ τά ριγμένα 
στό έδαφος τριφύλλια περνούσε τά σύνορα 
τού πρώτου χωραφιού καί έμπαινε 
στό έπόμενο μέ θερισμένες καλαμιές. Τά 
παραμερισμένα άχυρα οδηγούσαν λίγα 
μέτρα πιό μέσα στό χωράφι κι έκεϊ έστριβε 
τό μονοπάτι γιά νά μπει πάλι σ’ έναν 
διπλανό τριφυλλαγρό. «Θέλησε νά περι-

660



πλέξει τά πράγματα», είπε ό Άντισυν- 
ταγματάρχης Γιάγκος, «μά δέν σκέφτηκε 
πώς τήν νύχτα τά πράγματα φαίνονται 
πιο διαφορετικά άπό τήν ήμέρα». Οί δυό 
’Αξιωματικοί άκολούθησαν τό μονοπάτι 
μέχρι πού έφτασαν στά σύνορα τού χω
ραφιού. ’Εκεί τό μονοπάτι χανόταν, οί 
πατημασιές σχημάτιζαν έναν κύκλο, τό 
χορτάρι μαρτυρούσε πώς είχε καταπα
τηθεί άγρια. Μιά μικρή λίμνη μέ στεγνό 
αίμα πρόβαλε στά μάτια τους. «’Εδώ 
τόν σκότωσε» συμπέρανε ό Άντισυνταγ- 
ματάρχης. Δεν πρόλαβε νά ολοκληρώσει 
τή σκέψη του καί έμφανίστηκε στήν άκρη 
τού χωραφιού, τρέχοντας, δ ’Ενωμοτάρ
χης ’Αθανασίου. Πλησίασε κι έδειξε ένα 
νούμερο γραμμένο σ’ ένα χαρτί: ΑΤΚ 
2971. «Είναι ό αριθμός ένός μοτοποδη
λάτου, πού είναι άφημένο  ̂στήν άκρη τού 
δρόμου, ακριβώς πάνω άπό τό διπλανό 
χωράφι. Δυό νεαροί πού πέρασαν χτες 
τό βράδυ κατά τις ένιά, είπαν δτι τό είχαν 
δει έκεϊ. Ζήτησα πληροφορίες^ μέ το ρα
διοτηλέφωνο άπό τό Τμήμα καί μοΰ είπαν 
δτι άνήκει σέ κάποιον Παπαγεωργίου, 
πού έχει στήν πόλη κατάστημα ήλεκτρι- 
κών ειδών. ’Επικοινώνησαν μαζί του και 
έκεϊνος τούς είπε δτι χτες τό άπόγευμα 
τό έδωσε σ’ έναν φίλο του, τόν Θανάση 
Χρυσό πού είναι άπό αυτό τό χωριό, γιατί 
δπως τού είχε πει βιαζόταν νά γυρίσει στο 
σπίτι του, στο χωριό. Τόν είχαν ειδο
ποιήσει, έτσι τού είχε πει, δτι κάτι έκτα
κτο είχε συμβεϊ. Στή συνέχεια ρώτησα 
γιά τόν Θανάση Χρυσό. Χτές βράδυ δέν 
πήγε στο σπίτι του καί ούτε μέχρι αυτή 
τή' στιγμή έχει φανεί πουθενά. ‘Η γυ
ναίκα του, λέει, πώς έφυγε άπό τό σπίτι 
τους χτές τό πρωί καί πώς δέν γνωρίζει 
τίποτα γιά τό έκτακτο γεγονός που εκεί
νος είπε στο φίλο του, σάν δικαιολογία 
γιά νά τού δώσει τό μοτοποδήλατο. Κα
νείς στό χωριό δέν είδε χτες και ^σήμε
ρα τόν Θανάση Χρυσό. ’Όμως ο γιός του, 
βρίσκεται άπό τό μεσημέρι κάτω στο 
ποτάμι καί έχει δει πολλές φορές το 
πτώμα. Δέν άναγνωρίζει τίποτα. ’Όσο γιά 
τό χωράφι αύτό πού στεκόμαστε τώρα
είναι τού Θανάση Χρυσού----  ’Ίσως
’Ίσως νάναι αυτός τό άγνωστο θύμα. Ο 
Αγροφύλακας τού χωριού μού είπε ότι ο 
Θανάσης Χρυσός έχει μέ τόν άδελφό του 
ένα κοινό σημάδι. ’’Εστειλα νά τόν ειδο
ποιήσουν. "Ισως αυτός μάς βοηθήσει 
θετικά...».

*0 ’Ενωμοτάρχης ’Αθανασίου, πήρε 
μιά βαθειά άνάσα. Μιά ώρα τώρα προ
σπαθούσε νά ξετυλίξει ένα νήμα καί νά 
λύσει ένα πρόβλημα καί νά πού οι υπο
λογισμοί του έδειχναν δτι ήταν σωστοί. 
’Εκείνο δμως πού δέν μπορούσε νά εξη
γήσει ήταν γιατί ό Θανάσης Χρυσός να 
πει ένα ψέμα γιά νά πάρει τό μοτοποδή
λατο καί νά πάει στό χωριό. Βιαζόταν 
νά προλάβει κάτι, κάτι πού δταν θά πήγαι
νε δπως κάθε μέρα μέ τό λεωφορείο δεν 
θά τοβρισκε; Ή  μήπως είχε κάποια συνά
ντηση σέ ώρα πού δλοι ήξεραν πώς αυτός 
έλλειπε στήν πόλη; Μήπως αυτή ή συνά
ντηση ήταν μοιραία γιά τόν Θανάση 
Χρυσό, άν τελικά τό πτώμα άνήκε σέ 
κείνον;

*0 Άντισυνταγματάρχης Γιάγκος, πού 
άκουσε σιωπηλός τήν άναφορά τού ’Ενω
μοτάρχη, συνέχιζε νάχει τό βλέμμα του 
καρφωμένο στά μάτια τού 'Υπομοιράρ
χου. ’Ίσως γιατί ήξερε άπό προηγούμενες 
ύποθέσεις πώς τό μυαλό τού νεαρού ’Αξιω
ματικού δούλευε συχνά μέ μιά παράξενη 
ταχύτητα. Μιά ταχύτητα πού είχε μετα

δοθεί μ’ έπιτυχία στους άντρες του, έτσι 
ώστε ή πρωτοβουλία τους συχνά έφερνε 
άπροσδόκητα θετικά άποτελέσματα. Προ
χώρησαν δλοι μαζί προς τό ποτάμι, προσέ
χοντας μήν πατήσουν τό μονοπάτι πού 
άφησε ή πορεία τού δολοφόνου. Πρώτος 
έσπασε τή σιωπή ό Άντισυνταγματάρχης 
Γ ιάγκος.
—Πριν βραδυάσει, νά έχεις μάθει ποιοι 
είναι οί ιδιοκτήτες τών γύρω χωραφιών 
καί νά τούς περιορίσεις στό Κοινοτικό 
Γραφείο. ’Επίσης μετά τήν άναγνώριση, 
άν θά γίνει τελικά, άς ψάξουν οί άντρες γιά 
νά βροΰν στοιχεία γιά κάτι τό ύποπτο 
στήν ιδιωτική ζωή τού θύματος. ’Ίσως 
θά πρέπει ν’ άνακρίνουμε καί τή γυναίκα 
τού θύματος. Τό δτι—καί πάλι έφ’ δσον 
τό θύμα είναι ό Θανάσης Χρυσός —βιανε 
κάτι κρυφά άπό τή γυναίκα του, κάτι πού 
δέν είπε σέ κανένα, δημιουργεί πολλά 
έρωτηματικά. Τί ήθελε νά προλάβει χτες 
βράδυ καί έφυγε ξαφνικά γιά τό χωριό, 
άφοΰ δλοι διαβεβαιώνουν δτι τίποτα 
έκτατο δέν είχε συμβεϊ;

*0 'Υπομοίραρχος Λάζαρης κούνησε 
καταφατικά τό κεφάλι του καί κύτταξε 
τό ρολόγι του. Ή  ώρα ήταν 5.20’. σέ 
λίγο θά έστελναν τό πτώμα στό Νεκρ- 
τομεϊο. Σέ λίγο, άφοΰ πρώτα ό Δημήτρης 
Χρυσός θά έλυνε κάθε ερωτηματικό γιά 
τήν ταυτότητα τού πτώματος, μιά καί 
τό θύμα ήταν ό άδελφός του. Ναί, ήταν 
σίγουρος τώρα γιά τό ποιός ήταν 6 δολο
φονημένος άντρας στό ποτάμι. Σίγουρος 
γιατί τό μοτοποδήλατο βρισκόταν δίπλα 
σ’ ένα χωράφι πού είχε γίνει κάποιο 
έγκλημα καί γιατί, τόσο τό μοτοποδήλατο, 
δσο καί τό χωράφι, οδηγούσαν στον 
Θανάση Χρυσό πού είχε έξαφανιστεϊ άπό 
τό προηγούμενο άπόγευμα. Καί τό μακά
βριο μονοπάτι οδηγούσε στό ποτάμι, στό 
πτώμα. ’Εκτός άν ήταν, δ Θανάσης Χρυ
σός, δχι τό θύμα άλλά ό δολοφόνος. Άλλα 
τότε θάχε κάνει ένα μοιραίο λάθος—θάχε 
έκθετη τή μαρτυρία τού μοτοποδηλάτου... 
'Όμως ύπήρχε άκόμα ένα στοιχείο, ένα 
στοιχείο πού άν επιβεβαιωνόταν τότε 
ή λύση θάταν εύκολη...

ΠΛΗΣΙΑΣΑΝ στό πτώμα. Ή  έντονη 
μυρωδιά τούς έκανε νά νιώσουν μιά άπο- 
στροφή κι έναν οίκτο συνάμα. Κύτταξαν 
τόν γκριζομάλλη άντρα πού έκλαιγε δίπλα 
τους. Ό  Χωροφύλακας Δενδρινός ψιθύ
ρισε στ’ άφτί τού Υπομοίραρχου Λάζαρη.
— Τό θύμα λέγεται Θανάσης Χρυσός. 
Τόν άναγνώρισε ό άδελφός του Δημήτρης 
Χρυσός, καί έδειξε τόν γκριζομάλλη 
άντρα.
— Πώς έγινε ή άναγνώριση;
— Έχουν ένα περίεργο σχήμα οί καμάρες 
τού πέλματος τού δεξιού ποδιού τους, 
καί τό δεξί πόδι τού θύματος έμεινε σχεδόν 
άνέπαφο άπό τή φωτιά. Μέ τήν πρώτη 
ματιά τόν άναγνώρισε...

"Ο,τι είχε μείνει άπό τό πτώμα τού 
Θανάση Χρυσού, τυλίχτηκε σ’ ένα σεντόνι 
καί πήρε τό δρόμο γιά τό Νεκροτομείο. 
'Ο κόσμος άρχισε ν’ άραιώνει κι δταν 
ό ήλιος έγερνε γιά ν’ άκουμπήσει ^στά 
γύρω βουνά οί μόνοι πού είχαν άπο- 
μείνει ήταν ό 'Υπομοίραρχος Λαζαρης, 
ό Ενωμοτάρχης ’Αθανασίου καί ό Χωρο
φύλακας Δενδρινός. Ά πό την στροφή 
τού χωματόδρομου φάνηκε δ Αγροφύ
λακας τού χωριού, πού ζύγωνε μέ βια
στικά μεγάλα βήματα. . .

—Κατάλαβα τό νόημα πού μούκανες 
'Υπομοίραρχε καί ήρθα. Ίσως νάναι γι 
αύτό πού ώρα θέλω καί γώ νά σοΰ πώ.

—Τό τριφύλλι είναι βοσκημένο.
—Ναί, φαίνεται καθαρά. Δίπλα στό 

σύνορο. Τό είχα προσέξει δταν έρχόμουνα 
γιά νά δώ τί είχε συμβεϊ, τό μεσημέρι. 
Καί είναι βοσκημένο άπό χτές. Είμαι 
σίγουρος γι’ αύτό. ’Εκείνο πού μέ στενα- 
χωρεΐ, είναι δτι δπως δείχνουν τά πρά
γματα έχει βοσκηθεϊ άπό μικρό κοπάδι.

—Καί οί γείτονες; ρώτησε δ Χωροφύ
λακας Δενδρινός.

—Είχε μέ δλους διαφορές. Γιά τό πό
τισμα κάθε τόσο πιάνονταν στά χέρια. 
"Ηταν έριστικός τύπος δ μακαρίτης. 
Συχνά έπαιρνε τό νερό χωρίς νάχει σειρά. 
Καί αύτό προκαλοΰσε καυγάδες. Δυό— 
τρεις φορές έφτασαν καί στά δικαστήρια. 
Τώρα τελευταία δ Γιάννης Μαλαμάς είχε 
άπειλήσει πώς θά τόν κτυποΰσε. . .

—Ό  Γιάννης Μαλαμας, δμως, ήξερε 
πώς τήν άπειλή αυτή τήν γνώριζε τό χω
ριό. Θά μπορούσε νά έπιχειρήσει κάτι 
τέτοιο, άφοΰ ήταν σίγουρο δτι σ’ αύτόν θά 
έβγαζε ή έρευνα. Τό καλύτερο πού θάκανε 
ήταν νά παρουσιαστεί καί νά ομολογήσει 
μόνος εκείνη τή στιγμή. . . Θάχε καί τό 
έλαφρυντικό τής μεταμέλειας. . . μονολό
γησε δ 'Υπομοίραρχος.

—Ποιός έχει λίγα πρόβατα στό χωριό; 
ρώτησε δ ’Ενωμοτάρχης Αθανασίου.

—"Ολοι. Μόνο πού ένώνουν τώρα τό 
καλοκαίρι τά κοπάδια καί παίρνουν τσο
πάνους γιά νά τά προσέχουν. Μόνο ό 
Καρανίκας τά φυλάει μόνος του, άλλά πάλι 
δχι δ ίδιος, τά παιδιά του.

*—Κι άν ένας άπό τού γείτονες ξέκοψε 
τό κοπάδι του άπό τά άλλα καί ήρθε μέχρι 
έδώ γιά νά δημιουργήσει πρόβλημα καί 
άφορμή; ρώτησε δ ’Ενωμοτάρχης Α θα
νασίου.

—Αύτό θά τό εξακριβώσεις έσύ, άπάν- 
τησε ό 'Υπομοίραρχος. Μιά βόλτα μέχρι 
τό βουνό δέν θάναι καί άσχημη μέσα στή 
νύχτα. Χρειάζεται άλλωστε καί λίγος 
ρομαντισμός. . . .

"Ενα χαμόγελο χαράχτηκε στά χείλη 
τού 'Υπομοίραρχου Λάζαρη. "Ηξερε πώς 
λίγο άργότερα θάχε θετική άπάντηση άπό 
τόν νεαρό ’Ενωμοτάρχη.

ΤΟ ΣΟΥΡΟΥΠΟ είχε πέσει γιά τά 
καλά δταν οί τέσσερεις άντρες έφτασαν 
στό χωριό. Οί Χωροφύλακες είχαν συγ
κεντρώσει τούς τρεις ιδιοκτήτες τών δι
πλανών χωραφιών δπως είχε διατάξει δ 
Άντισυνταγματάρχης Γιάγκος, περιμέ- 
νοντας τό περιπολικό αύτοκίνητο γιά να 
τούς μεταφέρουν στό Τμήμα. Τά λόγια 
τού 'Υπομοίραρχου τούς ξάφνιασαν:

—Νά τούς άφήσετε νά φύγουν. . . Θα 
ένημερώσω γι’ αύτό και τον Διοικητή. . · 

Στά μάτια τού ’Ενωμοτάρχη Αθανα
σίου τρεμόπαιξε κάτι σάν άβεβαιότητα.

—Τό ξέρω πώς είναι επικίνδυνο, συνέ
χισε δ 'Υπομοίραρχος, άλλά πρέπει νά το 
ρισκάρουμε.

Ό  ’Ενωμοτάρχης Αθανασίου κούνησε 
καταφατικά τό κεφάλι. "Αλλωστε απο την 
πρώτη στιγμή κάτι μέσα του τού έλεγε 
πώς ή λύση βρίσκεται μακρυά άπό τις 
διαφωνίες γιά τό νερό μέ τούς γειτόνους. 
"Οσο γιά τούτη τή βραδυά, τδχε προεξω- 
φλήση άπό νωρίς πώς θάμεινε άγρυπνος. 
Ξεκίνησε γιά τήν πλατεία τού χωριού. 
Ό  Πέτρος Καλογερόπουλος, Γ ραμμα- 
τέας τής Κοινότητος, ήταν φίλος του καί 
δέν θά δυσκολευόταν νά τόν πείσει για ν 
άνεβούν μέσα στή νύχτα στήν Πέρα Ράχη.

'Ο 'Υπομοίραρχος Λάζαρης^ σκέφτηκε 
πώς δέν θάχανε τίποτα άν πήγαινε μιά 
βόλτα μέχρι στό σπίτι τού Καρανίκα. Βέ-
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βαια ήταν λίγο άπίθανες καί παράτολμες 
°ί υποθέσεις του πώς ίσως νάταν κι έκεϊ- 
νος ένας άπό τούς πιθανούς δράστες. 
Δεν είχε σχέσεις μέ το θύμα, ούτε κανείς 
θυμάται να είχε προκύψει μεταξύ τους 
κάποια διαφορά. Δέν ύπηρχε, δηλαδή, 
κίνητρο. Προχώρησε στο κέντρο τοϋ χω
ριού, άνέβηκε ένα ανηφορικό δρομάκι καί 
στάθηκε άπέναντι άπό τό σπίτι τοϋ Καρα- 
νίκα, στή σκιά πού έριχνε τό καμπαναριό 
της έκκλησίας. Τό ρολόγι του έδειχνε 
9.25' όταν άπό τό βάθος τοϋ δρόμου φά
νηκαν οί σκούροι όγκοι των προβάτων. 
«Δέν πρέπει να είναι μεγάλο κοπάδι», 
σκέφτηκε, «ίσως νάναι τοϋ Καρανίκα». 
Τό κοπάδι πλησίασε. "Οχι δέν ήταν μεγά
λο. Καμμιά είκοσιπενταριά πρόβατα όλα 
κι όλα. Πίσω τους βάδιζε μέ νωχελικό 
καί βαρύ βήμα ένας άντρας γύρω στά 
σαράντα. Τα πρόβατα πέρασαν τό άνοιγμα 
τοϋ φράχτη καί σκορπίστηκαν στήν αυλή, 
ένώ μια γυναικεία σκιά βγήκε μέχρι τήν 
πόρτα. Δέν ύπηρχε άμφιβολία πώς ήταν 
ό Καρανίκας καί πώς ή σκιά ήταν ή 
γυναίκα του.

Τραβήχτηκε μέ προσοχή πρός τά σκα
λιά τής έκκλησίας καί γλίστρησε στο 
δρομάκι. Κάθε του σκέψη όδηγοΰσε σ’ 
άδιέξοδο. Κι όμως ό δολοφόνος γυρνοϋσε 
άνάμεσά τους· ήταν βέβαιος γ ι’ αύτό. Μόνο 
πού έλειπαν τά κίνητρα. ’Εκτός αν κίνητρο 
ήταν τό πορτοφόλι τοϋ θύματος πού δέν 
βρέθηκε. . . Θυμήθηκε πώς ή γυναίκα τοϋ 
θύματος, τοϋ είχε πει, ότι τό πρωί φεύ
γοντας ό Χρυσός γιά τή δουλειά, τής είπε 
ότι θά πληρωνόταν. ’Επίσης τόν είχε 
διαβεβαιώσει μέ σιγουριά πώς ό άντρας 
της κρατούσε πάντα μαζί του πορτοφόλι, 
ένα δερμάτινο πλακέ πορτοφόλι, πού πάντα 
τό έβαζε στή πίσω δεξιά τσέπη. "Ομως 
στο πτώμα τοϋ Χρυσοΰ δέν βρέθηκε πορ
τοφόλι. Ή  φωτιά δέν είχε προχωρήσει 
μέχρι πίσω, όπως δέν είχε προχωρήσει 
καί στή πλάτη. Λογικά τό πορτοφόλι έ
πρεπε νά μείνει άνέπαφο αν δέν ένδιέφερε 
τόν δράστη. ’Εκτός αν φοβήθηκε ότι θ’ 
αποτελούσε ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ή 
αν θέλησε νά στρέψει στις έρευνες στήν 
κατεύθυνση τής ληστείας. . . ’Αλλά, αν 
ήταν ληστεία; ”Αν κάποιος ήξερε ότι ό 
Χρυσός εκείνη τήν ή μέρα θάχε στή τσέπη 
του τό μισθό ολόκληρης τής έβδομάδας 
Τότε όμως γιατί τόν έπιτέθηκε στο δικό 
του χωράφι Καί πώς ήξερε τήν ώρα πού 
θά περνούσε ό Χρυσός άπό τό δρόμο; 
Πώς ήξερε ότι τό θύμα δέν θά πήγαινε 
στό χωριό μέ τό λεωφορείο τής γραμμής 
άλλά μέ ξένο μοτοποδήλατο; Καί’ μέ τί 
τρόπο τόν παράσυρε μέχρι τό χωράφι; 
’Ό χι, ήταν εντελώς άπίθανο αύτό. Καί αν 
είχε συμβεϊ κάτι τέτοιο θάήταν άποτέλεσμα 
σατανικών συμπτώσεων. ’Άλλωστε σ’ 
αύτήν τήν περίπτωση έμενε καί πάλι 
ανεξήγητο τό ότι ό Χρυσός προφασίστηκε 
κάποια έκτακτη άνάγκη γιά νά δανιστεΐ 
τό μοτοποδήλατο. ’Εκτός. . . έκτος άν 
είχε ραντεβού μέ τόν δολοφόνο ή μέ κάποιον 
πού ό δολοφόνος είχε στενή σχέση μαζί 
του. Καί στήν περίπτωση αύτή είχε ορι
στεί τό ραντεβού στό χωράφι μέ τό τρι
φύλλι. . . Γιά ποιόν λόγο όμως είχε οριστεί 
αύτή ή συνάντηση; «Καί δώ άδιέξοδο», 
μονολόγησε».

Προχώρησε καί άνέβηκε τά σκαλιά τού 
Κοινοτικού Γραφείου.

—Θά πάμε μέχρι τήν πόλη, είπε στον 
όδηγό τού περιπολικού. Μόνο μέχρι νά 
έτοιμάσω τήν τσάντα μου πήγαινε νά 
ειδοποιήσεις τόν ’Ενωμοτάρχη ’Αθανα
σίου καί τόν Χωροφύλακα Δενδρινό πώς

θάρθουν μαζί μου. . . ’Ίσως στήν πόλη 
βρούμε τήν άκρη τού προβλήματος, συμ
πλήρωσε.

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ διατη
ρούσε μεγάλη βιοτεχνία γουναρικών καί 
ήταν άπό τούς πιό εύπορους τής πόλης. 
Τό κουδούνι τής έξώπορτας τού σπιτιού 
του χτύπησε πολλές φορές χωρίς απάν
τηση. Ό  'Υπομοίραρχος έπέμενε. Σέ λίγο 
είδε ν’ άνάβει ένα φώς καί μετά άκόμα 
ένα. Έ να λεπτό άργότερα ό Γιώργος Κα
πετάνιος άντίκρυζε μέ έκπληξη τόν Υ πο
μοίραρχο καί τούς δυο άντρες του. Μιά 
έκπληξη πού μεγάλωσε πιό πολύ μόλις 
έμαθε τήν δυσάρεστη είδηση. Ό  Θανάσης 
Χρυσός ήταν άπό τούς καλύτερους τεχνί
τες πού άπασχολοΰσε ή έπιχείρησή του. 
Ο 'Υπομοίραρχος ρώτησε γιά τά χρή

ματα.
—Έλειπα άπό τό πρωί στήν Τράπεζα. 

"Οταν γύρισα τό μεσημέρι καί θέλησα νά 
πληρώσω τό προσωπικό, θυμήθηκα ότι 
τόν χαρτοφύλακα μέ τά χρήματα τόν 
είχα άφήσει στό χρηματοκιβώτιο τού 
κεντρικού μαγαζιού μου. Είπα στό προ
σωπικό ότι θά έφευγα καί θά γυρνοΰσα 
μιά ώρα άργότερα γιά νά τούς πληρώσω. 
Ό  Θανάσης, όμως, βιαζόταν. Έπρεπε 
νά πάει σ’ ένα φίλο του γιά μιά του ύπό- 
θεση καί στή συνέχεια νά φύγει γιά τό 
χωριό. ’Ήθελε, έτσι μοΰ είπε, νά προ
λάβει κάποιον πού τρεις μέρες τώρα έβο
σκε τά πρόβατά του στό τριφύλλι. Μά
λιστα καί τήν προηγουμένη είχα άκούσει 
μιά τέτοια συζήτηση πού έκανε μέ έναν 
άλλο εργάτη. Έ τσ ι τού έδωσα όσα είχα 
μαζί μου. Χίλιες εξακόσιες δραχμές. 
"Ενα χιλιάρικο, ένα πεντακοσάρικο καί 
δυο πενηντάρικα. Θυμάμαι καλά τά χρή
ματα πού τού έδωσα. Είχα κρατήσει 
στήν τσέπη μου τέσσερες χιλιάδες. Τό 
χιλιάρικο, τό πεντακοσάρικο καί μιά 
δεσμίδα μέ πενήντα πεντηντάρικα. Δέν 
τού έδωσα άλλα γιατί μοΰ χρειάζονται 
τά πενηντάρικα στό μαγαζί.

—Τήν δεσμίδα άπό πού τήν είχατε 
πάρει. . .

—Μά άπό τήν Τράπεζα, κύριε Ύπο- 
μοίραρχε. . .

—Έ χετε άδιάθετα πενηντάδραχμα άπό 
έκείνη τή δεσμίδα;

—Βέβαια. "Αλλωστε χτές τό άπόγευμα 
καί σήμερα όλη τή μέρα, τό μαγαζί ήταν 
κλειστό. Στις 3 τό άπόγευμα κάθε Σάβ
βατο κλείνουμε.

Ό  Γιώργος Καπετάνιος προχώρησε στό 
βάθος τού σπιτιού γιά νά ξαναγυρίσει 
λίγο άργότερα κρατώντας στά χέρια του 
τά πενηντάδραχμα πού είχαν άπομείνει. 
Ό  Υπομοίραρχος Λάζαρης τά μέτρησε. 
25. Κράτησε σέ σημείωση τούς άριθμούς 
τους. «’Ίσως χρειαστούν», συμπλήρωσε, 
καθώς ό Χωροφύλακας Δενδρινός έκανε 
τήν έπαλήθευση. Ά πό 10 Ν 303771 ώς 
καί 10 Ν 303774 καί 10 Ν 303777 ώς καί 
10 Ν 303795.

—Ά ρα ή δεσμίδα άρχιζε άπό τό νού
μερο 10 Ν 303751 καί έφτανε μέχρι τό 
10 Ν 303800, είπε ό ’Ενωμοτάρχης ’Α
θανασίου. Τό θύμα κρατούσε μαζί του δυό 
πενηντάδραχμα μέ άριθμούς αύτής τής 
σειράς. . . "Αν βρίσκαμε έστω ένα άπό 
αυτά. . .

Ό  Γιώργος Καπετάνιος δέν είχε καμ- 
μιά άντίρρηση νά δώσει έγγραφη κατάθεση 
έκείνη τήν ώρα. Άλλωστε είχε πού είχε 
ξαγρυπνήσει μ’ αύτήν τήν άπροσδόκητη 
έπίσκεψη. Μιά ώρα άργότερα τήν ίδια 
έπίσκεψη δεχόταν καί ό Κώστας Παπα-

γεωργίου, ό φίλος τού Θανάση Χρυσοΰ 
πού τού έδωσε τό μοτοποδήλατο. Δέν 
πρόσφεραν τίποτα παραπάνω τά όσα 
είπε στούς άντρες τής Χωροφυλακής γιά 
τό φίλο του καί τήν συνάντησή τους.

«Ένας δυνατός καφές είναι δ,τι πρέπει» 
είπε άφήνοντας έναν άναστεναγμό ό 
’Ενωμοτάρχης ’Αθανασίου. Τό αύτοκίνητο 
σταμάτησε έξω άπό τό μικρό καφενείο 
πού διανυκτέρευε. Ή  κούραση ήταν φα
νερή στά πρόσωπά τους. ’Ίσως θάπρεπε 
νά σκεφτοΰν άπό τήν άρχή τήν ύπόθεση, 
τοποθετώντας έτσι τά πράγματα μέ τήν 
σειρά τους, όπως αύτή είχε διαμορφωθεί 
άπό τις πληροφορίες τού Καπετάνιου.

—’Ίσως νάθελε νά στήσει καρτέρι γιά 
νά μάθει ποιος έβαζε τά πρόβατα νά 
βοσκήσουν τό δικό του τριφύλλι, είπε σπά
ζοντας τήν σιωπή ό οδηγός τού περιπο
λικού.

—Ό  άγροφύλακας είναι βέβαιος ότι τό 
κοπάδι πού βόσκησε ήταν μικρό. Καί 
μικρό κοπάδι έχει μόνο ό Καρανίκας. 
Ά ν  λοιπόν βρήκε τόν Καρανίκα στό χωρά
φι του καί πιάστηκαν στά χέρια... συμ
πλήρωσε ό Χωροφύλακας Δενδρινός.

Ό  ’Ενωμοτάρχης Αθανασίου κούνησε 
άρνητικά τό κεφάλι του.

—"Ολοι μάς βεβαίωσαν ότι τά πρόβατα 
τού Καρανίκα τά βοσκοΰν τά παιδιά του. 
Ά ν  λοιπόν ήταν αύτό τό κοπάδι πού έκανε 
τις ζημιές, τότε θά συνάντησε τά παιδιά 
τού Καρανίκα. "Ομως τό μόνο άπίθανο 
πού μπορεί νάχει συμβεϊ είναι νά είναι τά 
παιδια οι δολοφόνοι. Μάλλον δέν στάθηκε 
τυχερός καί δέν θά πρόλαβε, άφοΰ ό Ά 
γροφύλακας μάς διαβεβαίωσε ότι καί 
έκεΐνο τό βράδυ είχε βοσκηθεϊ τό τρι
φύλλι. Έ τσ ι, άν συνάντησε δίπλα στό 
χωράφι του έναν άπό τούς γειτόνους, νά 
τόν προκάλεσε—ύπήρχαν καί οί παλιές 
διαφορές—καί νάρθαν στά χέρια. Τό ότι 
ό δράστης είχε μαζί του τσεκούρι συνη
γορεί περισσότερο στό νά περνούσε ή καί 
νά βρέθηκε τυχαία κοντά στό χωράφι, 
παρά στό νά συνόδευε πρόβατα. . .

Ό  Υπομοίραρχος Λάζαρης άκουγε σι
ωπηλός. Οί σκέψεις τού νεαρού Ένωμο- 
τ“Ρχη Φαίνονταν σωστές. ’Εκτός άνύπήρχε 
κάτι άλλο, κάτι πού νά ξέφυγε άπό τήν 
προσοχή τους. Ή  σκέψη του είχε σταμα
τήσει στόν Καρανίκα. Κάτι κενό ύπήρχε, 
κάτι πού γεννούσε έρωτηματικά. "Ολοι 
είχαν διαβεβαιώσει ότι τά πρόβατα τά 
βοσκοΰσαν τά παιδιά του. "Ομως αύτός 
είχε δει τόν Καρανίκα τό βράδυ πού πέ
ρασε νά τά γυρίζει στό σπίτι. Βέβαια ήταν 
Κυριακή καί δέν δούλευε στό έργοτάξιο 
πού έφτιαχνε τήν γέφυρα στήν παρακα
μπτήριο τού έθνικοΰ δρόμου. Άλλά καί τις 
άλλες μέρες πού δούλευε, έπέστρεφε στό 
χωριό πριν τις 6 τό άπόγευμα. . . ’Ίσως ή 
λύση βρισκόταν στήν έπιστροφή άπό τή 
δουλειά του. Μήπως ό Καρανίκας μετά 
τή δουλειά πήγαινε στά λιβάδια καί έφερνε 
αυτός πίσω στό χωριό τά πρόβατα; ΤΗταν 
κάτι πού κανείς δέν τούς τδχε πει. . . 
κάτι πού είχε ξεφύγει.

Ο ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ξαφνιά
στηκε όταν ό Χωροφύλακας Σταματό- 
πουλος του ανακοίνωσε ότι έπρεπε νά τόν 
ακολουθήσει στό χωριό. Διαμαρτυρήθηκε 
γιατί θά̂  έχανε τό μεροκάματο, άλλά άδι
κα. Μισή ώρα άργότερα συναντούσε στήν 
αύλή τού σπιτιού του τόν Υπομοίραρχο 
Λάζαρη. Άρνήθηκε κάθε σχέση μέ τό 
έγκλημα. Βέβαια, συναντήθηκε μέ τά 
παιδια του στό λιβάδι δίπλα στό ποτάμι 
καί έμεινε αύτός μέ τά πρόβατα, μά ήταν
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πολύ μακρυά άπδ τδ μέρος πού έγινε τδ 
φονικό. ’Εκείνο τδ βράδυ έφερε τά πρό
βατα στίς 9 καί βγήκε στδ καφενείο. 
Γύρισε πίσω στδ σπίτι κατά τις 9.30. 
Κοιμήθηκε γύρω στίς 11 καί ξύπνησε 
την Κυριακή τδ πρωί. Για τδ έγκλημα 
έμαθε την Κυριακή τδ βράδυ, όταν γύρισε 
άπδ τά πρόβατα. . . ’Άλλωστε αύτδς δέν 
είχε πετρέλαιο- πώς θά τδν έκαιγε;

Ή  τελευταία φράση αντήχησε παρά
ξενα στ’ άφτιά τοϋ 'Υπομοίραρχου. «Πού 
νά τδ βρώ τδ πετρέλαιο γιά νά τδν κάψω 
’Αστυνόμε»; Γιατί τδ πρόσθεσε μόνος 
του αύτό; Δέν τοϋ είχε κάνει τέτοια έρώ- 
τηση. Μήπως βρισκόταν μπροστά στδ 
δολοφόνο; Μήπως αύτδ ήταν ένα άκόμα 
λάθος του, όπως λάθος του ήταν τδ ότι 
είπε πώς έμαθε γιά τδ έγκλημα τήν Κυ
ριακή τδ βράδυ, άφοϋ ή είδηση είχε δια- 
τρέξει τδ άπόγευμα όλα τά γύρω χωριά;

Ό  'Υπομοίραρχος Λάζαρης προχώ
ρησε πρδς τδ σπίτι. «Θά κάνουμε έρευνα», 
είπε κοιτάζοντας τδν Κώστα Καρανίκα 
στά μάτια. «Μά γιατί; «ρώτησε έκπλη
κτος έκεϊνος». «Γιά νά βρούμε τά χρή
ματα Κώστα Καρανίκα», πήρε γιά άπάν- 
τηση.

Ό  ’Ενωμοτάρχης ’Αθανασίου κοίταξε 
τδν 'Υπομοίραρχο δύσπιστα, καθώς έκεϊνος 
έβαζε τδ χέρι του στήν πίσω τσέπη τοϋ 
παντελονιού πού κρεμόταν σ’ ένα καρφί 
πίσω άπδ τήν πόρτα. "Ενα δευτερόλεπτο 
άνοιγε διάπλαττα τά μάτια του καθώς 
στά χέρια τοϋ 'Υπομοίραρχου έβλεπε 
ένα κατακαίνουργιο πενηντάδραχμο. "Ενα 
πενηντάδραχμο μέ άριθμδ 10 Ν 303767. 
Κάτω άπδ αύτδ ύπήρχαν ένα χιλιάρικο 
καί ένα πεντακοσάρικο. Πίσω τους κρύ
βονταν ένα έγκλημα. . .

—Ό  Θανάσης Χρυσδς είχε ύποπτευθεΐ 
ότι κάποιος πήγαινε κάθε βράδυ τά πρό
βατά του μέσα στδ δικό του τριφύλλι, 
άκούστηκε ή φωνή τοϋ 'Υπομοίραρχου 
Λάζαρη, πού είχε καρφώσει τά μάτια 
του στδν Κώστα Καρανίκα. Καί τδ Σάβ
βατο τδ άπόγευμα θέλησε νά προλάβει 
γιά νά μάθει ποιδς τοΰκανε τίς ζημιές. 
Γι’ αύτδ δέν περίμενε τδ λεωφορείο τής 
γραμμής καί ζήτησε τδ μοτοποδήλατο 
ένδς φίλου του, μέ άποτέλεσμα νά σέ 
συναντήσει τήν ώρα πού είχες τά πρό
βατά σου στδ τριφύλλι του. Ή  συνέχεια 
είναι περισσότερο γνωστή σέ σένα, πού. . .

—Δέν είναι άλήθεια, κραύγασε ό Κώ
στα Καρανίκας.

—Πού τδν σκότωσες, συνέχισε ό Υπο
μοίραρχος Λάζαρης.

—Θά. . . θά μέ σκότωνε αύτός. . . "Ορ- 
μησε μ’ ένα χοντρό κλαδί. . . δέν ξέρω πως 
έβγαλα τδ τσεκούρι άπδ τδ ταγάρι μου. 
’Έπεσα στά πλάγια καί γλύτωσα. Μετά 
τδν χτύπησα τρεις φορές. Στδ κεφάλι καί 
τίς τρεις. Δέν ήταν κανείς κοντά. Έφυγα 
καί πήγα στδ έργοστάσιο πού κάνει τού
βλα, κάτω άπδ τήν Πέρα Ράχη. Σκέφτηκα 
πώς έπρεπε νά εξαφανίσω τδ πτώμα. 
Βρήκα ένα δοχείο πετρέλαιο. Τδ πήρα χα.1 
ξαναγύρισα στδ τριφύλλι. Μάζεψα τα 
πρόβατα καί έσυρα τδ πτώμα μέχρι τδ 
ποτάμι. Μετά πήγα στδ σπίτι. ’Ηταν 
νωρίς άκόμα καί φοβήθηκα πώς θάβλεπαν 
τήν φωτιά. Μόλις άποκοιμήθηκαν όλοι, 
σηκώθηκα καί πήρα ένα μικρό δοχείο. 
Πήγα στδ ποτάμι. Θάταν περασμένα 
μεσάνυχτα. Έβγαλα τά παπούτσια του 
καί τδ πορτοφόλι. Τά έκαψα λίγο πιδκάτω 
Έ ριξα τδ πετρέλαιο, πέταξα τά δοχεία 
στδ ποτάμι καί έφυγα. . . Κανείς δέν είχε 
δει τή φωτιά. Πίστευα πώς σέ λίγη ώρα 
θάχαν μείνει μόνο στάχτες. . .

Ή  άνάγκη διαπαιδαγωγήσεως τοϋ 
κοινοΰ έπί τών κινδύνων τής λήψεως πολ
λών φαρμάκων ύπεγραμμίσθη είς πρόσ
φατον συνέδριον, συγκληθέν είς τήν Γενεύ
ην, είς τήν έδραν τής Παγκοσμίου Ό ρ- 
γανώσεως Υγείας, μέ θέμα, άκριβώς, 
τά φάρμακα έν σχέσει πρδς τάς Ύγειο- 
νομικάς ύπηρεσίας τών Κοινωνικών ’Ασ
φαλίσεων.

ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
εχθροί

»»

η
φίλοι μας;

Δέν ύπάρχει άμφιβολία, έτονίσθη είς 
τδ συνέδριον, ότι ή σημειωθεΐσα κατά τάς 
τελευταίας δεκαετίας, αΰξησις τοϋ μέ
σου όρου ζωής είς τάς πολιτισμένας χώ
ρας όφείλεται είς τάς επιτυχίας τής Φαρ
μακολογίας καί τής ’Ιατρικής θεραπευ
τικής, ούχί όμως, μόνον είς αύτάς: ση
μαντικόν ρόλον έχουν διαδραματίσει καί 
ή βελτίωσις, τής διατροφής καί τών συν
θηκών ύγιεινής.

Συμφώνως πρδς τά στοιχεία τής Π.Ο.Υ. 
είς τάς άναπτυσσομένας χώρας, τά 40 % 
τών δαπανών διά τήν ‘Υγείανδιατίθενται 
είς φάρμακα, είς βάρος άλλων άναγκών 
(νοσοκομείων, ύγιεινής, κέντρων προλή- 
ψεως άσθενειών). Τδ γεγονός τοΰτο έχει 
προξενήσει άνησυχίαν είς τούς διευθυντάς 
καί τούς τεχνικούς τής Π.Ο.Υ., οί ό
ποιοι έξέδωκαν, διά τάς χώρας αύτάς, 
ένα κατάλογον τών ούσιαστικωτέρων 
φαρμάκων, έκείνων δηλαδή τά όποια εί
ναι άποδεδειγμένως ώφέλιμα καί άπαραί- 
τητα, πρδς μείωσιν τών περιττών δαπα
νών.

Ή  ’Ιατρική πλευρά τής μεγάλης διαδό- 
σεως τών φαρμάκων έξητάσθη είς τδ συνέ- 
δριον έν σχέσει μέ τάς προόδους τής Φαρ
μακολογίας, ώς έπιστήμης καί μέ τήν 
βελτίωσιν τών γνώσεων τών μηχανισμών 
διά τών οποίων τά φάρκακα έπενερ- 
γοΰν είς τδν όργανισμόν, καί τών νοση
ρών παρενεργειών των αί δποΐαι, ένίοτε, 
είναι ίσχυρότεραι τής ώφελείας των.

’Ήδη έχει γεννηθή μία νέα έπιστήμη, 
«Φαρμακοπαθολογία», τής όποιας αί κλι
νικά! διαπιστώσεις είναι πολυτιμόταται. 
Άφορα ούσιαστικώς, όλα τά όργανα, ιδί
ως , όμως τδ ήπαρ, τδ αίμα, τούς νεφρούς, 
τδ δέρμα. Αί παθολογικαί έκδηλώσεις τών 
Φαρμάκων δέν είναι συνήθως βαρεΐαι, είναι 
δέ βραχείας διάρκειας, συχνά, όμως, είναι 
βαρεΐαι, ένά τε δέ βαρύταται.

'Η  παθολογική έπίδρασις τών φαρμάκων 
δέν έξαρτάται σχεδόν ποτέ έκ τής δόσεώς 
των (εννοείται όταν δέν διαπράττεται,σφάλ
μα), άλλά προκαλοΰν ύπερευαισθησίας 
κινητοποιούν μηχανισμούς άλλεργίας, αύ- 
τοαντισώματα, άκόμη δέ προσβάλλουν τούς 
δέκτας τής μεμβράνης ώρισμένων κυττά
ρων τοϋ δργανισμοΰ. Μέ αύτδν τδν τρόπον 
είναι δυνατόν νά προκαλέσουν ήπατοπα- 
θείας διαφόρων τύπων, άναιμίας, μειώσεις 
—ένίοτε έντυπωσιακάς—τών λευκών αιμο

σφαιρίων, ώς καί βαρείας μολύνσεις καί 
αίμορραγίας.’Ενίοτε, τά προϊόντα τής φθο
ράς τήν οποίαν ύφίσταται έν φάρμακον είς 
τδν οργανισμόν είναι καί αύτά βλαβερά. 
Προσφάτως παρετηρήθη ότι ή πυραμιδίνη 

είναι δυνατόν νά προκαλέση είς τδ δξινον 
περιβάλλον τοϋ στομάχου, νιτροσαμίνας,^ αί 
όποια-! είναι καρκινογόνοι ούσίαι. Τα φάρ
μακα τά όποια δημιουργούν νοσηράς πα- 
ρενεργείας είναι πολλά καί πάσης κατηγο
ρίας, μή έξαιρουμένων καί έκείνων τών 
όποιων ή χρήσις είναι λίαν διαδεδομένη, 
ώς τών άντιρευματικών τών άντιβιατικών, 
τών σουλφαμιδικών τών χορηγουμένων 
κατά τής πιέσεως τοϋ αίματος, τών διου
ρητικών, τών άντιδιαβητικών, τών άντιθυ- 
ρεοειδικών. Έ ν τούτοις, λόγω τοϋ ότι ή 
βλαπτική των έπίδρασις δέν άσκεϊται κατά 
άμεσον τρόπον άλλά διά διαφόρων αλλη- 
λενεργειών είς τδν οργανισμόν τών ευαι
σθητοποιημένων άτόμων ή τών έχόντων 
κληρονομικήν προδιάθεσιν ή τών προσ
βεβλημένων έξ ώρισμένων άσθενειών, 
ή βλαπτικότης των δέν γίνεται άμέσως 
άντιληπτή. Οδτω, είναι δύσκολος η πρό- 
ληψις έκ τών ένεργειών αύτών, συχνά δέ, 
ό μόνος τρόπος προφυλάξεως είναι ή έγκαι
ρος διάγνωσις τής παρενεργείας καί ή άμε
σος διακοπή τής λήψεως τοϋ φαρμάκου.

Δι’ αύταύς τούς λόγους, ή διαπαιδαγω- 
γησις τοϋ κοινού όσον άφορα τούς κίνδυ
νους έκ τών φαρμάκων είναι σημαντικω- 
τατον πρόβλημα είς τάς χώρας, μάλιστα, 
είς τάς οποίας τά φάρμακα χορηγούνται 
σχεδόν δωρεάν ύπδ τών ύγειονομικών όρ- 
νανισμών πρδς τούς ήσφαλισμένους των. 
'Ως έδηλώθη είς τδ συνέδριον, ό «κατανα
λωτισμός» τών φαρμάκων είναι πλέον 
έπικίνδυνος άπδ τήν έλλειψιν τών φαρμά
κων !.
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Στή διάρκεια τών αγώνων, οί Αντιπρόσω
ποι τών Βαλκανικών χωρών πραγματο
ποίησαν σύσκεψη καί αποφάσισαν τήν 
καθιέρωση του μεγάλου αυτού θεσμού. Ή  
ιστορική ύπογραφή τού πρακτικού έγινε 
στις 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1929. ’Οργα
νωτής γιά τις πρώτες τέσσερες Βαλκανιά- 
δες ήταν ό ΣΕΓΑΣ. Μέ τόν τρόπο αύτό 
κατόρθωσε νά έπιβληθεΐ ό θεσμός καί 
μέχρι σήμερα νά Αποτελεί τήν πιό μεγάλη 
Αθλητική διοργάνωση στήν χερσόνησο 
τού Αίμου.

’Ε πιμέλεια  :

Σ Π Υ Ρ Ο Υ  Τ Ζ Ε Τ Ζ Ι Α

Π ο λ . 'Υ παλλήλου Χ ωροφυλακής

Διαστάσεις εθνικής γιορ
τής εδωσε ό ΣΕΓΑΣ στούς 
φετεινούς 38ους Βαλκανικούς 
’Αγώνες τής ’Αθήνας. 50 χρό
νια ζωής συμπληρώθηκαν γιά 
τήν πιό μεγάλη άθλητική 
διοργάνωση στά Βαλκάνια, 
ή οποία όπως καί τόσες άλ
λες ξεκίνησαν άπό τήν πα
τρίδα μας. Πενήντα χρόνια 
πού έγιναν σταθμός στήν 
ιστορία τών άγώνων καί άσβε
στο φωτεινό παράδειγμα γιά 
τό μέλλον. Ή  «ΕΠΙΘΕΩ
ΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ», 
πάντα πρωτοπόρος καί συμ
παραστάτης σέ κάθε όμορφη 
κοινωνική προσπάθεια καί 
προβολή, προσφέρει στούς 
αναγνώστες της ενα ειδικό 
ρεπορτάζ - αφιέρωμα στήν 
ιστορία τών Βαλκανικών άγώ
νων καί στά σημαντικώτερα 
γογονότα τής 38ης Βαλκα- 
νιάδας.
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Τό 1928 στήν ’Ολυμπιάδα τού "Αμστερ
νταμ δόθηκε ή πρώτη ιδέα γιά τήν διορ
γάνωση Βαλκανικών άγώνων. Ό  Μιχά- 
λης Ρινόπουλος πρόεδρος τού ΣΕΓΑΣ, 
τότε πήρε τήν πρωτοβουλία καί κάλεσε 
σέ ειδικές συσκέψεις τούς έκπροσώπους 
καί τών άλλων Βαλκανικών χωρών, γιά 
τήν υλοποίηση τής ώραίας αυτής Αθλη
τικής ιδέας. Μέ ένθουσιασμό δέχθηκαν 
τήν Ελληνική πρόταση μιά καί οί αθλη
τές τής Χερσονήσου τού Αίμου δέν τά 
είχαν πάει καθόλου καλά σ’ έκείνη τήν 
Ολυμπιάδα. "Επρεπε ή έκπροσώπηση 

τών Βαλκανίων Αθλητών νά πάψει νά 
παίζει τόν ρόλο τού «κομπάρσου» σέ με
γάλες Αθλητικές διοργανώσεις.

Τά προβλήματα ήταν πολλά καί 
σπουδαιότερο τό οικονομικό, πού λίγο 
ελειψε νά ματαιώσει τήν προσπάθεια αύ- 
τή. Τή λύση όμως τήν έδωσε ό ΣΕΓΑΣ. 
Άνέλαβε τήν ύποχρέωση καί όχι μόνο 
νά διοργανώσει γιά τό 1929 δοκιμαστι
κούς Βαλκανικούς αγώνες στήν ’Αθήνα, 
άλλά καί νά φιλοξενήσει τούς αθλητές 
καί τούς συνοδούς τών άλλων χωρών. Οί 
άγώνες έγιναν στό Παναθηναϊκό στάδιο 
μέ έπισημότητα καί μεγαλοπρέπεια. Ή  
επιτυχία πού σημείωσαν ήταν έκπληκτι- 
κή. Ή  Ελλάδα πήρε τά 14 άπό τά 20 Αγω
νίσματα. Στούς άγώνες δέν έλαβαν μέ
ρος ή Τουρκία καί ή ’Αλβανία.

Κορυφαίος Αθλητής άναδείχθηκε ό 
Φραγκούδης στά 100 μ. καί 200 μ. καί ό 
Βούλγαρος Πεντάν στά 800 μ. καί 1500 μ.

ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ 
ΑΜΙΛΛΑΣ

Α'. ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (’Αθήνα 
5—12 ’Οκτωβρίου 1930).

Τήν έναρξη τών άγώνων κήρυξε ό τό
τε Πρωθυπουργός ’Ελευθέριος Βενιζέ- 
λος. Τό καλλιμάρμαρο στάδιο τών ’Αθη
νών γέμισε καί πάλι Ασφυκτικά όπως τότε 
στούς ’Ολυμπιακούς άγώνες τού 1896. 
Ή  χώρα μας κέρδισε τά 15 άπό τά 
22 άγωνίσματα. Μορφή είχε άναδειχθεΐ 
ό Αθλητής Μάντικας. Ή  πιό συγκλονιστι
κή όμως στιγμή ήταν ή κούρσα τών 1500 
μ. όπου ό Γεωργακόπουλος καί ό Πεντάν 
έπεσαν μαζί στό «νήμα». Νικητής τελικά 
άναδείχθηκε ό Βούλγαρος δρομέας.

Β.’ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (’Αθήνα 
4-11 ’Οκτωβρίου 1931).

Στή Β.' Βαλκανιάδα άνεβασμένη φά
νηκε ή Γιουγκοσλαβική ομάδα. Ή  χώρα 
μας κέρδισε 11 νίκες καί νέοι άθλητές 
παρουσιάστηκαν στό προσκήνιο, όπως 
ό Σύλλας, ό Ζαχαρόπουλος καί ό Βούλ
γαρος Γκαντσέφ στή δισκοβολία.

Γ." ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (’Αθήνα
8-15 ’Οκτωβρίου 1932).

Στούς άγώνες έντυπωσιακή ήταν καί 
πάλι ή έμφάνιση τής Ελληνικής ομάδας. 
Έπρώτευσε μέ 17 νίκες. Ό  Μάντικας 
έσπασε τό φράγμα τών 15" στά ψηλά 
έμπόδια καί ό "Ελληνας Στεφάνου χάνει 
τήν πρωτιά στό Μαραθώνιο άπό τόν 
Ρουμάνο Γκόλ, γιατί όταν έφτασε στις 
στήλες τού ’Ολυμπίου Διός λιποθύμησε.



Δ.' ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (Αθήνα 
1—8 ’Οκτωβρίου 1933).

Ή  Δ.' Βαλκανιάδα ήταν ή χρονιά τής 
Ελληνικής όμάδας. Κερδίζει 169 βαθμούς 
καί τήν διεθνή άναγνώριση. Ή  ’Αλβανία 
κάνει τήν πρώτη έμφάνισή της. ’Από 
Ελληνικής πλευράς ό Φραγκούδης κάνει 
21".6 στά 200 μ. ένα ρεκόρ πού έμεινε 
άκλόνητο γιά 24 όλόκληρα χρόνια.
Ε.' ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (Ζάγκρεμπ 
8—15 ’Οκτωβρίου 1934).

Γιά πρώτη φορά οί Βαλκανικοί άγώνες

νοντας στά 800 μ. άπό τόν Γιουγκοσλάβο 
Γ κόρσεκ.
Θ.’ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (Βελιγράδι 
11—18 Σεπτεμβρίου 1938).

Μέ έντολή τού Βούλγαρου Υπουργού 
Μάνε άποχωρεϊ άπό τόν θεσμό ή Βουλ
γαρία γιά 18 χρόνια. Θά έπανέλθει τό 
1956. Νικήτρια άναδείχθηκε καί πάλι ή 
’Εθνική Ελλάδος. Ή  μεγαλύτερη έκπλη
ξη τών άγώνων ήταν ή ήττα τού Μάντικα 
άπό τόν νεαρό Χατζέκοβιτς στά 110 μ. 
έμπόδια.

ΙΕ.' ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (Βελιγράδι 
20—27 ’Ιουλίου 1956).

Οί άγώνες γίνονται καί πάλι πενταε- 
θνεϊς, άφοϋ πήραν μέρος γιά πρώτη φορά 
μετά τόν πόλεμο ή Βουλγαρία καί ή Ρου
μανία. Ή  χώρα μας παίρνει τήν 4η θέση 
μέ νίκη τού Παπαβασιλείου στά στήπλ. 
ΙΣΤ.' ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (’Αθήνα 
30 Σεπτεμβρίου — 10 ’Οκτωβρίου 1957).

Ή  ταυτόχρονη διεξαγωγή καί τής 
Βαλκανιάδας τών γυναικών είναι τό με
γάλο γεγονός τής χρονιάς. Λόγω τής

έγιναν έκτος ’Αθηνών. Ένα νέο άθλημα 
είσάγεται στό θεσμό.Πρόκειται γιά τό δέ
καθλο, μέ νικητή τό Βούλγαρο Ντόϊτσεφ. 
ΣΤ.' ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (Κων
σταντινούπολη 21—29 Σεπτεμβρίου 1935)

Οί ΣΤ.' Βαλκανικοί άγώνες έγιναν άπό 
21 έως 29 Σεπτεμβρίου 1935 στήν Κων
σταντινούπολη. Ή  'Ελλάδα χρησιμο
ποίησε δύο νέους άθλητές τόν έμποδιστή 
Φατσέα (1ος) στά 110 μ. καί τόν άλτη 
Χλέτζο στό έπί κοντώ (1ος).
Ζ.' ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (’Αθήνα 
27 Σεπτεμβρίου— 1 ’Οκτωβρίου 1936).

Οί άγώνες άρχικά είχαν προγραμμα- 
τισθή νά γίνουν στή Σόφια, άλλά ή Βουλ
γαρία δέν είχε τά μέσα καί άρνήθηκε. 
Έτσι έγιναν γιά πέμπτη φορά στήν ’Αθή
να. Οί Έλληνες άθλητές κυριολεκτικά 
σάρωσαν. Κερδίζουν τά 19 άπό τά 22 
άγωνίσματα τού προγράμματος. Ή  ’Αλβα
νία καί πάλι δέν παίρνει μέρος. Καθιε
ρώνονται γιά πρώτη φορά στά 3.000 μ. 
στήπλ χωρίς βαθμολογία. Νικητής ό 
Γιουγκοσλάβος Κρέφς. Μορφή τής Βαλ
κανιάδας ό Μάντικας μέ τρεις άτομικές 
νίκες (110 μ. — 400 μ. έμπ. καί 400 μ.).

’Ιδιαίτερη έντύπωση έκανε καί ή έναρ
ξη τών άγώνων ώραΐες γιορταστικές 
έκδηλώσεις (κανονιοβολισμούς άπό τό 
Λυκαβητό κ.λ.π.)
Η.' ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (Βουκου
ρέστι 5—12 Σεπτεμβρίου 1937).

Τήν έναρξη τών άγώνων κάνει ξένος 
έπίσημος. Οί Έλληνες άθλητές κερδί
ζουν 12 νίκες. Μορφή τών άγώνων ό 
Βούλγαρος Ντόϊτσεφ. (6 νίκες — 11 
βαθμοί). Ό  Γεωργακόπουλος φτάνει στό 
τέλος τής άθλητικής του καρριέρας, χά-

I.' ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (’Αθήνα 
1—8 ’Οκτωβρίου 1939).

Τή χρονιά αΰτή ή χώρα μας κερδίζει 
γιά τελευταία φορά τούς άγώνες. Στό 
προσκήνιο θά έπανέλθει μετά άπό 33 
χρόνια. Τό δέκαθλο μπαίνει στό πρό
γραμμα τών άγώνων ένώ βαθμολογούνται 
καί τά 3.000 μ. στήπλ.
ΙΑ.' ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (Κων
σταντινούπολη 5—6 ’Οκτωβρίου 1940).

Ή  σκιά τού πολέμου ήταν ή αίτια νά 
μή δηλώσουν συμμετοχή οί Ρουμάνοι. 
Έτσι οί άγώνες έγιναν άνεπίσημα μέ τήν 
συμμετοχή μόνο τών Γιουγκοσλάβων, 
τών Τούρκων καί τών Ελλήνων. Οί 
Τούρκοι μέ πλασματικά άποτελέσματα 
καί βαθμολογία βγήκαν νικητές.
ΙΒ.' ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (’Αθήνα 
28—29 ’Ιουνίου 1953).

Ξαναρχίζουν οί άγώνες μετά άπό δια
κοπή 13 χρόνων. Καταργοΰνται ή Ελλη
νική δισκοβολία καί ή Βαλκανική σκυ
ταλοδρομία. Τήν πρώτη θέση κατέκτησε 
ή Γιουγκοσλαβία.
ΙΓ.' ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (Βελιγράδι 
24—25 ’Ιουλίου 1954).

'Ιστορική χρονιά γιά τόν Ελληνικό 
κλασσικό άθλητισμό. Στό έπί κοντώ ό 
Γ. Ρουμπάνης παίρνει τό πρώτο του χρυσό 
μετάλλιο. Καί πάλι κυριαρχούν οί Γιουγ
κοσλάβοι άθλητές.
ΙΔ.' ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (Κων]πολη 
13—14 Αύγούστου 1955).

Ό  μονόλογος τών Γιουγκοσλάβων 
συνεχίζεται. Η Ελλάδα παίρνει 4 νίκες, 
ό Δεπάστας έρχεται 2ος στά 800 μ. Ήττα 
έκπληξη τού Μίχαλιτς στά 10.000 μ. 
άπό τόν Τούρκο άθλητή Όσμάν Τσο- 
σκούλ.

κρίσεως τού Κυπριακού δέν παίρνει μέρος 
ή Τουρκία. Ή  Ελλάδα κατετάγη τελικά 
3η μέ 6 βαθμούς.
1Ζ.' ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (Σόφια 
19—21 Σεπτεμβρίου 1958).

Γιά πρώτη φορά ή διοργανώτρια χώρα 
Βουλγαρία κερδίζει στούς άγώνες τήν 
πρώτη θέση. Έλληνες άθλητές πού άνέ- 
βηκαν στό βάθρο τού νικητή είναι ό 
Παπαβασιλείου στά «στήπλ» ό Χιώτης 
στά 5.000 μ. καί ό Ρουμπάνης στό έπί 
κοντώ.
ΙΗ.' ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (Βουκου
ρέστι 19—21 Σεπτεμβρίου 1959).

Είναι ή χρονιά τού παγκοσμίου ρεκόρ 
τού Μπίζιμ 79,96 στό άκόντιο, 4.60 μ. ό 
Ρουμπάνης στό έπί κοντώ στό στήπλ ό 
Παπαβασιλείου 8 .,25".6 καί ό δόκιμος 
Μαγκελάρος μέ 7.51 στό μήκος «ρίχνει» 
τό ρεκόρ τού Λαμπράκη.
ΙΟ.' ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (’Αθήνα 
23—25 Σεπτεμβρίου 1960).

Γιορτάζονταν τότε τά 30 χρόνια τών 
Βαλκανικών άγώνων καί στό Παναθη
ναϊκό Στάδιο δόθηκε ιδιαίτερη λαμπρό
τητα. Ή  Ελλάδα κατατάσσεται τελικά 
δεύτερη μέ πρώτους τούς Γιουγκοσλά
βους. Ό  Στογιάνοβιτς κερδίζει γιά πρώτη 
φορά τήν πρώτη θέση στόν Μαραθώνιο. 
Κ.' ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (Βελιγράδι 
15—17 Σεπτεμβρίου 1961).

Λόγω τών Πανευρωπαϊκών άγώνων, 
παρ’ όλο ότι σειρά είχε ή Τουρκία, οί 
άγώνες έγιναν στό Βελιγράδι. Ή  χώρα 
μας κατέκτησε τήν 4η θέση. Έκπληξη 
τών άγώνων, ή νίκη τού Κότσακ στά 
800 μ. έπί τού Όλυμπιονίκη Βάμας.
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ΚΑ.' ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (Άγκυρα 
28—30 Σεπτεμβρίου 1962).

Ή  χρονιά πού άρχίζει ή πτώση τών 
Γιουγκοσλάβων. Πρώτη τερματίζει ή 
Ρουμανία. Ό  Σίλλης κερδίζει στά 400 μ. 
(48".2) καί κόβοντας τό νήμα πέφτει 
άναίσθητος. Ό  σημερινός Πρόεδρος τού 
ΣΕΓΑΣ Μαρσέλλος κερδίζει στό «νήμα» 
τόν Πέτρουσιτς στά ψηλά έμπόδια.
ΚΒ.' ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (Σόφια 
13—15 Σεπτεμβρίου 1963).

Τό στάδιο «ΛΕΦΣΚΙ» δίνει τήν εύκαι-

κερδίζουν δύο Τούρκοι άθλητές.

ΚΗ.' ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (Σόφια 
28—31 Αύγούστου 1969).

Καί πάλι μορφή τών άγώνων ό Χρή- 
στος Παπανικολάου πού φθάνει στά 5.25 
μέτρα. Χρυσά πήραν έπίσης οί Μπαμπα- 
νιώτης καί Λεμονής. Εντυπώσιασαν έπί- 
σης ό Παπαγεωργόπουλος καί ό Τζωρτζής 
Πρώτοι οί Βούλγαροι κερδίζουν 10 χρυσά 
μετάλλια.
ΚΘ.· ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (Βουκου
ρέστι 13—16 Αύγούστου 1970).

Τήν πρώτη θέση κερδίζουν οί Ρουμά
νοι. Ή  'Ελλάς τρίτη παρ’ όλο ότι ή χώρα 
πέρναγε κρίσιμες στιγμές καί βρισκόταν 
σέ περίοδο έπιστρατεύσεως,

ΛΔ.’ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (Βουκου
ρέστι 8—10 Αύγούστου 1975),

Πρώτος άθλητής τών άγώνων άναδεί- 
χθηκε ό Κυττέας στό έπί κοντώ. Ή  χώρα 
μας παίρνει τήν δεύτερη θέση,, ένώ οι 
Ρουμάνοι πλασάρονται στήν πρώτη. 
Στά 400 μ. ό Παρρής «κόβει» γιά πρώτη 
φορά τό νήμα.

ρία στή Βουλγαρία νά πάρει τήν πρώτη 
θέση μέ 9 νίκες. Γιά πρώτη φορά μετα
πολεμικά παίρνει μέρος ή Αλβανία.
ΚΓ." ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (Βουκου
ρέστι 11—13 Σεπτεμβρίου 1964).

Ή  χρονιά τών έθνικών έπιδόσεων. Δη- 
μιουργούνται 27 ρεκόρ, κάτι πρωτοφανές 
στήν ιστορία τών άγώνων. Ή  Ελληνική 
όμάδα έντυπωσίασε μέ τούς πρωταθλητές 
της (Μαρσέλλο, Περράκο, Μαγκλάρα). 
ΚΔ.’ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (’Αθήνα
9—12 Σεπτεμβρίου 1965).

Οί άγώνες έγιναν στό Καραϊσκά- 
κη. Ή  έναρξη* τών άγώνων έγινε στό 
Καλλιμάρμαρο στάδιο. Στή πρεμιέρα 
υπάρχει μόνο ένα άγώνισμα, ό Μαραθώ
νιος. 'Ωραίες έπιδόσεις πέτυχαν οί Πολί
της, Παπανικολάου καί Λαζαρίδης.
ΚΕ.- ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (Σεράγεβο 
15—18 Σεπτεμβρίου 1966).

Πρώτη όμάδα ή Ρουμανική μέ 11 χρυσά 
μετάλλια. Ό  Παπανικολάου μέ 5 μ. στό 
έπί κοντώ είναι ή μορφή τών άγώνων. 
Μίλησαν τότε γιά «έσφαλμένη κρίση» 
στήν έπίδοση τού "Ελληνα άλτη.
ΚΣΤ/ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (Κων
σταντινούπολη 29 Σεπ. — 1 Όκτ. 1967).

Γιά πρώτη φορά ή Ελληνική όμάδα 
συγκεντρώνει τούς λιγότερους βαθμούς 
(51 Β). Στό βάθρο άνέβηκαν ό Κούσουλας 
στό ύψος 2ος, ό Πολίτης 2ος, ό Λαζαρίδης 
3ος καί ό Τσακανίκας 3ος. Πρώτη όμάδα 
ή Ρουμανική μέ 168 βαθμούς.
ΚΖ.' ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (’Αθήνα 
5—8 Σεπτεμβρίου 1968).

Τό μοναδικό χρυσό μετάλλιο πήρε ή 
χώρα μας μέ τόν Παπανικολάου στό έπί 
κοντώ μέ έπίδοση 5.20 μ. Τό Μαραθώνιο

Ή  Ελληνική όμάδα μετά άπό 10 χρό
νια περνά τούς 90 βαθμούς. Ό  Παπανικο- 
λάου (5.40) μ. ό Τζωρτζής (50".7) καί ό 
Μπαμπανιώτης (68.94) μ. πραγματοποιούν 
Βαλκανικά ρεκόρ. Νικητής βγαίνει ό 
Κούσουλας στό ύψος.
Α. ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (Ζάγκρεμπ 
3—5 Σεπτεμβρίου 1971).

Ή  Ελλάδα ξεφεύγει άπό τήν μόνιμη 
4η θέση καί κατατάσσεται 3η, 115 β. Ή  
Γιουγκοσλαβία κερδίζει τά 12 άπό τά 
20 άγωνίσματα. Τρίτος στό Μαραθώνιο 
ό Μήτσιακς. Ό  Παπαγεωργόπουλος 
κάνει διπλή νίκη στά «σπρίντ». Ό  Κον- 
τοσώρος στά 5.000 μ. κερδίζει τό «δίδυ
μο» Ζέλεφ—Τύχωφ.

ΛΑ.' ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (Σμύρ
νη 4—6 Αύγούστου 1972).

Μετά άπό 33 χρόνια οί Έλληνες άθλη
τές κερδίζουν τήν πρώτη θέση μέ 128 
βαθμούς. Παπαγεωργόπουλος (100—200 
μ.), Τζωρτζής (400 μ.),Μονταφείδης (σφαί
ρα), Παπαδημητρίου (ύψος), Παπανικο- 
λάου (έπί κοντώ), καί 4X200 μ. Ή  υπο
δ ε ή  τής Ελληνικής άποστολής ήταν 
κάτι τό συγκλονιστικό στό άεροδρόμιο 
τού Ελληνικού.
ΛΒ.' ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (’Αθήνα 
24—26 Αύγούστου 1973).

Τήν πρώτη θέση κέρδισαν οί Ρουμάνοι. 
Ή  Ελλάς δεύτερη στή βαθμολογία μέ 134 
βαθμούς. Ό  Παπανικολάου στό ζέσταμα 
τραυματίζεται καί δέν μπορεί νά κάνει 
άλματα. Διπλές νίκες μέ τόν Παπαγεωρ- 
γόπουλο καί τόν Μιχαηλίδη.
ΛΓ.' ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (Σόφια 
2—4 Αύγούστου 1974).

ΛΕ.' ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (Τσέλιε 
18—20 ’Ιουνίου 1976).

Δύο άθλητές μας παίρνουν χρυσό 
μετάλλιο ό Παρρής στά έμπόδια καί ό 
Κυττέας στό έπί κοντώ. Τό Βαλκανικό 
συνέδριο άποφασίζει οί άγώνες νά γί
νονται σέ 8 «κουλουάρ» άντί γιά 6.

ΛΣΤ.' ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (Άγκυ
ρα 9—11 Σεπτεμβρίου 1977).
> 'Η  έπιδημία χολέρας στήν ’Ασία δυ
σκόλεψε στήν άρχή τήν πραγματοποίηση 
τών άγώνων στήν Άγκυρα. Τελικά ό 
θεσμός δέν κλονίστηκε άφοϋ έλαβαν 
μέρος όλες οί χώρες. Χρυσά μετάλλια 
πήραν οί Παρρής, Πατρώνης καί Παπα- 
νικολάου.

ΑΖ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (Θεσσα
λονίκη 11—13 Αύγούστου 1978).

Πριν άπό τούς Βαλκανικούς άγώνες 
τής Θεσσαλονίκης όλοι είχαμε μιά αίσθη
ση αισιοδοξίας γιά μιά καλή έμφάνιση 
τής Εθνικής Ανδρών. Κι’ αύτό γιατί γιά 
πρώτη φορά κατεβαίναμε στούς άγώνες 
χωρίς φανταχτερή «βιτρίνα», άλλά μέ 
άθλητές ισάξιους καί ψυχωμένους. Καί 
τά άποτελέσματα όπως είναι γνωστό δέν 
ήταν απλώς καλά' ήταν έντυπωσιακά.
Οί Ελληνες άθλητές πραγματοποίησαν 
τήν καλλίτερη μεταπολεμική έμφάνιση, 
συγκεντρώνοντας 130 βαθμούς καί κατά
κτησαν τήν πρώτη θέση. Πήραμε 4 πρώ
τες νίκες καί 11 δεύτερες. Καί όλες σχε
δόν οί δυάδες μας πλασαρίσθηκαν στήν 
πρώτη έξάδα.
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ΤΟ ΙΩΒΗΛΑΙΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ 
ΑΓΩΝΩΝ

ΛΗ.' ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (’Αθήνα
10—13 Αύγουστου 1979).

’Εφέτος μετά άπό 50 χρόνια Ιστορίας 
τους οί Βαλκανικοί άγώνες έγιναν στήν 
’Αθήνα. Μέσα σέ μιά Ατμόσφαιρα ένθου- 
σιώδη παρουσία μεγάλου άριθμοϋ πα
λαιών Βαλκανιονικών καί χιλιάδων φίλων 
τού κλασσικού αθλητισμού γιορτάστηκε 
ό Ίωβηλαΐος τών Βαλκανικών άγώνων.

Στέρεβα. Στό ίδιο άγώνισμα τών άνδρών 
όμως τό Φαληρικό στάδιο σείστηκε άπό 
τις Ιαχές τών φιλάθλων γιά τις φιλότιμες 
προσπάθειες τών άθλητών Μουτσανα 
καί τού βετεράνου Μερμίγκη ό όποιος 
μάλιστα μάς έδωσε καί τό χάλκινο μετάλ
λιο Γ.48". Πρώτος άναδείχθηκε τό «Αου
τσάιντερ» τής κούρσας ό Γιουγκοσλάβος 
Ζίβοτιτς 1'.46".7. Τό Ελληνικό «δίδυμο» 
πού μονοπωλούσε τά χρυσά μετάλλια 
άπό τό 1970 στά χαμηλά έμπόδια (Τζωρ- 
τζής—Παρρής) δέν κατάφερε νά διακρι- 
θεΐ· καταποντίστηκαν παίρνοντας τήν

1 ώρα 4Γ καί μέ τόν Γιάννη Αύθίνο στό 
τριπλούν μέ άλμα 16.66 μ., τό όποιο είναι 
καί νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Καί άν δέν 
είχαμε καί τίς άτυχίες όρισμένων άθλητών 
όπως τού Τόγκα στό έπί κοντώ, τού Δελη- 
φώτη στό μήκος, τού Μίχα στό τριπλούν 
καί τής ομάδας σκυταλοδρομίας 4X400 μ. 
ή όποια τερμάτισε τελευταία, τά πράγμα
τα θά ήταν πολύ διαφορετικά γιά τήν 
'Ελληνική ομάδα.
Ή  αύλαία τής 38ης Βαλκανιάδας έκλεισε 
μέ τόν Ελληνικό θρίαμβο στό Μαραθώ
νιο τόν όποιο δημιούργησε μετά άπό 39

Ξαναζωντάνεψαν πολλές Αθλητικές Ανα
μνήσεις τόσο άπό τίς προπολεμικές όσο 
καί άπό τίς μεταπολεμικές συγκρούσεις 
τών πρωταθλητών άπό τήν Χερσόνησο 
τού Αίμου. Στήν 38η Βαλκανιάδα έγιναν 
σκληρές μάχες μεταξύ άθλητών καί άθλη- 
τριών γιά τήν κατάκτηση τών έπίζηλων 
τίτλων, τών μεταλλίων καί τήν γενική 
βαθμολογία. Στήν πρεμιέρα τής Βαλκα
νιάδας οί "Ελληνες άθλητές όπως άνα- 
μενόταν έκαναν σχετικά καλή έμφάνιση 
καί προηγήθηκαν έπί τών πανίσχυρων 
Αντιπάλων τους μέ 5 βαθμούς. Συγκεκρι
μένα ό πρωταθλητής τού άλματος εις 
ύψος Τάκης Πατρώνης ό όποιος είναι καί 
Αθλητής τής Χωροφυλακής άναδείχθηκε 
Βαλκανιονίκης καί κέρδισε τό πρώτο 
χρυσό μετάλλιο γιά τήν ’Εθνική μας όμά- 
δα μέ 2.17 μ. Δεύτερος κατετάγη ό Βούλ
γαρος Τζβέτκοφ μέ 2.17 μ. άλλά μέ τήν 
δεύτερη προσπάθεια. Ό  άλλος άλτης 
στό ίδιο άγώνισμα Βασίλης Παπαδημη- 
τρίου κατετάγη 4ος μέ 2.14 μ.

Ή  έκπληξη τού αθλήματος ήταν ό 
Γιουγκοσλάβος Τεμίμ ό όποιος άν καί 
είχε φετεινό ρεκόρ 2.25 μ. πήρε τε
λικά τήν 6η θέση καί ό περυσινός 
Βαλκανιονίκης Τούρκος Όζνταμάρ τήν 
7η. Θρίαμβος πραγματικός ήταν τό 
άλμα τής Μαρούλας Λάμπρου καί ξε
σήκωσε τούς 15.000 περίπου θεατές 
τού σταδίου Καραϊσκάκη, όταν έπιασε 
τό 6.67 μ. καί χάρισε στή χώρα μας τό 2ο 
χρυσό μετάλλιο. Ή  Βουλγάρα Πέτροβα 
κέρδισε τό πρώτο χρυσό μετάλλιο τής 
διοργανώσεως. "Εκοψε τό νήμα στά 800 μ. 
γυναικών σέ χρόνο 1'.58".39. Έκπληξη 
ήταν ή ήττα τής πρωταθλήτριας Εύρώπης

4η θέση 51".73 καί 5η θέση 51".97 άντί- 
στοιχα. Τό χρυσό μετάλλιο πήρε ό Γιουγ
κοσλάβος Κόπιταρ μέ χρόνο 50”.02. Ό  
Λάμπρος Κεφαλάς καί ό έφηβος Πέτρος 
Βαμβακάς (Χωροφυλακή) δύο θαυμά
σιοι «σπρίντερ» κατόρθωσαν μέ τίς φιλό
τιμες προσπάθειές τους νά άναπτερώσουν 
τό ήθικό τών φιλάθλων καί νά ξεσηκώ
σουν νέα θύελλα χειροκροτημάτων καί 
ένθουσιασμού, στή κούρσα τών 100 μ. 
όταν μέ τίς θαυμάσιες έναλλαγές οί δύο 
άθλητές «κτυποϋσαν» τόν Βούλγαρο Βαλ- 
κανιονίκη καί ρέκορντμαν Πετρώφ ό 
όποιος τελικά κέρδισε τό χρυσό μετάλλιο 
μέ χρόνο 10".49. Οί Έλληνες άθλητές πή
ραν τά δύο μετάλλια Κεφαλάς 2ος 10”.69 
καί 3ος Βαμβακάς 10”.73. Στήν κούρ
σα τών 10.000 μ. ό Έλληνας πρωταθλη
τής Μιχάλης Κούσης έτρεξε μυαλωμένα. 
Δυστυχώς όμως βρέθηκε άπέναντι στόν 
Ρουμάνο Φλορόϊου ό όποιος ήταν σέ 
έκπληκτική φόρμα καί άπέσπασε τήν 2η 
θέση καί τό άργυρό μετάλλιο μέ χρόνο 
29” .09'.Τά 100 μ. γυναικών κέρδισε ή Ρου
μάνα Ίβάνοβα μέ χρόνο 11".60. Στή σφύ
ρα έπρώτευσε ό Ρουμάνος Μπούταφ μέ 
βολή 71,64μ. Οί Έλληνες, Ίερισιώτης 5ος 
69.72 μ. καί Μαγκανάς 6ος μέ 69 μ. Στή 
βαθμολογία τής πρώτης ήμέρας Ελλάς 
62 β., Βουλγαρία 57 β., Ρουμανία 56 β., 
Γιουγκοσλαβία 36,5 β., καί Τουρκία 4,5 
βαθμοί.

Οί άθλητές μας δέν άντεξαν τήν 
δεύτερη μέρα στήν άντεπίθεση τών Βουλ
γάρων οί όποιοι πήραν «κεφάλι» στή 
βαθμολογία μέ 216 β. έναντι 202 β. τής 
Ελλάδος. Τά Σαββατοκύριακο κερδίσαμε 
άκόμα δύο χρυσά μετάλλια μέ τόν “Αρη 
Καραγιώργο στά 20.000 μ. βάδην χρόνος

χρόνια ό Μιχάλης Κούσης μέ χρόνο 
2 ώρες 2Γ.20".

’Αξίζει νά σημειωθεί ότι ό υπέροχος 
πρωταθλητής καί Βαλκανιονίκης ήταν 
άθλητής Χωροφυλακής καί όπως είπε ό 
ίδιος «τά πρώτα μου άθλητικά βήματα 
στόν στίβο τά έκανα στήν Χωροφυλακή 
στήν οποία όφείλω πάρα πολλά γιά τήν 
μέχρι τώρα άθλητική μου σταδιοδρομία» 
Άλλοι άθλητές πού άνήκουν στήν Χω
ροφυλακή καί πού μέ τίς φιλότιμες προ
σπάθειές τους καί τήν άγωνιστικότητά 
τους προσέφεραν πολύτιμους βαθμούς 
στήν ’Εθνική ομάδα είναι ό Πατρώνης, 
ό Κυττέας καί οί έφηβοι Βαμβακάς καί 
Στεφανόπουλος.

Τήν πρώτη θέση στήν φετεινή 38η 
Βαλκανιάδα πήρε ή ομάδα τής Βουλγα
ρίας μέ 220 βαθμούς. Ή  Ελληνική ομάδα 
άναδείχθηκε δεύτερη μέ 216 βαθμούς. 
Στις γυναίκες κερδίσαμε τήν 4η θέση μέ 
73 βαθμούς. Τά συμπεράσματα πάντως 
πού βγήκαν άπό τίς έμφανίσεις καί τά 
άποτελέσματα τής ΛΗ.- Βαλκανιάδας 
είναι ότι μπορεί ή χώρα μας νά μήν κέρδι
σε τήν πρώτη θέση κέρδισε όμως νέους 
άθλητές μέ πολλή δύναμη καί ταλέντιο. 
Πιστεύεται ότι μέ κατάλληλη προετοι
μασία θά μπορέσουν στήν έπόμενη Βαλ
κανιάδα νά κερδίσουν τήν πρώτη θέση. 
Ραντεβού λοιπόν τό καλοκαίρι τού 1980 
στή Σόφια γιά νέες νίκες καί θριάμβους 
τής ’Εθνικής μας ομάδας.

667



ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕΡΜΙΤΗΣ
1907 -  1979 Στίς 3 Αύγαύσταυ ή «γενηά του 30» 

έχανε έναν άπό τούς μεγάλους σημαιοφό
ρους της. Την ίδια εκείνη στιγμή, για τίς 
κατοπινές γενηές καί για τή δική μας, 
άγκυροβολοΰσε γιά πάντα στο λιμάνι τής 
αιώνιας γαλήνης ένας άσυμβίβαστος 
π ο ν τ ο π ό ρ ο ς .  Έ νας άπό τούς κορυ
φαίους “Ελληνες στοχαστές, ό “Αγγελος 
Τερζάκης, έφευγε γιά πάντα άπό τή ζωή.

Τύ έργο του, άληθινή εθνική κληρονομιά 
θά συνεχίζει νά διδάσκει καί νά προβλημα
τίζει —καί αναμφίβολα περισσότερο τώρα 
—τούς νεοέλληνες. Μέσα άπό τή δημιουρ
γία θά συνεχίζει τή ζωή του ό δημιουρ
γός της. Είναι ή μοίρα των μεγάλων νά 
μένουν ζωντανοί μέσα άπό τύ οικοδόμημα 
τοΰ πνεύματός τους. Μιά μοίρα πού έχτισε, 
μέρα τή μέρα, μέ πολύ πνευματικό ίδρωτα 
ό μεγάλος Άγγελος Τερζάκης...

'Ο Ά γγελος Τερζάκης γεννήθηκε στο 
Ναύπλιο τό 1907. ‘Ο πατέρας του, Δη- 
μήτρης Τερζάκης, ήταν Δήμαρχος Ναυ
πλίου, Βουλευτής καί Γερουσιαστής. 
Σπούδασε στή Νομική, άλλά γρήγορα 
έγκατάλειψε τό επάγγελμα τοΰ Δικηγό
ρου. Τό 1925 έμφανίζεταιγιά πρώτη φορά 
στήν πνευματική ζωή της χώρας μέ τή 
συλλογή διηγημάτων «Ό  Ξεχασμένος».

Τό 1929 μέ τήν «Φθινοπωρινή Συμφωνία», I 
συλλογή διηγημάτων, προετοιμάζει τήν I 
είσοδό του τον χώρο τοΰ μυθιστορήμα
τος, πού γίνεται τό 1932 μέ τούς «Δεσμώ- I 
τες», έργο πού εκφράζει τήν άποσύνθεση \ 
τής έποχής καί τά προβλήματα πού τραυ- I 
ματίζουν τήν ήθική υπόσταση τοΰ κοινω- I 
νικοϋ άτόμου. Οί «Δεσμώτες» προαναγ- I  
γέλουν τόν πνευματικό προβληματισμό I  
τοΰ δημιουργού τους, πού ξαναεμφανί- I 
ζεται τήν ίδια χρονιά μέ τό δεύτερο μυ- ■ 
θιστόρημά του. « Ή  παρακμή τών σκλη- I 
ρών». Τό 1936 κάνει τήν έμφάνιση στήν ! 
Γραμματεία τοΰ Ελληνικού Θεάτρου μέ I 
τό πρώτο μέρος τής Βυζαντινής Τριλογίας, |  
τόν «Αΰτοκράτορα Μιχαήλ». Τό έργο του, I  
αυτό τό ενσαρκώνουν στή σκηνή ό Ά λέ- I  
ξης Μινωτής καί ή Κατίνα Παξινοΰ, μέ 
σκηνοθεσία τοΰ Φώτου Πολίτη. 'Ο Ά γ -  I 
γελος Τερζάκης άποτελεΐ, πιά, ένα ση- j 
μαντικό κεφάλαιο τής Ελληνικής Γραμ- | 
ματείας. Τόν επόμενο χρόνο σημειώνει νέα I 
διπλή παρουσία: Στό χώρο τοΰ' μυθιστο- I 
ρήματος μέ τήν «Μενεξεδένια Πολιτεία» I 
καί στό χώρο τοΰ θεάτρου μέ τό «Γαμήλιο I 
’Εμβατήριο». Τό 1939 παρουσιάζει τό I 
θεατρικό έργο «Είλωτες» καί τήν ίδια 
χρονιά τό δεύτερο μέρος τής τριλογίας μέ I 
τό « Ό  Σταυρός καί τό σπαθί». Τό 1942 I 
έμφανίζεται καί πάλι στό θέατρο μέ τόν I 
«Έξουσιαστή», ένώ τό 1943 εκδίδει τή I 
νέα συλλογή διγημάτων του «Τοΰ έρωτα ί 
καί τοΰ θανάτου». Τό 1944 άλλα δυό έργα

Α Γ Γ Ε Λ Ο Υ  Τ Ε Ρ Ζ Α Κ Η
Λ ογοτέχνη -  ’Ακαδημαϊκού

Δέν ξέρω πλάσμα τοΰ κόσμον — 
τοΰ γνωστού μας, τον προσιτού 
κόσμου — πιο διψο.σμένο γιά αι
ωνιότητα άπό τόν άνθρωπο. Συνει
δητοποιώ άπόλντα τό αυθαίρετο 
που περιέχει ή πρόταση τούτη, αλλά 
και δεν μπορώ νά μη την προβάλω: 
έχει κάτι τό αυτοδύναμο. Καθόλου 
δεν ισχυρίζομαι ότι ξέρω πώς στο
χάζονται, πώς νιώθουν τά μερμήγ
κια, οί μέλισσες, τά λιοντάρια ή οί

περιβάλλοντα κόσμο, ένώ εγώ, πού 
δεν διαθέτω αυτό τό όργανο, έχω 
τό υψηλό προνόμιο νά χτυπάω ίσο- 
βίως τό κεφάλι μου σ’ έναν τοίχο 
πού μού κρύβει τήν αλήθεια καί 
πού κατά τά φαινόμενα είναι ανυ
πόστατος κι αυτός.

Ά λλά  καί μιας καί βρισκόμαστε 
στήν αρχή τοΰ σημειώματος τούτου, 
χρωστώ νά δώσω αμέσως μιάν 
εξήγηση. Δεν ξεκινώ άπό τό μηδέν 
γιά νά τό γράψω μήτε έχω τήν πρό
θεση νά κάνω επίδειξη μεταφυσικής 
αερολογίας. Αφορμή στίς άπλές 
παρατηρήσεις μου δίνει ένα φαινό-

νά μένει αδιάφορη. Νά τό αγνοήσει 
δεν μπορεί. Μήπως, αντίθετα, εκεί
νο μπορεί νά τήν βοηθήσει ;

’Εδώ, θά κάνω μιάν ακόμα πιο 
άπλοίκή παρατήρηση, άλλά πού 
ίσως δεν τής λείπει κάθε πρακτική 
άξια. Καμμιά άπολύτως τελειωτι
κής σημασίας άνακάλυψη δεν έχει 
άκόμα συντελεστεϊ. Σε κανένα άπό 
τά ερωτήματα πού είπαμε δεν 
έχει δοθεί οριστική άπάντηση, γιατί 
αν είχε δοθεί, θά τό ξέραμε όλοι. 
Δεν τό λέω μέ πρόθεση ειρωνική, 
γιά νά υποδηλώσω έτσι κάποιον 
σκεπτικισμό τάχα άν θά δοθεί ποτέ

0 1  ΠΟΝ ΤΟ ΠΟ ΡΟΙ
μύγες, άν έχουν μέσα τους σπέρ
ματα μεταφυσικής άνησυχίας. Ξε
κινώ άπό τήν πολύ άπλή, τήν άπλοϊ- 
κή άν θέλετε, άνθρώπινη πρόληψη 
ότι δέν έχουν. ”Οτι ό «υψηλός» 
στοχασμός είναι προνόμιο άπο- 
κλειστικό τού άνθρώπον. Καί μόνο 
άπό καθήκον κάνω μιά στιγμιαία 
στάση σεβασμού γιά ν’ άναρωτη- 
θώ, μέ κάποια φευγαλέα άνησνχία, 
άν αυτός ό «υψηλός στοχασμός» 
φανερώνει άνωτερότητα καί στό 
βιολογικό πεδίο ή μήπως κάποιαν 
άτέλεια: μήπως τά έντομα, λόγου 
χάρη, ή δέν ξέρω ποιο άλλο είδος 
όντων, διαθέτει ένα όργανο πού νά 
τό εναρμονίζει αυτομάτως μέ τόν

μενο. Σάν εξαναγκασμένες άπό τίς 
επιστημονικές επιδόσεις τού και
ρού μας, τίς τόσο εντυπωσιακές, 
ξεσκαρίζουν στό εξωτερικό διάφο
ρες πραγματείες πού δοκιμάζουν 
νά προεκτείνουν τή γνώση μας καί 
στό χώρο εκείνον πού, χιλιάδες 
χρόνια τώρα, στέκεται ό μόνιμος 
άνθρώπινος κανμός. Νά δώσουν 
άπαντήσεις στά έσχατα ερωτήματα. 
Πώς εμφανίζεται σήμερα τό πρό
βλημα τού θανάτου; Πώς τό πρό
βλημα τού Θεού; Πώς τό αίνιγμα 
τής ζωής; Καί άλλα τέτοια. Γιατί 
βέβαια, τίποτα φυσικότερο: Μέσα 
σ’ ένα τόσο βασικά άναθεωρημένο 
κοσμοείδωλο, είναι άδύνατο ή σκέψη

άπάντηση. Τό μόνο πού περιορίζο
μαι νά πώ, άλλά καί πού έχει εντε
λώς υποκειμενική σημασία, είναι 
ότι θεωρώ τόν εαυτό μου τυχερό — 
τι λέω! πανευτυχή — πού ζεϊ σ’ 
αυτή τήν περίοδο τής άβεβαιότητας. 
Στήν περίοδο τής ποντοπορίας. 
’Έ τσι όπως είμαι φτιαγμένος, ο 
πολίτης εγώ τού εικοστού αιώνα, 
δηλαδή ό πνευματικός άπόγονος 
τριών — τεσσάρων χιλιάδων χρό
νων άνήσυχου στοχασμού, θά έβρι
σκα μονομιάς τόν κόσμο άφόρητα 
πληκτικόν άν μού δινόταν ξαφνικά 
άπάντηση σ’ ένα έστω άπό τά μεγά
λα ερωτήματα. Θά εΐτανε στό εξής 
σάν ένα άστυνομικό μυθιστόρημα μέ

■
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του, ή νουβέλλα «Στοργή» καί τό θεατρι
κό «Το μεγάλο παιχνίδι», προετοιμά
ζουν τή δημιουργία ένος άλλου έργου, τοϋ 
θρυλικοϋ μυθιστορήματος « Ή  Πριγκιπέσ- 
σα Ίζαμπώ». ’Ακολουθούν το 1946 τά 
διηγήματα «’Απρίλης» καί τό μυθιστόρημα 
«Ταξίδι μέ τον 'Έσπερο», τό 1949 τό 
Θεατρικό «’Αγνή», τό 1951 τό μυθιστό
ρημα «Δίχως Θεό», τό 1956 τό τρίτο μέ
ρος της τριλογίας, ή «Θεοφανώ», τό 1957 
τό μυθιστόρημα ή «Μυστική Ζωή», τό 
1958 τό θεατρικό «Νύχτα στη Μεσόγειο» 
καί τό 1962,έπίσης τό θεατρικό «Θωμάς 
ό Δίψυχος».

Ή  έπόμενη χρονιά για τόν ’Άγγελο 
Τερζάκη γίνεται άφετηρία για νέα παρου
σία. Στό χώρο τοϋ Δοκιμίου, τώρα ό ’Ά γ 
γελος Τερζάκης παρουσιάζεται μεστός 
στοχαστής, σεμνός κριτικός, άνθρώπινος. 
Μέσα άπό τις λέξεις, πού άποτυπώνει στό 
χαρτί ή πέννα του, άκούγεται ήρεμη ή φω
νή τοϋ διανοούμενου καθώς άναζητάει μέ 
άγωνία τις άλήθειες της έποχής μας, κα
θώς άνατέμνει τά προβλήματα καί ξυπνά
ει άπό τή νάρκη τήν ξεχασμένη πνευματι
κή ήθική. Σεμνός δέκτης των φιλοσοφικών, 
αισθητικών, πολιτικών καί κοινωνικών 
μηνυμάτων, μετουσιωνόταν σέ σοφό δά
σκαλο, χαράζοντας μέ τόν προβληματισμό 
του τά μονοπάτια τοϋ σύγχρονου αύτοΰ 
προβληματισμού. Ποτέ δέν πελαγοδρό
μησε ό Άγγελος Τερζάκης. Στάθηκε 
πάντα ένας ποντοπόρος ερευνητής πού

γνωστή τή λύση, και πού είμαι ω
στόσο αναγκασμένος να τό διαβάσω 
ώς τήν τελευταία άράδα τον.

Πίσω άπό κάθε όνειρο ευτυχίας 
παραμονεύει ένα όραμα βουβό: όχι 
τό ανεπίτευκτο, άλλα ή επομένη, τό 
ξύπνημα, όταν πια τ’ όνειρο αλη
θέψει. Κιόλας έχουμε κατορθώσει 
να γυμνώσουμε τόν κόσμο άπό τη 
μαγεία του. ’Αξιολογικά (δεν λεω 
πρακτικά) εκείνο πού κατορθώσαμε 
είναι νά μεταβάλουμε τους μύθους 
σέ τύπους. "Ολη ή διαδικασία τής 
τεχνοκρατούμενης σοφίας μας συ
νοψίζεται σ’ αυτή τή μεταγραφή. 
Ό  τύπος — μαθηματικός ή χημι
κός — έχει γιά κύριο γνώρισμά τον 
ν’ άντικαθιστά τή μαρμαρυγή μέ τήν 
ψευδαίσθηση. Τή μαρμαρυγή τοϋ 
μυστηρίου μέ τήν ψευδαίσθηση τοϋ 
γνωστόν. Στήν πραγματικότητα, τό 
μόνο που άλλαξε είναι ότι μπορούμε 
και διαθέτουμε τις φυσικές δυνάμεις 
κατά βούληση. Τους φορέσαμε τό 
ζυγό. Πίσω όμως άπό τις τιθασευ- 
μένες αυτές δυνάμεις, κρύβονται 
άλλες, άκόμα πιο σκοτεινές, και 
πού τις καταστήσαμε ύπουλες γιατί 
τις προκαλέσαμε. Πίσω άπό τήν 
παράταση τής ζωής κρύβεται ή 
απειλή τον υπερπληθυσμόν, πίσω 
άπό ττμ’ υποδούλωση τοϋ φυσικού 
κόσμον τό άγχος, ή διάσταση μέ τη 
Φύση, ή ασχήμια τής τεχνητής 
κατασκευής, ο δηλητηριασμός τής 
ατμόσφαιρας, άλλα, άκόμα άγνω
στα. Κάποια οικονομία άνώτερη

βάδισε μέ σκέψη διάφανη άντίκρυ στήν 
άλήθεια, προσφέροντας στούς γύρω του 
τήν γνώση τής εύθύνης.

Τά «Προσανατολισμός στον αιώνα» 
(1963)—πού είναι τά πρώτα του Δοκίμια, 
τά άκολουθοΰν «Τό μυστήριο τοϋ Ίάγου» 
(1964 ) καί ή «'Ελληνική ’Εποποιία» (1964) 
Τό 1963 δίνει άκόμα ένα παρόν, έκδίδον- 
τας τό περιοδικό «’Εποχές», ένώ τό 1970 
παρουσιάζεται πάλι στό χώρο τοϋ θεάτρου 
μέ τόν «Πρόγονο». Είναι τό τελευταίο 
θεατρικό τοϋ Τερζάκη, πού συμπληρώνει 
στήν Ελληνική Δραματουργία μιά θητεία 
35 χρόνων. Τήν ίδια χρονιά έκδίδονται τά 
νέα Δοκίμια τοϋ "Αγγέλου Τερζάκη, μέ 
τίτλο «’Αφιέρωμα στήν τραγική μοΰσα», 
πού τά άκολουθοΰν, τό 1972 καί τό 1^75 
δυό άλλες σειρές, «Οί άπόγονοι τοϋ Κάϊν» 
καί οί «Ποντοπόροι». Στό τελευταίο αύτό 
βιβλίο ό προβληματισμός τοϋ μεγάλου 
στοχαστή ολοκληρώνεται. Ή  άγωνία γιά 
νά γνωρίσει νέους κόσμους, ν’ άνατέμνει 
δλο καί νέα σχήματα, κυριαρχεί καί δίνει 
πνοή σέ κάθε σελίδα.

'Η  κηδεία τοϋ έκλιπόντος ’Ακαδημαϊ
κού έ'γινε στό Ναύπλιο, ένώ λίγες ώρες πιο 
μπροστά είχε τελεστεϊ ή νεκρώσιμη άκο- 
λουθία στό Α'. Νεκροταφείο ’Αθηνών. 
’Ανάμεσα στις προσωπικότητες πού συνό
δεψαν τόν μεγάλο "Ελληνα συγγραφέα 
ήταν ό τ. Πρωθυπουργός καί στοχαστής κ. 
Π. Κανελλόπουλος, ό ’Ακαδημαϊκός κ. 
Πέτρος Χάρης, ό Πρόεδρος τής Άκαδη-

έχει φαίνεται διαταραχτεί και μόλις 
τώρα άρχίζονμε νά τό συνειδητο
ποιούμε. Τό πνεύμα τοϋ τραγικού 
έγκειται στό ότι υπάρχει τό άνα- 
πόδραστο σ’ αυτόν μας τόν ερευνη
τικό και παρεμβατικό οίστρο. ’Έχου
με γεννηθεί βιαστές και μητροκτό- 
νοι. Ό  βαθύτερος μϋθος τοϋ άρχαίον 
κόσμον είναι 6 μϋθος τοϋ Οίδίποδος. 
Δέν τιμωρείται γιά τήν πατροκτονία 
καί τήν αιμομιξία ό ΟΙδ/πους' πλη
ρώνει άλλα, καθαυτό συνειδητά: Τό 
άκόρεστο πνεύμα του πού τόν έχει 
κάνει βιαστή τής Σφίγγας καί θύτη 
τής μητέρας του.

’Αλλά δέν υπάρχει μόνο τό τρα
γικό, υπάρχει καί τό κωμικό. ’Εναλ
λάσσεται μέ τό πρώτο στήν παθια
σμένη άναζήτηση μιας αιωνιότητας 
πού δέν φροντίζει καθόλου νά μας 
κρύψει τή διφορούμενη όψη της, 
δέν μάς άφήνει καθόλου περιθώρια 
γιά ψευδαισθήσεις. Τήν άναζημοϋνε 
μέ δ,τι έχουμε άνώτερο καί μέ δ,τι 
έχουμε κατώτερο: μέ τή δίψα γιά τό 
άπό λυτό καί μέ τό πείσμα γιά 
προσκόλληση στή ζωή, μέ τήν έκ
σταση καί μέ τή φιλαργυρία, μέ 
τήν ποίηση καί μέ τήν απληστία. 
Μέ τήν έσχατη γενναιοδωρία καί 

μέ τήν έσχατη τσιγγουνιά. Ή  δίψα 
γιά τό αιώνιο μπορεί νά δώσει τόν 
Όθέλλο καί τόν 'Αρπαγκόν' ό ένας 
τήν ενσάρκωσε σ’ έναν έρωτα πού 
ξεπερνάει τ’ άστρα, 6 άλλος δοκί
μασε νά τήν κομποδέσει μέσα σ’ 
ένα πουγγί. Καί οί δυο τους καί-

μίας ’Αθηνών κ. Καϊσαρ Άλεξόπουλος, ό 
συγγραφέας κ. Παντ. Πρεβελάκης, ή 
σύζυγος τοϋ άθανάτου Σικελιανοΰ, Άννα, 
ή 'Υφυπουργός κ. ΆνναΣυνοδινοΰ καί πολ
λές άλλες προσωπικότητες τών Γραμμά
των καί τής Τέχνης.

Έ κ  μέρους τής ’Ακαδημίας Αθηνών 
έγραψε τόν έπικήδειο ό 'Ακαδημαϊκός κ. 
Πετσάλης, πού τόν διάβασε—λόγω ξαφνι
κής άδιαθεσίας του—ό κ. Πέτρος Χάρης. 
*0 λόγος μεστός σέ συναισθήματα καί 
δίκαιες κρίσεις τελείωνε ώς εξής:

«’Αλλά γιά τό πολύτομο καί πολύτιμο 
έργο σου θά μιλήσουν μέ ψυχραιμία οί 
μελλοντικοί μελετητές. ’Εγώ, άγαπητέ 
"Αγγελε, θά τονίσω τή στιγμή αύτή, ότι 
οί ψυχικές καί πνευματικές δυνάμεις πού 
τις ξόδεψες γιά νά συμπληρώσεις αύτό 
τό πολύμορφο έργο, σοΰ χάρισαν άπό τή 
μιά μεριά τις άπεριόριστες καί βαθύτατες 
χαρές τοϋ δημιουργοΰ, άλλά άπό τήν άλλη 
έγιναν άλόγιστη σπατάλη ζωής καί σέ 
ύπέσκαψαν λίγο—λίγο ώσπου σέ έξουθέ- 
νωσαν σωματικά ένώ τό πνεύμα έξακολου- 
θοΰσε νά δημιουργεί καί νά σοΰ γεννά άνη- 
συχίες. Στάθηκες άκαμπτος μάρτυρας τής 
ζωής, Ά γγελε Τερζάκη. Γνώρισες καί 
τόν σωματικό κάματο καί τόν ψυχικό πόνο. 
’Αγωνίστηκες. Νικήθηκες. Υπήρξες καί 
μάρτυρας τής Τέχνης, στήν οποία άφιέ- 
ρωσες ολόκληρη τή ζωή σου.»

γονται γιά σύμβολα, στραγγίζουν 
τό αίμα τής καρδιάς τους στά πόδια 
ενός βωμού. Κανένας τους δέν υπο
πτεύεται δτι πάνω σ’ αύτό τό θυ
σιαστήριο, εκείνο πού σφάζεται εί
ναι ό εαυτός τους.

Τι απομένει ώς διαφορά; "Ενα 
ύφος, τίποτ’ άλλο. Στον τραγικό 
ή χειρονομία είναι πλατειά, ό λόγος 
υψηλός, τό μέτωπο ορθωμένο' στον 
κωμικό δλα ζαρωμένα, μικρά, κον- 
τόπνοα. Τό μόνο περιθώριο πού 
έχει δοθεί μέσα σ’ αύτή τήν ασυγ
κράτητη ροή τών πάντων, φαίνεται 
νά είναι μιά στάση, μιά ανάσα, μιά 
λεβεντιά. Φυλλομετρώ ένα ξενό
γλωσσο βιβλίο πού επιχειρεί μιάν 
άναψηλάφηση τον θέματος Θεός 
κάτω άπό τό φως τίόν νέων δεδο
μένων τής επιστήμης καί νιώθω 
πώς τό τέλος του θά είναι δπον καί 
ή αρχή τον. "Ομως ή δίψα μου νά 
διατρέξω τό αδιέξοδο παραμένει 
ακέραια. Γεννηθήκαμε ποντοπόροι, 
δηλαδή δντα πού αρματώνουν καρά
βια, ξεκινάμε γιά νέες, άγνωστες 
ηπείρους καί δέν ξέρουν δτι εκείνο 
πού τούς ξεσηκιόνει τά μυαλά, πού 
φουσκώνει τήν καρδιά τους, είναι 
ή μαγεία τον ωκεανού, ό έρωτας 
τής περιπέτειας, τό άγνωστο, πού 
περιέχει ένα κυρίως ελκυστικό εν
δεχόμενο: Νά είναι θανατηφόρο.



Είχαμε γράψει τον προηγούμενο μήνα δτι τό καλοκαίρι αύτό είχε 
πολλές «ζέστες» γιά τις Υπηρεσίες ’Ασφαλείας τής Χωροφυλακής. 
Καί αύτό επιβεβαιώθηκε. ’Αντίθετα άπό όλους τούς άλλους, γιά τούς 
οποίους οί καλοκαιρινοί μήνες είναι περισσότερο έποχή γιά δια
κοπές καί ανανέωση, γιά τούς άντρες του Σώματος, στάθηκαν καί τού
το τό χρόνο, μήνες έξουθενωτικής δουλειάς, σκληρού άγώνα, συνεχούς 
μόχθου.

Τό καλοκαίρι αύτό ύπήρξε «ζουμερό». Πολλές έπιτυχίες, μεγάλη 
δραστηριότητα. Ό  υπέροχος ψυχισμός των άντρων τής Χωροφυλακής 
άποκαλύφθηκε άκόμα μιά φορά στην προσπάθειά τους νά κρατήσουν 
άτρωτη τήν κοινωνία μας άπό κάθε αντικοινωνική ένέργεια. Συχνά ό 
Τύπος αφιέρωσε έκτενή άρθρα καί ευμενή σχόλια, πού άπόδειξαν τήν 
άναγκαιότητα τής συμπαράστασης τού κοινού στον άγώνα αύτό τής 
Χωροφυλακής.

Μιά μεγάλη πραγματικά έπιτυχία, πού ίσως δέν παρουσιάστηκε 
στις δικαιωματικός της διαστάσεις, ή έπιτυχία τού Τμήματος ’Ασφα
λείας Χανίων, πού άποκάλυψε τούς δράστες τής κλοπής των πιστολίων 
άπό τό στρατόπεδο τού Ρεθύμνου, καθώς καί άλλες πολλές δραστη
ριότητες άλλων 'Υπηρεσιών, κράτησαν κορυφωμένο τό ένδιαφέρον 
τής έλληνικής κοινωνίας, πού είδε νά ξετυλίγεται μπροστά της ένας 
πραγματικά σκληρός άγώνας των άντρων τού Σώματος τής Χωροφυ
λακής, γιά τή δική της άσφάλεια.

ΤΑ ΚΛΕΜΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟ ΛΙΑ

Ή  θύμηση θά γυρίσει άρκετά πίσω. 
Στην νύχτα τής 8]9 Φεβρουάριου τοϋ 1979. 
Στο Ρέθυμνο, στό Στρατόπεδο «Κουν- 
τουράκη» κάνουν «φτερά» τέσσερα κιβώ
τια μέ πιστόλια. Τά δυο είχαν πιστόλια 
No 38, ενώ τά άλλα δυο φωτοβολίδων. 
Ή  αυτοψία στους χώρους τής αποθήκης 
δείχνει δτι οί δράστες έκοψαν μέ ένα με
γάλο ψαλίδι τις κλειδαριές άσφαλείας καί 
εξαφανίστηκαν χωρίς ν’ άφήσουν ίχνη. 
Οί δράστες, ήταν φανερό αύτό, ήξεραν 
καλά τό Στρατόπεδο «Κουντουράκη», 
τήν άποθήκη πού φυλλάγονταν τά δπλα 
καί δλα τά σχετικά. Τό γεγονός συντα- 
ράσσει τήν κοινή γνώμη. Οί εφημερίδες 
άσχολοϋνται γιά πολλές μέρες μέ τήν 
κλοπή. Τό θέμα πολιτικοποιείται. Φτά
νει στη Βουλή. Δημιουργεί θόρυβο καί 
έκφράζονται φόβοι ότι άπειλεΐται ή δο
μή τής Δημοκρατίας. Τί άπέγιναν τά 
δπλα; Παράλληλα μέ τις Στρατιωτι
κές 'Υπηρεσίες, οί 'Υπηρεσίες τής Χω
ροφυλακής τής Κρήτης, άσχολοϋνται μέ 
τό θέμα. Ά πό τή δική τους πλευρά αύ- 
τές. Μέ τή δική τους νοοτροπία. Ξέρουν 
τά ήθη τής Κρήτης καί τήν εύαισθησία 
τοϋ Κρητικού στο δπλο. Δέν άπελπίζον- 
ται. Πιστεύουν σέ κάποιο πιθανό έμπόριο, 
γιά λόγους μόνο κερδοσκοπικούς. Καί 
κεϊ ρίχνουν δλο τό βάρος των προσπα
θειών τους . . .

Ή  συνέχεια είναι ένθαρρυντική γιά 
τούς άντρες τής Χωροφυλακής. Τό Τμήμα 
Άσφαλείας Χανίων πληροφορείται, μετά 
άπό άρκετό καιρό, δτι κάπου γίνεται 
έμπόριο δπλων. ’Εντείνει τις προσπά- 
θειές του καί εξακριβώνει δτι πρόκειται 
γιά πιστόλια. "Ομως είναι άγνωστος καί 
ό πωλητής καί ό άγοραστής. Οί άντρες 
τοϋ Τμήματος Άσφαλείας Χανίων κα
ταστρώνουν τό σχέδιό τους. "Ενα σχέδιο 
έπίπονο, πού στηρίζεται σέ δύο άκλόνητα 
γ ι’ αύτούς δεδομένα. Τό δτι ένας άπό τούς 
δράστες είχε κάποια σχέση μέ τό Στρα
τόπεδο «Κουντουράκη» —πιθανόν νά εί
χε υπηρετήσει έκεϊ καί νά ήξερε τούς 
τόπους καί δλα τά σχετικά —καί δτι νά

'Ο Διοικητής τοϋ Τμή 
ματος Άσφαλείας 
Χανίων Μοίραρχος κ. 
Μιχ. Νηστικάκης 
δείχνει στον συνεργά
τη τοϋ περιοδικού 
«ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ» 
κ. I. Κασσωτάκη, ένα 
άπό τά κλεμμένα πε
ρίστροφα ( ’ Επάνω ). 
Βατραχάνθρωποι βου
τούν στο βούρκο δπον 
οί δράστες τής κλο
πής ερριξαν τά κιβώ
τια μέ τά πιστόλια 
τών φωτοβολίδων καί 
τά άνασύρονν ενα— 
ένα μέ τήν καθοδήγη
ση Ιών ’Αξιωματικών 
τής Χωροφυλακής 
πού παρακολουθούν 
τήν προσπάθεια τους 
( Δίπλα)
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ρέπει προς τό εμπόριο όπλων. Αυτές 
οί σκέψεις τούς υπαγόρευαν στο νά ανα
μένουν κάποια έκδήλωση δραστηριότη
τας. Έ τσ ι χωρίς νά πιέσουν νά πράγμα
τα άρχισαν την στενή παρακολούθηση 
των γνωστών γιά έμπόριο όπλων άτόμων 
τής περιοχής τους.

Στα τέλη τοϋ Μαΐου τά πιστόλια κά
νουν πάλι τήν εμφάνισή τους σέ ένα μα
γαζί των Χανίων. Οί άντρες τής Χωρο
φυλακής κινούνται έξυπνα καί κατορ
θώνουν νά πάρουν τόν άριθμό τοϋ ένός. 
’Ανήκει στά κλεμμένα. Τώρα ξέρουν τί 
ζητούν. Μόνο πού δέν πρέπει νά βιαστούν. 
Στόχος τους είναι νά φτάσουν στον «έγκέ- 
φαλο».

Συνδυάζουν τις ύποπτες καί πολλές κι
νήσεις τού Νίκου Φουράκη, γνωστού γιά 
παληές «αμαρτίες» στην 'Υπηρεσία τους, 
μέ την έμφάνιση των πιστολίων. Ή  παρα
κολούθησή του είναι καρποφόρα. Διαπι
στώνουν ότι συναντιέται συχνά μέ ένα 
άτομο πού δέν είναι γνωστό στήν περιοχή 
τους. Ποιά σχέση υπάρχει μεταξύ τους: 
Στρέφουν όλες τους τις προσπάθειες στο 
νά μάθουν τό είδος των σχέσεων τοϋ 
Φουράκη καί τού άγνωστου. Σέ λίγο και
ρό ή νέα αύτή παρακολούθηση άποδίδει 
καρπούς. Διαπιστώνουν ότι ό άγνωστος 
είναι ό Μανοϋσος Μαυράκης, πού μένει 
στο χωριό Δράμια. Συνδυάζουν ένα νέο 
στοιχείο. Τό ότι πριν λίγο καιρό ό Μαυ
ράκης είχε άποπειραθεΐ νά σκοτώσει τόν 
γαμπρό του καί ότι ένώ στο σώμα τού 
θύματος βρέθηκε βλήμα σφαίρας πιστο
λιού, πιστόλι δέν είχε βρεθεί πουθενά. 
Γιά τήν απόπειρα εκείνη ό Μαυράκης είχε 
προφυλακιστεί. "Ομως ή χρονολογία τής 
προφυλάκισης οδηγεί στό συμπέρασμα 
ότι ό Μαυράκης γνώρισε τόν Φουράκη 
στήν φυλακή, πού ήταν καί κείνος στή 
φυλακή εκείνη τήν έποχή γιά άλλα άδική- 
ματα. Τά στοιχεία όλα συμφωνούν ακόμα 
πιο πολύ όταν οί Στρατιωτικές ’Αρχές 
πληροφορούν τό Τμήμα ’Ασφαλείας Χα
νίων, πώς ό Μαυράκης έχει υπηρετήσει 
κατά τό παρελθόν στό στρατόπεδο «Κουν- 
τουράκη».

Ή  παρακολούθηση στενεύει. 'Ο Μαυ
ράκης κινείται έξυπνα σ’ όλες τις γύρω 
περιοχές μέ τό ΗΒ 1914 μπλέ αγροτικό 
αυτοκίνητο, συζητώντας γιά όπλα. Δέν 
υπάρχει πλέον καμμιά άμφιβολία γιά. τόν 
ρόλο του στήν μεγάλη κλοπή τών πιστο- 
λίων. Τό μόνο πού μένει είναι ή τελική 
φάση. ’Αποφασίζουν νά παίξουν τό δικό 
τους παιγνίδι κι άνοίγονται μεταξύ τών 
υποψήφιων άγοραστών. ’Ό χι όμως στήν 
περιοχή τους, ήταν έπικίνδυνο αύτό, άλλά 
130 χιλιόμετρα μακριά, στό 'Ηράκλειο. 
Ό  Μαυράκης μαθαίνει πώς στό Η ρά 
κλειο υπάρχει «ψωμί». Είναι όμως έπιφυ- 
λαχτικός. ’Αρχίζουν οί σ υνενοήσεις μέ τούς 
μεσάζοντες. Οί άντρες τής Χωροφυλακής 
παίζουν καλά τόν ρόλο τους, άγρϋπνών- 
τας. Μέχρι τή μέρα πού άποφασίζει ό 
Μαυράκης γιά τήν άγοραπωλησία. ’Εκεί
νος είχε κρατήσει μυστική άπ’ όλους τήν 
ήμερομηνία. Θά παρουσιαζόταν τήν τελευ
ταία στιγμή. Τί έπρεπε νά γίνει; Ή  μόνη 
λύση ήταν ή παρακολούθηση. Πραγματικά, 
λίγες μέρες αργότερα ό Μαυράκης ξεκι
νάει άπό τό χωριό του, τή Δράμια. Κινητο
ποιούνται όλοι οί άντρες τοϋ Τμήματος, 
άλλά καί άλλων 'Υπηρεσιών. Τά στοιχεία 
τού φορτηγού έχουν δοθεί σ’ όλους. Πού 
όμως πρέπει νά γίνει τό μπλόκο; ’Εκεί 
πθύ δέν υπάρχει πιθανότητα γιά νά ξε- 
φύγει, λίγο έξω άπό τό Ηράκλειο. ’Άντρες 
—ών 'Υπηρεσιών βοηθούμενοι γιά τό

άπαραίτητο «καμουφλάρισμα» άπό γυ
ναίκες τοϋ Σώματος, περιμένουν σ’ όλες 
τις πιθανές διαδρομές. "Ολοι έφοδιασμένοι 
μέ φορητά ραδιοτηλέφωνα. Μέχρι πού 
λίγο έξω άπό τό Ρέθυμνο κάνει τήν εμφά
νισή του τό αύτοκίνητο τού Μαυράκη. 
Μετά τό Ρέθυμνο καί πάλι έντοπίζεται. 
Κάθε τόσο τό ραδιοτηλέφωνο ειδοποιεί 
πώς «πλησιάζει)). Έ ξω  άπό τό Ηράκλειο 
οί άντρες τού Τμήματος ’Ασφαλείας Χα
νίων μέ τή βοήθεια περιπολικών τής 
Τροχαίας άποφασίζουν νά κλείσουν τόν 
δρόμο. ’Ό χι όμως τήν κατεύθυνση Ρε- 
θύμνου—Ηρακλείου, άλλά τήν άλλη. Δέν 
πρέπει νά σταματήσει πολύ μακρυά τους 
τό αύτοκίνητο τού Μαυράκη, γ ι’ αύτό 
όλα τ ’ αύτοκίνητα πού έρχονταν άπό ϊό 
Ρέθυμνο περνούσαν. Αίγα λεπτά άκόμα 
καί ό παρατηρητής δίνει τό σήμα. "Ενα 
χιλιόμετρο χωρίζει τόν Μαυράκη άπό τό 
μπλόκο. Ό  Διοικητής τοϋ Τμήματος δίνει 
τό σήμα. Έ να μεγάλο φορτηγό κινείται 
καί κλείνει τό δρόμο έτσι πού όλα δεί
χνουν τροχαίο ατύχημα. Στό δρόμο είναι 
πεταμένα άδεια κιβώτια λαχανικών κι 
ένα περιπολικό τής Τροχαίας άνάβει τό 
φάρο του. Οί άντρες τής Τροχαίας κλεί
νουν τόν δρόμο μέ τις κορδέλλες καί τά 
σχεδιαγράμματα. Πολύτιμη ή βοήθεια 
τού κόσμου. Οί πολίτες αισθάνονται τήν 
εύθύνη τους καί βοηθούν τήν άστυνομία.

Τό ΗΒ 1914 φτάνει πρώτο κοντά στό 
άτύχημα καί ό οδηγός του βγάζει άπό τό 
παράθυρο τό κεφάλι γιά νά δει τί συμ
βαίνει. Είναι άργά όμως γι’ αύτόν. Γύρω 
του οί άντρες τής ’Ασφαλείας κάνουν 
έρευνα. Στά καθίσματα, τό κουβούκλιο, 
παντού. 'Ο Μοίραρχος μ’ άλλους δυο 
άντρες πηδάει στήν καρότσα πού είναι 
γεμάτη μέ τσουβάλια κρεμμύδια. ’Αρχί
ζουν ν’ άνοίγουν ένα—ένα τά τσουβάλια, 
μέχρι πού ανάμεσα άπό τά κρεμμύδια 
προβάλλει μιά μπλέ νάϋλον σακκούλα. 
’Έχει μέσα τέσσερα πιστόλια. "Ολα έχουν 
τελειώσει γιά τόν Μανοϋσο Μαυράκη.

Ή  σύλληψη τού Φουράκη δέν άργεΐ νά 
γίνει. Λίγο άργότερα συλλαμβάνεται καί 
ό τρίτος, ό Γιώργος Λιαπάκης. Ή  άνά- 
κριση ξηλώνει όλο τό πλέγμα τών άγο
ραστών καί τών μεταπωλητών. Καί ταυ
τόχρονα ρίχνει φώς σ’ όλες τις συνθήκες 
κάτω άπό τις όποιες έγινε ή κλοπή, ένώ 
βατραχάνθρωποι βουτούν στό ποτάμι πού 
έρριξαν οί δράστες τά κιβώτια μέ τά πι
στόλια τών φωτοβολίδων καί τ ’ ανασύ
ρουν.

Ό  Μανοϋσος Μαυράκης καί ό Νίκος 
Φουράκης έγιναν φίλοι στήν φυλακή. 
Συζήτηση στή συζήτηση έκδήλωσαν τό 
πάθος τους γιά τό έμπόριο όπλων. «’Έχει 
πολλά λεφτά στήν Κρήτη», συμφωνούν. 
Τότε ό Φουράκης (καταδικασμένος έκείνη 
τήν έποχή γιά ζωοκλοπές), ρίχνει τήν 
ιδέα. «Πάμε στή Θεσσαλονίκη. Έ χω  
υπηρετήσει έκεΐ φαντάρος. Ξέρω τά 
κατατόπια τοϋ στρατοπέδου. . .» Χαμο
γελάει ό Μανοϋσος. «Γιατί στή Θεσσα
λονίκη; Δέν είναι άνάγκη νά πάμε μα
κρυά. Ξέρω έγώ τό στρατόπεδο «Κουν- 
τουράκη» στό Ρέθυμνο. ’Έχω υπηρετήσει 
έκεΐ». Καλή ήταν ή ιδέα του. Χρειαζόταν 
όμως καί τρίτος. Βρέθηκε ό Λιαπάκης. 
Πρόθυμος αύτός τούς προμήθευσε τό 
μεγάλο ψαλίδι γιά νά κόψουν τις κλει
δαριές. "Ετσι όταν άποφυλακίστηκαν συ
ναντήθηκαν καί έβαλαν τό σχέδιο μπρο
στά. Πήγαν στό Ρέθυμνο, παρακολού
θησαν τό στρατόπεδο καί τήν ώρα τής 
άλλαγής τής σκοπιάς γλίστρησαν μέσα. 
’Ήξερε καλά τό δρόμο γιά τήν αποθήκη

ό .Μανοϋσος. Είχε καθαρίσει κι αύτός πα- 
ληότερα τά πιστόλια. Καί τοχε τάξει στον 
έαυτό του νά τά κάνει δικά του.

Μετά τήν κλοπή έγινε ή μοιρασιά. Ό  
Μαυράκης 15, ό Λιαπάκης 14 καί ό Φου
ράκης 13. Τώρα όμως δέν θά μπορέσουν 
νά μοιραστούν τήν κρίση τής Δικαιοσύνης, 
γιατί θάναι γιά τόν καθένα καί χωριστή. . .

Ο . . .  ΕΛΒΕΤΟΙ

Πάνε γυρεύοντας μερικές φορές αύτοί 
οί άντρες μας. Δέν τούς φτάνουν αύτά 
πού συμβαίνουν, άλλά ψάχνουν νά βροΰν 
κι άλλα. Καί οχι μόνο μερικές φορές, άλ
λά σχεδόν πάντα. ’Άλλωστε αύτό είναι, 
κανείς, νά χαίρεται άπό αύτούς. Χώνουν 
τή «μύτη» τους παντοΰ, ρίχνουν τήν προ
σοχή τους σέ πράγματα άσήμαντα προσδο
κώντας κάτι τό σημαντικό. Καί συχνά 
πιάνουν τό «λαυράκι». Γιατί αν δέν δού
λευαν έτσι, ούτε πού θά προλάβαιναν νά 
καταμετρούν τά διάφορα έγκλήματα. . .

Έ τσ ι στήν «τυχαία» συντροφιά, ό 
βαρύς καί λιγομίλητος «φίλος» έρριξε τ ’ 
άγκίστρι του! «Νά βρίσκαμε κανένα άρ- 
χαϊο. . .» Ή  κουβέντα πέρασε άπαρα- 
τήρητη. Οί φίλοι αύτοΰ τοϋ είδους κι
νούνται άργά. Πρέπει νά ξέρουν πρώτα 
μέ τί χαρτιά παίζει ό άλλος φίλος.

"Ομως λίγες μέρες μετά, τό «ψάρι» 
πού είχε «τσιμπήσει» άπό τήν πρώτη κι 
δλας στιγμή, μίλησε. «Θά βροΰμε. . .» 
Ό  φίλος δέν βιάζονταν. Πρώτα έπρεπε 
νά παιχτεί τό θέατρο. «Φοβάται ό Γιάν
νης τό θεριό καί τό θεριό τόν Γιάννη». 
"Ωσπου Γιάννης καί θεριό έγιναν «κολ- 
λητοί». ’Έμαθε ό φίλος—ό Γιάννης δη
λαδή—πώς ό άλλος «φίλος» είναι 'Ελβε
τός καί ότι τό «φυσσάει». Έ τσ ι κι άνοίξει 
τό πορτοφόλι, μάτσα τά χιλιάρικα. Μόνο 
πού τά προορίζει γιά τήν άδυναμία του. 
Καί άδυναμία του ήταν τ’ άρχαία. ’Αρ
χαίο νάναι κι ότι νάναι. Καί ένα βράδυ, 
σκάει τό παραμύθι. Στή Λάρισα υπήρχαν 
αρχαία. Δέν πίστευε δ φίλος. Είχε γνω
στούς έκεΐ, άν ήταν τέτοιο πράγμα θά τόν 
ειδοποιούσαν. ’Επιμένει όμως ό άλλος, καί 
όταν βλέπει ότι δέν γίνεται τίποτα, τρα
βάει μιά φωτογραφία. «Νάτα. . . Υπάρ
χουν κι άλλα».

Έ τσ ι άρχισε νά στρώνεται ή δουλειά. 
Τά δυο κοσμήματα ήταν μεγάλης αξίας. 
Τό ένα ήταν βραχιόλι πού οί άκρες του 
κατάληγαν σέ κεφαλές κριών. Τό άλλο 
ήταν μενταγιόν καί είκόνιζε ένα σάτυρο. 
Βαρειά κομμάτια, βγαλμένα άπό αρχαίο 
τάφο. Κανονίζεται καί ή μεσιτεία καί τό 
ταξίδι γιά τή Λάρισα πραγματοποιείται. 
Μαζί καί ή τσάντα μέ τά λεφτά.

Κάπου έξω άπό τή Λάρισα, μέσα στό 
ειδυλλιακό περιβάλλον ένός κοσμοπολί
τικου ξενοδοχείου, πραγματοποιείται τό 
ραντεβού. Οί πρώτες συστάσεις άκολου- 
θούνται άπό τήν έπίδειξη τού «πρά
γματος». "Ομως έδώ υπάρχει μιά άνα- 
κολουθία. Ούτε τό βραχιόλι, ούτε τό μεν- 
ταγιον. ’Αντί γ ι’ αύτά, δυο σκουλαρίκια 
καί ένα δακτυλίδι. ’Αρχαία καί σπάνια. 
Ολόχρυσα! Ό  «φίλος» καί αγοραστής 

αγανακτεί. Δέν είναι συμφωνία αύτή. 
’Αναγκάστηκε νάρθει στή Λάρισα μέ δυο 
εκατομμύρια λεφτά—άνοίγει θυμωμένος 
τή τσάντα, μοστράροντας τά μάτσα μέ τά 
χιλιάρικα—καί στό τέλος νά τόν «ρί
χνουν»; Τί θά πει στό άφεντικό, στήν 
Ελβετία; Οί άλλοι τό σκέφτονται. Θά 

ειδοποιήσουν λένε καί χωρίζουν. Δέν 
μένει παρά τό ταξίδι τής επιστροφής.
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"Ομως κάτι τούς «έτρωγε». "Ισως τά 
δυο εκατομμύρια πού μοστράρισαν μέσα 
στη τσάντα. Το σκέφτηκαν, το ξανασκέ- 
φτηκαν. Και έστειλαν τήν είδηση. «Νάρ- 
θει πάλι ό 'Ελβετός να πάρει το έμπό- 
ρευμα. Νάχει μαζί του δλα τά χρήματα,
2.300.000 δραχμές». Τόπος συναλλαγής 
το γνωστό άπό τήν πρώτη συνάντηση 
ξενοδοχείο.

"Ετσι καί έγινε. Λίγες μέρες μετά, 
νάτος πάλι ό άγοραστής στή Λάρισα. 
Μόνος του αυτή τή φορά. "Αρχισε ή 
συναλλαγή. Βγήκαν άπό τις τσέπες των 
δυο πωλητών τά κοσμήματα, γυάλισε τό 
χρυσάφι. Τάπιασε στά χέρια του ό «φίλος», 
γεμάτος ενθουσιασμό. Καί κεϊ πού τά 
περιεργαζόταν ρίχνει πάλι τ’ άγκιστράκι: 
«"Αντε, τυχεροί είστε. Δυο εκατομμύρια 
τριακόσιες χιλιάδες, τις λένε αυτές. . .». 
«Νάταν δικά μας καλά θάταν», άπαντοϋν 
μ’ ένα στόμα. «Γιατί, ποιανού είναι, 
τής θείας σας»; «"Αλλοι είναι τ’ άφεν- 
τικά. . .». Έ τσ ι -πήγαινε ή συζήτηση, 
πού ήταν ιδιαίτερα άποκαλυπτική, μέχρι 
πού ό «φίλος» έκανε τή ζαβολιά. Κανείς 
τους δέν κατάλαβε πώς βρέθηκε στά 
χέρια του, μιά ταυτότητα πού ούτε στ 
όνειρό τους δέν ήθελαν νά δουν.

—’Ακίνητοι. Xωροφυλακή. . .
Ή  φωνή τοϋ «φίλου» είχε αλλάξει. 

Τό παιγνίδι του είχε τελειώσει. ’Από 
τήν πόρτα τοϋ δωματίου ξεπρόβαλαν κι 
άλλοι άντρες, κρατώντας χειροπέδες, πού 
δέν άργησαν νά τούς τις φορέσουν. Έ κ 
πληκτοι οί πωλητές δέν ήξεραν τί νά 
υποθέσουν. "Ηξερε όμως ό Ταγματάρχης 
τοϋ Τμήματος Διώξεως Ναρκωτικών— 
Λαθρεμπορίου —· ’Αρχαιοκαπηλίας τής 
Τ.Α .Π.Π., πού είχε τήν υπομονή νά 
παίξει καλά τό παιγνίδι καί ν’ άποκαλυφθεΐ 
ή άρχαιοκαπηλία καί ή «κομπίνα». «Κο- 
μπίνα», γιατί πέρα άπό τό ζευγάρι τά 
σκουλαρίκια καί τό δακτυλίδι, πού ήταν 
πραγματικά άρχαϊα, τ’ άλλα κομμάτια 
ήταν χρυσά μέν, άλλά όχι άρχαϊα. Τί 
συνέβαινε λοιπόν; Στά φωτογραφικά δεί
γματα παρουσίασαν οί «έξυπνοι» Λαρι- 
σαΐοι τά μεγάλα κομμάτια, γιά νά ξυ
πνήσουν τό ενδιαφέρον. Στήν πρώτη φάση 
τής ζωντανής επίδειξης παρουσίασαν τά 
άλλα κομμάτια πού ήταν γνήσια γιά νά 
πειστεί ό πελάτης. Καί δταν εκείνος πει
θόταν καί ζητοΰσε δλα τά κομμάτια, 
τότε. . . θά έκαναν τό εμπόριο τής ζωής 
τους. "Ομως τίποτα άπ’ δλα δέν πέτυχε 
μέ άποτέλεσμα καί οί μεσολαβητές, 
Γ ιώργος Μπαρμπούτης καί Λεωνίδας 
Κολώνιας, καί οί κάτοχοι, Σαπάκος Βα
σίλης καί Πρόδρομος Άντωνιάδης, νά 
βρεθούν άντιμέτωποι τής Χωροφυλακής 
καί τής Δικαιοσύνης.

ΤΟ Μ ΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΡΕΖΕΡΒΑΣ

Ή  ιστορία είναι πολύ παράξενη. ’Αλ
λιώς ξεκινάει, άλλιώς τελειώνει. ’Ίσως 
στά χέρια ενός άστυνομικοΰ μυθιστοριο- 
γράφου νά γινόταν ένα συναρπαστικό θρίλ- 
λερ. "Ομως γιά τούς άντρες τοϋ Τμήματος 
Ασφαλείας Κορίνθου ήταν μιά σπαζοκε
φαλιά. Έ να πραγματικά πολύπλοκο πρό
βλημα, πού ή επιτακτική άνάγκη τής 
λύσης του, τούς άπασχόλησε άρκετά 
μερόνυχτα.

Γιά τούς άντρες τοϋ Τμήματος ’Ασφα
λείας Κορίνθου δλα ξεκίνησαν τούς τελευ
ταίους μήνες τοϋ 1978, πού ένα τροχό-

672

σπιτο εγκαταστάθηκε κάπου έξω άπό τήν 
Πέρα Χώρα Λουτρακιού. "Ενας Βέλγος 
καί μιά Βελγίδα ήταν τό «πλήρωμα» τοϋ 
τροχόσπιτου. Ό  Βέλγος, μάλιστα, ήξερε 
άπταιστα έλληνικά καί έτσι δέν δυσκολεύ
τηκε νά γνωριστεί μέ τούς κατοίκους τής 
γύρω περιοχής, στούς οποίους έκανε γνω
στές τις γνώσεις του στόν τομέα τής ια
τρικής. Τό τροχόσπιτο έγινε σέ λίγο καιρό, 
γραφείο ιατρικών εξετάσεων. Αύτό δμως 
γρήγορα τό έμαθαν οί άντρες τής Χωρο
φυλακής πού μετά τις πρώτες συστάσεις 
τον έστειλαν στόν Εισαγγελέα. Κατηγο
ρούμενος έτσι ό Βέλγος ψευτογιατρός, 
δικάζεται άπό τά έλληνικά Δικαστήρια 
σέ άρκετούς μήνες φυλακή (κατηγοροΰν- 
ταν, έπίσης, καί γιά εξυβρίσεις κατοίκων 
τής περιοχής), συνολικά 16 καί κλείνεται 
στις φυλακές τής Κορίνθου. Ή  Βελγίδα 
σύντροφός του έμεινε μόνη μαζί μέ τό 
τροχόσπιτο.

Πέρασε ό καιρός καί τό πράγμα είχε 
ξεχαστεΐ άπό τούς κατοίκους τής περιο
χής. Έ τσ ι κανείς δέν υποψιάστηκε τίποτα 
άπό τις επισκέψεις τής Βελγίδας σ’ ένα 
γειτονικό Μοναστήρι. "Ομως, αυτές οί 
επισκέψεις, «κέντησαν» άκόμα μιά φορά 
τήν περιέργεια τών άντρών τοϋ Τμήματος 
’Ασφαλείας Κορίνθου, πού ένα άπόγευμα 
ρώτησαν μιά άπό τις καλόγριες τοϋ Μο
ναστηριού γιά τις έπισκέψεις τής Βελγί
δας. Τίποτα τό ύποπτο, άπάντησε ή καλό
γρια. "Αλλωστε έπρεπε νά παρακολουθεί 
καί τήν ρόδα τοϋ αύτοκινήτου, πού έχουν 
άφημένη στήν άποθήκη τοϋ Μοναστη
ριού. «Ποιά ρόδα;» ρώτησε ό Ταγματάρ
χης, πού κάτι είχε άρχίσει νά «μυρίζεται». 
Καί ή άπονήρευτη καλόγρια τοϋ έξήγησε.

Πριν άπό μήνες τό ζευγάρι τών Βέλ
γων είχε αφήσει γιά άσφάλεια σέ μιά 
μικρή άποθήκη τοϋ Μοναστηριού, μιά 
«ρεζέρβα» τού αυτοκινήτου. Αύτή τήν 
«ρεζέρβα» ερχόταν καί έβλεπε κάθε τόσο 
ή Βελγίδα. «Τίποτα παραπάνω», συμπλή
ρωσε ή καλή καλόγρια. "Ομως, «τίποτα

παραπάνω» γιά τούς άλλους, όχι καί γιά 
τούς άντρες τού Τμήματος ’Ασφαλείας 
Κορίνθου, πού άρχισαν τήν παρακολού
θηση τής Βελγίδας, γιά νά διαπιστώσουν 
δτι μετά άπό λίγες ήμέρες παίρνει τήν 
«ρεζέρβα» άπό τήν άποθήκη καί τήν 
κλειδαμπαρώνει στο τροχόσπιτο, τό όποιο 
τό παραδίνει γιά φύλαξη σ’ ένα συνεργείο 
τής Κορίνθου καί αύτή φεύγει γιά τό 
Βέλγιο.

Ή  «ρεζέρβα» δέν άφηνε τήν περιέρ
γεια τών άντρών τού Τμήματος ’Ασφα
λείας Κορίνθου νά ήσυχάσει. Τί έκρυβε; 
Ναρκωτικά: Καί μιά πού ή Βελγίδα είχε 
φύγειστό έξωτερικό καίείχεάπομείνειστήν 
Κόρινθο, στις φυλακές της, μόνο ό Βέλγος, 
έρριξαν επάνω του δλες τις προσπάθειες. 
Δέν έπεσαν έξω. Ό  Βέλγος ήταν περισ
σότερο φλύαρος άπ’ δ,τι έπρεπε. ΙΙέρα 
άπό τό γεγονός δτι μέσα άπό τή φυλακή 
άναζητοΰσε τρόπους γιά νά εφοδιαστεί μέ 
πλαστό διαβατήριο καί νά φύγει γιά τό 
έξωτερικό, έκανε καί μιά α’ίτηση στόν 
Εισαγγελέα Κορίνθου, νά τοϋ επιτρέψει 
νά δει τό τροχόσπιτο, γιατί φοβόταν 
«μήπως είχαν κάνει καμμιά ζημιά». Τήν 
συζήτησαν τήν ύπόθεση ό Διοικητής τοϋ 
Τμήματος ’Ασφαλείας καί ό Εισαγγελέας 
Κορίνθου καί σκέφτηκαν νά μήν τοϋ χα
λάσουν τό χατήρι. Τοΰτο γιατί αν έκρυβε 
κάτι ύποπτο στό τροχόσπιστο καί τό άνα- 
κάλυπταν άπουσία του, δέν θά μποροΰσαν 
νά τού στηρίξουν εύκολα κατηγορία, γιατί 
εύλογα θά υποστήριζε δτι άγνοοΰσε τό τί 
είχε συμβεΐ κατά τό διάστημα τής άπου- 
σίας του.

’Έτσι τό τροχόσπιτο συνοδεία τού Ει
σαγγελέα καί τών άντρών τής Χωροφυ
λακής, μπαίνει στόν περίβολο τών φυ
λακών. «Καταϋποχρεωμένος» ό Βέλγος, 
τό επιθεωρεί. Έρευνα τά πάντα. «Τίποτα 
δέν λείπει», διαβεβαιώνει τούς παοιστα- 
μένους. «Ούτε οί ρεζέρβες;», ρωτούν. 
« Όχι», άπαντάει, «δλα στή θέση τους» 
καί πάει νά ξανακλειδώσει.

Ό  Διοικητής τής Δ.Χ. Κορινθίας και ανδρες τοϋ Τμήματος ’Ασφαλείας Κο
ρίνθου εξετάζουν τά πλαστά χαρτονομίσματα που βρέθηκαν στή ρεζέρβα τοϋ αυ
τοκινήτου τν>ν Βέλγων απατεώνων.



«λΐ'.ά στιγμή», τοϋ λέει μέ τή σειρά 
του ό Διοικητής τοϋ Τμήματος. «Μπορώ 
νά ρίξω καί έγώ μια ματιά καί μέ την 
ευκαιρία νά κάνουμε καί μιά καταγραφή 
αάπως χαθεί τίποτα»; «Βεβαίως» άπαν- 
τάει ό Βέλγος. ’Έτσι άρχίζει ή κατα
γραφή. 'Ο κατάλογος των ειδών φτάνει 
στο τέλος, όταν πλησιάζουν στίς ρεζέρ
βες. Καί πάνω στο μέτρημα, νάτη καί ή 
πολυπόθητη ρεζέρβα τής άποθήκης. «Τί 
έχει μέσα;», ρωτάει ό Ταγματάρχης. 
«’Αέρα, όπως όλες οί ρεζέρβες», απαν
τάει ό Βέλγος. Οί Χωροφύλακες όμως 
άρχίζουν νά «ξεμοντάρουν» γρήγορα— 
γρήγορα τό λάστιχο, ένώ όλων τα μάτια 
καρφώνονται στό περιεχόμενο.

Οί δεσμίδες μέ τά βελγικά χιλιάρικα 
πέφτοντας στό έδαφος έκαναν τον Βέλγο 
νά κιτρινήσει. «Πήγε γιά μαλλί καί βγήκε 
κουρεμένος». Τό έμπειρο μάτι τών άν- 
τρών τής Χωροφυλακής δέν άργεϊ νά 
διαπιστώσει ότι ήταν πλαστά. ’Αρχίζει τό 
μέτρημα; 4.015 χαρτονομίσματα τών
5.000 βελγικών φράγκων τό καθένα. 
Σύνολο: 20.000.075 βελγικά φράγκα,
δηλαδή, 22 έκατομμύρια έλληνικές 
δραχμές, έτοιμα νά πέσουν στην έλλη- 
νική άγορά—την μαύρη ιδιαίτερα—καί νά 
γεμίσουν μέ γνήσιες έλληνικές δραχμές 
τό πορτοφόλι τοϋ Βέλγου.

Τώρα, μέσω τής INTERPOL, άνα- 
ζητοΰνται οί πηγές τής παραχάραξης καί 
οί τυχόν άλλες διαστάσεις τής ύποθέσεως 
στό Βέλγιο. Ποιος ξέρει. . . μπορεί νά 
βγει καί άλλο «λαυράκι».

ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ . . .  ΕΡΓΑ

Ή  ζωοκλοπή, παληότερα ήταν ή πιο 
μεγάλη πληγή τής έλληνικής υπαίθρου. 
Τι αυτό ήταν καί άπό τά λίγα ποινικά 
άδικήματα πού πρόβλεπε γιά τούς δράστες 
άκόμα καί έκτόπιση. Αυτό ίσως είναι 
δύσκολο νά τό καταλάβει κανείς, όταν δέν 
έχει ζήσει άπό κοντά τον μόχθο του κτη- 
νοτρόφου. Μικροί είσοδηματίες, τό σύνολο 
τών κτηνοτροφών μας, στηρίζουν τήν 
επιβίωσή τους άποκλειστικά καί μόνο 
στά ζώα τους. Αύτά είναι όλη τους ή 
περιουσία, όλες τους οί ελπίδες. Δέν 
έχουν νά περιμένουν τίποτα άπό άλλου. 
Κλείνουν τις χαρές τους, τό σήμερα καί 
τό αύριο, τό ψωμί τών παιδιών τους, στήν 
προσδοκία τών άγαθών πού θά τούς προ
σφέρουν τά ζώα τους. Μεγάλος ό μόχθος 
τους, μεγάλη ή άγωνία Οί βαθειές χαρα- 
;ιές τών ρυτίδων τους είναι ή πιο τρανή 
απόδειξη αύτοϋ τού άγώνα. ’Έτσι γι’ αύ- 
τούς, πιο μεγάλο πλήγμα άπό τήν ζωο
κλοπή δέν υπάρχει. Είναι σάν νά τούς 
κλέβουν όχι μόνο τό ψωμί τής χρονιάς 
τους, άλλά το ψωμί πολλών χρόνων, μιά 
καί ή άντικατάσταση τών ζώων είναι καί 
δύσκολη καί μακροχρόνια.

'Όλα αύτά ήταν άποτυπωμένα στό 
πρόσωπο τού Παύλου Κικολαΐδη, άπό το 
χωριό Παλαίστρα τής άκριτικής Φλώ
ρινας, όταν έτρεξε στό Τμήμα ’Ασφαλείας 
Φλωρίνης γιά νά καταγγείλει κλοπή δυο 
μοσχίδων άπό τον στάβλο πού διατηρούσε 
στό χωριό του. Κινητοποιήθηκαν οί άν
τρες τού Τμήματος ’Ασφαλείας, ψάχνον
τας σ’ όλα τά χωριά τού νομού. Παράλ
ληλα, ό φτωχός κτηνοτρόφος μέ τή βοή
θεια κάποιου έξαδέλφου του καί ένός 
αγροφύλακα, άρχισε κι αύτός νά ψάχνει 
καί νά ρωτάει. Λίγο έξω άπό τήν Βεύη 
μαθαίνουν πώε τρεις τσιγγάνοι, πού

δούλευαν σέ μιά θεριζοαλωνιστική μηχανή 
σ’ έκείνη τήν περιοχή, τό πρωΐ πού διαπι
στώθηκε ή κλοπή, διέκοψαν τή δουλειά 
τους καί έφυγαν προς τήν περιοχή τής 
Βέροιας ή τών Γιαννιτσών. Τις υποψίες 
τους γιά τούς τρεις τσιγγάνους τις εξομο
λογούνται στον Διοικητή τού ’Αστυνο
μικού Τμήματος Βεύης, Μοίραρχο κ. 
’Απόστολο Μαγκλή πού μετά άπό έγκριση 
τού Διοικητή Χωροφυλακής Φλωρίνης, 
φεύγει μαζί τους γιά τήν άναζήτηση τών 
τσιγγάνων.

Περασμένα μεσάνυχτα έφτασαν στήν 
περιφέρεια τής Βέροιας καί άρχισαν ν’ 
άναζητούν τσιγγάνικους καταυλισμούς. 
Μέ τή βοήθεια άντρών τών έπιτοπίων ‘Υ
πηρεσιών τής Χωροφυλακής άρχισε ό 
έλεγχος. Κάπου στήν περιοχή τού ’Αγγε
λοχωρίου, εντοπίζεται ό καταυλισμός τών 
ύποπτων τσιγγάνων, πού μόνο τά μικρά 
τους ονόματα γνώριζαν οί άντρες τής 
Χωροφυλακής καί ό παθών. ’Ενισχυμένοι 
μέ τήν παρουσία άντρών τού Σταθμού 
Χωροφυλακής ’Αγγελοχωρίου καί άλλων 
δυο άγροφυλάκων «εισβάλλουν» στον 
καταυλισμό καί κατορθώνουν νά συλ- 
λάβουν, έναν μετά τον άλλον, τούς τρεις 
τσιγγάνους πού δύσκολα άρνούνται τήν 
ένοχή τους. ’Επιχειρούν νά τούς προσά
γουν στον Σταθμό Χωροφυλακής, άλλά 
δέχονται τήν ομαδική έπίθεση, μέ πέτρες, 
τών άλλων τσιγγάνων. Μέσα στή νύχτα 
περνούν δραματικές στιγμές. Τελικά κα
τορθώνουν νά φτάσουν, μαζί μέ τούς τρεις 
δράστες, μέχρι τό Σταθμό, γιά τήν άνά- 
κριση, όπου οί τσιγγάνοι ομολογούν καί 
άποκαλύπτουν πώς έχουν πουλήσει τά 
ζώα σέ κάποιον γνωστό ζωέμπορο τής 
Νάουσας.

Δέν ύπάρχει καιρός γιά καθυστέρηση. 
Ό  Μοίραρχος τής Βεύης καί ή «παρέα» 
του, μαζί μέ τον Άνθυπασπιστή τού 
Σταθμού Χωροφυλακής ’Αγγελοχωρίου, 
τον άρχηγό τής τριπρόσωπης σπείρας καί 
άρκετούς Χωροφύλακες φτάνουν στον 
στάβλο τού ζωέμπορου Ζαφείρη Μαράντη, 
όπου άκολουθεΐ έπιτόπια έρευνα. Μέ δά
κρυα στά μάτια ό φτωχός κτηνοτρόφος 
άναγνωρίζει τις μοσχίδες του, ένώ ό ζωέ
μπορος καί κλεπταποδόχος μάταια προ
σπαθεί νά δικαιολογήσει τ ’ αδικαιολό
γητα. 'Όμως ό έλεγχος τών πιστοποιη
τικών ιδιοκτησίας άποκαλύπτει καί άλ
λο «άμάρτημα». Δυο άκόμα μοσχίδες καί 
ένα μικρό μοσχαράκι στερούνται πιστο
ποιητικών. Ό  ζωέμπορος ομολογεί ότι 
τού τά πούλησαν καί αύτά οί ίδιοι Τσιγ
γάνοι, πού ομολογούν μέ τή σειρά τους 
ότι τά έκλεψαν άπό τον στάβλο τού Συ
μεών Παπαδύπουλου, άπό τήν Κατερίνη. 
Μ’ ένα σμπάρο, δηλαδή, δυο τρυγόνια. . .

Ο ΚΟΥΡΕΑΣ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ

Ό  νεαρός πού περνούσε τά βράδυα του 
άπό κέντρο σέ κέντρο καί πού φιλοξε
νούταν στό σπίτι τοϋ τραγουδιστή Κυνη- 
γόπουλου, κίνησε τήν περιέργεια τών 
άντρών τής Γενικής ’Ασφάλειας Θεσσα
λονίκης. Πολλές σχέσεις, πολύ χρήμα και 
άγνωστος στά «στέκια» τής συμπρω
τεύουσας. ’Έτσι δέν άργησαν νά διαπι
στώσουν δτι είναι ό Σελιαμή Μπόζ, κου
ρέας άπό τήν Ξάνθη, πού συχνά μπαινό- 
βγαινε στήν Τουρκία. Έπεσαν μέ όρεξη 
στή δουλειά τά «λαγωνικά» τής Θεσσα
λονίκης, πού άπό τήν πρώτη στιγμή κάτι 
είχαν «μυριστεί». Λίγες μέρες άργότερα

είχαν πειστεί γιά τις σχέσεις τοϋ κουρέα 
καί τοϋ τραγουδιστή; ’Εμπόριο ναρκω
τικών.

“Αρχισε έτσι ή παρακολούθηση τοϋ 
Κυνηγόπουλου, πού όπως έδειχναν τά πρά
γματα αύτός έπρεπε νά ήταν ό διαθέτης τοϋ 
είδους. Και ξαφνικά ένα άπόγευμα έγινε 
άντιληπτός νά κινείται μέ τό αυτοκίνητό 
του περισσότερο ύποπτα άπό κάθε άλλη 
φορά, σάν νά ήθελε νά θολώσει τις κινή
σεις του καί νά ξεφύγει άπό κάποιο 
άδιόρατο μάτι πού τόν παρακολουθούσε. 
Οί άντρες τής Γενικής ’Ασφάλειας άποφά- 
σισαν νά δράσουν καί έτσι μόλις τό αύτο- 
κίνητο σταμάτησε κάπου στήν όδό τής 
28ης ’Οκτωβρίου, άκινητοποίησαν τόν 
οδηγό του. Στήν έρευνα πού άκολούθησε 
δέν άργησαν νά βρεθούν 700 γραμμάρια 
χασίς κατεργασμένο καί 18.050 δρα
χμές, κρυμμένα στό «πόρτ—μπαγκάζ» 
τοϋ αύτοκινήτου καί στίς κάλτσες του. 
Ή  έρευνα συνεχίστηκε στό σπίτι του. 
’Άλλα 500 γραμμάρια χασίς κατεργα
σμένο, βρέθηκε κρυμμένο στή ντουλάπα 
καί σέ μιά βαλίτσα. Καί ένώ ό Κυνηγό- 
πουλος πήρε τήν άγουσα γιά τά γραφεία 
τής Γενικής ’Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, 
οί άντρες της περίμεναν έξω άπό τό σπίτι 
του. Ή  νύχτα πέρασε γρήγορα καί κατά 
τό ξημέρωμα φάνηκε ό Σελιαμή Μπόζ. 
Δέν είχε μάθει τίποτα γιά τόν συνεργάτη 
του καί άμέριμνος γύριζε στό διαμέρισμα 
όπου φιλοξενούταν. 'Θδηγειται καί αύτός 
στήν ’Ασφάλεια γιά άνάκριση.

Οί δυο συνεργάτες ομολογούν ότι είχαν 
μεταβεϊ στήν Κατερίνη τό προηγούμενο 
μεσημέρι καί είχαν πουλήσει στόν Κώστα 
Σιονακίδη, κάτοικο Κατερίνης, μισή πλά
κα κατεργασμένο χασίς. Στήν έπιστροφή 
τους, ό Κυνηγόπουλος, πούλησε άντί
55.000 δραχμών άλλες δυό πλάκες στόν 
Κώστα Μπίτσιο, κάτοικο Θεσσαλονίκης, 
ένώ ό Μπόζ λίγες ώρες άργότερα πού
λησε 1.600 γραμμάρια χασίς σέ κάποιον 
Γιώργο Κοντονίκα, άπό τά Φάρσαλα.

Ή  συνέχεια γράφεται στά Φάρσαλα 
καί στή Κατερίνη, όπου μεταβαίνουν οί 
άντρες τής Γενικής ’Ασφάλειας Θεσσα
λονίκης, πού πέρα άπό τή σύλληψη τών 
«πελατών», βρίσκουν—στά Φάρσαλα μόνο 
—ποσότητα τού «προϊόντος». 'Ο Σιονα- 
κίδης ομολογεί ότι πρόλαβε νά ρίξει τή 
μισή πλάκα στήν λεκάνη τού άποχωρη- 
τηρίου τού σπιτιού του. Τήν ίδια ώρα 
άλλοι άντρες τής Γενικής ’Ασφάλειας 
συλλαμβάνουν στό σπίτι του τόν Μπίτ- 
σιο καί κατάσχουν τή μιά πλάκα χασίς, 
μιά καί τήν άλλη πρόλαβε καί τήν εξαφά
νισε ό δράστης.

Στήν συνέχεια τής άνακρίσεως 6 Μπόζ 
ομολογεί ότι κατά τό τελευταίο δίμηνο 
έφερε δυό φορές άπό τήν Τουρκία χασίς, 
1.700 γραμμάρια τήν πρώτη φορά, σέ 
πλάκες πού τί είχε δέσει στίς κνήμες τών 
ποδιών του καί 2 κιλά τήν δεύτερη πού 
είχε τοποθετήσει σέ ειδική βάση πού είχε 
κατασκευάσει στή βαλίτσα του.

“Ηταν πραγματικά μιά έπικίνδυνη σπεί
ρα, πού έξαρθρώθηκε πρίν προλάβει νά 
διαθέσει μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών 
στήν έλληνική άγορά, χάρη στίς μεθοδικές 
προσπάθειες τών άντρών τής Γενικής 
’Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

ΟΙ "ΤΣΑΝΤΑΚΗΑΕΣ,, 
ΤΩΝ ΧΑΝΙΩ Ν

Στά όμορφα Χανιά ήταν κάτι τό πρωτο
φανέρωτο. Στήν άρχή ό κόσμος δέν έδωσε
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σημασία. "Αλλοι, ύπόθεσαν δτι ήταν κάτι 
τυχαίο, άλλοι υποστήριξαν δτι ήταν καλο
βαλμένες δικαιολογίες για νά καλύψουν 
κάποια γυναικείο «αμάρτημα». Κανείς 
δεν ήθελε νά παραδεχτεί δτι οΐ «τσαντά- 
κηδες» έκαναν τήν εμφάνισή τους καί 
στή δική του πόλη. «Αύτά τά πράγματα 
γίνονται στην ’Αθήνα καί δχι στα Χανιά».

"Ομως τό πρώτο κρούσμα είχε καί 
συνέχεια. Τό ακολούθησε καί δεύτερο καί 
τρίτο καί τέταρτο. *Ηταν λοιπόν πραγμα
τικότητα. Μια νέα πραγματικότητα πού 
είχε εμφανιστεί μέ μεγάλη ταχύτητα στην 
όμορφη κρητική πολιτεία. Θορυβήθηκαν 
τά Χανιά. Το φάσμα των «τσαντάκηδων 
έγινε μόνιμο θέμα στις καθημερινές συζη
τήσεις. Τά θύματα πλήθαιναν, ένώ κα
νένα άπό αύτά δέν μπορούσε νά δώσει 
έστω μιά άβέβαιη περιγραφή των δρα
στών στους άντρες τού Τμήματος ’Ασφα
λείας καί νά τούς βοηθήσει έτσι στις 
έρευνες.

’Άρχισαν νά παρακολουθοϋνται οί κά
τοχοι τών μοτοσυκλεττών καί τών μοτο
ποδηλάτων- δσοι τουλάχιστον άπό αύ- 
τούς μπορούσαν νά κινήσουν κάποια υπο
ψία. Αύτή ή έντονη παρακολούθηση είχε 
αποτέλεσμα νά σταματήσουν τά κρού
σματα καί τό θέμα ν’ άρχίσει νά ξεχνιέται 
άπό τήν κοινωνία τών Χανίων. "Ομως σ’ 
δλο αύτό τό διάστημα οΐ άντρες τού Τμή
ματος ’Ασφαλείας δέν ήσύχασαν. Άνα- 
κρίνοντας τά θύματα μπόρεσαν νά σχημα
τίσουν μιά θολή, άλλά χρήσιμη εικόνα τών 
δραστών. Έπέβαιναν σέ μοτοποδήλατο 
καί όχι μοτοσυκλέττα καί ήταν τρεις, 
δλοι νεαροί, καί μετά άπό κάθε άρπα γη 
τσάντας εξαφανίζονταν ταχύτατα μέσα 
άπό παρόδους καί δρόμους πού οδηγού
σαν στο ύπαιθρο. Μ’ αύτά τά στοιχεία 
στά χέρια τους συνέχιζαν τις άναζητήσεις. 
Μέχρι πού ένα νέο κρούσμα έκανε την 
εμφάνισή του. . .

Στο χωριό Βαμβακόπουλο, λίγο έξω 
άπό τά Χανιά, μιά γυναίκα δέχτηκε τήν 
επίθεση τών «τσαντάκηδων». Ψύχραιμη, 
δμως, έσφιξε τήν τσάντα στά χέρια της 
καί προσπάθησε ν’ άντισταθεΐ. Οί «τσαν- 
τάκηδες», πού ήταν τρεις καί αύτή τή 
φορά, στην προσπάιθεια νάτήςάποσπάσουν 
τήν τσάντα άρχισαν νά παλεύουν μαζί της. 
"Οταν τελικά είδαν πώς ήταν άδύνατο 
νά τής τήν πάρουν έγκατάλειψαν τήν 
προσπάθεια καί εξαφανίστηκαν στο σκο
τάδι. Ή  γυναίκα πού μεταφέρθηκε στο 
νοσοκομείο μέ σπασμένο τό χέρι της, 
έδωσε μιά σωστή περιγραφή τών δρα
στών στούς άντρες τού Τμήματος ’Α
σφαλείας, πού εξαπολύθηκαν σ’ δλη τήν 
πόλη, σίγουροι οτι οί «τσαντάκηδες» μετά 
τήν άποτυχημένη τους προσπάθεια, θά 
ξαναχτυπούσαν. . .

Λίγο μετά τά μεσάνυχτα διαπιστώνουν 
δτι δυο νεαροί προσπαθούν νά διαρρήξουν 
κεντρικό οπλοπωλείο. Στήν έφοδο πού 
άκολουθεϊ οί δυό έπίδοξοι διαρρήκτες 
ξεφεύγουν, έγκαταλείποντας τήν προ
σπάθεια, ένώ συλλαμβάνεται ό τρίτος, πού 
έκτελοΰσε χρέη «τσιλιαδόρου». 'Ο Ά ν- 
δρέας Κρητικός οδηγείται στήν ’Ασφά
λεια καί δέν άργεϊ νά ομολογήσει δτι άπο- 
τελεΐ μέλος τής τριπρόσωπης σπείρας τών 
«τσαντάκηδων». Δέν θά προλάβει νά 
ξημερώσει καί οί άντρες τής Χωροφυλακής 
μετά άπό εξαντλητική άναζήτηση καί 
καταδίωξη στούς δρόμους τών Χανίων, 
συλλαμβάνουν καί τούς υπόλοιπους τής 
παρέας, τον Άλέξη Μπόζη, πού ήταν καί 
ό “ρχηγός τους καί τον Τάσο Μπούτ- 
ζαλη, δλοι άπό τό χωριό Βαρύπετρο Χα
νίων.

'Η επιτυχία αύτή τού Τμήματος Άσφ- 
λείας Χανίων σχολιάστηκε εύμενέστατα 
άπό τήν κοινωνία τών Χανίων, πού δέ- 
χτηκε μέ άνακούφιση τήν είδηση τής 
έξαρθρώσεως τής σπείρας.

ΠΟ ΝΤΙΚΟ Ι ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

Οί διαρρήξεις φαρμακείων έγιναν άκόμα 
ένα συνηθισμένο φαινόμενο τής εποχής 
μας. Αιτία ή άναζήτηση ναρκωτικών 
φαρμάκων άπό άτομα πού ή δέν τά βρί
σκουν εύκολα, ή δέν άντέχουν τά πορτο
φόλια τους. ’Έτσι ή διάρρηξη φαρμακείων 
λύνει προσωρινά τό πρόβλημα γιά τούς 
ναρκωμανεις αύτών τών κατηγοριών, 
που συνήθως είναι νεαροί καί άνεργοι. 
Συχνά, δέ, αν ή «σοδειά» είναι καλή, 
τούς λύνει καί τό οικονομικό πρόβλημα 
λίγων ήμερών, άφοΰ μπορούν νά εμπο
ρευτούν τό περίσσευμα τής «δουλειάς» 
σέ άνθρώπους τού κύκλου τους.

Βέβαια άπό τήν πλευρά τών φαρμα
κείων και τών διωκτικών ’Αρχών παίρ- 
νονται δλα τά δυνατά μέτρα γιά τήν πρό
ληψη καί τήν καταστολή αύτοϋ τού φαινο
μένου, άλλά είναι άδύνατη ή πλήρη κά
λυψη δλων τών φαρμακείων, γιατί προϋ
ποθέτει συστήματα συναγερμού σέ δλα ή 
ιδιαίτερη γιά τό καθένα, φρούρηση, πρά
γμα άδύνατο.

Είναι δμως γεγονός δτι ή επαγρύπνηση 
τών περιπολούντων άντρών, είτε πεζή, 
είτε μέ τ ’ άστυνομικά αύτοκίνητα, έχει 
θετικά άποτελέσματα, άφοΰ, συχνά συλ- 
λαμβάνονται στό στάδιο τής άπόπειρας 
πολλοί «ναρκωποντικοί» καί βγαίνουν 
γιά άρκετό καιρό «έκτος μάχης».

"Ετσι πριν λίγο καιρό, κάπου στό 
Ά νω  Καλαμάκι τής ’Αττικής, περιπο- 
λοΰντες άντρες διαπίστωσαν δτι δυο νεα
ροί κινούνταν ύποπτα στήν περιοχή τους. 
Αίγο μετά εκδηλώνουν τις προθέσεις τους 
πλησιάζοντας ένα φαρμακείο, άλλά άλ- 
λάζουν γνώμη καί έξαφανίζονται μέσα 
στή νύχτα.

Αύτό δμως δέν σήμαινε γιά τούς άν
τρες τής Χωροφυλακής otl τελείωσε καί

Τό φυτώριο τής ινδικής καννάβεως ο 
'Ασφαλείας Κόρινθόν πριν τό καταστρέφουν 
νης καλλιέργειας.

ή δική τους άποστολή. ’Έτσι μετά άπό 
αρκετή ώρα περιπολίας, άντιλαμβάνονται 
κινήσεις στο εσωτερικό άλλου φαρμακείου. 
Και ένώ το Κέντρο ’Αμέσου ’Επεμβά- 
σεως κινητοποιεί τά πλησιέστερα περιπο
λικά αυτοκίνητα, οί περιπολοΰντες άν- 
τρες μπλοκάρουν τό φαρμακείο. Ή  σχε
δόν  ̂ταυτόχρονη άφιξη τών ένισχυτικών 
δυνάμεων αποκλείει κάθε έλπίδα διαφυγής 
τών διαρρηκτών πού συλ,λαμβάνονται καί 
οδηγούνται στό ’Αστυνομικό Τμήμα τού 
Ά νω  Καλαμακίου καί στή συνέχεια στό 
Τμήμα Διωξεως Ναρκωτικών τής 'Υπο- 
διευθύνσεως Άσφα/,είας Προαστίων Πρω 
τευούσης.

t Η ανάκριση πού διεξάγεται άπό τούς 
άντρες τού Τμήματος Διώξεως Ναρκω
τικών, άποκαλύπτει δτι ό Σταμάτης Τα- 
γαρούλιας, 25 χρονών, άνεργος καί ό 
Γιώργος Κουτσέλας, 26 χρονών, άνεργος 
κι αύτός, συνεργαζόμενοι μέ τον έπίσης 
άνεργο Παναγιώτη Χατζή, 27 χρονών, 
είχαν στό ένεργετικό τους δεκάδες διαρ
ρήξεις φαρμακείων, άπό τις όποιες ένας 
σημαντικός αριθμός δέν είχε καταγγελθεί. 
Και γιά τήν ιστορία, άναφέρουμε, δτι τον 
τελευταίο καιρό είχαν άφαιρέσει άπό διά
φορα φαρμακεία τής ’Αθήνας, 200 περίπου 
εν εσείς μορ φίνης, 200 γραμμάρια οπίου 
και άλλα 50 μορφίνης καί μικροποσό- 
τητες άλλων ναρκωτικών φαρμάκο.>ν, ό
πως αίθυλομορφίνης, κοκαΐνης, κωδε- 
ΐνης, «Βάλιουμ» κ.λπ.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΦΥΤΩΡΙΟ

Κορίνθου συνέχεια. . . Αύτή τή φορά 
όχι μέ πλαστά βελγικά πενταχίλιαρα, άλ
λα με πριοτοτυπα φυτώρια ινδικής καν
νάβεως.

Τό πώς κίνησαν τά δυό άδέλφια τις 
υποψίες τών άντρών τού Τμήματος Άσφα- 
λειας Κόρινθου, είναι άλλο θέμα, αύτό πού 
συνήθως το λεμε μέ μιά λέξη παρακο
λούθηση καί κρύβει πίσω του άρκετά 
ξενύχτια, τρεξίματα, έρευνες σέ φιλικά

πως τό βρήκαν οί άνδρες τον Τμήματος 
και σνλλάβουν τους δράστες τής έπικίνδν-
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περιβάλλοντα, σέ συναναστροφές και γε
νικά μόχθο κα'ι επίπονη άξιολόγηση και 
τής πιό άσήμαντης πληροφορίας.

’Έτσι, μετά άπ’ όλα αυτά, άποφάσισαν 
νά δράσουν. Άφοϋ κάθε περίπτωση καλ
λιέργειας στο ύπαιθρο είχε άποκλεισθεϊ 
μετά άπό μεθοδικές έρευνες, επιχείρησαν 
νά μάθουν τό τί μπορούσε νά συμβαίνει 
στο σπίτι—καί ιδιαίτερα στο χώρο τοϋ 
προαύλιου —τοϋ Μιχάλη Δεμερτζιάν, 
όπου υπήρχε ένα ξύλινο παράπηγμα, σέ 
μέγεθος μεγάλου δωματίου, χωρίς παρά
θυρα, αλλά μέ πόρτα. Τό εμπόδιο των 
δυό μεγάλων σκύλων παραμερίστηκε μέ 
τή βοήθεια τοϋ. . . άγαπημένου, στά 
σκυλιά, φαγητοΰ. ’Ελεύθεροι έτσι οι 
άντρες τοϋ Τμήματος, δοκίμασαν τις 
ίκανότητές τους στην αναρρίχηση καί 
διαπίστωσαν ότι τό ξύλινο δωμάτιο δέν 
είχε . . .  στέγη. Γνωστό αύτό το κολπο 
των χασισοκαλλιεργητών (καί άπό τήν 
παληότερη υπόθεση τής Τριπόλεως), πού 
όταν δέν έχουν πού άλλοΰ νά τό φυτεύσουν, 
στήνουν ολόκληρα ψεύτικα σπίτια. . .

Βέβαια δέν μπορούσαν νά δοΰν τό είδος 
των φυτών πού υποψιάζονταν ότι έκρυβε 
τό παράπηγμα, άλλά ήταν σίγουροι πώς 
έπρεπε νά ήταν ινδική κάνναβη. ’Έτσι 
ένα πρωί κλήθηκε άπό τον Διοικητή τοϋ 
Τμήματος ’Ασφαλείας Κορίνθου, στο 
γραφείο του—όχι φυσικά γιά καφέ—ό 
Μιχάλης. Ή  συζήτηση στράφηκε γύρω 
άπό «πληροφορίες» πού είχε τό Τμήμα 
γιά ύποπτες σχέσεις του μέ ανθρώπους 
γνωστούς γιά τό παρελθόν τους στά ναρ
κωτικά. Τ ’ άρνήθηκε όλα ό πονηρός Μι
χάλης, δέν μπόρεσε όμως ν’ άρνηθεΐ ότι 
τελευταία είχε στήσει εκείνο τό ξύλινο 
δωμάτιο στο προαύλιο του σπιτιού του. 
"Ομως δέν ήταν τίποτε τό ύποπτο. «’Απο
θήκη» ήταν καί κάλεσε τόν Ταγματάρχη 
νά περάσει «καμμιά» μέρα άπό τό σπίτι» 
γιά νά βεβαιωθεί.

Συμφώνησε ό Ταγματάρχης, μόνο πού 
έκδήλωσε ανυπομονησία γιά τήν επίσκεψη 
καί «μιά καί δέν είχε δουλειά», προτεινε 
νά πάνε εκείνη τή στιγμή, μαζί. ’Αλλαξε 
δέκα χρώματα τό πρόσωπο τοϋ Μιχαλη,

προφασίστηκε ότι έχει έπείγουσα δου
λειά, άλλά δέν μπόρεσε νά έπιμείνει καί 
πολύ γιατί στό μεταξύ έκανε τήν εμφά
νισή του καί ό Εισαγγελέας Κορίνθου, 
πού έκδήλωσε—τί άτυχία!—τό ενδια
φέρον νά τούς συνοδεύσει. . .

"Ολοι μαζί, λοιπόν, πήραν τόν δρόμο 
γιά τό σπίτι τοϋ Μιχάλη Δεμερτζιάν. 
Ή  έκπληξή τους ήταν μεγαλύτερη άπ’ 
δτι ύπολόγιζαν καί αύτό γιατί δέν περι- 
μεναν τόσο περιποιημένη καί πετυχημένη 
καλλιέργεια. Πίσω άπό τούς ξύλινους 
τοίχους 42 φυτά ινδικής καννάβεως, ύ
ψους 1,85—2 μέτρα, άριστης ποιότητας, 
ήταν έτοιμα νά δώσουν τόν θανατογονο 
καρπό τους στήν κατανάλωση. ’Άλλα %> 
φυτά βρέθηκαν άνάμεσα στά λουλούδια 
τοϋ κήπου.

"Ομως ή υπόθεση είχε καί συνέχεια. 
’Ακολούθησε «έπίσκεψη» καί έρευνα στό 
σπίτι τοϋ αδελφού του. Εκεί, μέσα σε 
μιά στέρνα 2 μέτρων πού χρησίμευε για τη 
συγκέντρωση νερού καί τό πότισμα τών 
χωριαφιών, ό αδελφός τοϋ Μιχαλη, είχε 
σπάσει σέ τρία σημεία τόν τσιμέντινο 
πυθμένα της καί είχε φυτεύσει τά φυτά 
τής ινδικής κάνναβης. Είχαν καί αϋτο το 
ΐδιο μέ τά προηγούμενα ύψος καί ήταν 
τής ίδιας ποιότητας. ’Επίσης καί στον 
δικό του κήπο βρέθηκαν καί άλλα φυτά 
καί αύτά ώριμα. . .

Αίγο άργότερα, ό έτερος άδελφός συναν
τούσε τόν Μιχάλη στό κρατητήριο τοϋ 
Τμήματος ’Ασφαλείας Κορίνθου και έκ
πληκτος πληροφορούνταν τά όσα είχαν 
συμβεΐ. Αύτόν τόν είχαν συλλάβει οι 
άντρες τής Χωροφυλακής λίγο έξω άπό τήν 
Κόρινθο, τήν ώρα πού έπέστρεφε άπό τή 
δουλειά του. . .

ΤΕΚΕΣ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ . . .

Συνέβει στή Θεσσαλονίκη. Καί είναι 
μιά άπό τις χαρακτηριστικές περιπτώσεις 
ναρκομανών πού απομονωμένοι, στην ·ησυ- 
χία ένός έρημου σπιτιού,, τεντώνουν το

χέρι τους καί βυθίζουν άργά — αργά στή 
φλέβα τή σύριγγα, ποτίζοντας μέ κάποιο 
ναρκωτικό ύγρό τό αίμα τους. Συνέβει 
στή Θεσσαλονίκη καί στό έρημόσπιτο τής 
διασταύρωσης τών οδών Ίωαννινων — 
Λαχανά. Οί τέσσερεις έτοιμόροποι τεϊχοι 
έκλειναν τό δράμα τους. Έ να δράμα πέντε 
συνανθρώπων, πού έκλεισαν τό νόημα τής 
ζωής τους σέ μιά σύριγγα καί πίστεψαν 
γιά Θεό τους τό θολό ύγρό πού ναρκώνει 
τό αίμα, τό δηλητηριάζει, τό πεθαίνει.

"Ολο τό νόημα τής ζωής είχε κλειστεί 
γ ι’ αύτούς σ’ έκεΐνες τις σύριγγες. Καθι
σμένοι σταυροπόδοι σχημάτιζαν τόν κύ
κλο τής κρίσιμης ώρας, τής μεγάλης 
τους στιγμής. Τά χάπια ή ή σκόνη, διαλύ
ονταν σέ λίγο χλιαρό νερό, ετοιμάζονταν 
μέ προσοχή οί σύριγγες καί ή σιωπή 
έπεφτε άνάμεσά τους. ’Έτσι άρχιζε ή 
ιεροτελεστία. Μιά ιεροτελεστία πού θύ
μιζε τά κοινόβια τών «χίπυς». Μιά ιερο
τελεστία άσφυκτικά αγκαλιασμένη άπ’ 
τήν άνυπαρξία, τήν άπουσία λογικού, τήν 
φυγή τού πνεύματος. ’Ασφυκτικά άγκα- 
λιασμένη άπό παραισθήσεις.

Αυτήν τήν ιεροτελεστία, αυτή τήν άνυ
παρξία ζωής ήρθε νά ταράξει στις 19 
’Ιουνίου, στις 2 τό μεσημέρι ή ξαφνική 
έμφάνιση τών άντρών τής Γενικής ’Ασφά
λειας Θεσσαλονίκης, πού μέρες τώρα παρα- 
κολοθοΰσαν διακριτικά τό έρημόσπιτο καί 
τούς τακτικούς έπισκέπτες του.

Τί γύρευαν κάθε τόσο αύτά τά πέντε 
άτομα πού μέ χίλιες προφυλάξεις γλι
στρούσαν σ’ ένα σπίτι ακατοίκητο; Τί κοινό 
υπήρχε μεταξύ τους; Τί τούς έδενε καί τί 
ζητούσαν νά κρύψουν άπό τά μάτια τής 
κοινωνίας; Τί φοβερό μυστικό έκρυβε κά
θε τους συνάντηση;

Έ τσ ι άποφάσισαν νά λύσουν τό μυστή
ριο τού ακατοίκητου σπιτιού. ’Ίσως νάταν 
μιά άδιακρισία άπό μέρους τους. "Ομως 
άδιακρισία άπαραίτητη, μιά καί όλα έδει
χναν οτι κάτι δέν πήγαινε καλά μέ τούς 
πέντε παράξενους έπισκέπτες. ΤΗταν καί 
ή μεγάλη διαφορά ήλικίας, αυτή πού κι
νούσε πολλές υποψίες. Ό  ένας άπ’ αύ
τούς είχε τουλάχιστον τά διπλάσια χρό
νια άπό τούς τρεις, ένώ ό άλλος φαίνονταν 
μεγαλύτερος, άπό τούς τρεις, κατά δέκα 
τούλάχιστον χρόνια.

Ή  έφοδος βρήκε τούς πέντε φίλους κα
θισμένους γύρω - γύρω, άνάμεσα σέ χρη
σιμοποιημένες σύριγγες. Στά χέρια τους 
βρέθηκαν καί δέκα δίσκια «ντοριντέ», 
ισχυρού ναρκωτικού φαρμάκου, πού τά 
διέλυαν μέ νερό καί στή συνέχεια μ’ ενδο
φλέβιες ενέσεις πότιζαν τό αίμα τους. 
Βρέθηκαν άκόμα καί περιτυλίγματα δι
σκίων «ρομιντόν», ναρκωτικών, πάλι, 
φαρμάκων.

Οί πέντε ναρκομανείς οδηγήθηκαν στήν 
’Ασφάλεια, όπου, όπως άποδείχτηκε, 
οί τέσσερες άπ’ αύτούς είχαν ξαναδικαστεΐ 
καί παληότερα γιά ναρκωτικά. Καί οί 
πέντε ήταν άνεργοι. Ζοϋσαν όπως ζοΰν 
τά παράσιτα, περιφέροντας σέ ύποπτους 
δρόμους τά βήματά τους καί κάνοντας 
μικροδιαρρήξεις καί άλλα άδικήματα προ- 
κειμένου νά έχουν τ’ απαραίτητο άντίτιμο 
γιά τήν εξαγορά τού «θεού» τους.

"Ομως, στή Δικαιοσύνη δέν οδηγή
θηκαν μονάχοι τους. Τούς συντρόφευε καί 
ό προμηθευτής τους, φαρμακοποιός τής 
συμπρωτεύουσας, πού χωρίς συνταγή, 
χορηγούσε άπλόχερα τά θανατογόνα χά
πια. Είχε κι αύτός λησμονήσει τό χρέος 
του προς τήν κοινωνία...

Ό  Ρ ε π ό ρ τ ε ρ

'Έτσι καταντά ό άνθρωπος δταν γίνει έρμαιο τοϋ πάθους τών ναρκωτικών. 
Πληγές, στίγματα στό σώμα, άλλά καί στήν ψυχή, που οδηγούν σιγά, άλλά σίγουρα 
στον έξεντελισμό καί στον θάνατο.
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ειδήσεις · σχόλια · επικαιροτητες
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Τόν περασμένο μήνα 'Ιούλιο έπρα- 
γματοποιήθηκαν, σύμφωνα μέ τις δια
τάξεις τού Νόμου 671)1978, οί προαγω
γές των κάτωθι ’Αξιωματικών :

Μ οίραρχοι προαχθβντες σέ Τ αγμα- 
τ ά ρ χ α ς .

ΒΕΡΙΓΟΣ Λυκούργος, ΣΥΜΒΟΥΛΙΔΗΣ 
’Ιωάννης, ΤΖΙΟΥΜΑΣ ’Αλκιβιάδης, 
ΡΗΓΑΛΟΣ Θεόδωρος, ΡΕΠΠΑΣ Βα
σίλειος, ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης, 
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος, ΚΑΡΒΕ- 
ΛΗΣ Φώτιος, ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Εύστράτιος, 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ’Αλέξανδρος, 
ΜΠΟΖΙΟΣ Βύρωνας, ΤΑΣΑΚΟΣ Κων
σταντίνος, ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ’Αντώνιος, 
ΒΑΚΑΛΗΣ Βασίλειος, ΣΦΥΡΗΣ Κων
σταντίνος, ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ Όθωνας, 
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Μιχαήλ, ΑΝ- 
ΤΩΝΟΠΟΥΑΟΣ Δημήτριος, ΣΤΑΘΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Θεόδωρος, ΕΓΓΛΕΖΟΣ ’Αναστά
σιος, ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, ΔΟ- 
ΒΡΟΣ Πέτρος, ΚΑΠΠΟΣ ’Ιωάννης, 
ΤΣΕΛΙΟΣ Δημήτριος, ΠΑΓΩΝΗΣ ’Ιωάν
νης, ΤΕΡΖΗΣ ’Απόστολος, ΒΑΣΙΛΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 
’Αντώνιος, ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ’Αθα
νάσιος, ΔΑΣΤΑΜΑΝΗΣ Εύθύμιος, 
ΤΣΟΥΝΗΣ Φώτιος, ΦΩΤΟΥ ’Αθανάσιος 
ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ Νικήτας, ΚΟΡΛΟΣ 
Χρυσόστομος, ΜΟΥΓΑΣ Θωμάς, ΧΑ- 
ΤΖΗΠΑΥΛΙΔΗΣ ’Αλέξανδρος, ΡΑΚΗΣ 
’Ιωάννης, ΣΤΕΡΓΟΥΔΗΣ Δημήτριος, ΠΟ 
ΠΟΛΙΤΗΣ Βασίλειος, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ 
Άνδρέας, ΣΙΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ’Αθα
νάσιος, ΣΤΡΑΦΙΩΤΗΣ Νικόλαος, ΛΕΚ- 
ΚΟΣ Θωμάς, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Δη- 
μήτριος, ΔΟΥΒΑΛΗΣ Γεώργιος, ΒΑΣ- 
ΔΕΚΗΣ ’Απόστολος, ΠΑΣΙΑΛΗΣ Χρυ
σόστομος, ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ’Ιωάννης 
καί ΣΒΕΡΚΟΣ Κωνσταντίνος.

'Υ πομοίραρχοι προαχθεντες σέ 
Μ οιράρχους (97) :

ΚΟΥΤΡΑΣ Βασίλειος, ΠΑΠΑΚΩΝ
ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γεώργιος, ΧΩΛΙΔΗΣ 
’Ιορδάνης, ΜΙΤΖΗΘΡΑΣ Άνδρέας, 
ΑΣΗΜΙΝΑΚΗΣ Κων]νος, ΠΑΠΑΣΟΥ- 
ΛΗΣ Γεώργιος, ΠΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Πανα
γιώτης, ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΑΟΣ ’Αντώνιος, 
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Κων]νος, ΧΑ- 
ΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, ΚΑ- 
ΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος, ΓΙΩΤΗΣ 
Εύριπίδης, ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Δήμος, ΒΑ-

ΝΙΚΙΩΤΗΣ ’Ιωάννης, ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Νι
κόλαος, ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ’Ιωάννης, 
ΣΤΑΜΟΣ Μαρίνης, ΜΟΣΧΟΣ ’Αριστεί
δης, ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΕΛΗΣ Άνδρέας, 
ΠΑΝΟΣ Ιωάννης, ΦΩΤΙΟΥ Σωκράτης, 
ΆΙΝΑΔΗΣ Χρίστος, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
Γεώργιος, ΝΤΕΛΕΖΟΣ ’Ελευθέριος, 
ΠΑΠΠΑΣ Δημήτριος, ΚΑΤΣΙΡΟΣ Αντώ
νιος, ΚΟΚΚΟΤΑΣ Χρίστος, ΧΑΣΙΔΗΣ 
Σάββας, ΛΑΚΚΑΣ Κων]νος, ΔΙΟΝΥ- 
ΣΟΠΟΥΛΟΣ Θεμιστοκλής, ΣΑΣΙΑΚΟΣ 
Πέτρος, ΣΥΛΛΙΓΑΡΔΑΚΗΣ Εμμανου
ήλ, ΒΛΑΧΑΚΗΣ Νικόλαος, ΖΙΑΚΚΑΣ 
'Ιωάννης, ΣΑΛΠΑΡΑΣ Κων]νος, ΡΑΠΑ- 
ΚΟΥΣΙΟΣ Απόστολος, ΠΑΠΠΑΣ Νι
κόλαος, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Παύλος, 
ΔΕΡΒΕΝΤΖΗΣ ’Ιωάννης, ΚΑΡΚΑΒΙ- 
ΤΣΑΣ Αθανάσιος, ΚΟΛΛΙΑΣ Γεώρ
γιος, ΚΑΡΑΛΙΑΣ ’Ιωάννης, ΚΑΛΦΟΥΝ- 
ΤΖΟΣ Δημήτριος, ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Περικλής, ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ Παναγιώ
της, ΖΑΜΠΑΡΑΣ Θεόδωρος, ΒΕΛΛΙΟΣ 
Θεοφάνης, ΓΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗΣ Ήλίαε, 
ΒΕΡΓΗΣ Άνδρέας, ΣΚΟΥΡΑΣ Γεώργιος, 
ΤΖΑΝΕΤΟΣ Πάνος, ΡΙΖΟΣ Δημήτριος, 
ΚΟΡΑΒΟΣ Ζήσης, ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ Σω
τήριος, ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Νικ., ΚΛΕΦΤΟ
ΓΙ ΑΝΝΗΣ Παναγιώτης, ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ 
Δημήτριος, ΘΕΟΦΑΝΗΣ Αθανάσιος, 
ΚΟΡΜΑΣ Παναγιώτης, ΚΑΛΑ Ι ΤΖΟΓ- 
ΛΟΥ ’Ελευθέριος, ΠΑΝΕΛΛΗΣ Βασίλ., 
ΓΟΓΑΛΗΣ Μιχαήλ, ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΣ 
Δημήτριος, ΜΑΝΤΖΙΑΒΑΣ Δημήτριος, 
ΜΟΥΖΗΣ Πάνος, ΠΑΝΟΥΣΗΣ Διονύ
σιος, ΚΟΥΤΣΟΣΤΑΘΗΣ Δήμος, ΚΕΡΑ
ΜΙΔΑΣ Χρίστος, ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ Άνδρέας, 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Χαράλαμπος, ΠΑΝΤΑ- 
ΖΗΣ ’Ελευθέριος,ΜΠΕΤΕΙΝΗΣ Κων]νος, 
ΝΙΚΟΛΑ'ΡΔΗΣ Λεωνίδας, ΛΕΩΝΙΔΗΣ 
Νικόλαος, ΚΟΥΤΣΗΣ Γεώργιος, ΠΟΥ- 
ΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, ΔΡΟΣΟΣ Γρη- 
γόριος, ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ’Ιωάννης, 
ΣΙΟΥΜΠΑΡΑΣ Παρασκευάς, ΑΝΑΣΤΑ- 
ΣΟΠΟΥΛΟΣ Χαράλαμπος, ΚΟΥΤΟΥ- 
ΠΗΣ ’Ιωάννης, ΖΑΧΟΣ Σεραφείμ, Γ1Α- 
ΖΑΚΟΣ Πλάτων, ΓΟΥΛΙΑΣ Χρίστος, 

ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ Τηλέμαχος, ΚΟΛΛΙΑΣ 
Ανδρόνικος, ΣΕΡΕΤΗΣ Παναγιώτης, 
ΜΠΟΥΤΣΙΒΑΛΗΣ Χρύσανθος, ΜΠΕΘΑ- 
ΝΗΣ Θεόδωρος, ΜΠΑΡΛΑΣ Γεώργιος, 
ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ Εύστάθιος, ΚΡΟΥΠΑΣ ’Ιω
άννης, ΓΙΑΛΟΣ Νικόλαος, ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ 
’Ιωσήφ, ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ Αθανάσιος, 
ΠΑΤΡΙΝΟΣ Θεόδωρος καί ΓΚΙΛΛΑΣ 
Δημήτριος.

Π Ρ Ο Α Γ Ω Γ Ε Σ  Υ Π  Α Ξ ΙΩ Μ Α Τ Ι
Κ Ω Ν  Κ Α Ι Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Ω Ν

Στή διάρκεια τού 8μήνου ’Ιανουάριου 
-—Αύγούστου 1979 έπραγματοποιήθηκαν 
σύμφωνα μέ τις διατάξεις τού Νόμου 772] 
1978 προαγωγές 536 Ύπαξιωματικών 
καί Χωροφυλάκων τών Γενικών καί τών 
Ειδικών "Υπηρεσιών Χωροφυλακής. Οί 
προαγωγές αύτές άναφέρονται σέ Ύπα- 
ξιωματικούς καί Χωροφύλακες πού προ-

ήχθησαν, χωρίς προαγωγικές έξετάσεις, 
στόν άμέσως έπόμενο βαθμό από έκεϊνον 
πού κατείχαν κατά τήν ποαγωγή τους. 
Πιό άναλυτικά, προήχθησαν στό βαθμό 
τού Άνθυπασπιστοΰ 134 ’Ενωμοτάρχες, 
στό βαθμό τού ’Ενωμοτάρχου 10 Υπενω
μοτάρχες καί στό βαθμό τού Υπενωμο
τάρχου 392 Χωροφύλακες.

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η  Α Ν Δ Ρ Ω Ν  Σ Ε  Σ Υ Λ 
Λ Ο ΓΟ Υ Σ Σ Ω Μ Α Τ Ε ΙΑ  Κ Α Ι  

Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Ε ΙΣ

Οί άνδρες τού Σώματος γιά νά μπορούν 
νά γίνουν ένεργά μέλη μιάς Όργανώσεως 
ή ένός Σωματείου ή ένός Συλλόγου καί 
πολύ περισσότερο γιά νά συμμετάσχουν 
στή διοίκησή τους μέ όποιοδήποτε ύπεύ- 
θυνο πόστο, λόγω τής ιδιόρρυθμης αστυ
νομικής άποστολής τους, είναι άνάγκη 
νά ζητούν ύπηρεσιακή έγκριση, προτού 
άκόμα προβοϋν σέ όποιαδήποτε άλλη, 
παρεμφερή μέ τό σκοπό αυτό, ένέργεια.

Αύτό συμβαίνει, βέβαια, διότι ή 
έγκριση γιά μιά τέτοια συμμετοχή τους 
σέ Συλλόγους κ.λ.π. έπιβάλλεται άπό τόν 
Κανονισμό Υπηρεσίας Χωροφυλακής 
(άρθρο 132 παρ. 2). Ή  άδεια δέ αύτή πα
ρέχεται στούς ένδιαφερομένους, ίεραρ- 
χικά, άπό τό Αρχηγείο, κατά μεταβίβαση 
αντίστοιχης άρμοδιότητος τού 'Υπουρ
γού Δημοσίας Τάξεως.

Ή  έγγραφή καί ή συμμετοχή όμως τού 
προσωπικού Χωροφυλακής σέ ορισμέ
νους Συλλόγους ή Σωματεία καί τις διοι
κήσεις τους, πολλές φορές συμβαίνει νά 
μή ένδιαφέρει άπό ούσιαστική άποψη τό 
Σώμα, ή νά έχει έντελώς τυπικό χαρακτή
ρα ή καί άκόμα νά είναι υποχρεωτική άπό 
τό Νόμο όπότε ή παροχή έγκρίσεως, όχι 
μόνο νά μή έξυπηρετεΐ κανένα ουσιαστικό 
σκοπό, άλλά άντίθετα, νά δημιουργεί πρός 
όλες τις κατευθύνσεις, δηλαδή στήν ίδια 
τήν υπηρεσία καί τά όργανά της, πρόσθε
τες έπιβαρύνσεις καί πολύπλοκες διαδι
κασίες γραφειοκρατίας, μέ ταυτόχρονη 
άπώλεια πολύτιμου χρόνου.

Μετά άπ’ αύτή τήν, κάθε άλλο παρά 
ευχάριστη, διαπίστωση πού προέκυψε 
άπό τήν υπηρεσιακού χαρακτήρος πρακτι
κή, καί έπειτα άπό σοβαρή έρευνα καί 
μελέτη τού θέματος, έκδόθηκε ή 212)6)5 
π. έ. διαταγή τού Αρχηγείου. Σύμφωνα 
μ’ αύτή τή διαταγή, ή έγγραφή άνδρών 
Χωροφυλακής σέ ορισμένους Συλλόγους 
κ.λ.π., δέν τελεί κάτω άπό τούς περιορι
σμούς τού Κ.Υ.Χ. (άρθρο 132 παρ. 2) καί 
δέν χρειάζεται σχετική έγκριση άπό τήν 
υπηρεσία τους.

Μέ αύτό τόν τρόπο μπορούν πιά, χω
ρίς ύπηρεσιακούς περιορισμούς, οί άν
δρες έκεϊνοι πού θέλουν νά πάρουν ενεργό 
μέρος στις δραστηριότητες Συλλόγων κ. 
ά., σάν απλά μέλη ή μέ υπεύθυνο πόστο 
στις διοικήσεις τους, άρκεϊ νά μή ξεχνούν 
παράλληλα ότι πρέπει νά έκφράζονται σάν 
παράγοντες προόδου ώστε νά έκπροσω- 
πούν, ταυτόχρονα, καί τό Σώμα στό όποιο 
ύπηρετούν, έπάξια καί εύσυνείδητα.

Σύμφωνα δέ μέ τήν παραπάνω διαταγή, 
τέτοιοι Σύλλογοι κ.λ.π. στούς όποιους 
μπορούν νά συμμετάσχουν όσοι άνδρες 
θέλουν, είναι οί Σχολικές ’Εφορείες τά 
’Εκκλησιαστικά Συμβούλια, οί Σύλλογοι 
Γονέων καί Κηδεμόνων, οί Τοπικές 
Αδελφότητες, οί Σύλλογοι Πολυκατοι
κιών ή άλλοι πολιτιστικοί κ.λ.π. Σύλλο
γοι πού έξυπηρετούν νόμιμους καί ήθικούς 
σκοπούς, κάτω άπό τήν έποπτεία τής πο
λιτείας.
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Σ Χ Ο Λ Η Σ  Α Ξ ΙΩ Μ Α Τ ΙΚ Ω Ν  Φ Ο Ρ ΙΑ Σ

Στούς χώρους τών Σχολών Χωροφυ-

Ι λακής ’Αθηνών (Μεσογείων 96 ) διενεργή- 
θηκε άπό τΙς 23 μέχρι τις 28 ’Ιουλίου ό 
διαγωνισμός έτους 1979, για τήν εισαγω
γή σαράντα (4<Ι) Δοκίμων ’Ανθυπομοι
ράρχων στη Σ.Λ.Χ. πρός εκπαίδευση.

Στον εισιτήριο διαγωνισμό προσήλθχν

I έγκαιρα καί άλαβαν μέρος 770 άπό 
τούς υποψηφίους έκείνους πού κρίθηκαν 
ικανοί για συμμετοχή. Οί ύποψήφιοι αυ
τοί προέρχονται άπό Ένωμ]ρχες καί 
Άνθυπασπιστές τοϋ Σώματος, άποφοι-

Ι τοι τουλάχιστον Λυκείου Γυμνασίου 
κ.λ.π.), ήλικίας μέχρι 35 ετών.

Τά θέματα τών μαθημάτων πού δό
θηκαν για άνάπτυξη στούς υποψηφίους 
είναι τά έξης:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
(Έκθεση ’Ιδεών): Πώς επιδρά ό σύγχρο
νος τεχνικοοικονομικός Πολιτισμός στη 
σκέψη, τό χαρακτήρα καί τη ζωή τοΰ ση
μερινού άνθρώπου.

ΙΣΤΟΡΙΑ:
Ζήτημα Ιο. Ό  Μιλτιάδης ώς παράγοντας 
νίκης κατά τήν μάχη τοϋ Μαραθώνα. 
Ζήτημα 2ο. ΙΙοιά ή σημασία τής Έ πα- 
ναστάσεως στή Μολδοβλαχία.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΦΥΛ'ΚΗΣ 
Ζήτημα Ιο. Που άποστέλλονται οί συλ- 
λαμβανόμενοι.
Ζήτημα 2ο. Έπιτήρησις ύποπτων μετα
φορικών μέσων.

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ: 
’Ερώτηση 1η. Ποία είναι ή καθ’ ύλην 

άρμοδιότης τοϋ Τριμελοΰς Πλημμελειοδι
κείου.
’Ερώτηση 2η. Ποιοι μάρτυρες έξετάζον- 
ται άνωμοτί.
’Ερώτηση 3η. Πότε ή άπόφασις καθίστα
ται άμετάκλητος (τοϋ Ποινικοΰ Δικαστη
ρίου).

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ:
Ζήτημα Ιο: Οί Α'. καί Β'. σεσημασμέ

νοι κακοποιοί κατά τάς νυκτερινάς ώρας 
τής 3-7-1979 παραβιάσαντες τήν θύραν 
τοΰ Ίεροΰ Ναοΰ 'Αγίας Σοφίας —Ν. Ψυ
χικού, είσήλθον έντός αΰτοΰ καί άφήρεσαν 
δύο εικόνες άφιερωμένας εις τήν Θρησκευ
τικήν Λατρείαν, έν συνεχεία δέ διαρρή- 
ξαντες τό χρηματοκιβώτιον τοΰ αύτοΰ 
Ιεροΰ Ναοΰ, άφήρεσαν έξ’ αύτοΰ τό ποσόν 

τών τριών χιλιάδων δραχμών είς_χαρτο- 
νομίσματα καί δύο χιλιάδας δραχμάς εις 
κέρματα, ήτοι εν συνόλω τό ποσόν τών
5.000 δραχμών.
Μετά ταΰτα ούτοι έπιβεβασθέντες αυτοκι
νήτου ιδιωτικής χρήσεως , ιδιοκτησίας 
τοΰ Γ ', έσταθμευμένου έμπροσθεν τή 
οικίας τούτου, έθεσαν έν κινήσει τοΰτο έν 
αγνοία τοϋ ιδιοκτήτου του καί μετέβησαν 
δι’ αύτοΰ είς Βόλον, ένθα έγκατέλειψαν 
τοΰτο, άποκρύψαντες τάς άφαιρεθείσας 
εικόνας έπί σκοπώ πωλήσεως αύτών. 
Ερωτάται: Ποια έγκλήματα έτελέσθησαν 

εν προκειμένω καί ποια τούτων διώκονται 
κατ’ έγκλησιν ή αύτεπαγγέλτως.
Ζήτημα 2ο. Τί είναι άπόπειρα καί τί είναι 
Πραγματική Πλάνη.

Στήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως 
έδημοσιεύθηκε τελευταία, ό Ν. 894)1979 
πού έτροποποίησε όρισμένες διατάξεις 
τοϋ άρχικοϋ βασικοϋ Νόμου 614)1977 ̂  
(Φ.Ε.Κ. A—167) τοΰ Κώδικα 'Οδικής 
Κυκλοφορίας. Γιά τό λόγο αύτό τό ’Αρ
χηγείο άπεφάσισε τήν έκτύπωση τών 
νέων αύτών διατάξεων τοϋ Κ.Ο.Κ. πού 
έτροποποίησεν τό άρχικό κείμενο τοϋ 
νόμου, σέ ειδικά τεύχη, δηλαδή τά Υπο
δείγματα 1 καί 2, γιά τόν έφοδιασμό όλων 
τών Υπηρεσιών καί τών άνδρών Χωρο
φυλακής μέ 30.000 και 3.000 άντίτυπα, 
άντιστοίχως, άπό κάθε υπόδειγμα.

Τό έργο τής έκτυπώσεώς τους έγινε

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΟΝ Τ.Α.Α.Χ.

’Από τις άρχές τοΰ έτους 1979 τό Τ.Α. 
Α.Χ. άρχισε νά χορηγεί Δάνεια στούς με
τόχους του μέ τόκο 6 °0, εξοφλητέα σέ 
36 μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις κλπ.

Προϋποθέσεις χορηγήσεω ς δανείου .

Σύμφωνα μέ τις σχετικές άποφάσεις 
τής Νομισματικής ’Επιτροπής, ή χορή
γηση Δανείων τοΰ Τ.Α.Α.Χ., επιτρέ
πεται, άποκλειστικά καί μόνο πρός αντι
μετώπιση έξόδων γιά τις άκόλουθες περι
πτώσεις: Γάμο (τοΰ μετόχου, άδελφής ή 
παιδιοΰ του), τοκετό, θάνατο ή βαρειά 
άσθένεια πού έπιβάλλεται άπό ιατρική άπο
ψη λουτροθεραπεία, καθώς καί γιά έκτα
κτη στεγαστική άνάγκη, δηλαδή, γιά έγκα- 
τάλειψη τής οικίας τοΰ μετόχου, λόγω 
έπισκευής πού κρίνεται άπαραίτητη, λό
γω σεισμών ή έξώσεως. Τά περιστατικά 
όμως αύτά γιά νά άποτελέσουν κριτήριο 
χορηγήσεως Δανείου πρέπει άπαραίτητα 
νά άφοροΰν τόν ίδιο τό μέτοχο πού πρό
κειται νά δανειοδοτηθεί ή μέλος τής οικο
γένειας του ή μέλος τής πατρικής του οι
κογένειας τό οποίο συντηρείται άπ’ αυτόν.

Δικαιολογητικά χορηγήσεω ς δα νείου .

Τά δικαιολογητικά πού είναι άπα
ραίτητα γιά τή χορήγηση δανείου είναι:

—Αίτηση τοΰ δικαιούχου χαρτοσημα- 
σμένη στήν όποια άναφέρονται έκτος άπό 
τά άλλα στοιχεία, ό λόγος τής δανειοδο- 
τήσεως καθώς καί τό αίτούμενο ποσόν, 
πού δέν μπορεί νά είναι μεγαλύτερο άπό 
τό άθροισμα 3 μηνιαίων βασικών τοΰ 
μετόχου μισθών μαζί μέ τό χρονοεπί
δομά τους, δηλαδή ΟΧΙ τό σύνολο τών 
άκαθάριστων μηνιαίων άποδοχών του. 
’Επίσης πρέπει νά αναφέρετχι τό 'Υπο
κατάστημα τής ’Εθνικής Τραπέζης άπ’ 
τό όποιο επιθυμεί ό μέτοχος νά λάβη τό 
δάνειο.

—Δικαιολογητικά πού άποδεικνύει τήν 
άνάγκη τής δανειοδοτήσεως, ήτοι: ’Ια
τρική γνωμάτευση γιά τις περιπτώσεις 
άσθενείας ή λουτροθεραπείας.

—Βεβαίωση Μηχανικού γιά τήν τυχόν 
έκτακτη άνάγκη στεγάσεως. Ά ν  πρόκει
ται γιά έπισκευή άναπόφευκτη, πρέπει νά

οπό Τυπογραφείο Χωροφυλακής καί 
τά έντυπα αύτά διανεμήθηκαν άπό τόν 
περασμένο Ιούνιο στούς δικαιούχους 
άνδρες και τις 'Υπηρεσίες τοϋ Σώματος, 
σύμφωνα μέ τή 814]7]3η έ.έ. σχετική 
διαταγή τοϋ ’Αρχηγείου.

Μετά τήν έγκαιρη προώθηση καί δια
νομή τους στούς ένδιαφερομένους, είναι 
δυνατό πλέον νά διευκολυνθούν άρκετά 
στό πολύμοχθο έργο τους οί άνδρες τών 
Υπηρεσιών Χωροφυλακής γενικά, καί 

ή ειδικότερα όσοι άπ’ αυτούς έχουν άπο- 
κλειστικά ταχθεί καί είναι ύπεύθυνοι και 
άρμόδιοι γιά τήν έφαρμογή τών νέων 
αύτών διατάξεων τοΰ Κ.Ο.Κ. καί τής 
συναφούς μέ τις διατάξεις του νομοθεσίας 
πού άρχισαν νά ισχύουν ήδη άπό τις 
1-6-1979 σ’ ολόκληρη τή χώρα.

άναγράφονται χωριστά οί αναγκαίες επι
σκευές (κουφώματα, έλαιοχρωματισμός 
κ. ά .) μέ τις άντίστοιχες δαπάνες καθώς 
καί τό σύνολο τής δαπάνης τους.

—Γιά τήν περίπτωση έξόδων Γάμου 
τοΰ μετόχου, άδελφής ή παιδιού του, χρειά
ζεται 'Υπεύθυνη Δήλωση τοΰ Ν. Δ. 105] 
1969 (άρθρο 1 1 γιά τήν άτομική ευθύνη 
τοΰ δηλοΰντος.

—Γιά τήν περίπτωση θανάτου χρειά
ζεται άντίστοιχη Ληξιαρχική Πράξη

—Γ ιά τόν τοκετό χρειάζεται άντίστοι- 
χη Βεβαίωση ’Ιατρική ή Ληξιαρχική Πρά- 
ξη.

—Σημείωμα άναλυτικό ή Βεβαίωση τής 
Διαχειρίσεως Χρηματικοΰ Χωροφυλακής 
(πληρωμής άποδοχών) πού νά άναφέρει 
τό μηνιαίο βασικό μισθό καί τό χρονοεπί
δομα τοΰ μετόχου.

—Απλή ' Υπεύθυνη Δήλωση τοΰ μετό
χου δτι δέν έχει λάβει Δάνειο άπό τό ’Επι
κουρικό Ταμείο Χωροφυλακής.

—’Απόδειξη τής ’Εθνικής Τραπέζης 
γιά τήν έξόφληση τυχόν υπολοίπου άπό 
Δάνειο πού έλαβεν ό μέτοχος στό παρελ
θόν άπό τό Τ.Α.Α.Χ.

—Χρεωστικό 'Ομόλογο (σέ 2 άντίτυπα) 
μέ τήν ύπογραφή τοΰ μετόχου, άσυμπλή- 
ρωτο, πού συνισταται απλώς ή ύποβολή 
του μαζί μέ τά άλλα δικαιολογητικά — 
άφοΰ δέν είναι ύποχρεωτική ή συνυποβολή 
του — γιά τή συντόμευση τοΰ χρόνου χο- 
ρηγήσεως τοΰ δανείου.

Χαρτοσήμανση Δ ικ αιολογη τικ ώ ν.

Αίτηση μέ 10 δραχ. Δημοσίου, 3 δραχ. 
Χωροφυλακής, 3 δραχ. Μ.Τ.Σ. ’Ιατρική 
Γνωμάτευση μέ 10 δραχ. Δημοσίου καί 
4 Δραχ. ίατρόσημο, άν χορηγηθεί άπό 
ιδιώτη ’Ιατρό. Βεβαίωση Μηχανικού μέ 
10 δραχ. Δημοσίου καί 5 δραχ. μηχανό- 
σημο. Χρεωστικό ομόλογο μέ 20 δραχ. 
Δημοσίου όταν υποβάλλεται μαζί μέ τά 
άλλα δικαιολογητικά ή μέ 10 δραχ. Δημο
σίου όταν στέλνεται στόν ένδιαφερόμενο 
άπό τό Τ.Α.Α.Χ. συμπληρωμένο γιά τήν 
υπογραφή του άπό τό μέτοχο, μετά τήν 
έγκριση τοΰ δανείου.

—Τά δικαιολογητικά γιά τή χορήγηση 
Δανείου υποβάλλονται άπ’ ευθείας στό 
Τ.Α.Α.Χ., σύμφωνα μέ 6σα ορίζονται στή 
519)16)220 έ. έ. διαταγή τοΰ ’Αρχηγείου.
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Γιά τήν άποφυγή παραλείψεων καί 
άσκοπης άλληλογραφίας στό θέμα τής έγ
καιρης συγκεντρώσεως καί κανονικής 
ύποβολής των δικαιολογητικών συνταξιο- 
δοτήσεως τών έξερχομένων άπό τό Σώμα 
άνδρών, άπό τις αρμόδιες 'Υπηρεσίες 
Χωροφυλακής, τό ’Αρχηγείο έκοινοποί- 
ησε τήν 509]1]71 έ. έ. διαταγή, μέ τήν 
όποια υπενθυμίζονται προγενέστερες 
σχετικές, μέ σκοπό τήν άμεση καί άνώ- 
δυνη έξυπηρέτηση τών ένδιαφερομένων.

Τά καθοριζόμενα άπό τό Νόμο δικαιο- 
λογητικά συνταξιοδοτήσεως πού υπο
βάλλονται άπό τις Υπηρεσίες Χωροφυ
λακής στή Δ]νση Οικονομικού τού ’Αρ
χηγείου, διαβιβάζονται άπ’ αυτήν, στή 
συνέχεια, μέσα σέ 15 ήμέρες άπό τήν 
άποστρατεία ή άπόλυση τού δικαιούχου 
άνδρα τής Χωροφυλακής, στή Υπηρεσία 
Συντάξεων τού Γενικού Λογιστηρίου 
τού Κράτους.

Οί διαδοχικές ένέργειες πού πρέπει νά 
γίνουν γιά τό σκοπό αύτό άπό τις Διοι
κήσεις Χωροφυλακής καί τις έξομοιού- 
μενες μέ αύτές Υπηρεσίες είναι οί άκό- 
λουθες :

Μαζί μέ τήν αίτηση άπολύσεως ή πα- 
ραιτήσεως τού ένδιαφερομένου πού ύπο- 
βάλλεται στή Διεύθυνση Προσωπικού, 
δέχονται καί άλλη αίτησή του πρός 
yrlv ίδια Διεύθυνση μέ τήν όποια ζητείται 
ή έκδοση καί άπ’ εύθείας διαβίβαση στή 
Δ]νση Οικονομικού τού ’Αρχηγείου, τής 
Βεβαιώσεως χρόνου υπηρεσίας τού Ν.Δ. 
142J1974 (άρθρο 3) τηρουμένης, βεβαιώ
σεως καί τής διαδικασίας τής 509]1]28γ] 
1974 (§ 4) διαταγής τής Δ]νσεως Οικονο
μικού. Στή δεύτερη αίτησή του έπισυνά- 
πτονται καί τά άπαιτούμενα γιά τήν τελική 
βεβαίωση ένσημοχαρτόσημα.

Οταν ή άποστρατεία — άπόλυση δέν 
είναι έκουσία, τότε ή σχετική αίτηση 
ί ι“ _τι1ν έκδοση τής Βεβαιώσεως, υπο
βάλλεται άμέσως μετά τήν κοινοποίηση 
τού Διατάγματος ή τής άποφάσεως άπο- 
λυσεως.

Εφόσον ό ένδιαφερόμενος έχει Βε
βαίωση, τότε συνυποβάλλεται αύτή μαζί 
μέ τά άλλα δικαιολογητικά τής συντα- 
ςιοοοτησεώς του.

Τήν ημέρα τής άπολύσεως, γίνονται 
δεκτά τά δικαιολογητικά τού ένδιαφερο- 
μενου πού καθορίζει ή 509]4]25] 1976 (§ 2) 
Διαταγή τής Διευθύνσεως Οικονομικού 
(ένσημοχαρτόσημα 2X10 Δημοσίου, 2X3 
Χωροφυλακής, 2X3 Μ.Τ.Σ.), τά όποια 
μαζί μέ τά έπίσημα έγγραφα πού άπο- 
δεικνυουν τυχόν άλλη προϋπηρεσία του 
(Πιστοποιητικά Στρατολογικού Γραφείου 
η Υπουργείου γιά πολιτική προϋπηρεσία) 
υα υποβάλλονται μέσα σέ 3 ήμέρες άπό 
τήν άπόλυσή του, στή Διεύθυνση Οικο
νομικού κ.λ.π.

Παράλληλα μέ τις άνωτέρω ένέργειες, 
σα λαμβάνεται αίτηση τού ένδιαφερο- 
Μενου καί θά ύποβάλλεται στή Δ]νση 
Στρατολογίας τού ’Αρχηγείου γιά τήν 
έκδοση καί άποστολή στόν ίδιο 3 άντι-

γράφων Φύλλου Μητρώου γιά τά Ασφα
λιστικά Ταμεία (Ε.Τ.Ε.Χ., Τ.Α.Α.Χ. ή 
Τ.Α.Ο.Χ.). Στήν αίτησή του αύτή θά έπι- 
συνάπτονται καί άνάλογα ένσημοχαρτό
σημα (1X10 Δημοσίου, 1X3 Χωρ]κής, 
ΙΧ3Μ.Τ.Σ. γιά κάθε άντίγραφο Φ.Μ.).

ΙΣ Ο Λ Ο ΓΙΣΜ Ο Σ -  Α Π Ο Λ Ο Γ ΙΣ 
ΜΟΣ Ε .Τ .Ε .Χ .  1978

1. Έδημοσιεύθηκε ό Γενικός ’Ισολο
γισμός καί ’Απολογισμός τού Ε.Τ.Ε.Χ. 
πού περιέχει καί τήν άναλυτική Έκθεση 
τών Πεπραγμένων γιά τήν οικονομική 
κατάσταση τού Ταμείου στό έτος 1978.

2. Άπό τά δημοσιευθέντα στοιχεία τής 
Έκθέσεως Πεπραγμένων προκύπτει ότι 
στις 31-12-1978 τά έσοδα τού Ε.Τ.Ε.Χ. 
ήσαν 275.178.168 δραχμές, τά έξοδά του 
96.462.515 δραχμές καί τό πλεόνασμά του 
178.715.653 δραχμές.

3. Οί άσφαλισμένοι στό Ε.Τ.Ε.Χ. στις 
31-12-1978 άνέρχονταν στούς 24.715, 
σύμφωνα μέ τά στοιχεία πού τηρούνται 
άπό τήνΜηχανογραφική ’Υπηρεσία ήτοι 
24.475 ήσαν οί έν ένεργείςι άνδρες καί 240 
πολιτικοί υπάλληλοι τού Σώματος. Ειδι
κότερα οί άνδρες, κατά βαθμούς, ήσαν: 
’Αντιστράτηγοι 1, 'Υποστράτηγοι 9, Τα- 
ξίαρχοι 16, Συνταγματάρχες 75, Άντισ] 
ρχες165, Ταγματάρχες 404, Μοίραρχοι 
376, 'Υπομοίραρχοι 573, ’Ανθυπομοίραρ
χοι 649, Άνθυπασπιστές 2.789. Ένωμ]ρχες 
7.832, Ύπεν]ρχες 1.217 καί Χωροφύλακες 
10.369.

4. Οί παροχές, δηλαδή τά Μερίσματα 
τά όποια έχορήγησε τό Ε.Τ.Ε.Χ. στούς 
9.481 μεριδιούχους του, άνήλθαν στό πο
σό τών 95.013.219 δραχμών. Άπό τό ποσό 
αύτό 88.684.440 δραχμές πληρώθηκαν 
στούς 8.661 άμεσα άσφαλισμένους καί 
6.328.779 δραχμές καταβλήθηκαν στούς 
820 έμμεσα άσφαλισμένους τού Ταμείου 
άνδρες καί πολιτικούς υπαλλήλους Χωρο
φυλακής. Γιά παροχή δέ μερίσματος έκ- 
κρεμοϋν άλλες 695 αιτήσεις άσφαλισμέ- 
νων τού Ε.Τ.Ε.Χ.

5. Άπό τήν σύγκριση τών άριθμών τού 
πίνακα τών Μεριδιούχων του τών έτών 
1977 καί 1978 παρατηρείται ότι εΐσήλθαν 
στό Ταμείο 1.023 νέοι Μεριδιοΰχοι άπό 
τούς όποιους 133 προέρχονται άπό 
έκκρεμότητες τού έτους 1977.

6. Στό ’Ενεργητικό τού ’Ισολογισμού 
τού Ταμείου άναφέρεται έπίσης ποσόν 
3.083.245 δραχμών τό όποιο άφορά Δάνεια 
πού έχορήγησε τό Ε.Τ.Ε.Χ. σέ μετόχους 
του. Τά Δάνειά του δέ είναι ’Ενυπόθηκα 
μέ διάρκεια 15 έτών καί Προσωπικά πού 
έξοφλουνται σέ 24 μηνιαίες δόσεις.

7. Άπό τά παραπάνω στοιχεία τού ’Ισο
λογισμού—Απολογισμού τού Ταμείου, 
άποδεικνύεται ότι ή λειτουργία του μέχρι 
σήμερα, ήταν ομαλή καί άποδοτική, ή δέ 
οικονομική του πορεία γιά τό έτος 1978 
υπήρξε άνοδική, μέ ικανοποιητικά άπο- 
τελέσματα. Σχετική μέ τό θέμα αυτό είναι 
ή 517]4] 14α έ. έ. διαταγή τού Αρχηγείου.

ΙΣΟ Λ Ο ΓΙΣΜ Ο Σ Κ Α Ι Χ Ρ Η Μ Α 
Τ ΙΚ Ε Σ  Π Α Ρ Ο Χ Ε Σ  ΤΟΥ  
Τ .Α .Ο .Χ .  Ε Τ Ο Υ Σ 1978

Ό  Γενικός ’Ισολογισμός τού Τ.Α.Ο.Χ 
έτους 1978 πού έδημοσιεύθηκε, πρόσφατα 
περιέχει τά πεπραγμένα του Ταμείου γιά 
τό οικονομικό έτος 1978.

Σύμφωνα μέ τήν άνάλυση τών στοιχείων , " 
τής Έκθέσεως Πεπραγμένων τό Τ.Α.Ο.Χ. 
στις 31-12-1978 παρουσίασε ώς έσοδα τό 
ποσόν τών 216.897.873 δραχμ. καί ώς έξο
δα τό ποσόν τών 241.255.835 δραχμ. Τό 
έλλειμά του άνήλθε σέ 24.357.962 δραχ. 
μέ ισόποση μείωση τών άποθεματικών 
του κεφαλαίων.

Γιά παροχές Προνοίας, δηλαδή γιά όλα 
τά έφάπαξ βοηθήματα πού καταβλήθηκαν 
σέ μετόχους του πού έξήλθαν άπό τήν 
ένεργό τού Σώματος υπηρεσία στή διάρ
κεια τού έτους 1978, ή σέ μετόχους του 
πού προήχθησαν ή γιά έπιστροφές κρα
τήσεων σέ μετόχους του πού άπελύθησαν 
άπό τό Σώμα πριν συμπληρώσουν σ’ αυτό 
12ετή ύπηρεσία, άναφέρεται τό ποσόν 
τών 232.766.259 δραχ.

Οί Μέτοχοι τού Τ.Α.Ο.Χ. πού έξήλθαν * 
άπό τό Σώμα τό 1978 καί έλαβαν άπό τό 
Ταμείο έφάπαξ βοηθήματα, έφόσον είχαν 
προϋπηρεσία άνω τών 12 έτών ή έλαβαν 
κρατήσεις, έφόσον δέν είχα συμπληρώσει 
12ετία στή Χωροφυλακή άνέρχονται 
στούς 906. Οί δέ Ενωμοτάρχες μέτοχοι 
τού Ταμείου οί όποιοι προήχθησαν σέ 
Άνθυπασπιστές ή ονομάσθηκαν Δόκιμοι 
Αξιωματικοί μέ χρόνο ύπηρεσίας Χω
ροφυλακής μεγαλύτερο τής 12ετίας, άνέρ- 
χονται στούς 218 καί έκείνοι πού είσέ- 
πραξαν τις κρατήσεις τους άπό τό ΤΑΟΧ 
έφόσον δέν είχαν συμπληρώσει 12ετία 
στή Χωροφυλακή ήσαν 50, δηλαδή συ
νολικά, άνήλθαν στούς 268 (=218+50).

Είδικώτερα, οί Μέτοχοι τού Τ.Α.Ο.Χ. 
πού έξήλθαν άπό τό Σώμα τό 1978 καί 
άποζημιώθηκαν άπό τό Ταμείο μέ χρη- 
ματικά ποσά άνάλογα πρός τό δικαιώματα 
πού είχαν άποκτήσει, κατά τό νόμο, 
άνέρχονται συνολικά, στούς 1.174 άπό 
τούς όποιους, όπως προαναφέρθηκε,
208 προήχθησαν καί οί 906 έξήλθαν γιά 
διάφορους λόγους άπό τό Σώμα. Οί 906 
μέτοχοι πού έξήλθαν, κατά βαθμούς, 
είναι: Μέ χρόνο ύπηρεσίας άνω τής 12 
ετίας 388 Άνθυπασπιστές, 455 Ένωμο- 
τάρχες, 19 'Υπενωμοτάρχες καί 17 Χω
ροφύλακες, δηλαδή συνολικά 879 καί μέ 
χρόνο ύπηρεσίας μικρότερο τής 12ετίας 
27 ήτοι: 1 Άνθ]στής, 10 ’Ενωμοτάρχες,
5 Ύπεν]ρχες καί 11 Χωροφύλακες.

Τό ποσό πού καταβλήθηκε σ’ αύτούς 
τούς 1.174 μετόχους πού άπεχώρησαν 
άπό τό Σώμα καί έλαβαν άποζημίωση 
άπό τό ΤΑΟΧ, μέ τή μορφή έφάπαξ 
βοηθήματος ή κρατήσεων, άνάλογα μέ 
τά δικαιώματα πού είχε ό καθένας τους, 
άνήλθε σέ 232.766.259 δραχμές, σύμφωνα 
μέ τά στοιχεία πού άναφέρονται στήν I 
520]4]22α έ.έ. διαταγή τού Αρχηγείου.
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ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΜΕ ΣΥΧΝΑ δημοσιεύματα, ό επαρχια
κός τύπος παρουσιάζει Ανάγλυφο τό υψη
λό έογο τής Χωροφυλακής και διερμηνεύ
ει, κατά τον καλλίτερο τρόπο, τά αισθή
ματα των κατοίκων τής επαρχίας για 
τούς άνδρες τον Σώματος, πού έπαγρυ- 
πνονν νυχθημερόν για την ασφάλεια καί 
την γαλήνη τού τόπου μας. Τά δημοσιεύ
ματα είναι πάμπολλ.α. Δειγματοληπτικά, 
όμως, εμείς καί λόγω τον περιορισμένου 
χώρου τον Περιοδικού μας, παρουσιά
ζομε στο Αναγνωστικό μας κοινό μερικά 
Από τά δημοσιεύματα αυτά.

ΣΤΗ ΣΤΗΛΗ της «ΕΠΙΚΑΙΡΑ», ή 
εφημερίδα τής Κομοτηνής, «ΠΡΩ Ι Α», 
σέ σχόλιό της μέ τίτλο: « Ή  Χωροφυλα
κή πρωτοπόρος πολιτισμού» γράφει τά 
έξης: «Είναι πολύ πλούσιον τό έργον
πού επιτελεϊ ή Χωροφυλακή εις όλους τους 
τομείς καί τό πνεύμα Κοινωνικότητας 
πού τήν διακρίνει. ’Αποτελεί άξιον ιδιαι
τέρας έπισημάνσεως τό γεγονός ότι τό 
*Αρχηγεϊον Χωροφυλακής εξετυπωσε και 
έκυκλοφόρηαε καλαίσθητο τρίπτυχο φυλ
λάδιο Αφιερωμένο στο ΕΤΟΣ ΤΟΫ Π ΑΙ
ΔΙΟΥ. ’Αντίτυπα των φυλλαδίων αυτών 
έκνκλοφόρησαν ευρύτατα και εις τήν πε- 
ριοχή μας μέ απλές Αλλά εκφραστικές 
παραινέσεις προς τά παιδιά για νά Απο
φεύγουν νά γίνονται θύματα τροχαίων ατυ
χημάτων. Είναι και αυτό ενα ακόμη δεί
γμα τού εκσυγχρονισμού καί του υψηλόν 
τής πολιτιστικής στάθμης, μέ τό οποίον 
ή Χωροφυλακή —φύλαξ "Αγγελος τού 
Λαού —Ασκεί τό δύσκολο λειτούργημα 
της».

Στην ίδια στήλη σέ σχόλιο της μέ τί
τλο: «Χωροφυλακίνες» ή «Π Ρ Ω ΙΑ »
γράφει :

«Στα πλαίσια αυτής τής έξελίξεως εν
τάσσεται καί ή πρόσφατη εξαίρετη έμφά- 
νισις Γυναικών Χωροφυλάκων στήν Ά κρ ι
τική μας Περιοχή. Στήν πάλι μας άφί- 
χθησαν 2 γυναίκες Χωροφύλακες προέρ- 
χόμενοι έκ τής Σχολής Χωροφυλακής και 
έτοποθετήθησαν εις τήν δύναμιν τής 
Δ ιοικήσεως Χωροφυλακής. Καλιός ήλ
θαν!». * * *

ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΘΝΙΚΟΣ 
ΑΓΩΝ» τής Λαμίας, καί στη στήλη της: 
«Στις επάλξεις τού ’Έθνους», δημοσιεύτη
κε πρόσφατα ένα υπέροχο καί συγκινητι
κό σχόλιο τού συνεργάτου της, «ΠΕΡΑ
ΣΤΙΚΟΥ», μέ τίτλο «’Από τήν δράσιν 
τής 'Ελληνικής Χωροφυλακής», στο όποι
ο μεταξύ τών άλλων άναφέρονται καί τά 
έξης :

«’Από τό 1833 τό ήρωίκό Σώμα τής 
Ελληνικής Χωροφυλακής, έχει καταβάλ
λει άοκνες καί άτέρμονες προσπάθειες για 
νά στήριξή τά θεμέλια τον ’Έθνους μας 
πού είχε τότε αναγεννηθή έκ τής τέφρας 
του. ’Έκτοτε, παντού καί πάντοτε Αγω
νίστηκαν τά φιλότιμα όργανα τής Χωρο
φυλακής, γιά νά στηρίξουν τήν νέα Ε λ 
λάδα, νά τήν Απαλλάξουν από τους εξω
τερικούς καί τούς εσωτερικούς εχθρούς 
της καί νά τήν καταστήσουν πραγματικά

ελεύθερη καί ευνομούμενη πολιτεία. Νά 
Αναλώσουν τη ζωή τους προς υπεράσπιση 
τής ζωής, τής τιμής καί τής περιουσίας 
τών Ελλήνων πολιτών τής Πολιτείας 
αί·τής. Προς άποτελεσματικωτέραν έκτέ- 
λεσιν τον ιερού καθήκοντος των, τά όργα
να τής Χωροφυλακής, εύρίσκοντο παντού 
καί πάντοτε εν υπηρεσία. Κάτι τέτοιο 
δέν ίσχυσε ποτέ γιά κάθε άλλο υπαλληλι
κό κλάδο. ’Αποτελεί ή έξαίρεσις αυτή, 
μιά μοναδική ύποχρέωσι; Αποτελεί μια 
εξαιρετική τιμή; Ο,τι καί νά νποθέση 
κανείς, ένα είναι τό συμπέρασμα: Τά
όργανα τής ’Ελληνικής Χωροφυλακής, 
λόγω τών υψηλών των προσφορών καί 
τών θυσιών των υπέρ τού Ελληνικού λαού, 
έχαιραν πάντοτε τών εξαιρετικών τιμών 
τού ’Έθνους μας, Αλλά καί τής ευγνωμο
σύνης καί ευχαριστιών τών φιλόνομων 
καί φιλήσυχων πολιτών. ’Ολίγοι κακο
ποιοί ήταν καί εξακολουθούν νά είναι 
Ακόμη, έκείνοι πού έβλεπαν καί εξακολου
θούν νά βλέπουν μέ δυσφορία την δρασι 
τών οργάνων τής τάξεως καί τής ασφα
λείας. Καί αυτοί Ακόμη σέ περιστάσεις 
Ανάγκης, στά όργανα αυτά κατέφνγαν και 
εξακολουθούν νά καταφεύγουν προς προ
στασίαν τους. Στις περιπτώσεις αυτές, 
συμβαίνει κάτι παρόμοιο πού συμβαίνει 
στους άθεους. Κι’ αυτοί σέ περιπτώσεις 
Ανάγκης, καταφεύγουν στή βοήθεια τής 
Παναγίας. Καί δέν έδρασαν μονάχα εν 
καίριο πολέμου, ποοέταξαν τά στηθη των 
καί προς τους εξωτερικούς εχθρούς. Καί 
δέν είναι λίγες οί στιγμές πού τό επραξαν, 
κατά τον μέχρι τώρα πολυτάραχο βιο τού 
’Έθνους μας. Σήμερα ή εποχή μας κατέ
στη πιο δύσκολη, λόγω τών διαφοροποιή
σεων ιδεών, πολιτικών καταστάσεων καί 
συγχρωτισμού τού λαού μας μέ τους άλ
λους λαούς τού κόσμου... “Ομως το Σώμα 
τής Χωροφυλακής είναι ικανό να αντεπε- 
ξέλθη σέ κάθε δύσκολη περίσταση που θα 
παρουσιασθή. ’Έχει Απειράριθμα στελέχη 
έπιστημονικώς καί έπαγγεματικώς ειδι
κευμένα. “Εχει μορφωμένο και με επαγ
γελματική συνείδηση κατώτερο προσωπι
κό, Αποφασισμένο νά έκτελέσει ενόρκως 
τό καθήκον τον, αλλα μέ ενγενειαν κι 
αντικειμενικότητα εξυπηρετούσαν τό κοι
νωνικόν σύνολον είναι δέ εις θεσιν να 
συνεργασθή ευχερέστατα μέ όλας τάς 
Αστυνομίας τών προηγμένων Κρατών». 

* * *
ΣΤΗ  ΣΤΗΛΗ του «Τό καρνέ τού 

Κορινθίαν» ορθογράφος τής εφημερίδας 
«ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», σχολιά
ζει ώς εξής τήν άφιξη καί τοποθέτηση 
στο Τ.Α. Κόρινθόν, τριών Γυναικών Χωρο
φυλάκων που βγήκαν πρόσφατα από την 
Σχολή ’Οπλιτών Χωροφυλακής:

«Τρεις Χωροφυλακίνες, ώραίες και 
μορφωμένες κοπέλες τοποθετήθηκαν στη 
Διοίκηση Κορινθίας καί έντάχθηκαν στο 
Τμήμα ’Ασφαλείας Κόρινθόν. Ό  φύλακας 
τού νόμον είναι αναμφίβολα ενα σκληρό 
καί άχαρο επάγγελμα. ’Αναπόδραστα 
τό όργανο θά έρθει Αντιμέτωπο μέ τον

παραβάτη πολίτη καί τότε ή δυσανασχέ- 
τηση, ή δυσφορία καί ή διαμαρτυρία εί
ναι αναπόφευκτα. Μη παραβατες δεν 
υπάρχουν. Στό είδος τών παραβάσεων 
υπάρχει όμως μία κλιμάκωση. II έκτα
ση, ή συχνότητα, ή υποτροπή, ή σκοπιμό
τητα. Αυτά πρέπει νά ελέγχει τό όργανο, 
γιά νά είναι βέβαιο, ότι ένεργεϊ μέ σύνεση 
καί δικαιοσύνη. Οί Χωροφυλακίνες φύσει 
καί κατασκευή έχουν τό προνόμιο νά 
διαθέτουν προσόντα κατάλληλα γιά τήν 
άσκηση τού δύσκολου αυτού έργου. 
Είναι προσηνείς, ενγενείς, ψύχραιμες καί 
χρησιμοποιούν εύστοχα και αποτελεσματι- 
κά τή γυναικεία χάρη. “Ετσι πείθουν πιο 
εύκολα καί προκα/.οϋν λιγώτερες διαμαρ
τυρίες. ’Ελπίζουμε ότι επί τών ημερών 
τους θά μειωθεί καί ή εγκληματικότητα. 
Ή  Κόρινθος τούς εύχεται καλώς ήλθαν, 
καλή σταδιοδρομία καί θετική προσφορά
στά καθήκον τά τους...».

*  *  *

ΑΝΑΛΟΓΑ ΕΚΦΡΑΖΕΤΑΙ σέ σχό
λιό της γιά τις νέες γυναίκες Χωροφύ
λακες καί ή εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΗ  
ΓΡΑΜΜΗ» τών Ίωαννίνων, πού γρά
φει :

«Μερικές από τις νέες γυναίκες Χωρο
φύλακες υπηρετούν στήν πόλη μας, μέ 
παρουσία ήδη πολύ αισθητή. Τις βλέπου
με πραγματικά μέ πληθωρικά αισθήματα. 
’Αγάπη, ιδιαίτερο σεβασμό, συμπάθεια 
καί εκτίμηση. ’Από τήν πρώτη συναλλα
γή μαζί τους, έστω γιά μιά πληροφορία, 
σού δημιουργούν τήν εντύπωση τής σι
γουριάς καί βεβαιότητος. Διαπιστώνεις κα- 
καλοσύνη, προθυμία, ηρεμία καί λε
πτότητα. Μέ τις σκέψεις αυτές νομίζου
με ότι οί γυναίκες τής Χωροφυλακής θά 
συμβάλονν ουσιαστικά στήν μεγαλύτερη 
έόραίωση καί διεύρυνση τών σχέσεων 
Χωροφυλακής καί πυ/.ιτών, παρά τις
δυσκολίες πού θά υπάρξουν στό έργο τους». 

* * *
ΕΠΑΙΝΩΝΤΑΣ τούς άνδρες τής Χω

ροφυλακής ή εφημιρίδα «ΠΕΛΟΠΟΝ
ΝΗΣΟΣ» τών Πάτριον, σέ σχόλιό της 
μέ τίτλο «“Αξιοι τής Αποστολής τους», 
γράφει, γιά τή δραστηριότητά τους στή 
δίωξη τού εγκλήματος :

«Μέ τήν Ανακάλυψη τής Αυτόνομης 
Όμάδος ’Αναρχικών ή ’Ασφάλεια Χωρο
φυλακής Προαστίων Πρωτενούσης ση
μείωσε άλλη μιά μεγάλη επιτυχία στό 
πλούσιο μέχρι τώρα έργο της, στη δίωξη 
τού εγκλήματος καί στην ανακάλυψη μν- 
στίχων οργανώσεων τιο·' στρέφονται χατά 
του δημοκρατικού πολιτεύματος τής χώ
ρας, τής ηρεμίας, τής τάξεως καί τής προό
δου τού ’Ελληνικού Λαού. Γενικώτερα ή 
Χωροφυλακή μέ τά έξοχα ανώτατα καί 
Ανώτερα στελέχμι της, καί τήν άριστη 
κατάρτιση τών έξειδικενμένων κάτωτέ- 
ρων οργάνων της είναι άχοίμητός φρον- 
ρός τής τάξεως μέ επιτυχίες διεθνούς 
Αναγνωρίσει»;. Δέν έχουμε παρά νά συγ
χαρούμε τήν ηγεσία καί τά στελεχη τον 
Σώματος, διερμηνεύοντας τήν ιδιαίτερη 
εκτίμηση καί Αναγνώριση τής προσφο
ράς τους από τον ’Ελληνικό λαό. Οι ’Αξιω
ματικοί καί οί 'Οπλίτες τής Χωροφυλα
κής είναι άξιοι τής Αποστολής τους».
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«ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ Πανέλληνες, Ιδιαίτε
ροι δεσμο'ι συνδέουν το γεωγραφικό σας 
διαμέρισμα μέ το Σώμα τής Χωροφυλα
κής από τής σνστάσεώς τον. Δεν είναι 
τυχαίο το γεγονός ότι πρώτος "Ελληνας 
Αρχηγός τής Χωροφυλακής που επέτυχε 

να προσαρμόσει το Γαλλικό θεσμό Χωρο
φυλακής προς την 'Ελληνική πραγματικό
τητα, δ Πρεβεζιάνος Κων]νος Βλαχό- 
πουλος υπήρξεν Ήπειρώτης καί οτι καί 
ό  ̂σημερινός ’Αρχηγός Χωροφυλακής, 
ο ’Αντιστράτηγος Μιλτιάδης Άργιάννης 
είναι επίσης Ήπειρώτης. ’Από την επο
χή τοϋ Κων]νου Βλαχόπουλου καί μέ
χρι σήμερα έχουν περάσει πέντε ολό
κληρες γενεές ηρώων. Στο διάστημα αυ
τό οί δεσμοί τής Χωροφυλακής με την 
’Ήπειρο γίνονται δλοένα καί πιο στε
νοί . . .». Αν τα μεταξύ άλλων τόνισε ό 
Φιλόλογος καί Ιστορικός κ. Ναπολέων 
Δοκανάρης, Ταγματάρχης τοϋ Τμήματος 
Δημοσίων Σχέσεων τον ‘Αρχηγείου Χω
ροφυλακής, προλογώντας καί παρουσιά
ζοντας στο Γιαννιώτικο κοινό τον δια
κεκριμένο Λογοτέχνη κ. Δημήτρη Λ ί·γε- 
ρινόπουλο, ό όποιος έδωσε διάλεξη στην 
αίθουσα τής Εταιρείας Ηπειρωτικών 
μελετών, στα Γιάννενα, μέ θέμα «’’Εν
δοξες πτυχές τής Ηρωικής Ελληνικής 
Χωροφυλακής».

Την διάλεξΐ; παρακολούθησαν,' ό Νο- 
μάρχης Ίωαννίνων κ. Φωτόπουλος, εκ
πρόσωποι τών ’Αρχών τής πόλεως, ό 
’Ανώτερος Διοικητής Χωροφυλακής Ή 
πειρον Ταξίαρχος κ. Χατζηγούλας, άλ
λοι^ επίσημοι, ανδρες τον Σώματος καί 
πλήθος κόσμον πού κατέκλνσε τήν αίθου
σα τής Ε.Η.Μ.

Με γλαφυροτητα ύφους καί συναρπα

στική ευγλωτία, δ κ. Αϋγερινόπουλος, 
κράτησε αμείωτο τό ενδιαφέρον τοϋ πυ
κνού ακροατηρίου σέ δλη τη διάρκεια τής 
ομιλίας τον καί άναφέρθηκε στήν 'ιστορι
κή πορεία τον Σώματος τής Χωροφυλα
κής απο τής ιδρυσεως τον μέχρι σήμερα 
και ειδικωτερα: Στις Ηπειροθεσσαλικές 
επαναστάσεις τοϋ 1854 καί 1878, τη 
δράση τοϋ Τάγματος Χωροφυλακής στή 
μάχη τοϋ Γριμπόβου τό 1897, στο Μακε
δονικό αγώνα καί τους Βαλκανικούς πο
λέμους τοϋ 1912—1913. ’Ιδιαίτερα τόνι
σε τη δράση τοϋ Μοιράρχου Σπόρον 
Σπνρομηλλον στη Χειμάρα καί γενικά στή 
συμμέτοχη τής Χωροφυλακής στο στρα
τός τής Αυτόνομης Ήπειρον. Επίσης άνα
φέρθηκε στις επαναστάσεις τών ετών 
1866—1869 καί 1896—1897, στον Α '. 
παγκόσμιό πόλεμο καί στή Μικρασιατική 
εκστρατεία, οπού ή Χωροφυλακή είχε 
θετική προσφορά, καθώς επίσης καί στή 
συμβολή της στον πόλεμο τοϋ 1940 καί 
την εθνική της προσφορά στά χρόνιά 
τής Κατοχής, στήν ’Εθνική ’Αντίσταση, 
την εποποιία τον Μακρνγιάννη καί τον 
Συμμοριτοπόλεμο.

Εξαίρετη ήταν καί ή εμφάνιση τής 
ποιητριας και Γενικής Γραμματέως τον 
Σύλλογον Ελλήνων Λογοτεχνών, κ. Δέ
σποινας Άσημακοπονλου, ή όποια απάγ
γειλε ποιήματα πού άναφέρονταν ατό 
Εθνικό έργο τής Χωροφυλακής καί τήν 

’Ήπειρο.

ΣΤΑ ΚΥΡΓΙΑ Δράμας, δ Ιεροδιδά
σκαλος κ. Θεόδωρος Κορυφίδης, από διε
τίας άρχισε μιά προσπάθεια για ανέγερση 
εντευκτηρίου νέων καί γιά νά υλοποιήσει 
το θαυμάσιο σχέδιό τον, ζήτησε τήν

συμπαράσταση τών διαφόρων ’Αρχών.
Τό ’Αρχηγείο Χωροφυλακής ~άνταπο- 

κριθηκε αμέσως στην πρόσκληση καί ένί- 
σχυσε τις προσπάθειες τής άνεγέρσεως 
άποστέλλοντας γιά τό σκοπό αυτό ένα 
σημαντικό χρηματικό ποσό.

Τό εντευκτήριο θά σνμβάλει στήν πολι
τιστική ανάπτυξη τής άκριτικής κωμοπό- 
λεως τών Κυργίων καί θά άποτελέσει πόλο 
έλξεως γιά τούς νέους τής περιοχής άπο- 
τρέποντάς τους, έτσι , Από άλλες έπι- 
ρλαρεϊς ενασχολήσεις.
. ! 'ια τνV προσφορά αυτή του Σώματος, 
ο Ιεροδιδάσκαλος π. Κορυφίδης, έστειλε 
στο Αρχηγείο Χωροφυλακής ευχαριστή
ρια επιστολή στήν όποια αναφέρει "τά εξής: 
« Ελάβαμε ̂ τήν  ̂ γενναιόδωρη συνδρομή 
σας για την ανέγερση τοϋ εντευκτηρίου 
ί10̂ ' τ(ί μελ:η τής ερανικής επιτρο
πής, δι εμού ώς Προέδρου, σας εκφράζου
με̂  τις θερμές μας ευχαριστίες, ευχόμενοι 
πάντοτε στον "Υψιστον Θεόν νά σάς ευλο
γεί, ενδυναμώνει  ̂ καί ενισχύει όλους 
εις τό θεάρεστον έργον σας. Μέ τήν οικο
νομική σας ενίσχυση προσθέσατε τήν από
δειξη τής αγάπης γιά τό έργο μας καί ανα
πτερώσατε τό ηθικό μας γιά τή συνέχιση 
τοϋ αγώνα καί τήν πλήρη επιτυχία τοϋ 
έργου. Ευχόμαστε πάντοτε ό Θεός νά σάς 
ευλογεί. Ευχαριστούμε θερμότατα».

A T?- ΠΛΕΥΡΟ τής Χωροφυλακής, 
35 ολολκηρα χρόνια, στέκεται ή κ. Καλλιό
πη Μαυροματίδου, απ’ τό Τετράλοφο Κο- 
ζάνης.

Χηρσ απο το 1945, όταν ό σνζνγος της 
σκοτώθηκε απο άναρχοκομμοννιστές, ή 
Μικρασιατικής καταγωγής κυρία Μαυρο- 
ματίδου, στάθηκε από τότε σαν πραγματική 
μητέρα κοντά στούς ανδρες τοϋ Σταθμού 
Χωροφυλακής Τετραλόφον, προσφέροντας 
άνιδιοτελώς τις υπηρεσίες της στο Σώμα, 
κινούμενη μέ μόνο κίνητρο τήν βαθειά της 
αγάπη γι’ αυτό. Στά 83 της χρόνια, σήμε
ρα, χωρίς παιδιά καί συγγενείς, δέν έπαψε 
νά εκδηλώνει τό ενδιαφέρον καί τήν Αγάπη 
της ποός τούς ανδρες τοϋ Σταθμού, παρ’ 
ολο οτι εχει καμφθεί από τά γηρατιά καί 
διάφορες  ̂ασθένειες καί αποτελεί ένα σπά
νιο, άν όχι μοναδικό παράδειγμα άφοσιώ- 
σεως πολίτη προς τό Σώμα τής Χωροφν 
λακής.

Το Αρχηγείο Χωροφν λακής, αισθανό
μενο ευγνωμοσύνη γιά τις υπηρεσίες της 
αυτές, της απεστειλε πρόσφατα ενα 
συμβολικό χρηματικό ποσό, προκειμέ- 
νον νά τήν ένισχύσει ηθικά καί οικονομι
κά, στις δύσκολες στιγμές πού περνάει, 
άφον δεν εχει̂  π ορούς ζωής. Τό ποσό τής 
τό έπέδωσε δ Διοικητής τής Λιοικήσεως 
Χωροφυλακής Κοζάνης ’ Αντισυνταγμα- 
ταρ/ης  ̂ κ. Κων]νος Χαραλαμπόπουλος, 
στή διάρκεια ειδικής τελετής πού έγινε 
τελευταία, παρουσία ’Επιτελών ’Αξιωμα
τικών τής Διοικησεως καί άνδρών τών 
'Υπηρεσιών της.

«ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΜΟΥ έπιστο
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ε ιδή σε ις • σ χ ό λ ια  ·  ε π ικ α ιρ ο τη τε ς
λη θέλω νά έκφράσω τις θερμές ευχαρι
στίες τοϋ ίδιου και τής οικογένειας μου, 
στον Διευθυντή τής Διευθύνσεως ’Αστυ
νομίας Προαστίων Πρωτενονσης, Τα- 
ξίαρχο κ. Θεοχάρη Σπέντζα και σέ όλους 
τούς ανδρες τής Δ ιευθύνσεως, για την 
οικονομική βοήθεια πού μοϋ πρόσφεραν 
και μπόρεσα έτσι νά μεταβώ στο Εξωτε
ρικό για σοβαρούς λόγους ασθένειας».

Αυτά τά λόγια άναφέρονται σέ επιστο
λή πού έστειλε στο Περιοδικό μας ό Υ
πενωμοτάρχης κ. Κοσμάς Λωλής, πού 
υπηρετεί στο Παραρτημα  ̂Ασφαλείας 
Χαϊδαρίον ’Αττικής, καί απευθύνεται στους 
συναδέλφους του πού υπηρετούν στη 
Δ.Α.Π.Π., σ’ αύτονς, οί όποιοι λίγες^με- 
ρβζ tiqlv,  άπό tiqoouqetlxo έρανο πον εχα- 
ναν μεταξύ τους, συγκέντρωσαν 237.497 
δραχμές καί τοϋ τις πρόσφεραν προκειμέ- 
νου νά τον ένισχύσουν οικονομικά, γιά νά 
μεταβεί στο ’Εξωτερικό για θεραπεία.

τΗταν μιά υπέροχη ανθρωπιστική πρά
ξη πού μάς συγκίνησε ολονς και αποδειξε 
γιά μιά ακόμη φορά τά υψηλά συναισθή
ματα σεβασμού, άγάπης καί ανναδελφι
κής αλληλεγγύης πού διακρίνουν τήν προ
σωπικότητα των άνδρών τής Χωροφυλα
κής.

14 ΠΑΙΔΙΑ αλλοδαπών ’Αστυνομι
κών φιλοξενήθηκαν άπό το Αρχηγείο 
Χωροφυλακής, στις παιδικές κατασκη
νώσεις τοϋ Σώματος, στον ” Αγιο Άνδρέα 
’ Αττικής. Προέρχονταν, απο τις ^Ηνωμέ
νες Πολιτείες ’Αμερικής, τήν ’Αγγλία, 
τήν 'Ελβετία καί τή Δανία, καί φιλοξενή
θηκαν σέ δύο διαφορετικές χρονικές πε
ριόδους, τον ’Ιούλιο και Αύγουστο. Πα
ρόμοιες επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν

καί στο παρελθόν καί εντάσσονται στα- 
πλαίσια τής σνσφίξεως τών σχέσεων φι
λίας καί συναδελφικότητας τών Αστυνο
μικών διαφόρων χωρών —μελών τής 
Ι.Ρ.Α.

Τά παιδιά τών ξένων συναδέλφων κατα 
τήν άφιξή τους τά υποδέχτηκαν στο 
αεροδρόμιο,’Αξιωματικοί καί 'Οπλίτες τοϋ 
Σώματος, οί οποίοι καί τά μετεφεραν 
στις κατασκηνώσεις τοϋ ’Αγίου Ανδρεα, 
απ’ όπου μέ φροντίδα του Τμήματος Δη
μοσίων Σχέσεων τού ’Αρχηγείου πραγμα
τοποίησαν εκδρομές καί γνώρισαν απο 
κοντά τους αρχαιολογικούς τόπους τής 
’Αρχαίας Κόρινθόν, τών Μυκηνών, Τί- 
ρυνθας, Ναυπλίου, Νέας 'Επίδαυρου καί 
’Αρχαίας Έπιδαύρου, όπου παρακολούθη
σαν καί παράσταση ’Αρχαίου Θεάτρου.
’Επισκέφθηκαν, ακόμη καί ξεναγηθηκαν 
στούς αρχαιολογικούς χώρους τής Α τ
τικής καί τά διάφορα Μουσεία, καθώς 
καί τους Δελφούς, τήν ’Ιτέα καί τήν Άρά- 
χωβα. , , ,

Κατά τήν παραμονή τους στη χωρά μας 
τά ξένα παιδιά συνοδεύονταν άπό γλωσ
σομαθείς ανδρες καί γυναίκες του Σώμα
τος, οί όποιοι έκαναν πιο ευχάριστη τη 
διαμονή τους καί τά περιέβαλαν μέ τό 
πνεύμα τής σπάνιας 'Ελληνικής φιλοξε
νίας. , ,

Κατενθουσιασμένα αναχώρησαν για τις 
χώρες τους τά παιδιά τών αλλοδαπών 
συναδέλφων άπό τον στοργικό τρόπο με 
τον όποιο τά υποδέχτηκε καί τά φιλοξέ
νησε τό Σώμα τής Ελληνικής^ Χωροφυ
λακής δίνοντάς τους τήν ευκαιρία νά γνω
ρίσουν όσα περισσότερα πράγματα μπο
ρούσαν γιά τήν σημερινή 'Ελλάδα και τον 
’Αρχαίο πολιτισμό της.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΥΣ 
ΜΑΘΗΤΕΣ

Πρόσφατα ό ”Ομιλος Φίλων Χωροφυ
λακής Βορείων Προαστίων Πρωτενούσης 
μέ έδρα τήν Κηφησιά, βράβευσε τους 

. αριστούχους μαθητές καί μαθήτριες 
παιδιά άνδρών Χωροφυλακής τής περι
φέρειας του.

Ή  τελετή τής βραβεύσεως πού πήρε 
πανηγυρικό χαρακτήρα επ’ ευκαιρία τοϋ 
’’Ετους τοϋ Παιδιού, έγινε στις αίθουσες 
τοϋ Ξενοδοχείου «Α ΐΙΕΡΓΗ » τής Κη
φισιάς καί σχολιάστηκε μέ κολακευτικά 
λόγια άπό τον τοπικό τύπο.

Ό  Ο.Φ.Χ. Βορείων Προαστίων μάς 
έχει δώσει καί παλι/ότερα δείγματα προ
σφοράς σέ θέματα πού έχουν σχέση μέ 
τό παιδί καί τά ένδιαφέροντά του. ’Έτσι, 
ή φετεινή εκδήλωση δέν άποτέλεσε έκ
πληξη, αλλά συνέχιση καί επιστέγασμα 
άοκνων καί συνεχών προσπαθειών ενός 
συνόλου ανθρώπων, πού χωρίς επιδιώ
ξεις ατομικών συμφερόντων, φιλοδοξούν 
νά προσφέρουν στο παιδί τοϋ σήμερα μιά 
ηθική, περισσότερο, ανταμοιβή τών μόχ
θων του καί νά δημιουργήσουν υποδομές 
αμιλλ.ας.

Στήν έκδή/.ωαη παρέα τι/ καί ό ’Αρχη
γός τής Χωροφυλακής ’Αντιστράτηγος 
κ. Μιλτ. ’Αργιάννης, πού έπέδωσε καί 
τά βραβεία στούς 16 άριστούχους μαθη
τές καί μαθήτριες, όλο τό Διοικητικό 
Συμβούλιο τοϋ ’Ομίλου μέ επικεφαλής τήν 
Πρόεδρο κ. ’Άννα Δήμα καί τή Γραμ
ματέα κ. Ελένη Λιβανιού, πολλά μέλη 
τοϋ ' Ομίλου, οί γονείς τών βραβευθέν- 
των καί πολλοί ανδρες τοϋ Σιόματος. 
Τά παιδιά πού βραβεύτηκαν είναι :
1) Βαρβάρα Μπαρούτσον τοϋ Βασιλείου 
(19.8)12βαθμός, 10.000 δραχ. χρημ.
έπ.) 2) Αικατερίνη Κοτρώνη τοϋ Δη μη
τριού (19.3)13, 8.000 δραχ. έπ.), 3) ’Ιω
άννα Καζάλη του Στυλιανού (19.2)12)
8.000 δραχ. χρημ. έπ.), 4) Γεώργιος Δη- 
μητρακάκης τοϋ Κων)νου (18.9)13,
5.000 χρημ. έπ.). 6) Βασίλειος Πέτσινης
τοϋ Κων)νον (18.6)11, 5.000 δραχ.
χρημ. έπ.), 7) ’Αγγελική Βουγιούκα
τοϋ Γεωργίου (18.7)12, 5.000 δραχ. 
χρημ. έπ.), 8) Γεώργιος Στα μέλος τον 
Ευαγγέλου (18.6)9, 5.000 δραχ. χρημ. 
έπ.), 9) Ευαγγελία Θωμαδάκη τοϋ Α ν 
τωνίου (18.6)14, 5.000 δραχ. χρημ. 
έπ.), 10) Χαρίκλεια Φωτεινοπούλου τοϋ 
Ίωάννου (18.3)9, 4.000 δραχ. χρημ. 
έπ.), 11) Μαριάννα Κοτρώνη τοϋ ’Ανα
στασίου (18.2)10, 4.000 δραχ. χρημ. 
έπ.), 12) Κων)νος Γεωργάτος τοϋ Χα- 
ραλάμπους (18.2)10, 4.000 δραχ. χρημ. 
έπ.), 13) Παναγιώτης Κουζούνης τοϋ
Βασιλείου (18.1)9, 4.000 δραχ. χρημ. 
έπ.), 14) Παρασκευή Τσούμα τοϋ Στυ
λιανού (18.1)12, 3.000 δραχ. χρημ. 
έπ.), 15) Ευαγγελία Κοτρώνη τοϋ Ανα
στασίου (18, 3.000 δραχ. χρημ. έπ ), 
Σταμάτης Παπασταμέλος (18, 3.009
δραχ. χρημ. έπ.). _

Μετά τήν απονομή τών βραβείων, 
ακολούθησε προς τιμήν τών βραβευθέν- 
των μικρή δεξίωση.
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AVTOI ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ  

ΠΟ Υ ΕΝΑΙΑΦΕΡΟΥΝ

Ι Α Κ Ω Β Ο Σ  Χ Α Ν Ι Ω Τ Η Σ
Σ υνταγματάρχης Χ ωροφυλακής

Ό  ήρωας τής Μάχης τής Κρήτης, ό 
άνθρωπος πού έδεσε τό όνομα τής Χωρο
φυλακής μέ τήν ιστορία τής 'Ελλάδας 
στήν Κρήτη καί ύπήρξε άπό τούς πρω
τεργάτες τής συγκλονιστικής έποποιίας 
πού γράφτηκε άπό τήν Χωροφυλακή 
τόν Μάιο τού 1941 στό Ρέθυμνο, δέν υπάρ
χει πιά. Πέρασε στήν αιωνιότητα, άφοϋ 
πρώτα είχε περάσει τό όνομά του, ή 
προσωπικότητά του, στήν ιστορία, στον 
θρύλο, στήν δόξα. Χτυπημένος άπό τήν 
έπάρατη αρρώστια τοϋ καιρού μας έφυγε 
νά συναντήσει τά ήρωϊκά παλληκάρια 
του, τούς Δόκιμους Χωροφύλακες, πού 
πότισαν μέ τό αίμα τους τόν Μάιο τού 
1941 τήν Κρητική γή. Ή  σεμνή, υπε
ρήφανη, αλλά καί συγκλονιστική μορφή 
τοϋ Συνταγματάρχη ’Ιάκωβου Χανιώτη, 
αποκαταστημένη άπό τήν ιστορική άλή- 
θεια, άποτελεϊ πιά, ή ίδια, μιά ιστορία 
πού θά όδηγεϊ γενηές καί γενηές τών 
άντρων τοϋ Σώματος στούς δρόμους τής 
τιμής, τοϋ καθήκοντος, τής έθνικής ύπε- 
ρηφάνιας.

Γεννημένος τό 1898 στό χωριό Λεύ
κες τής Πάρου, κατατάγηκε τό 1918 
στις 3 Μαίου ώς πεζός Υπενωμοτάρχης, 
γιά ν’ άρχίσει έτσι μιά ύπερήφανη στα
διοδρομία στό Σώμα. Τό 1921 προήχθει 
σέ ’Ανθυπομοίραρχο, τό 1927 σέ 'Υπο
μοίραρχο καί τό 1934 σέ Μοίραρχο. Ή 
ταν άπό τούς πλέον μορφωμένους ’Αξιω
ματικούς τής έποχής του. Οί δυό εκπαι
δευτικές του άδειες στή Βιέννη καί τ’ 
άλλεπάλληλα ταξίδια του σέ πολλές 
εύρωπαϊκές χώρες, σμιλεύουν μιά προ
σωπικότητα σεβαστή άπό όλους, μιά 
προσωπικότητα πού τό 1941 κερδίζει 
τόν κλήρο τιμής νά ιδρύσει στήν Κρήτη 
Σχολή Χωροφυλακής. Ταγματάρχης τότε 
ό ’Ιάκωβος Χανιώτης, ήγεϊται τών Δοκί
μων Χωροφυλάκων σ’ αύτήν τήν «μετά
θεση» τής Σχολής τους, γνωρίζοντας 
πώς οί μέρες πού θά έπακολουθήσουν θά 
είναι σκληρές γιά τόν τόπο. Είναι οί πρώ
τοι μήνες τοϋ 1941 καί στόν έλληνικό 
όρίζοντα έχει προβάλει ή γερμανική άπει- 
λή. Ή  Κρήτη θά έπρεπε νά γίνει ό τε
λευταίος προμαχώνας. Καί γίνεται προ
μαχώνας, γίνεται θυσιαστήριο.

Τόν Μάιο τοϋ 1941 ό Ταγματάρχης 
Χανιώτης δίνει τήν μεγάλη άπάντηση. 
Δέν έγκαταλείπει τήν Κρήτη. Ό  ένθου- 
σιασμός του κυριεύει τούς άντρες του 
πού ορκίζονται νά υπερασπιστούν τά- 
Ρεθυμνιώτικα χώματα. Καί τά ύπερασπί- 
ζονται. Δέκα μέρες άγώνα, δέκα είσοσι- 
τετράωρα συγκλονιστικών μονομαχιών 
χαρίζουν τήν δόξα τής ιστορίας στή Σχο
λή Χωροφυλακής Κρήτης, πού έμεινε 
άπό τότε μέσα στήν έλληνική ιστορία 
καί τήν ίστορία τοϋ Σώματος, σάν Τάγμα 
Χανιώτη.

Αύτός ύπήρξε—σέ λίγες γραμμές— 
ό ήρωας. Τό Σώμα τής Χωροφυλακής κλί
νει μ’ εύλάβεια τό γόνυ μπροστά στή 
μνήμη του, ύποσχόμενο ότι θ’ άκολου- 
θεΐ πάντα τήν πορεία πού χάραξαν μορ
φές ήρωϊκές, όπως ή μορφή τοϋ άείμνη- 
στου Συνταγματάρχη Χανιώτη, γιατί 
αύτές άποτελοΰν τή δική του ίστορία.

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ  Μ Α Ρ Γ Ε Τ Η Σ
Πρόεδρος Ο .Φ .X . Νέας ’Ιωνίας

"Ενας μεγάλος φίλος τοϋ Σώματος, ένας 
ύπέροχος άνθρωπος, ό Γεώργιος Μαργέ- 
της, ό έπί χρόνια Πρόεδρος τοϋ 'Ομίλου 
Φίλων Χωροφυλακής Νέας Ιωνίας, έφυγε 
άπό τήν ζωή τόν μήνα πού πέρασε... Ή  
είδηση τοϋ θανάτου του σκόρπισε τή 
θλίψη καί τόν πόνο σ’ όσους είχαν γνωρί
σει άπό κοντά τόν άκούραστο φίλο τοϋ 
Σώματος, πού είχε άφιερώσει όλες του 
τις δυνάμεις στήν σύσφιξη τών σχέσεων 
φιλίας τών άνδρών τοϋ Σώματος καί τών 
πολιτών καί στήν βοήθεια, μέ κάθε τρόπο, 
τής κοινωνικής προσφοράς τής Χωροφυ
λακής.

Ή  προσωπικότητά του δέσποζε σέ 
κάθεκοινωνική καί πολιτιστική εκδήλωση 
τοϋ Σώματος καί τοϋ 'Ομίλου Φίλων Χωρο
φυλακής Νέας ’Ιωνίας, πού κάτω άπό τήν 
δική του διοίκηση πρόσφερε πλήθος υπη
ρεσιών στήν ιδέα τής Χωροφυλακής καί 
έντυπωσίασε γιά τις πολύμορφες δραστη- 
ριότητές του. Ό  θάνατός του ήταν μιά 
μεγάλη άπώλεια, μιά άπώλεια κοινωνικής 
προσφοράς καί χρηστοϋ ήθους.

Στήν κηδεία του παρέστησαν έκτος τών 
οικείων καί τών συγγενών, του. πλήθος 
άντρες τοϋ Σώματος μέ έπικεφαλής τόν Β' 
Ύπαρχηγό Χωροφυλακής 'Υποστράτηγο 
κ. Ίωάν. Παπαναστασίου, καθώς καί μέλη 
τοϋ 'Ομίλου Ν. ’Ιωνίας , ή Πρόεδρος καί 
ή Γ. Γραμματεύς τοϋ 'Ομίλου Κηφισιάς 
κ.κ. Δήμα καί Λιβανιού καί πολλοί φίλοι 
τοϋ έκπλιπόντος. Τ όν νεκρό άποχαιρέτησε 
έκ μέρους τοϋ 'Ομίλου Φίλων Χωροφυλα
κής Νέας ’Ιωνίας ό ’Αντιπρόεδρος κ. 
Σωκρ. Θεολογίδης, πού άφοϋ άναφέρθη- 
κε στή ζωή τοϋ άλησμόνητου Προέδρου, 
τούς άγώνες του στήν Κατοχή κατά τών 
Γερμανών, είπε τά έξής: «Γιά μάς, πέρα 
άπ’ όλα αύτά, ήσουν καί κάτι άλλο. Γιά 
μάς, γιά τόν "Ομιλλο Φίλων Χωροφυλα
κής Νέας ’Ιωνίας, ήσουν ό Αρχηγός. 
Ό  μεγάλος έμπνευστής. Υπηρέτες άπλοι, 
σεμνοί σημαιοφόροι μιάς ιδέας, άκολου- 
θούσαμε τά δικά σου λόγια, μεστά άπό 
ώριμότητα καί γνώση καί άντλούσαμε κου 
ράγιο νά συνεχίζουμε τόν κοινωνικό μας 
άγώνα. Αύτά τά λόγια σου θά μείνουν σάν 
φάρος νά μάς δείχνουν τή μελλοντική μας 
πορεία, δίπλα στόν άνθρωπο πού τόσο 
άγαπάμε, τόν "Ελληνα Χωροφύλακα, αύ- 
τόν τόν άνώνυμο ηρώα τής κοινωνίας μας 
καί νά μάς δίνουν θάρρος νά φυλάμε τις 
Θερμοπύλες τοϋ καθήκοντος, τις ιερές 
προσταγές τής φυλής, άκόμα - άκόμα κΓ 
άν ξέρουμε ότι αύτό άπαιτεϊ θυσίες καί 
μόχθο. Καί θάναι αύτός ό δρόμος, μνη
μόσυνο τιμής γιά σένα, ύπόσχεση χρέους 
στήν άξεπέραστη μορφή σου, άντάξια 
δημιουργία τής προσφοράς σου· θά ζεΐς 
καί μέσα στις καρδιές τών άνδρών τής 
Ελληνικής Χωροφυλακής, στις καρδιές 
αυτών πού είχες νιώσει τόν μόχθο τους καί 
τό λειτούργημα πού υπηρετούν καί είχες 
άφιερώσει σ’ αυτούς κάθε σου σκέψη...»

Τό Σώμα τής Χωροφυλακής εύχεται 
νάναι αιώνια ή μνήμη τοϋ μεγάλου φίλου 
της καί έλαφρό τό χώμα τής ’Αττικής γής 
πού τόν σκεπάζει, συλληπούμενο τούς 
οικείους του.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΑΤΡΟ κ. Ιωάννη 
Σουρέτη (Παπαδιαμαντοπούλου 13, Ά -  
θήναι) και όνο άλλους ’Ιατρούς Νευρο
λόγους — Ψυχιάτρους, έκδόθηκαν, πρό
σφατα. τά βιβλία «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ Ψ Υ
ΧΙΑΤΡΙΚΗΣ» καί «ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟ- 
ΓΙΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΕΥΟ- 
ΜΕΝΟΥ». Τά πονήματα αυτά είναι 
αξιόλογα και χρήσιμα γιά τό προσωπικό 
τών Σωμάτων Ασφαλείας και ιδιαίτερα 
γι’ αυτούς πού ασκούν διοικητικά κα
θήκοντα, γιατί παρέχουν άπλονστεν/ιένες 
αναλύσεις σέ ψυχιατρικά θέματα, τά 
όποια τούς άποσχολοϋν κατά τή διάρκεια 
τής υπηρεσίας τους.

Τά βιβλία, γιά τό προσωπικό τών Σω
μάτων ’Ασφαλείας προσφέρονται στήν 
τιμή τών 100 καί 60 δραχμών άντιστοί- 
χως. Οί ενδιαφερόμενοι νά απευθύνονται 
στόν συγγραφέα, τηλέφωνο 712647.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΞΙΛΡΧΟ Σ  Ε.Μ. έ.ά. 
κ. Πέτρο Γριβάκο (Πλατεία 'Όθωνος 5, 
Νέο Ηράκλειο ’Αττικής) έκδόθηκε βι
βλίο μέ τίτλο «Ο ΣΩΣΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ 
ΣΤΗΝ ΟΔΠΓΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ» 
πού άναφέρεται στήν οδήγηση κάτω άπό 
δυσμενείς κνκλοφοριακές, οδικές καί και
ρικές συνθήκες καί περιγράφει τόν τρόπο 
άντιμετωπίσεώς τους άπό τόν οδηγό.

Κάθε αντίτυπο, προσφέρεται στό προ
σωπικό τών Σωμάτων ’Ασφαλείας στήν 
τιμή τιον 100 δραχμοον. Οί ενδιαφερό
μενοι νά απευθύνονται στόν συγγοαφέα

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΩΜΟΤΑΡΧΗ κ. Κων\ 
νο Ραυτογιάννη (Πάοη 5, Στανρονπολη 
Θεσ]νίκης) έκδόθηκε, τελευταία, εικο
νογραφημένο βιβλίο, πού αναλύει άρθρα 
τοϋ Κ.Ο.Κ., καί έχει τίτλο «ΚΥΚΛΟΦΟ
Ρ ΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ».

Τό βιβλίο, πού είναι χρήσιμο καί άξιύ- 
λογο, ειδικώτερα γιά τά παιδιά ηλικίας 
& 12 χρονών πού τούς προσφέρει τή
δυνατότητα νά άποκτήσουν βασικές γνώ
σεις τοϋ Κ.Ο.Κ., γιά τό προσωπικό τών 
Σωμάτων Ασφαλείας προσφέρεται στήν 
τιμή τών 180 δραχμών.

Οι ενδιαφερόμενοι νά απευθύνονται στόν 
συγγραφέα, στή Θεσσαλωνίκη, τηλέφωνο 
653500.

Π ρ ο σ φ ο ρ έ ς  Κ α τ α σ τ η μ ά τ ω ν

ΤΟ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟ τοϋ κ. 
Εύαγγέλοι> ’Ανατολίτη (Βερανζέρον 24 A 
τηλ. 5233733) διαθέτει ωρολόγια καί κο
σμήματα σέ ειδικές τιμές γιά τούς άνδρες 
τής Χωροφυλακής καί τά μέλη τών οικο
γενειών τους.

ΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟ Κέντρο Αυ
τοκίνητου τοϋ Εεωργίου Φέζη, μέ πλήρη 
συλλογή ειδών αυτοκινήτου, διαθέτει τά 
εμπορεύματα του (άξεσουάρ, ανταλλα
κτικό, λιπαντικα, ελαστικά, ηλεκτρολογι- 
κά κ.λ.π.) σέ τιμές αποθήκης καί μέ 
έκπτωση, επι πλέον, 15°/0. Τό Κατάστη- 
μα βρίσκεται στην οδό Μαιάνδρου 3 καί 
Ηριδανου (έναντι Μιχαλακοπούλου 42— 

46, Ιλίσια, Αθηναι—Τ.Τ. 612) καί είναι 
συμβεβλημένο με τό Μετοχικό Ταμείο 
Στρατού, γιά τις περιπτώσεις πού οί εν
διαφερόμενοι (προσωπικό Χωροφυλακής 
καί τά μέλη τών οικογενειών τους), επι
θυμούν νά αγοράσουν είδη τοϋ Καταστή
ματος μέ πίστωση τοΰ Μ.Τ.Σ.
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γνοριή,

τήν εύκαιρία στους χιλιάδες ξένους έπι- 
σκέπτες νά γνωρίσουν τά έλληνικά κρα
σιά, νά διασκεδάσουν, νά χορέψουν καί νά 
τραγουδήσουν σέ καθαρά έλληνική άτμό- 
σφαιρα.

Ά νθ υπομ ο  ιράρχου 
Ν Ν Ο Υ  Σ Κ Λ Α Β Ο Υ

τοϋ κρασιού
Τό αμπέλι καί τό κρασί είναι στενά δε

μένα μέ τή ζωή τής χώρας μας καί τούς 
άνΟρώπους της, καθώς καί μέ τά ήθη, τά 
έθιμα καί τις παραδόσεις τού τόπου.

’Από τήν μυθολογία άκόμα τά βλέπουμε 
νά συνοδεύουν τόν Έλληνα σ' όλες τις 
έκδηλώσεις τής κοινωνικής καί θρησκευ
τικής του ζωής καί μάλιστα σέ τέτοιο βαθ
μό πού επέβαλε τή θεοποίησή τους, στό 
πρόσωπο τοϋ άρχαίου θεοϋ Διόνυσου.
«.. ..έγώ σίτον καί ύδωρ καί οίνον ερυ
θρόν εύθήσω», τραγούδησε ό "Ομηρος 
στά Έ πη του, ένώ μερικές έκατοντάετη- 
ρίδες άργότερα έγραφε ό ’Αριστοτέ
λης:».. ..ήμείςδ'έν οΐνω ξυμπόταισοφώ- 
τατοι...». Δέν είναι όμως μόνον ό "Ομη
ρος καί ό ’Αριστοτέλης, αύτοί πού μίλη
σαν γιά τό κρασί στήν άρχαιότητα. Σ’ 
όλα σχεδόν τά ποιητικά καί πεζά κείμενα 
βρίσκουμε αναφορές τών άρχαίων γι’ 
αύτό. Παράλληλα βλέπουμε πώς ό θεός 
Διόνυσος, ό θεός τής εύτυχίας τής τέρψης, 
τοϋ οίστρου, άλλά καί ό προστάτης τοϋ 
δράματος, λατρευόταν σ’ όλόκληρη τήν 
"Ελλάδα, σέ γιορτές πού οργάνωναν πρός 
τιμήν του. όπως τά Διονύσια, τά Λήναια, 
τά Άνθεστήρια, τά Όσχοφόρια κ.λ.π.

Χιλιόχρονη λοιπόν ή παράδοση τοϋ 
κρασιοϋ στήν χώρα μας, πού κρατήθηκε 
ζωντανή μέχρι τις μέρες μας, μέ αποκορύ
φωμα τις γιορτές τοϋ Κρασιοϋ.

Παλαιότερα οί γιορτές τοϋ κρασιού γί
νονταν τόν Σεπτέμβριο—τόν Τρυγητή τής 
έλληνικής ύπαίθρου—πού είναι καί ό κατ’ 
εξοχήν μήνας τοϋ κρασιοϋ. Τουριστικοί 
όμως λόγοι έπέβαλαν τήν μετατόπιση τών 
γιορτών, πού τώρα άρχίζουν άπό τις άρχές 
’Ιουλίου καί διαρκούν μέχρι καί τό πρώτο 
δεκαήμερο τοϋ Σεπτεμβρίου, έποχή πού ή 
προσέλευση τών ξένων τουριστών βρί
σκεται στό άποκορύφωμά της. Τέτοιες 
γιορτές γίνονται στήν ’Αθήνα, τήν Ρόδο, 
τήν ’Αλεξανδρούπολη καί σέ άλλες πό
λεις τής Ελλάδος, μέ σκοπό νά δώσουν

Στήν ’Αθήνα, ή Γιορτή τοϋ Κρασιοϋ, 
πού όργανώνει κάθε χρόνο ό Ε.Ο.Τ. στήν 
πευκόφυτη περιοχή τού Δαφνιού, δίπλα 
στό περίφημο Βυζαντινό Μοναστήρι, 
συγκεντρώνει καθημερινά χιλιάδες έπι
σκέπτες , πού δοκιμάζουν περισσότερα 
άπό 50 είδη έκλεκτών κρασιών άπό κάθε 
γωνιά τής έλληνικής γής. Οί μεγαλύτε
ρες βιομηχανίες καί οί μεγαλύτεροι οίνο- 
ποιητικοί συνεταιρισμοί τής χώρας προ
σφέρουν δωρεάν στούς έπισκέπτες άφθο
νο κρασί, άπό τις 7 τό βράδυ μέχρι τις 12 
τά μεσάνυχτα. ’Επίσης, μέσα στό χώρο τής 
Γ ιορτής τοϋ Κρασιού, λειτουργεί του
ριστικό κέντρο μέ καλλιτεχνικό πρόγραμ
μα, δημοτικούς χορούς καί τραγούδια 
κ. ά. καθώς καί λαϊκές ταβέρνες, εστιατό
ρια αύτοεξυπηρετήσεως,πού προσφέρουν 
φαγητά καί έλληνικούς μεζέδες σέ λογι
κές τιμές καί δίνουν τήν δυνατότητα 
στούς επισκέπτες νά περάσουν ένα όμορφο 
βράδυ σ’ ένα υπέροχο φυσικό περιβάλ
λον, αγκαλιασμένο μέ τούς ήχους τής έλ
ληνικής δημοτικής καί λαϊκής μουσικής. 
Μιά γεύση λοιπόν άπό τά παραδοσιακά 
γλέντια τοϋ τόπου μας είναι αυτή ή Γιορ
τή τού Κρασιού πού τό 1978 συγκέντρω
σε. σύμφωνα μέ τά έπίσημα στοιχεία τού 
Ε.Ο.Τ., 235.000 έπισκέπτες, ενώ εφέτος 
προβλέπεται άκόμα μεγαλύτερος άριθμός 
έπισκεπτών, άφοϋ καθημερινά οί έπισκέ
πτες ξεπερνούν τούς 3.500 καί τά Σαββα
τοκύριακα τούς 7.000. ’Ακόμα, περισσό
τερους έπισκέπτες συγκεντρώνει ή ήμέρα 
πού γίνεται ή άνάδειξη τής«Μ ίς Γιορτή 
Κρασιοϋ».

Σ’ αύτόν τόν χώρο ή Χωροφυλακή δίνει 
άκόμα ένα παρόν ένα παρόν σημαντικό, 
γιατί είναι γνωστό σέ όλους ότι τό κρασί 
πέρα άπό τά ευεργετικά άποτελέσματα 
πού έχει ή κανονική καί λογική χρήση 
του, έχει καί τά δυσάρεστα άποτελέσματα 
πού τά προκαλεΐ ή κατάχρηση.

Σέ ειδικό οίκημα, κατά τή διάρκεια τής 
γιορτής, λειτουργεί ’Αστυνομικό Τμή
μα, έπανδρωμένο μέ προσωπικό όλων 
τών ειδικοτήτων, καθώς καί άντρες πού 
γνωρίζουν άπταιστα ξένες γλώσσες. Ει
δική ομάδα ’Αγορανομίας έλέγχει κάθε 
βράδυ τά λειτουργοϋντα κέντρα καί συχνά 
συνοδευόμενη άπό "Υγειονομικό ύπάλ- 
ληλο άσκεΐ καί ύγειονομικούς έλέγ- 
χους. "Ομάδα άντρών "Υπηρεσιών ’Ασφα
λείας, άγρυπνάει γιά τήν πρόληψη κάθε 
άδικήματος καί ιδιαίτερα τήν πρόληψη 
κλοπών, χρήσης καί έμπορίας ναρκωτι
κών, άποπλανήσεων κ.λ.π. Άλλες ομά
δες άνδρών τού Σώματος, περιπολούντων 
μέ στολή, έπιλαμβάνονται σέ περιπτώ
σεις διασαλεύσεως τής τάξεως, προσφέ- 
ροντας στούς έπισκέπτες τό αίσθημα τής 
σιγουριάς καί προλαβαίνοντας κάθε έπει- 
σόδιο πού μπορεί νά προκληθεϊ άπό μιά 
άπρεπη συμπεριφορά κάποιου επισκέ
πτη.

"Η προσφορά τής Χωροφυλακής είναι 
μεγάλη στή Γιορτή τού Κρασιού στό 
Δαφνί, όπως καί σέ κάθε άλλη παρόμοια 
γιορτή πού γίνεται στή χώρα. Αυτό τό 
άποδεικνύει ή έλλειψη έπεισοδίων ή 
άδικημάτων, παρ’ όλο πού τέτοιοι χώροι 
προσφέρουν, γιά τή δημιουργία αυτών 
τών καταστάσεων, ιδανικές συνθήκες.



Κάθε Σεπτέμβριο 
δλοι οί ελληνικοί 
δρόμοι οδηγούν 
στη Θ εσσαλονίκη. 
Ή  Διεθνής της Έ 
κθεση ανοίγει τις 
πϋλες της για νά  
υποδεχθεί τις εκα
τοντάδες χιλιάδες 
των επισκεπτών 
της στους φιλόξε
νους χώρους της, 
δπου συναντώνται 
ή παραγωγική δρα
στηριότητα και ή 
ευγενική άμιλλα  
Ε λ λ ή νω ν καί ξέ
νω ν έκθετων. Ή  
παρουσία τής Χω
ροφυλακής στους 
χώρους τής Έ κθέ- 
σεως, μέ τήν προ
θυμία καί τήν εύγε- 
νική διάθεση των 
άνδρών της γιά  
εξυπηρέτηση, συμ
βάλλει άποφασισ- 
τικά στήν επιτυχία 
τοΰ θεσμοΰκαίτήν  
προβολή τής χώρας 
μας διεθνώς.______
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