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ΟΤΑΝ εσύ κοιμάσαι, κάποιος άγρυπνα, 
για νάναι ό ύπνος σου ήσυχος.

Τα βήματά του ήχοΰν κάτω απ’ το παρά
θυρό σου, ήχοΰν στα έρημα πεζοδρόμια τής 
πολιτείας, στα σιωπηλά καλντερίμια των 
χωριών, με τον ίδιο ρυθμό, συνθέτοντας μ'ε 
τον απόηχό τους ένα τραγούδι παρήγορο 
για σένα, ένα τραγούδι που έχει για νότες 
την ανάσα του, για στίχους τη διάθεση για 
πανανθρώπινη προσφορά.

Αυτός ό απόηχος είναι από τα βήματα 
τοϋ ανώνυμου Χωροφύλακα, αυτό τό τρα
γούδι είναι τα βήματα πού χαράζουν την 
ανηφορική του πορεία προς τα κεϊ πού 
ή ματιά του μένει καρφωμένη, στη ψηλότερη 
κορφή τοϋ καθήκοντος.

Είναι τό τραγούδι πού άκοϋς κάθε βράδυ.

ΟΤΑΝ εσύ ξεφεύγεις από τό άγχος καί 
τήν αγωνία τής καθημερινότητας καί τής 
πάλης σου γιά επιβίωση, όταν ετοιμάζεσαι 
να γαληνέψεις καί ν’ ανανεωθείς γιά τό 
«αύριο», μένει άγρυπνος, γύρω απ’ τή δική 
σου γαλήνη, γιά νά μείνει ή γαλήνη γαλήνη, 
ό Χωροφύλακας.

Σιωπηλός, βαδίζει τό δρόμο του. Άπό  
τετράγωνο σέ τετράγωνο. ’Από πάρκο σέ 
πάρκο. Άπό τις μεγάλες λεωφόρους στά 
στενοσόκακα. Σιωπηλός καί μόνος. 
Κατάμονος στην άπεραντωσύνη τής νύχτας. 
Κατάμονος ανάμεσα στον ύπνο των φιλή
συχων ,τών αθώων καί ανάμεσα στά άνομα 
σχέδια των ενόχων. Κατάμονος, ανάμεσα 
στο καλό και τό κακό. Ανάμεσα στο καλό 
καί στο κακό σάν τείχος, ασπίδα τοϋ καλοΰ, 
ασπίδα τοϋ ύπνου σου... Ό  "Ελληνας Χωρο
φύλακας...

Σιωπηλός καί ακίνητος άλλοΰ, ό συνά
δελφός του. Καθισμένος πίσω άπό κάποιο 
γραφείο, πίσω άπό κάποιο τηλέφωνο, πίσω 
άπό κάποιο μικρόφωνο. Καθισμένος μέσα 
σε κάποιο αυτοκίνητο με τό χέρι στο ρα
διοτηλέφωνο.

Ακίνητος στη θέση του. "Ετοιμος ν’ άνοί- 
ζει τό στόμα του καί νά παρηγορήσει, νά 
διαβεβαιώσει ότι « ε ρ χ ό μ α σ τ ε  !».

Μεγάλη, πλατειά λέξη. Τό τηλέφωνο πού 
χτυπά, φέρνει στ αυτιά τοϋ Χωροφύλακα 
τήν εναγώνια κραυγή, τήν εναγώνια επίκληση 
τοϋ πολίτη. Καί παίρνει πίσω μιά άλλη φωνή, 
τή φωνή τοϋ Χωροφύλακα: ’Ε ρ χ ό μ α σ τ ε .

ΟΤΑΝ εσύ κοιμάσαι είσαι σίγουρος πώς 
αν χρειαστεί θ’ άκούσεις άπό κάποια χείλη 
τή λέξη « ε ρ χ ό μ α σ τ ε » .  Καί κοιμάσαι 
γαλήνιος.

Γιατί ό Χωροφύλακας όταν τά φώτα χα
μηλώνουν καί τό σκοτάδι κυριαρχεί σάν 
μεγαλόπρεπος κατακτητής, μένει δρθιος 
κάτω άπό τό φώς τοϋ γραφείου του έτοιμος 
νά τρέξει κοντά σου. Μέσα του άγρυπνά τό 
καθήκον, μέσα του άναδεύει ή αυταπάρνηση, 
άπό μέσα του άναδύεται ή προσφορά. 
Αύτή ή προσφορά σοΰ άνήκει!!!

Σοΰ προσφέρεται χωρίς άντάλλαγμα. 
' Ιδιο τό χρώμα της ή μέρα καί νύκτα. ”Ιδια 
τά κίνητρα της. "Ιδιος ό στόχος'της: ΕΣΥ. 
"Ετσι άπλά, μιά μόνο λέξη ό στόχος της: 
ΕΣΥ. Χωρίς καλέσματα σ’ άγγίζει, θέλεις 
δεν θέλεις σέ κυκλώνει, σέ προστατεύει, σοΰ 
χαρίζει τή γαλήνη. Θέλεις, δεν θέλεις θ' 
άκοϋς μέσα στη νύχτα τό «έ ρ χ  ό μ α σ τ ε».

ΦΙΛΕ Πολίτη, ή άλήθεια έρχεται δίπλα 
σου καί τό μόνο πού ζητάει άπό σένα είναι 
ή δύναμη νά τήν κοιτάξεις κατάματα. Ή  
άλήθεια υπάρχει καί μέσα σου καί τό μόνο 
πού ζητάει άπό σένα είναι ν’ άφήσεις τήν 
καρδιά σου ελεύθερη ν’ άκούσει τον άπόηχο 
των βημάτων πού βαδίζουν έξω άπό τό σπίτι 
σου μέσα στή σιγαλιά τής νύχτας. Καί ή άλή- 
θεια, πού έχει κι’ αύτή τό ίδιο χρώμα όλες 
τις ώρες τής ημέρας, σοΰ άποκαλύπτει τήν 
προσωπικότητα τοϋ Χωροφύλακα. Μήν 
ξεχνάς ποτέ ότι αυτός ξαγρυπνά γιά σένα.

"Εχεις νιώσει πολλές φορές μέσα σου τήν 
άνάγκη τής προστασίας, τήν άναζήτηση τής 
δικαιοσύνης. "Εχεις νιώσει πολλές φορές 
μέσα σου τήν άνάγκη κάποιου άλλου. Τις 
ώρες τής νύχτας, αυτές οί άνάγκες, αυτές οί 
αναζητήσεις ντύνονται συχνά μέ τά ροΰχα 
τής τραγικότητας, άφοΰ τή νύχτα βρίσκει 
τό δρόμο του καλύτερα, τό άδικο. Σ ’ αυτές 
τις ώρες άναζήτησες τό Χωροφύλακα· σέ 
ίδιες ώρες θά τον άναζητήσεις πάλα.

Γι’ αύτό στο άπλωμα τοϋ χεριοΰ του 
άπλωσε καί σύ τό δικό σου, ό δρόμος πού 
πορεύεται είναι καί δικός σου κι ή μοίρα του 
είναι ή δική σου μοίρα.

ΟΤΑΝ, λοιπόν, κοιμάσαι, πρέπει νά ξέ
ρεις πώς κάποιος φροντίζει γι’ αύτό. Κάποιος 
πού τό πρωί σάν ξημερώνει, γυρίζει σπίτι 
του μέ μάτια κατακόκκινα , μέ γόνατα ρα
γισμένα. Μέ μάτια γεμάτα μ ’ όλου τοϋ κό
σμου τά παράξενα , μ’ όλου τοϋ κόσμου τις 
εμπειρίες, πού έγιναν δσο εσύ γαλήνευες.

Γυρνάει στο σπίτι του φορτωμένος τις 
εμπειρίες τής νύχτας, σκληρές εμπειρίες, χτι
σμένες άπό τήν ίδια τήν κοινωνία, τή δική 
σου καί τή δική του κοινωνία.

Γυρνάει στο σπίτι του όλ.οκληρωτικά γε
μάτος άπ’ τή δική σου παρουσία, μέ μόνο 
κίνητρο γι’ αύτό τήν άγάπη του γιά σένα. 
Θυμάται τόν όρκο του καί ξεκουράζεται, 
άνοίγει τά χέρια του κι άγκαλιάζει δλου τοϋ 
κόσμου τις πίκρες καί τις χαρές καί συλ
λογιέται πώς πάλι σάν βραδυάσει θά ενώσει 
τήν κουρασμένη του άνάσα πάλι μέ τον 
δικό σου ΰπνο, γιά νά σμιλέψει μέσα άπ’ 
αύτό τό ένωμα τό τραγούδι τής προσφοράς 
του.

ΑΥΤΟΝ, λοιπόν, ΦΙΑΕ ΠΟΛΙΤΗ, μήν 
ξεχνάς όταν κοιμάσαι. Χάρισέ του λίγο άπό 
τή σκέψη σου καί μιά σταλιά άπ' τήν άγάπη 
σου.

Είναι μεγάλο πράγμα ν' άγαπάς τον 
ε α υ τ ό  σου!!!
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"Οταν τά πάντα 
ήσυχάζονν οι ανδρες 
τής Χωροφυλακής 
ξαγρνπνοΰν γιά τήν 
ασφάλεια τών άλλων. 
Είναι πάντα έτοιμοι 
και συνεχώς σε εγ
ρήγορση όποιαδήπο- 
τε ωρα τοϋ εικοσι
τετραώρου γιά νά 
τρέξουν εκεί δπου 
ο! συνθήκες το άπαι- 
τήσονν.

δυο_δογια_απο_τη_ ςυνι·αξη

JL* Έχουμε φθάσει στόν προτε
λευταίο μήνα τοΰ χρόνου ποΰ 

Εχει δνομασθεΤ "ΕΤΟΣ Μ  ΙΔΙΟΥ". Ί 
σως ό λίγος καιρός ποΰ μένει μέ
χρι, νά φθάσουμε στό τέλος, νά μήν 
ε ίν α ι  γιά  τίποτ* άλλο, παράμόνο

I
ιά ν*άναλογισθοΰμε όλοι μαζί καί 
καθένας χωριστά,τί έχουμε, κάνει 

γιά  τό "'Ετος Παιδιοΰ", καθώς καί 
τ ί  έχουμε κάνει γιά  τό Ιδ ιο  τό 
ΠΑΙΔΙ.

Σίγουρα, ίταν έναο χρόνος,ό  
πρώτος στην ιστορία τής αν

θρωπότητας, ποΰ έδωσε τήν εΰκαιρία  
ν ’άκουσθοΰν έμορφα καί πραγματικά 
θεμελιώδη λόγια γιά  τό Παιδί, γιά  
τήν εΰθΰνη τόν μεγάλων άπέναντί 
του,τήν άξια καί τήν άποστολή του. 
Ίσω ς,δμω ς,νά  μποροΰσαν νά γίνουν  
καί πολλά, πάντως περισσότερα άπ* 
δσα έγ ινα ν .

Φ
«πιιασία, δσιι 

άρχή, Μια
σχεται πολλά γ ιά  τά έπόμενα βήμα
τα τοΰ άνθρώπου καί προαγγέλλει 
καλΰτερες μέρες γιά  δλα τά παιδιά  
τής γ^ς,ποΰ προσδοκοΰν τό χτίσιμο  
ένός ίδανικώτερου κόσμου, μέ γνώ
μονα τήν άλήθεια, τήν δικαιοσΰνη 
καί τήν είρήνη.

Μ* α ΰτές  τ ί ς  σ κ έ ψ ε ις ,  τώρα 
ά ρ χ ί ζ ο υ ν  δλα .Τό " Έ τ ο ς  Παι-  

διοΰ" δέν ΙξαντλεΤ τα ι  μέ τό τ έ λ ο ς  
τοΰ 1979 .  ΜπορεΤ νά σ υ ν ε χ ισ θ ε Τ ,μ έ  
π ρ ά ξ ε ι ς  δμως,σ* δλα τά χ ρ ό ν ια  ποΰ 
θ* ακολουθήσουν. *Αρκεί δλο ι  μας 
-  κ α ί  ό καθένας χωριστά -  νά π ι 
στέψουμε στήν α ξ ία  τοΰ Παιδιοΰ  
καί  νά τό  κλείσουμε  στήν καρδιά  
μας.

Η "ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ"

Όμως, αΰτό 
σημασία, δσ 

ύπήρξε ή άρχή. Μ 
‘ \ά  γιά

δέν  έ χ ε ι  τόση 
τό δ τ ι  τό  1979 

άρχή ποΰ ύπό-  
τά έπόμενα βήμα-
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'Αγιασμός για τήν έναρξη ιών μαθη
μάτων τής εκπαιδευτικής περιόδου 
1979—1980, τελέστηκε στις 23 ’Οκτω
βρίου, στις Σχολές Χωροφυλακής ’Α
θηνών, παρουσία τοϋ Άρχηγοϋ τοϋ 
Σώματος Άντιστρατήγου κ. Μιλτιάδη 
Άργιάννη. 'Ο αγιασμός έψάλη στο προ
αύλιο τών Σχολών χοροστατοϋντος τοϋ 
Προϊσταμένου τής Θρησκευτικής Υπηρε
σίας τοΰ Σώματος Πανοσιολογιοτάτου 
Άρχιμαν. Ευσεβίου Πιστολή.

Στην τελετή παρέστησαν, ακόμη, ό Β / 
'Γπαρχηγός τοΰ Σώματος ' Υποστράτηγος 
κ. ’Ιωάννης Παπαναστασίου, 6 ΙΥ ’Επι
θεωρητής Χωροφυλακής 'Υποστράτηγος 
κ. ’Ιωάννης Κούρβας, ό Βοηθός ’Αναπλη
ρώσου Άρχηγοϋ τής ΥΠ.Ε.Α. Ταξίαρχος 
Χωροφυλακής κ. Σ. ΙΙυρπίλης, ό Δ ]ντής 
τής Δ.Α.Π.Π. Ταξίαρχος κ. Θ. Σπέντζας, 
ό Δ]ντής τής Δ]νσεως Όργανώσεως τοΰ 
’Αρχηγείου Χωροφυλακής Ταξίαρχος κ. 
Δ. Δούκας, ό ’Ανώτερος Διοικητής Χω
ροφυλακής Πειραιώς καί Νήσων Ταξίαρ
χος κ. Α. Λεχουρίτης, οϊ Διοικητές, τής 
Σχολής ’Αξιωματικών Ταξίαρχος κ. Σ. 
Φτερνιάτης καί 'Οπλιτών Ταξίαρχος κ. 
Κ. Ζαχαράκης, άλλοι ’Ανώτεροι καί Κα
τώτεροι ’Αξιωματικοί ’ Υπηρεσιών τοϋ 
Αεκανοπεδίου ’Αττικής, ό Καθηγητής 
τοΰ Συνταγματικού Δικαίου τής Νομικής 
Σχολής κ. Χατζηδήνας, οί ’Επιμελητές 
τής Νομικής κ.κ. ΙΙαναγόπουλος καί 
Φρασεδάκης, άλλοι Καθηγητές τών Σχο
λών καί πολλοί συγγενείς καί φίλοι τών 
Δοκίμων.

Ό  κ. ’Αρχηγός, μετά τήν άφιξή του 
στο χώρο τής τελετής επιθεώρησε τά πα- 
ρατεταγμένα Τμήματα καί ακολούθως, 
μετά τό πέρας τοϋ άγιασμοΰ, άπαντώντας

σέ προσφώνηση τοΰ Διοικητοϋ τής Σ.Ο.Χ. 
Ταξιάρχου κ. Κων]νου Ζαχαράκη, μέ 
ομιλία του τόνισε τά έξης :

«Δόκιμοι ’Α ξιω ματικοί, Έ νω μ ο -  
τάρχαι καί Χ ω ροφ ύλα κ ες.

’Εκμεταλλευόμενος τήν ευκαιρία πού 
μοΰ παρέχεται, νά παραστώ στήν τελετή 
τοΰ 'Αγιασμού πού τελείται κάθε φορά 
στις Σχολές Χωροφυλακής μέ τήν έναρξη 
τοΰ νέου έκπαιδευτικοΰ έτους, έπιθυμώ 
απευθυνόμενος προς όλους εσάς, καθώς 
καί πρός τό Διοικητικό καί εκπαιδευτικό 
προσωπικό, νά έκφράσω τήν εύχήν όπως 
ό Πανάγαθος Θεός σας χαρίζει υγεία, 
σωματική καί ψυχική δύναμη καί πνευμα
τική ικανότητα γιά νά άνταποκριθεΐτε 
άπόλυτα στήν άποστολή σας καί νά έπι- 
τύχετε σέ κάθε ευγενική σας προσπάθεια 
γύρω άπό τήν έκπαίδευση καί τή μάθηση.

Σ ’ αύτούς πού μόλις είσήλθαν στό ένδο
ξο καί ήρωϊκό μας Σώμα τούς εύχομαι 
τό καλώς ώρισαν καί νά ίδοϋν τις προσ
δοκίες καί τά όνειρά τους πραγματοποιού
μενα. Στους παλαιότερους Δοκίμους εύ
χομαι ή καινούργια έκπαιδευτική περίο
δος νά είναι περισσότερο ώφέλιμη καί 
άποδοτική.

Οί Σχολές Χωροφυλακής έχουν ιερή 
παράδοση καί λαμπρή όσο καί ένδοξη 
ιστορία. ’Εδώ γαλουχήθηκαν μέ τις ένδο
ξες παραδόσεις τοϋ Σώματος καί μέ τά 
ιδανικά τής φυλής μας, στρατιές ολό
κληρες άνδρών, οί όποιοι άποδείχθηκαν 
άντάξιοι τής Πατρίδος καί διέπρεψαν 
σέ όλους τούς τομείς τής έπαγγελματικής 
καί τής κοινωνικής ζωής. ’Αξίζει μεγάλος 
έπαινος σ’ εκείνους πού έργάσθηκαν άό- 
κνως γιά νά δώσουν τις αναγκαίες γνώ

σεις καί προπαντός νά σφυρηλατήσουν 
τον χαρακτήρα καί νά διαπλάσουν τήν 
ψυχήν τών άνδρών τοΰ Σώματος, σέ τέ
τοιο βαθμό, ώστε νά καταστοΰν ικανοί νά 
άντιμετωπίσουν μέ άποτελεσματικότητα 
τις δύσκολες στιγμές πού παρουσιάσθηκαν 
στή ζωή τους καί στήν πορεία τοΰ Σώμα
τος καί νά παρακολουθήσουν μέ θαυμαστή 
προσαρμοστικότητα τις εξελίξεις τοΰ 
'Ελληνικοΰ Έθνους.

Τά έκατόν σαράντα έξη χρόνια ζωής 
τής Χωροφυλακής είναι άρκετά γιά νά 
μπορέσει κανείς νά άξιολογήσει τά γεγο
νότα καί νά κρίνει άμερόληπτα τις μετα
βολές καί εξελίξεις πού επήλθαν στό Σώμα 
καί πού όμολογουμένως ύπήρξαν γόνιμες 
καί άπόλυτα έπιτυχεϊς.

Μέσα στήν δίνη τών γεγονότων ή Χω
ροφυλακή άγωνισθηκε αποτελεσματικά 
χωρίς, ούτε γιά μιά στιγμή, νά χάσει τον 
προσανατολισμό της καί τό κουράγιο της. 
Καί ή επιτυχία της οφείλεται στήν παι
δεία, στήν διαπαιδαγώγηση τών άνδρών 
καί στήν διαρκή δοκιμασία καί έφαρμογή 
άπ’ αύτούς τών ήθικών αρχών καί τών 
κανόνων πού διδάχθηκαν στις Σχολές.

Τό γεγονός έχει ιδιαίτερη σημασία άν 
ληφθεϊ ύπ’ όψη ότι στήν προσπάθειά της 
δέν τήν βοηθοΰσαν ικανοποιητικά τά διά
φορα τεχνικά κ.λ.π. μέσα πού διέθετε, 
γιατί πάντοτε ήταν πενιχρά, καί ότι 
πολλές φορές ένεργοΰσε κάτω άπό 
δυσμενείς συνθήκες. Στά μειονεκτήματα 
όμως αύτά ή Χωροφυλακή άντέτασσε τό 
σωστό προσανατολισμό στις έπιδιώξεις 
της, τήν άσβεστη φλόγα γιά μάθηση τών 
άνδρών της καί τήν καλή έκπαίδευσή 
τους παρά τό γεγονός ότι στόν τομέα αύτό 
συναντούσε δυσκολίες.

Α ΓΙΑΣΜ ΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ Η ΤΟΝ
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εξελίξεων καί των μεταβολών να άπαιτεΐ 
άνάλογες προσαρμογές. Ή  εκτέλεση του 
αστυνομικού έργου γίνεται πολυπλοκότερη 
καί τά άπαιτούμενα προσόντα του άστυ- 
νομικοΰ πρέπει να είναι περισσότερα καί 
ποιοτικώς άνώτερα για να άνταποκρίνον- 
ται στις άπαιτήσεις της πολύπλοκης καί 
διαρκώς έξελισσομένης κοινωνίας.

Ή  έκπαίδευση καλείται νά διαδραμα
τίσει σοβαρό ρόλο στη διάπλαση καί τή 
δημιουργία άστυνομικών οργάνων πού νά 
μπορούν νά σταθούν σωστά καί νά άντι- 
μετωπίζουν άποτελεσματικά τις προκλή
σεις τής έποχής μας.

Κύριοι Δόκιμοι
Τό μεγάλο βάρος πέφτει στους δικούς 

σας ώμους. Οί Καθηγηταί σας καί τό 
λοιπό εκπαιδευτικό προσωπικό θά πρά- 
ξουν, όπως πάντοτε, τό καθήκον τους. 
Θά σταθούνε κοντά σας καί θά σάς συμ
παρασταθούν μέ ένδιαφέρον καί άγάπη 
σέ κάθε σας πρόβλημα. Δείξτε καί σείς 
κατανόηση καί άξιοποιείστε κάθε εύκαι- 
ρία γιά νά αποκτήσετε όσο τό δυνατόν 
περισσότερες γνώσεις.

Νά σάς διακρίνει πνεύμα ερευνητικό. 
Νά μην άρκείσθε στήν άπλή επαφή μέ 
κάθε θέμα, άλλά νά έπιχειρείτε την άνά- 
λυσή του σέ βάθος καί νά φθάνετε στήν 
ούσία του. Μόνον έτσι θά αποκτήσετε ολο
κληρωμένη γνώση καί θά κυριαρχήσετε.

Νά ένστερνισθείτε άπόλυτα τό πνεύμα 
τής πειθαρχίας πού άπαιτούν καί έπιβάλ- 
λουν οί Σχολές, διότι χωρίς αύτήν δέν θά 
κατορθώσετε ποτέ νά άνταποκριθείτε 
στις άπαιτήσεις πού επιβάλλει τό καθήκον 
τού άστυνομικού. ΓΙειθαρχημένος άνθρω
πος μέ την εύρύτερη έννοια τού όρου, δέν

’Ακόμη καί σήμερα οί εκπαιδευτικές 
μας συνθήκες δέν εύρίσκονται στο έπί- 
πεδο πού θά έπρεπε. 'Υπάρχουν σοβαρές 
έλλείψεις σέ μέσα στεγάσεως, σέ μέσα 
καί συστήματα διδασκαλίας καί ούδείς 
λόγος μπορεί νά γίνεται περί ανέσεων. 
Συγκριτικά βέβαια μέ τό παρελθόν ή 
πρόοδος είναι άρκετά μεγάλη οπωσδήποτε 
όμως, δέν άκολουθεΐ τις άπαιτήσεις τής 
τεχνοκρατικής έποχής μας.

*0 έκσυγχρονισμός τών μέσων καί ή 
δημιουργία καλυτέρων συνθηκών, έκ- 
παιδεύσεως είναι έργο τής ήγεσίας καί 
τής πολιτείας καί νά είσθε βέβαιοι οτι 
γίνονται όσα έπιβάλλονται γιά νά βελτιω
θεί ή κατάσταση, μέσα πάντοτε στις οι
κονομικές δυνατότητες πού διαθέτει τό 
Κράτος μας.

Ε σείς όλοι εδώ, οφείλετε νά καταβά
λετε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε κάτω 
άπό αύτές τις πραγματικές συνθήκες, νά 
έπιτύχετε τά μεγαλύτερα δυνατά άπο- 
τελέσματα, άκολουθούντες τό παράδειγμα 
τών παλαιοτέρων.

Ή  Ελλάδα πραγματοποιεί άλματα σέ 
όλους τούς τομείς. Καλείται νά έφαρμόσει 
μεθόδους καί νά χρησιμοποιήσει τεχνικά 
μέσα, πού απαιτούν ύψηλή έξειδίκευση καί 
μακρά πείρα. Μέ την είσοδό της στήν 
Εύρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα πρέπει 
νά προσαρμόσει τήν συμπεριφορά της σέ 
νέα δεδομένα γιά νά γίνει ή ένταξη ούσια- 
στική καί άποδοτική. Οί ορίζοντες διευ
ρύνονται γύρω μας καί ή Τουριστική άνά- 
πτυξη μαζί μέ τήν Διεθνή επικοινωνία, 
καθιστούν τήν 'Ελλάδα Κέντρο Διεθνών 
συναντήσεων καί έπαφών.

Είναι φυσικό, ή θέση τού άστυνομικού 
μέσα σ’ αυτό τον πολυδιάστατο χώρο τών

είναι ό υποτελής ούτε ό δούλος. ’Αντίθετα 
είναι ό έλεύθερος άνθρωπος.

Αύτός πού έχει ολοκληρωμένη προσω
πικότητα. Πού μπορεί νά ξεχωρίσει τις 
περιστάσεις καί νά προσαρμόζει τήν συμ
περιφορά του άνάλογα μέ τις ειδικές συν
θήκες. Eivat ό άξιοπρεπής κοίί ύπερήφα- 
νος, πού δέν δέχεται νά μειώνεται άπό 
κανένα καί δέν προσβάλλει ό ίδιος κανένα. 
Είναι τέλος εκείνος πού αποδέχεται τό 
νομικό καθεστώς καί τις ειδικές συνθήκες, 
πού ισχύουν στον κοινωνικό χώρο πού ζεΐ 
καί έργάζεται καί ρυθμίζει τις άνάγκες 
τής ζωής του μέσα σ’ αύτά τά πλαίσια.

Στήν έποχή πού ζούμε, μέ τις άνέσεις 
καί τις δυνατότητες πού μάς προσφέρει 
ή τεχνολογία καί ή κοινωνία τής άφθονίας, 
έχουμε καταληφθεί άπό τον ίλιγγο τών 
απολαύσεων καί τόν υλικό εύδαιμονισμό 
καί κανείς δέν ξέρει πού όδηγούμεθα.

Γιά νά σωθούμε πρέπει νά περιορίσουμε 
τις άπαιτήσεις μας. Ή  αύτογνωσία, ή 
αύτοσυγκράτηση καί ή πειθάρχηση τών 
τάσεων καί τών παρορμήσεών μας μέσα 
σέ λογικά πλαίσια, αποτελούν ανάγκη 
έπιτακτική σήμερα παρά ποτέ άλλοτε.

Μέ αύτές τις σκέψεις, σάς εύχομαι καί 
πάλι ύγεία καίπροκοπή».

Επακολούθησε ή λήψη τής αναμνηστι
κής φωτογραφίας καί ή παρέλαση τών 
Τμημάτων τών Δοκίμων ’Ανθυπομοιράρ
χων, ’Ενωμοταρχών καί Χωροφυλάκων 
προ τού κ. ’Αρχηγού καί τών λοιπών έπι- 
σήμων.

Ή  τελετή έκλεισε μέ δεξίωση πού δό
θηκε προς τιμή τών παρευρεθέντων καί 
έκπαιδευομένων.
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"Ενα από τά καλά τής Δημοκρα
τίας είναι δτι έπιτ ρέπει στον κάθε 
πολίτη νά έκθέτει τϊς πολιτικές 
άπόψεις του, όπως στον άρχαΐο 
καιρό στην 'Αγορά. Κινδυνεύει 
βέβαια, οί ειδικά σπουδαγμένοι, 
οί έπαγγελματίες πολιτευόμενοι 
πού εκπροσωπούν σήμερα τούς 
διαφόρους κλάδους τής πολιτικής, 
νά τόν είρωνευθοΰν σάν άμοιρο 
κάθε σχετικής επιστημονικής κα- 
ταρτίσεως καί πολιτικής έμπειρίας. 
'Ωστόσο κάθε πολίτης πού έχει 
ξεπεράσει Γυμνάσιο, Λύκειο ή 
ακόμα καί Πανεπιστήμιο, έχει κά
ποια αντίληψη τοΰ τΐ γίνεται γύρω 
του, αλλά καί τήν υποχρέωση νά 
ένδιαφέρεται γιά τά κοινά, αφού ό 
καθένας μας δέν είναι παρά ένα 
λιθαράκι από όσα συγκροτούν τήν 
κοινωνία καί στηρίζουν τήν πο
λιτεία.

Έ τσι λοιπόν καί έγώ ό έμπειρος 
γιατρός, δέν πρέπει νά διστάζω νά
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έκφέρω, μέ κάποια, βέβαια, συστο
λή, τή γνώμη μου γιά τά κοινά, κι’ 
άς είναι τά οικόπεδά μου διαφορε
τικά άπό έκεΐνα πού εύθύνονται 
γιά τήν κοινωνική μοίρα τοΰ λαού.

Καί πώς νά μήν άνησυχεϊ ό 
άνθρωπος, όταν βλέπει γύρω του 
πώς αύτός ό σημερινός κόσμος 
δέν πάει όπως όλοι μαζί θά έπιθυ- 
μούσαμε. Καί όταν λέω «Κόσμος» 
δέν εννοώ μονάχα τούς ιδιότρο
πους συμπατριώτες μου άλλά τή 
μεγάλη άνθρωπότητα πού μάς πε
ριβάλλει. Κάθε σύνολο άποτελεΐ- 
ται άπό διαφορετικούς άνθρώπους 
μέ λίγα κοινά λεπτομερειακά χα
ρακτηριστικά. Είναι γιά τούτο φυ
σικό νά όδηγούμεθα σέ άλληλο- 
συγκρούσεις πού προκαλοΰν κρα
δασμούς στό έδαφος, άνάλογα μέ 
τις άφετηρίες άπ’ όπου ξεκινούν 
καί τ’ αποτελέσματα πού επιφέρουν 
δεξιές, άριστερές καί κεντρώες 
κατευθύνσεις.

'Ορισμένες καταστάσεις, σέ διε
θνή κλίμακα, πείθουν δυστυχώς 
πώς εντυπωσιακά ονόματα όργα- 
νισμών καί προσώπων, πού σέ 
τελική άνάλυση κυβερνούν τόν 
πλανήτη μας, δέν έχουν άποδώσει 
όσα ό κοσμάκης περίμενε άπ’ αύτά. 
Πέρα άπό τή συνηθισμένη μεμψι- 
μοιρία έχουν, δηλαδή, άπογοη- 
τεύσει. Οί ηθικές άρχές άλληλο- 
προστασίας καί συνεργασίας, είναι 
μόνο τίτλοι χωρίς περιεχόμενο. 
Τά λεγάμενα δικαιώματα τοΰ άν- 
θρώπου δέν γίνονται σεβαστά, ούτε 
άπό τά συλλογικά όργανα πού τά 
κραδαίνουν, ούτε άπό τά άτομα 
πού συχνά τά παραμερίζουν όταν 
πρόκειται γιά τό διπλανό τους. Ή  
οικονομία παραφρονεί περιοδικά, 
καί δέν μπορεί νά καταλάβει κανείς 
τά σκαμπανεβάσματα τών συναλ
λαγμάτων. "Αλλα νομίσματα κα
τρακυλούν καί άλλα πολλαπλα
σιάζουν τήν άξια τους, χωρίς οί
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σανσκριτικές έξηγήσεις των οικο
νομολόγων νά γίνονται καταλη
πτές άπό τόν πολίτη. ΤΙ νά κατα
λάβει αυτός απ' αυτά; «Ενέσεις» 
κάθε φύσεως δέν άποτελοϋν παρά 
πανάκειας ήμίμετρα. Ό  πλούτος 
συγκεντρώνεται μαγνητικά δίπλα 
στον πλούτο, ένώ παρ’ όλους τούς 
ναυαγοσωστικούς όργανισμούς, 
έκατομμύρια άνθρωποι στερούνται 
τόν έπιούσιο. 'Η υγεία τών λαών 
μέ τήν προστατευτική καί θερα
πευτική ταχυδακτυλουργία τής ιατ
ρικής επιστήμης εξυπηρετείται 
πλασματικά, άφοΰ τό έγκλημα καί 
τό άτύχημα πολλαπλασιάζονται μέ 
ολοφάνερη ζημιά τής παγκόσμιας 
δημογραφίας. Ή  έκπαίδευση σέ όλα 
τάέπίπεδα χωλαίνει, ό,τι καί άν 
κάνουν οί προσπάθειες. Καί ή άνατ- 
ροφή τών παιδιών πού θά άντικατασ- 
τήσουν τις ήγεσίες παραπαίει μέ 
τήν άναπόδειχτη πειραματολογία.

Ή  ευρωπαϊκή τέχνη έξανεμίζε- 
ται μέ βαρβαρισμούς τού συρμού, 
ώστε τό πινέλο μουτζουρώνει, ή 
σμίλη γρονθοκοπιέται μέ φτηνό 
τεχνητό υλικό καί ή μουσική άσύ- 
στολα ξεφωνίζει, όπλισμένη μέ 
κακοφωνία πού δέν τέρπει ούτε τόν 
έαυτό της.

Ή  τεχνολογία αυξάνει τις άπαι- 
τήσεις, προκαλώντας ισολογισμούς 
όπου δέν είναι εύκολο νά διαπι
στωθεί τό σύνολο τής ωφέλειας ή 
τής ζημίας.

Στο άναμεταξύ ή βιολογία τού 
άνθρώπου άναποδογυρίζεται χωρίς 
προσαρμογή στήν εξέλιξη. Οί άπαι- 
τήσεις γίνονται ύπερβολικές, προ
κλητικές, έκβιαστικές καί πηγές 
βίας γιά νά κτηθοΰν ανώμαλα. Καί 
όλα αυτά κατακλύζουν τήν έκμε- 
τάλλευση τής έλευθερίας καί τήν 
κακοποίηση τής έννοιας τής ισό
τητας, πού σάν τό όξυγόνο άπαι- 
τεϊ ή παμπάλαιη, άπαραίτητη καί 
άναντικατάστατη δημοκρατική μας 
άναπνοή.

'Η γραφειοκρατία πνίγει τήν 
διοίκηση μαζί μέ τήν μονιμότητα 
τών δημοσίων ύπαλλήλων, πού 
θαυμάσαμε κάποτε σάν άπαραίτητη 
καί τραυματίζει τήν δημοκρατία. 
Καί ό κοινοβουλευτισμός άσχο- 
λεΐται μέ δημοκοπίες στήν άνα- 
ζήτηση τών σοφισμάτων, πού κα
ταλήγουν σέ νόμους. ’Αλλά καί 
άλλα πολλά συμβαίνουν ών ούκ 
έστιν άριθμός, πού άλληλοσυγ- 
κρούονται όχι μόνο θεωρητικά καί 
θεσμικά άλλά καί μέσα στήν έξέ-

λιξη τής κοινωνίας. Καί όχι μόνο 
σέ μιά Χώρα, άλλά έπιδημικά σέ 
όλες, χωρίς νά μπορεί ν’ άνακα- 
λυφθεΐ ή άφετηρία τού κακού.

Πώς λοιπόν νά μήν άνησυχεΐ 
κανείς όταν όλα αυτά δηλητηριά
ζουν τόν άνθρωπο ώστε, άντί νά 
οδηγείται σέ κάποια άνεκτή δια
βίωση, δέν ξέρει άπό ποιο κίνδυνο 
νά προφυλαχτεΐ; Ή  συμπεριφορά 
μας καί οί κοινωνικές μας σχέσεις 
έχουν άλλάξει. Ό  αλληλοσεβα
σμός δέν ισχύει πιά, οί τρόποι μας 
έχουν προστυχέψει, οί γονείς μας, 
οί πρεσβύτεροι καί οί άδυνατότε- 
ροι, δέν λαμβάνονται πιά υπόψη. 
Ό  λαός γίνεται όχλος καί τά έν
στικτα άποχαλινώνονται άπό τήν 
ευπρέπεια. Παρ’ όλα τά κόκκινα 
καί τά πράσινα φώτα καί τις άπει- 
ράριθμες φωτεινές διαφημίσεις, τά 
βήματα τού άνθρώπου σκοντάφτουν 
άπό άστάθεια καί άπό τή φθορά 
τής έμπιστοσύνης. Ζητεί κάποιο 
καταφύγιο σέ συστήματα, πού κα
νένα δέν τόν ικανοποιεί καί διε- 
ρωτιέται ποιά θά είναι ή μοίρα τών 
παιδιών του. Έ τσ ι τό άγχος κυ
ριεύει τούς πάντες.

Είναι άναμφισβήτητο πώς μέσα 
στήν παραζάλη πού κυβερνά καί 
δέν κυβερνιέται, ένα φαινόμενο 
είναι ολοφάνερο : Ή  άντίθεση πού 
έχει δημιουργηθεϊ άνάμεσα στό 
ύποκείμενο καί τό Κράτος τής 
όποιασδήποτε μορφής. Καί ένώ ό 
άνθρωπος άποβλέπει στήν άνα- 
νέωση τού υπαρκτού γιά νά χρη
σιμοποιηθεί σύμφωνα μέ τήν έξέ- 
λιξη στήν καλύτερη διαβίωσή του, 
μόλις ό άνθρωπος γίνεται Κράτος 
βαδίζει άπό τήν άντίθετη άκρη τού 
δρόμου.

Τό Κράτος δέν έχει βέβαια άδικο 
όταν προσπαθεί νά διατηρήσει μιά 
γενική ισορροπία, ώστε νά κατορ
θώσει νά μεταβιβάσει στό μέλλον 
τις κτηθεΐσες άξιες τού παρελθόν
τος. Χωρίς αυτήν τήν ίσορροποιητι- 
κή παρέμβαση στις απαιτήσεις τού 
πολίτη ίσως όλα θά ξαναγύριζαν 
πίσω στήν έποχή τών σπηλαίων 
καί δέν θά ύπήρχε καμιά πραγμα
τική έξέλιξη, καλή ή κακή. ’Αλλά 
ποιο Κράτος ;

Άφοΰ αύτό άποτελεΐται άπό άν- 
θρώπους πού μόλις γίνουν Κράτος 
άλλάζουν προσωπείο !

'Ωστόσο αύτός ό άτίθασος άν
θρωπος πού βαυκαλίζεται ότι «γεν
νά» τεχνοκρατία, άλλάζει ύπόστα- 
ση τόσο ώστε παρ’ όλη τήν προ
σαρμοστική του προσπάθεια σέ

καινούργιες συνθήκες, έξακολου- 
θεΐ νά δημιουργεί καί άλλες παρό
μοιες, ίσως μέ τήν έλπίδα νά σώσει 
τήν προσωπικότητά του άπό τόν 
κίνδυνο τής άλλης πλευράς τού 
νομίσματος πού τόν γεμίζει μέ 
βλαβερές έπιπτώσεις. 'Ετσι κατα
λήγει νά κατηγορεί τόν έαυτό του 
καί νά προσπαθεί νά τόν προφυ- 
λάξει άπό τή μόλυνση τού περι
βάλλοντος του, πού αύτός ώστόσο 
δημιούργησε άνίκανος νά τήν κα- 
τανικήσει.

Δέν ξέρω άν αύτό τό ψυχολογικό 
ιστορικό είναι άρκετό γιά νά αι
τιολογήσει τήν αύτοκαταστροφή 
μας. 'Οπωσδήποτε φοβούμαι πώς 
τό πράγμα δέν είναι καί τόσο άπλό. 
Γιατί μέσα στις πράξεις καί τις 
άπαιτήσεις ύπάρχει παραλογισμός 
πού σάν ψυχολογικό άποτέλεσμα 
τής άστάθειας, καί παρ’ όλο πού ή 
προσπάθεια φαίνεται ίσως έγωϊ- 
στικά αγνή, όδηγεϊ όμως καί αύτή 
στή σύγχυση καί στήν άνωμαλία, 
χωρίς νά βρίσκεται ό κάποιος 
μίτος πού θά μπορούσε (όχι σάν 
τόν μυθολογικό νά όδηγεϊ στήν 
πορνοκρατούμενη Αφροδίτη), άλ
λά στήν άποδοτική άφεση τών 
άμαρτιών, στήν ισορρόπηση. Αύτή 
τήν ισορροπία, πού μέ κάθε έπεί- 
γοντα τρόπο χρειαζόμαστε, ίσως 
θά τήν ξαναβρίσκαμε, όταν θά 
συνειδητοποιούσαμε τόν άσύστολο 
αύτοματισμό τών άπαιτήσεών μας, 
πού μάς έμποδίζουν νά άπαλλαγοΰ- 
με άπό τά άγχη καί νά αισθανθούμε 
διαφορετικοί άπό όσους έζησαν 
καί έτοίμασαν τούς δυό παγκό
σμιους πολέμους. Ένώ όπως είμα
στε τώρα, τρέμουμε τόν τρίτο.

Τότε θά μπορούσαμε ίσως νά ξα- 
ναβρούμε τήν σταθερότητά μας 
καί τήν ψυχολογική ένότητα πού 
χρειάζεται γιά νά καταλάβουμε τήν 
άναγκαιότητα κάποιας λογικής, 
ικανής νά άποκαταστήσει στις σω
στές θέσεις τους τις προσωπικές 
άξιες καί τά άπαιτούμενα συγχρο
νισμένα μέ τήν έξέλιξη διοικητικά 
συστήματα.

Ά λλά στήν έρευνα τών πραγμά
των πού μάς στεναχωρούν, μάς έκ- 
νευρίζουν καί καταστρέφουν τήν 
ισορροπία μας, βρίσκουμε νομίζω 
καί κάτι άλλο, ίσως τό σημαντι
κότερο, γιατί μπορεί νά διορθωθεί. 
Καί αύτό είναι ή Δομή τής Δημο
κρατίας.

"Ομως πρίν προχωρήσω άς μοΰ 
έπιτραπεΐ νά θυμίσω τις άπόψεις 
τού Πλάτωνα γιά τή μορφή τής 
Πολιτείας, άφοΰ ό ίδιος συγκρίνει
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τις μορφές της στά «Ποιητικά» 
(Η' 544 E.d.).

1) «Ή  ύπό πολλών άπαιτουμένη 
Κρητική τε καί Λακωνική Πολι
τεία» πού τήν έπαινεΐ ό Πλάτων 
εξαιρώντας όμως τήν πολεμική 
προπαρασκευή τών πολιτών.

2) Ή  όλιγαρχία πού είναι γιά 
τόν Πλάτωνα ή «Πάτριος Πολι
τεία» δηλαδή ή άριστοκρατία. Ψέ
γει τήν «συχνών κακών γέμουσαν 
Πολιτείαν» έκτος άν υπάρχει σάν 
προϋπόθεση ή «όρθή παιδεία» τών 
πολιτών, άλλά καί ή συγκέντρωση 
τού πλούτου πού δημιουργεί ταξικές 
διαφορές καί διαφθείρει τήν άρετή.

3) Ή  γενναία τυραννίς δηλαδή ή 
κληρονομική (ίσως έξυπακούεται 
καί ή προσωρινή) δικτακτορία πού 
τήν χαρακτηρίζει σάν τό «έσχατον 
τής πόλεως νόσημα» συχνά έπακό- 
λουθα νοσηρής όχλοκρατίας. Ή  τυ
ραννίς σημαίνει στέρηση τών στοι
χειωδέστερων πολιτικών δικαιω
μάτων.

4) Ή  Δημοκρατία πού στηρίζε
ται στή σωστή διαπαιδαγώγηση 
τών πολιτών γιά τήν άμοιβαία κα
τανόηση καί έλευθερία. Ό  ορι
σμός της είναι «Ήδεΐα Πολιτεία 
καί άναρχος καί ποικίλη ισότητα 
τινά όμοιους ίσους τε καί άνίσους 
διανέμουσα». Κακή όμως διαχεί
ριση όδηγεϊ στήν όχλοκρατία ή 
τήν τυραννίδα.

’Από τήν έποχή πού ό Μιρα
μπά» ξαναψάρεψε στά θολά νερά 
πού δέν είχαν διέξοδο, τήν Πλα
τωνική σημαία τών δικαιωμάτων 
τοΰ άνθρώπου καταπατημένη άπό 
τήν υποκρισία, ή Δημοκρατία προσ
παθεί νά βρει τό δρόμο της. Τά 
συντάγματα διαδέχονται τό ένα 
τό άλλο μέ χρήσιμες ίσως άλλα- 
γές, χωρίς όμως ποτέ νά λεχθούν 
τά σύκα - σύκα καί χωρίς ώς τώ
ρα νά ικανοποιούν. "Ολο τριγυρί
ζουμε γύρω στήν ούσία καί προσ
παθούμε ν’ άποφύγουμε τό 
κάθε ίχνος αύθαιρεσίας. ’Αλλά 
ξαφνικά βρισκόμαστε μέσα στήν 
όχλοκρατία, πού αύτή πάλι όδη- 
γεΐ στήν άστυνόμευση, άδελφή τής 
φεουδαρχίας, ή τελικά στήν «τυ
ραννίδα».

Αύτή τήν «δομή τής Δημοκρα
τίας» πρέπει νά τήν καταστήσουμε 
ικανή νά βρει τή χρυσή τομή συμ
βιβάζοντας τις άνθρώπινες ιδιο
συγκρασίες στά όρια τής συνεννο- 
ήσεως. Πρέπει νά άπαλειφθεΐ κά
θε ίχνος ώφελιμιστικής δημοκο- 
πίας, πού μέ τήν άνθρώπινη «βου- 
λημία» δηλητηριάζει τά καθήκον

τα τής εκτελεστικής έξουσίας. Προς 
τά έκεΐ νά έκταθεΐ ή προστασία 
τοΰ περιβάλλοντος όχι μόνο τοΰ 
άνθρώπου, άλλά καί τοΰ άνθρωπι- 
σμοΰ, ώστε νά φτάσει κάποτε ή 
στιγμή νά άναγνωρίσουμε τήν εύ- 
θύνη γιά τήν κυριαρχία του.

’Εκείνοι πού μπορούν νά βοη
θήσουν αύτή τήν προσπάθεια δέν 
είναι τόσο όσοι έχουν κυριευθεΐ 
άπό νομολογίες καί άνάλογες έπαγ- 
γελματικές διαστροφές. ’Αλλά πε
ρισσότερο όσοι φιλοσοφούν καί 
άνησυχοΰν γιά τόν άνθρωπο όπως 
οι νέοι Γάλλοι Φιλόσοφοι πού 
όμολογοΰν πώς «Ό  Θεός πέθανε, 
ό Μάρξ πέθανε καί έμεΐς δέν αισθα
νόμαστε καθόλου καλά», (de Bris).

Παράλληλα μ’ αύτές τις άντιλή- 
ψεις έρχεται νά έκφράσει σχετι
κές άπόψεις ένα καινούργιο έλλη- 
νικό περιοδικό, όργανο τοΰ Συν
δέσμου τής ’Εθνικής Ενότητας 
πού όνομάζεται «Τό ’Επιχείρημα». 
Μακάρι νά καρποφορήσουν οί 
όρθές προθέσεις του πού διακρί- 
νονται ίσως μέσα στό «έπιτύμβιο 
σέ όλοκληρωμένο "Ελληνα» πού 
δημοσιεύεται στό πρώτο τεύχος 
τοΰ περιοδικού...

«’Εδώ κεΐται ένας Έλληνας πο
λίτης, πού τόν πολέμησαν οί τί
μιοι πού δέν ή σαν έξυπνοι καί οί 
έξυπνοι πού δέν ήσαν τίμιοι, γιατί 
αύτός ήταν καί τίμιος καί έξυπνος».

Αύτές οί άνησυχίες είναι περισ
σότερο καρποφόρες άπό τήν δική 
μας τή γκρίνια ή τήν ρουτινιέρικη 
Κοινοβουλευτική κουβεντολογία μέ 
τόν δόλιο άντικυβερνητικό στόχο 
κάθε άντιπολιτεύσεως.

Καί τότε άν οί προσπάθειες πε- 
τύχουν ίσως φροντίσει ό άνθρωπος 
καί γιά τήν πραγματική καί όχι 
τήν ψεύτικη εύτυχία του, πού κατά 
κόρον τήν έχει γευθεΐ. Τότε θά 
καρποφορήσει καί ή Χριστιανική 
Φιλοσοφία, ή κακοποιημένη άπό 
τήν υποκρισία καί τήν έκμετάλ- 
λευση. Τότε ή Δικαιοσύνη θά ξανα- 
βρεΐ τά άνθρώπινα μέτρα δίχως 
φόβο καί πάθος καί θά άποκατα- 
στήσει τά σωστά όρια τής άνθρώ- 
πινης τιμωρίας. Τότε ή ύλη στό 
θέατρο τής ζωής θά πάρει τή θέση 
της σά σκηνοθέτης καί ή πράξη 
θά έγκαταλείψει τήν πολεμική πε
ρικεφαλαία της, γιά νά ξανάβρει 
τό πλαίσιό της μέσα στις άτέλειω- 
τες δυνατότητες τής άγάπης. Θά 
άνατείλει τέλος τότε γιά τόν άν
θρωπο ένας "Ηλιος χωρίς παρενέρ
γειες καί μιά Σελήνη πού θά ξανα- 
γίνει Φεγγάρι.

Γεννηθήκαμε τό 1833. Μέσα από 
τό χάος τών μεταπελευθερωτικών 
χρόνων. Δύσκολος ό δρόμος μας. 
Χίλιες αντιξοότητες σε κάθε βήμα. 
Μα. έπιζήσαμε. Τα. βήματα ολοένα 
καί μεγάλωναν. Δέν ήταν δυνατόν νά 
γίνει διαφορετικά. "Ολοι οί τομείς 
τής εθνικής καί κοινωνικής ζωής 
προχωρούσαν. Μαζί μ’ αυτούς καί 
μεϊς.

Τώρα, που φτάσαμε στό τελευταίο 
πέμπτο τοΰ αιώνα μας, τώρα πού αγ
γίζουμε τόν ένάμισυ αιώνα ζωής, 
βλέπουμε τήν μακριά γραμμή που 
έχουμε αφήσει πίσω μας, τό δρόμο 
πού πέρασε, καί δέν γίνεται παρά νά 
συλλογιστούμε ότι τά βήματα πού 
κάναμε μπροστά ήταν πολλά, ήταν 
δύσκολα, μά καί καρποφόρα.

"Ομως τώρα τό χρώμα τής ζωής 
έχει αλλάξει. Άλλαξαν οί συνθήκες 
πού κυβερνούσαν τήν καθημερινό
τητα, ή ζωή διαφοροποιήθηκε. Ή  εί-

S N A
ρήνη πού ήρθε μετά τίς αναταραχές, 
έφερε μαζί της καί τήν πρόοδο τής 
ζωής καθώς καί άλλα πολλά, άγνω
στα παληότερα. Τριάντα χρόνια ειρη
νικής ζωής γέννησαν αύτή τή δια
φοροποιημένη κοινωνία. Ή  εργασία 
τυποποιήθηκε, ή καθημερινότητα βιο- 
μηχανοποιήθηκε, οί αποστάσεις μί
κρυναν, οί συνήθειες άλλαξαν. Μαζί 
τους άλλαξε καί τό έργο μας. Χωρίς 
νά μετατοπισθεϊ τό αντικείμενο — ή 
προστασία τοΰ πολίτη — διαφορο
ποιήθηκαν τά πλαίσια πού τό καθο
ρίζουν.

'Η  τεχνολογική ανάπτυξη καί ή 
εφαρμογή τής επιστήμης σ’ όλους 
τούς τομείς τής ζωής, υιοθετήθηκε 
καί στό αστυνομικό έργο, γιά νά μπο
ρεί νά συμβαδίζει μέ τίς ανάγκες πού 
προκύπτουν. Καί είναι αύτές οί ανάγ
κες ποικίλες, πολυπρόσωπες, επιτα
κτικές, τεράστιες σέ αριθμό. Πολλοί 
οί δρόμοι, λοιπόν, πού οδηγούν στον 
αντικειμενικό στόχο, τήν προστασία 
τής έννοιας «Πολίτης».

Ακολουθώντας όλες αύτές τίς δια
φοροποιήσεις, άλλαξε καί ή μορφή 
τής εργασίας. Έγινε περισσότερο άν- 
θρώπινη, απλοποιήθηκε. Οί υποχρεώ
σεις μοίρασαν τό θρόνο τους μέ τά 
δικακόματα. Ό  εργαζόμενος δέν εί
ναι πιά μονάδα, άλλά προσωπικότη
τα. ”Ανθρωπος μέ όλη τήν έννοια καί
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μ ένα πρωταρχικό δικαίωμα, να 
μπορεί να διοικεί τη ζωή του καί να 
σχεδιάζει την παραπέρα πορεία του.

Σέ τοϋτο τον τομέα το Σώμα, μετά 
από πολλές προσπάθειες, επιχείρησε 
καί το δικό του βήμα. "Ενα βήμα για 
μια πιο ανθρώπινη εργασία. "Ενα 
βήμα που πρέπει να χειροκροτηθεί 
απ' όλους, γιατί ανοίγει άλλους ορί
ζοντες. "Ενα βήμα που δείχνει ότι 
το πρόβλημα τοϋ προσωπικού αντι
μετωπίζεται μ ’ ευθύνη και διάθεση 
ανθρωπιστική.

"Ετσι, με τό 427]1979 Προεδρικό 
Διάταγμα τροποποιήθηκαν παληότε- 
ρες διατάξεις περί εργασίας τοϋ μά
χιμου προσωπικού.

Τό νέο αυτό Προεδρικό Διάταγμα, 
μπορεί και πρέπει να χαρακτηρισθεΐ, 
ιστορικό. Ό χι μόνο γιατί μειώνει τις 
ώρες εργασίας, άλλα γιατί αντιμετω
πίζεται σαν προπομπός καλών ήμε-

καθώς καί υπηρεσία τεχνίτη κάθε 
ειδικότητας, ακολουθούν τό ωράριο 
πού ισχύει για τις Δημόσιες Υπηρε
σίες.

Με τις παραπάνω τροποποιήσεις 
τό μάχιμο προσωπικό τής Χωροφυ
λακής, οί άνδρες, δηλαδή, πού βρί
σκονται μέρα καί νύχτα στις επάλ
ξεις τοϋ καθήκοντος, εναρμονίζον
ται τούλάχιστον ώς προς τις ώρες 
εργασίας με τούς συναδέλφους τους 
τών επιτελείων καί τούς ύπαλλήλους 
τών άλλων κλάδων τής Διοικήσεως. 
Ριζοσπαστικό, λοιπόν, τό νέο μέτρο 
καί εντάσσεται στα πλαίσια τών προσ
παθειών για την ίση μεταχείρηση τοϋ 
προσωπικού. Πεζοδρόμιο καί γρα
φείο ίση δουλειά. Αύτό είναι δικαιο
σύνη, είναι ένδειξη θάρρους καί άν- 
θρωπιάς. Δίνει δυνατότητες για κα
λύτερη αντιμετώπιση τής ζωής, για 
πιο εύρεΐα συμμετοχή στις κοινωνι
κές εκδηλώσεις καί δένει περισσό

ρίζεται από την φιλότιμη συλλογική 
προσφορά προς τό κοινωνικό σύνολο.

Βέβαια τό νέο αύτό ώράριο εργα
σίας αντιμετωπίζει στήν εφαρμογή 
του, πού έγινε υποχρεωτική από τήν 
1 Αύγούστου 1979, αρκετές δυσκο
λίες, πού προέρχονται άπό τό πλή
θος τών αρμοδιοτήτων καί καθηκόν
των τοϋ Σώματος, καθώς καί άπό 
τις έκτακτες ανάγκες πού παρουσιά
ζονται.

Αύτά όμως ρυθμίζονται μέ τήν 
παράγραφο 2 τοϋ ίδιου Προεδρικού 
Διατάγματος, πού δίνει τό δικαίωμα 
στον 'Αρχηγό Χωροφυλακής, νά επι
βάλλει μέ απόφαση, πρόσθετη εργα
σία γιά ’ Υπηρεσίες ή περιπτώσεις πού 
ή φύση τους απαιτεί υπεραπασχόλη
ση, αλλά πάντοτε σύμφωνα μέ τις 
ίσχύουσες διατάξεις πού διέπουν τήν 
έννοια αύτής τής πρόσθετης εργα
σίας.

"Ενα θετικό βήμα προς τά μπροστά

B H fllA ίϊϊΠ Ρ Ο Σ Τ Α
ρών γιά ολόκληρο τό Σώμα τής Χω
ροφυλακής.

Μά ας δούμε τι λέει αύτό τό διά
ταγμα, άν καί σ' όλες τίς Υπηρεσίες 
τοϋ Σώματος, στάλθηκε ή σχετική 
‘Εγκύκλιος.

Περιορίζονται σέ 6 ώρες κατά 
24ωρο καί μέχρι 44 τήν εβδομάδα, 
οί ώρες εργασίας όσων έκτελοϋν 
ύπηρεσία αστυνομικού σκοπού, α
στυνομικής περιπόλου, ρυθμιστού οδι
κής κυκλοφορίας, οδηγού καί πλη
ρώματος περιπολικών αύτοκινήτων, 
καθώς καί επόπτου σκοπών καί περι
πόλων.

'Επίσης περιορίζονται σέ 5 ώρες 
τό 24ωρο καί μέχρι 37 ώρες τήν ε
βδομάδα, οί ώρες εργασίας τών έκτε- 
λούντων ύπηρεσία οδηγού δικύκλου 
Τροχαίας.

Γιά όσους έκτελοϋν ύπηρεσία α
σφαλείας, αγορανομίας, αλλοδαπών, 
προστασίας νομίσματος καί άλλες 
παρόμοιες ειδικές αποστολές, καθώς 
καί γι' αύτούς πού υπηρετούν σέ Υ 
πηρεσίες πού ή διαθέσιμη δύναμη εί
ναι περιορισμένη καί ανεπαρκής γιά 
τήν κάλυψη βασικών ύπηρεσιακών 
αναγκών, οί ώρες μειώνονται σέ 44 
τήν εβδομάδα καί μπορούν νά έργά- 
ζονται χωρίς προκαθορισμένο ημε
ρήσιο ώράριο.

Όσοι έκτελοϋν γραφική ύπηρεσία,

τερο τούς δεσμούς τών άνδρών μέ 
τίς οίκογένειές τους.

Τέλος είναι καί μιά αφετηρία. Μιά 
αρχή πού θά έχει συνέχεια. Συνέχεια 
πού όμως δεν θά πρέπει ν’ άποβεϊ 
σέ βάρος τής άποδόσεως κάθε Υ π η 
ρεσίας, αλλά θά βοηθήσει στήν ανά
πτυξη μιας δραστηριότητας ακόμα 
πιο έντατικής καί αποδοτικής.

Τό πώς θά έπιτευχθεϊ ή έφαρμογή 
τού νέου ώραρίου, τό καθορίζει ή 
διαταγή τού ’Αρχηγείου Χωροφυλα
κής, πού γιά μιά ακόμα φορά, δείχνει 
τό δρόμο γιά περισσότερη εύθύνη, 
απόδοση, δραστηριότητα καί βελτίω
ση τής θέσεως τών άνδρών τού Σώ
ματος.

Είδικώτερα, παραγγέλλει στούς Δι
οικητές τών ’Υπηρεσιών νά μεθο
δεύουν σωστά καί νά προγραμματί
ζουν όλες τίς ύπηρεσιακές ένέργειες 
καί δραστηριότητες κατά τον καλύ
τερο τρόπο, ώστε κάθε δυσχέρεια 
πού θά προκύπτει άπό τήν μείωση 
τών ώρών έργασίας τού προσωπικού 
νά μήν είναι σέ βάρος τής λειτουργίας 
καί τής άποδόσεως τής ’Υπηρεσίας. 
’Επίσης, νά συντονίζουν, νά καθο
δηγούν καί νά ελέγχουν τή δραστηριό
τητα τών υφισταμένων τους, έτσι 
ώστε τό άστυνομικό έργο νά παρου
σιάζει συνεχή βελ.τίωση σέ κάθε το
μέα δραστηριότητας καί νά χαρακτη

έγινε. Είναι βέβαιο ότι άνοίγει κα 
λύτερες προοπτικές γιά τό μέλλον 
Προοπτικές πού θά δώσουν τήν δυνα
τότητα στούς άνδρες τοϋ Σώματος, νά 
έκτιμήσουν τίς έπιτεύξεις αύτές καί 
νά έντείνουν τίς προσπάθειές τους γιά 
νά άνταποκριθοΰν στις προσδοκίες 
τής Πολιτείας καί τού κοινωνικού 
συνόλου.

Κάθε τέτοιο βήμα, πρέπει νά δίνει 
δύναμη καί κουράγιο στον αγώνα πού 
πρωτοστατεί τό Σώμα. Ταύτόχρονα 
νά δίνει καί τήν έπίγνωση ότι κάθε 
Ηγεσία τού Σώματος βρίσκεται κον
τά στά προβλήματα πού τό άπασχο- 
λοΰν καί καταβάλλει προσπάθειες γιά 
νά τά λύσει. "Ομως πάντοτε ό τελικός 
σκοπός κατακτάται μέ δυσκολία καί 
μετά άπό προσπάθειες πού μπορεί νά 
κρατήσουν καί χρόνια.

Τό μέλλον τού Σώματος κάθε μέρα 
φαίνεται όλο καί πιο φωτεινό. Ή  προσ
φορά του άνεβαίνει σέ ύψηλές βαθμί
δες καί ή ελληνική κοινωνία αισθάνε
ται τήν άνάγκη νά σταθεί δίπλα του, 
γιά νά έξασφαλισθεΐ έτσι ή δική της 
ειρήνη.

Όλοι, ας ενώσουμε τίς προσπά
θειες καί τίς εύχές μας γιά κάτι τό 
καλύτερο κι ας προχωρήσουμε μέ 
εύθύνη καί φιλότιμο τό δρόμο πού 
δια/χξαμε.

Η “ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ,,
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ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ

T O  M O N A CTH PI 

T H C  K X ICX PIX N H C
Σ Α Ν  πάρει κανείς την απόφαση 

νά βγει λίγο από τά τσιμέντινα 
κουτιά τής ’Αθήνας καί νάβρει εν a 
μέρος, όπου λεύτερη μπορεί ν’ αφή
σει τή ψυχή τον νά πετάξει, δεν 
έχει καί πολλά περιθώρια γιά νά 
διαλέξει. Λ ίγο—πολύ ό πολιτισμός 
καί ή εξέλιξη έφτασαν παντού. Κι’ 
όπου δεν έφτασε ό πολιτισμός έφτασε 
ή φωτιά καί γέμισαν με μαύρα 
καρβουνισμένα χέρια οι πλαγιές 
πούταν κάποτε κατάφυτες, με χέ
ρια σκελετωμένα νά δείχνουν τού 
άνθρωπον τις πιο κακές στιγμές.

’Ανάμεσα, λοιπόν, στους λίγους 
τόπους που άπόμεινο.ν στη διάθεση 
τής νοσταλγοϋ ψυχής, στους λίγους 
τόπους πού,μπορεί νά αέ φέρει ή 
άναζήτηση τής γαλήνης, είναι καί ή 
Καισαριανή. Λίγο πιο πόνοι άπ’ τό 
Σκοπευτήριο, στις πράσινες πλα
γιές τού ' Υμηττού, μιά ομορφιά 
από τις λίγες περιμένει τον επι
σκέπτη. ’Ανάμεσα σ’ αυτή την 
ομορφιά, σ’ αυτό τό παιχνίδια μα τού 
πρασίνου μέ τά καταγάλανα κομ
μάτια τ ’ ουρανού πού ξεφεύγουν 
πίσω άπ’ τις πενκοκορφές είναι 
ριζωμένο καί τό Μοναστήρι της, τό 
ξακουστό Μοναστήρι τής. Καιαα- 
ριανής μέ τις τοιχογραφίες τον καί 
τό δικό τον ύπέάκοσμο περιβάλλον.

Σάν πλησιάσεις στο μοναστήρι 
βαδίζοντας τό άνηφορικό δρόμο άνά- 
μεσα στο δάσος, δέν νιώθεις ούτε 
τό δέος πού σκορπάει ή θωριά τών 
βράχων στά Μετέωρα, ούτε τό 
υπερφυσικό συναίσθημα τής θείας 
άνάστασης πού συναντάς γύρω άπ’ 
τ’ Άγιορίτικα Μοναστήρια. ’Εδώ 
στην Καισαριανή δέν θά χρειαστεί 
νά ψηλώσει ή ψυχή σου γιά νά

συναντήσει τό Θεό. ’Αρκεί νά χαμη
λώσει, όσο μπορεί πιο πολύ, νά 
γυρίσει στά χρόνια τ’ άβασάνιστα 
καί νά θελήσει ν’ άφονγκραστεϊ τό 
μυριόστομο άγεράκι τού ' Υμηττού. 
Θαρθεί τότε 6 Θεός νά τή συναν
τήσει. Θαχει στά μάτια Του τήν 
’ίδια ομορφιά πονχουν τούτες οι 
κατάφυτες πλο,γιές καί θά μιλάει 
μέ τό θρόισμα τών φύλλων καί τό 
μονότονο ψιθύρισμα τών πηγών. . . 
’Έτσι, χωρίς καν νά τό σκεφτεϊς, 
θαχεις άφήσει λεύτερη κι ορθάνοιχτη 
τή ψυχή σου στον Θεό, νά μπει νά 
τήν κατακτήσει, νά μπει νά τή 
λυτρώσει. . .

Κι αυτή τή λύτρωση είναι πού 
άναζητάει ή ψυχή, πιότερο άπ’ 
άλλοϋ, εδώ στήν ’Αθήνα. Αυτή τή 
συνάντηση μέ τή φύση, μέ τή γαλήνη 
πού σκορπάει ή μοναξιά τον δένδρου, 
τού νερού καί τ’ ουρανού ζητούν 
άδιάκοπα οι κουρασμένες αισθήσεις. 
Στο Μοναστήρι τής Καισαριανής 
ή άναζήτηση γίνεται βίωμα.

ΧΤΙΣΜΕΝΟ στον έντέκατο αι
ώνα, τούτο τό Μοναστήρι, έχει άφι- 
ερωθεϊ στά Είσόδια τής Παναγίας. 
'Ολόγυρα κλεισμένο άπ’ ένα τοίχο, 
θυμίζει κάστρο τού Μεσαίωνα. Θυ
μίζει, γιατί δέν είναι. Δέν έχει 
εκείνο τό άπιαστο ύψος, εκείνες 
τις δυνατές πολεμίστρες καί τήν 
άγέρωχη θωριά. Θυμίζει χαμηλό- 
τειχο κάστρο, πρόχειρη οχύρωση 
άνθρώπων πού δέν έμελλε ν’ άμυν- 
θούν στήν ορμή φοβερών πολεμι
στών. Μόνο ζητούσαν ν’ άποφύγουν 
ληστρικές επιθέσεις ολιγάριθμων 
ομάδων. Καί ή θέση τού Μοναστη
ριού αυτό δείχνει. Δέν στέκει άντί-

κρυ σέ θάλασσες άνοιχτές, ούτε 
σ’ άπρόσιτες βιγλαροκορφές, φύ
λακας σέ σταυροδρόμια θαλασσινά 
καί στεργιανά. Είναι κρυμμένο μέσα 
στο τέθλασμα τής πλαγιάς, προο
ρισμένο νά περάσει άπαρατήρητο 
κι όχι νά σταθεί εμπόδιο σέ ξένο 
διάβα. ’Άλλωστε, Μοναστήρι θέ
λησαν νά χτίσουν οι καλόγεροι τού 
έντέκατου αιώνα κι όχι κάστρο. 
Καταφύγι γαληνεμένων χρόνων καί 
πανδοχείο τής ψυχής. Κι έτσι έμεινε 
στο πέρασμα τών χρόνων. . . σάν 
καταφύγι τής ψυχής.

ΠΕΥΚΑ, καστανιές, λεύκες, πλα
τάνια, κυπαρίσσια, συνθέτουν τήν 
πράσινη άγκαλιά πού μέσα της 
στέκει τό Μοναστήρι. ’Αριστερά όσιό 
τήν είσοδο, στήν άνατολική πλευρά 
τού τοίχου χύνει τά νερά της, μέσα 
από ένο. μαρμάρινο ρωμαϊκό κεφάλι 
κριού, μιά πηγή, πού παληότερα τήν 
ταύτιζαν μέ τήν πηγή τον Καλλία. 
Καί λίγο πιο πάνω, νοτιοδυτικά από 
τό Μοναστήρι, υπάρχει μιά δεύτερη 
πηγή πού βρίσκεται ο’ ένα ιερό, 
τό Άγιασμα. Είναι ξακουστό τό 
πανηγύρι πού γινόταν παληότερα 
σ’ αυτό τό Άγιασμα, άνήμερα τής 
γιορτής τής Άναλήψεως. Λέγει ή 
παράδοση πώς εκείνη τή μέρα, που 
άνηφόριζαν στήν πλαγιά αυτή τού 
Υμηττού  όλοι οί κάτοικοι τής ’Αθή
νας, ένα ολόλευκο περιστέρι φτερού- 
γιζε πάνάι άπ’ τά νερά τής πηγής. 
Μιά άκόμα πηγή συγκεντρώνει ενδι
αφέρον. Είναι ή πηγή τής Καλοπον- 
λας, πού βρίσκεται κοντά στο Μονα
στήρι καί πού άνήμερα τής γιορτής 
τής Άναλήψεως, συγκέντρωνε τις 
ευχές καί τις προσδοκίες τών γυ-
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ναικών γιά εντεκνία. Άτιό τότε δε, 
έμεινε και τό δίστιχο: Τής Καλό- 
πουλάς τό νερό λένε πώς έχει βδέλ- 
λες, μα κείνο βδέλλες δεν έχει μόν 
όμορφες κοπέλλες». Πολλοί ιστο
ρικοί πιστεύουν ότι ή πηγή τής Κα- 
λοπούλας είναι ή πηγή «Κνλλοϋ 
Πήρα» των αρχαίων συγγραφέων.

Διά τήν προέλευση τον ονόματος 
της υπάρχουν πολλές άπόψεις. ’Ε
κτός από Καισαριανή, τή συναντούμε 
καί σαν Σαιριανή καί οάν Συριανή. 
’Επίσης στήν εποχή τής Τουρκο
κρατίας καί σαν «κοτσ—μπάαι» 
πού σημαίνει κεφάλι κριού, απ’ τό 
μαρμάρινο Ρωμαϊκό κεφάλι κοτώ 
τής πηγής που βρίσκεται έξω από 
τό Μσνσ,στήρι. Για τό «Καισαριανή», 
που για πρώτη φορά τό συναντάμε 
σε μιά επιστολή τού ’Αρχιεπίσκοπον 
’Αθηνών Μιχαήλ Χωνιάτη που απευ
θύνει τό 1209 από τήν Κέα, όπου 
είχε αύτοεξορισθεϊ, «τώ καθηγού
μενος τής σεβάσμιας μονής τής Και- 
σαριανής», λέγεται ότι προήλθε από 
κάποιον Καίσσρα ή Καίσαρες, δη
λαδή αδελφούς τού αντοκράτορα, 
πού ή Ειρήνη ή Αθηναία είχε εξο
ρίσει στήν ’Αθήνα καί πού χρηματο
δότησαν καί ευεργέτησαν τό χτίσιμο 
τού Μοναστηριού. "Αλλοι πάλι υπο
στηρίζουν ότι κάποιος μοναχός Και- 
σάριος, από τούς πρώτους ιδρυτές 
τού Μοναστηριού, έδωσε, τ ’ όνομά 
του. Καί υπάρχει καί μιά τρίτη άπο
ψη, συνδεδεμένη μέ τήν παράδοση 
πού μιλάει γιοι μιά εικόνα τής Πανα
γίας πού τήν έφεραν ευσεβείς χρι
στιανοί από τήν Καισάρεια. Σάν 
Συριανή, τή συναντάμε σέ κείμενο 
τού Πάπα Ίννοκέντιου τού Γ ', τό 
1208, πού τήν αναφέρει ως «Σάντα 
Συριανή». Γιά τό «Συριανή», λένε, 
πώς είναι τό όνομα κάποιας εύεργέ- 
τριας τής Μονής, ή τό όνομα ενός 
φιλοσόφου πού ίδρυσε σχολή φιλοσο
φίας στον ' Υμηττό, τού Συριανού. 
Είναι δέ γνωστή ή απορία τού Και- 
σάριου Δαπόντε πού τον δέκατο 
όγδοο αιώνα γράφει άναφερόμενος 
στις εκκλησίες πού ήταν αφιερω
μένες στήν Θεοτόκο.

«. . .τό ένα λέν Παντέλη 
τό άλλο λέν’ Καισαριανή 
τις οίδε γιατί τέλη;»

ΠΕΡΝΩΝΤΑΣ στον ιστορικό 
χώρο, συναντάμε τό Μοναστήρι τής 
Καισαριανής — στά μέσα τού δωδέ
κατον αιώνα—πλούσιο καί ακμαίο. 
Μεγάλη πηγή εσόδων ήταν τό μέλι 
από τις κυψέλες τής Μονής. Τό 
γράμμα δέ, τού αύτοεξόριοτον τό 
1209 στήν Κέα ’Αρχιεπίσκοπου Μι

χαήλ Χωνιάτη, μάς πληροφορεί ότι 
ή μελισσοκομία ήταν πολύ αναπτυ
γμένη από τούς μοναχούς τής Και- 
σαριανής, πού συχνά επιδίδονταν σέ 
πράξεις ανάρμοστες μέ τή Θεία απο
στολή τους. Χαρακτηριστικά δ Μι
χαήλ Χωνιά της διαμαρτύρεται στον 
ήγούμενο τής Μονής τής Καισαρια- 
νής ότι έχει καταχοαστεϊ τά έσοδα 
τεσσάρων χρόνων από δέκα κυψέλες 
ενός άλλου « πτωχοηγούμενού »: 
«πτωχοηγούμενος τής εν Κέω μονής 
Προδρόμου, από τού υστερήματος 
αυτού ώνησάμενος μελισσών κυψέ- 
λας, πσ.ρέδωκε τώ καθηγούμενον 
τής μονής τής Καισαριανής, ώστε 
έν τώ Ύ μηττώ  νέμεοθαι καί έπιδι- 
δόναι εις ανξησιν». Πέρα όμως όσιό 
τήν μελισσοκομία τό Μοναστήρι τής 
Καισαριανής διέθετε αρκετά κτή
ματα σέ διάφορες περιοχές γύρω 
άπό τήν ’Αθήνα. Τούτο, ίσως γιατί 
οι ήγούμενοι τής Καισαριανής συμβι
βάζονταν μέ τον έκάστοτε κατακτη- 
τή. Δυο χαρακτηριστικές περιπτώ
σεις υποταγής αναφέρουν ότι όταν 
τό 1204, μετά τήν φράγκικη κατά- 
κτηση, ό Πάπας Ίννοκέντιος ό Γ ', 
συμπεριέλαβε ο'τή δικαιοδοσία τού 
Λατίνου ’ Αρχιεπισκόπου όλα τά 
Μοναστήρια τής ’Αττικής, ό ηγού
μενος τής Καισαριανής δήλωσε υπο
ταγή στον Πάπα, εξασφαλίζοντας 
έτσι ελεύθερο καί αφορολόγητο τό 
Μοναστήρι. ’Επίσης όταν τό 1458 
οι Τούρκοι κατέλαβαν τήν ’Αθήνα, 
ό ηγούμενος τού Μοναστηριού—κατά 
τήν παράδοση τού περιηγητή SPON 
(1675), υποδέχτηκε στήν πύλη τής 
Πόλης τον Μωάμεθ καί τού παρέ
δωσε τά κλειδιά τής πόλης, εξασφα
λίζοντας έτσι οοβαρές απαλλαγές 
από φορολογία. Τό Μοναστήρι τής 
Καισαριανής πλήρωνε κάθε χρόνο 
στον έκάστοτε Τούρκο Διοικητή 
ενς ασήμαντο ποσό, ένδειξη τυπικής 
καί μόνο φορολ.ογίας. ’Αλλά υπάρ
χει καί ένα έγγραφο τού Πατριάρχη 
Διονυσίου τού Δ'., τού 1678, πού 
επικυρώνει άλλα φράγκικα καί πα
τριαρχικά έγγραφα, κατά τά όποια 
ή Μονή αναγνωρίζεται ώς «σταυρο
πηγιακή» πού σημαίνει «ελεύθερη 
καί ασύδοτη γιά τήν περιουσία, της 
άπό τον μητροπολίτη τής ’Αθήνας, 
γιά τον οποίο διατηρεί σάν μόνη 
υποχρέωση τή μνημόνευσή του κατά 
τή θεία λειτουργία. Αυτά τά προνό
μια οδήγησαν τούς μοναχούς σέ 
πράξεις αντίθετες μέ τό λειτούργημά 
τους, μέ αποτέλεσμα τό 1716 ό 
Πατριάρχης Ιερεμίας ό Γ ', νά τά 
καταργήσει καί νά περιορίσει τήν 
ελευθερία της γιατί οι ηγούμενοι 
«ολίγον κατ’ ολίγον τήν πατριαρχι

κήν φιλοτιμίον καί ελευθερίαν εις 
ιδίαν άνάπαυσιν καί εξουσίαν μετα- 
ποιησάμενοι έξετράπησαν, παρά τό 
είκός, τής ευθείας οδού. . .». Τέ
τοιες ήταν οί διακυμάνσεις τής ιστο
ρίας τού Μοναστηριού, πού, θάταν 
παράλειψη νά μήν άναφερθεϊ ότι στις 
εποχές τής οικονομικής του ακμής, 
αποτελούσε ένα ζωντανό πνευματικό 
κέντρο τής περιοχής. ’Από τούς 
χειρόγραφους κώδικες καί τις επι
γραφές βλέπουμε πώς στήν Καιοα- 
ριανή έζησαν καί έδίδαξαν ό Θεο
φάνης καί ό ’Ιωάννης Δορνανός, 
ό Γρηγόριος Γεμιστός, ό ’Ιεζεκιήλ 
Στεφάκης, δ Παίαιος Βουλιμας, δ 
' Ιερόθεος, δ Θεοφάνης Καβαλλάρης 
καί άλλοι λόγιοι. ’Επίσης ή Καισα- 
ριανή συνδέθηκε μέ τις μεγάλες 
οικογένειες τών Μπενιζέλων καί 
τών Μισσερσ.λιωτών, πού διατη
ρούσαν κτήματα στον Υ μ ηττό  μέ 
πύργους καί μετόχια. "Οταν τό 
1682 έπληξε τήν ’Αθήνα λοιμός, δ 
«λογιώτατος» Μπενιζέλος, γιος τού 
’Ιωάννη Μπενιζέλ,ου κατέφυγε στον 
ιδιόκτητο πύργο πού βρισκόταν στο 
Μοναστήρι, μαζί μέ τή μητέρα του 
καί τις αδελφές του. Τότε, άνάθεσε 
στον ’Ιωάννη "Υπατο, άγιογράφο 
τής εποχής, άπό τούς σημαντικό
τερους βυζαντινούς άγιογράφους τής 
τουρκοκρατίας, τήν τοιχογράφηση 
τού νάρθηκα τού Μοναστηριού.

Η  ΞΕΝΑΓΗ ΣΗ  ατούς χώρους 
τού Μοναστηριού μάς δίνει τήν 
εντύπωση πώς ζούμε μ ’ όλες τις 
αισθήσεις μας τον χώρο τών λαϊκών 
άγιογράφων τού πρώτου καί τού 
δεύτερου αιώνα τής τουρκοκρατίας. 
Μάς δίνει όμως καί τή γεύση τής 
άρχιτεκτονικής τών εκκλησιών στον 
11ο καί 12ο αιώνα, πού τή συναν
τάμε σέ πολλά μοναστήρια τής 
χώρας μας, κτισμένα εκείνη τήν 
εποχή. Γι’ αυτόν πού θ’ άνεβεϊ γιά 
πρώτη φορά μέχρι τό Μοναστήρι κι 
άνήσυχος θά ψάχνει νά μάθει τό τί 
είναι τά κτίρια καί οι εκκλησίες πού 
βλέπει δίπλα του, υπάρχει, πάντα 
πρόθυμος ,δ γιος τού Μπάρμπα— 
Άντώνη, ό Κώστας ’Αμοργιανός, 
άρχαιοφύλακας τού Μοναστηριού. 
'Ο πατέρας του, δ Μπάρμπα—Ά ν -  
τώνης, πέρασε στήν Καισαριανή 
όλη του τή ζωή, δίπλα σ’ άρχαιο- 
λόγους καί βυζαντινολόγους, πλάϊ 
στά συνεργεία, πού δούλεψαν γιά τήν 
άναδάσωση μετά τήν κατοχή, καθώς 
καί στά συνεργεία τών άγιογράφων 
πού προσπάθησαν ν’ άποκαταστή- 
σουν άπ’ τις φθορές τού χρόνου καί 
τών άνθρώπων τά μνημεία τής βυ
ζαντινής τέχνης τού Μοναστηριού\
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Καί τήν αγάπη του αυτή την άφησε, 
κληρονομιά μοναδική, ατό γιό του, 
σημερινό άρχαιοφύλακα, που είναι 
όταν μιλά για τούτο τό Μοναστήρι 
σαν να μιλά για τό δικό του σπίτι, 
ή για μια μεγάλη του αγάπη, μια 
και νιώθεις πώς τά λόγια βγαίνουν 
από τά χείλη τού άπλοίκοϋ αύτοϋ 
άρχαιοφύλακα, σάν κήρυγμα ιερό. 
Μιλά γιά χρόνους μακρινούς σάν νά 
τούς έζησε καί βλέπεις ατά μάτια 
του μιά φλόγα, Ιδια μέ εκείνη πού 
πρέπει νάχαν τά μάτια των λαϊκών 
άγιογράφων σάν παίρναν τό πινέλο 
καί ζωγράφιζαν στους τοίχους μορ
φές καθαγιασμένες. . .

Μέ τη βοήθεια λοιπόν τού Κώστα 
Άμορνιανοϋ, τού άρχαιοφύλακα τού 
Μοναστηριού, άρχίζει ή ξενάγηση. 
Καί πρώτα—πρώτα απ’ τό Καθο
λικό, την εκκλησία δηλαδή τού 
Μοναστηριού, πουναι άφιερωμένη 
ατά Είσόδια τής Θεοτόκου. Κτι
σμένη ατά ερείπια άρχαίου ελλη
νικού κτιρίου περιμένει τά βήματα 
τού προσκυνητή γιά νά τον μυήσει 
σέ μιά συνήθεια τών Χριστιανών 
εκείνων τών μακρινών εποχών. Χω
ρίς τις δυνατότητες τις σημερινές, 
χωρίς τό σίδερο καί τό μπετόν, 
χρησιμοποιούσαν συχνά γιά θεμέλια, 
τά θεμέλια άρχαίων κοσμικών κτι
ρίων ή ναών, άπό τά όποια χρησιμο
ποιούσαν καί στο χτίσιμο τής οικο
δομής τά διάφορα χρήσιμα υλικά, 
όπως τις κολώνες, τά κιονόκρανα, 
τά μάρμαρα κ.λπ. "Ετσι βλέπουμε 
τό Μοναστήρι τής Καισαριανής νυ
ν αι χτισμένο στα θεμέλια ενός άρχαί
ου κτιρίου, πού τά ίχνη του φαίνον
ται πίσω άπό τό ιερό τής εκκλησίας 
καί εκτείνονται άναλογικά, μέχρι 
τον εξωτερικό περίβολο.

Ό  Ναός τών Είαοδίων τής Πα
ναγίας άνήκει σ’ ένα σύνθετο έλλα- 
δικό τύπο, σταυροειδή. Τό εσωτε
ρικό του είναι τετράγωνο, οί δέ 
άψίδες τού ιερού είναι συνέχεια τού 
τετραγώνου χωρίς τη μεσολάβηση 
άλλων διαμερισμάτων. 'Ο τροϋλλος 
στηρίζεται σέ τέσσερες κολώνες, 
προερχόμενες άπό αρχαίο ναό. Στο 
τύμπανο τού τρούλλου, όκχώ παρά
θυρα δίνουν μιά ιδιαίτερη αίσθηση 
τού ύψους. ’Εξωτερικά ό ναός προ
σφέρει ένα αρμονικό σύνολο λιτών 
όγκων, πού υψώνονται πλινθόκτιστοι 
γιά νά καταλήξουν ο τις ήμιεξαγω- 
νικές άψίδες τού ιερού καί στον εξω
τερικό οκτάπλευρο τρονλλο. Πριν 
τό 1682 δέν υπήρχε νάρθηκας. Ή  
είσοδος γινόταν από τη δυτική πλευ
ρά μέ τρεις εισόδους, όπως δείχνουν 
τά μαρμάρινα κατώφλια, τά υπέρ
θυρα καθώς καί τά τοξωτά άνοί-

γματα. ’Επίσης είσοδος ύπήρχε καί 
στή βόρεια πλευρά. Αυτή τήν κατα
σκευή τή συναντάμε σ’ άρκετούς 
ναούς εκείνης τής εποχής στήν 'Ελ
λάδα. ’Αξίζει νά σημειωθεί ότι κάτω 
άπό τή βόρεια αυλή δίπλα ατό ναό 
βρέθηκε μιά υπόγεια θολωτή αί
θουσα πού επικοινωνούσε μέ τό 
ναό καί χρησίμευε γιά οστεοφυ
λάκιο.

Δ ίπλα άκριβώς άπό τό ναό τών 
Είαοδίων τής Θεοτόκου, υπάρχει 
τό ναίδριο ’Αγίου ’Αντωνίου, τού 
όποιου ή μιά πλευρά είναι ό εξωτε
ρικός νότιος τοίχος τού κυρίως ναού. 
Σ ’ αυτό τον τοίχο συναντάμε καί τή 
μοναδική—προ τής τουρκοκρατίας— 
τοιχογραφία πού έχει σωθεί. ’Απει
κονίζει τή μορφή τής Παναγίας 
δεόμενη, καί άνήκει στή λαϊκή βυ
ζαντινή τεχνοτροπία τού 14ου αι
ώνα. ’Αξίζει ό προσκυνητής, ή 
έστω ό επισκέπτης, νά σταθεί γιά 
λίγο ατό παρεκλήσι τού Ά γιου  
Αντωνίου καί ν’ άγκαλιάσει μέ τά 
εσώτερα μάτια του αυτή τή Ζωγρα
φισμένη Παναγιά. Τά χέρια πού 
άκούμπησαν καί δούλεψαν σ’ αστό 
τό τοίχο δέν ήξεραν ούτε άπό συμ
μετρία, ούτε άπό άλλα μυστικά τής 
τέχνης. "Ετσι άτεχνα όπως ήταν 
άφησαν ελεύθερη τήν πίστη καί τήν 
ευσέβεια τού ανώνυμου δημιουργού 
νά προσευχηθεί καί ν’ άποτυπώσει 
πάνω στον τοίχο μιά πονεμένη μορ
φή τής Παναγίας Μανούλας, μέ μιά 
ευαισθησία μοναδική, μ ’ ένα τρόπο 
πού μεταφέρει μέχρι τις μέρες μας 
τό μεγαλείο καί τή φλόγα, τής πί
στης.

01 τοιχογραφίες τού καθολικού 
άνήκουν στήν εποχή τής τουρκοκρα
τίας καί είναι ισορροπημένες συνθέ
σεις τού 1700 —1750, επάνω σέ 
παληότερα «φρέσκα» τού 13ου καί 
14ου αιώνα. Ποιά άνάγκη έκανε 
τούς χριστιανούς εκείνης τής επο
χής ν’ ανανεώσουν τήν άγιογράφηση 
τού ναού, καταστρέφοντας έτσι τις 
πρώτες τοιχογραφίες; Θέλησαν, ά
ραγε ν’ άποτυπώαουν τή δική τους 
ευσέβεια, ένδειξη πίστης καί άγνοιας 
μαζί, μ ’ άγνά όμως κίνητρα, ή νά 
δώσουν μιά πιο επιβλητική όψη στο 
εσωτερικό τού ναού, νομίζοντας πώς 
θά πετύχαιναν αυτό μέ μιά νέα αγιο
γράφηση πάνω στήν παλιά; Δύ
σκολα. θά βρει κανείς τή σωστή 
άπάντηση. ’Εκείνο πού είναι βέ
βαιο, είναι ή άγνοια γιά τήν άξια 
τών πρώτων άγιογραφιών, όχι τόσο 
σάν τέχνης, άλλά σάν ιστορίας καί 
συνάμα σάν άποκάλυψης πίστης. Μιά 
άγνοια πού συναντάμε έντονα σ’ άλ
λες νεώτερες αγιογραφίες τού ναού,

χαραγμένες σέ μεταγενέστερες επο
χές, μέ διάφορα ονόματα καί χρονο
λογίες γύρω στο 1850. Μιά άγνοια 
πού μέχρι τις μέρες μας σημαδεύει 
τό πέρασμα τού Γένους άπό τή 
Τέχνη καί τή Παράδοση.

Ή  αγιογράφηση τού νάρθηκα, 
πού, όπως άναφέρθηκε πιο πάνω, 
προστέθηκε στο ναό τον 17ο αιώνα, 
έγινε άπό τό χέρι ενός από τούς πιο 
σεμνούς, μά ιδιόμορφου γιά τή 
τεχνική του, λαϊκού βυζαντινού άγι- 
ογράφου, τού ’Ιωάννη "Υπατου τού 
Π  ελοπον νησιού. ΎΗταν ή εποχή πού 
ή Αθήνα είχε πληγεί άπό τό φοβερό 
λοιμό. 'Η  όνομαστή οικογένεια τών 
Μπενιζέλων, πού διατηρούσε κτή
ματα στήν Καισαριανή, άνέβηκε στο 
Μοναστήρι, όπου χρηματοδότησε τήν 
άνέγερση τού νάρθηκα, αναθέτοντας 
τήν αγιογράφησή του στον ’Ιωάννη 
"Υπατο. Κι αυτός «βλέποντας» μέ 
τά δικά του μάτια, τά μάτια τής 
ψυχής του—σίγουρα πικραμένα —τά 
πρόσωπα πού ενσάρκωναν τήν πίστη 
του καί τις σκηνές τού Ευαγγελίου, 
πού επαναλαμβάνονταν στα χρόιια 
του μέ παραπλήσια σχήματα μά 
ίδιες έννοιες, άποτύπωσε στους τοί
χους μέ παράξενους κι άφύσικα 
θλιμένους χρωματισμούς, δλη του 
τήν πίστη, μά συνάμα κι δλη του 
τήν εμπειρία. Βσ.θειά άνθρώπινα 
είναι τά έργα τού ’Ιωάννη τού Πελο- 
ποννησίου, καί κατά τον μεγάλο 
μας Φώτη Κόντογλου «έργα θρη- 
σκεντικώτατα καί αθώα, καί γιά 
τούτο κατανυκτικά». Τά πρόσωπα 
τών άγιων μορφών, χωρίς νά ξεφεύ
γουν άπό τή βαθειά πνευματοποί- 
ηση πού χαρακτηρίζει τή βυζαντινή 
τέχνη, πλησιάζουν τον ταπεινό άν
θρωπο παρηγορητικά. Είναι δύ
σκολο νά νιώσει κανείς αυτές τις 
ζωγραφιές τού δημιουργού, αν ξε- 
χάσει τον λοιμό, τήν άγωνία καί τις 
δύσκολες στιγμές τού 1682 στήν 
Αθήνα. Μιά επιγραφή, επάνω άκρι
βώς από τήν είσοδο τού νάρθηκα, 
βοηθάει τον προσκυνητή νά μετα- 
φερθεϊ σέ κείνη τήν εποχή: «Ίστό- 
ρηται οντος ήτοι νάρθηξ, διά δα
πάνης τών προσδραμόντων τή Μο
νή φόβω λοιμού τή κραταια χειρί τής 
πανυμνήτου Τριάδος, καί σκέπη τής 
μακαρίας Παρθένου, οϊτινές είσιν, 
ό εύγενής καί λογιώτατος Μπενι- 
ζέλος, υιός Ίωάννου άμα τοϊς ενγε- 
νέσιν άδελφαϊς καί τή τεκούση, καί 
τή λοιπή αυτού συνοδεία επί ηγου
μένου 'Ιεροθέου τού οοφωτάτου 'Ιε
ρό μονάχου διά χειρός δέ Ίωάννου 
' Υπάτου τού εκ Πελοποννήσου. "Ετει 
ΑΧΠ Β' (1682) μηνί Αύγούστω κ ».
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Στον Ιωάννη "Υπατο απουσιάζει 
σχεδόν εντελώς ή επίδραση τής 
κρητικής αγιογραφίας. Τά σχέδιά 
του είναι απλά και ξεκάθαρα, τονί
ζουν τις αρθρώσεις των μελιών τοϋ 
σώματος χωρίς όμως να γίνεται 
χρήση ενδιαμέσων χρωματικών τό
νων. Κυριαρχεί στο φόντο το μαύρο 
χρώμα, ενώ τ  αντικείμενα — κτί
ρια, βουνά—φαίνονται ξεκομένα άπ 
την πραγματικότητα, πού πάει νά 
πει πώς οι παραστάσεις είναι το 
ίδιο ιερές καί χωρίς την αίσθηση τοϋ 
τόπου καί τοϋ χώρον. “Εχουν, όπως 
μάς λέει ό μεγάλος Κόντογλον «την 
περίεργον εκείνην άρχαίκότητα, ό
που δεν είναι μιά άπομακρυσμένη 
καί νεκρά άνάμνησις τοϋ κλασσικοϋ

κόσμου, αλλά στοιχείον ζωντανόν, 
πηγάζον από τάς αστείρευτους πη- 
γάς τής λαϊκής ψυχής».

Φεύγοντας από τό Καθολικό—τις 
δυο εκκλησίες δηλαδή — περνάμε στο 
Λουτρώνα, ποϋναι ένα τρίκογχο κτί
ριο αριστερά απ’ την ανατολική 
είσοδο. Ή  άρχιτεχτονική τον, καθώς 
καί ή ΐοιχοδομία, μάς βεβαιώνουν 
ότι είναι σύγχρονο τοϋ Καθολικού, 
δηλαδή τοϋ 11ου αιώνα. Μοιάζει 
με μικρό ναό καί ή παράδοση λέει 
πώς εκεί όδηγοϋνταν οί επισκέπτες 
τής Μονής, πριν έγκατασταθοϋν. 
ΤΗταν άπλά καί μόνο ή ανάγκη τής 
σωματικής καθαριότητας, πράγμα 
πού έρχεται σ’ αντίθεση μέ τις συνή
θειες τών μοναχών τής εποχής έκεί-

Τοιχογραφίες από τό εσωτερικό τής 
Μονής θαυμάσια δοσμένες από τον άγνω
στο Βυζαντινό καλλιτέχνη ( αριστερά καί
επάνω ).

Δνό άπόψεις τής Μονής μιά από τό 
εσωτερικό καί μιά άπό τον εξωτερικό 
χώρο πού μαρτυρούν έστω καί άμυδρά 
την ομορφιά τοϋ τοπίου καί την όμορφη 
άρχιτεκτονική δομή τον Μοναστηριού 
(δεξιά).

νης, αυτό πού επέβαλε τή δημιουρ
γία. τοϋ Λουτρώνα; Μάλλον όχι. 
Ή  εσώτερη ανάγκη γιά ένα είδος 
ψυχικού εξαγνισμού, συμβολικού, 
επέβαλε τή δημιουργία του. Οί επι
σκέπτες περνούσαν σ’ αυτό τό κτϊ- 
σμα, μόλις έφθαναν στο Μοναστήρι 
καί πριν λάβουν μέρος, ο’ οτιδήποτε 
έπρεπε νά εξαγνιστούν. ”Ετσι άφοϋ 
περίμεναν γιά λίγο στον προθάλαμο 
τοϋ λουτρώνα, περνούσαν στο πλα
κόστρωτο δώμα πού ήταν τό κυρίως 
λουτρό. Μεγάλες σωλήνες οδηγού
σαν τό νερό πού ζεσταινόταν, χάρη 
στή φωτιά πού ανο.βεν σ’ εσωτερικό 
κύκλωμα τοϋ τοίχου. ’Άλλες σωλη
νώσεις, σε ψηλότερα μέρη τοϋ τοί
χου, οδηγούσαν τον ατμό στον
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Μοναστηριού, άντ ικρυστά μέ τό 
καθολικό είναι τό κτίριο τής «Τρά
πεζας» καί τό «Μαγειρείο». Σή
μερα θά τόλεγε κανείς εστιατόριο. 
Χωρισμένο τό κτίριο σέ τρεις χώ
ρους, τό μαγειρείο, τον προθάλαμο 
καί τό εστιατόριο, χρησίμευε καί για 
αποθήκη τροφίμων, όπως άλλωστε 
δείχνουν καί τά πυθάρια που βρέ
θηκαν. Στην κύρια αίθουσα τρία 
οξυκόρυφα παράθυρα ρίχνουν άπλετο 
φως, ενώ απέναντι τους καί μέ τό 
ίδιο άκριβώς σχήμα υπάρχουν τρεις 
τυφλές αψίδες πού ’ίσως χρησίμευαν, 
πέρα από την αισθητική τοΰ χώρου, 
καί σαν προσωρινοί χώροι ειδών 
χρήσιμων κατά τη διάρκεια τοΰ 
φαγητού. Στη βορεινή πλευρά, μέσα 
στο τοίχο, σχηματίζεται μια κόγχη 
πού χρησίμευε για θέση τού ηγού
μενου ή τοΰ τιμώμενου προσώπου. 
’Αξίζει νά σημειωθεί δτι οί είσοδοι 
πού οδηγούν στο μαγειρείο, στον 
προθάλαμο καί στήν τράπεζα είναι 
τόσο χαμηλοί πού δίνουν τήν αίσθηση 
τής αναγκαιότητας για μια ακούσια 
έστω υπόκλιση κατά τήν είσοδο 
οποιοσδήποτε ατούς χώρους αυτούς. 
Είναι κάτι πού μόνο σάν ένδειξη 
υποχρεωτικής απόδοσης σεβα
σμού, προς τό σκοπό πού εξυπηρε
τούσαν αυτοί οί χώροι, μπορεί νά 
έρμηνευθεϊ.

ΦΕΥΓΟΝΤΑΣ από τό Μονα
στήρι τής Καιααριανής, τά μάτια 
σφαλίσαμε στ όλοπράσινο τοπίο 
πού χαρίζουν αυτές οί κρυφές πτυ
χώσεις τού ' Υμηττού. fΗ  καρδιά 
έχει οφαλιχτεϊ πίσω, στά παράξενα 
γαιώδη χρώματα τής πίστης τού 
Ιωάννη τοΰ "Υπατου, στους συμμε
τρικούς όγκους τών κτιρίων, στή 
θρησκευτικότητα πού υποβάλλει ή 
εκκλησία τών Είσοδίων τής Θεο
τόκου καί στήν πονεμένη μορφή τής 
δεόμενης Μητέρας στο παρεκλήαι 
τού 'Αγίου ’Αντωνίου. Κι ολό
κληρη ή ύπαρξη — μάτια, ψυχή, 
καρδιά, αισθήσεις καί γνώσεις—στο 
θαυμαστό κόσμο τής χριστιανοσύ
νης, πού μόνο στο τόπο μας έδωσε 
αυτή τήν αίσθηση τού ύπέρκοσμον 
καί ταυτόχρονα τοΰ πανανθρώπινου, 
στοιχεία πού μιά άλλη φορά, σέ μιά 
άλλη περιήγηση, θά τά μεταφέρουμε 
σ’ αυτές τις σελίδες.

Ό  π ε ρ ι η γ η τ ή ς

πού επέβαλαν αυτήν τήν αλλαγή. .. 
Σήμερα ,μεγάλοι πέτρινοι κύλινδροι 
δείχνουν πώς ό λουτρώνας έδωσε τή 
θέση του σέ κάποια ανάγκη πού 
διαμόρφωσε ίσως δ λοιμός, ϊοως 
άλλες δυσκολίες. . .

Στή συνέχεια τών κελλιών μιά 
μακρόστενη αίθουσα, τό διδασκα
λείο ίσως, μέ χτισμένους πάγκους 
καί τή θέση τού δασκάλου ή τοΰ 
κατηχητή απέναντι. Καί δίπλα μιά 
άλλη αίθουσα, ίσως παληό μαγει
ρείο πού μετατράπηκε αργότερα σέ 
βιβλιοθήκη. Παντού τοξωτοί θόλοι, 
στενά παράθυρα πού μοιάζουν περισ
σότερο μέ πολεμίστρες. Τά κελ.λιά 
τά διαδέχεται ο πύργος τών Μπενι- 
ζέλων, ενώ στο απέναντι μέρος τον

προθάλαμο. 'Ηταν σίγουρα τό συμ
βολικό ψυχικό καθαρτήριο τοΰ Μο
ναστηριού.

Δίπλα στον λουτρώνα είναι τό 
κτίριο μέ τά κελλιά τών μοναχών. 
Λιτά, μ’ ένα μικρό παράθυρο κι ένα 
κύκλωμα στο τοίχο γιά νά κρεμούν 
τό καντήλι. Λιγότερος άπό δυο 
οργιές τόπος γιά νά περάσει κανείς 
τή ζωή του, τόσος όσος χρειάζεται 
ή ψυχή γιά νά λυτρωθεί άπό τή 
ματαιότητα τής ύλης. ’Αργότερα, 
μέ τή πάροδο τοΰ χρόνου πού ξέ
φτισε ή παράδοση καί οί συνήθειες 
έχασαν τή σημασία τους, ό λου
τρώνας μεταβλήθηκε σ’ ελαιοτρι
βείο. ’Ίσως νάτο.ν οί άνάγκες τοΰ 
Μοναστηριού γιά επιβίωση αυτές
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Β ΡΑΒ ΕΙΟ  Ν Ο ΙΗ Π ΕΛ  Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν ΙΑ Σ  1979

Ο Ο Υ Σ Σ Σ Α Σ
ε η ν τ Η Σ
ό  " Ε λ λ η ν α ς

"Οπου και νά σας βρίσκη τό κακό άδελφοί, 
δπου και νά θολώνη ό νους σας, 
μνημονεύετε Διονύσιο Σολωμό 
και μνημονεύετε Ά λέξ. Παπαδιαμάντη!

Τό 1963 ό ποιητής Γιώρ
γος Σεφέρης, άνεβασμένος 
πριν άπό πολλά χρόνια στις 
πιο ψηλές κορφές τής πνευ
ματικής δημιουργίας, πλάι 
στο Σολωμό καί τόν Καβά- 
φη , δεχόταν τήν τιμή καί 
τήν παγκόσμια αναγνώρι
ση μέ τήν απονομή τοΰ Νό- 
μπελ τής Λογοτεχνίας.

Τόν περασμένο μήνα, έ
νας ακόμα "Ελληνας πρω
τοπόρος, κι αύτός άνεβα
σμένος πριν άπό πολλά 
χρόνια στις πιο ψηλές κορ
φές τής πνευματικής δη
μιουργίας , πλάϊ στο Σολω
μό καί τόν Καβάφη , όπως 
ό Σεφέρης, δεχόταν μέ τήν 
ίδια συγκίνηση τό βραβείο 
Νόμπελ. 'Ο άγωνιστής τής 
Ελλάδας, Όδυσσέας ’Ελύ- 
της, γεννημένος άπό τή 
δροσιά τής αύγής καί θρεμ
μένος μέ τό θαλασσινό άνε
μο , περνούσε στήν Παγκό
σμια'Ιστορία τοΰ Πνεύμα
τος σάν ό δεύτεροςΈλληνας 
Νομπελίστας. Βέβαια, ώς 
πρωτοπόρος, ώς οδηγός καί 
πνευματικός μαχητής, εί
χε περάσει πολύ πριν τις 
18 ’Οκτωβρίου· άπό τότε 
ίσως πού «Τό ’Άξιον Έ στί» 
πετάχτηκε στο παγκόσμιο 
στερέωμα γιά νά διαλαλή- 
σ ει:
«Νΰν ή ταπείνωση των 
Θεών Νΰν ή σποδός τοΰ 
’Ανθρώπου] Νΰν Νΰν τό 
μηδέν] καί Αίέν ό κόσμος ό 
μικρός, ό Μέγας!».

Τόν ονόμασαν ποιητή του Αιγαίου, 
τοΰ ήλιου, τής ζωής. Βρέθηκαν κι’ άρκετοί 
πού τόν είπαν «Κυριακάτικο». Καί δέν 
ήταν λίγοι οί κριτικοί πού μίλησαν μέ 
λόγια άδιάφορα καί ειρωνικά γιά τό έργο 
του. ’Ίσως γιατί όπως λέει ό Ρίλκε «ή κρι
τική είναι τό χειρότερο μέσο γιά ν’ άγγί- 
ξεις ένα έργο τέχνης: καταντάει πάντα 
σέ πετυχημένες, λίγο ή πολύ παρανοήσεις».

Γεννήθηκε σέ μιά δύσκολη έποχή γιά 
τόν τόπο μας. Τό 1911. Περνώντας στήν 
εφηβεία σέ χρόνους άκόμα πιό δύσκολους, 
βρέθηκε κι αύτός, όπως πολλοί πνευματι
κοί δημιουργοί της γενηας του μέσα σ’ 
ένα πνευματικό τέλμα πού τό χαρακτή
ριζε τό ήδονικό βύθισμα των ποιητών στή 
μελαγχολία. Ή  σφαίρα πού τό 1928 σκο
τώνει τόν Καρυωτάκη, ήχεϊ μέ διαφορετι
κούς άπόηχους σ’ αύτιά των άνθρώπων 
της εποχής του, ένώ ή φράση «πληρώνω 
γιά όσους, καθώς έγώ, δέν έβλεπαν κανένα 
ιδανικό στή ζωή τους, έμειναν πάντα 
έρμαια των δισταγμών τους κι έθεώρησαν 
τήν ύπαρξή τους, παιχνίδι χωρίς ουσία», 
έρχεται νά γίνει μνημόσυνο τών ζωντανών 
πού έφησυχάζουν μέσα στήν άνυπαρξία 
τους.

Έ τσ ι όταν λίγα χρόνια άργότερα, ό 
Έλύτης, άνεμίζει, στά εικοσάχρονα καί 
κάτι χείλη του,τόν έρωτα, τό άρχιπέλαγος, 
τούς γλάρους καί καρφώνει τά μάτια του 
στόν ήλιο, τραγουδώντας τή ζωή, πολλοί 
ξαφνιάζονται καί δυσανασχετούν. "Ομως 
ό νεαρός Έλύτης επιμένει καί μέ τήν πί
στη πώς είναι «Γλυκιά περιπέτεια» ή 
ζωή άνοίγει τά πανιά του, χωρίς άναβολη.

Ό  Έλύτης είναι ή άναγέννηση. Πο
ρεύεται μ’ άλλους ταγούς, τό —εφέρη, 
τόν ’Εμπειρικό, τόν Έγγονόπουλο, τόν

Θέμελη κι’ άλλους Έλληνες πρωτοπόρους, 
δρόμους καθαρά δημιουργικούς, δπου ό 
Λόγος καί τό Πνεύμα δίνουν τήν καρδιά 
στόν ’Άνθρωπο καί τόν άνθρωπο στήν 
Καρδιά.

Τό άντίκρυσμα τού θανάτου παίρνει τό 
ήρεμο μά κι’ άδιάφορο χρώμα, άπό τά 
πρώτα του ποιήματα. Εκείνο πού πα
λεύει νά κρατήσει είναι ή ζεστασιά της 
συντροφικότητας καί νά κάνει τήν πίκρα 
γλυκειά έλπίδα, τήν ένωση πιό ένωση 
μέσα άπό τήν πνευματική έπικοινωνία.

«Μέ τό μέτωπο στό τζάμι άγρυπνοΰμε 
τήν καινούργια

οδύνη.
Δέν είναι ό θάνατος πού θά μάς ρίξη 

κάτω μιά πού
’Εσύ ύπάρχεις.
Μιά πού υπάρχει άλλοΰ ένας άνεμος 

γιά νά σέ ζήσει
ολάκερη».

Κι’ όλα αύτά δοσμένα μέ μιά γλώσσα 
διάφανη, σάν τά νερά τής θάλασσας πού 
κυλούν πάνω στό βράχο, άφοΰ πρωταγκα- 
λιάστηκαν μέ τις κοφτερές του μύτες, 
διάφανη καί άρμονική, μουσικότατη κι 
εύαίσθητη έρωτική :

«’Έχεις μιά γεύση τρικυμίας στά χείλη
Κι’ ένα φόρεμα κόκκινο σάν τό αίμα.
Βαθιά μές στό χρυσάφι τού καλοκαιριού
Καί τ ’ άρωμα τών γυακίνθων—Μά πού 

γύριζες..»
Μέ τούς «Προσανατολισμούς» του ό 

Έλύτης, πού τούς παρουσίασε ολοκληρω
μένους τό 1940, ανοίγει τό δρόμο τών 
έλεύθερων ρυθμών καί τών συνειρμικών 
είκονοπλαστικών συγκροτημάτων.

’Ακολουθεί ό «"Ηλιος ό Πρώτος». 
Δύσκολη γέννα, συγκλονιστική. Είναι τό-
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τε τά μαύρα χρόνια της κατοχής. "Ομως 
τά μάτια τοϋ Έλύτη, καρφωμένα στον 
"Ηλιο, μένουν έλεύθερα, μαζί μέ την ψυχή 
του κι ακονίζουν τύ σπαθί πού θ’ άναστή- 
σει την έλπίδα. Δέν μπορεί νά μιλήσει, 
κι’ δταν τελικά τύ καταφέρνει ξεσπά σέ 
κραυγές :

«Τη νύχτα πού είναι μόνο νύχτα δέν 
τήν ξέρω πιά». 

καί μ’ ένα λεβέντικο άντίκρυσμα της ζωής 
ξεκινάει, άφοϋ πρώτα δηλώνει πώς :

«Δίνω τύ χέρι στή δικαιοσύνη» καί 
πώς: «"Ο,τι άγαπώ γεννιέται άδιάκοπα 
"Ο,τι άγαπώ βρίσκεται στην άρχή 

του πάντα».
Μέσα του δονεϊται ολάκερη ή Ελλάδα. 

Τοϋ δίνει τήν λαμπράδα τοϋ ήλιου της, 
τη δροσιά τοϋ άγέρα της, τύ καταγάλανο 
τής θάλασσάς της. "Ολο χρώματα ή φωνή 
του φέρνει μηνύματα χαράς καί δίνει τή 
γεύση τοϋ άγώνα τοϋ "Ελληνα γιά κάτι 
τρανό, γιατί ό κόσμος ξαναγίνεται :

«’Όμορφος άπύ τήν άρχή στά μέτρα 
τής καρδιάς».

Κι’ έτσι καλά άντριωμένος κονταροχτυ
πιέται μέ τή μοίρα του :

«Ένα καί δυό: τή μοίρα μας δέν θά 
τήν πει κανένας 

Έ να καί δυό: τή μοίρα τοϋ ήλιου θά 
τήν ποΰμ’ έμεΐς».

Δέν τή φοβάται τή ζωή, τήν κάνει δική 
γίνεται ένα μαζί της γιατί τήν ξέρει καλά : 

«Έμεΐς τή λέμε τή ζωή πηγαίνουμε 
μπροστά

Καί χαιρετούμε τά πουλιά της πού 
μισεύουνε

Είμαστε άπύ καλή γενιά».
Δυύ χρόνια άργότερα, τύ «"Ασμα ήρωϊκύ 

καί πένθιμο γιά τύν χαμένο Άνθυπολο- 
χαγύ τής ’Αλβανίας» δίνει τήν πρωτόγονη 
σημασία στις λέξεις, πατρίδα, ιδανικά, 
πατριδολατρεία καί ή ποίησή του κυλάει 
ήρεμη μέ μιά τραγική γαλήνη φέρνοντας 
στύν έλληνικύ χώρο τήν ομορφιά πού 
είχε χάσει άπύ τύν άσπασμό του στά ξε
νικά πυροτεχνήματα. Οί μεγάλες στιγμές 
τοϋ Ελληνισμού δίνονται σ’ δλη τήν εσώ
τερη άγωνία τους. Ήρωϊκύ τύ άντίκρυσμα 
τής μοίρας, χωρίς κραυγές , χαμηλόφωνο, 
δπως οί προσφορές τών ανώνυμων ηρώων. 
Καί πάντα μέ τήν ’Ελπίδα κρεμασμένη 
άπύ τά χείλη του :

«Γι’ αύτούς πού μέ φωτιά ή μαχαίρι
κίνησαν

Κακύ θ’ άνάψει έδώ. Μήν άπελπίζεται 
δ σταυρύς

Μόνο ας προσευχηθούν μακριά του 
οί μενεξέδες!».

Κι δ θάνατος, δ πόνος, ή άγωνία τού 
μαχητή, ή δικαίωση τού υπερασπιστή, 
μετουσιώνονται άπύ θρήνος σέ ήρωϊκύ 
άντίκρυσμα τού μέλλοντος, γίνονται αύτο- 
γνωσέα μιάς Φυλής, πού μέσα άπύ τύ 
αίμα της μαθαίνει τύν προορισμό .της :

«Έλληνες μέσ’ στά σκοτεινά δείχνουν 
τύ δρόμο

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.

Γιά σένα θά δακρύσει άπύ χαρά ό ήλιος».
Ό  Έλύτης έχει πιά καταξιωθεί. Έ χε ι 

άνέβει δλα τά σκαλιά πού δδηγοΰν στήν 
κορφή. Καί τύ 1959, μετά άπύ 14 χρόνια 
σιωπής, μ’ ένα ύπέρκοσμο άλμα άνεβαίνει 
στήν κορφή, τύ άλμα πού δλη ή άνθρωπό- 
τητα τραγουδάει μελοποιημένο άπύ τύν 
Μ. Θεοδωράκη: «Τύ "Αξιόν Έστί».
"Αλλοι ρυθμοί έδώ, νέοι. Φοβερά εύλύγι- 
στος ό λόγος του. Μεστύς άπύ Ελλάδα.

Οί τραγικές στιγμές καί οί ένδοξες τού 
Ελληνισμού, γίνονται ύμνοι, γίνονται 
Λόγος. Ή  Δικαιοσύνη, ό "Ανθρωπος, 
ή Ειρήνη, ή ’Ελπίδα, ό Θάνατος, ή Ζωή, 
ό "Ερωτας, ή Ελλάδα, προβάλλουν μέ 
μιάν άσύγκριτη σ’ άλήθεια δμορφιά καί 
μέ μιάν άσύγκριτη σ’ δμορφιά τραγικότητα 
γιά νά χαρίσουν στήν παγκόσμια διανόηση 
ένα μεγάλο έργο. Καί ό ποιητής γίνεται 
αιώνιος :

«ΚΑΙ ΑΤΤΟΣ άλήθεια πού ήμουνα.
Ο πολλούς αιώνες πριν 

Ό  άκόμη χλωρύς μές στή φωτιά». 
Γίνεται μεστός σέ εμπειρίες, γίνεται 

κοινωνικός' μέσα του ό στοχασμός βαραί
νει στήν αξία τού συνόλου, ό έρωτας με- 
τουσιώνεται σέ δρόμο ανηφορικό καί τύ 
χρέος του ταυτίζεται μέ τήν πορεία τών 
γύρω του, μέ τήν πορεία τών δσων ύπήρξαν 
πριν άπ’ αύτόν, τών δσων θά ύπάρξουν μετά 
άπ’ αύτόν, γίνεται πανανθρώπινος : 

«Βλέπεις, είπε, είναι οί "Αλλοι 
και άνάγκη πάσα νά τούς άντικρίσεις 
ή μορφή σου άν θέλεις άνεξάλειπτη

νά’ναι
καί νά μείνει αύτή». 

Καί χωρίς δισταγμό φορτώνεται τύ Σταυ
ρό, μοιράζεται τά Πάθη, γίνεται ένα μέ 
τούς μεγάλους ήρωες, τούς άθώους : 

«Μοίρα τών άθώων, είσαι ή δική μου 
ή Μοίρα!»

Ανάμεσα στά ποιητικά φτερουγίσματα, 
στις ποιητικές συνθέσεις, άνάμεσα στις 
σπαρακτικές γέννες άνέκφραστων μέχρι 
τότε λογισμών, προβάλλει ή άφήγηση. 
Ο νοΰς γυρνάει πίσω στά δίσεχτα χρόνια, 

στήν Κατοχή κι άκόμα πιύ πίσω, στήν
’Αλβανία----Μέ μιά γλώσσα, μ’ ένα
ύφος πού αφοπλίζει, καθώς μετουσιώνει 
τις εικόνες σέ ζωντανές γεύσεις. Πόσο 
βαθειά ένιωσε τύν Πόλεμο, αύτύς ό 
έφεδρος Άνθυπολοχαγύς τής ’Αλβανίας; 
Τόσο βαθειά, δσο έπρεπε γιά νά βγοΰν 
απο τύ παρελθόν τά περασμένα τραγικά 
χρόνια τής Φυλής τής προδομένης ,τής 
τσακισμένης, τής λεηλατημένης άπύ Βορ
ρά καί Νότο, τόσο, δσο γιά νά κράξει : 

«ΤΗΝ ΟΡΓΗ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΝΑ 
ΦΟΒΑΣΤΕ

ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ Τ’ ΑΓΑΛ
ΜΑΤΑ!»

«Τύ "Αξιόν Έστί» είναι τύ ποίημα τού 
'Ελληνισμού καί ό δημιουργός του είναι 
ό Έλληνας, πού σέρνει στούς ώμους του 
συγκλονιστικές κληρονομιές :

«Μνήμη τού λαού μου σέ λένε Πίνδο 
καί σέ λένε ’Άθω». 

Μ’ αύτές τις κληρονομιές κινούν γιά 
τις νέες δημιουργίες. Οί άλλοι πού πέρασαν 
άπύ πάνω τους έχουν γκρεμίσει. Αύτοί 
τώρα θά ξαναχτίσουν. Μέ βοηθούς τύν 
«"Αη Κανάρη», τύν «Ά η Μιαούλη», τήν 
«Ά για Μαντώ».

Γνωρίζει τή μοίρα τού Γένους. Είναι 
ό Ποιητής Του. Κάθε πληγή σ’ αύτύ είναι 
καί δική του. Ή  πίκρα του υπερήφανη 
καί ποντοπόρα σμιλεύει καινούργιους 
ήλιους. Καί επειδή ξέρει τούς «φίλους» 
καί τή μοίρα του μόνο έπίκληση κάνει : 

«ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ήλιε νοητέ 
καί μυρσίνη σύ δοξαστική 
μή παρακαλώ σας μή 
λησμονάτε τή χώρα μου !».

«Τά Πάθη», μετά τήν«Γένεσι», δέν λυ~ 
γίζουν τύν ποιητή. Είναι "Ελληνας, ξέρει 
νά μένει αιώνιος, ξέρει νά γίνεται προφη
τικός. Καί προφήτης τής αιωνιότητας

ξεσπάει στύ «Δοξαστικόν». Ζερβά του 
έχει τύ Μαΐστρο, τύν Λεβάντε καί δλους 
τούς θαλασσινούς άνέμους, δεξιά του 
τή  ̂Σίφνο, τήν ’Αμοργό, τά έλληνικά νη
σιά' στύ στόμα του τύ Κρίνο, τύ Τριαντά
φυλλο καί τά λουλούδια δλα* στά μάτια 
του τήν Έρση, τήν Ελένη, τή Γυναίκα' 
στην καρδιά του τά ποντοπόρα καράβια, 
τύ «Έ χει δ Θεός» «ή Εύαγγελίστρια»' 
στά πόδια του τήν Πίνδο, τήν Ροδόπη, 
τ άλλα έλληνικά βουνά' πίσω του, γιά 
ν άκουμπάει καί ν’ άνανεώνεται, τήν 
’Ελιά, τή Ροδιά καί τή φύση τήν ελληνική. 
"Ολη ή Ελλάδα δηλαδή, ή θάλασσα, ό 
άέρας της, ή ποντοπορία της, τύ τίναγμα 
τών δένδρων της, ή φλόγα τού έρωτα, ή 
γλυκιά ομορφιά τών λουλουδιών.'Όλη ή 
Ελλάδα. Γιά δλα θ’ άναφωνήσει ASION 
ΕΣΤΙ !

Μ’ αύτή του τή δημιουργία ύ Έλύτης 
έγινε παγκόσμιος. Θ’ άκολουθήσουν οί 
«Έξη καί μία τύψεις γιά τύν Ούρανό», 
«Ό  "Ηλιος ό ήλιάτορας», «Τύ Μονό
γραμμα», «Τά Ετεροθαλή», «Τύ Φω- 
τόδεντρο καί ή Δεκάτη Τετάρτη ’Ομορ
φιά». "Ολα μεγάλα βήματα, άλλο νά 
κλείνει τύ Αιγαίο, άλλο τύν "Ηλιο, άλλο 
τά Βουνά, άλλο τή Ζωή, δλα τήν Ελλάδα.

Μέχρι πού φτάσαμε στή «Μαρία Νε
φέλη». Τύ πιύ πολυσυζητημένο βιβλίο 
τής έποχής μας. Βλέπει τύ φώς τής δημο
σιότητας τύν Δεκέμβριο τοϋ 1978 καί 
γίνεται άνάρπαστο. Γίνεται ό εκφραστής 
τής νέας γενιάς. Τής γενιάς πού τή βλέ
πουμε: «Νά κρατάει ένα ποτήρι καί νά 
κοιτάζει στύ κενό. Ν’ ακούει δίσκους 
ξαπλωμένη χάμου. Νά περπατάει στύ 
δρόμο μέ φαρδιά παντελόνια καί μιά παλιά 
γκαμπαρντίνα__ ».

Τής γενιάς πού τίμια καί θαρραλέα 
άπαντάει :

«Έ χω  σηκώσει χέρι καταπάνου στά 
βουνά τά μαύρα καί τά δαιμονικά τού 
κόσμου τούτου. Έ χω  πει στήν άγάπη 
«γιατί» καί τήν έχω κυλήσει στύ πάτωμα. 
Έγιναν οί πόλεμοι καί ξανάγιναν καί δέν 
έμεινε οΰτ’ ένα κουρέλι νά τύ κρύψουμε 
βαθιά στά πράγματά μας καί νά τύ λη
σμονήσουμε. Ποιύς άκούει; Ποιος άκου- 
σε;».

Ή  Μαρία Νεφέλη, είναι ή έποχή μας. 
Τά μηνύματά της άγγίζουν τύν σύγχρονο 
άνθρωπο, μιλώντας του γιά μιά διαφορε
τική μέχρι τώρα κυοφορία. Τού ψιθυρί
ζουν πώς «δποιος μπορεί καί φορτίζει 
τήν ερημιά έχει άκόμη άνθρώπους μέσα 
του».

Είναι ποίηση συγκλονιστική μέσα άπ’ 
τήν άλήθεια, πού τήν άπογυμνώνει, στίχο 
μέ στίχο, στά μάτια μας. Είναι άλήθεια 
έλπιδοφόρα, μέσα άπ’ τήν ποίηση τής 
άγάπης γιά τύν άνθρωπο, τή Μαρία
Νεφέλη__ πού κοιτώντας μπροστά άκούει
τύν Νεφεληγερέτη νά λέει:

«ΟΤΙ μόνη σου τέλος θ’ αρμοστείς
άργά στύ μεγαλείο
τής άνατολής καί τού ήλιοβασιλέματος»

Ό  Όδυσσέας Έλύτης, άπύ τις 18 
’Οκτωβρίου, έγινε τύ οδηγητικό άστρο 
τής νέας γενιάς. Ό  ίδιος έμεινε τύ ίδιο 
«μόνος» καί σιωπηλός. Γ ι’ αύτόν ή λαλιά 
είναι κάτι πού περιττεύει. Ή  σιωπή του 
περισσότερο εύγλωττη άπύ τά χείλη του, 
είναι τύ θεμέλιο δπου άπλώνεται ό αιώνιος 
λόγος του.

_____________________________ /
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ΑΡ. Α Σ ΠΙ ΩΤ Η
Ψ υ χ ι ά τ ρ ο υ ,

Δ/ντοΰ ’Ινστιτούτου 
Ψυχολογίας και Ψυχικής 

'Υγιεινής.

1. Ποιος θά είναι ό προσα
νατολισμός στή διαστημική 

εποχή.

Δέν φανταζόμουν, όταν μαθητής έμά- 
θαινα γιά τόν 'Ηρακλή πώς βρέθηκε μπρο
στά στό σταυροδρόμι έκείνο τής ’Αρετής 
καί τής Κακίας δηλ. τής ευτυχίας καί τής 
δυστυχίας, καί έπρεπε νά διάλεξη τόν ένα 
άπό τούς δύο δρόμους αύτούς, πώς κά
ποια μέρα θά ώφειλα κι’ έγώ νά κάνω μιά 
παρόμοια έκλογή, γράφει στην Ιστορία 
του ό 'Οδοιπόρος μας.

Καί μάλιστα πολύ πιό δύσκολη έκλο
γή, γιατί γύρω μου άνοίγονται όχι πιά 
δύο, άλλά χίλιοι δυό δρόμοι καί άκούον- 
ται άναρίθμητες φωνές πού μέ προσκα- 
λοΰν, καί μέ σαστίζουν. Σωρός καί οί 
ψεύτικοι προφήτες τού 20οϋ αίώνος πού 
έπίσης καλούν κάθε νέο νά τούς άκολου- 
θήση. ’Αλλά πού όδηγοΰν τελικά όλες 
αότές «οί όδηγίες»; Βλέπεις τόσο κόσμο 
νά παίρνη ένα δρόμο, όχι γιατί τόν νο
μίζει καλύτερο άπό τούς άλλους, άλλά 
άπό ένα είδος μιμητισμού, γιατί βλέπει 
τί κάνουν οί άλλοι, οί πολλοί. "Ομως 
αύτό δέν είναι κάτι πού μπορεί νά μάς 
πείση, νά μέ πείση κι’ έμένα, γιά νά τούς 
άκολουθήσω κι’ έγώ, νά πώ, βρήκα πιά 
K t ’  έγώ τό δρόμο μου. ’Ακόμη πολλοί εί
ναι πού λένε «άφησε τις φιλοσοφίες, δέν 
συνηθίζονται σήμερα. Εϊσαστε νέοι καί 
τά νειάτα είναι καμωμένα μόνο γιά τό 
γλέντι καί τήν ξενοιασιά». "Αλλοι μάς 
προσφέρουν τήν ά μ ε ρ ι μ ν η σ ί α  τών 
ναρκωτικών, σιγά - σιγά κι’ έδώ στόν 
τόπο μας, άλλοι τήν άνεκτική κοινωνία, 
άλλοι άλλα. Καί μοΰ φαίνεται πώς κι’ 
αυτοί πού έτσι μιλούν, στό βάθος τους 
καί όνειρα έχουν καί φιλοδοξίες γιά κάτι 
πού νά τούς άναδείξη ή έστω νά τούς προσ- 
φέρη τιμές καί άξιώματα, γιά κάτι πού 
έπί τέλους Ικανοποιεί έναν άνθρωπο.

’Εμείς οί σημερινοί νέοι, όμως, κυτ- 
τάζομε κατάμματα, ρεαλιστικά τήν ζωή. 
Καί βλέπουμε πώς, ναι, τά νειάτα, τά 
χρυσά νειάτα, δέν μένουν παντοτεινά. 
Λίγα χρόνια κρατούν, κι’ έπειτα θερίζεις, 
ό,τι έσπειρες. Νά χαρής, ποιος λέει όχι, 
άλλά άν κάτι κάνης σήμερα, αύτό θά 
είναι τό στήριγμά σου άργότερα, άλλοιώς 
πού θά βασισθής γιά τήν πρόοδό σου;

Έτσι κι έγώ θέλω νά βρώ τόν δρόμο πού 
θά ίκανοποιήση κάθε λαχτάρα πού έχω 
μέσα μου, κάτι πού νά μοΰ άρέση καί νά 
μέ ίκανοποιή. Νοιώθω τήν άνάγκην νάχω 
μιάν ύπόστασι, μίαν όντότητα άνεξάρτητη, 
κάτι νά δημιουργήσω κι’ έγώ, θέλω καί 
τήν χαρά τής δημιουργίας πού στό βά
θος έχουμε όλοι οί νέοι, ν’ άφήσω ίχνη 
άπό τό πέρασμά μου στή ζωή. Ναί, έμείς 
οί «σημερινοί νέοι λαχταρούμε νά χτί- 
σωμε ένα κόσμο καλύτερο, πιό σωστό 
καί πιό ώραίο άπ’ αύτόν πού βρήκαμε.

Έχουμε συναίσθησι τού ότι γεννη
θήκαμε σέ μιά έποχή πού ό πολιτισμός 
μας κάθε μέρα ύφίσταται καί νέες έντο
νες μεταβολές. Σέ άπειρα σημεία έχουμε 
άλλάξει, και άλλάζομε συνεχώς τούς τρό
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πους τής ζωής μας. Νέα ήθη και νέα έθιμα 
άκόμη έπιβάλλονται. Έπατήσαμε καί 
στό φεγγάρι καί περιμένομε όλο καί πε
ρισσότερα θαύματα τής τεχνικής. Ζού- 
με μέ κομφόρ πού μάς δίνουν όνειρώδεις 
άνέσεις. Μέσα όμως σ’ αυτόν τόν άνα- 
δυόμενο καινούργιο κόσμο, είναι ή χαρά 
άνάλογα περισσότερη; Αισθανόμαστε άσ- 
φάλεια, άνάλογα, μεγάλη, σιγουριά, άλ
ληλεγγύη; Πολλές φορές νοιώθω σάν 
νά είμαστε «σ’ ένα καράβι πού μέσα σέ 
νύχτα θυελλώδη έχει χάσει τήν γραμμή 
πορείας του γιατί δέν έχει πυξίδα ή μάλ
λον γιατί έχει πυξίδα άπομαγνητισμένη 
καί κυριολεκτικά έχει χάσει τόν μπού- 
σουλά του». Καί γι’ αύτό σάν νά ψηλα
φούμε γιά έναν Ηγέτη, πού άνάμεσα άπ’ 
αυτόν τόν κυκεώνα άντιλήψεων, έπιρρο- 
ών, πειραματισμών άκόμη, θά μπορέση 
νά μάς άνοιξη τόν δρόμο πρός τήν έπι- 
τυχία. Ποιος, άλήθεια, θά μάς δώση τόν 
προσανατολισμό πού χρειαζόμαστε, τήν 
πυξίδα γιά τήν ζωή πού απλώνεται όλό- 
κληρη μπροστά μας; Πού θά βρούμε 
αύτό πού θά είναι τό σωστό, πού θά τό 
διαλέξωμε έμείς οί ίδιοι, ό καθένας μας 
προσωπικά; Νοιώθομε ότι μάς λείπει 
κάτι, κάτι πολύ σπουδαίο. Γιατί ένα τέ
τοιο κενό; Είμαστε όντα μέ ψυχή, πού 
στό βάθος γυρεύει τή χαρά καί τήν ευ
τυχία όχι στά κατακάθια τού βούρκου ή 
στούς τενεκέδες τών άπορριμμάτων.

Κύτταξα γύρω μου κι’ έγώ όσο μπό
ρεσα, τόν κάθε δρόμο, άπ’ αύτούς πού 
καθημερινά προτείνουν, τόν κάθε τρόπο 
ζωής, άπό τούς έγκυκλοπαιδιστάς καί 
τούς ύλιστάς τύπου Feuerbach καί La 
Mettrie, μέχρι τού Darwin, τού Marx, 
τού Freud άκόμη καί τού Rousseau, 
μέχρι καί τών νεωτάτων έξτρεμιστών, 
όπως τού Marcuse, τού Sartre, έπειτα 
άκόμη καί μέχρι τών ’Ινδών Γκουρού, 
γιά νά κρίνω άπό τό πού ό καθένας όδη- 
γεϊ, αν είναι αυτός πού τελικά θά κατα
λήξω. Δηλαδή τί είδους άνθρώπους, τί 
είδος ζωής δημιουργεί ή κάθε άντίλη- 
ψις, ή τεχνοκρατική λ.χ. ό ύλισμός, άκό
μη καί ό χιππισμός. Έκύτταξα έπίσης 
άν σήμερα, στήν διαστημική έποχή μας, 
έξακολουθοΰν νά έχουν θέσι οί λεγάμε
νες πνευματικές άξιες. Στάθηκα πολύ πάνω 
στήν κάθε άποψι πού άνέφερα, γιατί ή 
ήλικία μας δέν συμβιβάζεται εύκολα μέ 
τά «κατά συνθήκην» καί έξ αίτιας τής 
παγκοσμίου άναραραχής, όσον άφορά 
τά παραδεδομένα, θέλησα νά δώ άν έφαρ- 
μόζεται σήμερα ή κάθε άποψις πού άνέ
φερα καί ποιά είναι τά συστατικά της 
χαρτιά, οί τίτλοι καί πρό πάντων ποιοι 
είναι οί καρποί.

2. Ή  ιδική σου πυξίδα.

Εμείς οί σημερινοί νέοι, λένε πολύ 
σωστά όσοι ζητούν καί ψάχνουν γιά κάτι 
στή ζωή, έμεϊς πού κυττάζουμε τή ζωή 
κατάμματα καί ρεαλιστικά, πού έπετύχαμε 
νά άλλάξωμε ήθη, έθιμα, άντιλήψεις καί 
κατωρθώσαμε ν’ άκούγεται ή φωνή μας 
κάνοντας πραγματικότητα τόν «τόπο 
στούς νέους», πού, άκόμη, πατήσαμε καί 
στό φεγγάρι κι’ έχουμε στό χέρι μας μιά 
τεχνική πρόοδο άσύλληπτη, ταιριάζει ν’ 
άσχολούμεθα καί μέ αύτά πού οί παποΰ- 
δες μας τά έλεγαν «πνευματικές άξιες, 
πειθαρχημένη ζωή κ.λ.π.;» Έμείς, τώρα 
πιά προχωρούμε μέ αύτοπεποίθησι, γιατί 
πήραμε στά χέρια μας τήν ζωή μας κι’ 
ανοίξαμε τόν δρόμο μπροστά μας γιά

νά κάνωμε μιά καινούργια κοινωνία, ό
πως έμεϊς τήν καταλαβαίνουμε, έπιτυχη- 
μένη, χαρούμενη, σωστή!

Είμαστε όμως ρεαλισταί, ειλικρινείς 
καί δέν διστάζομε όπου βρίσκουμε δυσ
κολία νά τήν όμολογήσωμε. Καί άναρω- 
τιόμαστε, γιατί παρ’ όλες τις έπιτυχίες 
μας δέν νοιώθουμε ικανοποιημένοι; Γιατί 
άκόμη ορθώνονται τόσα προβλήματα 
μπροστά μας; Γιατί άκοΰμε τόσους νέους 
νά ζητούν όπωσδήποτε τήν άρνησι, τό 
γκρέμισμα τών παληών, χωρίς όμως νά 
μάς λένε τίποτε, γιά τό τί θά χτίσωμε έμεϊς 
οί νέοι σήμερα; Άπλούστατα, λένε, αύτό 
δέν μάς ένδιαφέρει. Ναί, άλλά έ μ έ ν α 
π ρ ο σ ω π ι κ ά  μέ  έ ν δ ι α φ έ ρ ε ι  
κ α ί  π ο λ ύ  μ ά λ ι σ τ α .

Δέν θέλω νά ζήσω σάν ένα άβουλο 
πλάσμα στήν τύχη γιά νά μέ κατατάξουν 
κι έμένα αύριο στήν ξεχασμένη καί θλι- 
μένη νεολαία, όπως τήν ώνόμασε εύστο
χα ένας σύγχρονος Ευρωπαίος στοχα
στής ό Jacques Ellul. Γι’ αυτό όποιο 
περιοδικό κι’ άν άνοιξη κανείς θά δή 
γιά χιλιάδες νέους πού σ’ όλη τή γή 
ζητούν... είτε ζητούν σάν ώργισμένα 
νειάτα, σάν χίππυς, είτε καί μέ έξεγέρ- 
σεις, πορείες, άπεργίες, κάποια διέξοδο 
άπό τούς προβληματισμούς μας. Βέβαια 
τίποτε δέν έπηρεάζει τήν αύτοπεποίθησι 
καί τήν άπόφασί μας ν’ άνοίξωμε ένα 
σωστό δρόμο γιά τήν έπιτυχία μας. "Ο
μως, όταν σέ κάθε βήμα σου σκοντάβης 
στις συνεχείς άναταραχές, παγκόσμιες 
βέβαια, πολιτικές, κοινωνικές, νοιώθεις 
τό έδαφος άβέβαιο κάτω άπό τά πόδια 
σου. Καί όσο κι’ άν κάποτε τό ρίχνης έξω 
γιά νά πάρης νέο θάρρος, ξέρεις πώς αύτό 
δέν είναι ή λύσις, δέν είναι ένας καινούρ
γιος τρόπος ζωής. Είναι μιά κάποια φυ
γή, προσωρινή, καί πάντα μένει μέσα σου 
ένα κατάλοιπο άνησυχίας. Δέν σοΰ δίνει 
σιγουριά ούτε τό «πιστεύω» τής έπο- 
χής μας. Βλέπεις πώς ένώ κτίζεις νέα 
ήθη καί έθιμα, έν τούτοις νοιώθεις σάν 
ριζωμένα μέσα σου, σάν νά μήν θέλης 
ν’ άπαρνηθής καί τά πρώτα. ’Ακόμα ένα 
άεροπορικό ταξείδι δέν μπορείς νά κά
νεις μέ ήσυχία, μέ τις συχνές άεροπει- 
ρατείες. Ή  τεχνική πού σού προμηθεύει 
τόσες άνέσεις, σού μολύνει όμως τόν 
άέρα, τις θάλασσες, τις πηγές τής ζωής, 
σοΰ έπισημαίνει τόσους κινδύνους. "Ο
που κυττάξης, συζητήσεις γιά πολέμους, 
όποια έφημερίδα άνοιξης περιγράφει 
έγκλήματα, ναυάγια, έκτροχιασμούς. Έξ 
άλλου σημειώνεις πώς καί ή συντροφιά 
άναμεταξύ μας είναι ώραία όσο όλα πη
γαίνουν καλά καί όμαλά. "Αν όμως βρε- 
θή κανείς σέ άνάγκη, βλέπει μέ πόνο πώς 
οί φίλοι του ξεμακραίνουν σιγά - σιγά 
καί μένει άβοήθητος. Ή  πεποίθησίς σου 
γιά τήν άλληλεγγύη τών φίλων σου σάν 
νά κλονίζεται. Κι’ έπειτα μιά άλλη πείρα 
μέ κάνει σκεπτικό: όλοι αυτοί οί φιλε
λεύθεροι καί προοδευτικοί νέοι, όταν 
πρόκειται γιά τό άτομό τους γίνονται 
ύπερσυντηρητικοί άτομιστές καί οί άλλοι 
άς κάνουν δ,τι θέλουν. «Ό  σώζων έαυ- 
τόν».

Θάλεγε κανείς πώς αύτές οί δυσκο
λίες τονώνουν τόν πόθο μας γιά ένα και
νούργιο κόσμο καλύτερο, μέ δικαιοσύνη 
καί άλληλεγγύη, μέ άγάπη καί χαρά. 
Καί πρό πάντων μέ ’Αλήθεια, μέ τό A 
κεφαλαίο καί όχι μέ κατά συνθήκην ψεύ
δη.

Καί χωρίς όμως νά γίνεσαι άπαισιό- 
δοξος, σάν ρεαλιστής πού προβληματί
ζεσαι, ίσως καί πολύ, δέν μπορείς νά μήν

άναζητήσης τήν αίτια όλων τών δυσκο
λιών πού συναντάς.

Καί έρχεται φυσικό, σάν λογικός καί 
ύπεύθυνος άνθρωπος τού 20οΰ αίώνος, 
νά θέλης νά έρευνήσης όχι πιά μόνο τήν 
έπιφάνεια τών πραγμάτων, άλλά καί τό 
βάθος τους. Μήπως δέν μεταχειριζόμα
στε σωστά τήν τεχνική αύτή ίλιγγιώδη 
πρόοδο; Μήπως έκτος άπό τήν άξια 
καί πρόοδο τής τεχνικής χρειάζεται καί 
τίποτε άλλο πού βαρύνει στήν έπιτυχία 
μας στή ζωή; Μήπως άκόμη ή πορεία 
τού άνθρώπου γιά νά είναι άληθινά π ρ ο 
ο δ ε υ τ ι κ ή ,  γιά νά τόν βγάζη στήν 
έλευθερία, στήν δικαιοσύνη, στήν άγά
πη καί στήν δημιουργία, χρειάζεται με
ρικές ιδέες γερά βασισμένες στή λογι
κή καί στήν πανανθρώπινη ιστορική 
πείρα; Έχω τό δικαίωμα άπέναντι στόν 
έαυτό μου νά στηρίξω όλόκληρη τήν 
ζωή μου σέ κάτι πού σήμερα άκόμη καί 
χωρίς νά περιμένω τό μέλλον, έλέγχεται 
προπαγανδιστικό, ψυχρό καί άδιάφορο 
γιά τόν άνθρωπο καί τό μέλλον του, σά
πιο άκόμη καί γιά τήν σωματική μου ύπό- 
στασι; Πολλές είναι οί άπαντήσεις, άλ
λωστε, πού μάς δίδονται άπό ένα σωρό 
προφήτες ψεύτικους τού 20οΰ αίώνος. 
Πού όμως όδηγοΰν τελικά οί φωνές των; 
Κυττάζεις γύρω σου καί βλέπεις τόν άλλο 
κόσμο, πού άκολουθεϊ ένα δρόμο όχι γιατί 
τόν βρήκε καλλίτερο άπό έναν άλλον, 
άλλά άπό ένα είδος μιμητισμού, γιατί βλέ
πει τί κάνουν οί πολλοί καί τούς μιμείται.

Αύτοί είναι οί πολλοί, στήν τύχη, πού 
στήν ούσία δέν κάνουν ομάδα, άλλά ένα 
άβουλο πλήθος, πού αύριο θά διαλυθή καί 
θά άφίση τόν άλλο μ ο ν ά χ ο  του, χω
ρίς καμμιά βοήθεια (ποιος μίλησε γιά 
βοήθεια;) ίσως έλεεινολογώντας γιά τά 
χάλια του, σάν τήν άλεπού πού έβαλε τόν 
κόρακα νά κελαϊδήση.

Δέν ξέρω, νομίζω πώς στό βάθος μας 
όλοι, καί όνειρα έχομε, άκόμη καί σή
μερα, καί τήν φιλοδοξία νά κάνωμε στή 
ζωή μας κάτι πού ν’ άξίζη. Γιατί στό κά
τω - κάτω, λέμε διαρκώς «έμείς οί νέοι», 
«τόπο στούς νέους», μά πόσο καιρό θά 
μείνωμε «νέοι»; Σέ λίγο άλλοι θά έλθουν 
στή θέσι μας κΓ έμεϊς θά είμαστε οί με
γαλύτεροι, καί τότε, θά θερίζωμε ό,τι 
τώρα σπέρνομε. Έπειτα όλη αυτή ή νεα
νική ζωτικότης μας, πού είναι ένα πολύ
τιμο τάλαντο στόν άνθρωπο, θά μείνη 
άχρηστη γιά τήν πρόοδό μας;

Ναί, έμεϊς οί σημερινοί νέοι, θά σάς 
ποΰν αύτοί πού δέν έπαψαν νά σκέπτων- 
ται, νοιώθουμε τήν άνάγκη νά χαράξωμε 
μιά πορεία, κάτι νά δημιουργήσωμε. Καί 
ό,τι κι άν κάνωμε, τό κάνουμε γιατί άνα- 
ζητούμε μιά καινούργια σωστή «γραμμή 
πορείας» άνάμεσα άπό όλα όσα θεωρού
με κατεστημένα καί έμπόδια καί πού θά 
γέμιση τό κενό πού νοιώθουμε. ’Αναζη
τούμε τήν Π υ ξ ί δ α  πού θά τήν διαλέ- 
ξωμε ό καθένας μας προσωπικά σάν σω
στή, καί όχι γιατί οί άλλοι τού τήν έπέ- 
βαλαν ή καί άπλώς τού τήν έπέταξαν σάν 
ένα άχρηστο ξεκούρδιστο παιχνίδι.

Φυσικά, ή κάθε μέθοδος, κρίνεται άπό 
τό άποτέλεσμά της· έτσι κι’ έγώ, παρατη
ρεί ό όδοιπόρος μας, κύτταξα νά δώ τό 
κάθε σύστημα ζωής, πού θά ήθελα νά άκο- 
λουθήση ή πυξίδα μου καί νά τό κρίνω 
άπό τόν τύπο τού άνθρώπου πού έχει νά 
παρουσιάση. Ξέρω πώς δέν είναι εύκολο 
καί άπλό αύτό. ’Απεναντίας, δύσκολο καί 
πολύπλοκο. Άλλά άμα δής τό πράγμα 
θέμα ζωής ή θανάτου, έρευνάς άντικειμε- 
νικά καί άπροκατάληπτα όσο μπορείς.
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ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ 
ΤΗΣ Ζ ΩΗΣ

"Ετσι ξαναήλθε στή σκέψι μου ή άπορία 
πού άνέφερα στήν άρχή και έκύτταξα μή
πως αυτά πού σκέπτομαι στό έσωτερικό 
μου, όταν είμαι μόνος μέ τόν έαυτό μου, 
όταν προσπαθώ νά τακτοποιήσω τις σκέ
ψεις μου γιά τή ζωή μου καί τό μέλλον 
μου, μήπως αύτά πού έχω στήν σ υ ν ε ί- 
δ η σ ι μου, ή έπιθυμία γιά χαρά, γιά 
δικαιοσύνη, ειρήνη, άγάπη καί δημιουρ
γία, όπως άνέφερα παραπάνω, ήμποροϋν 
νά σταθούν σάν ένα σημείο έκκινήσεως 
γιά τήν έρευνα μου, γιά τήν πορεία μου 
μέσα στή ζωή;

Μήπως αύτή ή έπαναστατικότης μου, 
πού δείχνει τήν άξια καί τήν ούσία τής 
νεανικής μου ύπάρξεως, σημαίνει τό άνι- 
κανοποίητο άπό τήν ψευτιά καί τήν πλά
νη, μήπως σημαίνει τήν άναζήτησι τής 
’Αλήθειας μέσα στή Ζωή; Καί τότε, στήν 
άγνότητα των έλεύθερων νεανικών μου 
άναζητήσεων, είδα νά όρθώνεται μπρο
στά μου ό κόσμος μέ τίς ίδικές μου π\ ε > 
ματικές έπιθυμίες καί λαχτάρες γιά μιά 
καλύτερη ζωή καί γιά μιά άνώτερη κοι
νωνία άνθρώπων καί άπό τήν άλλη με
ριά ή ιστορία τών άνθρώπων, τών αγνών 
καί μεγάλων άλήθεια άνθρώπων, πού έπά- 
σχισαν καί άγωνίστηκαν γιά τίς ίδιες με
γάλες αύτές άξιες. Καί τότε έγινε ή συνάν- 
τησίς μου μ έ σ α  σ τ ό  έ ρ γ α σ τ ή ρ ι  
τ ή ς  σ υ ν ε ι δ ή σ ε ώ ς  μου,  μέ τόν 
κόσμο τών άξιών γιά τόν πνευματικό πο
λιτισμό, τήν κουλτούρα, πού προσέφερε 
καί προσφέρει τήν βάσι γιά τό Ξ ε κ ί- 
ν η μ α τ ή ς  Ζωή ς ,  τή γραμμή γιά τόν 
Πολικό ’Αστέρα στό περιπετειώδες με
γάλο ταξείδι γιά τήν κατάκτησι τής ευτυ
χίας. Συνάντησα τίς ρίζες μου, τό πνευ
ματικό μου είναι, καί διεπίστωσα πόσο 
δίκαιο είχε ό εισηγητής τής άναλυτικής 
ψυχολογίας, ό C. G. Jung, όταν έλεγε 
πώς οί ρίζες κάθε πνευματικού άνθρώ- 
που βρίσκονται στον πολιτισμό πού έκα
νε τήν Εύρώπη, καί έπειτα όλόκληρο τόν 
κόσμο, νά μάθη νά ζή πολιτισμένα.

3. Γιατί εκλέγω τήν πνευ
ματική ζωή.

Έτσι άρχισα, συνεχίζει ό όδοιπόρος, 
ένα ξεκίνημα στήν έρευνα καί στήν με
λέτη μου γιά τίς άρχές τής ζωής καί τού 
κόσμου. Καί άπό τόν ευρωπαϊκό πολιτι
σμό έφθασα στήν μελέτη μου νά ίδώ τίς 
άρχές του, τίς πηγές του, γιά νά καταλά
βω έπειτα αυτή τήν σύνθεσι πού άπετέ- 
λεσε τή βάσι του: τόν Ελληνοχριστιανι
κό πολιτισμό. Βρήκα ένα ’Ι θ ύ ν ο ν τ α  
Ν ο ΰ πού ήθελε ό δικός μας μεγάλος σο
φός, ό Πλάτων, γιά νά μάς δείξη τήν άπό- 
λυτη ’Αλήθεια. Συνήντησα αυτήν τήν 
’Αλήθεια νά ξεδιπλώνεται όλόκληρη καί 
νά ζητή νά ένσαρκώνεται, μέ όλη τή συνέ
πεια, μέσα στή Ζωή, τήν δική μου τήν 
ζωή καί τών άλλων καί άπεφάσισα νά κα
ταπιαστώ μέ τό πιό μεγάλο όνομα τής 
ιστορίας τού άνθρώπου, μελετώντας αυ
τά πού έδίδαξε καί έζησε καί συνέστησε 
στόν άνθρωπο έπαληθεύοντάς τα μέ τό 
παράδειγμά Του καί μέ τούς κ α ρ π ο ύ ς  
τών έργων Του. Άπεφάσισα νά ίδώ άπό 
κοντά καί νά ψηλαφήσω τόν Χριστό γιά 
τήν δική μου έλπίδα καί σωτηρία.

Βέβαια δέν ήταν εύκολο αύτό· πρώ
τα - πρώτα έπρεπε νά άψηφήσω τούς 
πολλούς, τό ρεύμα, τήν μόδα τής άρνή- 
σεως. Έπειτα τίς δικές μου δυσκολίες, 
τό παρόν καί τό μέλλον μέ τήν εύκολη 
ζωή καί τήν διασκέδαση πού νομίζεις 
πώς δέν έχεις νά δώσης λόγον σέ κανένα... 
εύκολία όλα αύτά- γιατί νά ζητώ τά δύσ
κολα; Καί όμως, παρ’ όλα αυτά, ή σ υ- 
ν ε ί δ η σ ί ς  μου,  οί ρ ί ζ ε ς  μου,  
μ ο ΰ  έ λ ε γ α ν  ν ά  σ τ α θ ώ  σ τ ή ν  
ζ ω ή  κ α ί  σ τ ή ν  έ ρ ε υ ν ά  μου.

Έτσι μέ πολύ άγώνα μπόρεσα νά ξε- 
περάσω τίς παραπάνω δυσκολίες. ’Αλλά 
δέν ήταν μόνο αύτές. Μέ περίμεναν άλλες 
πού αύτές πιά δέν προέρχονταν άπό μένα. 
Ή  ’Επιστήμη τά παραδέχεται όλα αύτά; 
Ή  Κοινωνία; Θά μπορέσω νά ζήσω μέ 
αύτές τίς άρχές σάν σοβαρός άνθρωπος, 
έπιστήμων αύριο ίσως, ένας μορφωμένος 
τέλος πάντων, πού θέλει κάτι νά κάνη στή 
ζωή του;

Καί έδώ άρχίζει ό άγώνας, ή όδοιπο- 
ρία, ή έξερεύνησις καί ή άνακάλυψις, 
καί ή άποκάλυψις. Άπό βουνό σέ βουνό, 
άπό πηγή σέ πηγή, άπό τό σκοτάδι στό 
φώς, άπό νύχτα σέ μέρα, παραμερίζοντας 
δάσος άπό δυσκολίες, νά κυττάξω πρός 
τόν Ούρανό πατώντας στή Γή καί νά 
ίδώ τί έχει νά είπή γ ιά  μ έ ν α ό Αρχη
γός τής Ζωής, μέ τήν αύθεντία καί τό 
κύρος τής άπόλυτης Αλήθειας καί τής 
Αρετής, ώστε νά είμαι σίγουρος γιά τό 
μέλλον μου, τούς κόπους μου, τόν άγώνα 
μου.

Καί θέλω νά ευχαριστήσω καί άπό τή 
θέσι αύτή όσους μεγαλυτέρους μου μέ 
έβοήθησαν καί μοΰ παραστάθηκαν στόν 
άγώνα αυτόν. Μέ τή σωστή τους στάσι, 
τήν τιμιότητα καί τό αίσθημα εύθύνης, 
όπως έπίσης καί μέ τήν δική τους άτο- 
μική πείρα στάθηκαν πολύτιμα όργανα 
τής βουλής τού Θεού γιά τήν άξιοποίησι 
τής ζωής μου.

Μέ όσα κι’ άν λέγωνται είς βάρος τής 
σημερινής γενηάς μας, πώς οί περισσό
τεροι άπό μάς είμαστε πεζοί καί άγωνι- 
ζόμαστε μόνον γιά «μιά θέσι ύπό τόν 
ήλιον» (πόσο δύσκολο νά τήν πετύχης 
κι’ αυτήν), ζητούμε μιά προοπτική όλό- 
κληρης τής ζωής μας, πέρα άπό τό σή
μερα. Καλά, γιά νά ζήσω, άλλά καί νά 
βοηθήσω στό κτίσιμο τής νέας κοινω
νίας, θά σπουδάσω, θά πάρω ύποτροφία, 
θά έργασθώ σάν έπιστήμων, θά κάνω 
αύτό κι’ έκεϊνο. Ύστερα όμως; Θέλω νά 
ξέρω καί τό «ύστερα». Ναί, ξέρω, ύστερα 
άπό χρόνια δράσεως καί έπιτυχημένης 
ζωής, θάρθη όπωσδήποτε ή ώρα ν’ άπο- 
συρθώ, εύχαριστημένος, έλπίζω, κι’ έγώ 
μέ τήν σειρά μου! Σιγά-σιγά θά λιγο
στέψουν οί συντροφιές μου, θά μοΰ μεί
νουν όμως οί λίγοι στενοί φίλοι μ’ όλο 
πού κι’ αύτούς ό χρόνος θά τούς άραιώνη, 
ώσπου νά κλεισθώ στό σπίτι μου κι’ 
έγώ, όχι χρήσιμος πιά! Καί οί τόσες 
προσπάθειες μου νά δράσω καί ν’ άνε- 
βώ; Θά ξεχασθοΰν τότε; Καί ξόδεψα τά 
χρυσά μου νειάτα σέ τόσους μόχθους! 
Αύτό, λοιπόν, ήταν όλο κι’ όλο; Κι’ ύσ
τερα...; Θέλω νά ξέρω άν οί άντιλήψεις 
καί ό δρόμος μου θά μέ βοηθήσουν καί 
τότε όταν θά πλησιάζη όλων τών αγώ
νων μου τό τέλος. "Ολη, λοιπόν, αύτή 
ή προσιοπικότης πού τώρα όνειρεύομαι 
νά κάνω, προορίζεται νά χαθή μιά μέρα;

Έκανα, όπως είπα, μιά άρχή γιά τόν 
προσανατολισμό μου, νά συναντήσω 
τίς άξιες τού πολιτισμού, πού πάντα μέ 
ένδιέφεραν. Άλλά κατόπιν; Ποιά θά εί

ναι ή συνέχεια; Αύριο, μεθαύριο, στό 
τέλος...

Θά έλεγε κανείς: Τί κάθεσαι καί μάς 
λές, νέος άνθρωπος έσύ! "Ολος ό κόσμος 
πού ζή, έτσι ζή. Παραδέχεται τήν μοίρα 
του, προχωρεί καί χαίρεται ό,τι τού δίδει 
σήμερα ή ζωή. Έσύ, γιατί νά κάνης έξαί- 
ρεσι; Τί φιλοσοφίες είναι αύτές; 'Οπως 
έζησαν τόσα δισεκατομμύρια άνθρωποι, 
θά ζήσης κι’ έσύ.

Φυσικά, ό καθένας μας διαφορετικά 
άντιμετωπίζει τήν κάθε κατάστασι. "Ο
μως έγώ, όπως οί περισσότεροι, αύτή τήν 
παρηγοριά τής άνθρώπινης μοίρας τήν 
βρίσκω ξεπερασμένη, τήν βρίσκω νά μέ 
πικραίνη. Πόσο άποτροπιαστική μοΰ 
φαίνεται ή λέξις «τέλος»... Σάν τό χορτά
ρι καί τό άνθος τής γλάστρας μας, σάν 
τό γατάκι καί τό σκυλάκι τής γειτονιάς! 
Τέλος! "Ω, νά μήν ύπήρχε τέλος στή ζωή 
μας!

Μέσα σέ τέτοιες βαρειές σκέψεις πού 
μπέρδευαν στήν άρχή τήν πορεία μου, 
άκόμα περισσότερο τήν προσπάθειά μου 
νά βρώ έπί τέλους ένα προσανατολισμό, 
ήλθε στό νοΰ μου ένα θέμα πασίγνωστο 
άλλά πού ώς τότε δέν τό είχα προσέξει 
πολύ, ή μάλλον τό έβλεπα σάν πολύ πλη
κτικό, μπορώ νά πώ κατάλληλο μόνο γιά 
ήλικιωμένους. Τό θέμα αίωνιότης, άθα- 
νασία. Τώρα τό άντίκρυσα σάν τό σοβα- 
ρώτερο άπό κάθε άλλο θέμα, άφοΰ όλα 
τά άλλα άφοροΰν ένα άριθμό χρόνων ένώ 
τό θέμα αίωνιότης, άθανασία, είναι κάτι 
χωρίς τέλος. Γιά φαντάσου καί νά είναι 
άλήθεια, είπα στόν έαυτό μου. Δέν θά 
ύπήρχε τότε πιό μεγάλη χαρά άπό τό 
νά ξέρης πώς θά έξακολουθήσης νά ύπάρ- 
χης παντοτεινά καί σύ καί οί δικοί σου 
κΓ όλοι οί άνθρωποι. Κι’ αύτή ή π ρ ό 
σω π ι κ ή ζωή πού περνάω τώρα είναι 
ένα σπουδαίο θέμα μέσα στήν άθανασία, 
μέσα στήν αιωνιότητα, γιατί φυσικά δέν 
μέ ικανοποιούσαν αύτά πού άκοϋα ή διά
βαζα γιά μιά «κατά συνθήκην» άθανασία 
ύπό μορφήν κυττάρων τάχα πού συνεχί
ζονται στή ζωή, άπογόνων καί τά τέτοια. 
Αύτά μοΰ φαίνονταν σάν νά μοΰδιναν 
καφέ άπό ρεβύθι. Έδώ πρόκειται γιά όλό
κληρη τήν ύπόστασί σου, γιά τό είναι 
σου, πού έμαθα νά τό βλέπω σάν ένα με
γάλο δώρο στή Ζωή. Τώρα έξηγοΰσα 
γιατί ή άθανασία πού διακηρύσσει τό 
χριστιανικό μήνυμα, πήρε τό όνομα 
«καλή άγγελία». Καλή; Ή  καλύτερη 
δυνατή άγγελία, τό πιό χαρούμενο άγγελ
μα τού κόσμου, πραγματικό Ευαγγέλιο!

Καί μέ διάθεσι, άνάλογη φυσικά μέ 
τό σοβαρό θέμα μου, άρχισα νά έξετάζω 
τό ζήτημα όσο μπορούσα. Γιατί άν πρα
γματικά είναι άλήθεια, έσκέφθηκα, ή 
άθανασία μας, ή Άνάστασις τού Χρι
στού, ό χριστιανικός τρόπος Ζωής, τότε 
νά βρήκα τόν δρόμο πού ζητώ. Άλλά... 
«άν». Καί συνέχισα νά έρευνώ. Καινούρ
για μοΰ φάνηκαν τότε βιβλία πού χρόνια 
τάβλεπα παραρριγμένα. Δέν είμαι σέ θέσι 
νά κάνω βέβαια συστηματική άπολογη- 
τική. (Στό τέλος τού παρόντος σημειώ
νω πάντως, σχετικά μέ τό θέμα, μερικά 
βιβλία πού έδιάβασα τότε). Μελετώντας 
έφθασα ώς τίς ρίζες τού Χριστιανισμού. 
"Εφθασα στήν μαρτυρία πού δίδουν οί 
αύτόπται μάρτυρες τής Άναστάσεως. 
Καί, πώς τό ξέρω ότι αύτοί έγραψαν τήν 
άλήθεια; Άλλά άφοΰ τήν έβεβαίωσαν 
μέ τό αίμα τους; Οί Εύαγγελισταί λένε: 
«Τόν είδαμε μέ τά μάτια μας, τόν είδαμε 
όταν έσταυρωνόταν, τόν είδαμε άφοΰ 
άναστήθηκε ναί, ναί, τόν είδαμε μέ τά
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μάτια μας, τόν έψηλαφήσαμε μέ τά χέρια 
μας, έμιλήσαμε μοίζύ Του, έφαγαμε μαζύ 
Του. Σαράντα ημερών άναστροφή μέ τόν 
Άναστάντα έκαμε νά διαλυθή σάν κα
πνός ή δυσπιστία πού έδείξαμε στήνάρ- 
χή. Καί τώρα «ΐνα καί ύμεϊς πιστεύσητε» 
σάς λέμε έκεϊνο πού έμεΐς — ναι έμεϊς — 
έψηλαφήσαμε». Καί τό έβεβαιώσαμε μέ 
τή δική μας τή ζωή... 'Οπως καί έγώ 
ζητώ τώρα τή βεβαίωσι στήν όποια προ
σφέρω τή ζωή μου.

Τί συμφέρον είχαν αυτοί οί άνθρωποι 
νά πουν ψέμματα; Καί νά θυσιασθοϋν 
έπειτα αυτοί οί άνθρωποι γιά κάτι πού 
δέν τό έθεωροϋσαν άληθινό;

Κατόπιν, ή σειρά, τά έκατομμύρια 
τών μαρτύρων στις Κατακόμβες, για ποιό 
λόγο έθυσιάσθηκαν;

Είδα καί άπόρησα πώς καί ίστορικώς 
«τό ρεύμα τού Χριστιανισμού» συνεχί- 
σθηκε άδιάκοπο παρ’ όλους τούς έξωτε- 
ρικούς διωγμούς καί τις έσωτερικές αι
ρέσεις. Δύο χιλιάδες χρόνια, δέν είναι 
λίγο, άφ’ ότου ένεφανίσθη ή διδασκαλία 
αυτή, όλη ή ιστορία γράφεται άπό τήν 
κεντρομόλο καί κεντρόφυγα δύναμι, πού 
έμπνέει τό Εύαγγέλιο, άπό τό μίσος καί 
τήν άγάπη πρός αυτό, άπό τήν πίστι καί 
τήν άπιστία. Τό κτύπημα τού δημίου 
καί τό αίμα τού μάρτυρος, ή προδοσία 
τής ’Αλήθειας καί άντίθετα ό ’Αγώνας γι’ 
αυτήν τών εύγενεστέρων παιδιών τού 
κόσμου γράφουν τήν ιστορία τής άνθρω- 
πότητος. Καί αν κανείς άφαιροΰσε άπό 
τόν Πολιτισμό μας, δ,τι έδωσε ό Χριστια
νισμός, τί θά έμενε άπό τόν Πολιτισμό;

...Γιατί, μέχρι τού Μ. Κωνσταντίνου, 
τό νά γίνης χριστιανός έσήμαινε περίπου 
νά παραιτηθής άπό τήν ζωή. Κοινωνικώς 
άπόβλητος, χωρίς περιουσία, χωρίς προσ
δοκία καμμιά, μέ τό φάσμα τού θανάτου 
διαρκώς μπροστά σου. Γιατί, όμως, τά 
άψηφοΰσαν όλα αύτά, οί χριστιανοί; 
Γιατί είχαν τόση πεποίθησι στήν πρα
γματικότητα τής Άναστάσεως, είχαν 
δει καί τόσα θαύματα καί έστή ρίζαν τήν 
πεποίθησί τους αύτή. Είχαν ίδή στούς 
πιστούς μιά πραγματικά καινούργια ζωή.

Δυστυχώς, όπως ξεύρομε άπό τά μα
θητικά μας χρόνια, μετά τόν Μ. Κωνστα
ντίνο, πολλά θλιβερά συνέβησαν άπό τήν 
'Ιερά Έξέτασι ώς τήν νύκτα τού Αγίου 
Βαρθολομαίου καί άλλα. Πλήθος άπό 
άνθρώπινες παρεμβάσεις, άδυναμίες, μι
κρότητες μέσα στήν μετέπειτα ιστορία 
καί τής χριστιανικής άκόμη κοινωνίας 
καί ιστορίας. Καί, πράγμα περίεργο, 
άφοΰ τά μελέτησα, είδα πόσο ή άπομά- 
κρυνσις άπό τήν γνήσια πίστι ήταν ή 
αιτία όλων αυτών, ένώ κάθε κίνησις έπι- 
στροφής στήν γνησιότητα άνεκαίνιζε 
τήν κοινωνία καί προσέφερε νέους θριάμ
βους στήν ζωή τής Χριστιανιοσύνης. Ω σ
τόσο, στούς καιρούς μας, μέ τά στρατό
πεδα συγκεντρώσεως, τις πλύσεις τού 
έγκεφάλου, μέ ένα Νταχάου σιό κέντρο 
τής Ευρώπης, καί τόσα άλλα, δέν μπο
ρούν πιά νά σταθούν σάν έμπόδια άνυ- 
πέρβλητα, σ’ όποιον χωρίς προκατάληψι 
ζητά τήν ίδια τήν άλήθεια γιά νά στηρίξη 
πάνω στήν ίδια αύτήν τήν ζωή του.

Τά συζήτησα αύτά μέ μερικούς φί
λους μου καί οί περισσότεροι δέν μέ 
ένεθάρρυναν: Νέος άνθρωπος έσύ, τήν 
ώρα πού άνοίγεις τά φτερά σου στή ζωή 
πού όλόχρυση σοϋ προσφέρεται, έδιά- 
λεξες γιά τήν έπιτυχία σου αυτή τή «στε
νή πύλη», αύτή τήν Όδό πού τήν είχαμε 
άκούσει άπό παληά, άλλά στήν έποχή 
τής άτομικής ένεργείας καί τών διαστη
μοπλοίων... Καί όμως, πόση έντύπωσι

μοΰ έκανε, όταν οί άστροναύται έβεβαίω- 
ναν κάθε φορά τήν άξια πού είχε γι’ αύ- 
τούς αύτό τό θαυμάσιο όραμα καί αύτή 
ή θαυμασία πραγματικότης τής άνατολής 
τού ήλιου. Καί ό ήλιος είναι πάντα τόσο 
παλαιός, άλλά καί τόσο καινούργιος, 
γιά τόν Άνθρωπο, πού τού δίνει τό φώς 
καί τήν θερμότητα! Καί έρχονται τώρα 
«οί άλλοι», οί άπ’ έξω, «οί περιεργαζό- 
μενοι» τήν όδοιπορία μου. Νά κάνης τό 
καλό όσο μπορείς, δέν λέμε όχι, άλλά νά 
μή γίνης καί «ιεραπόστολος», «άναχω- 
ρητής», «άπόκοσμος»...

Ανεύθυνες κουβέντες στό πεζοδρό
μιο, άσήμαντες καί γιά τούς όμιλητάς 
καί γιά τόν άκροατή.

Ναί, κατέληξα στό δρόμο αύτό, άφοΰ 
στάθηκα στό γνωστό μας σταυροδρόμι 
τού Ηρακλή, γιατί έδωσα τήν προσοχή 
μου στό πού όδηγεΐ, ποιό είναι τό τέρμα 
του. Καί διάβασα, άκουσα καί είδα... 
Όδηγεΐ στήν ζωή. Ή  ζωή, δ,τι λαχταρά 
ό άνθρωπος, ή ζωή, νά ζής· Νά ζήσωμε 
θέλομε όλοι μας, πολλά χρόνια καί καλά, 
μ’ όλο πού ξέρομε πώς όσο καί νά ζή
σωμε θά έλθη καί ή άποτυχία καί τό 
τέλος. Πόσο τεράστιο, λοιπόν, είναι νά 
ξέρης πώς υπάρχει μία άπάντησις βασι
σμένη στήν πείρα καί γιά τό πρόβλημα 
τής άποτυχίας στήν ζωή καί γιά τό μεγά
λο πρόβλημα τής φθοράς καί τού τέλους. 
Τό τέλος αύτό δέν είναι ή νέκρα καί ή 
έξανέμισις τού άνθρώπου, άλλά νά νοιώ- 
σης πώς θά συνέχισης νά ζής, στήν αιω
νιότητα, καί μάλιστα μέ μιά καινούργια 
άνώτερη όψι τής ζωής. Ποιος δέν θάδινε 
όποιοδήποτε άντάλλαγμα γιά ν’ άποφύ- 
γη τήν φθορά, τήν άποτυχία καί τό θά
νατο, γιά νά ζήση αιώνια; Αϊ, τότε θά 
δώσωμε κι’ έμεΐς κάποιο άντάλλαγμα, 
άν τό παραδεχθούμε αύτό, όπως κάνομε 
γιά δ,τιδήποτε καλό θέλομε ν’ άποκτή- 
σωμε. Έτσι δέχτηκα κι’ έγώ τόν δρόμο, 
τόν παρεξηγημένο γιά πολλούς, πού δέν 
φαίνεται άμέσως έλκυστικός. Φαίνεται 
σάν νά παρουσιάζη στερήσεις, ένώ είναι 
άθλημα γιά τήν κατάκτησι τής Ζωής, τή 
νίκη τού ’Ανθρώπου. Βλέποντας έξ άλλου, 
πώς καί οί άλλοι δρόμοι τής εύκολης, τά
χα, ζωής, δέν είναι μόνον γλέντι καί γέ- 
λοιο, σάν λογικός άνθρωπος έκανα κι’ 
έγώ τις συγκρίσεις μου. Γιά πόσες άπο- 
τυχίες άκοΰμε κάθε μέρα, άκόμη καί γιά 
αυτοκτονίες πού γράφουν οί εφημερίδες, 
καί πού οφείλονται σέ μιά άκαθοδήγητη 
ζωή; Ή  ζωή έχει οπωσδήποτε δυσκολίες, 
όρφάνιες, έγκαταλείψεις, άποτυχίες, άρ 
ρώστειες σοβαρές... λίγες είναι οί χαρές 
καί πολλές οί λύπες, άλλά δέν μιλούμε 
γιά τις δυσκολίες της γιατί έπιδιώκομε 
τις χαρές της. Τελευταία ένας ’Αμερικα
νός δημοσιογράφος έκανε μιά στατιστική 
τών δυσκολιών τής... εύκολης ζωής καί 
δέν ήσαν λίγες ούτε άσήμαντες.

’Αναγνωρίζω, βέβαια, πώς στόν δρό
μο τής Πίστεως ύπάρχει καί «ό Σταυρός» 
πού κάθε πιστός θά σηκώση.

Ποτέ, όμως, δέν φανταζόμουν πώς θά 
κινούσε τόν θαυμασμό μου ή μετατόπισι 
τού κέντρου τού βάρους άπό τά στενά 
πλαίσια τού δικού μου Έγώ σέ άλλα 
πλαίσια πού δέχονται τήν άπάρνησί του.

Όπως στό φοβερό έκεϊνο στρατόπεδο 
αιχμαλώτων τού δευτέρου παγκοσμίου 
πολέμου, στό Νταχάου, λένε γιά ένα για
τρό πού έπέζησε, γιατί ξεχνώντας τόν 
έαυτό του προσπαθούσε νά παραστέκη 
καί νά παρηγορή τούς άλλους. Καί σέ 
πολλούς άναπήρους ή άντοχή τους μεγα
λώνει, γιατί άφίνοντας κατά μέρος μέ 
ένα μεγαλείο ψυχής τά δικά τους βάσανα,

βλέπομε νά άσχολοΰνται μέ τά βάσανα 
τού άλλου, ένώ αύτοί βρίσκονται σέ χει
ρότερη θέσι, άνάπηροι ίσως ή έρημοι 
στήν ζωή. Ποτέ δέν θά περίμενα πώς θά 
ένοιωθα τόσο μειωμένος μπροστά στό 
ψυχικό άνάστημα, στό ψυχικό μεγαλείο 
ένός πού έρχεται ύποστηρικτής ά φ α
ν ή ς κάποιου πνευματικού έργάτου άλ
λου άπ αυτόν τόν ίδιο γιά νά προχωρούν 
οί ιδέες, ή ιδεολογία... ”Η άκόμη νά 
ίδώ τόν άνθρωπο πού έπολεμήθηκε καί 
άδικήθηκε «δωρεάν», χωρίς κανένα λό
γο, άπό φθόνο τις πιό πολλές φορές, 
νά μένη σταθερά στις γραμμές του, έστω 
καί μόνος, όταν οί άλλοι ένας - ένας έφευ
γαν άπό τόν άγώνα. Καί τόν ίδιο νά ξε
περνά τήν πικρία, τήν άπογοήτευσι, κι 
άκόμη νά βοηθά ,δταν τού έδίδετο εύκαι- 
ρία, αυτούς πού τόν έβλαψαν...

Πρώτα έπερίμενα άπό τή ζωή νά μοΰ 
φέρη όλο καί περισσότερες χαρές· καί 
στήν πρώτη γραμμή τής αιθούσης μέ τά 
χειροκροτήματα έγώ ό ίδιος. Περίπου 
τό άπαιτοΰσα, καί έβλεπα μέ δυσφορία 
τήν κάθε δυσκολία, πότε νά περάση γιά 
νά ξανάρθη ή χαρά, καί ή άτομική μου 
ίκανοποίησις. Τώρα βλέπω πώς όλη ή 
ζωή μου είναι σάν ένα μεγάλο σχολείο, 
όπου φοιτούμε γιά νά μορφωθούμε καί 
νά πάρωμε τό δίπλωμά μας καί τό βρα
βείο μας.

Θά έχωμε μαθήματα δύσκολα πολλές 
φορές στή συνέχεια. Βέβαια δέν λεί
πουν τά διαλείμματα ούτε οί έκδρομές 
καί οί διακοπές. Όμως δέν είναι αύτές 
τό κύριο μέρος τών σπουδών μας. Δένπερι- 
ριμένομε άπό τό σχολείο, όλο διαλείμμα
τα καί διακοπές. Ούτε μπορούμε νά πού
με, άχ, πότε νά τελειώση πιά αύτό τό 
δύσκολο μάθημα νά ήσυχάσω. Γιατί ξέ
ρομε πώς μόλις αυτό τελειώση, άλλο μά
θημα θ’ άρχίση, ίσως καί δυσκολώτερο, 
άπαραίτητο όμως, χρήσιμο γιά τήν όλο- 
κλήρωσι τών σπουδών μας. Καί όταν πιά 
αύτές συμπληρωθούν θά έλθη καί τό 
πτυχίο μέ τήν άπονομή τού έπαίνου καί ή 
ποθητή χαρά καί άναψυχή άτέλειωτη, 
όπως τήν πιστεύω, όνειρεμένη.

Σήμερα ένας φόν Μπράουν (Werner 
von Braun), ό ίδιος ό έφευρέτης τών 
πυραύλων, πού ώργάνωσε τις διαστημι
κές πτήσεις στό φεγγάρι, γράφει «... Ή  
ήθική μόνη θ’ άποφασίση έάν ή άτομική 
ένέργεια θά καταστή μία γηΐνη εύλογία 
ή ή πηγή τής όλοσχεροϋς καταστροφής 
τού άνθρωπίνου γένους... Ή  άλλη (δύ- 
ναμις) είναι ή πίστις εις μίαν ά θ ά ν α
τό  ν ψ υ χ ή ν ,  μίαν ψυχήν ή όποια θά 
άπολαύση τήν άμοιβήν ή τήν ποινήν μιάς 
τελικής κρίσεως... Εις τόν σύγχρονον 
κόσμον μας πολλοί άνθρωποι φαίνεται 
νά αίσθάνωνται ότι ή έπιστήμη έχει κατά 
κάποιον τρόπον καταστήσει αύτάς τάς 
«θρησκευτικός ιδέας» άκαίρους ή πε- 
πλανημένας. ’Αλλά νομίζω ότι ή έπιστή
μη έχει μίαν πραγματικήν έκπληξιν διά 
τούς σκεπτικιστής».

Γιατί ή πραγματική έπιστήμη καί ή 
τέχνη, ή άνθρώπινη σοφία καί ή έμπνευ- 
σις, γνωρίζει νά στέκεται καί νά προσέ- 
χη μέ σεβασμό καί μέ τιμή τήν ψυχή 
τού άνθρώπου, τό μεγαλείο της καί τήν 
νίκη της. Τήν ψυχή πού δέν είναι εύκολο 
ούτε τίμιο νά τήν άρνηθή κανένας, όπως 
έγραφε ό μεγάλος μελετητής της, ό κα- 
θηγητής τής ψυχιατρικής στή Ζυρίχη, 
ό C. C. Jung.

Άπό τό βιβλίο του «ΕΓΚΟΛΠΙΟ 
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑ ΝΕΟ».
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Ι η Α Ν Ν Η Ι  
Ο  Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ
Τό κοινωνικό έργο τοϋ μεγάλου Ιεράρχη

Στίς 13 Νοεμβρίου, ή Εκκλησία μας τιμά τή μνήμη τού Ιεράρχη της 
Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου. Με την ευκαιρία αυτή, ή «’Επιθεώρηση Χωρο
φυλακής» παρουσιάζει στό αναγνωστικό της κοινό, τήν προσφορά και τό 
έργο τοϋ μεγάλου Πατέρα τής Χριστιανοσύνης, δπως τό έδωσε μέσα άπό 
τις σελίδες τοΰ Περιοδικού « ’Α κ τ ί ν ε ς »  ό Γ. Βερίτης.

Ό  Γ. Βερίτης (φιλολογικό ψευδώνυμο τοϋ ’Αλέξανδρου Γκιόλα), γεν
νήθηκε τό 1915 στή Χίο καί πέθανε νεώτατος, σέ ήλικία μόλις 33 χρόνων, 
στις 5 Μαίου τοϋ 1948 στήν ’Αθήνα. 'Υπήρξε γιά τή νεώτερη 'Ελλάδα, ό κατ’ 
έξοχήν Χριστιανός λογοτέχνης, ποιητής, δοκιμιογράφος, ιστορικός καί κοι
νωνιολόγος. Υπήρξε ή άγωνιστική φλόγα πού ζέστανε τίς ψυχές τής έποχής 
του δείχνοντας τό δρόμο τής άγάπης καί τής ψυχικής άνάτασης. Ό  πρόωρος 
θάνατός του ήταν μιά άπό τίς μεγαλύτερες απώλειες τής πνευματικής 
'Ελλάδας, αλλά τό έργο του μένει τό ίδιο ζωντανό, δσα χρόνια κι αν περάσουν.

ΤΟΝ ΥΜΝΗΣΑΝ γιά τήν άφθαστη ρητορεία του, πού 
συνεπαίρνει καί συνταράζει, ορμητική σαν ήχος κυμάτων πού 
ξεσποϋν στήν άκτή, σαν χείμαρρος στήν πλαγιά βουνού σέ καιρό 
καταιγίδος. Τόν έθαύμασαν σάν άσύγκριτον ερμηνευτή της 
Γραφής, σάν μοναδικό παιδαγωγό καί διδάσκαλο, κι’ είδαν σ’ 
αυτόν οί πολλοί τό βαθύτερο γνώστη της άνθρώπινης ψυχής, 
τόν μεγάλον άνατόμο τοϋ πνεύματος.

Μαζί μ’ δλα τοϋτα καί παράλληλα προς αυτά, στό Χρυσό
στομο ταιριάζει κι’ ένας άλλος τίτλος: Είναι ό μεγάλος κήρυκας 
τής άγάπης καί τής φιλανθρωπίας, πού συγκινήθηκε καί συγκί- 
νησε βαθειά, μπροστά στόν άνθρώπινον πόνο.

Δώδεκα χρόνια κληρικός στήν ’Αντιόχεια, τή μεγαλύτερη 
πόλι τής ’Ασίας τότε, καί πέντε χρόνια ’Αρχιεπίσκοπος στήν 
Κωνσταντινούπολι, άκούραστος εργάτης τής άγάπης, άγωνί- 
σθηκε γιά νά διδάξη καί νά δείξη στούς άνθρώπους μέ λόγο 
καί μέ έργα (1) τό πώς δέ μπορεί νά μιλάη κανείς γιά πνευμα
τικήν άνάπλασι τής άνθρωπότητας, αν δέν βάλη γιά βάσι τήν 
άκράδαντη τούτην άλήθεια πού άπεκάλυψε στόν κόσμο τοϋ 
κόσμου ό Λυτρωτής: Ή  άνθρωπότης ολόκληρη είναι μιά οικο
γένεια μ’ έναν Πατέρα. Έδώ βρίσκεται ή ουσία τοΰ χριστιανικού 
κοινωνισμοΰ. Έδώ έγκειται τό μυστικό τής πανανθρώπινης 
ευδαιμονίας.

«Τίποτα δέν είναι χαρακτηριστικό τοΰ χριστιανού, διακη
ρύττει ό Χρυσόστομος (2), περισσότερο άπ’ τήν έμπρακτη 
έξάσκησι τής άγάπης. Τίποτα δέν θαυμάζουν πειό πολύ κι’ οί 
άπιστοι κι’ όλος ό κόσμος, άπό τό νά μάς βλέπουν ν’ άσκοΰμε 
τήν ελεημοσύνη. Σ ’ αύτήν άνοίγονται διάπλατα των ούρανών 
οί πύλες. Καί καθώς όταν ή βασίλισσα μπαίνη στά άνάκτορα 
κανένας άπ’ τούς φρουρούς δέ θά τολμήση νά τήν ρωτήση ποιά 
είναι καί πούθεν έρχεται, παρ’ δλοι στέκουν καί τήν ύποδέχονται 
μέ τιμές καί σεβασμό, έτσι απαράλλαχτα καί τήν έλεημοσύνη. 
Βασίλισσα είναι κι’ αύτή καί κάμνει τούς άνθρώπους νά μοιά
ζουν τό Θεό».

'Υπερβολή! θά πή ίσως ό σύγχρονος άναγνώστης. Γιά τήν 
έλεημοσύνη τέτοια εγκώμια! Γιά τίς πενταροδεκάρες καί τίς 
δραχμοΰλες πού θά δώσουμε στόν τυχόντα ζητιάνο, πολλές

φορές θέλοντας ν’ απαλλαγούμε άπ’ τά ενοχλητικά παρακάλια 
του, γ ι’ αυτά τόσα άνθη ρητορικά. ΙΙαρεξήγησις. Δέν πετάει 
άδικα τά λόγια του ό Χρυσόστομος καί δέν χαρίζει στά φτηνά 
τά έγκώμιά του. Παρεξηγεΐτε τούς λόγους μου, θά μάς πή, 
καί δέν μπήκατε καθόλου στό νόημα τής άγάπης. Δέν έχουν 
καθόλου τή χριστιανική άγάπη εκείνοι πού νομίζουν πώς έξώ- 
φλησαν τό χρέος τους πρός τήν άνθρώπινη φτώχεια κι’ άρρώστεια 
καί δυστυχία, δταν έχουν χρυσάφι άμέτρητο στά θησαυροφυλά
κιά τους καί ρίχνουν στό φτωχό ένα ξεροκόμματο. Δέν είν’ 
άξιοι νά λέγωνται χριστιανοί καί πρέπει νά τούς όνομάζη κανείς 
σκληρούς κι’ άπανθρώπους έκείνους, πού σπαταλοΰν γιά μιά 
βραδυά σέ θεάματα καί σ’ ανομολόγητων έπιθυμιών ίκανοποίησι 
ποσά ίλιγγιώδη, καί ρίχνουν ύστερα τή δεκάρα τους στόν άρ
ρωστο καί στή χήρα.

Ντρέπομαι—έλεγε σέ μιάν άλλη περίστασι—ντρέπομαι 
κάθε φορά πού βλέπω πολλούς πλουσίους νά γυρίζουν έδώ 
κι’ έκεϊ, νά ιππεύουν άλογα μέ χαλινάρια χρυσά, νά σέρνουν 
πίσω τους ένα σωρό δούλους χρυσοφορεμένους, νάχουν στό σπίτι 
τους κρεββάτια άσημένια κι’ ένα σωρό άλλα φανταχτερά πρά
γματα, κι’ δταν έρθη ή ώρα νά δώσουν κάτι τί στό φτωχό, τότε 
γίνονται κι’ άπ’ τούς φτωχούς φτωχότεροι (3).

Δέ μάς χρειάζεται, λέει, τέτοια έλεημοσύνη. ’Αγάπη θά 
πή θυσία, θά πή άφθονο αίσθημα καί γενναιοψυχία. Καί σάς 
έρωτώ: Ποιός άπό σάς διέθεσε γιά τούς φτωχούς τή μισή περι
ουσία του, ή τουλάχιστο τό ένα πέμπτο, ή έπί τέλους τό ένα 
δέκατο; Τέτοια φιλανθρωπία ζητώ νά έξασκήσετε, έλεγε πρός 
τούς χριστιανούς τής ’Αντιόχειας, καί τότε δέκα πόλεων φτω
χούς θά μπορούσε νά τρέφη ή δική μας πόλις (4).

"Ισως—έλεγεν άλλη φορά—ίσως θά μοΰ πή κανείς; 'Ολο
ένα γιά τήν έλεημοσύνη καί γιά τήν φιλανθρωπία θά μάς μιλάς; 
Μά ούτε καί θά πάψω ποτέ νά μιλάω γιά τό ζήτημα τούτο. 
Γιατί, κι’ αν κατορθώνατε νά κάμετε αυτό πού ζητώ άπό σάς, 
ούτε καί τότε δέ θά σταματούσα, γιά νά μήν τό παραμελήσετε 
πάλι. ’Αφού δμως δέν έφτάσατε άκόμη ούτε στά μισά, τί τά 
λέτε αυτά σέ μένα; Στόν έαυτό σας πρέπει νά τά πήτε. Ποιός 
άπό σάς έδωσε τά χρήματά του στούς δυστυχισμένους, ποιός
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έξώδεψε γιά φιλανθρωπικούς σκοπούς τή μισή περιουσία του, 
ποιος έμοίρασε το ένα τρίτο; (5).

Κι’ έπειδή πολλοί έπρόβαλλαν τήν πρόφασι πώς έχουν νά 
θρέφουν παιδιά καί δέν περισσεύουν χρήματα γιά ελεημοσύνη, 6 
Χρυσόστομος απαντούσε. Μή φέρνετε τέτοιες δικαιολογίες. 'Ο 
χριστιανός πατέρας πρέπει νά ξέρη πώς οί φτωχοί είναι αύτοί 
συγκληρονόμοι τής περιουσίας του μαζί μέ τά παιδιά του (6).

Κυττάχτε, λέει, είναι τόσοι πλούσιοι μέσα στήν πόλι μας. 
’Εκείνοι πού έχουν πάρα πολλά χρήματα είναι τό ένα δέκατο 
άπ’ τούς κατοίκους. Κι’ έκεϊνοι πάλι πού δέν έχουν τίποτε, τό 
ένα δέκατο τού πληθυσμού αποτελούν. Οί άλλοι βρίσκονται στο 
μέσο. Κι’ όμως- ένώ ύπάρχουν τόσοι ζάμπλουτοι στήν πόλι μας, 
τόσοι πού μπορούν νά θρέψουν τούς δυστυχισμένους έν τούτοις, 
πόσοι κοιμούνται νηστικοί! (7).

Καταλαβαίνει κανείς, ότι μιά ιδιαίτερη εύχαρίστησι δοκί
μαζε ό Χρυσόστομος κάθε φορά πού τού δινόταν εύκαιρία νά μι- 
λήση στο άκροατήριό του γιά τό ζήτημα τούτο. Καί δέ μπο
ρούσε νά γίνη άλλοιώς. 'Ο άκούραστος αύτός συνήγορος καί 
παραστάτης της δυστυχίας, ό λευΐτης αύτός ό γεμάτος άγάπη 
φλογερή, πού είχε γιά δόγμα πώς «ή ίερωσύνη είναι μιά διαρκής 
θυσία γιά τούς πάσχοντας», λές καί γινόταν δυο φορές χρυσό- 
στομος, κάθε φορά πού θά μιλούσε γιά τήν άγάπη.

«Δέ θά ντραπώ ποτέ νά φωνάζω μέ παρρησία «Δόστε 
στούς φτωχούς». Καί θά τό λέω μέ φωνή πειό δυνατή κι’ άπ’ 
τούς ίδιους τούς φτωχούς. “Αν μπορούσε κανείς νά μέ έλέγξη 
καί ν’ άποδείξη, πό>ς λέγοντας αύτά σας παρασύρω πρός τό 
μέρος μου γιά νά έξυπηρετήσω δικό μου συμφέρον, καί κυττάω 
μέ τό πρόσχημα της φιλανθρωπίας νά κερδίσω έγώ, μιά τέτοια 
πράξι δέν είναι μονάχα αισχρή, μά καί τής άξίζουν μύριοι 
κεραυνοί, κι’ ούτε νά ζοΰν δέν είν’ άξιοι όσοι τό κάμνουν. Μά 
άφοΰ είν’ άλήθεια πώς, μέ τήν χάρι τού Θεού, ούτε στο παρα
μικρό δέ σάς ένώχλησα γιά δικό μου συμφέρον, καί χωρίς καμ- 
μιάν άπολαυή άνέλαβα τό κήρυγμα τής ευαγγελικής άλήθειας, 
παίρνω καί πάλι θάρρος γιά νά ξαναπώ: «Δόστε στους φτω
χούς». Καί δέ θά πάψω ποτέ νά τό λέω, καί θάμαι αύστηρός 
κατήγορός σας, άν δέ δίνετε. Γιατί, αν ήμουν στρατηγός at’ 
είχα στρατιώτες στις διαταγές μου, ποτέ δέ θά ντρεπόμουνα νά 
ζητώ γιά τούς στρατιώτες μου τροφές» (8).

ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ λοιπόν τών φτωχών, έμπνευσμένος άπό- 
στολος τής φιλανθρωπίας ό Χρυσόστομος. “Οχι όμως μόνο 
μέ τά λόγια. Καί μέ τά έργα. Πολύ περισσότερο μέ τά έργα. Ή  
παρρησία του, τό θάρρος μέ τό όποιο άπευθυνόταν στούς πλου
σίους, δέν ήταν μόνο άποτέλεσμα τής άνιδιοτέλειας μέ τήν οποία 
έθετε τό θαυμαστό ρητορικό του τάλαντο στήν εξυπηρέτησι τής 
άλήθειας. Ή  παρρησία του αύτή είχε καί κάποιο άλλο στήριγμα. 
“Εβγαινε μέσα άπ’ τή ζωή του, μέσα άπ’ τό δικό του τό παρά
δειγμα. Γιατί κι’ ό ίδιος ό Χρυσόστομος ήταν φιλάνθρωπος. Κι’ 
ό ίδιος έξασκοΰσε τήν άγάπη. Αύτός πού ζητούσε άπ’ τούς 
άλλους θυσίες γιά τούς φτωχούς, είχεν ύποβληθή πρώτα ό ίδιος 
στις θυσίες τούτες. Καί προτού νά παρουσιασθή στόν κόσμο τής 
’Αντιόχειας γιά νά ζητήση νά διαθέσουν οί χριστιανοί τό ένα 
δέκατο ή τό ένα πέμπτο τής περιουσίας τους, αύτός ό ίδιος είχε 
διαθέσει προτήτερα ολόκληρη τή δική του περιουσία σέ έργα 
φιλανθρωπίας κι’ άγάπης (9).

Καί δέν ήταν μικρή ή περιουσία αύτή. 'Ο Χρυσόστομος, 
γυιός τού Μαγίστρου τής Συρίας Σεκούνδου—στρατιωτικού 
διοικητοΰ τής Συρίας, όπως θά λέγαμε σήμερα—ήταν παιδί μιας 
άπ’ τις πρώτες οικογένειες τής χώρας του, καί μονάκριβο. Ό  
πατέρας του είχε πεθάνει όταν ήταν άκόμη στά σπάργανα, ή 
μητέρα του, ή καλή κι’ εύγενικιά ’Ανθούσα, πέθανε κι’ αύτή 
πριν άκόμη ό άγαπημένος της γυιός βγή στή δημόσια έκκλησια- 
στική του δράσι. Τή μεγάλη του λοιπόν περιουσία, πού ήταν 
μοναδικός της κληρονόμος καί διαχειριστής, τήν έδωσε όλη 
στήν εξυπηρέτησι τών πεινασμένων καί τών φτωχών, στήν 
προστασία τού ορφανού καί τής χήρας. Κι’ όταν πειά ό ίδιος 
δέν είχε τίποτα, έκτός άπ’ τά λάχανα καί τό λίγο ψωμί πού 
άποτελοΰσαν όλη κ ί  όλη τήν τροφή τού άλλοτε άριστοκράτη 
νέου, ό μεγάλος αύτός χριστιανός, πού ήξερε καλά πώς γιά νά 
γίνης άναμορφωτής πρέπει νά δείξης στούς άνθρώπους πρώτος 
έσύ μέ τά δικά σου άχνάρια τό δρόμο πού θά βαδίσουν εκείνοι 
ξοπίσω, σκέφθηκε πώς τού έμενεν άκόμη νά διαθέση γιά τό 
μεγάλο σκοπό μιάν άδαπάνητη κι’ άνεκτίμητη περιουσία: τή 
συναρπαστικήν εύγλωττία του καί τή φλόγα τής μεγάλης ψυχής 
του.

Γίνεται λοιπόν ό πρωτοστάτης στήν κοινωνική δράσι τής 
’Εκκλησίας τής ’Αντιόχειας. ’Οργανώνει τή φιλανθρωπία. Τά 
φλογερά του κηρύγματα άνοίγουν τών πλουσίων τό χέρι. Καί νά 
ό ύπέροχος καρπός τής προσπάθειας. Τρεις χιλιάδες χήρες κ ί  
άποστράτευτες γυναίκες τρέφονται καθημερινώς μ.έ τή δική του

φροντίδα! Οί κατάλογοι είναι άνοιχτοί. Ή  φτώχιά γυναίκα, τό 
ορφανό, ή άπροστάτευτη κόρη, γράφουν έλεύθερα τό όνομά τους 
εκεί. Κι’ ή τροφή τους είν’ εξασφαλισμένη. Δέ θά πεθάνουν άπ’ 
τήν πείνα. Δέ θά δοΰν τό παιδί τους νά μαραίνεται μέσα στά 
χέρια τους άπ’ τις στερήσεις. Ή  δυστυχία δέν θά τις όδηγήση 
στήν κατασπίλωσι καί στο δρόμο τον κατηφορικό. . . Ό  ’Ιωάν
νης φροντίζει. Καί δέν φροντίζει μόνο γ ί  αύτές. Έ χε ι νά κυτ- 
τάξη καί τόσους άλλους! «Δέν έχει πολλά εισοδήματα ή ’Εκ
κλησία, λέει σέ μιάν όμιλία του. Ή  περιουσία της μόλις φτάνει 
τήν περιουσία ένός συνειθισμένου εύπόρου άνθρώπου, όχι πολύ 
πλουσίου. Κι’ όμως, σκεφθήτε ότι έπαρκεΐ καθημερινώς σέ 
τόσες χήρες, σέ τόσα κορίτσια. Στις τρεις χιλιάδες έχει φθάσει 
ό κατάλογός τους. Καί μαζί μ’ αύτές έχουμε ν’ άντιμετωπίσουμε 
τά έξοδα γιά τούς φυλακισμένους, τούς άρρώστους πού βρί
σκονται στο νοσοκομείο, τούς ύγιείς πού βρίσκονται σέ άνάγκη, 
τούς φτωχούς πού θέλουν νά ταξιδέψουν καί δέν έχουν χρήματα, 
τούς άναπήρους καί τούς λεπρούς, τούς κληρικούς πού έχουν 
άνάγκη άπό τροφή καί ρούχα, τούς άλλους άπόρους πού περ
νάνε κάθε μέρα καί μάς ζητούν ελεημοσύνη» (10).

Δώδεκα χρόνια συνεχίζεται ή γόνιμη αύτή καί καρποφόρα 
δράσι στήν ’Αντιόχεια. ’Ακούραστος έργάζεται ό ’Ιωάννης γιά 
τήν όργάνωσι τής φιλανθρωπίας, δίνοντας παράδειγμα καί στις 
άλλες πόλεις καί δείχνοντας ύπόδειγμα χριστιανικού πολιτισμού 
στούς μεταγενεστέρους. Μά πάνω στά δώδεκα χρόνια, άπεσταλ- 
μένοι τού αύτοκράτορος Άρκαδίου έρχονται άπ’ τήν Κωνσταν- 
τινούπολι μέ γράμματα βασιλικά καί τον παίρνουν, γιά νά τον 
άνεβάσουν στόν ’Αρχιεπισκοπικό θρόνο τής πρώτης πόλεως τής 
Αυτοκρατορίας. Δέν άνακοινώνουν στο Χρυσόστομο τό σκοπό 
τής άποστολής τους. Φοβούνται πώς, αύτός πού άλλοτε δέν 
έδεχόταν νά χειροτονηθή άπλός διάκονος, άπό μεγάλο σεβασμό 
πρός τήν ίερωσύνη, πολύ περισσότερο θ’ άντιστεκόταν τώρα στήν 
μεγάλη τούτη κλήσι πού τού γινόταν. Έχρειάστηκε λοιπόν νά 
χρησιμοποιήσουν τήν άπάτη. Καθώς μάς διηγείται ό Παλλάδιος
(11), όταν ό κόμης (έπαρχος) τής ’Αντιόχειας έλαβε τό γράμ
μα τό βασιλικό, «παρακαλεϊ αύτόν έξω τής πόλεως γενέσθαι, 
μέχρι τών Μαρτυρίων, πλησίον τής καλουμένης Ρωμανησίας. 
Καί έπιβιβάσας αύτόν δημοσίω ρηδίω (σέ αμάξι βασιλικό) παρα- 
δίδωσι τώ άποσταλέντι εύνούχω σύν τω στρατιώτη τού μα
γίστρου».

Κι’ ό ’Ιωάννης ό Χρυσόστομος ταξιδεύει τώρα πρός τήν 
πόλι τή μεγάλη καί ιστορική, πού τού έπεφύλασσε τήν πειό 
μεγάλη δόξα, μά καί θά τόν ώδηγοΰσε στό δρόμο τού μαρτυ
ρικού Γολγοθά.

ΕΙΧΕ ΒΑΡΤΤΑΤΟ έργο νά έκτελέση σάν ’Αρχιεπίσκοπος 
τής Κωνσταντινουπόλεως ό Χρυσόστομος. “Ανθρωπος μέ τή 
δική του άντίληψι δέν ήταν δύσκολο νά καταλάβη άμέσως πώς 
έμπαινε σ’ ένα καινούργιο στάδιο άγώνων. Ή  ’Εκκλησία είχεν 
άνάγκη νά διοργανωθή. Ό  κλήρος έχρειαζόταν ξεκαθάρισμα, 
γιατί πολλοί κίβδηλοι είχαν παρεισφρήσει. 'Ο λαός, άδίδακτος 
κι’ άμαθος, είχε μπή στόν τελευταίο καιρό πολύς στήν ’Εκκλη
σία, ΰστερ’ άπ’ τήν άναγνώρισι τού Χριστιανισμού, μά μπήκε 
κουβαλώντας μαζί του πολλή είδωλολατρική σκουριά, πού χρεια
ζόταν γενναίο καθάρισμα, μέ συστηματική διδαχή καί παιδα
γωγία. Έ ργα μεγάλα, έργα βαρειά, πού τάκαμνε άκόμα πειό 
βαρειά ή άρνησι τού Χρυσοστόμου ν’ άρκεσθή στά μισά καί 
μισοκοπημένα πράματα, γιατί είχε πάντα τό βλέμμα καρφωμένο 
ψηλά, πρός τό τέλειο.

Πόσους άγώνες, πόσες θυσίες, πόσην αύταπάρνησι χρειά
στηκε νά καταβάλή στή μεγάλη τούτη προσπάθεια ό Χρυσό
στομος, καθένας μπορεί νά φαντασθή. Καί θά περίμενε ίσως 
κανείς, μπροστά σέ τόσον όγκο έργασίας, διοικητικής, συγγρα
φικής, διδακτικής (τά «"Απαντα» τού Χρυσοστόμου, όσα σώ
ζονται, γεμίζουν είκοσι όγκώδεις τόμους) θά περίμενε ότι ίσως 
ή φιλανθρωπική καί κοινωνική του δράσις θά ήταν τώρα πολύ 
περιωρισμένη. “Ομως τό άντίθετο γίνεται. Ή  φιλανθρωπική 
έργασία γεμίζει καί πάλι ένα μεγάλο κεφάλαιο τής νέας ζωής 
τού Χρυσοστόμου. Τις τρεις χιλιάδες χήρες τής ’Αντιόχειας 
διαδέχονται τώρα έπτά χιλιάδες φτωχοί, πού συντηρούνται 
καθημερινώς μέ τήν ενέργεια τού 'Ιεράρχου (12).

Πώς έξευρίσκονται τά άπαιτούμενα χρήματα; Ό  τρόπος 
είναι χρησιμοποιημένος άπό χρόνια: ’Ατομική θυσία, καί γενική 
συνεισφορά τών πλουσίων, πού συγκινημένοι άπ’ τά κηρύγματά 
του προσφέρουν περιουσίες ολόκληρες στό ιερόν έργο.

“Ας παρακολουθήσωμε γιά λίγο τό σύγχρονο τού Χρυσο
στόμου βιογράφο του Παλλάδιο νά μάς έξιστορή τις θαυμαστές 
ένέργειές ταυ. Μόλις άνέλαβε τά άρχιεπισκοπικά του καθήκοντα, 
λέει ό Παλλάδιος (13), στρέφει άμέσως τήν προσπάθειά του 
στήν καταπολέμησι τής άδικίας. Θέλει νά καταστρέψη τήν 
πλεονεξία, τή «μητρόπολι τών κακών», γιά νά έγκαταστήση
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παντού τή δικαιοσύνη. Ή  ένέργειά του έτάραξε τούς «βαλαν- 
τιοσκόπους» κληρικούς, δσοι είχαν για εμπόριο την ίερωσύνη. 
’Αδιαφορεί 6 Χρυσόστομος για τίς κραυγές τους, καί προχωρεί. 
’Εξετάζει τον τρόπο τής ζωής των έπισκόπων καί των άλλων 
κληρικών, αν είναι σπάταλοι, άν ζοϋν μέ πολυτέλειες. Καί τούς 
προτρέπει «άρκεΐσθαι τοϊς ίδίοις όψωνίοις, καί μή διώκειν τάς 
κνίσσας τάς των πλουσίων». ’Αποτέλεσμα ή δυσαρέσκεια των 
«γαστριμάργων», λέει πάλι ό Παλλάδιος. Ό  Χρυσόστομος δέ 
δίνει σημασία. Έ ρχεται στο ζήτημα τής ’Αρχιεπισκοπής του. 
’Εξετάζει καλά τό ταμεία, τούς προϋπολογισμούς, τά εισοδή
ματα καί τά έξοδά της. Βρίσκει έξοδα περιττά. «Ευρίσκει άνά- 
λωμα ούκ ωφελούν την ’Εκκλησίαν». Διατάσσει άμέσως νά 
σταματήση ή παροχή τών χρημάτων αύτών. "Υστερα «έρχεται 
εις τό μέρος τού άναλώματος τού έπισκόπου». Τί κονδ ύλια είναι 
προϋπολογισμένα γιά τόν έπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως; Τά 
βρίσκει πάρα πολλά. Δέν τού χρειάζονται τέτοιες πολυτέλειες. 
Οί άρρωστοι έχουν άνάγκη άπό περιποίησι. Νέα διαταγή λοιπόν: 
«Ευρίσκει δαψίλειαν ού τήν τυχοϋσαν, καί κελεύει μετενεχθήναι 
τήν πολυτέλειαν τούτων εις τό Νοσοκομεϊον».

'Υπήρχαν δμως κι’ άλλα κεφάλαια στή διάθεσι τής ’Εκ
κλησίας. Πρέπει νά διατεθούν κι’ αύτά γιά τήν έπαύλωσι τών 
ανοιχτών πληγών. Κι’ αύτό γίνεται. «Περισσούσης τής χρείας, 
κτίζει πλείονα Νοσοκομεία». Κι’ αναθέτει τήν έποπτεία δλων 
αυτών τών Νοσοκομείων σέ «δύο τών εύλαβών πρεσβυτέρων», 
καί διορίζει σ’ αύτά «καί ιατρούς καί μαγείρους καί χρηστούς 
τών άγάμων έργάτες είς διακονίαν». Τά Νοσοκομεία που 
έχτισεν ό Χρυσόστομος δέν έξυπηρετοΰσαν μόνο τούς κατοί
κους τής Κωνσταντινουπόλεως. Έλαβε φροντίδα «ώστε τούς 
έπιχωριάζοντας ξένους καί ύπό νόσου ληφθέντας, τυγχάνειν 
έπιμελείας, καί δι’ αύτό τό καλόν καί διά τήν τού Σωτήρος δό
ξαν». (Δέν ζωντανεύει στή μνήμη σας τή στιγμή αύτή ό Μυ- 
ριήλ τών «’Αθλίων;» Πόσες μυριάδες άναγνωστών έχει συγκι- 
νήσει μέ τόν ύποδειγματικόν εκείνο τόπο χριστιανού ιεράρχου, 
πού παριστάνει στο πρόσωπο τού Μυριήλ ό Βίκτωρ Οΰγκώ! 
Νά είχεν άρά γε ύπ’ όψει του τό Χρυσόστομο ό Ούγκώ δταν 
έγραφε τό μέρος έκεϊνο τών «’Αθλίων;» Μέ τί έπιχειρήματα 
θά μπορούσε κανείς νά τό άποκλείση).

’Αφού ό Χρυσόστομος διέθεσεν έτσι τά δικά του εισοδή
ματα καί τήν περιουσία τής ’Εκκλησίας, έστράφηκε πρός τούς 
πλουσίους. Τό κήρυγμα τής άγάπης είναι κι’ έδώ τό άγαπημένο 
του θέμα, καί τά πλήθη πού συνωστίζονται στή Μεγάλη ’Εκ
κλησία τής Πόλης, γιά νά θαυμάσουν τό μεγάλο ρήτορα καί νά 
ξεσπάσουν σέ ζητωκραυγές καί χειροκροτήματα, πολύ συχνά 
κινούνται σέ αισθήματα συμπόνιας καί σέ πράξεις άγάπης άπό 
τόν έμπνευσμένο κήρυκα, πού κατέχει τό μυστικό νά αίχμαλω- 
τίζη τίς ψυχές. Μεγάλα ποσά προσφέρονται γιά τή φιλανθρω
πία. Άνδρες καί γυναίκες παρουσιάζονται συνεργάτες καί βοη
θοί στο μεγάλο έργο. ’Ανάμεσα σέ δλους αύτούς έξαιρετική 
θέσι έχει πάρει τό όνομα τής Όλυμπιάδος. Γυναίκα τού διοι- 
κητοΰ τής Κωνσταντινουπόλεως, έμεινε νωρίς χήρα, καί διέθεσε 
ολόκληρη τήν κολοσσιαία περιουσία της στά έργα τής φιλαν
θρωπίας, υπηρετώντας άκόμη κι’ ή ίδια τούς άρρώστους καί
τίς χήρες·

Τί ήταν έκεϊνο πού εϊλκυε τούς άνθρώπους πρός τό Χρυσό
στομο, καί τούς έκανε νά τού εμπιστεύονται περιουσίες ολό
κληρες, γιά νά τίς διαθέτη έκεϊνος κατά τή δική του κρίση; 
Ό  χαρακτήρ του. "Ολος αύτός ό κόσμος δέν άργησε νά μάθη, 
καθώς προτήτερα κι’ οί κάτοικοι τής ’Αντιόχειας, πού έστηρι- 
ζόταν έκείνη ή «παρρησία» μέ τήν οποίαν ό Χρυσόστομος πα
ρουσιαζόταν συνήγορος τών φτωχών. Είχαν μάθει πού διέθεσε 
άπό τήν πρώτη μέρα τά δικά του εισοδήματα καί τήν περιουσία 
τής ’Εκκλησίας. Έβλεπαν τήν καθημερινή του ζωή. Ζωή άπλή 
κι’ άνεπιτήδευτη, ζωή άφιλάργυρη κι’ άφιλοχρήματη, γεμάτη 
θυσίες γιά τόν πλησίον.

Ή  άφοσίωσίς του στό καθήκον ήταν μοναδική. Ό  Παλ
λάδιος μας πληροφορεί πώς άμέλοΰσεν άκόμη καί τήν τροφή του 
«ΤΗν δτε καί λήθην έλάμβανε τών βρωμάτων, παρατείνων έως 
έσπέρας, τούτο μέν ταΐς έκκλησιαστικαΐς διασπώμενος φρον- 
τίσι, τούτο δέ ταΐς πνευματικαΐς περισπώμενος θεωρίαις» (14). 
Κι’ ή λιτότητα τής ζωής του ήταν τό ίδιο θαυμαστή. Στήν 
’Αρχιεπισκοπή κρατοΰσεν ή συνήθεια νά παραθέτουν οί προκά- 
τοχοι συχνά τραπέζια στούς έπισήμους. Τά κατήργησε. Τό 
νά ξοδεύη χρήματα γιά νά θρέψη άνθρώπους πού ήταν ήδη καλο
θρεμμένοι καί τάχαν όλα άφθονα, τό θεωροΰσεν ιεροσυλία. 
'Υπήρχαν τόσοι φτωχοί πού κινδύνευαν νά πεθάνουν άπ’ τήν 
πείνα! (Μήν παραξενευθήτε άν σας πώ πώς ένας λόγος πού τόν 
έξώρισαν οί εχθροί του, ήταν κι’ ή κατάργησις τών τραπέζιών 
αύτών!). Μέ τήν κατάργησι τών εξόδων αύτών, λέει ό Παλλά
διος, άφαιροΰσε καί τήν εύκαιρία τής κλοπής άπό μερικούς 
ασυνειδήτους διαχειριστάς, πού προσπαθούσαν νά «δεκαπλασι-

άσωσι τάς τιμάς τών όψωνίων» στούς λογαριασμούς, κλέβοντας 
έτσι χρήματα προωρισμένα γιά τούς φτωχούς.

Αλλά ούτε καί στούς έπισκόπους δέν συνείθιζε νά παρα- 
θέτη τέτοια πολυτελή καί πολυέξοδα γεύματα ό Χρυσόστομος. 
Είχε κι’ έδώ τή γνώμη ότι «άτοπον ήν τάς τών νοσούντων η 
πτωχευόντων τροφάς τή τών ύγιαινόντων άκρασία προσανα- 
λώσαι». Κι’ έξ άλλου—προσθέτει ό βιογράφος του Παλλάδιος— 
άν αύτός άφωσιονόταν σέ τέτοιου είδους κοσμικές άπασχολήσεις, 
κι είχε τό νοΰ του ολοένα στήν έταιμασία τραπέζιών καί γευ
μάτων γιά τόν ένα καί τόν άλλον άρχοντα—καί δέν ήταν λίγοι 
στήν Κωνσταντινούπολι!—πού θά έμενε καιρός γιά τίς τόσες 
άλλες δουλειές, όπως ήταν «ή τών χηρών κηδεμονία, ή τών 
παρθένων παραμυθία, ή τών άρρωστούντων νοσοκομία, ή τών 
καταπονουμένων επικουρία, ή τών πλανωμένων επιστροφή, ή 
τών συντετριμμένων φροντίς, ή τών έν φυλακαΐς έπίσκεψις;» (15)

ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ όμως ή κοινωνική δράσις δέν 
εξαντλείται στό σημεΐον αύτό. Είν’ άκόμη πειό πλατειά καί 
πειό έντονη. Δέ θ’ άσχοληθοΰμε τή στιγμή αύτή μέ τό εκπολι
τιστικό κι’ εύεργετικό γιά λαούς ολόκληρους έργο του, γιά τή 
διάδοσι τής χριστιανικής άλήθειας σέ ξένες χώρες. Θά χρειασθή 
ν’ άφιερώση κανείς μελέτη ολόκληρη γιά νά παραστήση τίς 
προσπάθειες καί τούς άγώνες πού κατέβαλε ό Χρυσόστομος γιά 
νά καταρτίση άποστολές, νά βρή καί νά εκπαίδευση τά κατάλ
ληλα πρόσωπα καί νά έξοικονομήση τά χρήματα πού ήταν άπα- 
ραίτητα, γιά νά κινηθούν καί νά δράσουν μεγάλες ιεραποστολές 
στή Φοινίκη, στήν Περσία, στούς Γότθους, στή Σκυθία (Ρωσ- 
σία) (16).

Παραλείποντας δμως τό σημείο τούτο, δέν πρέπει νά 
ξεχάσωμε νά τονίσωμε τό θάρρος, τήν αύταπάρνησι, τήν άτρό- 
μητη διάθεσι, μέ τήν όποια ό Χρυσόστομος άντιμετώπιζε τούς 
ισχυρό ύς, δταν έπρόκειτο νά ύπερασπίση τά δίκαια καί τά 
συμφέροντα τών ταπεινών καί τών άδικημένων. "Ας άναφέ- 
ρωμε δυό τέτοιες περιπτώσεις.

Στή μιά άπ’ αύτές ό Χρυσόστομος άντιμετωπίζει τήν 
αύτοκράτειρα Εύδοξία, τή φιλοχρήματη καί ματαιόδοξη αύτή 
αύτοκράτειρα πού ή τόσον ολέθρια άνάμιξίς της στό Χρυσοστο- 
μικό δράμα έπρόκειτο νά τής χαράξη στο μέτωπο τό αιώνιο 
στίγμα. Ή  γυναίκα αύτή, πού σ’ όλες τίς άλλες κακίες της 
είχε προσθέσει καί τή δοξομανία, άφοΰ μέ ραδιουργίες κατάφερε 
ν’ άνεβή στόν αύτοκρατορικό θρόνο, στό πλευρό τού άνίκανου 
Άρκαδίου, όσο ζοΰσε κείνος, καί πολύ περισσότερο όταν πέθανε, 
διοικούσε τά πάντα. Καί σώζεται μιά επιστολή τού Όνωρίου, 
αύτοκράτορος τής Ρώμης, πρός τόν άδελφό του Άρκάδιο, 
όπου τόν ειρωνεύεται γιατί, λέει, ή γυναΐκά του Εύδοξία έφθασε 
σέ τέτοιο σημείο ματαιοδοξίας, ώστε νά περιφέρεται ή εικόνα 
της στις πολιτείες τής Αύτοκρατορίας, γιά νά τής άπονέμουν 
τιμές οί υπήκοοι! Μάς άναφέρει άκόμη γι’ αύτήν & ιστορικός 
Ζώσιμος (ε’ 24) πώς πολλές φορές, όταν πέθαινε κανένας πλού
σιος, ένεργοΰσεν ή Εύδοξία μέ πλαστογραφίες νά παρουσιασθή 
πώς ό άνθρωπος αύτός δέν έχει κληρονόμους, κι’ ύστερα βασι
λικό διάταγμα ώριζε νά περιέλθη ή περιουσία του στό δικό της 
ταμείο. Δέν έδίσταζεν όμως ν’ άρπάζη καί μέ τό έτσι θέλω, 
αδιαφορώντας γιά τά προσχήματα. Κάποιος Θεόγνωστος πεθαί- 
νοντας άφησε στή χήρα του μοναδική κληρονομιά ένα άμπέλι 
κοντά στή Χαλκηδόνα. 'Η  Εύδοξία τό άρπαξε κι’ αύτό βυθί
ζοντας στήν πείνα καί τήν άθλιότητα τή χήρα καί τά ορφανά της. 
Ό  Χρυσόστομος υψώνει φωνή διαμαρτυρίας. Ξέρει πώς δέν 
υπάρχουν έλπίδες νά μεταπείση τή φιλάργυρη βασίλισσα, καί 
ξέρει άκόμα πώς θά κινδυνεύση κι’ ό ίδιος κινώντας τήν άντι- 
πάθειά της. Δέν ύπολογίζει όμως άπειλές καί δυσμένειες. Σάν 
άλλος Βαπτιστής, υψώνει τό άνάστημά του μπροστά στήν άδικία, 
γιά νά κραυγάση τό «ούκ έξεστί σοι». «Ά ν ό Θεός σού έδωκε 
τό σκήπτρο τό βασιλικό— γράφει στήν Εύδοξία—σού τώδωκε 
γιά ν’ άπονέμης παντού τή δικαιοσύνη. Χώμα καί στάχτη, 
χόρτο καί σκόνι, σκιά καί καπνός κι’ όνειρο είν’ ό κάθε άνθρωπος, 
άς είναι καί βασιληάς. Δόσε τέλος στόν πόνο καί στή δυστυχία 
τών άπελπισμένων. Μήπως θά κατεβοΰν μαζί σου στόν τάφο 
τά σταφύλια τών κλημάτων καί τά σύκα καί τό λάδι καί τά 
χρήματα κι’ ή δόξα τής άρχής; (17).

Μά ή άσπλαχνη βασίλισσα δέν άκουσε. 'Ο έλεγχος τού 
Χρυσοστόμου έγινεν άπλώς μιά παραπάνω άφορμή νά τήν κάμη 
νά έντείνη τίς προσπάθειές της γιά ν’ άπαλλαγή τό ταχύτερο 
άπ’ τόν οχληρόν αύτόν έπιτιμητή (18). Κι’ ήταν δυστχώς καί 
τόσοι άλλοι πού έπιθυμούσαν γιά λογαριασμό τους τήν άπαλ- 
λαγήν αύτή.. .

Τό δεύτερο περιστατικό πού θ’ άναφέρωμε είναι συνδεδε- 
μένο μέ τ ’ όνομα τού Γαϊνα, τού έπικινδύνου έκείνου έπανα- 
στάτη, πού λίγο ϊλειψε, άν πετύχαινε τό κίνημά του νά έγκα-
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ταστήση στό θρόνο τής Βασιλεύουσας δυναστεία Γότθων. 
'Απλός βάρβαρος στρατιώτης ό Γαϊνας, άνέβηκε σιγά σιγά τά 
σκαλοπάτια τής εξουσίας, κι’ έφτασε στό τέλος νά γίνη αρχηγός 
οχι των Γότθων μόνο, πού πολυάριθμοι, είχαν εισβάλει τότε 
στό Βυζάντιο, μά κι’ αύτών άκόμη των πεζικών καί ιππικών 
δυνάμεων τοΰ κράτους. "Ολοι τον έτρεμαν. 'Ο Θεοδώρητος 
πληροφορεί: «Έπεφρίκεσαν αυτόν ού μόνον οΐ άλλοι πάντες, 
άλλά καί αυτός ό βασιλεύς» (19).

Πάνω στη δύναμί του αΰτή καί στην άνικανότητα τοΰ 
Άρκαδίου στηριζόμενος ό Γαϊνας, κάμνει έπανάστασι, επιδιώ
κοντας τόν αύτοκρατορικό θρόνο. Έλεηλάτησε τή Θράκη καί 
τίς βόρειες επαρχίες τής Μ. ’Ασίας. Τρόμος έπεσε παντού: 
«Ταϋτα μεμαθηκότες κατέπτηξαν άπαντες, καί άρχοντες καί 
άρχόμενοι». Ούτε ν’ άντιπαραταχθή κανείς έναντίον του έτολ- 
μοϋσε ούτε καί πρεσβευτής νά πάη σ’ αύτόν. «Τό γάρ τής γνώμης 
βάρβαρον έκαστος ύφωράτο». Κοντά στ’ άλλα, δ Γαϊνας άπει- 
λώντας τήν Κωνσταντινούπολι, άπήτησε άπ’ τό βασιληα καί 
πήρε αιχμαλώτους τόν ύπατο Αύρηλιανό κι’ άλλους δυό άρ
χοντες, κι’ άπειλοϋσε νά τούς σφάξη. Τότε φάνηκε πάλι τού 
Χρυσοστόμου ή αύταπάρνησι κι’ ή άφοσίωσι στό λαό του. Δεν 
έλογάριασε καθόλου τίς βάρβαρες κι’ άγριες διαθέσεις τού 
Γαϊνά. Δέν έδείλιασε άπ’ τή σκέψι, ότι δ επαναστάτης αυτός 
ήταν ώργισμένος έναντίον του, γιατί πριν άπό λίγο καιρό δ 
Χρυσόστομος είχεν άρνηθή νά ύποχωρήση σέ ώρισμένες αξιώ
σεις του. Ό  θαρραλέος ιεράρχης, «ούτε την γενομένην άντί- 
στασιν λογισάμενος, ούτε τήν έξ, έκείνης φυεΐσαν διαφοράν, 
προθύμως -ίς τήν Θράκην έξώρμησε» (20).

Τότε δ Γαϊνας—ύπάρχει καί στον πειό βάρβαρο κρυμμένος 
άνθρωπισμός, πού μόνο αφορμή ζητά γιά νά έκδηλωθή—τόσην 
έκτίμησι αίσθάνθηκε πρός τόν άξιον αύτόν ποιμενάρχη, πού δίνει 
τή ζωή του γιά τή σωτηρία τού λαού του, ώστε, οχι μονάχα 
δέν τόν έβλαψε, άλλά καί «ύπήντησε προθύμως πόρρωθεν καί 
τήν έκείνου δεξιάν τοΐς δφθαλμοϊς περιτέθεικε», κι’ άκόμα καί 
τά παιδιά του «τοΐς ίεροϊς αυτού προσεκόμισε γόνασι. Οΰτω 
πέφυκεν άρετή—συμπεραίνει δ καλός Θεοδώρητος—κατιδεΐν τε 
καί καταπλήιτειν καί τούς άγαν δυσμενεστάτους». Ή  έπανά- 
στασις δέν εξουδετερώθηκε στό τέλος, παρά μόνο μέ τά δπλα. 
Ή  πρεσβεία όμως τού Χρυσοστόμου δέν έμεινε χωρίς καρπούς: 
’Έσωσε τή ζωή τών τριών άρχόντων.

ΑΝ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ δέν έλογάριαζεν ούτε κι’ αυτή 
τή ζωή του, όταν έπρόκειτο νά υπεράσπιση τόν απροστάτευτο 
καί τό φτωχό, πολύ περισσότερο δέν τήν έλογάριαζε όταν έπρό- 
κειτο νά ύπερασπίση τήν ’Αλήθεια. ’Ακλόνητος στήν πίστι, 
άτράνταχτος στό βάθρο τής άρετής, πάλλευκος στήν άγνή του 
ψυχή, δέν ήξερεν ύποχωρήσεις καί συμβιβασμούς στά ζητήματα 
τής πίστεως καί τής ήθικής. Νά τί τόν έκαμε ν’ άντιμετωπίση 
άτάραχος—άγέρωχος θά μπορούσε κανείς νά πή—τόν κατα
τρεγμό τών άνθρώπων τοΰ σκότους. ”Αν δλη του ή ζωή ήταν 
μιά διαρκής θυσία στό βωμό τής άγάπης τών άνθρώπων καί τού 
Χριστού, τί θά τόν κρατούσε καί τί θά τόν εμπόδιζε νά τή συνέ
χιση καινά τήν όλοκληρώση τή θυσία τούτη; Παίρνει λοιπόν 
τό δρόμο τής έξορίας δ Χρυσόστομος, δ μεγαλύτερος άνθρωπος 
τής έποχής του, καί δέν ξέρω πόσων άλλων εποχών. Έ κεΐ 
πάνω στ’ άπόκρημνα κι’ άγρια βουνά τής μακρινής ’Αρμενίας, 
καί πέρα μακρυά στις έρημιές τοΰ Πόντου καί τοΰ Καυκάσου, 
θά προσφέρη τόν έαυτόν του δλοκαύτωμα ίερό καί πανσέβαστο, 
γιά νά μήν ύψώση κεφαλήν ή κακία, γιά νά θριαμβεύση άλλη 
μιά φορά τό Πνεύμα μέ τήν άποθέωσι τής χριστιανικής ψυχής.

Τί συγκινητικές δμως εκδηλώσεις! ’Ακόμη καί στούς 
τόπους τής έξορίας του δ Χρυσόστομος ελεεί. Κι’ έδώ άκόμη 
συνεχίζει τή φιλανθρωπική του δράσι. Τά χρήματα πού οί άφω- 
σιωμένοι μαθηταί καί θαυμασταί τού έστελναν άπ’ τήν πόλι κι’ 
άπ’ άλλα μέρη, γιά νά τά χρησιμοποιή στις άνάγκες του, δλα 
τά διέθετε γιά τούς άλλους. Έδινε λύτρα στούς Ίσαύρους γιά ν’ 
άπελευθερώνη αιχμαλώτους, έτρεφε χήρες κι’ ορφανά, έφρόντιζε 
νά ΐδρύση πνευματικά κέντρα φωτισμού στις βάρβαρες εκείνες 
χώρες. «Οίκήσας τήν Κουκουσόν έτος έν, πλείστους διέθρεψε 
πένητας τής ’Αρμενίας—λέει δ Παλλάδιος. Έφθασε γάρ κατ’ 
εκείνο καιρού μέγας λιμός τήν χώραν έκείνην». «Έν έρημία 
καθήμενος — προσθέτει ένςα άλλος συγγραφεύς, δ Μαρτύριος— 
ψυχάς μυρίας τάς μέν έκ τών βαρβαρικών έξωνούμενος χειρών, 
οίς είχε μικροΐς καί πενιχροΐς χρήμασι. . . έτέροις λιμω καί 
φυγή πολεμουμένοις τοΐς τής αγίας χήρας (έννοεϊ τήν ’Ολυμπι
άδα) διατρέφων άλεύροις» (21).

Καί πού εύρισκεν δ άνθρωπος αυτός, δ εξόριστος, δ άρρω
στος, δ καχεκτικός, δλην έκείνη τή δραστηριότητα γιά νά παρα- 
κολουθή άπό τού Ταύρου τίς παγερές βουνοσειρές τή δράσι

τών ιεραποστολών πού είχε στείλει στή Φοινίκη καί σ’ άλλες 
χώρες; Φροντίζει γιά τούς χριστιανούς τής Περσίας, παρακο
λουθεί τόν έκχριστιανισμό τών Γότθων, διευθύνει τίς άποστολές 
τής Φοινίκης, βρίσκει χρήματα γιά νά τίς ένισχύση, γράφει 
παντού, ενδυναμώνει, παρηγορεΐ τούς οπαδούς του, τούς έπι- 
σκόπους, τούς κληρικούς, τούς μοναχούς, τούς άνδρες, τίς γυ
ναίκες, πού κλαϊνε τά δικά του βάσανα, πού ύποφέρουν γ ι’ 
αύτόν, πού ή μανία τών διωκτών έκείνου έπεσε καί σ’ αυτούς, 
κι’ άλλους έσκότωσε κι’ άλλους έσκόρπισε στά πέρατα τής 
Αύτοκρατορίας, φυλακισμένους ή έξορίστους. 'Όλα κι’ δλους 
παρακολουθεί, παντού γράφει, γιά δλους φροντίζει κι’ ένδιαφέ- 
ρεται ή μεγάλη καρδιά του. Μόνο γιά τόν έαυτό του δέν θέλει 
νά λυπούνται. Τούς παρακαλεϊ νά χαίρουν γιά τά βάσανά του, 
νά τόν συγχαίρουν γιατί τόν διώκουν οί έχθροί τοΰ Σταυρού. 
Ξεχύνεται δ κόσμος στούς δρόμους πού περνά τούς έρημικούς 
καί τούς πολυσύχναστους, νά δοΰν τόν μεγάλον έξόριστο, νά 
έκδηλώσουν μέ κάθε τρόπο τή συμπάθειά τους. «"Οσοι προ
στρέχουν γιά νά μέ άπαντήσουν στό δρόμο τής έξορίας μου, 
γράφει ό ίδιος (22), άλλοι άπ’ τήν ’Ανατολή κι’ άλλοι άπό τήν 
’Αρμενία κι’ άλλοι άπ’ άλλα μέρη τής οικουμένης, πηγές άφί- 
νουν δάκρυα βλέποντάς με, καί στεναγμούς καί λυγμούς, καί 
μέ θρήνους κι’ όδυρμούς μέ ξεπροβοδώνουν».

"Ομως ή μεγάλη ψυχή του δέ δαμάζεται. «Γιά τόν έαυτό 
μου δέν έχω ανάγκη άπό παρηγοριά. Κλαίω καί θρηνώ γιά τήν 
τρικυμία πού βρήκε τήν ’Εκκλησία, θρηνώ τό ναυάγιο καί τήν 
καταστροφή πού χτύπησε τήν οικουμένη» (23).

Έ τσ ι δυνατόψυχος καί μεγαλόπνευστος, μέ τό βλέμμα 
τής ψυχής καρφωμένο σταθερά πρός τίς μετακόσμιες φωτεινές 
πραγματικότητες, βαδίζοντας τό δρόμο γιά τό δεύτερο τόπο 
τής έξορίας του, παραδίνει ό ’Ιωάννης ό Χρυσόστομος τό πνεΰμά 
του στον Πατέρα τών πνευμάτων. 'Ως καί τήν τελευταία κείνη 
στιγμή—τί πράξι συμβολική, τής δλης του ζωής άντικαθρέ- 
φτισμα!—δ Χρυσόστομος έλεεϊ. Μοιράζει στούς γύρω του τά 
ρούχα του τά φτωχικά, δ,τι άλλο βρίσκεται μαζί του. Καί ψιθυ
ρίζοντας τήν άγαπημένη φράσί του «Δόξα τώ Θεώ πάντων 
ένεκεν», κλείνει γαλήνιος τά μάτια του, γιά νά τ ’ άνοιξη ταύτό- 
χρονα μέσα στό φώς τής άθανασίας. . .
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είχε βγάλει άπ’ τό νερό, τράβηξε τΙς δυό 
μικρές κλειδαριές κι αύτή άνοιξε. Μέ 
τήν άκρη των δακτύλων του, διστακτι- 
κώτατα μά καϊ μέ μιά σίγουρη άνησυχία 
άνοιξε τό ύφασμάτινο περιτύλιγμα πού 
φάνηκε. Γιά ένα δύο δευτερόλεπτα έρευ- 
νοΟν μέ τό βλέμμα τήν άσπρουλή μάζα 
πού φάνηκε. Ή  μητέρα τοϋ παιδιού κι
τρίνισε πνίγοντας μιά κραυγή τρόμου 
κι άπέχθειας. Οί άλλοι κινήθηκαν άπ’ άη- 
δία πρός τά πίσω. Μόνο τό παιδί «συνέ
χισε τό βιολί του!». «ΤΙ είναι αΰτό μαμά;».

Είναι δέρμα. Είναι άνθρώπινη σάρκα, 
ξεπλυμένη γιά πολλές μέρες άπ’ τά νερά 
τού καναλιού. Δέν είν’ άπ’ τά πράγματα 
πού μπορεί νά έξηγήσει σ’ ένα περίεργο 
παιδί. Καί ή μητέρα του ψιθύρισε τρα
βώντας το άπ’ τό χέρι : «"Ελα λοιπόν, 
αυτό δέ σ’ ένδιαφέρει».

Πάνω στό τραπέζι τού ’Ιατροδικαστή, 
τοποθέτησαν τήν άλουμινένια βαλίτσα 
γιά νά βγάλουν στή συνέχεια άπ’ αύτή 
τό κορμί ένός άνθρώπου άπ’ τό όποιο 
έλλειπε τό κεφάλι, τά χέρια καί τά πόδια 
του. Δέν μπορεί κανένας νά πιστέψει πώς 
αυτά τά πράγματα συμβαίνουν, κι όμως ! 
Κάποιος τεμάχισε αύτόν τό νέο άνθρωπο 
σάν νάταν ένα Kotvo σφάγιο.

Τήν έπομένη, ό άστυνόμος Βάν-Μπότ 
βουλιαγμένος στήν πολυθρόνα του έχει 
άπλωμένες μπροστά του, πάνω στό γρα
φείο του, τις φωτογραφίες τού πτώματος 
χωρίς πόδια, χέρια καί κεφάλι καί τις 
έπεξεργάζεται μέ τίς ώρες. Δίπλα του 
κάθονται σιωπηλοί οί συνεργάτες του. 
«’Ακόμα μιά βρώμικη ύπόθεση!», λέει 
ένας άπ’ αύτούς. «Είδατε τίς έφημερίδες!» 
λέει ένας άλλος.

Πραγματικά, οί "Ολλανδικές έφημερί
δες άφιερώνουν τεράστιες στήλες σ’ 
αύτό πού τιτλοφορούν «ή ματωμένη βα
λίτσα» καί δείχνουν ν’ άμφισβητοΰν τίς 
Ικανότητες τής ‘Ολλανδικής ’Αστυνο
μίας γιά τή διαλεύκανση αυτού τού αι
νίγματος. Δέν διστάζουν νά δημοσιεύσουν 
τή φωτογραφία τού άστυνόμου πού τόν 
περιγράφουν ψηλό, άδήνατο, κουρασμένο, 
ντυμένο μ’ ένα τριμμένο κουστούμι περα
σμένης μόδας. Μετά άπό μιά λαμπρή 
άρχή τής καρριέρας του, φυτοζωούσε 
καί σέ λίγο θάπαιρνε τή σύνταξή του 
κουρασμένος άπ’ τό έπάγγελμα. Παρ’ 
δλ’ αύτά μετά άπό μερικές χαρακτηριστι
κές άποτυχίες δέ θά ήταν καθόλου δυσα- 
ρεστημένος άν μπορούσε νά πετύχει αύτή 
τήν τελευταία, καί σχεδόν άκατόρθωτο 
νά διαλευκανθεί, ύπόθεση.

«Μέ θεωρούν βλάκα!, γρυλίζει ό άστυ
νόμος Βάν·—Μπότ. Θά προσπαθήσουμε 
νά διαψεύσουμε».
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Α Π Ο  Τ Α  Α Ρ Χ Ε Ι Α
N J  E R P O I .

’Απόδοση στα "Ελληνικά 
Ί ω ά ν ν ο υ  Ν ι κ ο λ ά ο υ ,  
"Υπομοιράρχου.

Τήν 26 Αόγούστου 1965 ένα άνήσυχο 
5χρονο άγόρι έτρεχε μερικά βήματα πίσω 
άπ’ τή μητέρα του σ’ ένα δρόμο τού "Αμ
στερνταμ, κατά μήκος ένός καναλιού 
γεμάτου άπό σκουρόχρωμα νερά. Ξαφνικά 
τό παιδί γονάτισε κι έσκυψε στήν άκρη 
τού καναλιού. Ή  μητέρα του ποϋρριχνε 
κάπου—κάπου κι ένα βλέμμα γιά νά μή 
τό χάσει, πλησιάζει καί βλέπει μιά με
ταλλική βαλίτσα νά έπιπλέει στά βρω- 
μόνερα. Ή  πρώτη της άντίδραση ήταν 
ν’ άποσπάσει τήν προσοχή τού παιδιού 
πού τή ρωτά; «Μαμά τί έχει μέσα;». 'Η 
γυναίκα σκέπτεται πώς δέν μπορεί νά 
ύπάρχει τίποτα τό ένδιαφέρον μέσα σ’ 
ένα μολυσμένο κανάλι, άλλά τό παιδί 
δέν έχει τήν ίδια γνώμη : «Μαμά πρέπει 
νά κοιτάξουμε τί έχει μέσα!». Μερικές 
στιγμές άργότερα, ένας περαστικός κα
λοθελητής πιάνει τή βαλίτσα άπ’ τό χε
ρούλι καί κάνει μιά γκριμάτσα τραβών
τας την έξω άπ’ τό νερό, γιατί ήταν βα- 
ρειά. Τήν άφήνει στήν άκρη τού ρείθρου 
καί τά νερά τρέχουν άπ’ τίς τρύπες τής 
κλειδαριάς. ‘Η μητέρα, τό παιδί, ό περα
στικός καί δυό—τρεις άκόμα περίεργοι 
τήν κοιτάζουν μιά στιγμή. «Λοιπόν τήν 
άνοίγουμε;» ρωτάει περίεργα τό μικρό 
άγόρι. ’Αφού έρριξε μιά ματιά καί διαπί
στωσε πώς ήταν κοινή θέληση ν’ άνοί- 
ξουν τή βαλίτσα, ό άνθρωπος πού τήν



Χωρίς ένθοοσιασμό Ενας άπ’ τούς 
τούς άστυνομικούς άφήνει πάνω στό γρα
φείο μερικά κέρματα :

—'Τά βρήκαμε άνάμεσα στά κομμάτια 
τοδ υφάσματος πού περιτύλιγαν τό πτώ
μα. Είναι νομίσματα γαλλικά. Μόνο 
μικρά κέρματα.

—Αύτό εϊν’ όλο; Ό χ ι ή βαλίτσα είναι 
γιαπωνέζικης κατασκευής κι άνάμεσα 
στά ρούχα ένα κομμάτι άπό άνδρικό σλίπ 
έχει γραμμένη τή μάρκα μέ γιαπωνέζικους 
χαρακτήρες.

—Έκ πρώτης δψεως λοιπόν φαίνεται 
πώς θά ήταν ένας Γάλλος ή ένας Γιαπω
νέζος—  μά αν ήταν Γιαπωνέζος, θά 
έπρεπε νά φαίνεται, δέν είν’ έτσι ;

—Δέν είναι σίγουρο, άστυνόμε. Ό  
ιατροδικαστής υπολογίζει πώς δέν πρέπει 
νά ήταν ψηλότερος άπό 1,60 μέτρα, 
πράγμα πού σημαίνει γιά ένα ένήλικο 
ότι τό ύψος του άντιστοιχεΐ περισσότερο 
σ' ένα Γιαπωνέζο παρά σ’ ένα Γάλλο. 
Μόνο τό δέρμα πού είναι άσπρο.... μά 
κι αύτό δέν άποδεικνύει τίποτα. Δέν μπο
ρούμε νά ξέρουμε ποιά είναι ή έπίδραση 
σέ μιά άνθρώπινη σάρκα βυθισμένη γιά 
πολύ χρόνο μέσα σ' ένα τόσο μολυσμένο 
νερό. Κι ό γιατρός ύπολογίζει πώς τό 
πτώμα είναι μέσα στό νερό περισσότερο 
άπό πέντε ή έξη μέρες.

—Κατάλαβα, μουρμουρίζει ό άστυνό- 
νος».

Ύστερα σηκώνεται γιά νά κατεβάσει 
τήν κουρτίνα πού άφηνε δλο τόν ήλιο νά 
μπαίνει στό μικρό του γραφείο. Πριν 
άρχίσει νά σκέπτεται, έπρεπε νά κάνει 
μερικές ένέργειες ρουτίνας όπως συμβαί
νει σ’ όλες τις ίδιες περιπτώσεις. Νά 
μάθει άν έχουν δηλωθεί πρόσφατα ύπο
πτες Εξαφανίσεις, άν έφυγαν πελάτες ξενο
δοχείων χωρίς νά πληρώσουν τό λογαρια
σμό τους.... ένα αύτοκίνητο σκεπασμένο 
άπό σκόνη, παρκαρισμένο άπό πολύ 
χρόνο σ’ ένα δρόμο τού Άμστερνταμ 
κ.λ.π. Ό  άστυνόμος παίρνει τις άπαντή- 
σεις :

-—Ό χι άστυνόμε, καμμιά Εξαφάνιση 
Γάλλου ή Γιαπωνέζου δέν δηλώθηκε 
πρόσφατα στήν 'Ολλανδία.

—Ναι άστυνόμε, ένα γαλλικό αύτο
κίνητο, σκούρου κόκκινου χρώματος, 
είναι Εγκαταλειμμένο Εδώ κι ένα μήνα 
σ’ ένα δρόμο τού Άμστερνταμ —

"Ενα γαλλικό αύτοκίνητο λοιπόν__
Πάντα ή ίδια ρουτίνα. Πρέπει νά ειδο
ποιήσουμε τήν ΙΝΤΕΡΠΟΛ. Τό βράδυ 
τής ίδιας μέρας ή ΙΝΤΕΡΠΟΛ άπαντά : 
«Τό αύτοκίνητο άνήκε Εδώ καί τρεις 
μήνες σ’ ένα κτίστη ’Ιταλικής καταγωγής 
πού κατοικούσε στή μικρή γαλλική πόλη 
Σαλόν—ντέ—Προνάνς. Παντρεμένος καί 
πατέρας πολλών παιδιών, αυτός ό κτίστης, 
Εξαφανίστηκε άπ’ τήν κατοικία του Εδώ 
κι ένάμισυ μήνα άφήνοντας μερικά χρέη 
άπλήρωτα».

Ό  άστυνόμος Βάν—Μπότ πού δέν 
άφησε τό γραφείο του δλημέρα. σηκώ
νεται καί γυρίζει στό σπίτι του. Ή  γυναί
κα του δέν μπορεί νά τού βγάλει λέξη. 
Κοιτάζει τήν τηλεόραση χωρίς νά βλέπει. 
Τού έρχεται άσταμάτητα στό μυαλό του 
ή ίδια Ερώτηση : πώς ένας ’Ιταλός κτί
στης πού κατοικούσε στή Γαλλία καί 
έγκατέλειψε τή γυναίκα καί τά παιδιά του 
βρέθηκε τεμαχισμένος μέσα σέ μιά βαλί
τσα πού κολυμπούσε σ’ ένα κανάλι τού 
Άμστερνταμ ;

Τήν Επομένη ό άστυνόμος Βάν—Μπότ 
πού φόρεσε ένα Ελαφρό κουστούμι γιατί 
έκανε φοβερή ζέστη, ξανακάθεται στό 
γραφείο του. Νοιώθει τήν ίδια άνυπόφορη

ζέστη δπως τότε πού ήταν άστυνόμος 
στήν 'Ολλανδική Γουιάνα. Δέκα χρόνια 
είχε μείνει Εκεί γιά νά Επιβάλλει τήν 
τάξη σ’ αύτή τή χώρα. Κι όταν Επί τέλους 
ύπήρχε λίγη τάξη τού έκαναν μιά μετά
θεση στό Άμστερνταμ Εξ αιτίας τής Ελο
νοσίας καί τό έλκος στομάχου πού είχε. 
Μιά άπογοήτευση περιμένει τόν άστυ- 
νόμο.

—Έκανα τήν έρευνα γιά τόν ’Ιταλό 
κτίστη άπ’ τό Σαλόν—ντέ—Προβάνς, 
τού δηλώνει ένας άπ’ τούς συνεργάτες 
του. Ναυτολογήθηκε στις 12 Αύγουστου 
σ’ ένα Νορβηγικό πετρελαιοφόρο.

—Άρα πριν άπ’ τό έγκλημα. Καί πού 
πήγαινε αύτό τό πλοίο ;

—Δέν ξέρω άκόμα. Πρόκειται γιά ένα 
σαπιοκάραβο πού κάνει Ελεύθερη ναυ
σιπλοΐα.

Ένας άλλος άστυνομικός άναφέρει :
—Βρήκαμε ίσως μιά άρχή άστυνόμε. 

Διαβάζοντας γιά τήν ύπόθεση σέ μιά Εφη
μερίδα, ένας σπουδαστής δήλωσε ότι 
ένας 25χρονος Γιαπωνέζος συνάδελφός 
του στό Πανεπιστήμιο τής Λέϊντ Εξα
φανίστηκε Εδώ κι έξι μήνες. ’Επίσης κά
ποιος μάς ειδοποίησε ότι ένας 25χρονος 
Έλληνας Εργάτης πού δουλεύει στήν 
'Ολλανδία Εξαφανίστηκε Εδώ καί μιά 
βδομάδα....

Ό  άστυνόμος παραγγέλλειμιάγρήγορη 
έρευνα γιά τόν σπουδαστή καί τό οικο
γενειακό περιβάλλον τού Έλληνα ναυτι
κού. Στή συνέχεια δέχεται στό γραφείο 
του μιά γυναίκα σαράντα περίπου Ετών, 
ταπεινή άριστοκράτισσα, πολύ άμήχανη 
άπ’ τό ότι βρέθηκε στήν Αστυνομία.

—Νά ! Κύριε άστυνόμε. Νομίζω πώς 
είδα ένα κεφάλι πού κολυμπούσε στό κα
νάλι.

—Πότε έγινε αύτό ;
—Τήν περασμένη Κυριακή.
— Γιατί δέν μάς ειδοποιήσατε πιό 

γρήγορα ;
— Γιατί, τήν ίδια στιγμή, αυτό δέν 

μοϋκανε Εντύπωση Κύριε άστυνόμε. Δέν 
κατάλαβα πώς ήταν ένα κεφάλι. Ήταν 
ένα πράγμα στρογγυλό, τυλιγμένο σέ μιά 
πλαστική τσάντα. Τότε σκέφτηκα άπλά: 
«γιά δές, αύτό μοιάζει μέ κεφάλι». Κι 
ύστερα όταν διάβασα τήν ιστορία τής 
ματωμένης βαλίτσας, τό ξανασκέφθηκα 
κι είπα ότι πραγματικά θά ήταν ίσως ένα 
κεφάλι».

Ό  άστυνόμος σήκωσε τό τηλέφωνο 
καί ζήτησε άπ’ τήν υπηρεσία τού Δήμου 
νά ψάξει τόν αύλακα.

—Παρακαλώ, ό άστυνόμος Βάν—Μπότ;
—Ό  ίδιος, σάς άκούω.
—Ό  Γιαπωνέζος σπουδαστής έφυγε 

παίρνοντας τις άποσκευές του, χωρίς ν’ 
άφήσει διεύθυνση.

— Παρακαλώ ό άστυνόμος Βάν—Μπότ; 
Συνάντησα μόλις μιά άπ’ τις μικρές φίλες 
τού Έλληνα Εργάτη. Είναι Ενδιαφέρον. 
Μοΰ είπε πώς είχε διαπιστώσει, ότι φο
ρούσε Εσώρουχα γιαπωνέζικης μάρκας.

Ό  άστυνόμος κουνάει τό κεφάλι. Βέ
βαια, δέν μπορεί νά περιφρονήσει καί νά 
ύποτιμήσει καμμιά Εκδοχή, μά ούτε καί 
μπορεί νά ρωτήσει τις τέσσερες γωνιές 
τού κόσμου.

— Λοιπόν πρέπει νά ξαναδοΰμε αύτή 
τή βαλίτσα. Θά ύπάρχουν όπωσδήποτε κι 
άλλα Ενδιαφέροντα στοιχεία πού μπορού
με νά συλλέξουμε άπ’ αύτή τή βαλίτσα. 
Πρέπει νά προσπαθήσουμε : νά άπλώ- 
σουμε όλα τά μικρά κομμάτια υφάσματος 
πού βρήκαμε, νά άνασυγκροτήσουμε τά 
ρούχα πού φορούσε, ν’ άναλύσουμε τά νή
ματα. Όπως φαίνεται στή φωτογραφία

υπάρχει μιά φόδρα στή βαλίτσα. Πρέπει 
νά τή βγάλουμε. Πρέπει νά φωτογραφί
σουμε κάθε Εκατοστόμετρο άπ’ τό δέρμα 
αύτοΰ τού πτώματος, λέει στούς συνεργά
τες του.

Τήν έπομένη, 29 Αύγούστου 1965, ό 
άστυνόμος Βάν—Μπότ ψηλός καί λεπτός 
δπως είναι, περπατάει νευρικά πέρα—δώ
θε στούς χώρους τών Εργαστηρίων τής 
Αστυνομίας τού Άμστερνταμ. Πάνω 
σ’ ένα τραπέζι, ή «βαλίτσα», μπροστά 
στήν όποια περνά καί ξαναπερνά. Δυό 
ύπάλληλοι τών Εργαστηρίων προσπαθούν 
ν’ άποκολλήσουν προσεκτικά τή φόδρα. 
Πάνω σ’ ένα άλλο τραπέζι, είναι ξαπλω
μένα τά κουρέλια τών ρούχων. «Βλέπετε, 
Εξηγεί ό προϊστάμενος τού Εργαστηρίου, 
είναι Εδώ ένα άθλητικό σόρτς. Είχε τή 
φόρμα άπό ένα σύλλογο. Δυστυχώς λεί
πουν πάρα πολλά στοιχεία γιά νά μπορέ
σουμε νά τ’ άναγνωρίσουμε». Ό  άστυ 
νόμος σκύβει καί κοιτάζει τά κοψίματα 
τού ύφάσματος πού τού φαίνονταν πα
ράξενα.

— Τί είν’ αύτό ;
— Ναι είναι παράξενο άστυνόμε. Ό λ ’ 

αυτά τά ύφάσματα κόπηκαν μ’ ένα μεγάλο 
ψαλλίδι.

—Ένα μεγάλο ψαλλίδι; πρόκειται δη
λαδή γιά ψαλλίδι έπαγγελματία !

— Ναί, καί παρουσιάζει τά χαρακτη
ριστικά τών ψαλλιδιών πού κόβουν τά 
δείγματα. Αναμφίβολα είναι γιαπωνέζι
κης μάρκας.

Αυτόματα ό άστυνόμος κάνει μέ τό 
μυαλό του ένα συσχετισμό : ή Έκθεση 
Ανδρικής Μόδας στήν Κολωνία. Τό 
πτώμα θά μπορούσε ν’ άνήκει σ’ ένα 
άτομο πού είχε συμμετάσχει σ’ αύτή τήν 
Εμπορική Εκδήλωση. Πρέπει νά ζητήσει 
άπ’ τή Γερμανική Αστυνομία νά κάνει 
μιά έρευνα στήν Κολωνία καί νά στείλει 
στό Τόκιο τά Ενδύματα πού μόλις άνα- 
συγκρότησαν άπ’ τά κουρέλια. Τό τηλέ
φωνο χτυπά :

— Παρακαλώ, ό άστυνόμος Βάν-Μπότ; 
Τό τελευταίο γιαπωνέζικο πλοίο έπιασε 
γιά λίγο στό λιμάνι τού Άμστερνταμ 
στις 12 Αύγούστου κι έφυγε άμέσως. Δέν 
δηλώθηκε καμμιά Εξαφάνιση.

— Παρακαλώ, ό άστυνόμος Βάν-Μπότί 
Κατά τή γνώμη μου πρέπει νά έγκαταλεί- 
ψουμε τήν Εκδοχή τού Έλληνα ναυτικού. 
Έπαιρνε γράμματα άπ’ τήν Ελλάδα 
δυό — τρεις φορές κάθε βδομάδα κι άπό 
τότε πού Εξαφανίσθηκε δέν ξανάρθε 
άλληλογραφία του. Πρέπει νά πιστεύου
με πώς ειδοποίησε γιά μιά φυσιολογική 
άλλαγή τής κατοικίας του.

Μέ μιάς ό ένας άπ’ τούς υπαλλήλους 
πού ξεκολλούσαν τή βαλίτσα βγάζει 
ένα Επιφώνημα καταπλήξεως. Ό  άστυνό
μος γύρισε καί τόν είδε νά σκύβει καί 
νά μαζεύει μιά κάρτα—Επισκεπτήριο 
πού είχε πέσει στό πάτωμα.

—Ήταν μέσα άπ’ τή φόδρα, άστυνόμε.
Ό  άστυνόμος διαβάζει : «Ζεράρ Χέρ- 

μαν, λεωφόρος Μποσεζούρ 18. Παρίσι
160.... » Ύπήρχε άκόμα καί τό τηλέ
φωνο. «Περιμένετε άστυνόμε είναι κι άλ
λο». Ό  ύπάλληλος βγάζει άπ’ τή φόδρα 
ένα άσπρο χαρτί μέ δακτυλογραφημένη 
τή διεύθυνση: «Υπεραγορά, όδός Στρα
τάρχου Λιοτέΐ, Λομέ, Δημοκρατία τού 
Τογκό. Καί χειρόγραφα:«Κος Λασσάτρ».

Μέ βάση τά εύρήματα αύτά ή 1ΝΤΕΡ- 
ΠΟΛ Επεκτείνει τις έρευνες άπ’ τήν 
’Ιαπωνία μέχρι τήν ’Αφρική, κι άπ’ τήν 
'Ολλανδία ώς τή Γαλλία, περνώντας 
άπ’ τή Γερμανία όπου είχε γίνει ή Έκθε
ση Ανδρικής Μόδας. Οί καρποί αύτών
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των έρευνών φθάνουν στό μικρό γραφείο 
τού Άμστερνταμ, τό γεμάτο άπό ήλιο 
καί πνιγερή ζέστη, όπου ό άστυνόμος 
Βάν—Μπότ δέν κουνιέται άπ’ τό τηλέφωνο.

— Παρακαλώ, ό άστυνόμος Βάν— 
Μπότ ; Σάς στέλνω τήν άναφορά τής 
ΙΝΤΕΡΠΟΛ.

— ΤΙ μάς γράφουν ;
— Σέ γενικές γραμμές, λένε πώς οΐ 

δυό Γάλλοι γιά τούς όποιους δώσαμε τ'ις 
διευθύνσεις, βρέθηκαν. Είναι σέ διακοπές 
ό ένας στή Χέντεϊ κι ό άλλος στή Λάντ. 
Είναι έκτος κάθε υποψίας.

— Γνωρίζονται καλά ;
—’Ό χι γνωρίζονται άπλώς —  Ό  ένας 

είναι διευθυντής στην 'Υπεραγορά τοϋ 
Λομέ κι ό άλλος διευθύνει μιά Κοινο
πραξία ’Αγορών στό Παρίσι.

— Βρίσκονται πάντως σέ διακοπές 
πολύ κοντά ό ένας στόν άλλο.

— Καθαρή σύμπτωση αστυνόμε. Αυτός 
πού κατοικεί στό Λομέ ήταν κατηγορημα
τικός. Μοίρασε πολλές έμπορικές κάρ
τες τής έταιρείας του. Μά έδώ καί αρκετό 
καιρό πού θυμάται, δέν νομίζει πώς έδωσε 
τή διεύθυνση τής έταιρίος δακτυλογρα
φημένη σέ χαρτί. Έπί πλέον δέν έβαλε 
ποτέ τό πόδι του στήν "Ολλανδία. Αντί
θετα, ό άλλος θυμάται πολύ καλά ότι 
έχει δώσει τουλάχιστον τόν περασμένο 
’Ιούνιο, δακτυλογραφημένη τή διεύθυνση 
τής Υπεραγοράς σ’ ένα Γιαπωνέζο πού 
τού ζητούσε τή διεύθυνση ένδεχόμενων 
’Αφρικανών πελατών. Θυμάται, έπίσης, 
πώς ό Γιαπωνέζος πρόσθεσε γράφοντας 
μέ τό χέρι του τό όνομα τού προσώπου 
πού τόν συμβούλευε νά πάει νά συνα
ντήσει τόν κύριο Λασσάτρ.
—Κι άπό πού έρχόταν αυτός ό Γιαπωνέζος;

—’Απ’ τήν έταιρεία Ζαβανίσι, μιά 
φίρμα ύφασμάτων στό Τόκιο.

— Αυτό είναι όλο ;
—Ό χι, όχι. Ό  κύριος Ζεράρ Χέρμαν 

καί ό Γάλλος άστυνομικός κάλεσαν τήν 
έταιρεία Ζαβανίσι πού άπάντησε ότι ό 
άντιπρόσωπός της γιά τήν ’Αφρική όνο- 
μάζεται Γιακάτα Σουζούκι. Είναι 32 
χρόνων. Οί υπεύθυνοι τής Ζαβανίσι δέν 
έχουν νέα του έδώ καί 15 μέρες, πράγμα 
πού δέν είναι κάτι τό σπάνιο. ’Αντίθετα, 
διευκρίνησαν ότι ή έταιρεία δίνει στους 
άντιπροσώπους της μεταλλικές βαλίτσες 
γιά νά μεταφέρουν τά δείγματα. ’Επίσης 
ό Γιακάτα Σουζούκι πρέπει νά είχε μαζί 
του ένα σημαντικό χρηματικό ποσό.

Τήν 31 Αύγούστου 1965 είναι Κυριακή, 
άλλά ό άστυνόμος Βάν—Μπότ φθάνει 
πρωί—πρωί στό γραφείο του. Δυό Για- 
πωνέζοι άστυνομικοί έρχονται σήμερα 
άπ’ τό Τόκιο γιατί τό θύμα ήταν πλέον 
έξακριβωμένης ταυτότητος. Πρόκειται 
λοιπόν γιά τόν Γιακάτα Σουζούκι, άντι- 
πρόσωπο γιά τήν ’Αφρική μιάς γιαπω
νέζικης βιομηχανίας ύφασμάτων. Ό  
ύπεύθυνος γιά τήν Εύρώπη διευθυντής 
τής βιομηχανίας αύτής βεβαίωσε ότι ό 
Γιακάτα Σουζούκι δφειλε νά πάει στό 
Τογκό καί θά έπρεπε νά έχει πάνω του
5.000 δολλάρια. Ό  δυστυχής άφησε μιά 
γυναίκαέγκυο κιέναπαιδάκιτριώνχρόνων.

Καθώς όφείλει νά ένεργήσει μέ ταχύ
τητα, ό άστυνόμος ζήτησε ν’ άναζητή- 
σουν τρία πρόσωπα : Κατ’ άρχήν, ένα 
Γιαπωνέζο είκοσι έξη χρονών πού έγκα- 
τέλειψε τις Βρυξέλλες στις 5 ’Ιουλίου 
καί δέν έχει γυρίσει. Βρέθηκε τελικά νά 
δουλεύει στό Λουξεμβούργο. Ά π’ τήν 
άστυνομία τού Λουξεμβούργου ό άστυ
νόμος άκούει μιά φωνή νέου άνθρώπου 
πού μιλούσε μέ άνεση.

— Σάς ευχαριστώ πού μέ καλέσατε,

λέει ό άστυνόμος, άλλά μοΰ άρκεί νά 
κάνετε μιά κατάθεση στήν Άστυνομία 
τού Λουξεμβούργου.

— Δέν ήξερα τίποτα γι’ αύτή τήν ΰπό- 
Οεση, μέχρι πού οί συνάδελφοί μου διά
βασαν τ’ όνομα καί τή διεύθυνσή μου 
στις έφημερίδες, έξηγεί ό νέος. Προ
τίμησα νά σάς καλέσω κατ’ εύθεΐαν.

— Πού ήσαστε γύρω στις 21 Αύγού
στου 1965 ;

— Στό Λουξεμβούργο. Δέν έγκατέλειψα 
τήν έργασία μου άπ’ τόν ’Ιούλιο. Έχω 
μάλιστα καί τήν έγγραφη βεβαίωση τού 
προϊσταμένου μου.

— Καλά νά τή δώσετε στούς συναδέλ
φους μου, στό Λουξεμβούργο.

—"Εγινε. Φαίνονται ικανοποιημένοι.
— Πριν άπ’ τις Βρυξέλλες πού κατοι

κούσατε ;
— Στό Άστερνταμ, μά άπ’ όταν έφυγα 

δέν ξαναπάτησα έκεϊ τό πόδι μου.
Ό  άστυνόμος δέν τόν άκούει πιά. Τά 

μάτια του καρφώθηκαν πάνω στόν τίτλο 
τής πιό μεγάλης έφημερίδος τού Ά μ
στερνταμ πού τού είχαν βάλει πάνω στό 
γραφείο του. Διαβάζει : «Τό πτώμα τής 
ματωμένης βαλίτσας τακτοποιήθηκε. Νά 
ή λεπτομέρεια τής πιό μεγάλης διεθνούς 
έρευνας τής χρονιάς».

Αυτό είναι καταστροφή. Ά π’ αύτή τή 
στιγμή ό ένοχος θά ύποψιασθεΐ καί άν 
ό ένας άπ’ τούς άλλους δυό Γιαπωνέζους 
τών όποιων ζήτησε τήν έξέταση στίς 
Βρυξέλλες δέν παρουσιασθεΐ θά είναι 
πολύ πιθανό νά είναι ό έγκληματίας. Ό  
άστυνόμος ζητάει, λοιπόν, νά ειδοποιή
σουν άμέσως τή Βελγική άστυνομία νά 
στείλει έναν έπιθεωρητή στό σπίτι καθε- 
νός. Περιμένοντας ό άστυνόμος ξαναδια
βάζει γιά δέκατη φορά τήν τελευταία 
άναφορά τής έρευνας. Τήν 21 Αύγούστου, 
ό Γιακάτα Σουζούκι πρέπει νά έφυγε άπ’ 
τό διαμέρισμά του στίς Βρυξέλλες γύρω 
στίς 12,15' τό μεσημέρι. Λίγα λεπτά άργό- 
τερα πρέπει νά έσπασαν τήν πόρτα του. 
Ξαναβρίσκουμε τόν Γιακάτα Σουζούκι 
στό Άμστερνταμ, γύρω στίς 5,15' τό 
άπόγευμα. Ρωτάει μιά κυρία γιά τή διεύ
θυνση ένός ταξιδιωτικού γραφείου, λέ- 
γοντάς της ότι έφθασε στό Άμστερνταμ 
μόλις πριν άπό μιά ώρα. Μπορούμε λοι
πόν νά υποθέσουμε ότι ήρθε μέ τό τραίνο 
τής 16,27’ άπ’ τις Βρυξέλλες. Δέν κρα- 
τάει στό χέρι του τήν περιβόητη μεταλ
λική βαλίτσα. Ίσως νά τήν άφησε στήν 
αίθουσα άποσκευών στό Σιδηροδρομικό 
Σταθμό, ίσως νάχει άκόμα στήν τσέπη 
τήν άπόδειξη. Μπορούμε λοιπόν νά φαν
ταστούμε ότι ό δολοφόνος ξέροντας άπ’ 
τις Βρυξέλλες ότι είχε μαζί του ένα 
σοβαρό χρηματικό ποσό θέλησε νά τόν 
ξεκάνει μέσα στό δωμάτιό του. Διαπι
στώνοντας πώς είχε φύγει γιά τό Ά μ
στερνταμ τόν άκολούθησε πιθανότατα μ’ 
αυτοκίνητο. Τόν συνάντησε ίσως στό 
σταθμό ή κάπου τριγύρω καί τόν σκότω
σε. Γιατί όχι μέσα στ’ αύτοκίνητο! Βρί
σκοντας πάνω του τήν άπόδειξη άπ’ τήν 
αίθουσα άποσκευών πήγε καί πήρε τή 
βαλίτσα μέσα στήν όποια βρίσκονταν 
ίσως τά χρήματα, αύτή τή βαλίτσα πού 
στή συνέχεια θά γινόταν τό φέρετρο τού 
Γιακάτα Σουζούκι.

Ή  ώρα είναι 10,45' τό πρωί, τό τηλέ
φωνο χτυπά :
— Παρακαλώ ό ’Αστυνόμος Βάν—Μπότ; 
έδώ Βρυξέλλες. Ό  μάρτυρας δέν ήρθε.

— Πού είναι ; Δέν τόν παρακολουθή
σατε ; Χρειάζομαι τ’ αυτοκίνητό του !

— Πολύ άργά, είναι νεκρός.
— Πώς έγινε αύτό ; Σήμερα τό πρωί

άποκοιμήθηκε τήν ώρα πού όδηγοΰσε τ’ 
αυτοκίνητό του καί έπεσε πάνω στήν 
Κολώνα μιάς γέφυρας.

Έντεκα ή ώρα. Ό  άστυνόμος περιμένει 
μιά δεύτερη άναφορά τής Βελγικής άστυ- 
νομίας, πού έπρόκειτο νά έξετάσει ένα 
άλλο Γιαπωνέζο, ένα δημοσιογράφο, τό 
μοναδικό φίλο τού Γιακάτα Σουζούκι, 
άλλά φίλο έπίσης έκείνου πού έπεσε στή 
γέφυρα. Ώρα 11,30'. Τό τηλέφωνο χτυπά:

— Παρακαλώ ό άστυνόμος Βάν—Μπότ: 
έδώ Βρυξέλλες. Ούτε ό δεύτερος μάρτυ- 
ράς σας ήρθε. Τόν βρήκαμε νεκρό άπό 
καρδιακή προσβολή στό σπίτι του, μά θά 
έρευνήσουμε τήν ύπόθεση.

Τό πρωινό τής Κυριακής τό τηλέφωνο 
χτυπά άσταμάτητα :

— Παρακαλώ ό άστυνόμος Βάν—Μπότ; 
Έδώ Βρυξέλλες. Τό κοντέρ τού αυτοκινή
του πού έπεσε πάνω στήν Κολώνα τής 
γέφυρας έδειχνε 120 χιλιόμετρα τήν ώρα. 
Ή  έπιτρεπόμενη ταχύτητα σ’ αύτό τό 
σημείο είναι 50 χιλιόμετρα τήν ώρα. 
Μάλλον πρόκειται γι’ αύτοκτονία.

— Παρακαλώ, ό άστυνόμος Βάν — 
Μπότ; Έδώ Βρυξέλλες. Ό  δημοσιογρά
φος πού πέθανε άπό καρδιακή προσβολή, 
τήν ώρα έκείνη έγραφε ένα άρθρο πού 
τού είχε ζητήσει ή έφημερίδα του γιά 
τήν ύπόθεση τής «ματωμένης βαλίτσας» 
τού Άμστερνταμ.

— Τί έγραφε σ’ αύτό τό άρθρο ;
— Τίποτα. Είχε γράψει μόνο τ’ις πέντε 

πρώτες σειρές.
Ό  άστυνόμος έκλεισε άπογοητευμένος 

τότηλέφωνο.Ήθελενά τελειώσει μέέπιτυ- 
χία μά δέν τά κατάφερε. Ή  πιό μεγάλη 
διεθνής έρευνα τής χρονιάς δέν κατάληξε 
πουθενά. Οί δυό βασικοί μάρτυρες, πού 
ήταν ίσως καί οί ένοχοι, βγήκαν άπ’ τή 
μέση καί δέν θά μάθει πλέον τίποτα. 
Αύτό ό άστυνόμος τό ξέρει καλά. Μετά 
άπό πολλές σκέψεις είχε πεισθεί πώς 
πρόκειται γιά μιά ίστορία βιομηχανι
κής κατασκοπείας πάνω στήν υψηλή 
άνδρική κοπτική. Γινόταν τόσος λόγος 
γιά τούς Γιαπωνέζους πού έρχονταν 
φωτογραφίζουν τά μοντέλα τών άλλων, 
γιά νά γυρίσουν στήν ’Ιαπωνία καί νά 
παράγουν σ’ όλόκληρες σειρές τρεις 
φορές φθηνότερα άπ’ τούς Εύρωπαίους. 
Ό  άστυνόμος είχε έπίσης υποθέσει ότι 
πρόκειται γιά ένα ξεκαθάρισμα λογα
ριασμών μεταξύ Γιαπωνέζων κατασκόπων 
άπό άνταγωνιστικούς οίκους. Ό  δημο
σιογράφος γνώριζε ίσως πολλά καί... 
Είναι άστεϊο νά πεθάνει άπό καρδιακή 
προσβολή γράφοντας τις πέντε πρώτες 
γραμμές ένός άρθρου γιά μιά ύπόθεση 
πού τόν άφοροΰσε, γιατί γνώριζε τό 
θύμα. Είναι έπίσης άστεία αύτή ή ίστο
ρία κατασκοπείας μέ τά κουρέλια καί 
τό πτώμα άκρωτηριασμένο μ’ ένα έπαγ- 
γελματικό ψαλλίδι καί στριμωγμένο σέ 
μιά βαλίτσα.
Ό  άστυνόμος Βάν—Μπότ πού είχε πάρα 

πολύ σκεφτεϊ όλες αύτές τις έκδοχές 
λέει στόν έαυτό του: «είχα όπωσδήποτε 
δίκιο, μά ήμουν πολύ άφελής νά έλπίζω 
πώς θά έβρισκα άποδείξεις καί θά τελείω
να τήν καρριέρα μου μ’ ένα θρίαμβο. 
Οί Ιστορίες κατασκοπείας άκόμη καί 
στά «κουρέλια» δέν είναι γιά τά μέτρα 
μου». Μουρμουρίζοντας αυτά, ό άστυ
νόμος Βάν—Μπότ, ξανάκλεισε τήν πόρτα 
τοϋ γραφείου του.

Στό βάθος όλοι οΐ άστυνόμοι είναι 
περίεργοι σάν τά μικρά παιδιά' κι όταν 
ρωτούν : «τί ειν’ αύτό ;», συμβαίνει κά
ποτε νά τούς άπαντοΰν : «αύτό δέ σ’ 
ενδιαφέρει».
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ΜΠΡΟΣΤΑ 
ΣΤΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ

Ή  παγκόσμια κρίση των υγρών καυσίμων ξύπνησε άπό τό 
λήθαργό της τήν ανθρωπότητα. Ένα ξύπνημα άπότομο πού συ
νοδεύτηκε άπό απεγνωσμένες προσπάθειες γιά τήν έκμετάλλευση 
άλλων πηγών ένέργειας πού θ’ άντικαταστήσουν στό μέλλον τό 
πετρέλαιο. Ποιές είναι όμως αύτές οί προσπάθειες καί ποιές οί 
εναλλακτικές λύσεις; Καί, άκόμα, πώς θά διαμορφωθεί ή νέα 
κοινωνική , οικονομική καί πολιτική μορφή τού κόσμου ; Βαδί
ζουμε μήπως σέ μια πιό άνεξαρτητοποιημένη μορφή κρατών ή 
μήπως σέ μιά πιό άγχώδη Ισορροπία τού τρόμου; Τά έρωτήματα 
είναι πολλά, καί συχνά άδυσώπητα. Καί τό κνριώτερο; είναι 
έρωτήματα πού ζητούν άπάντηση άπ’ τή δική μας γενηά, τή γε- 
νηά πού θά οικοδομήσει τό αύριο τής άνθρωπότητας, μιας άνθρω- 
πότητας καλύτερης ή χειρότερης....

Στό περασμένο τεύχος, έξετάσαμε τήν κρίση τού ένεργειακοΰ 
σέ διεθνή κλίμακα καί στήν χώρα μας, όπως διαμορφώθηκε 
μετά τις έκβιαστικές άνατιμήσεις τού Ο.Π.Ε.Κ. καί τόν φόβο 
τής πιθανής έξάντλησης τών κοιτασμάτων στό έγγύς μέλλον. 
Σ’ αύτό τό τεύχος, ό συντάκτης τού Περιοδικού Ενωμοτάρχης 
’Άγγελος Πετρουλάκης έπεκτείνει τήν έρευνά του στις νέες πηγές 
ένεργείας πού προβάλλουν σήμερα σαν ύποκατάστατα τού «μαύ
ρου χρυσού» καί τις τυχόν έπιδράσεις τους στή διαμόρφωση 
μιας έποχής διαφορετικής άπό τή σημερινή . Μέ τήν συμπλήρωση, 
λοιπόν τής έρευνας ή «’Επιθεώρηση Χωροφυλακής» πιστεύει 
πώς έστω κι άν τό θέμα δέν έξαντλήθηκε, πρόσφερε στούς 
άναγνώστες της ένα περίγραμμα — συνοπτικό βέβαια — αυτού 
πού όνομάζεται ένεργειακό πρόβλημα.

Ή  ένεργειακή κρίση ήταν γιά τήν άν- 
θρωπότητα ένα είδος συναγερμοΟ. Ξα
φνικά οί Κυβερνήσεις όλων τών χωρών, 
έκτος φυσικά αύτών πού έχουν τό προνό
μιο νά όνομάζονται πετρελαιοεξαγωγές, 
οί έπιστήμονες, ό άπλός κόσμος, βρέθη
καν στό έπίκεντρο αυτού τού συναγερμού 
πού όπως, φαίνεται, θά κρατήσει άρκετά 
χρόνια, ίσως περισσότερο άπό μιά ή δυό 
δεκαετίες.

Καί είναι αύτός ό συναγερμός κάτι 
χωρίς προηγούμενο, κάτι πού αίφνιδίασε. 
Πίσω του κρύβονταν πολιτικές καί οικο
νομικές σκοπιμότητες, στρατιωτικοί έκ- 
βιασμοί καί άλλα πολλά. "Ολα αύτά στη
ριγμένα βέβαια στήν πραγματικότητα 
τής μελλοντικής έξάντλησης τού πετρε
λαίου. Καί θάταν άφελής έκείνος πού 
θά πίστευε πώς οί προνομιούχες χώρες 
θάρχόταν ή στιγμή πού θάλεγαν ότι τό 
πετρέλαιό τους είναι περιορισμένο γι’ 
αύτό ας τρέξουν οί υπόλοιπες— οί μή 
προνομιούχες— νά προμηθευτούν καί ν’ 
άποθεματοποιήσουν όση ποσότητα τούς 
ήταν άπαραίτητη γιά είκοσι — τριάντα 
χρόνια. Αύτά τά πράγματα δέν γίνονται. 
'Οχι γιατί δέν είναι ήθικά, άλλά γιατί 
είναι άσύμφορα. Καί όλες οί έποχές τής 
άνθρωπότητας — καί πολύ περισσότερο 
ή δική μας — χαρακτηρίζονται άπό τό 
συμφέρον καί τόν άγώνα γιά τήν κατά- 
κτησή του.

Έτσι διαμορφώθηκε ή άναγκαιότητα 
γιά μιά κρίση, πού όπως είδαμε στό προη
γούμενο τεύχος, βρήκε άρκετά άπροετοί- 
μαστα τά κράτη. ’Απόδειξη αύτής τής 
άπροετοιμασίας είναι τό ότι όλες οί χώ
ρες δέχτηκαν, σχεδόν άσυζητητί, τίς νέες 
άνατιμήσεις τού Ο.Π.Ε.Κ., χωρίς ούτε 
μιά φορά νά πεί τή φράση: «είναι άκριβό, 
δέν άγοράζω». 'Ολοι όμως οί πελάτες 
τού Ο.Π.Ε.Κ. συμφώνησαν πώς πρέπει 
ν&ρθει ή στιγμή πού νάχουν τή δυνατό
τητα νά ποΰν αύτή τή φράση χωρίς με
γάλες συνέπειες στό οίκονομικοπολιτι- 
κό τους καταστημένο. Μέ τί τρόπο; 
Άπλούστατα, μέ τό νά γίνουν αύτάρκεις. 
"Ομως τό νά γίνουν αύτάρκεις σέ ένερ- 
γειακές πηγές είναι άπλούστατο μόνο 
σάν όρος. Σάν πράξη είναι, σήμερα του
λάχιστον, φοβερά δύσκολο, όσο κανένα 
άλλο πρόβλημα πού έχει άντιμετωπίσει 
μέχρι τώρα ή άνθρωπότητα. Ή  ιστορία 
δύσκολα μπορεί νά δείξει μέσα άπό τίς 
σελίδες της κράτη οίκονομικά άνεξάρτη- 
τα, κράτη πού δέν χρειάστηκε νά κατα
κτήσουν ή νά κατακτηθούν γιά νά έπι- 
βιώσουν. Καί όταν ή ίστορία άποκαλύπτει 
άποκαλύπτει γεγονότα τού παρελθόντος, 
ένός παρελθόντος πολύ λιγότερο άπαι- 
τητικοΰ άπό τό παρόν. Ή  τεράστια τεχνο
λογική άνάπτυξη πού γεννήθηκε μέ τήν 
άνατολή τού εικοστού αίώνα, μεγάλωσε 
τίς δεσμεύσεις καί τίς άλληλοεξαρτήσεις. 
Καί κάθε βήμα έξελικτικής προόδου τίς 
μεγαλώνει άκόμα πιό πολύ.

'Υπάρχει άκόμα ένα πρόβλημα πού 
δημιούργησε αύτή ή έξέλιξη. Τά οίκονο
μικά συμφέροντα δέν είναι πιά μόνο στά 
χέρια τού κράτους, τού όποιουδήποτε 
κράτους. Ένα μεγάλο μέρος πέρασε σέ 
χέρια ιδιωτικών φορέων, σέ οικονομι
κούς όργανισμούς πού συχνά έπιβάλλουν 
τά δικά τους σχέδια καί συμφέροντα στίς
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κρατικές γραμμές. Κι’ άν τά Κράτη 
σκέφτονται τό μέλλον τους, δέν συμβαίνει 
τό ίδιο μέ τούς ιδιωτικούς φορείς πού 
κυριαρχούνται άπό τήν έφημερότητα καί 
συχνά στέκονται έμπόδιο σέ μακροπρό
θεσμα προγράμματα, άπό τό φάσμα τού 
τέλους τής παντοδυναμίας τους.

Είναι σίγουρο όμως, πώς τούτος ό 
συναγερμός θ’ άγνοήσει μικροσυμφέρον- 
τα καί θά βαδίσει γρήγορα στή διαμόρ
φωση τού ένεργειακοΰ. Θά έκμεταλλευθεΐ 
τις Ανεκμετάλλευτες καί γνωστές σήμερα 
πηγές ένεργείας καί θά στρέψει τις προ
σπάθειες στήν άνεύρεση νέων πηγών. 
Ά ς δούμε όμως αύτές τις έναλλακτικές 
λύσεις καί τίς δυνατότητες γιά τήν έκ- 
μετάλλευσή τους, τόσο σήμερα, όσο καί 
στό μέλλον.

Α Ν Θ Ρ Α Κ Α Σ :
ΜΙΑ ΛΥΣΗ ΕΧΘΡΟΣ 
ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

Μιά λύση—έχθρός τής Ατμόσφαιρας.
"Οταν τό πετρέλαιο, μέ τήν πολύ εύ

κολη έξαγωγή του καί άκόμα πιό εύκολη 
μεταφορά του, τήν πολύ λιγότερη μόλυν
ση τής άτμόσφαιρας καί τά δλλα σημαν
τικά πλεονεκτήματά του, άρχισε ν’ Αντι
καθιστά τόν άνθρακα, κανείς ή έλάχιστοι 
πίστευαν πώς θάρχονταν ή έποχή — καί 
μάλιστα γρήγορα — πού ή Ανθρωπότητα 
θά έπέστρεφε σ’ αύτόν. Πολύ πριν τό 
1970 είχε περάσει σέ δεύτερη μοίρα μέ 
προοπτική νά περάσει στήν τρίτη καί 
άκόμα πιό χαμηλά. Ή  συνέχεια, όμως, 
άλλαξε καί τήν παρούσα κατάσταση καί 
τίς προοπτικές. Τό 1973 στάθηκε ή 
Αρχή γιά τό «ξαναζωντάνεμα» τού άνθρα
κα. Ό  άνθρακας βρήκε πολλούς φίλους 
καί ένθερμους ύποστηρικτές μετά τήν 
ένεργειακή κρίση τού 1973, πού έγιναν 
άκόμα περισσότεροι μετά τό Αδιέξοδο 
πού δημιουργούν οί τελευταίες Ανατιμή
σεις τού Ο.Π.Ε.Κ. Στηριγμένοι, οί ύπο- 
στηρικτές του, στό ότι ό άνθρακας κα
λύπτει σήμερα τό 30 ο]ο τής παγκόσμιας 
παραγωγής ένέργειας—δηλαδή, παίρνον
τας σάν μετρική μονάδα τόν τόννο άνθρα- 
κος, άπό τούς 8,16 δισεκατομμύρια τόν- 
νους πού καταναλώνει ή Ανθρωπότητα 
γιά τήν κάλυψη όλων τών μορφών ένέρ- 
γειας, τά 2,7 δισεκατομμύρια είναι τόν- 
νοι άνθρακα—καί στό ότι βρίσκεται σέ 
άφθονες ποσότητες σ’ όλο σχεδόν τό 
γήινο ύπέδαφος, τόν προτείνουν σάν 
τή μόνη σωστή λύση, πού θ’ Ανακουφίσει 
τό ένεργειακό πρόβλημα τού κόσμου 
γιά ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, μεγα
λύτερο Απ’ δ,τι έχει καλύψει τό πετρέλαιο.

Αύτή ή λύση τού άνθρακα δέν προτεί- 
νεται μόνο γιά τήν παραγωγή ήλεκτρικής 
ένέργειας καί τήν τροφοδότηση τών με
γάλων βιομηχανικών μονάδαιν Αλλά καί 
γιά χρησιμοποίηση σέ αύτοκίνητα, Αφού 
πρώτα μετατραπεϊ σέ ύγρό καύσιμο, δη
λαδή συνθετικό πετρέλαιο, κάτι παρό
μοιο, δηλαδή, μέ τήν παραγωγή ύγρών 
καυσίμων άπό σχιστόλιθους.

Σήμερα, ύποστηρίζουν οί φίλοι τού 
άνθρακα, είναι φυσικό νάναι περισσό
τερο δαπανηρή ή μετατροπή του σέ 
ύγρό καύσιμο, Απ’ δ,τι τό φυσικό πετρέ
λαιο. "Ομως μετά Από μερικά χρόνια, 
όταν έξελιχθεϊ ή τεχνολογία καί όταν 
οί τιμές τού πετρελαίου θ’ άνηφορίσουν 
άκόμα πιό πολύ, τότε τά πράγματα θ’ 
Αλλάξουν. Τό συνθετικό καύσιμο θά κο
στίζει φθηνότερα Από τό πετρέλαιο.

"Ομως τά πράγματα δέν είναι Ακριβώς 
έτσι, δν λάβουμε ύπόψη καί τήν άλλη 
πλευρά, τούς κατήγορους, δηλαδή, τού 
άνθρακα.

Ή  μεγάλη έξαγωγή τού άνθρακα προ- 
ύποθέτει καί Αφαίρεση τώνέπιφανειακών 
στρωμάτων τού χώματος καί ταυτόχρονα 
περιορισμό τών καλλιεργούμενων έκ- 
τάσεων. Είναι όμως δυνατή ή Αποκατά
σταση τής έπιφάνειας τής γής μετά τήν 
διάνοιξη όρυχείων, Αλλά μιά τέτοια άπο- 
κατάσταση Απαιτεί μεγάλη Απώλεια χρό
νου καί τεράστια έξοδα γιά τήν τροφο
δότηση τής Αλλοιωμένης έπιφάνειας 
μέ μεγάλες ποσότητες νερού.

Τό μεγάλο όπλο τών κατηγόρων τού 
άνθρακος είναι οί έπικίνδυνες έπιπτώ- 
σεις στήν ύγεία τού Ανθρώπου πού έχει 
ή καύση του. Ή  μόλυνση τού περιβάλ
λοντος Από τήν καύση τού άνθρακα είναι 
σήμερα άπό τίς πιό έπικίνδυνες καί έν
τονες. Μπορεί ό άνθρωπος νά έξοικονομεϊ 
ένέργεια, Αλλά χάνει τήν ύγεία του. Με
ταξύ αύτών τών δύο Αγαθών τό πιό πολύ
τιμο είναι Αναμφίβολα ή ύγεία.

'Ενα τρίτο καί σοβαρό μειονέκτημα 
τής χρησιμοποιήσεως τού άνθρακα εί
ναι ή αύξηση τού διοξειδίου τής Ατμό
σφαιρας. Αύτό Ανησυχεί ιδιαίτερα τούς 
έπιστήμονες. Τό διοξείδιο τού άνθρακα, 
πού είναι ύποπροϊόν όλων τών κινητήρων 
έσωτερικής καύσης, Ανέρχεται στ’ Ανώ
τερα στρώματα τής Ατμόσφαιρας καί 
έχει τήν ιδιότητα νά παρεμποδίζει τήν 
γήινη θερμότητα μέ τό ν’ Ακτινοβολείται 
στό διάστημα. ’Αποτέλεσμα είναι ή αύ
ξηση τής θερμοκρασίας τής γής. Ό  
Πρόεδρος τού Ινστιτούτου Παγκόσμιας 
Παρατήρησης κ. Λέστερ Μπράουν, σέ 
άρθρο του γιά τό ένεργειακό πρόβλημα, 
πού δημοσιεύθηκε στό περιοδικό «Διά
λογος», πού έκδίδει ή Πρεσβεία τών 
Η.Π.Α. στήν ’Αθήνα, Αναφέρει ότι μιά 
μελέτη πού έγινε τό 1977 άπό τήν ’Εθνική 
’Ακαδημία ’Επιστημών τών Η.Π.Α., προ
βλέπει τόν έξαπλασιασμό τού ύπάρχον- 
τος στήν Ατμόσφαιρα διοξειδίου τού 
άνθρακα μέσα στούς προσεχείς δύο αιώ
νες, άν συνεχισθεΐ μέ τόν ίδιο έντατικό 
ρυθμό, όπως σήμερα, ή χρησιμοποίηση 
ορυκτών καυσίμων καί ιδιαίτερα τού 
άνθρακα άπό τίς μεγάλες βιομηχανίες.

Αύτός ό έξαπλασιασμός τού διοξειδίου 
τού άνθρακα στήν Ατμόσφαιρα θά έπιφέ- 
ρει μιά σημαντικώτατη αύξηση τής θερ
μοκρασίας τής Γής, μέ καταστροφικές 
συνέπειες τόσο στό κλίμα, όσο καί στις 
μετεωρολογικές διεργασίες, στό ύψος 
τής θάλασσας, τήν γεωργία καί τήν ύγεία 
τού Ανθρώπου. Ά ν  όλα αύτά δέν Ανήκουν 
στόν ύποθετικό χώρο, Αλλά Αποτελούν 
τήν μέλλουσα πραγματικότητα, τότε Αξί
ζει νά διακινδυνεύσουμε τό περιβάλλον 
καί τήν ύγεία τών έπερχόμενων γενιών, 
γιά νά καλύψουμε τίς ένεργειακές Ανάγκες 
τού σήμερα ;

Π Υ Ρ Η Ν Ι Κ Η  Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α :  
ΕΦΙΑΛΤΗΣ Η ΛΥΤΡΩΣΗ;

Τό πιό πολυσυζητημένο θέμα τής έπο- 
χής μας είναι Αναμφισβήτητα ή πυρηνική 
ένέργεια. Σίγουρα ή ιστορία τού Ανθρώ
που δέν έχει νά παρουσιάσει θέμα πού 
νά συζητήθηκε καί ν’ Απασχόλησε περισ
σότερο άπό τήν πυρηνική σχέση, τόσο 
Κυβερνήσεις τών χωρών, όσο καί τούς 
έπιστήμονες, τούς κοινωνιολόγους, τούς

φιλοσόφους, τούς συγγραφείς, Ακόμα 
καί τό πλατύ κοινό. Ούτε ύπήρξε θέμα 
πού ν’ Απόκτησε τόσους θερμούς φίλους, 
όσο καί άσπονδους έχθρούς.

Ίσως γιατί ή Ανθρωπότητα τίμησε μέ 
βαρειές Ανθρωποθυσίες κάθε νέο έπί- 
τευγμα τής έπιστήμης καί τής τεχνολο
γίας, έφαρμόζοντάς το πρώτα γιά πολεμι
κούς σκοπούς καί μετά γιά τήν εύημερία 
τού κόσμου. Τό διδάσκει αύτό ή ίστορία 
καί ή ίστορία δέν διαψεύδεται.

Ή  θεωρία τού ’Αϊνστάιν καί τά πειρά
ματα τού ‘Ερρίκου Φέρμι πάνω στις Αλυ
σωτές πυρηνικές Αντιδράσεις, μπορεί 
νάνοιξαν τούς δρόμους γιά πολλές κα
τακτήσεις, μπορεί νάστειλαν τόν άνθρωπο 
στό διάστημα, μπορεί νά μεταμόρφωσαν 
ριζικά τήν έπιστήμη, Αλλά συνδέθηκαν 
καί μέ τά πιό τραγικά γεγονότα τού κό
σμου, Αφού νωπή μένει άκόμα ή Ανάμνηση 
τής άτομοβόμβας, ό έφιάλ,της τής υδρο
γονοβόμβας καί άλλων μαζικών όπλων 
θανάτου. Βέβαια θάταν έντελώς παράλογο 
νά θεωρήσει κανείς τούς έπιστήμονες — 
έρευνητές υπεύθυνους γιά τίς συμφορές 
αύτές. Υπεύθυνοι είναι αύτοί πού στρέ
φουν τά έπιστημονικά έπιτεύγματα κατά 
τού Ανθρώπου.

"Οταν, λοιπόν, μετά τό Β' Παγκόσμιο 
Πόλεμο, διαπιστώθηκε ότι οί μεγάλες 
ποσότητες ένέργειας πού έκλύονται κατά 
τή διάρκεια τής πυρηνικής έκρηξης, 
μπορούν νά χρησιμοποιηθούν γιά τήν 
παραγωγή ήλ.εκτρικής ένέργειας, οί κυ
βερνήσεις τών τεσσάρων μεγάλων δυνά
μεων — τών Η.Π.Α., τής Σοβιετικής 
Ένωσης, τής Μεγάλης Βρεταννίας καί 
τής Γαλλίας — έσπευσαν νά μετατρέψουν 
τήν μεγάλη αύτή πηγή ένέργειας σέ οι
κονομικά Αξιοποιήσιμο ρεύμα, δημιουρ
γώντας άτομοηλεκτρικούς σταθμούς.

Μέ τήν δημιουργία αύτών τών άτομο- 
ηλεκτρικών σταθμών — πού δέν διαφέ
ρουν Από τούς κοινούς άτμοηλεκτρικούς, 
παρά μόνο στόν πυρηνικό Αντιδραστήρα, 
όπου γίνεται ή σχάση τού πυρηνικού 
καυσίμου — προέκυψαν, αύτόματα, μεγά
λα τεχνικά, οικονομικά καί ήθικά προ
βλήματα. Τεχνικά, άπό τό ένδεχόμενο 
βλαβών. Οικονομικά, άπό τό μεγάλο 
κόστος παραγωγής καί λειτουργίας. ’Ηθι
κά, άπό τούς άμεσους καί έμμεσους κιν
δύνους πού δημιουργούν οί πιθανές βλά
βες, τά «ύποπροϊόντα» τής πυρηνικής 
σχάσης καί τό ένδεχόμενο πολεμικής 
χρησιμοποιήσεως τών δυνατοτήτων πού 
παρέχει.

Ά ς δούμε όμως, όσο τό δυνατόν πιό 
συνοπτικά αύτό τό πολύκροτο θέμα, 
Αφού είναι δεμένο καί μέ τήν έλλ.ηνική 
πραγματικότητα.

Ή  λειτουργία ένός άτομοηλεκτρικοϋ 
σταθμού στηρίζεται στήν τεράστια παρα
γωγή θερμότητας πού έπιτυγχάνεται μέ 
τή σχάση τού Ατόμου, τίς Αλυσωτές πυ
ρηνικές Αντιδράσεις, καί στή συνέχεια 
τήν διοχέτευσή της σέ νερό. Ό  Ατμός 
τού θερμαινόμενου νερού κινεί μεγάλες 
τουρπίνες πού παράγουν ήλεκτρισμό. 
Οί Αλυσωτές πυρηνικές Αντιδράσεις γί
νονται μέσα στόν πυρηνικό Αντιδραστή
ρα. Ώ ς σχάσιμη ύλη — σάν καύσιμα θά 
μπορούσαμε νρ λέγαμε πιό άπλά — χρη
σιμοποιείται ένα ισότοπο τού ουρανίου 
235. Αύτό τό ίσότοπο ούρανίου 235 βρί
σκεται μόνο σέ ποσότητα έπτά τοίς χι- 
λάοις στό ύπάρχον φυσικό ούράνιο, πού 
στό μεγαλύτερο μέρος περιέχει τό μή 
σχάσιμο ίσότοπο ούρανίου 238. Γιά νά 
χρησιμοποιηθεί, λοιπόν, τό φυσικό ού. 
ράνιο ώς πυρηνικό καύσιμο πρέπει ν^
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έμπλουτισθεϊ μέ είδική διεργασία σέ 
ποσοστό ούρανίου 235. Πέρα όμως άπό 
τό ουράνιο μποροϋν νά χρησιμοποιηθούν 
τό φθόριο καί τό πλουτώνιο. Τό φθόριο 
βρίσκεται εύκολα στή φύση, τό πλουτώ
νιο μόνο μέ τήν μορφή Ιχνών. Όμως τό 
πλουτώνιο αν δέν βρίσκεται εύκολα, πα- 
ράγεται εύκολα καί μάλιστα σέ μεγάλες 
ποσότητες άπό τό ίδιο τό ουράνιο, μέ 
τούς άνατροφοδοτούμενους άντιδραστή- 
ρες. Καί τό πλουτώνιο είναι αύτό πού 
σκοτώνει. Είκοσι μόνο κιλά πλουτώνιο 
φτάνουν γιά νά κατασκευάσει κανείς 
μιά πυρηνική βόμβα. Καί ένας άτομο- 
ηλεκτρικός σταθμός τών 1.000MW ισχύος 
μπορεί νά παράγει μέχρι 190 κιλά, περί
που, πλουτωνίου τό χρόνο. Επίσης λίγα 
κιλά πλουτωνίου διασκορπισμένα κα
τάλληλα στή γη, μπορούν νά σκοτώσουν 
έκατοντάδες έκατομμύρια άνθρώπους. Βέ
βαια ύπάρχουν καί ο£ άντιδραστήρες 
έλαφροϋ ΰδατος. Ή  διαφορά τών δυό 
άντιδραστήρων είναι ότι στόν άνατρο- 
φοδοτούμενο χρησιμοποιείται γιά προ
στατευτικό περίβλημα τής «καρδιάς» 
τού ουράνιου 238, ένώ στόν ελαφρού 
νερού, κοινό νερό, πού ένεργεΐ σάν ψυ
κτικός παράγοντας καί ταυτόχρονα έπι- 
βραδύνει τήν ροή τών ουδετερονίων μέσα 
άπό τήν «καρδιά», έτσι πού νά μπορούν 
νά διασπούν τούς πυρήνες. Τό ουράνιο 
238 πού χρησιμεύει στούς άνατροφοδο
τούμενους άντιδραστήρες ώς προστα
τευτικό περίβλημα, είναι ή «γόνιμος 
ύλη» πού μετασχηματίζεται σέ πλουτώ
νιο, όταν βομβαρδίζεται κατάλληλα μέ 
οόδετερόνια. Ή  κατεργασία αυτή άκο- 
λουθεί έναν άπλό φαινομενικά δρόμο, 
έναν δρόμο θανάτου. Τά οόδετερόνια πού 
ξεφεύγουν άπό τήν άλυσωτή άντίδραση 
άπορροφώνται άπό τούς πυρήνες τού 
ούρανίου 238, πού τούς μετουσιώνουν σέ 
ισότοπο ούρανίου 239. Τό ισότοπο αύτό 
είναι έξαιρετικά μεταβλητό καί άμέσως 
άποσυντίθεται στό σχάσιμο ισότοπο 
πλουτωνίου 239, πού χρησιμοποιείται, 
είτε άπό τήν άρχή ώς σχάσιμη ύλη στή 
θέση τού ισότοπου ούράνιου 235, είτε γιά 
τις καταστρεπτικές πολεμικές έφαρμογές.

Πέρα όμως άπό τήν φοβερή έφαρμογή 
αυτού τού όπλου, άπό μία χώρα, γεγο
νός πού δέν θεωρείται ώς πιθανό μετά τήν 
«ισορροπία τού τρόμου» πού χαρακτηρί
ζει τήν έποχή μας καί θά χαρακτηρίζει 
όλες τις μελλοντικές γενιές τής άνθρωπό- 
τητας, ύπάρχουν κίνδυνοι έκμεταλλεύ- 
σεώς του άπό τρομοκρατικές όργανώσεις. 
Καί αότοί οί κίνδυνοι είναι καί πιό μεγά
λοι καί πιό βάσιμοι. Βέβαια οί θερμοί 
ύποστηρικτές τής πυρηνικής ένέργειας 
τό θεωρούν αύτό σχεδόν άκατόρθωτο, 
γιατί τά μέτρα φρουρήσεως ένός πυρηνι
κού σταθμού θά είναι δρακόντεια. ’Αλλά 
ή έγκληματολογία διδάσκει ότι τά προ
ληπτικά μέτρα άποδίδουν, μόνο όταν δού
με τά άποτελέσματα τού πρώίου έγκλήμα- 
τος. "Αν συμβεί αύτό καί στήν περίπτωση 
αότή, τότε δύσκολα μπορεί κανείς νά 
ύπολογίσει τ’ άποτελέσματα....

Ή  εξάρτηση άπό τό πετρέλαιο γίνεται 
δλο και μικρότερη γιά την παραγωγή ηλεκ
τρικής ενέργειας στην πατρίδα μας. Ή  
εκμετάλλευση τον «λευκού άνθρα,κα» 
τών υδατοπτώσεων και τών πλουσίων της 
κοιτασμάτων σέ λιγνίτη δίνουν τήν δυνα
τότητα παραγωγής ολο και περισσότερης 
ηλεκτρικής ενέργειας μέ μικρότερη δαπά
νη.
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Αύτά ώς πρός τήν θεληματική καλή ή 
κακή χρήση τής πυρηνικής δύναμης 
άπό τον άνθρωπο. Υπάρχουν δμως καί 
άλλα προβλήματα, πού δέν έξαρτώνται 
άπό τήν άνθρώπινη θέληση. Αύτά είναι : 
Ή  έκλυση ραδιενέργειας στήν άτμόσφαι- 
ρα κατά τή λειτουργία τοϋ πυρηνικού 
άντιδραστήρα. Ή  τήξη τού ίδιου τού 
άντιδραστήρα άπό κάποια βλάβη τού 
συστήματος ψύξεως τής «καρδιάς» του, 
πού προκαλεϊ έπικίνδυνη έκλυση ραδιε
νεργών ύλών. Ή  πιθανότητα πυρηνικής 
έκρήξεως τού πυρηνικού άντιδραστήρα, 
όταν είναι άνατροφοδοτούμενος πλουτω
νίου. Τέλος, γιά νά περιοριστούμε στά 
κυριώτερα, ή διάθεση των ραδιενεργών 
πυρηνικών καταλοίπων, πού άκόμα δέν 
έχει άντιμετωπισθεϊ άποτελεσματικά.

Ή  έκλυση ραδιενέργειας στήν άτμό- 
σφαιρα δέν είναι άποκλειστικότητα τών 
άτομοηλεκτρικών σταθμών. Οί άκτϊνες X 
πού χρησιμοποιούνται στις άκτινογραφίες 
καί σ’ άλλες μορφές έφαρμογών τής τε
χνολογίας στή ζωή μας, έκλύουν πολλές 
φορές πιό σημαντικές ποσότητες ραδιε
νέργειας. Θά είναι, κατά τούς έπιστήμο- 
νες καί Ιδιαίτερα τούς άπολογητές τής 
πυρηνικής ένέργειας άπλά καί μόνο κάτι 
παραπάνω, κάτι πού δέν θά προσθέτει 
ούσιαστικά τίποτα.

Τό ίδιο καί μέ τά ίδια κριτήρια άντι- 
μετωπίζεται άπό τούς ύπέρμαχους τής 
πυρηνικής ένέργειας καί ή τήξη τού άν- 
τιδραστήρα. Θεωρείται σάν ένα άπλό 
άτύχημα, μέ πολύ λιγότερες πιθανότητες 
άπό τά συνηθισμένης μορφής άτυχήματα 
καί μέ πολύ πιό «άνώδυνα» άποτελέσμα- 
τα. Ό  ύπέρμαχος τής πυρηνικής ένέργειας 
’Αμερικανός ’Επιστήμονας Σάμουελ Μάκ 
Κράκεν, στό άρθρο του «τό έπιχείρημα 
ύπέρ τής πυρηνικής ένέργειας» πού δη- 
μοσιεύθηκε στό περιοδικό Κόμμενταρυ, 
άντικρούει αΰτό τό έπιχείρημα συμπλη
ρώνοντας ότι «τό χειρότερο είδος άτυ- 
χήματος, πού θά μπορούσε νά συμβεΐ 
σέ σχέση μέ τήν διαδικασία τής ήλεκτρο- 
παραγωγής, θά ήταν όχι ή τήξη τού άν- 
τιδραστήρα ένός πυρηνοκίνητου έργο- 
στασίου, άλλά ή κατάρρευση ένός ύδρο- 
ηλεκτρικού φράγματος πού «βλέπει» σέ 
πυκνοκατοικημένη κοιλάδα. ’Από τήν 
κατάρρευση αύτή θά μπορούσαν νά σκο
τωθούν μέχρι 250.000 άνθρωποι καί νά 
γίνουν καταστροφές πολλών δισεκατομ
μυρίων δολλαρίων».

Γιά τά ραδιενεργά πυρηνικά κατάλοιπα 
γίνεται ό περισσότερος θόρυβος γιατί 
είναι έξαιρετικά έπικίνδυνα γιά άρκετά 
έκατομμύρια χρόνια. Ό  Λέστερ Μπράουν 
άναρωτιέται «άν ή γενιά μας έχει τό δι
καίωμα νά θέσει σέ κίνδυνο τήν ύγεία 
καί τήν εύημερία τών μέλλουσων γενιών, 
μόνο καί μόνο γιά νά ικανοποιήσει τις 
δικές της ύλικές άνάγκες; «"Ισως σ’ αύτά 
πρέπει νά προστεθεί καί τό ότι τό πλου
τώνιο, πού είναι ένα άπό τά κατάλοιπα 
τού ούρανίου καί άνήκει στά κατάλοιπα 
«χαμηλού έπιπέδου», πού είναι προϊόντα 
τής άκτινοβολίας τοϋ ούρανίου, είναι 
μιά άπό τις Ισχυρότερες καρκινογόνες 
ούσίες. ’Ισχυρά καί έξαιρετικά ραδιενεργά 
είναι τά κατάλοιπα τής ίδιας τής σχάσης 
καί όχι τής άκτινοβολίας.

Σήμερα, ή άσφαλέστερη διάθεση τών 
καταλοίπων, πού χρησιμοποιείται ήδη 
στήν Εύρώπη, είναι ή μετατροπή τους 
σέ «άμμο» καί στή συνέχεια ή κατασκευή 
γυαλιού, πού είναι μέν ραδιενεργό, άλλά 
είναι καί χημικά άδρανές. Γιά νά μείνει

αύτό γυαλί άκίνδυνο πρέπει νά θαφτεί 
σέ μεγάλο βάθος μέσα σέ γεωλογικά κοι
τάσματα άλατος, άδιάβλητα άπό νερό 
καί γιά έκατομμύρια χρόνια. Γεννάται 
όμως έδώ τό έρώτημα τοϋ κόστους όλης 
αύτής τής διεργασίας. Καί δταν ό άνθρω
πος άντιμετωπίζει οίκονομικά σταυρο
δρόμια συχνά έπιλέγει τά πιό πρόσφορα 
πού δέν είναι πάντα καί άσφαλή.

Τό πρόβλημα τής πυρηνικής ένέργειας 
είναι άτέλειωτο. Ό  κόσμος ίσως θά πα
ρακολουθεί γιά πολλά άκόμα χρόνια τις 
συσκέψεις τών ταγών τών ένδιαφερομέ- 
νων χωρών, τά έπιχειρήματα τών έπιστη- 
μόνων καί τις θεωρίες τών κοινωνιολό
γων, χωρίς νά μπορεί νά βρει μιά άπόλυτη 
άπάντηση. Είναι γεγονός δμως δτι αύτό 
τό βήμα, άν θά γίνει, πρέπει νά γίνει μέ 
τόση προσοχή, ώστε κάθε πιθανότητα 
κινδύνου νά μηδενισθεΐ. Τό άντίθετο 
θά είναι ίσως τό φοβερότερο έγκλημα 
πού θά έχει διαπράξει ό άνθρωπος ή κα
λύτερα έκείνοι πού άποφασίζουν γιά τις 
τύχες τών άλλων.

Η Λ Ι Ο Σ :
ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Ά ν οί έλπίδες γιά τό κοντινό αύριο 
έχουν στηριχθεϊ στόν άνθρακα καί στήν 
πυρηνική ένέργεια, οί έλπίδες γιά ένα 
πιό άπομακρυσμένο μέλλον στηρίζονται 
μέ μιά άπόλυτα δικαιολογημένη αισιο
δοξία στό ήλιο !

12.000 φορές περισσότερη ένέργεια 
άπ’ δση χρειάζεται όλόκληρη ή άνθρω- 
πότητα φτάνει στή γή άπό τόν ήλιο ! 
Τρομακτικός ό υπολογισμός αύτός τών 
έπιστημόνων, άλλά όχι άβασάνιστος. 
Αποτελεί πηγή ζωής ό ήλιος καί είναι 
αύτή τή στιγμή τό μοναδικό στήριγμα 
τών όνείρων τών έρευνητών γιά ένα ειρη
νικό μέλλον.

Σήμερα, ή έκμετάλλευσή του γίνεται 
μόνο μέ τήν «ένεργητική» έφαρμογή τής 
έκπεμπόμενης ένέργειας σέ άπλές συ
σκευές, πού τό κόστος τους, λόγω κά
ποιας σχετικής μαζικής παραγωγής, είναι 
προσιτό. Καί δταν λέμε «ένεργητική» 
έφαρμογή έννοοϋμε τήν μετατροπή τής 
άκτινοβολίας σέ θερμότητα μέ τήν βοή
θεια ειδικών συσκευών. 'Υπάρχει καί ή 
«παθητική» έκμετάλλευσή τού ήλιου, 
πού γίνεται μέ τό κατάλληλο σχεδίασμα 
τών σπιτιών έτσι ώστε νά είναι δυνατή 
ή θέρμανσή τους χωρίς τήν μεσολάβηση 
είδικών συσκευών. "Ομως, γιά τήν έκμε
τάλλευσή του στήν παραγωγή ήλεκτρικής 
ένέργειας, σήμερα τουλάχιστον ή τεχνο
λογία καί ή περιορισμένη παραγωγή δέν 
κατόρθωσε νά περιορίσει σέ προσιτό 
ύψος τό κόστος κατασκευής τών είδικών 
συσκευών. Γ ιά τις άπλές καί συμφέρουσες 
οίκονομικά σήμερα έφαρμογές μιλήσαμε, 
δταν παραπάνω άναφερθήκαμε στήν έλ- 
ληνική πραγματικότητα. Μένει νά δούμε 
συνοπτικά τις προσπάθειες καί τούς όρα- 
ματισμούς τών έρευνητών γιά τήν έφαρ
μογή στήν εύρεία παραγωγή ήλεκτρικής 
ένέργειας.

Ό  Ντένις Χέηζ, άνώτερος έρευνητής— 
έπιστήμονας τού ’Ινστιτούτου Παγκό
σμιας Παρατήρησης, γράφει στό άρθρο 
του «Ή ένέργεια στις άναπτυσσόμενες 
χώρες», πού δημοσιεύθηκε στό περιοδικό 
τού ’Ινστιτούτου καί δόθηκε στά έλληνικά 
άπό τό Περιοδικό «Διάλογος», πώς τό

«πιό συναρπαστικό σύστημα άξιοποίησης 
τής ήλιακής ένέργειας είναι ή έπιλεγόμε- 
νη φωτοβολταϊκή κυψέλη πού χρησιμο
ποιείται σήμερα γιά τήν ήλεκτροδότηση 
τών τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων. Οί 
κυψέλες αύτές παράγουν ήλεκτρισμό μ’ 
ένα τρόπο τελείως άμεσο, εύθύς ώς έκτε- 
θούν στό ήλιακό φώς. Δέν έχουν κινητά 
μέρη, δέν καταναλίσκουν κανένα καύσιμο, 
δέν παράγουν καμμία μολυντική ούσία, 
λειτουργούν θαυμάσια κάτω άπό άντίξοες 
καιρικές συνθήκες, παρουσιάζουν μεγάλη 
άντοχή καί άπαιτοΰν έλάχιστη συντήρη
ση. Πέρα άπ’ δλα αύτά τά πλεονεκτήματα 
οί φωτοηλεκτρικές κυψέλες (δπως έπίσης 
όνομάζονται) κατασκευάζονται συνήθως 
άπό σίλικον, μιά ύλη άφθονη στό χώμα».

Αύτές οί περίφημες φωτοβολταϊκές 
κυψέλες χρησιμοποιούνται σήμερα σέ 
δορυφορικούς σταθμούς, σέ άπομακρυ- 
σμένους τόπους δπως είναι οί μεγάλες 
πλατφόρμες στή θάλασσα γιά τήν διά
νοιξη ύποθαλάσσιων πετρελαιοπηγών πού 
είναι οίκονομικά άπρόσφορο νά ήλεκ- 
τροδοτηθοϋν διαφορετικά, σέ μετεωρολο
γικούς σταθμούς, σέ δασικούς σταθμούς, 
σέ τηλεοπτικές συσκευές στή Νιγηρία 
καί στις ’Ινδίες, σέ ραδιοφωνικούς πο
μπούς στις Άλπεις, σέ ύδραντλίες τού 
Άνω Βόλτα καί σέ ψυγεία γιά τήν άπο- 
θήκευση φαρμάκων στούς ’Ινδιάνικους 
καταυλισμούς τής Άριζόνας. Ό  γνωστός 
σέ όλους μας διαστημικός σταθμός Σκάΰ- 
λαμπ έξασφάλιζε τήν άπαιτούμενη ήλεκ- 
τροδότησή του μέ τή βοήθεια αυτών τών 
συσκευών, πού οί έπιστήμονες πιστεύουν 
δτι μετά τό 2.000 θά είναι σέ θέση νά κα- 
λύψουν όλόκληρη τήν παραγωγή ήλεκ
τρικής ένέργειας τού κόσμου. Υπέροχο 
δνειρο πού δέν θ’ άργήσει ν’ άνατείλει 
καί ή πραγματοποίησή του. Ίσως οί ση
μερινοί 20χρονοι νέοι ζήσουν, δταν θά 
βρίσκονται στή δύση τής ζωής τους, τήν 
πραγματοποίηση αύτοϋ τοϋ όνείρου. 
’Εμείς ζοΰμε πρός τό παρόν τά προανα
κρούσματα ....

Ή  άξιοποίηση τού ήλιου, τού νερού 
μέ ειδικές τουρμπίνες ποταμών, τού 
άέρα μέ ειδικούς άνεμόμυλους, τή βιο
μάζας μέ ειδική κατεργασία, είναι σή
μερα οί σοβαρότεροι άντίποδες τού άν
θρακα καί τής πυρηνικής σχάσης. Ίσως 
γιά 10 -20 χρόνια θά είναι μόνο άξιό- 
λογες έφεδρεϊες. Μετά δμως.... Όταν 
ή έποχή τού άνθρακα, τοϋ πετρέλαιου 
καί τού ούράνιου θά φτάσουν στό όριο 
άπ’ δπου περνάει κάτι στήν άνάμνηση, 
ή φτάσουν έκεϊ δπου θ’ άπειλοϋν άμεσα 
τήν ύγεία καί τή ζωή τοϋ άνθρώπου, ό 
ήλιος, ό άέρας, τό νερό καί ή βιομάζα 
θά είναι σέ θέση νά τού χαρίσουν μιά 
νέα ζωντάνια. Άλλωστε καί ή ίστορία 
τής άνθρωπότητας είναι γεμάτη άπό 
άπρόσμενες έπιστημονικές έφευρέσείς 
καί τεχνολ.ογικές κατακτήσεις, πού άνα- 
πτερώνουν τις έλπίδες καί ύπόσχονται 
καλύτερες αύριανές μέρες άκόμα καί δταν 
δέν θά ύπάρχει σταγόνα πετρέλαιο.

Μόνο πού μέχρι έκείνη τήν στιγμή 
πρέπει ή άνθρωπότητα νά όδηγηθεϊ στήν 
νέα της έποχή χωρίς μεγάλες δοκιμασίες 
καί τραυματικές καταστάσεις. Σ’ αύτή 
λοιπόν τήν μεταβατική περίοδο κάθε 
τόννος πετρελαίου πού θά έξοικονομεϊται 
θά είναι πολύτιμος....
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Ή  κατάχτηση τοϋ διαστήματος είχε σαν αποτέλεσμα τής πρακτικής εφαρμογής 
αυτής τής επιτυχίας την αναζήτηση πηγών ένεργείας από δορυφόρους που περιστρέ
φονται γύρω από τη γή  και ερευνούν (ίσο γίνεται καλύτερα δλες τις νπάρχουσες πη
γές ενέργειας.

ΚΑΙ ΤΩΡΑ
ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ;

"Ανθρακας, πυρηνική ένέργεια, ήλιος, 
νερό, άέρας, βιομάζα, θά κληθούν γιά ν’ 
άντικαταστήσουν τόν «μαύρο χρυσό», 
©ά μπορέσουν όμως νά συνεχίσουν τήν 
προσφορά στόν άνθρωπο αύτών πού προ
σφέρει αύτή τή στιγμή τό πετρέλαιο ;

Τό πετρέλαιο δημιούργησε τήν κατα
ναλωτική κοινωνία. Μιά κοινωνία στηρι
γμένη στήν ύπερπροσφορά άγαθών καί 
στήν πρόκληση γιά κατανάλωση. Καί κα
τανάλωση όχι τών ουσιωδών ειδών τόσο, 
όσο τών έπουσιωδών. Τό βλέμμα τοϋ άν- 
θρώπου κυριαρχήθηκε άπό τή διαφήμιση. 
Διαφήμιση γιά κάθε κίνηση τής ζωής. 
Γιά τή διασκέδαση, γιά τό φαγητό, γιά 
τά ταξίδια, γιά τις δουλειές, γιά τό νοικο
κυριό, άκόμα καί γιά τόν θάνατο. Τό

βλέμμα τοϋ άνθρώπου σκλαβώθηκε άπό 
μιά μόνιμη πρόκληση. Οί κινήσεις του 
μειώθηκαν στό έλάχιστον. Έκεϊ πού πρώ
τα χρειάζονταν όλόκληρες ώρες σωμα
τικού κάματου, τώρα μιά πίεση ένός κουμ
πιού τά καταργεί όλα. ’Εκείνα πού πρώτα 
άνήκαν στό χώρο τοϋ δνειρου, τώρα 
έγιναν πραγματικότητα, φέρνοντας μαζί 
τους ένα πλήθος καλά καί κακά. Καί τό 
χειρότερο άπ’ όλα, έφεραν τήν άποξένω- 
ση τοϋ άνθρώπου. Οί ώρες τής μοναξιάς 
πλήθυναν. Ή  έπικοινωνία έγινε έπιδερ- 
μική σχέση, χωρίς νά μπορεί νά καλύ
ψει ψυχικά κενά. Καί ή τεχνολογία έδωσε 
δυνατότητες γιά μιά μεγάλη αύξηση τής 
έγκληματικότητας, μέ μορφές άγνωστες 
μέχρι τήν έποχή μας. Τό άεροπλάνο 
μίκρυνε τις άποστάσεις στό έλάχιστο. 
Έγινε όμως καί άπειλή γιά τή ζωή δε
κάδων άνθρώπων όταν έκμεταλλεύτηκαν 
τό κίνδυνο τρομοκράτες ή ψυχοπαθείς.

Τά όνειρα γιά εύκολη καί μεγάλη ζωή, 
έγιναν πρόκληση γιά πολλά άπροσάρμο- 
στα άτομα, πού δέν διστάζουν νά μετα
χειριστούν κάθε παράνομο τρόπο γιά ν’ 
άποκτήσουν τά έφόδια αυτής τής ζωής. 
Καί τό άγχος μεγάλωσε. Ή  βενζίνη έδωσε 
τόση δύναμη στούς κινητήρες τών αύτο- 
κινήτων πού συχνά γίνεται ή αίτια γιά 
όμαδικούς θρήνους.

Τώρα ή ζωή καλείται νά διαμορφωθεί 
πάνω σέ άλλα θεμέλια. Τό κόστος τών 
νέων καυσίμων θά στερήσει άπό πολλές 
δυνατότητες τόν αύριανό άνθρωπο, πού 
ίσως άναγκαστεϊ νά θυμάται τό σήμερα, 
σάν μιά παληά καλή έποχή. Ταυτόχρονα 
θά τόν φέρει πιό κοντά στή φύση καί θ’ 
άπλουστεύσει πολλά άπ’ τή ζωή του.

Είναι δύσκολο νά μαντέψει κανείς τό 
μέλλον. Τά δεδομένα πού παρέχονται 
άπό τις μέχρι στιγμής έκμεταλλεύσεις 
τών άλλων «ειρηνικών» πηγών είναι 
φτωχά γιά κάθε πρόβλεψη. Ίσως μετά 
άπό δέκα χρόνια νάναι πιό εύκολο τό 
νά μαντέψει κανείς τό μέλλον τού κόσμου. 
Τότε θάχουν δοκιμαστεί οί νέες αύτές 
πηγές ένέργειας καί ό άνθρωπος θά ξέρει 
περισσότερα γιά τις δυνατότητες έκμε- 
ταλλεύσεώς τους.

’Εκείνο όμως πού είναι σίγουρο είναι 
ή άλλαγή τής σημερινής μορφής τοϋ 
κόσμου καί ίσως καί ή άλλαγή τού τρόπου 
ζωής. Ή  έκμετάλλευση τού ήλιου θά 
φέρει σίγουρα τόν άνθρωπο πιό κοντά 
στή φύση. Τά ήλιακά σπίτια θάναι ό 
αύριανός διάδοχος τών τσιμεντένιων 
κλουβιών καί ή φυγή στήν ύπαιθρο δέν 
θ’ άποτελεί προνόμιο διακοπών, άλλά 
μόνιμο φαινόμενο. Τά μικρά ήλεκτρο- 
κίνητα αυτοκίνητα μέ τις χαμηλές ταχύ
τητες καί χωρίς καυσαέρια θάναι ό διά
δοχος τών σημερινών αύτοκινήτων μέ 
τήν τεράστια κατανάλωση υγρών καυ
σίμων καί τήν πληθώρα τών άτυχημάτων. 
Τά σιδηροδρομικά δίκτυα τών ήλεκτρι- 
κών τραίνων θ’ άπαλλάξουν τούς αύτοκι- 
νητόδρομους άπό τό άγχος τού κυκλοφο- 
ριακού προβλήματος. Τά έργοστάσια 
στηριγμένα στήν ήλεκτρική ένέργεια δέν 
θά μπορούν πιά ν’ άποτελοΰν τή μόνιμη 
άπειλή τής άτμόσφαιρας καί ή μόλυνση 
τού περιβάλλοντος ίσως άποτελεί μιά 
ύπόθεση τού παρελθόντος, έκτος άν τή 
θέση τού διοξειδίου τού άνθρακα διεκδι- 
κήσει ή ραδιενέργεια καί τά κατάλοιπα 
τής πυρηνικής σχάσης. Ή  έκμετάλλευση 
τού νερού γιά τήν τροφοδότηση τών 
ύδροηλεκτρικών μονάδων, θά δώσει τε
ράστιες άρδευτικές ικανότητες σέ χώρες 
πού έχουν άνεκμετάλλευτο γεωργικό 
πλούτο. Η στροφή πρός τις παροχές 
τού περιβάλλοντος, τών δασών, τής βιο
μάζας, τού άνέμου, ίσως δημιουργήσει 
όμορφιές πού σήμερα άποτελοΰν προνό
μια λίγων. Καί τέλος ή ύγεία τού άνθρώ- 
θρώπου, ίσως χάσει πολλούς άπό τούς 
έχθρούς της, πού τό άγχος τής καταναλω
τικής κοινωνίας έχει δημιουργήσει.

Γιά όλα όμως ύπάρχει ένα «ίσως». 
Ένα «ίσως» πού όλοι ένώνουν τις εύχές 
τους νά γίνει πραγματικότητα. Ή  τρέχου
σα δεκαετία θά δείξει μέ περισσότερη 
βεβαιότητα τι θά γίνει μέ τήν άνα- 
τολή τού εικοστού πρώτου αιώνα. Καί 
μείς, τότε, ίσως ξέρουμε περισσότερα 
γιά τό τρόπο ζωής τών παιδιών μας. Θά- 
χουμε τήν έπίγνωση τής κληρονομιάς 
πού θ’ άφήσουμε στις έπερχόμενες γενιές..
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ΚΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΜΑΣ

ΤΩΝ
Τού Δ η μ ή τ ρ η  Δ α μ ι α ν ί δ η ,

ΒΑΘΙΕΣ κι άνεξερεύνητες οι ρίζες 
μας κι όσο παν άποξεχνιοΰνται. Μένουν 
ξεθωριασμένα θυμητάρια στις ώρες τής 
μοναξιάς τών παληότερων καί σελίδες 
πόνου σέ βιβλία ανθρώπων πού αγάπη
σαν παθιασμένα αυτόν τόν τόπο κι έβα
λαν σκοπό τής ζωής τους, ν’ άναστήσουν 
τό δρόμο του μέσα απ' τά χρόνια.

Όμως, ύπάρχουν άκόμα, λίγες γωνιές 
τής γής μας, κρυμμένες σ’ άπόκοσμες ρε
ματιές, ή σκαρφαλωμένες σέ κακοτράχαλα 
βουνά, όπου ή τύχη τις ευνόησε νά γί
νουν αύτές, οΐ οπισθοφυλακές τής παρά
δοσης. Καί κεϊ, σέ κείνες τις γωνιές οί 
ρίζες τής φυλής μας δέν έχουν παραχω
θεί κάτω άπό τό χώμα τού «μοντερνισμού» 
άλλά μένουν μισές στό χώμα, μισές στόν 
άγέρα, όλο νεύρο καί ζωή, όπως οί ρίζες 
έκείνων τών έκατοντάχρονων δέντρων 
πού κρέμονται πάνω άπό γκρεμούς και 
φαράγγια, πάνω άπό τόν ίλιγγο τών βρά
χων, άψηφώντας τ’ άνεμοδάρσιμο καί 
τά γιουρούσια τής θάλασσας. “Ετσι καί 
οί ρίζες τού τόπου μας, σέ κείνες τις έλά- 
χιστες γωνιές τής Ελλάδας, κρατούν 
ζωντανή τήν παράδοση καί τό τραγούδι 
τής φυλής, περιμένοντας τόν προσκυνη
τή—προσκυνητή τώρα κι όχι έπισκέπτη 
—νά τού μιλήσουν γιά τή ζωή τού πατέ
ρα του καί τού παππού του, γιά τόν ιδρώ
τα τους πού θεμέλιωσε τό δικό του κόσμο.

Λίγες, έλάχιστες αύτές οί γωνιές. Λί
γοι, έλάχιστοι καί οί προσκυνητές. Οί 
πολλοί προτιμούν τις έκθέσεις λαϊκής 
τέχνης, τά «χωριάτικα» έπιπλα... Είναι οί 
έπισκέπτες τής παράδοσης, μά όχι καί 
οί προσκυνητές.

Εύλογημένοι αύτοί πού προσκυνούν 
τις λίγες αύτές άγνές γωνιές τής έλληνι- 
κής γής. Νοιώθουν τό κάλεσμα τού χρό
νου, νοιώθουν τό τραγούδι τού τόπου καί 
ξαναγεννιοΰνται. Νοιώθουν τή γή πού 
σπαρταράει κάθε φθινόπωρο καί άνοιξη, 
πού μαραίνεται κάθε χειμώνα, πού δο
ξάζεται κάθε καλοκαίρι. Νοιώθουν τό 
παραμύθι τής γής, τόν άναστεναγμό τής 
πέτρας, τό θρύλο τού γεφυριοΰ. Συγκλο
νίζονται άπό τόν ήχο τής καμπάνας, ζοΰ- 
νε τό κάλεσμα τού Θεού μ’ όλες τους τις 
αισθήσεις. Κι έχουν άκόμα τήν εύκαιρία 
ν’ άκούσουν άπ’ τις γερόντισσες «πράμ-

ΤΡΑΓΟΥΔΙ
ΜΥΛΟΝ

Λογοτέχνη.

ματα καί θάματα» γιά ξωθιές καίπαλλικά- 
ρια, γιά τήν άδολη κι άσυμβίβαστη έν
νοια τού καλού καί τού κακού, όπως οί 
θρύλοι καί ή άφήγηση παράδωσαν μέχρι 
τις μέρες μας.

Εύλογημένοι καί οί τόποι πού έμει
ναν, έστω άθελά τους, μακρυά, όχι άπ’ 
τόν πολιτισμό, μά άπό τις άμαρτίες του. 
Καί στέκουν τώρα, όπως οί όάσεις τής 
έρήμου, καταφύγια τών όδοιπόρων τού 
στοχασμού καί φάτνες τής λαϊκής φιλο
σοφίας.

—Γιατί δέν φεύγεις, γιαγιά, άπ’ τό χω
ριό σου; ρώτησα μιά μέρα μιά αιωνόβια 
γερόντισσα σ’ ένα χωριό τού Γράμμου, 
πού άρνιόταν νά ζήσει στήν ’Αθήνα μέ τά 
πέντε παιδιά της.

—Γ ιατί κεΐ κάτου πνίγουμι, άπάντησε. 
«Όπου φύτρουσα θά πιθανού», συμπλή
ρωσε.

Ή  άγκαλιά τού Γ ράμμου, ήταν ή ζωή 
της. Ή  άπεραντωσύνη τ’ ούρανοΰ, τό 
θρόισμα τού δάσους, ή λαλιά τής πηγής, 
τό βέλασμα τών προβάτων, άκόμα - άκό
μα καί τά ούρλιαχτά τών φλεβαρίσιων 
λύκων, ήταν τά δίκτυα πού τήν κράταγαν 
στό χώμα πού «φύτρωσε». Κι όπως τήν 
έβλεπα νά ξεμακραίνει, τόσο στά μάτια 
της καρφωνόταν ή άπεραντωσύνη τ’ ου
ρανού καί τού δάσους, κράζοντας της 
«μέ χίλια στόματα».

Ξεμάκραινε ή γερόντισσα, μά έμειναν 
οί φωνές τ’ ούρανοΰ καί τού δάσους, οί 
φωνές τής φυλής, πού δένονται μέ τό χώ
μα καί τις πέτρες, μέ τό νερό καί τόν άγέ
ρα νά ιστορούν τά χρόνια τά παληά.

Καί μιά κι’ ό λόγος γιά τό νερό καί 
γιά τις πέτρες, άς ζωντανέψουν στά μά
τια μας οί μύλοι καί τό τραγούδι τους, τ’ 
άλεσμα τού σταριού, ό μόχθος κι ό ιδρώ
τας τού άγρότη.

ΕΙΝΑΙ καί οί μύλοι τού τόπου μας φερ
μένοι άπό τά βάθη τών χρόνων. Καί κου
βαλούν κι αύτοί μέ τή σειρά τους, τρα
γούδια, διηγήσεις, παραδόσεις. Δεμένοι 
μέ τήν έπιβίωση τού "Ελληνα, χτισμένοι 
δίπλα σέ ποταμούς καί ρέματα ή πάνω σέ 
βραχοκορφές ν’ άντικρύζουν τ’ άνοιχτό 
πέλαγος, καί νά δένονται μέ τό νερό ή 
τόν άγέρα.

Γι’ αύτά τά τραγούδια καί τούς θρύ

λους τών μύλων ας ξεναγηθοΰμε γιά λί
γο στό «Δισάκι τού ’Ασκητή τού σύγ
χρονου λάτρη τής παράδοσης, Νέστορα 
Μάτσα. Γράφει ό ’Ασκητής γιά τήν «ξω
θιά τού μύλου».

«Λέγει τό δημοτικό δίστιχο:
Στού μύλου τ’ άσπρα τά φτερά 
ξωθιά άποκοιμιέται...

—Πώς άποκοιμιέται; ρώτησα μιά μυ- 
λωνοΰ στή Τζιά, σάν έφτασα έκεΐ δι- 
ψασμένο άποσχολιαρούδι, γιά νά συνά
ξω παραμύθια καί τραγούδια. (Τότε άκό- 
μη «τραγουδούσαν» μύλοι στό νησί).

»Τής φάνηκε παράξενη ή έρώτησή 
μου. Τό ’βρίσκε φυσικό στά φτερά τών 
μύλων ν’ άποκοιμιοΰντυι ξωθιές, πού 
αύτές ρύθμιζαν τήν κίνησή τους κι όχι τό 
νερό κι ό άγέρας... Είχε μάλιστα πολλές 
φορές τά βράδυα τά σεληνοφώτιστα άκού- 
σει τό τραγούδι τους. Έρχονταν άπό πο
λύ μακρυά κι ήταν παράξενο, σά θρήνος 
καί σά δοξαστικό μαζί.

»Γέρος μυλωνάς στή Μύκονο, πού 
άπό πολλές γενιές άκουσε τό τραγούδι 
τού μύλου, προχώρησε πιό όμορφα στήν 
έρμηνεία τού Μύθου. Μοΰ ιστόρησε πώς 
οί ξωθιές πού κοιμούνται στά φτερά τών 
μύλων ήταν οί άδικοχαμένες κοπέλλες 
πού έφυγαν άπό τούτον τόν κόσμο νιές 
καί χωρίς νά χαροΰν τήν εύλογία τού έρω
τα καί τού γάμου.

»—Πώς νά μείνουν, λοιπόν στήν κάτω 
γή, σά δέν άγαπήθηκαν καί δέν έστησαν 
νοικοκυριό; Γι’ αυτό γυρεύουν τις νύχτες 
τις σεληνοφώτιστες νά βγοΰν άπό τό 
μνήμα καί νά τραγουδήσουν. ~Αν περάσει 
κείνη τήνώραπαλληκάρι λεύτερο, θά τού 
πάρουν τή λαλιά. "Ετσι «θά μιλάν» μαζί 
του στόν κάτω κόσμο».

Τό τρίξιμο τής φτερωτής, τώρα πιά, 
έχει ήσυχάσει. ’Ατέλειωτη σιωπή σκε
πάζει τούς μύλους. Τό άλεύρι τώρα βγαί
νει χωρίς πολύν ιδρώτα, καλύτερα κατερ
γασμένο, μ’ όλες τις «συνταγές» τής τε
χνολογίας. Οί μυλωνάδες έγιναν βιομήχα- 
νοι ή άλλαξαν έπάγγελμα. Οί μύλοι παρα
τημένοι στή σιωπή τους, άλλοΰ γίνονται 
θέαμα γιά τούς τουρίστες κι άλλοΰ μέ
νουν έρημοι νά συντροφεύουν τήν έρη- 
μιά τών ρεματιών ή τών άπόμακρων βρά
χων.
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Γραφικές σκηνές από τό άλεσμά 
στον παραδοσιακό νερόμυλο όπως 
τ'ις αιχμαλώτισε στο φακό τής φω
τογραφικής τον μηχανής ό Φωτο
γράφος τοϋ ’Αρχηγείου Χωροφυ
λακής κ. Γεώργιος Γεροβασίλης. 
Τό νερό μέ όρμή τρέχει και γυρίζει 
τή μυλόπετρα. Οι κοπέλλες φορ
τωμένες τό σιτάρι φθάνουν στην 
είσοδο τον μύλου, όπου σέ λίγο 
ό μυλωνάς θά άναλάβει τό άλεσμα. 
”Ομορφες σκηνές τής παραδοσια
κής ζωής που ή δίνη τον σύγχρονου 
τεχνολογικού πολιτισμού προσπα
θεί να εξαφανίσει.

Ο

"Ομως πιό πάνω, μιλήσαμε γιά λίγες, 
έλάχιστες άκόμα ζωντανές γιά τήν παρά
δοση, περιοχές τοΰ τόπου, πού έχουν τό 
προνόμιο, πιά, νά στέκονται μακρυά άπ’ 
τόν πολιτισμό. Σ’ αυτές τ'ις λίγες περιο
χές ζοΰν άκόμα οί μύλοι, οί πιό πολλοί 
νερόμυλοι κι αποτελούν στοιχείο ζωής 
γιά όσους άπόμειναν.

Τά βήματα τού προσκηνητή έφτασαν 
στους πρόποδες τής Πίνδου, ψηλά άπ’ τά 
Τρίκαλα, στό Άρματωλικό. Τά γυροχώ- 
ρια, ό ’Αετός, τό Παχτούρι, ή Κορυφή, 
τό Παληοχώρι, τό Φορτώσι, ή "Αγια— 
Τριάδα, οί Γοΰρνες κι άλλα μικρά χωριά, 
πού δέν κρατούν πάνω άπό έκατό ψυχές 
τό καθένα (τά περισσότερα άπό δέκα 
μέχρι πενήντα), ξεδιπλώθηκαν στά μά
τια, έτοιμα νά μιλήσουν καί νά στορή- 
σουν τή ζωή τους· ζωή βασανισμένη, δε
μένη μέ τή φτώχεια καί τήν έρημιά.

Μά τράβηξαν τά βήματα τού προσκυ

νητή λίγο πιό κάτω άπ’ τ’ Άρματωλικό, 
σέ μιά στροφή τοΰ Άσπροπόταμου, στό 
μύλο τής περιοχής, τριγυρισμένο άπ’ τά 
πλατάνια κι άπό τή σιωπή τοΰ δειλινού. 
Κι έτσι πού σιγόπεφτε τό σκοτάδι κι οί 
ίσκιοι έρριχναν βαριές τις σκιές τους στή 
γή, έπιασε ό μυλωνάς νά σιγοτραγουδάει 
τραγούδι άπόμακρο, φερμένο στόμα μέ 
στόμα άπό τά χρόνια τά παληά:
«Πήραν τ’ άπόσκια, πήρανε, Λουλούδα 

(μ’ στήν αύλή σου! 
Κάτσε Λουλούδα μ’ νύχτωσε, στό μύλο 

(μήν πηγαίνεις! 
Γιατ’ είναι Τούρκος μυλωνάς κι άράπης 

(πασπαλιάρης! 
Παίρνει ένα ξάϊ φίλημα, γιά ξάϊ μαύρα

(μάτια».
Λουλούδα δέν άφκράστηκε τής μάνας της

(τά λόγια.
Καί παίρνει έναν κατήφορο, ένα μεγάλο

(ρέμα.
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►

—Γειά σου, χαρά σου μυλωνά! — Καλώς 
(την τή Λουλούδα. 

—Λουλούδα μ’ ρίξε τ’ άλεσμα κι έλα ν' 
(άγκαλιαστοϋμε. 

—Τί λές, τί λές παλιότουρκε, τί λές 
(παλιοαράπη!. 

Γνωστό τραγούδι σ’ όλα τά μέρη τής 
χώρας μας, δεμένο μέ τό μύλο, πού άπό- 
μερα χτισμένος σκόρπιζετρόμοσάν έπαιρ
νε και νύχτωνε. Άλλη παραλλαγή, Μω- 
ραΐτικη, καταγραμμένη άπό τή Γεωργία 
Ταρσούλη, άπό τά χείλη τής Άγγέλαινας 
Μουρδουκούπα, 105 χρόνων τότε, στό 
χωριό Τζαΐτζι τής Πυλίας, κλείνει μέσα 
της τό ύπερβατικό στοιχείο άκόμα πιό 
έντονο:
«Γεΐραν τ’ άπόσκια, γείρανε, Βελούδο, 

(στήν αύλή σου, 
κι έσύ, Βελούδο, νύχτωσες, στό μύλο μήν

(παγαίνεις,
γιατί είναι Τούρκος μυλωνάς κι Άράπης

(πασπαλιάρης· 
παίρνει τή χούφτα φίλημα, τό ξάϊ μαύρα

(μάτια».
Κι έκείνη δέν τ’ άγροίκησε τής μάνας της

(τά λόγια,
καί τή φοράδα σέλλωσε καί τά πλευρά

(σηκώνει,
καί ίσα κάτω έκαμε, στό μύλο γιά νά πάει. 
Στό δρόμον όπου πήγαινε, στό δρόμο πού

(παγαίνει,
στόν Θιόν παρακαλιότανε, στήν Πανα- 

(γιά Παρθένα: 
«Νά βρώ τό μύλο χάρβαλο καί τό νερό

(κομμένο,
καί τόν Άράπη άρρωστον...».
Όπως παρακαλιότανε, έτσι καί τούς

(έβρήκε.
Ή  νύχτα έπεσε γιά καλά. Δίπλα - δί

πλα ό μυλωνάς κι ό προσκυνητής, πάνω 
σέ δυό κιλίμια ύφασμένα άπό τή μυλω- 
νού, μίλησαν γιά τό μύλο, γιά τούς μύ

θους πού πλέκονται γύρω άπό τή φτερω
τή, γιά τις φτωχές σοδειές καί τόν άγώ- 
να τών χωρικών, πού τεντώνουν τά χιλιο- 
σκασμένα άπό τόν ήλιο καί τή βροχή 
πρόσωπα στόν ούρανό, παρακαλώντας 
τό Θεό, νάναι καλή ή σοδειά καί νά μήν 
πάει «στράφι» ύ κόπος τους...

Έτσι ήρθε γλυκός ό ύπνος, τά λόγια 
πνίγηκαν στή σιωπή κι έμεινε μόνο τό 
τραγούδι τού νερού ποϋπεφτε στό προ- 
χούνι ή βαγένι (τό ξύλινο χωνί πού διο
χετεύει τό νερό τού αύλακιοΰ στή φτε
ρωτή) καί χτυπούσε στή σταματούρα ή 
τή μπάμπο (ξύλο κάθετο πού μπαίνει 
στό ζιργιό καί καταλήγει σέ πλατύ άκρο 
καί φράζει τό προυχούνι) γιά νά φύγει 
μακρυά χωρίς νά χτυπάει στή φτερωτή 
καί νά γυρνάει τόν μύλο, ό μύλος πού 
βράδυ ήταν καί ξεκουραζόταν.

Σάν πήρε νά χαράζει ξύπνησε ό μυ
λωνάς κι άρχισε τήν προετοιμασία. Πρώ-



τα νά ευχαριστήσει τό Θεό κι έπειτα νά 
χαράξει τή μυλόπετρα, νά κάνει σπυρω
τή τήν έπκράνειά της, γιά νά μπορεί ν’ 
άλύσει .γρήγορα καί καλά τό στάρι ή τό 
καλαμπόκι πού θάφτανε σέ λίγο, φορτω
μένο στά «ζά» καί στους ώμους...

Σήκωσε τά μανίκια του κι άνάστρεψε 
τό κοφίνι, τήν ξύλινη μικρή σκάφη, σέ 
σχήμα κόλουρου κώνου, πάνω φαρδιά, 
κάτω στενή, πού μέσα της ρίχνουν τό 
στάρι πούναι γιά άλεσμα. Μετά έβγαλε 
μέ προσοχή τήν ξύλινη κάσα ποϋκλεινε 
τις μυλόπετρες, γιά νά μήν πέφτει έξω 
τό άλεύρι καί μέ δυό καλέμια μισό μέτρο 
μεγάλα (σιδερένιες βέργες στό πάχος 
δακτύλου) άνασήκωσε τήν πάνω μυλό
πετρα, βάζοντας άπό κάτω της ένα ξύλινο 
μοχλό, τή μανέλα. Έτσι πιό εύκολα άνα
σήκωσε άκόμα πιό πολύ τή μυλόπετρα 
τόσο πού νά χωράει τόν άραμπά. Ό  άρα- 
μπάς, ένα χοντρό κυλινδρικό ξύλο, πού 
μπήκε άνάμεσα άπ’ τις μυλόπετρες, θά 
κινήσει τή θεόρατη πέτρα, πού σπρώχνει 
πρός τό μέρος του ό μυλωνάς, μέ τή βοή
θεια τής μανέλας πού τήν έχει βάλει στήν 
τρύπα τής μυλόπετρας.

Τά χέρια πού δουλεύουν τούτα τά ξύ
λινα σύνεργα είναι έπιδέξια καί κινούν 
τόν πέτρινο όγκο, σάν νά μήν έχει βάρος. 
Κι όταν ή μυλόπετρα είν’ έτοιμη ν’ άπε- 
λευθερωθεϊ άπό τή βάση της — τήν κάτω 
μυλόπετρα πούναι ακίνητη — μέ μιά κί
νηση τής μανέλας — κίνηση μετρημένη 
κι έπιδέξια — άντιστρέφεται κι άκουμ- 
μπάει μαλακά, στήν κάσα πού μαζεύεται 
τ’ άλεύρι καί σ’ ένα τρίποδο.

Έτοιμες τώρα οί δυό μυλόπετρες, ή 
μιά πλάι στήν άλλη, νά δεχτούν τό χάρα
γμα μοιάζουν μέ δυό τεράστιες πέτρινες 
κι όλοστρόγγυλες χούφτες γυρισμένες 
κατά τόν ούρανό. Μ’ ένα τσιοκάνι — 
κάτι παραπλήσιο μέ σφυρί πού καταλή
γει σέ δυό δυνατές μύτες χαράζει τις λείες 
έπιφάνειες ό μυλωνάς, γιά νά μπορούν 
νά βρίσκουν άντίσταση στό στάρι οί 
μυλόπετρες καί νά τ’ άλέθουν γρήγορα 
καί καλά.

ΟΣΟ νά τελειώσει τό χάραγμα ό μυ
λωνάς καί νάμπει ή μυλόπετρα καί τ’ 
άλλα σύνεργα στή θέση τους, φάνηκαν 
ν’ άνηφορίζουν στά κακοτράχαλα μονο
πάτια τού βουνού τά πρώτα φορτώματα. 
Άλλα πάνω σέ μουλάρια, άλλα σέ γαϊ
δούρια κι άλλα στους ώμους. Κι όλο γυ
ναίκες έβλεπαν τά μάτια· άντρας που
θενά. Μάντεψε τήν άπορία ό μυλωνάς.

—Είναι πού οί άντρες πάνε στά πρό
βατα ή στά χωράφια καί τ’ άλεσμα είναι 
δουλειά τών γυναικών...

’Ανέβαιναν σιωπηλές τόν άνήφορο, 
μέ τό «τσιμπέρι» σφιχτά δεμένο γύρω άπ’ 
τό κεφάλι καί κείνες τις παραδοσιακές 
φορεσιές τις κεντημένες μέ τά χέρια τους 
στις ώρες τις μοναχικές τού χειμώνα.

Ξεφόρτωσαν τά ζώα, φορτώθηκε τά 
τσουβάλια ό μυλωνάς, «τάμπασε» στό 
μύλο. Τό άλεσμα θάρχιζε. Κείνη τήν ώρα 
τού πρωινού τό τραγούδι τού νερού έπαιρ
νε άλλους ήχους, ήταν σάν νά ψιθύριζε 
στ’ άφτιά τό μυστικό μιάς ζωής πού όπου 
νάναι θάρχιζε νά βγαίνει άπό τά σωθηκά 
του.

Τό νερό έρχόταν άπ’ τό ποτάμι, τόν 
Άσπροπόταμο. Σέ μιά στροφή, κάπου 
έκατό μέτρα άπό τό μύλο, ήταν ή «δέση» 
τού ποταμού. Σωροί άπό πέτρες μεγάλες, 
καλά στεριωμένες ή μιά δίπλα στήν άλ
λη, ήταν τά θεμέλια τής «δέσης», οί 
«μώλοι» πού λένε. Καί κάθετα στή ροή 
τού ποταμού, στηριγμένα στους μώλους,

ένα πάνω στό άλλο, άντιστέκονταν στό 
νερό τά μεγάλα μαδέρια, όλάκεροι κορ
μοί δέντρων. Μπροστά άπ’ αυτούς καί 
πλεγμένες άνάμεσά τους πυκνές πλατύ
φυλλες κλάρες άπό πλατάνια, σχημάτι
ζαν άδιαπέραστο τείχος, πού ύψώνον- 
ταν στό δρόμο τού ποταμού κι άλλαζε 
τήν πορεία τού νερού, γυρνώντας το σέ 
διπλανό αύλάκι, κατηφορικό.

Χαμηλότερα άπ’ τ’ αυλάκι ήταν ό μύ
λος. «Νάχε κρέμαση» τό νερό, όρμή δη
λαδή, σάν θά φτάνει στό τέρμα τ’ αύλα- 
κιού, όπου βρισκόταν ή ξύλινη χοάνη, τό 
προυχούνι ή τό βαγένι, φτιαγμένο μέ 
σανίδες κέδρινες ή δρύινες καί δεμένο 
μέ στεφάνια μεταλλικά. Έπεφτε τό νερό 
στό προυχούνι, πού τό ένα του στόμα 
ένώνονταν μέ τ’ αύλάκι, ένώ τ’ άλλο - 
ή έξοδος — πιό στενό άπ’ τό πάνω, βρισ
κόταν πάνω άκριβώς άπό τή φτερωτή.

Ξύλινη ή φτερωτή (δυό κύκλοι μέ 
υποδοχές) καί τά χλιάρια της (κουτάλες, 
πλατειές σανίδες τοποθετημένες άκτι- 
νωτά) δεχόταν τήν όρμή τού νερού καί 
στριφογύριζε γύρω άπό τό δράχτι, τόν 
άξονά της, ξύλινος κι αυτός φτιαγμένος 
άπό δρΰ καλά πελεκημένον, έτσι ώστε 
νάχει μείνει ή καρδιά καί ν’ άντέχει στό 
χρόνο καί τή πίεση.

ΕΡΡΙΞΕ τό στάρι, ό μυλωνάς, στό κο
φίνι, τράβηξε τή σταματούρα, έπεσε μέ 
δύναμη τό νερό άπ’ τό προχούμι στή 
φτερωτή πού πήρε νά γυρίζει τινάζοντας 
τό νερό ψηλά σέ μύριες άχνοσταγόνες. 
Τό τρίξιμο τής φτερωτής ήρθε νά συναν
τήσει τό σβάρνισμα τής μιάς πέτρας 
στήν άλλη, καθώς πήρε μπροστά ό μύ
λος. ’Απ' τό κοφίνι έφευγε τό στάρι, 
ποϋπεφτε πρώτα σέ μιά μεγάλη κουτάλα, 
μιά σέσουλα ξύλινη μπορεί νά πει κα
νείς, τήν κούτλα, άπ’ όπου λίγο - λίγο 
έπεφτε στήν τρύπα τής μυλόπετρας. Ένα 
ξύλο, πού τό ένα άκρο του στηρίζονταν 
στήν κούτλα καί τ’ άλλο άκουμποΰσε 
στή μυλόπετρα, τό βαρδάρι, κουνιούνταν 
μέ τό γύρισμα τής μυλόπετρας κραδαί- 
νοντας έτσι τήν κούτλα, νά ρίχνει λίγο - 
λίγο τό στάρι πού έχει στήν κοιλιά της, 
γιά νά προλαβαίνουν οί πέτρες νά τ’ 
άλέσουν.

Μιλώντας γιά τούς νερόμυλους καί 
τήν τεχνική τους ό Φώτης Παπανικο- 
λάου, στό σμιλεμένο μ’ άγάπη καί πόνο 
γιά τήν παράδοση, βιβλίο του «Γλώσσα 
καί Λαογραφία τής έπαρχίας Βοΐου», 
άναφέρεται μέ τρόπο θαυμαστό στήν 
τροφοδότηση τής μυλόπετρας μέ στάρι:

«Στή μπροστινή μεριά τού κοφινιού 
καί πάνω σ’ ένα κομμάτι ήμικυκλικοΰ 
σανιδιού, πού είναι καρφωμένο όριζόν- 
τια, είναι ό μάστορας, μικρός ξύλινος 
στρόφαλλος. Μ’ αύτόν ό μυλωνάς κανο
νίζει τό ποσόν τού άλέσματος πού πέφτει 
στή μυλόπετρα. Άπό τήν κάτω μεριά 
τού μάστορα είναι προοδεμένο ένα σχοι
νί πού κρέμεται καί δένεται στήν κούτλα. 
Πάνω στό ήμικυκλικό σανιδάκι είναι 
6 -8  στρογγυλές τρύπες, όπου βάζουν 
ένα λεπτό ξύλο γιά νά μετακινείται ό 
μάστορας. Τό ξυλαράκι τό μεταθέτουν 
στις τρύπες προκειμένου νά κανονίσουν 
τό ποσόν τού άλέσματος πού πέφτει στή 
μυλόπετρα. Όταν τό γυρίζουν άριστερά, 
μαζεύεται τό σχοινί καί πέφτει λίγο άλε
σμα, όπότε τό άλεύρι γίνεται ψιλό. Ό 
ταν τό πηγαίνουν δεξιά τό σχοινί άπλώ- 
νει καί πέφτει πολύ άλεσμα, όπότε τό 
άλεύρι γίνεται χοντρό.

«Στό κάτω μέρος τού κοφινιού κι άπό 
τή μέσα μεριά είναι δεμένο ένα σχοινί

πού περνά άπό τήν άλλη μεριά τού κο
φινιού, πού έχει τρύπα καί βγαίνει έξω 
άπό τό κοφίνι. Στήν άκρη τού σχοινιού 
είναι προοδεμένες μερικές μικρές μεταλ
λικές πλάκες, τά τσίγκαλα. Όταν ρί
χνουν τό άλεσμα στό κοφίνι, τό βάρος 
του κάνει νά βουλιάζει τό σχοινί, όπότε 
τά τσίγκαλα άνέρχονται καί αίωροΰνται. 
Όταν παίρνει νά τελειώνει τό άλεσμα καί 
τό σχοινί άπαλλάσσεται άπό τό βάρος 
πού τό πιέζει, άνασηκώνεται καί τά τσίγ
καλα κατεβαίνουν, πέφτουν καί βαρούν 
πάνω στή μυλόπετρα καθώς γυρίζει. ’Α
κούει τόν κρότο ό μυλωνάς κι ειδοποιεί
ται πώς τό άλεσμα παίρνει νά τελειώσει».

Ακούσε τά τσίγκαλα ό μυλωνάς κι 
άρπαξε στήν άγκαλιά του τό μισοτσού- 
βαλο καί τάδειασε στό κοφίνι. Κι ώς 
άρχισε πάλι νά ζωηρεύει τό τρίξιμο τής 
μυλόπετρας, πήρε άργά - άργά, τραγούδι 
πονεμένο. «Είναι τής μάνας τής φόνισ- 
σας» άνέκοψε μιά στιγμή καί συνέχισε: 
«...Καί τή μπουκιά του άπέλυσε, τριγύρω 

(του κοιτάει
έβούρκωσε ή καρδούλα του, έμαύρισε τό

(φώς του,
τά δάκρυα τρέξαν ποταμούς, κ’ έκόντεψε

(νά πέσει.
Μά άντρειώθει κ’ έσυρε τό δαμασκί σπα-

(θί του,
καί στό λαιμό της τό βάλε, τής κόβει τό

(κεφάλι·
λιανά - λιανά τήν έκοψε, στόν ήλιο τήν

(άπλώνει,
κι άπό τόν ήλιο στό σακκί, κι’ άπ’ τό 

(σακκί στό μύλο. 
Κι ό μύλος έξεράλεθε κ’ ή φτερωτή έτρα-

(γούδα.
«Άλεθε, μύλο μου, άλεθε κακής κούρ- 

(βας κεφάλι,
κάνε τ’ άλεύρια κόκκινα καί τήν πασ- 

(πάλη μαύρη,
γιά νάρχουνται οί γραμματικοί νά παίρ- 

(νουν γιά μελάνι, 
γιά νάρχουνται κ’ οί όμορφες νά παίρ- 

(νουν κοκκινάδι».
«Καί οί μυλόπετρες, πώς γίνονται οί 

μυλόπετρες;» ρώτησε περίεργα ό προ
σκυνητής.

Έστριψε τσιγάρο ό μυλωνάς, έτριψε 
τήν ίσκα, άναψε, πήρε βαθειά άνάσα. 
«Μονοκόματες είναι, στουρναρόπετρες, 
γρανιτένιες μαθές, παρμένες άπό τα γύρω 
βράχια. Μά σάν δέν βρίσκουμε μονοκό
ματες, παίρνουμε κοματιαστές, τις συν
ταιριάζουμε, τις δένουμε μέ τις σιδεριές 
(στεφάνια σιδερένια σφιχτά δεμένα) κι 
είναι έτοιμες. Ή  κάτω είναι άκίνητη, 
άλφαδιασμένη νά μή γέρνει. Στό κέντρο 
τής πέτρας, στήν τρύπα, μπαίνει τό γιούλ 
(ξύλο στρογγυλό χοντρό, όξιάς), τρύπιο 
στή μέση γιά νά περνάει τό σίδερο πού 
φτάνει μέχρι τ’ άδράχτι. Αύτή ή μυλό
πετρα είναι μικρότερη άπ’ τήν πάνω, 
πούναι πιότερο βαρειά γιά ν’ άλέθει καλά 
τ’ άλέσματα. Στηρίζεται στή χελιδόνα, 
(σίδερο φαρδύ μέ προεξοχές καί τρύπα 
στή μέση, άπ’ όπου περνάει τ’ άλλο σί
δερο τό ένωμένο μέ τ’ άδράχτι) πού τή 
κλωθογυρίζει».

Κι όσο μιλούσε αύτός, έσκυβε μέσα 
στήν ξύλινη σκάφη ή γριούλα—ή μανιά 
όπως τήν έλεγε ό μυλωνάς —καί μ’ ένα 
μικρό τετράγωνο ξύλινο φκυάρι μάζευε 
τ’ άλεύρι καί τδρριχνε στό σακκί.

«Καί τούτη τήν κάσα, όπου μαζεύε
ται τ’ άλεύρι, πόθο τή λέμε», συμπλήρωσε 
ή μανιά καί συνέχισε νά γεμίζει τό σακκί.

Τέλειωσε τ’ άλεσμα τής γριούλας, 
πήραν οί άλλες σειρά, συνέχισε τό τρα
γούδι της ή φτερωτή καί τό τρίξιμο οί
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μυλόπετρες. Άλλη άλεθε στάρι, άλλη 
καλαμπόκι —ψιλό γιά πίττες καί μπο
μπότες, χοντρό (γερμά) γιά τά μικρά άρ- 
νιά καί τά κατσίκια —άλλη κριθάρι, άλ
λη βρώμη...

Κι όσο γέμιζαν τά σακκιά τόσο μεγά
λωνε καί τό ξάϊ, ή άμοιβή τοΟ μυλωνά, 
πού σ’ όλους τούς μύλους δέν είναι ίδια 
άλλά κυμαίνεται Από 5-10 ο]ο τού Αλέ
σματος.

«Τώρα, τίς πιό πολλές φορές, τό ξάϊ 
γίνεται μέ χρήμα, σπάνια σέ είδος», άρ
χισε πάλι ό μυλωνάς, καί συνέχισε: «Πα- 
ληότερα ή πληρωμή ήταν μόνο σέ είδος. 
Σέ είδος πληρωνόταν καί τό νοίκι τοϋ 
μύλου, τό κισίμ’. Τώρα όχι. Τούτος ό μύ
λος είναι βακούφκος, τής έκκλησιάς 
παναπεΐ. Καί κάθε χρόνο, σά τελειώσει τ’ 
άλεσμα δίνω τό κισίμ. Πόσο θά δώσω; 
Ανάλογα μέ τήν εύχαρίστησ' καί τά κέρ

δη. Έγώ τό καθουρίζω. Καί πάντα κάτι 
παραπάν’, έτσι γιά δώρο στήν έκκλη- 
σιά...».

Πάντα κάτι παραπάνω. Τό μυαλό τοϋ 
Απλοϊκού μυλωνά, είναι ολάκερο μιά 
καρδιά, κι έτσι δέ σκέφτεται μόνο, 
άλλά κι αισθάνεται.

Πιάνει πάλι τά λιανοτράγουδα, σκύ
βει Αγκαλιάζει Ακόμα ενα τσουβάλι, χύνει 
τό μισό στό κοφίνι καί δόστου γύρω ή 
μυλόπετρα.

Τά βήματα τού προσκυνητή Αρχίζουν 
νά ξεμακραίνουν, ή ώρα πέρασε, άλλα 
προσκυνητάρια τόν καρτερούν. Κι όπως 
Απομακρύνεται ή φτερωτή τού ξανατρα-
γουδά:

«Άλεθε, μύλο μου, άλεθε 
βγάλε τ’ Αλεύρια σου ψιλά 
τά πίτουρά σου τραγανά. . .».

Οϊ φωτογραφίες πού δημο
σιεύονται στό άρθρο είναι 
άπό τή φωτογραφική σειρά 
« Άλεσμα » τοϋ χωροφύ- 
λακος κ. Γεωργίου Γεροβα- 
σίλη, πού ύπηρετεΐστό φω
τογραφικό συνεργείο τοϋ 
Αρχηγείου Χωροφυλακής 
και έχουν ληφθεϊ στό χω
ριό Άρματωλικό Τρικάλων.
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ

Έ π ι μ έ λ  e ι α : 
Σ Π Υ Ρ Ο Σ  Τ Ζ Ε Τ Ζ Ι Α Σ

Π ο λ . 'Υ πάλληλος Χ ω ροφυλακής

Δίκαια οί Μεσογειακοί άγώνες χαρα
κτηρίζονται σαν «μίνι» ’Ολυμπιάδα, διότι 
δπως είναι γνωστό περιλαμβάνουν είκοσι 
πέντε άθλήματα καί άποτελοΰν ένα γνήσιο 
κριτήριο γιά τό άθλητικό υπόβαθρο κάθε 
χώρας. Στούς φετεινούς Μεσογειακούς 
άγώνες οί όποιοι έγιναν στο Σπλίτ τής 
Γιουγκοσλαβίας, ό 'Ελληνικός αθλητισμός 
παρουσίασε μια εύχάριστη έκπληξη. 
’Εκτός άπό τό χρυσό μετάλλιο τοϋ Μιχ. 
Κούση στό Μαραθώνιο έκεΐνο πού προ- 
κάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση ήταν ή επική 
έμφάνιση της Εθνικής Μπάσκετ καί ή 
έκπληξη, ήττα τής Γιουγκοσλαβίας άπό. 
τούς Έλληνες καλαθοσφαιριστές. Οι δυο 
εκπληκτικές νίκες έπΐ τής πανίσχυρης 
Γιουγκοσλαβίας μέ 66—62 στούς Βαλκα
νικούς τής ’Αθήνας καί μέ 85—74 στούς 
άγώνες τοϋ Σπλίτ ξάφνιασαν στήν κυριο
λεξία τούς Κύρωπ. άθλητικούς κύκλους 
καί άνοιξαν διάπλατα τις πύλες γιά την δι
εθνή είσοδο τοϋ 'Ελληνικού Μπάσκετ, 
άλλα συγχρόνως τό πέρασαν καί στή πιό 
άποφασιστική του καμπή δσο άφορά 
τήν μελλοντική του εξέλιξη.

Πιό παλιά ή Α.Ε.Κ. καί ό Π.Α.Ο. 
έδωσαν νίκες πού πλημμύρισαν μέ άκρά- 
τητο ένθουσιασμό τήν ψυχή τοϋ "Ελληνα 
φίλαθλου. ' 11 παροδική αυτή άνοδος δέν 
είχε συνέχεια καί τό μπάσκετ καθηλώθηκε 
στή μετριότητα. Νά δμως πού τό ενδια
φέρον ξαναζωντάνεψε τώρα, όχι σαν ομά
δα άλλά σαν ’Εθνικό συγκρότημα, ή 
,,άφρόκρεμα» άπό πλευράς έμψυχου ύλι- 
κοΰ πού διαθέτει σήμερα ή Ελληνική 
μπασκέτα. Οί άγώνες πού έδωσε μέχρι 
τ ώρα στέφθηκαν μέ άπόλυτη επιτυχία καί

τό μακροχρόνιο πρόγραμμα προετοιμα
σίας, παρά τις άρχικές άντιρρήσεις πού 
είχε έκπονήσει ό ομοσπονδιακός προπο
νητής Ρίτσαρντ Ντουκσάϊρ άρχισε νά 
πέρνει «σάρκα καί οστά». Ή  άρχή έγινε 
άπό τήν προκριματική φάση τοϋ πανευ
ρωπαϊκού πρωταθλήματος πού έγινε στή 
(Θεσσαλονίκη. Ή  ’Εθνική πέτυχε 5 νίκες 
καί κατέλαβε τήν τρίτη θέση στή γενική 
κατάταξη. Στή τελική φάση πραγματο
ποίησε στό Τορίνο 3 νίκες καί 4 ήττες 
καί τερμάτισε στήν ένατη θέση μεταξύ 
12 ομάδων. Τό «μπάμ» δμως έγινε στή 
Βαλκανιάδα καί στούς Μεσογειακούς 
δπου κέρδισαν τό χρυσό μετάλλιο άπό 
τούς Γιουγκοσλάβους διεθνείς. Συμπε
ρασματικά μπορούμε νά ποΰμε δτι τώρα 
τό Ελληνικό μπάσκετ βρίσκεται στή πιό 
σημαντική άνοδο τής ιστορίας του.Έδώ 
χρειάζεται ή μεγάλη προσοχή καί ό σω
στός χειρισμός ώστε νά χαράξει μια 
σταθερή πορεία γιά νά πετύχει τον στόχο 
πού τόσο πολύ δλη ή 'Ελλάδα θέλει, δηλαδή 
τήν πρόκριση στούς ’Ολυμπιακούς τής 
Μόσχας τό καλοκαίρι τοϋ 1980. Βέβαια 
αύτό δέν είναι εύκολη περίπτωση διότι 
τις 4 θέσεις άπό τόν Ευρωπαϊκό χώρο 
θά τις διεκδικήσουν ομάδες «μεγαθήρια» 
όπως ή ’Ιταλία, ή Τσεχοσλοβακία ή 'Ισπα
νία κ.ά. Πρέπει νά σημειωθεί δτι ή Ρωσία 
καί ή Γιουγκοσλαβία έχουν προκριθεΐ. 
Μέχρι δμως νά φτάσει ή ώρα αύτή τής 
προκρίσεως θά άρκεσθοΰμε στό ’Εθνικό 
πρωτάθλημα τό όποιο κάνει τήν πρεμιέρα 
του άρχές Νοεμβρίου καί έτσι θά έχουμε 
τήν ευκαιρία νά δοΰμε τήν άγωνιστική 
δυνατότητα τών διεθνών οί όποιοι θά άπο- 
τελέσουν τόν «κορμό» τής ’Εθνικής όμά- 
δος έν δψει τών προσεχών διεθνών ύπο- 
χρεώσεων. Τό γεγονός πάντα είναι δτι 
ή Ελληνική καλαθόσφαιρα βρήκε τόν 
σωστό δρόμο της καί οί προσδοκίες είναι 
μεγάλες. "Ας ελπίσουμε δτι δλα θά πάνε 
κατ’ εύχή.

ένα άθλητικό άστέρι 
γεννιέται

ΠΡΙΝ λίγο καιρό ό ήμερήσιος καί ό 
περιοδικός τύπος, άσχολήθηκε γιά άρκετό 
καιρό μέ ένα νέο άθλητή, ό όποιος χάρισε 
στή χώρα μας σημαντικές διακρίσεις καί 
ένα χρυσό μετάλλιο, στούς Πανευρωπαϊ
κούς άγώνες έφήβων πού έγιναν στό 
Μπίτγκολ τής Πολωνίας, στά 400 μ. έμπ. 
μέ τόν έκπληκτικό χρόνο 50".67. "Ενα νέο 
παιδί μέ σπάνια φυσικά προσόντα μόλις 
19 χρονών πού σε μιά μέρα μέσα έγινε 
άθλητικό «άστέρι» πρώτου μεγέθους. 'Ο 
ταλαντούχος αύτός «σπρίντερ» πού τόσο 
ξαφνικά μπήκε στήν άθλητική ζωή τοϋ 
τόπου καί άπέσπασε τά πιό κολακευτικά 
σχόλια γιά τό ταλέντο καί τις προοπτικές 
του, είναι άθλητής τής Χωροφυλακής. 
Καί άποτελεϊ χωρίς άμφιβολία μιά μεγάλη 
έλπίδα τοϋ κλασικού άθλητισμοϋ, γιά 
μιά διάκριση στούς προσεχείς ’Ολυμπια
κούς άγώνες τής Μόσχας.

Σ ’ αύτό τό τεΰχος ή στήλη θά παρου
σιάσει τήν άθλητική «ταυτότητα» τοϋ 
Γιώργου Βαμβακά καί σέ μιά άποκλει- 
στική συνέντευξη θά μιλήσει ό ίδιος ό 
έλπιδοφόρος άθλητής σέ θέματα γύρω 
άπό τήν κατάταξή του στό Σώμα, καί 
ποιοι είναι οί μελλοντικοί του στόχοι. 
Γεννήθηκε στήν ’Αθήνα τήν 1-1-1960, 
ξεκίνησε τήν άθλητική του καριέρα σάν 
άθλητής τοϋ ποδοσφαίρου μέ δελτίο στήν 
Α.Ε.Κ. τό 1972. Έπαιξε σέ πολλούς 
άγώνες καί μέ τήν Χ.Α.Ν. Κηφισιάς. Τό 
1976 συμπτωματικά πήρε μέρος γιά 
πρώτη φορά στούς Πανελληνίους άγώνες

n a n
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Ό  ’Αρχηγός Χωροφυλακής Ά ντ)γος  
κ. Μιλτ. Αργιάννης συγχαίρει τον αθλητή 
τής Χωροφυλακής Γιώργο Βαμβακά για 
τις πρόσφατες επιτυχίες του ατό στίβο.

στίβου μέ τον Α.Ο.Κ. καί έφερε τό έντυ- 
πωσϊακό 1.70 μ. στο ύψος, άμέσως τοϋ 
έγινε πρόταση νά λάβη μέρος σάν επίση
μος αθλητής στούς άγώνες της Δράμας, 
όπου ήλθε 2ος στο μήκος μέ επίδοση 
6.51 μ. καί στο τριπλοϋν μέ 13.58 μετρ.

Λίγο άργότερα καί συγκεκριμένα τό 
Μάρτιο τοϋ 1977 ασχολήθηκε γιά πρώτη 
φορά μέ τήν κούρσα των 400 μ. έμπ. καί 
έφερε χρόνο 55"60 πού είχε σάν άποτέλε- 
σμα τήν πρόσκλησή του στήν προεθνική 
εφήβων. 'Ο ίδιος πλέον ό άθλητής μετά 
τά άποτελέσματα αυτά είδε δτι άξίζει νά 
ασχοληθεί μέ τό στίβο καί εγκαταλείπει 
τό ποδόσφαιρο καί επιδίδεται μέ πείσμα 
στον κλασικό αθλητισμό. Στούς εαρινούς 
άγώνες φέρνει 55".08 στά 400 μ. έμπ. Τήν 
ίδια χρονιά παίρνει μέρος σέ πολλούς άγώ
νες καί διακρίνεται ιδιαίτερα. Άργότερα 
είσάγεται στή Γυμναστική Ακαδημία 
χωρίς έξετάσεις. 'Η  συνέχεια ήταν πολύ 
έντυπωσιακή γιά τον 18χρονο Γιώργο 
Βαμβακά. Πρώτος στούς πανελληνίους 
έφήβων μέ 52".79, δεύτερος στούς Βαλκα
νικούς της Άγκυρας μέ 52".79, τρίτος 
στούς τριεθνεϊς άγώνες της Μπολώνιας 
μέ χρόνο 54".16, πρώτος στά 200μ. στή 
συνάντηση Αίγύπτου — Ελλάδος στό 
Κάιρο μέ χρόνο 22".30.

Μέ τήν Εθνική άνδρών άγωνίζεται στό 
Μπάρι τής ’Ιταλίας καί πλασσάρεται 
στήν τετάρτη θέση στά 200 μ. μέ χρόνο 
21".93. 'Π  συμμετοχή του αύτή είναι ή 
πρώτη μέ τήν Εθνική ομάδα. Τό 1979 
ήταν πολύ πιο παραγωγικό γιά τόν άθλητή 
Γιώργο Βαμβακά. Στούς εαρινούς άγώνες 
κερδίζει τά 100 μ. μέ χρόνο 11".01, στούς 
τετραεθνεϊς τοϋ Βελγίου μέ τήν συμμετοχή 
του στή κούρσα τών 4X100 μ. ή 'Ελληνική 
ομάδα κερδίζει τήν πρώτη θέση μέ χρόνο 
40 .42. Τόν Μάιο δημιουργεί νέο πανελ
λήνιο ρεκόρ στά 400 μ. μέ χρόνο 51".88, 
στο μήτιγκ τής Σόφιας ήλθε πρώτος κερ
δίζοντας τό χρυσό μετάλλιο άπό τόν 
Μπρατάνωφ μέ 51".56 δημιουργώντας 

και νέο π.ρ. Δυστυχώς όμως ή επιτροπή 
τοϋ τό πήρε καί τό άπένειμε άστοχα στον 
Μπρατάνωφ.

Στό κύπελλο « Μπροϋνο Ζάουλι» ήλ
θε τέταρτος στά 200 μ., μέ χρόνο 21"39. 
Στούς βαλκανικούς ’Εφήβων στή πόλη 
Γ ιαμπωλ τής Βου7.γαρίας κέρδισε τό

χρυσό μετάλλιο στά 400 μ. έμπ. μέ χρό
νο 51 ".80. Στούς βαλκανικούς άνδρών τής 
’Αθήνας ήλθε 3ος στά 100 μ. μέ 10".73, 
2ος στά200μ. μέ χρόνο 21". 13 καί χάρισε 
τούς περισσότερους βαθμούς (16 β .) στήν 
Ελληνική ομάδα . Αύτό πού τόν καθιέρω
σε ήταν τό χρυσό μετάλλιο πού κέρδισε 
στούς Πανευρωπαϊκούς ’Εφήβων στό 
Μπίντγκαλ τής Πολωνίας στά 400 μ. 
έμπ.μέχρόνο 50".67. Στό ίδιο αγώνισμα 
2ος ό Ρώσος Τζιτζίκωφ 5 ΐ".53κα ί3ος 
ό Γάλλος Γκολέφ 51".44.

Στή τελευταία του συμμετοχή πριν 
λίγο καιρό στή Πανεπιστημιάδα τοϋ Με- 
ξικοΰ ήλθε 4ος στά 100 μ. μέ χρόνο 10".55 
τό όποιο είναι καί πανελλήνιο ρεκόρ έφή
βων.

Συναντήσαμε τόν Γ ιώργο Βαμβακά 
στή Γυμναστική ’Ακαδημία νά προπονεί
ται καί τόν ρωτήσαμε νά μας πει :

ΕΡ.: Τί ήταν αύτό πού σέ έκανε νά 
καταταγεις στή Χωροφυλακή ποιές είναι 
οί έντυπώσεις σου μετά τήν κατάταξή 
σου καί ποιά τά σχέδιά του γιά τό μέλλον.

ΑΙ1.:«Στή Χωροφυλακή κατατάχθηκα 
στις 10-3-79. Ή  άγάπη μου γιά τό Σώμα 
καί οί παροτρύνσεις φίλων καί τοϋ προπο- 
νητοΰ τής ομάδας στίβου Χωρ]κής κ. Γ. 
Άποστολοπούλου ήταν οί αιτίες πού μέ 
όδήγησαν στήν άπόφασή μου νά καταταγώ 
στή Χωρ]κή. Προσωπικά πιστεύω ότι ή 
Χωροφυλακή μοϋ δίνει όλες τις προοπτι
κές για μιά λαμπρή σταδιοδρομία καί μέ 
διευκολύνει νά ασχοληθώ σοβαρά μέ τό 
άθλημα πού αγαπώ.

Στήν αρχή πού ήλθα είχα ορισμένους 
ένδοια'σμούς, τώρα όμως πού είδα τό οι
κογενειακό κλίμα πού επικρατεί καί τήν 
αγάπη πού μοϋ δείχνουν πίστεψέ με θά 
προσπαθήσω νά έρθουν καί άλλοι φίλοι 
μου αθλητές στό Σώμα.

Ευχαριστώ μέσα άπό τήν καρδιά μου 
τόν κ. ’Αρχηγό, Στρατηγό Μιλτιάδη 
Άργιάννη γιά τήν κατανόηση πού έδειξε 
στά προβλήματά μου, επίσης τόν Διοικητή 
τής Υ.Φ.Α.Α. Ταγματάρχη κ. Λεωνίδα 
Γογγάκη τούς αξιωματικούς τής ύπηρε- 
σίας καί τούς συναδέλφους γιά τήν πατρι
κή στοργή πού μοϋ δείχνουν. Καί ύπόσχο- 
μαι πάντα νά προσφέρω ένα χρυσό μετάλ
λιο στήν ομάδα τοϋ Σώματος. Μετά άπό 
όλα αύτά τί άλλο μπορώ νά πώ, παρά μόνο 
ένα μεγάλο εύχαριστώ. "Οσο άφορά 
γιά τά μελλοντικά μου σχέδια θά προσπα
θήσω νά πάρω μιά τιμητική θέση στούς 
’Ολυμπιακούς καί κάποιο μετάλλιο στούς 
Πανευρωπαϊκούς τοϋ 1982 πού θά γίνουν 
στήν ’Αθήνα.

ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΑ ΣΠΟΡ
Ή  Ρεάλ Μαδρίτης είναι ή μόνη ομάδα 

πού έχει τις περισσότερες συμμετοχές 
άπό όποιαδήποτε άλλη στά Κύπελλα 
Εύρώπης. "Εχει λάβει 19 φορές μέρος 
στό κύπελλο Πρωταθλητριών, 2 φορές 
στό Κυπελλούχων καί 2 στό ΟΥΕΦΑ. 
Ά πό ελληνικής πλευράς στόν πίνακα 
συμμετοχής ό ’Ολυμπιακός βρίσκεται 
στήν 8η θέση μέ 17 συμμετοχές, ό Πανα
θηναϊκός στήν 14η μέ 14 συμμετοχές, 
ή Α.Ε.Κ. στή 49η θέση μέ 10 συμμετοχές, 
ό ΙίΑΟΚ στή 85η θέση μέ 7 συμμετοχές 
καί ό Ά ρης στή 254η θέση μέ 2 συμμετο- 
χέζ*Ποτέ μέχρι τώρα 'Έλληνες προπονητές 
δέν είχαν τέτοια άναλογία σέ σχέση μέ 
ξένους στήν Εθνική Κατηγορία. Σήμερα 
οκτώ άπό τούς δεκαοχτώ προπονητές τών 
ομάδων είναι 'Έλληνες. Αύτό δείχνει τήν 
εμπιστοσύνη τών φιλάθλων απέναντι στήν 
έλληνική τεχνική ήγεσία καί άποτελεϊ 
έλπιδοφόρο βήμα γιά τήν έπικράτηση τών 
προπονητών μας. Ά ς  δούμε όμως ποιοι 
είναι σήμερα οί προπονητές τών ομάδων 
τής μεγάλης κατηγορίας.
Α.Ε.Κ. (Αύστριακός) Χέρμαν Στέσλ 
ΟΣΦΠ (Γιουγκοσλ.) Τόζα Βεσελίνοβιτς 
ΑΡΗΣ (Ούρουγουανός) Πέπε Σασία 
ΤΤΑΟΚ (Πολωνός) Έγκον Γΐίχατσεκ 
IIΑΟ Λάκης Πετρόπουλος
ΗΡΑΚΛΗΣ (Πολωνός) ’Άντον

Μπρτσετσαντσικ
ΟΨΗ Άντώνης Γεωργιάδης
Ε η  ΝΙΚΟΣ (’Άγγλος) Φράνκ Μπλίνστον 
ΚΑΣΤΟΡΙΑ (Πολωνός ) Κάζιμιρ Γκόρσκι 
ΑΠΟΛΛΩΝ (Βούλγ.) Μανόλωφ
ΛΑΡΙΣΑ Κώστας Πολυχρονίου
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νίκος Άλέφαντος
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Δυτική Γερμανία)

Ζήγκφρεντ Μέλτζικ 
ΠΑΝΑΧΑ'ΡΚΗ Κώστας Καραπατής
ΚΑΒΑΛΑ Βασίλης Δανιήλ
ΚΟΡΙΝΘΟΣ Παύλος Γρηγοριάδης
ΔΟΞΑ (Βούλγαρος) Ζβέτλον ’Ίλτσεφ 
ΡΟΔΟΣ Μιχάλης Μπέλλης

*0 ’Αμερικανός τεννίστας Τζών Μάκ 
Ένρόου είναι ό άθλητής 6 όποιος έχει 
κερδίσει τά περισσότερα χρήματα άπό 
τήν άρχή τής σαιζόν, λένε οτι ξεπέρασε 
τά 400.ΟοΟ δολλάρια. Ό  ξανθός Μπιόρν 
άπό τήν Σουηδία παραμένει πάντα πρώ
τος στόν πίνακα μέ στοιχεία ποΰδωσε 
ή διεθνής 'Ομοσπονδία Άντισφαιρήσεως 
ύστερα άπό τά άποτελέσματα πού ση
μειώθηκαν στά μεγαλύτερα τουρνουά. 
Οί πέντε καλλίτεροι τεννίστες στόν κόσμο 
είναι ό Σουηδός Μπίορν Μπόργκ, 93 β. 
*0 ’Αμερικανός Τζών Μάκ Ένρόου 81 β., 
ο έπίσης Αμερικανός Τζίμμυ Κόννορς 
79 β., ό Βίτας Τζερουλάϊτις Η.Π.Α. 61 β. 
καί ό Ρόσκοου Τάννερ Η.Π.Α. 59 β.
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αναγνώστες

-------- Η ΦΟΝΗ Τ Η Σ  Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ  ------—

Ή  «Επιθεώρηση Χωροφυλακής» θεωρεί καθήκον της νά έκφράσει 
δημόσια τήν ευγνωμοσύνη της προς τόν Στρατηγό κ. Ευθύμιο ΤΣΑΤΑ- 
ΑΟ γιά την άποστολή ιδιόχειρου σημειώματος πού περιέχει τις 
αναμνήσεις του άπό τή δράση τής Χωροφυλακής στη Βόρειο "Ηπειρο, 
μετά τήν ’Ιταλική Επίθεση τής 28ης ’Οκτωβρίου 1940.

Οί αναμνήσεις τού Στρατηγού ΤΣΑΤΑΛΟΥ, πού δυστυχώς εφθα- 
σαν αργά γιά τή δημοσίευσή τους στό τεύχος τού ’Οκτωβρίου, θά δη- 
μοσιευθούν σέ ειδικό έπετειακό αφιέρωμα πού θά προσφέρει στούς 
αναγνώστες της ή «Ε.Χ.» τόν έρχόμενο ’Οκτώβριο.

Μέ τήν εύκαιρία αύτή ή Σύνταξη τού Περιοδικού, απευθύνει παρά
κληση πρός τούς άναγνώστες της άνδρες τού Σώματος, πού έζησαν άπό 
κοντά τά δύσκολα εκείνα χρόνια τού 1940—1944, καθώς καί αλλα Ιστο
ρικά γεγονότα, νά στείλουν στό Περιοδικό τις αναμνήσεις τους ή καί 
δ,τι άλλο στοιχείο σχετικό μέ τή δράση τών άνδρών τού Σώματος 
'Όλα αύτά αποτελούν στοιχεία 'Ιστορίας καί είναι πολύτιμα γιά τήν 
ιστορική έρευνα γύρω άπό τήν προσφορά τού Σώματος στούς ’Εθνικούς 
Αγώνες.

Φωτοτυπίες ή καί γνήσια σημειώματα θά παραδίδονται μετά τήν 
εκμετάλλευσή τους άπό τό Περιοδικό, στό Γραφείο 'Ιστορίας τού Σώ
ματος γιά τή λεπτομερή μελέτη τους.

Κάθε στοιχείο πού έχει σχέση μέ τήν Ιστορία τού Σώματος, είναι ή 
ζωντανή φωνή τής 'Ιστορίας του, γι’ αύτό είναι χρέος δσων έζησαν άπό 
κοντά γεγονότα ιστορικά, νά τά παραδίνουν στή μνήμη τών νεώτερων, 
πού όφείλουν νά παραδειγματίζονται καί νά βαδίζουν τούς δρόμους τής 
τιμής καί τού καθήκοντος πού βάδιζε σ’ δλες τις κρίσιμες καμπές τής 
’Εθνικής μας ζωής, τό Σώμα τής Χωροφυλακής.

Ή  «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ» αισθάνεται υπερήφανη 
πού δημοσιεύει συχνά ιστορικά ντοκουμέντα άπό τή δραστηριότητα 
τού Σώματος, γιά περιστατικά άγνωστα μέχρι τώρα.

Οί αναμνήσεις τού Στρατηγού ΤΣΑΤΑΛΟΥ, άς γίνουν ή αρχή 
μιας σειράς άναμνήσεων καί άλλων αγωνιστών, ώστε ή ιστορική κλη
ρονομιά πρός τούς έπερχομένους άνδρες νά γίνει φωτεινός όδηγός 
στις πράξεις τους.

Γ ΙΑ  Τ Α  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Α
Πριν άπό άρκετούς μήνες ή «Ε.Χ.» 

καθιέρωσε αύτή τή σελίδα μέ σκοπό νά 
συζητεΐ κάθε μήνα μέ τούς άναγνώ
στες της θέματα πού τούς άπασχολοϋν.

Μεταξύ τών θεμάτων αύτών ήταν καί 
τά οικονομικά, ιδιαίτερα δέ δσων πλη
σίαζαν πρός τήν άποστρατεία.

Μέχρι τόν προηγούμενο μήνα άπαντού- 
σε σέ δλες τις σχετικές επιστολές. 'Όμως 
σιγά — σιγά αύτές πλήθυναν, μέ άποτέ- 
λεσμα νά φθάνουν κατά δεκάδες κάθε μέρα 
στά γραφεία τοΰ Περιοδικού. Δέν είναι 
δμως δυνατόν σ’ ένα τόσο περιορισμένο 
χώρο καί χρόνο, ή Σύνταξη τοΰ Περιοδι
κού ν’ άπαντα σέ τόσες έπιστολές γιά 
παρόμοια θέματα. Είναι κατανοητή βέ
βαια ή άνάγκη τής πληροφόρησης τών 
άνδρών τού Σώματος γιά τά συνταξιοδο-

τικά τους δικαιώματα, άλλά ύπάρχουν σέ 
κάθε 'Υπηρεσία καί οί Σχετικές ενημερω
τικές διαταγές γ ι’ αύτά.

’Από τήν άλλη πλευρά είναι άδύνατο 
νά δίνονται δεκάδες διαφορετικών άπαν- 
τήσεων άπό τό Περιοδικό, πού τό συντα
κτικό του προσωπικό είναι περιορισμένο 
σέ άριθμό μέ κίνδυνο πολλές φορές νά πα- 
ρερμηνευθοΰν.

Επίσης, συχνά, άναγνώστες μας εσω
κλείουν στις έπιστολές τους γραμματόση
μα γιά κατ’ ιδίαν άπάντηση. Αύτό είναι 
άδύνατο νά γίνει τουλάχιστον γιά οικονο
μικά ή καί άλλα θέματα πού δέν έχουν 
άπόλυτα προσωπικό χαρακτήρα.

Τόν έρχόμενο μήνα, ή «Ε.Χ.» θά προ
σπαθήσει νά δημοσιεύσει άναλυτικά τά 
συνταξιοδοτικά δικαιώματα τών άνδρών 
της, πού συμπληρώνουν 25ετή υπηρεσία 
καί πλέον, ϊτσι ώστε νά ένημερωθοΰν δλοι

οί άνδρες καί νά μήν υπάρξουν στό μέλλον 
τόσες έπιστολές γιά τό ίδιο θέμα.

Είναι καθήκον δλων τών άναγνωστών 
καί ιδιαίτερα τών άνδρών τού Σώματος, 
νά βοηθούν τήν έκδοση τοΰ Περιοδικού 
καί όχι νά τήν κοΛυσιεργοΰν.

01 ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΜΑΣ ΓΡΑΦΟΥΝ
Ποιοι φ ταίνε :

'Η  μικρή μας άναγνώστρια Θωμαή 
Μαρίνου, άπό τή Γενησέα Ξάνθης, μέ μιά 
συγκινητική πραγματικά έπιστολή της, 
άναρ ρωτιέται ποιοι φταίνε γιά τό πα
ραστράτημα πολλών παιδιών.

Είναι ένα έρωτηματικό πού γεννιέται 
συχνά στις παιδικές ψυχές, ένα έρωτημα
τικό πού ζητάει άπό τούς ένήλικους καί 
τούς υπεύθυνους τής κοινωνίας καί τής 
Πολιτείας άπάντηση.

'Η  «Ε.Χ.» σχεδόν σέ κάθε της τεύχος 
μιλάει γιά τήν διαπαιδαγώγηση τών νέων, 
γιά τά προβλήματα πού άντιμετωπίζουν 
μόλις άνοίγονται στόν κόσμο, γιά τά αίτια 
τής άντικοινωνικής συμπεριφοράς τους, 
καθώς καί γιά κάθε τι πού έχει σχέση μέ 
τό παιδί. Καί συχνά παίρνει έπιστολές 
άπό νέους καί νέες, πού ζητούν μέ άγωνία 
νά μάθουν γιατί σήμερα πού ή ζωή χα
ρακτηρίζεται άπό τήν πρόοδο καί τήν εύ- 
ημερία, έξακολουθοΰν νά παρουσιάζονται 
κρούσματα άντικοινωνικής συμπεριφοράς 
άπό νέους.

"Ολες οί έπιστολές είναι έξίσου συγκι
νητικές καί δείχνουν πώς οί νέοι μας ζη
τούν ένα κόσμο ιδανικό καί πιστεύουν 
στήν άξια τής άλήθειας τής δικαιοσύνης, 
τής υπευθυνότητας, τής σωστής κοινω
νικής άγωγής καί σέ 8,τι άλλο χαρακτη
ρίζει μιά κοινωνία πού μοχθεί γιά τόν 
ήθικό χαρακτήρα της. Αύτός ό προβλη
ματισμός δείχνει ·άκόμα. ότι οί νέοι μας 
παρουσιάζουν μιά θαυμαστή κρίση, ικανή 
νά τούς οδηγήσει σέ σωστούς, γιά τό 
μέλλον τους δρόμους.

Γιά τούς Σαρακατσανέους
«Κατ’ άρχήν θά πρέπει νά έκφράσω 

τήν ικανοποίησή μου άπό τήν ύλη τού 
περιοδικού σας, τού όποιου είμαι άναγνώ- 
στης προ διετίας.

Θά μοΰ έπιτρέψετε δμως νά κάνω μιά 
παρατήρηση ή μάλλον νά έκφράσω μιά 
παράκληση.

’Ανάμεσα στά γραφόμενα βλέπω νά 
μνημονεύονται διάφορες έκδηλώσεις τι
μής πρός τούς ήρωϊκώς πεσόντες. Είναι 
άναμφισβήτητα κάτι πού τιμά εμάς τούς 
άπογόνους καί προπάντων έκείνους πού 
άναλαμβάνουν τήν πρωτοβουλία γιά τις 
δημοσιεύσεις αυτές, καθώς καί τό ίδιο 
περιοδικό.

Έδώ στό χωριό μου, στις 20 Αύγού- 
στου 1948, οί άνδρες τοΰ Σταθμού Χω
ροφυλακής, πρόσφεραν καί αύτοί τό αίμα
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τους γιά τη διαφύλαξη της ελευθερίας 
τοϋ τόπου.. Νομίζω ότι τό γεγονός αυτό 
θά πρέπει κάποτε να μνημονευθεϊ, γιατί 
μέχρι στιγμής καμμιά εκδήλωση τιμής 
δεν έχει γίνει γ ι’ αυτούς. Στο θέμα αυτό 
έγκειται ή παράκλησή μου.

Κατά δεύτερο λόγο θά ήθελα μιά στή
λη τοϋ περιοδικού σας ν’ άναφερθεΐ στην 
καταγωγή καί στή ζωή των Σαρακατσα- 
ναίων. 'Χπάρχει γ ι’ αύτό άφθονο υλικό.

Κων]νος ’Αλεξίου 
Φαρκαδώναλ>

Σ.Σ,
’Ελπίζουμε ότι στο μέλλον θά έχουμε 

τήν εύκαιρία ν’ ασχοληθούμε καί μέ τά 
δυο σας αιτήματα, τά όποια όμολογουμέ- 
νως, είναι δίκαια.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΚΕΤΑΚΗ, ’Ελευ

σίνα. Σας στείλαμε τά τεύχη πού ζητή
σατε. ’Άν παρουσιασθεϊ καί στο μέλλον 
άνωμαλία, ξαναγράψτε μας.

ΒΑΣΙΛΕΙΟ Λ ΤΓΟ ΐΡΑ . Φυλακές 
Κορυδαλλού. Σας ευχαριστούμε γιά τά 
καλά σας λόγια. Οί άνδρες τής Χωροφυ
λακής είναι πάντοτε πρόθυμοι νά βοηθή
σουν τό κοινωνικό σύνολο σέ δ,τι δήποτε 
χρειαστεί.

ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΤΡΟΕΙΔΗ, Πολύγυρο. 
Σας ευχαριστούμε γιά τά ζεστά καί όλο 
αγάπη λόγια σας. Οί άνδρες τής Χωρο
φυλακής πραγματικά συμβαίνει νά έχουν 
μεγάλες έμπειρίες άπό τήν εκπλήρωση 
τής άποστολής τους. "Οσο γιά τό πε
ριοδικό, αύτό θά προσπαθεί νά παρου
σιάζει μέ κάθε άντικειμενικότητα τον 
άγώνα τους καί τήν προσφορά τους 
στήν έλληνική κοινωνία.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
ΕΤΘΤΜΙΟ ΚΑΤΣΕΝΙΟ, Φλώρινα. 

Σας ευχαριστούμε γιά τίς συνεργασίες 
πού μας στείλατε. "Ομως τό κείμενο γιά 
τήν 28η ’Οκτωβρίου, έφθασε μέ μεγάλη 
καθυστέρηση γιά τή δημοσίευσή του στο 
τεύχος ’Οκτωβρίου, (26-9-1979), πού 
βρισκόταν ήδη στο στάδιο τής έκτυπώ- 
σεως. Γιά τήν άλλη συνεργασία σας πού 
άφορα τον ποιητή ’Άγγελο Σικελιανό, πι
στεύουμε ότι θά μπορούσαν νά γράφουν 
περισσότερα. Ή  προσφορά του γιά τήν 
άναβίωση τής Δελφικής ’Ιδέας, δέν εξαν
τλείται τόσο εύκολα.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΤΟΤΣΙΑ, Θεσσαλο
νίκη. Είναι πραγματικά σωστή καί άξιό- 
λογη ή συνεργασία σας. "Ομως, λόγοι πού 
δέν έπέτρεψαν τή δημοσίευση τής πρώτης 
σας συνεργασίας, δέν έπιτρέπουν καί 
αυτή. Πάντως έμεϊς σάς ευχαριστούμε.

ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΣΕΒΑ, ’Αθήνα. Ευχαρι
στούμε γιά τή συνεργασία σας άλλά έφθασε 
καθυστερημένα στό Περιοδικό. Πιστεύου
με όμως ότι τό θέμα πού άναπτύσσετε 
είναι άρκετά μεγάλο καί σημαντικό καί 
δέν εξαντλείται μέ ένα βραχύλογο σημείω
μα.

ΧΡΗΣΤΟ ΣΕΡΠΙΩ ΤΗ, Βόλο. Σάς 
ευχαριστούμε γιά τή συνεργασία, άλλά 
είστε μάλλον άπόλυτος στις αντιλήψεις σας. 
Βεβαίως αυτά πού αναφέρετε συμβαίνουν 
άλλά χαρακτηρίζουν ένα μέρος καί όχι 
ολόκληρο τό κοινωνικό σύνολο, πού στήν 
πλειοψηφία του τά καταδικάζει. ’Επίσης 
ό κείμενο παρουσιάζει γλωσσική άνο-

μοιογένεια καί συντακτικές ελλείψεις. 
"Οσο γιά τήν άστυνομική νουβέλλα πού 
γράφετε, είμαστε ύποχρεωμένοι νά σάς 
γνωρίσουμε ότι ή «Ε.Χ.» δέν μπορεί νά 
παρουσιάζει κείμενα μεγαλύτερα των 
6—8 δακτυλογραφημένων σελίδων καί 
ούτε μπορεί νά αφιερώνει παραπάνω άπό 
3 περιοδικές συνέχειες γιά τήν παρουσίαση 
θεμάτων. Οί 140 δακτυλογραφημένες σε
λίδες θά καλύψουν περισσότερες άπό 15 
δημοσιεύσεις, πράγμα αδύνατο γιά τό 
Περιοδικό.

ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ, Κάλυμνο. 
Ευχαριστούμε γιά τήν έργασία σας πού μάς 
στείλατε γιά τήν Κάλυμνο. Είναι όμως 
πολύ φτωχή, γιά τήν ιστορία, τίς παρα
δόσεις καί τίς ομορφιές τού νησιού. Θά 
πρέπει έπίσης νά προσέξετε τή γλώσσα 
καί τή σύνταξη τού κειμένου.

ΓΙΩΡΓΟ ΛΕΚΑΚΗ, Ρόδο. Τό «Σέ 
μιά παρέλαση» γεννάει πολλά έρωτηματι- 
κά ώς πρός τό άν εκφράζει αύτό πού θέλει 
νά έκφράσει. ’Ίσως πρέπει νά τό ξαναδου- 
λέψετε, άφοϋ μέσα σας κατασταλάξουν 
πιό ώριμα οί σκέψεις καί τά συναισθήματα.

ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΜΗΛΙΩΝΗ, Ά γιά—Λα- 
ρίσης. Σεβόμαστε καί υιοθετούμε τήν 
έμπνευσή σας . Άλλά τό ποίημα πού έκ- 
φράζει τίς σκέψεις καί τά συναισθήματά 
σας πάσχει καί σάν έμπνευση καί σάν 
ποίημα. ’Ίσως θά πρέπει ν’ ασχοληθείτε

περισσότερο συστηματικά μέ τήν ποίηση 
ώστε νά σάς δοθεί ή δυνατότητα νά έκφρά- 
σετε πιό σωστά αύτό πού νιώθετε. Πάντως 
σάς εύχαριστοΰμε γιά τήν άποστολή του.

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΤΛΟΤ, 
Περιστέρι — ’Αθήνα. Λυπούμεθα άλλά 
δέν είναι δυνατή ή δημοσίευση των ποιη
μάτων πού μάς στείλατε. ’Ίσως θά πρέπει 
νά δουλέψετε άκόμα πολύ ώστε νά μπο
ρείτε νά έκφρασθεΐτε ποιητικά. 'Ο ποιη
τικός λόγος είναι περισσότερο δύσκολος 
άπ’ όσο μερικές φορές νομίζουμε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΠΑΠΠΑ, 'Αγίους ’Αναρ
γύρους — ’Αττικής. Εύχαριστοΰμε γιά τό 
θεατρικό «Ή  Κύπρος στον Πόλεμο τού 
40». "Ομως λυπούμεθα γιατί δέν μπορού
με νά δημοσιεύσουμε γιά τεχνικούς περισ
σότερο λόγους θεατρικά έργα.

ΛΑΜΠΡΟ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟ, Άρτα. 
Εύχαριστοΰμε γιά τίς συνεργασίες πού μάς 
στείλατε. Γιά τον Νικόλαο Σκουφά δη
μοσιεύσαμε πρόσφατα, ένώ ή δημοσίευση 
των παροιμιών, παρ’ όλο πού είναι ενδια
φέρουσα έργασία, συναντάει πολλές τεχνι
κές δυσκολίες. Γιά τά άλλα κείμενα πού 
άναφέρονται στον Κωνσταντίνο καί Εύ- 
στάθιο Γεροστάθη, διατηρούμε τίς έπιφυ- 
λάξεις μας, γιατί πιστεύουμε ότι δέν 
εξαντλούν όπως πρέπει τό αντικείμενο 
τής μελέτης τους.

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΝΙΚΗ
3 0 0  σ κ α λ ο π ά τ ι α

γ ι ά  τή κ ο ρ υ φ ή .

Μέ χαρά είδαμε νά κυκλοφορεί τό 300ό 
τεύχος τού Χριστιανικού νεανικού περιο
δικό «Πρός τήν ΝΙΚΗΝ», πού έκδίδει ή 
’Αδελφότητα Θεολόγων «'Ο Σωτήρ».

Είναι πραγματικά μεγάλο γεγονός 
γιά ένα περιοδικό τό νά φθάνει στις 300 
εκδόσεις καί νά είναι περισσότερο νέο καί 
δροσερό άπ’ ό,τι ήταν στά πρώτα βήματα 
τής έκδόσεώς του, καί όταν, μάλιστα, 
τό περιοδικό κινείται στόν Χριστιανικό 
χώρο καί μοχθεί νά δείξει δρόμους άγά- 
πης καί πνευματικού άγώνα.

Δέν θά μιλήσουμε έμεϊς γιά τούς στό
χους του καί τήν προσφορά του στόν χώρο 
τής έλληνικής νεότητας. Θά μεταφέρουμε 
τό κάλεσμα τού Περιοδικού πρός όλους 
τούς νέους, πιστεύοντας έτσι ότι τά δικά
μας λόγια περιττεύουν «__ εμπρός γιά
ένα καλύτερο έαυτό, έμπρός γιά ένα πιό 
δυνατό χαρακτήρα, έμπρός γιά μιά κοινω
νική προσφορά, έμπρός γιά ένα μέλλον 
γερά θεμελιωμένο, έμπρός γιά μιά ζωή 
ένωμένη μέ τόν Χριστό. ’Εμπρός γιά 
άγώνες γιά τήν δόξα τού Χριστού καί τής 
’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας μας. Δηλαδή, 
έμπρός γιά τή νίκη ! Τήν πραγματική τήν 
μοναδική σέ διάρκεια, σέ ποιότητα, σέ 
άπόλαυση ! Τήν αιώνια νίκη».

Στό περιοδικό «Πρός τήν ΝΙΚΗΝ» ή 
«Ε.Χ.» εύχεται μέ όλη της τήν καρδιά 
νά συνεχίσει τήν ύπέροχη προσφορά του 
πρός τά έλληνικά νειάτα καί νά παραμείνει 
ζωογόνο στό χώρο τών παιδαγωγικών 
έντύπων.

Ε Ι Δ Ι Κ Η  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α
Τό κατάστημα ΑΦΩΝ ΚΟΤΡΚΟΤΝ- έκπτώσεως 10 ο]ο, δίνουν μικρή προκα- 

ΓΗ, πού διαθέτει πλούσια συλλογή έτοί- ταβολή καί έξοφλοΰν τά υπόλοιπα σέ δέκα 
μων ένδυμάτων, άνδρικών, γυναικείων μηνιαίες δόσεις. Γιά τά αγοραζόμενα σέ 
καί παιδικών, προσφέρει τά είδη του γιά μετρητά, τυχαίνουν έκπτώσεως 20 ο]ο. 
τούς άνδρες τού Σώματος μέ έξαιρετικά Οί ένδιαφερόμενοι μπορούν νά άπευ- 
ένδιαφέρουσες τιμές. θύνονται στή διεύθυνση τού Καταστήμα-

Συγκεκριμένα, γιά τά άγοραζόμενα μέ τος στήν όδό Τσαμαδοϋ 16, στόν Πειραιά, 
πίστωση, είδη, οί άγοραστές τυχαίνουν τηλέφωνο 41.22.728.
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Π α ρ ά λ λ η λ ο ς  έ ξ έ τ α σ ι ς  T ig  ίσ τ α ρ ικ η ς  π ο ρ ε ία ς
Ν Α Π Ο Λ Ε Ο Ν Τ Ο Σ  Δ Ο Κ Α Ν Α Ρ Η  

Ταγματάρχου Χωροφυλακής, 
Πτυχιούχου Φιλοσοφικής Σχολής, 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ε ι σ α γ ω γ ή .

Εις την φιλοσοφίαν τής ιστορίας έχει επικρατήσει ή άποψις 
νά θεωρούνται ευτυχείς οί λαοί οί μή έχοντες ιστορίαν. Τοϋτο 
έν άναλύσει θά πή δτι δσον άνωτέρα είναι ή μορφή τοΰ πολιτι
σμού τήν στιγμήν πού ένας νέος λαός εισέρχεται εις αυτόν, 
τόσον περισσοτέρας δυνατότητας έχει ό λαός αυτός νά άκολου- 
θήση τήν προς τά πρόσω έξελικτικήν πορείαν τής άνθρωπότητος. 
Παρά τήν παραδεδεγμένην ταύτην ιστορικήν άλήθειαν, έν τή 
πρακτική, οι θεωρητικοί των διαφόρων λαών προσπαθούν διά 
παντοίων τρόπων καί μεθόδων νά προεκτείνουν τόν ιστορικόν 
βίον των λαών των κατά εκατονταετηρίδας ή καί χιλιετηρίδας 
ακόμη.

’Αμίμητοι είς τοιούτου είδους μυθεύματα καί ψευδολογίας, 
ώς προς τήν πλαστογράφησιν της ιστορίας, είναι οί Σλαϋοι (11 
ιστορικοί καί φιλόλογοι, οΐτινες άνερυθριάστως παρουσιά
ζουν καί αύτόν ακόμη τόν Μέγαν ’Αλέξανδρον, τόν άνά τήν 
ύφήλιον καταστήσαντα γνωστόν τό Ελληνικόν δνομα, ώς Σλαΰ- 
ον. Τό θέμα τοϋτο είναι παλαιόν καί έχει άντιμετωπισθή έπιτυ- 
χώς άπό Έλληνας καί ξένους έπιστήμονας (2) είς τρόπον ώστε 
σήμερον νά μήν εύρίσκη σοβαράν άπήχησιν ούδέ είς αύτήν τήν 
ίδιαν την Σλαυϊκήν κουλτούραν.

Μιμούμενοι τούς Σλαύους, οί θεοιρητικοί τοΰ τουρκικού (3 ) 
σωβινισμού λησμονούν τάς σοφάς ύποθήκας τού ΚΕΜΑΑ ΑΤΑ- 
ΤΟΤΡΚ «'Ότι ό ’Ασιατικός χώρος είναι αρκετός διά τήν άνά- 
πτυξιν τού τουρκικού έθνους» καί δι’ άνεδαφικών θεωριών προσ
παθούν νά έξάψουν τόν φανατισμόν τοΰ τουρκικού λαού εξω
θώντας τον είς έξωπραγματικάς επιδιώξεις και άπομακρύ- 
νοντάς τον άπό τήν λύσιν τών πραγματικών προβλημάτων 
πού τόν άπασχολούν.

Ού μόνον οί Τούρκοι ιστορικοί καί θεωρητικοί, αλλά καί ό 
τουρκικός τύπος ουδόλως υστερεί είς ίστορικάς φαντασιώσεις- 
οΰτω κατά τάς τελευταίας ήμέρας τοΰ Μαρτίου (1976) ό 
άρθρογράφος τής τουρκικής έφημερίδος (Σόν Χαβαδίς) ύπεραμυ- 
νόμενος τής τουρκικότητος της ύπό τών Σύρων διεκδικουμένης 
Άλεξανδρέττας γράφει «Μήπως οί Σύροι διεκδικοΰν τήν Άλε- 
ξανδρέτταν ή οποία άπό 40 αιώνων είναι τουρκική πατρίδα;».

ΤΟΥΤΕΣΤΙΝ ή Άλεξανδρέττα ή όποια έδημιουργήθη 
τό έτος 333 ύπό τοΰ ’Αντιγόνου είς άνάμνησιν τής έν Ίσσώ 
νίκης τού Μεγάλου ’Αλεξάνδρου ύπήρξε τουρκική 1691 έτη 
προ τής κτίσεώς'της καί 3.000 τοιαΰτα προ τής έμφανίσεως 
τών Τούρκων είς τήν Μικράν ’Ασίαν. Πάντα ταύτα αντικατο
πτρίζουν τάς έν Τουρκία συγκρούσεις δύο διαφορετικών κό
σμων: Τού ενός έκφράζοντος τάς υγιείς Κεμαλικάς άπόψεις, 
συμφώνως προς τάς όποιας, ή άνάπτυξις καί άξιοποίησις τών 
πλουτοπαραγωγικών πηγών τής Τουρκίας θά πρέπει νά είναι 
ή μελλοντική έπιδίωξις τών Τούρκων ιθυνόντων (Ευρωπαϊκόν 
πνεύμα) καί τού ετέρου έκφράζοντος τό άγριον νομαδικόν έν
στικτον τής «άγραμμάτου τουρκικής μάζας», τής κολακευομέ- 
νης ύπό τής άναξίου διαδόχου ήγεσίας τού Κεμάλ, τοΰ έπιζη- 
τούντος τήν λύσιν τών άπασχολούντων τήν Τουρκίαν προβλη
μάτων, ούχί είς τά έν ειρήνη έργα, άλλ’ είς τάς έν πολέμω 
περιπέτειας (’Ασιατικόν πνεύμα), ώς είδικώτερον θέλει άνα- 
πτυχθή είς τά οικεία κεφάλαια.
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Καταγωγή των Τούρκων.
Φυλή r Γλώσσα - Θρησκεία.

ΟΙ Τούρκο1, ανήκουν εις την τουρκικήν (4) ή τουρανικήν φυλήν, 
άποτελοΰσαν κλάδου της μεγάλης Ούραλαλταϊκής ή Φιννουρα- 
λικής οικογένειας. Ενωρίς άνεμίχθησαν μέ τούς κίτρινους καί 
έκ της άναμείξεως προήλθε μεσάζων άνθρωπολογικός τύπος με
ταξύ λευκού καϊ κίτρινου, εις τον όποιον άνήκουν τά ταταρικά 
καί τά τουρκικά φύλα. Έζησαν έπ'ι μακρόν ώς νομάδες μή προ- 
αχθέντες εις πολιτισμόν καί έμειναν άγνωστοι εις την Ιστορίαν. 
Ή  ούραλαλταϊκή άποτελεΐ ιδίαν οικογένειαν γλωσσών διά
φορον της άριας καί της σημιτικής.

1) Είναι γλώσσα ένδοσυνθετική, δηλαδή δέχεται έμφύμα- 
τα μεταξύ θέματος καί καταλήξεως π.χ. SEV—ΜΕΚ (αγα
πώ), άλλά SEV—ΜΕ—ΜΕΚ (δεν άγαπώ).

2) Έ χε ι τήν καλουμένην άρμονίαν;τών φωνηέντων, δη
λαδή κάθε λέξις πρέπει νά άποτελήται από συγγενή φωνήεντα 
π.χ. AT (ιΐππος), άλλά πληθυντικός AT LAR (:ΐπποι) καί

3) Είναι γλώσσα λίαν συντηρητική π.χ. ένας Τούρκος τής 
Μικράς ’Ασίας ήμπορεΐ νά συννενοηθή μέ ένα τάταρον τής Σι
βηρίας, αν καί ό διαχωρισμός των έλαβε χώραν προ χιλιετη- 
τηρίδος καί πλέον.

Ή  συντηρητικότης τής τουρκικής γλώσσης ήσκησετεραστίαν 
έπίδρασιν εις τάς σχέσεις Ελλήνων καί Τούρκων καί έπηρέασεν 
ούσιωδώς τάς σχέσεις τών δύο λαών. ’Εάν ή Τουρκική γλώσσα 
δέν ήταν τόσον συντηρητική, οί Τούρκοι θά έξελληνίζοντο καί 
θάέσβηνον(5) θρησκευτικώςκαίγλωσσικώς, ώς συνέβη παλαιό- 
τερον μέ τούς Ρωμαίους, άπό τούς πρώτους αιώνας έπαφής 
των μέ τόν συμπαγή 'Ελληνικόν πληθυσμόν τής Μικράς ’Α
σίας. Διότι, ώς παρατηρεί ό Καθηγητής Ν. Άνδριώτης, 
«'Όταν (6) οί Τούρκοι ήλθον εις επαφήν μέ τό Βυζαντινόν κρά
τος ήταν τόσον ολίγοι ώστε αν μπορούσαν νά τό καταλάβουν 
μεμιάς δέν θά άρκοΰσαν ούτε διά Έπαρχοι τών Βυζαντινών 
Πόλεων». Συνέβη δμως κάτι τό τραγικόν, ή άφομοίωσις τού 
'Ελληνικού πληθυσμού έγένετο σταδιακώς καί εις διάστημα ολο
κλήρων αιώνων καί οΰτω έδόθη άνεσις εις τόν δυνάστην νά 
άφομοιώνη, χωρίς νά άφομοιώνεται. Τά χρησιμοποιούμενα μέ
σα ήσαν τόσον άπάνθρωπα ώστε ήγγυώντο άσφάλειαν 100ο ]ο. 
Κάθε πόλις, κωμόπολις ή χωρίον όπου κατελαμβάνετο άπό τούς 
Τούρκους έχανε μονομιάς τόν παλαιόν της χαρακτήρα, ένα 
μέρος τού πληθυσμού έτρέπετο εις φυγήν καί έγκατέλειπε τό 
πάτριον γην προ τής έμφανίσεως τών Τούρκων, ένα άλλο 
μέρος έσφάζετο, ένώ άλλο συνελαμβάνετο καί έπωλεΐτο εις τά 
σκλαβοπάζαρα τής ’Ανατολής καί τό έναπομένον έπρεπε νά έκ- 
λέξη μεταξύ τού έξευτελισμοΰ καί τής ταπεινώσεως τού ραγιά 
ή τής άπαρνήσεως τών πατρίων (7) ιερών καί τής προσελεύσεώς 
του εις τόν ’Ισλαμισμόν, ΐνα διά τής άλλαγής στρατοπέδου 
άλλάξη καί ό τρόπος ζωής. Τό δίλημμα ήταν τρομερόν ή ραγιάς 
χριστιανός η Τούρκος άφέντης (8). 'Υπό τήν πίεσιν τών φοβερών 
δοκιμασιών πολλοί έλύγισαν, άπεδέχθησαν ένσυνειδήτως τόν 
Μωαμεθανισμόν καί άπωλέσθησαν όριστικώς διά τόν 'Ελληνι
σμόν καί τόν Χριστιανισμόν, ένώ άλλοι έπιφανειακώς μόνον 
έκαμνον τόν Τούρκον, κρυφίως δέ μέ σπαραγμόν καρδίας ήνα- 
πτον κανδήλαν εις τά υπόγεια (9) τών οικιών των καί έζήτουν 
συγχώρησιν άπό τόν Χριστόν καί τήν Παναγίαν διά τό δι- 
πλοΰν παίγνιον τό όποιον ήσαν ήναγκασμένοι νά παίζουν. 
’Εντεύθεν, έχομεν τό όλοζώντανον δράμα τού κρυπτοχριστια- 
νισμού, τό όποιον καί σήμερον άκόμη κατακαίει τά σωθικά 
έκατοντάδων ή καί χιλιάδων κρύπτοχριστιανών τής Μικράς 
’Ασίας.

Έπαφαι και πρώται γνωριμίαν Ελλήνων 
καί Τούρκων.

Κατά τούς τελευταίους χρόνους τής βασιλείας τού Μεγάλου 
’Ιουστινιανού οί Τούρκοι ένίκησαν τούς Έφθαλίτας(ΙΟ) ή Λευκούς 
θύννους καί έγκατεστάθησαν εις τήν μεταξύ Κασπίας Θαλάσ
σης καί Οΰραλίων Όρέων Χώραν, τήν ύπ’ αύτών όνομασθεΐ- 
σαν Τουρκεστάν (Χώρα τών Τούρκων). Τό έτος 569 μ.Χ. 
έπί τής βασιλείας ’Ιουστίνου τού Β'άφίχθη εις τήν Κων]πολιν 
τουρκική πρεσβεία (11) ύπό τόν Μανιάχ ώς άπεσταλμένη τού 
ήγεμόνος τών Τούρκων Διζαβούλου. ’Από τήν πρεσβείαν αυτήν 
τό πρώτον οί Βυζαντινοί έπληροφοροΰντο τά τής συντριβής τών 
Λευκών θύννων καί τά τής γειτονίας των μετά τών Τούρκων.

Ή  τουρκική πρεσβεία προέτεινε φιλίαν καί συμμαχίαν πρδς 
τόν ’Ιουστίνον Β' εναντίον τών Άβάρων καί Περσών έχθρών 
τών Τούρκων. Προέτεινον μάλιστα καί έμπορικάς συναλλα 
γάς, σπουδαιοτέρα τών οπαίων ήτο εκείνη ήτις άφεώρα τήν 
εμπορίαν τής μετάξης. Ώ ς  γνωστόν, ή έμπορία τής μετάξης 
άπό τήν Κίνας καί τάς ’Ινδίας έγένετο διά θαλάσσης—μέσω 
Περσικού Κόλπου καί Έρυθράς Θαλάσσης—όδοΰ έλεγχαμένης 
ύπό τών Περσών, ο'ίτινες παρενέβαλαν τοιαΰτα προσκόμματα 
ώστε καθίστατο προβληματική ή έμπορία ταύτης διά τήν Αυτο
κρατορίαν. ’Αντί τής οδού ταύτης ή τουρκική πρεσβεία ύπε- 
δείκνυε τήν διά ξηράς μεταφοράν τού πολυτίμου προϊόντος μέσω 
’Αρμενίας καί Τουρκεστάν. Τό επόμενον (570) έτος Ελληνική 
πρεσβεία ύπό τόν Ζήμαρχον έστάλη προς τόν Διζάβουλον 
ΐνα έξετάση έπιτοπίως τά πράγματα. 'Ο Τούρκος ήγεμών δέν 
είχε μόνιμον κατοικίαν, άλλά διέμενεν έντός σκηνής έπί τού 
’Όρους Έ κτάγ (Δευκοΰ ’Όρους τών Βυζαντινών συγγραφέων). 
Ό  Διζάβουλος πριν δεχθή τήν έπίσκεψιν τού Ζημάρχου καί 
τής άκολουθίας του διέταξε νά ύποβληθοΰν άπαντες εις τήν διά 
πυράς άπολύμανσιν συμφώνως προς τά βάρβαρα έθιμα τών 
είδωλολατρών νομάδων τής ’Ασιατικής στέππας. Έπηκολού- 
θησαν διαβουλεύσεις μεταξύ Διζαβούλου καί Ζημάρχου, μετά 
τήν λήξιν τών οποίων, ύπεγράφη συμφωνία συμμαχίας καί φι
λίας, οί οροί όμως τής οποίας δέν έξετελέσθησαν, διότι ή Βυ
ζαντινή διπλωματία έκρινε άνεπαρκή τήν τουρκικήν συμβολήν 
διά τήν άπό κοινού άνάληψιν πολέμου έναντίον Περσών καί 
Άβάρων. Έ ξ  άλλου ή άνάπτυξις τής καλλιέργειας τής μετάξης 
εις τόν Ελληνικόν χώρον, όπου συνετελέσθη κατά τούς χρόνους 
τούτους, καθίστα περιττήν τήν προταθεϊσαν ύπό τών Τούρ
κων όδόν έμπορίας ταύτης. Άπεφασίσθη λοιπόν έπιφυλακτική 
στάσις έναντι τών νέων γειτόνων. Ό  έπακολουθήσας δμως Βυ- 
ζαντινοπερσικός πόλεμ.ος τού 572 έκανε τήν Βυζαντινήν δι
πλωματίαν νά άφήση τάς έπιφυλάξεις καί τήν ειρωνικήν διά- 
θεσιν μέ τήν οποίαν είχε δεχθή τάς τουρκικάς προτάσεις διά 
συμμαχίαν καί νά ζητήση έσπευσμένως τήν συμμαχίαν τών 
Τούρκων. Αί συνθήκαι δμως εις τόν τουρκικόν χώρον εΐχον 
διαφοροποιηθή, ό Διζάβουλος εΐχεν άποθάνει καί ό νέος ήγε
μών τών Τούρκων, Τούρξανθος, έκτιμήσας όρθώς τάς προθέ
σεις τής Βυζαντινής διπλωματίας νά χρησιμοποιή τούς Τούρ
κους συμφώνως πρός τά συμφέροντα τής Αυτοκρατορίας, 
έφρόντισε νά καλλιεργήση τάς σχέσεις του πρός τούς Πέρσας. 
Διά τούτο δταν τό 575 έφθασεν εις τήν αυλήν του Βυζαντινή 
πρεσβεία ύπό τόν Βαλεντίνον καί έζήτησε διαπραγματεύσεις 
διά τήν άπό κοινού άνάληψιν έπιχειρήσεων έναντίον τών Περ
σών, ό Τούρξανθος, δχι μόνον δέν έδέχθη ούτε νά συζητήση 
τό θέμα, άλλα τουναντίον διέταξε τήν σύλληψιν καί τήν βάναυ
σου κακοποίησιν τού Βαλεντίνου καί τής άκολουθίας του, άπο- 
καλέσας άμα «Τόν Αύτοκράτορα καί τό γένος τών Ρωμαίων 
ψεύτας, άπατεώνας καί έκμεταλλευτάς τών λαών». Μετά κό
που ό Βαλεντίνος κατώρθωσε νά πείση τόν βάρβαρον ήγεμόνα 
νά φεισθή τής ζωής αυτού τού ίδιου καί τών άνδρών τής άκο
λουθίας του, τονίσας εις αυτόν δτι οί ήγεμόνες τών πεπολιτι- 
σμένων λαών σέβονται τάς πρεσβείας καί τών έχθρών των άκό
μη καί δτι μόνον οί βάρβαροι φονεύουν τούς πρεσβευτάς. 'Ο 
Τούρξανθος, προφανώς διά νά μή φανή άπολίτιστος, έκάμφθη 
καί άπηλευθέρωσε τούς συλληφθέντας. Τά τών Βυζαντοτουρ- 
κικών πρεσβειών, οκτώ τό δλον, περιγράφει ό ήμέτερος χρο
νογράφος καί ιστορικός Μένανδρος. Έ κ  τών περιγραφών τού 
Μενάνδρουπληροφορούμεθα τό χαμηλόν πολιτιστικόν επίπεδον 
τών ήμιαγρίων είδωλολατρών νομάδων αΐτινες έστεροΰντο μο
νίμους κατοικίας καί μόνον καταστροφάς καί συμφοράς προε- 
κάλουν εις τάς χώρας τάς όποιας διήρχοντο. Πέραν δμως τών 
άρνητικών στοιχείων τής τουρκικής προϊστορίας υπάρχουν καί 
θετικά δι’ αύτούς στοιχεία. Θετικά στοιχεία είναι ή άναζή- 
τησις καί άνεύρεσις συμμάχων εύθύς ώς ήλθον εις έπαφήν 
μέ τόν πολιτισμένου κόσμον. Άποτυχόντες νά έπιτύχουν τήν 
συμμαχίαν τών Βυζαντινών έστράφησαν πρός τούς Πέρσας. 
Άκόμη, ή κακοποίησις τής Βυζαντινής πρεσβείας δεικνύει δι
πλωματικότητα τών Τούρκων ήγητόρων νά άντιληφθοΰυ έγκαί- 
ρως τάς προθέσεις τής Βυζαντινής διπλωματίας καί άποτελεΐ 
έν ταύτώ προίμιον τής κατόπιν σκληράς τουρκικής διπλωμα
τίας.

Μετά άπό τάς πρώτας έπαφάς Τούρκων καί 'Ελλήνων άπό 
τάς οποίας ούδέν τό θετικόν προέκυψεν δι’ άμφοτέρας τάς πλευ
ράς, αί σχέσεις τών δύο λαών παρέμεινον περιωρισμέναι έπί 
ολοκλήρους αιώνας. Συναντώμεν τούς Τούρκους άλλοτε μισθοφό
ρους ιού Βυζαντινού στρατού, μέχρι καί τής άνακτορικής φρου
ράς καί άλλοτε πολεμίους—μισθοφόρους εις τήν υπηρεσίαν τών 
διαφόρων χαλιφών τής Αραβίας. Πάντα ταΰτα μέχρι τών μέ
σων τής 11ης μ.Χ. έκατονταετηρίδος, δτε παρουσιάζεται αί- 
φνιδίως άπειλητικός καί άσφυκτικός ό τουρκικός κίνδυνος.
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Ό  ’Ασιατικός Ελληνισμός προ τής απει
λητικής έμφανίσεως των Τούρκων.
Πρίν είσέλθωμεν εις την κατ’ ιδίαν περιγραφήν των Ελλη

νοτουρκικών συγκρούσεων είς τον χώρον τής 'Ελληνικής 
’Ανατολής κρίνομεν σκόπιμον νά εϊπωμεν ολίγα τινά περί τής 
έπικρατούσης έν Μικρφ ’Ασία καταστάσεως, άπό άπόψεως 
πληθυσμιακής συνθέσεως καί οικονομίας. Είναι γνωστόν δτι ό 
έξελληνισμός (12) τών κατοίκων τής Μικρας ’Ασίας είγεν έπι- 
τευχθή κατά μέγα μέρος άπό τής έποχής τοϋ Μεγ. ’Αλεξάνδρου 
καί τών Διαδόχων. Ή  πολυεθνική Ρώμη έκ τών πραγμάτων 
εΐχεν άποδεχθή τό προβάδισμα τοϋ 'Ελληνισμού είς τό ’Ανα
τολικόν Τμήμα τής Αυτοκρατορίας: Έλληνες ήσκουν τήν 
Διοίκησιν καί ή Ελληνική γλώσσα έθεράπευε τάς άνάγκας τής 
Διοικήσεως, τοϋ εμπορίου, τής λογοτεχνίας καί τής καθόλου 
πνευματικής καί υλικής ζωής τής Αυτοκρατορίας. Ή  μεταφο
ρά τής πρωτευούσης τής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας είς τήν 
Κων]πολιν καί ό έπακολουθήσας μετασχηματισμός τοϋ Άνατο- 
λικοΰ τμήματος τοϋ Ρωμαϊκοΰ Κράτους, είς Ελληνικήν Χρι
στιανικήν Αυτοκρατορίαν, έχει συμβολικήν μόνον σημασίαν, 
άφοΰ ό Ελληνισμός άπό τής έποχής τοϋ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου 
ουδέποτε έπαυσε νά άσκή κυριαρχικά δικαιώματα είς ολόκλη
ρον τήν ’Ανατολήν. Τό πόσον βαθεϊα ΰπήρξεν ή Ελληνική 
έπίδρασις είς τούς λαούς τής ’Ανατολής, άποδεικνύεται καί 
άπό τό γεγονός δτι αί Πατέρες τής ’Εκκλησίας έχρησιμοποίη- 
σαν τήν 'Ελληνικήν γλώσσαν διά τήν έπιβολήν τής νέας θρη
σκείας. Έ ξ  άλλου «τό έλήλυθεν ή ώρα ΐνα δοξασθή δ υιός τοϋ 
Θεοΰ» δέν είναι άσχετον μέ τήν βαρύτητα τήν οποίαν έδιδεν 
ή ’Εκκλησία είς τον 'Ελληνισμόν τής ’Ανατολής. 'Χπό τοιού- 
τους οιωνούς είναι εΰκολον νά κατανοηθή πώς καί διατί έπε- 
τεύχθη ό πλήρης έξελληνισμός τών κατοίκων τής Μικρας ’Α
σίας. Ή  χρυσή έποχή τοϋ 'Ελληνισμού τής Μικρας ’Ασίας 
συμπίπτει μέ τούς χρόνους τής βασιλείας τοϋ Μεγάλου ’Ιου
στινιανού. Ό  Ελληνισμός τής Μικρας (13) ’Ασίας τής έποχής 
ταύτης ύπερέβαινε τά 32.000.000 κατοίκους είς τρόπον ώστε ό 
μεγαλοφυής ’Ιουστινιανός νά άντιληφθή δτι ή Νομοθεσία τοϋ 
κράτους χρήζει γλωσσικής άναπροσαρμογής, συμφώνως πρός 
τά νέα έθνικοπολιτικά δεδομένα. ’Ολίγα μόνον έτη άπό τοϋ θα
νάτου τοϋ Ιουστινιανού έγκαινιάζεται μία νέα τραγική πε
ρίοδος διά τον Ελληνισμόν τής Μικρας ’Ασίας, ή όποια θά διαρ- 
κέση έπί 14 αιώνας καί θά τερματισθή μέ τόν ξερριζωμόν τού 
'Ελληνισμού τής Μικρας ’Ασίας έν έτει 1922. Αυτήν τήν μα
κράν τραγωδίαν θά περιγράψωμεν έν συνεχείς.

1 .  Περσικοί Π όλεμ οι. Τό έτος 572 άρχίζει ό Βυζαντινο- 
περσικός πόλεμος, ό όποιος μέ διαδοχικά διαλείμματα θά διαρ- 
κέση περί τά 60 έτη. Είναι ή πρώτη φορά άπό οκτακόσιων 
έτών, δπου ή Μικρά ’Ασία έδέχετο καταστρεπτικάς έπιδρο- 
μάς μεγάλης έκτάσεως καί διάρκειας. 'Ο 'Ηράκλειος άνταποδί- 
δων τάς καταστροφάς διαλύει παντελώς τήν περσικήν δύναμιν. 
Κατά τόν Καθηγητήν Γ. Θεοχαρίδην, ένεργήσας ούτως ό 
Ηράκλειος διέπραξε μέγα σφάλμα, διότι ή έξαφάνισις τής περ
σικής (14) ισχύος ώς δυνάμεως ισορροπίας είς τήν περιοχήν εΐ
χεν έντελώς άντίθετα καί άπροσδόκητα άποτελέσματα. Τούτο 
θά φανή ολίγον άργότερον δταν θά παρουσιασθή ό ’Αραβικός 
κίνδυνος. Οί νεοφώτιστοι Μουσουλμάνοι ’Άραβες θά άνεχαι- 
τίζοντο άπό τάς πρώτας των έξορμήσεις, έάν οί δύο γίγαντες 
τής περιοχής—Πέρσαι καί Βυζαντινοί— δέν έκειντο ό μέν πρώ
τος νεκρός, ό δέ δεύτερος βαρύτατα πληγωμένος.

2 . ’Αραβικοί Π όλεμ οι. ’Αντιστάσεως μή οΰσης, οί Ά ρα
βες έπικρατοΰν είς τόν ’Αραβικόν χώρον καί άποκόπτουν όρι- 
στικώς τάς άνατολικάς έ π α ρ χ ί α ς  τ ο ύ  κ ρ ά τ ο υ ς ,  
Σ υ ρ ί α  ν—Παλαιστίνην καί Αίγυπτον. ’Επιβάλλουν βιαίως 
τόν ’Ισλαμισμόν είς τούς Πέρσας καί ή Περσία μεταβάλλεται 
είς άπλήν έπαρχίαν τού ’Αραβικού Χαλιφάτου. Ή  άραβική 
ορμή θά καθηλωθή καί τελικώς θά συντριβή πρό τού προπυρ
γίου τού Ελληνισμού τής Μικρας ’Ασίας.

Οί Έλληνες τής Μικρας ’Ασίας δέν είναι οί αιρετικοί 
άνατολίται τής Συρίας καί τής Παλαιστίνης, οίτινες δπισθεν 
τών αιρετικών των διαθέσεων έκρυπτον τήν έθνικήν των άντί- 
θεσιν πρός τό ’Ορθόδοξον Ελληνικόν κέντρον, αλλά ίδεαλι- 
σταί πατριώται πού ήγωνίζοντο διά τά ιερά καί τά δσια τής 
φυλής των. Μέ τήν άνατολήν τού έτους 1000 καί έπειτα άπό 
τετρακοσίων έτών άγώνας καί θυσίας τού Μικρασιατικού Ε λ 
ληνισμού, ή δύναμις τού Χαλιφάτου άνήκει πλέον είς τήν 
ιστορίαν. 'Η  μακροχρόνιος δμως αιμορραγία έκ τών Περσι
κών καί ’Αραβικών πολέμων εΐχεν έλαττώσει τήν ζωτικότη
τά του, αί δέ στάσεις καί έπαναστάσεις τών διαφόρων στρατη

γών έναντίον τής κεντρικής κυβερνήσεως μετέβαλον τήν Μι- 
κράν ’Ασίαν είς πεδίον άνταγωνισμοΰ τών διαφόρων στασιαστών 
καί συνεπλήρωσαν τάς έρημώσεις καί καταστροφάς τών μα
κροχρονίων πολέμων.

Είς τά ανωτέρω θά πρέπει νά προστεθή καί ή άνικανότης 
τών διαδεχθέντων τόν Βασίλειον τόν Β1, Αύτοκρατόρων νά 
προστατεύσουν τούς ΑΔΥΝΑΤΟΥΣ άπό τάς άρπακτικάς δια
θέσεις τών ΙΣΧΥΡΩΝ καί νά προλάβουν τήν οικονομικήν έξα- 
θλίωσιν έκείνων, οίτινες θά ήσαν διατεθειμένοι νά υπερασπίσουν 
τήν γήν τών πατέρων των άπό τούς νέους έπιδρομεΐς Τούρ
κους.

Τά πρό και μετά τήν μάχην 
τής Μαντζικέρτης.

Κατά τήν διάρκειαν τών τρομερών συγκρούσεων Βυζαντι
νών καί ’Αράβων, ό ήρωϊκός λαός τής ’Αρμενίας πιστός είς τό 
Χριστιανικόν Δόγμα έβοήθησεν, όσον ήδύνατο τήν Αύτοκρατο- 
ρίαν καί κατώρθωσε τελικώς νά άποκτήση τήν πλήρη άνεξαρτη- 
σία του. Δυστυχώς όμως είς τάς άρχάς τής 11ης μ.Χ. εκατον
ταετηρίδας ή ’Αρμενία είχε διαιρεθή είς μικρά βασίλεια άτι- 
να ήριζον μεταξύ των, φθάνοντα καί μέχρι πολέμου. Τούτο έδι
δεν ευκαιρίας είς τούς γείτονας Τούρκους καί Βυζαντινούς νά 
άναμιγνύωνται είς τάς έσωτερικάς υποθέσεις τής ’Αρμενίας, 
οί μέν πρώτοι ένεργοΰντες ληστρικάς έπιδρομάς πρός λαφυρα
γωγίαν, οί δέ δεύτεροι έσχεδίαζον προσάρτησιν τής ’Αρμενίας 
είς τό Βυζάντιον. Οΰτω, τό 1021 ό Αύτοκράτωρ Βασίλειος Β' 
ό Βουλγαροκτόνος ευρών αφορμήν είσέβαλεν είς τήν ’Αρμενίαν 
καί υποχρέωσε τόν βασιλέα τού Βασιλείου Άνίου τής Μεγάλης 
’Αρμενίας Ίωάννην Συμβάτιον νά όρίση κληρονόμον τού θρό
νου του, ούχί τόν υιόν του, άλλά τόν Αύτοκράτορα τοϋ Βυζαν
τίου. Πράγματι τό έτος 1044, έπί τής βασιλείας Κων]νου Θ' 
τού Μονομάχου, άπεβίωσεν ό ’Ιωάννης Συμβάτιος καί συμφώ
νως πρός τούς όρους τής πολιτικής του διαθήκης, ήν εΐχεν 
υπαγορεύσει ό Βασίλειος ό Β', ή Μεγ. ’Αρμενία (15) προσηρτή- 
θη είς τό Βυζάντιον. Ό  τραχύς καί πολεμικός λαός τής ’Αρμε
νίας έν όσω διετήρει τήν άνεξαρτησίαν του, δι’ άνορθοδόξου 
πολέμου ήμπόδιζε τούς Σελτζουκίδας Τούρκους νά εισβάλλουν 
είς τήν χώραν του, πολύ δέ περισσότερον νά διασχίζουν ταύτην 
καί νά είσέρχωνται έντός τών ορίων τής Βυζαντινής ’Επικρά
τειας. Συνεπώς, ή ’Αρμενία, παρεμβαλλομένη μεταξύ Βυζαν
τίου καί τού κράτους τών Σελτζουκιδών, άπετέλει τήν ασφα
λιστικήν δικλείδα τών ανατολικών συνόρων τής Αύτοκρατο- 
ρίας.

Τό 1048, τέσσαρα μόνον έτη άπό τής καταλύσεως τού Βα
σιλείου τής ’Αρμενίας, οί Σελτζουκίδαι Τούρκοι άρχίζουν τάς 
έπιδρομάς έναντίον τών άνατολικών έπαρχιών τής Αύτοκρατο- 
ρίας. Ή  άνικανότης τού Μονομάχου καί τών Διαδόχων αύτοΰ 
Αύτοκρατόρων νά άντιληφθοΰν καί νά άντιμετωπίσουν έγκαίρως 
τόν τουρκικόν κίνδυνον προκαλοΰν βαθυτάτας έθνολογικάς 
άλλοιώσεις είς τάς έπαρχίας τής ’Αρμενίας καί τής Καππαδο
κίας. Κατά τήν διάρκειαν τής βασιλείας τού άνικάνου Αύτοκρά- 
τορος Κων]νου I' τού Δούκα (1059—1067) αί όρδαί τών Σελ- 
τζουκιδών έφθασαν μέχρις τής Καισαρείας, πρωτευούσης τής 
Καππαδοκίας καί έλεηλάτησαν τήν ’Εκκλησίαν τού 'Αγίου 
Βασιλείου καί τά ιερά λείψανα τού Αγίου, πράγμα δπερ προε- 
κάλεσεν αΐσθησιν είς ολόκληρον τόν χριστιανικόν κόσμον.

'Η  κρισιμότης τής καταστάσεως έπέβαλε τήν είς τόν θρόνον 
άνάρρησιν ώς Αύτοκράτορος, ικανού καί δεδοκιμασμένου στρα
τιωτικού ήγέτου καί ώς τοιοΰτος έξελέγη ομοφωνία λαού καί 
στρατού ό στρατηγός Ρωμανός Διογένης (1067—1071). Ό  
νέος Αύτοκράτωρ, έντός συντόμου χρονικού διαστήματος, άνα- 
διωργάνωσε τόν στρατόν καί κατέφερεν άλλεπάλληλα πλήγματα 
κατά τών Σελτζουκιδών έπιδρομέων, έκδιώξας αύτούς πέραν 
τών παλαιών συνόρων τού κράτους. Άναφέρεται ότι οί Τούρκοι 
τόσον εΐχον τρομοκρατηθή άπό τάς έπιτυχίας τού Ρωμανού Δ' 
Διογένους ώστε είς τό άκουσμα τής άφίξεώς του, ήγουμένου τού 
στρατού, έτρέποντο είς άτακτον φυγήν. Ό  Αύτοκράτωρ, ό 
όποιος εΐχεν έπισκεφθή τάς λεηλατηθείσας περιοχάς καί εΐχεν 
εικόνα τών προκληθεισών συμφορών καί έρημώσεων, έσκόπει νά 
καταφέρη καίριον πλήγμα έναντίον τών Σελτζουκιδών έπιδρο
μέων, άπαλλάσσων οΰτω όριστικώς τήν Αύτοκρατορίαν έκ τών 
έπικινδύνων τούτων γειτόνων. Πρός τόν σκοπόν τούτον είσέ
βαλεν είς τήν ’Αρμενίαν καί τόν Αύγουστον τού 1071 κατέλαβε 
τήν Μαντζικέρτην πλησίον τής λίμνης Βάν. Οί Σελτζουκίδαι 
συνεχώς πιεζόμενοι ύπό τών Αύτοκρατορικών στρατευμάτων, 
κατ’ άρχήν άπέφευγον νά δώσουν μάχην, μή δυνάμενοι δμως νά 
έπαναλάβουν τάς ληστρικάς των έπιδρομάς είς τάς όποιας τόσον 
εΐχον συνηθίσει, ήναγκάσθησαν νά δώσουν μάχην έκ παρατάξεως_
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'Ο ήγεμών των Σελτζουκιδών "Αλπ-’Αρσλάν, άπόγονος τοϋ 
πρίγκηπος Σελτζούκ γενάρχου των Σελτζουκιδών, πληροφορη- 
θείς την κατάληψιν της Μαντζικέρτης ύπό των αύτοκρατορικών 
στρατευμάτων, ηγούμενος τοϋ στρατού του, έβάδισεν εναντίον 
των αύτοκρατορικών θέσεων. ’Ολίγον πρό τής μάχης τό αύτο- 
κρατορικόν ιππικόν, άποτελούμενον κυρίως άπό Ουζους καί 
άλλα συγγενικά προς τούς Τούρκους φϋλα, ηύτομόλησεν είς 
τόν έχθρόν. Άρξαμένων τών έχθροπραξιών ή πτέρυξ τής όποιας 
ήγεϊτο ό Αύτοκράτωρ έπίεζεν ίσχυρώς την άντίστοιχον τουρ
κικήν πτέρυγα, ήν εΐχεν άρχίσει να τρέπη είς φυγήν. Ή  αυτο
μολία όμως τοϋ ιππικού πρός τόν έχθρόν καί αί διαδόσεις ένός 
Βυζαντινού στρατηγού (16), πιστοΰ είς τόν βασιλικόν οίκον τών 
Δούκα, ότι ή νικώσα ύπό τόν Αύτοκράτορα πτέρυξ είχε νικηθή 
καί ότι ό Αύτοκράτωρ είχε φονευθή, προεκάλεσαν σύγχυσιν 
καί ταραχήν είς τήν άμυνομένην πτέρυγα τών αύτοκρατορικών 
στρατευμάτων, ητις μετεβλήθη είς άτακτον φυγήν, συμπαρα- 
σύρασα καί τήν νικώσαν ύπό τόν Αύτοκράτορα πτέρυγα. Ό  
Αύτοκράτωρ ό όποιος εύρίσκετο έπικεφαλής τών διωκουσών 
τούς Τούρκους δυνάμεων άπεμονώθη, έκυκλώθη καί άφοϋ έπο- 
λέμησεν ήρωϊκώς συνελήφθη αιχμάλωτος. 'Ο νικητής "Αλπ — 
Άρσλάν, έκπλαγείς άπό τήν άπροσδόκητον νίκην, έθαύμασε τήν 
παράστασιν καί τούς τρόπους τοϋ Αύτοκράτορος Ρωμανού Λ' 
Διογένους καί όταν ό Υψηλός αιχμάλωτος ώδηγήθη ένώπιόν 
του, τόν έδέχθη μέ μεγάλας τιμάς. *0 Τούρκος ήγεμών ήννόησε 
καλώς ότι μέ μίαν μάχην όπου είχε κερδίσει, συνεπεία άπροσδο- 
κήτων καί τυχαίων περιστατικών, δέν είχε καταβάλει τήν ίσχύν 
τής παντοδυνάμου Αύτοκρατορίας. Δι’ δ μετά οκταημέρους 
διαπραγματεύσεις ύπέγραψε συνθήκην ειρήνης καί φιλίας μετά 
τοϋ Αύτοκράτορος. Συμφώνως πρός τούς όρους τής συνθήκης, 
ό Αύτοκράτωρ άφίετο έλεύθερος, άντί μικρας άμοιβής καί άνε- 
λάμβανε τήν ύποχρέωσιν πληρωμής έτησίου φόρου πρός τόν 
νικητήν “Αλπ-’Αρσλάν. Οί συλληφθέντες Τούρκοι αιχμάλωτοι 
έκ τών προηγουμένων νικηφόρων έκστρατειών τοϋ Αύτοκρά- 
ταρος άφίεντα έλεύθεροι, έπίσης άφίεντο έλεύθεροι καί οί συλ
ληφθέντες κατά τήν μάχην τής Μαντζικέρτης "Ελληνες αιχμά
λωτοι. ‘Ο σπουδαιότερος όρος τής συνθήκης ύπήρξεν ή διατή- 
ρησις τοϋ πρό τής μάχης τής Μαντζικέρτης έδαφικοΰ STA
TUS QUO. 'Υπό τούς όρους τής ύπογραφείσης συνθήκης η ήττα 
τής Μαντζικέρτης θά ήδύνατο νά άποτελέση έν άπλοΰν συνο
ριακόν έπεισόδιον άνευ έπιπτώσεων είς τήν περαιτέρω ζωήν 
τής Αύτοκρατορίας· καί όμως, τάέπακολουθήσαντα είςτήνΚων] 
πολιν γεγονότα συνετέλεσαν, ώστε ή ήττα αΰτη νά σημάνη τήν 
άρχήν τοϋ τέλους τής Βυζαντινής Αύτοκρατορίας ή τήν θανά- 
σιμον στιγμήν τής Μεγάλης Βυζαντινής Αύτοκρατορίας, κατά 
τήν έκφρασιν ξένου ιστορικού.

Εύθύς ώς έγνώσθησαν είς τήν Κων]πολιν τά διατρέξαντα 
είς τήν Μαντζικέρτην καί ένφ ό Ρωμανός έπέστρεφεν είς τήν 
πρωτεύουσάν του, έξεδηλώθη συνωμοσία έναντίον του καί άνε- 
τράπη, συλληφθείς δέ έτυφλώθη καί μετ’ όλίγον άπέθανεν. 
Είς τόν θρόνον άνήλθεν ό Μιχαήλ Ζ' Δούκας, ό άποκληθείς 
Παραπινάκιος (1071-1078), άνίκανος νά διοικήση ό ίδιος 
περιήλθεν ύπό τήν έπιρροήν τοϋ άνηθίκου εύνούχου Νικηφο- 
ρίτζη. *0 Δούκας έκφραστής τού γραφειοκρατικού πνεύματος 
τών άριστοκρατών τής πρωτευούσης έφήρμοσεν άντιμιλιτα- 
ριστικήν πολιτικήν καί άφησεν έντελώς άκάλυπτα τά άνατολικά 
σύνορα τού κράτους, έπί πλ,έον δέ ένεργών οΰτως δέν είχε τήν 
πρόνοιαν νά σεβασθή τάς συνθήκας άς εΐχεν ύπογράψει ό προκά- 
τοχός του Ρωμανός Διογένης. Οί Τούρκοι μετά τόν θάνατον 
τού ήγεμόνος των ’Ά λπ-’Αρσλάν καί τήν άρνησιν τού Μιχαήλ 
Ζ' Δούκα νά πληρώση τά συμφωνηθέντα έπανήρχισαν τάς έπι- 
χειρήσεις. Τήν φοράν όμως ταύτην οί Τούρκοι έκαμνον άπλοΰν 
στρατιωτικόν περίπατον, διότι δέν ύπήρχε Βυζαντινός στρατός νά 
τούς άντιμετωπίση. Ό  διάδοχος τού ”Αλπ-’Αρσλάν έδωσε τήν 
στρατιωτικήν Διοίκησιν τής Μικρας ’Ασίας είς τόν ικανόν 
στρατηγόν του Σουλεϊμάν ό όποΐός κατά τά δκτώ έτη βασιλείας 
τού άθλιου Δούκα έφθασε μέχρι τών ’Ασιατικών άκτών τοϋ 
Βοσπόρου καί ΐδρυσεν είς τήν Νίκαιαν τό Σουλτανατον τού 
Ρούμ, τό βραδύτερον έξελιχθέν είς Σουλτανατον τού Ίκονίου. 
Ή  ’Αρμενία καί ή Καππαδοκία, αϊτινες εϊχον δώσει τόσους 
πολεμάρχους στρατηγούς καί Αύτοκράτορας άκόμη, έχάθησαν 
πλέον όριστικώς διά τήν Αύτοκρατορίαν. Ώ ς άναφέρει άνώνυμος 
χρονογράφος (17)τής έποχής «κατά τήν διάρκειαν τής βασιλείας 
τοϋ Μιχαήλ Παραπηιακίου κατελήφθη σχεδόν όλος ό κόσμος 
έπίγειος καί θαλάσσιος—άπό τούς άσεβεΐς βαρβάρους, ένώ συγ
χρόνως κατεστράφη καί άπεγυμνώθη άπό τόν πληθυσμόν του, 
δεδομένου ότι όλοι οί χριστιανοί σκοτώθηκαν άπό αύτούς, ένώ 
τά σπίτια τους καί οί έγκαταστάσεις τους, μαζί μέ τις έκκλησίες, 
έλεηλατήθησαν άπό τούς βαρβάρους—σέ όλη τήν ’Ανατολή— 
τελείως μέχρις έκμηδενισμοϋ». Τό πλέον δυσάρεστον τής όλης 
καταστάσεως είναι δτι, ώς άναφέρει ό χρονογράφος τής έποχής 
’Ιωάννης Σκυλίτζης, «Οί Τούρκοι εισέρχονται είς τάς Βυζαν-

τινάς έπαρχίας οΰχί ώς πρόσκαιροι άντάρτες άλλά σάν μόνιμοι 
κυρίαρχοι». Αί άνωμαλίαι θά συνεχισθοϋν καί μετά τήν πτώσιν 
τού Μιχαήλ Ζ ', Δούκα έπί μίαν 20ετίαν κατά τήν όποιαν οί 
Τούρκοι θά εδραιωθούν (18) είς τήν Κεντρικήν καί ’Ανατολικήν 
Μικράν ’Ασίαν. Ό  ’Αλέξιος Κομνηνός μετά άπό έπικινδύνους 
περιπλοκάς θά περισώση τήν Αύτοκρατορίαν άπό τόν έπικίν- 
δυνον έναγκαλισμόν τών Σελτζουκιδών Τούρκων καί τών άλλων 
έχθρών τής Αύτοκρατορίας.

Κομνηνοι Ά γγελοι και αί Σταυροφορίαι.

"Οταν τό 1081 ό ’Αλέξιος Α' Κομνηνός άνήρχετο είς τόν 
θρόνον τού Βυζαντίου «'Ο Βόσπορος άποτελοΰσε τά σύνορα της 
Αύτοκρατορίας είς τήν ’Ανατολήν καί ή ’Ανδριανούπολις είς τήν 
Δύσιν», ώς μας πληροφορεί ή βιογράφος καί κόρη τοϋ ’Αλεξίου 
ιστορικός "Αννα Κομνηνή. Ό  ’Αλέξιος άξιολογών τούς κινδύ
νους, (19) τούςόποίους διέτρεχεν ή Αύτοκρατορία, ένήργησεμετά 
περισκέψεως. Κατ’ άρχήν έστράφη έναντίον τών έπικινδύνων 
Νορμανδών, οίτινες μετά τήν πτώσιν τοϋ Μπάρι, τήν ’Άνοιξιν 
τοϋ 1071 καί τήν κατάλυσιν τής Βυζαντινής κυριαρχίας έπί τής 
Νοτίου ’Ιταλίας, εϊχον μεταφέρει τάς έπιχειρήσεις των είς τήν 
’Ανατολικήν ’Όχθην τής ’Αδριατικής. 'Ο ήγέτης τών Νορμαν
δών Ροβέρτος Γυϊσκάρδος, άφοϋ κατέλαβε τό Δυρράχιον καί 
τήν Κέρκυραν, έσκόπει νά καταφέρη τό τελειωτικόν κτύπημα είς 
τήν καρδίαν τής Αύτοκρατορίας. Ό  ’Αλέξιος τόν έπρόλαβε καί 
κατώρθωσεν, όχι μόνον νά έμποδίση τούς Νορμανδούς νά βα
δίσουν πρός τήν Κων]πολιν, άλλά τούναντίον έπέτυχε νά έπανα- 
κτήση τάς άπολεσθείσας περιοχάς καί τελικώς νά ρίψη τούς 
Νορμανδούς είς τήν θάλασσαν. Μετά ταϋτα δ ’Αλέξιος έξεκαθά- 
ρισε τήν μέχρι τοϋ Δουνάβεως περιοχήν άπό τούς Πατσινάκους, 
οΐτινες, εύρόντες άφύλακτον τό σύνορον τοϋ Δουνάβεως, εϊχον 
φθάσει μέχρις αύτώντών τειχών τής Κων]πόλεως, καίοντες καί 
λεηλατοΰντες τά πάντα είς τό πέρασμά των. Είς άποφασιστικήν 
μάχην τήν 29ην ’Απριλίου 1091 ό ’Αλέξιος συνέτριψε τήν δύ- 
ναμιν τών Πατσινάκων «Διά μίαν ήμέραν οί Σκύθαι (δηλαδή οί 
Πατσινάκοι) τόν Μάϊον ούκ είδον», ώς άναφέρει, δημοτικόν 
τραγούδι τής έποχής.

Ή  άποκατάστασις τής Βυζαντινής κυριαρχίας έπί τών 
Εύρωπαϊκών κτήσεων τής Αύτοκρατορίας άνεβίβασε τόν ’Αρχη
γέτην τών Κομνηνών είς τήν συνείδησιν τών ύπηκόων του καί 
τοϋ έδωσε τήν δυνατότητα νά σχεδιάζη νέας έπιχειρήσεις διά 
τήν έκδίωξιν τών Σελτζουκιδών έκ τής Μικρας ’Ασίας. Τά 
νέα όμως τής άφίξεως τών άπροσκλήτων Σταυροφόρων τής 
Πρώτης Σταυροφορίας τόν Δεκέμβριον τοϋ 1096 άνέτρεψαν τά 
σχέδια τοϋ Μεγάλου άνδρός καί τόν ήμπόδισαν νά ρίψη δλας 
του τάς δυνάμεις έναντίον τών Σελτζουκιδών έπιδρομέων καί 
νά άπαλλάξη όριστικώς τήν Μικράν ’Ασίαν έξ αύτών. Παρά 
ταϋτα ένήργησε καί έν προκειμένω κατά τρόπον εύφυή, έστρεψε 
τόν άλλόκοτον έκεΐνον συρφετόν τών Σταυροφόρων έναντίον τών 
Σελτζουκιδών τής Μικρας ’Ασίας καί κατώρθωσεν οΰτω νά 
άνακτήση μέγα μέρος τών άπωλεσθέντων έδαφών. Διέπραξεν 
όμως μέγα σφάλμα ό ’Αλέξιος νά έμπλακή είς διενέξεις μετά 
τών ήγετών τών Λατινικών Πριγκηπάτων τής ’Ανατολής (τόν 
πρίγκηπα τής ’Εδέσσης είς τήν “Ανω Μεσοποταμίαν, τόν 
πρίγκηπα τής ’Αντιόχειας Βοημοΰνδον καί τόν βασιλέα τής 
Ίεροσαλήμ Γοδεφρεΐδον), άτινα ίδρύθησαν μετά τάς νίκας τών 
Σταυροφόρων έναντίον τών Τούρκων, έπί τών περιοχών έκεί- 
νων αϊτινες άπό τής έποχής τοϋ Ηρακλείου εϊχον άπολεσθή 
διά τήν Αύτοκρατορίαν καί ή προσπάθεια άνακτήσεώς των, 
καθ’ δν χρόνον μάλιστα ή Κεντρική καί ’Ανατολική Μικρά ’Ασία 
κατείχετο άπό τούς Τούρκους, έδείκνυεν, άν μή τι άλλο, τούλά- 
χιστον έλλειψιν ρεαλισμού είς τήν ίεράρχησιν τών σκοπών καί 
τών έπιδιώξεων τής Αύτοκρατορίας έν τώ πλαισίω τών διαμορ- 
φωθεισών νέων συνθηκών είς τήν ’Ανατολήν. 'Ο ’Αλέξιος Κομνη
νός, ένώ ήδύνατο νά καταφέρη τό τελειωτικόν κτύπημα έναντίον 
τών Σελτζουκιδών έπιδρομέων καί νά άπαλλάξη όριστικώς 
τήν Μικράν ’Ασίαν τής φθοροποιού έπιδράσεως αύτών, δέν 
έπραξε τοΰτο, άλλ’ έστρεψε τήν προσοχήν του είς τήν έπικρά- 
τειαν τών Λατίνων μέ άποτέλεσμα οί Σελτζουκίδαι Τούρκοι 
νά έδραιωθοΰν είς τήν Μικράν ’Ασίαν. Τά ϊδια σφάλματα θά 
διαπραχθοΰν καί άπό τόν υιόν τοϋ ’Αλεξίου, Ίωάννην Κομνηνόν 
καί τόν έγγονόν τούτου Μανουήλ Κομνηνόν καί οί τρεις τους, 
ένφ ήσαν άξιοι πολέμαρχοι καί ικανοί διπλωμάται, παρεσύρ- 
θησαν άπό ούτοπιστικάς ιδέας καί τάς θεοκρατικάς άντιλήψεις 
τής έποχής των, ότι: «Ένας είναι ό Θεός είς τόν Ούρανόν καί 
ένας είναι ό άντιπρόσωπος Αύτοΰ έπί τής γής, ό Αύτοκράτωρ 
τών Ρωμαίων». Πρός πραγμάτωσιν τοϋ ιδανικού τούτου έπρεπε 
παντί σθένει νά άνακτηθοΰν οί "Αγιοι Τόποι. Συνεπεία τούτου 
άφιέρωσαν τήν ζωήν των είς μίαν άπέλπιδα προσπάθειαν προ.
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σαρτήσεως των ‘Αγίων Τόπων, ενώ μέ ολίγον ρεαλισμόν θά 
ήδύναντο νά άντιληφθοϋν δτι βασικός στόχος, διά τήν Αύτοκρα- 
τορίαν της έποχής των, δέν ήταν ή άνάκτησις της Συρίας καί 
της Παλαιστίνης, άλλ’ ή έκδίωξις των είσβαλόντων εις τήν 
Μικράν ’Ασίαν Τούρκων. Οί τρεις λοιπόν μεγάλοι Κομνηνοί 
εΰθύνονται διά την έδραίωσιν των Τούρκων εις τήν Μικράν 
’Ασίαν, δπως άργότερον οί τρεις πρώτοι Παλαιολόγοι (κυρίως 
ό πρώτος) εύθύνονται διά τήν οριστικήν άπώλειαν τής Μικρας
Ασίας. ’Αλλ’ ας παρακολουθήσωμεν τήν πορείαν τών Διαδόχων 

τοϋ ’Αλεξίου. Τον ’Αλέξιον θανόντα διεδέχθη ό υιός του ’Ιωάννης 
Κομνηνός (1118—1143) 6στις συνέχισε τήν μεγαλοφυή πολι
τικήν τοϋ πατρός του. 'Ο διά τήν μεγαλοσύνην τής καρδίας του 
άποκληθείς Καλο-’Ιωάννης ύπηρξεν «ή κορωνίς (20) τών Ελλή
νων Αύτοκρατόρων», δν άναγνωρίζει καί έπαινε! καί αύτός 
άκόμη ό μισέλλην ’Άγγλος ιστορικός Γίββων καί ό άσκητικός 
τύπος τοϋ στρατιώτου ό όποιος άφιέρωσε τήν ζωήν του εις 
τούς άγώνας εναντίον τών Τούρκων, τούς όποιους συνεχώς κατε- 
δίωκε καί έπεξέτεινε τά δρια τοϋ κράτους μέχρις τής Σινώπης 
προς τον Πόντον καί πέραν τής Κιλικίας μέχρις τής Μικρας 
’Αρμενίας, ήν κατέκτησε πρός τά Νοτιοανατολικά σύνορα τοϋ 
κράτους. Τό 1143 ένώ εΰρίσκετο εις προετοιμασίας διά τήν 
κατάληψιν τοϋ Ίκονίου, πρωτευούσης τών Σελτζουκιδών, εις 
έν κυνήγιόν του εις τά βουνά τής Κιλικίας έτραυματίσθη άπό 
έ'να δηλητηριασμένον βέλ.ος καί άπέθανε μακράν τής πρωτευού- 
σης του, άφήσας διάδοχόν του τον μικρότερον υιόν του Μανουήλ.
Ο Μανουήλ Κομνηνός (1143—1181) υπήρξε μία εκπληκτική 

φυσιογνωμία τής έποχής ταυ. «Άφησε βαθεΐαν έντύπωσιν (21) 
πέραν άπό τά σύνορα τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Τό 6νομα 
καί τά κατορθώματά του έγιναν θρυλικά καί επηρέασαν άκόμη 
και τά Ρωσσικά ηρωικά έπη, τραγούδια καί χρονικά» αναγνω
ρίζει καί ό Α.Α. Vasilief (Βασίλιεφ). *0 Μανουήλ Κομνηνός 
άνήλθεν εις τόν θρόνον ύπό τούς καλυτέρους οιωνούς καί θά 
ήδύνατο νά άναδειχθή είς νέον ’Ιουστινιανόν, έάν δέν παρεσύ- 
ρετο άπό τήνύπερσφρίγαυσαν ζωτικότητά του,ήτις τόνώδήγησεν 
είς έξωπραγματικάς επιδιώξεις μέ άποτέλεσμα τά μεγάλα του 
προσόντα νά βλάψουν, άντί νά ώφελήσουν τήν Αύτοκρατορίαν 
καί νά τήν οδηγήσουν όριστικώς καί άμετακλήτως είς τόν μοι- 
ραϊον καταποντισμόν της. ‘Ο Μανουήλ Κομνηνός, ώς διάδοχος 
τοϋ Καίσαρος, τοϋ Κων]νου καί τοϋ ’Ιουστινιανού, ήθέλησε νά 
άποκαταστήση τήν Αυτοκρατορίαν είς τό παλαιόν της μεγαλεϊον, 
παραγνωρίσας τάς μέτριας δυνατότητας τοϋ λαοΰ του καί τήν 
παγκοσμίως διαμορφωμένην κατάστασιν τής έποχής του. ‘Τπα- 
τιμήσας τήν δύναμιν τών Σελτζουκιδών τοϋ ’Ικονίου τούς οποίους 
εΐχεν άποδιοργανώσει ό Μεγάλος πατήρ του καί ένώ ήδύνατο 
νά καταλάβη τήν πρωτεύουσαν των, ήκολούθησε διάφορον έκεί- 
νου πολ.ιτικήν. Άνέμείχθη είς τά πράγματα τής Νοτίους ’Ιταλίας 
μέ σκοπόν νά έπαναφέρη τήν Βυζαντινήν κυριαρχίαν έπ’ αυτής 
καί έπεξέτεινε τάς πολεμικάς του έπιχειρήσεις μέχρι τής Ουγ
γαρίας.

Ή ρχισε διπλωματικόν μαραθώνιον μέ τάς χώρας τής 
Δύσεως καί είναι ό πρώτος Βυζαντινός Αύτοκράτωρ, ό όποιος 
έθαμβώθη άπό τό ίπποτικόν πνεΰμα καί τόν Δυτικόν τρόπον 
ζωής καί ήθέλησε νά τόν μεταφέρη είς τήν χώραν του, τής όποιας 
μάλιστα τόν πολιτιστικόν έπίπεδον, κατά τούς χρόνους έκείνους 
ύπερεϊχεν αίσθητώς τής Δύσεως. Συνεπεία τών φιλοδυτικών του 
τάσεων, ό Μανουήλ μετέβαλε τόν αυστηρόν τόνον τής Αυλής, 
τόν όποιον είχε καθιερώσει ό άσκητικός πατήρ του, μέ άποτέ- 
λ,εσμα χοροί, δεξιώσεις, κυνήγια—κατά τά Δυτικά πρότυπα— 
διασκεδάσεις καί αί έξ αυτών σπατάλαι νά έκπλήσσουν τούς 
υπηκόους του. Οί δύο γάμοι του μέ Δυτικάς προγκηπίσσας 
άπεξένωσαν άκόμη περισσότερον τόν Αύτοκράτορα άπό τήν 
άγάπην τοϋ λαοϋ του. Μετά τήν άποτυχίαν τής Δυτικής του 
πολιτικής άντελήφθη πολύ άργά δτι ό κίνδυνος τών Σελτζου- 
κιδών δέν είχε παρέλθει.

Τό 1176 ήγήθη δ ίδιος τοϋ στρατοΰ του μέ σκοπόν νά 
καταλάβη τό Ίκόνιον καί νά διαλύση τό κράτος τών Σελτζου- 
κιδών, άλλ’ ό δόλιος Σουλτάνος τοϋ Ίκονίου Κιλίτς —Άρσλάν, 
άποφεύγων τόν Μανουήλ ώς ό ποντικός τήν γάταν καί μή δυνά- 
μενος νά άντιμετωπίση τοΰτον είς μάχην έκ παρατάξεως καί είς 
άνοικτόν πεδίον, προσέφυγεν είς τό γνωστόν νομαδικόν τέχνα
σμα τής ένέδρας καί ύπέκλεψε τήν νίκην. ‘Ο Βυζαντινός στρατός 
αίφνιδιασθείς είς τάς στενωπούς τοϋ Μυριοκεφάλου ύπέστη 
δεινήν συμφοράν «”Ολον τό άνθος (22) τοϋ Βυζαντινού στρατοΰ 
έπεσεν είς τήν μάχην» κατά τήν έκφρασιν Βυζαντινού χρονο
γράφου.

Μετά τήν καταστροφήν τού Μυριοκεφάλου ό Μανουήλ 
έσυνειδητοποίησε τήν τραγικότητα τής καταστάσεως είς τήν 
οποίαν ό ίδιος είχεν οδηγήσει τήν χώραν του. Καίτοι δέν έπήλθον 
έδαφικαί μεταβολαί ούτε έπί τών ημερών τού Μανουήλ, ούτε 
έπί τών άναξίων διαδόχων του, ή ήττα τού Μυριοκεφάλου είχε

παγκόσμιον άπήχησιν καί ώδήγησε τόν Μανουήλ είς πρόωρον 
διά τήν ζωτικότητά του θάνατον. Άπέθανε τό 1181 χωρίς νά 
προφθάση νά θερίση τούς καρπούς τής Δυτικής πολιτικής, τήν 
οποίαν είχεν σπείρει. Έπλησίασε τούς Δυτικούς διά νά τόν φέ
ρουν είς τήν ’Ιταλίαν καί άντ’ αύτοΰ τούς έφερεν είς τήν Κων] 
πολιν.

‘Η άνικανότης τών διαδόχων τού Μανουήλ, ’Αλεξίου Β' 
και Ανδρονίκου Α', καθώς καί ή άδράνεια τής άπαισίας μνήμης 
δυναστείας τών ’Αγγέλων (Ίσαακίου Β' ’Αγγέλου 1185—1195 
καί ’Αλεξίου Γ' ’Αγγέλου 1195—1203) ώδήγησαν είς τήν διά- 
λυσιν τής Βυζαντινής Αύτοκρατορίας.

Ή  κατάληψις τής Κων]πόλεως άπό τούς Φράγκους κατα- 
κτητάς τό 1204 καί ή έπί τών έρειπίων τής άλλοτε κραταιάς 
Αύτοκρατορίας ϊδρυσις τής Λατινικής Αύτοκρατορίας τής 
Κων]πόλεως, τού Μομφερρατικοϋ Βασιλείου τής Θεσσαλονίκης, 
τών Φραγκικών Δουκάτων τής Νοτίου Ελλάδος, καθώς καί 
τών νέων Ελληνικών κρατών, ώς τής Αύτοκρατορίας τής Νί
καιας, τής Αύτοκρατορίας τής Τραπεζοΰντος καί τού Δεσποτάτου 
τής Ηπείρου δημιουργούν νέα δεδομένα, είς τόν χώρον τής 
Ελληνικής ’Ανατολής, τά όποια συμπίπτουν χρονικώς μέ τήν 

άρχήν τής άναπτύξεως τού νέου ‘Ελληνισμού.
’Αλλ’ άνάγκη πασα νά είπωμεν ολίγα τινά περί τής Τε

τάρτης Σταυροφορίας καί τών δυσκόλων προβλημάτων, άτινα 
εκληροδότησεν αυτή είς τόν νεώτεραν Ελληνισμόν.

Ή  τετάρτη Σταυροφορία καί αί έξ αυτής 
συνέπειαι.

Ή  κατάλυσις τών Λατινικών κτήσεων τής ’Ανατολής 
άπο τούς Τούρκους μετά τάς άποτυχίας τής Δευτέρας καί τής 
Τρίτης Σταυροφορίας καί αί δυσχέρειαι, τάς όποιας παρενέ- 
βαλλον οί Τούρκοι είς τούς χριστιανούς προσκυνητάς τών ‘Αγίων 
Τόπων, έδημιούργησαν είς τήν Εύρώπην έν κλίμα θρησκευ
τικού φανατισμού, τό όποιον ύπεδαύλιζεν ό δραστήριος καί 
δυναμικός Πάπας Ίννοκέντιος Γ '. Οί όργανωταί τής Σταυρο
φορίας ώρισαν ώς τόπον συγκεντρώσεως τών Σταυροφόρων την 
Βενετίαν, ή οποία άνελάμβανε, έναντι αμοιβής, τήν διά τού 
στόλου της μεταφοράν τών στρατευμάτων τών Σταυροφόρων 
είς τήν Αίγυπτον καί έκεΐθεν είς Παλαιστίνην πρός πραγμά- 
τωσιν τού άντικειμενικού σκοπού τής Σταυροφορίας, τούτέστιν, 
τήν άπελευθέρωσιν τών ‘Αγίων Τόπων άπό τούς Μουσουλμά- 
νουζ· *Η συγκέντρωσις έγένετο πράγματι είς τήν Βενετίαν, 
έπειδή όμως οί ήγέται τών Σταυροφόρων δέν είχον έξεύρει 
ολόκληρον τό χρηματικόν ποσόν, τό όποιον είχε συμφωνηθή 
μετά τών Βενετών, οί τελευταίοι ηρνοΰντο τήν μεταφοράν τών 
στρατευμάτων διά τών πλοίων των είς τήν Αίγυπτον, πριν 
καταβληθή εις αύτούς ολόκληρον τόν συμφωνηθέν χρηματικόν 
ποσόν. Είς άντιστάθμισμα τού ύπολειπομένου χρηματικού πο
σού, οι Βενετοί προέτειναν είς τούς ήγέτας τών Σταυροφόρων νά 
βοηθήσουν αύτούς πρός άνακατάληψιν τής Δαλματικής πόλεως 
Ζαρ^ας,^ήτις είχεν άποσπασθή έκ τής Βενετίας καί είχε προσαρ- 
τηθή εις τό Βασίλειον τής Ούγγαρίας. Ούτω—Βενετική προ- 
τροπή—έσημειώθη ή πρώτη εκτροπή τού σκοπού τής Σταυρο
φορίας.

Κατά τήν διάρκειαν τής πολιορκίας τής Ζάρας τρία πρό
σωπα διεδραμάτισαν πρωτεύοντα ρόλον είς τήν οριστικήν άλ- 
λαγήν τής πορείας καί έν συνεχεία τών έπιδιώξεων τής Τετάρ
της Σταυροφορίας. Τά πρόσωπα ταΰτα ήσαν ό Δόγης τής Βενε
τίας Ερρίκος Δάνδολος, ό έκπτωτος πρίγκηψ τού Βυζαντίου 
Αλέξιοςκαί ό γαμβρός, έπ’ άδελφή τούτου, βασιλεύς τής Γερμα

νίας Φίλιππος ό Σουηβός. ‘Ο πρίγκηψ ’Αλέξιος, υιός τού έκθρο- 
νισθέντος Αύτοκράτορος τού Βυζαντίου Ίσαακίου Β' ’Αγγέλου, 
εκομισεν εις τούς ήγέτας τών σταυροφόρων επιστολήν τού 
γαμβρούς του βασιλέως τής Γερμανίας Φιλίππου τού Σουηβοΰ 
δια τής όποιας συνίστα είς αύτούς νά βοηθήσουν τόν κουνιάδον 
του και τόν πενθερόν του άποκαθιστώντας τους είς τόν Qpovov 
τού Βυζάντιου. Ο πονηρός (23) Δάνδολος έσκέφθη νάέκμεταλλευ- 
θή τήν παρουσιαζομένην εύκαιρίαν καί νά λύση τούς έκκρεμείς 
λογαριασμούς πού είχε μέ τήν Βυζαντινήν Αύτοκρατορίαν. Δέν 
εφανέρωσεν όμως άμέσως τούς πραγματικούς του σκοπούς, 
αλλα περιωρίσθη νά παροτρύνη τούς Σταυροφόρους νά σπεύσουν 
προς Παλαιστίνην μέσω Κων]πόλεως καί αφού άπο καταστήσουν 
εις τόν θρόνον τού Βυζαντίου τούς συγγενείς τού βασιλέως τής 
Γερμανίας, Ισαάκιον Β7 ’Άγγελον καί τόν συνεκστρατεύοντα 
μετ αυτών υιόν του Αλέξιον, συνεχίσουν τήν πορείαν των πρός 
Ανατολάς. *0 Δάνδολος διά νά πείση τούς Σταυροφόρους νά 

δεχθούν τό προτεινόμενον σχέδιον έδεσμεύθη δι* όρκου ότι θά
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συμμετείχε προσωπικώς της Σταυροφορίας καί δτι θά έβοήθει, 
δσον ήδύναΐο, διά νά άχθοϋν είς αίσιον πέρας οί σκοποί της 
Σταυροφορίας. 'Υπο τάς διαμορφωθείσας νέας συνθήκας οί 
Σταυροφόροι ήλλαξαν διά δευτέραν φοράν πορείαν καί έπλευσαν 
προς τήν Κων]πολιν.

‘Ο άνίκανος Αύτοκράτωρ τοϋ Βυζαντίου ’Αλέξιος Γ' 
’Άγγελος, ό προ οκταετίας άνατρέψας καί έν συνεχεία τυφλώσας 
καί φυλακίσας τον άδελφόν του Ίσαάκιον Β' Άγγελον, δια- 
θέτων ίκανάς δυνάμεις νά υπεράσπιση τήν πρωτεύουσάν του, 
μετά άσθενή άντίστασιν προετίμησε τήν έπονείδιστόν φυγήν, 
φροντίσας μόνον νά παραλάβη μεθ’ έαυτοϋ τό κρατικόν θησαυρο- 
φυλάκιον. Οδτω, εις τάς άρχάς ’Ιουλίου 1203 ό τυφλός Ίσαά- 
κιος Β' Άγγελος άπεκαθίστατο είς τον θρόνον τοϋ Βυζαντίου 
μέ συναυτοκράτορα τον υιόν του Αλέξιον Δ' Άγγελον. Ή  
διαφυγή δμως τοϋ Αύτοκράτορος ’Αλεξίου Γ' ’Αγγέλου μετά 
τοϋ κρατικοΰ θησαυροΰ έστέρησε τούς νέους άρχοντας τοϋ 
Βυζαντίου των άπαραιτήτων χρημάτων, άτινα εΐχον ύποσχεθή 
είς τούς Σταυροφόρους διά τήν παρασχεθεΐσαν παρ’ αύτών βοή
θειαν άνόδου των εις τον θρόνον τοϋ Βυζαντίου. Οί τελευταίοι, 
άναμένοντες τήν καταβολήν των ύποσχεθέντων χρημάτων, 
ήρνοΰντο ν’ άποχωρήσουν έκ τής Κων]πόλεως. Ή  παραμονή 
δμως τοϋ συρφετοΰ έκείνουν των Λατίνων είς τήν πρωτεύουσαν, 
ή προκλητικότης αύτών έναντι τοϋ Έλληνικοΰ πληθυσμοΰ καί αί 
συνεχείς άρπαγαί καί λεηλασίαι τούτων, προεκάλεσαν λαϊκόν 
άναβρασμόν έκδηλωθέντα είς έπανάστασιν έναντίον των προδο
τών Αϋτοκρατόρων. Κατά τήν διάρκειαν της έπαναστάσεως ό 
συναυτοκράτωρ ’Αλέξιος Δ' Άγγελος έφονεύθη άπό τά έξαγρι- 
ωθέντα πλήθη, δ δέ Αύτοκράτωρ Ίσαάκιος Β' Άγγελος συλ- 
ληφθείς ένεκλείσθη είς τάς φυλακάς ένθα, έντός ολίγων ήμερών, 
άπέθανεν.

Ό  έκ της έπαναστάσεως άνακηρυχθείς νέος Αύτοκράτωρ 
’Αλέξιος Ε ' Μούρτζουφλος δέν έπρόφθασε νά προπαρασκευάση 
τήν άμυναν της πόλεως. Ό  καραδοκών Δόγης της Βενετίας 
'Ερρίκος Δάνδολος, εύρών άφορμήν τον θάνατον τών Λατινο- 
φίλων Αϋτοκρατόρων καί τήν συνεπεία τοϋ θανάτου τούτων 
άπώλειαν τών ύποσχεθέντων χρημάτων, προέτρεψε τον ’Αρ
χηγόν τής Σταυροφορίας Βονιφάτιον τον Μομφερρατικόν καί 
τούς λοιπούς Λατίνους ήγέτας νά καταλάβουν τήν Κων]πολιν 
διά λογαριασμόν τών Λατίνων.

Κατόπιν ΰπογραφείσης συμφωνίας διανομής τών έδαφών 
τής Αύτοκρατορίας μεταξύ τών ήγετών τών Σταυροφόρων, 
έξεδηλώθη έπίθεσις άπό ξηράς καί άπό θαλάσσης έναντίον τής 
πρωτευούσης τοϋ Βυζαντίου, ήτις μή ούσα έτοιμη δι’ άμυναν 
τήν 13ην ’Απριλίου 1204, ύπέκυφεν είς τήν βίαν τών Σταυρο
φόρων. Ή  τελική φάοις τοϋ δράματος, τό όποιον εΐχεν άρχίσει 
μέ τήν Πρώτην Σταυροφορίαν, είχε συντελεσθή. Ή  Κων]πολις 
τοϋ 1.000.000 κατοίκων, ή μεγαλειώδης πρωτεύουσα τής 
’Ανατολής με τόν μυθώδη πλούτον καί τούς θησαυρούς, δπου 
εΐχον συσσωρευθή είς αυτήν άνά τούς αιώνας δέν υπήρχε πλέον. 
Ή  άσυδοσία τών Σταυροφόρων ,λαϊκών καί κληρικών, διήρ- 
κησεν έπί τρεις ήμέρας. «Κατά τήν διάρκειαν (24) τών τριών 
ήμερών τής λεηλασίας τής Κων]πόλεως, έξηφανίσθησαν πολ
λά πολύτιμα μνημεία τέχνης, πολλές βιβλιοθήκες λαφυραγωγή- 
θηκαν καί πολλά χειρόγραφα κατεστράφησαν, ένώ ή Α γία  
Σοφία λεηλατήθηκε άνελέητα». Τήν εικόνα τών λεηλασιών μάς 
δίδει ό ίδιος ό Βιλλεαρδουΐνος,(25) συγγραφεύς καί εις έκ τών 
ήγετών τής Τετάρτης Σταυροφορίας άναφέρων δτι «Άπό 
τήν έποχήν τής δημιουργίας τοϋ κόσμου, ποτέ σέ καμία πόλι, 
δέν κατεκτήθησαν τόσα πολλά».

Εϊμεθα απολύτως σύμφωνοι μέ τήν γνώμην τοϋ Γάλλου 
ίστορικοϋ καί προσθέτομεν μόνον δτι ουδέποτε είς τήν παγκό
σμιον ιστορίαν συνετελέσθη παρόμοιον έγκλημα είς βάρος τοϋ 
πολιτισμού. Ουδέποτε μία πειρατική ένέργεια ολίγων τυχο
διωκτών—τών ήγετών τής Τετάρτης Σταυροφορίας—είχε τόσον 
μοιραίας διά τό μέλλον τής άνθρωπότητος συνεπείας.

Άμεσος συνέπεια ΰπήρξεν ή διάσπασις τής πολιτικής 
ένότητος τών Ελλήνων καί κατ’ άκολουθίαν ή άνατροπή τής 
ισορροπίας δυνάμεων είς τήν ’Ανατολήν, μέ αποτέλεσμα, ή μετ’ 
ολίγον έκχυθεϊσα τουρκική πλημμυρίς, μή εΰροΰσα άντίστασιν, 
νά κατακλύση τάς χώρας τής ’Ανατολικής Λεκάνης τής Μεσο
γείου καί νά ρίψη είς τό σκότος τής τουρκικής βαρβαρότητος 
τούς λαούς έκείνους, οίτινες—κατά τήν αρχαιότητα καί τόν 
μεσαίωνα —έδημιούργησαν τόν ανθρώπινον πολιτισμόν. Τάς 
πολιτικάς συνεπείας τής Τετάρτης Σταυροφορίας θά τάς πλη- 
ρώση ή ιδία ή Ευρώπη καί μάλιστα είς τό στάδιον τής πολιτι
στικής της έξελίξεως. Άλλ’ ή άνάπτυξις τών Ευρωπαϊκών έξε- 
λίξεων, αϊτινες ώδήγησαν είς τήν σημερινήν ήθικήν κρίσιν τής 
άνθρωπότητος, θά έξέφευγε τής παρούσης μελέτης.
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ΜΙΑ ΜΑΡΚΟΝΙΣΣΑ ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ
'Η είδηση τής δολοφονίας τοΰ Λόρδου Μάουμπάττεν , 

συντάραξε πριν λίγο καιρό ολόκληρο τόν κόσμο. Ή  μεγάλη 
αύτή προσωπικότητα είχε συνδεθεί με την παγκόσμια ιστο
ρία των τελευταίων χρόνω ν, τό ’ίδιο δσο ή προσωπικότητα 
τοΰ Ντε Γ κώ λ, τοΰ Τσώ ρτσιλ, τοΰ Ά ϊζενχά ουερ  κ .ά .  
Έ τσ ι οί βόμβες πού ανατίναξαν τό μικρό γιώ τ «SHADOW V» 
καί δολοφόνησαν τόν Λόρδο Μ άουμπάττεν, τόν γνωστό  
ώς «θείο Ν τίκυ», συγκλόνισαν την κοινή γνώμη καί τόν 
πολιτικό κόσμο, οχι μόνο τής ’Α γγλίας καί τής Ευρώπης, 
άλλα καί δλων σχεδόν των χω ρώ ν τοΰ κόσμου. 'Ο Λόρδος 
Μάουμπάττεν ήταν ή προσωποποίηση, τοΰ ελεύθερου καί 
δημοκρατικού πνεύματος τής εποχής μας. Ή  « ’Επιθεώ
ρηση Χωροφυλακής» τιμώντας αύτόν τόν μεγάλο δημόσιο 
άντρα, δημοσιεύει τό άρθρο τής κ . Ά νν ίτα ς Κωνσταντο- 
πούλου, πού έστειλε από τό Παρίσι.

ΥΠΕΡ ΠΛΕΟΝΤΑΝ
Κυρίας
Ά ν ν ί τ α ς  Κωνσταντο ι τούλου

Άσυρματίστριας ’Εμπορικού 
Ναυτικού.

ΠΑΡΙΣΙ, ’Οκτώβριος 1979.

Μια άπλή βάρκα μέ μοτέρ ήταν 
τό «SHADOW V» καί ό «θείος 
Ντίκυ» τό χρησιμοποιούσε για οι
κογενειακό ψάρεμα κάθε φορά πού 
περνούσε λίγο καιρό στον πύργο 
τοΰ «CLASSIEBAWN CASTLE», 
στο ’Ιρλανδέζικο λιμανάκι Μώλ- 
λαγκμορ. Καί αύτή ή άπλή βάρκα 
θά περνούσε, ούτως ή άλλως, στήν 
«μικρή ιστορία» μέσα από τ’ απο
μνημονεύματα καί τις άνέκδοτες 
σελίδες τοΰ Λόρδου Μάουμπάττεν. 
Τίποτε, δμως, δεν τήν προόριζε νά 
σταθεί ισότιμη στήν Ιδια λίστα μ’
ένα «LION» ή ένα «KELLY»__
«Καί κάτι περισσότερο» — όπως 
θά παρατηρούσε ό άγαπημένος του 
Κίππλινγκυ — «νάχει τό βάρος τής 
τιμής νά κλείσει τήν λίστα» καί 
μάλιστα μέ μιά άληθινή βόμβα καί 
γιά μιά ιδέα__

Δέν μαντεύονται οί βουλές τοΰ 
Κυρίου καί ή τιμή είναι πάντοτε 
στο πλάι δποιου τήν σέβεται καί τήν 
άποζητά. ’Αλλά, γιά δλα τούτα καί 
γιά άλλα πολλά, θά γράψουν καί θά 
ξαναγράψουν, δπως θά γράφουν καί 
μετά άπό μιά δεκαετία καί παραπά
νω, γιατί ό Λόρδος Μάουμπάττεν

υπήρξε μιά σημαντική φυσιογνωμία 
καί δέν γίνεται ή ανθρωπότητα νά 
κλείσει τόσο εύκολα τό φάκελλο 
πού συνετάραξε τόν ίδιο τόν άξονα 
τόσων άξιων καί ιδεών μας.

’Αλλά, γιά νά πιάσει ν’ άνιστορεΐ 
κανείς τή ζωή τού Λόρδου Μάου
μπάττεν, είναι έργο τόσο μακρο
πρόθεσμο, δσο τό νά πασχίσει νά 
περιγράψει τήν ιστορία τής Μεγάλης 
Βρεταννίας, τής Εύρώπης, τής Ά πω  
Ανατολής, τής Βρεταννικής Κοινο
πολιτείας, τοΰ Β' Παγκοσμίου πο
λέμου καί δλων τέλος των πολιτικών 
έξελίξεων τοΰ εικοστού αιώνα, στις 
όποιες έμμεσα ή άμεσα πήρε μέρος 
ό «θείος Ντίκυ». Είναι δμως απα
ραίτητο νά σκιαγραφήσουμε — έστω 
πολύ σύντομα — ορισμένα στοιχεία 
ώστε νά μπορέσουμε νά τοποθετή
σουμε αύτή τή μοναδική φυσιογνω
μία στο άληθινό βάθρο τής άξίας της, 
καί ιδιαίτερα γιά νά συνειδητοποιή
σουμε τό «χρώμα» μέ τό όποιο ή 
σκέψη του μεταμόρφωσε δλη τήν 
νοοτροπία τής Μεγάλης Βρεταννίας. 
’Αλλά γιά νά ξεχωρίσει κανείς τόν 
αληθινό «θείο Ντίκυ» μέσα άπό τις 
κλάρες, τά παράσημα καί τά γαλ- 
λόνια, θά πρέπει νά βαδίσει άργά 
καί προσεκτικά. Είναι σάν νά μπαί
νει σ’ ένα σπουδαίο μουσείο πού 
στεγάζεται σ’ ένα εξίσου σπουδαίο 
οικοδόμημα. Τόσο τά εκθέματα, 
δσο καί τό ίδιο τό κτίριο, έμπνέουν.

Ό  «Θείος Ντίκυ» γεννήθηκε μέ 
τόν αιώνα μας — 25 ’Ιουνίου 1900— 
σέ μιά άπό τις αίθουσες τοΰ Γουίνδ-

σορ. Λίγες μέρες άργότερα τόν 
βάφτισε ή Βασίλισσα Βικτωρία, 
τής οποίας ήταν δισέγγονος. Διη
γούνται δτι μέ τήν «γροθίτσα τό
σων ημερών» χτύπησε τή μύτη τής 
αύτοκρατορικής νονάς, δηλώνοντας 
άπό νήπιο άκόμη τόν άντικομφορ-
μισμό καί τόν λιμπεραλισμό του__
Κάποτε ό ίδιος είχε δηλώσει πώς 
οί ύποθέσεις τής οΐκογένειάς του 
έχουν άπό καιρό ταυτισθεί μέ τις 
υποθέσεις τοΰ κόσμου. Καί αυτό 
ήταν άλήθεια. "Οταν «ό θείος Ντίκυ» 
έλεγε « ό ξάδελφός μου», «ό ανε
ψιός μου», ή «ό θείος μου», μιλούσε 
σίγουρα πάντα γιά μιά έστεμμένη 
κεφαλή. ΤΗταν, έξ αίματος ή έξ 
άγχιστείας, συγγενής μέ τόν Κάϊ- 
ζερ Γουλιέλμο II, τόν Βασιλέα Ά λ- 
φόνσο XIII τής 'Ισπανίας, τόν Φερ- 
δινάνδο τόν Ιο τής Ρουμανίας, τόν 
Γουσταΰο τόν VI τής Σουηδίας, 
τόν Κωνσταντίνο τόν Ιο τής 'Ελ
λάδος, τόν Χάακων VII τής Νορ
βηγίας, τόν ’Αλέξανδρο τόν Ιο τής
Γιουγκοσλαβίας__ Ά ν  είχαμε τήν
τύχη νά μάς διηγηθεΐ γιά τις πρώτες 
του διακοπές στή θάλασσα μέ τό 
γιώτ τοΰ θείου του, θά πρέπει νά 
«μεταφράζαμε» δτι έννοοΰσε τό 
αύτοκρατορικό γιώτ τοΰ Τσάρου 
Πασών τών Ρωσιών, Νικολάου II, 
τό 1914....

Καί δμως, ό ίδιος ήταν πέρα άπό 
κάθε φανφαρονισμό ή έπίδειξη. 
«Αυτό πού μ’ αρέσει στον Ντίκυ — 
έλεγε συχνά ό πρίγκηπας Κάρολος 
τής ’Αγγλίας — είναι δτι δέν εχει
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καθόλου τη νοοτροπία τοϋ παλαιού 
πολεμιστή καί όταν μοϋ διηγείται 
τις περιπέτειές του, έχω τήν έντύ- 
πωση δτι δλα αυτά συνέβησαν χθές 
καί δτι έκεΐνος δέν είχε παρά μιά 
μέτρια συμμετοχή». Βέβαια, υπήρ
χαν καί οί κακές γλώσσες πού έλε
γαν δτι άπλούστατα είχε άλλάξει 
τό σμόκιν του μέ μιά στολή Ναυάρ
χου. "Ομως σ’ αυτούς τό μόνο πού 
μπορεί κανείς νά καταλογίσει είναι 
ή άμνησία των πλέον λαμπρών 
σελίδων της πρόσφατης ιστορίας, 
ή νά υιοθετήσουμε τη φράση τοϋ 
Στρατηγού Ντούγκλας Μάκ "Αρ- 
θουρ : «μόνον ή μεγαλοφυία μπορεί 
νά ξεσηκώσει άντιφάσεις__ ».

’Απόφοιτος τών Άκαδημιών τοϋ 
Ντάρμουθ καί τοϋ "Οσμπορν, υπη
ρέτησε στο H.M.S. LION. Προι
κισμένος μέ μιά άκαταπόνητη ικα
νότητα γ ιά έργασία, στάθηκε ένας 
άπό τούς πλέον άξιους, δσο καί 
φιλόδοξους αξιωματικούς τοϋ Βρε
τανικού Βασιλικού Πολεμικού Ναυτι- 
τικοϋ. Πεπεισμένος δτι ή έκβαση 
τών μελλοντικών πολέμων θά έξαρ- 
τιώνταν άπό την εφαρμογή της 
νέας επιστημονικής τεχνικής καί 
δτι δέν θά μπορούσαν νά πετύχουν 
πολλά πράγματα χωρίς ένα άλάθητο 
σύστημα διαβιβάσεων, ρίχτηκε τό 
1925 σέ μιά βαθειά μελέτη τών τη
λεπικοινωνιών. Τό 1927, μάλιστα, 
έγραψε τό πρώτο του έγχειρίδιο, 
«προς χρήσιν τών σταθμών Α]Τ 
τού Πολεμικού Ναυτικού». Μαγε
μένος άπό τις άπεριόριστες δυνατό
τητες τής τεχνικής καί τής επιστή
μης, άφιερώθηκε ολοκληρωτικά στή 
μελέτη τους. Τό άποτέλεσμα ήταν 
νά δημιουργήσει γύρω του έναν 
κύκλο μηχανικών, επιστημόνων, κα
τασκευαστών άεροπλάνων κ.λ.π. 
Κατάφερε νά ένδιαφερθεϊ τό Πολε
μικό Ναυτικό, γιά τις εργασίες τού 
Γάλλου Ρομπέρ Ένώ—Πελτερί, τού 
οποίου ένα προφητικό βιβλίο, μιλού
σε άπό τό 1935, γιά τις ιπτάμενες 
βόμβες V—1, τούς τηλεκατευθυνό
μενους πυραύλους καί τό ταξίδι τοϋ 
άνθρώπου στο φεγγάρι.

’Αλλά έπειδή ύποσχέθηκα, νά 
«σκιαγραφήσω σύντομα» τήν προ
σωπικότητά του θ’ άναφέρω μόνο 
λίγα «δείγματα», χαρακτηριστικά, 
δμως, τής μεγαλοφυίας του. Στις 
23 Αύγούστου τοϋ 1939, ό Αόρδος 
Μάουμπάττεν άναλαμβάνει κυβερ
νήτης στο H.M.S. KELLT. Άκού- 
γοντας τήν ίδια μέρα τήν είδηση 
τής υπογραφής τής συνθήκης Χίτλερ 
— Στάλιν, «περί μή έπιθέσεως», 
κατάλαβε τό νόημά της. ’Αντί, λοι

πόν, νά περιμένει νά σαλπάρει σέ 
τρεις έβδομάδες, δπως έπρεπε, κά
θισε — βοηθώντας ό ίδιος μέ μιά 
φόρμα κι ένα πινέλο — καί τελείωσε 
τό «καμουφλάζ» τού καταδρομικού 
του. "Ετσι σαλπάρισε σέ τρεις μέρες. 
Τήν έπομένη, τό KELLT έπιανε 
καί κυνηγούσε τό πρώτο γερμανικό
υποβρύχιο__  «Δέν θά δώσω ποτέ
διαταγή νά έγκαταλείψουμε τό σκά
φος», είχε προειδοποιήσει. «Δέν θά 
τό έγκαταλείψουμε, παρά μόνον αν 
βυθίζεται κάτω άπό τά πόδια μας».

To «KELLY» συνώδευσε νηοπο
μπές στή Μάγχη, καταδίωξε τά 
γερμανικά ναρκοβόλα στή Βόρεια 
Θάλασσα, πρόστρεξε μέσα στό πού
σι καί στις βόμβες τούς έξη χιλιάδες 
διασωθέντες τής άτυχης έπιχειρή-
σεως τού Νάρβικ----Μιά μέρα στή
Βόρεια Θάλασσα μιά τορπίλλη προ- 
κάλεσε σημαντικές ζημιές στό KEL
LY. ’Ανένδοτος, ό Κυβερνήτης Μά
ουμπάττεν, ξεμπαρκάρισε τον κόσμο 
περνώντας μιά νύχτα ολομόναχος 
πάνω στό χάλασμα. Τήν έπομένη, 
μέ δεκαοχτώ εθελοντές, κατάφερε 
νά τό ρυμουλκήσει γιά έπισκευή. 
Τον Μάϊο, δμως, τού 1941, μιά 
βόμβα σύντριψε κυριολεκτικά τό 
«KELLY», στ’ άνοιχτά τής Κρήτης 
καί τό σκάφος μέσα σέ λίγα λεπτά, 
άρχισε νά βυθίζεται. 'Ο Αόρδος 
Μάουμπάττεν έμεινε πάνω στή Γέ
φυρα, μέχρι πού τό βαπόρι σκεπά
στηκε άπό τή θάλασσα....

Μέ τούς έπιζώντες άντρες τού 
βυθισμένου πολεμικού έμεινε γαν
τζωμένος πάνω στή μοναδική σχε
δία — φυλακισμένοι άπό τό μαζοότ— 
καί γιά ώρες κρατούσε τό ήθικό 
τους, παρακινώντας τους νά τρα
γουδήσουν μαζί του λαϊκά ρεφραίν, 
μέσα σέ μιά κόλαση άπό ριπές γερ
μανικών βομβαρδιστικών!!!

Πέντε μήνες άργότερα, ό Τσώρ- 
τσιλ, ήθελε κάποιον τολμηρό καί 
«περίεργο» συνάμα, γιά νά διευθύ
νει τις «ενωμένες επιχειρήσεις». 
Δημιουργοί, επιστήμονες, τεχνικοί, 
μεγαλοφυΐες, άλλά καί «τσαρλατά
νοι», πέρασαν άπό τό γραφείο του. 
’Ανάμεσα στις άπίθανες ιδέες τους 
ήταν καί ένα «παγόβουνο — αερο
πλανοφόρο» (θαλασσόνερο παγω
μένο, άναμιγμένο μέ ξυλοπολτό..). 
"Αλλες πάλι υπήρξαν τολμηρές, δπως 
ό υποβρύχιος άγωγός «Πλούτων», 
πού θά διέσχιζε μιά μέρα τή Μάγχη, 
καθώς καί τά τεχνητά λιμάνια πού 
θά έπέτρεπαν τήν άπόβαση στή 
Νορμανδία. "Ετσι, μιά φθινοπωρινή 
μέρα τού 1943, δ «γηραιός λέων», 
κάλεσε τόν Λόρδο Μάουμπάττεν,

στό νούμερο 10 τής Ντάουνινγκ 
Στρήτ, γιά νά τού άναγγείλει δτι 
τόν ονομάζει Συμμαχικό ’Αρχηγό 
τού θεάτρου επιχειρήσεων τής Νο
τιοανατολικής ’Ασίας. 'Ο «Θείος 
Ντίκυ», ζήτησε, τότε, εικοσιτε
τράωρη προθεσμία γιά νά σκεφθεΐ.

— Γιατί ; γκρίνιαξε ό Τσώρτσιλ. 
Δέν αισθάνεστε άξιος ;

— Κύριε Πρωθυπουργέ, άπάντη- 
σε ό δισέγγονος τής Βικτωρίας, 
πάσχω μάλλον άπό τήν έκ γεννετής 
άσθένεια νά αισθάνομαι άξιος γιά τά 
πάντα.

Τό 1945 δημιουργεί τήν ιστορική 
νίκη τών Τζάπς ένώ μέσα στις 
ζούγκλες τής Νοτιοανατολικής ’Α
σίας έχει τήν εύκαιρία νά συναντήσει 
τούς παρτιζιάνους τού Χό Τσί Μίν, 
τόν ’Ινδονήσιο Σοεκάρνο, τόν Βιρ- 
μανό "Αουνγκ Σάν κ.ά. ’Επίσης 
διαπραγματεύθηκε μέ τούς Κινέ
ζους Κομμουνιστές τής Μαλαισίας 
καί τούς τερρορίστες τής Σιγκα
πούρης. Καί άντίθετα μέ τή γνώμη 
τού Τσώρτσιλ, τήν έπομένη τού πο
λέμου δέχτηκε μέ έξαιρετικές τιμές 
έναν ’Ινδό επαναστάτη, τόν Νεχροΰ. 
Είχε κατανοήσει παρ’ δλο τόν «συν
τηρητισμό» πού έπρεπε νά τού είχε 
επιβάλει ή βασιλική του καταγωγή, 
τό μεγάλο μάθημα : δτι ή βασιλεία 
τών λευκών πάνω στον τρίτο κόσμο 
τελ.είωσε καί δτι έπρεπε αύτός ό κό
σμος νά ελευθερωθεί.

Τήν ευκαιρία γιά νά εφαρμόσει 
αυτές τις ιδέες του, τοϋ τήν έδωσε ό 
σοσιαλιστής Πρωθυπουργός Κλή- 
μεντ "Ατλη, τήν 1η Αύγούστου τού 
1947, μέ τήν άπόφαση νά χρισθεΐ 
’Αντιβασιλέας τών ’Ινδιών, πού σή
μερα μπορούμε νά μεταφράσουμε 
σάν προσπάθεια γιά τήν καλύτερη 
οργάνωση τής άναχώρησης τής Με
γάλης Βρεταννίας άπό τις ’Ινδίες.

Τό 1948 ξαναγύρισε στήν Ά γ- 
λία, δχι δμως σάν άπόμαχος. «"Ενας 
Ναύαρχος Στόλου δέν παίρνει ποτέ 
τή σύνταξή του» υποστήριζε μέχρι 
τις μέρες τού θανάτου του. ’Ακμαίος, 
άντικομφορμίστας, πάντοτε διαθέ
σιμος γιά τις 242 οργανώσεις πού 
ήταν πρόεδρος καί τις υποχρεώσεις 
τοϋ συμβόλου πού εκπροσωπούσε. 
Καί πάντοτε άντιμετωπίζοντας μέ 
χιούμορ καί τις πιο κρίσιμες στιγμές 
τής ζωής: Στήν κηδεία μου δέν 
θέλω νά στεναχωρηθεΐ κανείς. Θά 
πρέπει νά είναι ένα χαρούμενο γεγο
νός», έλεγε χαρακτηριστικά, ένώ 
πέρυσι συμπλήρωνε μιλώντας μ’ 
έναν δημοσιογράφο: «Πιστεύω δτι
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θά έρθετε. Δυστυχώς έγώ δεν θά 
μπορέσω νά παραβρεθώ αύτοπρο- 
σώπως. . .».

Μετά άπ’ δλα αύτά είναι εύκολη 
μιά σχετική σκιαγράφηση τοϋ Λόρ
δου Μάουμπάττεν, πού πριν άπό 
τον Τσώρτσιλ συνειδητοποίησε τη 
μεγάλη άλήθεια δτι γιά νά σταθεί 
ή Βρεταννική Αύτοκρατορία, θά 
πρέπει νά μεταβληθεϊ σέ μιά μεγάλη 
«Εταιρεία», αύτό πού λέμε «Κοινο
πολιτεία». Αλλά πρωταρχικός δρος 
σέ μιά εταιρεία είναι ή άνεξαρτησία 
καί ό ελεύθερος συνεταιρισμός, πρά
γμα άρκετά δύσκολο, οχι μόνο γιά 
έκεΐνες τις έποχές, αλλά καί γιά 
σήμερα.

"Ομως ό Λόρδος Μάουμπάττεν 
είχε στηρίξει την πίστη του αυτή, 
σ’ ένα δικό του «Εύαγγέλιο»: Τον 
μεγάλο ’Άγγλο ποιητή Κίππλινγκ. 
"Ετσι στήν «διαθήκη», μέ τίτλο 
«"Αν Μπορείς», γράφει: «Ά ν μπο
ρείς νά συζητάς μέ τά πλήθη καί νά 
κρατάς τήν αρετή σου, ή περπατών
τας μέ τούς βασιλιάδες νά μήν χά
νεις τήν επαφή μέ τό λαό. . .».

'Ο «θείος Ντίκυ», είχε μόνο 
προοδευτικές ιδέες, άλλά καί δεδη
λωμένα «εργατικές». Διηγούνται δτι 
ένα βράδυ τού 1955 ένας άπεσταλ- 
μένος τού Συντηρητικού Κόμματος 
χτύπησε τήν πόρτα τού πύργου τού 
Μπρώντλαντς, γιά νά ζητήσει οικο
νομική ενίσχυση. Ό  Λόρδος Μάου
μπάττεν άρνήθηκε: «Είμαστε, ξέ
ρετε, άπό τήν άλλη μεριά. Θά έχετε 
μεγαλύτερες πιθανότητες εάν άπο- 
τανθήτε στήν πτέρυγα τών υπηρε
τών. Είναι δλοι τους συντηρητικοί. .. 
άπάντησε».

Η αφοσίωση δμως τού Λόρδου 
Μάουμπάττεν προς τήν πατρίδα 
ξεπερνοΰσε κάθε όριο, φτάνοντας 
σ αύτό πού έκφράστηκε μέ στίχους 
απο τον Σέο Σέσιλ "Αρθουρ Σπρίνγκ 

Ραϊς: «Σοΰ αφιερώνω, Πατρίδα 
μου, πιο πάνω άπ’ δλα τά πρά
γματα πού υπάρχουν στή γη, ολό
κληρη καί άτόφια καί τέλεια, τήν 
υπηρεσία της αγάπης μου».

Καιρός δμως νά μιλήσουμε καί 
λίγο γιά τή συζυγική ζωή τού με
γάλου αυτού Άγγλου. Τό γαμήλιο 
του ταξίδι μέ τήν Λαίδη ’Εντβίνα, 
έχει περάσει στή «μικρή ιστορία» 
τών άνέκδοτων σελίδων καί τών 
άπομνημ ονευμάτων του. Καί όχι 
τόσο γιά τήν κοσμικότητά του, δσο 
γιατί ό Τσάρλυ Τσάπλιν τούς έκαμε 
ένα πρωτότυπο δώρο: Ά πό ένα 
ρόλο στο φίλμ πού γύριζε εκείνη 
τήν εποχή, τό «NICE AND F R I
ENDLY».

Ή  σύζυγός του Λαίδη ’Εντβίνα 
στεκόταν άνετα στο ύψος τού άντρα 
της. Πλουσιοκόρη τού τραπεζίτη 
Άσλευ, όμορφη, θαρραλέα. Σάν 
άλλη ήρωίδα τού Φίτζεραλντ, κυνη
γάει τήν περιπέτεια: Λατρεύει τή 
θάλασσα, παλεύει μέ τ’ άγρια κύ
ματα, έγκαινιάζει τις άεροπορικές 
γραμμές Λονδίνου — Σίνδεϋ, περ
νάει τις Άνδεις έφιππη καί είναι 
ή πρώτη Ευρωπαία πού παίρνει τό 
δρόμο της Βιρμανίας.

'Η  ζωή της μέ τον Λόρδο Μάου
μπάττεν είναι ένα συναρπαστικό 
ειδύλλιο. Τον άκολουθεΐ παντού. Καί 
όταν το 1960 πεθαίνει ή στάχτη της, 
σύμφωνα μέ τήν έπιθυμία της, σκορ
πίζεται στ’ ανοιχτά τού Πόρτσμουθ.

Ο «Θείος Ντίκυ» άνήκοντας στον 
«νερένιο» άστερισμό τού Καρκίνου, 
έδεσε πρακτικά καί συμβολικά, ζωή, 
άγάπη, πατρίδα καί θάνατο, μέ τή 
θάλασσα. 'Η θάλασσα έπαιξε ίσως 
τον μεγαλύτερο ρόλο στή ζωή του, 
καθώς καί τον τελευταίο καί συναρ
παστικότερο, πού ένωνε ολόκληρο 
τό Βρεταννικό έθνος, έστω γιά ένα 
μόνο πρωϊνό, τό πρωινό τής Τετάο- 
της, 6 Σ]βρίου 1979.

Κι’ άν τό Λονδίνο έγινε γιά λίγο 
«ένας απέραντος ορίζοντας άπό ση
μαίες μεσίστιες» καί άν ή τελευ- 
τία του κατοικία στο Ρόμσυ «πλημ
μύρισε σάν άλλη θάλασσα άπό μυ
ριάδες λουλούδια», έμεινε γιά πάντα 
στις καρδιές ή επίκληση τού Οΰΐλλιαμ 
Χουάϊτινγκ: «”Ω άκουσέ μας όταν 
Σέ καλούμε, γιά δσους κινδυνεύουν 
στή θάλασσα. . .»

’Ακόμα, κι άν ή τιμή καί ή βόμβα 
ήρθαν νά κόψουν τό νήμα τό φθαρτό, 
μέσα στο λιμανάκι τού Μώλλαγκμορ, 
τό σύμβολο τού «θείου Ντίκυ» εξα
κολουθεί νά πλέει σάν άλλο Βεγ- 
κνερικό σκαρί στις σκέψεις καί στίς 
θύμησες.

Γιατί μόνον όσοι ταξίδεψαν στή 
θάλασσα καί έδεσαν τή ζωή τους μέ 
τήν άπεραντοσύνη της, έχουν άντι- 
κρύσει, Κύριε, τή μεγαλοσύνη σου...

Ε Ν Δ Ο Σ Κ Ο Π Ι Κ  A

Σ τ ρ ο φ έ ς
Λίγο μετά τά παιδικά χρόνια, 

τότε πού οί σκέψεις έχουν προέ
κταση έχουμε μπροστά μας ένα 
σκοπό.

’Αγωνιζόμαστε άνάλογα μέ τις 
δυνάμεις, νά έπιτύχουμε καί ξο
δεύουμε τόν χρόνο λογικά ή πα
ράλογα.

Πάντως αύτό τό πραγματικό 
έξοδο έξαργυρώνεται μέ ένα με
γάλο άντάλλαγμα πού είναι άθό- 
ρυβο, άθέατο.

Δέν παύει όμως νά διαρρέει καί 
νά μας φορτώνει άλλαγές στά χα
ρακτηριστικά, μέ άποτέλεσμα νά 
αίσθανώμαστε κάπου - κάπου μιά 
παράλυση, γιατί δέν μπορούμε νά 
άντιδράσουμε σ’ αύτή τήν άκατα
νίκητη στροφή τού χρόνου.

’Ενώ στήν καθημερινή ζωή, 
πεζοί ή έπωχούμενοι ξεπερνούμε 
εύκολα όλες τις στροφές, όπου καί 
αν βρίσκονται, στήν άλλη πορεία 
τήν προσωπική είναι άνώμαλες 
καί μάς δημιουργούν προβλήματα.

Στήν νεότητά μας δέν παρατη
ρούμε τίποτε άπό τά χαρακτηρι- 
ριστικά μας. Πιστεύουμε μέ περι
φρόνηση μάλιστα, ότι είμαστε 
άναλλοίωτοι.

Ή  ώριμότητα μάς δίνει σοβαρο
φάνεια, στίς γυναίκες «ύψηλή» 
φιλαρέσκεια καί τήν άδυναμία νά 
κινηθούμε μέ άνεση πλήν, στίς 
πολλές στροφές, τήν κρύβουμε μέ 
μιά παγερή άνωτερότητα.

Θέλουμε μαυτή νά δείξουμε ότι 
άδιαφοροΰμε γιά τήν διαφορά πού 
διακρίναμε στίς ύποπτες στροφές 
καί άδιάκριτα λέμε ότι ή ταχύτητα 
δέν μάς πειράζει.

Όμως αύτοί οί ισχυρισμοί είναι 
παγίδες.

Σέ κάθε προσπάθεια νά παίρνου
με τις πραγματικές στροφές μέ 
ταχύτητα, βρισκόμαστε άκουμπι- 
σμένοι σέ ένα τοίχο, ένώ, τά 
έκφραστικά μάτια τών νέων μάς 
έρευνοΰν μέ κατανόηση.

Οί στροφές συνεπώς άπό τήν 
νεότητα στήν ώριμότητα άρχίζουν 
πολύ απαλά, άλλά σιγά - σιγά στε
νεύουν.

Δέν χωρούν εύκολα τό πέρασμα. 
Κάποτε άν τις άκουμπήσουμε έχουν 
ένα μαγνητικό, πεδίο, σάν συνα
γερμό.

"Αν συνεχίζουμε μέ τήν ίδια 
πάντα ταχύτητα, θά δούμε μιά 
μέρα σέ κάποια στροφή θεωρητική 
ή πραγματική, ή νεότητα νά γε
λάει σέ βάρος τής ώριμότητας.

...Καί τότε τά πράγματα θά εί
ναι δύσκολα. Ό  συναγερμός θά 
σημάνει εύκολα μέ τήν έκφραση 
γέλοιου σέ βάρος μας, χωρίς νά 
έχει σημασία άν είναι τών παιδιών 
μας.

... Συνιστάται λοιπόν μέ διακρι
τικότητα, γιά λόγους προληπτι
κούς, στίς στροφές, ώριαία ταχύ
τητα πεζού!...

------------------ -—  Σ Ε Ρ Γ Ι Ο Σ -----
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΙΗΓΗΜΑ

M u d l  π ε ρ ί ε ρ γ α
o u u r o K x o v i o L

τΗταν αυτοκτονία ή έγκλημα; ’Εννιά μήνες τώρα, 
ό Ταγματάρχης Χρυσόπουλος ξυπνούσε κα'ι κοιμόταν 
μ’ αυτό τό ερωτηματικό. Ό  θάνατος εκείνου τοϋ Δα
νού τουρίστα αναζητούσε μιά άπάντηση χωρίς αμφι
σβητήσεις, μιά άπάντηση στηριγμένη, όχι σε υποθέ
σεις, άλλά σε στοιχεία. Και μέσα του πίστευε πώς όλα 
τά στοιχεία πού είχαν συγκεντρωθεί είχαν κάποιο κε
νό. Γι’ αύτό τό λόγο, έδώ κι έννιά μήνες, έκλεινε
κάθε σχετική άναφορά με τήν υπόμνηση ότι ή Ύπη- ου

, , Τ , , , . , α Δ η μ ή τ ρ η  Δ α μ ι α ν ι δ τρεσια του ερευνούσε ακόμα τήν υπόθεση...

ΠΛΗΣΙΑΖΕ 7 τό βράδυ. Ό  ήλιος 
είχε άπό ώρα χαθεί πίσω άπό τά τείχη 
της παληάς πόλης των 'Ιπποτών καί τό 
σκοτάδι άρχιζε νά κάνει πιο βαρείς τούς 
όγκους τοϋ κάστρου. Πολλά άπό τά μαγα- 
ζάκια μέ τά είδη της Λαϊκής Τέχνης, 
μάζευαν τήν άπλωμένη στο πεζοδρόμιο 
πραμάτια τους, ένώ οί πρώτοι πελάτες 
έμπαιναν κιόλας στίς γραφικές ταβερ
νούλες. ’Έσβυσε τό τσιγάρο του καί προ
χώρησε στό στενό πλακόστρωτο. Μπλέ
χτηκε στίς παρέες τών ξένων πού κατη
φόριζαν στην καινούργια πόλη. ’Ανθρώ
πινο μελισσολόι άπ’ όλα τά μέρη της γης. 
Τελευταία μέρα τοϋ Φλεβάρη καί τό νησί 
ξαναγέμιζε μ’ άνθρώπους όλων τών φυλών. 
Σκέφτηκε τό καλοκαίρι" τά άτέλειωτα 
καραβάνια πού θάφταναν στή Ρόδο, καρα
βάνια άνθρώπων ποΰψαχναν νάβρουν ό 
καθένας καί κάτι διαφορετικό. Χιλιάδες 
άνθρωποι, χιλιάδες όνειρα πού ζητούσαν 
πραγματοποίηση. Καί άνθρωποι κάθε 
ποιότητας, φέροντας ό καθένας κι έναν 
δικό του κόσμο.

Παραμέρισε άφήνοντας νά τον προσπε- 
ράσουν δυο νεαροί τουρίστες. Ψηλοί, 
όλόξανθοι, κατηφόριζαν γρήγορα τό πλα
κόστρωτο πιασμένοι χέρι—χέρι. Χαμο
γέλασε. "Οταν πρωτδρθε στό νησί, έστεκε 

'μ ’ άπορία μπροστά σέ κάτι τέτοιες σκηνές. 
Μετά συνήθισε. «Στή χώρα τους έτσι 
γίνεται», σκέφτηκε. "Αλλοι άνθρωποι, 
άλλα ήθη. «Θά συνηθίσεις γρήγορα, τούχε 
πει ό Υπομοίραρχος, «κι εγώ έτσι ένιωθα 
στήν άρχή».

*0 'Τπομοίραρχος είχε δυό χρόνια, τότε, 
στό νησί. Σκέφτηκε πώς έτσι θάταν. 
Έ τσ ι κι έγινε. Συνήθισε, ίσως πιό γρή
γορα άπ’ δ,τι περίμενε. Συχνά, στίς ώρες 
τής μοναξιάς, άνοιγε παληά ξεχασμένα

βιΡλία γιά τό έγκλημα καί τις μορφέε του, 
τό χαρακτήρα τοϋ δολοφόνου καί τή ψυχο
λογία του, τά αίτια τών ψυχοπαθητικών 
άντικοινωνικών άτόμων, τις διάφορες δια
στροφές καί άλλα σχετικά μέ τόν κόσμο 
πού άνοιγόταν μπροστά του. Χρόνια τώρα 
σέ 'Υπηρεσίες διάφορες, δέν έτυχε ποτέ 
ν’ άσχοληθεϊ ειδικά μέ τό έγκλημα. Μόνο 
τά πρώτα χρόνια πριν μπει στή Σχολή 
’Αξιωματικών, όταν ύπηρετοϋσε πάλι σέ 
’Ασφάλεια. Μετά άπ’ τή Σχολή ήρθε ή 
τροχαία, ό τουρισμός, ή άγορανομία, τ ’ 
’Αστυνομικά Τμήματα, τελευταία, κι ένα 
υπασπιστήριο σέ Άνωτέρα Διοίκηση. 
Έ τσ ι σάν πήρε τό φύλλο πορείας γιά τό 
Τμήμα ’Ασφαλείας τής Ρόδου είδε μπρο
στά του ν’ άνοίγεται ένας καινούργιος κό
σμος, άγνωστος σχεδόν, ένας κόσμος ποδ- 
κρυβε πολλά. Παληότερα, ό κόσμος τής 
νύχτας, αύτός ό παράξενος κόσμος, ξεδί
πλωνε στά μάτια του πτυχές όλαφάνερες 
σ’ όλους, τώρα, τοϋ ξεδιπλώνει πτυχές 
άγνωστες, συχνά βρώμικες καί τραγικές 
συνάμα. 'Ο κόσμος τής νύχτας έγινε ό 
δικός του κόσμος. "Εμαθε νά διαβάζει τόν 
βηματισμό τών σκιών, νά μαντεύει τ ’ 
άνοιγόκλεισματώνχειλιών,νά σκάβει μέσα 
σέ θολά μάτια καί σ’ άλλοπρόσαλλες σκέ
ψεις. Έμαθε πολλά. . . Γέμισαν τά μάτια 
του πίκρα—πικρές οί έμπειρίες τής νύχτας. 
Οί λέξεις έβγαιναν άργά άπ’ τά χείλη του, 
τόσο άργά πού ό ίδιος θαρρούσε πώς θά 
γύριζαν πάλι πίσω, νά κλειστούν μέσα στό 
στοχασμό ή μέσα στ’ άδιέξοδα τοϋ «για
τί;». «Τώρα σπουδάζω στό Πανεπιστήμιο 
τής νύχτας. Σπουδάζω τό υποσυνείδητο 
τοϋ ανθρώπου, σπουδάζω τόν Κάϊν», 
έγραψε μιά βραδυά τοϋ περασμένου Ίού- 
νιου, στήν άδελφή του. . . «Σπουδάζω 
τόν Κάϊν. . .» ξανασυλλογίστηκε, καθώς 
θυμήθηκε έκείνη τή βραδυά.

ΕΚΕΙΝΗ ή βραδυά είχε έρθει χωρίς 
τήν παραμικρή καθυστέρηση άπ’ τήν 
προηγούμενη. Μόνο πού φτάνοντας, κου
βάλησε μαζί της όλες τις φοβερές έμπει
ρίες τής μέρας, έμπειρίες πού άκούμπησε 
στά μάτια του, στό είναι του, γιά μέρες 
πολλές, γιά μήνες ολόκληρους. Φλεβάρης 
τώρα. . . ’Ιούνιος τότε. . .

Ή  φωνή τής διευθύντριας τοϋ ξενο
δοχείου, είχε ένα χρώμα έντονης άγωνίας. 
Βεβαίωνε ότι τό αίμα τό είχε δει καί ή 
ίδια, καθώς καί όλο τό προσωπικό τοϋ 
ξενοδοχείου. Φοβόταν νά υποθέσει τό 
παραμικρό, γιατί ό Δανός τουρίστας τοϋ 
163, ήταν μιά προβληματική προσωπικό
τητα.

Φεύγοντας γιά τό μεγάλο παραλιακό 
ξενοδοχείο, ό Ταγματάρχης Χρυσόπουλος, 
είχε περάσει άπό τόν Εισαγγελέα. Βρή
κε τόν Εισαγγελέα πνιγμένο σέ μιά 
στίβα δικογραφίες. Λίγα λεπτά άργότερα 
έφταναν μαζί στό ξενοδοχείο. 'Ο 'Υπομοί
ραρχος Βασιλείου, οί ’Ενωμοτάρχες Νίκου 
καί Σκέντος καί πέντε Χωροφύλακες τής 
'Υπηρεσίας του περίμεναν στό διάδρομο 
τσΰ πρώτου ορόφου, έξω άπό τό κλειστό 
δωμάτιο μέ τό νούμερο 163, κρατώντας 
μακρυά τό προσωπικό τοϋ ξενοδοχείου 
καί προσπαθώντας νά διαφυλάξουν άπεί- 
ραχτο τό μέρος. Μαζί τους περίμεναν καί 
οί άνδρες τής Σημάνσεως.

Θυμάται ολοζώντανες έκεϊνες τίς στι
γμές. Είχε σταθεί μπροστά στήν κλειστή 
πόρτα τοϋ 163, προσπαθώντας νά μαντέ
ψει τί έκρυβε πίσω της. «Ένα άκόμα 
έγκλημα» ΰπόθεσε. «Μέ κίνητρο; » 
άναρωτήθηκε. «"Ισως τή ληστεία, ίσως 
κάτι άλλο, κάτι πού ποιός ξέρει άν θά 
μάθουμε». Οί τελευταίες σκέψεις ξέφυγαν 
άπό τά χείλη του κι έκαναν τόν Είσαγγε-
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λέα νά τον κοιτάξει παράξενα. Μονολο
γούσε;

Έκανε νόημα στούς άντρες της Ση- 
μάνσεως νά πλησιάσουν. Πριν άνοίξουν 
την πόρτα έπρεπε νά την έρευνήσουν. 
’Ίσως τά πράγματα νά μην ήταν καθόλου 
άπλά καί τότε κάθε στοιχείο θάχε τη 
δική του σημασία. Ρώτησε τη διευθύντρια 
τοϋ ξενοδοχείου μέ τί τρόπο άνοιγε ή 
πόρτα. Μόνο μέ τό δεύτερο κλειδί της πού 
κρατούσε ή καθαρίστρια τοϋ ορόφου, ή 
γυναίκα πού είδε πρώτη το αίμα στά σεν
τόνια.

Ή  κοντή γυναίκα πού κρατούσε ένα 
μάτσο κλειδιά στά χέρια της, πλησίασε. 
Είχε άπό τύ πρωΐ στύν πρώτο όροφο. 
Στις έπτά άρχισε τύ σφουγγάρισμα τού 
διαδρόμου καί μετά των βοηθητικών χώ
ρων. Μόλις άρχισαν νά κατεβαίνουν οί 
πρώτοι ένοικοι, άρχισε νά καθαρίζει καί 
τά δωμάτια. Στις 10 καθάρισε τό 162. 
Τελειώνοντας χτύπησε διακριτικά τήν 
πόρτα τού 163. Δέν πήρε απάντηση καί 
πέρασε άπέναντι στο 164. Ξαναγύρισε 
στις 12. Χτύπησε πάλι . Τό ίδιο. Σκέφτη- 
κε πώς ό ένοικός του θάχε ξενυχτήσει καί 
γ ι’ αύτό κοιμόταν άκόμα, αν καί τις 
μέρες πού έμενε στό ξενοδοχείο ποτέ δέν 
έφευγε μετά τις εννιά. Έκανε δλες τις 
άλλες δουλειές, άφήνοντας τελευταίο τό 
163. Στις μία καί τέταρτο ξαναχτύπησε. 
Δέν πήρε, πάλι, άπάντηση. Σκέφτηκε μή
πως ό ένοικος έφυγε πριν τις έπτά τό 
πρωΐ, ξεχνώντας ν’ άφήσει τό κλειδί τοϋ 
δωματίου στην ύποδοχή τοϋ ξενοδοχείου. 
Ξαφνικά θυμήθηκε δτι τό μπαλκόνι τοϋ 
163 ήταν συνέχεια τοϋ μπαλκονιού τοϋ 162. 
’Ίσως μπορούσε νά δει αν ό ένοικος βρι
σκόταν στό δωμάτιό του, αν έσκυβε 
άπό τό διαχωριστικό τζάμι τοϋ μπαλ
κονιού κι αν ή μπαλκονόπορτα ήταν λίγο 
άνοιχτή. Έ τσ ι άνοιξε μέ τό δικό της 
κλειδί τό 162 καί πέρασε στό μπαλκόνι. 
Έσκυψε όσο μπορούσε καί πέρασε τό 
κεφάλι της άπό τό διαχωριστικό σκοΰρο 
τζάμι. Τό τζάμι τής μπαλκονόπορτας 
ήταν κλειστό. "Ομως μπορούσε νά δει άπό 
τις μισοτραβηγμένες κουρτίνες. Στάθηκε 
έτσι κοιτώντας περισσότερο άπό πέντε 
λεπτά. "Ολα ήταν ήσυχα. Δέν άκούγονταν 
θόρυβοι, οΰτε έβλεπε κινήσεις. «Θάχει 
φύγει άπό νωρίς. . .» σκέφτηκε καί τό 
βλέμμα της έπεσε στά σεντόνια τοϋ κρεβ- 
βατιοΰ πού φαίνονταν νά προεξέχουν. 
Κάτι σκοΰρο πήρε τό μάτι της. . . «Θεέ 
μου, αίμα. . .» φώναξε καί ή τρομαγμένη 
φωνή της έκανε τον κηπουρό νά τρέξει 
κάτω απ τό μπαλκόνι. Λίγο άργότερα, 
από τό ίδιο μέρος διαπίστωνε καί ή διευ
θύντρια τοϋ ξενοδοχείου δτι οί κηλίδες στά 
σεντόνια ήταν αίμα. Καί πριν άνοίξει μέ 
τό δικό της κλειδί, σχημάτισε τό τηλέφωνο 
τοϋ Τμήματος ’Ασφαλείας. . .

Πέρασε τό κλειδί στον μηχανισμό άπα- 
σφαλίσεως τής πόρτας καί τδστριψε 
αργά—άργά. Θυμάται πώς έκεϊνα τά 
δευτερόλεπτα είχε στεγνώσει 6 λαιμός του 
και ή άγωνία κρατούσε άκίνητη τη σκέψη 
του. Είχε άκούσει δίπλα του τον Εισαγ
γελέα, πού έδινε εντολή ν’ άπομακρυν- 
θοΰν οί ένοικοι πού είχαν μαζευτεί άπό 
περιέργεια. Τό κλειδί στρίβοντας άφησε 
έναν παράξενο ήχο. Έ να δευτερόλεπτο 
μετά, ή πόρτα ύποχωροΰσε καί στ’ άνοιγμά 
της πρόβαλε ή άκρη τοϋ κρεββατιοΰ. Έ να 
άντρικό πόδι, άκίνητο, ξέσκεπο άπό τό 
γόνατο καί κάτω, κράτησε γιά λίγο άκί- 
νητα τά μάτια του. Προχώρησε στόν 
μικρός διάδρομο γιά νά βρεθεί στό θέαμα, 
πού άκόμα τον βασάνιζε τις νύχτες. 'Ο 
ηλικιωμένος άντρας πού ήταν ξαπλωμένος

στό κρεββάτι ήταν νεκρός. Τό πρόσωπό 
του, σκεπασμένο άπό αίμα είχε μιά παρά
ξενη έκφραση αγωνίας. Τό δεξί του χέρι 
ήταν άκουμπισμένο στό αριστερό του 
στήθος. Ή  φανέλλα γεμάτη αίμα, σχεδόν 
κουρελιασμένη άπό χτυπήματα. Τό αρι
στερό χέρι επάνω σ’ ένα μαξιλάρι πού 
τοΰκρυβε τό μισό περίπου κεφάλι. Τό 
σεντόνι σκέπαζε τό μισό κορμί, άπό τό 
στήθος μέχρι τά γόνατα. Αίμα υπήρχε 
παντοΰ' στό σεντόνι, στό μαξιλάρι, στήν 
παλάμη τοϋ δεξιοΰ χεριού, σ’ δλο τ’ αρι
στερό χέρι, στό λαιμό, στό στήθος. Τρεις 
κηλίδες υπήρχαν καί στόν τοίχο, πίσω 
άκριβώς άπό τό κεφάλι.

Είχε ζητήσει άπό τον φωτογράφο τοϋ 
Συνεργείου τής Σημάνσεως νά φωτογρα
φήσει τό πτώμα καί μέχρι νά τελειώσει ή 
φωτογράφηση^ ό Ταγματάρχης Χρυσό- 
πουλος μέ τούς άντρες του, προχώρησαν 
τήν έρευνα στούς ύπόλοιπους χώρους. Τά 
πάντα ήταν τακτοποιημένα. Τίποτα δέν 
έδειχνε δτι κάποιος μπορούσε νά είχε 
πειράξει κάτι. Τά ροϋχα τού Δανού του
ρίστα βρίσκονταν στήν θέση τους άπεί- 
ραχτα. Στό. κομοδίνο μέ τό τηλέφωνο ήταν 
άκουμπισμένο ένα χρυσό άντρικό ρολόγι. 
Μέσα στό συρτάρι τού κομοδίνου βρέ
θηκαν λίγα κέρματα, ένώ στό συρτάρι 
τής ντουλάπας βρέθηκαν, ένα γυναικείο 
δακτυλίδι καί ένα βραχιόλι. «Ακριβά 
κοσμήματα καί άπείραχτα» μονολόγησε. 
'Ο Χωροφύλακας Άνδρέου τον κοίταξε 
στα ματια. «Σίγουρα τά κίνητρα πρέπει 
νά μήν τ ’ άναζητήσουμε στό χώρο τής 
ληστείας», είπε. Θυμάται καλά έκείνη τή 
φράση τοϋ Χωροφύλακα .'Ο Άνδρέου 
σπάνια μιλούσε, μά δ,τι κι άν έλεγε ήταν 
μετρημένο. ’Άλλωστε μέσα στό σακκάκι 
τού νεκρού βρέθηκαν κι άλλα χρήματα, 
περίπου 250 δραχμές. Οί ξένοι τουρίστες 
ποτέ δέν κρατούν πολλά χρήματα μαζί 
τους. Προτιμούν νά τά παραδίνουν γιά 
φύλαξη στη διεύθυνση τού ξενοδοχείου.

Ό  Χωροφύλακας Γιαννακός έδειξε μέ 
τό δάχτυλό του κάτι μικρά μπουκαλάκια 
ταχτοποιημένα μέ προσοχή στό κεντρικό 
τραπεζάκι. Δίπλα τους δυό ξενόγλωσσα 
πεΡι0.δικά. 'Ο Ταγματάρχης πλησίασε. 
Τά έξη μπουκαλάκια είχαν φάρμακα. 
«Βάλιουμ τών 10 MG καί άλλοδαπά 
βαρβιτουρικά», μουρμούρισε δίπλα του 
ό Εισαγγελέας. «Καί άσεμνα περιοδικά 
μέ διαστροφές ομοφυλοφιλίας καί μαζο
χισμού», συμπλήρωσε ό ’Ενωμοτάρχης 
Νικου ξεφυλλίζοντας μέ προσοχή τά 
ξενόγλωσσα περιοδικά. «Βρισκόμαστε, 
άραγε, μπροστά σ’ ένα σεξουαλικό έγ
κλημα;» άναρωτήθηκε ό Ταγματάρχης 
Χρυσόπουλος. ’Ό χι δέν μπορούσε άκόμα 
μέ σιγουριά νά πει κάτι τέτοιο. Μπορεί 
νάταν τό θύμα μιά ψυχοπαθητική προ
σωπικότητα, χαρακτηρισμένη άπό κά
ποια διαστροφή. Μπορεί νάταν καί ναρ- 
κωμανής. "Ομως πώς νά μιλήσει κανείς 
γιά σεξουαλικό έγκλημα χωρίς άλλες εν
δείξεις, παρά μόνο τά 6 μπουκαλάκια 
βαρβιτουρικά καί τά δυό άσεμνα περιο
δικά; Βέβαια τά άσεμνα περιοδικά ήταν 
άποκλειστικά γιά άντρες όμοφυλόφιλους 
καί μάλιστα μαζοχιστές, πού ίσως στά 
χέρια τού νεκρού ν’ άποκτοΰσαν κάποια 
σημασία, άλλά τί μπορούσαν άλλο ν’ 
άποδείξουν... Περιμένοντας νά τελειώ
σει ό φωτογράφος πέρασε στό λουτρό. 
"Ολα τακτοποιημένα. Λίγες νωπές στά
λες νερού, έδειχναν δτι τό μπάνιο είχε 
χρησιμοποιηθεί τό περασμένο βράδυ. 
Ένας μικρός σουγιάς, πού στήν μιά άκρη 
του μετατρέπονταν σέ άνοιχτήρι μπουκα- 
λιών, τράβηξε τήν προσοχή του. Ή  αίχμή

του ήταν ματωμένη. Έκείνη τή στιγμή 
σκέφτηκε πώς είχε στά χέρια του τό δπλο 
τού έγκλήματος. "Ομως λίγο άργότερα, 
συλλογίστηκε πώς θάταν πολύ δύσκολο 
τά χτυπήματα τού μικρού σουγιά νά 
προκαλοΰσαν τον θάνατο. Αύτό δμως ήταν 
κάτι πού έπρεπε νά σκεφτεΐ μετά τήν 
εξέταση τού πτώματος άπ’ τούς ιατροδι
καστές. Παράδωσε τό σουγιά στούς άν
τρες τής Σημάνσεως καί ξαναγύρισε στό 
δωμάτιο. Συμφώνησε μέ τον Εισαγγελέα 
πώς έπρεπε νά ξεσκεπάσουν τό πτώμα 
καί ν’ άρχίσουν τήν έξέταση οί ιατροδι
καστές. Τό σεντόνι τραβήχτηκε μέ προ
σοχή κι άφησε νά φανεί ολόκληρο τό σώ
μα. Τό θύμα έκτος άπό τήν φανέλλα δέν 
φορούσε τίποτα άλλο. Ή ταν γυμνό!

πλαστειου έκοψαν τις θύμισες τού Ταγμα- 
ταΡΧ7) Χρυσόπουλου. Είχε φτάσει στό 
Τμήμα, χωρίς νά τό καταλάβει. Ό  θά
νατος του Δανού τουρίστα δέν έβγαινε 
μήνες τώρα άπ’ τό μυαλό του. Ανέβηκε 
τά σκαλιά^ χαιρέτησε μηχανικά τόν Χωρο
φύλακα τής σκοπιάς καί μπήκε στό γρα
φείο του. Τό ρολόγι τού τοίχου έδειχνε 
οκτώ καί τέταρτο. Άναψε ένα τσιγάρο 
κι άνοιξε τό μεγάλο φάκελλο. «ΘΑΝΑΤΟΣ 
ΧΕΝΝΙΓΚ ΝΤΙΤΛΕΒ», διάβασε, προ
σθέτοντας μονος του «αύτοκτονία ή 
έγκλημα»; Έ ν α — ένα άρχισε νά δια
βάζει άπό τήν αρχή τά χαρτιά. Ποιος 
ξερει πόσες φορές τάχε διαβάσει μέχρι 
τότε. Βραδυα ολόκληρα κλεισμένος μέχρι 
τα ξημερώματα σε κείνο τό γραφείο, 
γέμιζε^ ατελείωτες σελίδες μέ σημειώσεις. 
"Ολα δμως οδηγούσαν σ’ άδιέξοδο. "Ολα 
τελείωναν μέ τό «οί έρευνες συνεχίζονται».

Γύρισε πάλι τη σκέψη του στήν υπό
θεση. Ό  Υπομοίραρχος Βασιλείου, είχε 
ανακρίνει σέ πρώτη φάση ολο τό πρόσω- 
πικό τού ξενοδοχείου. Ό  Άνθυπασπιστής 
Γεωργούλης τούς τουρίστες πού έμειναν 
στά διπλανά δωμάτια. Οί δυό ’Ενωμο
τάρχες τις σχέσεις του στό νησί. "Ολοι οί 
άντρες της Χπηρεσιας του, άσταμάτητα, 
έψαχναν κι έφερναν στοιχεία. "Ομως τί
ποτα δεν έλυνε τό μυστήριο.

Οί ιατροδικαστές είχαν βεβαιώσει δτι 
ολα τα τραύματα τού προσώπου καί τού 
λαιμού ήταν ̂ έπιφανειακά. Τό ίδιο καί τά 
τραύματα του αριστερού χεριού. Και είχαν 
γίνει ολα μέ τον σουγιά. Ό  θάνατος προέρ
χονταν από τέσσερα δυνατά χτυπήματα 
στό μέρος τής ̂ καρδιάς, πού είχαν προ- 
καλέσει καί κάταγμα τεσσάρων θωρακι- 
κών οστών. Ή  αιμορραγία σ’ αύτά ώφεί- 
λονταν.^ Οί ίδιοι πίστευαν πώς τά τραύ
ματα αυτα μπορούσαν νά είχαν προκληθεΐ 
μέ το̂  σουγιά μετά άπό δυνατά χτυπήματα, 
στα οποία θά ώφείλονταν καί τά κατά
γματα τών θωρακικών οστών. Τό δεξί 
χέρι τοΰ  ̂Δανού τουρίστα δέν είχε τραύ
ματα, μονο τά δάκτυλα ήταν ματωμένα. 
Ολα λοιπόν γιά τούς γιατρούς έδειχναν 

αυτοκτονία. Ο Δανός τουρίστας ήταν 
ομοφυλοφιλος. Αύτό τό είχαν έξακρι- 
βωσει και άπό τήν έρευνα πού έκαναν στό 
φιλικό του περιβάλλον. ’Ανήκε στήν κατη
γορία των παθητικών ομοφυλόφιλων καί 
ήταν^ καί ^μαζοχιστής. Σέ μιά έκρηξη, 
λοιπόν, τοΰ  ̂πάθους του καί κάτω άπό τήν 
επήρεια τών βαρβιτουρικών—οί τοξικο
λογ ίες  αναλύσεις άπόδειξαν δτι πραγμα
τικά είχε κάνει χρήση —άρχισε νά κατα
φέρνει μέ τό σουγιά χτυπήματα στό στή
θος και στο πρόσωπό του. ΤΉταν κάτι 
πού συνήθιζε γιατί στό αριστερό χέρι καί 
στό στήθος του βρέθηκαν καί άλλα,
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παληότερα δμως, τραύματα στο στάδιο 
τής έπουλώσεως. 'Η  αύτοϊκανοποίησή 
του δλο καί κορυφωνόταν καί τα χτυπή
ματα πλήθαιναν. Ή ταν δμως δλα έπι- 
πόλαια έξ αιτίας τής παρεμβολής τού 
ένστικτου τής αυτοσυντήρησης.^ Σέ μια 
στιγμή ΐσχυροΰ παροξυσμού τα χτυπή
ματα δυνάμωσαν καί προκάλεσαν τά 
τέσσερα αυτά μεγάλα τραύματα. Λίγο 
αργότερα, δταν συνήλθε, σηκώθηκε άπο 
τό κρεββάτι καί προσπάθησε να πληθεΐ 
στδ λουτρό. ’Έτσι άφησε τό σουγιά στόν 
νιπτήρα. ’Ίσως τότε κατάλαβε  ̂ δτι τόν 
εγκαταλείπουν οι δυνάμεις και ξανα- 
ξάπλωσε. Προσπάθησε μέ τό μαξιλάρι 
νά σταματήσει την αιμορραγία των τραυ
μάτων τοϋ προσώπου καί τοϋ λαιμού ,̂ 
χωρίς νά πιστεύει δτι τά τραύματα τοϋ 
στήθους ήταν σοβαρά. Μπορεΐκαί νάχασε 
αμέσως τις αισθήσεις του, πρίν προλάβει 
ν’ άντιδράσει στην αιμορραγία καί να 
ζητήσει βοήθεια μέ τό τηλέφωνο.

"Ολα αύτά είχαν τή βάση τους._ Τό 
δτι στό πτώμα δέν υπήρχαν ίχνη πάλης, 
τό δτι δλα στό δωμάτιο ήταν τακτοποιη
μένα, τό δτι κανείς δέν άκουσε φωνές, 
παρ’ δλο πού οΐ ένοικοι των διπλανών 
δωματίων βρίσκονταν άπό τις οκτώ τό 
βράδυ στά δωμάτιά τους, έδειχναν πώς δέν 
είχε προηγηθεΐ πάλη. 'Όσο γνωστός κι 
άν ήταν ό δράστης, δσο προσφιλής κι αν 
ήταν, δταν τό θύμα Θάνιωθε πόνο έπρεπε 
νά φωνάξει, δέν μπορούσε νά δεχτεί τόσο 
παθητικά μιά εγκληματική ένέργεια εναν
τίον του. ’Άν πάλι ό δράστης τοϋ φίμωνε 
τό στόμα, τότε οί ιατροδικαστές θά ανακά
λυπταν ίχνη πνιγμονής. Τέτοια ένδειξη 
δμως δέν υπήρχε. Ή  ιατροδικαστική πάλι 
έξέταση τοϋ πτώματος, άπόκλεισε κατηγο
ρηματικά τήν περίπτωση νά είχε π_ροη- 
γηθεΐ όποιαδήποτε ασελγής πράξη, πράγμα 
πού θά έδειχνε δτι ό Δανός τουρίστας δέν 
ήταν μόνος τήν ώρα τοϋ θανατου στο 
δωμάτιό του. Ό  μεγάλος άριθμός_ τών 
έπιφανειακών τραυμάτων δεν εξηγούνταν 
παρά μόνο σάν άπόπειρες αύτοϊκανοποι- 
ησης. . . Σ ’ αυτό συνηγορούσαν καί τά 
παληότερα τραύματα πού ή έξέταση τους 
έδειχνε δτι είχαν προκληθεϊ μέ τό _ ίδιο 
δργανο. Ή ταν, λοιπόν, κάτι πού συνήθιζε 
νά κάνει ό νεκρός. Κάτι πού χωρίς νά τό 
θέλει, σέ μιά στιγμή παροξυσμού, τόν 
οδήγησε στόν θάνατο.

ΟΜΩΣ σ’ δλες αύτές τις σκέψεις υπήρ
χε γ ι’ αυτόν κάτι αφύσικο. Δεν μπορούσε 
νά πιστέψει πώς τά τέσσερα θανατηφόρα 
τραύματα τού θώρακα είχαν προκληθεϊ 
άπ’ τόν μικρό σουγιά. Δέν μπορούσε να 
πιστέψει δτι μπορούσε ένας άνθρωπος ,̂ 
σ’ δσο παροξυσμό καί νά βρισκόταν, νά 
προκαλέσει, μέ δικά του κτυπήματα, κατά
γματα σέ τρία θωρακικά πλευράς Μπορεί 
γιά τούς γιατρούς πού έξέτασαν τό πτώμα 
καί τήν ψυχοπάθεια τού νεκρού νάταν 
φυσικά δλ’ αύτά' δχι δμως γι’ αύτόν πού 
δέν ξεχνούσε ποτέ τόν παράγοντα αυτο
συντήρηση. Θυμήθηκε τόν Κώστα Καρυω- 
τάκη καί άσυναίσθητα βγήκε άπ _το γρα
φείο του. ’Άνοιξε τήν πόρτα τοΰ  ̂διπλα
νού γραφείου. Σκυμμένος σε μια στίβα 
χαρτιά, ό 'Υπομοίραρχος πλανιώταν κι 
αυτός κάπου στά περασμένα. Πρόσεξε 
πώς ήταν φωτοαντίγραφα καταθέσεων. 
Είχε συνηθίσει καί κείνος στόν έφιάλτη 
τού Χέννιγκ Ντίτλεβ.

—'Υπομοίραρχε. . . 'Όταν ό ποιητης 
Κώστας Καρυωτάκης θέλησε ν αυτοκτο- 
νήσει καί ρίχτηκε στή θάλασσα, δέν το 
κατόρθωσε δσο κι άν προσπάθησε. Λίγο

άργότερα, άφησε ένα σημείωμα συμβου
λεύοντας δσους ξέρουν κολύμπι νά μήν 
έπιχειρήσουν ν’ αύτοκτονήσουν πέφτοντας 
στά κύματα. Ό  ίδιος διάλεξε στήν άλλη 
του άπόπειρα τό περίστροφο. Ό  Ντίτλεβ, 
γνώριζε τούς πόνους τού σουγιά, κάθε 
φορά πού ή μαζοχιστική διαστροφή του 
τόν κύκλωνε. Πώς μπορούσε αυτή ή συνή
θεια νά μήν έχει αναπτύξει μέσα του τόσο 
καιρό τήν ένστικτη αύτοσυντήρηση;

Ό  'Υπομοίραρχος Βασιλείου κατάλαβε. 
Αυτός ό εύαίσθητος προϊστάμενος ήθελε 
πάλι συζήτηση.

—’Ά ς τά πάρουμε άπ’ τήν άρχή ’Αστυ
νόμε. 'Ο Ντίτλεβ είναι Δανός, παθητικός 
ομοφυλόφιλος, μαζοχιστής. Ά πό τό δια
βατήριό του ξέρουμε δτι στή Ρόδο έρ
χεται γιά πρώτη φορά στις 27 Αύγούστου 
τοϋ 1967 καί μένει μιά βδομάδα. Δεύ
τερη φορά μετά τέσσερα χρόνια, στις 15 
’Ιουνίου τοϋ 1971 καί μένει δεκαπέντε 
μέρες. Τρίτη φορά στις 16 ’Ιουνίου τοϋ 
1972 καί μένει πάλι δεκαπέντε μέρες. 
Τέταρτη φορά, στις 8 Δεκεμβρίου καί 
μένει οκτώ μέρες. Τελευταία φορά φτάνει 
στό νησί στις 13 Μάίου τοϋ 1973. Στις 
20 Μαΐου τό μεσημέρι τόν βρίσκουμε 
νεκρό στό δωμάτιο τοϋ ξενοδοχείου του. 
Τό προσωπικό τοϋ ξενοδοχείου μάς βεβαι
ώνει δτι τίς μέρες τής παραμονής του 
δέν είχε συναναστροφές καί ούτε δέχτηκε 
κανέναν στό δωμάτιό του. Στό δωμάτιο 
163 μένει μόνος του. Στά διπλανά, 160, 
161, 163 μένουν ζεύγη τουριστών ήλικίας 
πάνω άπό 50 χρονών, άγνωστα στόν Δανό 
τουρίστα. Τά άπέναντι δωμάτια 164 καί 
166 φιλοξενούν ήλικιωμένες τουρίστριες 
Τό 165 είναι κενό. Οί γιατροί λένε δτι 
πρέπει νά πέθανε πρίν τίς οκτώ τό βράδυ 
τής 19ης Μαΐου. 'Όμως ή έξέταση τών 
τριχών τού προσώπου καί τά έκκρίματα, 
μάς τοποθετούν τό θάνατο γύρω στις 
δώδεκα τό βράδυ. Οί ίδιες έξετάσεις μάς 
βεβαιώνουν δτι λίγο πρίν πεθάνει είχε 
ξυριστεί καί είχε κάνει μπάνιο, σάν νά 
περίμενε δηλαδή, «έκλεκτή» έπίσκεψη. 
Τό προσωπικό τού ξενοδοχείου βεβαιώνει 
δτι στίς έξη τό άπόγευμα δ Δανός του
ρίστας βγήκε στήν πόλη. Πρίν βγει, έκανε 
άνάληψη 1.300 δραχμών. Βρήκαμε άπο- 
δείξεις 980 δραχμών άπό κατάστημα 
Λαϊκής Τέχνης, μέ ήμερομηνία 19 Μαΐου. 
1973. Ή  υπάλληλος τού καταστήματος 
θυμάται πώς δ Δανός τουρίστας έκεΐνο 
τό άπόγευμα άγόρασε δυό άναμνηστικά, 
τά όποια καί βρίσκουμε. Ά πό κείνη τήν 
ώρα χάνονται οί κινήσεις του. Κανείς άπό 
τό προσωπικό τού ξενοδοχείου θυμάται 
άν τόν είδε νά έπιστρέφει. Ό  ύπεύθυνος 
τοϋ μπάρ διαβεβαιώνει πώς έκεΐνο τό 
βράδυ, άντίθετα άπ’ δ,τι συνήθιζε δταν 
έπέστρεφε γιά ύπνο, δέν πέρασε νά πιει 
τό ποτό του, άλλά ούτε νά πάρει στό δω
μάτιό του τή συνηθισμένη κάθε βραδυά 
λεμονάδα. Αύτά δείχνουν πώς ήθελε νά 
περάσει άπαρατήρητη ή έπιστροφή του. 
Ή  κοπέλλα τής υποδοχής δέν θυμάται νά 
τοϋ έδωσε τό κλειδί, δμως τό κλειδί έλ- 
λειπε, γιατί χωρίς αυτό δέν θά μπορούσε 
νά μπει. Δέν θυμάται δμως κι άν τής 
τό παράδωσε δταν έφυγε. Γιά ποιο λόγο 
νά κρατήσει μαζί του τό κλειδί, τή στιγμή 
πού θά τοϋ ήταν βάρος, μιά καί είναι συν- 
δεδεμένο μέ τόν μεγάλο μεταλλικό ρόμβο; 
’Αντίθετα μέ τίς συνήθειές του δέν έμφα- 
νίζεται, δπως κάθε άπόγευμα, στό παρα
λιακό ζαχαροπλαστείο, ούτε στήν ταβέρνα 
πού τρώει τά βράδυα.

—Τί ήταν λοιπόν 'Υπομοίραρχε αυτό 
πού άλλαξε τίς συνήθειές του έκεΐνο τό 
άπόγευμα; Γιατί νά θελήσει νά περάσει

άπαρατήρητος, γιατί νά κάνει μπάνιο, 
γιατί νά ξυριστεί τή νύχτα, γιατί. . . γιατί..

—’Ά ς έρθουμε τώρα στήν ιδιωτική του 
ζωή, συνέχισε δ 'Υπομοίραρχος · Βασι
λείου, σάν νά μήν είχε άκούσει τόν έρωτη- 
ματικό μονόλογο τοϋ Ταγματάρχη. Τύ
πος ίδιόρυρθμος. Ή  διαστροφή του_ τόν 
αποξένωνε άπό τούς φίλους του, πράγμα 
πού σημαίνει πώς άν υπήρχε κάποιος 
λόγος γιά έκδίκηση θάταν άπό μέρους 
του. Στή Ρόδο διατηρούσε καλές σχέσεις 
καί είχε συχνές συναναστροφές μέ τόν 
Μανώλη Καλαντζή, ιδιωτικό υπάλληλο, 
έπίσης δμοφυλόφιλο. 'Ο Μανώλης Καλαν- 
τζής τήν βραδυά τοϋ θανάτου υποστήριξε 
δτι βρισκόταν στόν ’Αρχάγγελο μαζί μ’ 
έναν φίλο του. Τό άλλοθι του τό βεβαίωσε 
χωρίς δισταγμό δ φίλος του, παρ ολο 
τό ήθικό πρόβλημα πού άντιμετώπιζε. 
’Αλλά καί τό δτι ό Μανόλης^ Καλαντζής 
πάσχει άπό μερική παραλυσία καί τών 
δυό χεριών, είναι κάτι πού συνηγορεί γιά 
τήν άθωότητά του. Τά τέσσερα χτυπή
ματα, κατά τή δική μας άποψη, πρέπει 
νάταν πολύ ισχυρά. "Ενα μισοπαράλυτο 
χέρι δέν έχει τόση δύναμη.. . 'Ο ίδιος 
υποστήριξε δτι συναντήθηκε μαζί του 
στίς 13 Μαΐου, τήν πρώτη- μέρα δηλαδή 
πού έφτασε γιά τελευταία φορά στό νησί. 
Τότε, δπως υποστηρίζει σέ σχετική έρώ- 
τησή του, άπάντησε δτι είναι πολύ κουρα
σμένος καί, άντίθετα μέ τίς άλλες χρο
νιές, δέ τού ζήτησε νά τόν γνωρίσει μέ 
«φίλους». Ή ταν κάτι πού κίνησε τήν 
περιέργεια τού Καλαντζή, δ όποιος χαρα
κτηριστικά τόνισε πώς δ Δανός τουρίστας 
ήταν «δυσκολοϊκανοποίητος». ’Επίσης ή 
έξέταση δλων τών γνωστών όμοφυλό- 
φιλων καί άλλων ύπόπτων είχε άρνητικό 
άποτέλεσμα. Μιά άκόμη σκέψη συνηγορεί 
στήν περίπτωση αυτοκτονίας. Γιατί δ 
δολοφόνος προτίμησε νά κάνει τό έγκλημα 
μέσα στό ξενοδοχείο, διακινδυνεύοντας νά 
γίνει άντιληπτή ή παρουσία του, τόσο κατά 
τήν είσοδο δσο καί κατά τήν έξοδό του, 
άπ’ τό προσωπικό καί δέν παράσυρε τό 
θύμα στήν ύπαιθρο, σ’ ένα δάσος ή σέ 
μιά έρημική άκρογιαλιά; Αυτό είναι τό 
υποθετικό στοιχείο. Τό πραγματικό είναι, 
δτι τό αίμα στόν σουγιά, οι τρίχες στή 
λεκάνη τοϋ νιπτήρα καί δλα τ ’ άποτυπώ- 
ματα στό δωμάτιο άνήκαν στόν νεκρό. 
Βέβαια βρέθηκαν καί άποτυπώματα τής 
καθαρίστριας, άλλά αύτά ήταν άπό προη
γούμενες έπισκέψεις στό δωμάτιο, άφοΰ 
τό καθάριζε καθημερινά. "Αλλωστε έκείνη 
τή βραδυά ή καθαρίστρια, πού δέν είχε 
καί λόγους νά κάνει κάτι τέτοιο, βρισκό
ταν στό σπίτι της μέν τόν άντρα της καί 
τά παιδιά της. Πέρα άπό αύτά, έχουμε 
καί τό προσκοπικό πού βεβαιώνει πώς 
κανείς, έκτος άπό τούς ένοικους, δέν 
μπήκε έκείνη τή βραδυά στό ξενοδοχείο. 
"Ολα αύτά άποκλείουν τό έγκλημα καί 
συνηγορούν υπέρ τού αύτοτραυματισμοΰ, 
θανατηφόρου αύτοτραυματισμοΰ ή αυτο
κτονίας. . .

'Ο Υπομοίραρχος Βασιλείου σταμά
τησε άπότομα. Σάν νά θυμήθηκε κάτι, 
ξαφνικά.

—Μόνο ένας θά μπορούσε νά μπει στο 
δωμάτιο τού Δανού χωρίς κανείς νά τόν 
προσέξει. "Ενας πού ν’ άνήκε στο προσω
πικό τού ξενοδοχείου. "Ομως και το προ
σωπικό έξετάστηκε σχολαστικά. . .

Ο ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ Χρυσόπουλος 
γύρισε άπότομα. Στήν είσοδο της πόρτας 
στεκόταν δ Ενωμοτάρχης Σκέντος. Είχε 
έκεΐνο τό άφηρημένο ύφος, πού συχνά τόν
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βοηθούσε νά περνάει άπαρατήρητος στα 
στέκια τοϋ υπόκοσμου. "Απλωσε τό πα
κέτο μέ τά τσιγάρα στούς προϊσταμένους 
του καί μισοκάθησε στο γραφείο άνοί- 
γαντας ένα μικρό μπλοκάκι.

—-Μια τελευταία πληροφορία, προϊστά
μενε. Ό  φίλος μας ό Γιώργος Παντούλας, 
πού δούλευε στο ξενοδοχείο, πού βρήκαμε 
νεκρό τόν Δανό, είχε παρτίδες μ’ έναν 
’Άγγλο ομοφυλόφιλο τό καλοκαίρι πού 
πέρασε. Τόν Ά γγλο τόν έλεγαν Τόμ καί 
έμεινε μόνο μια μέρα στό ξενοδοχείο. Τό 
πρωί πού θά έφευγε, ή πρωϊνή καθαρίστρια 
είχε δει τόν Παντούλα νά βγαίνει άπό τό 
δωμάτιο τοϋ Άγγλου. Εκείνος προφασί
στηκε ότι τοϋ πήγε τσιγάρα. Αλλά ύπάρ- 
χει κάτι πού δέν στέκει σ’ αύτήν τήν ιστο
ρία. Τρεις μέρες τώρα μέ βασάνιζε αυτή 
ή σχέση τοϋ Παντούλα μέ τόν Άγγλο, 
χωρίς νά ξέρω τό γιατί. Σήμερα τό άπό- 
γευμα άποφάσισα νά πάω στο ξενοδοχείο 
καί νά ρίξω μιά ματιά στά βιβλία του. 
Ά πό τούς ένοικους έκείνου τοϋ μήνα, 
πέντε Ά γγλοι υπήρχαν μέ τό όνομα Τόμ. 
Οί τρεις όμως ήταν μέ τις γυναίκες τους. 
'Ο τέταρτος είχε κλείσει σουίτα. 'Ο πέμ
πτος τό δωμάτιο 220 τοϋ δεύτερου ορόφου. 
Στόν δεύτερο όροφο καθάριζε ή καθαρί
στρια πού είδε τόν Παντούλα. Ά ρα, πρό
κειται γιά τόν Ά γγλο  τοϋ 220. Σκύ
φτηκα νά κοιτάξω στο βιβλίο υπηρεσίας 
προσωπικού. Λοιπόν, τό πρώτο δεκαπεν
θήμερο ό Παντούλας δούλευε πρωϊνός, 
τό δεύτερο άπογευματινός. Ό  ’Άγγλος 
τοϋ 220, Τόμ Μπάρρετ ονομάζονταν, 
έμεινε στό ξενοδοχείο στις 20 προς 21 
Αύγούστου. Τότε πού ό Παντούλας δού
λευε άπόγευμα καί φυσιολογικά στίς 7 
τό πρωί έπρεπε νά ήταν στό σπίτι του καί 
όχι στό ξενοδοχείο. Ά ρα δέν ήταν λόγος 
γιά τήν έπίσκεψη τά τσιγάρα. . . 'Ο 
Παντούλας στίς 20 τό άπόγευμα, πού 
πήγε ό Τόμ Μπάρρετ στό ξενοδοχείο, 
έκτελοΰσε υπηρεσία «γκρούμ». Μετάφερε 
τις άποσκευές τοϋ Άγγλου στό δωμάτιο 
καί ίσως άπό έκείνη τή στιγμή νά έκλεισαν 
ραντεβοΰ γιά τήν νύχτα, μιά καί στίς δέκα 
τό βράδυ, τελείωνε ή υπηρεσία του. . .

—Φέρε τό φάκελλό του Θανάση, είπε 
αντί γιά άλλη άπάντηση ό Ταγματάρχης.

'Ο ’Ενωμοτάρχης Σκέντος βγήκε γρή
γορα άπό τό γραφείο γιά νά γυρίσει σχεδόν 
αμέσως. Έδωσε τό φάκελλο στόν Ταγμα
τάρχη ,καί συνέχισε.

—'Υπάρχει κάτι άκόμα στίς σχέσεις 
Παντούλα καί Τόμ Μπάρρετ. *0 Παν
τούλας έργάστηκε στό ξενοδοχείο μέχρι 
τέλος Νοεμβρίου. Μετά, τό ξενοδοχείο 
έκλεισε. 'Όταν τό άπόγευμα πήγα γιά νά 
δώ τά βιβλία, μιά άπό τις κοπέλλες τής 
υποδοχής ειρωνεύτηκε τις σχέσεις των 
δυό άντρών, λέγοντας ότι ό ’Άγγλος «τόν 
άγαποΰσε πολύ». Αύτό τό δικαιολόγησε μέ 
τό ότι ό Τόμ Μπάρρετ άπό τόν Αύγουστο 
πού έφυγε τηλεφώνησε περισσότερο άπό 
δέκα φορές στόν Παντούλα. Τά τηλεφω
νήματα έγιναν άπό διάφορες πόλεις τής 
'Ελλάδος καί τοϋ έξωτερικοΰ, προς τό 
τηλέφωνο τής υποδοχής. Αύτά μάλιστα 
ήταν καί ή αιτία πού ή νεαρή φίλη του, 
πού δούλευε τότε σάν μαθητευόμενη καμα
ριέρα, διέκοφε τό δεσμό της, λέγοντας 
στίς φίλες της πώς δέν είναι ό Γιώργος 
«φυσιολογικός. . .». Βλέπετε, τό ξενοδο
χείο δέν έχει ανοίξει άκόμα καί είχαν 
άρκετό χρόνο γιά κουτσομπολιό. Τώρα, 
μία άκόμα πληροφορία άπό τήν καθαρίστρι
α τοϋ υπογείου. Κάποιο πρωί τοϋ περα
σμένου Σεπτεμβρίου, έκεϊ πού καθάριζε 
τό φρεάτιο τοϋ άσανσέρ υπηρεσίας, βρήκε

πεταμένο ένα γάντι δεξιού χεριοΰ, χρώ
ματος γκρι, πού είχε στήν πλευρά τής 
παλάμης μιά κηλίδα. 'Υποπτεύεται ότι 
ή σκούρα καφετιά κηλίδα ήταν ξερό αίμα. 
Τότε δέν είπε τίποτα πουθενά, γιατί δέν 
είχε δώσει σημασία. Προχτές τό βράδυ 
είδε κάτι σχετικό στη τηλεόραση καί 
σκύφτηκε πώς θάταν καλύτερα νά μιλού
σε. . .

—Τόσα πολλά λοιπόν, σ’ ένα μόνο 
άπόγευμα, άναστέναξε ό Ταγματάρχης. 
Κι’ όλα αύτά μετά τήν πρωινή καταγ
γελία τής διευθύντριας τού ίδιου τού ξενο
δοχείου, ότι κάτω άπό τή βάση ενός δο
χείου σκουπιδιών βρέθηκαν διάφορα προ
σωπικά έγγραφα Σουηδού πελάτη, πού 
στίς άρχές Σεπτεμβρίου είχε καταγγείλλει 
στήν Τουριστική ’Αστυνομία άπώλεια 
τοϋ πορτοφολιού του μέ έπτά χιλιάδες 
δραχμές, σε έλληνικά καί ξένα νομίσματα 
καί διάφορα προσωπικά έγγραφα. . .

—’Ερχόμαστε, λοιπόν, άναγκαστικά καί 
πάλι στόν Παντούλα, μιά καί είναι ό μόνος 
άπό τό προσωπικό τού ξενοδοχείου πού 
μας έχει άπασχολήσει, συμπλήρωσε ό 
'Υπομοίραρχος. Ό  Παντούλας, συνέχισε 
ό νεαρός άξιωματικός, στίς άρχές τού 
Δεκεμβρίου δουλεύει σ’ άλλο ξενοδοχείο 
τής Ρόδου. Έ χε ι κόψει κάθε σχέση μέ τό 
προσωπικό καί τήν διεύθυνση τού παληοΰ 
ξενοδοχείου καί ούτε μας έχει μέχρι τότε 
άπασχολήσει, Στίς 8 Ίανουαρίου τού 
1974, ή διευθύντρια τού ξενοδοχείου καταγ
γέλλει άπόπειρα διαρρήξεως τού χρηματο
κιβωτίου πού βρισκόταν στόν χώρο τής 
υποδοχής. Τήν ίδια μέρα δέχεται άπει- 
λητικά τηλεφωνήματα άπό άγνωστο νεα
ρό άντρα, πού άπειλοΰσε ότι έχει τό βιβλι
άριο τοϋ Ι.Κ.Α. τού προσωπικού τής 
έπιχειρήσεως καί έκλεινε τό τηλέφωνο 
μέ τή φράση «θά λογαριαστούμε». Τά 
τηλεφωνήματα συνεχίζονται καί μετά άπό 
νόμιμες ένέργειες μπλοκάρουμε τό τηλέ
φωνο. Στίς 20 Ίανουαρίου, δέχεται νέο 
τηλεφώνημα, άπό τήν ίδια άντρική φωνή 
καί μέ τις ίδιες άπειλές. Τό τηλεφώνημα 
γίνεται άπό τό ξενοδοχείο πού δούλευε τότε 
ό Παντούλας. 'Η  ώρα τής υπηρεσίας του, 
στίς 20 Ίανουαρίου, συμφωνούσε μέ τήν 
ώρα τού τηλεφωνήματος. Τό ότι έκεϊνος 
ήταν ό μόνος άπό τό προσωπικό τού ξενο
δοχείου πού είχε δουλέψει καί στό άλλο, 
μάς οδηγεί στη σκέψη ότι αύτός μπορεί 
νάναι ό άγνωστος πού άπειλεΐ. Τήν έπο- 
μένη τόν καλούμε έδώ καί μετά άπό πέντε 
ώρες άνάκριση ομολογεί τήν διάπραξη 
τής άπόπειρας καί τήν κλοπή τού βιβλι
αρίου τού Ι.Κ.Α., καθώς καί μερικές άλ
λες μικροκλοπές πού δέν είχαν καταγ
γελθεί. Σχηματίζεται δικογραφία καί ό 
Εισαγγελέας τόν παραπέμπει σέ τακτική 
δικάσιμο, στίς 7 Μαρτίου. Άρνεΐται 
όμως νά ομολογήσει ότι αύτός ήταν ό 
δράστης άλλων τεσσάρων κλοπών, πού 
είχαν καταγγελθεί άπό πελάτες τού ίδιου 
ξενοδοχείου, συνολικού ύψους τριάντα 
χιλιάδων δραχμών. Στίς 10 Φεβρουάριου, 
ό Χωροφύλακας Καρανάσιος, συναντάει 
τόν Παντούλα στό Ταχυδρομικό Ταμιευ
τήριο, μ’ ένα βιβλιάριο καταθέσεων. Ό  
Παντούλας πού άντελήφθηκε τόν Καρα- 
νάσιο, προσπάθησε νά κρυφτεί. Ή  όλη 
συμπεριφορά του κρίθηκε άπό τόν Καρα- 
νάσιο ύποπτη, πού κάνοντας τόν άμέριμνο 
άπομακρύνθηκε άπό τό Ταμιευτήριο. Λίγο 
άργότερα, ξαναγύρισε γιά νά μάθει άπό 
τόν υπάλληλο, ότι ό Παντούλας είχε κατα
θέσει δύο χιλιάδες δραχμές. Τό μεσημέρι 
τής ίδιας μέρας, τουρίστρια πού έμενε 
στό ξενοδοχείο πού έργαζόταν ό Παντού

λας, καταγγέλλει ότι έχασε τό πορτοφόλι 
της μέ τρεις χιλιάδες δραχμές. Ή  του- 
ρίστρια βρίσκεται στό ξενοδοχείο μέ τόν 
άντρα της. Τό ίδιο βράδυ τό ζευγάρι τών 
τουριστών τρώει σέ παραλιακή ταβέρνα 
συντροφιά μέ τόν Παντούλα. Ό  Χωρο
φύλακας Αυγερινός, πού τόν παρακο
λουθεί, διαπιστώνει πώς καί οί τρεις φεύ
γουν μαζί γιά τό ξενοδοχείο καί συνε
χίζουν τήν παρέα τους στό μπάρ, πίνον
τας ούΐσκυ. Μετά, ό άντρας τής τουρί- 
στριας μαζί μέ τόν νεαρό άνεβαίνουν στόν 
πρώτο όροφο. 'Η  τουρίστρια πού κατάγ
γειλε τή ληστεία, συνεχίζει νά πίνει. Οί 
δύο άντρες^επιστρέφουν μετά μία ώρα 
περίπου και αφού όλοι μαζί πίνουν ένα 
άκόμα ούΐσκυ, ό Παντούλας φεύγει. Τό 
πρωί στις 11 Φεβρουάριου, καλούμε καί 
τους ^τρείς. Η τουρίστρια πού κατάγγειλε 
τήν άπώλεια, άποκαλύπτει ότι οί σχέσεις 
της μέ τόν άντρα της παρουσιάζουν «προ
βλήματα». 'Ο Παντούλας ύποστηρίζει 
ότι πήγε στό δωμάτιο τού τουρίστα γιά νά 
τού δείξει μιά συλλογή γραμματοσήμων. 
Ό μω ς ή τουρίστρια άποκαλύπτει ότι αύτό 
ήταν κάτι τό συνηθισμένο, γιατί κάθε 
βράδυ «χάριζε» στον άντρα της μιά ώρα 
«συντροφιάς» μέ τόν ώραϊο «γκρούμ». 
Στή ^συνέχεια έκεϊνος χωρίς νά παρα
δεχτεί τις σχέσεις μέ τόν τουρίστα, ομο
λογεί τήν κλοπή καί βρισκόμενος σέ άδυ- 
ναμία ν’ άποδείξει άπό πού προέρχονταν 
τά υπόλοιπα χρήματα τού βιβλιαρίου 
καταθέσεων, ομολογεί καί τις άλλες τέσ- 
σερες κλοπές, 'Ο Εισαγγελέας συσχετίζει 
τις δικογραφίες γιά τήν ίδια δικάσιμο καί 
ό Παντούλας άφήνεται ξανά έλεύθερος. . .

—Ίσως θά πρέπει νά τηλεφωνήσεις στή 
γυναίκα σου Θανάση νά μήν σέ περιμένει 
μέχρι τό πρωί τούλάχιστον, διέκοψε τόν 
'Υπομοίραρχο 6 Ταγματάρχης.

—Είχα αύτό τό προαίσθημα όλο τ ’ 
απόγευμα, καθώς προσπαθούσα νά βρώ 
μια άκρη στήν υπόθεση Χέννιγκ Ντίτλεβ. 
Τώρα πού υπάρχουν κι άλλες μαρτυρίες 
γιά^τίς ιδιαίτερες σχέσεις τού Παντούλα 
μέ ̂  ομοφυλόφιλους, μπορούμε νά κάνουμε 
στά σίγουρα τόν δικό μας συνδυασμό.

ΟΙ ΤΡΕΙΣ άντρες κατέβηκαν τά σκαλιά 
τού Τμήματος καί προχώρησαν πρός τήν 
παραλία. Λίγο πιο κάτω μπήκαν σ’ ένα 
ταξί καί ζήτησαν νά τούς μεταφέρει στήν 
παληά πόλη.

—Στήν καφετερία «Ιππότες», είπε ό 
Ταγματάρχης.

Τό ταξί^διέσχισε γρήγορα τούς έρημους 
δρομους τής Ρόδου. Αίγα λεπτά άργότερα 
σταματούσε λίγα μέτρα πριν τήν καφετε
ρία. Τήν ώρα πού πλήρωναν, άκουσαν τό 
μεγάλο ρολόγι τής πόλης νά κτυπάει δυό 
μετά τά μεσάνυχτα.

—Πάει  ̂ κι ό Φλεβάρης· 1η Μαρτίου 
σήμερα, άναστέναξε ό 'Υπομοίραρχος καί 
δρασκέλισε τήν πόρτα τής καφετερίας.

Οί τρεις άντρες δέν άργησαν νά δοΰν 
τόν νεαρό «γκρούμ», πού καθισμένος μέ 
τις πλάτες γυρισμένες στήν είσοδο, συζη
τούσε μ’ έναν ήλικιωμένο τουρίστα. Δέν 
είχαν πέσει έξω στούς υπολογισμούς τους. 
Η καφετερία ήταν τό μεταμεσονύχτιο 

στέκι τού Παντούλα. Λίγο άργότερα ό 
τουρίστας πού ήταν συντροφιά μέ τόν 
Παντούλα, έπινε μόνος τό ούΐσκυ του.

Το δωμάτιο του νεαρού, ένα ύπόγειο 
παληοΰ διώροφου σπιτιού, μύριζε μούχλα. 
Παντού πεταμένα ρούχα, παπούτσια, 
βιβλία, περιοδικά. Ό  Γιώργος Παντού
λας άρχισε πάλι τις διαμαρτυρίες, άλλά 
άναγκάστηκε νά σιωπήσει, όταν είδε τό
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βλέμμα τοΰ Ταγματάρχη καρφωμένο στη 
λαβή ένός μαχαιριού πού έξεϊχε κάτω άπδ 
το μαξιλάρι. Ό  Ταγματάρχης τράβηξε τδ 
μαξιλάρι για νά φανεί ολόκληρο τδ μα
χαίρι, μέσα σέ μιά μαύρη δερμάτινη θήκη.

—Μοϋ τδ χάρισε ένας φίλος "Αγγλος, 
δικαιολογήθηκε ό νεαρός. Τδμ Μπάρρετ 
λεγόταν. Νά, έχει χαραγμένη καί την 
αφιέρωση.

'Ο Ταγματάρχης Χρυσόπουλος δεν 
μίλησε, παρά έρριξε τδ βλέμμα του σέ 
δυδ ζευγάρια άντρικά γάντια, κι’ ένα 
μονδ γκρί γάντι άριστεροϋ χεριοϋ, πού 
ξετρύπωσε άπ’ ένα κουτί ό ’Ενωμοτάρχης 
Σκέντος. Ά πδ  την άπέναντι ντουλάπα 
ό 'Υπομοίραρχος Βασιλείου άρχισε νά 
κατεβάζει ένα πλήθος κατσαβίδια καί 
πένσες, μιά αλυσίδα, τρία στιλέτα %μέ 
έλατήριο, τέσσερα κλειδιά τοΰ ξενοδο
χείου πού δούλευε πρώτα ό Παντούλας. 
Στδ τραπεζάκι, δίπλα στην ντουλάπα, 
ήταν μέ τάξη τακτοποιημένα τέσσερα 
βιβλία γκαγκστερικών περιπετειών, ή 
«'Ιστορία της Μαφίας» καί πέντε αποκόμ
ματα τής εφημερίδας «Άκρόπολις», στά 
όποια δημοσιευόταν σέ συνέχειες τδ 
«Ένας πληρωμένος δολοφόνος άποκα- 
λύπτει». Στδ δάπεδο τά διάφορα άσεμνα 
περιοδικά συμπλήρωναν τδ «ντεκδρ» τοΰ 
δωματίου.

—"Ισως θάταν καλύτερα νά μάς μιλήσεις 
χωρίς πολλές περιστροφές γιά τδ πόσες 
μαχαιριές κατάφερες στδν Δανδ τουρίστα 
τοϋ 163, Γιώργο Παντούλα, είπε ό Τα
γματάρχης κοιτάζοντας στά μάτια τδν 
νεαρό.

—"Οχι, δέν τδν σκότωσα έγώ. Δέν είχα 
τδ μαχαίρι τότε, δέν είχα σχέσεις μαζί 
του.

—"Ομως έσύ μπορούσες νά μπεις στδ 
δωμάτιό του πιδ εύκολα άπδ κάθε άλλον, 
άφοϋ ήξερες τις συνήθειες τοϋ προσωπικού 
τοΰ ξενοδοχείου. ’Άλλωστε καί τδ άρι- 
στερδ γάντι ψάχνει γιά τδ ταίρι του, μόνο 
πού τδ πέταξε ή καθαρίστρια στά σκου
πίδια, γιατί τότε δέν σκέφτηκε οτι μπο
ρούσε ή κηλίδα νά ήταν άπδ αίμα. Φο
ρούσες γάντια λοιπόν όταν τδν κτύπησες 
μέ τδ μαχαίρι. . .

—"Οχι, όχι, δέν τδν χτύπησα μέ τδ 
μαχαίρι, δέν είχα μαχαίρι τότε, μοΰ τό 
χάρισε ό Τόμ... 'Ο Χέννιγκ είχε σουγιά... 
ένα μικρό σουγιά καί χτυπιόταν μόνος του. 
"Ηθελε νδ τδν χτυπήσω μέ κάτι πιδ με
γάλο... Τοϋ πήγα ένα σκαρπέλο, πού τδ 
βρήκα στην ντουλάπα τού διαδρόμου. 
"Αρχισε νά χτυπάει τδ στήθος του 
μ’ αυτό. . . Είχε ματώσει. . . Έλεγε 
«πιδ δυνατά». Μου τόδωσε νά τδ κρα
τήσω καί πήρε τδ χέρι μου καί μοΰλεγε 
νά τδν χτυπήσω. Μετά σταμάτησε νά μι
λάει. . . είχε γεμίσει αίμα. . . Φοβήθηκα 
πώς θάλεγε ότι έγώ τδν χτύπησα. Τι 
νάκανα έκείνη τη στιγμή. Τδ κεφάλι μου 
ήταν βαρύ, έκεϊνο τδ τσιγάρο πού μοϋ- 
δωσε νά καπνίσω, όταν πήγα στδ δωμά
τιό του, μ’ είχε ζαλίσει. . . Είχαμε πιει 
καί «βότκα». . . Τδν χτύπησα τέσσερις 
φορές. . . έπλυνα τά χέρια μου καί τδ 
σουγιαδάκι. Έφυγα κλείνοντας πίσω μου 
την πόρτα. . . Δέν τδν σκότωσα έγώ. . . 
αυτός ήθελε νά τδν χτυπάω. . .

Τ ’ άναφυλλητά τάραζαν τδ στήθος τοϋ 
νεαρού πού έσφιγγε στά χέρια του τ’ άπο- 
κόμματα μέ τις αποκαλύψεις τοΰ «πληρω
μένου δολοφόνου», σάν νά πάσχιζε νά 
κλείσει στις χούφτες του όλες τις θύμισες. 
'Ο Ταγματάρχης Χρυσόπουλος, θέλησε νά 
ρωτήσει κι άλλα. Μετάνιωσε όμως. . . 
υπήρχε καιρός γιά έρωτήσεις σάν θά 
ξημέρωνε. .

Μέ έπισημότητα έόρτασε ή Ελληνική Χωροφυλακή τήν 39η έπέτειο τοΟ 
Ιστορικού «ΟΧΙ». Λαμπρές έορταστικές έκδηλώσεις έλαβαν χώρα στις έδρες τών 
Άνωτέρων Διοικήσεων, κατά τις όποιες οί άνδρες τοϋ Σώματος άπότισαν φόρο τιμής 
καί ευγνωμοσύνης πρός τούς ήρωϊκούς άγωνιστές τής έποποιΐας τοϋ «40».

’Επίκεντρο τοϋ έορτασμοϋ ήταν οί Σχολές Χωροφυλακής Αθηνών, όπου, 
παρουσία τών Ύπαρχηγών τοϋ Σώματος 'Υποστρατήγων κ.κ. Γεωργίου Μανωλάκου 
καί Ίωάννου Παπαναστασίου, άλλων ’Αξιωματικών καί πυκνοϋ άκροατηρίου, τόν 
πανηγυρικό τής ήμέρας έκφώνησε ό Διευθυντής τής Διευθύνσεως Τροχαίας τοϋ 
Αρχηγείου Χωροφυλακής Συνταγματάρχης κ. ’Εμμανουήλ Πριναράκης.

Ό  όμιλητής, κάνοντας μιά σύντομη αναδρομή στά γεγονότα πού διαδραμα
τίσθηκαν στόν Εύρωπαϊκό χώρο άπό τις Αλλεπάλληλες πολεμικές κατακτητικές 
δραστηριότητες τών δυνάμεων τοϋ άξονα, άνέπτυξε μέ γλαφυρότητα τή μεγάλη 
σημασία τοϋ ιστορικού «ΟΧΙ» γιά τή συνέχεια τοϋ άγώνος καί τής Ελληνικής 
φυλής καί άναφέρθηκε στις νικηφόρες έπιχειρήσεις τοϋ Αλβανικού μετώπου, 
έξαίροντας τόν άφθαστο ήρωϊσμό καί τήν αυτοθυσία τών 'Ελλήνων αγωνιστών. 
Τελειώνοντας τήν όμιλία του ό Συνταγματάρχης κ. Πριναράκης, τόνισε μεταξύ 
άλλων καί τά έξής: «...Πέρασαν άπό τότε 39 ολόκληρα χρόνια. Ή  28η ’Οκτωβρίου 
1940 άνήκει στήν ιστορία. Σέ μάς άνήκει ή υποχρέωση νά τιμούμε, όπως σήμερα, 
τήν έπέτειο τής μεγάλης έκείνης ήμέρας, πού έγινε έθνικό σύμβολο καί όρόσημο 
τής νεώτερης ίστορίας μας. Σήμερα ζοΰμε σέ μία έποχή Αντιπολεμική, πού ώστόσο 
δέν έπαψε νά συγκλονίζεται άπό σκληρούς καί Αδυσώπητους πολέμους, άλλά συγ
χρόνως είναι γεμάτη έλπίδες γιά ένα καλύτερο αϋριο καί τήν Απολύτρωση τοϋ 
Ανθρώπινου γένους άπό τό άγχος τής βίας καί τοΰ πολέμου. Μπορεί ό δρόμος γιά 
τήν Απολύτρωση αύτή νά είναι μακρύς, έχομε όλοι, όμως, τήν υποχρέωση νά άγω- 
νισθοϋμε. Άλλωστε γιά τή δημιουργία ένός τέτοιου κόσμου άγωνίσθηκαν οί Έ λ
ληνες τοϋ «40». Γι’ αύτό ή σημερινή γιορτή είναι γιορτή τών Ελλήνων. Είναι γιορ
τή τοϋ έλεύθερου πνεύματος. Είναι γιορτή στήν Αναλλοίωτη Αξία τών αιωνίων καί 
άκαταλύτων ιδεών, τις όποιες τό Αθάνατο Ελληνικό πνεϋμα ϋψωσε διά μέσου τών 
αιώνων σάν πρότυπα καί κανόνες τής Ανθρώπινης ζωής καί τις όποιες υπερασπίζε
ται καί προστατεύει άπό κάθε έπιβουλή, ή Ελληνική τόλμη καί ή 'Ελληνική Αν
δρεία. 'Η 28η ’Οκτωβρίου 1940 θά μένει πάντα στό νοϋ τών Ελλήνων σάν ώραιό- 
τατο έθνικό ξέσπσσμα, σάν θριαμβική κραυγή, σάν θρϋλος, σάν μεγάλη νικητήρια 
ήμέρα τής νεώτερης Ελλάδος».

Τήν όμιλία παρακολούθησαν, Ακόμη, ό Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης 
Π. Εύσέβιος Πιστολής, ό Γ’ Επιθεωρητής Χωροφυλακής 'Υποστράτηγος κ. Ιωάν
νης Κούρβας, Οί Ταξίαρχοι Χωρ]κής κ. κ. Δ. Δούκας, Δ. Βουτσελάς, Σπ. Φτερνιά- 
της καί Κ. Ζαχαράκης, ό όποιος καί προλόγησε τόν όμιλητή, άλλοι Ανώτεροι καί 
Κατώτεροι Αξιωματικοί τοϋ Σώματος, Αντιπροσωπείες Ανδρών καί γυναικών Από 
'Υπηρεσίες τοϋ λεκανοπεδίου Αττικής, Δόκιμοι τών Σχολών καί Πολιτικοί Υπάλ
ληλοι τοϋ Σώματος.

Η ΧΟΡΟΦΥΛΑΚΗ ΕΟΡΤΑΣΕ 
ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ 
ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ “ΟΧ ι„
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Πριν λίγο καιρό, ή είδηση γιά τή σύλληψη ένός κακοποιού, άπό 
τούς πιό επικίνδυνους των έγκληματολογικών χρονικών, πέρασε στις 
στήλες των εφημερίδων σάν μιά άπό τις πιό εντυπωσιακές επιτυχίες 
τής Χωροφυλακής στή μάχη της κατά τού εγκλήματος. Καί ήταν πρα
γματικά μιά μεγάλη επιτυχία, πού σταμάτησε τόν άνομο δρόμο ένός 
κακοποιού ικανού γιά κάθε δυσάρεστη έκπληξη. Μέ τή σύλληψή του 
άποκαλύφθηκε πώς πίσω άπό τή δική του δραστηριότητα κρύβονταν 
άκόμα καί οικονομικά συμφέροντα τρίτων, θυμίζοντας άστυνομικά 
διηγήματα στηριγμένα στή φαντασία καί δχι στήν πραγματικότητα.

Αυτό έδειξε πώς μέρα μέ τή μέρα τό έγκλημα παρουσιάζεται ολο
ένα καί πιό ποικιλόμορφο καί πώς οί άνδρες τής Χωροφυλακής έρχον
ται άντιμέτωποι μέ κακοποιούς—έπιστήμονες τού έγκλήματος. Τό θλι
βερό είναι δτι συχνά άποκαλύπτονται στά έγκλήματα αυτά, συμμετο
χές άτόμων εύπόληπτων ή άτόμων προορισμένων νά διαφυλάξουν τή 
κοινωνική ειρήνη καί δχι νά τήν ύπονομεύσουν. Καί ίσως είναι καιρός 
δλοι οί υπεύθυνοι "Ελληνες πολίτες, νά πάρουν ένεργό μέρος στή μά
χη κατά τού έγκλήματος, γιατί είναι μιά υπόθεση πού άφορα όλοένα 
καί πιό πολύ τούς ίδιους. Δέν ξέρουμε άν άπέχουμε πολύ ή λίγο άπό 
τήν έποχή πού οί πόλεις μας θά παρουσιάζουν τήν έγκληματικότητα 
πού παρουσιάζουν οί πολυάνθρωπες πόλεις τού έξωτερικοΰ, είναι δμως 
βέβαιο δτι γιά νά μή φτάσουν ποτέ σ’ αυτό τό σημείο θά πρέπει ή 
συνδρομή τού κοινωνικού συνόλου πρός τήν άστυνομία νά πάρει ένερ- 
γητική μορφή. Καί δσο πιό γρήγορα γίνει αυτό, τόσο πιό αισιόδοξα 
θά είναι τ’ άποτελέσματα τού άγώνα τής Χωροφυλακής κατά τού έγ
κλήματος.

Τ’ όνομά του στον ύπόκοσμο είναι άπό 
τά πιό σοβαρά. 'Η δράση του τόν φέρνει 
μεταξύ των πιό έπικίνδυνων κακοποιών. 
Παληός φίλος καί συνεργάτης τοϋ άλλου 
σπεσιαλίστα κακοποιού, τραγουδιστή Πα- 
σπαράκη. Μιά ταύτότητα πού όλα της τά 
στοιχεία μυρίζουν άντικοινωνικότητα.

Τό 1976 ή σύλληψή του γιά άρχαιο- 
καπηλίες, διαρρήξεις καί ένα σωρό άλλα 
έγκλήματα άνακούφισε τήν κοινωνία καί 
έστειλε τόν έπικίνδυνο κακοποιό στή φυ
λακή. Προσωρινά, όμως, όπως άποδεί- 
χτηκε μετά άπό δυόμισυ περίπου χρόνια, 
γιατί ό Όλλανδέζος στις άρχές τοϋ 1979 
μεταφέρθηκε άπό τή φυλακή στό Τζά- 
νειο Νοσοκομείο Πειραιώς.

Στις 12 Φεβρουάριου 1979 τό Νοσο
κομείο ειδοποιεί τις Υπηρεσίες τής Χω
ροφυλακής καί τής ’Αστυνομίας Πόλεων, 
ότι ό νοσηλευόμενος έκεί Όλλανδέζος 
έξαφανίστηκε. 'Η 'Υποδιεύθυνση ’Ασφα
λείας Προαστίων Πρωτευούσης είναι σί
γουρη πώς ό Όλλανδέζος «βγήκε» στήν 
ελεύθερη ζωή ή γιά νά έκδικηθεΐ ή γιά νά 
συνεχίσει τήν παράνομη δραστηριότητα. 
Καί είναι σίγουρη ότι πίσω του υπάρχουν 
κι άλλοι. ’Από στιγμή σέ στιγμή περιμέ
νει τό έναρκτήριο «λάκτισμα».

Οί άνδρες της άπλώνονται σ’ όλη τήν 
’Αττική καί έπιδίδονται σέ μιά έξαντλη- 
τική προσπάθεια γιά τήν έντόπισή του. 
Δέν είναι όμως καθόλου εύκολη. Καί εί
ναι μία άπό τις πολλές ύποθέσεις πού άντι- 
μετωπίζουν οί άνδρες της. ’Αγώνας άστα- 
μάτητος είναι ή ζωή τους. Λίγες μέρες 
μετά τήν έξαφάνιση τοϋ Όλλανδέζου, 
έξαρθρώνουν τήν σπείρα Τριβύζα καί 
Φραγκογιάννη καί πριν προλάβουν ν’ 
άνασάνουν άντιμετωπίζουν τις 33 διαρ
ρήξεις τής σπείρας Παυλίδη —Πέτρου. 
Οί μέρες περνοϋν μέσα σέ υπερένταση 
νεύρων. ’Ακολουθούν οί μεγάλες υποθέ
σεις τών έμπόρων ναρκωτικών ’Αντωνό- 
πουλου —Νικολόπουλου, τών διαρρή
ξεων τών Ταχυδρομικών Ταμιευτηρίων 
τών Σαμαρά —Κανελλόπουλου —Βεργή 
— Χατζηαντωνίου, τής άνθρωποκτονίας 
καί τής άρχαιοκαπηλίας τής σπείρας Βά

για —Παναγιωτίδη —Γκέρικε —Κίντλερ, 
τοϋ κλέφτη τών διαβατηρίων Παπαϊωάν- 
νου, τής άνθρωποκτονίας τής Κοντοϋ, τών 
κλοπών αύτοκινήτων τοϋ Δέδε, τών πλα
στών διπλωμάτων, τής άρχαιοκαπηλίας 
τών Σάντα —Κατηφόρηδων, τών κλοπών 
αυτοκινήτων τών Καλύβα —Χριστολου- 
κά, τής ληστείας τοϋ Δημοσίου Ταμείου 
τών Δέδε —Χριστοδουλόπουλου —Μάρ
κου, τής άρχαιοκαπηλίας τοϋ ζεύγους 
Αυγερινού, καθώς καί άλλες πολλές περι

πτώσεις, πού άναγκάζουν τούς άνδρες τής 
Υ.Α.Π.Π., νά μοιράζουν τήν ένεργητικό- 
τητά τους σέ μιά σειρά δύσκολων περι
στατικών. Δέν ξεχνοΰν όμως τόν Όλλαν- 
δέζο.

'Υπάρχει κάτι τό σημαντικό πού σχε
τίζεται μέ τήν έξαφάνισή του. Λίγες ώρες 
μετά, έκδηλώνεται πυρκαϊά στό κατά
στημα πωλήσεως ταχογράφων —ταχυμέ
τρων τοϋ Παναγιώτη Θεοδοσίου, στή Λεω- 
ωφόρο ’Αθηνών, πού προκαλεί ζημιές
500.000 δραχμών. Πριν άκόμα τελειώσει 
ή προανάκριση τής Πυροσβεστικής 'Υ
πηρεσίας, δηλαδή στις 17 Φεβρουάριου, 
άλλο κατάστημα πωλήσεως ταχογράφων, 
πού βρίσκεται σχεδόν άπέναντι άπό τό 
πρώτο, πέφτει θύμα πυρκαϊάς. ’Εδώ δμως 
ύπάρχουν καί ίχνη διαρρήξεως. Οί ζημιές 
ξεπερνοϋν τά 3.000.000 δραχμές. Είναι 
φανερό ότι πρόκειται γιά έμπρησμούς. 
Σίγουρα κάποιο συμφέρον κρυβόταν πίσω 
άπό τις καταστροφές τών δύο καταστη
μάτων πωλήσεως ταχογράφων. Κάποιος 
άθέμιτος οικονομικός άνταγωνισμός, θέ
λησε νά καταστρέψει τούς άντιπάλους 
του.

Στις 25 Φεβρουάριου κι άλλος έμπρη- 
σμός. Αυτή τή φορά στή Λεωφόρο Συγ- 
γροϋ, στήν Έκθεση αυτοκινήτων Ιωάν
νη Τσαγγανοϋ. Ζημιές 1.000.000 δραχμών 
περίπου. Αύτά τά κρούσματα άνησύχη- 
σαν ιδιαίτερα τούς άνδρες τής Υ.Α.Π.Π.

πού δέν μπορούσαν παρά νά σκεφθοϋν 
ότι κάποια σχέση ίσως ύπήρχε μέ τήν 
έξαφάνιση τοϋ Όλλανδέζου. Τρεις έμ- 
πρησμοϊ μέσα σέ 13 μέρες άπό τήν έξα
φάνισή του καί σέ όμοειδή καταστήματα 
δέν μπορούσαν νά ήταν τυχαία γεγονότα’

Ένα άκόμα στοιχείο έρχεται ν’ αυ
ξήσει τις ύπόνοιες γιά κάποια οικονομι
κά συμφέροντα καί ίσως γιά τήν πιθανό
τητα έκδίκησης άπό μέρους τών άγνω
στων δραστών. Είκοσι, περίπου, μέρες 
άπό τόν έμπρησμό τοϋ καταστήματος τοϋ 
Παναγιώτη Θεοδοσίου, πού έγινε τή 
βραδυά πού έξαφανίστηκε ό Όλλανδέ
ζος, άγνωστοι εισβάλλουν στό σπίτι τοϋ 
Θεοδοσίου καί κλέβουν χρήματα καί είδη 
άξίας 150.000 δραχμών.

Όμως ή υπόθεση έχει καί συνέχεια. 
Τή νύχτα τής 20]21ης ’Απριλίου έκδηλώ- 
νεται χωρίς καμμιά αιτία πυρκαϊά στό σπί
τι τοϋ δικηγόρου Άνδρέα Παπαγεωργό- 
πουλου στήν όδό 'Υακίνθου 35 τοϋ Πα
λαιού Ψυχικοϋ. Οί ζημιές άνέρχονται σέ
7.000.000 δραχμές. 'Η παθοϋσα οίι ο/έ- 
νεια διαπιστώνει ότι έκτος άπό τήν πυρ- 
καϊά καί τις ζημιές πού προκάλεσε, «ά- 
πουσιάζουν» άκόμα καί άπό τά άπανθρα- 
κωμένα είδη, τιμαλφή, χρυσές λίρες καί 
χαρτονομίσματα συνολικής άξίας 900.000 
δραχμών. Ό χι, όμως, μόνο αύτό. Διαπι
στώνεται ότι καί άπό τήν ισόγειο οικία 
τοϋ κτιρίου «άπουσιάζουν» τιμαλφή καί 
χαρτονομίσματα, άξίας 400.000 δραχμών 
περίπου. Καί στό ισόγειο διαμέρισμα κα
τοικεί ό ’Ιωάννης Τσαγγανός, γαμπρός 
τοϋ Παπαγεωργόπουλου, πού στίς 25 Φε
βρουάριου άγνωστοι είχαν βάλει φωτιά 
στήν έκθεση αυτοκινήτων του! Δέν χω
ράει άμφίβολία ότι ό άγνωστος ή οί άγνω
στοι, άφοϋ πρώτα διέρρηξαν τά δυό δια
μερίσματα καί πήραν δ,τι πολύτιμο ύπήρ
χε, έβαλαν φωτιά γιά νά συμπληρώσουν 
τήν έκδικητική τους, ίσως, μανία.

Οί υποψίες συγκεντρώνονται στό πρό
σωπο κάποιου Γρηγόρη Δελλή, πού 0{ 
παθόντες καταθέτουν ότι είχε μαζί τους 
οικονομικές διαφορές. Όμως ό Δελλής

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ : "ΟΛΛΑΝΔΕΖΟΣ,,
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έχει άκλόνητο άλλοθι. ’Αλλά έχει καί 
ενα έπιβαρυντικό στοιχείο, τήν παληά 
στενή φιλία του μέ τόν Όλλανδέζο. Τί
ποτα όμως τό έπιβεβαιωμένο. Ό  κλοιός 
τής παρακολουθήσεως των κρυσφύγε- 
των τών κακοποιών στενεύει.

Στις άρχές Μαΐου καταγγέλεται άπό 
τόν Δημήτρη Εύαγγελίδη, ότι άπό τό στα- 
θμευμένο στήν Βάρκιζα αυτοκίνητό του, 
κλάπηκαν ή άδεια όδηγήσεως καί ή 
ταυτότητά του. ’Αργότερα ή Χωροφυ
λακή τής Θεσσαλονίκης ειδοποιεί 
τήν Υ.Α.Π.Π. ότι άτομο μέ τά στοιχεία 
Δημήτρης Εύαγγελίδης δέν έπέστρεψε 
σέ γραφείο ένοικιάσεως αυτοκινήτων, 
αύτοκίνητο πού είχε νοικιάσει στις 15 
Μαΐου. Στις 20 Μαΐου άγνωστος άφαιρεΐ 
άπό τό αυτοκίνητο του Ήλία Άθανασό- 
πουλου τις πινακίδες κυκλοφορίας μέ 
άριθμό Α.Α. 6632. Οίάνδρεςτής Υ.Α.Π.Π. 
ήταν πλέον σίγουροι ότι τό «μουσταρδί» 
Ντάτσουν πού είχε υπεξαιρεθεί άπό τή 
Θεσσαλονίκη, δέν «φορούσε» πιά τις δι
κές του πινακίδες κυκλοφορίας, άλλά 
ίσως τις πινακίδες μέ τόν άριθμό A A 
6632. Ποιος δμως παρουσιάζονταν καί 
κυκλοφορούσε μέ τό όνομα Δημήτρης 
Εύαγγελίδης;

Οί άνδρες τής Υ.Α.Π.Π. βρίσκονται 
μπροστά σ’ άδιέξοδο. Οί άγνωστοι έμπρη- 
στές καί αύτός πού κρύβεται πίσω άπ’ τήν 
κλεμμένη ταυτότητα τού Εύαγγελίδη ξέ
ρουν νά φυλάγονται. Πιστεύουν δμως ότι 
πλησιάζουν στή λύση τού μυστηρίου. 
Ξαφνικά καί ένώ οί έμπρησμοί έχουν ξε- 
χαστεΐ άπό πολλούς, έρχεται άκόμα ένα 
κρούσμα. Στίς πέντε τό πρωί τής 3ης ’Ιου
νίου, παίρνει φωτιά τό κατάστημα πωλή- 
σεως ταχογράφων τού Παναγιώτη Άγα- 
λιώτη, στήν όδό Δράκοντος 8 τής ’Ακα
δημίας Πλάτωνος. Οί ζημιές ξεπερνούν 
τό ένα έκατομμύριο.

"Ενα μήνα αργότερα ό Γρήγορης Δελ- 
λής συλλαμβάνεται άπό άνδρες τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων γιά άλλη ύπόθεση καί

κλείνεται στίς Φυλακές Κορυδαλλού. 
Παρ’ δλο δτι τό πρόσωπό του έχει κάποια 
σχέση έξ αιτίας τών διαφορών του μ’ 
όλους τούς παθόντες, μέ τούς έμπρησμούς 
καί τίς διαρρήξεις, οί ύποθέσεις μένουν 
άκόμα σκοτεινές. Τόν ’Ιούνιο—’Ιούλιο οί 
άνδρες τής Χωροφυλακής έξαρθρώνουν 
μιά μετά τήν άλλη τίς σπείρες τών διαρ
ρηκτών πού λυμαίνονται τά προάστια τής 
’Αθήνας καί όλες οί διαρρήξεις έξιχνιά- 
ζονται. Μένουν άκόμα δύο. Καί οί δύο 
στήν περιοχή τής Πεντέλης. Ή  μιά στήν 
όδό Τριπόλεως 7, στό σπίτι τού Δημήτρη 
Χριστόπουλου, πού τό διάρρηξαν στίς 17 
’Ιουνίου, άπ’ όπου πήραν τιμαλφή καί είδη 
ρουχισμού άξίας 170.000 δραχμών, καθώς 
καί έπιταγές 2.000.000 δραχμών καί ή άλ
λη στό διπλανό άκριβώς σπίτι, τήν ίδια 
βραδυά, άπ’ όπου ή άξια τών κλαπέντων 
ξεπερνάει τίς 200.000 δραχμές. 'Υπάρχει, 
δμως, καί σ’ αύτές τίς περιπτώσεις κάτι 
πού κινεί πάλι τίς ύποψίες τών άνδρών τής 
Υ.Α.Π.Π. Ό  Δημήτρης Χριστόπουλος, 
τή νύχτα τής διαρρήξεως άπουσίαζε άπό 
τό σπίτι του σέ έκδρομή.Μεταξύ έκείνων 
πού γνώριζαν τήν άπουσία του ήταν καί ό 
γνώριμός του Δελλής!

Οί έρευνες μένουν άκαρπες. Τόν Αύ
γουστο δυό άκόμα διαρρήξεις, μιά στό 
Μαρούσι καί μιά στό Ψυχικό, μέ συνολική 
λεία πράγματα άξίας περισσότερο άπό
500.000 δραχμές, δέν όμόλογούνται άπό 
διαρρήκτες πού συλλαμβάνονται καί ό 
φάκελλός τους μένει άνοιχτός. Οί άνδρες 
τής Χωροφυλακής πού άναλαμβάνουν τήν 
έξιχνίασή τους είναι σίγουροι δτι ό τρό
πος διαρρήξεως θυμίζει τήν τέχνη τού 
'Ολλανδέζου. Αύτός όμως άφαντος! Τίς 
τελευταίες μέρες τού Αύγούστου, ένα 
«μουσταρδί» Ντάτσουν κινεί μέ τίς ύπο
πτες κινήσεις του τήν περιέργεια τους. 
Λίγες μέρες άργότερα, στήν Κηφισιά ό 
Δημήτρης Μάγγος ξυπνάει άπ’ ένα πα
ράξενο θόρυβο. Σηκώνεται καί άνοίγον- 
τας τά φώτα τού σπιτιού του βρίσκεται

Διαρρηκτικά καί άλλα εργαλεία που βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στα χέρια τοϋ 
επικίνδυνον κακοποιού πού έχει κατ’ επανάληψη απασχολήσει τις Υπηρεσίες Χωρο
φυλακής. 'Ανάμεσα σ’ αυτά δέν λείπει και τό πιστόλι, πού μαρτυρεί οπωσδήποτε τήν 
επικινδννότητα τοϋ 'Ολλανδέζου.

άντιμέτωπος μ’ έναν διαρρήκτη. ’Ιδιο
κτήτης καί κλέφτης πιάνοντας στά χέρια. 
Ό  ιδιοκτήτης άποδεικνύεται ψυχραιμό
τερος καί τραυματίζει τόν άκάλεστο 
έπισκέπτη του, πού τό βάζει στά πόδια 
καί έξαφανίζεται, άφήνοντας μέσα στό 
σπίτι ένα πλαστικό τσαντάκι μέ διαρ- 
ρηκτικά έργαλεϊα καί ένα... πιστόλι. Ένα 
πιστόλι πού δπως άποδεικνύεται άνή- 
κει στά κλεμμένα είδη τού Ίωάννου Τσαγ- 
γανοΰ.

Ή  έπιχείρηση «Όλλανδέζος» σχε
διάζεται μέ προσοχή. Θά πάρουν μέρος 
έμπειρα «λαγωνικά» τής Υ.Α.Π.Π., κα
θώς καί γυναίκες Χωροφύλακες. Πολλά 
έξαρτώνται άπό τήν μεθοδικότητα καί 
τήν ψυχραιμία. Μοιράζονται σέ ζεύγη 
κι άρχίζουν τήν ταυτόχρονη παρακολού
θηση τού σπιτιού του, τοϋ σπιτιού τής 
μητέρας του καί τού σπιτιού κάποιας φί
λης του. Αυτή ή τελευταία θολώνει τά 
πράγματα. Κινείται μέ χίλιες προφυλά
ξεις. Οί άνδρες καί οί γυναίκες τής Υ.Α. 
Π.Π. έπιμένουν. Τά εικοσιτετράωρα περ
νούν χωρίς θετικά άποτελέσματα. 'Ο Ό λ
λανδέζος κρύβεται μέ πολύ προσοχή. 
Κάτι δμως τούς λέει δτι πλησιάζει ή μέ
ρα του. Γι’ αύτό καί έπιμένουν. "Ολα τά 
στέκια τού ύπόκοσμου έρευνώνται καί 
παρακολουθοΰνται. Αυτή ή «έπιχείρηση» 
είναι άπό τίς πιό άπαιτητικές. Γνωρίζουν 
δτι ό καταζητούμενος κακοποιός όπλο- 
φορεϊ, κι αύτό κάνει άκόμα πιό δύσκολα 
τά πράγματα.

"Ενα πρωί τού περασμένου Σεπτέμ- 
βριου, δυό «έρωτευμένα» ζευγάρια έντο- 
πίζουν τό «μουσταρδί» Ντάτσουν. Είναι 
παρκαρισμένο. Πλησιάζουν διακριτικά 
καί σημειώνουν τόν άριθμό του. A A 8832. 
Τά δύο «8» φαίνονται χτυπημένα. Ειδο
ποιούν τούςπροϊσταμένους τους. Οί άνδρες 
τοϋ Τμήματος Διαρρηκτών διαπιστώνουν 
μετά άπό ταχύτατο έλεγχο, δτι ύπάρχει 
καί δεύτερο αύτοκίνητο στήν περιοχή 
τής ’Αθήνας μέ τόν ίδιο άριθμό. ’Ελέγχε
ται καί διαπιστώνεται δτι κυκλοφορεί 
νόμιμα. "Αρα τό ΑΑ. 8832 είναι πλαστό! 
Γνωρίζουν δτι τό χρώμα καί ό τύπος τού 
αύτοκινήτου συμπίπτουν μέ τό χρώμα καί 
τόν τύπο τοϋ ΰπεξαιρεθέντος άπό τή Θεσ
σαλονίκη αυτοκινήτου. Τό Α.Α. καί τά 
δύο τελευταία ψηφία, τό 32 δηλαδή, συμ
πίπτουν μέ τίς κλεμμένες πινακίδες ΑΑ 
6632. Τά δύο «6» εύκολα μπορεί νά παρα
ποιηθούν σέ «8». Οί άνδρες τής Υ.Α.Π.Π. 
είναι περισσότερο άπό σίγουροι δτι τό 
αύτοκίνητο χρησιμοποιείται άπό τόν 
Όλλανδέζο. Σ’ αύτό συνηγορεί τό δτι τό 
αύτοκίνητο είναι παρακρισμένο λίγα μέ
τρα μακρυά άπό τό σπίτι τής μητέρας 
του.

’Αποφασίζουν νά δράσουν. ’Αθόρυβα 
περικυκλώνεται τό οικοδομικό τετράγω
νο καί μπλοκάρονται όλοι οί δρόμοι τής 
περιοχής. Τό ίδιο άθόρυβα μπαίνει μιά 
όμάδα μέσα στήν πολυκατοικία. Τό δια
μέρισμα πού πρέπει νά κρύβει τόν Ό λ
λανδέζο έχει άποκλεισθεΐ. Ό  ίδιος δέν 
έχει δώσει σημεία ζωής. Όταν όλοι είναι 
στή θέση τους, ή «έπιχείρηση» μπαίνει 
στήν τελική της φάση. Ή  πόρτα άνοίγει. 
Κάποιος έπισκέπτης έπιχειρεΐ νά βγει. 
Άθελά του άνοίγει τό δρόμο τής σύλλη
ψης τοϋ 'Ολλανδέζου, πού έκπληκτος 
βλέπει νά στέκονται μπροστά του οί άν
δρες τού Τμήματος Διώξεως Διαρρηκτών. 
Τά πάντα έχουν τελειώσει, γιά μιά άλλη 
φορά, γι’ αύτόν.

Ό  Όλλανδέζος άντιμετωπίζει τήν 
άνάκριση. Δύσκολα μπορεί νά ξεφύγει 
άπό τίς κατηγορίες πού τόν βαρύνουν.
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Παραδέχεται δτι αύτός είναι ό δράστης 
τών διαρρήξεων καί των εμπρησμών, μέ 
τή βοήθεια τοΰ Γρηγόρη Δελλή, πού τόν 
βοήθησε νά φύγει άπό τό Νοσοκομείο 
καί πού μέ τήν κλεμμένη άδεια τού Εύαγ- 
γελίδη, τοΰ προμήθευσε τό άπαραίτητο 
γιά τις κινήσεις του αύτοκίνητο. 'Ομολο
γεί καί μιά σειρά άλλων κλοπών καί διαρ
ρήξεων. Ζητούν νά παραδώσει τά κλο
πιμαία. Ελάχιστα όμως ύπάρχουν. Ή  
άνάκριση στενεύει άκόμα πιό πολύ. Ό  
Όλλανδέζος προσπαθεί νά ξεφύγει, άλλά 
μάταια. Μιά κατηγορία πού τόν βαραίνει 
πολύ, δέν μπορεί νά τήν άντιμετωπίσει. 
Είναι ή άνεύρεση μιάς θερινής στολής 
’Αξιωματικού τού Στρατού, μέ διακριτικά 
Ταγματάρχη, καί μιας άλλης, χειμερινής, 
χωρίς όμως διακριτικά. Πού βρήκε τις 
στολές αυτές; Ό  Όλλανδέζος «σπάζει». 
Τοΰ τις έχει δώσει κάποιος γνωστός του 
Άντισυνταγματάρχης. 'Η υπόθεση άπο- 
κτάει ένδιαφέρον. Ή  Στρατιωτική Δι
καιοσύνη, κάνει τό χρέος της. Ό  Άντι-

Έχουμε μιλήσει καί παληότερα γιά 
τήν μάστιγα τής χαρτοπαιξίας καί τών άλ
λων παιγνιδιών πού είναι πιασμένα στό 
χορό τής θεάς τύχης. Καί τούτη τή φορά 
θά ξαναμιλήσουμε μέ τό ίδιο σκληρά λό
για γι’ αύτήν τήν κοινωνική πληγή, πού 
τή συναντάει κανείς σ’ όλα τά κοινωνικά 
στρώματα, σ’ όλες τις πόλεις καί σ’ όλα 
τά χωριά τής Χώρας μας.

Τά στρογγυλά τραπέζια τής θεάς τύ
χης, συγκεντρώνουν γύρω τους άνθρώ- 
πους κάθε οικονομικής κατάστασης καί 
κάθε κοινωνικής θέσης. ’Από τούς πιό 
φτωχούς, μέχρι τούς Κροίσους τής θάλασ
σας. Κάθε ήλικίας κάθε μορφώσεως. Καί 
τών δυό φύλων. Γιά τις γυναίκες, όμως, 
άποτελεΐ προνόμιο τών ευκατάστατων. 
«Σπάζουν» τή μονοτονία τους μέ μιά δεσ
μίδα τραπουλόχαρτα στό χέρι. Διασκε
δάζουν! Οί κατήγοροί τους θεωρούνται 
καθυστερημένοι, άναχρονιστικοί. Γιά 
τούς άνδρες δέν υπάρχει καμιά διάκριση. 
Μαζί, στό ίδιο τραπέζι, μεροκαματιάρη- 
δες καί έφοπλιστές, βιοπαλαιστές καί βιο- 
μήχανοι. Συνήθως οί τελευταίοι έχουν 
τούς δικούς τους κύκλους. Τις λέσχες καί 
τά «έντευκτήρια». Οί φτωχότεροι τά κα
φενεία. "Εχουν καί οί γυναίκες τά δικά 
τους «έντευκτήρια», έχουν καί τά κοσμι
κά σαλόνια. Κι ίσως στά διαλείμματα τής 
άπασχόλησής τους νά μιλούν γιά συλλό
γους όρφανών καί φιλανθρωπικά ιδρύ
ματα. Αύτά έχει ή ζωή. "Ετσι τήν οικοδο
μούμε, έτσι θά τήν παραλάβουν τά παιδιά 
μας.

Πολλοί καί πολλές ίσως δυσανασχε
τήσουν διαβάζοντας αύτές τις γραμμές. 
Πρέπει όμως κάποτε νά λέγεται ή άλή- 
θεια, όσο κι άν φαίνεται άσχημη. Γιάτί 
στό θέμα τοΰ κυνηγιού τής τύχης, δέν 
ύπάρχει άναρμόδιος. Ό λοι είναι άρμό- 
διοι καί υπεύθυνοι. Έχουν καθήκον νά 
είναι ύπεύθυνοι. Τήν ώρα πού γύρω μας 
ύπάρχουν δεκάδες άλλα κοινωνικά προ
βλήματα, ή φτώχεια, τό έγκλημα, ό κλο
νισμός τών ήθικών άξιών καί τόσα άλλα, 
δέν έχει κανείς δικαίωμα νά δημιουργεί 
κι άλλα. Τήν ώρα πού οί νέοι μας ψάχνουν 
γιά όδηγητικά πρότυπα, δέν έχουμε δι
καίωμα νά τούς δείχνουμε τά τραπέζια 
μέ τις πράσινες τσόχες, έστω κι άν αύτά 
έξυπηρετοΰν κάποια περίπτωση άναψυ- 
χής. Πρέπει όλοι νά νιώσουμε τήν εύθύ-

συνταγματάρχης άρνείται τή συμμετοχή 
του. "Ομως στό σπίτι του βρίσκονται άρ- 
κετά άπό τά κλοπιμαία. Ό  Όλλανδέζος 
καταγγέλει ότι είχε συμμετοχή καί στις 
ύποθέσεις τών κλοπών εικόνων πού είχε 
παληότερα κάνει μέ τόν Πασπαράκη. 
Μιλάει γιά 42 εικόνες καί άλλα πολλά. 
Τέλος όμολογεϊ δτι οί κονσέρβες καί τά 
κουτιά γάλα πού βρέθηκαν στό σπίτι του 
είναι προσφορά τοΰ φίλου του.

’Εδώ τήν υπόθεση τήν άναλαμβάνει, 
γιά τόν μέν Όλλανδέζο, ό Εισαγγελέας 
Πειραιώς, πού μέ άπόφασή του διώκον
ταν, γιά τόν δέ Άντισυνταγματάρχη Άρ- 
χάκη ή Στρατιωτική Δικαιοσύνη. Οί άν
δρες τής Χωροφυλακής έχουν κάνει γιά 
μιά άλλη φορά τό καθήκον τους. Ή  έλλη- 
νική κοινωνία έχει νιώσει γιά μιά άκόμα 
φορά τήν προσφορά τους. Ό  Τύπος άφιε- 
ρώνει πολύστηλα άρθρα στή δραστηριό
τητα τοΰ κακοποιού, ένώ οί ίδιοι άρχίζουν 
ένα νέο άγώνα...

νη μας γύρω άπό τίς πράξεις μας πού γε
μίζουν τήν καθημερινότητα.

Ά ν  ή χαρτοπαιξία καί τά άλλα παι
γνίδια, γιά τά εύπορα άπό οικονομικής 
πλευράς στρώματα τής κοινωνίας μας, δέν 
έχουν άμεσα άποτελέσματα, έχουν γιά τά 
φτωχά. Έχουν γιά τούς άνθρώπους τής 
ύπαίθρου, έχουν γιά τίς οικογένειες πού 
στηρίζουν τήν έπιβίωσή τους csjo μερο
κάματο. Καί ό τόπος μας έχει πολύ περισ
σότερες τέτοιες οικογένειες παρά εύπο
ρες. Καί ώφείλουν οί εύποροι τούτου τοΰ 
τόπου νά μή προκαλοΰν μέ τίς πράξεις 
τους τούς φτωχούς. Ώφείλουν νά γίνονται 
παραδείγματα σωστής ζωής καί όχι πόλοι 
έλξεως ταπεινών καί άντικοινωνικών μι
μήσεων.

Άκόμα ώφείλουν όλοι όσοι άφήνουν 
τήν άγωνία τους νά κυλάει μαζί μέ τά ζά
ρια ή νά ξεφτίζει μέ κάθε άνοιγμα τρα
πουλόχαρτου, νά συλλογιστούν δτι πίσω 
τους ύπάρχουν οί οΐκογένειές τους πού 
άποτελοΰν τά συνθετικά μόρια τοΰ κοι
νωνικού συνόλου. Δέν έχουν τό δικαίωμα 
νά τίς δηλητηριάζουν μ’ αυτού τοΰ είδους 
τίς ένασχολήσεις. Ούτε έχουν δικαίωμα 
δσο υπάρχουν γύρω τους άνθρωποι πού 
στερούνται άκόμα καί τ’ άπαραίτητα γιά 
τήν έπιβίωσή τους, νά σπαταλοΰν έτσι 
τό χρήμα τους. Γιατί τό χρήμα σάν έν
νοια άνήκει σ’ δλους καί προέρχεται άπό 
τόν ίδρώτα τών πολλών. Είναι συλλογικό, 
δχι άτομικό καί προορισμός του είναι νά 
βελτιώνει τή ζωή τοΰ άνθρώπου καί δχι 
νά δημιουργήσει πρόσθετα προβλήματα. 
Ούτε μπορεί νά πει κανείς πώς είναι δικό 
του καί τό κάνει δτι θέλει. Δικό του είναι, 
δτι θέλει, δμως, δέν μπορεί νά τό κάνει. 
Μόνο γιά τήν πρόοδό του καί κατά συνέ
πεια γιά τήν πρόοδο τού συνόλου μπο
ρεί νά τό διαθέσει. Ό χ ι γιά τήν κατα
στροφή ή άκόμα γιά τήν αύτοκαταστρο- 
φή του.

Αύτά τά λίγα γιά τή μάστιγα τής χαρ
τοπαιξίας καί τά σχετικά της. Τήν εύκαι- 
ρία τήν έδωσαν μερικές πετυχημένες ένέρ- 
γειες τού Τμήματος ’Ηθών καί Λεσχών 
τής Υ.Α.Π.Π., πού μέ έφοδο σέ γνωστά 
στέκια τών πιστώντής θεάς τύχης, έστει
λαν στή Δικαιοσύνη άρκετούς άπ’ αυτούς. 
Βέβαια μ’ αύτές τίς ένέργειες ούτε ή χαρτο
παιξία καί τά ζάρια σταμάτησαν ν’ άπο
τελοΰν φαινόμενο, ούτε οί παίκτες στα

μάτησαν νά παίζουν. Αποτελεί ευχή α·’ 
τό, άλλά ούτοπία. Άποδείχτηκε δμως τ 
οί άνδρες τής Χωροφυλακής, άντιλ 
βάνονται τό μέγεθος καί τίς συνέπειες 
κοινωνικής αύτής πληγής καί άγων’' 
ται γιά τήν έπούλωσή της. Μιά έπούλι 
πού δέν είναι δυνατή χωρίς τήν άνεπι 
λακτη συμπαράσταση τοΰ κοινωνικ 
συνόλου καί χωρίς τήν έπίγνωση εύθ> 
νης άπό μέρος όλων όσων έπιδίδονται σ’ 
κυνήγι τής τύχης, δτι τό πάθος τους - 
—γιατί γιά πάθος πρόκειται —είνο 
μορφή έγκλήματος, δσο σκληρ 
άν είναι ή λέξη αύτή.

Κάπου στό Κορωπί, λοιπόν, πι 
νες δέκα τό βράδυ. Γύρω άπό τό 
γυλό τραπέζι έξη άτομα χτυπούσ. 
πείσμα τά χέρια τους στήν έπιφάνεια 
Τά τραπουλόχαρτα άλλαζαν συνέχ 
χέρια καί ό καπνός άπό τά τσιγάρα ό 
μιουργοΰσε άποπνικτική άτμόσφαίρα. Οί 
παίκτες ήλικίας 30 ώς 45 χρονών. Ή  ίδιο- 
κτήτρια τού καφενείου άπουσίαζε. Στή 
θέση της ύπήρχε κάποιος άπό τούς γνω
στούς της, πού δέν παράλειπε νά ρίχνει 
«ματιές» στό δρόμο. Γ ιά μιά στιγμή, δμως, 
τό παιγνίδι άναψε. Κρύβει πολλές λαχτά
ρες γιά τούς παίχτες του ό «Θανάσης»— 
τό παιγνίδι πού έπαιζαν. Έτσι, ή πόρτα 
έμεινε άφύλακτη γιά ένα - δυό λεπτά, άρ- 
κετά γιά νά «εισβάλουν», χωρίς νά προ
λάβουν οί παίκτες ν’ άντιδράσουν, οί άν
δρες τρύ Τμήματος ’Ηθών καί Λεσχών τής 
Υ.Α.Π.Π. Τά χέρια τους άφησαν τά χαρ
τιά πάνω στό τραπέζι καί έμειναν άκίνη- 
τα. μέχρι πού οί χειροπέδες τούς ένωσαν 
σέ ζευγάρια. Στό τραπέζι μετρήθηκαν
182.000 δραχμές καί έκατόν έξη τραπου
λόχαρτα. Ό  «Θανάσης» αύτή τή φορά 
τούς «έκαψε» δλους...

Ή  συνέχεια γράφεται λίγες μέρες άρ- 
γότερα, κάπου στή Γλυφάδα. Στό καφε
νείο τού Βασίλη Κατσαβριά, γνωστό 
«στέκι» τών «ζαράκηδων». Παληότερες 
απόπειρες τών άνδρών τού Τμήματος 
’Ηθών Λεσχών δέν είχαν θετικό άποτέ- 
λεσμα. Τό «στέκι» διέθετε μέχρι καί 
έπαγγελματίες «τσιλιαδόρους» πού δπως 
άποκαλύφθηκε άργότερα, πληρώνονταν 
γι’ αύτό μέ χίλιες δραχμές ό ένας. Κάθε 
άγνωστο πρόσωπο πού ζύγωνε στό καφε
νείο, θεωρούνταν άπό τούς «τσιλιαδό
ρους» ύποπτο καί έδιναν τό σήμα κιν
δύνου. Έτσι οί παρέες έριχναν άφοβα 
τίς ζαριές τους.

Αύτό τό γνώριζαν καλά οί άνδρες τοϋ 
Τμήματος ’Ηθών—Λεσχών καί στέκον
ταν άμήχανοι κάπου ένα χιλιόμετρο πιό 
πέρα άπ’ τό καφενείο. Πώς θά ζύγωναν 
καί πώς θ’ άπόφευγαν τούς «τσιλιαδό
ρους».

Είχαν σχεδόν άπογοητευθεΐ δταν έκα
ναν τήν έμφάνισή τους δυό νεαρές κο- 
πέλλες άπ’ αύτές πού εύκολα άποσποΰν 
τό θαυμασμό τών άνδρών. Προκλητικό 
ντύσιμο, άκόμα πιό προκλητικό βλέμμα. 
Βάδιζαν πρός τήν κατεύθυνση τοΰ καφε
νείου. Ίσως ήταν εύκαιρία.. . σκέφθηκαν. 
Καί τίς άκολούθησαν. Γρήγορα μίκρυναν 
τήν άπόσταση καί άρχισαν τά πειρά
γματα. Χαμογέλασαν τά κορίτσια, άκόμα 
δυό άνδρες προστέθηκαν στή λίστα τών 
θαυμαστών τους. Αύτοί συνέχισαν τό 
πείραγμα. Ό λο καί πιό έπίμονα δλο 
καί πιό κονυτά. Κούνησε τό κεφάλι του ό 
πρώτος «τσιλιαδόρος». Συνηθισμένο θέα
μα στόν τόπο μας. Ίσως σκέφθηκε πώς 
δέν θάταν άσχημα νά βρισκόταν στή 
θέση τών δυό νεαρών, πού δπως έδειχνε 
ή έκφραση τών κοριτσιών, δέν τούς ήταν 
καθόλου δυσάρεστοι.

ΧΤΛ ΔΙ Χ Τ Υ Α ΤΗΣ ΘΕ ΑΣ  ΤΥΧΗΣ
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δυό άνδρες τής Χωροφυλακής συνέ- 
μέ ψυχραιμία. Λίγα μέτρα άκόμα 

Α βρίσκονταν μπροστά στό καφε- 
' ίγα βήματα, άρκεΐ νά μήν καταλά- 

άτι ό δεύτερος «τσιλιαδόρος». Ό  
, είχε ξεπεραστεϊ. Επιτέλους, οΐ 
λες χαμογέλασαν καταφατικά. Άρ- 

V τή συζήτηση. Ό  δεύτερος «τσιλια- 
)ς», πού παρακολουθούσε τή σκηνή 
'γέλασε. «Τυχεράκηδες» συλλογίστη- 

! πρόλαβε όμως νά σκεφθεΐ τίποτα 
■Α ξαφνικά οί δυό νεαροί, έγκατα- 

;ίς αιθέριες υπάρξεις μέ τό προ- 
ντύσιμο καί μ’ ένα βήμα, όρμούν 
νείο. Οί παίκτες άκινητοποι- 
•ΐ κοπέλες ψάχνουν γιά τούς 

-ες τους. Ίσως δέ θά μάθουν ποτέ, 
,ς έγκατάλειψαν τήν ώρα πού σή- 
«ύποχώρηση».

πάνω στό τραπέζι μετρήθηκαν 121000 
δραχμές. Δυό μεγάλα ζάρια συμπλήρωσαν 
τά είδη πού κατασχέθηκαν. Οΐ έννιά παί
κτες όδηγήθηκαν δεμένοι μέ τά βρχιο- 
λάκια τής ντροπής στά κρατητήρια τής 
Υ.Α.Π.Π. καί άπό κεΐ στόν Εισαγγελέα. 
Μιά άκόμα όμάδα κυνηγών τής τύχης θ’ 
αντιμετώπιζε τήν Δικαιοσύνη τού συνό- 
νου. Σ’ αυτήν τήν «ζαριά» είχε κερδίσει 
ό Νόμος.

Δέν πρόλαβαν νά περάσουν πολλές 
μέρες καί ό Νόμος ξανάρριξε τή καλή 
του «ζαριά». Τούτη τή φορά κάπου στή 
Νέα ’Ερυθραία. Πάλι σέ γνωστό «στέκι». 
Ή  έπιχείρηση δέν κράτησε πολύ. Δυό— 
τρία λεπτά όλο κι όλο. Θάταν 7.30 τό 
άπόγευμα, όταν τά δύο «έρωτευμένα» 
ζευγάρια πρόβαλαν στή γωνιά τού καφε
νείου. Έξαλλο ντύσιμο οί κοπελλιές, 
προκλητική άνδρικότητα οί νεαροί. Ί 
σως πολλοί άπό τούς θαμώνες νά συλλο

γίστηκαν «πού φθάσαμε. . .». Ίσως καί 
νά ζήλεψαν τούς νεαρούς συνοδούς.

Δυό τρία λεπτά, λοιπόν, όλη ή έπιχεί
ρηση. Πριν καλά—καλά προλάβουν νά 
καταλάβουν τΐ συνέβαινε οί «έξαλες» 
κοπελιές στέκονταν μπροστά στό τρα
πέζι μέ τά ζάρια, ένώ οί νεαροί, καθόλου 
προκλητικοί τώρα, μέ δυνατές λαβές 
έξουδετέρωναν τούς παίκτες καί τούς 
φορούσαν τις χειροπέδες. Οί πέντε ζαρά- 
κηδες έβλεπαν έκπληκτοι νά παρουσιά
ζονται γύρω τους ταυτότητες τής Χωρο
φυλακής, όπως τό ίδιο έκπληκτοι έβλε
παν τόν ένα άπό τούς νεαρούς νά μετράει 
τά χρήματα: 42.500 δραχμές κατάσχονταν, 
μαζί μέ τά ζάρια, γιά νά συνοδεύσουν τή 
δικογραφία στόν Είσαγγελέα. Χρήματα 
καί ζάρια μεταβλήθηκαν σέ δυό—τρία 
λεπτά τής ώρας σέ κατήγορο. Ή  θεά 
τύχη, κέρδισε μέ τόν καλύτερο τρόπο 
τούς κυνηγούς της.

"Ομως έδώ δέν τελειώνει, ούτε ή δρα
στηριότητα των άνδρών τού Τμήματος 
Ηθών καί Λεσχών τής Υ.Α.Π.Π., ούτε 
ή δραστηριότητα των άλλων ’Υπηρεσιών 
τού Σώματος πού σκορπισμένες σ’ όλο 
τόν έλλαδικό χώρο, δίνουν τή μάχη τους 
κατά τής χαρτοπαιξίας.

Τά δελτία άδικημάτων τών Υπηρεσιών 
είναι γεμάτα άπό παρόμοιες δραστηριό
τητες πού θά χρειάζονταν έκατοντάδες 
σελίδες γιά ν’ άναφερθοΰν. Δραστηριό
τητες πού φέρουν στό φώς εκατομμύρια, 
όλόκληρα, δραχμές πού στριφογυρίζουν 
άπό χέρι σέ χέρι, γύρω άπό τά στρογγυλά 
τραπέζια μέ τις πράσινες τσόχες.

Δραστηριότητες πού φέρνουν στό φώς 
δεκάδες καί έκατοντάδες, άκόμα, οικογε
νειακά δράματα πού γεννιώνται κάθε 
μέρα έξαιτίας τής χαρτοπαιξίας.

. Ζ Ο Α Ε Ι Α  Δ Ι Α Ρ Ρ Η Κ Τ Ω Ν
Πριν κλείσουμε τά «Γεγονότα καί Συμ

βάντα» τούτου τού τεύχους, θά μιλήσουμε 
γιά μιά καλή «σοδειά» τής Υ.Α.Π.Π., άπό 
νεαρούς διαρρήκτες. ’Αρχής γινομένης 
άπό τούς Παναγιώτη Μηλιτσόπουλο, 22 
χρονών καί Χρήστο Κωστή, 21 χρονών, 
πού μαζί μέ τόν Άντώνη Μιχαηλίδη, 
19 χρονών καί τόν Σάββα Παπαδάκη, 22 
χρονών, είχαν στήσει τις διαρρηκτικές 
τους έπιχειρήσεις.

Μοιραία τους «δουλειά» ένας στόχος 
πού ύπόσχονταν πολλά. Τό έργαστήριο 
χρυσοχοΐας τού Στέργιου Στεργιάδη στόν 
Ταύρο. Χωρίς άποτέλεσμα ή άπόπειρα, 
γιατί έγιναν άντιληπτοί άπό κάποιο γεί
τονα καί έγκαταλείποντας τό χρηματο
κιβώτιο, όπου φυλαγόταν χρυσός άξίας
2.000.000 δραχμών, τρέπονται σέ φυγή. 
Λίγο άργοτερα, οί δυό πρώτοι έπισΤρέ- 
φόντας στό σπίτι τους, πέφτουν σέ ένέδρα 
τών άνδρών τής Υ.Α.Π.Π. καί συλλαμβά- 
νονται. 'Ομολογούν άλλες όκτώ «δου
λειές» στή Θεσσαλονίκη, τή Βέροια καί 
τήν ’Αθήνα, καθώς καί ότι συμμετοχή 
είχαν στις «έπιχειρήσεις» τους καί οί 
άλλοι δυό.

Σειρά είχε ό «Θόδωρος» Δίγκος άπό 
τή Μυτιλήνη. Πεδία δράσεώς του, οί 
"Αγιοι ’Ανάργυροι, τά Νέα Λιόσια, ή 
Πετρούπολη καί τό Γαλάτσι. Καταζη
τούμενος γιά καταδίκη δεκάμηνης φυλά
κισης, πάλι γιά κλοπές, συνέχιζε τή δρά
στη ριότητά του. Στάθηκε όμως άρκετά 
Ατυχος, μιά καί στήν πολυάνθρωπη Άθή- 
α συνάντησε ένα πρόσωπο, άπ’ αύτά 
cot ποτέ δέν θά έπιθυμοϋσε ούτε στ*

όνειρό του νά τά δει. Κάπου στήν 'Ομό
νοια, έρχεται πρόσωπο μέ πρόσωπο μ’ 
έναν Χωροφύλακα, πού πριν άπό λίγες 
μέρες είχε έρθει μέ μετάθεση άπό τή 
Μυτιλήνη στήν Υ.Α.Π.Π.

Ψύχραιμα ό Χωροφύλακας περνά τό 
μπράτσο του, στό δικό του καί τόν όδηγεί 
στή Υ.Α.Π.Π. Γνωρίζει ότι καταζητείται. 
Στήν άνάκριση, πού (Ακολουθεί, ό Δίγκος 
ομολογεί 16 διαρρήξεις. Άνέμεσα σ’ 
αΰτές καί μιά ριάρρηξη φαρμακείου' στά 
Ν. Λιόσια, πού τό πρωί ό Ιδιοκτήτης του 
είχε βρει ένα σημείωμα πού έγραφε: 
«Άλλη φορά θά τά πάρω όλα.—Χάμος».

Μόνο, πού ό «Χάμος» πήρε πριν τά 
«πάρει όλα» τήν πληρωμή τού Νόμου.

Τέλος ή τσιμπίδα τού Νόμου «έσφιξε» 
γύρω άπό τόν Γιώργο Φωτόπουλο, 26 
χρονών καί τόν Μιχάλη Χατζηγιαννάτ- 
σογλου, 23 χρονών, πού μετά άπό έπτά 
«μικροδουλειές» άποφάσισαν τό μεγάλο 
άλμα. "Ετσι μέ κλεμμένο αύτοκίνητο 
φτάνουν στή Νέα Πολιτεία καί είσβάλ- 
λουν στό σπίτι τού Γενικού Γραμματέα 
τού Υπουργείου ’Εσωτερικών κ. Αργυ
ρίου Μπότση. «Σοδειά» άρκετά μεγάλη, 
περίπου 5ΟΟ.0ΪΟΟ δραχμές σέ άντικείμενα 
άξίας. Δέν θά περάσουν όμως πολλές 
μέρες καί θά όδηγηθούν στά γραφεία τής 
Υ.Α.Π.Π. όπου θά όμολογήσουν τήν 
δραστηριότητά τους καί θά πάρουν τό 
δρόμο γιά τόν Είσαγγελέα.

Ό  Ρ ε π ό ρ τ ε ρ

Διευθυντής : ,

Ταγμ]ρχης Ν. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ
Διευθυντής Σ υντάξεω ς— 

’Αρχισυντάκτης :
Μοίραρχος Εύάγγελ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

Βοηθός ’Α ρχισυντάκτου : 
Άνθ\στής Βασίλειος ΤΖΑΒΑΡΑΣ  

Σ ύνταξη-Ρηράϊτερ-Διορθώ σεις:
Άνθνπ. Παν. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 
Ένωμ. 'Ά γγ. ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ  

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

Μ ακέττες :
Άνθνπ. Γεώρ. ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ  

Βιβλιοθήκη —’Α ρχείο :
Πόλη. Ύπαλ. Σπνρ. ΤΖΕΤΖΙΑΣ

Οίκονομική Διαχείριση— 
Συνδρομητές :

Άνθνπ. Ναπολ. ΡΑΠΤΗΣ  
Ένωμ. Ν. ΤΑΣΣΙΙΣ  
Διεκπεραίωση :
Ύπεν: Κων. ΖΩ ΤΟ Σ—

» Εναγ. ΜΠΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ
Στοιχειοθεσία Κ ειμένω ν :
Τυπογραφείο Χωροφυλακής
’Αναπαραγωγή Φ ω τογραφιώ ν  
—Μοντάζ — ’Εκτύπωση :
Γραφ. Τέχνες: Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ  
— Δ. ΧΑΤΖΗ ΣΤΥΑΗ Σ Ο.Ε. 
Κορνζή 23 - Τηλέφ. 34.66.310
Β ιβλιοδεσ ία :
Γραφεμπορική Ο.Ε. Ταύρου 17 
Τηλέφ. 34.64.526.

Τά δημοσιευόμενα κείμενα άπη- 
χονν τις γνώμες και τις άπόφεις τοϋ 
συγγραφέα ή συντάκτη καί δέν 
εκφράζουν τις επίσημες θέσεις τοϋ 
Σώματος. Κείμενα που δημοσιεύ
ονται ή δχι δέν έπιστρέφονται. Τά 
κείμενα πού άποστέλλονται γιά 
δημοσίευση πρέπει νά είναι δακτυ
λογραφημένα κατά προτίμηση καί 
νά συνοδεύονται άπό σχετικό φω-
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ΕΜΦΑΝΙΣΗ -  ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ > 
I

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΑΞ]ΚΩΝ 
ΚΑΙ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ

Άποστρατεύθηκαν πρόσφατοί άπό τό 
Σώμα γιά διάφορους λόγους οί κάτωθι : 

Υπομοίραρχος ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Βασι- 
λ.ειος. „

Άνθυπασπιστές : ΠΕΤΡΟΤΤΣΟΣ
Γεώργιος, ΠΑΠΑΊΏΑΝΝΟΥ Βασίλειος, 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΣ Κων]νος, ΧΑΡΑ- 
ΛΑΜΠΟΠΟΤΛΟΣ Βασίλειος, ΤΖΑ- 
ΜΟΣ "Ομηρος, ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΤΛΟΣ 
Χαράλαμπος, ΚΟΤΤΟΥΛΟΓΕΝΗΣ Σπυ
ρίδων, ΛΙΑΤΣΟΣ Γεώργιος καί ΒΟΥ- 
ΡΟΣ ’Αρτέμιος.

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Προήχθη στό βαθμό τοϋ Ταγματάρχου 

ό Μοίραρχος ΝΤΟΥΡΜΑΣ Άγγελής.

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΥΠΑΞ]ΚΩΝ 
ΚΑΙ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΩΝ

Στη διάρκεια τοϋ ΙΟμήνου Ίανουαρίου— 
’Οκτωβρίου 1979 έπραγματοποιήθηκαν, 
σύμφωνα μέ τις διατάξεις τοϋ Νόμου 
772]1978, προαγωγές (574) Ύπαξιωμα- 
τικών καί Χωροφυλάκων των Γενικών 
καί τών Ειδικών Υπηρεσιών Χωροφυλα
κής. Οί προαγωγές αυτές άναφέρονται 
σέ Ύπαξιωματικούς καί Χωροφύλακες 
πού προήχθησαν, χωρίς προαγωγικές 
εξετάσεις, στον άμέσως έπόμενο βαθμό 
άπό εκείνον πού κατείχαν κατά την προα
γωγή τους. Πιο άναλυτικά, προήχθησαν 
στό βαθμό τοϋ Άνθυπασπιστοϋ 134 
’Ενωμοτάρχες, στό βαθμό τοϋ ’Ενωμο
τάρχου 12 'Υπενωμοτάρχες καί στό βαθμό 
τοϋ Υπενωμοτάρχου 428 Χωροφύλακες.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ — ΜΕΤΕΚ
ΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ — ΑΝΔΡΩΝ
Στη διάρκεια τοϋ 3μήνου 8]βρίου — 

Δεκεμβρίου 1979 έπραγματοποιήθηκαν 
ή συνεχίζονται οί κάτωθι μετεκπαιδεύσεις 
ή σεμινάρια υπηρεσιακά πού άποβλέ- 
πουν στήν άνοδο της στάθμης τοϋ πνευμα
τικού έπιπέδου τών άνδρών τοϋ Σώματος 
πάνω σέ επαγγελματικά ή γενικωτέρου 
ενδιαφέροντος θέματα : 1) ’Αξιωματικοί 
4 στήν ’Ανώτερη Σχολή Πολέμου Θεσσα
λονίκης, γιά 4 μήνες (έναρξη 17]9]1979). 
2) Στή Σχολή τής Π.Σ.Ε.Α. (’Αθήνα) 
1 ’Αξιωματικός καί 1 Άνθυπασπιστής 
(1—23]10]1979). 3) ’Ενωμοτάρχες 30 
γιά ειδίκευση σέ θέματα τροχαίας, γιά 2 
μήνες (8]10—7]12]79). 4) 'Υπαξιωμα- 
τικοί καί Χωροφύλακες 40 γιά την τέχνη 
τής αυτοάμυνας (ΤΖΟΥΝΤΟ—ΚΑΡΑΤΕ) 
στό Λαγονήσι ’Αττικής (8 ]10—6]11] 
1979). 5) Χωροφύλακες 25 γιά μηνιαία 
πρακτική καί θεωρητική έκπαίδευση σέ 
θέματα μηχανολογίας καί ήλεκτρολογίας 
αύτοκινήτου (3]10—2]11]1979) ήτοι 15 
στό Κ.Σ.Ν. Ελλάδος (Άμυγδαλέζα ’Ατ
τικής) καί 10 στό Κ.Σ.Β. 'Ελλάδος (Θεσ
σαλονίκη ).

Στή Σχολή ’Επαγγελματικής Μετεκ- 
παιδεύσεως Άνθ]στών πού λειτουργεί 
στήν Σ.Α.Χ. ’Αθηνών συνεχίζεται μέ 
κανονικό ρυθμό, άπό τον προηγούμενο

μήνα ή 9μηνη έκπαίδευση τών έπιλεγέν- 
των, κατά σειρά άρχαιότητος, 30 Ά νθ] 
στών οί όποιοι είναι: ΒΑΡΔΙΑΣ Χρή
στος, ΤΣΟΝΩΝΑΣ Ελευθέριος, ΚΑ- 
ΜΑΡΙΝΟΠΟΤΛΟΣ Δημήτριος, ΦΟΥ- 
ΣΕΚΗΣ Κων ]νος, ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Εύστάθιος, ΠΑΠΑΦΙΛΗΣ ’Ανα
στάσιος, ΤΣΟΥΤΣΟΣ Ιωάννης, ΠΑΠΑ- 
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Π α ν α γ ι ώ τ η ς ,  
ΣΜΥΡΝΗΣ Βασίλειος, ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ 
Λεωνίδας, ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Άρίστος, 
ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ ’Ιωάννης, ΖΑΓΚΛΙΑ- 
ΒΟΣ Κων]νος, ΚΟΚΚΟΡΗΣ Ήλίας, 
ΔΟΜΒΡΗΣ Κων ]νος, ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ 
Γεώργιος, ΧΡΙΣΤΟΠΑΝΟΣ Χρήστος, 
ΒΑΡΔΑΒΑΣ Νικόλαος, ΡΑΧΙΩΤΗΣ 
Κων ]νος, ΚΟΑΛΗΤΗΡΗΣ Νικόλαος, 
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος, ΧΑΣΑ
Π Η Σ Δημήτριος, ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ 
’Αριστείδης, ΜΑΡΑΤΟΣ Γεράσιμος, 
ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ ’Ιωάννης, ΓΙΑΝ- 
ΝΟΥΛΗΣ Χρήστος, ΝΙΚΟΛΟΣ Νικό
λαος, ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ Χρυσόστομος, 
ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ Ευάγγελος καί ΣΠΙΘΑΣ 
Βασίλειος.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ 
ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΧΩΡ]ΚΗΣ

Τον περασμένο Σεπτέμβριο έγινε στις 
Σχολές Χωροφυλακής (Μεσογείων 96, 
’Αθήνα) ή ύποδοχή τών προσκληθέντων 
γιά φοίτηση νέων ύποψηφίων Δοκίμων, 
οί όποιοι έπέτυχον στούς είσιτηρίους 
διαγωνισμούς πού διενεργήθηκαν τον ’Ιού
λιο 1979 άπό τή Σ.Α.Χ. καί τήν Σ.Ο.Χ. 
Έ τσ ι άρχισαν κανονικά τά μαθήματα καί 
συνεχίζεται μέ κανονικό ρυθμό ή έκπαί
δευση τών 40 νέων Δοκίμων ’Ανθυπομοι
ράρχων πούείσήχθησαν φέτος στή Σ.Α.Χ. 
(Α.' τάξη), τών 51 δευτεροετών καθώς 
καί τών 200 τριτοετών, μαθητών της.

Στούς χώρους τής Σ.Ο.Χ. ’Αθηνών 
εκπαιδεύονται άπό τις 15-9-1979 οί νεο- 
εισαχθέντες 150 Δόκιμοι Ύπαξιωματικοί 
(Ενωμοτάρχες), μετά τήν έξοδο άπό 
τό Π.Σ.Ο.Χ. Ρόδου τών 149 συναδέλφων 
τους τής περυσινής σειράς (1978—1979) 
οί όποιοι ονομάσθηκαν ’Ενωμοτάρχες. 
’Από αυτούς τούς τελευταίους 89 προέρ
χονταν άπό νεοκαταταγέντες στή Χωρο
φυλακή ιδιώτες καί οί άλλοι 60 άπό άνδρες 
πού προϋπηρετούσαν στό Σώμα πριν εί- 
σαχθοΰν γιά έκπαίδευση στή Σχολή. Οί 
νέοι αυτοί βαθμοφόροι, μετά άπό μιά 
βραχύχρονη πρακτική έκπαίδευσή τους 
στή Σ.Ο.Χ. ’Αθηνών (22]9—17]10]79), 
τοποθετήθηκαν ήδη σέ διάφορες 'Υπηρε
σίες Χωροφυλακής καί έκάλυψαν κενές 
οργανικές θέσεις τοϋ βαθμοϋ τους.

Στά Παραρτήματα έξάλλου τής Σ.Ο.Χ. 
’Αθηνών τά όποια λειτουργούν στή Ρό
δο καί τό Ρέθυμνο έκπαιδεύονται, ώς Δό
κιμοι Χωροφύλακες, 180 ιδιώτες προϋ- 
πηρετήσαντες στό στράτευμα. Ά π ’ αυ
τούς 90 πού κατετάγησαν στό Σώμα στις 
29]6]79, εκπαιδεύονται στό Π.Σ.Ο.Χ. 
Ρεθύμνου Κρήτης άπό τις 2-7-1979 καί 
θά όνομασθοΰν Χωροφύλακες στό Α' 
πενθήμερο τοϋ έπόμενου μήνα. Οί υπόλοι
ποι δέ 90 πού κατετάγησαν στις 27-9-1979 
καί έκπαιδεύονται άπό τήν 1-10-1979 
στό Π.Σ.Ο.Χ. Ρόδου, θά όνομασθοΰν 
Χωροφύλακες τήν 1-3-1980.

Ή  σπουδαιότητα πού παρουσιάζει 
περισσότερο Ισως σήμερα στήν έποχή μας 
άπό άλλοτε, τό θέμα τής καλαίσθητης 
έμφανίσεως καί τής άψογης παραστάσεως 
κάθε κρατικού υπαλλήλου καί κυρίως κάθε 
’Αστυνομικού οργάνου, είναι ασφαλώς 
μεγάλη, διότι τοΰτο είναι πρόβλημα γενι
κού ένδιαφέροντος. Είναι πρόβλημα μέ 
εύρεϊα διάσταση καί πολλές συνέπειες πού 
έπιδροΰν άμεσα καί προσωπικά στούς 
άνδρες, αλλά ταύτόχρονα καί στό Σώμα 
στό όποιο αυτοί άνήκουν καί τό όποιο 
άνέλαβαν θεληματικά νά υπηρετήσουν. 
Γ ι’ αύτόν άκριβώς τό λόγο έπιβάλλεται 
νά προσεχθεί ιδιαίτερα τό ζήτημα αυτό, 
καί νά συνειδητοποιηθεί άπ’ όλους τούς 
άνδρες άνεξαίρετα, χωρίς διάκριση βαθμοϋ, 
ειδικότητας ή πόστου ύπηρεσιακοΰ.

Φυσικό βέβαια καί ευνόητο είναι ότι τό 
’Αστυνομικό όργανο λόγω τής φύσεως τής 
λεπτής άστυνομικής του άποστολής, είναι 
Υποχρεωμένο νά έχει διαρκώς πολλές 
δοσοληψίες καί νά συναλλάσσεται μέ πολ
λαπλούς τρόπους καί διαδικασίες τόσο 
μέ τούς "Ελληνες πολίτες όσο καί μέ τούς 
ξένους πού έπισκέπτονται τή χώρα μας. 
Έ τσ ι όμως, γίνεται συχνά, άθελά του, 
άντικείμενο ιδιαίτερης προσοχής καί έπε- 
ξεργασίας, έκ μέρους τοϋ κοινοΰ, μέ άνά- 
λογες πρός τήν συμπεριφορά καί τήν έμφά- 
νιση — παράσταση άπό άποψη καλαισθη
σίας τής στολής του, κυρίως, έπιπτώσεις 
καί συνέπειες.

’Αποτέλεσμα αύτοϋ τοϋ φαινομένου 
είναι νά δημιουργοΰνται καί νά έκφράζον- 
ται στή συνέχεια σέ πολλές κατευθύνσεις 
καί μέ διάφορους τόνους, άντίστοιχες έν- 
τυπώσεις. Γνώμες καί κρίσεις τοϋ κοινοΰ, 
ή σχόλια καί δημοσιεύματα τοϋ τύπου τά 
όποια άφοροΰν οχι μόνο αυτό καθ’ εαυτό 
τό όργανο τό αστυνομικό ή έστω καί τήν 
'Υπηρεσία ή τό Σώμα στό όποιο όργανικά 
άνήκει. ’Αλλά ταυτόχρονα, σχηματίζεται 
έντύπωση, καί γιά τό ίδιο τό Κράτος, όχι 
πλέον σάν ιδέα καί άφηρημένη έννοια, 
άλλά σάν συντεταγμένη, έπίσημη, έξουσία 
πού ένεργεϊ, δρά καί έκπροσωπεϊται άπό 
τά όργανά της.

Στά πλαίσια τών άντιστοίχων μέ τό 
θίγόμενο περισπούδαστο αύτό θέμα δια
τάξεων τών Κανονισμών έχουν έκδοθεΐ 
άπό τό ’Αρχηγείο, μέχρι σήμερα, άρκετές 
διαταγές. Σαφείς οδηγίες έχουν δοθεί καί 
έχουν γίνει άνάλογες παρατηρήσεις πρός 
τήν τακτική πού άκολουθοΰν καί τήν πρα
κτική πού ΰλοποιοϋν οί έν ένεργεία άνδρες 
μέ τήν έμφάνισή τους έν στολή ή όχι, τις 
ένέργειές τους καί τήν όλη συμπερι
φορά τους, κατά τήν άσκηση τών καθη
κόντων τους ή τήν έλεύθερη, έκτος υπη
ρεσίας, διαβίωση καί άναστροφή τους.
' Στις διαταγές αύτές περιλαμβάνονται 
ή 303]8]44 έ.έ. διαταγή τοϋ ’Αρχηγείου, 
καθώς καί οί 2 καί 3J1978 Κανονιστικές 
διαταγές οί όποιες είναι χρήσιμο νά 
μελετηθούν καί νά έφαρμοσθοϋν κανονικά 
καί σωστά άπό όλους τούς άνδρες τών 
'Υπηρεσιών τοϋ Σώματος στούς οποίους 
καί άπευθύνονται.
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ειδήσεις · σχόλια · επικαιροτητες
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

(ΝΟΜΟΣ 955]1979)

Έδημοσχεύθηκε, τελευταία, στήν ’Εφη
μερίδα τής Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Α'— 
189 τής 21-8-1979), ό Νόμος 955]17-8-1979 
μέ τόν όποιο τροποποιήθηκε καί συμπλη
ρώθηκε ή Συνταξιοδοτική Νομοθεσία.

—’Ανάμεσα στις άλλες διατάξεις τοβ 
Νόμου αύτοϋ ό όποιος άποτελείται από 
47 άρθρα, είναι καί έκεΐνες πού ρυθμί
ζουν θέματα πού άναφέρονται :

—Στή συνταξιοδότηση τών τυφλών (άρ
θρο 1), τής χήρας συζύγου δημοσίου ύπαλ- 
λήλου κ.λ.π., (άρθρο 2) καί τών άρρένων, 
άγάμων παιδιών δημοσίων υπαλλήλων 
καί τών πολεμικών συνταξιούχων τού 
Δημοσίου κ. ά. πού φοιτούν σέ άνώτατες 
ή άνώτερες σχολές (άρθρα 3,4) μέχρι τού 
25ου έτους τής ήλικίας τους.

—Στό χρόνο άδειας (κανονικής, άναρ- 
ρωτικής, έκπαιδευτικής μέχρι 3 έτών, δια- 
θεσιμότητος) πού θεωρείται σάν συντά
ξιμος χρόνος πραγματικής υπηρεσίας, 
σύμφωνα μέ τις προϋποθέσεις τού Νόμου 
(άρθρο 5).

—Σέ κάθε προγενέστερη υπηρεσία τού 
δημοσίου υπαλλήλου, ώς τακτικού ή έκτά- 
κτου ή δοκίμου ή μέ σύμβαση ύπαλλήλου 
σέ Ν.Π.Δ.Δ. ή σέ Ν.Π.Ι.Δ. ή ’Οργανι
σμούς Τοπικής Αύτοδιοικήσεως, πού 
παρασχέθηκε κατά κύριο βιοποριστικό 
έπάγγελμα καί κατά τό πλήρες νόμιμο 
ώράριο έργασίας, ή όποια μπορεί νά λο- 
γισθεϊ ώς συντάξιμη άπό τό Δημόσιο 
καί νά προσμετρηθεΐ, σύμφωνα μέ τις 
προϋποθέσεις τού νόμου, στήν υπόλοιπη 
συντάξιμη υπηρεσία του άρθρο 6).

—Στό διπλασιασμό τού χρόνου μέχρι 
μιας (1) διετίας (άρθρο 8) τής πραγματικής 
ύπηρεσίας τών μονίμων ή ισοβίων ύπαλ- 
λήλων, στρατιωτικών κ.λ.π. πού διανύθη- 
κε στήν Ήπειρο καί τά Νησιά (5-12-1912] 
1-12-1913) στήν Δυτ. Θράκη (2-5-1920] 
31-12-1922), τήν Άνατ. Θράκη (8-7-1920] 
31-12-1922) τήνΜ. Άσία (2-5-1919]31-12- 
1922), τή νΜακεδονία (5-10-1912] 1 -12-1913 
καί 1-9-1916]31-12-1922) κ.λ.π.
—Ύπολογίζεται διπλάσιος, ό μέχρι 2 έτών 

χρόνος, ό διανυθείς μέχρι τής 31-10-1950 
είςΜακεδονίαν, Δυτ. Θράκην, καί Ήπει
ρον καί μή συμπίπτων πρός έτέραν χρο
νικήν περίοδον, ό χρόνος τής όποιας λο
γίζεται έπίσης έν προσαυξήσει (Κατοχι
κής Περιόδου, Ζώνης ’Επιχειρήσεων 
1946—49 κ.ά.).

•—Ό  χρόνος αύτός λαμβάνεται ύπ’ όψιν 
μόνο γιά όσους συνταξιούχους ετυχαν 
τής έν λόγω προσαυξήσεως καί τήν έλάμ- 
βαναν μέχρι τής καταργήσεως της μέ 
τόν Α.Ν. 1854] 1951.

—Διπλασιάζεται έπίσης ό χρόνος όσων 
ΰπηρέτησαν στήν III Ελληνική ’Ορεινή 
Ταξιαρχία Ρίμινι μέχρι 31-12-1944 καί τόν 
Ιερό Λόχο, μέχρι 9-5-1945, σύμφωνα μέ 
τις διατάξεις τού νόμου (άρθρο 10).

—Στήν άναγνώριση ώς συνταξίμου προϋ- 
πηρεσίας τής τοιαύτης εις τά σιδηροδρο
μικά δίκτυα τών τέως ΣΠΑΠ καί Θεσσα
λίας, τής έπί ποσοστοϊς ύπηρεσίας πού 
παρεσχέθη στό Δημόσιο, ή εις Ν.Π.Δ.Δ.

ή τήν ’Αγροφυλακή, κατά πλήρες ώράριο 
έργασίας καί καθ’ όλες τις έργάσιμες ήμέ- 
ρες τού μηνός, τής προϋπηρεσίας ώς δι
δασκάλου ή έπιστάτου Σχολείων ή ώς 
άρχιφύλακος ή άγροφύλακος τής ’Αγρο
τικής ’Ασφαλείας κ.λ.π.

—Στήν άναγνώριση άπό τό Ι.Κ.Α. ώς 
χρόνου άσφαλίσεως, μέ καταβολή τών νο
μίμων κρατήσεων, τού χρόνου δημοσίας 
ύπηρεσίας τών στρατιωτικών καί τών δη
μοσίων πολιτικών ύπαλλήλων πού άπο- 
χώρησαν ή άποχωροϋν οπωσδήποτε άπό 
τήν ύπηρεσία, χωρίς νά δικαιωθούν 
συντάξεως άπό τό Δημόσιο, σύμφωνα μέ 
τις προϋποθέσεις τού άρθρου 11.

—Στήν έπέκταση τής έφαρμογής τών 
διατάξεων του Ν. 143]1975 πού άφορα τις 
οικογένειες στρατιωτικών έν γένει τών 
Ε.Δ. καί στις οικογένειες τών όργάνων 
τών Σωμάτων ’Ασφαλείας πού φονεύθηκαν 
ή πέθαναν κάτω άπό τις συνθήκες πού 
καθορίζονται άπό τό νόμο αυτό (άρθρο 13).

—Στό άρθρο 32 άναφέρονται νόμοι καί 
διατάγματα νομοθετικά πού έχουν σχέση 
μέ τούς άποκατασταθέντες ’Αξιωματικούς 
καί Ανθυπασπιστές Χωροφυλακής, ’Αστυ
νομίας Πόλεων καί Πυροσβεστικού.

—Μέ τό άρθρο 45 άπέκτησαν ΐσχύν 
νόμου άφότου έκδόθηκαν, οί 'Υπουργικές 
έκεΐνες άποφάσεις πού άναφέρονται στόν 
τρόπο άναπροσαρμογής τών Συντάξεων 
μετά τήν έφαρμογή τού Νέου Μισθολο
γίου άπό τό 1978.

’Ιδιαίτερη έξ άλλου σπουδαιότητα πα
ρουσιάζουν γιά κάθε ένδιαφερόμενο, 
οί διατάξεις τών άρθρων 36, 37, 39, 41 
καί 42 οί όποιες έχουν ώς άκολούθως:

Ά ρ θ ρ ο  36 (Παράταση προθεσμίας 
άσκήσεως δικαιώματος συντάξεως ή βοη
θήματος ή ένδικων μέσων):

1. Αί μέχρι τής ένάρξεως τής ισχύος 
τού παρόντος νόμου λήξασαι προθεσμίαι 
τής κειμένης συνταξιοδοτικής νομοθεσίας 
πρός άσκησιν εις βάρος τοϋ Δημοσίου 
δικαιώματος συντάξεως ή βοηθήματος ή 
αύξήσεως τούτων, ώς καί αί προθεσμίαι 
άσκήσεως ένδικων μέσων έπί συνταξιο- 
δοτικών έν γένει υποθέσεων τού Δημοσίου, 
παρατείνονται έπί έν (1) έτος άπό τής 
δημοσιεύσεως τοϋ νόμου τούτου διά τής 
Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.

2. Εις τήν διάταξιν τής προηγουμένης 
παραγράφου περιλαμβάνονται καί αί 
προθεσμίαι τού άρθρου 2 τοϋ Ν. 2125] 
1952 «περί παρατάσεως προθεσμιών τι- 
νών τής κειμένης συνταξιοδοτικής νομο
θεσίας» καί τών άρθρων 2 παρ. 4 καί 4 τοϋ 
Α.Ν. 599]1968 «περί τής διαδικασίας κα
νονισμού τών συντάξεων τού Δημοσίου» 
καί τών παραγράφων 4 καί 5 τού άρθρου 
3 τού Ν. 787] 1978.

3. Αί διατάξεις του παρόντος άρθρου 
έχουν έφαρμογήν καί διά τάς ληγούσας 
έντός τού άνωτέρω έτους προθεσμίας, περί 
ών αί άνωτέρω παρ. 1 καί 2.
Ά  ρ θ ρ ο 37 (Παράταση προθεσμίας γιά 
έπιλογή συνταξιοδοτικοϋ φορέα):

1. Ή  προθεσμία πρός έπιλογήν συντα- 
ξιοδοτικοϋ φορέως, περί ής τό άρθρον 
5 τού Ν. 765]1978 «περί μονιμοποιήσεως 
τών έκτάκτων ύπαλλήλων τών έπανελθόν

των είς τήν ΰπηρεσίαν κατ’ έφαρμογήν 
τοϋ Ν. 193]1975 κλπ.», παρατείνεται έπί 
έξάμηνον άπό τής δημοσιεύσεως τοϋ πα
ρόντος διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνή
σεως.

2. Αί διατάξεις τού άρθρου 5 τοϋ Ν. 
765]1978 έφαρμόζονται άναλόγως καί έπί 
τών έπί συμβάσει ύπαλλήλων τού Δημο
σίου, οίτινες πρό τής ύπαγωγής των 
είς τάς διατάξεις τοϋ Ν.Δ. 874]1971, έτύ- 
γχανον ήσφαλισμένοι έτέρων, έκτος τού 
1ΚΑ, ’Οργανισμών Κοινωνικής Άσφα
λίσεως. Ή  προθεσμία διά τήν ύποβολήν 
τής σχετικής δηλώσεως όρίζεται έξάμη- 
νος άπό τής ένάρξεως τής ισχύος τοϋ 
παρόντος νόμου.
Ά ρ θ ρ ο  39 (Συνταξιοδότηση οικογε
νειών τών έξαφανιζομένων έν πολέμιρ) :

_Αί οικογένειας τών, κατά τήν διάρκειαν 
τής ύπηρεσίας των, έξαφανισθέντων ή 
έξαφανιζομένων έν πολέμω ή έν πολεμι- 
καϊς έπιχειρήσεσι είς τήν ήμεδαπήν ή 
άλλοδαπήν, έφ’ όσον έτυχον ή τύχουν πο
λεμικής συντάξεως, δύναται νά ύπαχθοϋν 
είς τάς διατάξεις τού Ν.Δ. 3618]1956 
«περί συνταξιοδοτήσεως τών έν ύπηρεσία 
θανόντων καί τών οικογενειών αύτών» 
δικαιούμενοι μόνο μιας τών άναγνωριζο- 
μένων συντάξεων κατ’ έπιλογήν.
Α ρ θ ρ ο  41 (’Εφαρμογή παρόντος νό

μου σέ δικαιώματα μέ θέματα γεννηθέ- 
ντα πρό τής ένάρξεως τής έφαρμογής του):

1. Αί διατάξεις τοϋ παρόντος έφαρμό- 
ζονται καί έπί δικαιωμάτων άναγομένων 
είς θέματα ρυθμιζόμενα ύπό τούτου καί 
γεννηθέντα πρό τής ένάρξεως τής ισχύος 
αύτοϋ. Ή  άναγνώρισις τών δικαιωμάτων 
τούτων ένεργεΐται τή αιτήσει τών δικαι
ούχων, ΰποβαλλομένη έντός έτους άπό τής 
δημοσιεύσεως τοϋ παρόντος νόμου, έκτός 
άν άλλως ορίζεται είς αυτόν.

2. Ή  σύνταξις ή αΰξησις τής συντάξεως 
τών κατά τήν προηγουμένην παράγραφον 
ύπαγομένων είς τάς διατάξεις τοϋ παρόν
τος νόμου ορίζεται πληρωτέα άπό τής 
πρώτης τοϋ μηνός τής χρονολογίας έκδό- 
σεως τής σχετικής πράξεως ή άποφάσεως. 
Α ρ θ ρ ο  42 (’Επανεξέταση συνταξιο- 

δοτικών υποθέσεων άπό τό ’Ελεγκτικό 
Συνέδριο—άνατρεπτική προθεσμία ύπο- 
βολής δικαιολογητικών) :

1. Υποθέσεις συντάξεων, κριθεΐσαι 
άμετακλήτως έπαναφέρονται πρός νέαν 
έξέτασιν ένώπιον τοϋ οικείου Τμήματος 
τοϋ Έλεγκτικοΰ Συνεδρίου, αιτήσει τών 
ένδιαφερομένων ιδιωτών, έφ’ όσον έκ 
προσαχθέντων ή προσαχθησομένων έν
τός έξαμήνου άπό τής δημοσιεύσεως τοϋ 
παρόντος νόμου νεωτέρων έπισήμων έγ- 
γράφων, έκδοθέντων παρά τών άρμοδίων 
κατά περίπτωσιν Αρχών, προκύπτουν 
πραγματικά περιστατικά άντίθετα τών 
δεκτών γενομένων διά τών άποφάσεων 
τοϋ Έλεγκτικοΰ Συνεδρίου.

2. Ή  αΐτησις ύποβάλλεται έντός έξα
μήνου άποκλειστικής προθεσμίας άπό 
τής ένάρξεως τής ισχύος τοϋ παρόντος 
νόμου, τά δέ οικονομικά άποτελέσματα 
άρχονται άπό τής πρώτης τοϋ μηνός τής 
χρονολογίας έκδόσεως τής σχετικής 
άποφάσεως.
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΧΟΡΙΣ ΣΧΟΛΙΑ
«Προς τον ’Αρχηγό Χωρ]κής—Ένταϋθα 
Κύριε ’Αρχηγέ.

Θεωρώ υποχρέωσή μου νά έκφράσω 
τις θερμές μου ευχαριστίες τόσον σέ σας 
δσον καί στον 'Υπαρχηγό τοϋ Σώματος 
'Υποστράτηγο κ. Παπαναστασίου για 
την αποφασιστική συμβολή σας στην άψο
γη διεξαγωγή των Γενικών Εισιτηρίων 
’Εξετάσεων στις ’Ανώτατες και ’Ανώ
τερες Σχολές.

’Επίσης παρακαλώ νά έκφράσετε τις 
θερμές μου ευχαριστίες καί στους ’Αξιω
ματικούς, 'Υπαξιωματικούς καί 'Οπλίτες 
τοϋ Σώματος πού πρόσφεραν τις υπηρε
σίες τους για τήν έπίτευξη τοϋ ανωτέρω 
σκοποΰ.

Πιστεύω δτι καί στο μέλλον ή συνεργα
σία μεταξύ τοϋ 'Υπουργείου ’Εθνικής 
Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί τής 
Ελληνικής Χωροφυλακής θά είναι έξ 
ίσου εποικοδομητική γιά τό καλό τής 
Παιδείας.

'Ο 'Υπουργός ’Εθνικής Παιδείας καί 
Θρησκευμάτων, ’Ιωάννης Μ. Βαρβιτσιώ- 
της».

«Πρός τόν 'Υπουργό Δημοσίας Τάξεως
Ένταϋθα

Φίλε κ. 'Υπουργέ.
Μέ τήν ευκαιρία των δύο μεγάλων επι

τυχιών τής Χωροφυλακής καί τής ’Αστυ
νομίας, μέ τήν πρόσφατη άνακάλυψη τών 
άρχαιοκαπήλων τής Νάξου καί τοϋ 
«Μουσείου Λοβέρδου», θά ήθελα νά έκ
φράσω τά συγχαρητήριά μου πρός υμάς 
καί δι’ υμών πρός τά δύο Σώματα ’Ασφα
λείας γιά τήν τόσο επιτυχή δράση τους 
στα θέματα καταπολεμήσεως τής άρχαιο- 
καπηλίας.

Αύτό προκύπτει άπό τις αλλεπάλληλες 
κατά τόν τελευταίο καιρό επιτυχίες τών 
άρμοδίων άρχών, μέ τή σύλληψη σειράς 
δραστών καί τή διάσωση έργων τέχνης 
τής ’Εθνικής κληρονομιάς μας.

Μέ τή δραστηριοποίηση αυτή, πού τόσο 
συντελεί στή νέα συντονισμένη καί πολύ
πλευρη εκστρατεία τοϋ υπουργείου Πολι- 
τισμοΰ καί ’Επιστημών, φράζεται ό δρό
μος καί περισφίγγεται ό κλοιός στις κάθε 
μορφής δραστηριότητες τών άρχαιοκαπή
λων, μέ στόχο νά γίνει δυσπρόσιτος 6 
έλληνικός χώρος στήν άρχαιοκαπηλία. 
Πρόκειται γιά έργο μεγάλης εθνικής σημα
σίας καί οί σχετικές προσπάθειες πρέπει 
νά ένταθοΰν στον πιο μεγάλο βαθμό.

Μέ συναδελφικούς χαιρετισμούς καί 
ιδιαιτέρα τιμή, ό ' Γπουρ* ός Πολιτισμού 
καί ’Επιστημών, Δ. Νιάνιας».

«Πρός τό ’Αρχηγείο Χωρ]κής—Ένταϋθα 
Κύριε ’Αρχηγέ.

Τό Κέντρο Έπιμορφώσεως Ληξουρίου 
τής Νομαρχιακής Επιτροπής Λαϊκής 
Έπιμορφώσεως Κεφαλληνίας έκφράζει 
τις θερμές του εύχαριστίες πρός τό Σώμα 
τής Χωροφυλακής καί πρός έσάς πού 
καλλιεργείτε στους άνδρες σας πίστη 
γιά τό υψηλό τους έργο καί ήθος εξαίρετο.

Συγκεκριμένα ό Διοικητής τοϋ ’Αστυ
νομικού Τμήματος Ληξουρίου κ. Γεώρ
γιος Κλειδέρης συμπαραστάθηκε ενεργά 
καί ουσιαστικά στό έργο τοϋ Κέντρου 
Έπιμορφώσεως Ληξουρίου μέ σειρά ομι
λιών τις όποιες άνέλαβε γύρω άπό θέματα 
Τουρισμού, 'Οδικής κυκλοφορίας καί 
Θεσμοΰ τής οικογένειας. Παρακαλοΰμε 
δεχθείτε τά συγχαρητήριά μας γιά τούς 
έκλεκτούς άνδρες τοϋ Σώματος.
Ή  Διευθύντρια τοϋ Κ.Ε. Ληξουρίου, 

Νίκη Κατσούνη».

«Πρός τόν Συνταγματάρχην κ. Δημήτριον 
Κάλλιαν, Άνώτερον Διοικητήν Χωροφυ
λακής Δωδεκανήσου.
Κύριε ’Ανώτερε.

Έ π ί τή διαγενομένη έορτή τής Κοιμή
σεως τής Θεοτόκου Κρεμαστής Ρόδου 
εις τήν λαμπρότητα τής οποίας συνετέλεσε 
τά μέγιστα ή έκδοσις τοϋ προγράμματος 
καί ή πλήρης έκτέλεσις αύτοΰ, ώς καί τά 
μέτρα τάξεως κατά τόν Εσπερινόν καί 
τήν Θείαν Λειτουργίαν άτινα εϊχον ληφθή 
χάρις τήν 'Υμετέραν έπέμβασιν εντός καί 
έκτός τοϋ 'Ιεροΰ Ναοΰ καί εις τήν περι
φοράν τής 'Ιεράς Είκόνος τής Παναγίας, 
χρέος ήγούμεθα νά έκφράσωμεν τήν άκραν 
ευαρέσκειαν τής Εκκλησίας καί τάς 
ήμετέρας Πατρικάς ευχαριστίας, άνθ’ 
ών είργάσασθε, εύχόμενοι όπως έν ύγιεία 
άδιαπτώτω συνεχίζητε νά προσφέρητε 
τάς πολυτίμους πρός τε τήν Πατρίδα 
υπηρεσίας καί τήν Εκκλησίαν τοιαύτας, 
άξιωθήτε δέ καί τήν έπαξίαν προαγωγήν 
εις τά άνώτατα άξιώματα τοϋ ενδόξου 
καί ιστορικού Σώματος τής Ελληνικής 
Χωροφυλακής.

Έ π ί τούτοις διατελοΰμεν μετ’ ευχών, 
ό Μητροπολίτης Ρόδου Σπυρίδων».

«Πρός τόν 'Υπουργόν Δημοσίας Τάξεως 
Εις ’Αθήνας

’Αξιότιμε Κύριε 'Υπουργέ.
Θά ήταν βαρειά άμέλεια καί σοβαρή 

παράληψις έάν δέν σάς έθετα ύπ’ δψιν τά 
άκόλουθα :

Τό βράδυ τής 29-8-79 καί περί ώραν 
11ην νυκτερινήν ήρχισεν αΐφνιδίως λιθο
βολισμός τής οικίας μου, στά Καλύβια 
’Αττικής. 'Ο λιθοβολισμός έσυνεχίζετο 
καί τότε τηλεφώνησα στό Σταθμό Χωρο
φυλακής Καλυβιών καί ζήτησα τήν βοή
θειαν τών άστυνομικών οργάνων άπό τόν 
τηλεφωνητήν στον όποιον έγνώρισα τά 
συμβαίνοντα.

Πράγματι σέ σύντομο χρόνο κατέφθα- 
σαν στήν οικίαν μου ό ίδιος δ Διοικητής 
τοϋ Σταθμοΰ, Άνθυπασπιστής Χωροφυ
λακής κ. ’Ιωάννης Μανιαδάκης καί ένας 
Χωροφύλαξ, ό κ. Γεώργιος Μπαλατσού- 
κας. Μάς συνέστησαν ψυχραιμίαν καί 
άρχισαν τήν έρευναν πέριξ τής οικίας μου 
δι’ άνακάλυψιν τοϋ δράστου, ό όποιος ώς 
φαίνεται ήταν κρυμμένος σέ κάποια οικία.

'Ο λιθοβολισμός συνεχιζόταν παρουσία 
καί τών άστυνομικών οργάνων πέραν τοϋ 
μεσονυκτίου καί ένώ ή ώρα έδειχνε 4η

πρωινή, ό ’Αστυνόμος μας συνέστησεν 
νά μεταβώμεν νά πλαγιάσωμεν, ό ίδιος δέ, 
συνέχιζεν τήν έρευναν.

Ε μ είς μετέβημεν καί πλαγιάσαμεν 
ένώ τά όργανα τάξεως, βαθειά προσηλω
μένα στό καθήκον των, συνέχισαν τήν 
προσπάθειάν των διά τήν άνεύρεσιν τοϋ 
δράστου καί τήν περιφρούρησιν τής τά
ξεως, τήν διασφάλισιν τής σωματικής μας 
άκεραιότητος, τής ήσυχίας μας καί τής 
οικογενειακής μας γαλήνης, ξάγρυπνοι 
φρουροί τής άσφαλείας μας έπί 24ώρου 
βάσεως ύπηρεσίας, πρόθυμοι, πρόσχαροι 
καί έτοιμοι νά προσφέρουν τό παν.

Είναι μεγάλη ή τιμή καί ή δόξα στά 
όργανα αύτά πού μέ τή στάση τους λαμ
πρύνουν τό Σώμα τής Χωροφυλακής καί 
μάς καθιστούν υπερήφανους πολίτες. Γιαυ- 
τό καί αί πράξεις αύταί δέν πρέπει νά μέ
νουν άπαρατήρητες.

Μέ μεγάλη τιμή καί εκτίμηση, Βασί
λειος Α. Βαφειάδης, Προϊστάμενος Οικο
νομικών Υπηρεσιών τής ’Ακαδημίας 
’Αθηνών, Καλύβια ’Αττικής».

«Πρός τό Περιοδικό ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ.

'Υποχρέωσίς μου νά έκφράσω ευχαριστίες 
δι’ ύμών στούς Μοιράρχους κ.κ. Γεώργιον 
Παπακωνσταντίνου, Διοικητή τοϋ Α.Τ. 
Ναούσης καί Χρύσανθο Μπουτσιβάλη, 
Διοικητή τοϋ Τ.Α. Ναούσης, γιά άμεση 
κινητοποίησή τους πρός παροχή βοήθειας 
τις νυκτερινές ώρες 23ης Σεπτεμβρίου 
στήν περιοχή Βερμίου, όταν κατά τή 
διάρκεια όρειβατικής έκδρομής τού Συλ
λόγου ’Ορειβατών Θεσσαλονίκης, χάνον
τας τόν προσανατολισμό μου, περιπλανή- 
θηκα πολλές ώρες στό βουνό.
Γεώργιος Σταμάτης, Διπλωματούχος Μη
χανικός, Καθηγητής Τ.Σ. Εύκλείδη, Θεσ
σαλονίκη».

«Κύριον Κων ]νον Σαψάλην, Γενικόν Γραμ- 
ματέα 'Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως.

Σάς πληροφορώ ότι τήν 5-10-79 έγινε 
διάρρηξη στήν οικία μου, έπί τών όδών 
Άχιλλέως καί Πλουτάρχου καί άφαιρέ- 
θησαν άντικείμενα άξίας 600.000 δρα
χμών περίπου.

Μετά τήν διαπίστωση τής διαρρήξεως 
τήν 9-10-79, ενημέρωσα τό Παράρτημα 
’Ασφαλείας Νέας Ερυθραίας, ό Διοικητής 
τού όποιου, Ταγματάρχης Ματσούκας, 
έπικουρούμενος άπό τούς: 'Υπομοίραρχο 
Κοράκη τής Δ]νσεως Έγκληματολογικών 
'Υπηρεσιών καί ’Ανθυπομοίραρχο Τριαν- 
ταφυλάκη τής Ύποδ]νσεως ’Ασφαλείας 
Προαστίων μέ τήν καθοδήγηση τοϋ 
Δ]ντοΰ τής Υ.Α.Π.Π. Στεφανάκη, έπέ- 
τυχε τήν άνακάλυψη καί σύλληψη τών 
δραστών εντός 24ώρου καί τήν άπόδοση 
σέ μένα τών κλοπιμαίων.

'Η  έπιτυχία αύτή μέ υποχρεώνει νά 
συγχαρώ θερμώς τούς ’Αξιωματικούς πού 
τιμούν τό Σώμα τής Χωροφυλ.ακής καί νά 
παρακαλέσω όπως προβήτε στις δέουσες 
ένέργειες γιά τήν άπονομή σ’ αυτούς ήθι- 
κής αμοιβής, κατά τήν νόμιμη διαδικασία. 
’Αργύριος Μπότσης — Γενικός Γραμμα
τέας 'Υπουργείου Εσωτερικών».
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ΝΕΑ ΑΠ’ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΜΕΤΑ ΤΗ λήξη της πρακτικής έκπαι- 
δεύσεως των νέων ’Ανθυπομοιράρχων πού 
πραγματοποιήθηκε μέ επιτυχία σέ διάφο
ρες 'Υπηρεσίες τής συμπρωτεύουσας, 6 
Διευθυντής τής Διευθύνσεως ’Αστυνομίας 
Θεσσαλονίκης Ταξίαρχος κ. Φιλοποίμην 
Τερζής, παρέθεσε πρός τιμή τους δεξίωση, 
πού δόθηκε στή Στρατιωτική Λέσχη τής 
πόλεως.

Στή δεξίωση παρέστησαν, ό Πανοσιο
λογιότατος ’Αρχιμανδρίτης Π. Μεθόδιος, 
ώς έκπρόσωπος τοϋ Παναγιωτάτου Μη
τροπολίτου Θεσσαλονίκης, οί 'Υφυπουργοί 
κ.κ. Παναγιώτης Μποκοβός καί Γεώργιος 
Μούτσιος, Βουλευτές τοϋ Νομοϋ, ό Νο
μάρχης Θεσσαλονίκης κ. ’Αλέξανδρος 
Τσάκωνας, έκπρόσωποι Δικαστικών, Εί-^ 
σαγγελικών καί Πανεπιστημιακών ’Αρ
χών, ό Διοικητής τοϋ Γ.' Σώματος Στρα
τού ’Αντιστράτηγος κ. Δημήτριος Πανα- 
γόπουλος, ό Β.' ’Επιθεωρητής Χωροφυ
λακής 'Υποστράτηγος κ. Χρήστος Σα- 
κελλάρης, ό ’Ανώτερος Διοικητής Χωρο
φυλακής Κεντρικής Μακεδονίας Ταξίαρ
χος κ. Βασίλειος Βασιλόπουλος, ό Διοικη
τής τής 113 Π.Μ. Σμήναρχος κ. Χαρί
λαος Άγγελόπουλος, ό Διοικητής τής 
Ναυτικής Διοικήσεως Βορείου 'Ελλάδος 
Πλοίαρχος κ. Δημήτριος Τζεβελέκης, ό 
Λιμενάρχης Θεσσαλονίκης Πλοίαρχος κ. 
Κων]νος Μενέτης, αντιπροσωπείες άνδρών 
καί γυναικών τοϋ Σώματος, έκπρόσωποι 
’Οργανισμών, Συλλόγων καί ’Οργανώ
σεων, άλλοι επίσημοι καί οί 130 νέοι 
’Ανθυπομοίραρχοι τοϋ Σώματος.

Πρίν άπό τή δεξίωση καί παρουσία τοϋ 
Β.' Έπιθεωρητοΰ Χωροφυλακής, τοϋ 
Διευθυντοΰ καί των 'Υποδιευθυντών τής 
Δ.Α.Θ. καθώς καί τών ’Αξιωματικών 
έκτΐαιδευτών πραγματοποιήθηκε κρι
τική πάνω στήν πρακτική έκπαίδευση 
τών νέων ’Ανθυπομοιράρχων.

Στή διάρκεια τής κριτικής, πού έγινε 
στή Λέσχη Χωροφυλακής Θεσσαλονίκης, 
οί έκπαιδευθέντες είχαν την ευκαιρία νά 
συζητήσουν διάφορα θέματα ’Αστυνομικής 
φύσεως καί νά έπιλύσουν τις άπορίες πού 
τούς δημιουργήθηκαν στα πρώτα βήματα 
τής σταδιοδρομίας τους σαν ’Αξιωματικών 
τής Χωροφυλακής.

Η ΕΝΩΣΗ Φίλων ’Ακριτών καί Φρου
ρών Πατρίδος, άπένειμε μετάλλιο μετά 
διπλώματος στή Διεύθυνση ’Αστυνομίας 
Θεσσαλονίκης, γιά τις πολλαπλές υπηρε
σίες πού πρόσφεραν οί άνδρες της, κατά 
τή διάρκεια τών καταστροφικών σεισμών 
τοϋ περυσινοΰ καλοκαιριού, πρός τούς 
πληγέντες κατοίκους τής περιοχής τοϋ 
Νομοϋ τής Θεσσαλονίκης.

Τό μετάλλιο έπιδόθηκε στόν Διευθυντή 
τής Διευθύνσεως Ταξίαρχο κ. Φιλοποίμενα 
Τερζή, κατά τή διάρκεια σεμνής τελετής 
πού πραγματοποιήθηκε στή Διεύθυνση 
παρουσία ’Αξιωματικών της καί άντιπρο- 
σωπείας μελών τής Ένώσεως.

Μιλώντας κατά τήν άπονομή ό Πρόε
δρος τής 'Ενώσεως κ. ’Ιωάννης Τάσσος, 
έξήρε τό έπίπονο έργο τής Χωροφυλακής 
καί τήν άμέριστη συμπαράσταση τών 
άνδρών της πρός τούς κατοίκους τής

συμπρωτεύουσας, σ’ δλες τις κρίσιμες 
στιγμές τους.

’Ακολούθως, μίλησε, ό Διευθυντής τής 
Δ.Α.Θ., ό όποιος, εύχαριστώντας τον 
Πρόεδρο καί τά μέλη τής Ένώσεως γιά 
τήν τιμητική διάκριση, τόνισε μεταξύ 
άλλων καί τά έξης : «'Η  πρωτοβουλία 
σας νά έπισκεφθήτε τήν Διεύθυνση ’Αστυ
νομίας καί νά μάς έπιδώσητε τό χαλκοΰν 
μετάλλιο τής Ένώσεως Φίλων τών ’Ακρι
τών καί Φρουρών τής Πατρίδος μας, περι- 
ποιεΐ σέ έμάς υψηλή τιμή καί κυρίως μάς 
συγκινεΐ, διότι αναγνωρίζεται πανηγυρικά 
τό προσφερθέν ύπό τής Χωροφυλακής 
έργο κατά τούς περυσινούς σεισμούς, άλλά 
καί τό έπιτελούμενο στόν βορειοελλαδικό 
αύτό χώρο πολύμορφο, έπίπονο καί έπί- 
μοχθο έργο, χωρίς άνάπαυλα, μέρα καί 
νύκτα καί κάτω άπό όποιεσδήποτε καιρικές 
συνθήκες---- Διερμηνεύοντας καί τά αι
σθήματα τών συνεργατών μου, σάς ευχα
ριστώ θερμότατα γιά τήν προσγενόμενη 
τιμή τής άπονομής τοϋ μεταλλίου, υπο
σχόμενος δτι ή Χωροφυλακή τής πόλεως 
Θεσσαλονίκης, θά συνέχιση νά προσφέρη 
τις υπηρεσίες της μέ τον Ιδιο παλμό στήν 
πόλη καί τούς πολίτες τ η ς . . . . . .

ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ τοϋ Διευθυντοΰ 
τής Διευθύνσεως ’Αστυνομίας Θεσσαλο
νίκης, Ταξιάρχου κ. Φιλοπ. Τερζή, 
πραγματοποιήθηκε συνεστίαση πρός τιμή 
τών άνδρών τοϋ Σώματος πού ύπηρετοΰν 
στή Θεσσαλονίκη καί τών άποστράτων 
συναδέλφων τους πού διαμένουν στή βο- 
ρειοελλαδίτικη πρωτεύουσα.

Ή  συνεστίαση έγινε στό εξοχικό κέντρο 
«ΡΕΜΕΤΖΟ ΠΑΛΛΑΣ» τής Άρετσοϋς, 
δπου, μέσα σέ μιά έξαιρετικά έγκάρδια 
καί χαρούμενη άτμόσφαιρα, οί έν ένεργεία 
καί άποστρατεία συνάδελφοι καί οί οίκο-

γένειές τους, διασκέδασαν καί θυμήθηκαν 
μαζί τις χαρές καί τις λύπες τοϋ δύσκολου, 
έπικίνδυνου καί θεάρεστου έργου τους.

'Η  δλη έκδήλωση ήταν μιά τονωτική 
άνάπαυλα στήν πολύμορφη καί κοπιαστική 
υπηρεσιακή άπασχόληση τών ύπηρετούν- 
των, μιά ξεχωριστή χαρά καί τιμή γιά 
τούς άποστράτους καί μιά μεγάλη ευκαι
ρία γιά νά γνωριστούν καλύτερα καί νά 
σφίξουν περισσότερο τις σχέσεις φιλίας 
καί συναδελφικότητας πού τούς διέπουν.

Κ Α Σ Τ Ο Ρ Ι Α

ΤΙΜΗΘΗΚΕ, πρόσφατα, στό χωριό 
Κοτύλη τής Καστοριάς, ή μνήμη τών 8 
'Οπλιτών τής Χωροφυλακής πού έκτελέ- 
στηκαν άπό τούς ξενοκίνητους άναρχο- 
κομμουνιστές τήν 1η Σεπτεμβρίου τοϋ 
1946.

Ή  τελετή έγινε μέ πρωτοβουλία τοϋ 
Συνδέσμου Άποστράτων Χωροφυλακής 
Καστοριάς καί άρχισε μέ έπιμνημόσυνη 
δέηση πού έψάλη στόν τόπο τής έκτελέ- 
σεως άπό τον ’Εφημέριο τής Κοτύλης 
'Ιερέα κ. Χρήστο Νικολάου.

Παρέστησαν, ό Νομάρχης Καστοριάς 
κ. Κλεομένης Οίκονομόπουλος, ό Εισαγ
γελέας Πρωτοδικών κ. Δημήτριος Τσίμας, 
ό Διοικητής καί ό 'Υποδιοικητής τήςΧν 
Μ.Π. κ.κ. Παναγιώτης Ήλιόπουλος καί 
’Αναστάσιος Δεληγιάννης, ό ’Αναπλη
ρωτής Διοικητής τής Α.Δ.Χ. Δυτικής 
Μακεδονίας Συνταγματάρχης κ. Γεώργιος 
Φραγκάκης, ό Διοικητής τής ’Αεροπορι
κής Μονάδος Βίτσιου ’Αντισμήναρχος 
κ. Σταμνάς, άντιπροσωπεΐες Άνωτέρων 
’Αξιωματικών τής X V Μεραρχίας καί 
άνδρών τής Χωροφυλακής, ό Πρόεδρος 
τοϋ Συνδέσμου Άποστράτων Χωροφυλα
κής Καστοριάς κ. Έξακουστος Χαραλα- 
μπίδης καί τά μέλη τοϋ Διοικητικού Συμ
βουλίου τοϋ Συνδέσμου, Πρόεδροι καί εκ
πρόσωποι Έφεδροπολεμιστικών ’Οργα
νώσεων τοϋ Νομοϋ, οί Πρόεδροι τών Κοι
νοτήτων Κοτύλης, Νεστορίου καί Μαυ- 
ροχωρίου κ.κ. Κωνσταντίνου, Παπαπα- 
σχάλης καί Κολλιόπουλος, ό ’Επιθεω
ρητής Στοιχειώδους Έκπαιδεύσεως Νε
στορίου καί ό Διευθυντής τοϋ Δημοτικού 
Σχολείου Κοτύλης, συμπολεμιστές καί 
συγγενείς τών θυμάτων καί πλήθος κό
σμου.
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Μετά την επιμνημόσυνη δέηση έγινε 

κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο των 
σφαγιασθέντων καί προσκλητήριο νεκρών. 
Τιμές άπέδωσε ή Μουσική της XV Με
ραρχίας.

’Ακολούθως, ό έκδοτης της Καστορια- 
νής εφημερίδας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΟ- 
ΓΟΣ» κ. Βά'ίος Μερτσιώτης, μέ ομιλία 
του έξιστόρησε την υπέρτατη θυσία των 
8 'Οπλιτών καί άπότισε φόρο τιμής στη 
μνήμη τους.

'Η  τελετή τελείωσε μέ γεύμα πού παρα
τέθηκε πρός τιμήν τών επισήμων καί τών 
υπόλοιπων προσκαλεσμένων άπό τήν Κοι
νότητα Κοτύλης καί τον Σύνδεσμο Ά πο- 
στράτων Χωροφυλακής Καστοριάς. Στή 
διάρκεια τοϋ γεύματος μίλησαν γιά λίγο 
ό Συνταγματάρχης κ. Φραγκάκης καί ό 
Νομάρχης κ. Οίκονομόπουλος, ό όποιος 
άφοϋ υπογράμμισε τό χρέος όλων τών 
Έλήνων πρός τούς νεκρούς τών ιερών 
αγώνων τής φυλής, έξέφρασε τα συλλυ
πητήριά του πρός τούς συγγενείς τών 
θυμάτων καί τά συγχαρητήριά του διότι 
τούς άνήκει ή τιμή νά είναι συγγενείς 
ήρώων.

ΙΠ A N N I N A

ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ στήν Ή πειρο πραγμα
τοποίησε τον περασμένο μήνα, ό Υπουρ
γός Δημοσίας Τάξεως κ. ’Αναστάσιος 
Μπάλκος, προκειμένου νά επιθεωρήσει 
'Υπηρεσίες τής άρμοδιότητάς του.

Πρώτος σταθμός τής περιοδείας του 
ήταν τά Γιάννενα, όπου έφτασε άεροπο- 
ρικώς στις 5 ’Οκτωβρίου. Στο άεροδρόμιο 
τον υποδέχτηκαν, ό Νομάρχης Ίωαννίνων 
κ. Φωτόπουλος, ό Διοικητής τής 8ης 
Μεραρχίας 'Υποστράτηγος κ. Σερέτης, 
ό ’Αναπληρωτής Διοικητής τής Άνωτέρας 
Διοικήσεως Χωροφυλακής ’Ηπείρου Συν
ταγματάρχης κ. Γαρνέλης, ό Διοικητής 
τής Διοικήσεως Χωροφυλ.ακής Ίωαννί- 
νων Συνταγματάρχης κ. Ρίζας, ό Διοι
κητής τής Πυροσβεστικής 'Υπηρεσίας 
τής πόλεως καί άλλοι επίσημοι.

Στή συνέχεια ό κ. 'Υπουργός μετέβη 
στο Μέγαρο Χωροφυλακής τής ’Ηπειρώ
τικης πρωτεύουσας καί μίλησε σέ συγ

κέντρωση ’Αξιωματικών τής Χωροφυλα
κής καί τοϋ Πυροσβεστικού Σώματος καί 
'Υπαλλήλων τής ’Αγροφυλακής. Στή 
ομιλία του έξέφρασε τήν ικανο
ποίησή του γιά τήν άρτια λειτουργία 
καί τήν άπόδοση τών 'Υπηρεσιών καί εξή
γησε τις ειδικές περιστάσεις ύπό τις 
όποιες βρίσκεται ή Χώρα, όπως τά θέματα 
τής έντάξεως στήν Ε.Ο.Κ., τό ένεργειακό 
κ.λ.π. ’Επίσης, έξήτασε προβλήματα τών 
τοπικών 'Υπηρεσιών καί έδωσε οδηγίες καί 
κατευθύνσεις γιά τήν άποτελεσματικώτερη 
άπόδοση τοϋ έργου τους. ’Ακόμη, ακούσε 
καί άτομικά προβλήματα τών άνδρών.

’Απαντώντας ό κ. 'Υπουργός, προ τής 
άναχωρήσεώς του, σέ έρωτήσεις δημο
σιογράφων τοϋ τοπικοΰ Τύπου, είπε : 
«Φεύγω ένθουσιασμένος άπό πάσης πλευ
ράς καί άπό άπόψεως δημοσίας τάξεως 
καί άσφαλείας καί άπό τον άψογο τρόπο 
τής λειτουργίας τών 'Υπηρεσιών». ’Ακο
λούθως άναχώρησε όδικώς γιά τήν Η γου
μενίτσα καί τήν Κέρκυρα, όπου, έπίσης, 
έπιθεώρησε Υπηρεσίες τών Σωμάτων 
’Ασφαλείας καί τής ’Αγροφυλακής καί 
μίλησε σέ συγκεντρώσεις τών ’Αξιωμα
τικών τους, τονίζοντας τήν άνάγκη συνε
χούς έπαγρυπνήσεως καί έντάσεως τών 
μέχρι τώρα ικανοποιητικών προσπαθειών 
τους, γιά τήν ολοκλήρωση τής άποστολής 
τους.

Χ Α Ν Ι Α

ΣΚΗΝΕΣ φρίκης ξετυλίγονται τις 
προμεσημβρινές ώρες τής 1ης ’Οκτωβρίου 
στή Σούδα τών Χανίων.

"Ωρα 8.45' τό πρωί καί σέ μιά στιγμή, 
ένας καταιγισμός άπό πυρωμένα σιδερικά, 
φιάλες υγραερίου καί κάθε μορφής άντι- 
κείμενα σκεπάζουν στήν κυριολεξία τον 
καταγάλανο ουρανό τής γραφικότατης 
Χανιώτικης κωμόπολης, προμηνύοντας 
μιά «βιβλική» καταστροφή. ’Ελάχιστοι 
είναι αυτοί πού γνωρίζουν τήν αιτία τής 
καταστροφικής λαίλαπας. ’Έτσι, ό πανι
κός πού δημιουργεΐται μεταξύ τών φιλή
συχων κατοίκων δίνει άκόμη μεγαλύτερη 
ένταση στήν άπίστευτη επίσκεψη τής 
κόλασης σέ τοΰτο τό ειρηνικό καί δημιουρ

γικό κομμάτι τής Κρητικής γής. Τί έχε*· 
συμβεϊ ;

Μιά φωτιά πού έκδηλώθηκε ξαφνικά 
στο 600 τόνων μότορσιπ «ΠΑΝΟΡΜΙ- 
ΤΗΣ Σ.» ζώνει σέ έλάχιστα λεπτά τό 
εύφλεκτο φορτίο του, πού τό άποτελοΰν 
500 φιάλες ύγραερίου, 300 κιβώτια κερο- 
ζίνης, 30 τόννοι δυναμίτιδας καί διάφορα 
άλλα είδη γενικοΰ έμπορίου. Οί στιγμές 
είναι άβέβαιες καί κρίσιμες γιά όσους 
παρακολουθούν τά συμβαίνοντα κατά τήν 
έκφόρτωση τοϋ πλοίου καί οί προβλέψεις 
αυτές έπαληθεύονται σχεδόν άμέσως μέ 
μιά τρομακτικά έκκωφαντική έκρηξη.

Τά σπίτια καί κυρίως αυτά πού βρίσκον
ται κοντά στο λιμάνι ταράζονται άπό 
τήν έκρηξη, παθαίνουν σοβαρές ζημιές 
καί ρωγμές καί 64 γίνονται έτοιμόρροπα. 
Δεκάδες αυτοκινήτων καταστρέφονται, 
ένώ σέ απόσταση μεγαλύτερη άπό 10 
χιλιόμετρα, τά σπίτια παθαίνουν ζημιές 
μικρότερης, φυσικά, έκτάσεως.

Στήν περιοχή τής κωμόπολης και άμέ
σως μετά τήν πρώτη δοκιμασία, οί άνθρω
ποι ξεχύνονται στούς δρόμους, ζητώντας 
βοήθεια. ’Από πάνω τους ένα πελώριο 
σύννεφο καπνοΰ καί φωπάς, πού ξεπερ
νάει σέ ΰψος τά 100 μέτρα, σκεπάζει 
άπειλητικά τόν ουρανό, δίνοντας άκόμη 
μεγαλύτερη άβεβαιότητα γιά τήν άπο- 
συμφόρηση τής φρικιαστικής καταστά- 
σεως.

Σ ’ αυτές τις τραγικές στιγμές οί άνδρες 
τής Χωροφυλακής, πού υπηρετούν στο 
’Αστυνομικό Τμήμα Σούδας, μέ έπικεφα- 
λής τόν Διοικητή τής 'Υπηρεσίας τους 
'Υπομοίραρχο κ. Μιχαήλ Πόθο, έπιδίδον- 
ται άστραπιαΐα, μέ αυταπάρνηση καί 
αύτοθυσία στο έργο τής διασώσεως τών 
πληγέντων καί τής άπομακρύνσεώς τους 
άπό τήν επικίνδυνη ζώνη. Τό λιμάνι κη
ρύσσεται σέ κατάσταση άνάγκης.

Οί προσπάθειες τών άνδρών τής Χω
ροφυλακής είναι μεθοδικές, συγκινητικές 
καί ήρωϊκές. Χτυπημένοι καί οί ίδιοι άπό 
τήν μανία τής άπρόοπτης καταστροφής, 
μεταφέρουν τήν 'Υπηρεσία τους στο 
ύπαιθρο, καί άπό τις σκηνές συντονίζουν 
τις ένέργειές τους, άφοΰ τό ’Αστυνο
μικό Κατάστημα Σούδας είναι έτοιμο νά 
πέσει. Ά πό κεϊ καί μέ τήν έποπτεία τού 
Άνωτέρου Διοικητοΰ Χωροφυλακής Κρή
της, Συνταγματάρχου κ. ’Εμμανουήλ 
Τζιρίτα καί τού Διοικητοΰ τής Δ.Χ. 
Χανίων Συνταγματάρχου κ. Γεωργίου 
Μαρκουλάκη, πού καταφθάνουν άμέσως 
στόν τόπο τής συμφοράς, πλαισιωμένοι 
άπό άνδρες τών πλησιεστέρων 'Υπηρε
σιών, δίνουν τήν κάθε δυνατή συνδρομή 
στά συνεργεία άποκαταστάσεως τών ζη
μιών.

Η προσφορά τους ήταν υψηλή καί σχο
λιάστηκε ευμενέστατα άπό όλους. Γ ι’ αυ
τή τήν προσφορά θ’ άφήσουμε νά μιλήσει 
καλύτερα καί πιο υπεύθυνα ό Πρόεδρος 
τής Κοινότητας Σούδας κ. ’Ελευθέριος 
Βλαχάκης, σέ επιστολή του πού έστειλε 
στόν Ανώτερο Διοικητή Χωροφυλακής 
Κρήτης, όπου άναφέρει καί τά έξής : 
«Κύριε Ανώτερε.

Άφοΰ συνήλθαμε άπό τήν σκληρή δο
κιμασία πού μας έπεφύλαξε ή μοίρα έκ 
τής έκρήξεως τού μότορσιπ «ΠΑΝΟΡ- 
ΜΙΤΗΣ» ευρισκομένου εις λιμένα Σούδας, 
συνέπεια τής όποιας ήταν, ώς γνωστόν
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δ τραυματισμός δεκάδων άτόμων καί ή 
πρόκληση τεραστίων υλικών ζημιών σέ 
καταστήματα καί σπίτια, είμαι υποχρεω
μένος σαν άπλδς πολίτης τής Σούδας άλλα 
καί ύπδ τήν ιδιότητά μου ώς Προέδρου 
τής Κοινότητος Σούδας, νά έξάρω τήν 
μεγάλη συμβολή τών άνδρών τοϋ ’Αστυ
νομικού Τμήματος τής περιφερείας μας 
είς τήν δημιουργηθεΐσα χαώδη κατάσταση 
καί τήν άμέριστον συμπαράσταση τούτων 
είς τούς πληγέντας κατοίκους.

Η  συμπαράστασή τους αύτή άποκτά 
τεράστια άξια αν σκεφθοΰμε δτι καί αυτοί 
ΰπέστησαν σοβαρές ζημιές είς τά σπίτια 
τους, μερικοί έτραυματίσθησαν, τό δέ 
οίκημα τής 'Υπηρεσίας των κατέρρευσε, 
μέ άποτέλεσμα ν’ άνακύψουν είς αύτούς 
προσωπικά άμα καί υπηρεσιακά προβλή
ματα.

Ή  Σούδα έχει τήν τύχη νά διοικεΐται 
καί νά άστυνομεύεται άπδ άριστο ’Αξιω
ματικό καί άπδ ’Αστυνομικά όργανα 
άντάξια τής άποστολής των. ’Άνδρες 
σάν αύτούς τοϋ ’Αστυνομικού Τμήματος 
Σούδας τιμούν τδ ένδοξο Σώμα τής 
Χωροφυλακής καί τούς ηγέτες τούτου.

Σας παρακαλώ δεχθήτε τά θερμά μου 
συΥΧ!ΧΡγ)'1Γήριοε διά τούς άξιους τούτους 
άνδρες τής Χωροφυλακής καί έπιτρέψατέ 
μου διά τής παρούσης μου έπιστολής ν’ 
άπευθύνω προς αυτούς ένα μεγάλο «ΕΥ
ΧΑΡΙΣΤΩ» γιά τις προσφερθεϊσες υπη
ρεσίες των».

Η προσφορά τής Χωροφυλακής, δέν 
εκτιμηθηκε μόνο άπδ τούς κατοίκους τής 
Σούδας) άλλά καί άπδ ολους οσοι παρα
κολούθησαν άπ’ τά μέσα ένημερώσεως 
τις υπεράνθρωπες προσπάθειές τους γιά 
την πχήρη άποκατάσταση τής τάξεως, 
τήζ “σφαλείας καί τής ήρεμίας στήν πε- 
Pt0Xy3 πού πλήγηκε.

Μέ μιά συγκινητική χειρονομία, ό 
ιδιώ-ιης κ. Γεώργιος Στεφανάκης, ίδιο- 
κ τήτης τών γνωστών τουριστικών επι
χειρήσεων, STEFANAKI PULMAN, 
TOURIST TRAVEL AGENCY (Πει
ραιώς 10 — Άθήναι, τηλέφωνο 524-3346 
Telex 4698) πριν άπδ λίγες μέρες έστειλε 
επιστολή στδν Γενικό Γραμματέα τού 
Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως κ. Κων]νο 
Σαψάλη, στήν όποια άνέφερε τά εξής : 
«Προκειμένου νά βοηθήσω τήν προσπά
θειαν τού Κράτους καί τών άρμοδίων υπη
ρεσιών της γιά τήν άποκατάστασιν τών 
ζημιών πού ύπέστη τδ Άστυν. Τμήμα 
Σούδας άπδ τήν έκρηξη τού πλοίου «ΠΑ- 
ΝΟΡΜΙΤΗΣ» καί σάν ελάχιστο δείγμα 
έκτιμήσεως προς τήν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΩ
ΡΟΦΥΛΑΚΗ γιά τις υπηρεσίες πού προ- 
σέφερε καί προσφέρει στήν 'Ελλάδα καί 
τούς "Ελληνες, σας παραδίδω τήν ύπ’ 
άριθ. 542343 J12-10-1979 έπιταγή ποσού 
δραχμών 100.000 πληρωτέα παρά τής 
Τραπέζης ’Επαγγελματικής Πίστεως.

Σας παρακαλώ πολύ κύριε Γενικέ νά 
μεταφέρετε πρδς τδν κύριον Άρχηγδ τής 
Χωροφυλακής τις θερμές μου ευχαριστίες 
καί τήν άγάπη μου πρδς τδ  ̂ Σώμα τού 
όποιου ήγεΐται, μέ τήν θέρμη μου παρά
κληση νά άποδεχθή τήν μικρή μου προ
σφορά γιά τδν άνω σκοπδν καί γιά τις 
λοιπές άνάγκες τού ’Αστυνομικού Τμή
ματος Σούδας».

'Η  έπιστολή διαβιβάστηκε στδν Άρχη- 
γδ τού Σώματος ’Αντιστράτηγο κ. Μιλ

τιάδη Άργιάννη, δ όποιος άφοΰ άποδέ- 
χτηκε τήν εύγενική καί υψηλή δωρεά τού 
κ. Στεφανάκη, τήν προώθησε στδν ’Ανώ
τερο Διοικητή Χωροφυλακής Κρήτης 
γιά τις σχετικές ένέργειες τής έπισκευής 
τού κτιρίου τού Α.Τ. Σούδας.

Ή  πράξη αύτοΰ τού ’Επιχειρηματία 
ήταν μιά άγνή καί ζεστή προσφορά πρδς 
τή Χωροφυλακή πού χάρισε τήν άνακού- 
φιση, τήν έμπιστοσύνη καί τή σιγουριά 
στις καρδιές τών άνδρών της καί ιδιαίτερα 
αυτών πού ύπόφεραν άπδ τή συμφορά τής 
Σούδας. Ή ταν μιά πράξη συμβολική τής 
άναγνωρίσεως μέ τήν όποια περιβάλλεται 
άπδ τδν Ελληνικό Λαδ τδ δημιουργικό 
τους έργο, πού σέ καμμιά περίπτωση δέν 
πρόκειται νά πάψουν νά τδ έκτελοΰν μέ 
προθυμία γιά τδ καλδ καί τήν πρόοδο 
τής Πατρίδος μας.

Ο Κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ 

ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΡΟΔΟ
Ό  Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. ’Αναστάσιος Μπάλκος, συνο- 

δευόμενος άπό τόν ’Αρχηγό Χωροφυλακής ’Αντιστράτηγο κ. Μιλ
τιάδη Άργιάννη, πραγματοποίησε, στά τέλη τοΰ περασμένου μηνάς, 
περιοδεία στήν Κρήτη καί τή Ρόδο. Σκοπός τής περιοδείας του ήταν 
ή επιθεώρηση τών 'Υπηρεσιών τής άρμοδιότητός του καί εξέταση 
τών προβλημάτων τους.

Στήν διάρκεια τής περιοδείας του ό κ. Υπουργός έπισκέφθηκε 
διαδοχικά τις πόλεις τών Χανίων, τοϋ Ρεθύμνου, τοϋ 'Ηρακλείου, τοϋ 
Αγίου Νικολάου καί τής Ρόδου. Στις πόλεις αυτές μίλησε σέ συγκεν
τρώσεις ’Αξιωματικών τών οικείων Διοικήσεων Χωροφυλακής καί 
τών κατά τόπους Πυροσβεστικών 'Υπηρεσιών, καθώς καί Υπαλλήλων 
’Αγροφυλακής.

’Επίσης έπισκέφθηκε τή Σούδα καί κατατοπίσθηκε γιά τις ένέρ- 
γειες τών 'Υπηρεσιών προς άποκατάσταση τής ήρεμίας καί τής τάξεως 
στήν περιοχή πού πλήγηκε άπό τήν έκρηξη τοϋ πλοίου ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ.
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ΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΧΟΛΙΑΖΟΥΝ
'Ικανότατοι καί έμπειροι δημοσιογρά

φοι τοϋ λαμπρού έπαρχιακοϋ μας Τύπου, 
μέ συχνά δημοσιεύματα, έκθέτουν άνά- 
γλυφο τό πολυποίκιλο έργο των άνδρών 
τής Χωροφυλακής. Στις στήλες τους περι
γράφουν καί σχολιάζουν μέ εύθύτητα, 
υπεύθυνα καί άνεπηρέαστα, τό μέγεθος 
τής προσφοράς τής Χωροφυλακής προς 
τόν πολίτη.

Μεταφέρομε, χωρίς σχόλια, στη στήλη 
μας, μερικά απ’ τά δημοσιεύματα αυτά, 
δπως άκριβώς δημοσιεύτηκαν στις έφη- 
μερίδες τής έπαρχίας μας.

ΣΤΗ ΣΤΗΛΗ της «Άπό την κερκίδα», 
ή εφημερίδα «ΗΜΕΡΑ» των Πατρών, σέ 
σχόλιό της μέ τίτλο « Ή  Χωροφυλακή», 
γράφει :

«Θά ήταν οπωσδήποτε παράλειψη άν 
δέν άποδίδαμε την όφειλόμενη εύφημο 
μνεία στους βαθμοφόρους καί τούς άνδρες 
τής Χωροφυλακής τούς έντεταλμένους για 
την τήρηση τής τάξεως καί την έξυπηρέ- 
τηση των φιλάθλων στο Εθνικό στάδιο. 
Αύτός ό συγκερασμός τής τάξεως καί τής 
διευκολύνσεως των πολιτών είναι άλλω
στε ή σύγχρονη «γραμμή» τοϋ πιό σύγχρο
νου άστυνομικοϋ Σώματος. “Ενας συγ
κερασμός πού υποδηλώνει όπωσδήποτε 
μιά εύρύτητα πνεύματος καί μιά φιλο
σοφία άντιλήψεως.

Μέ τάκτ, φινέτσα, προθυμία καί προ 
παντός χαμόγελα, ύποδέχονται οί Χωρο
φύλακες τούς φιλάθλους στό Εθνικό 
στάδιο. Καί τό σπουδαιότερο: Μέ πολύ 
πρακτικό πνεϋμα, προσπαθώντας να κά
νουν τά δύσκολαεΰκολακαίύχιτόάντίθετο. 
Καί γιά νά έκτιμηθεϊ έπακριβώς ή θετική 
προσφορά τής Χωροφυλακής στό Εθνικό 
στάδιο, θά πρέπει νά ληφθοϋν ύπ’ δψιν οί 
περισσότερες δυσχέρειες πού υπάρχουν 
άκόμη έκεϊ σέ σχέση μέ τό στάδιο τής ΙΙα- 
ναχαϊκής. "Ομως, όταν ύπάρχει ή καλή 
θέληση τά πάντα βολεύονται.

’Ιδιαίτερα θά θέλαμε νά εύχαριστήσουμε 
έκ μέρους των άντιπροσώπων τοϋ Τύπου, 
στούς οποίους ή Χωροφυλακή έπιφυλάσσει
εξυπηρέτηση συνεργάτη καί οχι__  άντι-
πάλου! Καί αυτό μάς οδηγεί μοιραίως 
στή διατύπωση τής εύχής δπως ή συγκυ
ρία μάς φέρνει έπαγγελματικά σέ χώρους 
φιλόξενους γιά νά μπορούμε νά κάνουμε 
τή δουλειά μας σωστά καί άνετα, χάρις 
στούς Χωροφύλακες».

ΕΠ ΙΣΗ Σ, ή εφημερίδα «ΓΝΩΜΗ» 
των Πατρών, σέ σχόλιό της μέ τίτλο 
«'Ομολογουμένη έπιτυχία», γράφει :

«'Η  τάξη μέ τήν οποία πραγματοποιή
θηκε ή προσέλευση, παρακολούθηση τοϋ 
άγώνα καί άναχώρηση δέκα καί πλέον 
χιλιάδων φιλάθλων τοϋ χθεσινού ποδο
σφαιρικού άγώνα Πάτρας — Άτρομήτου, 
στό νέο ’Εθνικό Στάδιο, μέ τή γνωστή 
στενότητα κυκλοφοριακοΰ χώρου, κα-

ταχωρεΐται άναμφίβολα στό ένεργητικό 
τής Χωροφυλακής, πού είχε τήν ευθύνη 
τόσο τής τήρησης τής τάξης δσο καί τής 
κυκλοφορίας. Χάρις στις συντονισμένες 
ένέργειες καί τήν ύποδειγματική συμ
περιφορά τών επικεφαλής τής άστυνομι- 
κής δύναμης καί συγκεκριμένα τοϋ Διοι
κητή Δ]σεως Χωροφυλακής Άχαΐας 
Συνταγματάρχη κ. ’Ιωάν. Σπηλιόπουλου 
καί τοϋ Δ]τή τής Τροχαίας Προαστίων 
Ταγματάρχη κ. Βασ. Τσαφαλόπουλου 
τά πάντα έξελίχθηκαν αρμονικότατα καί 
οί χιλιάδες τών φιλάθλων άναχώρησαν 
χωρίς τήν έλάχιστη ταλαιπωρία καί τό 
παραμικρό επεισόδιο, σχολιάζοντας μέ τά 
πιό εύμενή σχόλια τήν ομολογουμένη 
έπιτυχία τής Χωροφυλακής στό δύσκολο 
έργο της. Στά συγχαρητήρια τών χιλιάδων 
ανώνυμων φιλάθλων προσθέτουμε καί μεϊς 
τά δικά μας, στή σκέψη πώς 6 δημόσιος 
έπαινος είναι ή πιό μικρή άνταμοιβή 
στό πολύμοχθο έργο τής 'Ελληνικής 
Χωροφυλακής, ιδιαίτερα στήν περιφέ- 
ρειά μας».

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ τής Καρδίτσης 
«ΝΕΟΣ ΑΓΩΝ», σέ σχόλιό της, άναφέρει 
τά εξής : «Μιά άξιέπαινη πρωτοβουλία 
άναπτύσσει τό Τμήμα Τροχαίας Καρδί
τσης στό θέμα κυκλοφοριακής άγωγής. 
Ειδικά γιά φέτος, διοργανώνει επιμορ
φωτικά σεμινάρια δλων τών οδηγών.

Έ τσ ι βάσιμα έλπίζεται δτι θά επιτευ
χθούν θετικά άποτελέσματα καί θά άπο- 
φευχθοΰν δεκάδες τροχαίων άτυχημάτων, 
γιατί πρέπει νά τονίσουμε έδώ, δτι τά 
τελευταία δυο χρόνια ή Καρδίτσα πλή
ρωσε βαρύ τόν φόρο τοϋ αΐματος στό 
«θεό» τής άσφάλτου. ’Αλλά τά μέτρα 
τής Τροχαίας πρέπει άπό δλους μας νά 
κατανοηθοΰν γιά νά άποδώσουν τά ανα
μενόμενα άποτελέσματα. Παραβάσεις δέν 
δικαιολογούνται, γιατί δπως άποδείχτηκε 
περίτρανα, στοιχίζουν ζωές καί σέ πολλές 
περιπτώσεις ξεκληρίζουν καί ολόκληρες 
οικογένειες. Έ ξ  άλλου, ό Διοικητής τής 
Τροχαίας κ. ’Ιωάννης Τζαμουράνης (Μοί
ραρχος ) καί οί άνδρες τού Τμήματος επι
δεικνύουν προθυμία καί στό θέμα έκμα- 
θήσεως τού νέου Κ.Ο.Κ. άπό δλους τούς 
μαθητές τών Δημοτικών Σχολείων καί 
τής Μέσης Έκπαιδεύσεως. Καί εί
ναι έτοιμοι, άφοΰ συνενοηθοϋν μέ τις 
οικείες επιθεωρήσεις, νά διοργανώσουν 
διαλέξεις σέ δλα τά Σχολεία, γιά νά άπο- 
κτήσουν καί οί μικροί μαθητές κυκλοφο- 
ριακή συνείδηση.

Πιστεύομεν δτι οί φιλότιμες προσπά
θειες, αύτές, τής Τροχαίας, θά εύοδωθοΰν 
γιά τό καλό δλων τών συμπολιτών».

ΕΞ ΑΛΛΟΥ, στήν έβδομαδιαία τοπική 
εφημερίδα τής Κομοτηνής «Π ΡΩ ΊΑ », 
καί σέ σχόλιό της μέ τίτλο «Ή  άρτιότητα 
τής Τροχαίας μας», άναγράφονται τά 
έξής :

«Παρακολουθούμε έκ τού σύνεγγυς τις 
δραστηριότητες τοϋ Τμήματος Τροχαίας

Κομοτηνής καί τις υπεράνθρωπες προ" 
σπάθειες καί τούς κόπους της, άπό τού 
Διοικητού μέχρι καί τού τελευταίου Τρο
χονόμου, στό νά άνταποκριθοΰν στις συ
νεχώς αύξανόμενες κυκλοφοριακές άνά- 
γκες, μέ άποτέλεσμα, ή περιοχή μας νά 
παρουσιάζει τό μικρότερο ποσοστό τρο
χαίων άτυχημάτων.

'Ως τοπική Έφημερίς, δπως έπιση- 
μαίνουμε πάντοτε παραλείψεις καί σφάλ
ματα τών διαφόρων 'Υπηρεσιών, έτσι 
είμεθα υποχρεωμένοι νά άποδώσουμε δι
καιοσύνη σημειώνοντας δτι 6 Διοικητής 
τού Τμήματος Τροχαίας Κομοτηνής, Μοί
ραρχος κ. ’Αναστάσιος Τοκπαρίδης, άπέ- 
δειξε δτι είναι ένας πράγματι ύπεύθυνος 
’Αξιωματικός Χωροφυλακής μέ πλήρη 
έπίγνωσι τής λεπτής άποστολής του στήν 
έπαρχιακή αύτή περιοχή μας, στήν όποια, 
δυστυχώς, ή διαπαιδαγώγησι τού κοινού 
σέ κυκλοφοριακά θέματα δέν είναι καί τόσο 
γενικευμένη.

Στις φιλότιμες δραστηριότητές του 
οφείλεται καί ό εξοπλισμός τής 'Υπηρε
σίας μέ Ραντάρ παρακολουθήσεως τής 
κινήσεως τών οχημάτων διά τήν έπισή- 
μανσιν παραβατών, καθώς επίσης καί 
σχέδιόν του μονοδρόμου κυκλοφορίας 
ορισμένων οδών χάριν τής άποσυμφορή- 
σεως τής κυκλοφορίας, τό όποιο πολύ 
σύντομα θά θέση σέ εφαρμογή.

Έ ξ  άλλου πολύ πρόσφατα μάς έδωσε 
άποδείξεις τών ικανοτήτων του μέ τήν 
άψογη άπό πάσης πλευράς όργάνωσιν τής 
κυκλοφορίας κατά τήν πρωτοφανή σέ 
συρροή πανήγυριν τής Μονής Φανερω
μένης, τήν όποιαν αύτοπροσώπως κατηύ- 
θυνε καί παρακολούθησε μέ άποτέλεσμα 
νά μή σημειωθή έλάχιστο τροχαίο».

ΣΤΗΝ εφημερίδα «ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗ- 
ΡΥΞ» τών Πατρών, δημοσιεύτηκε, πρό
σφατα', μιά έπιστολή του ιδιώτου κ. Δη- 
μητρίου Βαγενά, στήν οποία μεταξύ 
άλλων άναφέρονται και τά έξής :
((... .  Κύριε Διευθυντά.

Ή  διαφορά πού διαπιστώσαμε σέ 
πρόσφατη συνάντησή μας μέ όργανα της 
Ελληνικής Χωροφυλακής, άπό παλαιό- 
τερον, είναι άρκετά μεγάλη. Βρισκόμεθα 
στήν Εθνική οδό, πλησίον του Προαστίου, 
οπού όργανα τής Τροχαίας Προαστίων 
έκαναν έλεγχο τού ορίου ταχύτητος τών 
οχημάτων, μέ ραντάρ.

'Όταν διεπιστώνετο παράβασις, στα
ματούσαν τον παραβάτη καί μέ έξαίρετον 
εύγένεια τού ζητούσαν τις σχετικές άδειες 
καί τού καθιστούσαν γνωστή τήν παρά
βαση, καθώς καί το πρόστιμο πού τού 
επέβαλαν. Μεταξύ τών οργάνων ήταν 
καί μιά γυναίκα Τροχονόμος, ήταν δέ 
τόση ή εύγένεια καί ή καλωσύνη πού 
έδειχναν, πού σκλάβωνε καί τον πιό 
άτίθασο παραβάτη, μέ άποτέλεσμα, όποιος 
έπαιρνε τό σημείωμα τού προστίμου, νά 
φεύγει εύχαριστημένος».
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ειδήσεις · σχόλια · επικαιροτητες
άνδρών Χωροφυλακής. Μέ μέριμνα τής 
Δ.Χ.Μεταγωγών ’Αθηνών καί τής Σ.Ο.Χ. 
’Αθηνών αποδόθηκαν οί επικήδειες τιμές, 
στο νεκρό. ’Άφησε στη ζωή τη γυναίκα 
του μέ 3 άνήλικα παιδιά (1 κορίτσι καί 
2 άγόρια).

ΘΑΝΑΤΟΙ  Α Ν Δ Ρ Ω Ν  ΕΝ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α

V

Υ

ΑΝΘΥΠΟΜΟΙΡΑΡΧΟΣ ΣΠΑΝΟΣ 
Νικόλαος (Α.Γ.Μ.Σ.Χ. 55241), Διοικητής 
τοϋ Α.Τ. Άμφικλείας. Έγεννήθηκε τό 
1934 στή Ναύπακτο. Κατατάχθηκε στο 
Σώμα τό 1955. Έκπαιδεύθηκε στή Σχολή 
'Υπαξιωματικών καί ονομάσθηκε 'Υπε
νωμοτάρχης τό 1956. Στο βαθμό τοΰ 
’Ενωμοτάρχη προήχθη τό 1958, τοϋ 
Άνθυπασπιστή τό 1969 καί τοϋ ’Ανθυπο
μοιράρχου τήν 9-8-1979.

'Υπηρέτησε σέ διάφορες υπηρεσίες 
Χωροφυλακής καί τελευταία στή Δ.Χ. 
Λαμίας. Διανύοντας όλιγόωρη άδεια, έτραυ 
ματίσθηκε θανάσιμα τήν 20-9-1979 σέ 
τροχαίο άτύχημα πού έλαβε χώρα στό 
6ο χιλιόμετρο τής Ε.Ο. Ναυπάκτου — 
’Ιτέας άπό τήν εκτροπή τοΰ φορτηγοΰ 
αυτοκινήτου στό όποιο έπέβαινε.

"Ηταν απόφοιτος Γυμνασίου καί είχε 
καλή οικογενειακή καί κοινωνική μόρ
φωση. Άφησε στή ζωή τή γυναίκα του 
μέ 2 άνήλικα παιδιά (1 κορίτσι καί 1 
αγόρι). 'Η  κηδεία έγινε στή γενέτειρά 
του, όπου άνάμεσα στους συγγενείς καί 
συμπατριώτεςτου, παρέστηάντιπροσωπεία 
άνδρών τής Δ.Χ. Αιτωλίας, ή οποία 
άπέδωσε τίς κεκανονισμένες έπικήδειες 
στό νεκρό τιμές.

ΕΝΩΜΟΤΑΡΧΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝ
ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 'Ιλαρίων (Α.Γ.Μ.Σ.Χ. 
33814), τοΰ Σ.Χ. Σίδερα Κοζάνης. Έγεν- 
νήθηκε τό 1928 στις Φέρρες Άλεξανδρου- 
πόλεως Έβρου. Κατατάχθηκε στό Σώμα 
τό 1948. Προήχθη τό 1973 σέ 'Υπενω
μοτάρχη καί τό 1974 σέ ’Ενωμοτάρχη, 
άναδρομικά. 'Υπηρέτησε σέ διάφορες 
'Υπηρεσίες Χωροφυλακής καί διακρίθηκε 
γιά τήν άφοσίωσή του στό υπηρεσιακό 
καθήκον καί τήν οίκογένειά του. Ά πε- 
βίωσε στήν ’Αλεξανδρούπολη διανύοντας 
άδεια, στίς 16-7-79. Ό  θάνατός του προ
ήλθε άπό τόν τραυματισμό του σέ τροχαίο 
άτύχημα (1-6-1979) άπό τό όποιο προ- 
κλήθηκε έμφραγμα κ.λ.π.. Στήν κηδεία 
του πού τελέσθηκε στή γενέτειρά του 
παρέστη άντιπροσωπεία άνδρών τής Δ.Χ. 
"Εβρου, ή οποία έμερίμνησε γιά τήν άπό- 
δοση τών κεκανονισμένων τιμών στό νε
κρό. Φεύγοντας άπό τή ζωή, άφησε πίσω 
του τή γυναίκα του μέ 2 κορίτσια του.

ΕΝΩΜΟΤΑΡΧΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛ- 
ΛΙΔΗΣ ’Ιωάννης (Α.Γ.Μ.Σ.Χ. 48462) 
τοΰ Α.Τ. Σοφάδων Καρδίτσης. Έγεννή- 
θηκε τό 1929 στό Γαρδίκι Φθιώτιδος. 
Κατατάχθηκε στό Σώμα τό 1952. Προή
χθη στό βαθμό τοΰ ’Ενωμοτάρχη τό 1977. 
'Υπηρέτησε σέ διάφορες υπηρεσίες Χω
ροφυλακής καί έδειξε άφοσίωσή στό υπη
ρεσιακό του καθήκον. Διανύοντας 9μηνη 
άναρρωτική άδεια, άπεβίωσε τήν 3-10— 
1979 άπό καρκίνο στή Λαμία. Στήν κη
δεία του πού έγινε έκεΐ τήν 4-10-1979 
παρέστησαν συγγενείς, φίλοι καί συμπα
τριώτες του, καθώς καί άντιπροσωπεία

άνδρών Χωροφυλακής μέ τιμητικό άπό- 
σπασμα τής Δ.Χ. Λαμίας πού άπέδωσε 
τίς κεκανονισμένες έπικήδειες τιμές στον 
νεκρό. Φεύγοντας άπ’ τή ζωή, άφησε 
πίσω του τή γυναίκα του μέ 2 άνήλικα 
κορίτσια του.

ΕΝΩΜΟΤΑΡΧΗΣ ΚΩΤΣΟΒΟΛΗΣ 
Λάμπρος (Α.Γ.Μ.Σ.Χ. 54889) τής Δ.Χ. 
Μεταγωγών ’Αθηνών. Έγεννήθηκε τό 
1934 στήν Άμπελακιώτισσα Αίτ]νίας. 
Κατατάχθηκε στή Χωροφυλακή τό 1955. 
Έκπαιδεύθηκε στό Π.Σ.Ο.Χ. Ρόδου καί 
ονομάσθηκε Χωροφύλαξ τό 1955. Προή
χθη στούς βαθμούς τοΰ 'Υπενωμοτάρχη 
καί τοΰ ’Ενωμοτάρχη τό 1978. 'Υπηρέτησε 
σέ διάφορες υπηρεσίες Χωροφυλακής. 
Διανύοντας 9μηνη άναρρωτική άδεια, 
είσήχθη γιά νοσηλεία στό 401 Γ.Σ.Ν. 
’Αθηνών όπου άπεβίωσε τήν 20-9-1979. 
’Άφησε στή ζωή τή γυναίκα του μέ 4 
άνήλικα παιδιά (2 κορίτσια καί 2 άγόρια). 
'Η  κηδεία του έγινε στό νεκροταφείο Και- 
σαριανής άνάμεσα σέ συγγενείς, φίλους, 
συναδέλφους καί άντιπροσωπεία τοΰ Σώ
ματος πού άπέδωσε τίς κεκανονισμένες 
έπικήδειες τιμές στόν νεκρό.

ΕΝΩΜΟΤΑΡΧΗΣ ΤΣΟΛΑΚΟΣ Βασ 
(Α.Γ.Μ.Σ.Χ. 47950) τοΰ Σ.Χ. Ροδαυγής 
Άρτης. Έγεννήθηκε τό 1930 στά Δερβί- 
ζιανα Ίωαννίνων. Κατατάχθηκε στό Σώμα 
τό 1952. Προήχθη σέ 'Υπενωμοτάρχη τό 
1974 καί τό 1977 σέ Ενωμοτάρχη. 'Υπη
ρέτησε μέ άφοσίωσή τό Σώμα καί άφησε 
καλές έντυπώσεις σέ όλους, φεύγοντας 
άπ’ τή ζωή. Άπεβίωσε τήν 12-8-1979 
στό 401 Γ.Σ.Ν. ’Αθηνών, όπου νοσηλευό
ταν, άπό άνεπάρκεια ήπατος κ.λ.π. Η 
σορός του μεταφέρθηκε μέ μέριμνα τοΰ 
Φ.Χ. Αθηνών στή γενέτειρά του, όπου 
έγινε στίς 13-8-1979 ή κηδεία του, πα
ρουσία συγγενών, καί φίλων καί άντι- 
προσωπειας άνδρών τής Δ.Χ. Ίωαννίνων 
πού έμερίμνησε γιά τήν άπόδοση τών 
κεκανονισμένων τιμών στό νεκρό. Ά φ η
σε στή ζωή τή γυναίκα του μέ 2 άνήλικα 
παιδιά (1 άγόρι, 1 κορίτσι).

ΕΝΩΜΟΤΑΡΧΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ 
Δημήτριος (Α.Γ.Μ.Σ.Χ. 57158) τής
Δ.Χ. Μεταγωγών Αθηνών (Φ.Χ. ’Αθη
νών). Έγεννήθηκε τό 1935 στό Νεοχώ- 
ριο Λακωνίας. Κατατάχθηκε στό Σώμα 
τό 1955. Τό 1977 προήχθη σέ Ύπεν]ρχη 
καί τό 1978 σέ ’Ενωμοτάρχη. Υπηρέτη
σε σέ διάφορες υπηρεσίες Χωροφυλα
κής καί διακρίθηκε γιά τήν προσήλωσή 
του στά υπηρεσιακά του καθήκοντα καί 
τήν οίκογένειά του. Άπεβίωσε τήν 17 
-8-1979 στό 401 Γ.Σ.Ν. ’Αθηνών όπου 
νοσηλεύονταν, άπό καρκίνο ήπατος κ.λ.π. 
Ή  κηδεία του έγινε στίς 18-8-1979 στό 
νεκροταφείο ('Αγίου Βασιλείου) Πε
ριστεριού ’Αττικής μέ τή συμμετοχή 
συγγενών, φίλων, συναδέλφων καί άλλων

ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΑΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ 
Κυριάκος (Α.Γ.Μ.Σ.Χ. 82236) τοϋ Α.Τ. 
Θήρας. Έγεννήθηκε τό 1954 στό Κατω- 
χώρι Χανιών. Κατατάχθηκε στό Σώμα τό 
1977 ένώ είχε προϋπηρετήσει στό στρά
τευμα (1974-6). "Ηταν άγαμος. Άπεβίω- 
σε τήν 3-8-1979 στό 401 Γ.Σ.Ν. ’Αθη
νών, όπου νοσηλευόταν, επειδή έπασχε 
άπό τήν νόσο τοΰ HODKINS. Μέ τήν 
φροντίδα τών συγγενών του, ή σορός μετα
φέρθηκε στή γενέτειρά του, όπου έντα- 
φιάσθηκε τήν 4-8-1979. Στήν κηδεία του 
παρευρέθηκαν συγγενείς, συμπατριώτες, 
φίλοι καί συνάδελφοί του. Ή  Δ.Χ. Χα
νιών έμερίμνησε γιά τήν κατάθεση στε
φάνου καί τήν άπόδοση τών κεκανονισμέ- 
νων τιμών στό νεκρό, πού τόσο πρόωρα 
έφυγε άπό τή ζωή.

ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΑΣ ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ 
’Αναστάσιος (Α.Γ.Μ.Σ.Χ. 74215) τοΰ 
Τ.Α. Λαρίσης. Έγεννήθηκε τό 1949 στή 
Δρακότρυπα Καρδίτσης. Κατατάχθηκε 
στή Χωροφυλακή τό 1972 καί στή συνέ
χεια έκπαιδεύθηκε στό Π.Σ.Ο.Χ. Ρόδου, 
ώς Δόκιμος Χωροφύλακας. 'Υπηρέτησε 
ώς οδηγός αυτοκινήτου σέ διάφορες υπη
ρεσίες Χωροφυλακής. Άπεβίωσε τήν
8- 8-1979 άπό τόν θανάσιμο τραυματισμό 
του σέ τροχαίο άτύχημα, πού έσημειώθηκε 
στό 8ο χιλιόμετρο τής Π.Ε.Ο. Λαρίσης—■ 
Τρικάλων, επειδή τό Ι.Χ. αυτοκίνητό στό 
όποιο έπέβαινε, συγκρούσθηκε μέ γεωργι
κό έλκυστήρα. 'Η  κηδεία του έγινε τήν
9- 8-1979 στό Μακρύνο Ίωαννίνων όπου 
μεταφέρθηκε μέ τή φροντίδα τής γυναίκας 
του. Στήν νεκρώσιμη άκολουθία παρευρέ
θηκαν συγγενείς καί φίλοι του, ώς καί 
άντιπροσωπεία άνδρών τοϋ Τ.Α. Λαρίσης, 
πού άπέδωσε καί τίς κεκανονισμένες τιμές 
στόν νεκρό.

ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΑΣ ΓΙΩΤΑΣ Χαρά
λαμπος (Α.Γ.Μ.Σ.Χ. 75093) τοΰ Σ.Τ. 
Άλμυροΰ Μαγνησίας. Έγεννήθηκε τό 
1953 στό Έλληνόκαστρο Καρδίτσης. Κα
τατάχθηκε στό Σώμα τό 1972 καί έκπαι- 
δεύθηκε, ώς Δόκιμος Χωροφύλακας, στό 
Π.Σ.Ο.Χ. Ρόδου. Ώνομάσθηκε Χωρο
φύλακας τό 1973. 'Υπηρέτησε στό Σώμα 
ώς τροχονόμος (όδηγός δικύκλου) καί 
έδωσε δείγματα ευσυνειδησίας καί καλής 
υπηρεσιακής άποδόσεως. Ή ταν άγαμος 
καί είχε Γυμνασιακή μόρφωση.

Έπεσε θΰμα τοΰ ύπηρεσιακοΰ του κα
θήκοντος καί άπεβίωσε τήν 20-8-1979 
στό 401 Γ.Σ.Ν. ’Αθηνών άπό τό όποιο 
μεταφέρθηκε, στή συνέχεια, μέ όχημα τοϋ 
Φ.Χ. ’Αθηνών καί τιμητική συνοδεία, στό 
Μαυρομμάτι Καρδίτσης. Ή  νεκρώσιμη 
άκολουθία έτελέσθηκε παρουσία συγγε
νών, συμπατριωτών, φίλων καί συναδέλ
φων του καί άκολούθησε ή έναπόθεση τής 
σοροϋ στήν τελευταία του κατοικία μέ 
ταύτόχρονη άπόδοση τών κεκανονισμένων 
έπικηδείων τιμών στό νεκρό, άπό άνδρες 
τής Δ.Χ. Καρδίτσης.
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Γ Ι λ  Τ Η Ν  Ε Π Ε Τ Ε Ι Ο  T H E
r n i m

Μ
κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΠΣ

’Αξιωματικοί, Άνθυπασπιστές,' Οπλίτες καί 'Υπάλληλοι των Σωμάτων ’Ασφαλείας καί’Αγροφυλακής .

Με την επιβαλλόμενη λαμπρότητα καί υπερηφάνεια, σύσσωμο τό Ελληνικό Έθνος γιορτάζει 
σήμερα τήν 39η επέτειο τής 28ης ’Οκτωβρίου τοϋ 1940. Γιορτάζει ένα παγκόσμιο ιστορικό γεγονός, πού 
δεν χάνει τίποτε άπό τή σημασία του μέ τον καιρό καί δεν ξευτίζει, γιατί κρύβει μέσα του ιδέες καί έργα, 
πού δεν καταλύονται άπό τά χρόνια.

Τήν εποχή εκείνη, πού δλα τά ισχυρά κράτη είχαν ύποδουλωθεΐ ή είχαν προκρίνει τον εύκολο 
δρόμο τής συνθηκολογήσεως, μόνο τό μικρό μας έθνος τόλμησε νά βροντοφωνήσει τό περήφανο καί θρυ
λικό εκείνο «ΟΧΙ» καί νά άντισταθεϊ, σάν νέος Δαυίδ κατά τού Γολιάθ, γιά νά δείξει στήν οικουμένη, 
πώς ή δύναμη δεν βρίσκεται στον άριθμό, αλλά στήν ψυχή. Γεγονός, πού ανάγκασε τούς μεγάλους τής 
έποχής εκείνης νά ομολογήσουν μέ θαυμασμό, πώς «Οί "Ελληνες έδειξαν σ’ αύτούς τό δρόμο τού καθή
κοντος» καί πώς «Οί ήρωες πολεμούν σάν Έλληνες».

Στον πρωτοφανή έκεΐνο συναγερμό δέν ήταν μόνο οί ένοπλες δυνάμεις, πού πρώτες βέβαια έκαναν 
τό καθήκον τους. ΤΗταν ΟΛΟΙ οί Έλληνες, ήταν οί συνάδελφοί σας τής έποχής έκείνης, πού πρόσφεραν 
κολοσσιαίο έργο στή διατήρηση τοϋ εσωτερικού μετώπου, άλλά καί στούς άγώνες τής πρώτης γραμμής .

Δέν είναι άνάγκη νά ιστορηθεί εδώ τό έπος τοϋ 1940. Είναι δμως άνάγκη άπό τό έπος αύτό καί άπό 
τή μακραίωνη καί ένδοξη ιστορία μας, νά άντλήσουμε τά απαραίτητα διδάγματα πού πρέπει νά όδηγοΰν 
τά βήματά μας στο μέλλον.

Τό θαύμα τού έπους τοϋ 1940 τό επέτυχε ό Ελληνικός λαός γιατί είχε ψυχική ένότητα στό μέτωπο 
καί στό εσωτερικό, γιατί είχε ένα έθνικό «πιστεύω» καί γιατί είχε τό συναίσθημα τής έκτελέσεως τού 
καθήκοντος παντού καί πάντοτε.

Ή  εμπειρία τού παρελθόντος μάς διδάσκει, δτι μόνο μέ εθνική ένότητα, μέ ύψηλό φρόνημα, μέ 
ύπακοή στούς νόμους, μέ συνεχή έτοιμότητα καί έπαγρύπνηση καί μέ άποδοχή θυσιών, θά μπορέσουμε 
νά άντιμετωπίσουμε καί τις σημερινές δύσκολες γιά τήν πατρίδα μας περιστάσεις καί θά συντελέσουμε 
ΟΛΟΙ —Λαός, Ένοπλες Δυνάμεις καί Σώματα ’Ασφαλείας — στήν έπιχειρούμενη άπό τήν Κυβέρνηση 
ανοικοδόμηση τής νέας Ελλάδος.

Τιμώντας σήμερα τή μνήμη τών γνωστών καί άγνωστων ήρώων τού έπους τού 1940, ας ύποκλιθού- 
με εύλαβικά μπροστά στις σκιές τους καί άς ύποσχεθοϋμε, δτι θά τραβήξουμε ένωμένοι καί άδελφωμέ- 
μένοι, τον ίδιο δρόμο πού τράβηξαν καί εκείνοι, πιστοί στις παραδόσεις, στούς νόμους καί στις προστα
γές τής πατρίδος μας μέ οδηγό τό «Είς οιωνός άριστος άμύνεσθαι περί πάτρης».

ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ 
ΖΗΤΩ Η 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 'Ο 'Υπουργός 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΚΟΣ
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’Αξιωματικοί, Άνθ)σταί, 'Οπλϊται καί Πολιτικοί 'Υπάλληλοι Χωροφυλακής.
Κάθε χρόνο ή επέτειος τής 28ης ’Οκτωβρίου τοϋ 1940, μάς καλεΐ σε μια ανασκόπηση τής ιστορικής 

μας πορείας, πού μάς υπενθυμίζει, μέσα άπό τά κατορθώματα των ήρώων τοϋ ’Εθνικού αύτοϋ Έπους, τή 
ιστορική ευθύνη πού έχουμε κληρονομήσει.

Αύτή άλλωστε είναι καί ή βαθύτερη έννοια τοϋ έορτασμοϋ τής έπετείου.
Για τον Ελληνισμό ή ύπεράσπιση τής έλευθερίας του ύπήρξε πάντοτε τό μεγάλο του χρέος κ«1 ή 

αιώνια ’Εθνική έπιταγή.
'Ο ιστορικός σταθμός τής 28ης ’Οκτωβρίου τοϋ 1940, έπιβεβαιώνει τήν πίστη σ’ αύτό τό χρέος, άπο- 

τελεί συνέχεια τής ένδοξης ιστορίας τοϋ Γένους μέσα άπό τις χιλιετηρίδες καί ύπενθυμίζει στούς Λαούς 
τής γής τό ακατάβλητο καί ακμαίο φρόνημα τής Ελληνικής φυλής.

Τό Έπος τοϋ 1940, άνέτρεψε τούς κανόνες τής λογικής. Στήν ύλική ύπεροχή καί τις σιδερόφρακτ^ς 
στρατιές τοϋ έχθροΰ, άντιτάχθηκε ή Ελληνική ψυχή καί τό Ελληνικό πνεύμα καί κατίσχυσαν,

’Επάνω στα Βορειοηπειρωτικά βουνά, οί Έλληνες δημιούργησαν ένα νέο ιστορικό θαΰμα. Συνε
χίζοντας τήν έθνική τους κληρονομιά, χάρισαν στήν άνθρωπότητα μια νέα αίσθηση τοϋ καθήκοντος καί 
τής ’Εθνικής τιμής καί έδωσαν στούς συμμάχους τους τό πρώτο μήνυμα τής νίκης.

Στήν μικρή Ελλάδα τοϋ 1940, στήριξε έκεΐνο τό χειμώνα πολλές άπό τις έλπίδες του ό κόσμος. 'Η 
φλόγα τής νίκης τών Ελλήνων κατά τών δυνάμεων τοϋ φασιστικού άξονος, έθέρμανε τις παγωμένες 
ψυχές τών λαών καί εδραίωσε μέσα τους τήν πίστη για τήν τελική νίκη.

Σ’ έκεϊνον τον πραγματικά τιτάνιο άγώνα ή Χωροφυλακή ύπήρξε για μια άκόμη φορά άξια καί 
τής άποστολής της καί τών προσδοκιών τοϋ Έθνους.

Στάθηκε δπως πάντα ήρωϊκά στις έπάλξεις τοϋ έθνικοΰ χρέους, φθάνοντας μαζί μέ τά άλλα στρα- 
τευμένα παιδιά τής Ελλάδος μέχρι τήν Κορυτσά, τό ’Αργυρόκαστρο κι’ άκόμα πιο πέρα.

Οί άνδρες της, μέ έπίγνωση τής εύθύνης τους άπέναντι στήν 'Ιστορία, τόσο τής Πατρίδος μας, δσο 
καί τοϋ Σώματος, πότισαν μέ τό αίμα τους τά Βορειοηπειρωτικά χώματα, προετοιμάζοντας τό δρόμο πού 
σέ λίγο θά έκαλεΐτο νά βαδίσει ή Χωροφυλακή στή μάχη τής Κρήτης.

Αύτός ό δρόμος τής τιμής, ό δρόμος τοϋ ύπέρτατου χρέους, γιά νά είναι ό τόπος μας έλεύθερος, 
μετουσιώθηκε σέ φωτεινό φάρο πού φώτισε καί έξακολουθεΐ νά φωτίζει τήν πορεία τοϋ Σώματος.

Αυτές τις ιστορικές αλήθειες οφείλει κάθε Έλληνας νά τις παραδίδει στις έπερχόμενες γενιές.
'Η ιστορική άναγκαιότητα έπιβάλλει νά είμαστε πάντοτε έτοιμοι γιά νά προασπίσουμε τά ιδανικά 

πού ένσαρκώνει ό Ελληνισμός.
Οί ψυχές τών ήρωϊκών νεκρών τοϋ 1940 άς κατευθύνουν τά βήματά μας, άν ποτέ χρειασθεΐ, καί 

πάλι στον ώραϊο δρόμο τοϋ καθήκοντος γιά τήν έλευθερία τής Πατρίδος.
Κληρονόμοι έμεΐς τοϋ άρχαίου Ελληνικού πνεύματος καί προικισμένοι μέ έξαιρετικές ψυχικές 

αρετές καί μέ άνεπτυγμένο τό αίσθημα τής φιλοπατρίας καί τής άγάπης προς τήν έλευθερία, άς κάνουμε 
φωτεινούς όριοδεΐκτες τής περαιτέρω πορείας μας τά ’Εθνικά Τρόπαια πού έστησαν οί πατέρες μας στα 
Βορειοηπειρωτικά βουνά τό 1940.

Ζήτω τό Έθνος 0
' λοο ο - λ ο/ π ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΡΓΙΑΝΝΗΣΖήτω ή 28η Οκτωβρίου 1940

* Αντιστράτηγος
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Φ Ο Τ Ο Γ Ρ Μ Ι Κ λ  Σ Τ Ι Γ Μ Ι Ο Τ Υ Π Α  Α Π Ι
Γιά άλλη μιά φορά γιορτάσθηκε 

καί έφέτος στή Θεσσαλονίκη μέ 
λαμπρότητα καί μεγαλοπρέπεια ή 
έπέτειος της άπελευθερώσεως της π έ— 
λεω ς καί τό Ιστορικό « Ο Χ Ι » .  Η 
παρουσία τοΰ κ . Προέδρου τής Δη
μοκρατίας έδωσε Ιδιαίτερο τόνο στόν 
έορτασμό ποϋ κορυφώθηκε μέ τήν 
μεγαλειώδη παρέλαση άντιπροσω - 
πευτικώ ν τμημάτω ν τω ν ’Ενόπλω ν 
Δυνάμεω ν καί τω ν Σωμάτων ’Α σφα
λείας κατά τό μήκος τής παραλια
κής Λεωφόρου τήν 28 ’Ο κτω βρίου. 
“Α ψογοι σχηματισμοί, υπερήφανο  
παράστημα, τέλεια όργάνω ση, άρι- 
στος έξοπλισμός ήταν τά κύρια χα 
ρακτηριστικά τώ ν τμημάτων ποϋ 
παρήλασαν καί άφησαν άριστες έν -  
τυπώ σεις τόσο στους έπισήμους δσο 
καί στους δεκάδες χιλιάδες θ εσ σ α -  
λονικεΐς πού μέ ένθουσιασμό καί 
υπερηφάνεια γιά  τά στρατευμένα  
παιδιά τής πατρίδας παρακολούθησαν 
τήν παρέλαση.

'Ιδιαίτερα χειροκροτήθηκαν τά πε
ζοπόρο καί μηχανοκίνητα τμήματα  
τοΰ Σώματος τής ‘Ελληνικής Χωρο
φυλακής . Μέ έπικεφαλής τήν πολε
μική σημαία σύμβολο Ιερό τών Α γώ 
ν ω ν  καί τών θυσιών τοΰ Σώματος 
καί ίσως διάκριση μοναδική γιά  
Σώμα ’Α σφ αλείας, παρήλασαν πε
ζά  τμήματα, μοτοσυκλέττες, περι
πολικά , όχήματα μεταφοράς προσω
πικού καί οί άρτια έκπαιδευμένες 
μονάδες άποκαταστάσεως τά ξεω ς .

Σ τιγμιότυπα άπό τήν μεγαλειώδη  
παρέλαση τής Θεσσαλονίκης καί ε ί-  
δικώτερα άπό τήν παρέλαση τώ ν τμη
μάτων τής Χωροφυλακής είκονί— 
ζονται στίς φ ω τογρ αφ ίες .
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