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Πρόσωπα χαρούμενα γεμάτα μ’ εμπιστοσύνη για τή νέα σχολική χρονιά 
πού αρχίζει. Πρόσωπα με την αισιοδοξία χαραγμένη στα μάτια καί τό χαμόγελο 
στά χείλη. Τά βήματα οδηγούν καί πάλι στο σχολείο... Βήματα σταθερά, δίπλα 
στήν προστατευτική παρουσία τού Χωροφύλακα, κάτω από τό άγρυπνο μάτι τού 
αφανή τους προστάτη... Σ’ αυτά τά παιδιά ανήκει κάθε ολόθερμη ευχή !
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Ε Ξ Ω Φ Υ Λ Λ Ο

ΔΥ0_Λ0ΓΙΑ_ΑΠ0__ΤΗ__ΣΥΝΤΑΞΗ

Τοίτο τ<5 λιγόλογο σημείωμα 
είναι, <5 "Εξώστης" το ί  Περι

οδικοί .  Κάθε μένα βγαίνει σ ’ αΰτόν 
τ<5ν Εξώστη κι Ενα θάμα άπ*αΰτά 
ποΰ δεσπόζουν στίς  πρώτες σελί 
δες .  Όμως σ* αΰτό τό τείχος ,Ενα  
θέμα άπό τ ί ς  δπισθοφυλακές,άπο τά 
"Γεγονότα καί Συμβάντα", θά βγεΤ 
σ* αΰτόν Εδώ τόν χώρο γιά ν ‘ Ανοί
ξει  τό περιοδικό.

Τό ξεπούλημα τ έ ς  Αρχαίας 
κληρονομιάς καί τών t ερΟν 

κειμηλίων θά μΑς Απασχόλησει.Πάνω 
άπ* δλα γ ι α τ ί  ε ίναι  θέμα Εθνικό.  
Πνίγοντας κάθε Εθνικέ Υπερηφάνεια 
καί ήθικό φραγμό,οί σύγχρονοι*Ελ-  
γ ί ν ο ι ,  πωλοίν τήν ιστορία καί τ ί ς  
ρ ίζ ε ς  το ί  τόπου Αδιαφορώντας για  
τό κακό ποΰ κάνουν στήν Ιδια  τήν 
δπαρξη τ ί ς  Φυλές. Μοναδικό τους 
κίνητρο είναι  τό οίκονομικό Αντί-  
κρυσματΤ|ς προγονικές κληρονομιΛς.

Γιά τό χρέμα,λοιπόν.Νά ξεθά 
ψουν Από τη γέ τ* ΑρχαΤα,νά 

ξπλώσουν άπό τά τέμπλα τά ίερά,νά  
τα "ρευστοποίησουν" .,,Αν θά μείνει  
Ερημος άπό Ιστορικά στοιχεΤα τ ο ί -  
τος δ βράχος τοί  κόσμου, δέν τοΰς 
ν ο ιά ζ ε ι .  Νοιάζει δμως δλη τήν Ελ
ληνικέ κοινωνία * καί αύτέ πρέπει 
νά ξεσηκωθεί.Νά γ ί ν ε ι  φΰλακας τές  
κληρονομιάς καί διώκτης τους.

*Ακοΰραστος βοηθός της ε ί 
ναι ή ’ Αστυνομία,ποΰ σήμερα 

μάχεται σχεδόν μονάχη γιά  νά στα
ματήσει το κακό.Οί άντρες της ζη
τάν τ^ν συμπαράσταση το ί  κοινωνι
κοί συνόλου σ ’ αύτόν τόν Εθνικό Α
γώνα τους. Ξέρουν πώς Εχουν τ^ν 
εδγνωμοσΰνη,δέν φτάνει. δμως,αύτέ.  
"Ας Αρχίσει,  λοιπόν, η Ελληνικέ 
κοινωνία μια σταυροφορία καί Ας 
συμπαρασταθεί στέ διαφύλαξη τοί  
Ιδιου της τοί  Εαυτοί,  πρίν είναι  
γιά δλους Αργά.-

Η "ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ"

Φιλική κουβέντα 
I ανάμεσα σέ δύο κ α ι
νούργιους γνώριμους. 
Ή  παιδ ική  ψυχή εξο
μολογε ίτα ι τά  όνειρα 
της στήν γυναίκα  
Χωροφύλακα κα'ι αυ
τή δίνει δλόκληρο 
τόν εαυτό της γ ιά  νά 
καταλάβει κα ι νά βο 
ηθήσει τή μ ικρή φίλη.

Ε Τ Η Σ ΙΕ Σ ΣΥ Ν Δ Ρ Ο Μ Ε Σ
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Τοϋ Φιλολόγου Καθηγητοϋ κ. Σ π ό ρ ο υ  Μ ε σ η μ έ ρ η .

Στις χιονισμένες βουνοκορφές καί στά φαράγγια 
τής Βορείου ’Ηπείρου ξαναγυρίζει ή σκέψη μας αυτές 
τις ή μέρες, πού γιορτάζουμε τό ΟΧΙ τοΰ 1940. Καί 
ξανάρχεται στή μνήμη μας εκείνη ή θρυλική εποποι
ία, πού οί νέοι μας σήμερα τήν άκοϋνε ή τή διαβάζου
νε σάν ένα απίθανο παραμύθι. Καί δμως δεν είναι πα
ραμύθι τό Βορειοηπειρωτικό Έ π ος. Είναι μιά πραγμα
τικότητα, ένα ασύγκριτο θαύμα. Είναι ένα άπό τά 
θαύματα εκείνα, πού μόνο ή Ελληνική ψυχή μπορεί 
νά κάμει.

Τά λόγια είναι αδύνατα νά περιγράψουν καί νά 
υμνήσουν τό Έ π ος εκείνο πού ό δοξασμένος Ε λ λ η 
νικός Στρατός έγραψε μέ τό αίμα καί τήν ξιφολόγχη 
του πάνω στά Βορειοηπειρωτικά βουνά. Πέρασαν 
άπό τότε πολλά χρόνια. "Ομως, όσα χρόνια κΤ αν 
περάσουν, όχι μόνο δεν ξεθωριάζουν, άλλά πιό 
κοντά μας φέρνουν αυτή τή μεγάλη εποχή.

Γ ι’ αύτό σήμερα προβάλλει ολοζώντανη στή φα
ντασία μας ή άθάνατη Δόξα τοϋ 1940 μέ όλο τό 
λαμπρό της μεγαλείο. ’Ανάλαφρη, αιθέρια, ολόλευκη 
καί φωτεινή, πεντάμορφη μέ άρχαγγελική όψη «περ
πατώντας μονάχη μελετά τά λαμπρά παλληκάρια...» 
καί προχωρεί καί φτάνει στή Βόρειο "Ηπειρο. Σέ 
κάθε βήμα της λές καί παίρνει νέα δύναμη καί ζωή 
άπό τά τιμημένα χώματα, πού πατά. Σέ κάθε βήμα της 
μεγαλώνει σιγά—σιγά καί γίνεται μιά τεράστια 
οπτασία, πού τά πόδια της αγγίζουν τή Βορειοηπει- 
ρωτική γή καί τό κεφάλι της, τό δαφνοστεφανωμένο, 
ενώνεται μέ τόν ούρανό. Γιατί είναι άσύγκριτα υπέρο
χη καί μεγάλη ή Ελληνική Δόξα τοϋ 1940.

Σέ κάθε βήμα της θυμάται καί μία μεγάλη νίκη. 
Μά καί σέ κάθε βήμα της προσπερνά καί ένα τάφο. 
Γιατί ή μαρτυρική Βορειοηπειρωτική γή μέσα στά 
σπλάχνα της μαζί μέ τά πανάρχαια μνημεία, πού μαρ
τυρούν τήν Ελληνικότητά της, κρύβει σάν πολύτιμα 
φυλαχτά καί πλήθος κόκκαλα άντρειωμένων Ελλή
νων πού τήν είχαν άπελευθερώσει. Καθώς τώρα 
προχωρεί άναλογίζεται τό χειμώνα τοΰ 1940—41, 
πού ό Ελληνικός Στρατός μέ άσύγκριτη ορμή καί 
αύτοθυσία άνοιξε πρώτος τό δρόμο τής τελικής Νίκης 
των Συμμάχων μας διαλύοντας έτσι τό θρύλο τοϋ 
άήττητου "Αξονα. Έρχονται στή σκέψη της τά δι
θυραμβικά έγκώμια των Συμμάχων μας. «Θά μοψα- 
στοΰμε τή Νίκη....», «Οί ήρωες πολεμούν σάν Ελ
ληνες...», «'Ως Ρώσσοι καί ώς άνθρωποι σάς ευγνω
μονούμε...» καί άλλα πολλά. Καί άνεβαίνουν στά

χείλη της πινδαρικοί όμνοι καί νικητήριοι παιάνες, 
καθώς άναπολεΐ τίς συγκλονιστικές στιγμές τοΰ 
έθνικοΰ ενθουσιασμού, όταν έμπαινε θριαμβευτής ό 
Στρατός ό Ελληνικός στήν Κορυτσά, στή Χειμάρρα, 
στό ’Αργυρόκαστρο καί στούς 'Αγίους Σαράντα!

Ό μως καθώς άντικρύζει έρημους καί παραμελημέ- 
νους τούς τάφους των 'Ηρώων μας, ξαναγυρίζει στήν 
πραγματικότητα καί τό λαμπρό της πρόσωπο σκο
τεινιάζει. Σταματά τό τραγούδι της καί τώρα δάκρυα 
κυλούν στά μάγουλά της καί πέφτουν κάτω στή σκλα
βωμένη γή. Ναι δυστυχώς! στή σκλαβωμένη γή τής 
Βορείου ’Ηπείρου, πού έπρεπε πρώτη άμέσως μετά 
τό τέλος τοΰ Β' Παγκοσμίου Πολέμου νά είχε δοθεί 
στήν Ελλάδα σάν ελάχιστο δείγμα δικαιοσύνης καί 
ευγνωμοσύνης τών Συμμάχων μας. "Ισως δέν υπάρχει 
μεγαλύτερο παράδειγμα άσυνέπειας, άδικίας καί 
άγνωμοσύνης τώνΜεγάλων στή μικρή άλλά τιμημένη 
πατρίδα μας.Μά τότε λοιπόν άδικα πολεμήσαμε τό 
1940; "Αδικα χύθηκε τόσο Ελληνικό αίμα; ΟΧΙ! 
Ποτέ δέν πρέπει νά καταλήξουμε σ ’ αύτό τό συμπέ
ρασμα , πού σάν πικρό έρώτημα άνεβαίνει στά χείλη 
μας.

"Αν ή πολιτική τώνΜεγάλων Δυνάμεων, μάς άδί- 
κησε—καί εξακολουθεί νά μάς άδικεΐ—αύτό δέν είναι 
λόγος νά μετανοήσουμε. Γιατί μέ τό ΟΧΙ τοΰ 1940 
δέν προδώσαμε πρώτα τόν εαυτό μας, τήν Τάτορία 
μας καί κατόπιν τούς Συμμάχους μας.Μέ τό ΟΧΙ τοΰ 
1940 διατηρήσαμε άκέραιη τήν άξιοπρέπειά μας καί 
άκηλίδωτη τήν Εθνική μας τιμή. 'Αν λοιπόν μάς 
άδίκησαν οί άνθρωποι, άς μή λησμονούμε ότι υπάρ
χει καί ή δικαιοσύνη τοΰ Θεού, πού θά έρθει κάποτε 
όσο καί άν άργεΐ. Καί θά έρθει οπωσδήποτε, άρκεΐ 
νά είμαστε πάντοτε όλοι οί Έ λληνες ενωμένοι, ώστε 
νά μή μπορέσει ποτέ πιά ή δολερή Διχόνοια νά ξανα- 
μαδήσει τίς δάφνες καί νά ξαναγκρεμίσει τά τρόπαια 
τών εθνικών μας θριάμβων. Έ τσ ι μέ όσο βαριές άλυ- 
σίδες καί άν κρατούν σήμερα οί ’Αλβανοί τή Βόρειο 
"Ηπειρο, δέ θά μπορέσουν ποτέ νά λυγίσουν καί νά 
δέσουν τήν ψυχή της. 'Η ψυχή της παραμένει πάντα 
Ελληνική καί πάντα περιμένει τό πλήρωμα τοΰ χρό
νου, πού θά φέρει τήν ήμέρα τοΰ Λυτρωμοΰ.

Καί τότε θά ξαναπερπατήσει στά μέρη έκεΐνα ή 
Ελληνική Δόξα τοΰ 1940.Μά δέ θά είναι δακρυσμένη, 
όπως σήμερα, οΰτε οί ψυχές τών 'Ηρώων τοΰ 1940 
θά βαρυγκωμούν, άλλά άνάλαφρες καί τρισευτυχισμέ
νες θά φτερουγίζουν γύρω της τραγουδώντας τόν 
"Υμνο στήν Ελληνική ’Ελευθερία!.
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κ. Γ. Β. *1 ω α ν ν ί δ η.
’ Από τό ήμερολόγιο τοΰ ύπολοχαγοϋ Φ.

«29 ’Οκτωβρίου: Τό χιόνι πέφτει άδιάκοπα, ή 
νύχτα μοιάζει πολική. Πώς χειμώνιασε τόσο γρήγορα 
εδώ πάνω; Τα τσακάλια ούρλιάζουν πέρα άπ’ τούς λό
φους. Πεινούν. Οί μισοί άντρες τής διμοιρίας μας μέ 
τον άνθυπασπιστή Καφαντάρη, βρίσκονται μισοπε
θαμένοι. Τό ψΰχος τούς άφάνισε. Μόλις άκοϋμε τήν 
άνάσα τους, κι’ ωστόσο δεν μπορούμε να τούς προσφέ-

νύκτα. Ουλαμός ιππικού έτάχθη Προφήτην Ήλίαν 
άνωθεν Μυροβλήτου. Έ τερ ο ς ουλαμός εις αυχένα 
Ντρουμπάλας. "Ετερος ούλαμός εύρίσκεται Παλαιο- 
χώρι διάθεσίν μου. Άγ'νοώ τύχην διμοιρίας μου καί 
στοιχείου πολυβόλου ταχθέντος εις Γκρόπα Τσάπ. 
Στερούμαι παντελώς πληροφοριών. ’ Ηθικόν άνδρών 
άριστεροΰ οχι καλόν λόγω υπερβολικού ψύχους. Τμή
ματα κατέλαβαν γραμμήν Σούφλικας — Μεγάλη Πέ
τρα. Παρακαλώ διατάξατε ό,τι δήποτε.

"Ωρα 1 0 -3 0 .1 0 .4 0
'Ο Πρώτος 'Υποτομεύς Κ. Άντωνόπουλος Τ α 

γματάρχης».

’Από τό ήμερολόγιο τοΰ ύπολοχαγοϋ Φ.
«1 Νοεμβρίου: Σήμερα είχαμε τήν «τιμή» να 

γνωρίσουμε άπό κοντά τον εχθρό μας. Είναι καμμιά

Ί

ρουμε τήν παραμικρή βοήθεια. Είμαστε θαμμένοι 
πίσω άπό βράχους μέ τό δάχτυλο στή σκανδάλη. ’Από
ψε φαίνεται πώς θά περάσουμε ήσυχα. "Ησυχα; 'Ο 
λόγος τό λέει. Πριν άπό λίγο άκόμη, ό λοχίας Σκυλο- 
γιάννης τηλεφώνησε στο διοικητή τοΰ Πρώτου Το- 
μέως ταγματάρχη Κ. Άντωνόπούλο ότι «λόγω άδια- 
κόπου πτώσεως χιόνος εις Κιάφαν, έχθρικαί έπιθέ- 
σεις έσταμάτησαν». Μάς διέταξαν νά συμπτυχθοΰμε. 
'Ο  Σκυλογιάννης τρίζει τά δόντια του. Δεν είναι εύ
κολο νά εγκαταλείψεις τή θέση σου. Δεν είναι μικρή 
δουλειά νά ύποχωρήσης τώρα πού μόλις άρχίσαμε νά 
παίρνουμε γιουρούσι τον εχθρό. "Ας είναι. Ό  καιρός 
θά τό δείξη...»

Τά έ π ί σ η μ α :
«Ά ριθμ. 7 — Φρουραρχεΐον ΙΓ '» .
’Αναφέρω ότι Κιάφα έγκατελείφθη ύπό τμήματος 

κατέχοντος αυτήν. ’Αξιωματικοί καί στρατιώται 
περισυνελέγησαν κάκιστα εχοντες παγωμένοι χθες

δεκαριά ’Ιταλοί αιχμάλωτοι. Μάς έπετέθησαν στον 
Προφήτη Ή λία  καί τήν επαθαν. Ό  ένας είναι βαρειά 
πληγωμένος. ’Αμφιβάλλω αν θά γλυτώση. ’Από τό 
στόμα του τρέχει άδιάκοπα αίμα, παγώνει πριν κυλήση 
στο λαιμό του. "Ενα όνομα άνεβαίνει συχνά στά ωχρά 
του χείλη: Μαρία! Μαρία! Καί πάλι πέφτει σέ λήθαρ
γο- καί πάλι παραμιλεΐ. Συλλογιέμαι τή μοΐρα_του 
καί δακρύζω. Ποιος νάναι; Ά π ό  πού έρχεται; Γιατί 
τον έστειλαν νά μάς σκοτώση καί νά σκοτωθή; Παρα
τηρώ τά χέρια του. Ά σπρα, απαλά χεράκια, όμοια 
κοριτσιού. "Ισως νά μήν είχε ιδέα άπό όπλα ή πόλεμό. 
"Ισω ς ή μάνα του νά τον είχε μοναχοπαίδι. Νά τον 
περιμένη νά έπιστρέψη μιά μέρα στο σπίτι τους. Πού 
νά ξέρη πώς τό άμοιρο παλληκαράκι της κοίτεται τ ώ 
ρα μισόνεκρο, πώς δεν θά ξανασηκωθή νά περπατήση; 
Μαρία! Ά ν  σέ γνώριζα, θά σουγραφα κάποτε ένα 
γράμμα γιά νά σοΰ πώ ότι ό άγαπημένος σου πέθανε 
προφέροντας τ ’ όνομά σου...»
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’Από τό ήμερολογιο τοϋ ύπολοχαγοϋ Φ ,Τά ε π ί σ η μ α :
«1 .11 .40—"Ωρα 16.45'
Ά ριθμ. 10
Στρατηγόν Β .
Λαμβάνω την τιμήν ν’ άποστείλω δέκα αιχμαλώ

τους έξ ών εΐς βαρέως τραυματίας παραμείνας είς 
Σταθμόν Διοικήσεως, συλληφθέντος υπό 2ου Λόχου 
κατόπιν έπιτυχοΰς έπιθέσεως κατά Προφήτου Ή λία. 
Ούτοι ανήκουν είς τό I I I  Τάγμα Τολμέντζο τοϋ 
8 Συντάγματος αλπινιστών καί μ’ επί κεφαλής έπι- 
λοχίαν φονευθέντα ένήργουν άμυναν έπί τοϋ Προφ. 
Ή λία. Έ π ί τοϋ φονευθέντος εύρέθη σειρά χαρτών 
οδς αποστέλλω. Έκράτησα τούς χάρτας Λεσκοβικίου 
καί Νεστράμι δι’ υπηρεσιακήν μου χρήσιν. Έ κ  τής 
σειράς τών χαρτών προκύπτει ότι ούτοι έπρόκειτο νά 
κινηθοΰν προς Καλαμπάκαν —Τρίκαλα. ’Αποστέλλω 
έπίσης καί άνευρεθέντα έγγραφα.

’Αναμένω τάς αίτηθείσας ενισχύσεις.
613 Δαβάκης».

Άπό τό ήμερολογιο τοϋ ύπολοχαγοϋ Φ.
«2 Νοεμβρίου: Αύτό πού οί "Ελληνες θά ονομάζουν 
άργότερα μάχη τής Πίνδου, θά γίνη θρΰλος καί παρα
μύθι. ’Από τά χαράματα συνεχίζουμε τήν πορεία 
μας κάτω άπό βροχή όλμων. Ή  τύχη γύρισε μέ τό μέ
ρος μας. Νικούμε. Ά ν  δεν ήταν τό χιόνι πού μάς στρα
βώνει, θά έπιτελούσαμε θαύματα. Ζυγώνουμε τό ύψωμα 
1718. Τ ’ άλογο τοϋ Ταγματάρχη Καραβία σκοτώνεται 
άπό θραύσμα έχθρικής οβίδας. Ό  Καραβίας πέφτει 
καί σπάζει τό χέρι του. Τοϋ τό δένουν πρόχειρα καί συ
νεχίζει τήν πορεία μαζί μας, μ’ όλους τούς φρικτούς πό
νους πού νοιώθει. Φτάνουμε μεταξύ Μονής Παναγιάς καί 
Φούρκας. ’Εδώ έ'χουμε μίαν εύχάριστη έκπληξη: Μάς 
περιμένει ό Συντ/ρχης Δαβάκης. Στιγμή άλησμόνητη 
γιά μάς πού ζήσαμε τις λίγες ώρες κοντά του. Ψηλός, 
γεροδεμένος μ’ άετήσιο βλέμμα, μάς υποδέχεται μέ χα
μόγελο. Μέ τέτοιον άρχηγό πάς καί στήν κόλασι. Οί 
’Ιταλοί μάς χτυποΰν συνέχεια. Είμαστε άποφασισμένοι 
νά τούς πάρουμε φαλάγγι. Φαίνεται πώς έτοιμάζουν 
άντεπίθεσι. "Ολα τά σημάδια αύτό δείχνουν...».

Τά έ π ί σ η μ α :
« Ό  Συνταγματάρχης Δαβάκης έπειγόμενος ν’ άντι- 

μετωπίση τό ταχύτερον τον έχθρόν, έτέθη έπί κεφαλής 
τοϋ ύπό τον λογαχόν Σφαλαγκάκον 11ου Λόχου καί 
κατηυθύνθη προς Φούρκαν, παρέχων καθ’ οδόν οδηγίας 
είς τον υπασπιστήν του διά τήν έκτέλεσιν τής έπιθέσεως. 
Καθησυχάσας δέ άπό πλευράς ταύτης έσπευσε κατόπιν 
είς τό ύψωμα Προφ. Ή λίας Φούρκας διά τών νοτίων 
άντερεισμάτων του, προτιθέμενος νά παρακολουθήση 
καί τήν προς Ταμπούρι ένέργειαν τοϋ 9ου Λόχου. Είς 
τό ύψωμα τοϋ Προφ. Ή λία  ή κατάστασις άπέβη έκτά- 
κτως κρίσιμος διότι, καθώς άνάφερεν είς τον συνταγμα
τάρχην ό διοικητής τοϋ 2ου Λόχου άνθ]γός Σπυρόπου- 
λος Δημ. παρετηρήθησαν μεγάλαι Συγκεντρώσεις τών 
’Ιταλών προς τά Ν. Δ. άντερείσματά, μέ πρόθεσιν ν’ 
άντεπιτεθοΰν. Διά νά βεβαιωθή περί τών άνωτέρω προ- 
σωπικώς ό Δαβάκης, αλλά καί διά νά έμψυχώση τούς 
πτοηθέντας όπλίτας, προωθήθη έφιππος έν μέσω πυ
ρών τοϋ πεζικού προς άναγνώρισιν καί δέν έβδράδυνε 
ν’ άντιληφθή ότι ό έχθρός προητοίμαζεν άντεπίθεσιν.

I. Λ. Βερνάδος Ταγ]ρχης Πεζικού».

«Τήν ίδια μέρα, 2 Νοεμβρίου: Κερδίσαμε τή μάχη 
τής Πίνδου. Σ έ μάς έτυχε ό κλήρος νά φανούμε άντά- 
ξιοι τού μεγάλου «Ο Χ Ι» . Ετοιμαζόμαστε νά κινη
θούμε προς τό Ταμπούρι γιά τήν τελική κατάληψί του. 
Φωτιά καί σίδερο άπό παντού. Ό  Ταγματάρχης Κα
ραβίας δίνει τις τελευταίες οδηγίες του. Ά κοΰμε φω
νές άπ’ τήν κορφή τού Προφήτη Ή λία . Πυκνό τουφε- 
κίδι καί έκρήξεις όλμων άναταράζουν άέρα καί γή. 
Κάτι σοβαρό πρέπει νά συμβαίνη. Ό  Καραβίας σπεύ
δει προς τά έκεί άνύσυχος.. Μαύρα μαντάτα. Τό λιον
τάρι, ό Δαβάκης, κοίτεται βαρειά πληγωμένος. Τό 
αίμα κυλά ποτάμι άπ’ τή χλαίνη του. Ό  ταγματάρχης 
προσπαθεί νά τόν πάοη στήν άγκαλιά του, νά τον άνα- 
σηκώση. Άρνεΐται έπίπονα, μέ τις λίγες δυνάμεις πού 
τού μένουν. «Προς τό ύψωμα έρχονται ’Ιταλοί», λέει 
«Δέν πρέπει νά σοΰ τό πάρουν Γιάννη. "Αν χαθή χάθηκε 
ή Ελλάδα, χάθηκε τό παν. Μήν άσχολεΐσαι μέ μένα. 
Τρέχα νά κάνης αύτό πού είπα. ’Εγώ  είμαι ένας π ε
θ α μ έν ο ς ..... .  Τό λιοντάρι χάνει τις αισθήσεις του.
Καί ή νίκη τής Πίνδου δακρύζει στον παγωμένο ουρα
νό___».

Τά έ π ί σ η μ α :
«Κατά τήν γενομένην άντεπίθεσιν τής 2ας Νοεμ

βρίου ύπό τού έχθροΰ κατά τού Προφ. Ή λία  Φούρκας, 
ό συνταγματάρχης Δαβάκης ευρισκόμενος είς τήν 
πρώτην γραμμήν τού πυράς, έπιδεικνύων ήρωϊσμόν, 
άψηφών τούς κινδύνους ένθαρρύνων τούς στρατιώτας 
τής πρώτης γραμμής, έτραυματίσθη σοβαρώς. Τόν 
Συνταγματάρχην τούτον Δαβάκην Κωνστ. διά τάς 
ήρωϊκάς του πράξεις Π ΡΟ ΤΕΙΝ Ω  διά τόν βαθμόν 
τού υποστρατήγου έπ’ άνδραγαθία.

I. Πιτσίκας 
’ Αντιστράτηγος».

Άπό τό ήμερολογιο τοϋ ύπολοχαγοϋ Φ.
«3 Νοεμβρίου: "Οταν ύπάρχη πίστις, τό μέλλον 

πλάθεται άκέριο. Έ φ υ γ ε τό ένα λιοντάρι κι ήρθε τό 
άλλο. Ό  λοχαγός Σφαλαγκάκος γίνεται ή καινούργια 
έλπίδα μας. Σάν τόν άπέθαντο Διγενή καβάλλα στ’ 
άλογό του, μάς παροτρύνει νά τόν άκολουθήσουμε 
άνάμεσα στά έχθρικά πυρά. Πρέπει νά καταλάβουμε τό 
Ταμπούρι. Πρέπει νά τό κερδίσουμε μέ κάθε θυσία. 
Οί ’Ιταλοί τό διεκδικοΰν μέ πείσμα. Οί ’Ιταλοί μάχον
ται μέ λύσσα. Μιά μυριόστομη κραυγή μάς συνε
παίρνει: Α Ε Ρ Α ! Πλάι μου πέφτει ό άνθυπολοχαγός 
Σκουρολιάκος, σκοτώνεται. Πώς νά προλάβη κανείς 
νά τόν κλάψη; Τό κλάμα θάρθη άργότερα, όταν όλα θά 
ήσυχάσουν. Γειά σου, αδελφέ μου! Ό  έχθρός φεύγει, 
υποχωρεί άτακτα. Οί οβίδες, οί όλμοι, τά ταχυβολα, 
σκάζουν άγρια ολόγυρα. Ποιος θά ξεφύγη άπ’ τό πα
νηγύρι αύτό τού θανάτου; Ποιος θ ά .. . . » .

Τά έ π ί σ η μ α :
«Κατά τή διάρκεια τής μάχης Ταμπούρι τής 3ης 

Νοεμβρίου, έφονεύθησαν ό ύπολοχαγός I. Φωτάκης 
καί ό άνθυπολοχαγός Λ. Σκουρολιάκος. Ε ίς τα θυλά
κιά τού πρώτου εύρέθησαν μεταξύ άλλων τρία φύλλα 
προσωπικών σημειώσεων. Παρακαλεΐται τό Σ)τον 
Ε. Στρατού όπως μεριμνήση διά τήν άποστολήν τού
των είς τούς οικείους τού ηρωικού πεσόντος I. Φωτακη.

'Υπογραφή (Δυσανάγνωστος) Ταγ]ρχης».
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Ή 28η ’Οκτωβρίου τοΰ 1940, ήταν μιά μεγάλη άρχή , 
ένός μεγάλου άγώνα. Ένδοξη ή άρχή, τρισένδοξος δ αγώ
νας. Τά «παιδιά τής Ελλάδας» σήκωσαν ξανά τ ’ όνομα 
τούτης της Πατρίδας στήν ’Αθανασία. Είχαν δλοι πιστέ
ψει στο Χρέος της Φυλής νά μένει αιώνια. ’Εκείνη τήν 
πίστη, έκεϊνο τό άπαράμιλλο θάρρος, έκείνη τήν έπίγνω- 
ση τής φοβερής εύθύνης των νεοελλήνων άπέναντι στήν 
'Ιστορία, δείχνει ζωντανά τό κείμενο τοΰ τ . Πρωθυπουρ
γού, ’Ακαδημαϊκού καί πνευματικού ήγέτη τού τόπου μας 
κ. Παναγιώτη Κανελλόπουλου. Είναι γραμμένο λίγο πριν 
από τήν έπίθεση των Γερμανών, ένώ έξακολουθοΰσε τό 
Έπος στά Βορειοηπειρώτικα βουνά. Δημοσιεύτηκε ώς 
κύριο άρθρο στις 15 Μαρτίου τοΰ 1941, στό πέμπτο φύλλο  
τής εφημερίδας «Άχρ'ις» πού έξέδιδε τότε ή 1380 Μονάδα 
(13η Μεραρχία—τού ’Αρχιπελάγους) καί διηύθυνε ώς άπλός 
στρατιώτης, τότε, ό κ. Παναγιώτης Κανελλόπουλος.

'Η « ’Επιθεώρηση Χωροφυλακής», δημοσιεύοντας τό 
κείμενο αύτό, πιστεύει δτι προσφέρει στους αναγνώστες 
της ένα έθνικό μνημείο, προορισμένο νά θυμίζει στους 
Έλληνες, δτι: «Ή  τιμή δεν ζυγιάζεται καί δέν μετριέται. 
Ή τιμή είναι κάτι απόλυτο».

ΕΙΜΑΣΤΕ 
ΕΤΟΙΜΟΙ 
ΓΙΑ ΟΛΑ
Τοΰ κ. Π α ν α γ ι ώ τ η  Κ α ν ε λ λ ό π ο υ λ ο υ ,  

’Ακαδημαϊκού — Τέως Πρωθυπουργού.

Είμαστε έτοιμοι γιά δλα. Πάντοτε οί άθώοι 
είναι έτοιμοι γιά δλα. Οί ένοχοι φοβούνται. 
Οί άθώοι ποτέ. Οί άθώοι είναι σέ κάθε στιγμή 
έτοιμοι γιά τή ζωή καί γιά τό θάνατο, γιά τήν 
εΰνοια καί γιά τή δυσμένεια τής τύχης, γιά 
τήν καταιγίδα καί τήν καλοκαιρία. Μονάχα 
γιά ένα πράγμα δέν είναι ποτέ έτοιμος καί 
άξιος δ αθώος: γιά τήν άτιμία.

Διανύουμε τόν πέμπτο μήνα ένός νικηφό
ρου πολέμου. ’Οκτώ έκατομμύρια νικούν τά 
σαρανταπέντε έκατομμύρια μιας μεγάλης αυ
τοκρατορίας, καθώς κ’ ένα χειμώνα βαρύτατο 
στις κορφές απόκρημνων καί άξενων βου
νών. Καί ρωτάμε: Θά υπάρξουν άνθρωποι 
ικανοί νά μάς πλευροκοπήσουν; Θά υπάρ
ξουν τάχα λαοί, πού θ’ άποφασίσουν νά τρι
πλασιάσουν τόν άριθμό τών έχθρών μας, 
άναλαμβάνοντας απέναντι τής ιστορίας των 
καί τής Δευτέρας Παρουσίας τοΰ ίδιου των 
τοΰ Πνεύματος τήν ευθύνη γιά μιά τέτοια 
πράξη; Δέν τό πιστεύουμε. Δέν τό πιστεύου
με, γιατί θέλουμε νά σεβασθοΰμε τ’ δνομα 
μερικών λαών (δπως καί δλων τών λαών) 
περισσότερο, παρ’ δσον είναι ίσως διατεθει
μένοι οί ίδιοι νά τό σεβασθοΰν. Δέν τό πι
στεύουμε, γιατί υπάρχει ένα δριο καί γιά τήν 
υπομονή τοΰ Θεοΰ. Καί δλοι οί λαοί φοβοΰν- 
ται τήν όργή του.

"Αν δμως... Δέν θέλουμε νά διατυπώσουμε 
πέρα γιά πέρα τή φράση. Είμαστε στρατιώτες
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καί πολεμισταί καί ξέρουμε τό τί θά πή νά 
ύποθέση κανείς (έστω καί θεωρητικά) γι’ άλ
λους στρατιώτες καί πολεμιστάς δ,τι ύπο- 
νοοΰμε καί άποσιωποΰμε...

Ά ν  όμως... Α κούστε το, στρατοί εσείς μέ 
τήν παράδοση αιώνων, άκοΰστε το προτού 
εΐν’ άργά γιά σας καί γιά μάς καί μάλιστα 
π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο γ ι ά  σ ά ς  π α ρ ά  γ ι ά  
μ ά ς !  "Αν γίνη δ,τι άπό ένδιαφέρον γιά τήν 
τιμή σας άποσιωποΰμε, τότε... τότε δλοι οί 
άνδρες τής Ελλάδος (θέλετε καί οί γυναίκες; 
ναί, καί οί γυναίκες τής Ελλάδος) θά πιά- 
σουν μπρος άπό τις φάλαγγες κι’ άπό τις μη
χανές σας τό Χορό τής πιο ύπέροχης θυσίας, 
πού γνώρισε ποτέ ή 'Ιστορία. Καί δέν θά παρα
ταχθούμε άπέναντί σας μόνον δσοι ζοϋμε. 
Θ’ άναστηθοΰν καί οί νεκροί μας καί θά τα
χθούνε πλάϊ μας. Καί δέν θάναι ούτε καν μόνον 
οί νεκροί μας, πού θά σπεύσουν, βγαίνοντας 
άπ’ τούς πιο ιερούς τάφους τής παγκόσμιας 
ιστορίας, νά μάς βοηθήσουν. Θάναι (τό ξέ
ρετε πολύ καλά) καί οί υπέροχοι σύμμαχοί 
μας, πού θά χαροΰν (γιατί πάντα χαίρονται σέ 
τέτοιες μεγάλες ώρες) νά χύσουν τό αίμα τους 
μαζί μας. Καί δέν θάναι ούτε καν μόνον οί 
'Αγγλοι, οί σύμμαχοί μας. Θάναι δλος ό κό
σμος έκτος άπό σάς. Καί δέν θάναι ούτε καν 
μόνον ό κόσμος δλος έκτος άπό σάς. Θ ά  ε ί σ 
τ ε  κ α ί  σ ε ΐ ς ο ί  ίδιοι, πού μέσ’ στήν ψυ
χή σας θά ταχθήτε πλάϊ μας! Καί πώς θέλετε

νά νικήστε, δταν σείς οί ίδιοι θάχετε ταχθή 
μέ τό μέρος μας, μέ τό μεγάλο Δίκηο μας, μέ 
τό πιό μεγάλο Δίκηο, πού έχει ώς τώρα φανή 
στον κόσμο!

Ά ς  ξαναγυρίσουμε σέ μιά σκέψη νηφάλια: 
Δέν ξέρουμε τό τί θά γίνη. Ξέρουμε μονάχα— 
κι’ αύτό μάς φθάνει—τ ό τ ί  θ ά  κ ά ν ο υ 
μ ε  έ μ ε ΐ ς, ό,τιδήποτε κι’ αν πρόκειται νά 
γίνη. Ό ποιος έχει τιμή δέν μετράει τήν τιμή 
του μέ μέτρα ποσοτικά. Ή  τ ι μ ή  δ έ ν  ζ υ 
γ ι ά ζ ε τ α ι  κ α ί  δ έ ν  μ ε τ ρ ι έ τ α ι .  
Ή  τ ι μ ή  ε ί ν α ι  κ ά τ ι  ά π ό λ υ τ ο .  
"Αν όπάρχη άπέναντί σαρανταπέντε έκατομ- 
μυρίων, υπάρχει κι’ άπέναντί όγδονταπέντε ή 
κ’ έκατόν τριάντα έκατομμυρίων. Ά ς  τό μά
θουν έγκαίρως δσοι έχουν συμφέρον νά τό 
μάθουν. Γιά μάς τό πρόβλημα είναι απλό. 
Δέν είναι καν πρόβλημα. Ή  συνείδησή μας 
άδέρφια, είναι ολοκάθαρη. Έ ν  καιρώ ειρήνης 
αύτό θά έσήμαινε, δτι μπορούμε νά κοιμώ- 
μαστε ήσυχοι. Έ ν  καιρώ πολέμου ή ολοκά
θαρη συνείδηση σημαίνει, δτι μπορούμε ν’ 
άγρυπνοΰμε ήσυχοι. Ναί άγρυπνοΰμε, άλλά 
είμαστε καί ήσυχοι. Ξέρουμε, δτι κάνουμε τό 
χρέος μας. Ξέρουμε, δτι θά τό κάνουμε μέχρι 
τέλους, ό,τιδήποτε κι’ άν συμβή. 'Η γνώση 
αύτή μάς φθάνει. Είναι ή γνώση τού παντο
γνώστη Θεού ένσταλαγμένη στή συνείδηση 
άνθρώπων.
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To άγαλμα τού ήρωος Συνταγματάρχου ΚΩΝ.  Δ Α Β Α Κ Η  στήν ομώνυμη πλατεία Καλλιθέας.
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ΚΩΝΣΤΑΝ
I A Β A K
Ο ΗΡΟ ΑΣΤΗ Σ ΜΑΧΗΣ ΤΗ Σ

Στή συνέχεια τοϋ συγκινητικού δίπτυχου άπό τήν επο
ποιία τής Πίνδου, τοΰ λογοτέχνη Γιάννη Ίωαννίδη, πού 
άναφέρεται καί στην ηρωική μορφή τοΰ Συνταγματάρχου 
Δαβάκη, ή « ’Επιθεώρηση Χωροφυλακής» θέλοντας νά 
συμπληρώσει τό άφιέρωμα για τήν έπέτειο τής 28ης ’Οκτω
βρίου 1940, δίνει στή δημοσιότητα τήν ομιλία τοΰ ’Αντι
στράτηγου κ. ’Ιωάννη Μεταξάκη, πού έγινε κατά τήν έπι- 
μνημόσυνη τελετή τής μετακομιδής των οστών τοΰ "Ηρώα 
τής Πίνδου, άπό τό Α' Νεκροταφείο ’Αθηνών στο Μαυσω
λείο τοΰ Νεκροταφείου Καλλιθέας, στις 5 ΝοεμΘρίου 1978. 
Βέβαια ή προσωπικότητα τοΰ Συνταγματάρχου Δαβάκη 
είναι κάτι πού έ'χει δεθεί με τήν ιστορία τής Φυλής μας καί 
λίγες σελίδες δεν είναι άρκετές παρά άπλά καί μόνο νά 
σκιαγραφήσουν τόν ηρώα- άλλά ίσως σε κάποιο άλλο τεΰ- 
χος, μας δοθεί ή εύκαιρία ν’ άσχοληθοΰμε έκτενέστερα καί 
με πολλές λεπτομέρειες μέ τόν εθνικό αυτόν θρύλο.

Είναι πολύ δύσκολου νά όμιλή 
κανείς διά τάς πράξεις των πεσόν- 
των εις τά πεδία των μαχών καί των 
θυσιασθέντων ύπέρ Πατρίδος.
Ό  Λυσίας κάποτε έζήτησε συγνώ
μην άπό τούς άκροατάς του εις έπι- 
μνημόσυνον λόγον, διότι κατά τήν 
γνώμην του, ολόκληρος ό χρόνος τής 
ζωής των άνθρώπων, δεν θά ήτο αρ
κετός, διά νά έτοιμάση τις λόγον, 
άνάλογον προς τά έργα των νεκρών 
τών πολέμων καί τών ηρώων τής 
πατρίδος.

Τήν δυσχέρειαν αύτήν ήσθάνθη- 
σαν καί ομολόγησαν καί ό Δημοσθέ
νης καί ό Περικλής, οί όποιοι έδή- 
λωσαν άδυναμίαν, νά έξάρουν τά 
έ'ργα τών νεκρών καί τών ήρώων. 
Καί εξηγούνται εύκόλως αί άνωτέρω 
γνώμαι, διότι οί ήρωες τών πολέμων 
περιβάλλονται κατ’ Άριστοτέλην μέ 
«δόξαν καί άρετήν άθάνατον».
Αί πράξεις των φέρουν τήν σφραγίδα 
τοϋ υπερβατικού, τοποθετούνται 
πέραν τών άνθρωπίνων λογισμών, 
συγγενεύουν μέ τό θειον, άποκτοϋν

δέ τι τό υπερκόσμιου, τό όποιον δέν 
δύναται νά έγγίση ή άνθρωπίνη σκέ- 
ψις, όσον καί αν είναι ισχυρά, φω
τεινή, ύφιπετής καί μεγαλόφρων.

Δικαίως έπομένως μέ κατέχει 
δέος, έπιχειρών αύτήν τήν στιγμήν 
νά πλέξω τό έγκώμιον τοΰ ήρωος 
Σ/χου ΔΑ ΒΑ Κ Η  τών ήρώων συμπο
λεμιστών του καί τού θρυλικού πλέον 
αποσπάσματος Δ Α ΒΑ Κ Η  κατά τήν 
μάχην τής Πίνδου έν έτει 1940. 
Διότι συμβαίνει αί λέξεις νά είναι 
όλίγαι καί πενιχραί διά νά έξάρουν 
τάς πράξεις των καί νά άποδώσουν 
τό πραγματικόν μεγαλείου τής 'Ιστο 
ρικής έκείνης ’Εποποιίας των.

’Αλλά εις τάς παρούσας στιγμάς 
δέν έχουν άξίαν οί έ'παινοι. Έ φ ’ ό
σον θά υπάρχουν "Ελληνες, ούδέποτε 
θά παύσουν νά άσχολοΰνται μέ τήν 
εθνικήν εξαρσιν τής έποχής έκείνης 
καί ούδείς Ιστορικός τοΰ μέλλοντος 
θά άυτιπαρέλθη έν τή μελέτη του, τήν 
μάχην τής Πίνδου χωρίς θαυμασμόν 
καί συγκίνησιν. ’Αξίαν έχουν αύτήν 
τήν στιγμήν αί σκέψεις καί τά συ

ναισθήματα ύπό τών οποίων κατε- 
χόμεθα, έκτελοϋντες εν τελευταίου 
καθήκον προς τόν άείμνηστον Σχην 
Δ Α ΒΑ Κ Η Ν , είς τήν μνήμην τοΰ 
όποιου τιμώνται όλοι άνεξαιρέτως 
οί μαχηταί τής Πίνδου.

Ή  Πατρίς, άϋλος, άόρατος, υπερ
κόσμιος ώς ’Ιδέα, γλυκεία ως μήτηρ, 
άθάνατον έμβλημα καί ιερόν σύμβο
λου, ή αιώνια Ε λλ ά ς, στεφανώνει καί 
εύγνωμουεΐ τά ήρωϊκά της τέκνα, 
τά όποια εις τήν Πίνδον έπροτίμη- 
σαν τόν θάνατον ή τήν άτίμωσιν, 
δηλαδή τό «Τεθνάναι καλώς ή ζήν 
αίσχρώς» τών άθανάτων προγόνων 
μ α ς! ! !

’Αλλά ποιος ύπήρξεν ό τιμώμενος 
ήρως τής Πίνδου; Τ ί έπραξε; καί 
διατί τόν τιμώμεν;

Ό  Σχης Πεζικού Δ Α ΒΑ Κ Η Σ  
έγεννήθη εις Κεχριάνικα τής εύάν- 
δρου καί ήρωοτόκου Λακωνίας τό 
1897. Έξήλθεν έκ τής Σ Σ Ε  τό 1916 
ώς Άνθ/γός Πεζικού. Άπεφοίτησεν 
έκ τών Άνωτέρων Σχολών Πολέμου 
’Αθηνών καί Παρισίων. Έφοίτησεν 
επί δίμηνον εις Κέντρου Έ κ π . Βερ
σαλλιών, έπί 8μηνον είς Σχολήν 
’Εφαρμογής Πεζικού καί ύπηρέτη- 
σεν είς 7ον, 501ον, 519 Συντ]τα 
Πεζικού τοΰ Γαλλικού Στρατού έπί 
Ιδμηνον.

Άπεφοίτησεν έκ τής Φυσικομα
θηματικής Σχολής τοΰ Πανεπιστη
μίου ’Αθηνών. ’Έλαβε μέρος είς τόν 
Α ' Παγκόσμιον Πόλεμον, τήν Μικρα
σιατικήν ’Εκστρατείαν καί τήν Μά
χην τής Πίνδου.

Έτραυματίσθη δίς είς Σκρα καί 
Πίνδον. Ύπηρέτησεν ώς Διοικητής 
τού 13ου Σ .Π . καί τοΰ Συνοριακού 
Τομέως Καστοριάς, ώς καί είς πλεί- 
στας άνωτέρας έπιτελικάς θέσεις, είς 
II Μ .Π ., είς Α ' Σ .Σ . καί Γ .Ε .Σ . 
Άπεστρατεύθη τό 1937 λόγω σω-
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ματικής άνικανότητος έκ πολεμικών 
τραυμάτων. Άνεκλήθη εις την ενερ
γόν υπηρεσίαν τό 1940 καί έτοποθε- 
τήθη ώς Διοικητής ’Αποσπάσματος 
Πίνδου, όπου έδρασε συμβαλών άπο- 
φασιστικώς είς τήν πρώτην Ε λ λ η 
νικήν νίκην.

Συνελήφθη τήν 7 -12 -1942  ύπό 
των ’Ιταλών καί ένεκλείσθη είς τάς 
φύλακας μέχρι 20 -1 -1943 . Μετα- 
φερόμενος έν συνεχεία είς ’Ιταλίαν 
διά του Α ]Π  G IT T A P I GENOVA 
μετ’ άλλων άξιωματικών, έπνίγη 
κατόπιν τορπιλλισμοϋ τοΰ σκάφους 
είς τ ’ άνοικτά της νήσου Σάσωνος. 
'Η  σορός του μετεφέρθη καί ένετα- 
φιάσθη είς Αυλώνα. 'Ο Σχης ΔΑ - 
Β Α Κ Η Σ  ώμίλει τήν ’Αγγλικήν, 
Γαλλικήν, ’Ιταλικήν, Γερμανικήν 
καί Βουλγαρικήν.

'Υπήρξε πολυγραφώτατος. Διά 
τήν άνωτέρω πολυσύνθετον δραστη- 
ριότητά του έτιμήθη διά τοΰ Χρυ
σού ’Αριστείου ’Ανδρείας καί διά 
πλείστων άλλων παρασήμων καί 
μεταλλίων.

’Ε κ  τών συντόμων αύτών βιογρα- 
φικών στοιχείων, καταφαίνεται ότι ό 
Σχης Δ Α ΒΑ Κ Η Σ , ό όποιος άνέτρε- 
ψε τά ’Ιταλικά Σχέδια είς Πίνδον, 
προσέφερε τόσα πολλά είς τήν πα
τρίδα καί είχε ένα τόσον τραγικόν 
τέλος, υπήρξε μία έξέχουσα Στρα
τιωτική Φυσιογνωμία, μέ πλεϊστα 
ήγετικά προσόντα, άρίστην επαγ
γελματικήν κατάρτισιν , μεγάλην 
πείραν καί πολεμικήν δρασιν. Τέλος 
έκοσμεΐτο άπό άδαμάντινον χαρα
κτήρα καί ένεφορεϊτο άπό θερμόν 
πατριωτισμόν. Ε ίς τον Σχην Δ Α ΒΑ - 
ΚΗ Ν , τον ύπέροχον ήγέτην, εΐχεν 
έπιφυλάξει ή θεία πρόνοια, τήν μοί
ραν, νά παίξη ένα τόσον ένδοξον καί 
σημαντικόν ρόλον, είς μίαν τόσον 
λεπτήν στιγμήν κατά τήν οποίαν 
έπαίζετο ή τύχη τής πατρίδος, άλλά 
καί νά έχη ένα τόσον τραγικόν καί 
συγκινητικόν τέλος.

Η Ε Ξ Ε Χ Ο Υ Σ Α  καί εύγενής αύτή 
φυσιογνωμία, ή οποία περιεβλήθη 
τον φωτοστέφανον τής δόξης τής 
Πίνδου άλλά καί τοΰ τραγικού της 
τέλους, θά παραμείνη πάντοτε έν 
άσβεστον καί λαμπρόν φώς, τό όποιον 
θά παραδειγματίζη καί θά καθοδηγή 
είς τό καθήκον, άλλά καί θ’ άπαλύνη 
τήν πικρίαν τοΰ θανάτου καί τής θυ
σίας. Δεν θά περιγράφω ένταΰθα τήν 
Μάχην τής Πίνδου διότι δέν τό άπαι- 
τε ϊ ή περίστασις. Θ’ άναφέρω μόνον 
περιληπτικώς τήν άποστολήν τών 
άντιπάλών καί σχεδόν μονολεκτικώς, 
πώς έξετέλεσαν ταύτην, διά νά ύπο-

γραμμίσω τό γεγονός τοΰ ήρωϊσμοΰ 
τοΰ Σχου Δ Α ΒΑ Κ Η  καί τών γεν
ναίων συμπολεμιστών του.

'Η  άποστολή τοΰ ’Αποσπάσματος 
ήτο ν’ άπαγορεύση είς τον εχθρόν τάς 
διαβάσεις τής Πίνδου, άπό όρέων 
Λεσκοβοκίου μέχρι Γράμμου, μέ κυ
ρίαν γραμμήν άντιστάσεως τά υψώ
ματα Κ Α ΤΑ Φ Υ Κ Η  —ΣΚ Α Λ Λ Α Σ 
Κ ΙΑ Φ Α Σ  —Σ Τ Α Υ Ρ Ο Υ  — Ο ΞΥΑ Σ 
Κ Α Σ ΤΑ Ν ΙΑ Ν Η Σ -Μ Π Ο Λ ΙΑ Ν Α Σ  
χωρίον Μ Ο Λ ΙΣΤΑ  —■ ύψ. Τ Σ Ο 

Μ ΠΑ Ν Η Σ επί ΣΜ Ο Λ ΙΚ Α  τής το
ποθεσίας Κ Ο Ζ ΙΑ Κ Α Σ —Σ Ο Υ Φ Λ Ι- 
ΚΑ Σ —ΣΜ Ο Λ ΙΚ Α Σ. Τό εύρος τής 
τοποθεσίας είς εύθεΐαν γραμμήν 
ήτο 37 περίπου χιλιόμετρα καί τό 
βάθος 20 —25 χιλιομ. άπό τών συνό
ρων. ΔΥΝ Α Μ ΙΣ τοΰ ’Αποσπάσμα
τος 2000 άνδρες περίπου. 'Η  άμυντι- 
κή ισχύς λίαν ίσχήν, ή διάταξίς του 
άραχνούφαντος, ή δέ ύποστήριξίς του 
στοιχειώδης, (μίαπυρ]χία όρ. Πυρ] 
κοΰ, είς ουλαμός τών 6,5 καί δύο 
σωλήνες όλμων μέ άνυπάρκτους 
σχεδόν έφεδρείας).

’Εναντίον τοΰ ’Αποσπάσματος 
ένήργησεν ή έκλεκτή Μερ ]χία Τ Ζ Ο Υ  
Α ΙΑ  μέ άποστολήν, είσχωρήσεως 
ταχέως είς τάς όρεινάς διαβάσεις 
τής Πίνδον, καταλήψεως τοΰ Με
τσόβου προς άποκοπήν τών Ε λ λ η 
νικών δυνάμεων ’ Ηπείρου ύπό τών 
τοιούτων τής Μακεδονίας καί προσ
βολής αυτών έκ τών νώτων. Δύνα- 
μις τής Μεραρχίας ΤΖ Ο Υ Λ ΙΑ  15 
χιλ. περίπου ύποστηριζομένης άπό 
μεγάλον άριθμόν όλμων, 6 πυρ]χιών 
καί δεκάδων άεροπλάνων, ένώ ίσχυ- 
ρόταται έφεδρεΐαι ήσαν έτοιμοι νά 
είσελθουν είς τον άγώνα. ’Αναλογία 
δυνάμεων επί τοΰ πεδίου τής μάχης 
7:1 υπέρ τών ’Ιταλών περίπου.

Οί ’Ιταλοί έπιτεθέντες διέσπασαν 
τήν ελληνικήν διάταξιν καί έφθασαν 
ταχέως έπί ΣΜ Ο Λ ΙΚ Α  προελά- 
σαντες έν συνεχεία ποός Δ ΙΣ Τ Ρ Α - 
ΤΟΝ —Β Ω ΒΟ Υ Σ Α . Ό  Σχης Δ Α 
Β Α Κ Η Σ  ύπό τήν πίεσιν τής κατα- 
στάσεως διέταξε βαθεΐαν σύμπτυ- 
ξιν είς περιοχήν Ε Π Τ Α Χ Ω Ρ ΙΟ Υ . 
'Η  κατάστασις ήτο κρίσιμος. Ό  
εχθρός έπλησίαζεν προς Μ ΕΤΣ Ο - 
ΒΟΝ , αί δυνάμεις τοΰ ’Αποσπά
σματος έλάχισται καί έν πολλοΐς 
έν διαλύσει, ή δέ προώθησις ένι- 
σχύσεων δύσκολος. Ε ίς τάς στι- 
γμάς αύτάς οί μεγάλοι ήγήτορες 
ζοΰν καί σκέπτονται ώς ήμίθεοι. 
Μεταφέρονται είς άλλους κόσμους, 
είς τούς οποίους μεταρσιοΰται ή 
σκέψις των. Αύτό συνέβη άκριβώς 
τήν στιγμήν αύτήν μέ τον Δ Α Β Α 
ΚΗ Ν. Κατά τήν κρίσιμον αύτήν

περίστασιν ό Δ Α ΒΑ Κ Η Σ  διέβη 
τό φράγμα τών έπιγείων, έχασε 
T>jv άνθρωπίνην φύσιν του, έξαϋ- 
λωθη καί προσήγγισε τά ύπερκό- 
σμια. Δέν ύπολογίζει πλέον τίποτε 
καί είναι έτοιμος διά τά μεγάλα 
έργα. Άντελήφθη σαφώς τήν τα
κτικήν κατάστασιν, τήν δεινήν θέ- 
σιν τής Ελλάδος, έάν ή ιταλική 
ενέργεια έπετύγχανεν. Ένεθυμήθη 
τήν καταγωγήν του, έγινε είς άλ
λος Λ ΕΩ Ν ΙΔ Α Σ , ή σκέψις του ήδη 
εΐχεν υπερακοντίσει πάσαν έννοιαν 
καθήκοντος.

’Ή ρχισε νά βουΐζη είς τά ώτα 
του ή ρήσις τοΰ Περικλέους «καί 
κρίναντες τό 3υδαιμον τό έλεύθε- 
ρον, τό δ’ έλεύθερον τό εύψυχον, 
μή περιοράσθε τούς πολεμικούς κιν
δύνους». Ένεθυμήθη τον όρκον τών 
προγόνων «Οό καταισχυνώ τά όπλα 
ούδ’ έγκαταλείψω τον παραστά
την...».

"Ηκουε τον "Ομηρον νά ψάλλη 
τό «γλυκύς ό ύπέρ πατρίδος θάνα
τος». 'Η  ρήσις τοΰ Σωκράτους 
«Μητρός τε καί πατρός τε καί τών 
άλλων προγόνων απάντων, τιμιώ - 
τερον καί άγιώτερον έστίν ή πα- 
τρίς», έγέμισε τήν ψυχήν του μέ 
δύναμιν άκατανίκητον.

'Υπό τό κράτος τών έξάρσεών 
του έβλεπεν ώς οπτασίαν τάς σκιάς 
τών ήρώων τοΰ ’12, το ΰ ’18 καί τής 
Μ. ’Ασίας νά τον καλοΰν είς τον 
ύπέρ πατρίδος θάνατον. Ά π ό  τής 
στιγμής εκείνης έλαμψεν ή ιδέα 
τής θυσίας καί έβροντοφώνησεν τό 
« Ώ  παΐδες Ελλήνων ίτε ... νΰν 
ύπέρ πάντων ό άγων» τοΰ Τυρταίου. 
Εΐχεν ήδη ήοωοποιηθή. 'Η  γενναία 
άλλά καί ορθή άπόφασίς του συνί- 
στατο είς τήν έκτέλεσιν άντεπιθέ- 
σεως, διά νά πλευροκοπήση τον 
εχθρόν, νά τον άποκόψη, νά τον 
έγκλωβίση καί νά τον καταστρέψη 
έκμεταλλευόμενος τό σφάλμα τής 
ΤΖ Ο Υ Λ ΙΑ  νά μή καλύψη έπαρ- 
κώς τό αριστερόν της. "Αντλησε 
δυνάμεις ύπερανθρώπους άπό τήν 
πίστην καί τήν άγάπην του προς 
τήν πατρίδα, ένεψύχωσε τούς γεν
ναίους συμμαχητάς του, τούς με
τέδωσε τήν φλόγα του καί έντός 
ολίγου έξετέλει τήν άντεπίθεσιν συν- 
επικουρούμενος άπό τρεις άλλους 
γενναίους μαχητάς τον Άν/χην Μι- 
σύρην, "Ιλαρχον Γεωργιάδην καί 
Τ/χην Καραβίαν προς Λυκοράχην καί 
προς Ταμπούρι — Φούρκα, πλευ
ροκοπών τούς ’Ιταλούς τής Τ Ζ Ο Υ - 
Λ ΙΑ . Ό  Δ Α Β Α Κ Η Σ  έπέδειξε διά 
τής ένεργείας του αυτής άκατά- 
βλητον ψυχικήν δύναμιν, ύπέροχον
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ψυχικόν μεγαλεΐον καί υψηλήν συν- 
αίσθησιν καθήκοντος. Έβάδισεν ά
καμπτος προς τον θάνατον, έπικε- 
φαλής ό ’ίδιος μιας διλοχίας μειω
μένης δυνάμεως καί μαχητικής ά- 
ξίας, ένώ ήτο Διοικητής τοϋ ’Απο
σπάσματος. ’Ιδού έπομένως διατί 
ό Δ Α Β Α Κ Η Σ  ύπήρξεν ήρως.

'Η  άντεπίθεσις έξετελέσθη έπι- 
τυχώς άλλα πριν όλοκληρωθή, ό 
Δ Α Β Α Κ Η Σ  έτραυματίζετο βαρύ
τατα εις τον θώρακα καί τήν όλο- 
κλήρωσιν τής νικηφόρου άντεπιθέ- 
σεως άνελάμβανε εις έτερος έξ ίσου 
γενναίος στρατιώτης, ό Σχης Κα- 
ραβίος καί ή Ε λλ ά ς είχε σωθή. 
Εις τήν πρώτην έκείνην νίκην ει- 
χον συμβάλει όλοι άνεξαιρέτως 
οι μαχηταί τής Π ΙΝ ΔΟ Υ. "Απαν- 
τες άνεδείχθησαν άξιοι τής πατρί- 
δος, ’Αξιωματικοί καί Στρατιώτες. 
Βεβαίως υπάρχουν καί οί άνώ- 
νυμοι ήρωες. ’Αλλά άνώνυμοι θά 
υπάρχουν πάντοτε καί ΐσως εις 
αύτούς άνήκει τό μεγαλύτερον μέ
ρος τής νίκης. Τό γέρας όμως δί
δεται εις τον άρχηγόν, διότι αύτός 
φέρει καί τάς εύθύνας. Καί πρω
ταθλητής τής πρώτης νίκης ύπήρ
ξεν ό Δ Α Β Α Κ Η Σ , διότι ένήργησε 
όπως ένήργησε, διότι έπότισε τό 
άγιον χώμα τής Πίνδου μέ τό αίμα 
του καί διότι ώς πρωταγωνιστής 
άρχαίας τραγωδίας, είχε έν τρα
γικόν τέλος διά τό όποιον, αν έζη, 
ό Αισχύλος θά έγραφε άκόμη μίαν 
τραγωδίαν. ’Ισάξιοι όμως ίσταν- 
ται παραπλεύρως εις τον Δ Α ΒΑ - 
ΚΗ Ν  όλοι οί μαχηταί, μόνιμοι καί 
έφεδροι, ’Αξιωματικοί καί 'Οπλΐται. 
Οί πρώτοι πεσόντες 'Υπολοχαγός 
Διάκος καί έφ. Ά νθ]γός Ντάσκας. 
Οί Δ ]τα ί τής I Μεραρχίας 'Υ ]γος 
Βραχνός, του Β ' Σ .Σ . Ά ν]γος Πα- 
παδόπουλος Δημ. τών οποίων οί 
ορθοί τακτικοί χειρισμοί καί αί γεν- 
ναΐαι άποφάσεις συνέβαλον μεγά- 
λως εις τήν νίκην. Οί Ά ξ ]κ ο ί καί 
'Οπλΐται τών γειτονικών Μονάδων. 
Καί άκολουθεΐ μία σειρά έπίσης 
ήρώων Μον. Ά ξ]κ ώ ν , ώς οί Νική
τας Άντωνόπουλος, Παππάς, Μπού- 
κουρης, Άδρίμης, Ά γιοπετρίτης, 
Καραγιώργος — Χατζής, Γερακί- 
νης, Σφαλαγκάκος, Σπυρόπουλος, 
Ρογκάκος, ’Ανυφαντής, Λαμπρά- 
κης, Κετσέας, Καραβασίλης καί 
τών εφέδρων Θεοδωροπούλου, Κου- 
μπουρλή, Καφαντάρη, Σπυροπού- 
λου, Πετσοπούλου, τοϋ Διοικητοΰ 
τής Ταξιαρχίας 'Ιππικού Σχου Δη- 
μάρατου, τοϋ Κοκκίνου, Ζορμπαλά 
καί τοϋ γενναίου Τχου Καραβία, 
άλλά καί τόσων άλλων επωνύμων

καί άνωνύμων ήρώων. Θά ήτο πολύ 
δύσκολον νά εύρη τις, ποιος έπραξε 
τά πολλά καί ποιος τά ολίγα. Τό 
άληθές είναι ότι σπανίως ευρίσκει 
τις εις τάς 'Ιστορίας τών λαών 
περιπτώσεις κατά τάς οποίας τό
σον ολίγοι, νά έχουν πράξει τόσα 
πολλά καί μεγάλα.

Διά τοΰτο δικαίως ή πατρίς προς 
όλους τούς μαχητάς τής Π ΙΝ ΔΟ Υ 
άποτίει σήμερον φόρον τιμής καί 
ευγνωμοσύνης.

Ή  Π ΙΝ ΔΟ Σ διά τήν Ελληνικήν 
Πατρίδα καί τήν 'Ιστορίαν της, θά 
παραμείνη αιώνιον έμβλημα ήρωϊ- 
σμοΰ καί αύτοθυσίας καί φωτεινόν 
παράδειγμα προς διδαχήν καί μί- 
μησιν διά τάς έπερχομένας γενεάς.

'Η  δόξα τών μαχητών τής Π ΙΝ 
Δ Ο Υ ύμνήθη δικαίως έντός καί 
έκτος τής Ελλάδος. 'Η  επιτυχία 
τών Ελληνικών όπλων είχε παγκό
σμιον άντίκτυπον, άνεπτέρωσε τό 
ήθικόν τοϋ Στρατοϋ καί τοϋ Έ λ -  
ληνικοϋ λαοΰ, ήδραίωσε τήν πε- 
ποίθησιν όλων τών Ελλήνων εις 
τήν νίκην, άνεξαρτήτως τοϋ άρι- 
θμοΰ καί τοϋ έξοπλισμοΰ τοϋ άντι- 
πάλου.

Οί ’Ιταλοί έξ άλλου οί όποιοι 
πριν εισβάλουν εις τήν Ελλάδα 
έτρεφον τήν πεποίθησιν ότι ό πό
λεμος δι* αύτούς θά ήτο απλώς ένας 
στρατιωτικός περίπατος, διεψεύ- 
σθησαν παταγωδώς, καίτοι έπολέ- 
μησαν τόσον γενναίως. Τό υψηλόν 
καί άκμαΐον έλληνικόν φρόνημα εί
χε τοσαύτην έπίδρασιν έπί τοϋ ήθι- 
κοΰ των, ώστε παρά τήν μεγάλην 
υπεροχήν των, δεν ήδυνήθησαν νά 
έπιτύχουν έστω καί μίαν νίκην καθ’ 
όλην τήν διάρκειαν τοϋ πολέμου.

'Ο  κόσμος ολόκληρος έξ άλλου, 
έλεύθερος καί ύπόδουλος, έμπόλε- 
μος καί μή, έκστατικός καί άπο- 
ρών, ύπεκλίθη προ τής Ελλάδος 
καί ένεθαρρύνθη, ένεπνεύσθη καί 
έγέμισε άπό έλπίδας πολλάς καί 
βάσιμους διά τήν τελικήν νίκην. 'Η  
σημασία έπομένως τής νίκης τής 
Π ΙΝ ΔΟ Υ ύπήρξε παγκόσμιος.

Ά π ό  όλα τά έγκυρα χείλη τής 
έποχής ύμνήθη ή Ε λλ ά ς καί άνε- 
γνωρίσθη πανηγυρικώς ό Έλλην 
στρατιώτης, ώς ό καλύτερος τοϋ 
κόσμου.

Έπεβεβαιώθη ουτω ή αναλλοίω
τος διά μέσου τών αιώνων πίστις 
τοϋ Ελληνισμού εις τήν ιστορικήν 
άποστολήν του, ώς προμαχώνος 
τής έλευθερίας καί αξιοπρέπειας τοϋ 
άνθρώπου.

Κλίνομεν όλοι οί "Ελληνες εύλα- 
βώς τό γόνυ προ τών άθανάτων πο
λεμιστών τής Π ΙΝ ΔΟ Υ. Εις στά
σιν προσοχής άναπέμπομεν προ- 
σευχάς καί έκφράζομεν τήν αΐω- 
νίαν ευγνωμοσύνην μας προς αύ
τούς. Είναι δέ αυτή άπέραντος όχι 
μόνον διότι μάς έχάρισαν τήν έλευ- 
θερίαν, άλλά καί διότι μάς έδίδαξαν 
ότι:

α. 'Η  άγάπη προς τήν Πατρίδα 
καί τήν έλευθερίαν δέον ν’ άποτε- 
λοΰν τήν άρετήν καί τό πρώτον 
ιδανικόν τοϋ "Ελληνος.

β. Τό « Ά μ μ ες  δέ γ ’ έσόμεθα 
πολλώ κάρονες» τών άρχαίων προ
γόνων δέον ν’ άποτελή τήν βασικήν 
επιδίωξιν όλων μας.

γ. Αί ήθικαί δυνάμεις είναι άήτ- 
τητοι. Αύται σφυρηλατοΰνται καί 
γιγαντοΰνται έν τή ένώσει, συνε- 
σει καί άρετή. Προ τών ήθικών δυ
νάμεων κάμπτεται πάσα διά τό 
έθνος έπιβουλή.

Αί παρακαταθήκαι τών ήρώων 
τής Πίνδου λαμβάνουν σήμερον ι
διαιτέραν άξίαν διότι καί πάλιν 
απειλείται ή Ε λλά ς.

Εις τον σημερινόν άμφισβητού- 
μενον κόσμον, τον πλήρη άντιθέ- 
σεων καί αντιφάσεων, τον συνεχώς 
κλυδωνιζόμενον, τον ναρκοθετού- 
μενον καί τον άναρχούμενον, ή 
Ε λλά ς θά καταστή άπόρθητον οχυ
ρόν, έάν αί άρχαί διά τάς όποιας 
έπολέμησεν ό Δαβάκης εις τήν Πίν
δον, γίνουν βίωμα όλων τών Ε λ 
λήνων.

'Ο  πανδαμάτωρ χρόνος συνήθως 
άμβλύνει τήν άνάμνησιν καί τά γε
γονότα λησμονοΰνται. Τοΰτο όμως 
συμβαίνει διά τούς πολλούς, διά 
τούς κοινούς. Δεν ισχύει ό κανών 
διά τούς ήρωας τών πολέμων τής 
Ελλάδος. Είναι οί έκλεκτοί. Διά 
τούς υπέρ πατρίδος θυσιασθέντας 
καί πεσόντας ήρωας, ισχύει πάντο
τε τό τοϋ Σιμωνίδου:

«Τών άποθανόντων διά τήν έλευ
θερίαν ή μέν τύχη είναι ένδοξος, τό 
τέλος των ώραΐον, ό τάφος των 
προσκύνημα, ή άνάμνησίς των μοι- 
ρολόγι, ό θάνατός των έπαινος, 
τοιοΰτον ένδοξον θάνατον οΰτε ή 
φυσική φθορά θά έπισκιάση ποτέ, 
οΰτε ό χρόνος δστις έξαφανίζει τά 
πάντα θά ρίψη τήν λησμονιά».

Στρατηγέ Δ Α ΒΑ Κ Η , υπήρξες 
άξιος τής Πατρίδος.

Αΐωνία σου ή μνήμη.
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Τού κ. I. Ν. Θ ε ο δ ω ρ α κ ο π ο ύ λ ο υ 
’Α κ α δ η μ α ϊ κ ο ύ
Γενικού Γραμματέως ’Ακαδημίας ’Αθηνών

Η  σημερινή εποχή προσδιορίζεται από την ισορ
ροπία τον τρόμον, ή όποια επ ικρατεί μεταξύ  
τών Δννάμεων, πού κατέχουν τα  απόλυτα μέσα  

τής καταστροφής. 'Η  ιστορική μοίρα, ή όποια  
υπήρξε πάντα σκληρή για τό ελληνικό έθνος, προβάλλει 
στή σημερινή εποχή τό αδυσώπητο πρόσωπό της και 
μάς καλεϊ να απαντήσουμε σ’ όλα τα  προβλήματα, 
τα  όποια  συνθέτουν τον αγώνα τής ζωής, άλλως κιν
δυνεύουμε νά παρασυρθούμε από τή δίνη τής σημερι
νής εποχής, ή όποια απειλεί περισσότερο τούς μικρούς 
λαούς. 3

Υ πάρχουν λαοί, πού ζοϋν δίχως τήν ανάγκη ν 
αναθεωρούν αδιάκοπα τή ζωή τους και νά άναπροσαρ- 
μόζονν τό έχειν τους. "Ομως εδώ στήν 'Ελλάδα, πα-  
νάρχαια μήτρα πολιτισμών καί πνευμάτων, σταυρο
δρόμι τών ιδεών καί τών ηπείρων, ή δοκιμασία είναι 
καί αναγκαία καί αναπόφευκτη. Δεν είμ αστε, όπως 
οί άλλοι, απόμερα από τό εργαστήρι τής Ιστορίας, 
ούτε δίχως πνευματικότητα, γ ια  νά περιμένωμε τό 
«αυτός έφα» τών άλλων. Ε ίμ αστε υποχρεωμένοι τή

ΚΑΙ ΕΑ
μεγάλη κληρονομιά, ηθική, πολιτική, καί πνευματική  
πού παραλάβαμε από τήν ιστορία μας, νά τή δοκιμά- 
σωμε επάνω στά  άδυσώπητα αιτήματα τής ιστορικής 
στιγμής, άν θέλωμε νά μείνωμε ζωντανοί καί σύντεχνοι 
τής Ιστορικής δημιουργίας. Μόνον έτσ ι θά μπορέσωμε 
νά βρούμε ξανά τή σχέση μας με τό παρελθόν, με 
τή γονιμότητά του, καί ν' άνοίξωμε πάλι ώφέλ,ιμο διά
λογο μ αζί του. 'Η  ιστορική πορεία ενός λαού καί όλης 
τής άνθρωπότητος ποτέ δεν γίνεται νά λάβη δρόμο 
αντίθετο άπό τήν εσωτερική άνάγκη τής εποχής. 
’Ανεπίστροφη καθώς είναι ή ιστορία, όταν τή συνο- 
δεύη ό πόνος καί τό α ίμ α  τών γενεών, είναι αναγκαιό
τητα μαζί καί ελευθερία. "Ατομα καί λαούς δοκιμά
ζει ή σκληρότατη κρίση τής εποχής. Κανείς δε μένει 
σήμερα έξω  άπό τή μοίρα τής ιστορίας. "Αλλοτε ήτανε 
δυνατή ή φυγή καί ό ρομαντισμός προς τό παρελθόν. 
Σήμερα αισθάνονται τόσο έντονα οι άνθρωποι τήν ώθη 
ση πού τούς δίνει ή ιστορική στιγμή νά μετακινηθούν 
άπό τήν παλιά τους θέση, πού αν δεν ενεργήσουν μό
νοι τους, τούς παρασύρει ή φορά τών πραγμάτων. 'Η  
ζωή άπό άγωνιστική έγινε ταυτόχρονα καί άγων ιώ
δης. 'Η  ηρεμία, ή μακαριότητα καί ό φαιακισμός, πού 
καί στον περασμένο αιώνα ήτανε π ιά  εξαίρεση, όλα 
αυτά άνήκουν στο παρελθόν, γ ιατί τό παρόν τά  κ α τα 
τρέχει δίχως έλεος.

"Ενα πράγμα γίνεται μέσα  σ’ όλα αυτά ολοένα καί 
πιο συνειδητό ατούς άνθρώπους, ό σύνθετος χαρακτή
ρας τής ζωής. Καθώς ή ζωή λύθηκε στα. στοιχεία της 
κι όλοι ζητούμε μ άταια  νά τά  συνθέσω με, αναγκαζό

μαστε νά σκύψωμε μέσα μας βαθύτερα καί νοιώθου
με ίλιγγο, θωρώντας άπό πόσο βαθειές ρίζες κρατού
σε ή ενότητά μας. "Ολοι, κι όσοι δεν ζούν τό βάρος 
τής άλλαγής, νοιώθουν, ότι ή ζωή χάνει τό νόημά της 
δίχως τήν ένότητα τών στοιχείων της.

Υ πάρχουν λαοί δίχως σημαντική συμβολή στή 
δημιουργία τής ιστορίας καί υπάρχουν εξ άλλου λαοί 
άνευ τών όποιων δεν είναι δυνατόν νά νοηθή ή ιστο
ρία. Οί λαοί αυτοί ονομάζονται κοσμοίστορικοί καί 
είναι ολίγοι. Κ α ί μεταξύ αυτών τήν πρώτη θέση κατέ
χουν οί "Ελληνες, οί αιώνιοι έφηβοι τής ιστορίας, οί 
διαρκώς νέοι. Ή  τροπή τών καιρών άναγκάζει τούς 
λαούς, πού έχουνε μέσα τους μοίρα καί δέ θέλουν νά 
γίνουν βάρος τής γής, νά γυρίσουνε στο εσωτερικό  
τους καί νά συνειδητοποιήσουν τήν άποστολή τους. 
Κ αί είναι άλήθεια, πώς καν ενός λαού ή ιστορία δεν 
επαναλαμβάνεται καί τίποτε μ έσα  στήν ιστορική π ο 
ρεία δεν ξαναγίνεται. "Ομως, όποιος λαός έχει μοίρα, 
αυτός έχει σχηματίσει καί ώρισμένα όργανα, πού μ ’ 
αυτά άντιμετωπίζει κάθε ιστορική δοκιμασία, καί 
άν ή άνάγκη τό άπαιτήσει, προσαρμόζει κάπω ς τά  
όργανα τούτα προς τά  αιτήματα τής εποχής.

'Ο 'Ελληνισμός, άπέναντι σε κάθε ιστορική θύελλα 
καί κάθε «ιδεολογικό» κατακλυσμό, πού τού ήρθε

άπέξω , μέ κάποια σταθερή εμπιστοσύνη στή δύναμή 
του, δύο όργανα έμόρώωσε άπό τήν άρχαιότητα, γιά  
ν’ άφουγκράζεται τά  ξένα πνεύματα καί νά άμύνεται 
εναντίον τους εφόσον αυτά έπρόσβαλαν τήν υπόστασή  
του. ’ Ε  μόρφωσε τό ρεαλισμό του, πού μ ’ αυτόν έφερνε 
τά  πράγματα στά μέτρα τού τόπου του, καί τον ιδεα
λισμό του, πού μ ’ αυτόν άνθρώπενε κάθε πνεύμα, πού 
εισέβαλε μ ’ άγριότητα στο έδαφος του. Κανένα πνεύμα 
δεν κατώρθωσε ποτέ νά ένοικήσει μόνιμα στήν 'Ελ
λάδα, άν οί άνθρωποι τού τόπου αυτού δεν τό έφερναν 
στά μέτρα τους καί δεν τό έξανθρώπιζαν άλλη μιά  
φορά γιά τον εαυτό τους. Ρεαλισμός καί ιδεαλισμός 
δεν είναι γιά τον "Ελληνα άντιθέσεις, αλλά δύο ζωτικές 
κεραίες τού οργανισμού του, πού οδηγούν τά  φαινό
μενα κατ’ ευθείαν στήν ψυχή του. Μ ’ αυτά έκρινε πάν
τοτε τή μονομέρεια τών εποχών καί τών πνευμάτων. 
Κατώρθωνε δηλαδή νά κρατήση αυτόνομη τήν προ
σωπικότητά του έναντι τής άκρότητας κάθε «ιδεο
λογίας». Τούτο έγινε καί μέ τον άρχαϊο Διόνυσο, πνεύ
μα έξωελληνικό, σκοτεινό καί άγριο, καί μέ τον Χ ρι
στιανισμό, πνεύμα επίσης έξωελληνικό, καί εκ κ ατα 
γωγής καί κατ’ άρχήν άνθελληνικό. Τό ίδιο έγινε καί 
κατά  τή νεώτερη εποχή μέ τή θύελλα τής «ιδεολο
γίας» πού έφερε ή γαλλική επανάσταση. Κ αί τό φαινό
μενο τούτο ό 'Ελληνισμός τό είδε μέ τά εσωτερικά  
του μέτρα καί τό άξιολόγησε ολωσδιόλου διαφορετικά  
άπό ό,τι οί λαοί τής Δύσεως. Π άντα  είχε ό "Ελληνας 
μιά λογική τών πραγμάτων καί μέσα της συνένωνε 
τήν ιδέα μέ τήν πραγματικότητα. Κ αί τή λογική τον-
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τη δεν μποροΰοε νά τοϋ την άνατρέψη καμμιά λογική 
δόγματος. Κ άθε θύραθεν «σοφία» κι αν ακόμη έρχον
ταν νά τον βιάση, όπως δ Διόνυσος καί ό Χ ριστιανι
σμός, 'έπρεπε νά νποστή τον έλεγχο τής λογικής καί 
τής αισθητικής μορφής. 'Έ τσ ι ό Διόνυσος πέρασε 
από τούς Δελφούς καί ό Χριστιανισμός έγινε λ,άγος. 
'Η  λογική τούτη ήταν ή σύνθεση τοϋ πραγματικού  
μέ το ιδανικό, μετρημένο μέσα στά τοπία όπου ζοϋσε 
ό "Ελληνας καί κρατημένο πάντα μ έσα  στά  μέτρα τον 
ανθρώπινον. Κρατημένος στά μέτρα τοϋτα ό ελληνι
σμός, ανθρώπευε όλα τά  δόγματα καί κατώρθωνε ό 
ίδιος νά έπιζή πάντοτε πέρα από την αντιδικία τοϋ 
παλιοϋ μέ το καινούριο. Κ ι Ισως αυτό νά είναι τό νόη
μα τοϋ λόγον, πού είπε  ό αρχαίος Α ιγύπτιος ιερέας 
γιά τούς "Ελληνας: «"Ελληνες αεί παϊδες έστε». 
"Ισως επίσης μέσα σ' αυτήν τήν ικανότητα νά ύπάρ- 
χη ή πηγή τής αιώνιας νεότητας τοϋ 'Ελληνισμού. 
Γ ιά  νά κατανοήσουμε αυτή τήν αιώνια νεότητα των 
'Ελλήνων στήν ιστορία, είμαστε υποχρεωμένοι νά 
σκεπτώμεθα μέ αιώνες ή μάλλον μέ χιλιετηρίδες. "Ε τσι 
καί γιά νά άξιολογήσωμε τον σημερινό 'Ελληνισμό 
πρέπει προς στιγμήν νά έπιστρέψωμε μέ τό νοϋ μας  
κατά  πεντακόσια χρόνια προς τά  πίσω , νά φθάσωμε 
δηλαδή στήν τελευταία περίοδο τοϋ Βυζαντίου, όπότε 
έτέθησαν έ.νσυνειδήτως οί βάσεις τοϋ νέου 'Ελληνι
σμού. "Ως τή στιγμή αυτή όλοι οι λαοί τής 'Ανατολής 
καί τής Δύσεως, τοϋ Β ορρά καί τοϋ Νότον, είχαν τά  
βλέμματά των έστραμμένα προς τό Βυζάντιον. 'Η  
Πόλις ήταν τό σημείο προσανατολισμού όλων των 
λαών καί τό μέτρον όλων τών αξιών. Μέ τήν κατάκτη- 
ση όμως τοϋ ωκεανού, μέ τήν Α ναγέννηση στή Δύση, 
μέ τή δημιουργία τών διαφόρων κρατών τής Δύσεως 
καί τέλος μέ τήν επιδρομή τών Τούρκων, τό κέντρο 
τής ευρωπαϊκής ιστορίας μ ετακινείται από τήν Α ν α 
τολή προς τήν Δύση. 'Η  Μ εσόγειος μεταβάλλεται σε 
λίμνη καί οι ωκεανοί σέ πεδίον οικουμενικής δράσεως 
τών δυτικών λαών. 'Ο 'Ελληνισμός ύπέκυψε πολιτικώς. 
Κ άτω  όμως από τήν τουρκοκρατία, ό 'Ελληνισμός εδη- 
μιούργησε σ ιγά - σιγά μία ηθική, υλική καί πνευματι
κή δύναμη, τής οποίας τά  όρια έφθασαν και πέραν απο 
τά  όρια τής οθωμανικής αυτοκρατορίας. Δηλαδή δ 
'Ελληνισμός έχασε μέν τήν πολιτική του αυτονομία 
καί αυτοδυναμία, δέν έχασε όμως τήν οικονομική, 
ηθική καί πνευματική του δραστηριότητα. "Ετσι, αν 
καί καταπ ίεζα μένος καί καταδιωκόμένος, κατωρθωσε 
νά άνασυνταχθή οίκονομικώς καί νά προχωρηση και 
στήν πνευματική ανάπτυξη καί νά έτοιμασθή για  ν 
άρχίση τον αγώνα τής ελευθερίας. Έλ,ευθερωσε κατ  
άρχάς ένα μικρό τμήμα τοϋ ελληνικού χώρου και μέ 
συνεχείς κα ί σκληρούς αγώνες κατωρθωσε να ελευθε- 
ρώση μεγαλύτερο χώρο καί νά φθάση στα σημερινά 
του όρια. Έ ν  τώ  μεταξύ όμως, στο βόρειο ευρωπαϊκό 
τμήμα τής οθωμανικής αυτοκρατορίας δημιουργηθη- 
καν τά  νέα βαλκανικά κράτη. "Ετσι δ παλαιός χώρος 
τής οικονομικής καί πνευματικής δράσεως τοϋ 'Ελλη
νισμού περιορίζεται σέ μεγάλο βαθμό. Τέλος εκδιώ 
κονται οί "Ελληνες από τή Μικρά Ά σ ία ,  η οποία υπήρ
ξε πατρίς των από τριών χιλιάδων ετών. 'Ο πληθυσμός 
τών δέκα περίπου εκατομμυρίων, δ δποίος ζή σήμερα  
στήν 'Ελλάδα, είναι κατά  τό ήμισυ σχεδόν πληθυσμός, 
πού άφησε τήν πανάρχαιη πατρίδα του και κατεφυγε 
στήν ελεύθερη 'Ελλάδα. Ε ίναι ή πρώτη φορά στην 
ιστορία τοϋ 'Ελληνισμού, όπου οί "Ελληνες έχουν πε- 
ριορισθή σέ τόσο στενό χώρο, στο χώρο τών βράχων

τους μέ τις λίγες πενιχρές κοιλάδες καί πεδιάδες, τις 
όποιες μέ τον ιδρώτα τους εξαναγκάζουν νά δώσουν 
τά  προς τό ζήν. Ε ίναι ή πρώτη φορά πού καλείται δ 
'Ελληνισμός νά δημιουργήση πολιτισμόν επί τής 
ευρωπαϊκής μόνον όχθης τοϋ Αιγαίου.

Μόνον ή θάλασσα είναι ακόμη ανοικτή γιά τον 
'Ελληνισμό καί σ' αυτή κατορθώνει καί σήμερα νά 
ίσχύη. 'Η  θάλασσα όμως αποτελεί καί εγγύηση γιά  
τήν περαιτέρω  εξασφάλιση τής ελευθερίας τοϋ 'Ελλη
νισμού, διότι υπάρχει ένας νόμος στήν παγκόσμια πο
λιτική πού λέγει, ότι ή θάλασσα είναι ισχυρότερη όσιό 
τήν ξηρά, δηλαδή ασκ εί πίεση στήν ξηρά ισχυρότερη 
από τήν πίεση πού α σκ εί ή ξηρά επί τής θαλ.άσσης. 
Τό αποτέλεσμα τών δύο παγκοσμίων πολέμων είναι 
ή απόδειξη περί αύτοϋ. 'Ο όγκος τών λαών τής Ευρώ
πης καί τής Α σ ία ς  πιέζει ανέκαθεν τήν 'Ελλάδα, ή 
όποια γεωγραφικώς δέν είναι τίποτε άλλο παρά ένας 
εξώστης τής Ευρώπης, δ δποίος βλέπει προς τή Μ εσό
γειο. "Αν δέν υπήρχαν δυνάμεις τής θαλάσσης, οί ό
ποιες πιέζουν τήν ξηρά, θά είχαμε δπωσδήποτε προ 
πολλοϋ έκλείψει.

Ε Κ Τ Ο Σ  όμως από τή θάλασσα ό 'Ελληνισμός έχει 
σάν όπλο γιά τήν επιβίωσή του, τό πνεύμα του. Σ' 
αυτό στηρίχθηκε ανέκαθεν καί σ αυτό πρέπει νά 
στηριχθή καί τώρα, διότι τό πνεύμα είναι όπλο απο
τελεσματικό καί δπωσδήποτε αναφαίρετο. Π ερισσό
τερο μέ τό πνεύμα του καί όχι μέ τον όγκο του κα- 
τώρθωσε μέχρι τώρα νά άντισταθή στήν πίεση τών 
ευρωπαϊκών καί ασιατικών όγκων, κατώρθωσε νά 
έπιζήση καί νά δημιουργήση μεγάλα έργα σέ στενό 
σχετικά χώρο. Δέν υπάρχει άλλο παράδειγμα στήν 
ιστορία, όπου σέ τόσο στενό καί μάλιστα φυσικώς 
κατακερματισμένο χώρο νά έγεννήθησαν τόσα πολλά 
μεγάλα πνεύματα καί νά έδημιουργήθησαν τόσα πολλά 
καί μεγάλα έργα. Τό πνεύμα πολλαπλασιάζει τό χώρο, 
γιατί δημιουργεί επάλληλα επίπεδα ζωής, τό ένα κα 
τόπιν τοϋ άλλου. "Ε τσι π.χ. στήν αρχαιότητα στον 
ίδιο χώρο τής ’Αττικής, δ δποίος κατ άρχάς ήτο α 
πλούς χώρος τής γεωργίας, έδημιουργήθη διά τής 
πόλεως ό χώρος τών τεχνών, τής βιοτεχνίας, τά  προϊόν
τα  τής όποιας ανταλλάσσονταν μέ καταναλωτικά  
άγαθά, προερχόμενα άπό μακρινές χώρες. Μέ τον 
τρόπο αυτό στον ίδιο φυσικό χώρο μπορούσαν νά ζή- 
σουν διπλάσιοι καί τριπλάσιοι άνθρωποι. 'Η  πυκνό
τητα αυτή τοϋ πληθυσμού σέ στενό χώρο έδημιούργη- 
σε νέα ένταση καί ή ένταση αυτή έδωσε άφορμή στο 
άνοιγμα άλλου χώρου, τοϋ χώρου τοϋ πνεύματος. *

'Ο σημερινός ελεύθερος χώρος τοϋ 'Ελληνισμού 
μπορεί άσφαλώς νά κράτηση διπλάσιο πληθυσμό, άν 
ένταθή ή καλλιέργειά του καί άν άναπτυχθή παραλλή- 
λως πραγματική βιομηχανία, ή άξια  τών προϊόντων 
τής όποιας νά είνα ι συμμετρική προς τό μόχθο τών 
γεωργών καί τήν άξια τών προϊόντων τής γής. 'Η  
μεταναστευτική έξοδος τών άγροτών προς τά δ ιά 
φορα σημεία τής γής καί προς τά  ά ιτ ικ ά  κέντρα τής 
χώρας οφείλεται κατά  μέγα μέρος στήν άσύμμετρη  
καί άδικη σχέση μεταξύ τής άξίας τών προϊόντων τής 
γής καί τών προϊόντων τής βιομηχανίας.

"Ομως καί ή ένταση τής καλλιέργειας τής γής καί 
ή δημιουργία πραγματικής βιομηχανίας προϋποθέ
τουν τήν πνευματική καί τεχνική άνάπτυξη τών εργα
ζομένων. Δέν χρειάζεται πολλή σοφία γ ιά  νά κατανόη
ση κανείς τή σχέση -μεταξύ τής πνευματικής καί τής
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ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ 
ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

οικονομικής άναπτύξεως ενός λαόν ή μάλλον γ ια  νά 
κατανοήσει κάνεις τό αξίωμα, ότι 6 παραγωγικωτερος  
και δημιουργικότερος τομέας στη ζωή ενός λαόν είναι 
δ τομέας τής παιδείας. Κ αί όταν λέγωμε παιδεία, εν
νοούμε τή συστηματική ανάπτυξη όλων των ψυχικών 
καί πνευματικών δυνάμεων τον άνθρωπον. "Ολα τα  
άλλα μ έσα  καί όλοι οί άλλοι τρόποι έρχονται σέ δεύ
τερη μοίρα, άκριβώς διότι έξαρτώνται απ’ αυτήν.

Ή  πνευματική όμως κάρπιση είναι ζήτημα μ εγά
λων εσωτερικών ώδίνων ενός τόπον, πού ή άνάκλασή 
τους νά σκορπίζεται σ’ όλη τή λαϊκή πραγματικότητα. 
Ή  εισαγωγή κινητών εννοιών απ’ έξω  καί τά  τρε
χούμενα διαβάσματα τής κοινής γλωσσομάθειας δεν 
δημιουργούν πνευματική ζωή, άλλα ικανοποιούν μο
νάχα τήν περιέργεια. 'Η  τέχνη, ή ποίηση, ή φιλολογία, 
ή φιλοσοφία κι όλα τ ’ άλλα έργα τού πνεύματος δεν 
είναι άναιμικά καί άπλερα τρυφεράδια τής κλειστής 
καλλιέργειας τού θερμοκηπίου, άλλα εύχυμα καί ρο
δαλά πλάσματα τού ηλιακού φωτός καί τής ευκρα
σίας τών άνεμων, πού πνέουν μέσα  απ’ όλη τή λαϊκή 
πραγματικότητα. "Ολοι τούτοι οί καρποί, όπου ωρί
μασαν, άνάπιναν τούς χυμούς των  από τις φλέβες τής 
λαϊκής ολότητας' έκ εϊ υπάρχουν καί οί μητέρες ιδέες, 
οί άκίνητες έννοιες κάθε λαού, βάσεις για κάθε του 
δημιουργία καί άμετάδοτες σ’ άλλο λαό.

Ή  καλή τύχη τού  'Ελληνισμού ν’ άνανεώνη άδιά- 
κοπα τήν πνευματικότητά του έχει μ ία της αιτία  ο’ 
αυτό τό γεγονός: ότι δηλαδή τό πνεύμα στην ΓΕλλάδα  
υπήρξε πάντα άπόσταγμα όλης τής λαϊκής πείρας 
και όχι μιας κλειστής τάξης. Μόνον έφ’ όσον εκείνοι 
πού εργάζονται για τήν πνευματική ζωή τού τόπου 
μοχθήσουν νά έκφράσουν ό,τι κρατεί δυνάμει μέσα της 
ή λαϊκή ολότητα καί τούτο νά υψώσουν σέ ιδανικές 
μορφές, τότε μόνον προετοιμάζουν τήν μακρινή εκεί
νη κατάσταση  τού πνεύματος, όπου θά γεννηθούν οί 
μεγάλοι πνευματικοί χαρακτήρες, πού θά βάλουν τή 
σφραγίδα τους επάνω στο λαό. "Ο,τι γίνεται έξω  από 
τό λαϊκό κλίμα, ε ίτ ε  ώς μίμημα, ε ίτε  ώς παράδοξη  
«πρω τοτυπία», είναι σπατάλη ενέργειας, κουράζει 
τό λαό, άναβάλλει τήν άποκρυστάλλωση τών πνευμα
τικών άξιων, κι εμποδίζει νά βρούμε τό γνώμονα τής 
πνευματικής μας άποστολής. Μέχρι τώ ρα είδαμε ποια  
είναι τά  βασικά προβλήματα τού 'Ελληνισμού καθώς 
καί τά  όργανα πού μορφώνει, τον ιδεαλισμό καί τό 
ρεαλισμό, για νά τά  άντιμετωπίζη. "Ολα αυτά όμως 
δέν νοούνται, χωρίς τήν έννοια τής ελευθερίας. 'Η  σχέ
ση μεταξύ  τού  °Ελληνισμού καί τής ελευθερίας είναι 
άρρηκτη. 'Η  σχέση τού ελληνισμού τόσο μέ τό παρελ
θόν του όσο καί μέ τις ιδέες πού έρχονται από άλλες 
χώρες πρέπει νά βασίζετα ι στην ελευθερία. Στην π ο 
λιτική, στήν ηθική καί πνευματική ελευθερία. Μέ τήν 
πολιτική ελευθερία επισφραγίζεται ό χωρισμός τής 
Ε λλ άδος  από τήν ’Ασία. ’Η  λάμψη τών ελληνικών 
πόλεων οφείλεται άκριβώς στο μεγάλο αυτό άγαθό 
τής πολιτικής ελευθερίας. ’Αλλά καί όλοι οί άγώνες 
μεταξύ τών ελληνικών πόλεων είχαν σαν άντικείμενο 
τήν διατήρηση τού άγαθσΰ αυτού. "Οπως όλα τά  υψη

λά δημιουργήματα, έτσι καί ή πολιτική ελευθερία εΐνα1 
άγαθό ευπαθές καί κινδυνεύει πάντοτε νά άφανισθή. 
Τό άγωνιώδες ερώτημα, πού τίθεται σήμερα κάθε  
στιγμή είναι αυτό: οί αντιθέσεις τής σημερινής οικου
μένης θά οδηγήσουν στήν κραταίωση τής πολιτικής 
ελευθερίας ή στον ολοκληρωτικό άφανισμό της; 'Ο 
μόνος τρόπος όμως για νά διατηρήσουν τήν ελευθερία 
τους οί άνθρωποι είναι νά έχουν πλήρη σαφήνεια τής 
έννοιας της.

Τ Ι Ε ΙΝ Α Ι λοιπόν ελευθερία; Ή  ουσία τής ελευθερίας 
έγκειται στήν ύπερνίκηση τής αυθαιρεσίας καί τής 
τάσεω ς τού άνθρώπου νά μή περιορίζη τον εαυτό 
του. Ό  περιορισμός τής Ιδιας τής αυθαιρεσίας άι’θί
γει τό δρόμο προς τήν άναγκαιότητα τής άλήθειας, 
ή όποια προσδιορίζει τήν ελευθερία. "Οταν οί άνθρωποι 
είναι ελεύθεροι, πράττουν όχι γιατί έτσι θέλουν, άλλά 
γιατί είναι πεπεισμένοι γ ια τήν άλήθεια καί τό δί
καιο. Ό  ελεύθερος πράττει όχι από αυθαιρεσία, ούτε 
από τυφλή ύπακοή, άλλά από γνώση τού άληθοϋς. Ή  
γνώση όμως τού άληθοϋς, προκειμένου περί τής ελευ
θερίας, δέν είναι ποτέ μόνιμος, γιατί ή αυθαιρεσία ελ
λοχεύει πάντοτε ώς εχθρός στο δρόμο τής ελευθερίας. 
Ή  αυθαιρεσία προσλαμβάνει ποικίλες μορφές, έντο- 
νώτερα όμως προσλαμβάνει τή μορφή τού δικαιώ μα
τος τής γνώμης, τήν όποια ή αυθαιρεσία ζητεί νά 
έπιβάλη. rΗ  απλή όμως γνώμη δέν ταυτίζεται ποτέ  
προς τήν ελευθερία, γ ιατί ή ελευθερία στηρίζεται μό
νο στήν άλήθεια. "Οπως ή άλήθεια, έτσι καί ή ελευ
θερία είναι ή ύπερνίκηση πάντοτε τών άπλών γνωμών. 
"Η ύπερνίκηση τής αυθαιρεσίας πραγματοποιείται 
πάντοτε μέσα στήν κοινωνία. "Ετσι, μπορώ νά είμαι 
πολιτικώς ελεύθερος μόνο στο βαθμό πού καί οί άλλοι 
άνθρωποι είναι ελεύθεροι. Τούτο σημαίνει ότι άπό- 
λντος ελευθερία δέν επιτυγχάνεται ποτέ, άλλ’ ότι ή 
ελευθερία είναι πάντοτε, όπως καί ή άλήθεια, καθ’ 
όδόν — πραγματοποιείται συνεχώς δίχως νά έχη τέρμα.

Φορεύς τής πολιτικής ελευθερίας κατά  τούς "Ελ
ληνες είναι ό πολίτης, ό όποιος έχει τήν άξίωση ή 
πολιτεία νά τον προστατεύη  από τή β ία καί τήν άξίωση  
νά προβάλη πολιτικώς τό νοϋ καί τή βούλησή του. 
'Η  πολιτεία μέ τό δίκαιο προστατεύει τό άτομο  από 
τή βία, ώς δημοκρατία δέ επ ιτρέπει στο άτομο τήν 
προβολή τού νοϋ καί τής βουλήσεώς του. "Ετσι, ή όλη 
διαμόρφωση τής βουλήσεώς τής πολιτείας επιτυγχά
νεται μέ αποφάσεις τών πολιτών, οί όποιες στηρίζον
ται στο διάλογο. Ή  πολιτική ελευθερία τών rΕλλήνων 
στηρίζεται στο διάλογο, οπότε ό πολιτικός άντίπαλος 
δέν είναι εχθρός. Τούτο σημαίνει ότι ή ελευθερία δια
τηρείται μόνον έκεϊ, όπου οί πολίτες είναι πρόθυμοι 
νά άκούσουν ό ένας τό λόγο τού άλλου. Κ αί αυτό άκρι
βώς είναι ό διάλογος.

Κύριο επίσης γνώρισμα τής πολιτικής έλευθερίας 
καί τής δημοκρατίας είναι ό χωρισμός τής πολιτικής 
από τήν κοσμοθεωρία καί τή θρησκεία. "Οσο πληρε- 
στέρα είναι ή πολιτική έλευθερία τόσο άποχωρίζεται 
από θρησκευτικούς καί κοσμοθεωρητικούς άγώνες. 
'Ο κοινός όμως χώρος, τον όποιον δημιουργεί ή πο
λιτική ελευθερία, είναι τό δίκαιο καί ή τάξη. Μόνο στα  
όρια τού δικαίου καί τής τάξεω ς πρέπει νά περιορί
ζεται ή πολιτική. ’Αντίθετα, όταν ή πολιτική πηγά- 
ζη από θρησκευτική πίστη ή από κοσμοθεωρία οποιοσ
δήποτε μορφής, άναγκάζει τούς πάντες νά δεχθούν τήν 
πίστη καί τήν κοσμοθεωρία. 'Υπάρχει μ ια μόνιμη
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τάση στον άνθρωπο νά θεωρή τη  δική του κοσμοθεω
ρία σαν τή μόνη αληθινή καί συνεπώς νά μισή όλους 
τους άλλους, που δεν αποδέχονται την κοσμοθεωρία  
του. "Οταν ή τάση αυτή γίνεται πολιτική, καταλήγει 
πάντοτε στη βία. 'Η  ουσία τής πολιτικής όμως έγκει
τα ι στη δημιουργία χώρου για  όλους καί δημιουργία 
δυνατοτήτων δράσεως, πού δεν στρέφονται εναντίον 
των άλλων. Γ ι  αυτό ή μόνη πίστη, πού πρέπει νά 
ρνθμίζη την πολιτική, είναι ή πίστη στην ελευθερία.

Δύο πράγματα εφεύραν οί "Ελληνες γιά νά εξασφ α
λίσουν την πολιτική τους ελευθερία: τον καταστατικό  
γραπτό ή άγραφο νόμο τής πολιτείας, ή, όπως λέγομε 
σήμερα, τό Σύνταγμα, καί τον μηχανισμό τής ψηφο
φορίας. 'Ο καταστατικός νόμος θεωρείται Απαραβία
στος καί δεν υποβάλλεται παρά σπανιώτατα στη μ ε
ταγενέστερη κρίση των πολιτών, γιατί τότε υπάρχει 
δ κίνδυνος διά τοϋ μηχανισμόν τής ψηφοφορίας, δη
λαδή με δημοκρατικές μεθόδους νά καταστροφή ή 
δημοκρατία. Αυτό ακριβώς δείχνει πόσο ευπαθές ε ί 
ναι τό πολύτιμο αγαθό τής πολιτικής ελευθερίας. Κ αί 
ακριβώς στήν ευπάθεια τοϋ πολύτιμου τούτου αγ α
θού υπολογίζει πάντοτε όποιαδήποτε μορφή τυραννίας 
καί ολοκληρωτισμού.

"Οπως μέ τή φιλοσοφία οι ”Ελληνες άνοιξαν τό δρό
μο τοϋ πνεύματος, τό δρόμο, πού οδηγεί προς τήν 
αλήθεια, δίχως νά είναι ποτέ δ ίδιος ή αλήθεια, έτσι 
μέ τήν πολιτική άνοιξαν τό δρόμο τής πολιτικής πρά- 
ξεως καί μεθόδου, πού οδηγεί στήν πολιτική ελευθε
ρία. 'Ο λόγος τών 'Ελλήνων γιά πολιτική ελευθερία 
έχει γίνει σήμερα οικουμενικός λόγος, τό αγαθό όμως, 
δηλαδή ή πολιτική ελευθερία, ώς νόμισμα έχει διάφο
ρον αξία  ατά  διάφορα μέρη τής γής. 'Η  αξία αυτή 
είναι συνάρτηση πάντοτε τοϋ βαθμού τον πολιτισμού  
καί τής αύτοσυνειδησίας τών Ανθρώπων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ουδέποτε μέχρι σήμερα 
τό νόμισμα τούτο τής πολιτικής ελευθερίας έπανέ- 
κτησε Από τής εποχής τών 'Ελλήνων τήν πλήρη Αξία 
του. Μ εταγενέστερες πραγματώσεις τής πολιτικής 
ελευθερίας στήν ιστορία, καί συγκεκριμένα οι πραγμα
τώσεις κατά  τή νεώτερη εποχή, παρά  τούς Αγώνες, πού 
έγιναν Από ώρισμένους λαούς τής Δύσεως, δέν έπλη- 
σίασαν τή στάθμη τής πολιτικής ελευθερίας τών 'Ελ
λήνων.

Ε Κ Τ Ο Σ  όμως Από τήν πολιτική ελευθερία έχομε 
καί τήν ηθική καί τήν πνευματική. 'Η  ιστορική μοίρα  
τοϋ ελληνισμού είναι νά ζή καί νά Αγωνίζεται ώς 
δύναμη ηθική καί πνευματική. Π οτέ δ ελληνισμός δέν 
υπήρξε όγκος, ποσότητα υλικής δυνάμεως. 'Η  υπερο
χή του μέσα στήν Ιστορία ήταν πάντα ποιοτική, ηθική 
καί πνευματική. 'Ο ελληνισμός δέν έζησε ποτέ ώς 
ύλη, Αλλά πάντοτε ώς πνεύμα. Τό σύμβολον τοϋ ελλη
νισμού υπήρξε πάντοτε δ πνευματικός άνθρωπος. Οί 
Αγώνες τοϋ ελληνισμού, καί όταν Ακόμα ήταν Αγώνες 
αύτοσυντηρήσεως, έμπνέονταν πάντα Από τήν ηθική 
καί πνευματική έλευθερίμ, ήταν Αγώνες υπέρ ηθικής 
καί πνευματικής Ανεξαρτησίας. Τό γεγονός τής ηθι
κής καί πνευματικής διαφοράς Αναμεταξύ τών Ανθρώ
πων έπεισε καί Ανάγκασε όλους τούς πνευματικούς 
Ανθρώπους τής 'ιστορίας ν’ Αποκρούσουν τήν κοινή 
δημοκρατική ισότητα καί ν’ Αντιμάχονται όλους 
εκείνους τούς λαοπλάνους πού, γιά νάχουν τήν εύ
νοια τής μάζας, τής ύποαχεθήκανε, όχι πραγματική  
έλ.ευθερία, πού εξαγοράζεται μέ τήν εκπλήρωση τοϋ  
χρέους πού τίθεται στον άνθρωπο Από τό σκοπό τής

ιστορίας, Αλλά ισότητα ποιοτική. «Νομοθέτες κα  
επαναστάτες, λέει δ Goethe, πού υπόσχονται μαζ'· 
τήν ισότητα καί τήν ελευθερία, είναι φαντασιοκόποι 
καί Αγύρτες». Τήν ισότητα μ πορεί κάποιος νά σοϋ  
τήν δώση, ενώ τήν ελευθερία δέν μπορεί κανείς νά 
σοϋ τή χαρίση. Ε ίναι Αγαθό πού κερδίζεται υστέρα  
Από μεγάλη εσωτερική πάλη καί θυσία τοϋ εαυτού  
σου. 'Η  ελευθερία είναι χρέος καί όχι δικαίωμα.
’Ελεύθερος είναι μονάχα όποιος μπορεί ν’ Ακολονθήαη 
τ ’ Αχνάρια τοϋ πνεύματος τής ιστορίας, δούλος, ό 
ποιος κρατιέται μικρόψυχα στον κύκλο τής ύποκει- 
μενικότητάς του. «Βρίσκομε τον εαυτό μας μονάχα 
μ έσα  στο Απόλυτο, λ.έει δ ποιητής’ μονάχα όταν χα
θούμε ώς άτομα, ώς κέντρα πρόσκαιρων σκοπών. 
’Από τή β ία πού κρατάει δεμένα όλα τά  όντα ελευθε
ρώνεται δ άνθρωπος πού υπερνικάει τον εαυτό του». 
Αυτός είναι δ δρόμος τοϋ πνευματικού Ανθρώπου. 
’Ανεβαίνει καί βυθίζεται μέσα στο Απόλυτο, χωρίς 
νά σβύαη. Τουναντίον, εδώ μέσα βρίσκει τον εαυτό  
του, Ανακαλύπτει τώ ρα ένα πανίσχυρο εγώ πού τρέ
φεται μέ τό πνεύμα τοϋ Απολύτου. 'Η  πείρα  τοϋ Απο
λύτου τοϋ αυξάνει τον πόθο τής ζωής, τον πόθο να 
χαράξη ό ίδιος μέσα στο χρόνο τό λόγο τοϋ Απολύτου, 
νά δώση μορφή συγκεκριμένη καί Απτή στο λόγο, 
ώστε νά γίνη δ λόγος σάρκα. Τό Απόλυτο λοιπόν είναι 
δ ρυθμιστής τής ζωής τοϋ πνευματικού Ανθρώπου 
καί όταν καταπολεμά τά  καθεστώ τα τής κοινωνικής 
ζωής δέν θέτει ποτέ τον υποκειμενισμό του ώς κρι
τήριο, Αλλά μονάχα εκείνο τό σημείο τοϋ εαυτού του 
πού είναι γεμάτο μέ τήν πείρα  καί τή γνώση τοϋ Απο
λύτου. ’Εκείνο πού χαρακτηρίζει τον πνευματικό  
άνθρωπο είναι ή ύπερνίκηση τοϋ υποκειμενισμού του. 
Αυτή τον Αναγκάζει νά συσταθμίση τήν ελευθερία τής 
προσωπικότητας μέ τον Αντικειμενικό λόγο τής 'ιστο
ρίας. 'Ο πόθος του προς τό Απόλυτο γίνεται τώρα  
δριστικώτερος, ρυθμίζεται Από τή συγκεκριμένη μορ
φή τοϋ ιστορικού λόγου, τοϋ πνεύματος πού κινείται 
μέσα στήν ιστορία. Τώρα μάλιστα ή Ατομικότητα καί 
δ Απλός υποκειμενισμός περιορίζεται περισσότερο, 
γιατί ή ελευθερία συνταυτίζεται μέ τήν κίνηση τοϋ  
λόγου, τοϋ πνεύματος πού κινεί τήν ιστορία.

'Η  πνευματική ελευθερία κάνει τον άνθρωπο δι
καστή τής εποχής του, γιατί δ πνευματικός άνθρω
πος είναι πολύ πέρα, πολύ πάνω Απ’ αυτήν. ’Ενώ και 
ό σοφιστής καί δ έπαγγελματίας τοϋ πνεύματος γίνον
ται τό πολύ τρόφιμοι τής εποχής των καί, τό χειρό
τερο, όπως λέει δ Schiller, ό σοφιστής γίνεται 
ύστερα κόλακας τής εποχής του. Γεμάτη  είναι σή
μερα ή εποχή μας Από τέτοιους κόλακες ' κολακεύουν 
τον υποκειμενισμό τής εποχής, σημάδι κι αυτό τής 
δεινής κρίσεως πού μαστίζει τήν εποχή μας, γιατί 
«οί εποχές πού οπισθοδρομούν καί διαλύονται, κατα-  
τρύχονται Από τον υποκειμενισμό». ’Αντίθετα προς 
αυτούς τούς κόλακες κάθε εποχής, δ πνευματικός 
άνθρωπος, επειδή πάσχει γ ιά όλους, κρίνει τήν εποχή 
του αυστηρότατα Από βαθύτατη Αγάπη. Θλίβεται 
όταν βλέπη ότι οί άνθρωποι τής εποχής του είναι μ ι
σό ί, ζοϋνε μέ τούς συμβιβασμούς τής στιγμής ' μισοι 
στή χαρά τους μισοί στον πόνο τους, μ ισοί στο πνεύμα 
τους καί στήν πίστη τους' γ ι’ αυτό καί δέν έχουν 
καί θεούς Αληθινούς Αλλά είδω λα, πού είναι τά  μέτρα  
τής μετριότητάς των. 'Ο σκληρός όμως λόγος τοϋ 
πνευματικά ελεύθερου Ανθρώπου, φυτρωμένος Από 
τήν ψυχή του, πού είναι αύλακωμένη Από τον πονο
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τον βαθύτατο τής ζωής, από τον πόνο τον άπολύτου, 
συντρίβει και τά  είδωλα καί τούς πανούργους κόλακες 
τής εποχής πού κρύβονται πίσω  άπ' αυτά.

Ο Α Ν Θ ΡΩ Π Ο Σ όμως για να ναι πραγματικά ελεύ
θερος πρέπει να είναι καί ηθικά ελεύθερος, καί 6 ελλη
νισμός σκοπό έχει να φτιάχνη ανθρώπους μέ ελεύ
θερη προσωπικότητα. Ή  ελεύθερη προσωπικότητα  
είναι μ ία  μορφή τής ελληνικής παραδόσεως δοκιμα
σμένη τόσο από την ιστορία, ώστε, δ,τι κι αν γίνη 
γύρω μας, όσα κι αν αλλάξουνε μέσα μας, πρέπει νά 
την κρατήσω με ως πυρήνα για κάθε πνευματική καί 
πολιτική αναγέννηση τής ζωής μας. Ή  ελεύθερη προ
σωπικότητα, επειδή πιστεύει στήν ελευθερία καί τήν 
αυτονομία τοϋ άνθρωπον καί αυτήν θέτει ώς σκοπό 
τής ζωής, ζητεί μέ τήν παρουσία της νά ξυπνήαη καί 
στο συνάνθρωπό της τήν αυτονομία. Θέλει νά φέρη 
τον άνθρωπο στον νόμο τοϋ εαυτού του, μέ ένα λόγο 
λέγει στον συνάνθρωπό της: μήν άκολουθής εμένα, 
αλλά τον εαυτό σου, δηλαδή μέσα σου θά εΰρης τήν 
αυτονομία σου και την ελευθερία σου.

Π ού έγκειται όμως ή ελευθερία τοϋ ανθρώπου καί 
πώς άποκτάται; 'Η  ελευθερία τον άνθρωπον, όσο 
παράδοξο καί άν είναι τούτο, έγκειται στήν αύτοδέ- 
σμεναη καί άποκτάται μέ άγώνα. 'Η  ουσία τοϋ άν- 
θρώπου είναι, δτι ζή πάντοτε μέσα σ' ένα κ α 
ταπιεστικό διχασμό, στο διχασμό τοϋ Ε ίναι και 
τοϋ δέον γενέσθαι. Τούτο άκριβώς σημαίνει δτι 
είναι ντιοχ()είϋμένοζ πάντοτε να TCQoŷ ojQfj απ αν- 
το πού είναι σέ κείνο πού πρέπει νά είναι. Π οτέ ό 
άνθρωπος δέν είναι δ,τι πρέπει και δ,τι μπορεί νά 
είναι. Τοϋτο δέν ισχύει μόνον γιά τον ηθικό άγώνα τοϋ 
άνθρώπου, άλλά καί γιά τον άγώνα τοϋ άνθρωπον νά 
γνωρίση τον κόσμο καί γ ιά τον άγώνα τοϋ άνθρώπου 
νά πλάση τον κόσμο σύμφωνα με τα κριτήρια τής 
τέχνης καί νά διαμόρφωση την κοινωνική του ζωη 
σύμφωνα μέ τήν άπαίτηση τής δικαιοσύνης. Η  ζωη 
δηλαδή τοϋ άνθρώπου σέ δλονς τούς τομείς κινείται 
άπ’ αυτό πού είναι σ' αυτό πού πρέπει νά είναι. Μέ 
τήν επιστήμη, μέ τήν τέχνη, με την πολιτεία, με την 
τεχνική ό άνθρωπος άποκτά ωρισμενη ελευθερία, που 
δέν είχε πριν. Μέ τήν επιστήμη του γίνεται ελεύθερος 
άπό τήν άγνοια καί τήν άμάθεια, μέ τήν τέχνη ελευθε
ρώνεται άπό δλα τά  άμορφα στοιχεία που τον βασανί
ζουν μέσα του καί τά  κάνει μορφή, τους δίνει καλ,λος 
καί μέτρο, μέ τήν πολιτεία ζητεί να ελευθερωθή απο  
τήν άδικία πού τον άπειλεϊ και θετει νομούς γ ια  να 
προστατεύση τή ζωή τον και την τιμή του, με την τ ε
χνική ζητεί νά ελευθερωθή απο τα  εμπόδια που τοϋ 
παρεμβάλλει ή φύση καί γενικώς νά περιορίση^ τήν 
άπειλή πού έρχεται άπό τή φύση. Ολα αυτα είναι αγω 
νίσματα τοϋ άνθρώπου να περιοριση την ανελευθερία 
τον καί νά ανξήση δσο γίνεται την ελευθερία του.

Χωριστή δμως απ’ δλ.α αυτα είναι η ηθικη πρσα
πάθεια, χωριστό καί Ιδιαίτερο είναι τό λεγόμενο ηθικό 
άγώνισμα τον άνθρώπου. Έ δ ώ  πρόκειται για την ηθικη 
ελευθερία καί άξιοπρέπεια τοϋ άνθρωπον. Με τον

άγώνα τον ηθικό ό άνθρωπος ζητεί νά άποκτήση ηθική 
ενότητα μέσα του καί τοϋτο σημαίνει νά άποκτήση τήν 
αυτονομία καί τήν ελευθερία τον καί γενικώς τήν άξιο- 
πρέπειά του. 'Η  ελευθερία δέν είναι λοιπόν ένα έτοιμο 
άγαθό, άλλά άποκτάται μέ άγώνα. Κ αί είναι φανερό, 
δτι ό άνθρωπος τότε μόνον καταλαβαίνει καί τί είναι 
άνελευθερία, δταν πραγματοποιήση τήν ελευθερία. 
Πριν ελευθερωθή, πριν άγωνισθή γιά  τήν έλ.ευθερία του 
ό άνθρωπος ζή ώς πλάσμα τοϋ «παραδείσου», δηλαδή 
είναι ηθικώς άδιάφορος. "Οσο βαθύτερη είναι ή συ
νείδηση τής ελευθερίας, τόσο έντονώτερα εννοεί καί 
συναισθάνεται ό άνθρωπος τί είναι άνελευθερία.

'Η  ελευθερία καί ή άνελευθερία τοϋ άνθρώπου είναι 
μεγέθη μειούμενα καί αυξανόμενα, δέν είναι απ’ άρχής 
καί διαπαντός άμετακίνητα. Τό γνώρισμα τής ηθικής 
πάλης είναι δτι ό άνθρωπος προχω ρεί άπό τό ένα ση
μείο ατό άλλο τής ελευθερίας του, δίχως δμως, ν’ άπο-  
κλείεται τό ενδεχόμενο τής πλάνης, οπότε περιορίζει 
τή στάθμη τής ελευθερίας του. Τό σημείο τής ελευθε
ρίας δέν είναι ποτέ στατικό, γιατί μόλις ό άνθρωπος 
ύπερνικήση τήν αντινομία πάθους καί χρέους σέ μ ιά  
συγκεκριμένη στιγμή, άμέσως παρουσιάζεται η ’ίδια  
άντινομία μέ καινούριο τρόπο καί άπ α ιτεϊ νέα προσπά
θεια. "Ωστε ό τελικός ηθικός σκοπός τοϋ άνθρώπου 
δέν είναι ποτέ δυνατόν νά έπιτευχθή μ’ ένα ηθικό μονα
δικό κατόρθωμα, γιατί ή ελευθερία είναι, γ ιά νά όμιλή- 
σωμε μέ τή γλώσσα τοϋ Πλάτωνος, «γένεσις εις ου
σίαν», δηλαδή κίνηση άπό το μή είναι ατό είναι, άπό  
τήν άνελευθερία στήν έλ.ευθερία. Δέν είμ αι ελεύθερος, 
άλλά γίνομαι, και είμαι τόσον ελεύθερο; δσο γίνομαι.

Τό καλλιτέχνημα τοϋ ελευθέρου άνθρώπου, δπου 
άρμονίζονται άλες οι δυνάμεις τής ζωής, τοϋτο είναι 
και σήμερα τό ιδανικό τοϋ ελληνισμού.

"Οπως οι άρχαίοι "Ελληνες έπίστεψαν μονάχα 
στήν πραγματικότητα τοϋ άνθρώπου καί τών θεών 
καί δλη τή γύρω τους φύση τήν είδαν άνθρώπινα μαζύ  
και θεϊκά μεταμορφωμένη καί μέ τήν τέχνη τους τής 
άφαίρεσαν τή γυμνή νλικότητα, δμοια κι οι νεώτεροι 
"Ελληνες έπίστεψαν μονάχα στον άνθρωπο μέσα τους 
καί «στο μάστορη τό γεροθεό», δπως λέει ό Μ ακρυ- 
γιάννης. Π αιδιά  τής άνθρωποπλάστρας ελληνικής φύσης 
ήταν ενωμένοι μαζί της καί σ’ αυτήν έλεγαν τό βαθύ 
τους πόνο και τή λαχτάρα τους γιά τή λευτεριά. Κ αί 
σήμερα δπου δλα έχουν γίνει κομμάτια, ή καθαρή άξια  
είναι στήν 'Ελλάδα δ άνθρωπος καί ή έλευθερία του.

Τά ρεύματα τής έποχής φαίνεται δτι πάνε νά π α 
ραμερίσουν, συχνά μάλιστα έκμηδενίζουν τήν άνθρώ- 
πινη ύπαρξη. Μηχανισμός, τυποποιημένη «ιδεολο
γία», ο'ι κοινοί τόποι περί ευδαιμονίας, καί τόσα  άλλα 
άπειλοΰν νά καταχώσουν τήν προσωπικότητα. Τό δικό 
μας χρέος είναι νά τήν κρατήσουμε ελεύθερη καί νά 
σεβασθοϋμε τό νόημά της, γιατί τοϋτο είναι τό μονα
δικό μέσο, πού έχομε ν’ αύτοσυντηρηθοϋμε καί ώς 
λαός. 'Η  έλεύθερη προσωπικότητα είναι γιά μάς άνά- 
γκη βιολογική μαζύ καί πνευματική. Αυτή είναι ή 
ελληνική σχεδία τοϋ βίου. ”Οση μεγάλη χρεία είναι νά 
συγχρονισθή τεχνικά ό νέος ελληνισμός, άλλη τόση 
μεγάλη άνάγκη είναι νά μείνη άσυγχρόνιστος ώς προς 
τά  δόκιμα στοιχεία  τής πνευματικής του παραδόσεως, 
γιατί αυτά είναι τά  όργανα λειτουργίας τής ζωής του.

Δημοσιεύεται μέ τήν συγκατάθεση τοϋ περιοδικού 
«ΕΥΘΥΝΗ» πού τό πρωτοδημοσίευσε.
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26 ’Οκτωβρίου τού 1912. Ή Θεσσαλονίκη 
άναπνέει έναν άλλον άέρα, διαφορετικό άττ’ αυ
τόν πού άνάπνεε επί 482 ολόκληρα χρόνια, τόν 
άέρα τής ’Ελευθερίας. 'Ημέρα σημαδιακή γ ιά τή ν  
ιστορία της, άλλα καί τήν Ιστορία τοΰ "Εθνους, 
μιά καί υπήρξε ό μεγάλος σταθμός πού χάραξε 
τά δρια καί τήν υπόσταση τής σημερινής 'Ελ
λάδας. Γιά κείνη τήν αγία μέρα μιλάει καί τό 
χρονογράφημα τού Δημοσιογράφου κ. Ν. I. Μέρτζου 
παρμένο άπό τά «Βορεινά υστερόγραφα» τοΰ 
«Ελληνικού Βορρά».

Κάθε χρονιά, παραμονή τής 'Εορτής, νομίζω δτι τίποτε πλέον δεν ήμπορεΐ 
να συμβή. "Ο τι έχει χαθή διά παντός ή σαγήνη των ήμερων. Διότι τά χρόνια έχουν 
περάσει πολλά καί οί Σαλονικοί φαίνονται νά έχουν άραιώσει. Τά πλήθη έχουν προεκτεί
νει παφλάζοντα, τήν ανωνυμίαν τους έως τήν καρδιά τής Θεσσαλονίκης.Καί ή θεοφρού- 
ρητη πολιτεία άπεσύρθη, άπό τούς δρόμους καί άπό τούς κήπους, άπό τό θαλασσινό 
σύνορό της καί άπό τά καλντερίμια των μαχαλάδων της, εις έαυτήν: στις μύχιες σκέ
ψεις καί στήν μνήμη μόνον των ευλαβών.

Μένει κανείς μέ τήν εντύπωση πώς, πάει πιά, ή παληά καλή Σαλονίκη έσβησε. 
Καί έτσι είναι. ’Αλλά τέτοια ήμέρα, σάν χθες καί σαν σήμερα, ήμέρα τής 'Εορτής, κάτι 
άλλάζει ώς διά μαγείας. Μπορεί νά άλλάζουν άπλώς οί δικοί μας διαλογισμοί. Μπορεί... 
Πάντως ή Σαλονίκη επιστρέφει —κάπως ωχρή, τυλιγμένη στις γαλάζιες γάζες τής 
εσπερινής της ομίχλης—στήν γοητείαν εκείνων των άνεπαναλήπτων ωρών. Στήν μεγά- 
λην προσδοκίαν της.

Ναναι τάχα οί σημαίες στα παιδικά χέρια; ’Ή  έκείνη ή έτοιμασία τών μεσημβρινών 
μαγαζιών πού μοιάζουν μέ γιορτινό σπίτι κεΐ πάνω στήν Έγνατία. Διότι εκεί, περί 
τήν πλατείαν Κολόμβου, όπου κάθε πρωί συμβάλλονται τ ’ άνθρώπινα ποτάμια άπό τήν 
πέρα, τήν μεγάλη καί άγνωστη πόλη, κι’ άπό τήν Μακεδονία, οί ξένοι είχαν έλθει σάν 
άλλοτε, μέ τά γιορτινά τους γιά νά ψωνίσουν καί νά ίδοϋν, γιά νά πάρουν μιάν γεύση 
άπό τήν Ε ορτή  καί νά καταθέσουν τήν μετοχή τους στον πανηγυρισμό, πού είναι πα
νηγύρι κι’ ελευθερία δλων τών Μακεδόνων.

Κατέβηκαν γυναίκες μέ τά καλάθια καί άνδρες στιβαροί μέ τό καθαρό τους πουκά
μισο κουμπωμένο ’ίσα μέ πάνω στον λαιμό —δίχως γραβάτα. Κατέβηκαν, άπ’ τό 
χέρι, καί τά παιδόπουλα καί μασούσαν σιμίτια καί ζαχαρωτά,έκεΐ στο Βαρδάρι, εμπρός 
στήν Χρυσή Πύλη άπό δπου εΐσήλασαν, βουτηγμένοι στήν βροχή καί στο δνειρο, οί 
Έλευθερωταί.

Είναι έπειτα ή δλη αίσθηση τής πολιτείας, πού άλλαξε. Τά καράβια του Πολεμι
κού Στόλου στον μυχόν τοΰ Θερμαϊκού, ή βοή τοΰ λιμανιού... Κι’ έκεΐνες οί βυζαντινές 
καμπύλες, πού κατεβαίνουν, σάν κύματα, μαζί μέ τήν χάλκινη φωνή τής καμπάνας 
ψηλά άπ’ τήν Μονή τών Βλατάδων ίσα μέ κάτω, στήν άκροθαλασσιά. 'Ιεροί θόλοι και 
καμάρες, άψίδες καί καμπυλωτοί δρόμοι ύπό τήν θεσπεσία κλιμάκωση τού δειλινού 
φωτός πού ρέει άπό τις φλογάτες έκλάμψεις τών παραθυριών στο Τσινάοι, δπου κρούει 
τις ύστατες φωταψίες του ό ήλιος έως κάτω στήν θολήν άβεβαιότητα τών πυκνών οι
κοδομικών τετραγώνων.

Κάτι άλλάζει ώς διά μαγείας, στήν Θεσσαλονίκη αύτήν τήν ήμέρα τής έορτής. 
Κάτι έντείνει τήν προσδοκίαν τών ωρών δσο σβήνει τό φώς καί ήμποροΰν πλέον άνετα 
οί σκιές νά συγχέωνται μέ τις εύχές. Περνούν εκεί, στήν άκρην τής παραλίας, οί πα
λαιοί Σαλονικιοί μέ ένα λουλούδι στο πέτο, άψογοι διά τήν Εορτήν. Καί στο σπίτι μυ
ρίζουν οί κάμαρες κυδώνι γλυκό, έχουν άπλωθή πλέον τά χειμωνιάτικα στρωσίδια με 
τήν βαθειά, τήν τρυφερή θαλπωρή τής πρώτης ζεστασιάς —δριο αίσθαντικό άναμεσα 
στον "Ε ξω  καί στον ’Έ σ ω  Κόσμο.

ΙΝάναι τάχα τό φεγγάρι πού κρέμασε τό άργυρό νύχι του καί λάμπει στον σκο
τεινό ουρανό. "Ισω ς νάναι δλα αυτά. "Ισω ς νάναι μονάχα ή έτοιμασία τών αισθήσεων, 
μιά ιδέα άπλώς πού διαπερνάει τις καρδιές μέ τό ρίγος τών περασμένων καιρών και 
φέρνει τήν άντήχηση τών βημάτων στήν βραδυνή πλατείαν τής ’Ελευθερίας —έκεΐ όπου 
μπήκαν πρώτοι, λουσμένοι στά δάκρυα καί στο δειλό φώς τού φαναριού, οί πρώτοι — 
πρώτοι Έλευθερωταί. Σάν ’Αρχάγγελοι.

J
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Ή  μουσική δένεται μέ τόν 
Ανθρωπο άπό τήν πρώτη μέρα 
τής ζωής του, μέ τό κλάμμα 
του , τό νανούρισμα . . . Μπαί
νει στή ζωή του καί τόν συνο
δεύει στίς πιό πολλές στιγμές 
τής καθημερινότητας . Μέσα στή 
μουσική , τό άτομο βρίσκει κάτι 
άπό τόν έαυτό του, κάτι πού 
μιλάει στήν ψυχή του . Στήν 
έποχή μας ή μουσική είναι πε
ρισσότερο προσιτή στίς πλατιές 
μάζες τού κοινού, άπό κάθε 
άλλη έποχή . Κι αύτό χάρη στά 
έπιτεύγματα τής σύγχρονης 
τεχνολογίας, πού κατώρθωσε 
νά άποτυπώσει, κάθε άπόχρω- 
ση ήχου. Έ τσ ι σήμερα ό κα
θένας σ’ όποιοδήποτε τόπο θέ
λει , καί όποιαδήποτε ώρα, 
μπορεί βάζοντας ένα δίσκο στό 
ηλεκτρόφωνο ή μιά κασέτα 
στό μαγνητόφωνο, ν' άκούσει 
τή μουσική πού άγαπάει. "Ο
μως, τά τελευταία χρόνια έχει 
παρατηρηθεί τό φαινόμενο τής

κασετοπειρατείας, δηλαδή πα
ραγωγή καί πώληση λαθραίων 
κασετών, πού γιά λόγους κερ
δοσκοπίας παράγονται άπό ά
τομα άσχετα μέ τή μουσική, 
άτομα πού καπηλεύονται τό 
μόχθο, τήν ιδιοκτησία αύτών 
πού τήν παράγουν. Μέ τήν ευ
καιρία τής δημόσιας ένημερω- 
τικής συγκεντρώσεως πού 
όργάνωσε ή Ελληνική 'Ομάδα 
τής Διεθνούς 'Ομοσπονδίας 
Φωνογραφικής Βιομηχανίας, 
στίς 9 Μαΐου, στό ξενοδοχείο 
Κίνγκς Πάλλας , μέ τή συμμε
τοχή καί τού Γενικού Γραμ
ματέα τού 'Υπουργείου Πολι
τισμού κ . Σοφούλη καί έπειδή 
τό θέμα τής κασετοπειρατείας 
άπασχολεΐ συχνά τούς άνδρες 
τού Σώματος, ή «ΕΠΙΘΕ- 
ΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ» δί
νει στή δημοσιότητα λίγα στοι
χεία γιά τό θέμα αύτό, αρχί
ζοντας μέ μιά Ιστορική άναδρο- 
μή στήν έλληνική δισκογραφία .

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ 
Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ.

Ή  έλληνική δισκογραφία συμ
πληρώνει μισό αιώνα παραγω
γικής δραστηριότητας καί συμ
βολής στήν εθνική οικονομία, στήν 
πολιτιστική εξέλιξη άλλα καί στήν 
εθνική ζωή τοΰ τόπου μας.

Επίσημη άφετηρία είναι τά 
εγκαίνια τοΰ πρώτου ελληνικού 
εργοστασίου έκτυπώσεως δίσκων 
τό 1930 άπό τόν Ελευθέριο Βενι- 
ζέλο, Πρωθυπουργό τότε τής ‘Ελ
λάδος.

Ό  ίδιος ό Ελευθέριος Βενιζέλος 
στόν έορταστικό λόγο του των 
έγκαινίων έκείνων, είχε τονίσει τήν 
οικονομική καί τήν πολιτιστική 
συμβολή των δισκογραφικών εται
ριών που είχαν ιδρυθεί στήν Ε λ 
λάδα άπό τις άρχές τής ΙΟετίας 
τοΰ ’20. Ό  λόγος έκεϊνος τοΰ ’Ελευ
θέριου Βενιζέλου ήχογραφήθηκε 
σε δίσκο καί κυκλοφόρησε δωρεάν 
άπό τις δισκογραφικές εταιρίες 
στό πλατύ κοινό. Ό  επόμενος 
δίσκος τοΰ έργοστασίου ήταν δύο 
ριζίτικα τραγούδια τραγουδισμένα 
άπό τόν ίδιο τόν ’Ελευθέριο Βενι- 
ζέλο. ’Αμέσως μετά ήχογραφή- 
θηκαν δύο ποιήματα τοΰ ’Εθνικού 
ποιητή Κωστή Παλαμά πού τά 
άπάγγειλε ό ίδιος. ’Ακολούθησαν 
καί άλλοι ποιητές, συγγραφείς, 
ιστορικοί καί λογοτέχνες. Μέ τή 
συμβολή τής δισκογραφίας οί φω
νές τους άποτελούν, σήμερα, ντο
κουμέντα τής νεώτερης έλληνικής 
ιστορίας πού άλλιώτικα δέν θά 
ύπήρχαν.

Στον πόλεμο τού 1940 οί δισκο- 
γραφικές έταιρίες ήχογραφούν καί 
κυκλοφορούν, άποκλειστικά, τρα
γούδια πού έμψυχώνουν τούς φαν
τάρους καί τό λαό μας στόν άνισο 
άγώνα του κατά τής φασιστικής 
εισβολής. ’Αξίζει νά σημειωθή ότι 
ό παραγωγός τοΰ τραγουδιού 
«Κορόϊδο Μουσολίνι», Εύάγγελος 
Άρεταΐος, φυλακίστηκε γ ι’ αύτό 
άπό τίς άρχές κατοχής, μαζί μέ τή 
Σοφία Βέμπο, πού τό τραγούδησε.

Η ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗ

‘Η μεγάλη έξέλιξη τής έλληνικής 
δισκογραφίας έρχεται μετά τόν 
πόλεμο. Μέ τελειότερα μηχανή
ματα ήχογραφήσεως καί έκτυπώ
σεως πού έρχονται σιγά—σιγά

704



καί ατόν τόπο μας, ή ελληνική 
δισκογραφία συναγωνίζεται σή
μερα τ'ις καλύτερα αναπτυγμένες 
τεχνολογικά ξένες χώρες. Σημαν
τικοί μεταπολεμικοί σταθμοί έξε- 
λίξεως τής ελληνικής δισκογραφίας 
είναι οι εξής: 1954, για πρώτη 
φορά χρησιμοποιείται ή μαγνη- 
τική ταινία στις ήχογραφήσεις 
δίσκων. 1955, παράγεταιό πρώτος 
δίσκος 45 στροφών καί 4 τραγου- 
διών. 1958, κυκλοφορεί καί ό πρώ
τος άπλός δίσκος 45 στροφών μέ 2 
τραγούδια. 1961, παράγεται ό 
πρώτος δίσκος μακρας διάρκειας. 
1964, γίνεται ή πρώτη στερεο
φωνική ήχογράφηση. 1970, πα- 
ράγεται ή πρώτη ήχογραφημένη 
κασέτα. 1971, κυκλοφορεί ή πρώ
τη «όκτακάναλη» κασέτα αμερι
κανικού τύπου καί άρχίζουν ήχο- 
γραφήσεις μέ το νέο σύστημα τών 
πολλαπλών καναλιών.

0 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΙΣΚΟΣ ΣΗΜΕΡΑ

Σήμερα ό ελληνικός δίσκος έχει 
φτάσει σε ύψηλά επίπεδα χάρη 
στο διαρκές ένδιαφέρον τών δισκο- 
γραφικών εταιριών πού δέν φείδον
ται κόπους καί έξοδα προκειμένου 
νά προσφέρουν στο κοινό τό καλύ
τερο. Ό  κάθε "Ελληνας σήμερα, 
είναι σέ θέση νά αποκτήσει σέ 
δίσκο τή μουσική πού προτιμάει 
σέ ελληνικό αλλά καί διεθνές ρεπερ
τόριο. Ή  έλληνική δισκογραφία 
διοχετεύει στο έλληνικό κοινό τή 
μουσική κάθε χώρας, κάθε έποχής 
καί κάθε προτιμήσεως. Παράλληλα 
ή έλληνική δισκογραφία προμη
θεύει καί τή διεθνή αγορά μέ ελ
ληνική μουσική καί τραγούδια. 
"Εχει πιά άναπτυχθεϊ μία πολύ 
μεγάλη ποικιλία ελληνικού τρα
γουδιού—δημοτικού, ρεμπέτικου, 
λαϊκού, έλαφρολαϊκού, έλαφρού, 
προοδευτικού καί πολιτικού, κα
θώς καί παιδικού—μέ σημαντική 
απήχηση στήν έλληνική καί τή 
διεθνή αγορά. Σήμερα οί ελληνικοί 
δίσκοι μέ τά καλαίσθητα έξώφυλ- 
λά τους αποτελούν τά χαρακτηρι
στικότερα αντικείμενα πού παίρνει 
μαζί του ό ξένος έπισκέπτης γιά 
ανάμνηση άπό τήν 'Ελλάδα. Μ’ 
αύτόν τον τρόπο καί μέ τίς έξαγω- 
γές της ή έλληνική δισκογραφία 
φέρνει τήν έλληνική φωνή στά 
πέρατα τής γής καί συμβάλλει στή 
διεθνή μουσική αλληλεπίδραση τών 
λαών. Πλάι στις φυσικές καλλονές 
καί τούς άλλους πόλους έλξεως τής 
χώρας μας, ή έλληνική δισκογρα

φία καθιέρωσε καί τή μουσική τής 
πατρίδας μας, σάν «πρεσβευτή 
καλής θελήσεως» γιά όλο τον 
κόσμο. Δέν είναι μικρότερη ή εθνι
κή πολιτιστική συμβολή τού ελ
ληνικού δίσκου μέ τό μοναδικό 
ίσως φαινόμενο στον κόσμο πού 
είναι ή έπιτυχία νά τραγουδιούν
ται άπό τά  στόματα τού άπλού 
λαού, έθνικοί ποιητές, όπως ό 
Σολωμός, ό Σεφέρης, ό Έλύτης, 
ό Καρυωτάκης άλλά καί ξένοι 
ακόμη.

Πρέπει ακόμη νά σημειωθεί ότι 
ή έλληνική δισκογραφία πειραμα
τίζεται συνεχώς πάνω σέ νέα 
είδη, ρεύματα καί καλλιτεχνικές 
δυνάμεις. Οί πειραματισμοί αύτοί 
συνεπάγονται δαπάνες πού δέν 
καλύπτονται πάντα. Παρ’ όλα 
αύτά οί έταιρίες, μέλη τής Διεθνούς 
'Ομοσπονδίας Φωνογραφικής βιο
μηχανίας ΕΜΙΑΛ, ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕ
ΝΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ΛΥΡΑ), ΜΙ- 
ΝΩΣ ΜΑΤΣΑΣ καί ΥΙΟΣ, ΜΑΡ- 
ΤΕΝ ΓΚΕΣΑΡ (MUSIC BOX), PO
LYGRAM  καί S.B .S. έπενδύουν 
συνεχώς σέ καινούργιους δημιουρ
γούς.

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΓΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Είναι μεγάλη ή οικονομική ση
μασία τής έλληνικής δισκογραφίας, 
σάν δραστηριότητας πού έπαυ- 
ξάνει τό έθνικό εισόδημα τής χώ 
ρας καί συμβάλλει θετικά στο 
έμπορικό της ισοζύγιο. Στο κλεί
σιμο τής 5ης ΙΟετίας της ή έλλη
νική δισκογραφική βιομηχανία ά- 
ποτελεϊ, σήμερα, μιά δημιουργική 
δραστηριότητα πού άπασχολεΐ 
άμεσα περί τά 11.000 άτομα καί 
έμμεσα άρκετές χιλιάδες άκόμη. 
'Υπολογίζεται όπι ή έλληνική δι
σκογραφία συμμετέχει στο έτήσιο 
έθνικό εισόδημα μέ άνω τού
1.500.000. 000 δραχμές, συμπερι
λαμβανομένων καί έξαγωγών
250.000. 000 δραχμών. Τό 1978 
άπορροφήθηκαν πάνω άπό 6.000. 
000 δίσκοι καί κασέτες στήν Ε λ 
λάδα καί σημειώθηκε αύξηση 10 ο]ο 
άπό τό προηγούμενο έτος. Τό 
48 ο]ο τών κερδών τών δισκογρα- 
φικών έταιριών καταβάλλεται στο 
δημόσιο μέ τή μορφή τής άμεσης 
φορολογίας, έπί πλέον τής έμ
μεσης φορολογίας, καί τής άμεσης 
φορολογίας τών καλλιτεχνών καί 
πνευματικών δημιουργών.

ΚΑΣΕΤΟΠΕΙΡΑΤΕΙΑ: ΜΙΑ ΕΘΝΙΚΗ 
ΠΛΗΓΗ

'Η συμβολή τής έλληνικής δι
σκογραφίας στήν οικονομία τής 
χώρας θά ήταν κατά πολύ μεγα
λύτερη άν δέν ύπήρχε ή μάστιγα 
τής κασετοπειρατείας. Υ π ολογί
ζεται ότι τό δημόσιο χάνει κάθε 
χρόνο πάνω άπό 300.000.000δρχ. 
άπό διαφεύγοντες φόρους λόγω 
τής κασετοπειρατείας. "Εχει ύπο- 
λογιστεΐ άκόμη ότι στις 100 κα
σέτες πού κυκλοφορούν στήν 'Ελ
λάδα μόνον οί 20 έχουν νόμιμη 
προέλευση. Μέ βάση τίς διεθνείς 
στατιστικές, ή Ελλάδα κατέχει 
τή δεύτερη Θέση σέ έκταση κασετο
πειρατείας, άνάμεσα σέ όλες τίς 
χώρες τού κόσμου, μέ πρώτο τό 
Χόνγκ — Κόνγκ.

Οί κασέτες πού κυκλοφορούν 
παράνομα σημαίνουν άπώλεια ά- 
μοιβής γιά τούς καλλιτέχνες καί 
τούς πνευματικούς δημιουργούς, 
άπώλεια φόρων γιά τό δημόσιο 
καί άθλια ποιότητα καί ελάχιστη 
άντοχή στό χρόνο γιά τόν κατα
ναλωτή. Πρόσφατα ή έλληνική 
δισκογραφία ύστερα άπό μήνυση 
πέτυχε νά καταδικαστούν γιά 
πρώτη φορά κασετοπειρατές γιά 
πλαστογραφία μέ άπόφαση τού 
Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πει
ραιώς πού δημιούργησε νέα νομο
λογία. Συγχρόνως διεξάγεται κύ
ρια άνάκριση κατά ορισμένων άτό- 
μων γιά πλαστογραφία καί άπά- 
τη σέ βάρος τού δημοσίου σέ βα
θμό κακουργήματος. Διατάχθηκε 
ήδη καί ή προφυλάκιση μερικών 
άπό αύτούς.

Πέρα όμως άπό κάθε μελλοντικό 
μέτρο τής Πολιτείας γιά τή πάταξη 
τής κασετοπειρατείας, πρέπει καί 
ό "Ελληνας καταναλωτής νά συ
ναισθανθεί τήν εύθύνη του γ ι’ 
αύτό τό θέμα καί νά φροντίσει 
καί ό ίδιος νά προστατεύσει τήν 
πνευματική ιδιοκτησία τών καλ
λιτεχνών καί συνάμα νά μή γίνει 
συνεργός σέ μιά φοροδιαφυγή πολ
λών έκατομμυρίων δραχμών. Αύτό 
μπορεί νά τό πετύχει έλέγχοντας 
τίς κασέτες πού άγοράζει καί άπο- 
φεύγοντας όσες δέν φέρουν τήν 
ειδική ταινία γνησιότητας. Αύτό 
είναι καί δικό του συμφέρον, γιατί 
οί παράνομες κασέτες ύστερούν 
ποιοτικά άπό τίς γνήσιες, μιά καί 
σκοπός τών άνεύθυνων κατασκευ
αστών τους είναι μόνο τό εύκολο 
κέρδος καί όχι ή ποιότητα.
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Τού κ. Κ ώ σ τ α  A ι ά π η  
Δ ι δ α σ κ ά λ ο υ .

Ο ΚΟΣΜΟΣ ντύθηκε εφέτος τ’ 
άμφια τής επισημότητας και υμνεί 
τό υψωμένο σέ τιμητικό βάθρο 
Παιδί, τή χρυσή ελπίδα τής Αΰ- 
ριον.

Δέν έχει πολύχρονη ιστορία 
τούτη ή παγκόσμια λατρευτική 
εκδήλωση. Πάνε λίγα μόλις χρό
νια πού τά Ενωμένα "Εθνη τήν 
καθιέρωσαν σά σταθμό τοϋ απολο
γιστικού έργου τής ανθρωπότητας 
στον τομέα αυτό, αλλά καί σάν 
ξεκίνημα γιά νέα επιτεύγματα, μέ 
γνώμονα, πάντοτε, τήν πνευματική 
καί ψυχική ανάσταση τοϋ καινούρ
γιου ανθρώπου, μέσα σ’ ένα κόσμο 
ευημερίας καί κοινωνικής δικαιο
σύνης.

Ή  συναίσθηση τής ύπευθυνό- 
τητας απέναντι στό παιδί, συναίσ
θημα πού οδήγησε στή γνωστή 
διακήρυξη των 'Ενωμένων ’Εθνών

γιά τά δικαιώματα τοϋ τελευταίου, 
είναι ένας άπ’ τούς ώραιότερους 
καρπούς τής ανθρωπιάς καί τοϋ 
αιώνα μας.

Μή ψάξετε νά βρήτε σέ παλιό- 
τερες εποχές καί σέ παγκόσμια 
κλίμακα μιά τέτοια εκδήλωση 
αϋξουσας στοργής, μιά τέτοια, ας 
τήν ποϋμε, κρίση συνειδήσεως τοϋ 
κόσμου. 'Η λαμπρή ιστορία τής 
άνθρώπινης διαδρομής πάνω στόν 
πλανήτη μας θά μπορούσε σύγκαι
ρα ν’ άποτελέσει μιά μαύρη βίβλο 
στόν τομέα τουλάχιστον πού δια
γράφουν οί ανθρώπινες σχέσεις 
ιρίμων καί ανηλίκων.

Σέ απόλυτη ανυποληψία καί κα
ταφρόνια τό παιδί των παλαιών 
καιρών. Ούτε υπαινιγμός γιά προ
βλήματα, γιά δικαιώματα, γιά με
λέτη τής ψυχικής του δομής κι 
αιτιολόγηση τών πολυποίκιλων έκ- 
δηλώσεων πού συγκροτοΰν τήν 
προσωπικότητά του. Μέ τίς δίο
πτρες τοϋ «εγώ» κοιταγμένο τό 
παιδί, στά έπίπεδα τοϋ «οφείλεις»

ή όλη άπαντοχή του, δίχως τήν 
άντιπαροχή τοϋ «οφείλουμε».

Υπήρξαν καιροί πού κι αύτό τό 
νήμα τής ζωής τοϋ παιδιοΰ κρεμό
ταν άπ’ τόν πατέρα του πού είχε 
τό «αναφαίρετο δικαίωμα ζωής καί 
θανάτου έπί τών τέκνων του».

Λουλούδια μεγαλωμένα σέ μιά 
παγερή σιέρα άδιαφορίας, άνυπο- 
ψίαστοι ναυαγοί μιας ζωής πού 
τοϋ ταξιδιού της τό θέλγητρο ούτε 
πρόλαβαν νά γευθοϋν, μιά τραγική 
παιδική στρατιά παραδομένη στήν 
έσχατη καταφρόνια καί τή βάρβαρη 
καταπίεση τής ένήλικης κοινωνίας. 
Νά, τά παιδιά τοϋ απώτερου, αλλά 
καί τοϋ πρόσφατου χθές. Γιατί δέν 
είναι ανάγκη νά ξεμακρύνουμε πο
λύ μέσα στό χρόνο γιά νά ίδοϋμε 
τό παιδί στή δεινή θέση τοϋ παρία, 
στήν πλήρη άνυποληψία τοϋ «ρές». 
Καί δέν χρειάζεται νά ταξιδέψουμε 
στήν κεντρική Αύστραλία τών πα
λιών καιρών γιά νά ίδοϋμε δτι 
τά δίδυμα έφονεύοντο, τά δέ δύσμορ
φα άπερρίπτοντο εις Καιάδας», στή
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Λατινική ’Αμερική καί στις ’Ινδίες 
«ένθα τά εις αποφράδας ήμέρας γεν- 
νηθέντα παιδία είχον πολύ νά ύπο- 
φέρωσι». Οΰτε φυσικά στήν αρ
χαία Ελλάδα ή Ρώμη είναι άνα- 
γκαΐο νά μεταφερθοΰμε γιά νά ίδοΰ- 
με με φρίκη τή βρεφοκτονία ν’ 
άποτελεΐ χαρακτηριστικό γνώρισμα 
μιας άπάνθρωπης άντίληψης πού 
δέ στάθηκε μπορετό νά έξοστρακι- 
σθεΐ μέ τά κοινωνικά καί πολιτικά 
κηρύγματα των μεγάλων φιλοσό
φων τής έποχής εκείνης.

Είναι κοντά οί καιροί, στις άρχές 
μόλις τοΰ περασμένου αιώνα, άπ’ 
τούς όποιους άναδύονται σάν τρα
γικά άνάγλυφα οί βασανισμένες παι
δικές φιγούρες τοΰ εφιαλτικού 
κόσμου τοΰ Ντίκενς, ό κόσμος τής 
άμοιρης παιδοσύνης πού τόσο ζοφε
ρά χρωμάτισε ή γλαφυρή, άλλά καί 
μαχητική πέννα τοΰ μεγάλου "Αγ
γλου μυθιστοριογράφου μέ τίς τρο
μακτικές περιπέτειες παιδιών πού 
έπεφταν θύματα μιας δράκας άνθρώ- 
πινων τεράτων, χαρακτηριστικών

τύπων τής άτομικής κι’ άπάνθρωπης 
κοινωνίας τής βικτωριανής περιό
δου, μιας περιόδου πού έβλεπε τό 
κάθε παιδί πού είχε τήν άτυχία νά 
γεννηθεί άπό προνομιούχους τής 
κοινωνίας γονιούς σάν ένα άσή- 
μαντο πλάσμα, σάν ένα σκουλήκι 
τής γής, σάν ένα παρία "Ολιβερ 
Τουίστ.

Κ ι’ όλα αύτά σέ μιά εύτυχισμέ- 
νη γιά τόν άνθρωπο περίοδο τής 
άνθρώπινης ιστορίας. Σέ μιά περίο
δο όπου τά δικαιώματα τοΰ άνθρώ- 
που, σφυρηλατημένα άπ’ τή θρη
σκεία τής ’Αγάπης τοΰ γλυκού Να
ζωραίου καί γαλβανισμένα στό κα
μίνι τής Γαλλικής Έπαναστάσεως, 
φάνταζαν όσο ποτέ άλλοτε ισχυρά 
καί άλώβητα μέσα στον ταραγμένο 
περίγυρο τοΰ κόσμου μας.

'Ωστόσο τά πράγματα, όπως πιά 
διαμορθώθηκαν μέσα στήν άνθρώ- 
πινη κοινωνία, δέ δικαιολογούν 
σήμεραπολλή μεμψιμοιρία.ΉΘέση 

4  τοΰ παιδιού, ύστερα κΓ άπ’ τίς τε
λευταίες περιπέτειες τοΰ τελευταίου 
είναι γενικά όσο ποτέ άλλοτε πα- 
γιωμένη’ τό σύνθημα «κάτω τά χέ
ρια άπ’ τό παιδί» βρήκε μιά εύτυχι- 

( σμένη καί παγκόσμια άπήχηση γιά 
τόν άλλοτε μικρό μάρτυρα.

Σέ διεθνή συνέδρια υπογραμμί
ζεται συχνά—πυκνά ή άναγκαιό- 
τητα τής άρωγής καί προστασίας 
τοΰ παιδιοΰ, κι’ όλοι οί λαοί άνα- 
γνωρίζουν πιά ότι ή άνθρωπότητα 
οφείλει νά δώσει στά παιδιά τοΰ 
κόσμου τόν καλύτερο άπ’ τόν εαυτό 
της καί νά κληροδοτήσει σ’ αύτά 
έναν κόσμο έλπίδας κΓ άσφαλείας 
μέσα στόν όποιο θά ζήσουν καί θ’ 
άναπτυχθοΰν, άπαλλαγμένα άπ’ τό 
άγχος, τήν καταπίεση, τήν πείνα 
καί τό φόβο. ΚΓ αύτό, γιατί έχει 
γίνει πιά κοινή συνείδηση ό με
γάλος λόγος τοΰ Πεσταλότσι «στά 
χέρια τοΰ παιδιοΰ είναι ή μοίρα τής 
άνθρωπότητας». Κ ι’ άκόμα γιατί 
έχει άναγνωριστεΐ σέ παγκόσμια 
κλίμακα τό σύνθημα τοΰ Ρόσκιν: 
«Δώστε άγάπη στό παιδί καί θά 
λάβετε πολλά εις άντάλλαγμα».

’Αγαπημένη λοιπόν έπικαιρότη- 
τα τό παιδί. Παρείσακτο σέ και
ρούς δίσεκτους, γίνεται στις μέρες 
μας άντικείμενο περίσσιας στορ
γής, μιας στοργής πού άποτελεΐ 
γιά νά θυμηθοΰμε τόν Μπύχερ, 
«τή χρυσή πόρτα γιά τή ζωή τοΰ 
κάθε παιδιοΰ». Κι είναι γνωστό 
πώς οί έκδηλώσεις τούτης τής 
στοργής τών ενηλίκων δέν περιο
ρίζονται κατά κανόνα σέ κούφια 
μόνο φραστικά σχήματα, άλλά 
συνθέτουν ένα ποικιλώνυμο πλήθος

ιδρυμάτων παιδικής προστασίας, 
ή στοιχειοθετούν μιάν έλπιδοφόρα 
γιά τό μέλλον τοΰ κόσμου πληθώρα 
συλλόγων, συνδέσμων κι άλλων 
οργανισμών, πού άπεργάζονται μέ 
μύριους θεάρεστους τρόπους τήν 
εξελικτική πρόοδο τοΰ ψυχοφυ
σικό ΰ δυναμικοΰ καί γενικά τήν 
ευτυχία τών σημερινών παιδιών.

Ή  κοινωνική μέριμνα, μαζί μέ 
τήν κρατική φροντίδα καί συμπα
ράσταση γιά τήν άνάπτυξη καί μόρ
φωση τών παιδιών, διαλέχτηκαν 
σάν ό πιο σίγουρος δρόμος γιά τήν 
υλοποίηση τοΰ παραπάνω σκοποΰ. 
Κ ι’ όλοι οί φορείς τών συστηματο
ποιημένων τούτων προσπαθειών, 
μέ πλήρη συναίσθηση τής μεγάλης 
ευθύνης τους, έργάζονται συνειδη
τά καί ποικιλόμορφα γιά τή δημιουρ 
γία τών προϋποθέσεων έκείνων πού 
θά επιτρέψουν στή σημερινή νεο
λαία νά ζήσει ένα πιό ευτυχισμένο 
άπ’ τό Σήμερα, Αύριο.

’Αλλά θά προβλεθεΐ ίσως τό 
έρώτημα: όλα λοιπόν πάνε πιά κα
λά γιά τό παιδί μέσα στό σπαρασσό- 
μενο άπ’ τάς κοινωνικές άντιθέσεις 
καί συγκρούσεις καί τόν κυριαρ
χούμενο άπ’ τήν άθλιότητα καί τόν 
πόνο «πολιτισμένο» κόσμο μας; 
Είναι δυνατό, μέσα στή λαίλαπα 
τής ύλοκρατικής έποχής μας, όπου 
τά πάντα δοκιμάζονται, κ’ όπου ή 
έκλυση τών ήθών καί ή χρεωκοπία 
τών άκατάλυτων κάποτε θεσμών 
κΓ άξιών κυριαρχοΰν, νά μένει ά- 
λώβητη ή μεγάλη αυτή ύπόθεσηπού 
λέγεται παιδί;

Ή  άπάντηση , όπως τουλάχιστον 
τή δίνουν τά πορίσματα παγκόσμι
ων συνεδρίων γιά τήν προστασία 
τοΰ παιδιοΰ, είναι παρήγορη γιά τό 
μέλλον τών νέων άνθρώπων καί 
φυσικά τής άνθρωπότητας. Γιατί 
φαίνεται πώς οι άνθρωποι καί οί 
λαοί βρήκαν στό άθώο πρόσωπο 
τοΰ παιδιοΰ τό μόνο ίσως κοινό 
σημείο προσεγγίσεως κι’ άνταπο- 
κρίθηκαν μέ θαυμαστή συνέπεια 
στις άπό κοινοΰ βγαλμένες άπο- 
φάσεις τους, πού έχουν σά στόχο 
τή βελτίωση τής θέσεως τής νεο
λαίας· μιά βελτίωση ύποκινημένη 
άπό κοινά κριτήρια καί κίνητρα καί 
θεμελιωμένη σέ κοινές άρχές πού 
δέν έχουν καμιά σχέση μέ πολιτι
κές ιδεολογίες καί κοινωνικές 
βιοθεωρίες. Κ ι’ είναι αυτό μιά 
παρήγορη οπωσδήποτε διαπίστωση 
ένα αισιόδοξο μήνυμα τών καιρών, 
μιά ρόδινη άπαντοχή έλπίδας πού 
διαγράφει μιά ευοίωνη μακρόπνοη 
προοπτική γιά τό μέλλον τοΰ άνθρώ- 
που καί τής άνθρωπιάς του.
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Ο ΕΣΣΑΛΟ Ν ΙΚΗ Σ

’Εξαιρετική έπιτυχία σημείωσε καί φέτος, κατά κοινή 
όμολογία επισήμων αλλά καί απλών πολιτών, ή 44η Διε
θνής Έ κθεση Θεσσαλονίκης πού λειτούργησε στή συμ
πρωτεύουσα άπό 9 έως 23 Σεπτεμβρίου. Εκατοντάδες χι
λιάδες έπισκέπτες, θαύμασαν τά επιτεύγματα τής ειρηνι
κής άμιλλας τών άνθρώπων καί έγιναν έμπορικές συμφω
νίες πολλών δισεκατομμυρίων δραχμών.

Έ να  μεγάλο μέρος τής έπιτυχίας της ή Διεθνής "Εκθε
ση Θεσσαλονίκης, δπως χαρακτηριστικά δήλωσε ό Πρό
εδρος τής Δ.Ε.Θ. κ. Μ. Μποΰρος, όφείλει στά άψογα 
μέτρα τάξεως τής Ελληνικής Χωροφυλακής. Έκτος 
όμως άπό τήν άστυνομική παρουσία τών άνδρών τής Χω
ροφυλακής στή Διεθνή Έ κθεση Θεσσαλονίκης μέσα στό 
χώρο της λειτουργεί άπό τριετίας καί τό Πληροφοριακό 
Κέντρο τοΰ Σώματος τό όποιο κάθε χρόνο σημειώνει εξαι
ρετική έπιτυχία.

Κατά τήν φετεινή λειτουργία τής Έκθέσεως, δπως 
γράψαμε καί στό προηγούμενο τεύχος, τό Πληροφοριακό 
Κέντρο τού Σώματος ήταν άφιερωμένο στό παιδί. Μιά 
άγαπημένη έπικαιρότητα, άφοϋ φέτος έορτάζεται διεθνώς 
τό έτος παιδιού, πού η Χωροφυλακή δέν ήταν δυ
νατό νά άγνοήσει.

Σύνθημα λοιπόν τής λειτουργίας τοΰ φετεινοΰ Πληρο
φοριακού Κέντρου: Η ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ 
ΠΑΙΔΙ. ’Ανάλογη ήταν καί ή διακόσμηση τών χώρων 
τού περιπτέρου πού ταίριαζε άπόλυτα στό θέμα, ενώ έξω 
άπό τό περίπτερο κατασκευάσθηκε καί τοποθετήθηκε 
όμοίωμα υδρογείου σφαίρας πού τήν κρατούσαν στά χέ
ρια τους χαρακτηριστικοί τύποι παιδιών δλων τών φυλών 
τής οικουμένης. Πέρα δμως άπό τό διάκοσμο υπήρχε καί 
τό έντυπο υλικό πού διανεμήθηκε καί έγινε άνάρπαστο 
άπό τις χιλιάδες τών παιδιών πού κυριολεκτικά κατέκλυ- 
σαν τό περίπτερο κατά τό δεκαπενθήμερο τής λειτουργίας 
του. Ειδικά τό καλλιτεχνικά έπιμελημένο έγχρωμο φυλ
λάδιο μέ παραστάσεις καί συνθήματα άπό τον κόσμο τοΰ 
παιδιού καί τήν άνάγκη τής σωστής διαπαιδαγωγήσεως 
καί προστασίας του έγινε άντικείμενο ιδιαίτερης προσο
χής άπό τά παιδιά καί τούς γονείς καί σχολιάσθηκε ευμε
νέστατα άπό τά μέσα μαζικής ένημερώσεως. Γιά μιά άκόμα 
φορά τό Σώμα τής Χωροφυλακής πρωτοπορώντας στις 
κοινωνικές πρωτοβουλίες καί άποδεικνύοντας έμπρακτα 
τήν βαθιά άνθρώπινη άποστολή της, έδωσε μέ τό Πληρο
φοριακό της Κέντρο τό μέτρο τοΰ ένδιαφέροντός της γιά 
τήν Ελληνική νεότητα.

0 Κ8ΙΜ0Ι f ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΝ
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ΔΕΞΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Θ.
ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 

ΤΗΣ Δ)ΝΣΕΩΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣ)ΚΗΣ

Γ ΙΑ  ΤΗ Ν  Α Π Ο ΤΕΛ ΕΣΜ Α ΤΙΚ Η  
συμβολή τών άνδρών τής Διευθύνσεως 
’Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, στή μεγάλη 
έπιτυχία της 44ης Διεθνούς Έ κθέσεω ς, 
ή Διοίκηση της Έ κθέσεω ς έδωσε προς 
τιμή τους δεξίωση, πού έγινε στίς 25 
Σεπτεμβρίου, στο Ξενοδοχείο «ΚΑΨ Η Σ» 
τής συμπρωτεύουσας.

Στή δεξίωση παρέστησαν, ό Δήμαρχος 
Θεσσαλονίκης κ. Μιχαήλ Παπαδόπουλος, 
έκπρόσωποι των Δικαστικών καί Είσαγ- 
γελικών ’Αρχών τοϋ Νομού, ό Διοικητής 
τού Γ . ' Σώματος Στρατού ’Αντιστράτηγος 
κ. Δημήτριος Παναγόπουλος, δ Β. 
Επιθεωρητής Χωροφυλακής Υποστρά
τηγος κ. Χρήστος Σακελλάρης, ό Διευ
θυντής τής Διευθύνσεως ’Αστυνομίας 
Θεσσαλονίκης Ταξίαρχος κ. Φιλοποίμην 
Τερζής, ό ’Ανώτερος Διοικητής Χωρο
φυλακής Κεντρικής Μακεδονίας Ταξίαρχος 
κ. Βασίλειος Βασιλόπουλος, τα μέλη τοϋ 
Διοικητικού Συμβουλίου τής Διεθνούς 
Έ κθέσεω ς Θεσσαλονίκης, έκπρόσωποι τών 
μέσων ένημερώσεως, άλλοι έπίσημοι και 
άντιπροσωπεία άπδ άνδρες καί γυναίκες 
τού Σώματος πού ύπηρετοΰν στήν Δ.Α.Θ.

Μιλώντας κατά τή διάρκεια τής δεξιώ- 
σεως πρδς τούς παρευρεθέντες δ Πρόε
δρος τής Διεθνούς Έ κθέσεω ς κ. Μάρκος 
Μποΰρος, είπε καί τα έξής :

« ’Αγαπητοί φίλοι. Αισθάνομαι ιδιαι
τέραν ΐκανοποίησιν, διότι μοΰ δίδεται 
άπόψε ή εύκαιρία νά σας έκφράσω τάς 
θερμάς εύχαριστίας έμοΰ προσωπικώς καί 
ολοκλήρου τής Διεθνούς Έκθέσεω ς Θεσ
σαλονίκης, διά τον ρόλον σας εις τήν επι
τυχίαν της.

Παρακαλώ νά πιστέψετε, δτι οί εύχα- 
ριστίες αύτές δέν είναι τυπικές καί δεν 
έχουν συμβατικόν χαρακτήρα. Δέν λέ
γονται έτσι απλώς διά νά λεχθούν καί επει
δή τδ επιβάλλει ή έτησία παράδοσις, 
σύμφωνα μέ τήν όποιαν, μετά τήν λήξιν 
κάθε Έ κθέσεω ς, δίδεται μία δεξίωσις 
πρός τιμήν τών 'Υπηρεσιών σας, διά τήν 
συμβολήν των εις τήν εύρυθμον λειτουρ
γίαν τής Έ κθέσεω ς. Θά σας πώ τδ έξής :

Ή  δημιουργία αύτής τής παραδόσεως, 
αύτοΰ τού ωραίου έθίμου, δέν είναι τυχαία. 
Άνταποκρίνεται σέ μια έξ ίσου ωραία 
πραγματικότητα, ή οποία συνίσταται εις 
τδ δτι ή ιστορία τής Έ κθέσεω ς καί ή 
ιστορία τών έπιτυχιών της είναι συνυφα- 
σμένες μέ τήν ίδικήν σας προσφοράν.

Σείς είσθε τά έκτελεστικά όργανα τής 
εξουσίας. ’Αλλά τί είναι εξουσία μέσα εις 
μίαν δημοκρατικώς ώργανωμένην καί 
κυβερνωμένην πολιτείαν; Είναι δ αύθαί- 
ρετος δυνάστης καί καταπιεστής, δπως 
διδάσκει καί διακηρύσσει ή σύγχρονος 
άμφισβήτησις ή είναι ό συνεκτικός δεσμός, 
δ δποϊος επιτρέπει τήν λειτουργίαν τού 
κοινωνικού συνόλου καί προάγει τήν πο
λιτειακήν καί τήν έθνικήν αύτοσυντηρη- 
σίαν του; Καί πώς θά ήτο δυνατόν νά δια- 
τηρήται εις άνεκτδν έπίπεδον ή κοινωνική 
συμβίωσις αν ή δημοκρατικώς άναδει- 
κνυομένη έξουσία καί τά νομίμως ύπάρ- 
χοντα καί δρώντα έκτελεστικά της όργανα 
δέν ύπή ρχαν ;

Ή  άπάντησις εις τά έρωτήματα 
αυτά δίδει τάς διαστάσεις καί τήν σπου- 
δαιότητα τήν δποίαν έχει δ ΐδικός σας 
ρόλος. ’Αλλά είπα προηγουμένως, δτι 
συχνά είναι καί ρόλος αχάριστος. Είναι, 
διότι κατά τήν έκτέλεσιν τού καθήκοντος 
εύρίσκεσθε είς τήν άνάγκην νά ένεργεϊτε 
κατά τρόπον, δ δποϊος δυσαρεστεϊ, δχι μό
νον έκείνους πού έχουν κάποιον λόγον νά 
μήν διατηρούν άγαθάς σχέσεις μέ τον

ποινικόν νόμον, άλλά καί μερικούς, οί 
όποιοι είναι πρόθυμοι νά βλέπουν συμπα- 
θώς τούς παραβάτας τού νόμου, δχι δμως 
καί τούς ύπερασπιστάς του.

Βεβαίως, διαπιστώσεις αύτής τής φύ- 
σεως δέν ισχύουν μόνον γιά τήν Ελλάδα, 
άλλά γιά δλα τά ώργανωμένα κράτη, ύπό 
τήν προϋπόθεσιν δτι είς αύτά ή λαϊκή κυ
ριαρχία έκφράζεται άκωλύτως καί σχη
ματοποιείται είς νομίμους μορφάς έξου- 
σίας καί δραστηριότητος τών εκτελεστι
κών της οργάνων. Ή  Ε λλάς συγκαταλέ
γεται μεταξύ τών κρατών αύτών. "Οταν 
δέ λέγομεν δτι σείς είσθε τά όργανα τού 
νόμου, έννοοΰμεν δλοι δτι δ νόμος αύτδς 
άποτελεΐ άπαύγασμα τής λαϊκής καί τής 
εθνικής βουλήσεως καί δτι δλοι όφείλομεν 
συμμόρφωσιν είς αύτόν. Διότι ή έλευθερία 
είναι ταυτόσημος μέ τον νόμον.

Καί θά ήθελα τώρα νά προσθέσω λίγα 
λόγια διά τήν ιστορίαν σας. Διότι, διά
φοροι, άπδ καιρού είς καιρόν, έχουν δια
τυπώσει διαφόρους άμφισβητήσεις διά 
τά ελληνικά Σώματα ’Ασφαλείας. Λη
σμονούν δμως τήν καταγωγήν των, ή 
δποία άνάγεται κατ’ εύθεϊαν είς τδν έθνι- 
κοαπελευθερωτικδ άγώνα τού 1821 καί 
έχει τδ έξής ίδιάζον χαρακτηριστικόν : 
"Οτι τά Σώματα ’Ασφαλείας ύπήρξαν 
συνέχεια, έντός τού έλευθέρου κράτους, 
τών ένοπλων τμημάτων τής Έπαναστά- 
σεως, συνέβαλαν δέ δχι ολίγον κατά τήν 
«Βαυαροκρατίαν», δταν δέν ύπήρχαν άλλα 
έθνικά ένοπλα τμήματα, είς τήν έλληνο- 
ποίησιν τής έξουσίας. Μέ αύτδ τδ ξεκί
νημα, δ ρόλος τών Σωμάτων ’Ασφαλείας 
διά τήν έμπέδωσιν ένδς εύνομουμένου 
κράτους ύπήρξεν άποφασιστικός είς τήν 
χώραν μας καί έξακολουθεΐ νά είναι.

Αύτδς είναι δ λόγος γιά τδν όποιο θέ
λησα νά πώ κάτι περισσότερο άπδ δ,τι 
λέγεται συνήθως μιά τέτοια βραδυά. 
’Αλλά δέν θά παραλείψω νά έκφράσω είς 
δλους σας, τάς θερμάς εύχαριστίας μας 
καί νά έπαναλάβω μέ κάθε δυνατήν έμ- 
φασιν δτι έπράξατε τδ τίμιον καθήκον σας 
μέ αύταπάρνησιν καί συντελέσατε είς τήν 
άψογον λειτουργίαν τής Έ κθέσεω ς, τήν 
ύποδειγματικήν άπδ άπόψεως τάξεως, κο- 
σμιότητος καί άσφαλείας.

Κανένα άντάλαγμα δέν είναι άρκετδν 
διά νά άνταποδώση αύτήν τήν προσφοράν. 
Μόνον δ λόγος δ καλός, καί πιστέψτε με,

τδν λέγομεν μέ άπόλυτον ειλικρίνειαν».
Στή συνέχεια, άντιφωνώντας δ 'Υπο

στράτηγος κ. Σακελλάρης τδν κ. Μποΰρο, 
μέ σύντομη δμιλία του, τόνισε :

«Κύριε Πρόεδρε. Έ κ  μέρους τού κ. 
’Αρχηγού, δ όποιος παρά τήν ζωηρή έπι- 
θυμία δέν μπόρεσε νά παρευρεθή στήν 
ωραία άποψινή έκδήλωση, καί έγώ προσω
πικώς, αισθάνομαι τήν άνάγκη νά σάς 
εύχαριστήσω γιά τά καλά σας λόγια, λόγια 
καί σκέψεις πού άντικατοπτρίζουν σ’ δλο 
τδ Σώμα τής Χωροφυλακής.

Πρέπει νά σάς διαβεβαιώσω δτι είναι 
χρέος καί καθήκον μας νά προσφέρομε 
τις ύπηρεσίες μας σέ δλους καί ιδιαιτέρως 
είς τήν Διεθνή Έ κθεση  Θεσσαλονίκης, 
μέ τήν δποία μάς συνδέει ειλικρινής συνερ
γασία καί φιλία άπδ τής ιδρύσεως.

Ή  τιμή πού μάς κάνατε σήμερα, μάς 
δίνει θάρρος νά συνεχίσουμε τδ έργο μας 
μέ περισσότερο ζήλο. Καί έάν αύτή ή έκ- 
δήλωσις τιμά τήν Διεθνή Έ κθεση  Θεσσα
λονίκης καί γενικώτερα τή Χωροφυλακή, 
πιστεύω, πώς μεγαλύτερη τιμή άνήκει σέ 
σάς κ. Πρόεδρε, στδν ’Αντιπρόεδρο, σέ 
δλο τδ Διοικητικό Συμβούλιο καί τούς πα
ράγοντες τής Έ κθέσεω ς, πού άναγνωρί- 
ζουν τούς κόπους τών οργάνων μας.

Ε μ ε ίς  ώς ειλικρινείς συνεργάτες, είς 
ώρισμένο τομέα, παρακολουθούμε άπδ 
πλησίον μέ χαρά τήν άνοδική πορεία τού 
θεσμού είς τδν Οικονομικόν, Πνευματι
κόν καί Πολιτιστικόν τομέα καί εύχόμαστε 
διαρκή πρόοδο καί επιτυχία.

Τούς παρόντες συνεργάτες μας καί όσους 
δέν μπόρεσαν νά παρευρεθούν συγχαίρω 
θερμώς καί τούς παρακαλώ νά συνεχίσουν 
τδ έργο τους μέ τδν ίδιο ζήλο καί ένδια- 
φέρον καί νά είναι βέβαιοι δτι ή πολιτεία 
άναγνωρίζει τούς κόπους τους».

'Η  δεξίωση συνεχίστηκε μέσα σέ 
άτμόσφαιρα πλήρους έγκαρδιότητας καί 
φιλίας, κάτω άπδ θαυμάσιους μουσικούς 
ρυθμούς πού άπόδωσε ή Μουσική Χ ω 
ροφυλακής Θεσσαλονίκης.

Ή  δλη έκδήλωση ήταν μιά εξαιρετική 
τιμή καί μιά δίκαιη επιβράβευση τών 
άνδρών τής Χωροφυλακής γιά τήν ύψηλή 
τους προσφορά στήν έπιτυχία τής Διεθνούς 
Έ κθέσεω ς Θεσσαλονίκης, μιά δικαίωση 
γιά τή συμβολή τους στήν πολιτιστική καί 
οικονομική άνάπτυξη τού τόπου μας.
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τρομοκρατία 
της συγχρόνου 
0€κα€τιας

ΓΕΩΡΓΙ ΟΥ ΠΑ Υ Λ Ι Δ Η  
'Ενωμοτάρχου, φοιτητοΰ έπΐ τττυχίω 
Νομικής Σχολής Παν/μίου θεσ/νίκης.

ν  ~ * - f -

Η Ε Κ Π Λ Η Τ Τ Ο Υ Σ Α  κατακόρυ- 
φος άνοδος των πάσης φύσεως τ ε 
χνικών μέσων, έ'λκουσα δπισθέν της 
τό σύνολον τοϋ πολιτισμού εις τήν 
μεταβιομηχανικήν πυρηνικήν επο
χήν μας, έδημιούργησε παραλλή- 
λως ΐκανάς τεχνικάς κα'ι ψυχολο- 
γικάς προϋποθέσεις καί διά τήν αυ- 
ξησιν τής έγκληματικότητος γενι
κώς, άλλ’ έντονώτερον έθεμελίωσε 
έν νέον είδος έγκληματικότητος, τό 
τής τρομοκρατίας.

'Η  σμίκρυνσις καί έλαχιστοποίη- 
σις τών άποστάσεων, ή ευχέρεια 
τής χρήσεως τών τεχνικών μέσων, 
τό ογκώδες τών μεγαλοπόλεων, ή 
άνωνυμοποίησις τοΰ άτόμου παρέ
χουν ευκολίαν διαφυγής εις τον έγ- 
κληματίαν. Ή  αΰξησις δμως τοϋ 
κοινού έγκλήματος δεν ανησυχεί τάς 
άνθρωπίνους μάζας ή τάς άνησυχεΐ 
έλάχιστα συγκρινομένη μέ τό είδος 
τής τρομοκρατίας. Τό κύριον χαρα
κτηριστικόν τοΰ νέου είδους τούτου 
τής έγκληματικότητος είναι ή θέ- 
σις εις άμφιβολίαν τής άσφαλείας 
καί σωματικής άκεραιότητος τοϋ 
άτόμου άνά πάσαν στιγμήν. Χ ώ 
ρες είς τάς οποίας έλλείπει τό έγκλη- 
ματικόν τοΰτο είδος θεωροΰνται 
εύρισκόμεναι «εις όασιν σταθερό- 
τητος». 'Ο  άνθρώπινος βίος είς τάς 
χώρας αύτάς, ώς προσφυώς έλέ- 
χθη, «είναι σίγουρος».

'Η  τρομοκρατική πρόκλησις τής 
κοινωνίας έχει τήν προϊστορίαν της, 
είς τήν διανυομένην δμως δεκαε
τίαν (1970 - 1980) εύρίσκεται είς 
ιδιαιτέραν εξαρσιν έάν δχι είς τήν 
άποκορύφωσίν της. Τοποθετήσεις 
βομβών είς τάς οδούς, είς τά πάρ
κα, είς χώρους γενικώς κοινής χρή
σεως, άπαγωγαί, άεροπειρατεΐαι 
καί φόνοι άποτελοΰν τούς κυρίους 
τρόπους έκδηλώσεώς της. Τό κΰμα 
βίας καί τρομοκρατίας είς τήν Με- 
γάλην Βρετανίαν κατά τά έτη 1973 - 
1974, δταν οί βόμβες άναστάτωναν 
τό Λονδίνο, ή άπαγωγή καί έκτέ- 
λεσις τών ομήρων είς τήν πρεσ- 
σβείαν τής Στοχκόλμης, οί φόνοι 
τών Bubagk, Ponto καί Sclecer 
μέ συγχρόνους άνθρωποκτονίας τών 
συνοδών τους, ή άπαγωγή καί έκτέ- 
λεσις τοΰ Aldo Moro άποτελοΰν 
έν έλάχιστον έκ μιας πληθώρας 
τρομοκρατικών ένεργειών τής δια- 
νυομένης δεκαετίας. Ά π ό  τάς άρ- 
χάς τοΰ 1978 έως τήν 18ην Μαΐου 
τοΰ αύτοΰ έτους είς τήν ’Ιταλίαν 
άπαριθμώνται, δι’ έπισήμων στοι
χείων, 769 τρομοκρατικαί ένέρ- 
γειαι. ’Επίσης έως τά μέσα τοΰ 
1978 ή τρομοκρατική όργάνωσις
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Χ αρακτηριστικά φωτογραφικά στ ιγμ ιότυπα  από τό παγκόσμ ιο μέτωπο τής τρομοκρατίας πού την τελευταία κυρίως δε
καετία  σάν λα ίλαπα έχει έπ ιπέσει σ τά  περισσότερα κράτη τής ύφηλίου. Δεν εξετάζονται κίνητρα, προσθέσεις, πολ ιτικές 
επ ιδιώξεις ή σκοποί αλλά τό αποτέλεσμα που είνα ι σχεδόν πάντα πόνος, α ίμα , ανθρώπινη οδύνη.

«’Ερυθρές Ταξιαρχίες», «άνέλαβε 
τήν ευθύνην» διά 55 φόνους, 46 
άπαγωγάς προσωπικοτήτων καί 32 
βομβιστικάς έπιθέσεις έναντίον γρα
φείων, εγκαταστάσεων καί επιχει
ρήσεων. Αί έγκληματικαί πράξεις 
καί ένέργειαι των τρομοκρατών 
συνεχίζονται άκαταπαύστως έως σή
μερον καί μάς προβληματίζουν.

Ποιοι δμως είναι οί τρομοκρά- 
ται;

Προβάλλονται πολλοί καί ποι
κίλοι ώς σκοποί των τρομοκρατών, 
σκοποί οΐτινες κατ’ αυτούς θά επι
τευχθούν διά τών ύπ’ αύτών δια- 
πραττομένων έγκλημάτων. Ουτοι 
όμως εις τήν πραγματικότητα δεν

άποτελοΰν εΐμή τά κίνητρα έκδη- 
λώσεως της προς τό έγκλημα τά- 
σεως, όπισθεν δε αύτών ύποκρύ- 
πτονται άπροσάρμοστα, δοξομανή, 
ανυπόμονα, ύπερμέτρως έριστικά καί 
ορμητικά, μαστιζόμενα άπ’ τό άγ
χος καί γενικώς μη φυσιολογικά καί 
ψυχανώμαλα άτομα. Κατά τον με
λετητήν Πώλ Ούΐλκινσον, ό τρο
μοκράτης μισεί τήν ίσχύουσαν πρα
γματικότητα, καί θέλει νά ίδή «τήν 
ούτοπίαν του» νά πραγματώνεται. 
'Ο  τρομοκράτης έχει τήν ΐδική του, 
παράλογον διά τούς άλλους, λο

γική;
Αί κοινωνικαί ομάδες δλων τών 

εποχών υποκρύπτουν εις τάς τά

ξεις των έναν άριθμόν προσωπικο
τήτων άστάτων, εκρηκτικών, δο
ξομανών, άπροσαρμόστων καί δυσα- 
ρεστημένων μέ μίαν μόνιμον τάσιν 
καί κλίσιν άντιθέσεως προς τήν 
ύπάρχουσαν κοινωνικήν τάξιν πρα
γμάτων. 'Η  ροπή αύτών προς τήν 
άνταρσίαν παρατηρεΐται ανεξαρτή
τω ς άπ’ τό κοινωνικό σύστημα, τήν 
στάθμην τού βιοτικού έπιπέδου καί 
τήν εύημερίαν τού κοινωνικού συνό
λου εις τάς τάξεις τών οποίων δια- 
βιούν, έξαρτάται δμως έκ τής αύ- 
στηρότητος τής κειμένης νομοθε
σίας. 'Η  επαναστατική ροπή εις 
αύτούς τούς άνθρώπους άποτελεϊ 
βίωμά των, τού οποίου ή αιτία εύ-
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ρίσκεται τόσον εις τήν άπροσαρ- 
μοστικότητα προς τό κοινωνικό ε ί
ναι όσον καί εις τήν άρρωστημένην 
άνικανοποίησιν τοϋ έγώ τους. Ε π ι 
τυχής είναι ή άκόλουθος περιγραφή 
τοϋ Πασκάλ: «’Επιθυμεί νά είναι 
μεγάλος, άλλ’ άντιλαμβάνεται τον 
έαυτόν του μικρόν επιθυμεί νά 
είναι ευτυχισμένος, άλλ’ όρά τον 
έαυτόν του έλεεινόν' έπιθυμεΐ τήν 
τελειότητα, άλλ’ όρά τον έαυτό του 
πλήρη άτελειών επιθυμεί τήν αγά* 
πην των άλλων καί τον σεβασμόν, 
άλλ’ όρά ότι τα λάθη του είναι ικα
νά μόνον δι’ άποστροφήν καί περι- 
φρόνησιν’ έξ αύτής τής θέσεώς του 
γεννάται εις αυτόν τό πλέον άδικον 
καί έγκληματικό πάθος...».

Συναφής είναι καί ή άκολουθοϋσα 
περιγραφή τοϋ Ε. Hoffer « 'Ο  άν
θρωπος πού δεν μπορεί νά γράψη 
ένα βαρυσήμαντο βιβλίο, νά ζωγρα
φίσει έναν περίφημο πίνακα, νά δη
μιουργήσει ένα άρχιτεκτονικό αρι
στούργημα, πού θέλει νά είναι με
γάλος έπιστήμονας καί ποτέ δεν θά 
εκπληρωθεί αύτή του ή επιθυμία, 
δεν βρίσκει καμμιά ήσυχία σέ μιά 
σταθερή παλιά ή νέα κοινωνική κα
τάσταση. 'Η  ζωή τοϋ φαίνεται 
άγιάτρευτα κατεστραμμένη καί ό 
κόσμος ξεκάρφωτος . . . ’Επειδή 
ποτέ δεν μπορεί νά συμφιλιω
θεί μέ τό έγώ του, φοβάται 
τήν όριστικότητα καί τήν σταθερή 
τάξη των πραγμάτων..». Τούς εύρί- 
σκομε νά έντάσσονται μετ’ ιδιαι
τέρας βουλιμίας καί εύχαριστήσεως 
εις τάς άκραίας κοινωνικοπολιτικάς 
μειοψηφίας καί ν’ άποτελοΰν κατά 
τον Πώλ Ούΐλκινσον «μιά σταγόνα 
εις τον ωκεανόν». Ό  ιδιόμορφος 
τρόπος τής ύπ’ αυτών άντιλήψεως 
των πραγμάτων καί ή συνειδησιακή 
κατάστασις μάς είναι άσύλληπτος 
έως ότου ή σκέψις μας είναι φυσιο
λογική. Πιθανόν έάν εΐσέλθωμεν 
εις τά πλέον υψηλά ή χαμηλά έπί- 
πεδα άντιλήψεως των άξιων, θά 
δυνηθώμεν τούλάχιστον νά πλησιά- 
σωμεν εις τον τρόπον σκέψεώς των. 
Παρατίθεται εν μικρόν άλλ’ έκφρα- 
στικώτατον τμήμα έκ μιάς άπό κοι
νού διακηρύξεως δύο φυλακισμένων 
στελεχών τής τρομοκρατικής όμά- 
δος «Μπάαντερ—Μάϊνχόφφ», τοϋ 
δικηγόρου Η. M ailer καί G. Beker 
χρονολογουμένης εις τάς άρχάς 
τοϋ 1978 καί μετά τάς εκτελέσεις 
τών Scleyer καί A. Moro, έχουν 
ώς έξής : «Οί τρομοκράτες δεν ε ί
ναι μόνο άνίκανοι νά συλλάβουν τήν 
κοινωνική πραγματικότητα άλλά βα
σανίζονται καί άπό τήν άντιφατικό-

τητα τών ίδιων τους τών κινήτρων, 
γιατί — όπως θά έλεγε ό Χέγκελ— 
τό σκίρτημα τής καρδιάς τους γιά 
τήν ευτυχία τής άνθρωπότητας 
έχει μεταβληθεΐ σέ «λύσσα τοϋ πα
ραλόγου έγωκεντρισμοΰ τους». 'Η  
δική τους άπομονωμένη συνείδηση 
αποτελεί γι’ αυτούς τό μέτρο τής 
πολιτικής, τής κοινωνίας καί τών 
άνθρώπων πού τήν ά π ο τελ ο ΰ ν ......

Ό  Hegel εις μίαν άνάγλυφον 
περιγραφήν του, θεωρεί τήν προς 
τήν τρομοκρατίαν τάσιν ώς μίαν 
τραγικήν παρανόησιν καί ένσάρκω- 
σιν τής άπολύτου ελευθερίας κατα
δικασμένης νά μήν υπάρχει εΐμή 
ώς «μανία καταστροφής» καί νά 
κορυφώνεται έντός τοϋ βασιλείου 
«τοϋ πλέον ψυχροΰ καί έπιπέδου 
θανάτου.. . . » .

Πώς όμως έρμηνεύεται ή σύγ
χρονος άπίθανος αϋξησις τής τρο
μοκρατίας ή ή κατά τον Hegel 
«μανία καταστροφής»;

Ή  εποχή μας παρουσιάζει συγ- 
κρινομένη μέ τάς προηγουμένας 
μίαν ιδιαιτέραν έξαρσιν εις τον χ ώ 
ρον τών ψυχοβιολογικών διαταρα
χών. 'Ο τρόπος δομής κα ί όργανώ- 
σεως τοϋ άνθρωπίνου βίου καί εί- 
δικώτερον ό άνθρωποσυνωστισμός, 
ή κατά τινα τρόπον επιβολή τοϋ τρό
που ζωής καί ή άπομάκρυνσις έκ 
τοϋ φυσικοΰ περιβάλλοντος έθεσαν 
τό άτομον εις θέσιν μαστιζομένην 
ύπό τοϋ άγχους καί πολύπλοκων με
λαγχολιών. 'Ο Θ. Παπακωνσταν
τίνου, σχολιάζων καί αίτιολογών εις 
παλαιότερον άρθρον του τήν άπο- 
κορύφωσιν τής τρομοκρατίας εις 
τήν ’Ιταλίαν, έγραφε μεταξύ άλλων: 
«Εις ώρισμένας περιοχάς έπικρατεΐ 
έντονος κοινωνική δυσφορία. ’Αλ
λεπάλληλα κρούσματα διαφθοράς εις 
όλους τούς τομείς τής ιταλικής 
ζωής έχουν έξευτελίσει τούς θεσμούς. 
'Η  κυβερνητική άστάθεια, οί συμ
βιβασμοί, ή ψηφοθηρία έχουν έπι- 
δράσει παραλυτικώς έπί τοϋ Κρά
τους τό όποιον συνεχώς πιέζεται
καί συνεχώς υποχωρεί-----». 'Ο
Πώλ Ούΐλκινσον παρομοίως ώς 
άνω έρμηνεύει τήν έξαρσίν της, μέ 
τήν έπιφύλαξιν ότι αύτά δέν δι
καιώνουν τήν τρομοκρατία, χρησι
μεύουν όμως διά νά τήν εξηγήσουν. 
Θεωροΰμεν ότι ή σύγχρονος υπέρ
μετρος αΰξησις τής τρομοκρατίας 
άποτελεΐ τήν έξερχομένην συνι- 
σταμένην έξ ένός συμπλέγματος 
ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών τής δε
καετίας μας, ώς είναι ό υποχωρη
τικός χαρακτήρ τοϋ Κράτους, ή 
αϋξησις τών ψυχανωμαλιών, ή αι

φνίδια έπέκτασις τών μηδενιστικών 
καί άναρχικών άντιλήψεων εις τούς 
νέους, καί οπωσδήποτε ποικίλαι 
πολιτικαί σκοπιμότητες.

Σημαντικήν ώθησιν προς τήν τρο
μοκρατίαν ένεργοϋν καί τά μέσα μα
ζικής ένημερώσεως καί ιδία ό τύ
πος. 'Η  στάσις μιάς υπολογίσιμου 
μερίδος τοϋ τύπου, μή έξεταζομένων 
τών ώθούντων αιτίων προς αυτήν, 
ένεργοποιεί καί δίδει τροφήν εις τήν 
άκόρεστον έγκληματογόνον δοξομα
νίαν τών τρομοκρατών. 'Η  ένεργο- 
ποίησις τοϋ ευρισκομένου εις άνεκ- 
δήλωτον κατάστασιν πλήν όμως ώς 
έκ τών άτομικών των χαρακτηρι
στικών ικανών προς τρομοκρατίαν 
άτόμων γίνεται διά τής άναμενο- 
μένης καί προβλεπομένης «ήρωο- 
ποιήσεώς » των καί προβολής τών 
έγκληματικών των πράξεων, άλλοτε 
δι’ έκουσίας καί άλλοτε δι’ άκουσίας 
διαφημίσεως. Οί τρομοκράται έμφα- 
νίζονται καί προβάλλονται ύπό με
ρίδος τοϋ τύπου ώς σύγχρονοι «Ρο- 
μπέν τών Δασών» καί προστάται 
τών πτωχών καί άδικημένων, έπη- 
ρεαζομένων τοιουτοτρόπως εύνοϊ- 
κώς ύπέρ τής τρομοκρατίας πολλών 
άτόμων, ιδία νεαρών.

Αί ρίζαι τής συγχρόνου τρο
μοκρατίας έντοπίζονται εις τήν ευ
ρέως γνωστήν έξέγερσιν τοϋ' Μαΐου 
1968 εις τήν Γαλλίαν. Ό  Πώλ 
Ούΐλκινσον μετ’ έπιμονής υποστη
ρίζει ότι «πνευματικοί πατέρες» 
τής τρομοκρατίας είναι οί Σάρτρ 
καί Μαρκοΰζε.

Ή  τρομοκρατία ώς φαινόμενον 
ένδιαφέρει τόσον τήν Κοινωνιολο- 
γίαν όσον καί τήν ’Εγκληματολο
γίαν. Ή  μελέτη αύτής διά τον χώ 
ρον τής Κοινωνιολογίας έντάσσεται 
εις τον κλάδον τής κοινωνικής ψυχο
λογίας. Πολλοί τήν τοποθετούν καί 
τήν μελετούν εις τον χώρον τής Πο
λιτειολογίας άνεξαρτήτως όμως τής 
συστηματικής της κατατάξεως άπο
τελεΐ έν άξιοπρόσεκτον κοινωνιολο
γικούς καί έγκληματολογικώς φαι- 
νόμενον.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ — ΠΗΓΑΙ

1. —E R IC  H O F F E R : « Ό  Φανατικός».

2. —A D R E  D E C O U FL E : «Κοινωνιολο-
γία τών ’Επαναστάσεων».

3. —G U STA V E L E  BON: «Ψυχολογία
τών ’Επαναστάσεων».

4. —Έφημερίς: «Θ ΕΣΣΑ Λ Ο Ν ΙΚΗ », της
24-4-1979.

5. —«Οικονομικός Ταχυδρόμος», της 13-
7-1978.
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Μέ τις ρίζες βαθειά μέσα στήν 
ιστορία, στή δυτική άκρη τής Πε- 
λοποννήσου, στήν έπαρχία Τρι- 
φυλίας, πέρα απ’ τον ίσκιο 
τοΰ~ Αιγάλεω καί κοντά στήν 
ακτή πού δροσίζει τό Ίόνιο κϋμα, 
απλώνονται τά Φιλιατρά, πού ή 
ήλικία τους βρίσκεται θαμένη στά 
έρείπια τής πανάρχαιης Έράνας, 
κάτω άπ’ τον απέραντο έλαιώνα. 
Όλόγυρα ό θαλερός κάμπος καί 
πάνω ένας ατέλειωτος ουρανός κι’ 
δλα φως.

'Η πόλη είχε άνέκαθεν κοσμοπο
λίτικο χαρακτήρα. Ή  εύφορη γή 
της έδινε πάντοτε πλούτο στούς 
κατοίκους της. Ή  σταφίδα καί 
τό λάδι άνταμεί βανε τούς ανθρώπους 
της, πού γονιμοποιοΰσαν μέ τόν 
ίδρωτα τους τή γή. Γ ι’ αυτό καί τά 
Φιλιατρά προοδέυσαν γρήγορα κι 
εξελίχτηκαν σέ μιά όμορφη πολι
τεία, πού πάντοτε γοήτευε τούς ξέ
νους καί ντόπιους επισκέπτες. Μ ε
ταξύ των πρώτων ό Καστελάν, άνά- 
μεσα στούς δεύτερους ό Παλαμας.

ΤοΟ Λογοτέχνη 
κ. Κ ώ σ τ α  Έ ρ α ν ι ώ τ η .

Μετά τήν άπελευθέρωση άπό τόν 
τουρκικό ζυγό, γιά τήν όποια πολύ 
αίμα δώσανε καί οί φιλιατρινοί, οί 
κάτοικοι των ορεινών χωριών κατέ
βηκαν στά πεδινά. Έ τσ ι τά Φιλια
τρά μεγάλωσαν κι’ έγιναν ή πρώτη 
πόλη τής ’Επαρχίας Τριφυλίας καί 
ή δεύτερη σέ πληθυσμό καί σημα
σία στο νομό Μεσσηνίας.

Ό  μεγάλος σεισμός τού 1886, πού 
κατέστρεψε συθέμελατήν πόλη, έγι
νε ή αφετηρία τής άναγέννησής της: 
αψογη ρυμοτομία άρχοντικά σπίτια 
σέ νεοκλασσική γραμμή, μεγάλες 
όμορφες εκκλησίες καί λουλουδια- 
σμένες πλατείες. Χαρακτηριστικό 
τής πόλεως τό Δημαρχιακό συγ
κρότημα μέ τό πανύψηλο ρολόϊ. 
Τέσσερα εύρύχωρα σχολεία κΓ ένα 
καλλιμάρμαρο Γυμνάσιο μέ γυμνα
στήριο καί ώραίους κήπους μαρτυ
ρούν τό φιλεκπαιδευτικό αίσθημα 
τών φιλιατρινών, γιά τό όποιο εκ
φράστηκε μέ θαυμασμό στις αρχές 
τού αιώνα μας ό γάλλος περιηγη
τής Ρενέ Πυώ.

Τό φιλοπρόοδο τών Φιλιατρινών 
οδήγησε στόν έξωραϊσμό τής πό
λεως μέ συντριβάνια, πάρκα καί 
άγάλματα, ενώ άπό τά τέλη κι δλας 
τού περασμένου αιώνα λειτουργού
σε στά Φιλιατρά μέ τή φροντίδα

προοδευτικών συλλόγων σχολείο 
μουσικής καί φιλαρμονική.

Μετά τό δεύτερο παγκόσμιο πό
λεμο, όταν άνοιξαν οί κρουνοί τής 
μεταναστεύσεως ό πληθυσμός τών 
Φιλιατρών μειώθηκε αισθητά. Έ τσ ι 
άπό 12.000 πού ήταν τό 1940 
σήμερα έμεινε μόνον 6.000. "Ομως 
παρ’ όλη αύτή τήν πληθυσμιακή 
άφαίμαξη ό δρόμος τής προόδου 
δέ σταμάτησε. Ή  άγάπη τών άπό- 
δημων καί ή έργατικότητα όσων 
ρίζωσαν στήν πατρίδα διοχετεύτη
καν σέ έργα χρήσιμα γιά τό λαό 
αλλά καί συγχρόνως όμορφα'γιά τήν 
πόλη. Τό Νοσοκομείο, έργο τών 
ξενητεμένων φιλιατρινών, τό«Φουρ- 
ναράκειο» Πνευματικό Κέντρο πού 
στεγάζει τήν βιβλιοθήκη καί 
περιλαμβάνει άναγνωστήριο καί 
αίθουσα διαλέξεων, τό πάρκο τής 
Βλαχέρνας, όπου ήδη όλοκληρώ- 
νεται ή «Βορρέειος»Μουσική Στέγη 
(σχολείο μουσικής καί αίθουσα 
συναυλιών), τό Κ .Ε .Γ.Ε ., είναι με
ρικά άπό τά σύγχρονα αποχτήματα 
τής πόλεως.

Στά Φιλιατρά, στή μεγαλόπρεπη 
έκκλησία τήν άφιερωμένη στήν 
Παναγία, βρίσκεται ή θαυματουρ
γή εικόνα τού 'Αγίου Χαραλάμπους 
καί μέρος άπ’ τ’ άγια λείψανά του,

πού ό έορτασμός τής μνήμης του 
στις 10 Φεβρουάριου συγκεντρώνει 
μεγάλο πλήθος προσκυνητών. Έ να  
χιλιόμετρο έξω άπό τήν πόλη γα
ληνεύει μέσα στόν ελαιώνα ένα 
άπό τά παλιότερα μνημεία τής χρι
στιανοσύνης; τό εκκλησάκι τής 
«’Ανάληψης», πού κατά τή γνώμη 
τών ειδικών είναι ό άρχαιότερος 
σταυρεπίστεγος ναός τού κόσμου. 
"Ενα άλλο αξιόλογο μνημείο τής 
Χριστιανοσύνης, ό βυζαντινός να
ός τής 'Αγια—Σωτήρας, υψώνεται 
δεκαπέντε χιλιόμετρα άνατολικά 
τών Φιλιατρών στό χωριό Χριστιά- 
νοι, πού κατά τούς χρόνους τής 
τουρκοκρατίας ήταν ή έδρα τής 
ομώνυμης μητροπόλεως Χριστια- 
νουπόλεως, τήν όποια καταξίωσε 
μέ τούς υπέρ τής άνεξαρτησίας 
άγώνες του καί τόν τραγικό θάνατό 
του στά μπουντρούμια τής Τριπο- 
λιτσάς ό Δεσπότης της Γερμανός.

Τό χειμώνα ή ζωή στά Φιλιατρά 
έχει τό νωχελικό ρυθμό τής έπαρ- 
χιακήςπόλης. Τά γυμνά δέντρα, υπο
γραμμίζουν άνάλογα τό περιβάλλον 
καί μόνο οί πανύψηλοι ευκάλυπτοι 
πού παραστέκουν τό συντριβάνι 
τής κεντρικής πλατείας καί ή μεγά
λη άροκάρια πίσω άπ’ τό μνημείο 
τών πεσόντων άντιστέκονται στόν
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καιρό.
Οί κάτοικοι, άνθρωποι τοΰ μόχθου, 

μαζεύονται νωρίς στά σπίτια τους ή 
στά ζεστά ταβερνάκια τής αγοράς, 
πίνοντας γνήσια ρετσίνα μέ καψα- 
λιστό ψωμί. 'Ωστόσο, αυτός ό ρυ
θμός συχνά διακόπτεται. Πρώτα 
στό μεγάλο πανηγύρι τοΰ ράβδου 
τής ελιάς, όταν ή άγορά καί οί τα
βέρνες, τά βράδια, κι’ όλόκληρος ό 
έλαιώνας, τήν ημέρα, άχολαγάνε 
από τίς φωνές των έργατών. "Υστε
ρα στις γιορτές των Χριστουγέννων 
όταν έπιστρέφουν οί φοιτητές, πού 
δίνουν τό δικό τους τόνο στή ζωή 
τής πόλεως. Τέλος στους λαμπρούς 
έορτασμούς τής μνήμης τοΰ πολι
ούχου 'Αγίου Χαραλάμπους. Ε κτός 
άπ’ αυτά ή υγρή χειμωνιάτικη 
ατμόσφαιρα πολλές φορές αλλάζει 
άπό τίς έκδηλώσεις τής φιλαρμο
νικής καί των δυο προδευτικών πο
λιτιστικών συλλόγων τ.ών «Φιλο
προόδων» καί τοΰ «Πυρσοΰ».

Ή  υποδοχή τής άνοιξης γίνεται 
στά περιβόλια, όπου τά πρώτα κη
πευτικά έχουν κι όλας ώριμάσει. 
Τό Πάσχα γίνεται τό πρώτο μεγάλο 
ξύπνημα τής πόλης άπό τό χειμω
νιάτικο λήθαργο.’Εκτός άπό τούς 
φοιτητές καί τούς ξενητεμένους 
Φιλιατρινούς φτάνουν καί πολλοί

επισκέπτες. Οί Φιλιατρινοί μοιρά
ζουν στ’ αυτοκίνητα πού μπαίνουν 
στην πόλη λαμπ ριάτικο αυγό καί... 
αγγούρι, άπό τήν ντόπια παραγωγή. 
'Η χαρακτηριστική αύτή συνήθεια 
άποχτήθηκε έδώ καί μερικά χρόνια, 
όταν άρχισε μιά προσπάθεια προ
βολής τών ντόπιων κηπευτικών 
προϊόντων.

Τά πασχαλιάτικα άρνιά έδώ δέν 
πουλιούνται σφαγμένα. Οί τσοπά
νηδες τά φέρνουν ζωντανά στή 
«λαϊκή» τή Μ. Παρασκευή. "Ετσι σ ’ 
όλες τίς γειτονιές άντηχοΰν τά βε- 
λάσματα τών άρνιών ως τό πρωινό 
τοΰΜ.Σαββάτου,όπουπεριοδεύοντες 
χασάπηδες σφάζουν τ’ άρνιά καί 
τά κατσίκια παίρνοντας γιά μόνη 
άμοιβή τό ... τομάρι τους!

Στούς λαμπριάτικους έορτασμούς 
μετέχουν καί τά λουλουδιασμένα 
πάρκα κι οί άνθισμένοι κήποι κι οί 
αυλές, πού φυλάνε τά καλύτερα 
άνθη τους γι’ αυτούς πού θά έρθουν 
σέ λίγο νά περάσουν τίς θερινές 
τους διακοπές στην πατρίδα.

Τό Καλοκαίρι ό πληθυσμός τών 
Φιλιατρών διπλασιάζεται. Τό πα
τρικό σπίτι στό χτήμα ζωντανεύει. 
’Εκεί όμως πού ή κίνηση παρουσιά
ζεται άσφυκτική είναι στά δυο 
παραθαλάσσια θέρετρα: στόν’Αγρί-

λη καί τήν 'Αγία Κυριακή. Πα 
ληότερα, όταν τό εμπόριο τής 
σταφίδας βρισκόταν σέ άκμή, οί 
δυο αυτοί οικισμοί ήταν έξαγωγικά 
λιμάνια, μέ μεγάλη κίνηση. Σήμερα 
είναι δυο θαυμάσια καλοκαιρινά 
θέρετρα. Μέ άνοιχτόν ορίζοντα 
καί καθάρια νερά συγκεντρώνουν 
τή μεγαλύτερη κίνηση τής Τριφυ- 
λίας. Ό  Ά γρίλης εκτός άπό τό 
ωραίο πάρκο, τό σύγχρονο θαυμά
σιο κέντρο, τήν παιδική χαρά, τό 
«Κάστρο τών Παραμυθιών» κ.λ.π. 
κοσμείται καί άπό μιά θαυμάσια 
βυζαντινή εκκλησία, άφιερωμένη 
στήν Κοίμηση τής Θεοτόκου, πού 
ή παράδοση λέει πώς χτίστηκε κατά 
παραγγελία τοΰ αύτοκράτορα ’Ιωάν
νη Παλαιολόγου, πού σέ κάποιο 
του κυνήγι είχε φιλοξενηθεί σ ’ ένα 
μικρό ξωκκλήσι στή θέση τοΰ 
όποιου χτίστηκε ό σημερινός πε
ρικαλλής Ναός.

Τρία άκόμη άκρογιάλια, τοΰ 
Ααγγούβαρδου, τοΰ Στομίου καί 
τοΰ Λιμενιαροΰ πλημμυρίζουν τό 
καλοκαίρι άπό κόσμο, πού φτάνει 
στά Φιλιατρά, τήν όμορφη Κα- 
μπούπολη τής Δυτικής Πελοπον- 
νήσου νά γαληνέψει.

715



Εμείς και οι 
αναγνώστες

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α  Α Γ Α Π Η Σ

Μέ συγκίνηση έλαβε τό περιοδικό 
«Επιθεώρηση Χωροφυλακής» ενα 
μεγάλο ταχυδρομικό δέμα μέ απο
στολέα τον παλαίμαχο δημοσιογρά
φο καί τακτικό εκλεκτό συνεργάτη 
του κ. Νικόλαο Κτενιάδη. "Ενα δέμα 
πού περιείχε βιβλία τής προσωπικής 
του βιβλιοθήκης καί άφοροϋν τήν 
ιστορία τής Χωροφυλακής.

'Ο  δημοσιογράφος κ. Νικόλαος 
Κτενιάδης, επί πολλά χρόνια συνεκ- 
δότης τοϋ «Κήρυκα Δημοσίας ’Α 
σφαλείας» καί συνεργάτης τής « Ε π ι 
θεώρησης Χωροφυλακής» άπό τήν 
πρώτη στιγμή τής έκδόσεώς της 
συγκαταλέγεται μεταξύ των άν- 
θρώπων πού πρόσφεραν τις υπηρε
σίες τους μέ πολύ άγάπη σ’ αυτό 
τον τόπο. Έ ζ η σ ε  άπό πολύ κοντά 
σάν δημοσιογράφος των έγκυρό- 
τερων εφημερίδων τής χώρας, δλα 
τα γεγονότα πού διαμόρφωσαν τήν 
σύγχρονη ιστορία τοϋ τόπου. 'Η  
Μικρασία, ή εποχή τοϋ μεσοπολέ
μου, ό Β ' παγκόσμιος πόλεμος, ή 
Κατοχή καί δλα τά δεινά, άλλά καί 
οί μεγάλες στιγμές τοϋ Ελληνισμού, 
έγιναν κτήμα του άπό προσωπική 
έπαφή καί άντίληψη. Έ π ί  πλέον, 
γιά τή Χωροφυλακή, είναι ό άνθρω
πος πού κατά καιρούς παρουσίασε 
τις πρώτες μορφές των ανθρώπων 
πού άποτέλεσαν -ίά πρώτα της στε
λέχη. ’Επίσης, είναι ό άνθρωπος 
πού πρώτος έγραψε τήν ιστορία της, 
στηριγμένος σέ επίσημα άρχεϊα τοϋ 
Κράτους.

’Έ τσ ι, ή προσφορά τών βιβλίων 
αυτών, είναι μιά άκόμα έμπρακτη

01 ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΜΑΣ ΓΡΑΦΟΥΝ
Οικογένεια καί τό παιδί:

«Έχουνε γίνει φέτος τόσες καί τόσες 
έκδηλώσεις γιά τό Π Α ΙΔ Ι. Διερωτώμαι 
πράγματι, άν θάπρεπε άντί να έχουμε 
μόνο ένα « Έ το ς Παιδιού» , νάχουμε μιά 
οικουμενική σταυροφορία γιά τήν άνα- 
σύνταξη τής οικογένειας, τήν ώρα πού 
απ’ αυτήν έξαρτάται τό παιδί καί τήν ώρα 
πού γύρω μας αυξάνονται τά κρούσματα 
ερειπωμένων ήθικά καί κοινωνικά οικο
γενειών. Δέν μπορούμε νά μιλούμε γιά τό

εκδήλωση άγάπης προς τό Σώμα, 
πού θεωρεί καθήκον του νά τοϋ 
απευθύνει θερμές ευχαριστίες. Καί 
γιά ενημέρωση τών άναγνωστών 
μας δημοσιεύουμε τούς τίτλους τών 
βιβλίων αύτών: «Τό κάτοπτρον τής 
έν Έλλάδι ληστείας» τοϋ Άνδρέα 
Μοσχονησίου, έκδοση 1869, « 'Ισ το 
ρικόν 'Υπόμνημα περί τοϋ ’Οργα
νισμού τοϋ Τακτικού Στρατού τής 
Ελλάδος», τών Α. Χαραλαμπή καί 
Κ. Νιδέρ, έκδοση 1907, Λεξικόν 
τής Χωροφυλακής» τού Γ . I. Μο- 
σκοβάκη, έκδοση 1869. «Κήρυξ 
Δημοσίας ’Ασφαλείας 1932— 1933» 
« Ή  Χωροφυλακή έν Έλλάδι καί 
Κρήτη», τού Π. Μπουρίκου, έκδο
ση 1912, « 'Ο  Συμμαχικός Πόλεμος 
κατά τών Βουλγάρων» τού Β ίκτω - 
ρος Δουσμάνη, έκδοση 1928. «Εύ- 
ρετήριον Νόμων καί Διαταγμάτιον» 
τού ’Αντωνίου Μαλαγάρδη, έκδοση 
1924, «'Ο  Ελληνικός Στρατός Κατά 
τούς Βαλκανικούς Πολέμους τού 
191?—1913» έκδοση 1932, «'Η  
Χωροφυλακή εις τά αύτοκινητιστικά 
δυστυχήματα» τού Συνταγματάρχου 
Χωροφυλακής ’Ιακώβου Χανιώτη, 
έκδοση 1950, «Οί Γερμανοί στήν 
Κρήτη» τού Τάκη Κρίτα, έκδοση 
1953, «'Ή ρωες καί ήρωϊσμοί στή 
Μάχη τής Κρήτης» τού Π. Γύπαρη, 
έκδοση 1955, « 'Η  άπό άέρος εισβολή 
εις Κρήτην» τού Στυλιανού Καλ- 
λονά, έκδοση 1957, «'Ο  Συμμορι
τοπόλεμος στήν Πελοπόννησο» τού 
Στρατηγού ’Αλεξάνδρου Τσιγγούνη, 
έκδοση 1961 καί άλλα ιστορικά 
συγγράμματα καί μελέτες.

παιδί καί νά ξεχνούμε τήν οικογένεια πού 
είναι ό τροφός τόσο στον ψυχοπνευματικό 
δσο καί στον υλικό τομέα. Αύτή δημιουρ
γεί τό παιδί, αύτή δίνει τήν πρώτη αγω
γή, αύτή τού ανοίγει τό δρόμο γιά τό Σχο
λείο, τήν ζωή, τήν κοινωνία, δπου ολο
κληρώνεται ό άνθρωπος.

» Μέσα στήν οικογένεια κερδίζεται ή 
χάνεται τό παιδί. Τό δράμα τής παιδικής 
ήλικίας τίς περισσότερες φορές ξεκινά 
άπ’ αύτή. Ή  εύθύνη τών γονέων είναι 
μεγάλη καί βασική γιά τή διαμόρφωση 
τού χαρακτήρα τών παιδιών τους. Είναι 
μιά άλήθεια πού δύσκολα αμφισβητείται.

"Ας ξεκινήσουμε ένα « Έ το ς  Οικογέ
νειας» καί ας δούμε μέ ευθύνη τίς πράξεις
μας γιά τή δημιουργία τού μέλλοντος___

ΓΙΑΝΝ Η Σ ΤΣΟΛΑΚΟΣ 
Ενωμ]ρχης — Πτυχιοΰχος Παιδαγωγικής 

’Ακαδημίας
Α .Τ . Άερολιμένος 'Ηρακλείου Κρήτης».

Σ .Σ . « Έ το ς  τής Οικογένειας» λοιπόν, 
και δσο πιο σύντομα γίνεται.Γιατί πραγμα
τικά αύτή είναι ό πρώτος ορίζοντας κάθε 
άνθρώπου.

ΔΕΣΜΟΙ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ
« -----’Απολυθείς τήν 23-2-1979 έκ

τού Σώματος μετά 2 θετή πραγματική 
υπηρεσία, έγκατεστάθην εις Κομοτηνήν 
καί έπί τής οδού ’Απόλλωνος 15 καί 
επειδή άπό τότε δέν έλαβα τό περιοδικό, 
παρακαλώ νά μού τό στέλνετε στή νέα μου 
διεύθυνσι, καί άπό τήν 1-1-1980 νά μέ 
έγγράψητε ώς ιδιώτην, πλέον, συνδρομη
τήν.

’Επίσης νά συστήσετε ειδική στήλη 
μέ τά προβλήματα τών Συνταξιούχων 
Χωροφυλακής, ΐνα διά τού περιοδικού νά 
έχουν κάποια έπαφή μέ τό ένδοξο καί 
ήρωϊκό Σώμα καί νά μήν άποξενωθοΰν 
άπ’ αυτό.

Έ ν α  πρόβλημα πού άφορά πολλούς 
καί μεταξύ αύτών καί έμένα είναι τό 
Μ .Τ.Σ. 'Υπέβαλα δικαιολογητικά τήν 
16-5-1979 μέ συστημένη επιστολή καί 
μέχρι σήμερα δέν πήρα ειδοποίηση. Τό 
Ε .Τ .Χ . καί τό Δημόσιο μέσα σέ δυο μήνες 
έβγαλαν τή σύνταξη καί τό βοήθημα. Τό 
Μ .Τ .Σ . γιατί τόση βραδύτητα;

ΛΑΜ ΠΡΙΝΟΣ ΚΑΚΟ ΥΛΙΔΗ Σ 
’Απόλλωνος 15 

Κομοτηνή».
Σ .Σ .

Τό περιοδικό θά σάς έρχεται άπό τό 
μήνα αύτό στή νέα σας διεύθυνση. Οί 
δεσμοί μέ τό Σώμα δέν κόβονται έκτος 
αν σεις τό θελήσετε. Τό περιοδικό βοη
θάει τή σύσφιξη τών σχέσεων μεταξύ 
τών έν ένεργεία καί έν άποστρατεία άν- 
δρών. Γιά τά προβλήματα τών συνταξιού
χων μελετάται ή καθιέρωση ειδικής στή
λης γιά τό μέλλον. "Ισως θάταν προτιμώ- 
τερο αν άπευθυνόσασταν στό Μ .Τ.Σ. 
μέ νέα επιστολή, άναπτύσσοντας έτσι τό 
πρόβλημά σας.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ
ΙΩΑΝΝΗΝ Τ ΣΟ Υ ΡΟ Υ Κ ΤΣΟ ΓΛ Ο Υ ,

Μαρούσι. — ’Αττικής. Λάβαμε τήν έργα- 
σία σας καί σάς εκφράζουμε τά συγχα- 
ρητήριά μας. Δέν είναι, όμως, δυνατή ή 
δημοσίευσή της γιά τεχνικούς λόγους, 
κυριώτερος άπό τούς οποίους είναι ό 
προγραμματισμός άλλων συνεργασιών γιά 
τα ίδια θέματα, πού καλύπτουν τούλά/ι
στόν τρία χρόνια έκδόσεώς καί έχουν 
σταλεί στό περιοδικό πολύ πριν άπό 
τά «Συνθήματα».
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ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ή  «’Επιθεώρηση Χωροφυλακής» βρί
σκεται στην ευχάριστη θέση ν’ ανακοινώ
σει στους άναγνώστες της, δτι από τον 
επόμενο μήνα άρχίζει τή δημοσίευση μιας 
νέας σειράς κειμένων, μέ τίτλο «’Από τις 
υποθέσεις τής IN T E R P O L ». Τα κεί
μενα αύτά πού παρουσιάζονται για πρώτη 
φορά μεταφρασμένα άπό τό γαλλικό πρω
τότυπο προέρχονται άπό τό βιβλίο «L E S  
D O S SIE R S  D ’ IN T E R P O L » των Γάλ
λων δημοσιογράφων Πιέρ Μπελμαρέ και 
Ζάν Άντουάν. Οι «'Υποθέσεις τής IN
T E R P O L » , άποτελοϋν καθημερινή έκ- 
πομπή τής Γαλλικής Ραδιοφωνίας. ’Ε μ 
πνευσμένοι άπό την εκπομπή αυτή, οί 
Γάλλοι δημοσιογράφοι συγκέντρωσαν μέ 
ύπευθυνότητα στοιχεία άπό τά άρχεϊα 
τής IN T E R P O L  καί τίς δημοσιογραφι
κές παρουσιάσεις στον ημερήσιο Τύπο 
κάθε ύποθέσεως καί έδωσαν μιά 
νέα διάσταση στ’ άληθινά περιστατικά, 
πού χωρίς νά ξεφύγουν άπό τήν πραγματι
κότητα, δίνουν στον άναγνώστη τήν έντο
νη «γεύση» του αγώνα τής ’Αστυνομίας 
έναντίον τοϋ διεθνούς έγκλήματος.

ΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΙΗΓΗΜΑ

Ή  πληθώρα της έορταστικής ύ
λης τοϋ τεύχους τοϋ μηνος ’Ο κτω
βρίου δεν έπέτρεψε τή δημοσίευση 
τοϋ άστυνομικοΰ διηγήματος τοϋ 
Δημήτρη Δαμιανίδη «Μιά περίεργη 
αύτοκτονία» πού θά δημοσιευθή στο 
επόμενο τεύχος Νοεμβρίου.

ΜΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

Στο προηγούμενο τεύχος καί στήν 
στήλη των άναγνωστών, ή « Ε π ι 
θεώρηση Χωροφυλακής», άπάντη- 
σε στον ’Ενωμοτάρχη ’Αριστοφάνη 
Γαρδικιώτη, σέ δυο έρωτήματα τά 
όποια άναφέρονταν σέ οικονομικές 
παροχές. 'Η  περίπτωση όμως αύτή 
παρανοήθηκε άπό πολλούς άναγνώ
στες — άνδρες τοϋ Σώματος πού 
μέ τηλέφωνα καί έπιστολές ζήτησαν 
νά μάθουν άν αυτό ισχύει γιά όλους. 
"Ομως ή άπάντηση στο παραπάνω 
άναγνώστη μας ήταν προσωπική 
καί άφοροϋσε μόνον τον ίδιο γιά τον 
όποιο ισχύουν ώρισμένες άλλες προϋ
ποθέσεις υπηρεσίας, καί όχι μόνο 
γιά τον κατεχόμενο βαθμό. Δέν 
ισχύει γιά κανέναν άλλο άναγνώστη, 
όπως δέν ισχύουν καί οί άλλες άπαν- 
τήσεις πού δίνονται άπό τό περιοδικό 
γιατί είναι προσωπικές καί άναφέ- 
ρονται σέ ειδικές κάθε φορά περι
πτώσεις. Οί άναγνώστες μας — 
άνδρες τοϋ Σώματος μπορούν, πάντα 
προσωπικά, νά ζητούν πληροφορίες 
άπό τό Περιοδικό, αναλύοντας τήν 
περίπτωσή τους, χωρίς νά συγχέουν 
τά πράγματα μέ περιπτώσεις άλλων.

ΑΠΥΘΜΕΝΑ (Ποιήματα)
' Ε λ έ ν η ς  Ψ α ρ ρ ά

«Καρδιά μου [ μείνε άδούλωτη σημαία 
λευτεριάς, [ μή γίνεις λιόγερμα [ καί σβύ-
σεις στής νυχτιάς τό χάος---- ».

’Επίκληση γιά νά μείνουν λεύτερες οί 
καρδιές, μακρυά όχι μόνο άπ’ τή συμ
βατικότητα, μά καί άπό κάθε θανατογόνο 
βήμα, κάνει μέ τή ποίησή της ή κ. 'Ελένη 
Ψαρρα. Τ ’ «’Απύθμενα» ξεχύνονται μέσα 
άπ’ τή τομή πού κάνει ή ίδια στή δική 
της ψυχή, άναζητώντας τή λύτρωση μέσα 
άπ’ ένα έσώτερο άναβάπτισμα. Έ ρχετα ι 
άπό τά βάθη τής σκέψης της ό λόγος, δυ- 
ναμιομένος άπό τήν πίστη πού προσφέρει 
ή άλήθεια καί ή συνείδηση τού πόνου. 
Κραυγές άγωνίας οί στίχοι της γιά τόν 
άνθρωπο πού χάνεται μέσα στον λαθεμένο 
λόγο καί τήν άνυπαρξία τής έλπίδας. 
Κραυγή γιά τόν άνθρωπο ολόκληρη ή 
συλλογή της, πού «νύχτωσε στο δρόμο 
του» καί πού «έχει υψώσει τούς καταπιε
σμένους ώμους του [ καί περπατά μέ 
μεγαλωσύνη», ένώ είναι «μάχη άπό 
μυΐγες πάνω άπ’ τά σκουπίδια [ ό προο
ρισμός του» καί «δέν τόν βλέπει ό συνάν
θρωπος [ μές στο σκοτάδι».

'Η  'Ελένη Ψαρρα, έχει δώσει καί πα- 
ληότερα δείγματα τής ποιητικής της 
ευαισθησίας. Μ’ αύτή τή συλλογή όμως 
κατακτά τόν χώρο των έσώτερων αναζη
τήσεων, καθώς μέ δύναμη εισχωρεί βα- 
θειά στήν άγωνία τοϋ διπλανού, τοποθε
τώντας τον κάτω άπό τό μικροσκόπιο 
τής άγάπης καί σφουγγίζοντας τόν ίδρωτα 
τού άγχους πού έχει συσσωρευτεί στο 
πρόσωπό του.

Κι αύτή ή βαθειά άνθρώπινη ποίησή 
της δέν είναι κλάμα, ούτε δάκρυ σιω
πηλό, παθητικός άπολογισμός των βημά
των πού άντηχοΰν δίπλα της, παρά άγω- 
νιστικός παλμός γιά τήν άνάσταση τής 
άγάπης, κάλεσμα γιά σταυροφορία τής 
ειρήνης καί πίστη γιά νά μήν «μπαίνουνε 
οί άντρες στή σειρά [ στά σύνορα νά πολε
μάνε [ νά σκοτώνουν άνθρώπους [ γιά 
κούφια ιδανικά [ κι οί γυναίκες δέν θά 
παριστάνουν στή ζωή [ τής άεράμυνας 
τίς νοσοκόμες [ μά θά γεννούμε γυιούς, [ 
πού δέν θά παίζουν πόλεμο στις γειτο
νιές___».

Αύτή είναι ή ποίηση τής Ελένης Ψαρ- 
ρά. Μιά συγκλονιστική έπίκληση άγά
πης, άπ’ αύτές πού ξεσποΰν σέ ώρες άπό- 
λυτης ενδοσκόπησης. Μιά έπίκληση γιά 
νά «πάμε νά περπατήσουμε στό φως [ νά 
συναγωνιστούμε γιά τά ιδανικά τ ’ άνθρώ-
που___», πού άγγέλει τήν έπερχόμενη
λύτρωση μέσα άπ’ τήν άνάσταση τής 
άγάπης.

ΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Ν α π ο λ έ ο ν τ α  Δ ο κ α ν ά ρ η ,  
Ταγματάρχη Χωρ[κής — Φιλολόγου.

Σχολαστικός έρευνητής ό Ταγματάρχης 
κ. Ναπολέων Δοκανάρης, Πτυχιοΰχος 
Φιλολογίας καί καθηγητής των Σχολών 
Χωροφυλακής, έδωσε άκόμα ένα δείγμα 
ολοκληρωμένης μελέτης μέ τήν εισαγω
γική του μονογραφία στή διδασκαλία τού 
μαθήματος τών Νέων Ελληνικών.

'Ο  μελετητής άφοΰ άναφέρεται στή 
διδακτική μεθοδολογία περνάει στήν εξέ
ταση τής γλώσσας μας σάν κλάδο τής 
Ίνδοευρωπαϊκής ομογλωσσίας καί στή 
διαμόρφωση τής πρωτοελληνικής γλώσ
σας καί τή διάσπασή της σέ διαλέκτους. 
Προχωρώντας στήν επικράτηση τής ’Α τ
τικής διαλέκτου καί στήν ’Αλεξανδρινή 
Κοινή, άναφέρεται στήν κοσμοϊστορική 
άποστολή τής έλληνικής γλώσσας καί 
φτάνει μέχρι τή διαμόρφωσή της σήμερα, 
τονίζοντας τήν έθνική έπιταγή τής γλωσ
σικής μεταρρύθμισης.

Ή  έργασία του, βασισμένη σέ έπιστη- 
μονικά καί παιδαγωγικά κριτήρια κα
λύπτει τήν ιστορία τής έλληνικής γλώσ
σας καί έξετάζει τήν πορεία της μέσα 
άπό τίς χιλιετηρίδες, καθώς καί κάθε τι 
πού έπηρέασε τήν διαμόρφωσή της μέχρι 
τίς μέρες μας. Είναι μιά έργασία πού άν 
καί προορίζεται γιά τόν περιορισμένο χώρο 
τών Σχολών Χωροφυλακής έκτείνεται καί 
άποτελεΐ πνευματικό εφόδιο όσων θέλουν 
νά γνωρίσουν τήν μητρική τους γλώσσα. 
Ή  ύπευθυνότητα καί ή εύσυνειδησία χα
ρακτηρίζει κάθε επί μέρους έξέταση καί 
κό έρευνητή.

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
Ο ΕΚ ΚΟΝΙΤΣΗΣ

Πρεσβυτέρου Διονυσίου Δ. Τ ά τ  ση .

Μέ γλαφυρό ύφος ό Πρεσβύτερος Διο
νύσιος Τάτσης καί στηριγμένος πάνω σέ 
αδιάψευστα στοιχεία, δίνει μιά πλήρη 
εικόνα τής προσωπικότητας καί τής ζωής 
τού Νεομάρτυρα, 'Αγίου ’Ιωάννη τού έκ 
Κονίτσης, πού μαρτύρησε στις 23 Σεπτεμ
βρίου τού 1814 στό ’Αγρίνιο.

Ό  Νεομάρτυρας "Αγιος ’Ιωάννης γεν
νήθηκε στήν Κόνιτσα άπό γονείς Μωαμε
θανούς. Μάλιστα ό πατέρας του ήταν 
άνώτερος δερβίσης τής Κόνιτσας. 'Ο 
’Ιωάννης, πού τό τούρκικο ονομά του ήταν 
Σε’ίτης ή Χασάν, μετά τήν εφηβεία έγκα- 
ταστάθηκε στό ’Αγρίνιο κοντά στόν μπέη 
τού ’Αγρίνιου Χαζναζάρ Ίσουφάραβο, 
πού τόν έκανε κι αύτόν δερβίση. "Ομως 
ό ’Ιωάννης άναζητώντας τή λύτρωση, βρή
κε καταφύγιο μέσα στή θρησκεία τοϋ Χρι
στού καί άπαρνούμενος τόν Μωαμεθα
νισμό, βαφτίζεται στήν ’Ιθάκη, Χριστια
νός. Αύτή ή μεταστροφή κίνησε έναντίον 
του τό μίσος τών Τούρκων, πού μετά άπό 
μάταιες προσπάθειες καί μαρτύρια γιά νά 
τόν μεταπείσουν, διέταξαν τόν μέάποκεφα- 
λισμό, θάνατό του. Τά λείψανα τοϋ Νεο
μάρτυρα βρέθηκαν τό 1974 στό Μονα
στήρι τής Προυσιώτισσας. Στις 23 Σ ε
πτεμβρίου 1978 μέρος τών λειψάνων 
προσφέρθηκε άπό τόν ηγούμενο τής Μονής 
στήν Μητρόπολη Δρυϊνουπόλεως, Π ωγω- 
νιανής καί Κονίτσης, όπου φυλάσσεται 
στόν Ιερ ό  Ναό τοϋ 'Αγίου Κοσμά τοϋ 
Αίτωλοΰ στήν Κόνιτσα.
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Μ Α Τ Ι Ε Σ

ΣΤΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ
Τοΰ Δημοσιογράφου 
κ. Ν ι κ ο λ ά ο υ  Κ τ ε ν ι ά δ η .

'Η  άτυχης έκβασις τής ' Η πειροθεσσαλικής Έ π α -  
ναστάσεως τον 1854 και ή, κατόπιν καταθλιπτικών  
πιέσεων τής 'Αγγλίας και τής Γαλλίας, διάλυσις καί 
άποκήρυξις από την 'Ελληνική Κυβέρνησι των αντάρ
τικών σωμάτων, πού έπολέμησαν γενναία, άλλά μ ά 
ταια , για την άπελενθέρωσι των 'Ελληνικών αυτών 
'Επαρχιών, είχαν άμεσο καί οδυνηρό αντίκτυπο στη 
Δημοσία Α σ φ άλ εια : 'Εκατοντάδες μαχηταί τοΰ άπο- 
τυχόντος εθνικόν άγώνος, πού έγκατελείφθησαν στην 
τύχη τους, έπεδόθησαν σέ ληστείες, ακριβώς όπως 
συνέβη καί τό 1833, μ ετά  τη διάλναι τών Ά τάκτω ν , 
λεγομένων, Σωμάτων.

Γ ια  την πάταξι καί ίξόντω σι τών πολυπληθών καί 
ισχυρών ληστοσυμμοριών» πού έτρομοκρατοϋσαν τούς 
πληθυσμούς τής υπαίθρου καί είχαν άποθρασυνθή  
μέχρι του σημείου νά προωθήσουν τη δράσι τους έως 
τά  πρόθυρα τής Π ρωτευούσης, τό Κ ράτος ευθύς έξ 
άρχής έχρησιμοποίησε άνορθόδοξες μεθόδους: 1. —' Αν έ 
θεσε τη δίωξι τής ληστείας στους Δήμους, με εκτελε
στικό όργανο την Δημοτική 'Αστυνομία, πού σύντομα 
περιέπεσε σέ πλήρη άνυποληφία καί άντί νά συνδρά- 
μη τό έργο τών καταδιωκτικών άρχών, τό έδυσκό- 
λεψε καί αύξησε την άναταραχή καί την άναρχία .— 
2. ’’Εστειλε βαυαρικό στρατό για την κατάπνιξι επανα
στατικών κινημάτων καί για την πάταξι τής ληστείας, 
με άποτέλεσμα νά θιγή ή εθνική φιλοτιμία καί νά έν- 
ταθή ή άναταραχή.—3. Συνέστηαε τή Διοικητική  
'Αστυνομία 'Αθηνών—Π ειραιώ ς, τά  όργανα τής ό
ποιας, σύμφωνα με σχόλ.ια τής έφημερίδος 'Αθήνα» 
ήσαν, κατά τό πλεΐστον, «υπηρέτες βουλευτών καί 
γερουσιαστών, γιά εξυπηρέτηση τών κομματικών των 
συμφερόντων», ενώ ή «Π αλιγγενεσία» άπεκάλυπτε 
ότι «ο'ι πολιτικοί διώρισαν σ' αυτήν όλα τά  κατακάθια  
τής Κοινωνίας, έν άντιθέοει προς τό έντιμον σώμα τής 
Χωροφυλακής, ου οί άνδρες άμίμητον έδειξαν διαγω 
γήν, καί συμπεριφοράν». 4.—Συνέστησε διάφορα σώ 
μ ατα  στα  όποια  άνέθεσε τή δίωξη τής ληστείας καί 
τά  όποια  άρνητικές μόνο προσέφεραν υπηρεσίες. 5 .— 
'Αποδυνάμωσε τό Σώ μα τής Χωροφυλακής, τό 'Αρ
χηγείο τοΰ όποιου εννέα φορές κατήργησε καί τό 
άφησε άκέφαλο, μόνο καί μόνο γ ιά  νά εξυπηρετηθούν 
πολιτικά συμφέροντα, καί ηϋξησε τά  προβλήματα τά  
όποια  άντιμετώπιζε τό Σώ μα, κατά  τον σκληρό καί 
άσταμάτητο άγώνα τσυ γ ιά  τήν πάταξι καί έξάλειψι 
τής ληστείας καί τής άναρχίας.

'Από τά  επίσημα κείμενα πού παραθέτομε, θά 
σχηματίση ό άναγνώστης σαφή άντίληψι τών συνθη
κών άσφαλείας στούς δύσκολους εκείνους χρόνους, 
κάτω  άπό τις όποιες, ή Χωροφυλακή, συνέχιζε τό 
δύσκολο καί επίπονο έργο της, πού τόσες πικρίες, 
μόχθο καί θυσίες τής στοίχισε.

ΛΗΣΤΕΙΕΣ

ΠΡΟΘΥΡΑ
TSSN
ΑΘΗΝ8Ν

Νά ένισχυθή ή Χωροφυλακή.

Τήν άδυναμία τών δυνάμεων άσφαλείας νά π ατά 
ξουν τή ληστεία, καί τήν άνάγκη ένισχύσεως τής στρα
τιωτικής δυνάμεως μέ δοκιμασμένους άνδρες τής Χ ω 
ροφυλακής, υπογραμμίζει ό 'Έπαρχος Θηβών I. 
Δ εληγιάννης, στήν άναφορά του προς τον υπουργό 
Ε σω τερικώ ν πού άκολουθεί.

«Θήβαι 2 Μαιου 1855
Κύριε υπουργέ,
Χθές, τρεις ώρες τής νυκτός, ή ληστρική συμμο

ρία τών Π αναγιώτου Καραχάλιου καί Ζηλιαναίου 
έπέπεσεν εις τό ποιμνιοστάσιον τοΰ Μήτρου Μαλα- 
μπούλη, εις θέσιν Μεσοβούνι, όριον τών δήμιον Θη
βαίων καί Αύλίδος τής ύπό τήν διοίκησίν μου Ε π α ρ 
χίας καί είσελθοϋσα εις μίαν τών καλυβών, όπου ήσαν 
συνηγμένοι τινές τών ποιμένων, μ ετά γυναικών, καί 
έτρωγαν, συνέλαβε τον είρημένον άρχιποιμένα Μαλα- 
μπούλην, τον όποιον όσιήγαγον οί λησταί μεθ' εαυτών 
δέσμιον, άπαιτήσαντες λύτρα διά τήν άπελενθέρωσίν 
του, χίλια εξακόσια  τάληρα, εντός 15 ημερών, εκτός 
150 ταλήρων, έξ φλωτινίων (μαχμουτιέδων) καί μιας 
ζώνης άργυρός, τά  όποια  ή μήτηρ τοΰ συλληφθέντος 
προσέφερεν εις τούς ληστάς, διά νά άφίσωσι τον υιόν 
της ελεύθερον' άλλ' ούτοι άφοΰ έλαβον καί άλλα χρή
μ ατα, τά  όποια  οί άλλοι ποιμένες προσέφεραν, προς 
τον 'ίδιον σκοπό, άνεχώρησαν μετά τοΰ αιχμαλώτου  
των.

Καθ' ά έπληροφορήθην, οί λησταί ήσαν τέσσαρες: 
οί Π αν. Κ αραχάλιος, Ζηλιαναϊος, Σούφλας καί Κού
κος. *Ε σπευσα αυθωρεί νά συν εννοηθώ μ ετά  τής εν
ταύθα Μ οιραρχίας Χωροφυλακής, μεθ' ής έλάβομεν
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τά αναγκαία  καί κατάλληλα μέτρα προς άνακάλνψιν 
καί καταδίωξιν τής είρημένης συμμορίας.

Περαίνων την παρούσαν μου, επιτρέψατε μου κ. 
'Υπουργέ, νά παρατηρήσω εύσεβάατως, orι τά  μέχρι 
τοϋδε προς αποτελεσματικήν καταδίωξιν τής ληστείας 
ληφθέντα μέτρα, άπέβησαν, δυστυχώς, άτελεσφόρητα, 
καθ’ δσον, μέ δλα τά  περιπολοϋντα στρατιω τικά απο
σπάσμ ατα καί μ ’ δ/.ας τάς ανστηράς καί εντόνους 
προς τάς δημοτικάς άρχάς διαταγάς μου, δεν ηύτυχή- 
σαμεν, δυστυχώς, νά άνιχνεύσωμεν την ληστρικήν 
ταύτην συμμορίαν καί νά έλθωμεν εις συμπλοκήν 
μ ετ’ αυτής.

Θεωρώ δθεν διά τους λόγους τούτους, έκ τών ών 
ούκ άνευ τήν ένίσχυοιν διά επαρκούς αριθμού καταλ,λή- 
λων καί δεδοκιμασμένων πεζών καί εφίππων Χ ωρο
φυλάκων τής στρατιωτικής δυνάμεως τής ύπ εμέ 
’Ε παρχίας. Μόνον οϋτω έλπίζεται δτι θά καταατή  δυ
νατόν νά εχωμεν θετικόν αποτέλεσμα, άλλως δλαι α ϊ 
προσπάθειαι προς έξόντωαιν τής είρημένης συμμορίας 
θά άποβώσιν εις μάτην.

Ύ ποσημειοϋμαι ενσεβάστως  
'Ο ’Έ παρχος Θηβών 

I. Δ Ε Λ Η ΓΙΑ Ν Ν Η Σ ».
Δύο ημέρες αργότερα ό “Επαρχος έπληροφορήθη 

δτι δ αιχμάλωτος τών ληστών Μαλαμπούλης, κ α τ ό ρ 
θωσε νά διαφύγη.

Συμπλοκή μέ 80 Ληστάς.

Ό  Γενικός γραμματεύς τού  'Υπουργείου ’Ε σω τε
ρικών Ν. Δόσιος σέ αναφορά του προς τον ”Οθωνα, 
τόνιζε τά  ακόλουθα:

Καφενείο «Ή  ώραία ’Ελλάς» ένας συνηθισμένος τόπος πο 
λιτικώ ν συγκεντρώσεων κα ί ρητορικών λόγων τής εποχής τών 
ιστορούμενων γεγονότων στην μ ικρή  τότε πρωτεύουσα τής ’Ελ
λάδος.

«Έ ν Ά θήναις τή 23 Μαιου 1855.
Μ εγαλειότατε,
Έ ξ  άναφοράς τού Έ πάρχου  Παρνασσίδος, από 

20 τ. μ. συνάγεται δτι κατά  τήν 19 Μαιου περί ώραν 
2 μ. μ. 70 μέχρι 80 λησταί, υπό τον λήσταρχον Π . 
Καραχάλιον εϊσέβαλον εις τήν κωμόπολιν 'Δεσφίνα 
τής Π αρνασσίδος. Οι κάτοικοι αυτής, καίτοι ανέτοι
μοι, δι άντιμετώπισιν τοιούτου συμβάντος, ένισχυ- 
θέντος από μικρόν καταδιωκτικόν απόσπασμα Χ ωρο
φυλακής, ευρισκόμενον εκεί, άντεστάθησαν μ ετά  πείσ
ματος. Οι λησταί, αφού έπυρπόλησαν οικίας τινάς εις 
τα  άκρο, τής κωμοπόλεως, διευθύνθησαν προς τό Ξη
ρό βουν ιον. Κ ατά  τήν γενομένην συμπλοκήν έφονεύ- 
θησαν τρεις πολϊται, ό ’Ενωμοτάρχης Π . Μανιακός 
καί ό Χωροφύλαξ Γοώργ. Θεοδώρου. Έ κ  τών λη
στών έφονενθησαν δύο καί δέκα έτραυματίσθησαν. 
Φονευθη εισέτι είς τού αυτού αποσπάσματος.

Ο υπομοίραρχος Λ εβαδείας, πληροφορείται έξ 
αναφοράς τού εν Δαυλεία ενωμοτάρχου, δτι οι λη
σταί συνεπλάκησαν μ ετ’ άλλου αποσπάσματος Χ ωρο
φυλακής είς Ξηροβούνιον καί δτι μ ετά πολύωρον συμ
πλοκήν, οι λησταί έτράπησαν είς φυγήν μετ’ απωλειών.

Έ ξ  άναφοράς τού Μ εταβατικού ’ Α ποσπάσματος  
Χωροφυλακής Βοιωτίας προς τον μοίραρχον κ. Δα- 
λωνάν, συνάγεται οτι ο μοίραρχος Πουλαντζάς καί 
ο λοχαγός Π άτριος, φθάσαντες κατόπιν τούς ληστάς, 
έπολιόρκησαν αυτούς είς θέσιν Γούρα τού Π αρνασσού  
την 20 τ. μ ., το εσπέρας. Κ ατά  τήν συμπλοκήν ταύ-
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Ή  ’Αθήνα ατά μέσα τον περασμένου αιώνα. Χαμηλά σπ ίτ ια  
κα ι μικρές γειτονιές γύρω από τον Βράχο τής Ακροπολεως.

την έφονεύθη 6 ληστης Βασίλειος Χορμοβας και επλη 
γώθησαν δέκα έτεροι λησταί, ών οι πέντε καιρίως. 
Οι λησταί ήναγκάσθησαν φεύγοντες, νά εγκαταλεί
πουν άπαντα τά  είδη τα οποία  ειχον διαρπασει εις 
Δεσφίναν.

Ύ ποσημειοϋμαι εύσεβαστως  
Ό  Γενικός Γραμματεύς  

Ν. ΔΟ ΣΙΟ Σ».

Αιχμαλωσία τοΰ Διευθυντοϋ 
τής Διοικητικής ’Αστυνομίας.

Είναι γνωστόν, δτι τον περασμένο αιώνα, διαβόη
τοι λήσταρχοι, όπως ό Κ ϊτσος, ό Νταβέλης^ καί άλλοι, 
έφθαναν στα  πρόθυρα των ’Αθηνών, με αποτέλεσμα  
νά είναι επικίνδυνη ή έξοδος τών Αθηναίων ̂ άπο την 
πάλι, χωρίς συνοδεία Χωροφυλάκων. "Αλλά τό δτι αι
χμαλώτισαν καί τον ίδιο τον διευθυντή τής Διοικητι
κής ’Αστυνομίας, αυτό ολίγοι τό έγνώρι,αν, καί ακόμη 
όλιγώτεροι ήμπορούσαν νά τό φαντασθοϋν. Να δμως 
πού έγινε κι αυτό, δπως βλέπομε άπο την άναφορα 
τού Ν. Δοσίου προς τον ’Ό θωνα, πού ακολουθεί:

«’Εν Ά θήναις τή 18 ’Ιουλίου 1855
Μ εγαλειότατε, _ ,
’Ε ξ άναφοράς τής Διευθύνσεως Διοικητικής Α 

στυνομίας (ή Αστυνομία αυτή ήταν ανεξάρτητη και 
δεν είχε καμμιά σχέσι μέ τή Χωροφυλακή), συνάγε
τα ι δτι κατά  την 9 μ. μ. ώραν τής σήμερον κατερχο  
μένος εξ ’Αμαρουσίου ενθάδε άμαξηλάτης Β ασ. Ανα
στασίου, ολίγον εντεύθεν τής θέσεως Ψυχικόν, ειδο- 
ποιήθη παρά τής εις Ψυχικόν σταθμευούσης Χωροφυ
λακής δτι λησταί κρύπτονται εις τήν κάτωθεν των

'Αμπελοκήπων πρώτην γέφυραν, αλλά μη πιστευσας 
τήν εϊδησιν καί έξακολονθήσας τον δρόμον του, ουνε- 
λήφθη επί τής γέφυρας ταύτης υπό πεντε ληστών, 
οϊτινες άφοϋ άφήρεσαν τό ώρολογιον του, ετραπησαν 
εις φυγήν. Οι εις Ψυχικόν Χωροφυλακές και το εν 
’Αμπελοκήποις απόσπασμα, κατεδίωξαν αυτούς^ καί 
συνεπ?ιάκησαν μ ετ’ αυτών εις θεΰίν Αγιος Ιωάννης 
Κυνηγός, παρά  τήν Καισαριανήν. ’Αλλά οι λησταί ανε- 
βησαν ύψηλότερον εις τον Υ μ η ττόν  καί διέφυγον λογω 
τού σκότους.

Κ ατά  τήν 10 μ. μ. τής αυτής ημέρας εις τήν ιδίαν 
ώς άνω γέφυραν, έτεροι επ τά  λησταί^ συν έλαβαν πεντε 
οχήματα, άφαιρέσαντες παρά  τών επιβατών, μεταξύ  
τών όποιων ήτο καί ό Διευθυντής τής Διοικητικής 
’Αστυνομίας, παν δ,τι πολύτιμον έφερον μεθ εαυτών. 
Α κολούθως μετέφερον τούτους εις παρακείμενον ρεύ
μα καί τούς έκράτησαν μέχρι τής 11 1 ]2  ώρας, ore 
τούς απέλυσαν, μ ετά  τού Διευθυντοϋ τής ’Αστυνομίας_

Ό  συλληφθείς άπο τούς ληστάς Διευθυντής τής 
Διοικητικής ’Αστυνομίας ’Αθηνών ήτο ό Δημητρια- 
δης ό όποιος υπέβαλε τήν παραίτησίν τον μ ετά  τα  
«Σκιαδικά» τό 1859, κατόπιν εντόνων διαμαρτυριών 
εναντίον του τών φοιτητών, πού απαιτούσαν απο τήν 
Κυβέρνησι νά τον άπομακρύνη.

Ή  έφημερίς «Ά θηνά» αφού έπέκρινε μέ δριμύτητα 
τις αρμόδιες αρχές διότι δέν έκινητοποιοϋντο^ για νά 
άνακαλνψονν καί ϋυλλάβουν τους ληαταζ^ τιον εδρών 
στήν ’Αττική, ακόμη δέ καί γύρω άπο την Π ρω τεύ
ουσα, άπεκάλυπτε τά  άκόλονθα:

«Ά λλ’ ό Διευθυντής τής ’Αστυνομίας λέγει δτι ?? 
Κυβέρνησις έχει δεμένας τάς χεϊρας του, διότι, άφοϋ 
οι αστυνομικοί κλητήρες, κατά  τό παρελθόν, ειχον 
ένοχοποιηθή πολλάκις ως συνεργοι εις κακονργιας, 
έπρεπε νά έκκαθαρισθοϋν. Ά λ λ  ουτοι, σήμερον, συσται- 
νονται υπό τούτου ή εκείνου καί φροντίζουν πώς να 
ενχαοιστοϋν τούς προστάτας των μάλλον, παρα τον 
προϊστάμενόν των, δοτις καθημέραν άναγκάζεται να 
παύη καί νά διορίζη άλλους...».

Σ έ άλλο άρθρο της ή «Ά θηνά» (20  Δεκεμβρίου 
1855) γράφει τά  άκόλονθα:

« Η  Κυβέρνησις τής Α. Μ. λαβοϋσα  υπ δψ ν τό 
θράσος τής παράποτε άλλοτε μαστιζούσης τον τόπον 
ληστείας, λεηλατούσης διάφορα χωρία καί κωμοπό- 
λεις, έσπευσε νά διοριση προς εξοντωσιν αυτής, και 
άποκατάστασιν τής ησυχίας καί  ̂ τάξεως, διοικητήν 
τών κατά  τήν Στερεάν Ελλαδα και την Εύβοιαν μ ετα 
βατικών άποσπασμάτω ν, τον ταγματάρχην^υποεπι
θεωρητήν τής Χωροφυλακής, Δημητριον Τζήνον, αν- 
δρα ικανόν, τίμιον και πολλάκις αναδειχθεντα περί το 
καταδιώκειν τήν ληστείαν κλπ. καί έπαναγαγόντα την 
ησυχίαν καί τάξιν εις τον τόπον. Μ ετά τον διορισμόν 
καί τήν έξοδον τού γηραιού τούτου άνδρός ή ληστεία, 
κατόπιν τών δραστήριων αυτού μέτρων ηρχισε να περι
στέλλεται, άμα δέ καί νά εξοντώνεται εις πολλά τής 
Στερεός μέρη..».

Α λ λ ά , παρά ταντα, δύο περίπου μήνες άργότερα, 
ό Ταγματάρχης Τζήνος μετετέθη σε άλλη υπηρεσία. 
Κ αί ή «Ά θηνά» άφοϋ έπέκρινε τήν ενέργεια αυτή 
τής Κνβερνήσεως, άπεκάλυπτε δτι «ή ενέργεια αυτή 
ώφείλετσ είς εισηγήσεις προσώπων, έχόντων συμφέ
ρον νά μή άποκαλυφθοϋν εγκλήματα και παταχθή η 
ληστεία...».
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και πάνω απο πεντακόσια στεφανα 
/ β / θ ά  είχε αλλάξει.

/6Z0pt£Cy ’ 1 2  ’13λ πολέ^ σΓ^  _  ν_^ '  για την όολια την Πατρίδα και απο
τούς πρώτους μπήκε ελευθερωτής 
στα Γιάννενα. Το ’15, χειροτονήθη
κε παπάς.

’Έμεινε πιστός μέχρι το τέλος 
στις υποχρεώσεις καί τις παραδόσεις 
τοϋ ράσου. Τοΰ τιμημένου ράσου. 
Εκείνου, πού , δυστυχώς σήμερα, 
το λοιδωροϋν πολλοί μεγαλοσχή- 
μονες καλαμαράδες πού άντί να 
διορθώνουν μέ τήν πέννα τις άδυνα- 
μίες του τις διαλαλοΰν, μαξούμια 
αύτοαπελευθερωμένα πού γυρίζουν 
τά μούτρα άλλοϋθε. Καί άς σκού
πισαν τα ράσα τούτα, μέ συμπό- 
νοια, ματωμένα μούτρα σέ κάθε 
δύσκολη τού γένους ώρα καί άς 
κρεμάστηκαν σέ πύλες καί ελάτια, 
καί άς φτιάχτηκαν σημαίες επανα
στατικές άπό αύτά στα Κούκια καί 
τά Μεσολόγγια, καί άς γίνανε ολοκαυ
τώματα στο Μανιάκι. Δέν είμαι 
παπαδοπαίδι, άλλ’ άπλώς θυμίζω 
το παρελθόν, γιατί άν το σβήσουμε, 
πρέπει νά σβήσουμε καί τό μέλλον, 
καί θάναι άχαρο καί άκατοίκητο 
πιά το σπίτι τής ζωής, όπως λέει 
καί ένας σύγχρονος ποιητής.

'Ο  πάπα Δημήτρης λοιπόν, όταν 
έσπασε το Μ έτωπο άπό τούς Γερ
μανούς τό ’41, καί έπεσε ή μαύρη 
πεϊνχ τής Κατοχής, έβγαλε άπό τά 
πιθάρια τής έκκλησιάς, τό λάδι καί 
σάν καλός πατέρας, τό μοίρασε σέ 
εκείνους πού δέν είχαν σάν δίκαιος 
κριτής. Εμπρός στήν πείνα καί τή 
δυστυχία, ή διατήρηση τής ζωής 
πρωτεύει άπό τά θυμιάματα στούς 
"Αγιους.

Πρώτος ώργανώθηκε στήν ’Αν
τίσταση καί μέ μυστικότητα ώργά- 
νωτε καί άλλους. Πόσους δέν έκρυ
ψε καί πόσους δέν έδιωξε γιά τή 
Μέση ’Ανατολή. Κι’ ένα βράδυ, 
άρχές τοΰ Σεπτέμβρη, μιά Γερμα
νική μοτοσυκλέττα μέ τρεις Γερ
μανούς καταστράφηκε έξω άπό τό 
χωριό, υστέρα άπό μπλόκο τών 
δικών μας.

Γέμισε Γερμανούς τό χωριό, βου
ητό καί στρατιωτικές παράτες, χω 
νιά καί καμπανοκρουσίες. Μαζω- 
μένο όλο τό χωριό στήν πλατεία, 
άφωνο, σαστισμένο. Καρφίτσα νά- 
ριχνες θ’ άκουγόταν. 'Ο  Γερμανός 
άξιωματικός, ξανθός, κοκκινωπός, 
έκανε πέρα δώθε βόλτες. Είχαν 
φέρει μαζί τους οί Γερμανοί καί ένα 
διερμηνέα «"Ελληνα». Ποιος ξέρει

Τού 'Υπομοιράρχου 

κ. Παν.  Γ ε ω ρ γ α κ ό π ο υ λ ο υ

ΟΤΑΝ γράφω διάφορες ιστορίες 
καί διηγήματα, πολλοί άναγνώστες 
φίλοι μοΰ γράφουν, ή όταν συναν
τηθούμε μοΰ λένε, γιατί γράφω όλο 
διηγήματα λυπητερά. Μά ή ζωή 
τοΰ άνθρώπου, όλο καί λυπητερή 
είναι. Δύσκολα καί σπάνια χαρμο- 
συνεύει. Λίγες οί χαρές, σάν μιά 
σταλαγματιά μέσα σέ μιά θάλασσα 
άπό πίκρες καί λογής —λογής στε
ναχώριες, λησμονοΰνται.

Σεπτέμβρης τότε, πριν κάμποσα 
χρόνια — χρόνια μαύρα τής κατο
χής — άνήμερα τοΰ Σταυρού, ξεψύ
χησε ό Πάπα—Δημήτρης, ψηλός 
καί λιγνός σάν λαμπάδα, μέχρι τό 
τέλος. Μουστάκια καί γένεια κά
τασπρα, σάν τον ψεύτικο "Αγιο— 
Βασίλη, όταν έκανε βόλτες στήν 
άγορά τοΰ χωριού καί φύσαγε ό 
άέρας, πετάγοντας πέρα—δώθε τά 
ράσα του, έμοιαζε σάν τον Παπα- 
φλέσσα. "Αγιος στήν ψυχή, ό λόγος 
του συμβόλαιο καί ή άπόφασή του 
σεβαστή. ’Έδινε μιά πνοή καί μιά 
σιγουριά στο χωριό. Καί όταν ανέ
βαινε, στο ένα άπό τά δυο καμπα
ναριά τής έκκλησιάς καί άγνάντευε, 
έμοιαζε σάν φρουρός καί προστά
της τοΰ χωριού.

Πάνω άπό χίλια παιδιά πρέπει 
νάχε βουτήξει στήν κολυμπήθρα

άπό ποΰθε κρατούσε ή σκούφια του, 
πού φορούσε μιά γραβατίτσα μαύρη, 
σάν τήν ψυχή του'καί λεπτή, έτοιμη 
νά κοπεί. Φορούσε μιά μαύρη μά
σκα (άτιμη μάσκα, πόσοι προδότες 
σέχουν φορέσει όλες τις εποχές, πό
σα μούτρα έχεις κρύψει πίσω σου, 
πόσα στόματα δέν σέχουν φτύσει) 
καί ένα ζευγάρι κόκκινα παπούτσια. 
Ποιος ξέρει άπό ποιο Πατριώτη 
τάχε αρπάξει, άς είναι___

Κάτι είπε γιά μιά στιγμή ό Γερ
μανός στο μασκοφόρο καί κείνος 
φώναξε μέ τό χωνί.

«"Οποιος ξέρει ποιος σκότωσε τούς 
Γερμανούς, νά βγή δυο βήματα 
μπροστά». Κουτά καί άτιμα λόγια. 
Φύλλο δέν κουνήθηκε. Μέ μιά κί
νηση ό Γερμανός, έπιασε τον παπά 
πού ήταν μπροστά, άπό τό ράσο 
καί τον κούναγε πέρα—δώθε. ’Αλ
λού τό καλημαύχι τοΰ παπά, τά 
μαλλιά ξεδιπλώθηκαν, τά γένεια 
άνακατώθηκαν. ’Έ τ σ ι  λιπόσαρκος 
πού ήταν, τον πήγαινε κουνιώντας 
τον όπου ήθελε.

— Μαρτύρα ρέ παπά, τοΰ είπε ό 
Γκεσταπίτης. Μαρτύρα θά σέ κο- 
ματιάσει. Μέριασε μέ τό χέρι ό 
παπάς τ ’ άνακατωμένα μαλλιά πού 
τούχαν πέσει στο πρόσωπο καί τον 
έφτυσε κατάμουτρα.

Μέ δυο σπρωξιές, βρέθηκε ,-ό 
λιγόσωμος Λευίτης έπάνω στο Γερ
μανικό καμιόνι. Τον έδεσαν μέ τό1 
κεφάλι ανάποδα. Μπήκαν όΧ'οι μέσα 
κι έφυγαν. Σηκώθηκε σύννεφο ή 
σκόνη, καί μέσα σέ τούτο τό σύν
νεφο, φαινόταν άπό μακρυά τό κε
φάλι τού μαρτυρικού παπά, μέ τά 
γένεια άνακατωμένα, έτσι μεγα
λόπρεπα σάν τον Προφήτη Ή λία  
πού τον πήρε τό σύννεφο στούς ου
ρανούς, «Ούρανοβάμων».

— Πάει ό παπάς, άναστέναξε 
όλο τό χωριό, θά τον σκοτώσουν. 
Τον πήραν, τον έδεσαν άνάποδα σέ 
μιά άγραπιδιά στά βαλόγια. "Ε τσι 
τον βρήκε ό άγροφύλακας τοΰ χ ω 
ριού, μετά άπό τρεις μέρες. Σ ε- - 
πτέμβρης μήνας καί ούτε μύριζε 
καν. Μαζεύτηκε όλο τό χωριό. 'Η  
έκφραση τοΰ προσώπου του γλυ- 
κειά σάν τοΰ Ναζωραίου, τά μάτια 
άνοιχτά, τά φρύδια έπάνω, σ>άν νά 
διαβεβαίωνε τούς χωρικούς πώς δέν 
μαρτύρησε.

Τό πτώμα, κουνιόταν σιγά—σιγά 
άπό τήν φθινοπωρινή αύρα, πέρα 
δώθε κι’ έμοιαζε νά θυμιάτιζε γιά 
τελευταία φορά τούς ενορίτες του.
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Πέρασαν ακριβώς 1900 χρόνια από τότε πού ό Βεζού
βιος έθαψε με τή λάβα του τή ρωμαϊκή Πόλη Πομπηία 
καθώς καί τις μικρότερες απ’ αυτή Έρκολάνο καί Στά- 
μπια! Ή καταστροφή δμως δεν σταμάτησε εκεί. Τά ήφαί- 
στεια έξακολουθοϋν καί σήμερα νά δείχνουν τό θυμό τους.

Τήν Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 1979, στις 5,30'τόάπό- 
γευμα, έγινε πάλι τό κακό. Ή γη άρχισε νά τρέμει κι’ ένα 
άπό τά πέντε στόμια της Αίτνας άρχισε νά ξερνάει τή λάβα 
τών σπλάχνων της. ’Αποτέλεσμα: εννιά νεκροί καί είκοσι 
τρεις τραυματίες. Με τήν εύκαιρία αυτής της έκρηξης πού 
προκάλεσε παγκόσμιο ενδιαφέρον, ή « ’Επιθεώρηση Χω
ροφυλακής» δημοσιεύει τό παρακάτω, σχετικό με τά 
ήφαίστεια, άρθρο τοΰ Ιταλού δημοσιογράφου Γκιουζέπε 
Κουλτρέρα πού δημοσιεύθηκε στο περιοδικό τής ’ Ιταλικής 
Χωροφυλακής 'ML CARABINIERE,, καί τό άπόδωσε σε 
'Ελληνική μετάφραση ό Χωροφύλαξ κ. ’Αθανάσιος ΓΕΩ- 
ΡΓΙΛΟΠΟΥΛΟΣ.
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Ή  άνίχνευση τών πλανητών μέ τις 
πρόσφατες έπιτεύξεις τών αυτόματων 
μηχανημάτων πού έπισκέφθηκαν τόν "Α
ρη, τόν Ε ρμ ή καί τήν ’Αφροδίτη, παρου
σίασε ένα χαρακτηριστικό αυτών τών 
ούράνιων σωμάτων: τούς κρατήρες.

‘Επάνω σ ’ όλες τις έπιφάνειες τών πλα
νητών τού ήλιακοϋ συστήματος υψώ
νονται μεγάλα ή μικρά βουνά σχήματος 
κώνου, σκαμμένου στό έσωτερικό, πού 
συχνά είναι ή τελευταία ένδειξη κατα
κλυσμών πού έγιναν έκατομμύρια χρό
νια πρίν. Σήμερα, πού έχουμε συνηθίσει 
τούς σεληνιακούς κρατήρες καί κείνους 
τού Ά ρ η , δέν μπορούμε ν’ άντιληφθοϋμε 
τούς κρατήρες πού βρίσκονται πάνω στή 
Γή  καί πού συχνά δέν έχουν νά ζηλέψουν 
τίποτα σέ ωραιότητα, αν όχι σέ διαστά
σεις, άπό έκείνους τών άλλων πλανητών.

'Υπάρχει ακόμα καί μιά θεμελιώδης 
διαφορά. Ε ξακόσιοι περίπου άπό τούς 
γήινους κρατήρες, άντιστοιχοΟν σέ ισά
ριθμα ήφαίστεια, ή ένεργά ή πού ε1χαγ 
τήν τελευταία τους έκρηξη στις τελευ-
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ταΐες χιλιετηρίδες. "Ομως, γιά τούς κρα
τήρες των άλλων πλανητών δέν γνωρί
ζουμε πόσοι είναι προελεύσεως ηφαι
στείων ή όχι, δηλαδή δέν είναι παρά α
πλές «ούλές» πού δημιουργήθηκαν άπό 
συγκρούσεις μετεωρητών. Πάντως όπως 
καί νάχουν τά πράγματα ή παρουσία ένός 
ήφαιστείου άποδεικνύει ένα ούράνιο σώ
μα σχετικά νέο άκόμα, δηλαδή γεμάτο 
ζωή, πού στό έσωτερικό του αναβράζει 
ή πυρακτωμένη ύλη τής πρώτης σφαί
ρας, αύτής πού όταν σιγά—σιγά κρύωσε, 
σχημάτισε τόν στερεό έξωτερικό φλοιό, 
πάνω στόν όποιο ζοϋμε. %.

Τι είναι ήφαίστειο

Κατά τούς έπιστήμονες είναι μιά «σχι
σμή τού γήινου φλοιού διά μέσου τής 
όποιας άνυψώνονται υλικά, στερεά, ύγρά 
καί άέρια καί γύρω άπό τήν όποια σχη- 
ματίσθηκε ένα κωνικό άνάγλυφο κατα
σκευασμένο άπό στερεοποιημένες λάβες 
καί τά άνυψωθέντα ήφαιστειογενή βλή
ματα».

Μπορούμε, δηλαδή, νά τό παρομοιά
σουμε μ’ ένα βουνό στό έσωτερικό τού 
όποιου ύπάρχει ένας μακρύς άγωγός πού 
κατεβαίνει ώς τά σπλάχνα τής Γής, μέχρι 
60—70 χιλιόμετρα βάθος, καί έκεΐ συνδέ
εται μ’ ένα τεράστιο «τσουβάλι» λάβας, 
άπό τό όποιο κατά τή διάρκεια τής έκρή- 
ξεως άνυψώνεται τό πυρακτωμένο περιε
χόμενό του. Ά π ό τά σπλάχνα τής γής 
λοιπόν προέρχεται ή λάβα πού κατά τή 
διάρκεια τών έκρήξεων έξέρχεται άπό 
τό στόμιο τού ήφαιστείου καί χύνεται 
κατά μήκος τών πλευρών του, χωρίς 
τίποτα νάναι σέ θέση νά τή σταματήσει. 
Ή  λάβα υψώνει, στερεοποιούμενη, τό 
ύψος τού στομίου τού ήφαιστείου, άλλά 
οΐ διαρροές της μπορούν νά κυλήσουν σέ 
απόσταση δεκάδων χιλιομέτρων, άνάλογα 
μέ τήν ρευστότητά της καί τήν κλίση 
τού έδάφους καί τούτο γιατί μιά έκρηξη 
ήφαιστείου σπάνια συνοδεύεται άπό ήρε
μη έξοδο τών πυρακτωμένων σπλάχνων 
τής γής. Κατά τήν έκρηξη, έπίσης, έκτο- 
ξεύονται άπό τό στόμιο τού κρατήρα 
πέτρες καί βράχια, στάχτη καθώς καί 
άέρια πού άποφυλακίζονται άπό τά έγκατα 
τής γής.

Τά ήφαίστεια, πού βρίσκονται σ ’ ολό
κληρο τόν κόσμο, έμφανίζονται κυρίως 
κατά μήκος τών λεγομένων ζωνών «θραύ
σεως», τών νοητών δηλαδή ζωνών, όπου 
οί διάφοροι «βώλοι τής γής» πού ύπο- 
στηρίζουν τις ’Ηπείρους, συγκρούστηκαν 
μεταξύ τους κατά τήν συνεχή μετατόπισή 
τους. Έ τ σ ι  ύπάρχει ή μεσογειακή ομάδα 
(’Ιταλία—'Ελλάδα—Τουρκία), πού συνε
χίζεται στήν κεντρομεσανατολική ’Ασία. 
Μιά άλλη ζώνη είναι ή λεγομένη «ζώνη 
φωτιάς» τών χωρών κατά μήκος τών 
άκρων τού Ειρηνικού ’Ωκεανού, άπό τήν 
’Αλάσκα στήν Κεντρική ’Αμερική, στήν 
άλυσίδα ANDINA στήν A N TA RTID E 
καί έπειτα, συνεχίζοντας τόγ γύρο, μέχρι 
τήν Νέα Ζηλανδία καί τήν ’Ιαπωνία. 
Κρίκος (όμιλος) ήφαιστείων βρίσκεται 
κατά μήκος τής ζώνης «θραύσεως» τού 
’Ατλαντικού, πού διέρχεται άπο τήν 
’Ιρλανδία, τις Ά ζόρες καί στις Κανά- 
ριους Νήσους. Τέλος ή τετάρτη ομάδα 
βρίσκεται σέ μιά λωρίδα πού άπό τήν 
’Ανατολική ’Αφρική συνεχίζει, διά μέσου 
τής Μ έσης ’Ανατολής, μέχρι τόν ’Ινδικό 
Ωκεανό.

Τά Ιταλικά ήφαίστεια

Ή  ’Ιταλία, στό κέντρο τής πρώτης 
ομάδας, έχει άρκετά ήφαίστεια, ένεργά, 
όπως τόν Βεζούβιο, τήν Αίτνα καί τό 
Στρόμπολι, (τά 2 τελευταία εύρίσκονται 
στά νησιά τού ομίλου Λ ίπαρι).’Εάν ή 
Αίτνα, μέ τά δικά της 3.300 μέτρα ύψος, 
είναι ό γίγαντας μεταξύ τών ιταλικών 
ήφαιστείων, ό Βεζούβιος κυριαρχεί πάνω 
άπό τήν Νάπολι, μέ 1277 μέτρα, ένώ τό 
Στρόμπολι φθάνει τά 750 μέτρα. Αΰτό τό 
τελευταίο έχει ένα μοναδικό στόν κόσμο 
χαρακτηριστικό: Βρίσκεται σέ συνεχή 
δράση, χωρίς διακοπή άπό άρκετούς αι
ώνες. "Ομως δέν είναι μόνον αύτάτά ήφαί- 
στεια τών ιταλικών ζωνών. 'Υπάρχει, 
κάτω άπό τήν θάλασσα, μεταξύ τής Παν- 
τελλέρια καί τής Σικελίας ένα μυστηριώ
δες ήφαίστειο πού κάθε τόσο παρουσιάζει 
ένεργό δράση. Κατά τόν ’Ιούλιο τού 1831, 
μία έκρηξή του έκανε νά δημιουργηθεί 
ένα νησί, πού όμως τά κύματα μαζί μέ 
άλλες υποθαλάσσιες κινήσεις τό έξαφά- 
νισαν μέσα σέ λίγους μήνες. Έ π ίσης άλ
λα ήφαίστεια είναι τής Ίσ κια , (ή τελευ
ταία έκρηξη ήταν τό 1310),καθώςκαί τών 
Κάμπων Φολεγκρέοι, όπου άκόμη καί 
σήμερα είναι ορατό τό φαινόμενο τών 
«καπνιστηρίων» (σύννεφα αερίου πού 
βγαίνουν άπό τό έδαφος). Καί ή τελευταία 
έκρηξη είναι άρκετά πρόσφατη, έγινε 
τό 1538. Μία άλλη σημαντική περιοχή 
ήφαιστειογενής είναι τού Λατίου. Περί
που ένα έκατομμύριο χρόνια πρίν, στή 
ζώνη πού σήμερα βρίσκεται ή Κεντρική 
’Ιταλία, δημιουργήθηκε μιά βαθειά σχι
σμή, ένώ ταυτόχρονα χαμήλωνε τό θα
λάσσιο βάθος, έκεΐ όπου σήμερα είναι 
ή Τιρηνική θάλασσα. Κατά μήκος αύτοΰ 
τού «Τιτανικού Λάκκου», όπως τόν όνο- 
μάζουν οί γεωλόγοι, σχηματίστηκαν οί 
τρεις μεγάλες όμάδες τών Λουτίων ήφαι- 
στείων, πού υψώνονται μεταξύ τής Τιρη- 
νικής θάλασσας καί τών Άππενίνων, άπό 
τήν ζώνη Τόλφα καί τού Μόντε Τσίμινο, 
καί διά μέσου τών ορεινών όγκων τού 
Βελσίνι, Σαμπουατίνι καί Κίλλων Ά λ - 
πάνι. Πολλοί άπό τούς κρατήρες αύτούς, 
πού είναι πλέον σβηστοί άπό δεκάδες 
χιλιάδες χρόνια, φιλοξενούν σήμερα 
λίμνες, όπως τήν Βίκο, τή Νέμι, τήν 
λίμνη τού Καστελγκαντόλφο κ.λ.π. 'Η 
ήφαιστειογένεια στήν περιοχή τού Λα
τίου είχε έκδηλώσεις άπό τήν Πλειοκαι- 
νοπερίοδο έδώ καί δυόμισυ έκατομμύρια 
χρόνια, μέχρι καί τήν πρόσφατη προϊ
στορία, δηλαδή μόλις 50.000 χρόνια άπό 
σήμερα. Τά ήφαίστεια αυτής τής περιοχής 
είναι ένας ένδιάμεσος τύπος τών ήφαι- 
στείων τού Βορρά καί τού Νότου. Παρα- 
τηρεΐται ότι στή ζώνη Τόεφα—Τσέριζε 
καί τού βουνού Γκιουρίνο, μέ ήλικία 
2,5 καί 1,4 έκατομμυρίων χρόνων, άντι- 
στοίχως, υπάρχουν λάβες τύπου όξέος, 
πού παρουσιάζουν αναλογίες μέ τά ήφαί- 
στεια τής Τοσκάνα. ’Εκείνα τού Βελσίνι 
—Σαμπατίνι, τού Βίκο καί τού Κόλλι— 
Άλπάνι, σέ μιά ήλικία πού κυμαίνεται 
άπό ένα έκατομμύριο μέχρι λίγες δεκά
δων χιλιάδες χρόνια, έχουν ποτασσικές— 
άλκαλικές λάβες, όμοιες μ’ έκείνες τών 
ήφαιστείων τής Καμπάνια. ’Αλλά, τό 
περισσότερο σημαντικό άπό τά ιταλικά 
ήφαίστεια είναι χωρίς άλλο ή Αίτνα, όπου 
έπιστήμονες κατασκευάζουν ένα δίχτυ 
οργάνων γιά νά κρατήσουν σέ έλεγχο 
τόν ύπερμεγέθη κώνο, πού έχει στήν 
βάση του περίμετρο 150 χιλιόμετρα καί 
έμβαδόν 1.600 τετραγωνικά μέτρα καί ή

ένεργοποίησή του άρχισε μπροστά άπό 
ένα έκατομμύριο χρόνια.

Ή  ζωή τής Αίτνας—είπ ε ό ήφαιστειο- 
λόγος Μπρούνο Μαρτίνι—υπήρξε μιά 
άλληλοδιαδοχή έκρηκτικών φάσεων, λί- 
γο—πολύ βίαιων, πού διάφοροι μέχρι 
τώρα μελετητές τις έχουν περιγράφει, 
μέ πρώτο τόν Η σίοδο. Ή  συνεχής αύξη
ση τού ήφαιστείου έγινε, γιατί οί έκρή- 
ξεις πού συχνά ήταν πυκνές ,δέν κατώρ- 
θωσαν παρά μόνο έλάχιστα νά διαλύσουν 
τά προϊόντα τών προηγουμένων έκρή
ξεων. Ή  συσσώρευση αύτών τών προϊ
όντων έπέδρασε στήν υδρογραφία τής 
ζώνης, τόσο μάλιστα πού άνάγκασε τά 
ποτάμια σέ μιά συνεχή μετανάστευση, 
καθώς δημιουργούσε φράγματα καί λί
μνες. Σάν παράδειγμα άναφέρονται οί 
ποταμοί Σιμέτο καί Άλαντάρα καί ή 
λίμνη Τζούρριντα, κοντά στό Ραντάτζο.
Η κοίτη τών ποταμών αύτών ύπέστη μιά 

προοδευτική μετατόπιση, μέ τόν χρόνο, 
πρός τά δυτικά καί τά Βόρεια άντιστοί- 
χως. ’Αλλά ή δραστηριότητα τής Αίτνας 
άνάγκασε όχι μόνο νά μετατοπιστούν, 
άλλά καί νά έξαφανιστοΰν ποτάμια, γνω
στά στήν ιστορία, όπως ό ποταμός Ά με- 
ράντο τής Κατάνιας.

Πρίν τέσσερα χρόνια, ένας άπό τούς 
δευτερεύοντες κρατήρες ξανάρχισε τήν 
δραστηριότητά του. Έφθασαν δέκα μέρες 
γιά νά μεγαλώσει πάνω άπό 50 μέτρα, 
μέ τήν συσσώρευση τής λάβας πού βγαί
νει μέ θερμοκρασία 1.050 βαθμών καί 
τών πυρακτωμένων λιθαριών πού συχνά 
έκτοξεύονται στό άέρα. Είναι ό λεγόμενος 
«'Υπο—οφιακός» κρατήρας, σέ άπόσταση 
μισού χιλιομέτρου άπό τόν αρχικό κρα
τήρα βορειοδυτικά καί σέ ύψόμετρο
3.000 μέτρων. Ά π ό τόν μικρό κώνο βγαί
νουν σύννεφα καπνού, άνακατεμένα μέ 
άμμο καί κατά διαστήματα μέ συνοδεία 
ύπόγειων ήχων έκτινάσσονται πρός τόν 
ούρανό λευκόσκουρης λάβας, πού ξανα
πέφτουν στις ίδιες πλευρές τού κρα
τήρα.

Ά πό μία σχισμή ή πυρακτωμένη λάβα 
βγαίνει πολύ άργά καί μεταβάλλεται σέ 
σκουρόχρωμη στερεά ύλη. Πρίν τήν 
στερεοποίησή της στήν έπιφάνεια καί 
ένώ διατηρεί τό κόκκινο χρώμα της ει
σχωρεί άργά—άργά στις σχισματιές τής 
έπιφάνειας πού έχουν δημιουργηθεί άπό 
προηγούμενες έκρήξεις, καί πού είναι 
βατές μετά άπό πάροδο ήμερών.

Οί μεγαλύτερες εκρήξεις
Τό 79 μ.Χ. πού θάφτηκαν ή Πομπηία, 

τό Έρκολάνο καί ή Στάμπια.
Τό 1586 τού Κέλου τής ’Ινδονησίας 

μέ 10.000 νεκρούς.
Τό 1631 τού Βεζούβιου μέ 18.000 νε

κρούς. Τότε ή λάβα έφθασε μέχρι τή 
θάλασσα.

Τό 1669 τής Αίτνας, πού έθαψε μέ τή 
λάβα μέρος τής Κατάνιας.

Τό 1815 τής Ταμπόρα στήν ’Ινδονησία 
μέ 92.000 νεκρούς.

Τό 1883— 1884 τής Κρακάτοα στήν 
’Ινδονησία μέ 36.000 νεκρούς.

Τό 1902 τού PEL EE : Μαρτινική 34.000 
Νεκροί.

Τό 1928 τής Αίτνας πού κατάστρεψε τό 
χωριό Μασκάλι.

Τό 1944 τού Βεζούβιου πούπροκάλεσε 
τήν καταστροφή πολλών χωριών.

Τό 1963 τού UNG: ’Ινδονησία 2.000 
Νεκροί.

723



"Οταν, πριν λίγες δεκαετίες, 
ό άνθρωπος άρχιζε νά στηρίζει 
τά σχέδιά του για μια μελλοντι
κή ανάπτυξη , στην εκμετάλλευ
ση τοΰ πετρελαίου, άσφαλώς 
δεν είχε σκεφθεΐ δτι ό «μαύρος 
χρυσός» θά γινόταν με τόν και
ρό ό κύριος ρυθμιστής όχι μόνο 
αύτής της άνάπτυξης, άλλα τής 
ϊδιας του τής ζωής. Τό δνειρο 
τής εύημερίας, πού μέρα τή μέ
ρα γινόταν πραγματικότητα γιά 
πολλές άναπτυγμένες κοινωνίες, 
έπεφτε σάν πέπλο στα μάτια 
του, έμποδίζοντάς τον νά δει 
μια νέα άλήθεια πού διαμόρφω
νε ή ύπερκαταν άλωση καί ή σχε
δόν άποκλειστική χρησιμοποίη
ση τοΰ πετρελαίου ώς πρώτης 
καί βασικής μορφής ένεργείας :

τήν άλήθεια τής έξαντλήσεώς 
του. 'Η σημερινή πραγματικό
τητα δμως θέτει πια τόν άνθρω
πο μπροστά στο σκληρό έρώ- 
τημα τοΰ «τί θά γίνουμε χωρίς 
πετρέλαιο»;. Κι άν τό ερώτη
μα αύτό είναι σκληρό γιά τις 
άναπτυγμένες χώρες, είναι άκό- 
μα σκληρότερο γιά τις άναπτυσ- 
σόμενες, δπως είναι ή χώρα μας 
καί πολλές άλλες. Τί θά γίνου
με , λοιπόν, χωρίς πετρέλαιο ; 
Σ’ αύτό τό άγωνιώδες ερώτημα 
προσπαθεί νά δώσει μια απάν
τηση τό άρθρο πού άκολουθεΐ 
γραμμένο άπό τόν συντάκτη 
τής ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΧΩΡΟ
ΦΥΛΑΚΗΣ» ’Ενωμοτάρχη κ. 
Αγγελο ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

ΚΡΙΣΗ:
Ή μεγαλύτερη 

απειλή γιά 
τήν πρόοδο 

τής άνθραιπό- 
τητας.

ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ

>
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Είναι, πραγματικά μεγάλος ό θόρυβος 

πού ϊχει δημιουργηθεΐ γύρω άπύ τό ένερ- 
γειακό πρόβλημα, ίσως όμως οχι τόσος 
άπ’ δτι θά πρέπει νά είναι, γιατί οί δια
στάσεις τούτου τοϋ προβλήματος είναι 
πολύ μεγαλύτερες άπ’ δσο φαίνονται σή
μερα καί οί έπιπτώσεις τής ενεργειακής 
κρίσης άρκετά σοβαρές γιά την παγκό
σμια οικονομική ισορροπία. Λέγοντας δμως 
ένεργειακή κρίση έννοοϋμε ένα δίσκελο 
αντιθετικό σχήμα: Την έλλειψη υγρών 
καυσίμων, άπό τή μιά μεριά, καί τήν μη 
άξιο ποίηση — μέχρι τώρα — των άλλων 
πηγών ένεργείας, πού μάς προσφέρονται 
άπ’ τή φύση, άπό τήν άλλη.

Τό ένεργειακό πρόβλημα είναι κάτι 
πού πρωτοπαρουσιάστηκε στή δεκαετία 
πού διανύουμε, χωρίς νά έχει καμμιά 
προϊστορία στή μέχρι τώρα ζωή τοϋ 
άνθρώπου. Μέχρι τή δεκαετία τοϋ 1970— 
80, ό άνθρωπος προσπαθούσε νά εφαρ
μόσει τις διάφορες μορφές ένέργειας, πού 
άνακάλυπτε, στά δεδομένα τής έποχής του 
καί μέ τήν έφαρμογή αύτή νά δημιουργή
σει καλύτερες καί άνετώτερες συνθήκες 
ζωής, καθώς καί ν’ αύξήσει τή δύναμή 
του σέ σχέση μέ τή δύναμη τοϋ άλλου. 
Μέ λίγα λόγια κάθε άνακάλυψη νέας μορ
φής ένέργειας διεύρυνε τούς ορίζοντες τοϋ 
άνθρώπου' ήταν ένα βήμα πρός τά μπρο
στά.

χρόνου. Ξεπέρασαν τις προσδοκίες καί 
τις τολμηρές φαντασιώσεις τών όραμα- 
τιστών. Ό  άνθρακας πέρασε στο περι
θώριο, παίζοντας τον ρόλο τοϋ βοηθοΰ. 
Έ γ ιν ε συμπληρωματική πηγή ενέργειας. 
Οί άλλες πρωτογενείς μορφές, άέρας, 
ήλιος, ξύλα, κόπρανα, έγιναν παρελθοντο
λογία καί έμειναν νά χαρακτηρίζουν λαούς 
ύπανάπτυκτους.

Τό άφθονο καί ταυτόχρονα πάμφθηνο 
πετρέλαιο έπέδρασε δμως καί άνασχετικά 
στις έρευνες τοϋ άνθρώπου γιά τήν άξιο- 
ποίηση άλλων πηγών ένέργειας, πού θά 
μπορούσαν νά χρησιμοποιηθούν σάν δικά 
του υποκατάστατα, ένώ παράλληλα δη
μιούργησε αυτή τήν τεράστια τεχνολογική 
πρόοδο πού χαρακτηρίζει τήν έποχή μας. 
Αυτό σημαίνει δτι σήμερα ό άγώνας τοϋ 
άνθρώπου γιά τήν έκμετάλλευση άλλων 
πηγών ένεργείας δέν γίνεται τόσο γιά νά 
έπιτευχθοΰν περαιτέρω βήματα προόδου, 
δσο γιά νά διατηρηθούν τά ήδη κατακτη- 
μένα έπιτεύγματα. Νά μή γυρίσει δηλαδή 
ένα βήμα πίσω καί στερηθεί έτσι πολλές 
βασικές του άνέσεις.

Δυστυχώς έπρεπε νά βρεθεί ή άνθρω- 
πότητα μπροστά στό σκληρό φάσμα τής 
έλλειψης πετρελαίου, γιά νά σκεφθεϊ τί 
θά μπορούσε νά τό άντικαταστήσει, χωρίς 
συνέπειες. Οί συνέπειες τής άντικατάστα- 
σης τοϋ πετρελαίου είναι αυτές πού θέ
τουν τό ένεργειακό δίλημμα καί όχι ή 
καθαυτή άδυναμία άντικατάστασής του. 
Καί αυτές οί συνέπειες δέν είναι μόνο οί-

πηγών ένέργειας ίσως θά είναι καί τά 
τέλος τής μονοπωλήσεως τοϋ είδους, 
άπό τις χώρες πού βρέθηκαν περισσότερο 
προνομιούχες σ’ αυτό τον τομέα. Αύτό 
σημαίνει πάνω άπ’ δλα οίκονομική άνε- 
ξαρτησία τών έξαρτωμένων, άπ’ αύτό τό 
μονοπώλιο, χωρών καί ώς έκ τούτου καί 
πολιτικοστρατιωτική άνεξαρτησία. ”Αν 
τελικά αυτή ή άνεξαρτησία οδηγήσει σέ 
μιά ιδανική ισορροπία τρόμου ή σ’ έναν 
άγώνα δρόμου γιά μιά διαφορετικής 
μορφής δέσμευση, είναι ένα πρόβλημα 
πού άπασχολεΐ κάθε υπεύθυνο πρόσωπο 
τού κόσμου. Ποιά θάναι ή νέα ήθική τάξη 
πού θά δημιουργηθεΐ;

Έλλειψη πετρελαίου, λοιπόν, καί όχι 
έλλειψη ένέργειας, γιατί είναι βέβαιο δτι 
ό άνθρωπος θ’ άξιοποιήσει τις δυνατότη- 
τές του γιά τήν έκμετάλλευση άλλων 
ένεργειακών μορφών. Π ώς καί πότε, θά 
τό δείξει τό μέλλον καί θά έξαρτηθεΐ άπό 
πολλούς παράγοντες καί κυρίως τόν οικο
νομικό καί τόν ηθικό, πού γεννούν ένα 
άκόμα έρώτημα: Θά 'συγκρουστοΰν τά 
οικονομικά συμφέροντα μέ τά ήθικά; Κι’ 
αν ναί, τότε ποιο θά έπικρατήσει; ”Αν 
οχι, πώς θά συνδυαστούν γιά νά βρεθεί ή 
χρυσή τομή;

Σ ’ αύτή τήν άλυσίδα τών νέων κατα
στάσεων προβληματίζεται σήμερα ό άν
θρωπος, μετά άπό τή διαμόρφωση τής 
νέας πραγματικότητας, πού προκύπτει 
άπό τήν έλλειψη τοϋ πετρελαίου, τής 
περισσότερο φθηνής πηγής ένέργειας, άπό 
κάθε άλλη, μέχρι τή στιγμή αύτή.

X ΟΡΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ;
"Οταν τά ξύλα, ό άέρας, ό ήλιος, τό 

ρεΰμα τών ποταμών, ή δύναμη τών ζώων 
καί οί άλλες πρωτογενείς πηγές ένέργειας, 
άρχισαν ν’ άντικαθίστανται άπό τόν άν
θρακα, ή ανθρωπότητα γνώρισε μία άπό 
τις μεγαλύτερες τεχνολογικές προόδους. 
Είδε ό άνθρωπος τις άποστάσεις νά μι
κραίνουν, τ ’ άγαθά νά πολλαπλασιάζον
τας χωρίς μεγάλο κόστος παραγωγής, 
τήν άντιμετώπιση τοϋ ψύχους νά γίνεται 
πιο εύκολη, τή ζωή ν’ άποκτάει πιο γρή
γορο ρυθμό.

Ή  συνειδητοποίηση τής πρακτικής 
άξίας τοϋ άνθρακα, πού σημειώθηκε τόν 
12ο αιώνα στήν ’Αγγλία, ήταν μιά νέα 
πραγματικότητα, μιά πραγματικότητα 
άγνωστη στήν άνθρωπότητα γιά πολλές 
χιλιάδες χρόνια. Χρειάστηκε δμως νά πε
ράσουν λίγοι άκόμα αιώνες, μέχρι τά μέσα 
τού 18ου, πού ή άξιοποίησή του θά δη
μιουργούσε τήν πρώτη μηχανή καί παράλ
ληλα τόν δρο τεχνολογία.. Τά χιλιάδες 
χρόνια πού χρειάστηκε ό άνθρωπος γιά 
νά κάνει τό πρώτο του σημαντικό βήμα 
στήν έκμετάλλευση τής ένέργειας, μειώ
θηκαν, δηλαδή, σέ λίγες έκατοντάδες, 
στό δεύτερο σημαντικό του βήμα. Έ μ ελλε 
δμως νά γίνει κι ένα τρίτο μεγάλο βήμα, 
πολύ πιο σημαντικό άπό τά προηγούμενα, 
τό βήμα τού πετρελαίου. Κι αύτό δέν 
χρειάστηκε παρά μόνο μερικές δεκάδες 
χρόνια άπό τό δεύτερο, δταν έναν αιώνα, 
σχεδόν, άργότερα στήν Πενσυλβανία 
γινόταν ή πρώτη άνόρυξη πετρελαιοπη
γής.

’Από έκεΐ καί πέρα πολλά άλλαξαν. Οί 
τεχνολογικές κατακτήσεις διαδέχτηκαν 
ή μιά τήν άλλη. Τά βήματα τής άνθρώπι- 
νης προόδου έσπασαν τά φράγματα τού

κονομικές, άλλά καί κοινωνικές καί ήθι- 
κές καί είναι διαφορετικές άπό χώρα σέ 
χώρα. Είναι εύνόητο δτι χώρες αύτάρκεις 
σέ υγρά καύσιμα, έχουν περισσότερες οι
κονομικές δυνατότητες γιά νά έκπονήσουν 
μακροπρόθεσμα προγράμματα άνευρέσεως 
άλλων πηγών ένέργειας, ένώ οί έξαρτώ- 
μενες άπ’ αυτές χώρες είναι ύποχρεωμέ- 
νες νά στρέψουν τήν προσοχή τους στις 
άλλες πηγές ένέργειας χωρίς καμμιά κα
θυστέρηση καί νά προσπαθήσουν νά πε- 
τύχουν μιά σωστή βραχυπρόθεσμη άλ- 
λαγή, πού άσφαλώς θάναι περισσότερο 
δαπανηρή. Αύτές οί δεύτερες χώρες είναι 
υποχρεωμένες νά δημιουργήσουν, ένώ 
οί πρώτες ν’ άντιγράψουν τά νέα έπι
τεύγματα καί ίσως άντί «πινακίου φακής», 
δίνοντας, δηλαδή, έλάχιστο μέρος άπό τ ’ 
άποθέματά τους, άφοΰ πάντα ή άνθρω
πότητα θά νοσταλγεί έστω καί μιά στα
γόνα τού φθηνού «μαύρου χρυσού».

’Επίσης διαφορετικές θά είναι οί συ
νέπειες στις άναπτυγμένες χώρες, δια
φορετικές στις άναπτυσσόμενες καί δια
φορετικές στις υπανάπτυκτες. Στις πρώ
τες θάχουν άντίκτυπο στήν μαζική παρα
γωγή καταναλωτικών άγαθών καί υπη
ρεσιών, πού χαρακτηρίζει τό πολιτικο
κοινωνικό καί οικονομικό τους σύστημα. 
Στις δεύτερες, στις προσπάθειές τους γιά 
περισσότερη πολιτικοκοινωνική καί οίκο
νομική άνεξαρτησία άπό τις πρώτες, ένώ 
στις τελευταίες στις προσπάθειες γιά 
τήν προώθηση τής κοινωνικής καί οικο
νομικής άνάπτυξής τους. Έ τ σ ι  εύλογα μπο 
ρει κανείς νά διατυπώσει τό έρώτημα : 
ποιά θάναι ή αύριανή μορφή τού κόσμου;

Παράλληλα δμως υπάρχει καί κάτι 
αισιόδοξο. Ή  άξιοποίηση τών άλλων

ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ EAAEHDH 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ;

Στή δεκαετία πού πέρασε ό άνθρωπος 
χρησιμοποιούσε τό πετρέλαιο χωρίς ν’ 
απασχολείται άπό καμμιά μελλοντική 
σκέψη γιά πιθανή έλλειψη στά έπόμενα 
χρόνια. Κάθε παρόμοια σκέψη έξεταζόταν 
κάτω άπό τό πρίσμα τού πιθανού καί τού 
άόριστα μελλοντικού.

Στή δεκαετία τού 1970—80, υπάρχει 
ή ίδια έπάρκεια πετρελαίου μέ τήν προη
γούμενη . Ή  κρίση πού έχει ξεσπάσει 
είναι άποτέλεσμα οχι κάποιας σημερινής 
άνεπάρκειας, άλλά τής μελλοντικής έξαν- 
τλήσεως τών κοιτασμάτων του πού ση
μαίνει δτι πάντα ό άνθρωπος γνώριζε πώς 
θάρχόταν ή μέρα πού έπρεπε νά βρει εναλ
λακτικές  λύσεις.

Γιατί δμως πρόβαλε τόσο άπότομα ή 
άνάγκη γιά εναλλακτικές λύσεις; Πώς 
έξηγεΐται αύτή ή άπότομη αλλαγή ; Πριν 
μερικά χρόνια οί καταναλωτές βομβαρδί
ζονταν άπό διαφημιστικά σλόγκαν πού 
πρόσφεραν μέχρι καί δώρα άπό τήν κατα
νάλωση τής βενζίνης. Μεγάλες εταιρείες 
υγρών καυσίμων συνόδευαν τήν κατανά- 
νάλωση μέ προσφορές πιάτων, ποτηριών 
καί άλλων δώρων, άνοίγοντας έτσι τήν 
«όρεξη» τού καταναλωτή, ένώ σήμερα 
φτάσαμε στον περιορισμό άκόμα καί τής 
κυκλοφορίας γιά τήν έξόικονόμηση υγρών 
καυσίμων καί σέ άλλες στερήσεις ουσιω
δών ή έπουσιωδών άνέσεων. Γιατί αύτή 
ή άλλαγή σέ διάστημα κατά πο
λύ μικρότερο τής δεκαετίας, άφοΰ ή 
μελλοντική έλλειψη πετρελαίου ήταν θέμα
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Η λιακός σταθμός παραγωγής ηλεκ
τρ ικής ένεργείας στην Ά λμπονκέρκη τής 
'Ισπανίας. Οι τεράστιο ι ηλ ιακοί καθρέφτες, 
αντανακλούν τ ις ακτίνες σ ’ ένα ειδικό  
πύργο δπον υπάρχει εγκατάσταση βρασμού 
τού νερού από τους ατμούς τού όποιον 
παράγετα ι ηλεκτρισμός.

Τό πετρέλαιο ακριβαίνει 
καί σπανίζει. Ή πυρηνική 
ενέργεια έγκυμονεϊ πολ
λούς κινδύνους καί ή γε
νίκευση τής χρήσης της 
αντιμετωπίζεται μέ σκε
πτικισμό άπό κυβερνήσεις 
καί έπιστήμονες. Μπροστά 
σ’ αύτό τό αδιέξοδο ό άν
θρωπος προσπαθεί άπε- 
γνωσμένά νά βρει λύσεις, 
πού θά άποτρέψουν τήν 
έπερχόμενη καταστροφή. 
"Ετσι καταφεύγει στις 
προαιώνιες πηγές. Μιά ά
πό αύτές καί ίσως ή πιό 
σημαντική είναι ό ήλιος.

Μιά τεράστια φωτοβολταϊκή κυψέλη. 
Τά ηλ ιακά κύτταρα δέχονται τό ηλιακό 
φως. και μετά άπό μ ιά  ειδική επεξεργασία  
μέ τή βοήθεια ηλεκτρονικών οργάνων 
μετατρέπουν τό φως τον ήλιον σέ ηλεκ
τρ ική ενέργεια.

726



γνωστό καί στήν προηγούμενη δεκαετία, 
πού αντίθετα άπό τήν σύγχρονη, χαρα
κτηριζόταν άπό τήν υπερκατανάλωση 
καί τήν σπατάλη;

Μέ σ η  Α ν α τ ο λ ή :  
Νέα πραγματικότητα.

Μια νέα πραγματικότητα στό χώρο 
τής Μέσης ’Ανατολής, πού διαμορφώθηκε 
μετά το 1970 έγινε άφορμή νά ξυπνήσει 
άπο τον λήθαργο της ή ανθρωπότητα .̂ 
Ή  Μέση ’Ανατολή έχει τό προνόμιο νά 
κρύβει στά χώματά της τά μεγαλύτερα 
κοιτάσματα πετρελαίου στον κόσμο, ένώ 
κατοικεϊται μόνο άπό τό 2 %  τοϋ πληθυ
σμού τής γής. Τά πετρέλαια τής Μέσης 
’Ανατολής φτάνουν αύτή τή στιγμή  ̂τό 
4 2 %  τής παγκόσμιας παραγωγής, ένώ 
τό υπόλοιπο 5 8 %  καλύπτεται στό μεγα
λύτερο μέρος του άπό τά πετρέλαια τής 
Σοβιετικής Ένώσεως, τών Η .Π .Α ., τής 
Βενεζουέλας, τής Κίνας, τοϋ Καναδά, τής 
Ρουμανίας, τής Νορβηγίας, τής Βρεταν- 
νίας καί μερικών άλλων χωρών μέ ελά
χιστη δμως παραγωγή. ’Αλλά — μέ 
εξαίρεση μόνο τή Βενεζουέλα τα πε
τρελαιοπαραγωγά αύτά κράτη τοϋ κόσμου 
είναι πολυάνθρωπα και με αναπτυγμένη 
βιομηχανία πού σημαίνει ότι μερικά απο 
αύτά έχουν μιά σχετική έπάρκεια, ένώ 
όλα τά 'άλλα είναι υποχρεωμένα νά κα
λύπτουν τις άνάγκες τους μέ συμπληρω
ματικές εισαγωγές, πού συχνά υπερβαί
νουν σέ ποσοστό τήν εγχώρια παραγωγή 
τους. Ή  δέ Βενεζουέλα, πού τό 1977 
είχε 119.500.000 τόννους παραγωγή καί 
ανήκει στήν άντίθετη πλευρά του λοφου, 
δηλαδή στις πετρελαιοεξαγωγικές χώρες, 
έχει προσχωρήσει στον θρυλικό πια 
Ο .Π .Β .Κ ., πού είναι ό Οικονομικός ’Ορ
γανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών, 
τοϋ όποιου τά ύπόλοιπα 12 μέλη είναι 
χώρες τής Μέσης ’Ανατολής καί τής Βά
ρκας ’Αφρικής. ’Έ τσ ι, σήμερα, ή Σαουδική 
’Αραβία, τό ’Ιράν, ή Βενεζουέλα, τό ’Ιράκ, 
ή Νιγηρία, ή Λιβύη, τά Ενωμένα ’Αρα
βικά ’Εμιράτα, τό Κουβέιτ, ή ’Ινδονησία, 
ή ’Αλγερία, τό Κανάρ, ή Γκαμπόν καί ό 
’Ισημερινός, πού αποτελούν τόν Ο .Π .Ε .Κ ., 
διαθέτουν τό μισό τής παγκόσμιας παρα
γωγής, ένα όπλο άφάνταστης οικονομικής 
δύναμης, πού μπορεί νά τινάξει στον 
άέρα καί τις ισχυρότερες οικονομίες τ̂οΰ 
κόσμου, όπως γιά παράδειγμα τήν οικο
νομία τής ’Ιαπωνίας, πού εισάγει T0^99% 
τοϋ πετρελαίου πού καταναλίσκει. ’Αλλά 
δέν είναι μόνο ή ’Ιαπωνία. Τό ίδιο πρό
βλημα άντιμετωπίζουν καί ή Γαλλία, 
ή Σουηδία, ή ’Αγγλία (πού_ εισάγει τό 
6 5 %  τών άναγκαιούντων υγρών καυ
σίμων), ή ’Ιταλία, ή Γερμανία, οί Η .Π .Α ., 
ό Καναδάς καί όλα σχεδόν τά κράτη τής 
γής μεταξύ τών όποιων καί ή χώρα μας, 
ή οποία αύτή τή στιγμή εισάγει όλη την 
άπαιτούμενη ποσότητα υγρών καυσίμων.

Γιά τόν υπόλοιπο κόσμο όλα πήγαιναν 
καλά στήν Μέση ’Ανατολή μέχρι το 1970. 
Πολύ πετρέλαιο, χαμηλές τιμές, μεγάλα 
κέρδη. 'Υπήρχαν βέβαια οί σκέψεις ότι 
κάποτε στό μέλλον ή άνθρωπότητα θ’ 
άντιμετώπιζε τήν έξάντληση τών κοιτα
σμάτων, μά οί σκέψεις αυτές τοποθετού
σαν αύτή τήν έξάντληση σ’ ένα μακρινό 
μέλλον καί συνοδεύονταν άπό τήν αισιο
δοξία τής μέχρι τότε άνευρέσεως άλλων 
πηγών ένέργειας. ’’Αλλωστε στον διεθνή 
ορίζοντα δέν ύπήρχε κανένα σημάδι που 
νά προμήνυε κάτι τό διαφορετικό. Πολλές

άλλες χώρες, πού τά χώματά τους έκρυβαν 
πετρέλαιο, εύρίσκαν περισσότερο συμφέ- 
ρουσα τήν πολιτική τής εισαγωγής μέ τήν 
σκέψη ότι τά δικά τους υγρά καύσιμα θά 
τούς ήταν περισσότερο απαραίτητα μελ
λοντικά, όταν θά έπέρχονταν ή φυσική 
έξάντληση τών κοιτασμάτων τών πετρε
λαιοεξαγωγικών χωρών τής Μέσης ’Ανα
τολής.

"Ομως στις άρχές τής δεκαετίας μας 
στό διεθνή πολιτικό ορίζοντα πρόβα),ε 
μιά άλλη πραγματικότητα. Οί χώρες τής 
Μέσης ’Ανατολής άρχισαν νά μιλοΰν γιά 
άδικη εκμετάλλευση έκ μέρους τών άλλων 
χωρών. Λίγο άργότερα έκαναν τήν έμφά- 
νισή τους κοινωνικές καί πολιτικές ταρα
χές σ’ αύτές τις χώρες. Παράλληλα, μέ 
τή σύσταση τοϋ Ο .Π .Ε .Κ ., άφυπνίστηκε 
ή γνώση τής οικονομικής δύναμης πού εί
χαν στά χέρια τους. Έ τ σ ι  άπό τόν παθη
τικό ρόλο, πέρασαν στήν άντεπίθεση, σ’ 
ένα ρόλο μέ κύριο χαρακτηριστικό τούς 
οικονομικούς έκβιασμούς.

Τό 1973 ξέσπασε ή πρώτη κρίση, 
μέ άποτέλεσμα μέχρι τό 1975 νά τετρα
πλασιαστεί ή τιμή τοϋ άργοϋ πετρελαίου. 
Στηριγμένες στήν γρήγορη έξάντληση 
τών κοιτασμάτων τους, οί χώρες τοϋ 
Ο .Π .Ε .Κ ., πέρασαν άπό τόν παθητικό 
στον ένεργητικό ρόλο, δείχνοντας τή 
δύναμή τους στον υπόλοιπο κόσμο. Ή  
αύξηση τής τιμής, άπό 2,41 δολλάρια 
τό βαρέλι τό 1973, σέ 10,95 μετά τήν 
άραβοϊσραηλινή σύρραξη τοϋ 1974, προ- 
κάλεσε παγκόσμια άναστάτωση. Σέ πολλές 
άναπτυγμένες χώρες, πού ή οικονομία 
τους στηριζόταν στήν καταναλωτική πο
λιτική, σημειώθηκε άπότομη μείωση άγα- 
θών καί υπηρεσιών. Αύτή ή άναστάτωση 
είχε καί τά ευεργετικά άποτελέσματα. 
Ξύπνησε άπό τόν λήθαργο ή άνθρωπό
τητα καί πολλές άπό τις άναπτυγμένες 
χώρες, αύτές πού πλήγηκαν περισσό
τερο άπό τις άνατιμήσεις, χρηματοδό
τησαν βραχυπρόθεσμα καί μακροπρό
θεσμα προγράμματα γιά τήν άνεύρεση 
άλλων πηγών ένεργείας, ή σωστότερα 
γιά τήν άξιοποίηση δλων τών μέχρι τότε 
γνωστών πηγών, έτσι ώστε μελλοντικά 
νά καταστούν καί οικονομικά συμφέ- 
ρουσες γιά εκμετάλλευση.

"Ομως τό ξέσπασμα τής κρίσης, παρά 
τήν διεθνή ύφεση τοϋ 1974 - 1975, είχε 
συνέχεια. Ή  έξάντληση παλαιοτέρων 
κοιτασμάτων, ή μείωση τής παραγωγής 
τών πετρελαιοπηγών τοϋ Πλοέστι τής 
Ρουμανίας, πού άπό έξαγωγική χώρα 
πετρελαίου, έφτασε σέ σημείο ώστε νά 
μήν μπορεί πλέον νά καλύψει τις δικές 
της άνάγκες, μεγάλωσαν τήν έπιρροή 
τοϋ Ο .Π .Ε .Κ ., πού μεταβλήθηκε στό 
ισχυρότερο μονοπώλιο τής ιστορίας τοϋ 
έμπορίου.

"Ομως οί εξελίξεις δέν σταμάτησαν 
έδώ. Ή  συνέχεια ήρθε μέ νέες άνατιμή- 
σεις, νέα «εμπάργκο», νέους οικονομικούς 
έκβιασμούς, πού φρόντισαν νά τις έκμε- 
ταλλευτοϋν καί οί μεσάζοντες. Καί μεσά
ζοντες σ’ αυτήν τήν περίπτωση ήταν οί 
διεθνείς έταιρεΐες πετρελαίου.

Τό παιχνίδι τών Εταιρειών
Οί μόνες πού δέν έπηρεάστηκαν άπό 

τήν διεθνή αύτή άναστάτωση ήταν οί 
εταιρείες πετρελαίου. Μπροστά στό φά
σμα τών άνατιμήσεων άρχισαν τήν άπο- 
θεματοποίηση δημιουργώντας τεχνηκές ελ
λείψεις υγρών καυσίμων. Παράλληλα σέ 
έποχές πού 6 Ο .Π .Ε .Κ . άποφάσιζε μείω

ση εξαγωγών οί έταιρεΐες έπαιζαν τό 
παιχνίδι τής άνατιμήσεως. Πίσω άπό 
τις ούρές τών αυτοκινήτων πού σχηματί
ζονταν έξω άπό τά πρατήρια υγρών καυ
σίμων, σχηματίζονταν καί οί ούρές τών 
κερδών στά ταμεία τών εισαγωγικών 
εταιρειών, άλλ,ά περισσότερο σ’ αυτών 
πού έκμεταλλεύονταν πετρελαιοπηγές σέ 
κράτη έκτος τοϋ Ο .Π .Ε .Κ . Καί δλα 
αύτά σέ βάρος τής οικονομίας τών χωρών 
πού πέρα άπό τά παραγωγικά προβλή
ματα, άρχισαν ν’ άντιμετωπίζουν καί 
κοινωνικά προβλήματα. Ή  άνεργία καί 
ό πληθωρισμός διαμορφώθηκαν σέ μιά 
νέα άπειλή γιά τήν διεθνή οικονομία.

Σέ μιά πρόσφατη έρευνα τοϋ «TIM E», 
άναφέρεται δτι τά κέρδη τών 23 μεγαλυ- 
τέρων έταιρειών τών Η .Π .Α ., τό δεύ
τερο τετράμηνο τοϋ 1979, αύξήθηκαν, 
σέ σύγκριση μέ τήν ίδια περίοδο τοϋ 
1978, κατά 6 6 %  μέ πρώτη τήν «Τεξά- 
κο», πού τά κέρδη της σημείωσαν αύξη
ση 132% . Αύτή ή αύξηση τών κερδών, 
πάντα κατά τό «Τ ίΜ Ε », οφείλεται στό 
δτι ή τιμή τών ύγρών καυσίμων διαμορ
φώνεται σύμφωνα μέ τις τιμές τοϋ Ο .Π .Ε .Κ  
ακόμα κι δταν πρόκειται γιά καύ
σιμα έγχώριας παραγωγής τών άλλων 
χωρών. Είναι κι αύτό ένα οικονομικό 
παιχνίδι στό χώρο τής ένέργειας, δύσκο
λα κατανοητό άπό τούς πολλούς πού 
συχνά έπιδεινώνει τήν κατάσταση. 'Ένα 
παιχνίδι, πού έντάθηκε μετά τήν τελευ
ταία κρίση τής Μέσης ’Ανατολής, μέ 
τήν πολιτική άλλαγή τής Περσίας.

Ή τελευταία κρίση.
Ή  Περσία καί οί τελευταίες άνατι- 

μήσεις τοϋ Ο .Π .Ε .Κ . είναι γεγονότα 
γνωστά σ’ δλους καί γεγονότα πού έκα
ναν τόν ύπόλοιπο κόσμο νά έντείνει τις 
προσπάθειες πού άρχισε στις άρχές τής 
δεκαετίας μας γιά τήν έκμετάλλευση 
νέων 7τηγών ένεργείας. Τό 10%  τής πα
γκόσμιας παραγωγής πού άντιπροσω- 
πεύουν τά Περσικά πετρέλαια είναι μιά 
σημαντική ποσότητα. ’Αρκεί ν’ άναλογι- 
στοΰμε δτι αύτό τό 10%  άντιπροσωπεύει 
280 - 300.000.000 τόννους, τή στιγμή 
πού ή δική μας χώρα εισάγει περίπου
12.500.000 τόννους, καλύπτει δηλαδή 
24 δικές μας έτήσιες εισαγωγές. Βέβαια 
αύτό τό 10%  μπορεί άνετα νά καλυφθεί 
άπό τήν αύξηση τής παραγωγής τών άλ
λων πετρελαιοεξαγωγικών χωρών τοϋ 
Περσικού Κόλπου, αν καί ή Περσία είναι 
δύσκολο νά θελήσει νά κρατήσει τόν 
«πλοΰτο τοϋ μαύρου χρυσοΰ της» μα- 
κρυά άπό τό έμπόριο. "Ομως, τόσο ή 
κάλυψη άπό άλλα μέρη τοϋ Ο .Π .Ε .Κ ., 
δσο καί ή συνέχιση τής Περσικής παρα
γωγής, προϋποθέτουν καί άνατιμήσεις 
οί όποιες δέν άργησαν νάρθουν καί νά 
προκαλέσουν νέα οικονομική άναστά
τωση, θέτοντας ταυτόχρονα στον άνθρω
πο πιο σκληρά τό έρώτημα τοϋ τί θά γί
νουμε χωρίς πετρέλαιο.

Σήμερα τά πράγματα μ’ αύτές τις 
νέες άνατιμήσεις έχουν άντιμετωπισθεΐ. 
Ή  παγκόσμια παραγωγή ξαναβρήκε τό 
ρυθμό της, ένώ, παράλληλα, δλες οί χώ 
ρες μέ διάφορα περιοριστικά μέτρα στήν 
κατανάλωση αυξάνουν τ ’ άποθέματά τους 
γιά ν’ άντιμετωπίσουν μιά νέα πιθανή 
κρίση. Γιατί δλοι θεωρούν βέβαιη τήν 
έπιδείνωση τής πετρελαϊκής πολιτικής. 
Αύτό άλλωστε τονίστηκε καί στήν πρόσ
φατη Διάσκεψη Κορυφής τοϋ Τόκιο, στήν
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ΟΙ πετρελαιοπαραγωγές χώρες κα ί τα  
αποθέματα πού διαθέτουν σέ δ ισεκα
τομμύρια βαρέλια. (Χ άρτης που δημο- 
σιενθηκε στο έγκριτο περιοδικό «TIME» 
πρόσφατα).

οποία πήραν μέρος έφτά άπό τίς κυριό- 
τερες βιομηχανικές χώρες. Ή τα ν δέ 
χαρακτηριστική αύτή ή Διάσκεψη, τή 
στιγμή πού μια άλλη διεθνής συνάντηση, 
ή συνάντηση των 'Υπουργών Πετρελαίου 
τοϋ Ο .Π .Ε .Κ . γιά τον καθορισμό των 
τιμών τοΰ «μαύρου χρυσού», παρουσια
ζόταν στό παγκόσμιο οικονομικό προ
σκήνιο, σαν άποτέλεσμα της άκόρεστης 
δίψας τών πετρελαιοεξαγωγικών χωρών, 
γιά υψηλότερες τιμές. ’Ακόμα πιο χαρα
κτηριστική ήταν ή δήλωση τοϋ Καγκε
λάριου της Δυτικής Γερμανίας κ. Χ έλ- 
μουτ Σμίθ, πού τόνισε τόν «μεγάλο κίν
δυνο» πού άπειλεϊ δλους τούς ένδιαφερό- 
μενους, περιλαμβανομένων καί τών πε
τρελαιοπαραγωγών.

"Ολα αυτά έδειξαν πώς ίσως δέν υπάρ
χουν χρονικά πολλά περιθώρια γιά άλλες 
άναβολές στόν τομέα τής άξιοποιήσεως 
άλλων πηγών ένεργείας καί ιδιαίτερα γιά 
τίς χώρες πού στηρίζουν τήν οικονομική 
τους ζωή στό πετρέλαιο. Καί σ’ αύτές, 
§πως καί νά τό κάνουμε, υπάγεται καί ή 
χώρα μας.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Δεμένη καί ή Ελλάδα μέ τήν τύχη 
τών μή πετρελαιοπαραγωγών χωρών, 
άντιμετώπισε κι αύτή τίς συνέπειες τής 
ένεργειακής κρίσης. Μέ μιά σειρά κυ
βερνητικών μέτρων έγινε αισθητή ή νέα 
αύτή πραγματικότητα καί κληθήκαμε δ- 
λοι οί "Ελληνες νά συμβάλουμε σ’ αύ- 
τήν τήν προσπάθεια έξοικονομήσεως ένέρ- 
γειας, έτσι ώστε νά μήν έχει μεγάλο άντί- 
κτυπο ή ενεργειακή κρίση στή χώρα μας. 
Μιά οικονομία, δηλαδή, δυνάμεων, γιά ν’ 
άντιμετωπισθεϊ κάθε ένδεχόμενο σοβα
ρής έλλειψης υγρών καυσίμων, μέχρι νά 
άξιοποιηθοϋν οί έλληνικές πηγές ένέρ- 
γειας, πού θά καλύψουν ένα μεγάλο μέ
ρος τών έγχώριων άναγκών. Παράλληλα 
ή Κυβέρνηση έστρεψε τήν προσοχή της 
στήν δσο τό δυνατόν πιό γρήγορη άξιο- 
ποίηση κάθε άλλης ένεργειακής πηγής 
πού διαθέτει ή Ελλάδα, μέ σκοπό δχι 
τόσο τήν σημερινή, άλλά τήν μέλλουσα 
μερική ή ολική έπάρκεια. ’Ά λλωστε τό 
μέλλον είναι αύτό πού «καίει» καί όχι 
τό παρόν. Τούτο γιατί ίσως κάποτε νάρ- 
θει ή έποχή — καί θάρθει αύτή ή εποχή— 
πού ένα κράτος θά έχει οικονομικούς πό

ρους ν’ άγοράσει δσα ύγρά καύσιμα χρειά
ζεται, άλλά νά μήν ύπάρχει κράτος πού 
νά δέχεται νά πουλήσει, έστω καί σέ 
μεγάλες τιμές τήν πολύτιμη αύτή ενερ
γειακή πηγή. "Ομως καί αύτό νά μή γί
νει, είναι πραγματική αφαίμαξη γιά τά 
οίκονομικά τοΰ κράτους ή είσαγωγή τού 
«μαύρου χρυσού», σέ μεγάλες τιμές, 
τή στιγμή πού μπορεί νά καλύψει σημαν
τικές άνάγκες ένέργειας άπό άλλες έγχώ- 
ριες πηγές. Σ ’ αύτή τήν προσπάθεια, λοι
πόν, κάλεσε ή 'Ελληνική Κυβέρνηση τό 
Λαό, σημαίνοντας έτσι έναν ένεργειακό 
«συναγερμό». "Ας δούμε δμως σέ γε
νικές γραμμές τό ενεργειακό μας πρό 
βλήμα, ιδιαίτερα σ’ δ,τι άφορά τό μέλλον

Ή άναγκαιότητα τοΰ 
πετρελαίου.

Σέ έπίσημες στατιστικές τοΰ Διε
θνούς ’Οργανισμού Ένεργείας ή χώρα 
μας φέρεται νά έχει καταναλώσει τό 1977 
ένέργεια ισοδύναμη μ’ αύτή πού δίνουν
13.900.000 μετρικοί τόννοι πετρελαίου. 
Στά ίδια περίπου στοιχεία κυμαίνεται 
καί ή καταναλωθεισα ένέργεια τού 1978, 
ένώ γιά τόν χρόνο πού διανύουμε γίνον
ται οι γνωστές προσπάθειες γιά μιά μεί
ωση 5 %  ή καί περισσότερο. Σ ’ αύτό τό



σύνολο, τό πετρέλαιο διεκδικεΐ τη μερίδα 
τοϋ λέοντος. Καλύπτει τό 71,2%  της άλι
κης μας ενέργειας, ποσοστό πού δίνει μια 
ετήσια κατανάλωση 9.900.000 μετρικών 
τόννων πετρελαίου. Τό 25,2%  της ένέρ- 
γειας, δηλαδή ποσότητα πού δίνουν
3.500.000 τόννοι πετρελαίου, καλύπτε
ται άπό στερεά καύσιμα (λιγνίτη), ένώ 
τό 3 ,6% , δηλαδή ποσότητα πού δίνουν
500.000 μετρικοί τόννοι πετρελαίου, άπό 
ισοδύναμη ύδροηλεκτρική ένέργεια.

Έ τ σ ι  εύκολα γίνεται κατανοητό δτι 
είμαστε υποχρεωμένοι νά εισάγουμε, μό
νο καί μόνο για κατανάλωση, περί τα 
10.000.000 · τόννους πετρελαίου. Τώρα 
αν προστεθούν σ’ αύτήν την ποσότητα οί 
άναγκαιοϋσες άποθεματικές ποσότητες, 
για μιά μελλοντική εφεδρεία, ή ποσό
τητα τής εισαγωγής άνεβαίνει περίπου 
στα 12.500.000 τόννους.

Ά π ό τό σύνολο τοϋ καταναλισκόμε- 
νου πετρελαίου, τό 37%  χρησιμοποιείται 
σήμερα για τήν παραγωγή ήλεκτρικής 
ένέργειας, ένώ τό υπόλοιπο για θέρμαν
ση, κίνηση εργοστασίων, κίνηση οχημά
των καί όλες τις άλλες χρήσεις. Βέβαια 
πρέπει νά σημειωθεί δτι δλα αύτά δεν 
είναι άπόλυτα. ’Αρκεί ένας βαρύς χει
μώνας γιά ν’ άνατραποΰν οί άριθμοί.

Τό πόση σημασία έχει γιά τή χώρα 
μας αυτή ή εισαγωγή, εύκολα μπορεί 
νά γίνει κατανοητό άπό τόν καθένα, αν 
σημειωθεί έδώ, δτι μόνο γιά τις κατα
ναλωτικές άνάγκες —δχι γιά τήν άπο- 
θεματοποίηση—πληρώνουμε περί τό ένα 
δισεκατομμύριο δολλάρια, μέ τις τιμές 
πού ϊσχυαν τό 1978, δηλαδή 96 περίπου 
δολλάρια (μέση τιμή) κατά μετρικό τόν- 
νο. Τά ποσά είναι μεγάλα καί εύγλωττα 
άποδεικνύουν πόση σημασία έχει γιά τήν 
χώρα μας ή εξεύρεση νέων πηγών ένερ- 
γείας, εγχώριων φυσικά, καί ό περιορι
σμός κατά τό δυνατόν τής καταναλώσεως 
τοϋ είσαγομένου πετρελαίου.

Οί εισαγωγικές άνάγκες τής χώρας 
καλύπτονται σήμερα κατά 33%  άπό τή 
Σαουδική ’Αραβία (μετά άπό τό έπιτυ- 
χημένο ταξίδι τοϋ κ. Πρωθυπουργού καί 
τών άλλων στελεχών τής Κυβερνήσεως), 
21%  άπό τό ’Ιράκ, 19%  άπό τήν Περσία, 
13%  άπό τή Σοβιετική "Ενωση καί 14%  
άπό διάφορες άλλες χώρες. Τό σύνολο 
τής εισαγωγής, δπως είπαμε φτάνει τούς
12.500.000 τόννους άργοΰ πετρελαίου 
πού καλύπτουν τις άνάγκες τής χώρας 
(κατανάλωση καί άποθεματοποίηση), τών 
διυλιστηρίων καί τής έπανεξαγωγής, πού 
κυμαίνεται στο 1.000.000 τόννους περί
που. Πέρα άπό αύτά τά ποσά, εισάγουμε 
άλλους 3.800.000 τόννους προϊόντων πε
τρελαίου, άπό τούς οποίους οί 3 .500.000 
τόννοι προορίζονται γιά έξαγωγή καί 
αποτελούν ένα σοβαρό έθνικό εισόδημα.

Οί στατιστικές τοϋ Διεθνούς ’Οργα
νισμού Ένεργείας, μάς λένε δτι ή χώρα 
μας συγκαταλέγεται άπό τις πρώτες σέ 
κατανάλωση πετρελαίου γιά τήν παρα
γωγή ένεργείας. Προηγείται ή ’Ιαπωνία, 
πού τό 73,5%  τής παραγωγής ένέργειάς 
της καλύπτεται άπό τόν «μαύρο χρυσό», 
ένώ ή μέση κατανάλωση τών μελών τής 
Ε .Ο .Κ . είναι 5 4 % . Έ δ ώ  πρέπει ν’ άνα- 
φερθεϊ δτι ή χώρα μας είναι άπό τις λί
γες χώρες τού κόσμου, πού δέν έχει έκ- 
μεταλλευτεΐ γιά τήν παραγωγή ένέρ- 
γειας τά φυσικά άέρια, ένώ σ’ αυτό τό 
τομέα ή μέση τιμή τής Ε .Ο .Κ . φτάνει 
στο 17%  τού συνόλου τής παραγώμενης 
ένέργειας. Είναι άξιοσημείωτο δτι ή 
'Ολλανδία έξοικονομεϊ τό 51%  τής ένέρ

γειάς της άπό τήν έκμετάλλευση τών φυ
σικών άερίων, ή δέ γειτονική μας ’Ιταλία 
τό 16%  περίπου. 'Ο  άντίστοιχος δείκτης 
τών Ηνωμένων Πολιτειών είναι τό 26% , 
τού δέ πετρελαίου τό 47%  περίπου. Στο 
τομέα τής παραγωγής ένέργειας άπό 
στερεά καύσιμα (άνθρακα), είναι ικανο
ποιητική ή κάλυψη τής χώρας μας, πού 
φτάνει τό 25,2% , σέ σύγκριση μέ τή μέ
ση τιμή τής Ε .Ο .Κ . πού είναι 22% . Έ δ ώ  
δμως πρέπει ν’ άναφερθεϊ ή μεγάλη έκ
μετάλλευση τού άνθρακα τής Μεγάλης 
Βρεταννίας, πού τό 1977 κάλυψε τό 
35%  τής συνολικής παραγωγής ένέργειας, 
περιορίζοντας έτσι τήν κατανάλωση τού 
πετρελαίου στο 43,7% . Στό τομέα τής 
έκμεταλλεύσεως τού νερού, ή χώρα μας 
καλύπτει τό 3 ,6% , μέ άντίστοιχο ποσο
στό τής Ε .Ο .Κ . τό 4% . Κι έδώ βλέπουμε 
χώρες μέ μεγάλη πραγματικά έκμετάλ
λευση τού νερού, δπως ό Καναδάς μέ 
26 ,5% , ή Γαλλία μέ 10,6% , ή ’Ιταλία μέ 
10%  περίπου. Καί γιά ν’ άναφερθοΰμε καί 
στήν πυρηνική ένέργεια, σημειώνουμε δτι 
μέχρι σήμερα ή χώρα μας δέν τήν έχει 
χρησιμοποιήσει καί ούτε θά τήν χρησι
μοποιήσει πριν τό 1988, πού πιστεύεται 
δτι θά λειτουργήσει ή πρώτη πυρηνική 
μονάδα. Στό σύνολο ένέργειας τής Ε .Ο .Κ ., 
τό 1977, περιλαμβανόταν καί ή παρα
γωγή πυρηνικής ένέργειας πού κάλυψε 
ποσοστό 3% , μέ πρώτη τήν Μεγάλη 
Βρεταννία καί ποσοστό 4,2% .

Οί παραπάνω άριθμοί δείχνουν δτι 
στή χώρα μας πρέπει νά γίνουν μεγάλες 
προσπάθειες γιά νά γίνει κατορθωτή στό 
μέλλον ή σημαντική μείωση παραγωγής 
ένέργειας άπό πετρέλαιο καί συστηματι
κή άξιοποίηση τών άλλων πηγών. Ποιές 
είναι δμως οί προϋποθέσεις καί οί πιθα
νότητες γιά τήν έπίτευξη τών προσδο- 
κομένων αποτελεσμάτων άπό τις προσ
πάθειες πού καταβάλλονται;

Δεκάχρονος Μαραθώνιος.

Μέ στόχο τή σημαντική μείωση τών 
είσαγομένων ποσοτήτων μέχρι τό 1988 
άργοΰ πετρελαίου έχουν έκπονηθεΐ τά 
διάφορα κυβερνητικά προγράμματα πού 
αύτή τή στιγμή είναι ιδιαίτερα σημαντι
κά. Καί δλα αύτά πάντα μέ βάση τά 
σημερινά δεδομένα, γιατί τίποτε δέν μπο
ρεί ν’ άποκλείσει νέες άνευρέσεις καί άλ
λων έγχώριων πηγών ένέργειας στό προ
σεχές μέλλον. Τότε δλα θ’ άλλάξουν, προς 
τό καλύτερο φυσικά, καί τό ένεργειακό 
πρόβλημα θ’ άντιμετωπιστεΐ μέ περισσό
τερη αισιοδοξία.

Ά ς  μιλήσουμε δμως γιά τό σήμερα. 
Οί προσπάθειες στρέφονται σέ δυό κα
τευθύνσεις: Τήν άξιοποίηση τών ήδη
γνωστών πηγών μέσα στό χρονικό διά
στημα 1979—1988 καί στήν άνεύρεση 
νέων πηγών γιά τήν πέρα τής προσεχούς 
δεκαετίας άξιοποίηση καί έκμετάλλευ- 
σή τους. Στις γνωστές πηγές ένέργειας 
περιλαμβάνονται ό λιγνίτης, τό πετρέ
λαιο, τό νερό, τό ούράνιο, τά φυσικά άέ
ρια, ή ήλιακή ένέργεια καί ή πρόσμιξη 
τής βενζίνης μέ άλλα συστατικά. 'Ο  λι
γνίτης, τό νερό, τό ούράνιο, τά φυσικά 
άέρια καί ή ήλιακή ένέργεια στον τομέα 
τής παραγωγής ήλεκτρικοΰ ρεύματος, πού 
είναι καί τό σημαντικότερο σκέλος τής 
ολικής μας ένεργείας.

Σήμερα ή παραγωγή ήλεκτρικής ένέρ- 
γειας στή χώρα μας στηρίζεται κατά 37%

στό πετρέλαιο, ένώ τό υπόλοιπο 63% · 
κατά τά 6[7 στόν λιγνίτη καί τό 1[7 στό 
νερό. Αύτό τό 37%  σημαίνει κατανά
λωση 3.650.000 τόννων πετρελαίου κά
θε χρόνο.

Η Δ .Ε .Η . στήν προσπάθειά της νά 
συμβάλει στόν περιορισμό τής παραγω
γής ήλεκτρικής ένέργειας άπό τό πετρέ
λαιο άποφάσισε καί ήδη προχωράει μέ 
γρήγορο ρυθμό στήν δημιουργία νέων 
λιγνιτικών καί υδροηλεκτρικών μονάδων. 
Παράλληλα καί στή δημιουργία μονάδων 
άεριοστροβίλων, πετρελαίου καί πυρηνι
κής ένεργείας, μέ σκοπό τόν περιορισμό 
τής κατανάλωσης τού πετρελαίου στό 
τέλος τής δεκαετίας 1979 - 1988 σ’ ένα 
ποσοστό 13% , πού σημαίνει έξοικονό- 
μηση 2.400.000 τόννων πετρελαίου περί
που. Καί δλα αύτά χωρίς νά υπολογιστεί 
ή οικονομία άπό τις τυχόν έφαρμογές τής 
ηλιακής ένέργειας πού θά γίνουν σ’ αύτή 
τή ̂  δεκαετία άπό κρατικούς καί ιδιωτι
κούς φορείς.

Έ δ ώ  πρέπει ν’ άναφερθεϊ καί ή συμ
βολή τού έγχώριου πετρελαίου, πού ή 
άντλησή του θ’ άρχίσει συστηματικά τό 
1981 καί μέ τούς σημερινούς ύπολογι- 
σμούς θά καλύψει τό 15%  τών άναγκών 
τής χώρας σέ υγρά καύσιμα. Έ τ σ ι  μέ 
τά_νέα έργα τής Δ .Ε .Η . καί τήν άντληση 
τού έγχώριου πετρελαίου, φτάνουμε στό 
τέλος τού 1988 μέ μιά σημαντική οικο
νομία στις εισαγωγές τού «μαύρου χρυ
σού».

Λιγνίτης και νερό.

Ό  λιγνίτης καί τό νερό είναι τά δυό 
μεγάλα «άτοΰ» στό τομέα τής παραγω
γής ήλεκτρικής ένέργειας τής χώρας μας 
γιά τό άμεσο μέλλον. Τά μεγάλα κοιτά
σματα τού λιγνίτη πού κρύβει τό έλληνικό 
ύπέδαφος καί τά πεντακόσια ποτάμια 
καί χείμαρροι τού τόπου, στηρίζουν πολλά 
αισιόδοξα σχέδια γιά μιά περισσότερο 
αυτάρκη έγχώρια παραγωγή. Ταυτό
χρονα καί έλπίδες γιά ένα διπλασιασμό 
αυτής τής παραγωγής πού θά έπιτρέψει 
τήν χρησιμοποίηση τού ήλεκτρισμοΰ άπό 
βιομηχανικές μονάδες πού σήμερα λει
τουργούν μέ βάση τά υγρά καύσιμα.

Τόν πρώτο ρόλο θά διαδραματίσει ό 
λιγνίτης, μέ δεύτερο τό νερό. ’Ή δη, τά 
προγράμματα πού βαδίζουν γιά υλο
ποίηση άνεβάζουν τήν ισχύ τών νέων 
λιγνιτικών μονάδων σέ 3.600 Μ W , ένώ 
παράλληλα τήν ισχύ τών νέων υδροηλε
κτρικών μονάδων σέ 2.270 ΜΜ. Ε π ίσης 
τό πρόγραμμα τής Δ .Ε .Η . συμπληρώνε
ται μέ τή δημιουργία έξη μονάδων άε- 
ριοστροβίλων καί μιας πετρελαίου, συνο
λικής ισχύος, 228 M W  καί 300 M W  
άντίστοιχα, καθώς καί τή δημιουργία 
τής πυρηνικής μονάδας μέ ισχύ 600 MW. 
Τό σύνολο δηλαδή τών νέων μονάδων 
τής δεκαετίας 1 9 7 9 - 1 9 8 8 ,  θά είναι συνο
λικής ισχύος 6.998 MW, πού συνεπάγεται 
αύξηση παραγωγής, σέ σύγκριση μέ τό 
1978, κατά 118% .

'Η  παράθεση δλων αύτών τών άρι- 
θμών δείχνει πόσο «ζεστά» άντιμετωπί- 
ζεται τό θέμα άπό όλους τούς άρμόδιους 
φορείς καί πόσες έλπίδες στηρίζονται στήν 
έκμετάλλευση, ιδιαίτερα, τού λιγνίτη καί 
τού νερού.

Ή  νέα σειρά έργων τής Δ .Ε .Η . περι
λαμβάνει: Τή δημιουργία 4 άεροστροβί- 
λων μέχρι τό τέλος τοϋ 1979, άπό τούς 
οποίους οί δύο θά είναι ισχύος άπό 24
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M W  και οί άλλοι δύο άπό 33 MW. Οί 
υπόλοιποι δύο, ισχύος 57 MW ό καθένας, 
θά λειτουργήσουν στις άρχές τοΰ 1980. 
Στο τέλος τοΰ 1980 τή δημιουργία λιγνι- 
τικής μονάδας στην Καρδιά, ισχύος 300 
MW καί τό Μάιο τοΰ 1981 καί δεύτερης 
λιγνιτικής μονάδας, πάλι στην Καρδιά, 
ισχύος 300 MW. Στό τέλος τοΰ 1981 είναι 
προγραμματισμένη ή λειτουργία τής πε
τρελαϊκής μονάδας τοΰ Λαυρίου μέ ισχύ' 
300 MW, πού θ’ άντικαταστήσει τις ήδη 
παλιές πετρελαϊκές μονάδες τής Δ .Ε .Η . 
πού λειτουργούν σήμερα, μια καί υπολο
γίζεται δτι θά χρειάζεται καύσιμα σέ πο
σοστό 40%  λιγότερα άπ’ δτι ή σημερινή 
μονάδα τοΰ Κερατσινίου καί παράλληλα 
θ’ άποτελεΐ μιά μόνιμη καί σίγουρη έφε- 
δρική μονάδα ρεύματος σέ περίπτωση 
κάποιας βλάβης τοΰ δικτύου ήλεκτροδο- 
τήσεως τής ’Αττικής. Αύτά, καθώς καί 
τό δτι τό κόστος κατασκευής της είναι 
τό μισό τοΰ κόστους κατασκευής μιας 
λιγνιτικής μονάδας άντίστοιχης ισχύος, 
είναι τά υπέρ τής πετρελαϊκής μονάδας 
τοΰ Λαυρίου, πού τόσες συζητήσεις έχει 
δημιουργήσει. “Εχει βέβαια καί τά κατά, 
πού είναι δτι τό κόστος τοΰ πετρελαίου 
πού θά χρησιμοποιηθεί γιά την παραγω
γή ήλεκτρικής ενέργειας, οί δαπάνες λει
τουργίας της δηλαδή, είναι μεγαλύτερο 
άπ’ δτι σέ μιά μονάδα λιγνίτη.

Μέσα στο 1982 καί στο 1983 θά 
μπουν σέ λειτουργία τρεις λιγνιτικές μο
νάδες στον "Αγιο Δημήτριο τής Πτολε- 
μαΐδας, ένώ μία άκόμα τό 1984 καί ή 
πέμπτη τό 1987, μέ ισχύ 300 MW ή κάθε 
μιά.

Οί δυό λιγνιτικές μονάδες τοΰ ’Αμυν
ταίου θά λειτουργήσουν τό 1984 καί τό 
1985 άντίστοιχα, ένώ τό 1985 προβλέπε- 
ται καί ή λειτουργία τής λιγνιτικής μονά
δας Μεγαλοπόλεως. Γιά τά ύπόλοιπα δυό 
χρόνια τοΰ δεκαετούς προγράμματος, 
προβλέπεται ή λειτουργία δυό λιγνιτικών 
μονάδων στά Κομνηνά, τής μιας τό 1987 
καί τής άλλης στις άρχές τού 1988, καθώς 
καί ή λειτουργία τής πυρηνικής μονάδας, 
γιά τό τέλος τοΰ 1988, πού θά είναι ισχύος 
600 MW, διπλάσιας δηλαδή άπό κάθε 
λιγνιτική μονάδα.

Στο τομέα τής υδροηλεκτρικής ενέρ
γειας παρατηρούμε ένα έξίσου έντατικό 
πρόγραμμα πού προβλέπει τήν κατασκευή 
τριών μονάδων, 100 M W  ισχύος ή κάθε 
μία, στό Πουρνάρι, πού θά τεθούν σέ λει
τουργία μέχρι τό 1981, ένώ μέχρι τό 1983 
προβλέπεται ή κατασκευή τριών μονάδων 
στή Σφηκιά, ισχύος 105 M W  ή κάθε μιά, 
δύο μονάδων στούς Άσώματους, ισχύος 
54 MW ή κάθε μιά, μιας μονάδος στή 
Γκιώνα, ισχύος 12 MW καί άλλων μονά
δων, 75 MW ισχύος ή κάθε μία, στό Στρα
τό. Γιά τό 1985 προβλέπονται δυό μονά
δες, ισχύος 105 MW ή κάθε μία, στις 
Πηγές, γιά τό 1986 τέσσερες μονάδες, 
δύο στό Αυλάκι τών 90 MW ισχύος ή κάθε 
μία, καί δύο στή Συκιά, τών 85 MW ή κάθε 
μιά. ’Ά λλες τέσσερες μονάδες προγραμ
ματίζονται γιά τό 1987, οί δυό στη Μεσο- 
χώρα, μέ ισχύ 120 MW ή κάθε μιά, καί οί 
άλλες δυό στό Θησαυρό, μέ ισχύ 172 καί 
173 MW. Τό πρόγραμμα ολοκληρώνεται 
τό 1988 μέ τήν κατασκευή τών δύο μονά
δων τής Γλύστρας, μέ ισχύ 120 MW ή 
κάθε μιά.

Μέ τά νέα αύτά έργα τής Δ .Ε .Η ., προ- 
βλέπεται δτι στις άρχές τού 1989, ό 
λιγνίτης καί τό νερό θά έχουν περιορίσει 
κατά 2 4 %  τήν παραγωγή ήλεκτρικής 
ενέργειας άπό τό πετρέλαιο, ένώ ταυτό

χρονα θά έχουν υπερδιπλασιάσει τήν 
ολική παραγωγή τής ήλεκτρικής ένέργειας 
δλου τοΰ Διασυνδεμένου Συστήματος τής' 
Δ .Ε .Η . Είναι ένα αισιόδοξο πρόγραμμα 
πού θ’ άνακουφίσει τή χώρα μας άπό ένα 
μεγάλο μέρος τής ένεργειακής κρίσης, 
μιά καί τό περισσότερο μέρος τής έλληνι- 
κής ένέργειας, περί τό 609 ',, τό καλύπτει 
ή ήλεκτρική.

"Ομως πολλές συζητήσεις γίνονται 
γιά τήν κατασκευή τής Πυρηνικής μο
νάδας. πού έχει προγραμματιστεί νά λει
τουργήσει μετά τό 1988.

Γιατί πυρηνική ενέργεια;

Είναι πραγματικά μεγάλο τό πρόβλημα 
τής πυρηνικής ένέργειας πού μπαίνει ου
σιαστικά ή χώρα μας μέ τήν δημιουργία 
τής Πυρηνοηλεκτρικής μονάδας γιά τήν 
κατασκευή τής οποίας έχουν άρχίσει ήδη 
οί προκαταρτικές έργασίες.

Καί είναι τό ίδιο μεγάλο όχι μόνο γιά 
τήν 'Ελλάδα, άλλά καί γιά όλες τις χώρες 
πού τήν υιοθετούν. ’Εγείρει προβλήματα 
κοινωνικά καί ήθικά άπό τούς κινδύνους 
πού περικλείει, καθώς καί οικονομικά 
άπό τό μεγάλο κόστος κατασκευής, άλλά 
καί τό κόστος τής πρώτης ϋλης, τού ούρά- 
νιου δηλαδή. 'Ό μως πριν έξετάσουμε τούς 
κινδύνους αυτούς γιά νά φθάσουμε στά 
ύπέρ καί τά κατά, πρέπει νά έξετάσουμε 
τήν άναγκαιότητα πού οδηγεί στήν δη
μιουργία αύτής τής πυρηνικής μονάδας. 
Έ δ ώ  πρέπει νά υπολογίσουμε, σύμφωνα 
πάντα μέ τό δτι σήμερα γνωρίζουμε γιά 
τις εγχώριες πηγές ένέργειας, τήν διάρ
κεια τής ζωής τους καί τήν δυνατότητα 
νά έξασφαλίζουν ένέργεια στή χώρα μας 
καί μετά άπό 30 χρόνια.

Μιλήσαμε γι’ αύτό μέ τον Διευθυντή 
Ένεργείας τοΰ 'Υπουργείου Βιομηχα
νίας καί Ένεργείας κ. Απόστολο Γεωρ- 
γακόπουλο, σέ μιά προσπάθεια νά φτά
σουμε οδηγημένοι άπό υπεύθυνα χείλη, 
στή βάση τής άναγκαιότητας αύτής.

Τά μέχρι σήμερα γνωστά κοιτάσματα 
τού λιγνίτη, δπως μάς είπε ό κ. Γεωργα
κόπουλος, έπαρκοΰν μόνο γιά νά καλύ- 
ψουν τις άνάγκες τών λιγνιτικών μονάδων 
πού θά δημιουργηθοΰν μέχρι τό 1988. Ή  
δημιουργία καί άλλων λιγνιτικών μονά
δων μετά τό 1988 θ’ άντιμετωπίσει άδυ- 
ναμία τροφοδοτήσεως. Δηλαδή σήμερα, 
δεν ύπάρχουν άλλα γνωστά κοιτάσματα 
πού νά ένθαρρύνουν τήν δημιουργία νέων 
λιγνιτικών μονάδων μετά τό 1988. 'Υπάρ
χει ώς έκ τούτου άνάγκη, τό έλλειμμα 
αύτό τής ένέργειας νά καλυφθεί άπό άλ
λου. Οί άλλες έγχώριες πηγές είναι ή έκ- 
μετάλλευση τών ποταμών, τής ήλιακής 
ένέργειας καί τών φυσικών άερίων. Ή  
έκμετάλλευση τοΰ νερού ήδη γίνεται, μέ 
πρόγραμμα νά ένταθεΐ γι’ αυτή τή δεκαε
τία. "Ομως έκτος άπό τό δτι οί υδροηλεκ
τρικές μονάδες είναι άσύγκριτα μικρότε
ρης ισχύος, έχουν καί μεγάλο κόστος κα
τασκευής. Πέρα άπ’ δλααύτά, περικλείουν 
τούς κινδύνους μιας πιθανής ύποχωρήσεως 
τού φράγματος, μέ άποτέλεσμα δυσάρε
στα γιά τήν ζωή τών περιοχών πού βρί
σκονται πίσω άπό τό φράγμα. Βέβαια 
λαμβάνονται δλα τά δυνατά προληπτικά 
μέτρα, ώστε νά μειώνουν στό έλάχιστο 
τούς κινδύνους. Στήν καλύτερη πάλι περί
πτωση τής μηδενίσεως τού κινδύνου, προ
κύπτει τό πρόβλημα, τής μελλοντικής άν- 
τικαταστάσεως τών έξαντλουμένων κοι
τασμάτων λιγνίτη. Μιά λιγνιτική μονάδα

άντιστοιχεΐ μέ δυό περίπου υδροηλεκτρι
κές μονάδες, άλλά καί μέ τρεις καί μέ 
τέσσερες, άνάλογα μέ τήν ροή τοΰ ποτα
μού. 'Υπάρχει έπίσης τό πρόβλημα τής 
«διαίτης» τοΰ νεροΰ. Ούτε ή ποσότητα, 
οΰτε ή διάρκεια ζωής τών νερών τών πο
ταμών μας είναι πάντα ίδιες. 'Υπάρχουν 
χρονικές περίοδοι πού ή διάρκεια καί ή 
ποσότητα τής ροής τοΰ νεροΰ είναι περιο
ρισμένες, οπότε άναγκαστικά μειώνεται 
ή καί νεκρώνεται ή λειτουργία τής υδρο
ηλεκτρικής μονάδας, τής οποίας ή παρα
γωγή πρέπει ν’ άντικατασταθεί άπό κά
που άλλοΰ. ’Αντίθετα ή λειτουργία μιας 
πυρηνικής μονάδας είναι συνεχής. 'Ω ς 
πρός τήν ηλιακή ένέργεια, ή άξιοποίησή 
της καί ή έφαρμογή της γιά μαζική παρα
γωγή — πέρα τών σημερινών έφαρμογών 
σέ θερμοσίφωνες, άφαλατώσεις κ.λ.π. — 
είναι μέ τις τεχνολογικές δυνατότητες 
τής χώρας μας οικονομικά άσύμφορη. 
’Εάν, μετά άπό μία δεκαετία ή καί περισ
σότερο, ύπάρξουν οί τεχνολογικές καί οι
κονομικές δυνατότητες γιά τήν έφαρμογή 
της, τότε άσφαλώς θά είναι μιά νέα σημαν
τική πηγή ένέργειας. ’Ανήκει δμως στό 
αύριο καί σήμερα οί άδυναμίες πού παρου
σιάζει καθιστούν δύσκολη τήν έφαρμογή 
της. Πέρα δμως άπ’ δλα αύτά, τόνισε ό 
κ. Γεωργακόπουλος, λόγοι έθνικής σημα
σίας έπιβάλλουν νά έξοικειωθεΐ ή χώρα 
μας μ’ αύτή τήν τεχνολογία. Είναι κι αύτό 
κάτι τό σημαντικό. Σήμερα ή μέση τιμή 
παραγωγής ένέργειας άπό πυρηνικές μο
νάδες, καλύπτει στις χώρες τοΰ Διεθνούς 
’ Οργανισμού Ένεργείας περισσότερο άπό 
3 % , στις δέ χώρες — μέλη τής Ε .Ο .Κ ., πε
ρίπου τό 3 % , μιά μονάδα δηλαδή κάτω άπό 
τήν υδροηλεκτρική ένέργεια.’Ή δη οί 'Η νω
μένες Πολιτείες έξασφαλίζουν τό 3 ,5 %  
τής ένέργειας άπό τις πυρηνοηλεκτρικές 
μονάδες, ένώ ό Καναδάς καί άλλες πολ
λές χώρες κυμαίνονται στά ίδια περίπου έπί 
πεδα. Ά ρ α  ή άμεση κάλυψη τών ένεργεια- 
κών άναγκών καί οί έθνικής σκοπιμότη
τας λόγοι έπιβάλλουν τήν δημιουργία ελ
ληνικής πυρηνικής μονάδας. Γιά τό λόγο 
αύτό γίνονται έκτεταμένες καί έντατικές 
έρευνες στό υπέδαφος τής χώρας καί ιδιαί
τερα τής Βόρειας 'Ελλάδας, γιά έντοπι- 
σμό καί έξόρυξη ούράνιου. Έ δ ώ  θά πρέ
πει νά σημειωθεί δτι σέ θετική περίπτωση, 
πού θά βρεθούν, δηλαδή ικανοποιητικές 
ποσότητες ούρανίου, θά χρειαστούν έμ- 
πλουτισμό, έπεξεργασία δηλαδή, γιά νά γί
νουν κατάλληλες γιά έκμετάλλευση, πρά
γμα πού τεχνολογικά είναι σήμερα άδύ- 
νατο στή χώρα μας. “Ετσι τό εγχώριο 
ούράνιο θά έπεξεργάζεται στό έξωτερικό 
καί στή συνέχεια θά έπαναεισάγεται, 
πράγμα πού σημαίνει οικονομική έπιβά- 
ρυνση.

Γιά τό πρόβλημα τών κινδύνων πού 
δημιουργεί ή Πυρηνική έγκατάσταση 
ό κ. Γεωργακόπουλος είπε δτι είναι ένα 
θέμα γνωστό καί γιά τό λόγο αύτό θά 
ληφθοΰν δλα τ ’ άπαραίτητα μέτρα γιά 
τήν πρόληψή τους. Είναι φυσικό ό προ
γραμματισμός ένός τέτοιου έργου, νά 
προβλέπει τή λήψη κάθε προστατευτικού 
μέτρου γιά τήν άποτροπή τών κινδύνων, 
πού είναι δχι μόνο έλληνικό πρόβλημα, 
άλλά διεθνές.

Τέλος ό κ. Γεωργακόπουλος μιλώντας 
γιά τις προσπάθειες πού γίνονται γιά τήν 
άνεύρεση άμεσων πηγών ένέργειας, άνα- 
φέρθηκε στις έρευνες τής Μήλου, γιά 
τήν έκμετάλλευση τών γεωφυσικών άε
ρίων καί στις έρευνες στήν περιοχή τής 
’Ηλείας γιά τυχόν έντοπισμό πετρελαίου.
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Θά περιοριστούμε δμως στην εφαρμογή 
τής ήλιακής ενέργειας στη χώρα μας, 
μια καί για τις γενικότερες θά μιλήσουμε 
σέ ειδικό κεφάλαιο.

Σ έ ρεπορτάζ τοϋ δημοσιογράφου Μα
νώλη Δράκου, πού δημοσιεύθηκε στο 
έβδομαδιαϊο περιοδικό «Ε Π ΙΚ Α ΙΡΑ » 
πριν λίγο καιρό, ό 'Υπουργός Βιομηχανίας 
καί ’Ενέργειας κ. Έ β ερ τ , μίλησε γιά «δρα
στηριότητα κατεσπαρμένη στις διάφορες 
εφαρμογές», διαχωρίζοντας τόν τομέα 
τής άφαλατώσεως, όπου «στο παρελθόν 
έγινε έντατική προσπάθεια». ’Επίσης ό 
κ. 'Υπουργός τόνισε ότι «ένας άπό τούς 
βασικούς στόχους τής κυβερνητικής πολι
τικής είναι ή προώθηση τής συμμετοχής 
τής ήλιακής ένέργειας στο ένεργειακό 
ισοζύγιο τής χώρας σέ μεγαλύτερη έκταση 
καί ρυθμό», ιδιαίτερα «μέ την εύρεϊα 
έφαρμογή ηλιακών εγκαταστάσεων θερ- 
μάνσεως ύδατος».

Βασικός βραχυπρόθεσμος στόχος ή 
έφαρμογή των ηλιακών έγκαταστάσεων 
θερμάνσεως, πού δπως πιστεύεται μέχρι 
τό 1985 θά μπορούν ν’ άντικαταστήσουν 
τό 2 %  τής ολικής ένέργειας πού κατα
ναλώνει ή χώρα μας, δηλαδή περισσότερη 
άπό διπλάσια ένέργεια άπ’ αυτή πού θά 
παράγει ή πυρηνική μονάδα, πού ύπολο- 
γίζεται δτι θά καλύψει τό 0 ,7 5 %  τής ήλεκ- 
τρικής ενέργειας.

Μπορεί οΐ άριθμοί αύτοί νά φαίνονται 
μικροί, είναι δμως στήν πραγματικότητα 
μεγάλοι, γιατί τό 2 %  άντιστοιχεΐ μέ 
ενέργεια πού παράγουν 400.000 περίπου 
τόννοι ισοδυνάμου πετρελαίου δηλαδή 
38.000.000 περίπου δολλάρια συνάλλαγμα.

Ή  έφαρμογή τής ήλιακής ένέργειας 
γιά θέρμανση καί κλιματισμό έχει άρχίσει 
πριν άπό λίγα χρόνια στή χώρα μας καί 
συνεχίζεται μ’ έντονώτερο ρυθμό. Βοη
θώντας, άλλωστε ή Πολιτεία, τήν 
προσπάθεια αύτή, θέσπισε μέ μιά 
σειρά ειδικών νόμων, άρκετά ένθαρ- 
ρυντικά κίνητρα τόσο γιά τούς ιδιώτες, 
δσο καί γιά τις έπιχειρήσεις πού θά θε- 
λήσουν νά έγκαταστήσουν συστήματα 
ήλιακής θερμάνσεως καί κλιματισμού.

Τό ελληνικό πετρέλαιο είνα ι π ιά  γεγο 
νός. Στον Πρίνο τής Θάσου έχει ήδη 
εγκατασταθεί ή πλωτή εξέδρα, κατα 
σκευασμένη σέ ελληνικά Ναυπηγεία, γ ιά  
τήν άντληση τοϋ μαύρου χρνσοϋ άπό τά  
σπλάχνα τής ελληνικής γής.

’Έ τσ ι σήμερα οί ιδιώτες πού έγκαθιστοϋν 
ήλιακό θερμοσίφωνα άφαιροϋν τή δαπάνη 
άγοράς καί έγκαταστάσεως άπό τό φορο
λογητέο εισόδημά τους. Τό μέγιστο άφαι- 
ρούμενο ποσό φτάνει τις 30.000 δραχμές, 
δσο δηλαδή στοιχίζει ένας ηλιακός θερμο
σίφωνας 200 λίτρων μαζί μέ τ ’ άλλα έξο
δα έγκαταστάσεως, τούς συλλέκτες κ.λ.π.

Παράλληλα θεσπίστηκαν μέτρα καί 
γιά τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις πού 
άντικαθιστοϋν τις συσκευές τών συνήθων 
μέσων ένέργειας, πετρελαίου, μαζούτ ή 
ρεύματος, γιά θέρμανση καί κλιματισμό 
χώρων, καθώς καί γιά θέρμανση τοϋ 
νερού, μέ συσκευές ήλιακής ενέργειας, ή 
άκόμα καί αιολικής καί γεωθερμικής. 
’Έ τσ ι μέ τόν Ν. 849[78 δανειοδοτούνται 
μέχρι τό 3 5 %  τής δαπάνης έπενδύσεως, 
ποσό πού άνάλογα μέ τήν περίπτωση 
μπορεί νά φτάσει τά 30 έκατομμύρια. 
Ε π ίσης μέ άπόφαση τής Νομισματικής 
’Επιτροπής, έχουν θεσπιστεί γιά τις επι
χειρήσεις αυτές διάφορες δανειοδοτικές 
διευκολύνσεις άπό Τράπεζες. Βέβαια οί 
δαπάνες γιά τήν εκμετάλλευση ήλιακής 
ένέργειας άπό ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 
είναι μεγάλες, άλλά ή άπόσβεση τής δα
πάνης επιτυγχάνεται σέ μικρό διάστημα- 
πράγμα πού σημαίνει, δτι μετά τήν άπό
σβεση, ή επιχείρηση έκμεταλλεύεται γιά 
πολλά χρόνια δωρεάν τά άγαθά πού προ
σφέρει ό ήλιος. Μεταφέρουμε πάλι άπό 
τό Περιοδικό «’Επίκαιρα» τά λόγια τού 
διευθυντή ξενοδοχείου «Μιντιτερρανέ» στο 
’Αργοστόλι Κεφαλονιάς, πού έμφανίστηκε 
πρωτοπόρο στήν έφαρμογή τής ήλιακής 
ένέργειας. « ’Από τότε πού έγκαταστήσαμε 
τούς ηλιακούς θερμοσίφωνες στο ξενοδο-

731

Ήλιος ή ελπίδα τοΰ αύριο.
Μεγάλος θόρυβος γίνεται γύρω άπό τήν 

προσφορά τοΰ ήλιου στο θέμα τής ένέρ- 
γειας. Καί δικαιολογημένα, γιατί είναι ή 
μόνη μέχρι στιγμής άνεκμετάλλευτη πηγή  
ένέργειας, πού έξασφαλίζει στή γή 12.000 
φορές περισσότερη ένέργεια άπ’ δ,τι χρειά
ζεται. Πηγή άνεξάντλητη, πού δέν άλ- 
λοιώνει τό περιβάλλον, πηγή άκίνδυνη, 
προσφερόμενη χωρίς κανένα οικονομικό 
άντάλλαγμα.

"Ομως ή μετατροπή αύτής τής άφθονης 
φυσικής δωρεάς, σέ ένέργεια, προϋποθέτει 
ειδικές συσκευές, πού σήμερα είναι μέν 
συμφέρουσες, δταν πρόκειται γιά μεμονω
μένες καί άπλές χρήσεις, δχι δμως γιά 
μαζική παραγωγή. Τούτο γιατί ή τεχνο
λογία τής έκμεταλλεύσεως τής ήλιακής 
ένεργείας άποτελεϊ γιά τό σήμερα τήν 
έξελισσόμενη τεχνολογία τοϋ μέλλοντος.

«Τίποτα δέν άποκλείει τό γεγονός τής 
έντοπίσεως μεγάλων κοιτασμάτων, πού 
άπό τήν μιά στιγμή στήν άλλη θ’ άλλά- 
ξουν τά σημερινά δεδομένα τοϋ ένεργεια- 
κοΰ. Σήμερα δμως κάθε προγραμματι
σμός στηρίζεται στά ήδη γνωστά καί κάθε 
πιθανό άποτέλεσμα τών έντατικών έρευ- 
νών τών τελευταίων χρόνων, θά έξετασθεϊ 
μέ βάση τά πραγματικά κριτήρια πού τό 
ίδιο θά διαμορφώσει .Τοΰτο, γιατί σκοπός 
δλων είναι ή κάλυψη τών άμεσων μελλον
τικών άναγκών τής χώρας άπό εγχώριες 
πηγές σέ ποσοστό δσο τό δυνατό μεγαλύ
τερο, μιά καί τίποτα δέν μάς έγγυάται 
πώς ό Ο .Π .Ε Έ . δέν θά συνεχίσει τήν 
ίδια οικονομική πολιτική».

Πολλές λοιπόν έλπίδες στηρίζονται 
στήν πυρηνική ένέργεια, πού δέν είναι 
λίγοι αύτοί πού τήν κατηγορούν. "Ομως 
αύτές τις κατηγορίες γιά τούς κινδύνους 
πού κρύβει, θά έξετάσουμε σ’ ένα άλλο 
τεύχος, μιά καί δέν άφοροΰν μόνον τήν 
ελληνική πραγματικότητα. "Ας δοΰμε 
δμως καί τήν προσφορά τοΰ ήλιου σ’ αυτό 
τό έπίμαχο θέμα, καθώς καί τήν προσφορά 
τών γεωφυσικών άερίων καί τοΰ άνέμου.



χεϊο, έχουμε εκπληκτική οικονομία στο 
πετρέλαιο. Ή  εγκατάσταση μας στοίχισε 
ένα έκατομμύριο δραχμές καί έχουμε συ
νεχώς ζεστέ νερό, πού μέ τήν προσθήκη 
νέων σωμάτων πού κάνουμε φθάνει στούς 
49 βαθμούς. Συνολικά τα σώματα πού 
έχουν έγκατασταθεϊ είναι 270 καί έπαρ- 
κοϋν γιά τήν άψογη έξυπηρέτηση των 
πελατών. "Αν θέλουμε μπορούν νά χρη
σιμοποιηθούν καί γιά κλιματισμό».

Αύτά γιά τις μέχρι στιγμής εφαρμογές, 
πού είναι: οί ήλιοθερμαντήρες, οί ήλιακοί 
θερμοσίφωνες, οί ήλιακές θερμαινόμενες 
πισίνες, τά ήλιακά θερμοκήπια, οί ήλιο
ψυκτήρες, οί ήλιακοί βραστήρες, οί ήλια
κοί φούρνοι, οί ήλιακοί συγκολλητές χρυ- 
σοχόων, οί ήλιακοί συλλέκτες καί συσ
σωρευτές, τά ήλιακά καμίνια, οί ήλιακοί 
ξηραντήρες γεωργικών προϊόντων ,οί 
συσκευές άφαλάτωσης τού νερού καί οί 
ήλιακές γεννήτριες.

’Αλλά καί ειδικές ομάδες έπιστημόνων 
ασχολούνται αυτή τή στιγμή μέ τις ήλια
κές έφαρμογές κάθε μορφής καί τήν άνά- 
πτυξη τής τεχνολογίας αυτού τού τομέως. 
Έ τ σ ι  σήμερα στο Πολυτεχνείο, στο 
Κέντρο Πυρηνικών ’Ερευνών «Δημόκρι
τος», στή Πολυτεχνική Σχολή τού Πα
νεπιστημίου Θράκης, στή Πολυτεχνική 
καί τή Φυσικομαθηματική Σχολή τού 
Πανεπιστημίου Πατρών καί στο Τεχνικό 
’Επιμελητήριο 'Ελλάδος, οί Έλληνες 
επιστήμονες τελειοποιούν συστήματα καί 
μεθόδους έκμεταλλεύσεως τού ήλιακοΰ 
δυναμικού τής χώρας μέ πολύ αισιόδοξα 
άποτελέσματα. ’Ήδη στον «Δημόκριτο» 
έχουν κατασκευαστεί καί τοποθετηθεί 
συλλέκτες έπιφανείας 176 τ.μ ., πού θερ
μαίνουν 12 γραφεία, συνολικής επιφά
νειας 450 τ.μ . στο Διοικητήριο τού Κέν
τρου, ένώ παράλληλα έχει άρχίσει ή κα
τασκευή σταθμού ήλιακής ενέργειας ισχύος 
10 MW.

’Ίσ ω ς θάταν παράλειψη τό άν δέν άνα- 
φέρονταν σ’ αύτό τό σημείο καί τά τρία 
«ήλιακά» χωριά πού πρόκειται νά δη- 
μιουργηθοΰν στή χώρα μας, καλύπτον
τας έτσι έναν σημαντικό δοκιμαστικό το
μέα «ένεργητικής» καί «παθητικής» ένέρ- 
γειας, μέ τήν έκμετάλλευση τού άφθονου 
ελληνικού ήλιου. Μέ διμερή συμφωνία 
τού ’Εθνικού Συμβουλίου ’Ενέργειας τής 
χώρας μας καί τής 'Υπηρεσίας ’Ενεργεια
κών ’Ερευνών καί ’Αναπτύξεως τών 
Η .Π .Α ., πού ύπογράφθηκε στις 29-10- 
1976 καί μέ μελέτη τής 'Εταιρείας Με
λετών Περιβάλλοντος, θά δημιουργηθεΐ 
τό πρώτο πρότυπο ήλιακό χωριό στο 
Φραγκοκάστελλο τής Κρήτης, κοντά στά 
Σφακιά.

Πετρέλαιο.. .  έλληνικό.
'Ο Ελληνικός «μαύρος χρυσός» είναι 

μια εντελώς νέα πηγή ενέργειας γιά τή 
χώρα μας, πού στήριξε πολλές έλπίδες 
για μιά πιό άνετη άντιμετώπιση τού ένερ- 
γειακοΰ ,στό μέλλον. Οί έρευνες γιά τά 
έλληνικά πετρέλαια άρχισαν πριν 40 πε
ρίπου χρόνια, δταν τό 1938 ό 'Ελληνοαμε- 
ρικανός Χέλης έκανε τις πρώτες άκαρπες 
γεωτρήσεις στήν ’Ηλεία. ’Από τότε πολ
λές περιοχές τής χώρας, ή Δυτική Θράκη, 
ή ’Ανατολική Μακεδονία, ή Δυτική Π ε
λοπόννησος, ή Δυτική 'Ελλάδα, ή Ή π ει
ρος, τό Αιγαίο, έρευνήθηκαν πολλές φο
ρές. Οί έρευνες άπόδειξαν δτι σέ αρκετά 
μέρη τής χώρας τό υπέδαφος έκρυβε πε
τρέλαιο. Κάπου μεταξύ ’Αγρίνιου καί 
’Αστακού έντοπίστηκε σέ βάθος 3.000

μέτρων κοίτασμα πετρελαίου, μικρής 
δμως έκτάσεως κατά τούς υπολογισμούς, 
πού τό μεγάλο βάθος σέ σχέση μέ τή 
μικρή ποσότητα τό καθιστούσαν άσύμφο- 
ρο γιά εκείνη τήν εποχή (1960—63). 
Τότε τό είσαγόμενο πετρέλαιο κόστιζε 
ένάμισυ δολλάριο τό βαρέλι. ’Επίσης στις 
περιοχές Ηγουμενίτσας καί Φιλιατών 
άποδείχτηκε δτι κάτω άπό έκτεταμένα 
στρώματα αλάτων ύπάρχουν κοιτάσματα 
πετρελαίου. Λίγο άργότερα ήρθε ή περιοχή 
τής Θάσου. Ή ταν τό πρώτο πετρέλαιο 
πού παρέχονταν σέ κόστος καί σέ ποσό
τητα συμφέρουσα. 'Ο Πρίνος άποτελεΐ 
τό πρώτο θετικό βήμα τής χώρας στον 
τομέα αυτό. Βήμα μικρό βέβαια, μιά καί 
τό έκμεταλλεύσιμο κοίτασμα δέν είναι 
μεγάλο, αλλά πολύτιμο. Καί πολύτιμο 
δχι μόνο γιατί τήν πρώτη δεκαπενταετία 
θά είναι παραγωγής 25.000 βαρελιών 
ήμερησίως, δηλαδή κάλυψη κατά 15—2 0 %  
τών άναγκών τής χώρας, πού συνεπάγεται 
κέρδος πολλών έκατοντάδων έκατομμυ- 
ρίων δολλαρίων, άλλά γιατί οί Έλληνες 
επιστήμονες καί τεχνικοί θ’ αποκτήσουν 
άξιόλογη πείρα τόσο στις περαιτέρω 
έρευνες, δσο καί στήν καλύτερη αξιοποίη
ση τών κοιτασμάτων πού πιθανόν νά 
βρεθούν μελλοντικά. Πέρα άπ’ αύτά, δίπλα 
στήν πετρελαιοφόρα περιοχή τού Πρίνου, 
πού μετά άπό δυο περίπου χρόνια θ’ άρ- 
χίσει ν’ άντλεϊται τό πρώτο ελληνικό πε
τρέλαιο, βρέθηκαν, σέ άρκετά καλές ποσό
τητες, φυσικά άέρια, τό ίδιο πολύτιμα γιά 
τό ενεργειακό πρόβλημα τής χώρας μας.

Γιά τήν άντληση τών κοιτασμάτων τού 
Πρίνου θά χρησιμοποιηθούν τέσσερις 
θαλάσσιες εξέδρες, άπό τις όποιες μ’ 
έναν θύσανο γεωτρήσεων τό πετρέλαιο 
θ’ άνεβαίνει στήν κεντρική έξέδρα καί 
άπό έκεΐ μέ ύποθαλάσσιους σωλήνες θά 
οδηγείται στήν άπέναντι άκτή τής Κα
βάλας, δπου θά γίνεται ή έπεξεργασία του. 
Τό κόστος δλης τής έπενδύσεως τού Πρί
νου θ’ άνέλθει στά 350 έκατομμύρια περί
που δολλάρια, ποσό πού πιστεύεται γρή
γορα θ’ άποσβεστεί, ιδιαίτερα μετά άπό 
τό ύψος πού παίρνει ή τιμή τού πετρελαίου 
κάθε τόσο.

Αλλά ό Πρίνος, πιστεύεται δτι θάναι 
μόνο τό πρώτο βήμα. ’Ή δη, ή Δημόσια 
’Επιχείρηση Πετρελαίου, πού κατά δήλω
ση τού διευθύνοντα σύμβουλου καί γενικού 
τεχνικού διευθυντή της, κ. Κυρ. Ζάχου, 
«δλες οί πετρελαιοπιθανές περιοχές — 
λεκάνες, χτενίζονται άπό ειδικά συνερ
γεία», έπέστρεψε στήν περιοχή τής 
’Ηλείας, ψάχνοντας μέ κάθε σχολαστικό
τητα κάθε ένδειξη πετρελαιοκοιτασμάτων. 
Παράλληλα εντατικές έρευνες καί γεω
τρήσεις γίνονται στο Ίόνιο, πού πιστεύε
ται δτι κάτω άπό τόν πυθμένα του κρύ
βονται πετρελαιοΰχες περιοχές. Καί δέν 
είναι λίγοι αύτοί πού σήμερα πιστεύουν 
δτι ίσως σέ λίγα χρόνια μάς περιμένουν 
έκπλήξεις στο τομέα τού πετρελαίου. 
Είναι κάτι πού δλοι τό εύχόμαστε.. . .

Και άλλες ερευνες.

'Ό μως οί έρευνες στή χώρα μας γιά 
άνεύρεση νέων πηγών ένέογειας έκτεί- 
νονται καί σέ άλλους τομείς, δπως τήν 
έκμετάλλευση τών φυσικών άερίων πού 
βρέθηκαν στή Μήλο, στον Πρίνο καί 
άλλοΰ, τήν χρησιμοποίηση τού άνέμου, 
καθώς καί τήν πρόσμιξη τής βενζίνης μέ 
άλλα στοιχεία, ιδιαίτερα τό οινόπνευμα, 
πού ή έφαρμογή του θά προσφέρει σοβαρή

μείωση τής πανάκριβης καί σπανίζουσας 
«τροφής» τών αύτοκινήτων.

Καί στις τρεις αύτές κατευθύνσεις 
στρέφονται εντατικές προσπάθειες. Τόσο 
ή Δημόσια ’Επιχείρηση Πετρελαίου δσο 
καί ή Δ .Ε .Η ., έχουν άσχοληθεί σοβαρά 
μέ τήν έκμετάλλευση τών γεωαερίων, ένώ 
τα Ελληνικά Διυλιστήρια Άσπροπύργου 
πειραματίζονται στόν τομέα τής πρόσμι
ξ ή ;  βενζίνης.

Στις έρευνες γιά τήν πρόσμιξη τής βεν- 
νης, μετέχουν πλήν τών Διυλιστηρίων 
’Ασπροπύργου, τό ’Εθνικό Συμβούλιο 
Ένεργείας, ή ’Αγροτική Τράπεζα τής 
Ελλάδος καί ή 'Ελληνική Βιομηχανία 

Σακχάρεως.
Αυτή τή στιγμή στούς έλληνικούς δρό

μους κινούνται τρία αυτοκίνητα μέ ειδικά 
διασκευασμένη μηχανή, πού φέρουν τήν 
έπιγραφή «Αύτοκίνητα Δοκιμής Ε λ λ η 
νικών Διυλιστηρίων Άσπροπύργου» καί 
χρησιμοποιούν γιά καύσιμα βενζίνη άνα- 
μιγμενη μέ μεθυλική αλκοόλη, τήν γνωστή 
ως ξυλοπνευμα. Είναι τρία πειραματικά 
αυτοκίνητα, πού θά δείξουν σέ λίγο καιρό, 
μέ ποιά άναλογίακαί ποιές άλλες μηχανικές 
μεταβολές μπορεί νά χρησιμοποιηθεί αύ- 
το to μίγμα. Τό ξυλόπνευμα αύτή τή 
στιγμή είσάγεται άπό τή χώρα μας, άλλά 
σέ πολύ μικρότερες τιμές άπ’ δτι ή βεν
ζίνη. Είναι δμως δυνατή ή παραγωγή 
του και στην 'Ελλάδα, άπό τήν κατεργα
σία τών ζαχαροτεύτλων. Γ ι ’ αύτό τό 
λόγο στις έρευνες συμμετέχουν ή ’Αγρο
τική Τράπεζα καί ή Ελληνική Βιομη
χανία Σακχάρεως.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Οί προσπάθειες γιά τήν άντικατάστα- 

ση τού πετρελαίου οδηγούν τήν άνθρω- 
πότητα στις νέες πηγές ένέργειες. ’Αφυ
πνισμένα άπό τή νάρκη * τους τά κράτη, 
χρηματοδοτούν έρευνες, πειράματα, έπι- 
στή μονές.

Χώρες πού έχουν στά χώματά τους 
στερεά καύσιμα προγραμματίζουν έντα
ξ ή  έπαναχρησιμοποίησή τους. Ά λλες 
πού  ̂ γνωρίζουν τ ’ άποθέματά τους σέ 
υγρά καύσιμα άρχίζουν τήν πολιτική τής 
οικονομίας. Ξέρουν δτι αύριο θά βρε
θούν σέ πιό πλεονεκτική θέση στούς διε
θνείς οικονομικούς άνταγωνισμούς. Ά λ 
λες,^ πάλι πού στερούνται καί τά δυό, 
στρέφονται ολοένα πιό πολύ στις περιβαλ- 
λοντολογικές φυσικές πηγές, σέ μιά έντα- 
τική προσπάθεια γιά τήν άξιοποίηση τής 
ηλιακής καί αιολικής ενέργειας. Τέλος, 
δλες οί χώρες, άλλες δειλά κι άλλες χωρίς 
πολλούς δισταγμούς, άγκαλιάζουν μέ τή 
σκέψη τους τήν πυρηνική ενέργεια, άπαν- 
τωντας έτσι η κάθε μιά μέ τό δικό της τρό
πο, στην ερώτηση «τί θά γίνουμε χωρίς 
πετρέλαιο ;».

Ολες δμως οί έναλλακτικές λύσεις, 
σήμερα είναι πιό δαπανηρές άπό τό πε
τρέλαιο.^’Ίσ ω ς γιατί δέν υπάρχει τεχνο
λογική άνάπτυξη στούς τομείς έκμεταλ- 
λεύσεώς τους καί μαζική παραγωγή. Γ ι ’ 
αυτό προσπαθούν νά μακρύνουν αύτή τή 
μεταβατική περίοδο, γιατί είναι βέβαιο 
πώς κάποτε αύτές οί έναλλακτικές λύσεις 
θ’ άντικαταστήσουν ολοκληρωτικά τό 
πετρέλαιο. Αύτή ή μεταβατική περίοδος 
θα δείξει καί ποιά έναλλακτική λύση θά 
προτιμηθεί. Αύτό άνάλογα μέ τά ύπέρ 
και τα κατά κάθε μιας καί άνάλογα κάτω 
απο ποιό πρίσμα ή άνθρωπότητα θά τις 
κρίνει.
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Σ τ α μ ά τ η  Π α π α σ τ α μ α τ έ λ ο υ ,  Μαθητου Λυκείου.

θ ΐ ν ώ ί / ί » /

j f p t y * * '

Για πρώτη φορά ή « Ε π ι
θεώρηση Χωροφυλακής» δη
μοσιεύει σ’ αυτό τό τεύχος 
κείμενα γραμμένα άπό νέους 
ανθρώπους. Αύτή ή « ’Επιθεώ
ρηση των νέων» κρίθηκε Ανα
γκαία με τή σκέψη ότι στους 
σημερινούς νέους — μαθητές 
καί μαθήτριες — δέν ανήκει μό
νο τό μέλλον, δπως συνηθί
ζεται νά λέγεται άλλα καί τό 
παρόν . Σήμερα διαμορφώνουν 
τήν προσωπικότητα τού αύριο . 
Καί σ’ αυτό τό σήμερα είναι 
ανάγκη νά στραφεί ή προσοχή 
δλων. Δέν μπορούμε νά δη
μιουργήσουμε τήν αυριανή κοι
νωνία, χωρίς ν’ ακούσουμε τίς 
φωνές αυτών πού θά τήν απο
τελόσουν . Καί αυτές οί δημο
σιεύσεις αύτό τό σκοπό έχουν, 
ν’ ακουστεί, δηλαδή, καί ή 
φωνή των νέων. Είναι ίσως 
καιρός νά καθιερωθεί μεταξύ 
των παλαιότερων καί νεώτε- 
ρων γενεών ένα σύστημα άλ- 
ληλοδιδασκαλίας, πού θά έπι- 
τρέπει ν’ άκούγεταιή φωνή τών 
νέων παιδιών καί νά διδάσκει 
κι αύτή μέ τό δικό της τρόπο. 
Μέσα σέ μιά μαθητική έργα- 
σία, ή σ’ ένα πρωτόλειο διή
γημα , ή ποίημα, κρύβονται 
συχνά μεγάλες άλήθειες καί 
πάντα σχεδόν μιά εύαισθησία 
πού καταπλήσσει. Κρύβεται 
ή νεανική ψυχή πού στό σύνο
λό της είναι καί αγνή. Βέβαια 
ύπάρχει τό πρόβλημα τής Απει
ρίας , μά άπ’ αυτήν ξεκινήσα
με δλοι.

Βέβαια, ή « ’Επιθεώρηση Χω
ροφυλακής», στήν προσπά
θεια πού κάνει, νά καλύπτει, 
δηλαδή , ολοένα καί πιό πολυ
ποίκιλο πλέγμα ένδιαφερόν- 
των , δέν μπορεί νά δημοσιεύει 
δλες τίς νεανικές συνεργασίες 
πού λαβαίνει. ΓΓ αύτό τό λό
γο , μετά άπό Αντικειμενική 
καί ύπεύθυνη Αξιολόγηση, οί 
πιό κατάλληλες θά παίρνουν τό 
δρόμο τού τυπογραφείου, ένώ 
οί ύπόλοιπες θά τυχαίνουν 
άπαντήσεως άπό τήν σύνταξη 
τού Περιοδικού.

Η «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡ]ΚΗΣ»

V  J

Ή  Ελλάς πορεύεται τό δρόμο της 
στούς αιώνες, γράφοντας σελίδες δόξας 
καί μεγαλείου στήν παγκόσμια ιστορία.

Τό χάραμα τής ιστορικής εκείνης ήμέ- 
ρας βρήκε ολόκληρο τον έλληνικό λαό 
σέ μιά διαρκή υπερένταση. 'Ο ήλιος πού 
άνέτειλε πίσω άπό κορφοβούνια ή πρό- 
βελνε δειλά—δειλά άπ’ τήν ταραγμένη 
Όκτωβριάτικη θάλασσα, Αντάμωσε στις 
πολιτείες τής έλληνικής γής ενα Ανθρώ
πινο λεφούσι πού έτρεχε βιαστικά άπό 
σπίτι σέ σπίτι, άπό γωνιά σέ γωνιά 
φωνάζοντας, ν’ άκουσθεϊ τό ξαφνικό 
άγγελμα.

’Αγουροξυπνημένοι οί περισσότεροι άπ’ 
τον γαλήνιο ύπνο τής προηγουμένης νύ
κτας, σάν έμαθαν τό Απροσδόκητο συμβάν 
πετάχτηκαν άπ’ τίς κουβέρτες τους καί 
έσπευσαν ν’ άποκριθοϋν στό κάλεσμα τής 
πατρίδας. 'Ο  πρωινός τύπος Ανακοίνωσε 
τό γεγονός, δημοσιεύοντάς το μέ μεγάλα 
κεφαλαία γράμματα στήν πρώτη σελίδα. 
«ΠΟΛΕΜ ΟΣ Μ Ε ΤΗΝ ΙΤΑ Λ ΙΑ ».

’Άγρια μεσάνυκτα ήταν, όταν 6 ’Ιταλός 
πρεσβευτής στήν ’Αθήνα, έπισκέφθηκε 
τό σπίτι τοϋ Έλληνα Πρωθυπουργού 
Ίωάννου Μεταξά, ζητώντας επίμονα Α
κρόαση. Τό Ανεπανάληπτο «Ο Χ ί» στρι
φογύριζε μέσα σέ κείνη τή βουβή νυκτε
ρινή Ατμόσφαιρα τοϋ ’Αττικού λεκανο
πεδίου, περιμένοντας τή στιγμή πού θά 
τό πρόφερνε ό Ελληνισμός, ό Απανταχού 
ευρισκόμενος, μέ τό στόμα τοϋ κυβερνήτη 
τής πατρίδας του. Κ ι’ δπως φύσαγε απαλά 
τό χινοπωριάτικο άγεράκι, μπατσίζον- 
τάς σου τό πρόσωπο θαρρούσες πώς ή 
νύκτα είχε προετοιμασθεϊ νά δεχθεί στούς 
κόλπους της τήν άρνηση στό Ιταλικό 
τελεσίγραφο.

«Λοιπόν έχουμε πόλεμο» Απάντησε 
στον έντολοδόχο τοϋ Μουσολίνι ό αίφνι- 
διασμένος άπ’ τήν Απρόσμενη επίσκεψη 
I. Μεταξάς. Ή  παραπάνω πρόταση 

έμεινε στήν ιστορία καί στή θύμηση τού 
λαού σάν μιά μόνο λέξη πού ειπώθηκε 
ντόμπρα καί σταράτα άπ’ τήν Ελλάδα 
στήν ’Ιταλία: «Ο ΧΙ».

"Αμα βροντοφωνάχτηκε τό «Ο ΧΙ» 
έγινε ψίθυρος τού σκότους, Αστραπή στό 
γαλανό ουρανό, μαγικός γλυκόλαλος αυ
λός ικανός νά ήσυχάσει χολιασμένα λιον
τάρια. Ά π ό  τήν νύκτα διαδόθηκε μέ τήν 
ταχύτητα τοϋ φωτός στής ήμέρας τήν 
έμφάνιση. Πήρε σάρκα καί οστά. Τρά
νεψε στά μάτια τοϋ γεωργού, τοϋ έμπορου 
τοϋ καθηγητή. ’Ορθώθηκε τείχος άπόρ- 
θητο στό βλέμμα τής λευτεριάς. Οί σει
ρήνες σφύριξαν Απότομα, κάνοντας γνω

στή σ’ δλους τήν κήρυξη τοϋ πολέμου μέ 
τή γειτονική μας χώρα.

Σέ ελάχιστο χρόνο, τά τραίνα πλημμύ
ρισαν άπό νεολαία. Τά νεαρά παιδιά μας, 
τό μέλλον καί ή έλπίδα τής φυλής μας, 
μεθυσμένα άπό τό Αθάνατο κρασί τοϋ ’21, 
μέ τό άπαλό άρυτίδωτο πρόσωπό τους 
αύλακωμένο άπό τό χαμόγελο, κίνησαν 
γιά τό ταξίδι πρός τό μέτωπο. Γιά νά 
κάνουν πράξη τή θεωρία τοϋ «Ο ΧΙ». 
Γιά νά διαλύσουν τά τάγματα τοϋ εισβο
λέα.

Ντυμένα στό χακί, κρατώντας στά 
στιβαρά χέρια τους τίς πρόχειρα συγκεν
τρωμένες Αποσκευές τους, άνυπομονοϋσαν 
νά πιασθοΰν σώμα μέ σώμα μέ τό τέρας 
τοϋ φασισμού.

Μανάδες, Αδερφάδες, φίλοι καί συγ
γενείς τούς Αποχαιρετούσαν στό σταθμό, 
μέ δυό καυτά δάκρυα ποΰβρεχαν τά μά
γουλα, μά στήν ψυχή μιά πυρκαγιά πού 
φούντωνε ολοένα, μιά φωτιά Αναμμένη 
άπό τό έθνικό χρέος. Έ ν α ς ποταμός ξέ
χειλος έρρε στό αίμα τους ή έθνική υπε
ρηφάνεια.

Οί Έλληνίδες μητέρες θύμιζαν Αρ
χαίες Σπαρτιάτισσες καθώς έστελναν στον 
πόλεμο τά παιδιά τους,· μέ τήν ευχή ποδ- 
ταν συγχρόνως καί Απαίτηση «νά γυρί
σουν νικητές, δχι νικημένοι». Είχαν 
εμπιστοσύνη δμως στά βλαστάρια τους. 
Στούς λεβέντες πού έθρεψαν μέ τό γάλα 
τους καί γαλούχησαν μέ τά έθνικά ιδανικά. 
’Ήξεραν καλά πώς ό στρατός μας δέν 
ήτταται εΰκολα.

"Ομως τό βδελυρό φασιστικό κατα
σκεύασμα στήν ’Αλβανία άρχισε σύντομα 
νά φανερώνει τίς ιμπεριαλιστικές δια
θέσεις του. Κερδίζοντας Αδιάκοπα, έδαφος 
τά εξαγριωμένα καί φανατισμένα στίφη 
τοϋ Μουσολίνι, ένώ τήν ίδια στιγμή τά 
Αεροπλάνα τους χιμούσαν σάν πεινασμένα 
γεράκια στις ελληνικές πολιτείες προκα- 
λώντας Ανυπολόγιστες ζημιές, θαρρούσαν 
πώς θά κατάφερναν νά έπιβάλλουν τήν 
σατανική Απολυταρχική ιδεολογία τους 
σ’ δλη τήν ύφήλιο. Θαρρούσαν πώς θά 
ήταν δυνατόν νά καταλύσουν τό καλύτερο 
πολίτευμα τών αιώνων τήν ΔΗ Μ Ο ΚΡΑ 
ΤΙΑ .

Θαρρούσαν πώς θά ποδοπατούσαν τήν 
γαλανόλευκη σημαία μας, υψώνοντας στον 
Παρθενώνα τήν ιταλική. Θαρρούσαν πώς 
μιά τόσο ισχυρή δύναμη σά τή χώρα τους 
θά συνέτριβε κυριολεκτικά, θά σκόρπιζε 
στούς τέσσερις Ανέμους μιά μικρή, φτωχή 
κι Ασήμαντη χώρα σάν τήν Ελλάδα. 
Γελάστηκαν δμως. Γιατί μπορεί ή 'Ελλάς 
νά ήταν μικρό καί φτωχό κράτος εΐχε

733



όμως νά άντιπαρατάξει στήν υπεροχή 
των ’Ιταλών μια ιστορία χιλιάδων ετών 
διαποτισμένη μέ τό φιλελεύθερο δημο
κρατικό πνεϋμα.

Έ τ σ ι  ένάντια στον άδικο άγώνα τών 
φασιστών για κατάκτηση στάθηκε ό 
δίκαιος άγώνας μας για λευτεριά. "Οπως 
πάντα λοιπόν, γράψαμε μια χρυσή σελίδα 
τής ιστορίας, χρησιμοποιώντας πέννα βου
τηγμένη σέ αίμα άντί για μελάνι. Οί Έ λ 
ληνες δρμησαν πάνω στό βάρβαρο επι
δρομέα, άποφασισμένοι νά παλαίψούν ώς 
τό τέλος.

Ή  πάλη τους αύτή μέ τίς ορδές τών 
’Ιταλών υπήρξε άνιση. Είχαν νά άντιμε- 
τωπίσουν τήν άριθμητική υπεροχή τους 
πάνω άπ’ όλα καί ένα σωρό άλλα υπέρ 
τους, έπειτα. Μά έπρεπε νά τούς κάνουν 
νά γυρίσουν στή χώρα τους κυνηγημένοι. 
Λέω, έπρεπε, καί τό τονίζω. Έ π ρ επ ε νά 
δικαιώσουν τον Μιλτιάδη στό Μαραθώνα, 
τό Λεωνίδα στις Θερμοπύλες, τό Θεμι
στοκλή στή Σαλαμίνα, τούς ήρωες τοϋ 
’21 στον άγώνα τους γιά τήν άποτίναξη 
τής άβάστακτης τουρκικής κατακτήσεως.

Έ π ρ επ ε νά δείξουν γιά μιά άκόμη φορά 
δτι είναι Έλληνες, θεματοφύλακες καί 
άγωνιστές τοϋ ωραίου, τοϋ άγαθοΰ, τοϋ 
έκλεκτοϋ.

Έ π ρ επ ε νά συνεχίσουν νά άκτινοβολοΰν 
στόν Εύρωπα'ίκό κόσμο, νά ένισχύσουν 
τήν καλή γνώμη πού είχαν σχηματίσει 
οί Εύρωπαϊοι γι’ αυτούς, ιδιαίτερα τότε 
πού παντοΰ έπικρατοϋσε τρόμος καί πα
νικός άπό τήν ύπαρξη τών δύο ΰπερδυ- 
νάμεων, Γερμανίας καί ’Ιταλίας.

Έ π ρ επ ε ένας βράχος σάν τήν Ελλάδα 
νά παραμείνει άκλόνητος στόν συνεχή 
βομβαρδισμό του άπ’ τον ιταλικό στρατό.

Στά χιονισμένα βουνά τής Νότιας 
’Αλβανίας κάτω άπό δυσμενείς καί γιά 
τούς δύο άντιπάλους συνθήκες, σάν άλλος 
"Ομηρος, τά ψυχωμένα παιδιά τής 'Ε λ 
λάδος τραγούδησαν μέ τή συνοδεία ριπών 
πολυβόλων καί χειροβομβίδων πού έσπερ
ναν ολόγυρα τό θάνατο ένα έπος, ένα τερά
στιο σέ έκταση ποίημα πού ιστορούσε τά 
νικηφόρα κατορθώματά τους.

Καί τό άποτέλεσμα; Ή  ήττα τής ’Ιτα
λίας. Ποιός τό περίμενε ποτέ πώς ό 
άηΐός μέ τά αίμόδιψα άρπάγια του δέν θά 
πετύχαινε νά κατασπαράξει τήν λεία του, 
ένα πρόβατο πού έβοσκε άνύποπτυ στό 
λιβάδι. Μά ό Δαβίδ νίκησε τό Γολιάθ. 
Οί άπόγονοι τών άρχαίων Ρωμαίων πού 
θέλησαν νά άναστήσουν τά σχέδια τών 
προγόνων τους γιά ιμπεριαλισμό, άπογο- 
ητεύθηκαν.

Ή  Ελλάδα ποτέ δέν πεθαίνει, μόνο 
ζεϊ υπερήφανη νά δημιουργεί, νά άντιτί- 
θεται σέ κείνους πού γυρεύουν νά κατα
στρέψουν τά έργα της, στούς γενοκτόνους, 
στούς μισητούς αύτούς άνθρώπους πού 
συναντούμε παντοΰ καί πάντοτε.

Έ τ σ ι  έδειξε γιά μιά φορά άκόμη, 
πώς νά είναι ένωμένη έν καιρώ πολέμου, 
τραβώντας ίσια προς τά τρόπαια.

Τήν ώρα πού ή νεότητα πολεμούσε στή 
Βόρειο "Ηπειρο δλοι νέοι, γέροι, άντρες 
καί γυναίκες είχαν έπιστρατευθεΐ. Οί 
γυναίκες έραβαν ροΰχα γιά νά τά στείλουν 
στούς φαντάρους μας πού τούς έκαναν με

γάλη κι άνεπανόρθωτη ζημιά τά κρυοπα
γήματα. Ο! θεατρικοί θίασοι άνέβαζαν 
έργα πού ρεζίλευαν τήν ’Ιταλία τοϋ Μουσ- 
σολίνι, ένώ ή τραγουδίστρια τής νίκης 
Σοφία Βέμπο μέ τά τραγούδια της 
εμψύχωνε τά παλληκάρια μας. “Ολοι 
ήθελαν νά διατηρήσουν άναλλαίωτα στή 
μνήμη τής νέας γενιάς τά λόγια τοϋ Ευρι
πίδη «Μόχθος οΰδείς τοϊς νέοις, σκήψιν 
φέρει».

Πολλοί νεκροί καί τραυματίες ήταν 
ό άπολογισμός τοϋ έπους τοϋ 1940. Τό 
αίμα τους όμως πού πότισε καί κάρπωσε 
τή γή δόξασε τήν Ελλάδα, δίνοντας ένα 
γερό μάθημα στούς ’Ιταλούς πού έπιχεί- 
ρησαν νά υπονομεύσουν τήν έλευθερία της. 

Ή  28η ’Οκτωβρίου 1940 πού στάθηκε τό 
άποκορύφωμα τής ’Ιταλικής προκλήσεως 
μετά τον τορπιλλισμό τής «ΕΛΛ Η Σ» 
είναι ένα ορόσημο στή νεώτερη ιστορία 
τής φυλής μας, ένα χαρμόσυνο μήνυμα 
πού τό παίρνει στά φτερά του ό καιρός 
γιά νά τό μεταφέρει μέχρι τήν άκρη τής 
γής. "Ας μείνει λοιπόν παντοτινά στή 
μνήμη μας, γιά παραδειγματισμό σέ μάς 
τούς νεωτέρους πού όπως ισχυριζόμαστε 
παλεύουμε νά μή λείψει ποτέ άπ’ τον 
τόπο μας ό βασιλιάς τών πολιτευμάτων: 
Η ΔΗ Μ Ο Κ ΡΑ ΤΙΑ  πούναι τόσο στενά 
συνυφασμένη μέ τήν Ε Λ Ε Υ Θ Ε ΡΙΑ .

Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
ΤΟΥ ΓΕΡΟΥ

Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ  Ρ ο μ ο σ ι ο ΰ ,  Μαθητου Λυκείου.

Μυστήριο πράμ’ ό άνθρωπος, συνήθιζε 
νά λέει μέ τήν τραχειά όρεινή φωνή του ό 
Ά νέστης, ό ταβερνιάρης.

Καί υστέρα έστριβε καλοκάγαθα τ ’ 
άσπρα μουστάκια του, σήκωνε τό ποτήρι 
του καί ρουφούσε ήδονικά τή Μαρκοπου- 
λιώτικη ρετσίνα εις υγείαν τής παρέας. 
Καί ή παρέα έπινε καί αυτή μέ τή σειρά 
της τή ρετσίνα της καί τά πρόσωπα όλων 
λαμποκοπούσαν χαρούμενα καί πιότερο 
κοκκινωπό άπ’ ότι πρίν.

Ή  παρέα δέν ήταν καί πολύ μεγάλη. 
Πέντε—έξι γεροντάκια ήσαν όλα κι’ δλα. 
καί πού καί πού προστίθετο καί κανένας 
έκτακτος.

"Ολοι συνταξιούχοι ή άνεργοι. Κανένας 
δέν δούλευε πιά, πλήν τού κύρ—Άνέστη 
πού κρατούσε τήν ταβέρνα τής φτωχογει
τονιάς έτσι άπό χόμπυ περισσότερο παρά 
άπό διάθεση έργασίας.

Αυτός μάζευε τή παρέα τά δειλινά καί 
τά λέγαν άναπολώντας τά παλιά μέ τή 
βοήθεια τού κρασιού.

’Αλλά κι’ οί ύπερήλικες στρατιώτες 
τής ζωής ζοϋσαν γι’ αύτή μονάχα τή 
στιγμή.

Τά χειμωνιάτικα βράδυα συγκεντρω
νόντουσαν στή ζεστή μικρή αίθουσα τής 
ταβέρνας καί ή ζεστή τους άτμόσφαιρα 
νικούσε τό χιόνι πού σκέπαζε τά πάντα 
έξω καί τό θυμωμένο βοριά πού πάσχιζε 
νά ξεριζώσει τ ’ άνθρώπινα σχήματα. Τά 
καλοκαιριάτικα βραδάκια πάλι, στήναν 
τό τραπέζι τους στήν πλακόστρωτη αυλή 
καί κει κάθονταν ώρες ολάκερες άμίλητοι 
μέ τή νοσταλγία φωλιασμένη στή ψυχή 
τους.

Μιά νοσταλγία πού βοηθούσαν τό 
ξανθό Αυγουστιάτικο φεγγάρι καί τ ’ 
άρώματα πού άνέδιδαν τά γιασεμιά καί

τά αγιοκλήματα πού σκέπαζαν τήν αυλή. 
Μιά τέτοια νύχτα γνωρίστηκα μέ τήν 
παρέα.

Μόλις είχα μετακομίσει στή γειτονιά 
εκείνη, τελειόφοιτος της Νομικής Σχολής 
’Αθηνών καί πήγαινα συχνά στό ταβερ- 
νάκι γιατί τό έβρισκα ιδανικό τόπο άνά- 
παυσης μετά τήν πνευματική κούραση 
τής ή μέρας.

Έ ν α  βράδυ, λοιπόν, τούς κέρασα ρε
τσίνα, μοΰ άνταπόδωσαν τό κέρασμα καί 
έτσι γνωριστήκαμε καί γίναμε ένα.

Στήν άρχή μέ δέχτηκαν μέ δυσπιστία 
καί καχυποψία γιατί οί γέροι έκ φυσικού 
τους είναι άρνητικοί σέ κάθε άλλαγή. 
Μετά ή συντροφιά μου τούς έγινε άναπό- 
σπαστη. Ό  χρόνος δένει τούς άνθρώπους.

Τό θέμα πού κυριαρχούσε εκείνη τήν 
περίοδο ήταν ή περίπτωση τού μπαρμπα 
Θωμά.
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Ή  ιστορία του έτυχε νά πέσει καί στα 
δικά μου αύτιά.

'Ο Θωμάς παλιότερα ήταν αχώριστος 
σύντροφος της παρέας.

Ζοϋσε σ’ ένα σπίτι - οικογενειακό κ?'·- 
μήλιο - κοντά στή ταβέρνα.

Τό μεράκι του όμως ήταν 6 κήπος του.
Δυο κληματαριές, μία αμυγδαλιά, δυο 

ροδακινιές, λυγερόκορμες έλιές καί λογής— 
λογής λουλούδια τουλίπες, κατακκόκινες 
βιολέττες, μώβ άνεμώνες, γλαδιόλες καί 
πολύχρωμοι πασέδες συμπλήρωναν τον 
κήπο τοϋ Θωμά.

Στον περίγυρο είχε φυτέψει τριαντα
φυλλιές καί αγιοκλήματα.

Μά τό καμάρι τοϋ Θωμά ήταν ό πλά
τανος, 6 φυτεμένος στο κέντρο τοϋ κήπου.

Τον είχε φυτέψει ό πατέρας του την 
ήμέρα τής γέννησής του.

Έ τ σ ι  για γούρι, έλεγε ό μακαρίτης.
’Από τότε ό μικρός Θωμάς καί ό πλά

τανος μεγάλωναν μαζί.
*0  ένας σκαρφάλωνε στα κλαδιά τοϋ 

άλλου καί ό δεύτερος έρριχνε τήν προστα
τευτική σκιά του στον καύσωνα τοϋ μεση
μεριού, τά καλοκαίρια.

Στην αρχή 6 Θωμάς άσχολεϊτο μέ τον 
κήπο του άπό απλή υποχρέωση.

Σιγά - σιγά οί γονείς του άφησαν τά 
εγκόσμια. Ή  γυναίκα του μετά άπό τήν 
καταραμένη αρρώστια τής βιομηχανικής 
εποχής μας, πέθανε αφήνοντας στόν Θωμά 
τήν εύθύνη τής άνατροφής τής μικρής του 
κόρης.

Καί πράγματι αυτός έστρεψε όλη του 
τήν άγάπη καί τήν στοργή στο παιδί του.

Τήν μεγάλωσε, τήν μόρφωσε, τήν 
σπούδασε, τήν πάντρεψε καί τήν βοήθησε 
ν’ άνοίξει τό δικό της σπιτικό.

Έ τ σ ι  έμεινε μόνος του στο παλιό του 
σπίτι.

"Ομως μαζί μ’ όλες αυτές τις άλλαγές 
πού συνέβησαν στόν εξωτερικό του κόσμο 
συνέβη καί μιά μεγάλη μεταβολή στή ψυ
χή του.

Ή  άπλή άγάπη του γιά τον κήπο 
μεταβλήθηκε σε λατρεία καί θρησκευτικό 
δέος.

Μπορούσε νά περάσει καί ολόκληρη 
μέρα μέ τήν περιποίηση τοϋ πλάτανου, 
πού τώρα πιά ήταν θεόρατος.

’Από τήν πλευρά μου έδινα διάφορες 
εξηγήσεις προσπαθώντας νά έρμηνεύσω 
επιστημονικά τήν παθολογική άγάπη τοϋ 
γέρου γιά τον πλάτανο.

Ό  γέρος μέ τά συνεχή πλήγματα τής 
μοίρας είχε κλειστεί στο δικό του κόσμο 
καί είχε άφιερώσει τήν ζωή του στόν πλά
τανο.

Ή  ζωή του, στο ήλιοβασίλεμά της, 
είχε συνδεθεί στενά μέ τά μόνα πράγματα 
πούνιωθε δικά της, τον κήπο του καί τον 
πλάτανο.

r Μ σαν τά μόνα σταθερά γι’ αύτόν.
Τά πάντα γύρω άλλαζαν. Ή  πρωτεύ

ουσα άναπτύσσετο μέ γοργό ρυθμό, τά 
γύρω σπίτια έγιναν πολυκατοικίες, τήν 
θέση των γραφικών άμαξιών είχαν πάρει 
άπό καιρό τά αυτοκίνητα, ή ζωή τής ’Α
θήνας είχε ριζικά άλλάξει.

Τό σπίτι τοϋ γέρο - Θωμά μέ τον 
κήπο του καί ή ταβέρνα τοϋ ’Ανέστη κρα
τιόντουσαν μέ δυσκολία ενάντια στήν κα
ταναλωτική καί μεταρρυθμιστική εποχή 
τους.

Καί σ’ αυτά τά δύο έβρισκε διέξοδο 
ή πληγωμένη καρδιά τοϋ Θωμά.

Τήν ήμέρα περιποιώντας τόν κήπο 
καί τά βράδυα νοσταλγώντας μέ τήν πα
ρέα τήν παλιά καλή εποχή.

Ή ταν ή χρυσή εποχή τής ζωής του. 
’Αλλά, δέν κράτησε πολύ.

Μιά μέρα τόν έπισκέφθηκε ή κόρη του 
μέ τόν γαμπρό του.

—Πατέρα, τοϋ είπαν, πρέπει νά που
λήσουμε τό σπίτι. Θά τό δώσουμε άντι- 
παροχή. Ό  συμβολαιογράφος μάς ύπο- 
σχέθηκε δύο διαμερίσματα. Καί νά... σκε- 
φθήκαμε νά πάρουμε τήν δική σου έγκριση.

Ό  γέρος διαμαρτυρήθηκε, μά μάταια. 
Τά έπιχειρήματά τους ήταν άκλόνητα. 
Πώς μπορούσε τό παλιόσπιτο μέ τόν τε
ράστιο κήπο του, νά στέκεται ενάντια, 
στις έπιδιώξεις τους; Δέν έβλεπε πώς τά 
παλιά κτίσματα πουλιόντουσαν; Δέν έβλε
πε πόσο καλύτερα θά ήταν μιά πολυκα
τοικία, πόσο ώφέλιμη καί γιά εκείνους καί 
γι’ αυτόν; Έ ν α  καινούργιο σπίτι.

Στό τέλος ό γέρος τούς έδωσε τήν 
σιωπηλή του συγκατάβαση.

Ε ξ άλλου δέν άντεχε τό γέρικο κορμί 
του καί ή γέρικη ψυχή του σέ μεγάλο 
καυγά τώρα στά γεράματά του.

Από τότε μαΰρα σύννεφα σκέπαζαν 
τά λευκά του φρύδια.

ι Ό  Θωμάς χάθηκε άπό τήν παρέα καί 
δέν ξαναφάνηκε στήν ταβερνίτσα.

Μερικοί παλιόφιλοι τόν είδαν μερικά 
βράδυα νά τριγυρίζει στό κήπο του, μιά 
σκυφτή σκοτεινή φιγούρα.

Αγγιζε τά δένδρα, τά λουλούδια, τόν 
πλάτανο καί ή σκέψη του σταματούσε. 
Θεέ μου πώς θά τάχανε δλα αυτά; Πώς 
θ άποχωριζότανε τόν γέρο πλάτανο; 
Είχαν περάσει μαζί μιά ολόκληρη ζωή.

’Ογδόντα—δύο χρόνων ό Θωμάς, όγδόν- 
τα—δύο χρόνων καί 6 πλάτανος. Τά 
σκεφτόταν αύτά καί ή πίκρα τού έπνιγε 
τόν λαιμό.

Δέν μπορούσε νά τό συγχωρέσει στήν 
κόρη του, πού τήν κούνια της τήν περ
νούσε στά μεγάλα κλαδιά του, δέν μπο
ρούσε νά τής συγχωρέσει πού θά σκότωνε 
έτσι άτιμα τόν πλάτανο, πού στή σκιά 
του είχε κοιμηθεί στά παιδικά της όνειρα.

Αυτή ήταν ή ιστορία τού μπαρμά— 
Θωμά, όπως μοΰ τήν διηγήθηκαν έκεϊνο 
τό καλοκαιριάτικο βράδυ.

Περίεργη ιστορία μά τήν άλήθεια.
Αλλά όπως έλεγε καί ό ’Ανέστης ό 

Ταβερνιάρης «μυστήριο πράμ’ ό άνθρω
πος». Τόσα χρόνια τό μελετούσα στό 
Πανεπιστήμιο καί άκόμα δέν έβγαζα 
άκρη μέ τό μυστήριο αυτή ύπαρξη, τόν 
άνθρωπο.

Σιγά—σιγά τήν ξέχασα τήν ιστορία 
τοϋ γέρου. Είχα τόσες δικές μου σκοτού
ρες, πού τό μυαλό μου πήρε τήν ξένη καί 
τήν άπώθεσε σέ μιά σκοτεινή του κρύπτη.

J o  πρόβλημα τής διατριβής μου δέν 
μοΰ άφηνε περιθώρια γιά άλλες άπασχο- 
λήσεις.

"Ωσπου μιά ήμέρα ήλθε ή είδηση πού 
έσκασε σάν βόμβα στή γειτονιά μας. 
Γκρεμίζουν τό σπίτι τού γέρο—Θωμά.

Τινάχτηκα στό δρόμο έτσι μισοντυμένος 
όπως ήμουνα καί κατευθύνθηκα προς τά 
κεϊ πού πήγαιναν όλοι.

Δέν άργησα νά διακρίνω τό σπιτάκι 
του πού, χαμηλοτάβανο, ξεχώριζε άπό τις 
καινουργιοφτιαγμένες πολυκατοικίες.

Η μπουλντόζα καί τό συνεργείο κατε- 
δαφίσεως είχε σταθεί ήδη, έτοιμα γιά 
έργασία.

Γύρω—γύρω κόσμος είχε συγκεντρωθεί, 
περίεργος νά δεί τό θέαμα.

_ Στό κέντρο ό Θωμάς, σωστό ράκος, 
νά τόν υποβαστάζουν τά παιδιά του, στ’ 
άριστερά του ή κόρη του, στά δεξιά ό 
γαμπρός του.

Μόλις έφτασα όταν άρχιζε τό έργο,
Η μπουλντόζα, μέ τ ’ άσημοκίτρινο 

γυαλιστερό χρώμα της, μ’ ένα έλαφρό θό
ρυβο γκρέμισε τό συρματένιο φράχτη, τι
νάζοντας συγχρόνως τόν καπνό άπό τό 
φουγάρο τής μηχανής στό πίσω μέρος.

ι 'Ο Θωμάς έκανε τήν ψυχή του πέτρα 
γιά νά γλυτώσει άπό τούς πόνους-καί κρά
τησε στά μάτια του τό δάκρυ.

Ή  μπουλντόζα προχώρησε στόν κήπο 
σκάβοντας τά λουλούδια καί ξερριζώνον- 
τας τά δένδρα τό ένα μετά τό άλλο, οΐ ρόδα 
κινιές, ή αμυγδαλιά, οί έλιές καί οί κλη
ματαριές ύπέκυψαν στό θηρίο καί έπεσαν 
στό χώμα, χωρίς χυμό στά βλαστάρια 
τους πιά.

Ή  μεγάλη στιγμή πλησίαζε. "Ολοι 
τό καταλάβαιναν καί κρατούσαν τήν άνά- 
σα τους.

Η μπουλντόζα πήρε μιά σύντομη στρο- 
φη και στράφηκε προς τόν πλάτανο, τόν 
πλησίασε καί προσπάθησε νά τόν ρίξει, 
μα_ το περήφανο δένδρο κράτησε γερά 
στη θέση του μέ τις ρίζες βαθειά ριζω
μένες στή γή.

Θυμωμένο τό μεταλλικό θεριό έκανε 
λίγο πίσω και ορμησε γιά τήν τελική 
προσπάθεια. Μέ τόν εκσκαφέα του έσ
πρωχνε καί χτυπούσε τόν κορμό, τό φου
γάρο τής μηχανής  ̂έφτυνε καί ξερνοΰσε 
φωτιά καί καπνό άπό τά σπλάχνα του, 
οί πίσω του ρόδες τίναζαν χώμα καί πέ
τρες καί μούγκριζε άπαίσια, έξώκοσμα.

Ηταν κάτι τό έξωπραγματικό έκείνη 
ή σκηνή.

Ό  πλάτανος έτριζε ολόκληρος βγά
ζοντας τόν έπιθανάτιο ρόγχο του.

Το θεριό είχε γατζωθεϊ έπάνω του. 'Η  
μπουλντόζα μ’ όλη τήν ιπποδύναμη τής 
μηχανής της τιναζόταν στό δένδρο πού 
σπάραζε άπό τά χτυπήματά της.
, ( Ο γέρος έκανε νά έπέμβει, νά τρέξει, 

ν  ̂ άπλώσει τό χέρι του στό γέρικο πλα
τάνι, νά τό βοηθήσει στόν άνισο άγώνα 
εναντία στο άνθρώπινο κατασκεύασμα, 
μά τόν συγκράτησαν οί άλλοι.

Στο μεταξύ ό πλάτανος έγερνε, έγερνε, 
έπεφτε σχεδόν, τά φύλλα του θρόϊζαν πα
ρακλητικά, σαν μιά τελευταία προσευχή 
καί έπεφτε, έπεφτε, άγγιζε τό χώμα ή 
κορφή του, οί ρίζες του υψώθηκαν ξύλινα 
χέρια στό γαλάζιο θόλο τού ουρανού.

Ή  μπουλντόζα τραβήχτηκε, άληθινός 
θριαμβευτής.

Μέσα στή σκόνη καί τό θόρυβο τής 
μονομαχίας κάνεις δέν πρόσεξε τόν γέρο. 
Μαζί μέ τήν καρδιά τού δένδρου είχε 
σταματήσει καί ή δική του καρδιά. Τό 
σώμα του κείτονταν στήν άσφαλτο.

Κόσμος έσκυψε πάνω άπό τ ’ άψυχο 
κορμί, όλοι τρέχαν νά δοΰν τί είχε συμβεΐ 
στόν νεκρό γέροντα.

Μία σειρήνα άκούστηκε μακριά στό 
κέντρο.

— Η  καρδιά του έπαψε νά χτυπά, 
είπε μιά φωνή κοντά μου.

Καί μιά άλλη φωνή δίπλα μου, πρόσ- 
θεσε:

—Ά χ ! Ά ν  μπορούσαμε ν’ άλλάξουμε 
τή γέρικη καρδιά του, νά τού βάζαμε μιά 
καινούργια καρδιά!
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Στίς 30 ’Οκτωβρίου, κλείνουν τρία χρόνια άπό τόν θάνατο 

τοϋ μεγάλου μας λογοτέχνη καί συνεργάτη τοϋ Περιοδικού, 
Τάκη Δόξα. Μά όπως δλοι οί σκαπανείς τοϋ Πνεύματος καί της 
Τέχνης, δέν πεθαίνουν σαν ή ψυχή τους χωριστεί άπ’ τό κορμί, 
£τσι καί ό Τάκης Δόξας, συνεχίζει νά ζβΐ, συνεχίζει νά είναι 
κοντά μας, νά μιλάει μέ τό δικό του τρόπο στίς καρδιές μας καί 
ν' άνατέμνει τόν άνθρωπο καί τή ψυχή του. 'Ο πνευματικός του 
μόχθος, ζυμωμένος μέ τόν άνθρώπινο πόνο, τ ’ άπιαστα όνειρα, 
τή σκληρή πραγματικότητα πού δίπλα μας θερίζει τ ’ αταξίδευτα 
μάτια των άνθρώπων μέ τις κλεισμένες στο σήμερα έλπίδες τους, 
συγκλονίζει, προβληματίζει καί διδάσκει μέσα άπό τήν ψυχο
γραφία των τόσο άνθρώπινων ήρώων τοϋ δημιουργού, πού δί
καια κατέχει μια άπό τις ύψηλότερες θέσεις τής σύγχρονης Γραμ
ματείας τοϋ τόπου μας. ΓΓ αύτό άς Θεωρηθεί πνευματικό μνημό
συνο τοϋ μεγάλου μας λογοτέχνη , ή δημοσίευση τοϋ διηγήματος 
του «'Ύστερ’ άπ’ τόν ήλιο», καθώς καί μνημόσυνο των ψυχών  
των χιλιάδων 'Ελλήνων, πού πέθαιναν άπό τήν πείνα καί τις 
άρρώστειες στα μαΰρα χρόνια τής Κατοχής, μια καί ή 28η ’Οκτω
βρίου, πού τήν επέτειό της τοΰτο τό μήνα γιορτάζουμε, δέν είναι 
μόνο ένα έθνικό ορόσημο πολεμικής άρετής καί δόξας, άλλα καί 
ορόσημο εθνικών παθών καί σκληρής δοκιμασίας ένός λαοΰ 
άθώου καί αναίτιου για όσα ύπέφερε. Πνευματικό μνημόσυνο, 
λοιπόν, τοϋ Τάκη καί τής ήρωΐδας του τής Ρωξάνης, πού δέν 
πρόλαβε νά γεμίσει «πάλι τό κρεβάτι άπ’ τά όνειρά της».

vztcp’ απ’
ΗΠΙΟ

Φύσαγε κιόλας.
Ή  μπαράκα είχε μείνει μές στις ρημα

γμένες ροδακινιές κι* έρεβε άπό πείνα.
Στό δρόμο συνάντησε κι’ έναν Περα- 

μερίτη— αύτόν πού πούλαγε κινίνο στή 
γωνιά τοϋ καφενείου. Κρατούσε τή τσάν
τα του, ένα πράμα πλατύ, δερμάτινο, 
γιομάτο άσπρα κουφέτα. Ό ταν άγόραζε 
κανείς, τοϋ τά μέτραγε ένα—ένα, τάτριβε 
κιόλας μέ τά δάκτυλά του, κι όση σκόνη 
πέρσευε, τή μάζευε ύστερα σ* ένα χαρτί 
κι’ έκανε σβώλια, ίδια χαπάκια.

— Λοιπόν, ή Ρωξάνη. . .
— Ναί, μοϋπες. Θύμάμαι.
-—Σήμερα ήρθε κι άλλος γιατρός. Ό  

κύριος Κρολής. Λένε πώς έχει σπουδάσει 
κ αί στή Βιέννη—τό ξ έ ρ ε ις ;.. .  Ρώτησε

γιά κινίνο. Νά μήν παίρνει, λέει, δυό κου
φέτα κάθε πρωί νά τά κάμουμε τέσσερα. 
Καί νά πίνει καί ζουμ ί,.. .  . ζουμί, είπε. 
«—Είναι ώφέλιμο τό ζουμί—νά τής δί
νεις».

’Εκειδά γαύγιζε κ’ ένας σκύλος, βρί
ζοντας.

Τοϋχε μιλήσει κι άλλοτε γιά τή γυ
ναίκα του. Μέ τόν Περαμερίτη γνωρί
στηκαν τυχαία, τόν πρώτο χρόνο τής 
Κατοχής, μιά μέρα, στό Δικαστήριο. Τόν 
είχαν πάει γιά αισχροκέρδεια, καί κάλεσε 
τόν Ή λία  γιά μάρτυρα, νά τόν ύπερα- 
σπίσει, λέει, γιά τό κινίνο, νά πει πώς 
τόν είδε πού τόφερε άπ’ τήν ’Αθήνα— 
ένα μεγάλο πακέτο. Σηκώθηκε άπότομα 
άπ’ τό έδώλιο καί τόν έδειξε— οϋτε καί 
ό ίδιος κατάλαβε πώς.

— Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε· όλος ό 
κόσμος τό ξέρει. 'Ο ρίστε: αύτός ό κύριος 
ήταν στό τραίνο όταν τόφερα.

— ’Εγώ;
— Ναί—ναί, έσύ. Δέν περίμενες τή 

γυναίκα σου άπονα χωριό τής Νιβίας 
ποϋχε πάει γιά τρόφιμα; Γιά θυμήσου 
καλά: Έ τ σ ι  τουλάχιστο μούλεγε ή ίδια, 
πουρχόμαστε κοντά—κοντά, στό τρίτο 
βαγόνι. Άπονα χωριό τής Νιβίας.

— Τής Νιβίας;
— Ναί, καημένε. Τό ’Ανώγι, μοϋ φαί

νεται. Τό Ανώγι· Βέβαια, βέβαια τό 
’Ανώγι!

— Κ ’ ήταν ή γυναίκα μου; Ή  Ρωξάνη;
—Ά ,  μπράβο, ή Ρωξάνη!—θυμάμαι. 

Ή  κυρία Ρωξάνη. Ε ίχε κ’ ένα σπυρί στό 
δεξί της χέρι—λίγο πιό κάτου άπ’ τόν 
άγκώνα.

Έ π ειτα  τόν παρακάλεσε νά τά θυμηθεί 
όλα, νά τόν σώσει. Έ κα νε κάτι άπελπι- 
στικές χειρονομίες— σέ μιά στιγμή θό
λωσαν καί τά μάτια του. Θά τόν καταδί
καζαν, λέει, σέ τόσο πρόστιμο, πού γιά 
νά τό πληρώσει, έπρεπε νά πουλήσει τό 
σπίτι του καί νά μείνει στούς δρόμους, 
μές στό χειμώνα. Είχε καί τήν τσάντα του, 
κι’ άρχισε καί κείνη νά φωνάζει, κλαί- 
γοντας.

Έ β α λ ε τό χέρι του στό Εύαγγέλιο καί 
τάπε, ένα πρός ένα. Θυμήθηκε μάλιστα 
κι άλλες λεπτομέρειες, πού τούκαν’ έντύ- 
πωση αύτός ό άνθρωπος μέ τό πακέτο, 
καί τί είπαν όταν πήγαν μαζί ίσαμε τό 
συνοικισμό πού χώρισαν γιά τά σπίτια 
τους. Στό τέλος τοϋρθε στό νοϋ καί ή 
ήμερομηνία—τήν είχε γράψει σ ' ένα 
σημειωματάριο πού κρατοϋσε γιά τή 
ζωή του, μέ πράσινο μολύβι : 16 Δεκεμ
βρίου.

Ό  Πρόεδρος παραξενεύτηκε:
—Τή θυμάσαι καλά;
— Πολύ καλά, κύριε Πρόεδρε. 16 Δε

κεμβρίου, ήμέρα Τετάρτη. Είχε σηκώσει 
κατά τή νοτιά καί κάτι σύγνεφα θεόρατα..
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Ό  Περαμερίτης ξεθάρεψε— θυμόταν κι 
αότός αυτά τά σύγνεφα, μαύρα ή άσπρα, 
τά θυμόταν πάντως πώς ήταν θεόρατα, 
μισός οόρανός όλα— όλα.

— Κ ’ έβρεξε τή νύχτα, έ;
—Έ β ρ εξε ; Σάν κατακλυσμός!
Μονάχα πού ό Χριστός, έκεΐ άπέναντι, 

δέ συμφωνούσε γιά τή βροχή. Έ λ εγ ε  
πώς είχε φεγγαροβραδιά.

"Οταν βγήκαν άπ’ τό Δικαστήριο, ό 
Ή λίας τόν ρώτησε γιά τό σπίτι του:

—Καί θά τό χάνατε;
—Τΐ νάκανα, θά τό πούλαγα! Αυτός ό 

νόμος μας κυνηγάει πολύ έμάς. . .
—Καί θά γυρίζατε μέρα—νύχτα μές 

στό κρύο;
—Δέ βαριέσαι! Εύτυχώς πού βρέθηκες 

έσύ καί τά μπάλωσες μιά χαρά.. . ’Αλλά 
καί τά σύγνεφα. . . πού διάβολο τά θυμή
θηκες τά σύγνεφα;

—Έ τ σ ι !  Τάδα άπ’ τό παράθυρο τού 
Δικαστηρίου.

Μ όλις χώριζαν, τότες, ό Ή λίας τοΰπε 
πώς είχε άρρωστη τή γυναίκα του. Ή ταν 
δυό— τρεις μήνες τώρα, κατάχαμα. Β έ
βαια έφταιγε κι αύτό τό υγρό κλίμα, μά 
ύπόφερναν κι άπό τροφή, κι άπό χαρά. . .

Πριν άπ’ τήν Κατοχή μέναμε στό Καρα- 
βίτη. Έ κ ε ΐ ό Ή λίας δούλευε σ ’ ένα ντό
πιο σιδερόδρομο, κι είχε καί δυό σειρήτια 
στό καπέλλο. Έ π ειτα  οί Γερμανοί ξεσή
κωσαν τή μηχανή καί τά βαγόνια, βγά
λανε στό τέλος καί τις ράγιες, καί τις 
τραβέρσες άκόμα, νά τά κάμουν, λέει 
μπόμπες γιά νά τις ρίξουν στό Λονδίνο. 
Τό οίκημα τού σταθμού τό ισοπέδωσαν 
άργότερα, μιά μέρα πού κάψανε τή μισή 
κωμόπολη γι’ άντίποινα. Πιό ψηλά τά 
βουνά βλέπανε τή φωτιά κ’ έσκουζαν 
μιά βδομάδα. Οί Καραβιτιανοί φορτώ
θηκαν ό,τι μπόρεσαν καί χάθηκαν στούς 
δρόμους, άλλοι γιά τά χωριά κι άλλοι γιά 
τή θάλασσα.

—"Ολοι;
— Ναι κ’ έμεϊς. Ή  φωτιά, ξέρετε, 

έρχόταν ξοπίσω μας, είχε κάτι μεγάλα 
κόκκινα φτερά καί μάς πήγαινε πόδι σέ 
πόδι. . .

’Απ’ τό ίδιο βράδι έπεσε μέ πυρετό ή 
Ρωξάνη.

Γιά τό κινίνο τόν παρακάλεσε όταν 
άποχαιρετιόνταν. Ό  Περαμερίτης έχωσε 
τό χέρι του σέ μιά μυστική τσέπη τού 
σακκακιοΰ του καί τούδωσε δυό χαπάκια.

—Καί τελευταία. Καί περαστικά!
—Είναι τουλάχιστο γνήσια;
— Μ έ τό κεφάλι μου!
— Νά μέ συγχωρεΐτε! Ό χ ι  γι’ τίποτ’ 

άλλο, μά ό γιατρός είπε νά παίρνει μόνο 
τού Κ ράτους... .

—Αύτά είναι καλύτερα!
Τά χαπάκια ήταν άπό σκόνη, άκανό- 

νιστα. Στή μέση είχαν χαραγμένο κ’ 
ένα ψηφίο—ψεύτικο.

Θά πήγαινε καί γιά τό ζουμί! Κάθε 
άπόγιομα μοίραζαν στό Γ ' Δημοτικό 
Σχολείο μιά μερίδα φαΐ στούς άπορους. 
Έ κ εΐ πέρα γινόταν μιά μακριά ουρά, 
άπ’ τό στόμα τού καζανιού ίσάμε τό Θεό. 
Ή ταν διακόσιοι —  τρακόσιοι άνθρωποι, 
πού περίμεναν όρθιοι άπ’ τό μεσημέρι 
καί τέλειωναν τήν ώρα τής κυκλοφορίας. 
Κάπου—κάπου έπεφτε κανένας άπ’ τήν 
όρθοστασία καί τήν πείνα, κ ’ ίσα πού πρό- 
φταινε νά πει μιά βλαστήμια. Τις πρώτες 
μέρες οί άλλοι τόν περιμάζευαν, τόν έβα
ζαν καλλικούτσα στήν καρδιά τους καί 
τόν ξεφόρτωναν στό νεκροταφείο μέ 
δάκρυα. Ύ στερα , συνήθισαν καί βα

ριούνταν. Τό φαΐ τών πεθαμένων πέ- 
ρσευε, καί τό μοίραζαν οί μάγεροι μετα
ξύ τους γιά κόλυβα.

Ή  ούρά μάκραινε άκόμα. Ή ταν κι’ 
ένα βυζανιάρικο, μιά μπουκιά άνθρωπος, 
καί φώναζε βλέποντας τήν άχνούρα τού 
φαγιού νά περδικλώνεται στόν άέρα καί 
νά σκορπάει φεύγοντας. Τό μωρό άπλωνε 
δυό κοκκαλιάρικα χέρια ν’ άδράξει τήν 
άχνα, καί μόλις πού κρατιόταν, μές στή 
χίμαιρα. Πιό κεί, στό πεζοδρόμιο, στε
κόταν άκόμα ό ήλιος μ’ ένα μισόγελο καί 
τούς κοίταζε, άπορρώντας.

Ό  άρκουδάνθρωπος πού έπιτηροΰσε τή 
διανομή είχε μιά μπαστούνα χοντρή σάν 
τή μύτη του καί διαολόστελνε τόν κόσμο. 
Έπινα πέρα ψηλά τήν κορφή καί τούς 
έβανε στήν άράδα δυό— δυό. Κάποτε μά- 
λιστά πήρε καί άσβέστη κ ’ έκανε χάμου 
στό χώμα μιά γραμμή άταχτη καί μουντ- 
ζαλιασμένη, σάν τά όνειρά τους. Οί άλά- 
νηδες τόν έλεγαν «Έπιλοχία», κι όταν 
έπαιρναν τό συσσίτιό τους, κρύβονταν 
στήν άπέναντι γωνία καί τόν γιουχάϊζαν. 
Αότός σουλατσάριζε μέ τή μπαστούνα 
του άπ’ τή μιάν άκρη ώς τήν άλλη καί 
γρύλιζε:

—"Οποιος φύγει άπ’ τόν άσβέστη, θά 
μείνει νηστικός. Ά κοΰτε; Νηστικός.

— Νηστικός;
— Ναί, ρέ! νηστικός! Καί θά τόν τρε

λάνω καί στό ξύλο!
Ό  Ή λίας, μόνο πού δέν έκλαψε. Κρα

τούσε ένα ντενεκεδένιο στενόμακρο κου
τί, κι’ έτρεμε καί κείνο άπ’ τήν ύποψία.

— Είπατε νηστικός;
—Τό είπα καί τό λέω πάλι. Γιατί;
— Μά ξέρτε, ό κ. Κρολής. . .
—Ό  κύριος Κ ρολής;
— . . . Αότός ό γιατρός μέ τήν περούκα..
—Έ ,  τόν ξέρω— κ’ έπειτα;
— Είπε γιά τό ζουμί, νά τό πάρει πριν 

άπ’ τό δειλινό. Καί στις όκτώ τό κινίνο. 
Τέσσερα κουφέτα.. .

Ό  Έπιλοχίας γιόμισε τόν τόπο χά
χανα— αυτός κ’ ή μπαστούνα του. Ά π ’ 
τήν άλλη μεριά έρχόταν κι’ ένα βορια
δάκι τρέχοντας.

Ύ σ τερ α  τόν πήρε παράμερα ό Ή λίας 
καί τοΰπε όλη τήν ίστορία μέ τό γιατρό. 
Μ όλις ήρθε, τό μεσημέρι, έψαξε γιά τή 
γυναίκα του καί τή βρήκε βουλιαγμένη 
ντίπ, στό κρεβάτι. Τής γύμνωσε τήν πλά
τη κάτου— κάτου, τή χτύπησε σέ τρεις— 
τέσσερες μεριές, όλο κόκκαλα πού μύ- 
τιαζαν Στό τέλος έφερε καί κάτι μακριά 
λάστιχα—άπό κεϊ, λέει, πέρναγε ή άνάσα 
καί τού άνακάτευε τ ’ άφτιά!

—Ή  άνάσα, γιατρέ;
— Ή  ίδια ή ζωή;
—Χμ!· · ·
"Οταν τήν έξέτασε, ή Ρωξάνη έπεσε 

πάλι μές στά σεντόνια της, καί φάνηκε 
πώς βύθισε. Τότες, ό γιατρός τούδωσε τή 
συνταγή γιά τό ζουμί καί τό κινίνο.

—Ξέρω, είπε ό Ή λίας.
— . . .  Καί νά μήν άργήσεις νά τής τά 

δώσεις. Πριν δύσει ό ήλιος καταλαβαί
νεις;

—Αύριο θά σηκωθεί;
—Ά ν  πάρει αύτά.. . .
Έσκυψ ε καί τούκανε μιά ριβερέντσια, 

μέ τήν ψυχή του. Ό  γιατρός τόν χάϊδεψε 
άλαφρά στόν ώμο, τού σύστησε νάχει 
κουράγιο καί νά μή σκέφτεται τό φθινό
πωρο. Παραπέρα, άπάνου σέ μιά σπασμένη 
καρέκλα ήταν καί τό θερμόμετρο- ’Ηταν 
κι ό πυρετός, σκαρφαλωμένος στό 41.

Βγήκανε μαζί ώς τήν πόρτα- ό Ή λίας 
όλο όποκλινόταν άνύποπτος, καί γύρω

του ή μπαράκα ίσα πού στεκόταν στα 
πόδια της καί τόν κοροΐδευε, άμίλητά. 
Στό κατώφλι στάθηκε γιά τελευταία φορά 
ό γιατρός, κοίταξε πίσω ταυ, μήπως φαινό
ταν άκόμα ή Ρωξάνη, καί κούνησε τό 
κεφάλι του, Έ κ ε ΐ δά πιάστηκε άπ' τήν 
περούκα του μιά άράχνη, καί κρεμόταν 
σάν άπελπισία.

Έ πειτα  ό Ή λίας παρακάλεσε τόν Έ π ι- 
λοχία νά τόν προτιμήσει στό συσσίτιο, 
νά τού δώσει μόνο τό ζουμί καί τό άλλο 
φαΐ νά τό κρατήσει ό ίδιος. Ή θ ελ ε νά 
πάρει καί τό κινίνο, μισή ώρα δρόμο, 
καί νά φτάσει καί στό σπίτι του πριν σου- 
ρπώσει. Τού θύμισε μήπως είχε κι αύτός 
κάποτε γυναίκα, τόν κρατούσε άπ’ τό 
χέρι κ’ ήταν σά νά τόν έσφιγγε μέ τόν 
πόνο του. Σέ μιά στιγμή τοΰπε καί μιά 
παρλαπίπα γιά τή Ρωξάνη πού τούφεγγε 
τά βράδυα στή ζωή, καί περπατούσε μές 
στά βάτα, χρόνια τώρα.
— Έ ,  καί τι μέ νοιάζει.μένα! έκαμε κείνος

— Φυσικά, δέ σάς νοιάζει—τί λόγος. . .  
Μά ό ή λ ιο ς ;. . .

— Αότός δέ θά μείνει—τό βλέπεις καί 
μόνος σου. Κοντεύει νά φύγει. . .

Ψηλά, στήν καμινάδα τού άπέναντι 
σπιτιού, καθόταν ό ήλιος καί χρωμάτιζε 
τήν άριστερή της πλευρά, βιαστικός βια
στικός. Σέ λίγο θά πέρναγε μ’ έναν πή- 
δουλο τά κεραμίδια, θά τίναζε τά χέρια 
του, χόπ, καί θάπεφτε πίσω άπ’ τό σπίτι, 
στό άπειρο.

—Στό διάολο! φώναξε τέλος—τέλος ό 
Έπιλοχίας.

— Μά δέν είναι σπουδαίο τό πράμα. 
Λίγο ζουμί, μισή μερίδα έ σ τ ω .. . .

—Νά πας νά πιάσεις τή σειρά σου!
—Τελευταίος; Καί πότε θά πάρω ;.. .
— Αύριο τ ’ άπόγιομα!
Έ κ ε ΐ δά τόν τράβηξε άπότομα κάποιος, 

τού πήρε τό κουτί καί τό γιόμισε μέ τό 
συσσίτιό του.

Γύρισε κ’ είδε τή γυναίκα μέ τό δεκα
νίκι, αύτή πούρθανε μαζί τήν περασμένη 
βδομάδα άπά τις μυγδαλιές. Πήγαινε 
κούτσα—κούτσα, μιά—δυό ώρες, καί 
κάθε τόσο έγερνε όλοένα καί πιό περσό- 
τερο κατά τή γή. Αύτός τή βαστοΰσε 
πότε—πότε, κι’ ήθελε νά τή βεβαιώσει 
πώς θά ξαναρχόταν ή άνοιξη, τού χρόνου.

— Μά είπαν πώς δέ θά μπορέσει.. . .
—Γιά τήν άνοιξη λές;
—Ναί, γι’ αύτήν.. . Πώς δέ θά μπο

ρέσει νάρθει πιά.
Ή ταν σακατεμένη άπό νεφρίτη, στό 

τέλος ή άρρώστια τής άνακάτωσε καί 
τά μυαλά, κ’ έλεγε πώς είχε στό σπίτι 
της ένα προγκιπικό στέμα όλο καβούρια. 
Ό  Ή λίας τή λυπόταν, έψαχνε χάμου καί 
τής μάζευε τό νοΰ. Κείνη γιόμιζε τή 
χούφτα της κ’ ύστερα ξαναγέλαγε, σή
κωνε λίγο ψηλά τό λαιμό της, κ’ έδινε 
κάτι διαταγές στις άλογόμυγες καί στ’ 
άστέρια. Μονάχα πού τό κορμί της ήταν 
μισόγδυτο καί σάπιζε λίγο— λίγο άπ’ 
τήν πολυκαιρία.

—Γιά τήν άνοιξη, τοΰπε—θυμάσαι;.. .
—Ναί, θά ξανάρθει.
—Καί θά φορεΐ καί ψηλά μποτίνια. 

Καί θάχει καί μιά όμπρέλλα καρφωμένη 
στό κούτελο— τό ξέρεις αύτό;

Ό  άέρας άγρίεψε κάπως καί τήν έσπρω
ξε, φαινόταν σά νά τουρτούριζε, κι ό 
Ή λίας έβγαλε τό σακκάκι του καί τή 
δίπλωσε μάνι— μάνι.

—Νά μήν κρυώσεις, τ ’ άκοΰς;
Τό δεκανίκι της είχε πέσει πιό πέρα, 

κι ούτε άπαντούσε.. .
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Υ Σ Τ Ε Ρ* Α Π’ 

Τ Ο Ν  Η Λ Ι Ο
Ά πό κεϊ ό δρόμος ήταν ένα πήδημα 

ίσαμε τόν Περαμερίτη. Τό ζουμί κυμά
τιζε ήσυχα— ήσυχα μές στό κουτί, καί 
κάθε τόσο βούταγε πιό μέσα ένα σπυρί 
φακή, έχωνε τό μουτράκι του καί ξανα- 
νέβαινε, πλάτς κι άπάνου. Ό  ήλιος είχε 
τελειώσει τήν καμινάδα καί καθάριζε 
τις παλάμες του στά τελευταία κεραμίδια, 
άκρη—άκρη. Ό  Έπιλοχίας σήκωσε τήν 
μυτάρα του, δυό ρουθοϋνες όλο κακία, 
καί χαχάνιασε:

—Τόν βλέπεις τόν μπαγάσα;
—Δέν καταλαβαίνω,. . . τί θές νά πεις;
— Γιά τόν ήλιο, ρέ· γιά τόν ήλιο. Ό που 

κι’ άν είναι θά τουμπάρει, καί θά σοΰ 
μείνει ή κοτσυλιά του.

Ό  Ή λίας πήρε τό σπασμένο μονοπάτι, 
έστριψε δεξιά καί κατηφόρισε κατά τήν 
έλπίδα. Οί άλλοι είδαν ξοπίσω του καί 
τόν άέρα ,πήγαινε μπουσουλώντας μέ τά 
τέσσερα κ’ έκανε καί πότε—πότε κάτι 
τοϋμπες, στά δέντρα καί κάτου, σφυρί
ζοντας. Πιό μακριά, τόν άκουσαν πού 
άνοιξε άπότομα κ’ ένα παράθυρο, καί 
τό τρόμαξε.

Τόν Περαμερίτη τόν βρήκε στήν ίδια 
γωνία, μέ τήν τσάντα του. Πούλαγε τότες 
τρία σωληνάρια κινίνο καί γιόμιζε ένα 
μισόσακκο στάρι. Ε ίχε καί δυό πελέντ- 
ζες, μιά μικρή στήν τσέπη, γιά τό κινίνο, 
καί μιά μεγάλη κρεμασμένη στήν πλάτη, 
γιά τ ’ άλλα πράμματα. Ζύγιαζε πάντα 
βιαστικός, σήκωνε ψηλά τήν πελάντζα, 
τάχα γιά νά τόν βλέπει κι ό Θεός, κι 
ώσπου νά βγει κείνος άπ’ τά σύγνεφα, ό 
Περαμερίτης έσπρωχνε τά ζύγια μέ τόν 
άγκώνα του κι ό Θεός πρόβελνε μέ τά 
ραχάτι του καί χάϊδευε τά γένεια του, 
ευχαριστημένος.

Είχε καιρό νά τού ζητήσει κάτι. Ά π ’ 
τήν ήμέρα πού χειροτέρεψε ή γυναίκα 
του, τόν βρήκε δυό— τρεις φορές καί τόν 
παρακάλεσε γιά είκοσι κουφέτα κινίνο 
καί τρεις όκάδες γάλα. Θά τοϋ τά πλή
ρωνε, λέει, δέν ήθελε κάν νά θυμηθεί τό 
Δικαστήριο καί τό σπίτι του πού χάνανε 
τότες.

Ό  Περαμερίτης τόν τράβηξε πίσω άπ’ 
τή μάντρα τοϋ άσβεστάδικου, τοϋπε 
έκειδά πώς θά γκρέμιζε τόν κόσμο όλό- 
κληρο νά τοϋ τά φέρει. Λοιπόν, πόσα 
θάδινε;

—Πόσα;
—Ό χ ι, βέβαια, γιά μένα— έγώ δέ θέλω 

τίποτις γιά τόν κόπο μου, ούτε νά τό λές!...
— ’Εννοείς, δέν έχω λεφτά, ούτε δεκάρα.
—Λεφτά; Τί τά θές τά λεφτά;. . .  Πρά

ματα! Έ χ ε ις  πράματα;
—Ναί, μιά κονσόλα. Ά π ό καρυδιά— 

πρώτης τάξεως! Έ χ ε ι  καί μάρμαρο! Καί 
τά πόδια της όλο κεντίδι! Ψιλοδουλειά!

— Κ ονσόλα .. .Χμ. . . Δυσκολοξόδευτη! 
Καλά! Ά λ λ ο ; . . .

—Ά ,  ναί, έχω καί πέντε πιάτα, άπό 
πορσελάνη—άμεταχείριστα.

— Κ ι αυτά άζήτητα είναι, μά δέν πει
ράζει— κάποιον θά ξεγελάσουμε. Ροΰχα 
έχεις; Ροϋχα!

—Δυό σεντόνια—τά τελευταία μας!
—Έ χουν περάσει άπό πλύση;
—Τί λές, καημένε! Τής κόλλας—προι

κιό!
—Έ ν  τάξει είμαστε. Σέ μιά ώρα, έ;
—Τ ί ! . . .

— Θά πάς νά τά φέρεις καί θά περι
μένεις δωπέρα.

—Ό λ α ;
— Καί δέν πληρώνεις τίποτα. Μά τήν 

Παναγία!
Καί κεϊ χάμου φύσαγε.. .
Ό ταν τέλειωσε τά ζύγια ό Περαμερίτης 

τόν πήρε ίδιαίτερα ό Ή λίας καί τοϋ τά 
ξανάπε ένα πρός ένα, λαχανιάζοντας. 
Τοϋ μιλοϋσε ,καί τά μάτια του είχαν 
σκαρφαλώσει άντίκρυ, στήν τηλεγρα
φική κολόνα πού κατέβαινε σιγά—σιγά, 
σύρμα—σύρμα ό ήλιος. Τρέμανε καί τά 
χέρια του, τό ζουμί σά νάχε φουσκοθα- 
λασσιά κ’ ένα σπυρί φακή πνιγόταν, 
ώρα τήν ώρα.

— Τέσσερα; είπε κείνος.
—Τέσσερα, καί γλήγορα! Πριν σου- 

ρπώσει— καταλαβαίνεις τί πάει νά πει 
αύτό;

Τοϋ γύρισε μάλιστα καί τό κεφάλι 
στήν άλλη μεριά, τούδειξε μέ τό δάχτυλό 
του τόν ήλιο, ποϋχε προχωρήσει ένα 
μέτρο άκόμα κατά τή δύση του.

—Ά μ α  φύγει αύτός. . .
— Τι διάολο έπαθες μέ δαϋτον!
—Τόπε ό γιατρός άπ’ τό μεσημέρι—τό 

τό ζουμί καί τό κινίνο πρέπει νά τό πάρει 
πριν πέσει ό ήλιος. Καί θά ζήσει, τό 
ξέρεις; Θά ζήσει. Αύριο θά σηκωθεί.

—Ή  Ρωξάνη. . .
— Ναί, δέν τό πιστεύεις; Καί όμως θά 

σηκωθεί! Πρωί—πρωί θά περάσουμε 
άλαμπρατσέτο άπό δω, θά σέ χαιρετί
σουμε καί θά γελάμε. Θά τό δείς!

Ό  Περαμερίτης τοϋπε πώς δέν έχει 
κινίνο—τό τελευταίο τό πούλησε μέ τό 
στάρι, Θά τούβρισκε όμως, θά γκρέμιζε 
πάλι τόν κόσμον όλο, καί σέ μιά ώρα— 
τό πολύ σέ μιά ώρα—θά τούφερνε, όχι 
τέσσερα, οχτώ ίσως καί δέκα κουφέτα.

—Σέ μιά ώρα;
— Ναί, θέλω νά πάω ένα χιλιόμετρο 

μακριά και νά γυρίσω. Κ ι’ ύστερα, πρέπει 
νά κανονίσουμε τήν τιμή. Ό χ ι έπιπλα, 
πιατικά καί ροϋχα. Λάδι αύτήν τήν φορά 
—έχεις λάδι;

—Τί λάδι;
— Ά π ’ αύτό πού τρώνε χριστιανέ μου! 

Δέν ξέρεις ποιό λένε λάδι;
Ό  Ή λίας τοϋ έξήγησε πώς δέν τοϋχε 

μείνει πιά τίποτα μές στό σπίτι—μόνο ή 
λύπη του. Κ ί ώστόσο θά τούδινε τή μπα- 
ράκα όλη—τέσσερα τετραγωνικά άπό 
σανίδες, μιά πόρτα καί δυό παράθυρα 
πού κοίταζαν τήν Ανατολή. Είχαν συμ
φωνήσει μέ τή Ρωξάνη νά φύγουν μόλις 
άναρώσει. Θά πήγαιναν σ ’ ένα παραθα
λάσσιο μέρος καί κεϊ θά δούλευε στόν 
τοπικό σιδερόδρομο, Περιστερόκαστρο 
— Φεγγαριά. Έπαιρνε κιόλας τό καπέλλο 
του μέ τά σειρήτια, τόχωνε ίσαμε τ ’ 
άφτιά κ’ έκανε τά χέρια του τρουμπέτα: 
«— Φεγγαριάάά! Τέλος ταξιδιού. Περά
στε κύριοι, στή θάλασσά μας! Ή  ξαλύ- 
τερη θάλασσα τών θαλασσών. Είναι καί 
μπλέ—λουλάκι φυσικό». Ή  Ρωξάνη άνα- 
σηκωνόταν λίγο άπ’ τό κρεβάτι της καί 
μόλις άρχιζε νά γελάει, βάραινε άπ’ τή 
χαρά καί ξανάπεφτε. «—Ή  Φεγγαριά», 
μουρμούριζε. « . .  .Τέλος ταξιδιοϋ. Ή  
καλύτερη θάλασσα...» .

Στό τέλος ό Ή λίας είπε στόν Περαμε
ρίτη καί γιά τις τριανταφυλλιές. «—Είναι 
κι αύτές. Τρεις άπ’ τή μιά μεριά τοϋ σπι
τιού καί τρεις άπ’ τήν άλλη—τό δλον 
έξη. Καί ξέρεις τί τριαντάφυλλα κάνουν; 
Ό λο  βελοΰδο».

Κείνος ήξερε τί κίνδυνο έκρυβε αύτή 
ή άνταλλαγή κι άρνήθηκε πάλι; Τό κινίνο

τό πούλησε—αύτό τό είδος σπάνιζε αύτές 
τις μέρες, δέ θά μπορούσε ούτε μισό κου- 
φέτο νά τοϋ βρει, τουλάχιστο γιά μιά 
βδομάδα. Ε κ ε ί  δά μάλιστα δίπλωσε βια. 
στικά— βιαστικά τήν τσάντα του, τή 
πέρασε κάτου άπ’ τή μασχάλη κ’ έτοιμάν 
στηκε νά κατηφορίσει στούς πρώτους' 
ίσκιους.

— Μιά βδομάδα.. . Λοιπόν, μιά βδο
μάδα; ρώτησε άγωνιώντας ό Ή λίας

— Μά καί γιά τότε δέν είμαι βέβαιος. 
Μπορεί σέ δέκα μέρες. "Ισως καί περισ
σότερο. . .

— Τόσο άργά;
—Ναί, Λόγω τιμής!
Τοϋ ζήτησε ν’ άνοίξει τή τσάντα του νά 

δει κι ό ίδιος: μπορούσε νάχε ξεμείνει κα
νένα χαπάκι, ίσως καί δύο ,καί τέσσαρα 
άκόμα -γιατί όχι; Νά τήν άνοιγε μόνος του 
ό Περαμερίτης, ένα μέτρο μακριά του, 
νά τήν άναποδογύριζε, έτσι γιά νά πισρέ- 
ψει κι αύτός πώς δέν είχε κινίνο.

— Είναι κ’ ή σκόνη—τήν ξεχνάς αύτή;
— Ή  σκόνη!
— Ναί θά σοϋ τή μαζέψω έγώ, ψιχαλο- 

ψίχαλο, καί θά τή ζυμώσεις στό πί καί 
φί, θά τής βάζεις καί τό ψιφίο σου. Κινί
νο είναι κι αύτή—είχε πάρει καί τό 
ή Ρωξάνη, δέ θυμάσαι;

Δέν θυμόταν, κ’ έκανε νά φύγει.
Ό  Ή λίας άφησε τό κουτί μέ τό ζουμί 

στό πεζοδρόμιο, πήδησε άπότομακαί τόν 
άρπαξε άπ’ τό λαιμό. Είχε δυό χερούκλες 
ροζιασμένες άπό δυστυχία, καί τόν έσφιγ
γε λίγο—λίγο· έπιανε στό βάθος καί τήν 
ψυχή του, κ ’ έλεγε νά τής κόψει τά κέρατα 
της ένα—ένα.

Ό  Περαμερίτης ήταν ένας άνθρωπάκος 
κούφιος,κ’ έμπηξε μεμιάς τις φωνές, κάλε- 
σε δλον τόν κόσμο πώς τάχανες τόν λη
στεύουν κ’ είπε καί σ ’ ένα διάολο νά κα- 
τέβει κεϊ χάμου καί νά τοϋ σώσει τήντσά- 
ντα, έστω.

—Τήν τσάντα;
-—Ναί, τό κινίνο μου. Θά μοΰ πάρει τό 

κινίνο μου! Είναι τέσσερα κουφέτα—τέσ
σερα! Καλομετρημένα!

Χίμηξαν δυό— τρεις καταπάνου τους, 
πάσχισαν νά τούς χωρίσουν, μά δέν μπό
ρεσαν. Ό  Ή λίας τόν πίεζε όλοένα καί 
πιό πολύ, σέ λίγο οί δυνάμεις θά τόν άφη
ναν καί τά χέρια του θάπεφτανά τονα, 
θά γλυστροΰσε ώραία—ώραΐα κ’ ή τσάντα 
άπ’ τή μασχάλη του. Τούς γνώριζε κιόλας 
τούς άνθρώπους αυτούς πού ρίχτηκαν στή 
μέση. "Οταν τούς είδε τούς έκανε μιά 
χειρονομία νά σταματήσουν καί τούς 
καθησύχασε: « -Ν α !! βλέπετε κεϊ πάνου»; 
« -Τ ί;» . « -Τ ό ν  ήλιο, καλέ. Είναι στήν 
κόχη τοϋ ξενοδοχείου άκόμα. Ά ν  θέλετε, 
πιάστε του κουβέντα ν’ άργήσει μισό λεπτό. 
Ό σ ο  γιά τό κινίνο, μήσάς νοιάζει!-θά τό 
πάρω μοναχός μου.» «—Δέν καταλα
βαίνουμε. Τί λές;» .«—  Τόν ήλιο, είπα· 
αύτόν προσέξτε σείς. Τό νοϋ σας μή σάς 
φύγει!».

Σέ λίγο ό Περαμερίτης δέ βάσταξε 
άλλο, καί κρέμασε τά χέρια του, δίχως 
πείσμα.

Ό  Ή λίας τόν άφουγκράστηκε στήν 
καρδιά καί τόν ξάπλωσε άλαφρά—άλαφρά 
στό χώμα. Τό πολύ σ ’ ένα τέταρτο θά 
συνερχόταν, θάνοιγε πάλι τά μάτια του 
καί τό πρωί θάταν όλότελα καλά καί θά 
ξανάρχιζε τή δουλειά του. Φώναξε μά
λιστα καί τόν έναν άπ’ τούς τρεις άλλους, 
τόν Περαμερίτη καί θάβγανε αύτός τήν 
υποχρέωση, σέ πέντε μέρες τό άργότερο.

— Καλά. Καί γιά τό κινίνο; Τί θά τοϋ 
ποϋμε γιά τό κινίνο;
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— Ξέρει αύτός. Νά τοϋ πείτε γιά τή 
μπαράκα. Μήν ξεχνάτε γιά τις τριαν
ταφυλλιές—τρεις καί τρεις, τον δλον 
έξη. Καί τριαντάφυλλα βελούδο,

Κείνοι πείναγαν τόσο πολύ πού δέν 
τούς ήρθε όρεξη ούτε νά γελάσουν. 
Γύρισαν μονάχα καί κοίταξαν, σέ δυό 
μέτρα ξερό τόπο, τόν Περαμερίτη. Κα
θόταν όπως προτήτερα, ήσυχος στήν 
ξάπλα του, κι άπ’ όλο αύτό τό κακό είχε 
κάπως στενέψει ό λαιμός του καί ρόδιζε 
άπό τις δαχτυλιές.

Ό  ήλιος ήταν άκόμα στήν κόχη. Μισός 
όμως.

Ό  Ή λίας έβγαλε τό κινίνο άπ’ τήν 
τσάντα, πήρε καί τό κουτί μέ τό ζουμί, 
κ’ έκοψε άριστερά. Πίσω του φύσαγε ή 
χαρά, κι ό δρόμος όλο μίκραινε, τά σπί
τια θάμπωναν γύρω—γύρω, γίνονταν ένα 
τοπίο ευτυχία. Κάπου—κάπου ξεφύτρωνε 
κ’ ένα σπουργίτι, τούκανε μιά ύπόκλιση 
καί κείνος έλεγε πώς μοιάζει τής γυναί
κας του.

"Οπως πήγαινε, είπε κ’ ένα τραγούδι 
άπ’ τόν έρωτα. Τόπαιζε στά χείλη του, 
καί κείνο κουδούνιζε νότα—νότα.

"Υ στερ’ άπ’ τή λεωφόρο έμειναν οί 
σταφιδαποθήκες καί τό ύφαντουργείο, 
έκατό μέτρα μάκρος. Ά π ό κεί φαινόταν 
ίσια, κατάϊσα, σάν ένα παράξενο σβώλι 
ή μπαράκα, φάτσα στή ζωή. Τό μέρος 
είχε άρρωστήσει κι αύτό τούς τελευταίους 
μήνες, έπεφτε πότε—πότε κι δ ούρανός 
όλόσωμος καταπάνου του, νά τό σκε
πάσει. Τις νύχτες προπαντός, άκουγαν 
τόν γδούπο στή στέγη κ’ έβλεπαν μέ τά 
ίδια τους τά μάτια τό ταβάνι νάρχεται 
πρός τά κάτου, νά φτάνει κ’ ίσαμε τά 
μάτια τής άρρωστης. Σηκωνόταν τότες 
ό Ή λίας κ’ έβανε τά χέρια του, μιά γρο
θιά τό καθένα, νά συγκροτήσει τή μοίρα. 
Ή  Ρωξάνη ούτε πού τόνιωθε. Μονάχα 
πού βούλιαζε στά σεντόνια της καί ξέ
φτιζε λέπι—λέπι.

Θάμπαινε λοιπόν τρεχάτος μες στό 
σπίτι, θάσκυβε χάμου στό κρεβάτι καί 
θά τής έδινε ένα—ένα τά κουφέτα, κου- 
ταλιά—κουταλιά καί τό ζουμί. Βέβαια, 
θά τής άνασήκωνε λίγο τό κεφάλι, θά τήν 
έβρισκε όσο βαθιά κι’ άν ήταν στήν 
άπελπισία, θά τήν παρακαλοΰσε νά τά 
πιει όλα, νά θυμηθεί τόν κ. Κρολή πόσο 
καλός δείχτηκε άπέναντί τους. 'Επειτα 
κείνη θ’ άνέβαινε πόνου άπ’ τό στρώμα, 
θά γιόμιζε πάλι τό κρεβάτι άπ’ τά όνειρά 
της. Γιά πρώτη φορά μάλιστα, άπό βδο
μάδες τώρα, θά καθόταν καί λίγο στό 
μαξιλάρι, νά μιλήσουν γιά τή Φεγγαριά.

—Λένε πώς έχει καί βουνό άλήθεια;
—Έ χ ει! καί πεύκα.
’Εκειδά, στήν πόρτα του άπόξω, έπεσε 

τό τελευταίο φύλλο τού ήλιου, ξέγνοιαστα
Οί γειτόνισσες τρέξανε, μιά άπό δώ, 

μιά άπό κεί, όλες άπ’ τήν πίκρα, καί τού 
τάπαν:

—Τό συνεργείο, κύριε Ή λία μου. τό 
συνεργείο μέ τή νεκροφόρα τού Δήμου.

—Τό συνεργείο;
—Αύτό. Ευτυχώς πού προλάβαμε καί 

τή ντύσαμε τή γυναίκα. Μά μή στενο
χωριέστε. Τώρα μέ τούς πολλούς θα
νάτους έτσι γίνεται.

—Έ τ σ ι ;
—Βέβαια, δέν τό ξέρετε; Δέν ξοδεύεις 

κιόλας. Πάει κι ό άνθρωπός σου στό καλό, 
καί δέν ξοδεύεις τίποτις.

Τό ζουμί μές στό ντενεκεδένιο κουτί 
δέ σάλευε διόλου όσο καί νά φύσαγε ό 
μαΐστρος. Καί τό σπυρί ή φακή ούτε 
φαινόταν.

ΟΙ  Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Ε Σ  Τ Η Σ  " Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Ε Ω Σ  

Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η Σ , ,  Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ  1980
Μετά άπό άπόφαση τής Διοικού- 

σης Επιτροπής τοϋ Περιοδικού, 
οί συνδρομές τής «Έπιθεω ρήσεως 
Χωροφυλακής», γιά τό έτος 1980 
αύξάνονται κατά πενήντα (50) δρα
χμές, δηλαδή, κατά τέσσερες, περί
που δραχμές τον μήνα. ’Έ τσ ι ή συν
δρομή των 'Υπαξιωματικών καί 
Χωροφυλάκων γίνεται 220 δραχμές, 
των ’Αξιωματικών καί ’Ιδιωτών 
250 καί τών Συλλόγων — Σωμα
τείων — ’Οργανισμών 300.

'Η  αύξηση αύτή κρίθηκε άναγκαία 
γιά ν’ άντιμετωπισθοϋν οί άνατιμή- 
σεις τοϋ δημοσιογραφικού χάρτου, 
τών εργασιών έκτυπώσεως καί τών 
ταχυδρομικών τελών. Αυτές οί αυ
ξήσεις τής διετίας 1978—1979 οδή
γησαν στήν αύξηση τής τιμής όλων 
τών κυκλοφορούντων έντύπων κατά 
4 0 %  καί περισσότερο. 'Η  «’Ε π ι
θεώρηση Χωροφυλακής», πού δέν 
άκολούθησε αυτές τις άνατιμήσεις 
καί διατήρησε στήν διετία πού πέ
ρασε τό ’ίδιο ύψος τών συνδρομών, 
είναι τώρα άναγκασμένη ν’ αυξή
σει τήν συνδρομή, γιά ν’ άνταπο- 
κριθεΐ, στις ανάγκες πού δημιουρ- 
γήθηκαν καί σ’ εκείνες πού θά προ
κόψουν στό άμεσο μέλλον. “Αλλω
στε, τό περιοδικό στερείται ενός 
σημαντικού εσόδου τών άλλων έν
τύπων, τής διαφημίσεως καί στη- 
στηρίζει τήν έκδοσή του αποκλει
στικά  στις συνδρομές τών αναγνω
στών του.

Θά πρέπει δμως οί άναγνώστες 
μας νά γνωρίζουν μερικά πράγματα 
γύρω άπό τήν έκδοση τοϋ Περιοδι
κού. Σκοπός τής έκδόσεως δέν είναι 
ούτε ή κερδοσκοπία, ούτε ή προβολή. 
Καλύπτει τήν άναγκαιότητα τής 
σωστής ψυχαγωγίας καί τής καλής 
πνευματικής τροφής. Είναι ένα κα
θαρά έπιμορφωτικό έντυπο, πού 
μέσα άπό τις σελίδες του προσπαθεί 
νά προσφέρει ποικίλη ενημέρωση. 
Πέρα άπ’ αυτά, καταβάλλει κάθε 
προσπάθεια γιά νά παρουσιάσει άν- 
τικειμενικά καί χωρίς καμμιά υπερ
βολή τόν μόχθο καί τήν κοινωνική 
προσφορά τών άνδρών τοϋ Σώματος 
Στις σελίδες του ζωντανεύει ή ιστο
ρία τήςΧωροφυλακής καί τόέργο της, 
πού δέν είναι τίποτα άλλο παρά ή 
σύγχρονη ιστορία. Ξεδιπλώνεται, 
πάντα μέ τό κριτήριο τής άντικει- 
μενικότητας, ό ποικιλόμορφος άγώ-

νας τών άνδρών της καί δλες οί 
προσπάθειές τους γιά τήν διατή
ρηση τής κοινωνικής ειρήνης, πού 
άποτελεΐ όραματισμό κάθε άνθρώ- 
που. Δίνει, δηλαδή, παράλληλα μέ 
τήν πνευματική άγωγή καί τήν 
ταυτότητα τής Χωροφυλακής, τό 
«ποιοι είμαστε» μέ άλλα λόγια.

Τό προσωπικό τοϋ περιοδικού 
άποτελεΐται άποκλειστικά άπό άν- 
δρες τοϋ Σώματος, πού άγωνίζονται 
στις δικές τους έπάλξεις τό ίδιο 
φιλότιμα μέ τούς συναδέλφους τους- 
πού άγωνίζονται στις κοινωνικές 
έπάλξεις καί δέν υπάρχει γι’ αύτούς 
καμμιά πρόσθετη άμοιβή. Τό ίδιο 
ισχύει καί γιά τούς συνεργάτες τοϋ 
περιοδικού, πού ό πνευματικός μό
χθος τους άποτελεΐ ευγενική προ
σφορά πρός τό Σώμα καί τούς άν- 
δρες τής Χωροφυλακής.

Τά έσοδα τού περιοδικού καλύ
πτουν βασικά τις δαπάνες τής έκδό
σεως. Κάθε τέλος τού χρόνου γίνε
ται ισολογισμός έσόδων — έξό- 
δων. Τά τυχόν ένεργητικά υπόλοιπα 
πού άπομένουν, διατίθενται στό Σ ώ 
μα γιά τήν κάλυψη αναγκών πού 
δέν προβλέπονται άπό τόν Δημό
σιο Προϋπολογισμό. ’Έ τσ ι ή « Έ π ι- 
θεαιρηση Χωροφυλακής» είναι αύτή 
πού συμβάλλει — οικονομικά πλέον— 
στή βοήθεια τών άναξιοπαθούντων 
άνδρών τού Σώματος καί τών οικο
γενειών τους, στήν προσφορά δω
ρεών σέ κοινωφελή καί εύαγή ιδρύ
ματα —· ιδιαίτερα ιδρύματα προ
στασίας ορφανών ή άπροσαρμόστων 
παιδιών — καί στήν έπιτυχία έκ- 
στρατειών δημοσίων σχέσεων πού 
άποσκοποΰν στή σύσφιξη τής φι
λίας τών πολιτών καί τών άνδρών 
τού Σώματος.
Θέλουμε νά πιστεύουμε οτι οί συν
δρομητές μας θ’ άντιμετωπίσουν τήν 
κατά τέσσερες δραχμές μηνιαία αύ
ξηση, μέ κατανόηση καί θά θελή- 
σουν νά βοηθήσουν τήν « Ε π ιθ εώ 
ρηση Χωροφυλακής» στήν άνοδική 
της πορεία, μιά πορεία πού άντι- 
προσωπέύει τό ίδιο τό Σώμα, μιά 
πορεία πού δείχνει μέ τί άγάπη 
καί τί ιδρώτα οί άνδρες τού Σώμα
τος, θέτουν τούς έαυτούς τους στή 
διάθεση τού κοινωνικού συνόλου 
καί τής πατρίδας.

Η “ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ,,
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ΠΡΗΠΙΟΕΛΛΗΝΙΚΠ
EmmETPB π φ ιε ρ ω ιπ π ϊπ

ΣΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ 
ΙΟΝ ΠΕΡΣΙΚΟΝ ΠΟΛΕΠΙΩΝ
Π ΡΙΝ  άπό τέσσερα χρόνια, ή Διεύθυνση Εκδόσεων 

τοϋ ’Αρχηγείου Στρατού, κάλυψε ένα κενό στη στρα
τιωτική βιβλιογραφία τυπώνοντας ενα καλαίσθητο τό
μο μέ τίτλο «’Αρχαιοελληνικά άναθηματικά κα'ι επι
τύμβια έπιγράμματα των έν πολέμοις πεσόντων.». 
Στον πρόλογο τοΰ ιδιαίτερα φροντισμένου αύτοϋ βιβλίου, 
έκφράζεται ή προσδοκία ότι «ιδία διά τούς έν τώ στρα- 
τεύματι ύπηρετοΰντας θά άποβή εργον χρήσιμον τής 
ύλης του δυναμένης νά χρησιμοποιηθή έν παντί καί 
πολλάκις».

Τά λόγια αυτά μέ παρακίνησαν νά κάνω μιά στιχο- 
ποιημένη μετάφραση μερικών επιγραμμάτων γιά τούς 
νεκρούς των Έλληνοπερσικών πολέμων, πού περιέ- 
χονται στή σπουδαία αύτή έκδοση. 'Η  παράθεση τοϋ 
άρχαϊκοϋ κειμένου πριν άπό τή μετάφραση γίνεται γιά 
νά έχει ό άναγνώστης τήν εύχέρεια νά έλέγξει τήν 
πληρότητά της, χωρίς βέβαια μέ αύτό νά σημαίνει ότι 
αύτή ή προσπάθεια άποβλέπει στή διεκδίκηση «με
ταφραστικών δαφνών», καί μάλιστα μέ τήν εκλογή

επιγραμμάτων, πού είναι μικρά σε έκταση  καί πλούσια 
σε περιεχόμενο.

Γενικά είναι δύσκολη ή στιχοποιημένη μετάφραση 
έργων άρχαίων λυρικών ποιητών μέ έννοιολογική 
συμπύκνωση μέσα σε ενα μικρό άριθμό στίχων. Χαρα
κτηριστικό παράδειγμα άποτελεϊ τό Σαπφικό τετρά
στιχο «Δέδυκε μέν ά Σελάνα» κ.λ.π. μέ τις έντελώς 
διαφορετικές μεταφράσεις τών Α. Πάλλη, Σ. Μενάρδου, 
Α. Έφταλιώτη, Π. Λεκατσα, Π. Μάγνη, X . Παρα- 
σκευαΐδη. Η. Βουτιερίδη καί Ο. Λάσκου (Βλ. Μιχ. Π ε- 
ράνθη « Μεγάλη Ελληνική άνθολογία τής ποιήσεως» 
τόμος Β\ σ. 35 1 ).

'Η  όλη προσπάθειά μου λοιπόν άλλο σκοπό δέν έχει 
παρά νά παρουσιάσει τώρα μέ τήν ευκαιρία τοϋ έορτα- 
σμοΰ τοΰ «Ο Χ Ι»—σταθμοΰ τής Πολεμικής ’Αρετής τών 
Ελλήνων —μερικά άπό τά κλασσικά έμμετρα μνημεία 
αυτής τής Πολεμικής ’Αρετής σέ νεοελληνική άπόδοση, 
μέ τήν άκόλουθη σειρά:

’Εκλογή — Μετάφραση: Χ ρ ή σ τ ο υ  Κ. Ρέππα,  Μοιράρχου.

Α' ΣΙΜΩΝΙΔΟΥ ΤΟΥ ΚΕΙΟΥ

1 . ’ Α π ό σ π α σ μ α  ώδής γιά το ύ ς  νεκρούς τής μάχης 
τών Θερμοπυλών.

.......... Τών έν Θερμοπύλαις θανόντων Εύκλεής μέν
ά τύχα, καλός δ’ ό πότμος Βωμός δ’ ό τάφος, προ γόων 
δέ μνάστις, ό δ’ οίκτος έπαινος'
Έντάφιον δέ τοιοΰτον ουτ’ εύρώς 
Οΰθ’ ό πανδαμάτωρ άμαυρώσει χρόνος 
’Ανδρών δ’ άγαθών δδε σηκός οΐκέταν ευδοξίαν 
Ελλάδος είλετό' μαρτυρεί δέ καί Λεωνίδας 
Σπάρτας βασιλεύς, άρετάς μέγαν λελοιπώς 
Κόσμον άέναόν τε κλέος.

Μ ε τ ά φ ρ α σ η
’Εκείνων πού έπεσαν νεκροί στις Θερμοπύλες 
"Ενδοξη εϊν’ ή τύχη τους κι’ όμορφη ή θανή τους. 
Ό  τάφος τους είναι βωμός κι’ άντί γιά θρήνους τώρα 
Στή θύμησή τους γίνεται ή λύπη έπαινός τους'
Καί τέτοιο σάβανο άνδρών γενναίων οΰτε ή μούχλα 
Οΰτε ό παντοδαμαστής ό χρόνος θέ νά σβύσουν.

Τό μνήμα τους σκεπάστηκε άπ’ τή δόξα τής Ελλάδας ! 
Μάρτυρας εϊν’ καί ό βασιλιάς τής Σπάρτης Λεωνίδας 
Πού άφήκε στόλισμα άρετής, τρανό, καί δόξα δίχως

τέλος.......

2. ’Ε π ι γ ρ ά μ μ α τ α

I.

Σ τ ο  ναό τής ’Αθήνας στήν ’Ολυμπία.

Τόξα τάδε πολέμοιο πεπαυμένα δακρυόεντος 
Νηώ Άθηναίηις κεϊται ύπορρόφια,
Πολλάκις δή στονόεντα κατά κλόνον έν δαί φωτών 
Περσών ίππομάχων αΐματι λουσάμενα.

Μ ε τ ά φ ρ α σ η

Τ  οΰτα τάτόξα τά άπόμαχα κάποιου άξιοδάκρυτου πολέμου 
Πού άναπαύονται έδώ άπ’ τοΰ ναοΰ τής ’Αθήνας τή

στέγη σκεπασμένα, 
Πολλές φορές τό στεναγμό σκορπίσανε στής μάχης τήν

άντάρα
Καί μέ τό αϊμα λούστηκαν Περσών καβαλλαραίων!...
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II.

Στο μνημείο των Κορινθίων νεκρών Σαλαμινομαχων.

Ά κμ ά ς έστακυίαν έπι ξυροϋ Ελλάδα πάσαν 
Ταΐς αύτών ψυχαΐς κείμεθα ρυσάμενοι 
Νάσω έν άγχιάλω Σαλαμινία ά δέ Κόρινθος 
’Ά μμιν τάς άρετάς μνάμ’ άνέθηκε τόδε.

Μ ε τ ά φ ρ α σ η
Πάνω σέ κόψη ξυραφιού είχε σταθεί ή Ελλάδα όλη 
"Οταν έμεΐς τή σώσαμε προσφέροντας την ϊδια τη ζωή

μας
Τώρα έδώ αναπαυόμαστε στο κυματόζωστο νησί τής

Σαλαμίνας
Σ έ τούτο τό μνημείο τής δικής μας άρετής πού τόστησε

ή Κόρινθος .......

Δ ε ύ τ ε ρ ο  έ π ί γ ρ α μ μ α  
(Τό τελευταίο δίστιχο είναι μεταγενέστερη προσθήκη)

ΤΩ ξεΐνε εύυδρον ποκ’ έναίομες άστυ Κορίνθου 
Νυν δ’ άμε Αϊαντος νάσος έ'χει Σαλαμίς"
Ενθάδε Φοινίσσας νήας καί Πέρσας έλόντες 
Καί Μήδους ίεράν Ελλάδα ρυσάμεθα.

Μ ε τ ά φ ρ α σ η

Ξένε διαβάτη, ζούσαμε στην Κόρινθο, τήν πολιτεία μέ
τά γάργαρα νερά. 

Μά τώρα του Αϊαντα τό νησί ή Σαλαμίνα θαμμένους
μάς κρατά.

Έ δ ώ  βουλιάζοντας Φοίνικα καράβια άφανίσαμε τούς
Πέρσες καί τούς Μήδους 

Καί σώσαμε άπό τή σκλαβιά τήν ιερή πατρίδα μας
Ελλάδα....

I I I .

Γιά τούς νεκρούς τής μάχης τών Θερμοπυλών .

Ασβεστον κλέος οίδε φίλη περί πατρίδι θέντες 
Κυάνεον θανάτου άμφεβάλλοντο νέφος 
Ούδέ τεθνάσι θανόντες έπεί σφ’ άρετή καθύπερθεν 
Κυδαίνουσ’ άνάγει δώματος έξ Ά ΐδεω .

Μ ε τ ά φ ρ α σ η

Γιά τής πατρίδας τό στεφάνωμα μ’ άσβεστη δόξα σκε-
παστήκαν

Αύτοί έδώ άπό τό σύννεφο τό μαύρο τού θανάτου 
Μά καί σ’ αύτό τό θάνατο δεν πέθαναν γιατί ή άρετή

 ̂τους,
Τούς έξυμνεί καί άψηλά τούς άνεβάζει άπό τά δώματα

τού "Αδη....

IV .
Γιά τούς ’Αθηναίους νεκρούς τής μάχης τού Εύρυμέδοντα

Οίδε πάρ’ Εύρυμέδοντά ποτ’ άγλαόν ώλεσαν ήβην 
Μαρνάμενοι Μήδων τοξοφόρων προμάχοις 
Αΐχμηταί πεζοί τε καί ώκυπόρων έπί νηών 
Κάλλιστον δ’ άρετάς μνήμ’ έ'λιπον φθίμενοι.

Μ ε τ ά φ ρ α σ η

Στον Εύρυμέδοντα σιμά τή λαμπερή τους χάσανε τή
νιότη

Στήν πρώτη τή γραμμή τούς τοξαρματωμένους Μήδους
πολεμώντας

’Αθηναίοι λογχοφόροι καί πεζοί σέ γοργοτάξιδα καρά
βια άνεβασμένοι.

Πού άφήκαν τήν καλύτερη άνάμνηση άρετής μέ τή
θανή τους..

V .

Γιά τήν τριπλή νίκη τοΰ στρατηγού Κίμωνος.

Έ ξ  οδ τ ’ Εύρώπην ’Ασίας δίχα πόντος ένειμεν
Καί πόλιας θνητών θοΰρος "Αρης έφέπει
Οόδενί τό κάλλιον έπιχθονίων γενετ’ άνδρών
’Έργον έν ήπείρω καί κατά πόντο όμοΰ-
Οίδε γάρ έν γαίη Μήδων πολλούς όλέσαντες
Φοινίκων εκατόν ναύς ελον έν πελάγει
’Ανδρών πληθούσας, μέγα δ’ έστενεν (Ά σ ίς  ύπ’ αύτών)
Πληγεΐσ’ άμφοτέραις χερσί κράτει πολέμου.

Μ ε τ ά φ ρ α σ η

Ά π ’ τον καιρό πού ή θάλασσα ξεχώρισε Εύρώπη άπό
’Ασία

Κι’ ορμητικός ό Ά ρ η ς τών θνητών τις πολιτείες δια-
γουμίζει

Σ έ κανένα άπό τούς άντρες τούς έπίγειους ποτέ ’χει
ξαναγίνει

Στή θάλασσα καί στή στεριά μαζί λαμπρότερο κατόρ
θωμα πολέμου.

Γιατί στήν Κύπρο αύτοί έδώ άφανίζοντας πολλούς άπό
τούς Μήδους.

Στήν άνοιχτή τή θάλασσα εκατό κουρσέψανε Φοινικινά
καράβια

Κατάφορτα άπό άντρες πού στο διάβα τους στενάξει
είχε ή Ά σία.

Ή  πληγωμένη μέ τά δυο τά χέρια άπό τό κράτος τού
πολέμου...

Τ Ι.

Γιά τούς νεκρούς Μεγαρίτες τών ‘Ελληνοπερσικών 
πολέμων.

Έλλάδι καί Μεγαρεϋσιν έλεύθερον άμαρ άέξειν 
Τέμενοι θανάτου μοίραν έδεξάμεθα'
Τοί μέν ύπ’ Εύβοια άκρω πάγω, έ'νθα καλείται
Ά γνάς Άρτέμιδος τοξοφόρου τέμενος-
Τοί δ’ ορει Μυκάλας, τοί δ’ έ'μπροσθεν Σαλαμΐνος
Νηών Φοινισσάν έξολέσαντες Ά ρην
Τοί δε καί έν πεδίω Βοιωτίω , οίτινες έ'τλαν
Χείρας έπ’ άνθρώπους ίππομάχους ίέναι.
Α σ τοί δ’ άμμι τόδ’ άνδρείας γέρας, όμφαλώ άμφί 
Νισαίων επορον δομοδόκων άγόρων.

Μ ε τ ά φ ρ α σ η

Ποθώντας νά στεριώσουμε μιά έλεύθερη ζωή γιά τήν 
Ελλάδα καί τούς Μεγαρίτες 

Δεχτήκαμε τή μοίρα τοΰ θανάτου πολεμώντας. 
"Αλλοι στής Εύβοιας χαμηλά τό πέτρινο άκρωτήρι 
όπου ονομάζεται ιερό τής τοξαρματωμένης τής

Άρτέμιδας Παρθένας. 
Ά λλοι έπάνω στής Μυκάλης τό βουνό, άλλοι μπροστά

άπ’ τή Σαλαμίνα. 
Δύναμη καραβιών Φοινικικών θυσία ολέθρια προσ

φέροντας στον "Αρη 
Καί άλλοι στο Βοιωτικό τον κάμπο πού τολμήσαν νά

σηκώσουν
Χέρια οπλισμένα άντικρύ σέ μαχητές καβαλλαραίους. 
Πολίτες στήσανε γιά μάς έτοϋτο τής άνδρείας τό βρα

βείο
Στών Νισαίων τήν πολύκοσμη άγορά στή μέση της

τριγύρω...
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Β' ΑΙ ΣΧΥΛΟΥ Ε' ΑΓΝΩΣΤΟΝ

(Γραμμένο άπό τόν ίδιο) .

Αισχύλον Εύφορίωνος ’ Αθηναίων τάδε κεύθει 
Μνήμα καταφθίμενον πυρφόροι Γέλας 
'Αλκήν δ’ εΰδόκιμον Μαραθώνιον άλσος αν εΐποι 
Καί βαθυχαιτήεις Μήδος έπιστάμενος.

Μ ε τ ά φ ρ α σ η

Αισχύλο του Εύφορίωνα γιο άπό τούς ’Αθηναίους πού
πέθανε ’δώ κάτω 

Το μνήμα αύτο μέ τις ζεστές τής Γέλας πέτρες κλείνει. 
Τήν άξια του παλληκαριά νά σου τήν πει μπορεί το

Μαραθώνιο άλσος
Κι’ ό Μήδος ό μακρόμαλλος πού πιότερα τήν ξέρει...

Γ' ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΣ

Γ ι α  τ ό ν  Λ ε ω ν ί δ α .

Πουλύ Λεωνίδεω κατιδών δέμας αύτοδάϊκτον
Ξέρξης έχλαίνου φαρεϊ πορφυρέω-
Κήκ νεκύων δ’ ήχησεν ό τάς Σπάρτας πολύς ήρως'
«Ού δέχομαι προδόταις μισθόν όφειλόμενον
Ά σ π ίς έμοί τύμβου κόσμος μέγας’ αίρε τα Περσών·
Χ ήξω  κ εις "Αϊδαν ώς Λακεδαιμόνιος».

Μ ε τ ά φ ρ α σ η

Τοϋ Λεωνίδα τό τρανό νεκρό σάν είδε σώμα 
Μέ πορφυρή χλαμύδα σκέπασε ό Ξέρξης όταν ξάφνου, 
’Ακούστηκε άπ’ τοϋ "Αδη τή μεριά ό άξιος ήρωας τής

Σπάρτης:
«Δεν δέχουμαι άμοιβή πού πρέπει σέ προδότες,

« > IΛη ασπιοα,
Εΐν’ άκριβό τοϋ τάφου μου στολίδι, πάρ’ τα δώρα 
Τά Περσικά, καί μέσ’ τόν "Αδη θάμπω σάν Σπαρτιά

τη ς .. ..».

Λ' ΔΝΤΙΦΙΛΟΥ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ
Γ ι α  τ ό ν  Λ ε ω ν ί δ α .

«ΓΙορφυρέαν σοι τάνδε Λεωνίδα, ώπασε χλαίνην 
Ξέρξης, ταρβήσας έ'ργα τεάς άρετάς»
«Ού δέχομαι προδότας αΰτα χάρις. Ά σ π ίς έ'χοι με 
Καί νέκυν ό πλούτος δ’ ούκ έμόν έντάφιον».
«Ά λ λ ’ έ'θανες. Τί τοσόνδε καί έν νεκύεσιν άπεχθής 
Πέρσαις»; —«Ού θνάσκει ζάλος έλευθερίας».

Μ ε τ ά φ ρ α σ η

Τήν πορφυρή τούτη χλαμύδα, Λεωνίδα,
Σοΰ έ'δωσε ό Ξέρξης σάν ’φοβήθη 
Ά π ό  τά τόσα τής άνδρείας σου τά έργα.
«—Δεν δέχουμαι! (τοϋ είπ ες) τοΰτο είναι 
Χάρισμα γιά προδότες καί μακάρι,
Ή  άσπίδα καί νεκρό ας μέ συντροφεύει 
Δέν εΐν’ ό πλοΰτος σάβανο δικό μου!»
«—Μά πέθανες! (σ’ άντίσκοψε ό Ξέρξης)
Γιατί τόσο άσυμπάθιστος νά είσαι 
Α κόμα καί σέ Πέρσες πεθαμένους;»
«—Τής λευτεριάς ό πόθος δέν πεθαίνει!»
(’Εσύ μέ περηφάνεια τ ’ άποκρίθης)

I .

Γιά τή ναυμαχία τοϋ ’Αρτεμισίου.
Παντοδαπών άνδρών γενεάς Ά σ ίη ς άπό χώρας 
Παΐδες Αθηναίων τοϋδέ ποτ’ έν πελάγει 
Ναυμαχίη δαμάσαντες, έπεί στρατός ώλετο Μήδων 
Σήματα τοΰτ’ έθεσαν Παρθένω Ά ρτέμιδι.

Μ ε τ ά φ ρ α σ η
Σέ τοΰτο ’δώ τό πέλαγος τών Αθηναίων τά παιδιά

σέ μιά τους ναυμαχία 
Δαμάσανε κάποια φορά άντρών γενιές κάθε λογής

άπό τις χώρες τής Α σίας 
Καί δταν χάθηκε τών Μήδων ό στρατός έτοϋτα

τά σημάδια
Χαράξανε έδώ γιά τήν Παρθένα Ά ρτέμιδα τήν

άγριμοτοξεύτρα...
II.

Γιά τούς μαχητές τής Σαλαμίνας καί τοϋ Μαραθώνα.
Άνδρον τόνδ’ άρετέ λάμφσει φάος άφθιτον αίεί’
Ηοις καν εΐν’ έργοις έσθλά νέμοσι θεοί 
’Έσχον γάρ πεζοί τε καί όκυπόρον έπί νεόν 
Ελλάδα μέ πάσαν δούλιον έμαρ ίδέν.

Μ ε τ ά φ ρ α σ η
Κι’ όταν ακόμη οί θεοί σ’ άλλους χαρίσουν νίκες τοϋ

πολέμου
Αυτών έδώ τό φώς τής άρετής, άσβεστο πάντοτε θά

λάμπει στούς αιώνες 
Γιατί οί πεζοί στρατιώτες καί οί ναΰτες σέ γοργόφτερα

καράβια άνεβασμένοι 
Τήν Ελλάδα όλη φυλάξαν καί τήν κάναν νά μή δεϊ

σκλαβιάς ημέρα. 
Δ ε ύ τ ε ρ ο  έ π ί γ ρ α μ μ α .

"Εν άρα τοΐσζ άδάμας έν στέθεσιν θυμός, ηότ’ αΐχμέν 
Στέσκμ πρόσθε πυλόν άντία μυριάσιν,
Άγχίαλομ πρέσαι βολευοσαμένων έρικυδές 
Ά σ τυ  βίαι Περσόν κλινάμενοι στρατιάν

Μ ε τ ά φ ρ α σ η
Φώλιαζε άδάμαστη λοιπόν, ψυχή σ’αύτά έδώτάστήθεια 
Σάν έστησαν τις μύτες τών δοράτων τους μπροστά

άπό τίς πύλες
’Ενάντια σέ μυριάδες γιά νά τρέψουν μέ άνδρεία στή φυ

γή τό στράτευμα τοϋ Πέρση 
Πού ’χε βουληθεϊ νά κάψει τούτη τήν τρισένδοξη

παράλια πολιτεία.
I I I .

Γιά τούς νεκρούς τής μάχης τοϋ Μαραθώνα.
Άνδρον τόνδ’ άρετέ διαείδεται έχσοχος αΐεί 
Μέδον οι τό πάρος τόν στόλον έστόρεσαν 
"Εσχον γάρ πεζοί τέν βάρβαρον Ά σίδα 'ίππον 
Ελλάδα μέ πάσαν δούλιον έμαρ έλέν 

Μ ε τ ά φ ρ α σ η
"Εξοχη τούτων τών άντρών ή άρετή θέ νά διακρίνεται

γιά πάντα
—Άντρών πού τών Περσών τό στόλο πρώτα τόν νική- 
σαν — Γ  ιατί πεζοί αύτοί τό βάρβαρο ιππικό τών

Ασιανών τό έμποδίσαν 
Νά παραδώσει στή δουλεία ολη μαζί τήν πατρίδα

τους Ελλάδα...
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Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α  Β Ο Λ Λ Ε Υ  - Μ Π Ω Λ  
ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ - ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πρωταδλήτρια 1979 
ή ομάδα τής Ελλη
νικής Χωροφυλακής.
Έ π  ι μ έ λ ε  ί α :
Σ ΠΥ Ρ ΟΣ  Τ Ζ Ε Τ Ζ Ι Α Σ  
Πολ. 'Υπάλληλος Χωροφυλακής

ΜΕ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ τής ’Αστυνομίας 
Πόλεων έγινε στό γήπεδο τής Ε.Α. Πα- 
τρών τό καθιερωμένο πρωτάθλημα βόλ- 
λεϋ των Ενόπλων Δυνάμεων καί των 
Σωμάτων ’Ασφαλείας. Στή φετεινή διορ
γάνωση πήραν μέρος οί άντιπροσωπευ- 
τικές όμάδες τής πρωταθλήτριας Χωρο

φυλακής τοϋ Στρατού Ξηρας του Λιμε- 
νικοϋ καί τής ’Αεροπορίας. "Ολοι οί 
στρατευμένοι αθλητές, προετοιμασμένοι 
κατάλληλα παρουσίασαν ένα υπέροχο 
αγωνιστικό θέαμα καί-ικανοποίησαν τούς 
Πατρινούς φιλάθλους πού παρακολού
θησαν τούς αγώνες Ή  ομάδα τής 
Χωροφυλακής μέ προπονητή τόν 'Ενω
μοτάρχη κ. Παναγιώτη Άργυρόπουλο 
μαζί μέ όλα τά γνωστά άθλητικά «άστέ- 
ρια» της καί τούς νεοαποκτηθέντες Δό
κιμους Χωροφύλακες βολλεϋμπωλίστες 
Ν. Παπαδάκη (Νηρέα) Ν. Μ ηλίτση 
(Δημόκριτο Θεσ]νίκης) Α. Κούρτογλου 
(’Ιωνικό ΝΦ.) καί Α. Σωτήρχο (Ι.Ν.Φ.) 
άπέσπασε τά πιό κολακευτικά σχό
λια παρουσιάζοντας μιά ύπέροχα καλο- 
μονταρισμένη ομάδα ή όποια κατέκτησε 
άήττητη τό πρωτάθλημα.

Ό λ ο ι οί άγώνες είχαν όλα έκεΐνα τά 
στοιχεία τών «ντέρμπυ». Τό συναρπαστι- 
κώτερο παιγνίδι τοϋ πρωταθλήματος ήταν 
τής όμάδος τής Χωροφυλακής μέ τήν 
ομάδα τοΰ Λιμενικού τό όποιο κράτησε 
δυόμισυ ώρες καί τελείωσε μέ νίκη τής 
όμάδος τής Χωροφυλακής μέ σκόρ. (3—2) 
σέτ.

Τά άποτελέσματα τών αγώνων τής όμά
δος τής Χωροφυλακής είναι τά εξής:

Χωροφυλακή — ’Αεροπορία 3—0 σέτ 
» Στρατός 3—0 »
» Λιμενικό 3—2 »

Ή  τελική κατάταξη διαμορφώθηκε ώς 
έξής:

1η ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ  2ο ΛΙΜΕΝΙΚΟ 
3η ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 4ος ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ

Ή  ’Αστυνομία Πόλεων άν καί διοργα- 
νώτρια ομάδα δέν έλαβε μέρος στό πρω
τάθλημα. Ή  όμάδα τής Χωροφυλακής 
άποτελεΐται άπό τούς άθλητές (Γεωργαν- 
τή—  Δερμάτη — Γαλάκο — Πολύζο—  
Παπαδόπουλο —  ’Αστρα —  Παπαδάκη— 
Μ ηλίτση — Κούρτσογλου — καί Σω
τήρχο).

Τήν όμάδα τής Χωροφυλακής στό πρω
τάθλημα τώνΠατρών συνόδεψαν ό Δ]τής 
τής 'Υπηρεσίας Φυσικής ’Αγωγής ’Αθλη
τισμού Ταγματάρχης κ. Λεωνίδας Γογ- 
γάκης καί ό ’Αρχηγός τής όμάδος 'Υπο
μοίραρχος κ. Βασίλειος Έλευθεριάδης.

Τούς άγώνες παρακολούθησαν οί το
πικές αρχές πολλοί έπίσημοι καί χιλιάδες 
φίλοι τοϋ συναρπαστικού αύτοϋ όμαδικοϋ 
σπόρ, οί όποιοι χειροκρότησαν τούς ά
θλητές τοϋ Σώματος τόσο γιά τήν άγωνι- 
στικότητά τους καί τήν κατάκτηση τοΰ 
τίτλου, όσο καί γιά τό ήθος καί τό υπό
δειγμα συμπεριφοράς μέσα καί έξω άπό 
τόν άγωνιστικό χώρο.

Μ Α Τ Ι Ε Σ  
σ τ α  Σ Π Ο Ρ
Π Ο Λ Υ Ν Ι Κ Η Ζ  Κ Α Ι  ΣΤΗΝ Π Υ Γ Μ Α 

Χ Ι Α  Η Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η

Μέ διοργάνωση τής ’Αεροπορίας πρα
γματοποιήθηκε στή Λήμνο (17 -18-19] 
8]79), τό πρωτάθλημα Πυγμαχίας τών 
ΕΔ—ΣΑ 1979. Πολυνίκης άναδείχθηκε 
ή όμάδα τής Χωροφυλακής ή όποια πήρε 
μέρος μέ 4 πυγμάχους οί όποιοι κατέ- 
κτησαν τρεις πρώτες νίκες καί μιά τρίτη. 
Συγκεκριμένα:

Μποϋτας Β.Β. πρώτος, Παπαηωσήφ 
9Ικ  τρίτος, Χουλιάρας 51 κ πρώτος, καί 
Γασπαρίδης 71 κ πρώτος, γεγονός πού 
σχολιάστηκε ευμενέστατα άπό τούς πα- 
ρευρεθέντες.

Δ Ι Ε Θ Ν Η  Ν ΙΚΗ  Α Π Ε Ζ Π Α Σ Ε  Ο  Ε Ν Ω 
Μ Ο Τ Α Ρ Χ Η Σ  Π Ε Λ .  Η Λ Ι Α Δ Η Ζ  ΖΤΟ 

Β Ο Υ Κ Ο Υ Ρ Ε Σ Τ Ι

Μιά διεθνή νίκη κατέκτησε ό πρωτα
θλητής στή σκοποβολή άθλητής τής 
Χωροφυλακής, ’Ενωμοτάρχης Πελοπίδας 
Ή λιάδης στούς άγώνες τοϋ Βουκουρεστί- 
ου στό άγώνισμα «τυφέκιο 3 στάσεων» 
γονυπετώς μέ έπίδοση 390 (400 τό όποιο 
είναι καί νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Πρέπει 
νά σημειωθεί ότι στούς άγώνες πήραν 
μέρος άθλητές άπό τριάντα χώρες.

Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Ο  Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α  
Σ. I. Ζ. Μ .

Ά π ό 24] 10 έως 2]11]79 θά πραγματο
ποιηθεί στή χώρα μας γιά πρώτη φορά τό 
παγκόσμιο στρατιωτικό πρωτάθλημα βόλ- 
λεϋ τοϋ Σ.Ι.Σ.Μ. Οί άγώνες θά γίνουν στά 
γήπεδα τοϋ Σπόρτιγκ, τοϋ Ίωνικοϋ Νέας 
Φιλαδέλφειας καί τοϋ Πανελληνίου Γυ
μναστικού Συλλόγου.

Στή μεγάλη αυτή διοργάνωση θά πά
ρουν μέρος 14 χώρες καί γιά πρώτη φορά 
στήν ιστορία τοϋ θεσμοΰ ή περίφημη ό
μάδα τών Κινέζων. "Ετσι οί "Ελληνες 
φίλαθλοι θά έχουν τήν ευκαιρία νά άπο- 
λαύσουν βόλλεϋ ποιότητος. Πρέπει νά 
σημειωθεί ότι στήν ’Εθνική όμάδα τών 
’Ενόπλων άνήκουν έκτος τών άλλων 
άθλητών καί οί διεθνείς βολλεϋμπωλίστες 
τής Χωροφυλακής (Γεωργαντής—Δερμά- 
της—Γ  αλάκος — Παπαδάκης — Ά στράς). 
Προπονητής τής ’Εθνικής είναι ό Διεθνής 
«ρέφερυ» ένωμοτάρχης κ. Παν. Άργυρό- 
πουλος.
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Ε Α Λ Κ Α Ν Ι Κ Ο  Π Ρ Ω Τ Α Θ Α Η Μ Α  
Μ Π Α Ζ Κ Ε Τ

Στό Παναθηναϊκό στάδιο, τό «βωμό» 
τοΰ Ελληνικού Μπάσκετ έκεΐ πού ή 
θρυλική Α ΕΚ  τοΰ ’68 δόξασε τήν 'Ε λ 
ληνική καλαθόσφαιρα πολύ πρόσφατα 
γράφτηκε καί πάλι ένα άθλητικό «έπος» 
όταν παρουσία είκοσι πέντε χιλιάδων 

γ φιλάθλων ή ’Εθνική ομάδα κέρδισε τούς 
πανίσχυρους Γιουγκοσλάβους μέ σκόρ 
66-62 πόντους καί κατέκτησε τόν τίτλο τής 
πρωταθλήτριας στή χερσόνησο τοΰ Αίμου. 
Ή  νίκη αύτή στόν τελικό, τής ’Εθνικής 
μας είναι ή πιό μεγάλη στήν ιστορία της 
διότι ή Γιουγκοσλαβική όμάδα αν καί 
είναι άνανεωμένη παραμένει πάντα πανί
σχυρη όχι μόνο στό Βαλκανικό χώρο 
άλλά σέ παγκόσμια κλίμακα, μιά καί 
είναι ή τρίτη δύναμη στόν Κόσμο μετά 
τήν ’Αμερική καί τήν Ρωσσία. Τό ’Εθνικό 
μας συγκρότημα κατόρθωσε νά κερδίσει 
τούς Γιουγκοσλάβους χάρις στήν έπική 
προσπάθεια τών παικτών στό τελευταίο 
ΙΟλεπτο τοΰ μεγάλου τελικού.

Ό λ ο ι οί χρησιμοποιηθέντες παίκτες 
μεγαλούργησαν κάτω άπό τά άντίπαλα 
καλάθια, μέ κορυφαίους τόν Τάκη Κωρω- 
ναϊο καί τόν Γιαννάκη. Γιά νά διαπιστώ
σουν οί αναγνώστες μας τό μέγεθος τής 
Ε λληνικής νίκης πρέπει νά σημειωθεί 
ότι άπό τις είκοσι βαλκανιάδες τίς δεκα
επτά τις έχουν κερδίσει οί Γιουγκοσλάβοι 
μπασκετμπολίστες.

Τά άποτελέσματα τής ’Εθνικής Ε λ λ ά 
δος είναι:

ΕΛΛΑΣ ΤΟ ΥΡΚΙΑ  92— 71 (44—40) 
„ ΕΛΛΑΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑ 71— 64 (44—24)

ΕΛΛΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 64—62 (34— 31)
ΕΛΛΑΣ ΓΙΟ ΥΓΚΟ ΣΛΑΒΙΑ 66—62 

(26— 35).
Ή  τελική κατάταξη είναι:
ΕΛΛΑΣ, ΓΙΟ ΥΓΚΟ ΣΛΑΒΙΑ, ΤΟ ΥΡ

ΚΙΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Ε Λ Λ Α Σ  - Ρ Ω Ζ Ζ Ι Α  1 - 0

Μέσα σ ’ ενα παραλλήρημα ενθουσια
σμού ή ’Εθνική όμάδα ποδοσφαίρου πήρε 
έπάξια τήν πρόκριση γιά τούς τελικούς 
τού κυπέλλου ’Εθνών Ευρώπης μέ τήν 
περίλαμπρη νίκη της επί Σοβιετικής 
"Ενωσης μέ σκόρ 1—0. Είναι ή πρώτη 
φορά πού ή Ελλάδα μετέχει στά τελικά 
μιδς τέτοιας μεγάλης διοργανώσεως. 
Συντελεστές τής έπιτυχίας είναι οί διε
θνείς (Κωνσταντίνου—Γούναρης—  Κυ- 
ράστας—  Φοιρός —  Καψής —  Ίωσηφί- 
δης —  Λιβαθηνός — Δαμανάκης — Νικο- 
λούδης —  Άρδίζογλου — ’Ορφανός — 
Γαλάκος καί Δεληκάρης).

Π Ρ Ω Τ Α Θ Α Η Μ Α  Α Γ Ω Ν Ω Ν  Σ Τ Ι Β Ο Υ  
ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ - ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πρωταδλήτρια γιά τό 
1979 καί πολυνίκης ή 
όμάδα τής Ελληνικής 
Χωροφυλακής.

Η ΒΡΟΧΗ καί ό άέρας έπηρέασαν αι
σθητά τίς έπιδόσεις τών άθλητών κατά 
τήν διάρκεια τών πανελληνίων άγώνων 
Στίβου τών ’Ενόπλων Δυνάμεων καί Σωμά
των ’Ασφαλείας, πού φέτος έγιναν στή 
Θήβα στις 6, 7 καί 8 Σεπτεμβρίου. Παρ’ 
όλες τίς δυσμενείς καιρικές συνθήκες 
πολλοί ήταν οί έπίσημοι καί χιλιάδες οί 
φίλαθλοι πού παρακολούθησαν τούς ά- 
γώνες.

Οί άθλητές έδωσαν τόν καλλίτερο 
τους έαυτό καί άγωνίστηκαν φιλότιμα 
γιά τήν κατάκτηση τής νίκης. Οί άθλητές 
τοΰ Σώματος τής Χωροφυλακής σωστά 
προπονημένοι άπό τόν ’Ενωμοτάρχη κ. 
Γ . Άποστολόπουλο ικανοποίησαν μέ τίς 
έπιδόσεις τους καί κατέκτησαν μετάλλια 
καί τιμητικές θέσεις. Συγκεκριμένα:

Κατά τήν πρώτη ήμέρα τών άγώνων 
ό Βαλκανιονίκης αθλητής τής Χωροφυ
λακής Δημήτρης Πατρώνης κατάκτησε 
τήν πρώτη θέση στό άλμα εις ύψος, μέ 
έπίδοση 2.10 μ. Στά άλλα άγωνίσματα 
τής ίδιας ήμέρας ό Χωροφύλακας Γκάτ- 
σιος τερμάτισε πρώτος στό 100 μ. μέ 
χρόνο 10" 9 καί ό έπίσης Χωροφύλακας 
Παπαγεωργίου κέρδισε τό άργυρό μετάλ
λιο στά 10.000 μ. μέ χρόνο 3 Γ  43" 0. Στά 
400 μ. ό Χωροφύλακας Σουλτάνης πήρε 
τήν τρίτη θέση μέ έπίδοση 55" 0.

Στό ύψος έκτος άπό τόν Πατρώνη δια- 
κρίθηκε ιδιαίτερα καί ό άλλος άλτης τής 
Χωροφυλακής ό Τεσσαρομάτης ό όποιος 
κέρδισε τήν δεύτερη θέση μέ έπίδοση 
1.95μ.

Στή δεύτερη άγωνιστική ήμέρα στά 
1.500 μ. ό Χωροφύλακας Γεωργακόπουλος 
πήρε τό χάλκινο μετάλλιο μέ χρόνο 
4' 07" 1. Ό  βετεράνος άθλητής τής Χω 
ροφυλακής Γιώργος Μπαμπανιώτης κα

τέκτησε τό χρυσό μετάλλιο στή σφυρο
βολία μέ βολή 62.40 μέτρα. Στό τελικό 
τού άλματος είς μήκος οί άθλητές τού 
Σώματος Σ. Συμεωνίδης 7.04 μ. καί Α. 
Πολυχρονάκης 6.96 μ. άπέσπασαν τήν 
πρώτη καί δεύτερη θέση αντίστοιχα. 
Στό άγώνισμα τής σκυταλοδρομίας 4X400 
ή όμάδα τής Χωροφυλακής κατετάγη 
πρώτη μέ χρόνο 3’ 27" 3. Τέλος στόν 
άκοντισμό ό άθλητής τής Χωροφυλακής 
Α. Παπαθανασίου πήρε τό χάλκινο μετάλ
λιο μέ βολή 60.26 μέτρα. Τήν τελευταία 
άγωνιστική ήμέρα σημειώθηκαν τά έξής 
άποτελέσματα. Ό  Χωροφύλακας Πολυ
χρονάκης πρώτος στό τριπλοΰν μέ άλμα 
14.52 μ., στό έπί κοντώ ό χωροφύλακας 
Η. ’Αποστόλου πρώτος μέ 4.60 μ. στή 
δισκοβολία ό Ά γγ. Νικολαΐδης δεύτερος 
μέ 46.94μ. στό ίδιο άγώνισμα ό άθλητής 
τής Χωροφυλακής Μ. Μαραγκός πήρε 
τήν πέμπτη θέση μέ 41.36 μ. Στή σκυτα
λοδρομία 4Χ100μ. οί Χωροφύλακες δρο
μείς κέρδισαν τό άργυρό μετάλλιο μέ 
χρόνο 45” 4 (Παπανικολάου . Συμεω
νίδης—  Πολυχρονάκης — Τεσσαρομά
της).

Συνολικά άπό τήν Χωροφυλακή πήραν 
μέρος δεκαέξη άθλητές οί όποιοι Ικανο
ποίησαν μέ τήν άπόδοση καί τίς έπιδόσεις 
τους καί άνέδειξαν τήν όμάδα τής Χωρο
φυλακής πρωταθλήτρια γιά τό 1979, παρ’ 
όλο ότι απούσιαζαν δυό βαλκανιονίκες 
άθλητές τού Σώματος οί Γ . Βαμβακάς 
καί Δημήτρης Κυττέας, οί όποιοι απού
σιαζαν στήν πανεπιστημιάδα τοΰ Μ εξι
κού.

’Επικοινωνήσαμε μέ τόν προπονητή τής 
όμάδος τοΰ Σώματος ’Ενωμοτάρχη κ. 
Γεώργιο Άποστολόπουλο ό όποιος μάς 
είπε: « Ή  συμπαράσταση τής ήγεσίας ή 
σκληρή προπόνηση τών άθλητών καί τό 
πνεύμα συνεργασίας πού έπικρατεϊ στά 
άθλητικά τμήματα τοΰ Σώματος έφερε τά 
ποθητά άποτελέσματα δηλαδή τήν κυ
ριαρχία τής όμάδος στίβου στό φετεινό 
στρατιωτικό πρωτάθλημα. Πιστεύω ότι 
ή κατάταξη στό Σώμα τοΰ Βαλκανιονί- 
κη Βαμβακά καί τό ταλέντο όλων τών 
άθλητών θά καθιερώσουν τήν όμάδα τής 
Χωροφυλακής γιά πολλά χρόνια πρωτα- 
θλήτρια».
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΙΚΑ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ

Ή  άνευθυνότητα μέ τήν όποια αντιμε
τώπισε ό άντιήρωας τοϋ περιστατικού μας 
το οικονομικό πρόβλημα πού τον άπασχο- 
λοϋσε καί ηθική αυτουργία τής γυναίκας 
του, πού ήξερε τα σχέδιά του καί δέν θέ
λησε να τον εμποδίσει, είναι κάτι τό χα
ρακτηριστικό. Ε φ τά  παιδιά είχε ή οικο
γένεια' άπό 4 χρόνων μέχρι 19 τό μεγα
λύτερο. Ή  μεγάλη κόρη άρραβωνιασμένη, 
ήθελε κι αυτή τήν προικούλα της. 'Ο  πα
τέρας, άφου δούλεψε λίγα χρόνια στη 
Γερμανία, γύρισε στο χωριό του, στούς 
Κάμπους Κυδωνιάς τής Κρήτης. Λίγα τά 
έσοδα τής οικογένειας, πολλά τά έξοδα. 
'Εφτά παιδιά γιά νά μεγαλώσουν θέλουν 
πολλά. Καί πάνω άπ’ δλα, ήθικά στη
ρίγματα, γιά νά μή γίνει ή φτώχεια βρα
χνάς. Τίποτα άπ’ αύτά, όμως, άπ" τή με
ριά τοϋ πατέρα. Εκείνος, ούτε τό πάθος 
τής χαρτοπαιξίας μπόρεσε νά δαμάσει. 
Καί γιά τά παιδιά, κανείς δέν μπορεί νά 
τον κατακρίνει. Έ χ ε ι  τό δικαίωμα ό άν
θρωπος νά κάνει κάτι πού δένάντιστρατεύε- 
ται δικαιώματα άλλων. Κάτι πού ούτε 
άνήθικο είναι, οΰτε εγκληματικό. "Ομως 
γιά τή χαρτοπαιξία τοϋ πατέρα μέ τά 
έφτά παιδιά, πολλά μπορούν νά ειπωθούν.. 
Κι όταν ό πατέρας γνωρίζει αύτό τό πάθος 
του καί συνάμα γνωρίζει καί τή φτώχεια 
του, τό νά κάνει έφτά παιδιά, είναι κι αύτό 
ένα έγκλημα, έγκλημα άμεσο κατά των 
ίδιων των παιδιών πού φέρνει στόν κόσμο 
μιά καί συνειδητά τούς στερεί τή στοργή 
καί τίς άλλες χαρές τής οικογένειας.

Έ τ σ ι  λοιπόν, φορτωμένος μέ τρία με
γάλα προβλήματα, έφτά παιδιά, προίκα 
τής μεγάλης κόρης καί χαρτοπαιξία, έψαξε 
νά βρει τή λύση τους στά ναρκωτικά. 
’Ή ξερε πώς άκριβοπληρώνεται τό χασίς, 
άκόμα κι όταν είναι άκατέργαστο, «φούν
τα» πού λένε. Σκέφτηκε λοιπόν, πώς αν 
άντί γιά λαχανικά ή οτιδήποτε άλλο, 
καλλιεργούσε στά χωράφια του χασίς, 
τό κέρδος θάταν μεγάλο. Δέν σκέφτηκε 
όμως, πώς τό δικό του χασίς θάμπαινε 
στο αίμα άλλων άνθρώπων καί θά γινόταν 
έτσι καί αυτός συνένοχος σ’ έκείνων τό κα- 
τρακύλισμα. Κι άν αυτός δέν πουλούσε 
χασίς στούς ναρκομανείς, έκεϊνοι θά στα-

Τήν ώρα αύτή πού γράφονται αυτές οί γραμμές, στό Ξενοδοχείο 
«Χίλτον» τής ’Αθήνας, μαθητές καί μαθήτριες, δημοσιογράφοι, έπιστή- 
μονες, κοινωνικοί λειτουργοί, κοινωνιολόγοι, γονείς καί άλλα διάφορα 
πρόσωπα, συζητούν γιά τήν έγκληματικότητα των νέων. Είναι συζητή
σεις, «στρογγυλής τραπέζης» θά μπορούσαμε νά λέγαμε, πού διοργανώ- 
νονται άπό τόν Σύνδεσμο Έπαγγελματιών καί ’Επιχειρηματιών Γυναικών— 
’Αθηνών, κάθε Σάββατο άπό τίς 15 Σεπτεμβρίου , μέχρι τίς 13 ’Οκτωβρίου .

Πέρα άπ’ αύτές τίς συζητήσεις πού γίνονται στό «Χίλτον» τής ’Αθή
νας, διοργανώνονται κάθε τόσο καί άλλες παρόμοιες συναντήσεις, σεμινά
ρια, διαλέξεις, μέ τό ίδιο περίπου θέμα, ή θέμα σχετικό μέ κάποιο είδος 
έγκληματικότητας. Καλά καί άγια δλα αύτά καί μεγάλη ή προσφορά τους 
στό τόπο μας. "Ομως δέν φτάνουν αύτά , ή καλύτερα μόνον αύτά. Χρειά
ζεται μιά σταυροφορία, μιά σταυροφορία δχι μόνο ένημέρωσης, άλλά 
καί πρόληψης . Καί δχι γιατί ή έγκληματικότητα είναι τόση , ώστε ν’ άπει- 
λεί άμεσα καί καταστροφικά τόν τόπο μας, άλλα γιατί πρέπει τούτη ή γωνιά 
τής γης νά γίνει πρωτοπόρα σ’ αύτό τό τομέα καί νά δείξει σ’ δλο τόν κόσμο 
πώς μπορεί νά ζήσει μιά κοινωνία χωρίς τό άγχος τού όποιασδήποτε μορ
φής έγκλήματος . Σταυροφορία διαρκείας χρειάζεται σέ τούτο τόν τόπο . 
Νά μάθει ό Έλληνας τί είναι έγκλημα καί πού όδηγεϊ. Πώς πρέπει νά γίνει 
ή πρόληψή του, μιά πρόληψη άδιανόητη χωρίς τήν άλληλοβοήθεια άστυ- 
νομίας καί κοινού . Καλώς ή κακώς ή άστυνομία είναι αύτή πού έχει ταχθεί 
γιά ν’ άντιμετωπίσει τό έγκλημα καί αύτή τό άντιμετωπίζει. Καί δπως 
δείχνουν τά πράγματα, ούτε οί σύλλογοι, ούτε οί όργανώσεις, ούτε οί 
συζητήσεις μπορούν νά κάνουν κάτι θετικό. Γιά τόν άπλούστατο λόγο, 
τών περιορισμένων δυνατοτήτων. Τό μόνο πού τούς μένει είναι νά βοηθή
σουν τήν άστυνομία στό έργο της. Καί μάλιστα μέ προθυμία. Καί νά πεί- 
σουν τόν Έλληνα νά μή μένει άδιάφορος μπροστά σ’ αύτό. Ν’ άντιμετωπί- 
ζει όποιαδήποτε έγκληματική πράξη ή γέννηση ένός έγκληματία, σάν 
έθνικό πρόβλημα καί νά νιώθει κι αύτός εύθύνη γιά κείνον . Μόνο έτσι μπο
ρεί νά γίνει κάτι. Στή χώρα μας τά πιό πολλά έγκλήματα στηρίζονται στήν 
άγνοια, τήν έπιπολαιότητα, τή λανθασμένη κι δχι πωρωμένη σκέψη, στήν 
άνευθυνότητα, στό ένστικτο, στήν έλλειψη άγωγής, στόν μιμίτισμό καί 
άλλους πολλούς δευτερεύοντες παράγοντες, πού εύκολα μπορεί μιά κοι
νωνική έκστρατεία ν’ άντιμετωπίσει. Κι άς τό κάνουμε αύτό δσο πιό γρή
γορα μπορούμε, πριν βρεθούμε μπροστά σέ έγκλήματα πού κρύβουν πίσω 
τους σκοπιμότητες καί συμφέροντα . . .

ματοΰσαν νά βρίσκουν; μπορεί νά ρωτήσει 
κάποιος. ’Ό χι, βέβαια, δέν θά σταματού
σαν. Μά άν όλοι κάνουμε αύτή τή σκέψη, 
τότε θά γίνει ή κοινωνία μας ένα πελώριο 
«σούπερ—μάρκετ» χασίς, μέ ολέθρια άπο- 
τελέσματα γιά δλους μας. ’Ενώ, άν κάθε 
περιστασιακός καλλιεργητής σκεφτόταν 
τό κακό πού προκαλεΐ καί έκαιγε τούς 
σπόρους, άντί νά τούς σπείρει, πολλά 
θάλλαζαν. Μόνο καί μόνο τό δτι θά δυ
σκολεύονταν στήν άναζήτησή του οί άγο- 
ραστές, θάταν κάτι τό σημαντικό γιά μιά 
κοινωνία πού άκόμα δέν έχει υιοθετήσει 
τά όργανωμένα εμπόρια τού άργοΰ θανά
του.

’Ά ς  ξαναγυρίσουμε δμως στούς Κά
μπους τής Κυδωνιάς καί στόν πατέρα τών 
έφτά παιδιών καί χαρτοπαίκτη. Στις 
άρχές τού καλοκαιριού, θεάθηκε κάπου 
στά Χανιά, παρέα μέ κάποιον «τύπο» τού 
υπόκοσμου, γνωστό στή Χανιώτικη κοι
νωνία σάν «Άποκορωνιώτης». Ό  «Ά π ο- 
κορωνιώτης», λοιπόν, — τό πραγματικό 
του δνομα είναι Στέλιος Μανωλάκης — 
έκανε στενή παρέα μέ τόν χωρικό. Τόσο 
στενή πού κίνησε τίς υποψίες τών άντρών 
τού Τμήματος ’Ασφαλείας Χανίων. Αύτό 
γιατί ήξεραν καλά τίς συναναστροφές καί 
τίς ασχολίες τού Στέλιου Μανωλάκη. 
Τύπος παρασιτικός καί άντικοινωνικός, 
είχε γιά σπίτι του τούς οίκους άνοχής καί 
τά χαρτοπαικτικά στέκια, . δικασμένος 
παληότερα γιά ναρκωτικά, κλοπές, χαρτο
παιξία, εκμετάλλευση πόρνης, σωματικές 
βλάβες καί άλλες «ενάρετες» ενασχολή
σεις. Τ ί κοινό, λοιπόν, ύπήρχε μεταξύ τών 
δυό αύτών άνθρώπων ;

’Άρχισαν έτσι τήν παρακολούθηση 
καί δέν άργησαν νά διαπιστώσουν δτι 
ό χωρικός, πού δέν ήταν άλλος άπό τόν 
Γιώργο Γεωργάκη, είχε πουλήσει πριν 
ένα χρόνο περίπου, άρκετή ποσότητα

χασίς σέ φούντα στόν Στέλιο Μανωλάκη. 
Μετά άπό αύτό, βεβαιώθηκαν πώς κάποια 
νέα συνεργασία ύπάρχει στά «σκαριά». 
"Ωσπου μιά μέρα ό Γιώργος Μανωλάκης 
έφυγε άπό τά Χανιά καί πήγε στούς 
Κάμπους. Ά π ό κεϊ, μέ τόν Γιώργο Γεωρ
γάκη, έφυγαν καί περιηγήθηκαν σέ κον
τινές άγροτικές περιοχές. Δέν ύπήρχε, 
λοιπόν, άμφιβολία, πώς κάποια «δου
λειά» σχέδιαζαν. 'Η  έρευνα στό περιβάλ
λον τους άπόδωσε καρπούς. Ό  Ά ποκο- 
ρωνιώτης είχε κεντρίσει τό ενδιαφέρον 
τού Γεωργάκη γιά εύκολα λεφτά καί τού 
προμήθευσε άρκετή ποσότητα σπόρων 
γιά ν’ άρχίσει τήν καλλιέργεια, εξασφα
λίζοντας συνάμα καί τή διάθεση τού προϊ
όντος. Ή  παρακολούθηση στένεψε καί 
ένα άπόγευμα ό Άποκορωνιώτης θεάται 
μόνος του στήν περιοχή δπου κατά τίς 
υποψίες τών άντρών τού Τμήματος ’Ασφα
λείας Χανίων, καλλιεργούνταν τό χασίς. 
Λίγο άργότερα έπέστρεψε στά Χανιά, 
φέρνοντας μαζί του καί «καρπό». Σέ 
καμμιά άπό τίς κινήσεις του δέν παρου
σιάστηκε ό Γεωργάκης. Τ ί είχε συμβεϊ; 
Δέν άργησαν νά λύσουν κι αύτό τό μυστή
ριο. Ό  Άποκορωνιώτης είχε πάει μόνος 
του καί είχε κλέψει ώριμα δενδρύλλια 
ινδικής καννάβεως. Τό μόνο, λοιπόν, πού 
θά μπορούσαν νά περιμένουν ήταν ή έκ- 
δήλωση τής έκδίκησης τού Γεωργάκη, 
μιά καί επίσημη καταγγελία δέν μπορούσε 
νά κάνει. ’Αποφάσισαν έτσι, νά δράσουν.

"Οταν χτύπησαν τήν πόρτα τού σπιτιού 
τού Γεωργάκη στούς Κάμπους Κυδωνιάς, 
ήταν σίγουροι πώς έκεϊνος θάλλειπε. 
'Ολόκληρη τή νύχτα παρακολουθούσαν 
τό σπίτι καί ό νοικοκύρης οΰτε πού νά 
φανεί. ’Ά λλωστε, τά «μαντάτα» έλεγαν 
δτι είναι στά Χανιά καί χαρτοπαίζει. 
Έ τ σ ι  συστήθηκαν σάν έμποροι στή γυ
ναίκα του, πιστεύοντας δτι κι αύτή δέν
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ήταν αμέτοχη στό «κόλπο». Πραγματικά, 
ή πρώτη της ερώτηση ήταν για τό αν 
έκλεψαν εκείνοι τα δενδρύλλια. Τό παρα
δέχτηκαν, οχι σαν κλοπή, άλλα σαν δει
γματοληψία πού θά τούς βεβαίωνε τήν 
ποιότητα. Έ δ ώ  δυσκόλεψαν τα πράγματα 
Ή  «άθώα» κυρούλα δεν έπέτρεπε σέ κα
νόναν ν’ άμφισβητήσει τήν ποιότητα. 
"Ολες οί φροντίδες τους, σ’ αυτό είχαν 
πέσει. Δέχτηκε όμως νά τούς πάει μέχρι 
τά χωράφια, μια καί θάργοϋσε ό άντρας 
της, «πού έμεινε πίσω για νά μην κινήσει 
τις υποψίες». Λίγη ώρα άργότερα, μετρού
σαν 83 δενδρύλλια, άριστης ποιότητας, 
έτοιμα νά δώσουν τούς καρπούς τους. Τά 
μάζεψαν κι άρχισε ή άγοραπωλησ'.α. Στην 
άρχή ζητούσε 150.000 δραχμές, μετά 
μετάνιωσε καί προτίμησε τό «παζάρι» να 
τό κάνει ό άντρας της, άλλά έμεινε άφωνη 
όταν είδε στά χέρια των «άγοραστών» 
τις άστυνομικές ταύτότητες. Λίγο άργό
τερα συλλαμβάνονταν στά Χανιά ό Σ τέ
λιος Μανωλάκης καί ό Γιώργος Γεωργά- 
κης. Ό  τελευταίος, μάλιστα, τήν ώρα πού 
χαρτόπαιζε, σίγουρος γιά τήν προίκα τής 
κόρης καί τό ψωμί των παιδιών του, μιά 
καί θά τούς έξασφάλιζε όλα τό χασίς-----

ΤΟ ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΟ ΤΟΥ ΤΑΞΙΤΖΗ

Πλησίαζαν μεσάνυχτα στήν όμορφη 
Θεσσαλονίκη, όταν δυο νεαροί σταμάτησαν 
στή διασταύρωση τών οδών Σόλωνος — 
Δελφών, τό διερχόμενο ταξί πού οδηγούσε 
ό Κώστας Βοϋλκος. Κάθησαν στο πίσω 
κάθισμα καί ζήτησαν νά τούς πάει προς 
τό Έπταπύργιο καί άπό έκεϊ, μέ τή δι
καιολογία πώς δεν βρήκαν τό άτομο πού 
ήθελαν, στά χωριά Βασιλικά καί Ρεδεστό. 
Ά π ό τή Ρεδεστό, στή Θέρμη, γιά νά 
συναντούσαν κάπου έξω άπό τό χωριό 
αύτό πού ζητούσαν. Καί κατά τις δωδε- 
κάμιση, τά μεσάνυχτα πάντα, πού έφτασαν 
στο μέρος πού ήθελαν, εκδήλωσαν τις 
προθέσεις τους: «’Ή  μάς δίνεις τά λεφτά 
ή σοϋ καίμε τ ’ αύτοκίνητο καί σέ σπάζουμε 
στο ξύλο». Γιά τό δεύτερο μάλιστα, έδω
σαν κι ένα δείγμα. Έ τ σ ι  μέσα στήν ερημιά 
τής νύχτας πήραν τις εισπράξεις: 1.200 
περίπου δραχμές καί άλλες 4.000 πού 
είχε ό φτωχός ταξιτζής στή τσέπη του 
γιά τό ενοίκιο τού σπιτιού του. Καί μέσα 
στή νύχτα εξαφανίστηκαν-----

Στις 3 τά ξημερώματα, άνέβηκε τά 
σκαλιά τής Ύποδιευθύνσεως Γενικής 
’Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, ό Κώστας 
Βοϋλκος καί τρομαγμένος ακόμα, κατάγ
γειλε τή ληστεία. ’Απαρηγόρητος κι 
άπελπισμένος. Καί δέν ήταν λίγο τό κακό 
πού τού είχε συμβεϊ. Νά παλεύεις άπό 
νύχτα σέ νύχτα γιά ένα μεροκάματο, νά 
εξοικονομείς μέ Ιδρώτα καί άγωνία τό 
νοίκι τού σπιτιού σου καί άπό τή μιά 
στιγμή στήν άλλη νά τά χάνεις δ λ α ... ; 
Πολύ δέ περισσότερο^ νά κινδυνεύει ή ζωή 
σου καί ή περιουσία τού άνθρώπου πού 
σοΰ έμπιστεύθηκε τό αύτοκίνητο γιά νά
βγάλεις καί σύ ένα μεροκάματο-----Αύτά
κεφτόταν ό άτυχος ταξιτζής.

Κανείς δέν ξέρει, σάν γύρισε στο σπίτι 
αν θά μπόρεσε νά κοιμηθεί καί άπό τούς 
έφιάλτες θά ταράχτηκε ό ύπνος του. "Ομως 
εκείνο πού είναι σίγουρο είναι πώς δέν 
κοιμήθηκαν οί άντρες τής Γενικής ’Ασφα
λείας Θεσσαλονίκης. Γ ι ’ αυτούς δέν είχε 
σημασία τό ποσό τών 5.200 δραχμών. 
Μπορούσε νάταν καί μεγαλύτερο. Σημα
σία είχε δτι μπροστά τους είχαν ένα

κρούσμα ληστείας καί δσο ό ληστής κυ
κλοφορεί ελεύθερος, τόσο άποθρασύνεται..

Δέν έμεινε νυχτερινό κέντρο, μπάρ καί 
οτιδήποτε άλλο πού νά μήν ψάχτηκε. 
Μέχρι πού τό πρωί στένεψαν τον κλοιό 
καί μέ τή βοήθεια τής περιγραφής τών 
χαρακτηριστικών «μπλοκάρισαν» τούς νε
αρούς. 'Ο  Κώστας Σουμελάς, δέν μπόρεσε 
νά δικαιολογήσει τις 2.500 δραχμές πού 
είχε στή τσέπη του. Ούτε ό Χαράλαμπος 
Κουτσόβουλος μπόρεσε νά δικαιολογήσει 
πού βρήκαν τά χρήματα καί διασκέδαζαν 
τή νύχτα. Τήν δουλειά τήν είχαν βαρεθεί

01 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ

’Έχουμε μιλήσει πολλές φορές γιά τούς 
ιερόσυλους. Γ  ιά τούς άνθρώπους πού 
ξεχνώντας καταγωγή καί κάθε ίχνος 
φιλοπατρίας ρίχνονται στο κυνήγι ιερών 
κληρονομιών καί έθνικών κειμηλίων μέ 
στόχο τήν «ρευστοποίησή» τους καί τον 
εύκολο πλουτισμό. Κάθε βυνζαντινό εκ
κλησάκι γίνεται στόχος τους. Καί ιδιαί
τερα δταν βρίσκεται σ’ άπομακρυσμένα 
χωριά. Έ τ σ ι , έργα πού σμίλεψε καί δη
μιούργησε ή πίστη τών προγόνων μας 
σέ περασμένες εποχές, έργα πού δείχνουν 
τήν πορεία τού Γένους μέσα στούς αιώ
νες, γίνονται λεία τών κερδοσκόπων καί 
τών άνθελλήνων. Χωρίς κανέναν ήθικό 
φραγμό, χωρίς τύψεις, απλώνουν τά χέρια 
τους — χέρια βέβηλα — σέ σαρκοφαγωμέ- 
να άπό τό χρόνο τέμπλα, μνημεία άξεπέ- 
ραστης τέχνης πού δημιούργησε ή πίστη 
απλοϊκών άνθρώπων, καί άφαιροΰν κάθε τί 
πού νομίζουν δτι θά μπορούσε νά πουληθεί. 
Καί οί θησαυροί τού Γένους, χάνονται. 
Παύουν νά μιλούν γιά ιστορία, γιά θρη
σκεία, γιά πορεία τής Φυλής. Γίνονται 
άκριβό εμπόρευμα, γίνονται άνταλλά- 
ξιμο είδος καί συχνά παίρνουν τό δρόμο 
τής φυγάδευσης γιά τό έξωτερικό, δπου 
κοσμούν ιδιωτικές συλλογές καί μεγα- 
νουν τις περιουσίες άλλοδαπών εμπόρων. 
Καί τά βυζαντινά ξωκλήσια μένουν έρημα. 
Τά τέμπλα χάνουν τήν ταυτότητά τους, 
χάνουν τήν ιστορία τους. Κι ό προσκηνη-

καί μήνες τώρα γιά μόνιμο έπάγγελμα 
είχαν τήν άλητεία. Ά π ό πού προέρχονταν 
λοιπόν τά χρήματα;

Στά γραφεία τής Γενικής Ασφάλειας 
Θεσσαλονίκης, έχασαν τό χρώμα τους 
δταν άντίκρυσαν τόν ταξιτζή. Γνωρίζον
ταν καλά οί τρεις τους. Μόνο πού ό τα- 
ςιτζης είχε παίξει στήν γνωριμία τους 
τόν μοιραίο ρόλο τού θύματος καί κάποτε 
τα θύματα δικαιώνονται. Τό μεροκάματό 
του τους είχε «κάψει» άπό τή στιγμή πού 
μπήκαν στήν ύπόθεση οί άντρες της Γ ε 
νικής Ασφάλειας Θεσσαλονίκης___

της τα βλέπει άμίλητα, νά τού διηγούνται 
μέ τή γλώσσα τής σιωπής στιγμές βέβη
λης λεηλασίας.

Στο χωριό, δμως, Διάκος τών Γρεβε- 
νών, κανείς δέν πήγε μετά τόν περασμένο 
Μάιο νά προσευχηθεί στο εκκλησάκι τής 
Κοιμήσεως τής Θεοτόκου. Κι αν πέρασαν 
απ αύτό μερικοί βοσκοί τής περιοχής, 
κανείς τους δέν πρόσεξε πώς έλλειπαν 
πολλά μέρη τού ξυλόγλυπτου τέμπλου 
καί άρκετές εικόνες. Καί ίσως περνούσε 
πολύς καιρός μέχρι τό βεβήλωμα τής εκ
κλησίας νά γινόταν γνωστό, αν δέν άνα- 
κάλυπτε τήν κλοπή τών ιερών κειμηλίων 
τό Τμήμα Διώξεως Αρχαιοκαπηλίας καί 
Ναρκωτικών τής Ύποδιευθύνσεως Α σφα
λείας Προαστίων Πρωτευούσης. Κι αύτό 
δέν έγινε τυχαία.

Τό Μπάρ τής οδού Εύελπίδων 47, είχε 
κινήσει άπό καιρό τό «ένδιαφέρον» τών 
άντρών τού Τμήματος Διώξεως Αρχαιο
καπηλίας, τής Χωροφυλακής. 'Ύποπτες 
κινήσεις σέ ώρες άσυνήθιστες γιά ένα 
Μπάρ, πρόσωπα μέ χαρακτηριστικά πού 
δέν ταίριαζαν σέ θαμώνες του καί άλλα 
πολλά. Άρχισαν έτσι τήν παρακολού
θηση. Στήν άρχή ήταν δλα άβέβαια. "Οσο 
περνούσαν δμως οί μέρες τόσο οί υποψίες 
μεγάλωναν. 'Η  δλη παρακολούθηση απο
μόνωσε ένα κύκλο πέντε άτόμων, τόν

Ξυλόγλυπτοι σταυροί, βυζαντινές ε ι
κόνες κα ι ολόκληρα ξυλόγλυπτα τέμπλα  
ήταν ή λεία τών εμπόρων τής προγονικής 
κληρονομιάς πού ευτυχώς έγκαιρα συνέ
λαβαν ο ί ανδρες τής Χωροφυλακής.



ιδιοκτήτη τοϋ Μπάρ, έναν μεταφορέα, 
ένα ψητοπώλη, έναν ταξιτζή καί μια γυ
ναίκα. Τό πενταμελές κύκλωμα κινούνταν 
ύποπτα, δίνοντας την έντύπωση πώς πίσω 
του κρύβονται κι άλλα πρόσωπα, πρόσωπα 
πού δροϋσαν μακρυά άπό την ’Αθήνα.

Και ή διαίσθηση έσπρωξε τούς άντρες 
τής Χωροφυλακής, νά ένεργήσουν χωρίς 
καθυστέρηση. ’Ήταν ή διαίσθηση πού 
γέννησε- μέσα τους ή έπαφή μέ τον υπό
κοσμο καί ή καθημερινή πάλη μέ το έγκλη
μα. ’Έ τσ ι, ένα πρωί άνοιξαν άστραπιαΐα 
την πόρτα τοϋ έγκαταλειμμένου Μπάρ 
τής όδοϋ Εύελπίδων 47 καί στάθηκαν 
άπάναντι στούς δυο «τύπους» πού λίγη 
ώρα πριν τούς είχαν δει νά μπαίνουν. Δέν 
χρειάστηκε νά ψάξουν πολύ. 'Ο ξυλόγλυ
πτος σταυρός τοϋ βυζαντινού τέμπλου 
βρέθηκε γρήγορα. Τύ έμπειρο μάτι τους, 
κατάλαβε δτι ήταν μεγάλης άξίας κειμήλιο. 
Οΐ δυύ «τύποι» άκινητοποιήθηκαν καί ή 
έρευνα συνεχίστηκε. Λίγο αργότερα στά 
χέρια τους κρατούσαν μιά εικόνα τής Πα
ναγίας, μιά εικόνα τοϋ 'Αγίου ’Ιωάννη, 
πέντε ξυλόγλυπτα περιστέρια, μιά εικόνα 
τοϋ Εύαγγελισμοϋ, μιά ακόμα τής 'Υψώ- 
σεως τοϋ Τιμίου Σταυρού καί ένα'Ιερό 
Ευαγγέλιο. "Ολα βυζαντινά, δλα μεγάλης 
θρησκευτικής καί ιστορικής άξίας, δλα 
πανάκριβα στο κύκλωμα των άρχαιοκα- 
πήλων. 'Ο  ένας άπό τούς δυο «τύπους», ό 
Μάρκος Κόκκινης, ιδιοκτήτης τού Μπάρ, 
«ένιψε» τά χέρια του. Δέν ήξερε τίποτα 
αύτός. Τού είχε παραδώσει τά κειμήλια 
γιά φύλαγμα κάποιος άλλος, ό Θόδωρος 
Μπλιούμης, άλλά έπειδή δέν ήθελε «μπλε
ξίματα», άνάθεσε στον Ή λία Βάρδαλο — 
τδν δεύτερο άπο τούς «τύπους» πού συνε- 
λήφθηκαν, νά βρει άγοραστές γιά νά τά 
«ξεφορτωθούν». ’Έ τσ ι προχώρησε τό 
«ξήλωμα» τής σπείρας.

ΤΟ ΧΑΣΙΣ ΤΟΥ ΕΓΓΛΕΖΟΥ

'Ο  Στέλιος Κατσανικάκης ήταν άπό 
τούς «τύπους» μέ τις ύποπτες παρέες. 
’Εκμεταλλευτής σφαιριστηρίου στο Αί-

'Ο Μπλιούμης δέχεται ξαφνιασμένος 
την «έπίσκεψη», στό σπίτι του, των άν
τρων τής Χωροφυλακής, πού ψάχνουν 
καί γιά δυο "Αγια Δισκοπότηρα. Δικαιο
λογία δέν υπάρχει. Τά Δισκοπότηρα τάχει 
έξαφανίσει ή γυναίκα του, ’Αθανασία 
Μπλιούμη, ένώ τ ’ άλλα τάχε προμηθευτεί 
κάπου άπό την ’Ελασσόνα, μέ τη μεσο
λάβηση___ μεσίτη. Λίγο άργότερα δέ
χεται τήν έπίσκεψη των άντρων τής Υ.Α. 
Π .Π . ό ψητοπώλης Γιώργος Τσιοΰγκος. 
Είναι ό μεσίτης τής σπείρας. Γεννημένος 
στη Μηλέα Έλασσόνος, διατηρεί «καλές» 
σχέσεις μέ κοντοχωριανούς του, καί οδηγεί 
τις έρευνες στούς πρόποδες τού Όλύμπου. 
Τό σήμα τής Υ .Α .Π .Π . πού φτάνει στη 
Διοίκηση Χωροφυλακής Έλασσόνος μι
λάει γιά πέντε άτομα : τον Παναγιώτη
Τσακνάκη, τον Βασίλη Τσακνάκη καί τον 
Θανάση Θεοδωράκη άπό τό χωριό Δολίχη, 
καθώς καί τούς Γρηγόρη Κουλουκτσή καί 
Νίκύ Κουλουκτσή, δίδυμα άδέλφια, άπό τό 
χωριό Κοκκινόγειο. Λίγο άργότερα, τό 
σήμα τής Υ .Α .Π .Π . παίρνει τήν άπάντησή 
του. Αύτοί πέντε είναι οί πρώτοι προμη
θευτές καί ταυτόχρονα δράστες τής δια
κεκριμένης κλοπής. Τον περασμένο Μάιο 
λεηλάτησαν τό εκκλησάκι τής Κοιμήσεως 
τής Θεοτόκου τού χωριού Διάκος Γρε- 
βενών, άπ’ δπου άφαίρεσαν τά κειμήλια 
πού κατασχέθηκαν, καθώς καί δυο "Αγια 
Δισκοπότηρα καί δυο Μηναία μέ λατινι
κούς χαρακτήρες.

Έ τ σ ι  τελείωσε ή υπόθεση τής λεηλα- 
λασίας τών κειμηλίων. Μιά ύπόθεση 
πού άποκάλυψε δτι είναι πολλοί αύτοί 
πού κυκλοφορούν άνάμεσά μας, χωρίς 
νά τρέμει τό χέρι τους δταν πρόκειται ν’ 
άκουμπήσουν σέ ιερές παρακαταθήκες 
τού Γένους___

γάλεω καί άνθρωπος τής νύχτας. Καί 
οί συναναστροφές του άπ’ αύτές πού μι
λούν τή γλώσσα τών καταγωγίων. Έ να ς 
«Τσάρλς Μπρόνσον» κι ένας «Μ ιχάλης».. 
χωρίς άλλα — περιττά γιά τόν υπόκοσμο— 
στοιχεία ταυτότητας, οί φίλοι του. Β έ
βαια είχε καί άλλες γνωριμίες, στον καλ
λιτεχνικό, δμως ,κόσμο. Κάτι άσήμαντοι 
τραγουδιστές καί νυκτόβιοι πελάτες νυ
κτερινών κέντρων, συμπλήρωναν τόν κύ
κλο του. Γιά τούς άντρες τού Τμήματος 
Διώξεως Ναρκωτικών τής 'Υποδιευθύν- 
σεως ’Ασφαλείας Προαστίων Πρωτευού- 
σης, αύτές οί συναναστροφές άπο τελούσαν 
άπό καιρό ένα αίνιγμα. Κι δταν ή παρα
κολούθηση τούς βεβαίωσε δτι οί σχέσεις 
τους στηρίζονται σέ κάτι ύποπτο, άπο- 
φάσισαν νά δράσουν.

Έ τ σ ι  μιά νύκτα τοϋ περασμένου μήνα, 
έστησαν τό καρτέρι τους. Τό αύτοκί- 
νητο τού Στέλιου Κατσανικάκη, άκινη- 
τοποιήθηκε. 'Ο  ίδιος έρευνήθηκε μέ κάθε 
λεπτομέρεια. Τίποτα τό παράνομο, δμως. 
Έ τ σ ι ,  μιά καί ή άρχή είχε γίνει, ή έρευνα 
συνεχίστηκε καί στ’ αυτοκίνητο, δπου 
δέν άργησαν νά βροΰν 18 γραμμάρια 
κατεργασμένο χασίς. Τώρα οί άντρες 
τής Χωροφυλακής ήξεραν πώς νά βαδί
σουν. Τό μυστήριο είχε λυθεί. Σίγουρα 
είχαν βρεθεί μπροστά σ’ έμπορο ναρ
κωτικών καί ναρκομανή, συνάμα. Στήν 
άνάκριση, ό Στέλιος Κατσανικάκης, μίλη
σε γιά δλο τό κύκλωμα. Κάποιος ’Εγγλέ
ζος μ’ ένα αυτοκίνητο «Μίνι-Κοΰπερ» 
καί κίτρινους άριθμούς ήταν ό προμηθευ
τής. Μεσολαβητής, κάποιος Κώστας Κα-

ραγιάννης. "Ενας οικοδόμος, ένας τραγου
διστής, ένας τσιγγάνος — ό «Τσάρλς 
Μπρόνσον» — κι ένας «Μιχάλης» ή υπό
λοιπη παρέα. Ε ίχε άγοράσει κάπου 50 
γραμμάρια κατεργασμένο χασίς άπ’ τόν 
’Εγγλέζο, γιά 10.000 δραχμές, πού πού
λησε στούς άλλους τής παρέας καί κάπνισε 
καί ό ίδιος. Δουλειά μέ καλά κέρδη καί 
χωρίς κόπο. Γιά τ ’ όνομα τού ’Εγγλέζου 
ούτε μιλιά. Στή «δουλειά» τους δέν έχουν 
θέση τά ονόματα.

Μέ γνωστό τόν τύπο τού αύτοκινήτου 
καί τό χρώμα τών πινακίδων, ξεκίνησαν 
οί άντρες τής Χωροφυλακής τις έρευνες. 
Πιθαμή μέ πιθαμή ψάχτηκε δλη ή ’Αθήνα. 
Δέν έμεινε στενό χωρίς νά μήν περάσουν 
τ ’ αύτοκίνητα τοϋ Τμήματος Ναρκωτικών. 
Κάτι τούς έλεγε πώς ό Εγγλέζος ήταν 
άπό τούς «γερούς» προμηθευτές, πού 
δσο έμενε άνενόχλητος, τόσο άποθρασυ- 
νόνταν. Δέν έπρεπε νά ξεφύγει άπό τήν 
τσιμπίδα τοϋ Νόμου.

’Αργά τήν άλλη μέρα εντοπίζεται τό 
«Μίνι-Κοΰπερ» μέ τούς κίτρινους άρι
θμούς, παρκαρισμένο στήν όδό Γ . Ζαρίφη 
τής Νέας Σμύρνης. Πίσω του ήταν στα- 
ματημένο άκόμα ένα αύτοκίνητο ένα 
«A LFA  — ROM EO» μέ ξένους κι αύτό 
άριθμούς. Τό τετράγωνο σέ λίγη ώρα 
«μπλοκάρεται». 'Ο  ’Εγγλέζος άνοίγει τήν 
πόρτα τού σπιτιού του καί προσπαθεί νά 
πείσει τούς άντρες τής Χωροφυλακής, 
δτι δέν έχει καμμιά σχέση μέ ναρκωτικά. 
Γιά νά τούς πείσει, άλλωστε, τούς παρα
κινεί νά ψάξουν στό σπίτι του. ’Ίσ ω ς γιατί 
δέν έχει πιστέψει δτι βρίσκεται άντιμέτω- 
πος μέ τετραπέρατα «λαγωνικά». Μερικές 
στιγμές άργότερα, βλέπει έκπληκτος ν’ 
άνακαλύπτουν στην κρεββατοκάμαρά του 
ένα κομμάτι κατεργασμένο χασίς. Προσ
ποιείται δτι άγνοεΐ τήν ύπαρξή του. Μι
λάει γιά κάποιο λάθος, κάτι πού μπορεί 
νά ξέχασε κάποιος φίλος του. "Ομως οί 
άντρες τού Τμήματος Ναρκωτικών έχουν 
πεισθεΐ γιά τό ρόλο του. Ζητούν νά κάνουν 
έρευνα στ’ αύτοκίνητο του. Τό «Μίνι—■ 
Κοΰπερ» ψάχνεται μέ κάθε προσοχή, χω 
ρίς δμως άποτέλεσμα. Άναρωτιώνται αν 
έχουν κάνει λάθος, άλλά κάτι τούς λέει 
πώς ενεργούν σωστά. Μόνο πού πρέπει 
ννάαι κάπου άλλοΰ κρυμμένη ή μεγάλη 
ποσότητα. ’Από ένστικτο συνδυάζουν τούς 
άριθμούς τών δύο αύτοκινήτων. ’Εγγλέ
ζικοι καί οί δυό. Ζητούν νά μάθουν ποιος 
είναι ό ιδιοκτήτης τού άλλου καί έξακρι- 
βώνουν δτι είναι ή άδελφή τής γυναίκας 
τού Ά γγλου. Έ τ σ ι  συνεχίζουν τήν έρευνα 
καί στό άλλο αύτοκίνητο. Ψάχνοντας τά 
πάντα. Καθίσματα, μηχανή, σασί, τά 
πάντα. Κάπου στό «πόρτ—μπαγκάζ» 
υπάρχει ένα φορητό παγούρι — «θερμός». 
’Ανοίγεται τό καπάκι του καί άντί γιά 
νερό, βλέπουν οί άντρες τής Χωροφυλακής, 
μικρές πλάκες κατεργασμένου χασίς, τις 
γνωστές σάν «παντόφλες». Ό  Ά γγλος 
Τζώρτζ — Γουίλλιαμ Χαίϊζ, δέν έχει τί
ποτα νά πει. Μέ χαμηλωμένα τά μάτια 
άπλώνει τά χέρια του. Τά τρία κιλά κατερ
γασμένο χασίς πού βρέθηκαν στό A LFA — 
ROM EO καί τ ’ άλλα λίγα γραμμάρια τής 
κρεββατοκάμαρας τοϋ περνούσαν γιά καλά 
τις χειροπέδες.

Λίγο άργότερα, στήν άνάκριση, ό 
Ά γγλος άποκάλυπτε δτι τό χασίς τόφερνε 
ό ίδιος μέ ταξίδια του στό Κάιρο τής 
Αίγυπτου καί τό μεταπουλούσε στον 
Στέλιο Κατσανικάκη πού μέ τή σειρά του 
τό προμήθευε στούς άλλους τής παρέας. 
Έ τ σ ι  έξαρθρώθηκε μιά άκόμα σπείρα 
μέ πολλές φιλοδοξίες στό χώρο τών ναρ
κωτικών ___

748



ΔΕΣΜΙΟΙ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ

Είναι άστεϊο μερικές φορές νά σκεφτό
μαστε πώς ή φυλακή πετυχαίνει τήν επα
νόρθωση καί τόν συνετισμό τοϋ έγκλημα- 
τία. ’Αλλά δέν γίνεται καί χωρίς αυτές. 
'Όλος ό κόσμος θά γέμιζε κακοποιούς 
καί κανείς δέν θάταν σίγουρος γιά τίποτα. 
Είναι κι αυτές άπό τά άναγκαϊα κακά, 
δπου συχνά συναντιώνται έπικίνδυνοι κα
κοποιοί μέ άλλους, «πρωτόβγαλτους» 
στη δουλειά, μέ άποτέλεσμα αυτές οί συ
ναντήσεις νά έξελίσσονται σέ φιλίες καί 
γνωριμίες δασκάλων καί μαθητών. Καί 
δταν αργότερα, μετά τήν άποφυλάκιση 
βρεθούν οί «παλιοί γνώριμοι», άποφασί- 
ζουν νά ένώσουν τις δραστηριότητές τους 
στο χώρο τοϋ έγκλήματος, έφαρμόζοντας 
τά δσα άλληλοδιδάχτηκαν στή φυλακή. 
Μιά πρόσφατη περίπτωση επιβεβαιώνει 
τά παραπάνω.

Ό  Νίκος Χριστολουκας στά 27 του 
χρόνια είναι βετεράνος στις κλοπές καί τις 
πλαστογραφίες. Πριν δυο περίπου χρόνια 
είχε άποφασίσει νά κάνει τό μεγάλο του 
βήμα. Στάθηκε δμως έμπόδιο στήν «κα- 
ριέρα» του ή 'Υποδιεύθυνση ’Ασφαλείας 
Προαστίων Πρωτευούσης καί πήρε τό 
δικαστήριο, κατηγορούμενος γιά κλοπές 
καί πλαστογραφίες σέ βαθμό κακουργή
ματος.

'Ο Άνδρέας Καλύβας, τρία χρόνια μι- 
κρότερός του, δέν ήταν καί τόσο έμ
πειρος. Τοϋ έλλειπε ή «φαντασία» τής 
«δουλείας» του. Γρήγορα βρέθηκε κι 
αύτός στις φυλακές, μέ μικρές, δμως, 
ποινές, κι’ αυτός γιά κλοπές καί πλαστο
γραφία. Καί πίσω άπό «τά σίδερα τής 
φυλακής» έγινε ή γνωριμία του μέ τόν 
Χριστολουκά. 'Ο Καλύβας σέ λίγο καιρό 
θ’ άποφυλακιζόταν, κανονικά. 'Ο  Χρι- 
στολουκάς, πού ήταν άκόμα υπόδικος, θά 
έβγαινε μέ εγγύηση. Έ τ σ ι  δταν χωρίστη
καν, ύποσχέθηκαν στό «έπανιδεΐν».

Κάπου στον Πειραιά, ό Καλύβας συνά
ντησε κάποιο παληό φίλο. Καί πάνω στή 
συζήτηση γιά τό πώς τά πέρασε στή φυλα
κή, τουπέ πώς είχε γνωρίσει «ένα καλό 
παιδί» —τόν Χριστολουκά —πού ήταν άσ
σος στή «δουλειά». 'Ο φίλος τόν ήξερε τόν 
Χριστολουκά. Κοινός γνώριμος δηλαδή. 
Καί προθυμοποιήθηκε νά τοϋ μεταβιβάσει 
τό τηλέφωνο τοϋ Καλύβα, έτσι γιά νά 
«βρεθοΰν καί νά θυμηθούν τά παληά».

’Ήταν άμοιβαία ή χαρά καί τών δυό 
δταν συναντήθηκαν. Μίλησαν γιά τό πα
ρελθόν, σχέδιασαν γιά τό μέλλον θά γί
νονταν συνέταιροι. ’Έ τσ ι δέν θά χρειαζό
ταν νά γυρίσουν στό μεροκάματο καί στό 
ψωμί τοϋ ιδρώτα. “Αλλωστε, είχαν γίνει 
«τζίνια» στις κομπίνες.

"Ολα καλά, τέλος καλό. Αύτό ΐσχυε 
στή συμφωνία. Μόνο πού ό Καλύβας δέν 
μπόρεσε νά καταλάβει πώς στήν δλη υπόθεση 
ό ρόλος ό δικός του ήταν «ρόλος θύματος».

Τό σχέδιο ήταν απλό. Θάκλεβαν πινα
κίδες άριθμών αύτοκινήτων καί αυτο
κίνητα. Θάλλαζαν τούς άριθμούς, τό 
χρώμα καί τά πιστοποιητικά κυριότητας 
καί θά τά πουλούσαν σέ χαμηλές τιμές, 
έτσι ώστε νά μή δυσκολεύονται νά βροΰν 
άγοραστές. Έ τ σ ι , θά τά «κονόμαγαν».

Γιά ξεκίνημα διάλεξαν μιά έκθεση με
ταχειρισμένων αύτοκινήτων στό Κορωπί. 
Πήδησαν εύκολα τό φράχτη καί άπό τό 
Β Χ  3679 1 Χ Ε  αύτοκίνητο, έβγαλαν τις 
πινακίδες τών άριθμών καί τις έκλεψαν. 
’Από σύμπτωση, κανείς υποψήφιος αγο
ραστής δέν ένδιαφέρθηκε γι’ αύτό τό αύτο

κίνητο καί ό ιδιοκτήτης τής έκθέσεως 
δέν άντιλήφθηκε δτι λείπουν οί άριθμοί. 
Λίγες μέρες άργότερα βρέθηκαν στήν 
Κόρινθο. Χωρίς βά κοπιάσουν καθόλου 
διέρρηξαν τό ΡΝ 7120 ταξί τό πήραν καί 
τόφεραν στήν ’Αθήνα. Τήν άλλη μέρα τού 
«φόρεσαν» τις κλεμμένες πινακίδες καί 
έπιασαν δουλειά. "Ενα ολόκληρο μήνα 
δούλεψαν σάν ταξιτζήδες, χωρίς νά ξε
χνούν τήν παληά τους τέχνη. "Οπου έβρι
σκαν τήν εύκαιρία έκλεβαν άπό ένα ζεύγος 
πινακίδων. Πάνω στό μήνα, χάλασε τό 
ταξί. Δέν υπήρχε περίπτωση γιά συνερ
γείο. ’Έ τσ ι τό έγκατάλειψαν κάπου στή 
λεωφόρο Σχιστού —Σκαραμαγκά, δπου 
βρέθηκε καί παραδόθηκε στον ίδιοκτήτητου.

Τήν ίδια βραδυά άρχισε ή άναζήτηση 
νέου αύτοκινήτου. Δέν άργησε νά βρεθεί. 
Κάπου στή λεωφόρο ’Αθηνών τό Β Ζ  8001 
I X  Ε  αύτοκίνητο Μερσεντές, είναι τό 
επόμενο θύμα, πού μέ τή σειρά του 
«φοράει» πινακίδες μέ άριθμούς 124958, 
κλεμένες φυσικά. Δέκα μέρες άργότερα 
κάπου, στή λεωφόρο Βουλιαγμένης, τρο
χονόμοι σταματούν τήν κλεμμένη «Μερ
σεντές» μαζί μέ άλλα αύτοκίνητα γιά 
έλεγχο. Ό  Χριστολουκας παραδίνει τις 
άδειες καί τήν ώρα τού ελέγχου, σέ μιά 
στιγμή πού οί τροχονόμοι προσπαθούσαν 
νά σταματήσουν διερχόμενο αύτοκίνητο, 
έξαφανίζεται.

Τό πρώτο δεκαπενθήμερο μιά άλλη 
«Μερσεντές πέφτει θύμα τους. Πλαστο- 
γραφοΰνται οί πινακίδες καί τά χαρτιά 
τού αύτοκινήτου καί λίγες μέρες άργό
τερα» «μοσχοπουλιέται». Ό  Καλύβας 
παίρνει γιά τόν «κόπο» του έντεκα χιλιά
δες. Λίγες μέρες άργότερα μιά «Σιτροέν» 
είναι τό έπόμενο θύμα. ’Αλλάζει αριθμό

καί χρώμα καί γίνεται τό «ιδιωτικό» 
αύτοκίνητο τού Καλύβα, ενώ ό Χριστο- 
λουκάς κρατάει γιά τόν έαυτό του ένα 
κόκκινο «Ά λφα Ρωμέο», πού κλέβουν 
άπό τήν Καισαριανή.

'Ο Καλύβας, δμως, δέν άρκεΐται μόνο 
στή Σιτροέν. Κλέβει μόνος του ένα «Ά λφα 
Ρωμέο» άπό τή Νέα Πέραμο, τοποθετεί 
κλεμμένες πινακίδες μέ άριθμό Β Χ  3679 
καί έτσι άποκτάει καί δεύτερο «ιδιωτικό» 
αύτοκίνητο.

Οι τροχονόμοι πού είχαν σταματήσει 
γιά έλεγχο τόν Χριστολουκά, εξακριβώ
νουν δτι ό άριθμός 124958, άνήκει σέ άλλο 
αύτοκίνητο, ένα «Φίατ 500» καί δτι μέσα 
στή Μερσεντές υπάρχουν κι άλλες πινακί
δες, πού άνήκουν κι αύτές σ’ άλλο, πάλι, 
αυτοκίνητο. Έχουν δμως, στά χέρια τους 
τό δίπλωμα τού Χριστολουκά καί ή ύπό- 
θεση παίρνει τό δρόμο γιά τήν 'Υποδιεύ
θυνση ’Ασφαλείας Προαστίων Πρωτευού- 
σης.

Μέ τό στοιχείο αύτό, άρχίζουν τις 
έρευνες οί άντρες τοϋ Τμήματος Διαρ
ρηκτών — Κλεπτών, πού δέν άργοϋν νά 
έντοπίσουν τό παληό γνώριμό τους, Κα
λύβα. Ή  παρακολούθηση τούς πείθει δτι 
μέ τά κλεμμένα δυό αύτοκίνητα, πού είχε 
γιά «ιδιωτικά», έκανε τόν λαθραίο τα
ξιτζή. Έ τ σ ι  ένα πρωΐ, μετά άπό σύντομη 
διαδικασία τού «περνούν» τις χειροπέδες. 
Στήν άνάκριση πού άκολούθησε αποκα
λύπτονται οί χέσεις του μέ τόν Χριστο- 
λουκά καί τή στιγμή πού γράφονται τού
τες οί γραμμές ό βετεράνος «Νίκος» άνα- 
ζητεϊται μέ ένταλμα τού Εισαγγελέα, 
γιά νά έπιστρέψει στό πιο μόνιμο.... 
σπίτι του, τή φυλακή.
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ΠΟΤΕ ΑΝΑΚΩΧΗ

“Οταν ττρίν λίγους μήνες είχαμε μιλήσει 
γιά τήν μεγάλη υπόθεση τής άρχαιοκα- 
ττηλίας μέ τό ζεύγος των Γερμανών Γκέ- 
ρίκε — Ουρλικε, πού είχε συνδεθεί μέ τήν 
ανθρωποκτονία σέ βάρος τοϋ Βασίλη 
Ψαραδέλη καί πού είχαν συνταράξει τύ 
πανελλήνιο καί πέρασαν στα έγκληματο- 
λογικά χρονικά, σαν μια άπό τις μεγαλύ
τερες έπιτυχίες των άντρων τής 'Υπο- 
διευθύνσεως ’Ασφαλείας Προαστίων Πρω- 
τευούσης, γράψαμε στόν πρόλογο πώς 
γιά τούς άντρες τής Χωροφυλακής «τα 
σάλπισμα τής ανακωχής είναι άγνωστος 
ήχος στ’ άφτιά τους». Καί την ώρα πού 
γράφαμε έκεϊνες οΐ γραμμές, γνωρίζαμε 
καλά πώς δεν φιλολογούσαμε. Μιλούσαμε 
μέ άπλά λόγια γιά μιά πολυσύνθετη πρα
γματικότητα. Σήμερα, βλέπουμε μέ υπε
ρηφάνεια τη συνέχεια έκείνου τοϋ άγώνα, 
καθώς μπροστά μας υπάρχει ή υπόθεση 
τοϋ ζεύγους Αύγερινοϋ.

Τότε, στην μεγάλη υπόθεση τής άρχαιο- 
καπηλίας, ή έρευνα των άντρων τοϋ Τμή
ματος ’Αρχαιοκαπηλίας καί Ναρκωτικών, 
είχε φέρει σέ φώς μιά συνεργασία τοϋ 
Γερμανού άρχαιοκάπηλου Γκέρικε, μέ τό 
ζεΰγος Αύγερινοϋ, στή Νάξο. 'Ο  Γκέρικε 
είχε άγοράσει άπό τον Γιάννη καί τη 
γυναίκα του Άργυρώ Αύγερινοϋ, έναν 
άγνωστο άριθμό Κυκλαδικών μαρμάρινων 
Κανδυλίων, άντί ΙΟΟ.ΟΟΟδραχμών, πού 
στή συνέχεια πούλησε σέ διάφορες «Γκα- 
λερί» τοϋ εξωτερικού. ’Επίσης άποκαλύ- 
πτουν δτι ό Γκέρικε είχε διαπραγματευθεϊ 
τήν άγορά, άπό τό ζεΰγος Αύγερινοϋ, ένός 
άκέφαλου πρωτοχριστιανικού άγάλματος 
πού άπεικόνιζε ιερέα τής έποχής καί έναν 
μεγάλο άριθμό πήλινων κυκλαδικής έπο
χής. "Ομως τότε ή συμφωνία δέν έκλεισε 
καί τά άρχαϊα δέν άλλαξαν ιδιοκτήτη. 
Οΰτε δμως βρέθηκαν στά χέρια τοϋ ζεύ
γους Αύγερινοϋ.

"Οπως, δμως, δέν έκλεισε ή άγοραπω- 
λησία, έτσι δέν έκλεισε ή υπόθεση άπό 
τήν πλευρά των άντρων τοϋ Τμήματος 
’Αρχαιοκαπηλίας — Ναρκωτικών. Γ ι ’ 
αύτούς δέν υπήρχε περίπτωση άνακωχής.

Είχαν πεισθεΐ δτι τά άρχαϊα υπήρχαν 
καί ήταν σίγουροι δτι δταν τό ζεΰγος 
Αύγερινοϋ θ’ άντιμετώπιζε τή Δικαιοσύνη 
γιά τις «αμαρτίες» του μέ τον Γκέρικε, 
έπρεπε νά λογοδοτήσει γιά πολλά άκόμα 
«άνοχήματα». Αύτή ή πίστη κι αύτή ή 
σιγουριά ήταν τό κίνητρο γιά τήν άνα- 
μόχλευση τής ύποθέσεως.

'Ο  Γιάννης καί ή Άργυρώ Αύγερινοϋ, 
είχαν χάσει τόν αγοραστή τους. ’Ό χι 
πώς δέν έβρισκαν άλλους πελάτες, άλλά 
λίγοι ήταν καλοπληρωτές. Άρχισαν λοι
πόν τήν άναζήτηση, πάντα μέ τό κριτήριο 
τής σιγουριάς καί τής μεγάλης τιμής 
τών άρχαίων τους. Όμολογουμένως, ήταν 
δύσκολοι στήν επιλογή. Τέσσερους μήνες 
καθημερινές έπαφές καί καμμιά άπόφαση. 
Δεκάδες συναντήσεις μά οί υποψήφιοι 
κρίνονταν «άπορριπτέοι». Μέχρι πού βρέ-

Μερικά μόνον δείγματα τών ανυπολο
γ ίστου  αξίας αρχαιολογικών θησαυρών 
που βρέθηκαν κα ι κατασχέθηκαν στά  
χέρια τών άρχαιοκαπήλων ,τής Νάξον. 
Τό ξεπούλημα τής αρχαίας κληρονομιάς 
δέν πραγματοποιήθηκε κα ι ο ί ιερόσυλοι 
θά πληρώσουν.
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θηκε ό ιδανικός. Πολλά λεφτά, έμπειρος 
της δουλειάς καί πάνω απ’ δλα άπ’ αυτούς 
πού ξέρουν να φυλάγονται. Στις προφυ
λάξεις άπιαστος. «’Άν έκανε έτσι τή δου
λειά ό Γκέρικε, ποτέ δέν θά άποκαλύ- 
πτονταν», σκέφτονταν τό ζεύγος Αύγερι- 
νοϋ καί είχε δίκηο. Γιατί ό νέος πελάτης, 
φυλαγόταν καί άπό τόν ίσκιο του.

Ή  συνάντηση γιά τήν τελική φάση της 
συναλλαγής δλο καί έπαιρνε άναβολές. 
Είχαν άπελπιστεϊ οί Ναξιώτες. Νάχουν 
έτοιμο τό έμπόρευμα καί τόν πελάτη καί 
ή συναλλαγή νά καθυστερεί. Τά δυόμιση 
εκατομμύρια πού είχαν συμφωνηθεΐ γιά 
τιμή, τούς κέντριζαν τήν άνυπομονησία 
καί έδιναν φτερά στ’ άνομα όνειρά τους 
γιά μιά μεγάλη ζωή καί επέκταση των 
έπιχειρήσεων.

"Ωσπου μιά μέρα έφτασε τό πολυπό
θητο μήνυμα. Ό  άγοραστής περίμενε στή 
’Αθήνα τούς προμηθευτές του, γιά νά 
προχωρήσουν στή συμφωνία. 'Η  έντολή, 
δμως, ήταν ρητή: «Χωρίς νάχουν μαζί 
τους τό εμπόρευμα». Αύτό πήγαινε πολύ. 
Τέτοιες προφυλάξεις έδειχναν δτι δέν 
τούς είχε έμπιστοσύνη, πράγμα πού 
ήταν γι’ αύτούς προσβολή. Δέν υπήρχε, 
λοιπόν, περίπτωση νά περιμένουν. Φόρ
τωσαν τό έμπόρευμα σέ δυό βαλίτσες, μπή
καν στο αύτοκίνητο τους καί μ’ αύτό στο 
καράβι κι’ έφτασαν στήν ’Αθήνα. Μέσα 
στό πολύβουο πλήθος τής πρωτεύουσας 
αισθάνονταν άσφαλισμένοι. Ή  άνωνυμία 
πού χαρίζει ό υπερπληθυσμός, ήταν γι’ 
αύτόύς μιά σιγουριά. Στό νησί τους τά 
πράγματα γι’ αύτές τις δουλειές είναι 
πολύ πιο δύσκολα καί ή Χωροφυλακή 
κάνει πιό εύκολα τή δουλειά της.

Στό μπάρ τού ξενοδοχείου περίμενε ό 
άγοραστής. Τό πρόσωπό του, δμως, 
τώρα ήταν σκληρό. ’Ήταν πολλά τά 
λεφτά πού ζητούσαν. Σκλήρυναν κι αύτοί. 
Δέν θά τούς τάπαιρνε «γιά ένα κομμάτι 
ψωμί». Τελικά υποχώρησε. Ή  φαντασία 
τους είχε ξεκλειδώσει, ήδη, τό βαλιτσάκι 
τοϋ άγοραστή μέ τά έκατομμύρια, τάχε 
άγκαλιάσει καί πέτοϋσε μαζί τους σέ τό
πους παραδεισένιους. «Πότε θά γίνει ή 
παράδοση;» ρώτησε ό .άγοραστής. «Σή
μερα», άπάντησε μ’ ένα στόμα τό ζεύγος 
Αύγερινοϋ. Θύμωσε ό άγοραστής — αύτές 
οί δουλειές δέν γίνονται έτσι — γιατί άλλα 
τούς είχε παραγγείλει, αλλά στό τέλος 
υποχώρησε. Σκέφτηκε πώς άφοϋ είχαν 
κάνει τόν κόπο, δέν θάταν καί άσχημα νά 
τελείωνε ή υπόθεση πιό γρήγορα. ’Έ τσ ι 
κλείστηκε τό ραντεβού γιά τ ’ άπόγευμα.

Τό ίδιο άπόγευμα, λοιπόν, κάπου στούς 
'Αγίους ’Ανάργυρους τής ’Αθήνας περί
μενε ό άγοραστής. Ε ίχε έκείνη τήν παρά
ξενη ήρεμία πού έχουν οί κακοποιοί κα- 
ριέρας, οί άνθρωποι πού άν τούς στερήσεις 
τό έγκλημα πεθαίνουν άπό μαρασμό. ’Από 
τό καθρεφτάκι τού αύτοκινήτου του, πα
ρατηρούσε άδιάφορα τήν κίνηση. Έ ν α  
κλειστό φορτηγάκι κοντοστάθηκε δίπλα 
του. Ή  γυναίκα πού καθόταν στή θέση 
τού συνοδηγοΰ έκανε ένα άδιόρατο νεύμα. 
Έ π ρ επ ε ν’ άκολουθήσει. Ξεκίνησε άκο- 
λουθώντας άπό μακρυά τό μικρό φορτηγό. 
"Ομως κανείς τους δέν πρόσεξε δτι λίγα 
τετράγωνα παρακάτω στήν άμαρτωλή 
τους πορεία είχαν μπει καί τ ’ αύτοκίνητα 
τού Τμήματος Διώξεως ’Αρχαιοκαπηλίας 
καί Ναρκωτικών τής Τ .Α .Π .Π . Τί είχε 
συμβεΐ; Μήπως ή λιγόλεπτη στάθμευση 
τού αύτοκινήτου τού άγοραστή καί τό 
νεύμα τής γυναίκας, κίνησαν τήν υποψία 
διερχόμενου περιπολικού αύτοκινήτου τής 
Χωροφυλακής; ’Ίσ ω ς ναί, ίσως όχι. ’Ε κεί
νο δμως πού είχε σημασία ήταν δτι τ ’

αύτοκίνητα, άπό δύο είχαν γίνει πέντε.
Τό μάτι τού άρχαιοκάπηλου άγοραστή 

δέν έφυγε άπό τά καθρεφτάκι τού αύτοκι- 
νήτου του. Αύτά τά τρία αύτοκίνητα δέν 
έλεγαν νά ξεκολλήσουν άπό πίσω του. 
Ή  διαίσθησή του τουλεγε πώς κάτι δέν 
πήγαινε καλά. Αύξομείωσε τήν ταχύτητα 
καί είδε καί πάλι τά τρία αύτοκίνητα νά 
τόν άκολουθοΰν. Κατάλαβε. Έ π ρ επ ε ν’ 
άντιδράσει άστραπιαΐα . Κάνει σινιάλο 
κινδύνου στό προπορευόμενο αύτοκίνητο 
καί επιχειρεί στροφή αύτοκτονίας. Περ
νάει στό άπέναντι ρεύμα καί άναπτύσσει 
ταχύτητα. Είναι δμως άργά. Οί άντρες 
τής Χωροφυλακής έχουν άντιληφθεϊ τήν 
πρόθεσή του καί τά τελευταίο αύτοκίνητο 
τόν μπλοκάρει. Πετάγεται έξω καί κάτω 
άπό πυ ρ ο β ο λ ι σ μ ο ύ ς προσπαθεί νά ξεφύγει. 
Δέν τά καταφέρνει. Οί χειροπέδες περ- 
νιώνται άστραπιαΐα στά χέρια του, ένώ 
βλέπει, λίγα μέτρα πιό κάτω, άκινητο- 
ποιημένο τό φορτηγάκι καί τούς επιβά
τες των άλλων δυό αύτοκινήτων νά κρα
τούν στά χέρια τους δυό βαλίτσες.

Ή ταν μιά άτυχη στιγμή. ’Εμπόρευμα 
καί χρήματα θάκαναν φτερά. 'Ο ίδιος 
καί οί δυό προμηθευτές του, θά προσπα
θούσαν νά δικαιολογήσουν, μπροστά στή 
Δικαιοσύνη, τ ’ άδικαιολόγητα.

Στά γραφεία τής 'Τποδιευθύνσεως 
’Ασφαλείας Προαστίων Πρωτευούσης, ή 
άνάκριση άποκάλυψε τά σχέδια των 
άρχαιοκαπήλων. Τά 29 πήλινα πρωτο
κυκλαδικά ευρήματα καί τ ’ άλλα άρχαΐα, 
ήταν οί κυριώτεροι κατήγοροί τους. Ή  
Άργυρώ, προσπαθώντας νά δικαιολογη
θεί έρριξε τό βάρος στον Ναξιώτη Μανόλη 
Κώτσο. Αύτός τούς τάχε προμηθεύσει 
τά περισσότερα. Τ ’ άλλα τάχαν βρει οί 
ίδιοι στ’ άγροκτήματά τους καί σέ παρά
νομες άνασκαφές πού έκαναν κατά και
ρούς.

Τότε έσκασε καί ή βόμβα. Έκπληκτοι 
βλέπουν τόν πελάτη τους καί παρά λίγο 
άγοραστή τού έμπορεύματος, άλλάζει 
κάθισμα καί νά παίρνει τή θέση στό γρα
φείο τοϋ Προϊσταμένου τού Τμήματος. 
'Ο  άγοραστής είχε μεταβληθεϊ σέ ’Αξιω
ματικό Χωροφυλακής! Μπροστά σ’ αύτή 
τήν άποκάλυψη οί δυό σύζυγοι κατέρρευ- 
σαν. Τά πάντα είχαν τελειώσει γι αύτούς.

Λίγο άργότερα μάθαιναν πώς μετά έπι- 
κοινωνία μέ τήν Ϊ .Α .Π .Π ., οί 'Υπηρεσίες 
Χωροφυλακής τής Νάξου συμπλήρωναν 
καί έκλειναν ταύτόχρονα τήν υπόθεση. 
Μετά άπό έρευνα πού έκαναν — στό σπίτι 
τού ζεύγους Αύγερινοϋ καί στό σπίτι τού 
Μανόλη Κώτσου — άνακάλυπταν στό 
μέν δικό τους ένα τετράμιξο λιχνάρι καί τό 
μαρμάρινο άκέφαλο άγαλμα πού διαπρα
γματεύονταν μέ τόν Γκέρικε, καθώς καί 
δέκα τεμάχια ζελατοδυναμίτιδας, τριάντα 
μέτρα θρυαλλίδας, έβδομήντα μέτρα άκα- 
ριαίας θρυαλλίδας καί δέκα καψύλια δυ- 
ναμίτιδας. Στό σπίτι τοϋ Μανόλη Κώτσου 
βρέθηκαν είκοσι δύο κιλά δυναμίτιδας 
καί πενήντα μέτρα βραδύκαυστης θρυαλ
λίδας. Ό  ίδιος, άρνήθηκε κάθε άνάμιξη 
μέ τήν άρχαιοκαπηλία, χωρίς δμως νά 
μπορεί νά δικαιολογήσει τήν ΰπαρξη των 
έκρηκτικών___

Έ τ σ ι  ξεδιάλυνε μιά άκόμα πτυχή τής 
μεγάλης άρχαιοκαπηλίας, χωρίς δμως 
νά τερματιστεί καί ό άγώνας των άντρων 
μας γιά τό ξεκαθάρισμα τής κοινωνίας 
μας άπό τούς «νοσογόνους» οργανισμούς 
της.

Ό  Ρ ε π ό ρ τ ε ρ

Ε Ν Δ Ο Σ Κ Ο Π Ι Κ  A

Επιδράσεις
Έ χ ω  τήν άδυναμία τής συγκρί- 

σεως καί αύτή μέ παρακινεί σέ 
ένδοσκοπήματα.

Δέν αισθάνομαι, βέβαια, έπηρε- 
ασμένος, γιατί ό καθένας έχει τούς 
δικούς του στόχους. Δηλαδή ταξι
νομεί τά ένδιαφέροντά του σύμ
φωνα μέ τό έσωτερικό του ήφαί- 
στειο καί άνάλογα προβάλλει τις 
«καλλιτεχνικές» του προτιμήσεις.

Τά γεγονότα όμως άσκούν σοβα
ρότατες έπιδράσεις στή συμπερι
φορά μας καί ξεσκεπάζουν πολλές 
άπόρρητες σκέψεις. Μάς έκθέ- 
τουν στό περιβάλλον τό όποιο 
χαρακτηρίζεται άπό ποικιλία δια
φορών.

Αύτό παρατηρεϊται όταν ή πρώ
τη είκόνα δείχνει ισορροπημένο 
άτομο, ένώ στό βάθος ύπάρχουν 
δύσκολες καταβολές. Μέ λίγα 
λόγια τά προβλήματα μάλλον είναι 
συνεχώς δεμένα καί έλάχιστα λυ
μένα.

’Εκτός άπό αύτά μεγάλες έπι- 
δράσεις έχουν τά ίδια τά γεγο
νότα. Τό ένα τόν άφήνουν άδιά- 
φορο, άσυγκίνητο, γιατί τά θεωρεί 
σάν μιά φυσική πορεία, ένώ στόν 
άλλο δίνουν μιά μορφή άλλαγής. 
Δηλαδή τόν ξεσηκώνουν άπό τήν 
θέση του καί άδιάκριτα έπιζητεί 
σέ όλους νά τονίσει ότι ή ικανο
ποίησή του είναι μεγάλη καί παρα
δεκτή, ώστε νά δικαιούται μιάς 
τιμητικής πλέον θέσεως στόν 
«Ή λιο».

Τό πράγμα παίρνει διαστάσεις, 
όταν δέν είναι προετοιμασμένος 
ό άνθρωπος γιαυτή τή θέση πού 
πιστεύει ότι δικαιούται.

Τότε οί έπιδράσεις τόν όδηγοΰν 
σέ μιά συμπεριφορά λίγο παιδική, 
μέ κινήσεις περίεργες, άφύσικες 
μπορώ νά πώ, πού θέλουν νά αύ- 
ξήσουν τήν βεβαιότητα γιά τήν 
άξια του. ’Αναγκάζουν τό έμπειρο 
μάτι νά άλλάζει κατεύθυνση άπό 
τόν συνομιλητή, γιά νά μή θεωρη
θεί αύστηρός, άδιάφορος ή όχι 
προοδευτικός στό γεγονός.

’Αναλυτικά οί έπιδράσεις αύτές 
στήν συμπεριφορά περιχαρακώ
νουν τά μονίμως κλειστά χείλη, 
μέ ένα πλατύ, λίγο άκοσμο χαμό
γελο. Παίρνουν τά βλέμματα τού 
άλλου καί τά όδηγοΰν στό σημείο 
πού θέλουν νά υπογραμμίσουν ιδι
αίτερα. ’Αλλάζουν πρός τό ποιη
τικό τόν τόνο τής φωνής, χρησι
μοποιούν ήχηρές λέξεις καί τις 
συνδέουν μέ τό περίφημο πλέον 
«Βασικά». Έ τ σ ι  φαίνεται ότι ή 
προσωπική διάκριση έχει άπέ- 
ραντη σημασία καί τό μέλλον είναι 
ζωγραφικός πίνακας.

Τόν πίνακα τών έπιδράσεων 
συνεπώς, τόν σκιτσάρουμε σχεδόν 
κάθε ήμέρα μόνοι μας, μέ τά δικά 
μας χρώματα, όπως άρέσει άπο 
κλειστικά μόνο σέ μάς.
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ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΑΞ]ΚΩΝ
Άποστρατεύθηκαν πρόσφατα άπό τό 

Σώμα για διάφορους λόγους, οί κάτωθι 
’Αξιωματικοί :

Άντισυνταγματάρχες: Λ ΙΑ ΚΟ Π Ο Υ- 
ΛΟΣ Κων[νος, ΚΙΝ ΤΩΝ Η Σ ’Απόστολος 
καί ΒΟΥΔΙΚΛ.ΑΡΗ Σ Δρακούλης. Μοί
ραρχος Μ ΟΡΟΓΙΑΝ ΝΗ Σ Μαυροειδής 
καί 'Υπομοίραρχος Ζ Η ΒΕΑ Δ Η Σ Δα
μιανός.

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Έπραγματοποιήθηκαν, πρόσφατα, οί 

κάτωθι προαγωγές :
Στο βαθμό τοϋ Άντισ]ρχου προήχθη- 

σαν οί Ταγματάρχες ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Γεώργιος, Β Α Τ ΟΥ ’Απόστολος καί ΣΑ - 
Κ ΕΛ Λ Α ΡΙΟ Υ  Εύάγγελος.

Στό βαθμό τοϋ Ταγματάρχου προήχθη- 
σαν οί Μοίραρχοι Μ ΠΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Γεώργιος ΛΑΖΟΣ Κων[νος, ΒΑ ΣΙΛ Α - 
Κ Η Σ Βασίλειος καί ΚΟΚΚΟΤΑΣ Ά χιλ- 
λεύς.

Στό βαθμό τοϋ Μοιράρχου προήχθη ό 
'Υπομοίραρχος ΑΝΤΩΝΙΟΥ Παντελής.

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΑΝΘ]ΣΤΩΝ
Τον περασμένο Αύγουστο προήχθησαν 

στό βαθμό τοϋ ’Ανθυπομοιράρχου είκοσι 
έννέα (29) Άνθυπασπιστές πού άπεφοίτη- 
σαν στις 30-6-1979 άπό τή Σχολή ’Επαγ
γελματικής Μετεκπαιδεύσεως Άνθυπα- 
σπιστών τής Σ .Α .Χ . (ΕΑ .Κ Ε.Π Α , Καπο- 
διστρίου 28, ’Αθήνα) καί ό Άνθυπασπι- 
στής Λ ΕΟ Ν ΤΗ Σ Εύστάθιος, πού άπο- 
στρατεύθηκε λόγω υγείας.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΑΝΘ]ΣΤΩΝ
Άποστρατεύθηκαν πρόσφατα άπό τό 

Σώμα οί Άνθυπασπιστές:
ΣΙΜ ΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης, ΜΑΥ- 

ΡΟΜ Μ ΑΤΑΚΗΣ Μιχαήλ, Κ Ο Υ Π Α Σ  
Άργύριος, Α ΓΓΕ Λ ΙΔ Η Σ  Βασίλειος,— 
ΣΤΑ ΥΡΟ Π Ο ΥΛ Ο Σ Γεώργιος, Τ Ρ ΙΑ - 
ΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Χριστόφορος, 
ΓΚ Ο Λ ΙΑ Σ Άχιλλεύς, Κ Ο Υ ΤΣΟ Υ - 
Μ ΠΑΣ Θωμάς, Τ Σ ΙΤ Σ ΙΠ Α Σ  ’Ιωάννης, 
ΓΚ Ο Τ Σ Η Σ  ’Ιωάννης, Κ Ω ΣΤΟ Π Ο Υ - 
ΛΟΣ ’Ιωάννης, ΑΓΑ Θ Ο Σ Σωτήριος, 
Α ΡΧ ΙΜ Α Ν Δ ΡΙΤΗ Σ Βασίλειος, Μ ΑΡ
ΓΑ Ρ ΙΤ Η Σ  Δημήτριος, ΓΕ Ω Ρ ΓΟ Υ Λ Α 
ΚΗ Σ Χαράλαμπος, ΣΤΕΦΑ Ν Α ΚΗ Σ Γ ε 
ώργιος, ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Γεώ ρ
γιος, ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ’Άγγελος, 
ΚΑΝΑΚΗΣ Γεώργιος, ΤΖΕΜ Ο Σ Νικό
λαος, Μ ΑΛΑΤΟΣ ’Ιωάννης Κ Υ Π Α Ρ Ι- 
Ρ ΙΣ Σ Α Κ Η Σ  Θεμιστοκλής, Α ΛΕΥΡΑΣ 
Ή λίας, Μ ΟΥΝΤΡΑΚΗΣ ’Εμμανουήλ, 
Α Ν ΑΣΤΑΣΑΚΗ Σ Κων[νος, ΒΑ ΣΙΛ Α - 
ΚΗ Σ Μιχαήλ, Ν ΙΚΗ ΤΟ ΠΟ ΥΛΟ Σ Π έ
τρος, Κ Α ΡΥ Ω ΤΗ Σ Γεώργιος, Μ Α ΣΤΡΟ - 
ΓΙΑ Ν Ν Α ΚΗ Σ Αναστάσιος, Κ ΕΡΑ Μ Α- 
ΡΑ Κ Η Σ Μιχαήλ, ΧΑ ΤΖΟ Π Ο ΥΛ Ο Σ 
Δημήτριος,ΚΟΝΤΑΚΟΣ Νικόλαος,ΠΑΥ
Λ ΙΔ Η Σ Σωτήριος, Π ΕΣΙΝ Η Σ Χοήστος, 
ΧΡΥΣΟ Μ Α ΛΟ Σ Κων[νος ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ 
Δημήτριος, Τ Ζ Ω Ρ Τ Ζ Η Σ  Δημήτριος, Ε Υ - 
ΣΤΑ Θ ΙΑ ΔΗ Σ Γρηγόριος, Χ Ρ ΙΣ Τ Ο -- 
ΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος, Μ Α ΡΑ Λ ΙΩ ΤΗ Σ 
Νικόλαος, ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Χαρά
λαμπος καί Α Λ ΕΤΡΑ Σ Αθανάσιος.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ 
ΑΝΘΥΠΟΜΟΙΡΑΡΧΩΝ 
ΚΑΙ ΕΝΩΜΟΤΑΡΧΩΝ

Οί 130 νέοι Ανθυπομοίραρχοι πού 
άποφοίτησαν φέτος άπό τήν Σ .Α .Χ ., οί 
όποιοι έκπαιδεύθηκαν, στή συνέχεια, άπό 
πρακτικής πλευράς, στή Διεύθυνση Α σ τυ 
νομίας Θεσσαλονίκης, σύμφωνα μέ τήν 
302[4(14ε έ.έ. διαταγή τοϋ Αρχηγείου, 
έτοποθετήθηκαν, σέ διάφορες 'Υπηρεσίες 
τοϋ Σώματος καί κυρίως, ώς Β ' Α ξ ιω 
ματικοί σέ Αστυνομικά Τμήματα καί 
Τμήματα Ασφαλείας. Ά π ό τούς προα- 
ναφερθέντες 130 νέους Αξιωματικούς 51 
έτέθησαν στή διάθεση τής Δ .Α .Π . Ι Ι ιω -  
τευούσης καί 19 στή διάθεση τής Δ.Α. 
Θεσσαλονίκης γιά νά άντιμετωπίσουν 
τις διαρκώς αύξανόμενες άνάγκες τής 
περιοχής τους.

Έτοποθετήθηκαν έξάλλου σέ διάφορες 
Υπηρεσίες τοϋ Σώματος, μέ διαταγή τοϋ 
Αρχηγείου οί 149 νέοι Ύπαξιωμα- 
τικοί οί όποιοι ονομάσθηκαν ’Ενωμοτάρ
χες. Οί νέοι αύτοί βαθμοφόροι, προέρχον
ται άπό άνδρες τοϋ Σώματος (πρώην 
Χωροφύλακες, Δόκ. Χωροφύλακες) καί 
ιδιώτες πού διαγωνίσθηκαν μέ έπιτυχία 
στις είσιτήριες έξετάσεις τής Σ .Ο .Χ . 
(II Τμήματος) τό 1978 καί κατετάγησαν 
στό Σώμα γιά επαγγελματική σταδιοδρο
μία καί παράλληλη βαθμολογική έξέλιξη, 
σύμφωνα μέ τα προβλεπόμενα άπό τήν 
άντίστοιχη νομοθεσία τοϋ Σώματος.

Μ Ε Τ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η
ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ

Γιά τή βαθμολογική έξέλιξη τών Άνθυ- 
πασπιστών, έπελέγησαν τριάντα (30) 
Άνθυπασπιστές οί όποιοι φοιτοΰν ήδη 
στή Σχολή ’Επαγγελματικής Μετεκπαι- 
δεύσεως Άνθ[στών Χωροφυλακής.

Ή  επιλογή τους έγινε σύμφωνα μέ τήν 
ίσχύουσα νομοθεσία καί τή σειρά άρχαιό- 
τητος, πού έχουν στήν ’Επετηρίδα τών 
Άνθ[στών τοϋ Σώματος. Πρέπει νά ση
μειωθεί ότι έξαιρέθηκαν καί δέν προτά- 
θηκαν γιά Μετεκπαίδευση, σύμφωνα μέ 
τις διατάξεις τών Ν.Δ. 3365(1955 καί 
649[1970 οί Ά νθ[στές πού άνήκουν στό 
προσωπικό τής Μουσικής, τοϋ'Οπλισμοϋ, 
τών Αύτοκινήτων, τών Τηλεπ[νιών καί 
τοϋ Τεχνικού Προσωπικού τοϋ Τυπογρα
φείου Χωροφυλακής.

Οί Μετεκπαιδευόμενοι, έκτός άπό τά 
άλλα τυπικά καί ούσιαστικά προσόντα 
πού διαθέτουν, είναι άπόφοιτοι τουλάχιστο 
Λυκείου ή Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης 
μέ αύτά σχολής καί δέν είναι δυνατό νά 
πάρουν μέρος σέ εισιτήριο διαγωνισμό 
τής Σ .Α .Χ ., επειδή έχουν ήδη άποκλει- 
σθεϊ, λόγω ήλικίας.

Ή  Σχολή λειτουργεί μέ μέριμνα τής 
Σχολής Αξιωματικών Χωροφυλακής σέ 
αίθουσα τοϋ Ε Α .Κ Ε.Π Α  στήν Αθήνα 
(Καποδιστρίου 28).

'Η  διάρκεια τής έκπαιδεύσεως τους 
είναι 9μηνη. Στό χρονικό αύτό διά

στημα οί μετεκπαιδευόμενοι θά φέ
ρονται άπεσπασμένοι στή Σ .Α .Χ . (1-10- 
79 μέχρι 30-6-80).

Τά μαθήματα πού διδάσκονται άπό 
Αξιωματικούς καί εκλεκτούς επιστήμο
νες είναι έπαγγελματικής καί έγκυκλο- 
παιδικής φύσεως γιά νά συντελέσουν στήν 
άνοδο τής στάθμης τής καταρτίσεώς τους, 
ώστε νά καταστούν ικανοί νά άνταπο- 
κριθοϋν στις πρόσθετες ευθύνες πού θά 
έπωμισθοϋν μελλοντικά, μέ τήν βαθμο
λογική τους έξέλιξη σέ Αξιωματικούς.

ΝΕΟΙ ΔΟΚΙΜΟΙ 
Α Ξ Ι Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο Ι

Στον εισιτήριο διαγωνισμό τής Σ .Α .Χ . 
έτους 1979 πού διενεργήθηκε στήν Α θ ή 
να τον περασμένο ’Ιούλιο (23—28)7)1979), 
έλαβαν μέρος 770 υποψήφιοι. Επέτυχαν 
467 (’Ενωμοτάρχες 453, Άνθυπασπιστές 
14). Άπέτυχαν 303 (’Ενωμοτάρχες 299, 
Άνθυπασπιστές 4) ήτοι 29 στά Ελληνικά 
καί στό σύνολο τών μαθημάτων 274.

Ά π ό  τούς πίνακες τών έπιτυχόντων 
προσκλήθηκαν, κατά σειρά έπιτυχίας, 
τον περασμένο Σεπτέμβριο καί έκπαιδεύον- 
ται ήδη στή Σχολή, ώς Δόκιμοι Ανθυ
πομοίραρχοι (40) σαράντα, συνολικά, 
ήτοι οί πρώτοι τριάντα τρεις (33) άπό 
τούς 453 έπιτυχόντες καί επτά (7) άπό 
τούς έπιλαχόντες οί όποιοι υπάγονται 
στις εύεργετικές διατάξεις τοϋ Ν. Δ. 
1348(1973, διότι είναι παιδιά οικογενειών 
πολυτέκνων, άναπήρων πολέμου ή έθνι- 
κής άντιστάσεως ή άδελφοί θυμάτων πο
λέμου ή έθνικής άντιστάσεως.

Σύμφωνα μέ τήν 420(2(91 ιη έ. έ. 
διαταγή τοϋ Αρχηγείου, οί είσαχθέντες 
καί φοιτοΰντες ήδη στή Σ .Α .Χ ., ώς πρω
τοετείς Δόκιμοι Ανθυπομοίραρχοι, κατά 
σειρά έπιτυχίας, είναι οί κάτωθι 39 ’Ενω
μοτάρχες καί 1 Άνθυπασπιστής:

ΚΑ ΣΑ Π Α ΚΗ Σ Κων[νος, Τ Σ Α ΓΚ Α 
ΡΗ Σ  Βασίλειος, ΚΩΝ ΣΤΑΝ ΤΟ ΠΟ Υ- 
ΛΟΣ Βασίλειος, Α ΡΒΥΘ Α Σ Ή λίας, 
ΤΖ ΙΟ Τ Ζ Ο Ρ Α Σ  Γεώργιος, Π Ρ ΙΑ Β Α - 
ΛΗΣ Βασίλειος, Κ Ο Υ ΡΗ Σ Στυλια
νός, ΡΙΝ Η Σ Λεωνίδας, Π ΑΠ ΑΝ ΙΚΟ - 
ΛΑΟΥ Δημήτριος, ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ Νι
κόλαος, Ν ΙΚ Η ΤΟ ΓΛ Ο Υ Γεώργιος, Ν ΕΛ- 
ΛΑΣ Εύάγγελος, Λ ΕΡΟ ΓΙΑ Ν Ν Η Σ Δη- 
μήτριος, Ρ Α Χ Ω Β ΙΤ Σ Α Σ  ’Ιωάννης, Π Υ - 
ΛΑΡΙΝΟΣ Νικόλαος, ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ 
Βασίλειος, ΡΑ ΤΣ Ο Σ Νικόλαος, Ρ Ο Τ Ζ Ι- 
ΩΚΟΣ Νικόλαος, ΚΑΡΑΠΑΝ ΑΓΟ Σ ’Ι 
ωάννης, Β Ο Υ Τ Σ ΙΔ Η Σ  Κων[νος, Σ Τ Α 
ΘΗΣ Γεώργιος, Σ Ε Φ Ε Ρ ΙΔ Η Σ  Μιχαήλ, 
ΓΑ Α ΙΑ ΤΣΟ Σ Γεώργιος, ΤΣΟΚΑΝΟΣ 
Εύάγγελος, ΚΑΜ ΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ ε 
ώργιος, Λ Α Μ Π ΙΡΗ Σ Γεώργιος, Κ Υ - 
ΡΙΑ Κ Α Κ Η Σ Σπυρίδων, ΚΟΚΚΑΛΗΣ 
Στέφανος, Π Α ΤΣΗ Σ Κων]νος, Π Α Π Α - 
Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Υ  Κων[νος, Μ ΗΤΟΣ Α θα 
νάσιος, ΝΙΚΟΑΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Νικό
λαος, Γ ΙΩ Τ Η Σ  Εύάγγελος.

Ευεργετούμενοι (Έπιλαχόντες) :Π Α Π - 
ΠΑΣ Λάμπρος, ΓΆ Τ Σ Α Σ  Βασίλειος, 
(Άνθ)στής) Χ Α ΤΖ Η Κ Υ ΡΙΑ Κ Ο Σ Χρή- 
στος, ΝΤΑΛΛΗΣ Εύστράτιος, Σ ΙΔ Η - 
ΡΟΠΟΥΛΟΣ Παρασκευάς, Χ Ρ ΙΣ Τ Ο - 
ΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος καί ΜΗ- 
ΤΣ Ο Υ  Αθανάσιος.

ί

-

-
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ -  ΜΕΤΕΚ
ΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ -  ΑΝΔΡΩΝ

Στο 2μηνο Σεπτεμβρίου — ’Οκτωβρίου 
1979 έπραγματοποιήθηκαν ή συνεχίζονται 
άκόμα μετεκπαιδεύσεις ή σεμινάρια άν- 
δρών Χωροφυλακής οί όποιοι ύπηρετοΰν 
σέ διάφορες Υπηρεσίες τοΰ Σώματος πού 
άποβλέπουν στήν άρτιώτερη κατάρτισή 
τους σέ θέματα έπαγγελματικά καί γενι- 
κώτερου ενδιαφέροντος γιά νά καταστούν 
ικανοί νά άνταποκριθοϋν μέ περισσότερη 
άνεση καί έπάρκεια στις σύγχρονες κοι
νωνικές απαιτήσεις, καί νά εκπληρώσουν 
εύσυνείδητα την άστυνομική τους άπο- 
στολή μέσα στά πλαίσια των νόμων καί 
τοΰ Συντάγματος πού ισχύουν σήμερα 
στη χώρα μας. Ειδικότερα, οί μετεκπαι- 
δευθέντες άνδρες, χωριστά γιά κάθε άντι- 
κείμενο, είναι οί κάτωθι :

1) ’Αξιωματικοί 20 γιά 1 μήνα στο 
ΤΖΟΥΝ ΤΟ—Κ Α ΡΑ ΤΕ εις Ααγονήσι Ά τ  
τικής, 2) Ενωμοτάρχες 33 γιά 3 εβδομά
δες στη Σχολή τής Π .Σ .Ε .Α . (’Αθήνα), 
3) ’Ενωμοτάρχες 5 στή Διεύθυνση Έ γκλη- 
ματολογικών 'Υπηρεσιών έπί 40 ημέρες 
γιά θέματα δακτυλοσκοπίας καί έξερεύ- 
νηση τοΰ τόπου τοΰ εγκλήματος, 4) Χ ω 
ροφύλακες 40 στύ Σύνταγμα Χωροφυλα
κής (Άμυγδαλέζα ’Αττικής) γιά 2 μήνες, 
ώς οδηγοί δικύκλων, 5) Χωροφύλακες 10 
γιά 3 μήνες, στό Κ.Σ.Ν . Ελλάδος 
(Άμυγδαλέζα ’Αττικής) ώς τεχνίτες τη
λεπικοινωνιών, γιά πρακτική άσκηση 
(μετεκπαίδευση) σέ θέματα επισκευής τη
λεπικοινωνιακών μέσων, 6) Χωροφύλακες 
16, ώς τεχνίτες όπλισμοΰ, γιά 2 μήνες, 
στό Σύνταγμα Χωροφυλακής (Άμυγδα- 
λέζα ’Α ττικής),. 7) Χωροφύλακες 25 γιά 
μηνιαία πρακτική καί θεωρητική έκπαί- 
δευση σέ θέματα μηχανολογίας αύτοκινή- 
του καί βλάβες συστημάτων του (15 στό 
Σύνταγμα Χωροφυλακής ’Αθηνών καί 
10 στή Δ.Α . Θεσσαλονίκης) καί 8) 1 
’Αξιωματικός μέ 9 'Οπλίτες στή Σχολή 
’Αλεξιπτωτιστών Στρατού, στον Ά σπρό- 
πυργο ’Αττικής γιά 3μηνη εκπαίδευση 
(T A E K  WON DO).

ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΩΝ 
ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Προκηρύχθηκε πρόσφατα Διαγωνισμός 
Χωροφυλάκων γιά τή μετάταξή της στις 
τεχνικές 'Υπηρεσίες πού θά διενεργηθεΐ 
τό Γ ' ΙΟήμερο τοΰ μηνός Νοεμβρίου 1979 
στό Τυπογραφείο , Χωροφυλακής (Σύν
ταγμα Χωροφυλακής ’Αθηνών), πού βρί
σκεται στήν Άμυγδαλέζα Α ττικής.

Γιά τό σκοπό αυτό, προσκλήθηκαν άπό 
τον προηγούμενο μήνα, μέ τήν 301 [11 [ 
4στ έ.έ. διαταγή τοΰ Αρχηγείου, δσοι 
άπό τούς Χωροφύλακες τοΰ Σώματος επι
θυμούν καί έφόσον έχουν γνώσεις Τεχνί
του Τυπογραφείου, νά υποβάλουν άρμο- 
δίως τά δικαιολογητικά τους (αίτηση καί 
πιστοποιητικό ή βεβαίωση γιά τις γνώ
σεις τους κ.λ.π.) μέχρι τής 15ης ’Οκτω
βρίου 1979 γιά νά μπορέσουν νά συμμε- 
τάσχουν στό διαγωνισμό.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Μετά άπό τήν εξαγγελία τής άποφά- 
σεως τής Κυβερνήσεως γιά τά μέτρα λι- 
τότητος καί περιορισμού τής καταναλώ- 
σεως άγαθών καί ένεργείας, στή συνέχεια, 
έδόθηκαν οδηγίες καί κατευθύνσεις σέ 
δλα τά 'Υπουργεία, γιά τήν υλοποίηση 
τής ιδιαίτερα σοβαρής αυτής Κυβερνητι
κής άποφάσεως.

Γιά τή γενική αύτή προσπάθεια πού 
ένδιαφέρει άμεσα τόσο τή Δημόσια Διοί
κηση, δσο καί τό διοικούμενο κοινό, τό 
Αρχηγείο έξέδωσε άνάλογες, κατ’ άντι- 
κείμενο ,διαταγές μέ άντίστοιχες οδηγίες 
γιά τήν έφαρμογή τους άπό όλους τούς 
άνδρες τοΰ Σώματος.

Στό πλαίσιο αύτοΰ τοΰ προγράμματος 
γιά τον περιορισμό τής κάθε μορφής ένερ
γείας πού δαπαναται άπό τις 'Υπηρεσίες 
καί τούς άνδρες τους προς έκπλήρωση 
τής άποστολής τους, τό ’Αρχηγείο, μέ 
τήν 551[3[169δ έ.έ. διαταγή, ύπέμνησε 
προηγούμενες Κανονιστικές διαταγές καί 
'Υπουργικές Αποφάσεις, γιά τήν Κίνηση 
τών 'Υπηρεσιακών ’Οχημάτων καί τά 
έγγραφα συνοδείας — κινήσεώς τους.

Σύμφωνα μέ τή διαταγή αύτή, κάθε 
όχημα τής Χωροφυλακής θά κινείται, μόνο 
γιά σκοπούς υπηρεσιακούς. Δηλαδή άπα
γορεύεται, κατά κανόνα, νά χρησιμοποιεί
ται γιά οικογενειακές άνάγκες (μεταφορά 
τροφίμων, έπίπλων, παιδιών σέ σχολείο 
κ.ά. ή γιά τή μεταφορά άδειούχων ή άλλων 
άνδρών άπό χώρους έκπαιδεύσεως ή στρα
τωνισμού σέ πόλεις, γιά ψυχαγωγία κ.λ.π. 
’Επίσης, άπαγορεύεται ή διάθεσις οχή
ματος υπηρεσιακού σέ οργανώσεις (Σχο
λεία, Προσκόπους, Συλλόγους κ.ά.) γιά 
όποιοδήποτε λόγο, καθώς καί ή μεταφορά 
ή ή επιβίβαση σ’ αυτό, προσώπου πού 
δέν συμπεριλαμβάνεται στή διαταγή κι- 
νήσεως τού οχήματος ή ξένου προς τήν 
'Υπηρεσία, εκτός άπό τις προβλεπόμενες 
άπό τό νόμο ειδικές περιπτώσεις.

’Εξάλλου δέν επιτρέπεται νά κινείται 
ή νά προωθείται όχημα Χωροφυλακής 
έξω άπό τά δρια τής ζώνης εύθύνης, στήν 
οποία ένασκεΐ τά καθήκοντα του τό 
εξυπηρετούμενο πρόσωπο ή ή 'Υπηρεσία, 
ή νά οδηγείται άπό όποιοδήποτε εκτός τού 
οδηγού του — άλλο άτομο.

Κάθε υπηρεσιακό όχημα πού κινείται 
πρέπει νά συνοδεύεται ύπηρεσιακά μέ

1) Διαταγή Πορείας στήν όποια νά 
διατυπώνεται μέ σαφήνεια ό συγκεκριμέ
νος σκοπός κινήσεώς τού οχήματος, τό 
δρομολόγιο πού θά άκολουθήσει, ή διάρ
κεια τής διαδρομής του σέ ήμέρες καί 
ώρες καί ή υπηρεσιακή ιδιότητα μέ τό 
ονοματεπώνυμο τών προσώπων πού θά 
έπιβαίνουν σ’ αυτό καί 2) Δελτίο Κινήσεώς 
μέ πλήρεις ένδείξεις γιά τό φορτίο ή τά 
έξυπηρετούμενα πρόσωπα, πού συμπλη
ρώνονται σέ κάθε διαδρομή άπό τόν υπεύ
θυνο οδηγό καί προσυπογράφονται άπό 
τούς παραλήπτες τού φορτίου ή τούς έξυ- 
πηρετουμένους.

Οί 'Υπηρεσίες πού χορηγούν τά καύσιμα 
υποβάλλουν άρμοδίως κάθε μήνα γιά 
έλεγχο όλες τις Διαταγές πορείας μέ τά 
Δελτία Κινήσεώς όλων τών όχημάτων.

ΝΕΟΙ ΔΟΚΙΜΟΙ 
Ε ΝΩΜΟΤ Α Ρ Χ Ε Σ

Στό Α ' 15νθήμερα ΣΓβρίαυ 1979 π«« 
ρουσιάσθηκαν στή Σ ,Ο ,Χ , Αθηνών γιά 
έκπαίδευση έκατόν πενήντα (150) άπό 
τούς έπιτυχόντες υποψηφίους στόν εισι
τήριο διαγωνισμό τής Σχολής Ύ παξιω - 
ματικών πού διενεργήθηκε άπό τις 14 
μέχρι τις 16 ’Ιουλίου 1979 στήν Αθήνα 
καί τή Θεσσαλονίκη. Στούς 150 συμπε- 
ριλαμβάνονται καί 25 πού είσήχθησαν 
καθ’ υπέρβαση, ώς ευεργετούμενοι άπό 
τό Νόμο.

Σύμφωνα μέ τά στοιχεία πού άναφέ- 
ρονται στήν 422[2[137η έ.έ. διαταγή τοΰ 
Αρχηγείου, στό έφετινό διαγωνισμό τής 
Σχολής συμμετέσχαν 3.283 υποψήφιοι 
καί έπέτυχαν 847. Άπέτυχαν 2.436 ήτοι 
1.668 άπόφοιτοι Λυκείου ή Γυμνασίου 
(1.287 ιδιώτες καί 381 άνδρες Χωροφυ
λακής) καί 768 Μή άπόφοιτοι Λυκείου 
ή Γυμνασίου άνδρες Χωροφυλακής. Ε ι
δικότερα άπέτυχαν στό μάθημα τών Ε λ 
ληνικών (Έ κθεση ιδεών) 1.253 ήτοι 838 
άπόφοιτοι (655 ιδιώτες καί 183 άνδρες 
Χωροφυλακής) καί 415 Μή άπόφοιτοι. 
Στό σύνολο δέ τών μαθημάτων άπέτυχαν 
1.183 ήτοι άπόφοιτοι 830 (ιδιώτες 632 
καί 198 άνδρες Χωροφυλακής καί Μή 
άπόφοιτοι 353.

Οί 150 έκπαιδευόμενοι στή Σχολή 
Δόκιμοι ’Ενωμοτάρχες προέρχονται άπό 
93 ιδιώτες άπόφοιτους τουλάχιστον Λυ
κείου ή Γυμνασίου ή ισότιμης μέ αυτά 
Σχολής καί 57 άνδρες τοΰ Σώματος. Ά π ό 
τούς 93 είσαχθέντες ιδιώτες οί 57 είναι 
τής κατηγορίας τών έπιτυχόντων καί οί 
ύπόλοιποι 18 είσήχθησαν καθ’ υπέρβαση, 
σύμφωνα μέ τις διατάξεις τοΰ Ν.Δ. 1348] 
1973. Οί ιδιώτες αύτοί πού είναι άγαμοι, 
ήλικίας μέχρι 21 έτών, ύποχρεούνται νά 
υπηρετήσουν στό Σώμα μιά (1) 5ετία ή 
όποια άρχίζει άπό τήν έξοδό τους άπό τή 
Σχολή καί τήν ονομασία τους σέ ’Ενωμο
τάρχες πού θά πραγματοποιηθεί τό καλο
καίρι τοΰ 1980.

Οί είσαχθέντες στή Σχολή 57 άνδρες τής 
Χωροφυλακής προέρχονται άπό 35 άπό- 
φοιτους Λυκείου ή Γυμνασίου καί 22 Μή 
άπόφοιτους. Ανάμεσα τους ύπάρχουν 
καί 7 (ευεργετούμενοι) έπιλαχόντες οί 
όποιοι είσήχθησαν στή Σχολή, καθ’ 
υπέρβαση, όπως καί οί παραπάνω 18 
ιδιώτες, σύμφωνα μέ τό Ν.Δ. 1348(1973.

Δ Ι Ο Ρ Θ Ω Σ Η
Στό προηγούμενο τεύχος τού περιοδι

κού και στή σελίδα 659 τής στήλης 
«’Εμείς καί οί ’Αναγνώστες μας» άπό 
παρανόηση τής έπιστολής τού ’Ενωμο
τάρχου κ. ’Αριστοφάνη Γαρδικιώτη, δό
θηκε λανθασμένη άπάντηση σχετικά μέ 
τό ποσό τοΰ έφ’ άπαξ βοηθήματος.

Ή  όρθή άπάντηση είναι ή έξής:
Μέ 30 χρόνια πραγματικής ύπηρεσίας 

άπό τά όποια τά 4,5 στό βαθμό τού 
’Ενωμοτάρχου τό έφ’ άπαξ είναι 299.166 
δρχ. Μέ 32 χρόνια πραγματικής υπηρε
σίας καί άποστρατευόμενος μέ όριο ήλι
κίας, όπότε προάγεται καί στό βαθμό τού 
Άνθ]στού, τό έφ’ άπαξ είναι 313.412 δρχ.
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ΘΑ ΠΑΡΑΘΕΣΟΥΜΕ αυτούσιες μερι
κές άπ’ τις έκατοντάδες εύχαριστήριες 
έπιστολές πού φθάνουν καθημερινά στά 
γραφεία μας γιά νά άποδώσουν τό μέγεθος 
τής κοινωνικής προσφοράς των άνδρών 
τοΰ Σώματος πρός τόν πολίτη καί νά άπο- 
δείξουν μόνες τους τά ψυχικά χαρίσματα 
πού τούς διακρίνουν κατά τήν άσκηση 
τών καθηκόντων τους. Τά σχόλια καί οι 
κρίσεις τών έπιστολογράφων, αΰτών πού 
είδαν, ένιωσαν καί ζύγισαν τό μέγεθος 
τής προσφοράς αύτής είναι αρκετά, άπλά 
καί ΰπεύθυνα. Ε μ είς  δέν έχομε νά προ
σθέσουμε τίποτα.

«'Αναστάσιο Μπάλκο —- 'Υπουργό Δη
μοσίας Τάξεως.

’Αγαπητέ κύριε συνάδελφε. Βαθύτατα 
συγκινημένος καί άπόλυτα ικανοποιη
μένος άπ’ τήν πρόθυμη άναπόκριση σέ 
σχετική παράκλησή μου καί τήν θετική 
καί άποτελεσματική συμπαράσταση, πού 
προσφέρθηκε στό Υπουργείο Παιδείας 
άπ’ τις 'Υπηρεσίες τής άρμοδιότητάς σας 
γιά τήν έπιτυχή διενέργεια τών Πανελλη
νίων ’Εξετάσεων τών μαθητών τής Β\ 
τάξεως Λυκείων τής Χώρας, άλλά καί 
τών εισιτηρίων έξετάσεων γιά τά Λύκεια 
γενικής κατευθύνσεως καί τά τεχνικά καί 
έπαγγελματικά Λύκεια, αισθάνομαι τήν 
ύποχρέωση, ώς αρμόδιος Υπουργός, νά 
σάς έκφράσω τις θερμότατες εύχαριστίες 
μου. Ή  άμέριστη αυτή συνδρομή άποτέ- 
λεσε μιά έπί πλέον σημαντική προσφορά 
πρός τό κοινωνικό σύνολο καί ιδιαίτερα 
πρός τή μαθητιώσα νεολαία, κρίθηκε 
άξια γενικότερης έκτιμήσεως καί δικαί
ως προσμετρεΐται στό ένεργητικό τών 
Υ πηρεσιώ ν, τών όποιων προΐσταστε.

Ό  'Υπουργός ’Εθνικής Παιδείας καί 
Θρησκευμάτων— ’Ιωάννης Μ. Βαρβι- 

τσιώτης».

«Πρός τήν Διεύθυνσιν ’Αστυνομίας Προ
αστίων Πτωτευούσης. ’Ενταύθα.

Μέ τήν λήξη μιάς σοβαρής φάσεως τοΰ 
έργου μας στήν περιοχή τού Νέου Ά ερο- 
λιμένος ’Αθηνών, θεωρούμε ύποχρέωσή 
μας νά έκφράσουμε θερμές εύχαριστίες 
πρός τήν Διεύθυνσιν ’Αστυνομίας Προα
στίων Πρωτευούσης καί τήν Υποδιεύ
θυνση Χωροφυλακής Κορωπίου γιά τήν 
μέχρι σήμερα παρασχεθεϊσα πολύτιμη 
συνδρομή καί συμπαράσταση.

Περικλής Οικονόμου — Πρόεδρος Γεν. 
Διευθυντής τής «Α.Ε. ΑΕΡΟΛΙΜΗΝ 
ΑΘΗΝΩΝ».

«Πρός Ά ρχηγεΐον Χωροφυλακής — 
Γραφεΐον Δημ. Σχέσεων.

Έ π ’ εύκαιρία τής λήξεως τής Ναυτικής 
Έβδομάδος 1979, τό Πολεμικόν Ναυτικόν 
έπιθυμεϊ νά σάς έκφράση τάς ευχαριστίας 
του διά τήν συμβολήν καί τό ένδιαφέρον 
τό όποιον δείξατε, ώς καί τήν άγάπη μέ 
τήν όποια περιβάλατε τάς έορταστικάς 
έκδηλώσεις αύτής.

Σ. Κονοφάος —  ’Αντιναύαρχος Π.Ν., 
’Αρχηγός Γ.Ε.Ν .».

«Πρός τόν Διοικητήν τής Άνωτέρας 
Δ]σεως Χωρ]κής Πελοπ]σου.

’Εξ όνόματος τής Παιδαγωγικής ’Ακα
δημίας Τριπόλεως, έπιθυμώ νά έκφράσω 
τις θερμές εύχαριστίες όλων μας πρός τούς 
’Αξιωματικούς καί 'Οπλίτες τής δικαιο
δοσίας σας, οί όποιοι προσέφεραν τίς 
ύπηρεσίες τους καθ’ οίονδήποτε τρόπο , 
γιά τήν παροχή κάθε δυνατής βοήθειας 
πρός τούς τραυματίες σπουδαστές μας, 
ύστερα άπό τό τραγικό τροχαίο δυστύχη
μα τής 21ης ’Ιουνίου τρέχοντος έτους. Ή  
έπιδειχθεΐσα στάση τών ’Αξιωματικών 
καί 'Οπλιτών τής Χωροφυλακής, δικαι
ώνει όντως τήν ύψηλή άποστολή της. 
Σημειώνουμε ιδιαιτέρως τήν εύγένεια, 
τήν προθυμία καί τήν ταχύτητα δράσεως 
τών όργάνων τής Τροχαίας.

Ό  Γενικός Διευθυντής —Μιχαήλ 
Σπανός».

«'Υπομοίραρχον Σπυρίδωνα Δελλήν, 
Διοικητήν Τ .Τ .Κ . Λεβαδείας.

Έπιτρέψατέ μου νά σάς άπευθύνω τάς 
θερμοτέρας εύχαριστίας μου διά τήν 
ταχύτητα μέ τήν όποιαν προέβητε διά τήν 
προώθησιν πρός ’Αθήνας τής κυρίας 
M A D ELEIN E W E L L  καί τής θυγατρός 
της D A N IE LL E  αί όποίαι είχον τραυμα- 
τισθεϊ βαρέως συνεπεία τροχαίου δυστυ
χήματος έπισυμβάντος εις τήν περιοχήν 
σας τήν Κυριακήν 26ην Αύγούστου. Χά
ρις είς τήν έπέμβασίν σας, παρεσχέθησαν 
είς τάς δύο συμπατριώτιδάς μου αί δέουσαι 
πρώται βοήθειαι καθώς καί ό έπαναπατρι- 
σμός των είς Στρασβούργον. Κρίνετε, 
ίσως, ότι έπράξατε τό καθήκον σας, άλ
λά ή έκτέλεσίς του ύπό τά δυσχερείς αύτάς 
συνθήκας, άξίζει όλην τήν εύγνωμοσύνην 
μας. "Εχετε κάμει πολύ περισσότερα καί 
εΐσθε άξιος τών πλέον έγκωμιαστικών 
συγχαρητηρίων. Σάς παρακαλώ νά δε- 
χθήτε, κύριε 'Υπομοίραρχε, τήν έκφρασιν 
τής βαθείας ύπολήψεώς μου.
H EN RI ΛΕΒΟΤ, Γενικός Πρόξενος τής 
Γαλλικής Πρεσβείας ’Αθηνών».

«Υποδιοικητή Δ.Χ. Ά ρ τη ς Ταγματάρχη 
κ. Διονύσιο Κωνσταντακόπουλο καί 
Διοικητή Υ .Χ . "Αρτης Μοίραρχο κ. 
Χρήστο Ίωάννου.

Διά τοΰ παρόντος έπιθυμώ νά σάς εΰχα- 
ριστήσω γιά τή σημαντική συμβολή σας 
στήν άποβολή καταπατητών δημοσίων 
κτημάτων τής έφαπτομένης τής πόλεως 
"Αρτας κοίτης τοΰ Άράχθου. Έπρόκειτο 
περί έπιχειρήσεως άπό κείνες πού σέ 
άλλες περιοχές τής χώρας έχουν δημιουρ
γήσει θορύβους καί άναστατώσεις μέ 
συνηθισμένη κατάληξη τήν άποτυχία. 
Ή  έπιχείρηση τής Ά ρτας έπέτυχε άπό
λυτα χωρίς καμμιά άναστάτωση. Κατά 
τήν διεξαγωγή τής έπιχειρήσεως διακρί- 
θήκατε σέ ψυχραιμία, άποφασιστικότητα 
καί εύστροφία γιά τήν άντιμετώπιση τών 
συνήθως δημιουργουμένων είς τάς περι
πτώσεις αύτάς προβλημάτων, τά όποια 
έπιλύσατε μέ πειστικό διάλογο, άποφευ- 
χθείσης τής χρήσεως βίας. Σάς συγχαίρω 
είλικρινά καί εύχομαι ταχείαν προαγωγήν 
είς άνώτερα καθήκοντα, τών όποιων είμαι 
βέβαιος ότι θά φανείτε άντάξιοι.
Ό  Νομάρχης Ά ρτας, Ζαχαρίας Τζουγ- 

καράκης».

«Πρός τόν κ. ’Αρχηγόν Χωροφυλακής.

Αισθάνομαι τήν άνάγκη νά σάς γράψω 
καί νά σάς έκθέσω τήν εικόνα τήν όποια 
έσχημάτισα, πρό έβδομάδος, κατά τήν 
παραμονήν μου είς τήν Τροχαίαν Α γρ ί
νιου, όπου εύρέθην έξ αιτίας μιάς πικράς 
αύτοκινητιστικής μου ύποθέσεως. 'Ομο
λογώ πώς μέ έξέπληξαν ή ταχύτης έπεμ- 
βάσεως καί ό άψογος (άνθρωπιστικώς καί 
έπιστημονικώς) τρόπος μέ τόν όποιον 
έπελήφθη πενταμελής όμάς τής Τροχαίας 
μέ έπικεφαλής τόν κ. Διοικητήν. Τό δέ 
περαιτέρω άνακριτικόν έργον, ή ταχεία 
μεθόδευσις τών διαδικασιών καί πρωτί- 
στως ή συγκινητικώς άνθρώπινη καί 
εύγενής συμπεριφορά άπάντων είς τήν 
Τροχαίαν, μοΰ έδημιούργησαν τήν ύπο- 
χρέωσιν νά έκφράσω είς ύμάς, καί μέσω 
ύμών εις τήν Τροχαίαν Αγρίνιου, τάς 
ειλικρινείς μου εύχαριστίας καί τόν 
θαυμασμόν μου διά τό άρτιον έργον, τό 
όποιον έπιτελεί ή Τροχαία.

Πέτρος I. Πολίτης, Άθήναι».

«Πρός τό Α ρχηγείο Χωροφυλακής.

Τό Διοικητικό Συμβούλιο τής 'Ομο
σπονδίας Πάληςμέτήν λήξη τοΰ Διεθνούς 
Τουρνουά Αθηνών 1979 πού χάρη στις 
προσπάθειες όλων τών άνθρώπων τοΰ 
άθλήματος τής πάλης στέφτηκε μέ άπό- 
λυτη έπιτυχία, αισθάνεται τήν ύποχρέωση 
νά σάς εύχαριστήσει γιά τήν συμπαρά
στασή σας μέ τό νά άθλοθετήσετε έπαθλο 
γιά τήν βράβευση τών φιλότιμων προ
σπαθειών τών νικητών τών άγώνων.

Ό  Πρόεδρος, Β. Καραγιάννης—Ό  
Γεν. Γραμματεύς, Κ. Χαϊμαλάς».

'Ιερό κειμήλιο, τριών περίπου αιώνων, 
έκλεψε άγνωστος δράστης, άπό παρεκ- 
κλήσιο τής 'Ιερής Μονής Προφήτου 
Ή λιοΰ τής Σαντορίνης. Ή ταν μιά εικόνα 
πού άπεικόνιζε τούς Α γίους Α ποστό
λους, Πέτρο καί Παύλο καί ή κλοπή της, 
ή όποια έγινε τόν περασμένο Αύγουστο, 
προκάλεσεπραγματική άναστάτωση στοές 
κατοίκους τοΰ νησιοΰ. Ή  κινητοποίηση 
τών άνδρών τοΰ Α.Τ. Θήρας, πού ειδο
ποιήθηκαν γιά τήν κλοπή, άμέσως μετά 
τήν διάπραξή της, ήταν άμεση καί μεθο
δική. Μετά άπό εικοσιτετράωρη έντατική 
άναζήτηση καί πολύωρες έρευνες, έντό- 
πισαν τόν δράστη καί τόν συνέλαβαν τή 
στιγμή πού έπιβιβαζόταν σέ άτμόπλοιο 
γιά νά μεταφέρει τήν εικόνα μακριά άπ’ 
τή Σαντορίνη.

Συγχαίροντας τούς άνδρες τοΰ Α.Τ. 
Θήρας γιά τίς άποτελεσματικέςτουςένέρ- 
γειες, ό Ηγούμενος τής Μονής ’Αρχι
μανδρίτης π. Γαβριήλ, έστειλε έπιστολή 
στό Α ρχηγείο Χωροφυλακής, στήν ό
ποια, μεταξύ άλλων, άναφέρονται καί τά 
έξής:

«Δέν είναι ύπερβολή, άλλά άληθής 
πραγματικότης, ότι αί προσπάθειαι όλων 
τών άνδρών τοΰ Α.Τ. Θήρας υπήρξαν τώ 
δντι ύπεράνθρωποι, λαμβανομένου μάλι
στα σοβαρώς ύπ’ όψιν, ότι ό μήν Αύγου
στος είναι ό κατ’ έξοχήν πολυθόρυβος, 
λόγω τής ηύξημένης τουριστικής κινή- 
σεως καί οί άνδρες αυτοί είναι άπιφορτι- 
σμένοι μέ πολλαπλάς εύθύνας καί υπο
χρεώσεις... Ή  συγκίνησις καί ή ήθική
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ίκανοποίησις τής ’Αδελφότητος τής I. 
Μονής καί όλοκλήρου τοϋ Θηραϊκού Λα
ού, ό όποιος έναγωνίως παρηκολούθει 
τήν έξέλιξιν τής όλης υποθέσεως, δέν 
περιγράφεται μέ Ανθρωπίνους έκφράσεις, 
όταν τό άπόγευμα τής 8-8-79 μας ειδο
ποίησαν άπό τό Α.Τ. Θήρας, ότι ό δρά
στης σονελήφθη καί ή 'I. Είκών εόρί- 
σκετο εις τάς χείρας τής Χωροφυλακής. 
Τό γεγονός τής εΰρέσεως τής 'I. Είκόνος 
έντός 24 ώρών, ύπό των άνδρών Χωρο
φυλακής Θήρας, άποτελεΐ όμολογουμένως 
ήρωϊκήν πράξιν, μέγα κατόρθωμα άμέ- 
σου δράσεως καί άνελπίστου έπιτυχίας. 
Θά μάς μείνη άλησμόνητον έφ’ όρου ζωής 
καί θά αίσθανόμεθα πάντοτε τόν ιερόν 
μας χρέος πρός τό ηρωικόν Σώμα Χωρο
φυλακής τής Μητρός Πατρίδος Ε λ λ ά 
δος. . . Τω όντι, τοιοΟτοι δραστήριοι 
δνδρες, ώς οί άνωτέρω άναφερόμενοι, 
ύπό τήν καθοδήγησιν τού δραστήριου 
καί άξιου κατά πάντα τής άποστολής του 
Διοικητοϋ των ’Ανθυπομοιράρχου Δημο
σθένους Γκουμούδη, τιμούν καί λαμπρύ
νουν τό ήρωϊκόν Σώμα καί τήν ’Εθνικήν 
άποστολήν τής Ε λληνικής Χωροφυλα
κής, διό καί τούς άνήκει πάσα τιμή, δόξα 
καί έπαινος. . . .» .

«Αισθάνομαι ύποχρέωσιν άλλα καί 
καθήκον νά άπευθυνθώ εις ύμθς διά νά 
έξάρω τήν οόσιαστικήν συμβολήν ’Αξιω
ματικού τού Σώματος τής Χωροφυλακής 
εις τήν διακοπήν τής ταλαιπωρίας καί 
τής άγανακτήσεως πλήθους άλλοδαπών 
καί ήμεδαπών έπισκεπτών τής νήσου, 
πράγμα πού άποδεικνύει τήν κοινωνικήν 
προσφοράν των άκεραίων ’Αξιωματικών 
σας, έκτος τών κυρίων καθηκόντων τής 
άστυνομεύσεως». , "Ετσι άρχίζει συγχα
ρητήρια έπιστολή πού έστειλε στό ’Αρ
χηγείο Χωροφυλακής ό Διευθυντής τοϋ 
Ξενοδοχείου «ΥΔΡΑ» τοϋ όμώνυμου νη- 
σιοϋ, κ. Σπυρίδων Λούπης, καί συνεχίζει: 
«’Αρχική μου σκέψις ήτο ή διά τοϋ Τύπου 
έξαρσις τοϋ γεγονότος τούτου, γνωρίζω 
όμως, ότι οί έπιτελοϋντες κοινωνικό έργο 
’Αξιωματικοί τής Χωροφυλακής, ουδό
λως άρέσκονται εις δημοσίαν έπίδειξιν 
τοϋ έργου τους ώς ύψηλόφρονες άνδρες. 
Κατά τόν παρελθόντα ’Ιούλιον, διεκόπη 
τετράκις, άνευ ούδεμιάς προειδοποιήσεως 
καί έπί πολλάς ώρας ή παροχή ΰδατος εις 
μέγιστον τμήμα τής νήσου. Εις τήν περιο
χήν ή όποια έπλήγη—  περί πραγματικού 
πλήγματος έπρόκειτο— κεΐνται ξενοδο
χεία καί ένοικιαζόμενα δωμάτια υπερ
πλήρη κατά τήν παροϋσαν περίοδον. Τήν 
3η, 4ην καί 5ην Αύγούστου ή διακοπή 
παρετάθη πέραν τοϋ 48ώρου δημιουργή- 
σασα δραματικήνκατάστασιν. Οί ξένοι καί 
οί ήμεδαποί έπισκέπτάι άνεχώρουν έκφρά- 
ζοντες δυσμενέστατα σχόλια. , . Μόνη 
έλπίς μας άπέμεινεν ό Διοικητής τοϋ 
ένταϋθα ’Αστυνομικού Τμήματος εις τόν 
όποιον κατεφύγαμεν, καί ό όποιος μεσο- 
λάβησεν έπιτυχώς είς τήν άρσιν τής 
άνωμαλίας.
’Εκφράζω τήν ευγνωμοσύνη μου, γνωρί
ζω δέ ότι έκφράζω καί τά ίδια αισθήματα 
τών κατοίκων τής περιοχής διά τό άποτε- 
λεσματικόν ένδιαφέρον, τήν κατανόησιν 
καί τό υψηλό αίσθημα εύθύνης τό όποιον 
άπέδειξεν, διότι είς αύτόν καί μόνον όφεί- 
λεται ή έπανυδρότησις τής περιοχής».

«ΠΑΝΕΘΝΙΚΟΣ είναι ό στέφανος 
τής εύγνωμοσύνης καί άστείρευτος δ θαυ
μασμός καί ή λατρεία τοΰ Ελληνικού 
Λαοϋ πρός τό ένδοξον καί ύπερήφανον 
Σώμα τής Ελληνικής Χωροφυλακής καί 
τούς γενναίους ηγήτορες αΰτοϋ, πού μέ 
άξιοθαύμαστον ήρωϊκόν σθένος οδήγησαν 
τούς ολίγους, άλλ’ απαράμιλλους είς μα
χητικόν πείσμα άνδρας των είς μίαν έπι- 
κήν πάλην διά τήν έξόντωσιν τής ξενο- 
κινήτου άνταρσίας. Παντού ολόλαμπρη 
είναι ή εθνική προσφορά τής 'Ελληνικής 
Χωροφυλακής. Είς τό ήρωϊκόν αυτό 
Σώμα, είχε έμπιστευθή δλους τούς ιερούς 
της παλμούς, κατά τήν δύσκολον καί έφιαλ-
τικήν εκείνην έποχήν, ή Δημητσάνα___».
Αυτά τόνισε, μεταξύ άλλων, ό κ. Πανα
γιώτης Κωνσταντόπουλος, εκφωνώντας 
τόν πανηγυρικό τής ήμέρας κατά τήν 
διάρκεια τών εκδηλώσεων πού έγιναν 
στή Δημητσάνα, γιά νά τιμηθεί ή 31η 
έπέτειος τής μάχης τής ομώνυμης ’Αρκα
δικής πόλεως.

Οί έκδηλώσεις άρχισαν μέ δοξολογία 
πού έψάλη στόν 'I . Ναό, 'Αγ. Κυριακής 
χοροστατοϋντος τοϋ Σεβ. Μητροπολίτου 
Γόρτυνος καί Μεγαλουπόλεως κ. Θεο
φίλου καί συνεχίστηκαν στό Μνημείο 
τών πεσόντων, δπου τελέστηκε έπιμνημό- 
συνη δέηση, ύπέρ άναπαύσεως τών ψυχών 
τών ήρωϊκών άνδρών τοϋ Σώματος, πού 
έπεσαν κατά τή διάρκεια τής ιστορικής 
μάχης. ’Ακολούθως έγινε προσκλητήριο 
νεκρών καί κατατέθηκαν στέφανοι. Τιμές 
απέδωσαν, ή Μουσική τής Χωροφυλακής 
καί Διμοιρία άνδρών τής Δ .Χ . ’Αρκαδίας.

Παρέστησαν, ό Γενικός Γραμματέας 
τοΰ 'Υπουργείου ’Εσωτερικών κ. Ά ργύ- 
ριος Μπότσης, ώς εκπρόσωπος τής Κυ- 
βερνήσεως, ό Βουλευτής ’Αρκαδίας κ. Βα
σίλειος Μαντζιώρης, ώς εκπρόσωπος τής 
Βουλής, ό Νομάρχης ’Αρκαδίας κ. Βασί
λειος Άναστασιάδης, 6 Α .' ’Επιθεωρητής 
Χωροφυλακής Υποστράτηγος κ. Κων[νος

Σμαριανακης, ο Στρατιωτικός Διοικητής 
Πελοποννήσου 'Υποστράτηγος κ. Ά να- 
γνωστοπουλος, ό ’Ανώτερος Διοικητής 
Χωροφυλακής Πελοποννήσου Ταξίαρχος 
κ. ’Αριστόδημος Κωνσταντάρας, 6 Πρό
εδρος τής Κοινότητας Δημητσάνας κ. 
Κουστένης, άλλοι επίσημοι, έκπρόσωποι 
Εφεδροπολεμιστικών ’Οργανώσεων, Σω 

ματείων, Συλλόγων καί Συνδέσμων, αντι
προσωπείες άνδρών τοΰ Στρατοΰ, τής 
’Αεροπορίας καί τής Χωροφυλακής, έπί- 
ζήσαντες άγωνιστές τής μάχης, συγγενείς 
τών θυμάτων, Πρόεδροι καί έκπρόσωποι 
Κοινοτικών Αρχών τών γύρω περιοχών 
καί πλήθος κόσμου.

Στόν  ̂ πανηγυρικό τής ήμέρας, ό κ. 
Παναγιώτης Κωνσταντόπουλος, άναφε- 
ρόμενος  ̂ στά γεγονότα τής μάχης τής 
30ης Αύγούστου 1948, τόνισε μεταξύ άλ
λων και τα εξή ς: « . . . .  Καί τό γλυκοχάρα
μα τής 30ης Αύγούστου, τήν μαγική εκεί
νη στιγμή πού ή νύχτα ανταμώνει μέ τήν 
ημέρα, έλλοχεύοντες οί 3.000 συμμορίτες, 
επετέθησαν να μολύνουν τόν ιερόν αύτόν 
βράχον, αίφνιδιάζοντες τήν ήρωϊκήν φρου
ράν τών ακραίων φυλακίων τής πόλεως. 
'Ο άγών πού έπηκολούθησεν ήτο άγών 
υπέρ βωμών καί εστιών. 'Ο  ήρωϊσμός καί 
η αυτοθυσία τών 350 υπερασπιστών τής 
Δημητσάνης ύπήρξεν άσύγκριτος καί 
απαράμιλλος, μέ άποτέλεσμα νά συντριβή, 
εντός δέκα ώρών, ή καλώς οργανωμένη 
και επι πολύ χρόνον προετοιμασθεΐσα 
επιθεσις τών συμμοριτών». Στή συνέ
χεια τής ομιλίας του, έξήρε τήν ση
μαντική προσφορά τοΰ Έθνικοΰ Στρατοΰ 
καί τής ’Αεροπορίας στή μάχη τής Δη
μητσάνας καί τόνισε τή μεγάλη σπου- 
δαιοτητα πού είχε ή νίκη τών υπεράσπι
σ ώ ν  τής πόλεως, γιά τή συνέχεια τοΰ 
αγώνος έναντίον τών άναρχοκομμουνι- 
στών. Τελειώνοντας, άνέλυσε τήν σημα
σία τών έορταστικών εκδηλώσεων καί 
αποτισε  ̂ φόρο τιμής στούς λαμπρούς 
αγωνιστές τής νίκης.
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ΝΕΑ ΑΠ’ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
I Π A  Ν Ν I Ν A

«ΤΑ  Σ Χ Ε Δ ΙΑ  είναι για τούς Διοικη- 
τάς καί τούς Μεράρχους σας. Σείς όλοι 
ΕΝΑ μόνο πρέπει νά ξέρετε. "Οπου και 
αν βρεθήτε και αν άποκοπήτε άπο τα 
Τμήματά σας, σημεϊον κατευθύνσεως θα 
είναι τό Εκκλησάκι της Παναγίας στο 
ύψωμα 2.520, πού κτίσαμε το 1948. Μετά 
την νίκην μας, δσοι φθάσουν πρώτοι, θα 
γονατίσουν, θά προσευχηθούν». Ή ταν τα 
λόγια τού τότε Διοικητοϋ τού Α' Σώματος 
Στρατού Άντιστρατήγου κ. Τσακαλώτου, 
άπό την ημερήσια διαταγή του της 25ης 
Αύγούστου 1949. ’ Τά άπηύθυνε ατούς 
δνδρες των Μονάδων έπιθέσεως έναντίον 
των άναρχοκομμουνιστών πού είχαν οχυ
ρωθεί στο Βίτσι καί τό Γράμμο. Και ήταν, 
τά λόγια αύτά, χαρακτηριστικά τής πί- 
στεως τού "Ελληνα γιά τη νίκη, χαρα-

κ. Σεβαστιανός, ό Υφυπουργός ’Εθνικής 
Άμύνης κ. Άβραμίδης, ό Βουλευτής 
Ίωαννίνων κ. Ίωάννου, οί Νομάρχες 
Ίωαννίνων, "Αρτης καί Θεσπρωτίας, ό 
Διοικητής Στρατιάς ’Αντιστράτηγος κ. 
Καραγιάννης, ό ’Αρχηγός Χωροφυλακής 
’Αντιστράτηγος κ. Μιλτιάδης Άργιάννης, 
ό Άντιπτέραρχος κ. ΙΙρωτοπαππάς, ό 
Διοικητής τής 8ης Μεραρχίας 'Υποστρά
τηγος κ. Γ . Σερέτης, ό ’Ανώτερος Διοι
κητής Χωροφυλακής ’Ηπείρου Ταξίαρχος 
κ. Ευάγγελο; Χατζηγούλας, ό Διοικητής 
τής Γενικής Τραπέζης κ. Παπαθανασίου, 
ό Δήμαρχος Ίωαννίνων κ. Κων[νος 
Φρόντζος, Δήμαρχοι, Πρόεδροι Κοινοτή
των καί έκπρόσωποι ’Οργανώσεων άπ’ 
δλη την ’Ήπειρο, άντιπροσωπεΐες άνδρών 
των Ενόπλων Δυνάμεων καί τής Χωρο
φυλακής καί πλήθος κόσμου άπ’ τις γύρω 
περιοχές.

¥
%

κτηριστικά τής πίστεως γιά τήν_έλευθε- 
ρία τής αίματοβαμένης  ̂ του γης' > τής 
πίστεως πού τόνωσε εκείνους ^που^αγω- 
νίζονταν κείνες τις μέρες γιά τή διάσωση 
των ιδανικών τής φυλής μας καί τούς γέ
μισε μέ άκατάβλητη δύναμη καί άκατά
σχετη ορμή, γιά νά τούς _ οδηγήσει, 
τέσσερεις μέρες άργότερα, στήν κορυφή 
τού Γράμμου, νικητές. ( , ,

Μετουσιωμένο, μέσα στα λόγια αυτα, 
τό μεγαλείο τής ψυχής, τής ανδρείας καί 
τής άποφασιστικότητας τών υπέρλαμπρων 
εκείνων αγωνιστών, ξαναζωντάνεψε πάλι 
στις 24 τού περασμένου Αύγούστου.
Ή  τελετή πού ϊγινε στή Βούρμπιανη’Ιωαν- 
νίνων, γιατί ή καταρρακτώδης βροχή πού 
έπεσε τήν προηγούμενη ημέρα, κατέστησε 
άδιάβατο τό δρόμο γιά τήν κορυφής τού 
Γράμμου, 9)ταν απλή και σεμνή, όπως 
ταιριάζει σέ εκδηλώσεις ιστορικής ανα- 
μνήσεως καί φρονηματισμου τών νεωτέ- 
ρων.

Παρέστησαν, ό Σεβασμιωτατος Μη
τροπολίτης Κονίτσης και Πωγωνιανής

Τό μνημόσυνο τελέστηκε στο προαύλιο 
τού Ιερού Ναού τής Βούρμπιανης, χορο- 
στατοΰντος τού Σεβασμιωτάτου Μητρο
πολίτου κ. Σεβαστιανού, ό όποιος, μετά 
τήν έπιμνημόσυνη δέηση, μέ σύντομη 
ομιλία του, έξήρε τό μέγεθος τών διδα
γμάτων τής έπετείου, άπευθύνοντας, συγ
χρόνως, συμβουλές καί παραινέσεις πρός 
τούς σημερινούς νέους. ’Ακόμη, χαιρέτησε 
ευλαβικά καί έξέφρασε τήν εύγνωμοσύνη 
τών έπιζώντων πρός τούς θανόντες Γραμ
μομαχητές. 'Ο  κ. Σεβαστιανός, κατά τή 
διάρκεια τών έπιχειρήσεων, υπηρετούσε 
στήν 9η Μεραρχία ώς στρατιώτης — 
Θεολόγος.

’Ακολούθως έγινε ή άνάγνωση τής ήμε- 
ρήσιας διαταγής τής Μεραρχίας, άνα- 
πτύχθηκε σέ άνάγλυφο χάρτη τό σχέδιο 
καί ή έξέλιξη τής μάχης καί έγινε προσ
κλητήριο νεκρών. Μετά άπ’ αύτό, έγινε 
κατάθεση στεφάνων καί τηρήθηκε ένός 
λεπτού σιγή. Τιμές άπέδωσαν, ή Μουσική 
τής 8ης Μεραρχίας καί τμήμα άνδρών 
τού Στρατού.

Ρ Ο Δ Ο Σ

ΑΛΛΗ μιά ζωντανή άπόδειξη τής 
πλούσιας κοινωνικής προσφοράς τών άν
δρών τής Χωροφυλακής, μάς έκανε νά 
νοιώσουμέ ξεχωριστή ικανοποίηση καί 
ύπερηφάνεια. ’Ήταν μιά θεάρεστη πρω
τοβουλία πού έγινε τόν προηγούμενο 
μήνα άπ’ τούς Δόκιμους Χωροφύλακες τού 
3ου Λόχου τού Παραρτήματος Σχολής 
'Οπλιτών Χωροφυλακής Ρόδου. Οΐ άνδρες 
αύτοί, μαζί μέ τούς ’Αξιωματικούς καί 
Ύπαξιωματικούς έκπαιδευτές τους, μέ 
προαιρετικό έρανο, πού έκαναν μεταξύ τους 
συγκέντρωσαν σεβαστό χρηματικό ποσό 
μέ τό όποιο άγόρασαν διάφορα δώρα 
πού μοίρασαν στούς τρόφιμους τού 
Ιδρύματος, «Κέντρον Διοικητικής Μερί- 
μνης Άρρένων Ρόδου».

Οί μικροί τρόφιμοι τού Ιδρύματος 
ένοιωσαν τή ζεστή καί τρυφερή αυτή πράξη 
τών άνδρών τής Χωροφυλακής, σάν μιά 
έπιβεβαίωση τής συμπαραστάσεως καί 
τής ς.>ροντίδας, πού θά έχουν άπ’ τούς 
ίδιους, σέ όποιαδήποτε στιγμή τις χρεια
στούν.

Ό  Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων, 
Πρόεδρος τής Διοικητικής ’Επιτροπής 
τού Ιδρύματος, επαινώντας, δημόσια, 
τήν άνθρωπιστική προσφορά τών πιό πάνω 
άνδρών τού Σώματος, δημοσίευσε στήν 
έφημερίδα «ΡΟ ΔΙΑ Κ Η » τής Ρόδου τήν 
άκόλουθη ευχαριστήρια επιστολή: « Ό
Πρόεδρος, τά μέλη τής Διοικητικής ’Επι
τροπής, τό προσωπικό καί ιδιαίτερα οί 
μαθητές τού Κέντρου Παιδικής Μερίμνης 
Άρρένων Ρόδου θερμά εύχαριστοϋμε 
Τούς ’Αξιωματικούς, Ύπαξιωματικούς 
καί Δόκιμους Χωροφύλακες τού 3ου Λό
χου Δοκίμων Χωροφυλάκων Π .Σ .Ο .Χ . 
Ρόδου, πού μέ έπικεφαλής τόν Διοικητή 
τού Παραρτήματος Άντισυνταγματάρχη 
κ. Βασίλειο Παπαβασιλείου έπισκέφθη- 
καν τό Ίδρυμά μας, στις 25-8-79  καί 
πρόσφεραν μέ εύγένεια καί εξαίρετη 
εγκαρδιότητα, πλούσια δώρα στούς μαθη
τές μας».

Α Θ Η Ν Α

ΕΙΣΗ Λ Θ Α Ν  γιά φοίτηση στή Σχολή 
’Αξιωματικών Χωροφυλακής, οί 40 νέοι 
Δόκιμοι ’Ανθυπομοίραρχοι τού Σώματος.

Ή  τελετή τής ύποδοχής τών Δοκίμων 
έγινε στήν αίθουσα δεξιώσεων τής Σχο
λής, παρουσία τού Διοικητοϋ τής Σ .Α .Χ . 
Ταξιάρχου κ. Σπυρίδωνος Φτερνιάτη, τού 
Διοικητοϋ τής Σ .Ο .Χ . Ταξιάρχου κ. 
Κων[νου Ζαχαράκη καί τού Προϊσταμένου 
τής Θρησκευτικής Υπηρεσίας τού Σώ 
ματος Πανοσιολογιοτάτου ’Αρχιμανδρί
του Π . Εύσεβίου. Παρέστησαν, άκόμη, 
ό Διευθυντής Σπουδών τής Σ .Α .Χ . Ά ντ[ 
ρχης κ. Χαλιούλιας, ’Αξιωματικοί τών 
Σχολών καί οί δευτεροετείς καί τριτοετείς 
Δόκιμοι ’Ανθυπομοίραρχοι. Προηγουμέ
νως τούς νεοεισελθόντες, καλοσώρισαν 
στήν είσοδο τής Σχολής, οί εκπαιδευτές 
’Αξιωματικοί τους καί άντιπροσωπεΐες 
Δοκίμων τών άλλων Τάξεων.

Μιλώντας πρός τούς νεοεισελθόντες ό 
Διοικητής τής Σ .Α .Χ ., στήν άρχή τής τε-
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λετής, τούς συγχάρηκε γιά την επιτυχη
μένη δοκιμασία στις εισαγωγικές έξετάσεις 
καί τούς εύχήθηκε καλή φοίτηση. ’Ακο
λούθως ανέπτυξε τούς αντικειμενικούς σκο
πούς τής έκπαιδεύσεως καί άπηύθυνεσυμ- 
βουλέςκαί παραινέσεις για τη φοίτησή τους.

Μετά τύ πέρας τής ομιλίας του, άπέ- 
νειμε το ειδικό σήμα τής Σχολής στον Δό
κιμο ’Ανθυπομοίραρχο κ. Γρηγόριο ’Ανα
γνώστου, ό όποιος πρώτευσε στήν προη
γούμενη έξεταστική περίοδο καί τον 
συγχάρηκε για τήν έπιμέλεια καί χρη
στότητα πού έπέδειξε. ’Επακολούθησαν, 
ομιλία του Πανοσιολογιοτάτου Π. Ευσε
βίου καί αντιφωνήσεις άπό τούς ’Αρχη
γούς των Β .' καί Γ . '  Τάξεων. Ή  τελετή 
έκλεισε μέ μικρή δεξίωση.

Σ Ε  ΘΕΜΑΤΑ τζούντο—καράτε, έκ- 
παιδεύτηκαν μέ επιτυχία, γιά ένα μήνα, 
19 κατώτεροι ’Αξιωματικοί τού Σώματος. 
Ή  έκπαίδευση έγινε στις εγκαταστάσεις 
τ  >ϋ Σχολείου Ειδικής Έκπαιδεύσεως τής 
Σ .Ο .Χ . ’Αθηνών, στο Λαγονήσι καί περι
λάμβανε ειδικά θεωρητικά καί πρακτικά 
μαθήματα γιά μεθόδους καί τρόπους αύτο- 
αμύνης κ.λ.π.

Δίδαξαν, οί κάτοχοι μαύρης ζώνης 
Ταγματάρχες τού Σώματος κ.κ. Γεώργιος 
Φλέσσας καί Χρήστος Κωστοκανέλλης 
βοηθούμενοι άπό δυό άκόμη ’Αξιωματι
κούς καί τρεις 'Οπλίτες.

Στούς έκπαιδευθέντες, μετά τό τέλος 
τής έκπαιδεύσεως, έγινε άπονομή πτυχίων.

Π Α Ν Η ΓΥ ΡΙΚ Ο  ΕΠΑΙΝ Ο άπένειμε 
το ’Αρχηγείο Χωροφυλακής στον Χωρο
φύλακα κ. Λεωνίδα Λαδογιάννη τού Α .Τ. 
Νέας Φιλαδέλφειας, πού υπηρετεί μέ άπό- 
σπαση στήν 'Υποδιεύθυνση ’Εξωτερικής 
Φρουράς Φυλακών Κορυδαλλού, γιατί 
πρόσφερε ύπηρεσία άξια επαίνου στή Δη
μοσία Ασφάλεια τής Χώρας καί άπέσπα- 
σε ̂  λίαν κολακευτικά σχόλια τού Τύπου 
και τής κοινής γνώμης, προς όφελος τής 
Υπηρεσίας του καί τού Σώματος, γενι- 

κώτερα.
Συγκεκριμένα, όπως δημοσιεύτηκε καί 

στή στήλη «Γεγονότα καί Συμβάντα» 
τού τεύχους Αύγούστου τού Περιοδικού 
μας, ο πιο πάνω Χωροφύλακας, καθώς 
μετέβαινε σέ άρτοποιεΐο τής γειτονιάς του 
γιάνά άγοράσει ψωμί, άντελήφθηκε δυό κα
κοποιούς πού προσπαθούσαν ν’ άπομακρυν- 
θοΰν έπιβαίνοντες σέ μοτοσυκλέττα καί 
έχοντες στά χέρια τους τσάντα μέ 200.000 
δραχμές, τήν όποια είχαν αρπάξει άπ’ τά 
χέρια ύπερήλικης γυναίκας. ’Ενεργώντας, 
ο Χωροφύλακας, ψύχραιμα καί άποφασι- 
στικά, παρεμπόδισε τήν διέλευση τής μο- 
τοσυκλέττας, τήν άκινητοποίησε καί συ
νέλαβε τον ένα κακοποιό.

Τον έπαινο άπένειμε στον Χωροφύλακα, 
ό Α .' 'Υποδιευθυντής τής Διευθύνσεως 
’Αστυνομίας Προαστίων Πρωτευούσης, 
Συντ[ρχης κ. Κων[νος Παπαθανασόπου- 
λος, παρουσία ’Αξιωματικών τού έπιτε- 
λείου τής Δ .Α .Π .Π . καί άντιπροσωπείας 
άνδρών καί γυναικών τών 'Υπηρεσιών της.

0 ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΚΑΝΑΔΙΚΗΣ 
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΕΠΕΣΚΕΦ0Η 
ΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η Σ

Ε Π ΙΣ Κ Ε Υ Η  πραγματοποίησαν στό 
ΆρΧΩΥεί·0 Χωροφυλακής, τόν περασμένο 
μήνα, ό ’Αρχηγός τής Καναδικής ’Αστυ
νομίας κ. Σιμμόντ καί δ 'Υπαρχηγός της 
κ. Ντραπώ .

Στό ’Αρχηγείο τούς υποδέχτηκε, λόγω 
απουσίας τού ’Αρχηγού, ’Αντιστράτηγου 
κ. Μιλτ. Άργιάννη, ό Α .' 'Υπαρχηγός 
τού Σώματος 'Υποστράτηγος κ. Γεώργιος 
Μανωλάκος, ό όποιος άντήλλαξε μαζί 
τους άπόψεις πάνω σέ θέματα ’Αστυνο
μικής φύσεως. Κατά τή διάρκεια τής έπι- 
σκέψεως έξετάστηκαν, άκόμη, περιπτώ
σεις εύρύτερης συνεργασίας τών δυό Σ ω 
μάτων στά άντικείμενα τής άρμοδιότη- 
τός τους. Στή συνέχεια, ό 'Υποστράτηγος 
κ. Μανωλάκος, άπένειμε στόν κ. Σιμμόντ 
τό έμβλημα τής Ελληνικής Χωροφυλα
κής, σέ άνάμνηση τής έπισκέψεώς του 
στό ’Αρχηγείο τού Σώματος.

Τό μεσημέρι, στήν Καναδική Πρεσβεία, 
ό κ. Σιμμόντ παρέθεσε γεύμα, στό όποιο 
παρακάθησαν άπό Καναδικής πλευράς ό 
Πρέσβυς κ. Τζαίημς Μπάρκερ, ό ’Αρχη
γός καί ό 'Υπαρχηγός τής Καναδικής 
Χωροφυλακής, καί άπό 'Ελληνικής ό Α .' 
'Υπαρχηγός 'Υποστράτηγος κ. Γεώργιος 
Μανωλάκος, ώς έκπρόσωπος τού κ. 
’Αρχηγού, ό ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας 
Πόλεων κ. Λεμονής, ό ’Αρχηγός τής 
Υ Π .Ε .Α . ’Αντιστράτηγος κ. Κρητικός 
καί έκπρόσωπος τού ’Αρχηγού τής Κ .Υ .Π . 
Στό γεύμα έπεκράτησε φιλική άτμόσφαιρα 
καί έγινε άνταλλαγή άπόψεων έπί διαφό
ρων θεμάτων άστυνομικοΰ ένδιαφέροντος.
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ΜΝΗΜΕΙΟ ΛΕΡΟΠΟΡΟΝ 
Σ Τ Η  Λ Α Κ Ω Ν Ι Α  
ΠΟΥ ΕΠΕΣΑΝ ΥΠΕΡ 

ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ

Σ Ε  Α ΤΜ Ο ΣΦΑ ΙΡΑ  εθνικής υπερη
φάνειας, ϊγιναν, στο Γύθειο τής Λακω
νίας, τά άποκαλυπτήρια τοϋ Μνημείου που 
άνεγέρθηκε προς τιμή των αεροπόρων τής 
Λακωνίας, οί όποιοι έπεσαν κατά την έ- 
κτέλεση τοϋ καθήκοντος προς την Πατρίδα.

Στήν τελετή των άποκαλυπτηρίων πα
ρέστησαν, ό Υπουργός Εθνικής Άμυνης 
κ. Εύάγγελος Άβέρωφ, ό 'Τπουργός 
Συγκοινωνιών κ. Αλέξανδρος Παπαδόγ- 
κωνας, οί ’Αρχηγοί, Γ .Ε .Ε Θ .Α ., Στρατη
γός κ. ’Ιωάννης Ντάβος καί Γ .Ε .Α . Ά ν - 
τιπτέραρχος κ. Δημήτριος Παπαγεωργίου, 
ό Α .' Ύπαρχηγός Χωροφυλακής 'Υπο
στράτηγος κ. Γεώργιος Μανωλάκος, Βου
λευτές τής περιοχής, ό Νομάρχης^ Λακω
νίας κ. Κων[νος Βασιλείου, ό Δήμαρχος 
Γυθείου κ. Άνδρεΐκος, ’Ανώτατοι καί 
’Ανώτεροι ’Αξιωματικοί των τριών κλά
δων τών ’Ενόπλων Δυνάμεων καί Σω 
μάτων ’Ασφαλείας, παλαιοί άεροπόροι — 
συνάδελφοι τών πεσόντων, εκπρόσωποι 
τών τοπικών ’Αρχών, ’Οργανώσεων, 
Σωματείων, Συλλόγων καί Συνδέσμων, 
καί έκατοντάδες λαοϋ.

Στήν άρχή τής τελετής έψάλη επιμνη
μόσυνη δέηση, χοροστατοΰντος τοϋ Σε- 
βασμιωτάτου Μητροπολίτου Οίτύλου καί 
Γυθείου κ. Σωτηρίου καί ακολούθως ό 
'Υπουργός ’Εθνικής Άμύνης άποκάλυψε 
τό Μνημείο πού παρασταίνει άϊτό σέ βρά
χο. Στή συνέχεια έγινε προσκλητήριο τών 
45 Λακώνων άεροπόρων, οί όποιοι έπεσαν 
στους διαφόρους πολέμους, καθώς καί σέ 
καιρό ειρήνης, άπό τό 1921 μέχρι σήμερα. 
Τά ονόματα τών πεσόντων είναι γραμμένα 
στή μιά πλευρά τοϋ Μνημείου, στο όποιο 
επακολούθησε ή κατάθεση τών στεφάνων. 
Έ κ  μέρους τής 'Ελληνικής Χωροφυλακής, 
στεφάνι κατέθεσε ό Α .' Ύπαρχηγός τοϋ 
Σώματος 'Υποστράτηγος κ. Γεώργιος 
Μανωλάκος. ’Αμέσως μετά, τηρήθηκε 
ενός λεπτοΰ σιγή καί ανακρούστηκε ό
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’Εθνικός "Υμνος, ένώ τιμές απέδωσαν 
άγημα 'Οπλιτών καί ή Μουσική τής ’Αε
ροπορίας.

Μιλώντας κατά τή διάρκεια τής τελε
τής δ 'Υπουργός ’Εθνικής ’Αμύνης _κ. 
Ά βέρωφ, είπε μεταξύ άλλων καί τά εξής: 
«’Ήρθαμε σ’ αυτή τήν ιερή γή, γιά νά 
άναπολήσουμε μνήμες μεγάλων νεκρών 
καί νά τιμήσουμε τούς έν ειρήνη καί έν 
πολέμω άθλους τής ’Αεροπορίας μας. 
’Ήρθαμε στήν κοιτίδα τοϋ αιωνίου Ελλη
νισμού γιά νά άντλήσουμε δύναμη καί 
αύτοπεποίθηση. Τό απέριττο αυτό, άλλά 
γεμάτο ρώμη Μνημείο, όρθώς άναγέρθηκε 
στον ιερό τόπο τής Λακωνίας, γιατί ή γή 
αύτή είναι φορτωμένη μέ δόξα καί ιστορία' 
γιατί ή συμμετοχή τών Λακώνων στις 
θυσίες τής ’Αεροπορίας, όπως καί στήν 
πρόοδό της, είναι μεγάλες. Θυσίες πού ση
μειώθηκαν σ’ όλους τούς πολέμους, αρχί
ζοντας άπό τό 1921 σέ ύπερπόντιες έκ- 
στρατεϊες, προχωρώντας στο 1940 με 
τόν πρώτο "Ελληνα νεκρό ’Αξιωματικό 
τοϋ πολέμου καί φθάνοντας ύστερα στους 
μακρυνούς ούρανούς τής Κορέας, μέ νε
κρούς τόσους πού είναι δύσκολο νά τούς 
μνημονεύσω ό λ ο υ ς .. .. . .  Συνεχίζοντας ο
κ. Ά βέρωφ, άναφέρθηκε στούς νεκρούς 
τής Αεροπορίας κατά τή διάρκεια τής 
ειρήνης καί τό άξιόμαχο τοϋ σημερινού 
της δυναμικού.

Μετά τόν κ. Υπουργό, μίλησε ό Διευ
θυντής τής Διευθύνσεως 'Ιστορίας τοϋ 
Γ .Ε .Α ., 'Υποπτέραρχος κ. Καραστατή- 
ρας, ό όποιος άναφέρθηκε στις ύπέρτα- 
τες θυσίες τής Αεροπορίας καί τά λαμπρά 
κατορθώματα τών Λακώνων άεροπόρων. 
Ή  τελετή έκλεισε μέ παράθεσή άναψυ- 
κτικών, πού έγινε στο τουριστικό περί
πτερο τής πόλεως. Στίς φωτογραφίες το 
ήρώο τών άεροπόρων καί ό κ. Α' Ύπαρ
χηγός Χωροφυλακής καταθέτων στέφανο 
έκ δάφνης.

Διευθυντής :
Ταγμ/ρχης  Ν. ΚΟΥΤΡΟΥΜ ΠΗ Σ

Διευθυντής Συντάξεως— 
’Αρχισυντάκτης :

Μοίραρχος Ευάγγελ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Βοηθός ’Αρχισυντάκτου :
Άνθ^στής Βασίλειος ΤΖΑΒΑΡΑΣ

Σύνταξη-Ρηράϊτερ—Διορθώσεις:
’Ανθνπ. Παν. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 
Έ νωμ. 'Ά γγ. ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ 

»  I. Δ Η Μ Ο Σ- ΤΣΟΛΗΣ

Δακτυλογράφηση Κειμένων :
Έ νωμ]ρχης Δημήτριος ΡΗΓΑΣ 

Μακέττες :
Ά νθνπ. Γεώρ. ΠΑΠΑΔΙΩΤΙΙΣ 

Βιβλιοθήκη —’Αρχείο :
Πολιτ. ' Υπαλ. Σπνρ. ΤΖΕΤΖΙΑΣ

Οικονομική Διαχείριση— 
Συνδρομητές :

Ά νθνπ. Ίωάνν. ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ 
» Ναπολ. ΡΑΠΤΗΣ

Διεκπεραίωση :
Ύ π εν : Κων. ΖΩΤΟΣ —

» Εναγ. ΜΠΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ

Στοιχειοθεσία Κειμένων :
Τυπογραφείο Χωροφυλακής
’Αναπαραγωγή Φωτογραφιών 
—Μοντάζ — ’Εκτύπωση :
Γραφ. Τέχνες: Γ. ΒΟΥΑΓΑΡΙΔΗ 
— Δ. ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΗΣ Ο.Ε. 
Κορνζή 23 -  Τηλέφ. 34.66.310

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

Τά δημοσιευόμενα κείμενα άπη- 
χοϋν τ ις γνώμες κα ι τ ις  απόψεις τοϋ 
συγγραφέα ή συντάκτη κα ί δέν 
εκφράζουν τις επ ίσημες θέσεις τοϋ 
Σώματος. Κείμενα που δημοσιεύ
ονται ή όχ ι δέν έπιστρέφονται. Τά 
κείμενα πού άποστέλλονται γ ιά  
δημοσίευση πρέπει νά είνα ι δακτυ
λογραφημένα κατά  προτίμηση  και 
νά συνοδεύονται άπό σχετικό φω
τογραφ ικό ύλικό.



ΝΕΟΙ Ε Ν Ω Μ Ο Τ Α Ρ Χ Ε Σ
Τ Ε Λ Ε ΙΩ Σ Ε  πρόσφατα ή ΙΟμηνη εκ

παίδευση των 149 νέων Ενωμοταρχών 
τσΰ Σώματος, πού πραγματοποιήθηκε μέ 
απόλυτη επιτυχία στις έγκαΐ-αστάσεις 
τοϋ Παραρτήματος τής Σχολής 'Οπλιτών 
Χωροφυλακής Ρόδου.

Τά πτυχία άπέδωσε στους άποφοιτή- 
σαντες, ό Α .' 'Τπαρχηγος τοϋ Σώματος, 
'Υποστράτηγος κ. Γεώργιος Μανωλάκος, 
κατά τή διάρκεια επίσημης τελετής, πού 
έγινε, στις 22 Σεπτεμβρίου, στο προαύλιο 
τής Σχολής. 1

Παρέστησαν, ό Μητροπολίτης Ρόδου 
κ. Σπυρίδων, ό Νομάρχης Δωδεκανήσου 
κ. Παναγιωτίδης, ό Πρόεδρος Πρωτοδι
κών Ρόδου κ. Σωτηρόπουλος, ό Εισαγγε
λέας Έφετών τοϋ Νομοϋ κ. Μεριανός, 
οί Πρωτόδικες κ.κ. Γαζητας καί Πανάγος, 
ό Δήμαρχος Ρόδου κ. Βενετοκλής, ό Διοι
κητής Σ .Ο .Χ . Ταξίαρχος κ. Κων[νος Ζα- 
χαράκης, ό ’Ανώτερος Διοικητής Χωρο
φυλακής Δωδεκανήσου Συνταγματάρχης 
κ. Δημ. Κόλλιας, ό Διοικητής καί οί έκ- 
παιδευτές τοϋ Παραρτήματος, οί ’Επιθεω
ρητές Δημοτικής Έκπαιδεύσεως Ρόδου 
κ.κ. Άνδρεόπουλος καί Γραμματικός, 
οί Προϊστάμενοι, τοϋ Ο .Τ .Ε . τής πόλεως 
καί τής ’Ολυμπιακής ’Αεροπορίας, οί 
Διευθυντές, Στρατολογικού Γραφείου καί 
Δημοσίας Σχολής ’Εμπορικού Ναυτικού 
Ρόδου, ’Αξιωματικοί τού Λιμενικού Σ ώ 
ματος καί Πυροσβεστικής 'Υπηρεσίας, 
έκπρόσωποι τοπικών ’Αρχών καί ’Οργα
νισμών, άντιπροσωπεία άνδρών καί γυναι
κών τού Σώματος, συγγενείς καί φίλοι τών 
όνομασθέντων καί πλήθος κόσμου.

Ή  τελετή άρχισε μέ Δοξολογία, πού 
έψάλη χοροστατούντος τού Σεβασμιωτά- 
του Μητροπολίτου κ. Σπυρίδωνος συμπα- 
ραστατουμένου άπό τον Προϊστάμενο 
τής Θρησκευτικής Υπηρεσίας τού Σ ώ 
ματος, Πανοσ. ’Αρχιμανδρίτη π. Εύσέβιο 
Πιστολή καί κληρικούς τής Ρόδου. Μετά 
τή Δοξολογία, ό Διοικητής τοϋ Παρ[τος 
Άντ[ρχης κ. Βασίλειος Παπαβασιλείου., 
άνέγνωσε τήν Ημερήσια Διαταγή, είπών,

μεταξύ άλλων καί τά εξής: «Νέοι ’Ενω
μοτάρχες, νά μήν ξεχνάτε δτι εΐσέρχεσθε 
στον επαγγελματικό στίβο, ώς όργανα 
τής Χωροφυλακής, ύπό τούς καλύτερους 
οιωνούς, δηλαδή μέ έδραιωμένο τό Δημο
κρατικό Πολίτευμα τής Χώρας, μέ έπι- 
κρατοΰσα απόλυτη τάξη, άσφάλεια καί 
γαλήνη άπ’ άκρου σ’ άκρο τής Ελληνικής 
’Επικράτειας καί μέ τούς "Ελληνες πολί- 
τες αφοσιωμένους στα ειρηνικά τους έργα, 
έργα προόδου, εύημερίας καί άναπτύξεως 
οικονομικής καί πνευματικής. Εφαρμό
σατε τον Νόμο μέ δικαιοσύνη, άμεροληψία, 
αντικειμενικότητα, σταθερότητα καί αύ- 
στηρότητα, αλλά καί μετριοπάθεια, σύ
νεση καί άνθρωπισμό, διότι ή άσκηση τής 
έξουσίας μέ άνθρωπιστικό πνεύμα, έδραιώ- 
νει την έμπιστοσύνη τού κοινού προς τούς 
εκπροσώπους τού Νόμου καί δημιουργεί 
κλίμα άγάπης, άρμονίας καί συνεργασίας 
μέ αύτούς. Νά πλησιάζετε όσο μπορείτε 
τον πολίτη καί νά μή λησμονείτε ότι προ- 
έρχεσθε άπό τήν σάρκα τού Ελληνικού 
Λαού, ταγμένοι νά τον υπηρετείτε καί 
νά τον προστατεύετε. Ή  συμπεριφορά 
σας προς αύτούς πού θά έρχονται σέ έπαφή 
μαζύ σας, κατά τήν εκτέλεση τής ύπηρε- 
σίας σας, νά είναι πάντοτε εύγενική, άψο
γη, φιλική καί καλωσυνάτη. Οί νέοι άπο- 
τελούν τήν χρυσή έλπίδα τού Έθνους μας. 
Περιβάλετέ τους μέ στοργή καί άγάπη 
και δείξατε προς αύτούς τήν άπαιτουμένη 
κατανόηση___».

Ακολούθως ό κ. 'Τπαρχηγος άπένειμε 
τά πτυχία στούς νέους Ενωμοτάρχες, 
οί όποιοι, στή συνέχεια, παρήλασαν ένώ- 
πιον τών επισήμων καί τών άλλων παρι- 
σταμένων.

Οί νέοι Ενωμοτάρχες, τοποθετήθηκαν 
καί ύπηρετούν, ήδη, σέ διάφορες 'Υπηρε
σίες τού Σώματος όλης τής Χώρας.

Στις φωτογραφίες πού δημοσιεύονται, 
οί νέοι Ενωμοτάρχες μετά τήν έπίδοση 
τών πτυχίων σέ αναμνηστική φωτογραφία 
καί στιγμιότυπα άπό τήν έορτή.
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