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Θά γιορτάσουμε και μεϊς αυτές τις μέρες. Εί
ναι μέρες Χριστουγεννιάτικες, άγιες μέρες, καί 
δεν κάνει νά μείνουμε μακρυά από τη Φάτνη.

Καί μεϊς θά γιορτάσουμε. Θά φορέσουμε τη 
στολή μας καί Θά προχωρήσουμε στο δρόμο μας. 
Θά πάει ό καθένας μας εκεί πούχει ταχθεί απ’ 
την ' Υπηρεσία, από τό Καθήκον.

Θά σταθούμε στους μεγάλους εθνικούς δρό
μους καί θ’ αγνοήσουμε αν γύρω μας βρέχει, χιο
νίζει, φυσάει αέρας. Θά ξεχάσουμε άν ή παγω
νιά τρυπάει τά κόκκαλα κι αν στο σπίτι μας τά 
παιδιά καί ή οίκογένειά μας, μας περιμένουν.

Θά γιορτάσουμε στους δρόμους. Μαζί μέ τούς 
οδηγούς, μαζί μέ τούς στερνούς διαβάτες. Θά 
σηκώσουμε τό χέρι γιά νά σταματήσουμε κάποια 
ξέφρενη πορεία κάποιου ασυγκράτητου αυτοκι
νήτου. Θάναι κρίμα τούτες τις μέρες νά βαφτεί 
άπ’ ανθρώπινο αίμα κόκκινη ή άσφαλτος.

Θά ευχηθούμε στοάς δρόμους «Χρόνια Πολ
λά» άπ’ την καρδιά μας. Θά τούς προσφέρουμε 
τό χαμόγελο καί την παρουσία μας, μέ την ευχή 
νά φτάσουν γρήγορα στη ζεστασιά τής Φάτνης.

Θά σταθούμε σέ κόμβους γιορτινούς μπροστά 
άπ’ τό μεγάλο πεύκο πούχουμε στήσει, γεμάτο 
λαμπιόνια καί δώρα, γιατί δέ θέλουμε νάμαστε 
εμείς εκείνοι, πού μόνοι θάχουμε μείνει έξω από 
τη θαλπωρή των Χριστουγέννων.

Θά γιορτάσουμε κι εμείς τώρα τά Χριστού
γεννα καί την Πρωτοχρονιά.

Θά βγούμε στοάς δρόμους άκόμα καί τις πιο 
σιωπηλές νύχτες —νύχτες πού κρατούν στο σπίτι 
τον άνθρωπο γιά νά χαρεϊ τή γιορτινή άτμόσφαιρα 
καί θά γιορτάσουμε μέ τον δικό μας τρόπο.

’Αλήθεια, υπάρχει καλύτερος τρόπος γιά νά 
γιορτάσει κανείς τον ερχομό τού Μεσαία, από 
τό νά προστατεύει την Ειρήνη ποή ’Εκείνος ήρθε 
νά χαρίσει; 'Υπάρχει άλλος τρόπος πιο άγνός 
καί πιο άνθρώπινος γιά νά γιορτάσει κανείς τις 
"Αγιες τούτες μέρες, άπό τό νά μείνει στο ξερο
βόρι προστατεύοντας τον συνάνθρωπό του, τον 
άνθρωπο, πού αυτόν ήρθε νά σώσει ό Χριστός;

"Ετσι μάθαμε εμείς νά γιορτάζουμε τά Χρι
στούγεννα κι έτσι θά τά γιορτάσουμε. Καί θάναι—  
ναι, θάναι γεμάτη άπό αγάπη ή καρδιά μας.

Κάποιοι άπό μάς θά μπορέσουν νά πάνε καί 
στις έκκλησιές. Θ’ ανάψουν τό κεράκι μπροστά 
στο Βρέφος καί θα προσευχηθούν. Καί τούτο τό 
κεράκι θάναι γιά όλους καί πιο πολύ γιά κείνους 
πού θά στέκουν μακρυά άπό την εκκλησία γιά 
νά πάνε σ’ αυτήν ήρεμοι καί ήσυχοι οί πολίτες. 
Καί ή προσευχή τους θάναι γιά τό συνάδελφο, πού 
θ’ άκούει τις γιορτινές καμπάνες καί θ’ άναπολεΐ

τά παιδικά του χρόνια, κάνοντας όνειρα πώς τού 
χρόνου ίσως τύχει νά πάει κι αυτός στην έκκλη- 
σιά.

Αυτά τά όνειρα, αυτές οί ευχές γιά τον συνάν
θρωπο, αυτή ή προσφορά προς τον Πολίτη, Θά
ναι τό δικό μας προσκύνημα στη Φάτνη!

Συνάδελφε, σά πού θά στέκεις στά σταυρο
δρόμια, σύ πού θά περπατάς μοναχός στοάς έρη
μους δρόμους τής νύχτας, σύ πού θά περιμένεις 
πλάι στο τηλέφωνο, εκείνες τις μέρες, μάθε πώς 
τούτο τό προσκύνημα στον Θεό μας πού σέ λίγες 
μέρες θά ξαναγεννηθεΐ, είναι τό πιο άγνό προσκύ
νημα.

Ή  Φάτνη καλεί την καρδιά σου καί σύ την 
προσφέρεις. Εύρω σου όλοι γνωρίζουν πώς ξανα
γεννιέμαι. Γι’ αύτό μην κρυώνεις, γι’ αύτό μην 
πικραίνεσαι.

Στη ζωή μας εκείνο πού μένει είναι ή προσφο
ρά κι εκείνο πού φτάνει μέχρι τον ουρανό είναι ή 
άνώνυμη προσφορά. Καί ή δική σου προσφορά 
είναι άνώνυμη.

Στά μάτια σου μέσα, ολόκληρος ό κόσμος τής 
ψυχής σου ξεπροβάλλει. Κόσμος όμορφος καί 
δυνατός. Χτίζει, δημιουργεί, <5έν γκρεμίζει. Μέ 
σκαπάνη την αγάπη ανοίγει τούς δρόμους τού 
ανθρώπινου χρέους.

Στην καρδιά σου ζεσταίνεται ό άνθρωπος. Ή  
καρδιά σου γιορτάζει γι’ αύτόν τον άνθρωπο. Γι’ 
αυτό πίστεψε πώς τά δικά σου βήματα βρίσκον
ται πιο κοντά στη Φάτνη.

Καί μεϊς, λοιπόν, γιορτάζουμε. Καρφώνουμε 
τά μάτια μας, μιά στη Βηθλεέμ, μιά στήν ’Ιθάκη 
καί προχωράμε. Μετράμε τούς χτύπους τού ρο
λογιού πού οί δείκτες του βαδίζουν γιά τήν ώρα 
τού Χρέους, άφουγκραζόμαστέ τον σφυγμό μας, 
στά χείλη μας αφήνουμε νά φτερουγίσουν οί ελπί
δες πού συντροφεύουν τά όνειρα γιά ένα γαλήνιο 
αύριο. Είναι ένας τρόπος κι’ αυτός γιά νά γιορτά
σουμε καί μεϊς.

Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά. Σταθμοί σέ κάθε 
κύκλο τής ζωής πού λέγεται χρόνος. Σταθμοί γιά 
ξαπόσταμα καί κουράγιο. Γιά τήν άνακωχή τής 
πίκρας καί τής χαράς. Καί πάλι γιά ξεκίνημα πού 
βγάζει στά ψηλά.

Αυτό τό ξεκίνημα γιά τά ψηλά γιορτάζουμε 
μεϊς κι είμαστε περήφανοι γιά τούτο. Είμαστε 
υπερήφανοι καί σίγουροι πώς τούτες τις μέρες πού 
θαρθουν θά νιώθουμε γύρω μας τήν παγωνιά τής 
Βηθλεέμ καί μέσα μας τή ζεστασιά τής Φάτνης.

Χρόνια Πολλά, λοιπόν μιά καί γιά μάς είναι οί 
μέρες ποϋρχονται, άγιες καί γιορτινές. Χρόνια 
Πολλά...
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ζεστασιά θ’ άκού- 
σουν τά κάλλαντα 
καί θά άνταλλά- ν"
ξουν δώρα μέ τούς $ ______ ___
μικρούς φίλους. (

ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Μέ ι δ ι α ί τ ε ρ η  συγκ ίνηση τ<5 
Π ε ρ ιο δ ικ ό  π α ρ α δ ί ν ε ι  στό  d -  

να γνω σ τ ικ ό  του  κ ο ι ν ό  τό  120ό τ ε ί 
χ ο ς  τ ο υ ,  γ ι α τ ί  μ*αΰτό συμπληρώνει 
τ ό  δ εκάχρονά  τ ο υ .  Δόκα χ ρ ό ν ι α  Εκ
δ ο τ ι κ ή ς  ζωές  κ α ί  συνεχών προσπα
θ ε ιώ ν  γ ι ά  π ε ρ ισ σ ό τε ρ ο  άνέβασμα 
κ α ί  μεγαλΰτερη  προσφορά.

Ψ  *0 σταθμός α ΰ τό ς  γ υ ρ ί ζ ε ι  
τό  ν ο ί  μ ιό  δ ε κ α ε τ ί α  π ίσω .  

*Από κεΤνο τό  σημεΤο μ ό χ ρ ι  τ ό  τω
ρ ι ν ό  χ ρ ε ιά σ τ η κ ε  πολΰς  μόχθος  κ α ί  
μεγάλος  άγώνας .  *Η δεκάχρονη πο
ρ ε ί α  δ εν  ήταν  παρά βήματα σ* άνη-  
φ ορ ικό  μ ο ν ο π ά τ ι ,  μό κ ί ν η τ ρ ο  την 
ε ΰ γ ε ν ι κ ό  φ ι λ ο δ ο ξ ί α  γ ι ά  να φ τά σε ι  
αύτή  ή έκδοση στήν κορυφή τΤ|ς 
π ν ε υ μ α τ ι κ έ ς  προσφοράς.

Σΰμερα,  άναλογ ιζόμ ασ τε  αΰτΰ  
την  π ο ρ ε ί α  κ α ί  βλέπουμε πώς 

τά  έ μ π ό δ ια  ποΰ ύπερπηδήθηκαν -ίταν 
πολλά .  Βλέπουμε άκόμα πως κ α ι  τό  
έργο  ποΰ προσφέρθηκε ε ί ν α ι  μεγά
λ ο .  Οί χ ι λ ι ά δ ε ς  τών ίδ ιω τώ ν  συν
δρομητών κ α ί  ή άγάπη τών άναγνω- 
στών μας τ ό  ά π ο δ ε ι κ ν ΰ ο υ ν .

* Μέ τό  έπόμενο τ ε ί χ ο ς  ά ρ χ ί -  
ζ ε ι  ή δ εΰ τε ρ η  δ ε κ α ε τ ί α .  Θ* 

ά ρ χ ί σ ε ι  μ*ένα ε ί δ ι κ ο  άφιέρωμα στά 
δεκάχρονα  κ α ί  μέ τήν  ΰπόσχεση δ τ ι  
τ ό  Π ε ρ ιο δ ικ ό  θά σ υ ν ε χ ί σ ε ι  στόν 
Τ δ ιο  παλμό τήν  μεγάλη δ η μ ιο υ ρ γ ικ ό  
προσφορά του γ ι ά  ένα  έργο  δ μ ο ια  
ΰπεΰθυνο  κ α ί  μεγάλο ,  δπως τό  έργο  
τ ο ί  Χωροφΰλακα ποΰ προσφέρε ι  τήν 
δπαρξό  του γ ι ά  τήν  προστασ ία  τ ο ί  
Π ο λ ίτη .
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Δεν γίνεται και δεν πρέπει oi με
γάλες ιστορικές στιγμές τούτου τοϋ 
τόπου νά πέσουν στη λήθη. Πρέπει 
νά μένουν στη θύμηση και νά διδά
σκουν. Τά ιστορικά γεγονότα άνήκουν 
στον Λαό πού τά γέννησε ή πού τά 
άντιμετώπισε και σοφό είναι νά τον 
όδηγοϋν σέ φρόνιμες σκέψεις, άφοϋ 
τ’ άποτελέσματά τους είχαν μιά κά
ποια έπίδραση στήν πορεία του. "Ας 
μήν άρνιόμαστε τη θύμηση τής ιστο
ρίας. Μας ανήκει άκόμα κι’ άν προ
βάλει μποστά μας έτοιμη νά ζητήσει 
τήν άπολογία μας, έτοιμη ν ’ άπευθύ- 
νει τό «κατηγορώ» της.

ΜΠΡΟΣΤΑ στό χαμηλότοιχο κτίριο, πού άκόμα 
μένει εκεί, απέναντι από τον βράχο τής Άκροπόλεως, 
στεκόμαστε κάθε Δεκέμβριο κι αφήνουμε τή θύμη
ση νά γυρίσει πίσω και ν’ αγκαλιάσει ιερές μνήμες. 
Στεκόμαστε στοχαστικά μπροστά στους χιλιοτρυπη- 
μένους από τις σφαίρες τοίχους, πασχίζοντας νά δοϋμε 
με τά μάτια τής λογικής αυτό τό συγκλονιστικό κενο
τάφιο κι ας μή χωράει στ ανθρώπινο μυαλό τό μέγε
θος τής θυσίαα, οί επιταγές τής ευθύνης.

Τόχει στη μοίρα του τούτος ό τόπος νά δίνει στην 
Οικουμένη διδάγματα. Τόχει στη μοίρα του νά φτάνει 
μέχρι τό χείλος τοϋ γκρεμού και τήν στερνή στιγμή νά 
σώζεται. Καί ή μοίρα τούτη είναι συχνά σκληρή καί 
ανελέητη. Μ ' αυτή του τή μοίρα, στά τελευταία 150 
χρόνια, τήν πρόσφατη ζωή, δηλαδή, τοϋ ’Έθνους, έχει 
δεθεί καί τό Σώμα τής 'Ελληνικής Χωροφυλακής. ’Ί 
σως γιατί γεννήθηκε τήν ώρα τής δικής του αναγέννησης 
'Ίσως γιατί στά πρώτα του βήματα, εκείνα τ' αβέβαια 
κι αϊμοανάζοντα βήματα, ή Χωροφυλακή έφερε έντονα 
τή δική του σφραγίδα, μιά καί ήταν μοναδικός επίσημος 
εκπρόσωπος τοϋ Κράτους πού όλα του τά στελέχη δέν 
ήταν άπλ,α καί μόνο "Ελληνες, αλλά ’Αγωνιστές τής 
ελευθερίας του, σμιλευτές, δηλαδή, τής μοίρας του.

Καί αυτή τή μοίρα τή συνάντησε γιά μιά άκόμα φορά 
τις πρώτες μέρες τοϋ Δεκεμβρίου τοϋ 1944. Συνάντηση 
σκληρή, τραγική. Τήν είχαν προετοιμάσει οί προηγού
μενοι μήνες. Ή  άφροσύνη ντυμένη μέ τά ρούχα τής 
επιβουλής, ο ολοκληρωτισμός μέ τήν πλαστογράφηση 
τής δημοκρατίας καί τήν καπήλ.ευση τοϋ όρου «άνθρώ- 
πινα δικαιώματα», είχαν σκορπίσει τον τρόμο καί τήν
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άβεβαιότητα στήν χώρα μας, άκριβώς τή στιγμή πού 
εκείνη προσπαθούσε νά βρει πάλ.ι τό δρόμο της.

Ή  3η Δεκεμβρίου ήταν μέρα σημαδιακή. 'Έμελλε 
νά μείνει στήν νεώτερη ιστορία σάν άρχή μιας ταραγμέ
νης περιόδου μέ τό όνομα Δεκεμβριανά. Οί πάνοπλοι 
οπαδοί τοϋ ερυθρού ολοκληρωτισμού άρχισαν τό αιμα
τοκύλισμα τής 'Αθήνας. 'Εμπόδιο στήν πορεία τους οί 
Υπηρεσίες τής Χωροφυλακής καί λίγα Στρατιωτικά 
Τμήματα. Τά Στρατιωτικά Τμήματα ( ελληνικά καί 
άγγλικά) ήταν περιορισμένα ατούς στρατώνες τους.
Οί άνδρες τής Χωροφυλακής στο καθήκον τους, 
άλλοι ο τις περιπολίες τής περιοχής τους, άλ.λοι στά 
'Αστυνομικά Καταστήματα. Μέ εντολή νά νπε- 
ρααπισθοϋν μέχρι εσχάτων τόσο τήν ελευθερία τοϋ 
πολίτη, όσο καί τήν κοινωνική ειρήνη.

”Ετσι βρέθηκαν άντιμέτωποι μέ τήν λαίλαπα των 
ερυθρών ορδών.

'Ίσως, μετά άπό εκατό ή καί περισσότερα χρόνια ή 
ιστορία άποκαλύψει πολλά. 'Ίσιος εκείνος ό άγώνας 
μελετηθεί πιο βαθειά καί άποκαλύψει τις πραγματικές 
πτυχές του. Οί ιστορικοί άπαλλαγμένοι άπό τήν παρου
σία τών ζώντων άκόμα πρωτσ.γωνιστοών του, θά 
μιλήσουν μέ διάφανη γλώσσα καί θ' άποδοθσουν δ,τι 
άνήκει στον καθένα. Τότε, είναι σίγουρο, πώς ή ιερή 
μνήμη θά γίνει εθνικό προσκυνητάρι καί ή θυσία αυτών 
που στάθηκαν εμπόδιο στή μανία τών σκοτεινών σχε-
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δ ίων θά γίνει όριοδείχ της τ ον καθήκοντος και τον χρέους 
για την ελευθερία τούτης τής γης.

Ή ταν 5.4ο' τό πρωί, δταν έξη πυροβολισμοί έδωσαν 
τό σύνθημα για το ξεκίνημα τής εποποιίας. Ό  βράχος 
τής Άκροπόλεως ήταν ακόμα βυθισμένος στο οκοτάδι 
μιας νύχτας όλο αγωνίας. Και στον στρατώνα τοΰ Μα- 
κρυγιάννη τρεις τέσσερες εκατοντάδες ανδρες ξσ.γρυ- 
πνοΰσαν. 'Ο ένας μετρούσε την ανάσα τοϋ άλλου και 
δλοι μαζί, τά δευτερόλεπτα που κυλούσαν μέσα στην 
αβεβαιότητα.

Το Μακρυγιάννη ξαγρυπνοϋσε. Γαλήνιοι οι ανδρες 
του περίμεναν. Δεν ήξεραν δτι σέ λίγες ώρες δλη ή 
'Ελλάδα θά στήριζε πάνω τους δλες τις ελπίδες. Ούτε 
ήξεραν δτι στην αγκαλιά τους είχε κουρνιάσει ή ελευθε
ρία. Τό μόνο πού ήξεραν ήταν πώς έπρεπε νά πολεμή
σουν εκεί δπου τους είχε τάξει ή φωνή τοϋ Χρέους.

Δεν γινόταν αλλιώς. Ή  μοίρα τής Χωροφυλακής 
είναι γεμάτη θυσίες άπό την ταύτισή της μέ τη μοίρα 
τοϋ ’Έθνους. Δεν γινόταν αλλιώς. Ή  πίστη της στην 
έλ,ευθερία δεν μπορούσε νά συμβιβαστεί μέ τον ολοκλη
ρωτισμό. Ούτε ή αριθμητική μειονεξία της ήταν έμπό- 
διο γιά νάρθει άντιμέτωπη μέ τή λαίλαπα.

’Έτσι οι 529 ανδρες της, μέ επικεφαλής τήν αξεπέ
ραστη εκείνη μορφή τον Συνταγματάρχη Σαμουήλ, 
στις 5.45' τής 6ης Δεκεμβρίου βρέθηκαν όρθιοι στις 
θέσεις τους. Τά εξωτερικά φυλάκια μεταβλήθηκαν σέ 
φυλάκια θανάτου. Οι ανδρες της σέ τραγικούς ελεύθερους 
πολιορκημένους.

Έντεκα μέρες βάσταξε ό αγώνας. "Εντεκα μέρες οι 
τοίχοι γκρεμίζονταν, τά φυλάκια πυρπολοϋνταν και σάν

και δεν προλάβαινε ν' άνοίγ&ι τούς τάφους,

Ή  ιστορική πέννα σταμάτησε δίπλα σέ έξώκοσμες 
μορφές, στάθηκε αντίκρυ τους και έγραψε τον συγκλο
νιστικό τους άγώνα. Παράλληλα, ή δίκαιη κρίση τοϋ 
πεδίου τιμής τούς δαφνόστεψε. Τά πύρινα φυλάκια τοϋ 
θανατου, οι πρώτες και δεύτερες γραμμές άμυνας 
ζωντανεύτηκαν μέσα σέ δεκάδες ιστορικές σελίδες και 
οι λέξεις έπλεξαν στιγμή μέ στιγμή τό χρονικό τους. 
Σ ’ ένα σύντομο σημείωμα μνήμης, αυτά δέν μπορούν νά 
ξαναειπωθοϋν. Μόνο έτσι απλά άνυ.φέρονται γιά νά 
θνμήοουν στους σύγχρονους ουναδέλ.φους , αλλά και σ' 
όλους όσους σκέφτονται υπεύθυνα γ ι’ αυτόν τον τόπο, 
τό μεγαλείο μιας θυσίας. Νά γίνουν κι ένα μνημόσυνο 
εκείνου τοϋ άγώνα και μιάύπόαχεση τιμής ατούς νεκρούς 
μαχητές πώς θάναι αιώνια ή μνήμη τους.

Και ήταν πολλοί οι νεκροί τοϋ Μακρυγιάννη.
Βαρύς ό φόρος τοϋ αίματος, βαρειά ή επιταγή 

πού μάς κληροδότησαν. Μά ήρωες δέν ήταν μόνο οι 
νεκροί. ’Εκείνοι έπισφράγηοαν τον άγώνα μέ τήν θυσία. 
01 άλλοι συνέχισαν τον άγώνα, συνέχισαν ν’ άκοϋν τήν 
ηχώ τών πυροβόλων. Οι πιο πολλοί άπ’ τούς ήρωες τοϋ 
Μακρυγιάννη έμειναν άνώνυμοι καί άγνωστοι, ατούς 
πολλούς. ’Αποτελούν τις «καταστάσεις τών μαχητών» 
πού βρίσκονται κιτρινισμένες στ’ ’Αρχεία.

Σ ’ αυτούς , τούς άγνωστους σέ μάς μαχητές, πού 
κράτησαν ψηλά τά ιδανικά τοϋ τόπου καί τήν ιστορική 
ευθύνη τοϋ Σώματος, ή θύμηση οτρέφεται άκόμα πιο 
τιμητική. Κι ένα τίμιο δάκρυ είναι ή μόνη αγνή προσφο-
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λυσσασμένοι όρμοϋσαν στον μισοχαλααμένο φράχτη 
χιλιάδες οι εχθροί. Καί πίσω άπό τό φράχτη, έντεκα 
μέρες υψώνονταν στά στήθη τής Χωροφυλακής, οι 
μορφές τών ηρώων της, μέσα στο μεγαλείο τής εθνι
κής τιμής, σταματώντας τό θανατογόνο διάβα τών 
άναρχοκομμουνιστ ών.

’Από τις 6 έως τις 15 Δεκεμβρίου άμύνονταν οι 
ήρωες. Τά όπλα δέν έφταναν γιά όλους. Καί γιά όσους 
οίχαν όπλο., δέν υπήρχαν σφαίρες. "Οσο γιά ομαδική 
άμυνα...δυο τρία πυροβόλα καί ένα μισοκατεστραμμένο 
άρμα μάχης. 'Υπήρχε όμως ο ψυχισμός, ό θαυμάσιος 
ψυχισμός πού διέκρινε σέ κάθε άγώνα τους, τούς άνδρες 
τής Χωροφυλ.ακής, όπως καί ή γνώση πώς πιο τίμιο νά 
πεθαίνει κανείς γιά τήν ελευθερία, παρά νά έκτελεϊται 
ώς δήθεν προδότης. Αυτός ό ψυχισμός, αυτή ή γνώση 
τής σκληρής άλήθειας, μαζί μέ τήν φωνή τοϋ Χρέους 
άποτέλεσαν τά όπλα.

Σ ’ αυτές τις έντεκα μέρες έγιναν πολλά. Τόσα, ώστε 
νά γίνει σύμβολο ολοκαυτώματος τοϋ Μακρυγιάννη. 
Τόσα, όσα έκαναν τον μεγάλο 'ιστορικό τοϋ τόπου μας 
Διονύσιο Κόκκινο, νά πει πώς: « Ή  μάχη τής Χωροφυ
λακής στοϋ Μακρυγιάννη υπήρξε ή μάχη τής Έλλάιδος». 
Τόσα, όσα ήταν άπαραίτητα γιά νά γίνει — κατά τον 
Σπϋρο Μελά —«Ναός, 'Ιερό καί Βωμός ’Ελευθερίας».

”Εγιναν πολλά. Ηρωισμοί, αυτοθυσίες, μάχες σώμα 
μέ σώμα. 'Ο Χάρος έσυρε μεγαλόπρεπα τό χορό του

ρα των νεωτερων, το μονο απέριττο «ευχαριστώ» 
τών συνεχιστών τής δικής τους πορείας.

Τό Μακρυγιάννη δέν έπεσε. Μαζί του δέν έπεσε καί 
ή ελευθερία. Τις μέρες πού πάλευε μέ τή φωτιά καί τον 
χαλασμό, σ’ ολόκληρη τήν ’Αθήνα γκρεμιζόταν, ό,τι 
είχε άπομείνει όρθιο άπό τήν γεραανική κατοχή. Καί 
όταν τελ.ικά, ο τις 15 Δεκεμβρίου, οί μαχητές του πέ
ρασαν στην άντεπίθεση, τό μόνο πού άντίκρυσαν ήταν 
καπνοί, χαλάσματα καί σφαγμένοι συιάδελφοι. ’Εκεί
νος ό Δεκέμβριος είχε άνοίξει πολλές πληγές. Τό τίμη
μα ποϋχε πληρώσει ή Χωροφυλακή ξεπερνοϋσε τούς 
470 ανδρες. Τίμημα πού τής δίνει σήμερα τό δικαίωμα, 
νάναι υπερήφανη γιά τά παιδιά της.

35 χρόνιο, μνήμης, κλείνουν αυτόν τον Δεκέμβριο. 
Χρόνια αρκετά γιά νά δώσουν στον καθένα τήν ευκαιρία 
γιά μιά δίκαιη κρίση. Χρόνια αρκετά γιά νά προβλη
ματίσουν. ’Άραγε τι θά γινόταν αν έπεφτε τοϋ Μακρυ- 
γιάννη καί αν έξω άπό τήν «Μεγάλη Βρεταννία» έφτανε 
ό εχθρός; Πολλοί ’ίσως θά πι ϋν πώς θά εμποδιζόταν 
άπό άλλους... Ίσως. Μά αυτοί οί άλλοι δέν κλείστηκαν 
νά πολεμήσουν στοϋ Μακρυγιάννη καί νά ζήσουν άπό τό

σο κοντά τήν καυτή πνοή τοΰ θανάτου νά τους αγκαλιάζει. 
Γι’ αυτό καί ή τιμή ανήκει γιά πάντα σ’ αύτους που πο
λέμησαν καί θυσιάστηκαν στοϋ Μακρυγιάννη γιά νά 
ζεϊ σήμερα ή 'Ελλάδα ελεύθερη καί δημοκρατική.

Η «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ»
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Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α  Δ Ι Α Τ Α Γ Η  
κ. Α Ρ Χ Η Γ Ο Υ  Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η Σ

Τό Δεκέμβριο τοϋ 1944 ή ’Αθήνα καί μαζί μ’ αύτή ολόκληρη ή Ελλάδα έζησαν τίς 
πιο κρίσιμες καί τίς πιο ζοφερές στιγμές της νεώτερης ιστορίας τοϋ ’Έθνους.

'Όταν τά μαϋρα σύννεφα της φασιστικής κατοχής είχαν σκορπίσει καί ό ήλιος τής 
ελευθερίας είχε αρχίσει νά ζεσταίνει τίς παγωμένες καρδιές τοϋ σκλαβωμένου λαοΰ μας, 
οι ορδές τοϋ ερυθρού ολοκληρωτισμού, θεώρησαν κατάλληλη τήν στιγμή νά επιβάλουν 
τά σκοτεινά τους σχέδια διά πυρός καί σιδήρου.

Ή  Πρωτεύουσα μεταβλήθηκε σέ σωστή κόλαση. Οί άντιστάσεις των εθνικών δυνά
μεων, εξουδετερώνονταν ή μία μετά τήν άλλη. *Η φρίκη καί ή απογοήτευση απλωνόταν 
παντοΰ.

"Οταν ολα φαίνονταν χαμένα καί ή ’Αθήνα βρισκόταν άσφυκτικά ζωσμένη άπό τούς 
άναρχοκομμουνιστές, τό Σύνταγμα Χωροφυλακής Μακρυγιάννη άποτελοΰσε τήν μοναδική 
έλπίδα καί τό τελευταίο προπύργιο τής ελευθερίας.

«"Αν οί υπερασπιστές τοϋ Μακρυγιάννη, έγραφε άργότερα ό ’Ακαδημαϊκός Σπύρος 
Μελας, έλύγιζαν γιά μιά στιγμή καί άφηναν νά πέσει τό τελευταίο προπύργιο, ή έλευθέρα 
Ελλάς θά ανήκε σήμερα στήν ιστορία, θά ήταν γιά εκείνους πού θά έπιζοΰσαν μακρυνή άνά- 
μνησις».

‘Η Χωροφυλακή δέν λύγισε καί οί 158 νεκροί της μαζί μέ τούς 61 τραυματίες τής 
σκληρής καί άνισης εκείνης μάχης, δείχνουν τήν μεγάλη απόφαση των ύπερασπιστών τοϋ 
Μακρυγιάννη, νά νικήσουν ή νά πεθάνουν στις επάλξεις τοϋ αγώνα. Καί θά έπεφταν μέχρι 
καί τοϋ τελευταίου, άν ή νίκη δέν στεφάνωνε τά τιμημένα τους όπλα.

Ή  μάχη τών ’Αθηνών τό Δεκέμβριο τοϋ 1944, έκρινε τήν τύχη τής Ελλάδος καί 
τής εξασφάλισε τό δικαίωμα νά ζεϊ σήμερα έλεύθερα καί δημοκρατικά. Στο χώρο τοϋ 
Μακρυγιάννη δοκιμάστηκαν οί άκατάλυτες άξιες πού πηγάζουν άπό τον Ελληνοχριστι
ανικό πολιτισμό καιένίκησαν. *Η ήρωϊκή αντίσταση τών ύπερασπιστών τοϋ Μακρυγιάν- 
άποτελεΐ τιμή καί δόξα γιά τό Σώμα τής Χωροφυλακής καί παράδειγμα προς μίμηση 
γιά τίς νεώτερες γενιές.

Τό Έθνος ολόκληρο σήμερα στρέφει τήν σκέψη του ευλαβικά στούς ήρωϊκούς νε
κρούς τοϋ Μακρυγιάννη καί σ’ δλους εκείνους πού μέ τό αίμα τους άνέτρεψαν τά αντεθνικά 
σχέδια τών άναρχοκομμουνιστών τον Δεκέμβριο τοϋ 1944, γιά νά τιμήσει τή μνήμη τους.

’Εμείς, συνεχιστές τής μακράς παραδόσεως τοϋ Σώματος καί κληρονόμοι τής πιο 
βαριάς αλλά καί τής πιο ένδοξης κληρονομιάς συνεχίζουμε καί θά συνεχίσουμε στο μέλλον 
τον ώραϊο δρόμο τοϋ καθήκοντος καί τής τιμής, γιά τήν διασφάλιση τής τάξεως καί τής 
κοινωνικής ειρήνης καί γιά τήν περιφρούρηση τής τιμής τής πατρίδος μας.

Ό  ’Αρχηγός
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΡΓΙΑΝΝΗΣ 

’Αντιστράτηγος



ΣΤΙΣ 3 Δεκεμβρίου τ. έ., στη διάρ
κεια επίσημου εορτασμού πού ήταν 
αφιερωμένος στην 35η επέτειο τής 
μάχης των Σωμάτων ’Ασφαλείας, 
ό 'Ελληνικός Λαός, άπότισε φόρο 
τιμής καί ευγνωμοσύνης στις ηρωικές 
μορφές των αγωνιστών τής εποποιίας 
τοϋ Μακρυγιάννη, οί όποιες, χύνον
τας το αίμα τους, τοϋ έδωσαν το δι
καίωμα, να ζεΐ, σήμερα, ελεύθερα καί 
δημοκρατικά.

Τον εορτασμό, ό όποιος έγινε στο 
προαύλιο τοϋ Συντάγματος Χωροφυ
λακής Μακρυγιάννη, τίμησαν μέ την 
παρουσία τους, ό Πρόεδρος τής Βου
λής κ. Ί.Παπασπύρου, ό Θεοφ. ’Επί
σκοπος Διαυλείας κ. ’Αλέξιος ώς 
έκπρόσωπος τοϋ Μακ. ’Αρχιεπι
σκόπου ’Αθηνών, ό Β' ’Αντιπρόεδρος 
τής Βουλής κ. Ί . Λαυρεντίδης, ό 'Υ 
πουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Άναστ. 
Μπάλκος ώς έκπρόσωπος τής Κυ- 
βερνήσεως, οί 'Υπουργοί, ’Εθνικής 
Άμύνης κ. Ε. Άβέρωφ, Δικαιοσύνης 
κ. Γ. Σταμάτης καί Συγκοινωνιών κ. 
Ά . Παπαδόγκονας, ό 'Υφυπουργός 
Εθνικής Άμύνης κ. Ί .  Κατσαδήμας, 
δ Γενικός Γραμματέας τοϋ 'Υπουρ
γείου Δημοσίας Τάξεως κ. Κων. Σα- 
ψάλης, Βουλευτές, οί Νομάρχες ’Α
νατολικής ’Αττικής καί Πειραιώς κ. 
κ. Ν. Κωβαϊος και Π. Γερογιάννης, ό 
’Αρχηγός τοϋ Γενικοΰ ’Επιτελείου 
’Εθνικής Άμύνης Στρατηγός κ. Ί .

Ντάβος, οί Αρχηγοί, Γ.Ε.Σ. Αντι
στράτηγος κ. Ά γ . Γκράτσιος, Γ.Ε.Α. 
Άντιπτέραρχος κ. Δ. Παπαγεωργίου, 
Κ.Υ.Π. Αντιστράτηγος κ. Γ. Βάμβας 
και ΥΠ.Ε.Α. Αντιστράτηγος κ. Κ. 
Κρητικός, ό Πρόεδρος τοϋ Αναθεω
ρητικού Δικαστηρίου Αντιστράτηγος 
κ. Δημ. Βουβόπουλος, οί Αρχηγοί, 
Χωροφυλακής Αντιστράτηγος κ.Μιλ. 
Άργιάννης, ΆστυνομίαςΠόλεων κ. Κ. 
Λεμονής καί Πυροσβεστικού Σώμα
τος κ. Π. Ποτουρίδης, οί Ύπαρχη- 
γοί τών Σωμάτων Ασφαλείας, εν 
ένεργεία και άποστρατείφ Ανώτατοι 
Αξιωματικοί τών τριών κλάδων τών 
’Ενόπλων Δυνάμεων καί Σωμάτων 
Ασφαλείας, αντιπροσωπείες άνδρών 
καί γυναικών τών Ε.Δ. καί Σ. Α., οί 
έπιζόντες μαχητές τής 'ιστορικής μά
χης, άλλοι επίσημοι, αντιπροσωπείες 
’ Εφεδροπολεμιστικών ’Οργανώσεων, 
Συλλόγων καί Σωματείων καί πλή
θος προσκεκλημένων.

Στην αρχή τής τελετής άναπέμφθη- 
κε επιμνημόσυνη δέηση υπέρ άνα- 
παύσεως τών ψυχών τών πεσόντων 
προ τοϋ κενοταφίου τους, στην οποία 
χοροστάτησε ό Θεοφ. Επίσκοπος 
Διαυλείας, συμπαραστατούμενος από 
τόν Προϊστάμενο τής Θρησκευτικής 
Υπηρεσίας Χωροφυλακής Παν. Άρ- 
χιμ. Ευσέβιο Πιστολή καί άλλους 
Κληρικούς.

’Ακολούθως μίλησε ό 'Υπουργός

Δημοσίας Τάξεως κ. Αναστάσιος 
Μπάλκος, ό όποιος είπε τα εξής:

«Μεγάλο προνόμιο για μένα πού για 
τρίτη χρονιά μου δίνεται ή ευκαιρία 
να τιμήσω, στη σημερινή επέτειο, τούς 
ήρωές μας τής μάχης τοϋ Συντάγμα
τος Χωροφυλακής Μακρυγιάννη. Ό  
Περικλής στον «’Επιτάφιό» του λέει 
πώς:
« .. είναι δχι μόνο δίκαιο άλλα καί 
επιβεβλημένο σ’ ευκαιρίες σαν τη ση
μερινή, νά άποτίομε τόν όφειλόμενο 
στούς ήρωές μας φόρο τιμής. Γιατί 
μέ την ανδρεία τους, μάς παρέδωσαν 
τη Χώρα αυτή ελεύθερη...».

Αυτό λοιπόν κάνουμε κάθε χρόνο, 
τέτοια μέρα, εδώ. Έκτελοΰμε, δπως 
άκριβώς μάς δίδαξαν οί πρόγονοί μας, 
τό επιβεβλημένο καί 'ιερό καθήκον 
μας. Δεν θυμόμαστε τα γενόμενα, για 
νά αναζωπυρώσουμε τά πάθη, αλλά 
γιά νά προλάβουμε τήν επανάληψη 
τών ίδιων λαθών καί γιά νά παραδει
γματιστούμε από τά σωστά. Γιά εμάς 
γιορτές σάν αυτή είναι απλώς μελέτη 
τής ιστορίας, γιατί: «. . . αυτοί πού 
αγνοούν τήν ιστορία είναι καταδικα
σμένοι νά τή ξαναζήσουν». . . .

Ή  μάχη πού έδωσαν στοΰ Μακρυ- 
γιάννη, οί 500 περίπου έγκλειστοι, κυ
ρίως Χωρ]κες, υπό τόν ηρωικό Συν- 
ταγμάρχη Σαμουήλ, μάχη αυτή καθ’ 
έαυτή σημαντικότατη γιά τήν τύχη
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Ι Ο Ν  ΣΟΝΙΑΤΟΝ Α Σ Φ Α Λ Ε ΙΑ Σ
τής Πρωτεύουσας. Είναι έκπροσω- 
πευτική και των άλλων κλάδων στους 
οποίους ανήκαν μερικοί μαχητές, κα
θώς καί τοϋ πλήθους των συγκρού
σεων που έλαβαν χώρα στην ’Αττική, 
σε μια απελπισμένη άμυνα προς τούς 
ένοπλους κομμουνιστές πού προσπα
θούσαν νά καταλάβουν με τή βία την 
’Αθήνα καί την 'Ελλάδα' περιφρονών- 
τας έτσι τή θέληση τού κυρίαρχου 
Ελληνικού Λαού καί παραβαίνοντας 
τις ρητές συμφωνίες πού προηγήθη- 
καν. ’Εδώ, λοιπόν, εκπροσωπούνται 
εκτός βασικά τής Χωρ]κής, επίσης 
τα ’Αστυνομικά Τμήματα, οί φυλα
κές Άβέρωφ, οί σχηματισμοί τού 
Στρατού, όλα τά μικρά άχυρά πού 
κρατήθηκαν μέ τά δόντια' ενώ όσα 
ύπέκυψαν έγιναν μάρτυρες τής τύχης 
πού περίμενε τή Δημοκρατία καί τή 
Χώρα. Επομένως, οί 159 νεκροί καί 
ο! 61 τραυματίες τής μάχης, τού Μα- 
κρυγιάννη καί των πέριξ φυλακίων, 
θά πρέπει νά θεωρηθούν σάν μέρος 
τών 3.489 νεκρών καί τού πλήθους 
των τραυματιών πού πολέμησαν στή 
Μάχη τής ‘Αθήνας καί έπεσαν θύ
ματα τής πρωτοφανούς εκείνης θη
ριωδίας, προσθέτοντας μιά ακόμη 
εκατόμβη στούς τόσους νεκρούς 
τραυματίες καί άπαχθέντες τής αμέ
σως μετακατοχικής περιόδου.

Απλώς γιά τήν ιστορία, θά υπεν
θυμίσω πώς στην τρομακτική θυσία

τής Κατοχής καί μετά, ή συμβολή 
τών Σωμάτων ’Ασφαλείας στον αγώ
να κατά τού άξονα καί τού ολοκληρω
τισμού ήταν κολοσσιαία, άν τή συγ
κρίνει κανείς μέ τή μικρή δύναμή 
τους σέ άνδρες.

"Ολους αυτούς καί τή σπονδή τους 
στο βωμό τής Δημοκρατίας, θυμό
μαστε καί τιμούμε σήμερα εδώ. Κι 
άς μού έπιτραπεϊ νά πώ, χωρίς καμιά 
πρόθεση γι’ αναζωπύρωση παθών, 
πέος θάταν στ αλήθεια αδιανόητο, απ’ 
τή μιά νά γίνονται μνημόσυνα, σάν 
αυτά πού έγιναν φέτος, γιά τό Βελου- 
χιώτη καί νά μαζεύονται οί Καπετα- 
ναϊοι καί ν’ άνταλλάσουν αναμνή
σεις, νά άναρτώνται στον περίβολω 
τών Άνωτάτων ’Εκπαιδευτικών Ι 
δρυμάτων άντιδημοκρατικά, ανατρε
πτικά πανώ καί νά γεμίζουν οί προ
θήκες τών Βιβλιοπωλείων μέ τόμους 
παραποιημένης ιστορίας, νά ρίχνονται 
πολιτικά συνθήματα καί νά γίνονται 
άντιδημοκρατικές έκδηλιοσεις κατά 
τής μή άριστερας νεολαίας στή γιορ
τή τού Πολυτεχνείου. ’Απ' τή μιά νά 
γίνονται δ λ’ αυτά κι’ απ' τήν άλλη, 
εκείνοι πού μέ τή θυσία ολόκληρης 
ζωής, υγείας, νεότητος, κατάφεραν 
νά φυλάξουν τή Δημοκρατία σέ τού
το τόν τόπο, αυτοί νά κατηγορούνται 
επειδή άρνούνται νά ξεχάχσουν τήν 
ιστορία τους καί τούς νεκρούς τους. 
’Ά ς  είσακουσθοΰν, λοιπόν, οί συνε

τές φωνές πού ακούστηκαν γιά πρώτη 
φορά μετά τό Πολυτεχνείο εφέτος, κι’ 
ας σταματήσουν δ  λ’ αυτά. Γιατί εϊν 
αυτά καί δχι ετούτα πού είναι πρό
κληση, κι’ είναι άντιδημοκ ρατικά, 
κι' είναι «γιορτές μίσους».

Θά θυμόμαστε, λ.οιπόν, τή Μάχη 
τού Μακρυγιάννη —δπώς ακριβώς 
θυμόμαστε καί τούς άλλους μεγά
λους σταθμούς τής ιστορίας μας. Θά 
τή θυμόμαστε έσαεί, γιατί έτσι πρέπει. 
Καί θά μελετούμε μ ’ απέραντη προ
σοχή τά τότε γενόμενα, από τούς τότε 
αντιπάλους. Καί θά βγάζουμε τά συμ- 
περάσματά μας απ’ αυτή. Χωρίς μίσος 
χωρίς πάθη, αλλά μέ αίσθηση ευθύ
νης γιά τούτο τόν τόπο' καί μέ συνε
χή επαγρύπνηση γιά νά μήν άφήσουμε 
νά γίνουν τά ίδια λάθη.

Πρώτ απ’ δλα δμως θά θυμόμαστε 
καί θά τιμούμε τούς νεκρούς μας, 
στούς οποίους οφείλουμε τόσο πολ
λά: Τό δτι είμαστε ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
—πραγματική Δημοκρατία. Τό δτι 
είμαστε ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ — πραγματι
κά ελεύθεροι».

"Ας είναι ή μνήμη τους ΑΙΩΝΙΑ.

Στή συνέχεια ό κ. Υπουργός Δη
μοσίας Τάξεως κατέθεσε δάφνινο 
στεφάνι στο κενοτάφιο τών πεσοντων 
ενώ αμέσως μετά τηρήθηκε σιγή ενός 
λεπτού στή μνήμη τών νεκρών καί 
ανακρούστηκε ό ’Εθνικός "Υμνος.
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Τοϋ κ.

Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ  Τ σ ά τ σ ο υ ,  

Προέδρου

τής ‘ Ελληνικής Δημοκρατίας 

'Ακαδημαϊκού.

Οί Διακηρύξεις για τά ανθρώπινα 
δικαιώματα άπό τήν έποχή της άμε- 
ρικανικής καί τής γαλλικής έπανα- 
στάσεως δλο καί πυκνώνουν. Στον 
αιώνα μας μάλιστα έγιναν καί διε
θνείς διακηρύξεις. "Οσο δμως πυ
κνώνουν οί διακηρύξεις, τόσο καί 
πυκνώνουν οί παραβιάσεις των, άκό- 
μη καί άπδ αυτούς πού τις υπογρά
φουν. Άλλου καταπατιώνται διότι 
γίνεται κατάχρηση των δικαιωμά
των. Άλλου πάλι καταπατιώνται 
διότι γίνεται κατάχρηση τοϋ ισχυ
ρισμού δτι γίνεται κατάχρησή τους. 
Άλλου καταπατά ή πολιτική εξου
σία τά δικαιώματα των πολιτών. 
Άλλου οί πολίτες καταπατούν τά 
δικαιώματα εϊτε άλλων πολιτών 
είτε της πολιτείας, κάνοντας άθέ- 
μιτη χρήση τών δικαιωμάτων τους.

Ά πδ τό σημείο τοϋ jus utendi 
et abutendi ώς τό σημείο δπου 
επιτρέπεται ή άσκησή τους μόνο 
δπου καί δταν τό θέλει ή έξουσία 
υπάρχει ενα πεδίο μέσα στο όποιο 
διεξάγονται οί πιο σκληροί θεωρη
τικοί καί πολιτικοί άγώνες της επο
χής μας. Αμφιβάλλω αν οί πολλοί 
άνθρωποι, αύτοί πού δεν μπορούν 
νά άντιληφθοϋν τις έπιδιώξεις έκεί- 
νων πού χρησιμοποιούν τον άγώνα 
γύρω άπό τά άνθρώπινα δικαιώματα, 
τή χρήση ή την κατάχρησή τους γιά 
τούς δικούς των πολιτικούς σκο
πούς, ξέρουν καλά ποιο είναι τό πε
ριεχόμενο τών ανθρωπίνων δικαιω
μάτων.

Γιά νά καταλάβουν, έκτος άπό 
τήν καλή πίστη καί τήν άπροκατά- 
ληπτη διάθεση, χρειάζεται κάποιο
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ξεκαθάρισμα των ιδεών τους, Οί 
λέξεις πού καταντούν τα συνθήμα
τα των πολιτικών συγκρούσεων φθεί
ρονται, δπως τα πολυμεταχειρισμένα 
νομίσματα. Είναι άνάγκη, αν θέλω- 
με κάποτε νά συνεννοηθοΰμε, να κα- 
θορίσωμε τί εννοούμε μέ τή λέξη 
δικαίωμα.

Γιά νά έπιτύχωμε αύτό το σκοπό 
πρέπει νά κάνωμε κάτι άνορθόδοξο 
γιά την εποχή μας: νά άρχίσωμε 
άπό τήν αρχή. Νά θυσιάσωμε γιά 
την κατάκτηση τής ούσίας το τερ- 
πνο τού λόγου. "Ενας άστατος καιρός 
μέ μιά διάχυτη άκαταστασία στη 
διανόηση δεν άρέσκεται στή λογική 
τάξη πού έμπσδίζει τά όμορφα 
ξεσπάσματα.

"Ας άρχίσωμε λοιπόν, προς μεγά
λη απογοήτευση τών περισοτέρων 
άναγνωστών μας, άπό τήν άρχή.

II
ΚΑΠΟΙΟΣ κλασικός γερμανός 

νομικός είπε πώς τό δικαίωμα είναι 
«εξουσία τής βουλήσεως». Σωστά. 
’Αλλά γιά νά τήν όρίσωμε αυτήν 
τήν εξουσία πρέπει νά ξέρωμε γιατί 
υπάρχει. 'Υπάρχει διότι χρειάζεται, 
διότι αυτή παρέχει στον άνθρωπο 
τή δυνατότητα νά έκπληρώση τό 
χρέος του, τήν άποστολή του, πού 
συνίσταται στήν άνάπτυξη τών δη
μιουργικών δυνατοτήτων μέ τις ό
ποιες είναι προικισμένος καί πού 
τελικά γίνονται ή πηγή τού πολι
τισμού του.

"Αν λοιπόν άποστολή τού ανθρώ
που είναι ή δημιουργία τών υλικών, 
ήθικών καί πνευματικών άγαθών πού 
συνιστοΰν τον πολιτισμό του, τότε τά 
δικαιώματα γενικά υπάρχουν γι’ 
αυτό τό σκοπό, πού μέ δυο λέξεις 
μπορεί νά όνομάσωμε τό «άγαθώς 
πράττειν».

"Ως έδώ όμως παρεισαγάγαμε 
τρεις προϋποθέσεις πού πρέπει νά 
τις κρίνομε καί νά τις έγκρίνομε. 'Η 
πρώτη είναι, ότι ή δημιουργία πολι
τισμού είναι υψιστη άποστολή τού 
άνθρώπου. 'Ο άνθρωπος παύει νά 
είναι ζώο άπό τήν ώρα πού άρχίζει 
νά επιδιώκει αύτό τό σκοπό — άπό 
τό άκονισμένο λιθάρι ώς τον 'Όμη
ρο καί τον Παρθενώνα, ώς τον Νεύ- 
τωνα καί ώς τά σύγχρονα επιστη
μονικά επιτεύγματα, αύτό είναι τό 
νόημα τής ζωής.

'Η  δεύτερη είναι ότι πηγή αύτής 
τής δημιουργικής δύναμης είναι ό 
άνθρωπος, καί όχι ό αγελαίος, αλλά 
τό αυτόνομο άτομο. Τά δικαιώματα 
δικαιώνονται διότι άσφαλίζουν στο 
άτομο ένα κύκλο ελεύθερης δραστη
ριότητας γιά τήν άνάπτυξη τών δη

μιουργικών τους δυνάμεων. Δεν νο
είται πολιτισμός χωρίς τήν κατοχύ
ρωση τού άτόμου γιά τήν εκπλή
ρωση τής άποστολής του.

’Αλλά τά άτομα ζοΰν σέ κοινωνία. 
Πρέπει όλα νά έχουν τήν δυνατότητα 
τής δημιουργικής δραστηριότητας 
καί γι’ αύτό δέν έπιτρέπεται ή δρα
στηριότητα τού ενός νά έμποδίζει 
τή δραστηριότητα τού άλλου. Χρειά
ζεται μιά σύνθεση, μιά εναρμόνιση 
τών δραστηριοτήτων. Τό δικαίωμα 
τού καθενός έχει ένα όριο, έναν περι
ορισμό, ώστε όλοι νά έχουν, μέσα 
στο σύνολο, τό μεγαλύτερο δυνατό 
μέτρο έλευθερίας.

Αύτή ή σύνθεση, ή έναρμόνιση 
τών δραστηριοτήτων δέν γίνεται 
αυτόματα. Χρειάζεται ένας συντο
νιστής πού θά ρυθμίζει τούς κύ
κλους έλευθερίας τού κάθε άτόμου, 
δηλαδή τά άτομικά δικαιώματα, έτσι 
ώστε νά μή στερήται κανένας τού 
κύκλου έλεύθερης δραστηριότητάς 
του, πού χωράει μέσα στο σύνολο 
τών έλευθέρων δραστηριοτήτων ό
λων τών άλλων άνθρώπων καί τελι
κά νά προκύπτη ή μεγαλύτερη δυ
νατή δημιουργικότητα άπό τό κοι
νωνικό σύνολο.

Τούτο τό συντονιστικό έργο έπι- 
τελεί ή πολιτεία. Αύτή είναι ή τρί
τη προϋπόθεση πού άποτελεΐ καί 
τον βασικόν όρο γιά τήν ύπαρξη δι
καιωμάτων τών άτόμων, πού θέλουν 
νά εκπληρώσουν τον ιστορικό τους 
προορισμό. Ή  πολιτεία θεσπίζει 
τά δικαιώματα, αύτή τά προσδιορί
ζει καί τά προστατεύει. Αύτή, άφοΰ 
τά θεσπίσει, σάν εξουσίες βουλή
σεως πού ή ολότητα άναγνωρίζει 
στά μέλη της, ορίζει τά όριά τους, 
τούς όρους άσκήσεώς των, έτσι ώστε 
νά μπορούν όλοι νά τά άσκοΰν άνεμπό- 
διστοι άπό τούς άλλους, άλλά καί 
αύτή ή ίδια πολιτεία νά έκπληρώ- 
νη τήν άποστολή της, χωρίς νά εμ
ποδίζεται άπό τήν άσκησή τους πέρα 
άπό τά προκαθωρισμένα όρια.

III
ΓΙΑ νά συλλάβωμε τό νόημα τών 

άτομικών δικαιωμάτων πρέπει πρώ
τα νά τά έντάξωμε σε αύτό τό χώρο 
τής πολιτείας, δηλαδή νά έντάξωμε 
ένα σύνολο άτόμων, πού όλα πράτ
τουν, πού όλα άσκούν δικαιώματα 
έτσι ώστε νά δημιουργεΐται ένα πυ
κνό δίκτυο δραστηριοτήτων καί πού 
βέβαια δέν πρέπει νά άλληλοεξου- 
δετερώνωνται, άλλά, άντιθέτως, νά 
άλληλοσυμπληρώνωνται καί άλλη- 
λοϋποστηρίζωνται. Μέ αύτόν τον 
τρόπο οχι μόνο κάθε άτομο θά άσκή 
τά δικαιώματά του άνεμπόδιστα μέ

σα στά όρια πού ή κοινωνική αύτή 
δραστηριότητα επιβάλλει άλλά καί 
τό σύνολο, ώς σύνολο, θά μπορή 
άνεμπόδιστα νά έκπληρώνη τήν ά
ποστολή του, τήν διατήρηση τής 
τάξης άνάμεσα στις δραστηριότη
τες τών άτόμων καί πιο πέρα τήν 
προαγωγή τού συνόλου, ώς φορέως 
μιας ένιαίας δημιουργικής δραστη
ριότητας.

Γιά νά έκπληρώση αύτή τή ρυθμι
στική της άποστολή ή πολιτεία ξε
κινά άπό τήν άρχή ότι σέ κάθε άτομο 
άνήκει μιά σφαίρα δράσης μέσα στήν 
οποία έλεύθερα κινείται καί μέσα 
στήν οπαία κανείς δέν μπορεί νά 
έπέμβη. Ή  σφαίρα αύτή στις ολο
κληρωτικές πολιτείες είναι περιω- 
ρισμένη, ή έλάχιστη δυνατή, είναι 
δέ εύρύτερη στις δημοκρατικές, διότι 
αυτές άναχωροΰν άπό τήν πεποίθη
ση ότι μέ αύτή τήν παρεχόμενη στά 
άτομα έλευθερία γίνεται καί τό κοι
νωνικό σύνολο δημιουργικώτερο.

Μέσα σέ αύτή τή σφαίρα πού 
πρέπει νά συλλάβωμε σάν ένα σύνο
λο δυνατοτήτων δράσης πού έχει 
γιά κεντρικό πυρήνα τό άτομο, περι
λαμβάνονται, έκτος τών δικαιωμά
των πού θεσπίζει τό ιδιωτικό δί
καιο, έκτος άπό τήν έλευθερία πού 
παρέχει ή έλεύθερη οικονομία στήν 
άτομική οικονομική πρωτοβουλία, 
καί τό σύνολο τών λεγομένων άτομι
κών δικαιωμάτων ή έλευθεριών. 'Η  
πολιτεία ορίζει αύτές τις σφαίρες, 
δηλαδή τήν έκταση τών δικαιωμά
των αύτών καί επομένως καί τά όρια 
πέρα άπό τά όποια ή άσκησή τους 
δέν έπιτρέπεται. Επομένως καί ή 
κατάχρηση τών άνθρωπίνων δικαι
ωμάτων καί αύτή έχει προσδιορι- 
σθή. 'Υπάρχει όταν, άντίθετα μέ 
τήν συντονιστική έξουσία πού έναρ- 
μόζει τις δραστηριότητες όλων τών 
μελών μιας κοινωνίας, τό ένα άτομο 
καταπατεί τον κύκλο τής έλεύθερης 
ένέργειας τού άλλου ή όταν διατα- 
ράσσει τή σωστή έναρμόνιση πού ή 
έξουσία έπιβάλλει, γιά νά μπορεί 
καί κάθε άλλο άτομο νά μήν θίγε
ται στή δημιουργική του δραστηριό
τητα καί τό σύνολο νά μή χάνη άπό 
τή δική του δύναμη πολιτιστικής 
δημιουργίας.

Μπορεί όμως ή ίδια ή έξουσία 
άντί νά συντονίζη όρθά’τή δραστη
ριότητα τών άτόμων, νά ύπερβαίνη 
ή ίδια αύτό τό όριο καί έτσι νά γί
νεται αύτή πηγή κατάχρησης τής 
έξουσίας. Μπορεί τέλος τά άτομα, 
είτε άσύνδετα, είτε ώργανωμένα 
σέ ομάδες, νά πλήττουν τήν έξου
σία έκεί πού αύτή ορθά άσκεΐ τή
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συντονιστική της λειτουργία. ’Έτσι 
έχομε κατάχρηση εξουσίας άπό άτο
μα εις βάρος άτόμων, άπό άτομα εις 
βάρος τής εξουσίας καί άπο τήν ε
ξουσία εις βάρος άτόμων.

Τό ιδιωτικό δίκαιο βρήκε τις γε
νικές άρχές σύμφωνα μέ τις όποιες 
προσδιορίζεται ή άσκηση καί ή κα
τάχρηση δικαιωμάτων μεταξύ ιδιω
τών. ’Ό χι πώς σ’ αυτόν τον χώρο 
δεν μπορεί να προκόψουν άμφιβολίες 
πού άλλωστε μόνο κατά περίπτω- 
σιν μπορεί να λυθούν. Άλλα τουλά
χιστον εδώ δεν παρεμβαίνουν οί 
πολιτικές επιδιώξεις. Στις άλλες δύο 
περιπτώσεις άντίθετα, ιδίως στις 
όχι άκραΐες περιπτώσεις όπου οί 
διαφορές είναι λεπτές, άνοίγεται 
ένα εύρύ πεδίο άδιάκοπων άμφισβη- 
τήσεων.

IV
ΚΑΝΕΝΑΣ δέν άμφισβητεΐ τά λεγά
μενα άνθρώπινα δικαιώματα. "Ολα τά 
Συντάγματα, συμμορφούμενα μέ τις 
διεθνείς συνθήκες τής Ρώμης καί 
τού Ελσίνκι τά καθιερώνουν. Κα
νένας δέν άμφισβητεΐ ότι είναι άπα- 
ράδεκτη ή κατάχρηση αύτών τών 
δικαιωμάτων. Κανένας δέν μπορεί 
νά άμφισβητήση ότι έκτος άπό τούς 
κανόνες πού θέτουν μερικά γενικά 
κριτήρια γιά τη διάκριση τής θεμι
τής άσκησης τών άνθρωπίνων δι
καιωμάτων, χρειάζονται καί συγκεν- 
κριμένες κρίσεις κατά περίπτωσιν 
καί αύτές μοιραία προσδιορίζονται 
άπό τό σύνολο τών συνθηκών πού 
προσδιορίζουν τή σχέση εξουσίας 
καί άτόμων. Μία πρώτη όμως άρχή, 
βασική καί άναμφισβήτητη, μέν τήν 
όποια θά πρέπει νά διακρίνωμε τή 
θετική άπό τήν άθέμιτη άσκηση ένός 
δικαιώματος είναι ή άκόλουθη: Τά 
δικαιώματα είναι θεμιτά μόνο όταν 
άσκοϋνται στο πλαίσιο τού σκοπού 
γιά τον όποιο καθιερώθηκαν. Αυ
τός ό σκοπός άλλωστε προσδιορίζει 
τό εύρος τής σφαίρας ελεύθερης 
δράσης τού άτόμου, δηλαδή τήν 
έκταση τών δικαιωμάτων του. Τά 
δικαιώματα αύτά καθιερώθηκαν γιά 
τήν πληρέστερη δυνατή άνάπτυξη 
τών δημιουργικών δυνάμεων τού 
άτόμου, τήν συντονισμένη όμως μέ
σα στο πλαίσιο μιας ώργανωμένης 
κοινωνίας. Τά άτομικά δικαιώματα 
δέν δόθηκαν ώς όπλα γιά τήν άλλα- 
γή τής μορφής τής έξουσίας, διότι 
γιά τήν άλλαγή της προβλέπονται 
είδικώς τά πολιτικά έκεΐνα δικαιώ
ματα μέ τήν άσκηση τών όποιων 
άναδεικνύεται ή έκάστοτε έξουσία. 
Καί ό τρόπος τής άσκήσεως αύτών 
τών πολιτικών δικαιωμάτων είναι

έπίσης καθωρισμένος. "Οπου δέν 
υπάρχει τέτοιος νομοθετικά προκα
θορισμένος τρόπος, τότε τά πολι
τικά δικαιώματα μοιραία θά άσκη- 
θούν μέ όποιοδήποτε τρόπο. Ά λ- 
λοιώς όμως όχι. Άλλοιώς τά λοιπά 
άτομικά δικαιώματα, οί λεγάμενες 
άτομικές έλευθερίες δέν έπιτρέπεται 
νά χρησιμοποιούνται ώς όπλα κατά 
τής έξουσίας. Τά άτομικά δικκαιώ- 
ματα δέν δόθηκαν γιά νά φθείρεται 
ή έξουσία, άκόμη λιγώτεροο γιά ν’ 
άνατρέπεται.

Ά ν  ή συντονίζουσα τάξη τής 
έξουσίας δέν είναι ή προσφορώτερη 
γιά τον σκοπό γιά τον όποιο καί 
αύτή υπάρχει, τότε ό θεσπισμένος 
δρόμος γιά τήν άσκηση τών πολιτι
κών δικαιωμάτων, πιο συγκεκριμέ
να τό δικαίωμα τής έκλογής τών 
άρχόντων καί τής άσκησης έμμεσα 
ή άμεσα τής νομοθετικής λειτοβρ- 
γίας, είναι ό μόνος θεμιτός δρόμος 
γιά τον παραμερισμό τής έξουσίας. 
"Ενας άναρχικός πού γιά τις άναρ- 
χικές του έπιδιώξεις άσκεΐ τά άτο
μικά του δικαιώματα κάνει κατά
χρηση τών δικαιωμάτων του.

Κανόνας συγκεκριμένος πού νά 
ύλοποιή αυτήν τήν κατευθυντήριο 
άρχή δέν μπορεί νά ύπάρξη. Μόνο 
μιά ώρισμένη μέθοδος σκέψεως μπο
ρεί νά έπιβεβαιωθή άπό τήν ορθή 
έφαρμογή τής άρχής αυτής σέ συγ- 
γκεκριμένη κάθε φορά περίπτωση.

Γι’ αυτό θά διαλέξω μερικά κρί
σιμα παραδείγματα πού θά δείξουν 
πώς, κατά τή γνώμη μου, ή κατευ
θυντήρια αύτή άρχή οδηγεί, σωστά 
έξειδικευμένη, σέ σωστές συγκεκρι
μένες λύσεις.

V
ΠΡΩΤΟ παράδειγμα, τό δικαί

ωμα τής άπεργίας.
Κάθε έργασία είναι κοινωνικό 

λειτούργημα. Ά πό τήν άσκηση άπό 
τον καθένα χωρίς εξαίρεση τού κοι
νωνικού του λειτουργήματος συντί
θεται ή ζωή τής κοινωνίας, όπως μιά 
μηχανή συντίθεται άπό πολλά μικρά 
ή μεγάλα κομμάτια. "Ενα νά λείψη, 
υπάρχει πιθανότης νά μή λειτουργή- 
ση ή νά λειτουργήση έλαττωματικά 
τό σύνολο. Έ τσ ι δεοντολογικά ή 
άρνηση ή ή αποχή άπό τήν άσκηση 
όποιουδήποτε κοινωνικού λειτουρ
γήματος συγκρούεται μέ τό σύνολο 
τής κοινωνικής ζωής.

Σέ μιά ολοκληρωτική πολιτεία 
τό άτομο καί ή δραστηριότητά του 
άπορροφώνται πλήρως άπό τήν κοι
νωνική λειτουργία πού άσκεΐ. 'Η 
μή άσκησή της παραβιάζει τήν πολι
τειακή τάξη καί έτσι τό δικαίωμα

τής άπεργίας είναι άδιανόητο. Γι’ 
αυτό στά κομμουνιστικά κράτη εξα
σφαλίζεται έργασία γιά όλους, άλλά 
είναι καί γιά όλους υποχρεωτική καί 
ή άπεργία άδιανόητη. Στις δημο
κρατικές πολιτείες κάθε άτομο άσκεΐ 
τήν κοινωνική λειτουργία του, δια
τηρώντας έναν κύκλο έλεύθερης δρα
στηριότητας καί πρωτοβουλίας, διό
τι ή ύπαρξη αύτών τών ελευθέρων 
κύκλων, συνδυαζόμενη μέ τήν δεσ
μευμένη άσκηση μιας κοινωνικής 
λειτουργίας είναι ό καλλίτερος τρό
πος γιά νά κατορθωθή τελικά, μέ τήν 
συνεργασία όλων, μία δημιουργική 
ζωή. Μέσα στον έλεύθερο αυτό κύ
κλο δράσης κάθε άτόμου, περιλαμβά
νεται καί ή έξουσία, ύπό ώρισμένους 
ορούς, νά παύη νά άσκεΐ τό κοινωνι
κό του λειτούργημα. Τού άναγνω- 
ρίζεται έτσι ένα δικαίωμα άπεργίας. 
Είναι αυτό τό δικαίωμα άναπόσπα- 
στο άπό τήν προσωπική του ελευ
θερία πού χορηγείται γιά τήν δη- 
μιουργικώτερη άνάπτυξη τής κοι
νωνικής ζωής. Πάντα όμως έξυπη- 
ρετεΐ αύτό τό στόχο ή μήπως μόνο 
ύπό ώρισμένες συνθήκες; Πότε δη
λαδή ή άπεργία άποτελεΐ θεμιτή άσ
κηση τού δικαιώματος καί πότε 
άθέμιτη; Πότε άποτελεΐ κατάχρη
ση δικαιώματος;

Θεωρητικά ή άπάντηση είναι α
πλή : Ά ν  ή άπεργία πού γίνεται γιά 
νά βελτιωθή ή κατάσταση τού άτό
μου, καί κάθε τέτοια βελτίωση ώφε- 
λεΐ κατ’ άρχήν τό σύνολο, άν ή τέ
τοια άπεργία δέν συνεπάγεται ταυτό
χρονα μεγαλύτερη ζημιά στο σύνο
λο, τότε είναι θεμιτή. Ά ν  όμως 
συνεπάγεται ζημιά είτε διότι κλο
νίζει τήν οικονομία τού συνόλου είτε 
διότι προσβάλλει τήν κοινωνική δι
καιοσύνη, είτε τέλος διότι θέτει σέ 
κίνδυνο τήν ίδια τήν υπόσταση τής 
κοινωνίας, τότε είναι άθέμιτη. Σέ 
κάθε τέτοια περίπτωση πρέπει νά 
ύπάρξη μιά στάθμιση άξιών μέ κρι
τήριο τό καλό τού συνόλου.

Θά ύποστηριχθή ότι αυτά είναι 
σωστά, άν ή έξουσία πού διέπει μιά 
δεδομένη κοινωνία είναι δίκαιη καί 
άποβλέπει στο άγαθό τού συνόλου 
καί όχι μιας ώρισμένης τάξης. Ά ν  
όμως συμβαίνει ή έξουσία νά άδική 
μιά ώρισμένη τάξη, τότε τό μόνο 
μέσο άμυνας πού έχει είναι νά πα- 
ραλύση μέ τήν άπεργία τό κοινωνικό 
σύνολο, ώστε οί άλλες τάξεις πού 
δέν άδικοΰνται νά άναγκασθοΰν νά 
συμμορφωθούν προς τό δίκαιο. Ά ν  
αύτό συμβαίνει σέ μιά ολοκληρωτική 
κοινωνία ή μορφή αύτή άμυνας συν
τρίβεται είτε διότι ή έξουσία είναι
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έξ ορισμού δίκαιη, είτε διότι είναι 
πανίσχυρη, άφοΰ κανένα άτομο δεν 
διαθέτει νόμιμα μια όποιαδήποτε 
σφαίρα έλεύθερης δραστηριότητας. 
Στις μή ολοκληρωτικές κοινωνίες 
αύτή ή μορφή άμυνας των άδικη- 
μένων δέν άποκλείεται ώς τό όριο 
όπου ή συγκεκριμένη μορφή πού 
προσλαμβάνει αύτή ή άμυνα, δηλαδή 
ή άπεργία προκαλεΐ μια ζημιά τοϋ 
συνόλου πού δέν αξιολογείται μεγα
λύτερη άπό τήν ώφέλεια ενός μέρους, 
αν δεχθούμε ότι μπορεί νά ύπάρξη 
ωφέλεια τοϋ μέρους όταν τό σύνολο 
βλάπτεται. Στις μή ολοκληρωτικές 
κοινωνίες πού είναι συγχρόνως δη
μοκρατίες οί πάντα θεμιτοί δρόμοι 
γιά τήν διόρθωση των άδικιών είναι 
οΐ δρόμοι πού άνοίγει ή λαϊκή κυριαρ
χία, ή αλλαγή τής έ'ννομης τάξης 
κατά τή θέληση τής πλειοψηφίας. Οί 
άλλοι δρόμοι πού προσφέρει ή άσ
κηση των άτομικών δικαιωμάτων 
έχουν πάντοτε ένα όριο, εκεί πού 
άρχίζει ή κατάχρησή τους.

Σέ μιά δημοκρατία επομένως οί 
δρόμοι γιά τή διόρθωση των κοι
νωνικών άδικιών περνούν άπό τήν 
άλλαγή τών φορέων τής εξουσίας μέ 
τή θέληση τής πλειοψηφίας καί μέ 
τό δικαίωμα τής έλεύθερης έκφρα
σης τής σκέψεως καί μέ τήν πειθώ 
πού ή ελεύθερη σκέψη μπορεί νά 
άσκήση. Ή  άπεργία καί οί συνα
θροίσεις είναι έπίσης θεμιτοί δρό
μοι, έφ’ όσον γίνονται μέσα σέ κύ
κλο τής ελευθερίας πού ή ίδια ή εξου
σία άναγνωρίζει στά άτομα.

Κατ’ αρχήν όμως ή άπεργία πού 
γίνεται μέ κύριο σκοπό τις μεταβο
λές γιάτίς όποιες τό πολίτευμα προσ
φέρει άλλους δρόμους, καί δή τό 
δρόμο τής άσκησης τών πολιτικών 
δικαιωμάτων (εκλογές, διαφώτιση 
τής κοινής γνώμης μέτόντύπο κ.τ.λ.) 
δέν είναι θεμιτή. "Οποιος θέλει νά 
άλλάξη τό καθεστώς έ'χει σέ μιά 
δημοκρατία, άνοικτό τό δρόμο μέ 
τήν καθολική ψηφοφορία. Δέν δι
καιούται γι’ αυτό τό σκοπό νά άσκή 
τό δικαίωμα τής απεργίας πού τοϋ 
δίνεται γιά άλλους στόχους όχι πο
λιτικούς. ’Απεργίες έπομένως πού 
οργανώνονται γιά πολιτικούς σκο
πούς, γιά νά φθαρή ή πολιτική εξου
σία καί νά καταρρεύση, διότι χάνει 
τον έλεγχο τής δημοσίας τάξεως, 
είναι άντίθετες προς αύτό τό ατο
μικό δικαίωμα, άντίθετες προς τό 
πνεύμα τής δημοκρατίας. ’Απεργίες 
πολιτικές κατηγοριών πολιτών, (έρ- 
γατών, δημοσίων καί ιδιωτικών 
υπαλλήλων, έλεύθερων έπαγγελμα- 
τιών) καταργούν τήν βασική αρχή 
τής δημοκρατίας καί τελικά άπο-

βλέπουν στήν επιβολή τής θέλησης 
μιας οργανωμένης μειοψηφίας επί 
τοϋ συνόλου, δηλαδή στή δικτατορία 
μιας τάξης. Ή  άπεργία αναγνωρί
ζεται ώς δικαίωμα στις δημοκρατίες 
διότι μπορεί άπό αυτήν νά προκύψη 
ώφέλεια γιά τό σύνολο, νά είναι δη
λαδή ή ζημιά άπό τήν άναστολή 
τής εργασίας μικρότερη άπό τήν 
ώφέλεια πού θά προκύψη άπό τήν 
βελτίωση τών όρων έργασίας. Αυτό 
είναι τό όριο τής θεμιτής άπεργίας.

Τό όριο όμως αύτό έχει σέ κάθε 
εργασία διαφορετικά μέτρα ωφέ
λειας καί ζημιάς, άναλόγως μέ τό 
λειτούργημα πού κάθε εργασία πλη
ροί. ’Άλλη σημασία έχει ή έργασία 
τοϋ ιδιωτικού υπαλλήλου σ’ ένα έμ- 
πορικό κατάστημα καί άλλη τοϋ δη
μόσιου υπαλλήλου καί ιδιαίτερα τοϋ 
δικαστή ή τοϋ χωροφύλακα. ’Έτσι 
είναι φυσικό νά άναγνωρίζωνται με
γαλύτερα περιθώρια γιά άπεργία 
στον έργάτη ή τον ιδιωτικό υπάλ
ληλο, λιγώτερα στον υπάλληλο πού 
δουλεύει σέ έπιχειρήσεις πού άμεσα 
επηρεάζουν τήν οικονομία καί γενι
κά τήν κοινωνική τάξη, στενώτερα 
άκόμη στον δημόσιο υπάλληλο, τούς 
στρατιωτικούς καί στά όργανα τής 
τάξεως. Δέν είναι άντίθετος μέ τήν 
έννοια τοϋ δικαιώματος τής άπερ
γίας αύτός ό διαφορισμός. ’Ακόμη 
καί ή ολοκληρωτική άπαγόρευση 
τής άπεργίας σέ πολίτες πού άσκοΰν 
κρίσιμα γιά τήν κοινωνική τάξη καί 
γενικά τοϋ συνόλου λειτουργήματα 
είναι θεμιτή. Διότι μπορεί ή άπερ
γία ώρισμένων κατηγοριών νά είναι 
οπωσδήποτε έπιζήμια στο σύνολο. 
"Οσοι άναλαμβάνουν τέτοια λειτουρ
γήματα π.χ. οί άστυνομικοί, οί 
στρατιωτικοί, οί γιατροί, οί δικη
γόροι πρέπει νά άποδεχθοΰν αύτή 
τήν κατάσταση, καί νά επιδιώξουν 
μόνο μέ άλλα μέσα, καί δχι μέ τήν 
άπεργία, τούς σκοπούς των. Είναι 
αύτή ή άποδοχή αύτονοούμενος όρος 
κατά τήν άνάληψη τοϋ λειτουργή
ματος των, καί δή όχι μόνο όρος πού 
τούς δεσμεύει άπέναντι τοϋ εργο
δότη, άλλά καί άπέναντι τοϋ κοινω
νικού συνόλου.

VI
ΓΙΑ δεύτερο παράδειγμα άναφέ- 

ρω τήν έλευθερία τής άκαδημαικής 
διδασκαλίας, πού είναι μιά μερικώ- 
τερη κατηγορία τής γενικώτερης, 
τήν οποία ονομάζουμε έλευθερία 
τής έκφρασης τών στοχασμών μας..

Τά όρια τοϋ βασικού, τοϋ βασι- 
κώτερου αύτοΰ δικαιώματος σέ μιά 
ολοκληρωτική κοινωνία είναι αύ- 
στηρώς περιορισμένα. Μόνο ό στο

χασμός πού χωράει στά πλαίσια πού 
χάραξε ή εξουσία είναι έλεύθερος. 
Κάθε τι πού άνοίγει πλατύτερους 
ή γενικά διαφορετικούς ορίζοντες 
είναι άντίθετο προς αύτή τή φύση 
τής ολοκληρωτικής κοινωνίας. Στις 
μή ολοκληρωτικές κοινωνίες άντί- 
θετα ή έκφραση κάθε στοχασμού 
είναι ελεύθερη, μέ ώρισμένους ειδι
κούς καί άσήμαντους περιορισμούς. 
Ή  έλευθερία αύτή επιβάλλεται άπό 
τή φύση τής μή ολοκληρωτικής κοι
νωνίας, ή οποία συνθέτεται άπό ά
τομα πού καθένα έχει τή δική του 
πλατειά σφαίρα έλευθερίας. Χωρίς 
τήν έλεύθερη σκέψη αύτή ή άτομική 
σφαίρα θά νεκρώνονταν. Σέ αύτή 
τήν άτομική έλευθερία θεμελιώνε
ται ή δημιουργικότητα τού άτόμου 
καί ή πρόοδος τού συνόλου.

Ά πό αύτή τήν γενική έλευθερία 
τής σκέψης πρέπει νά διαπνέεται καί 
ή έλευθερία τής διδασκαλίας, μέ 
τούς περιορισμούς πού ή έννοια τής 
διδασκαλίας υπαγορεύει.

1. 'Ο κάθε διδάσκων διδάσκει ένα 
ώρισμένο μέρος τού έπιστητοΰ. Μό
νο έτσι μέσα σέ ένα σύνολο διδασκό
ντων ό κάθε ένας έχει τήν ειδική του 
έπίδοση καί τήν ειδική του άποστο- 
λή, έξω άπό τήν οποία δέν μπορεί 
νά έκτείνεται, διότι τότε καί έπικα- 
λύψεις γίνονται καί άντιφατικές έντυ- 
πώσεις δημιουργοΰνται στούς δι
δασκόμενους. Γι’ αύτό δέν είναι άν
τίθετος προς τήν έλευθερία τής δι
δασκαλίας ό περιορισμός τού διδά
σκοντος σ’ έναν ώρισμένο χώρο τού 
έπιστητοΰ.

2. 'Η  διδασκαλία πρέπει νά άντα- 
ποκρίνεται στις άφομοιωτικές ικα
νότητες τών διδασκόμενων. 'Ο δι
δάσκων πρέπει πρώτα νά είναι κα
τανοητός, πρέπει νά πλουτίζη τις 
γνώσεις καί τον πνευματικό χώρο 
τού διδασκόμενου. Πρέπει νά είναι 
τίμιος άπέναντι τού διδασκόμενου, 
νά μήν τον παραπλανά γιά όποιοδή 
ποτέ καλό ή κακό σκοπό. Μιά διδα
σκαλία χωρίς τιμιότητα καί άπρο- 
κατάληπτη σκέψη άντί έλευθερίας 
γεννά δουλεία στήν ψυχή τών διδα
σκόμενων, άποτελεΐ κατάχρηση έλευ
θερίας καί άπαγορεύεται.

3. 'Η  διδασκαλία πρέπει νά είναι 
φορεύς τών άξιών τής κοινωνίας ό
που ζοΰν οί διδάσκοντες καί οί δι
δασκόμενοι, φορεύς έπομένως μιάς 
ώρισμένης μορφής πολιτισμού, αύ
τή ς πού προσιδιάζει στή δεδομένη 
κοινωνία καί πού ιστορική της άπο- 
στολή είναι νά θεραπεύη. Κάθε κοι
νωνία άνθρώπων έχει τον πολιτισμό 
της, τό σύστημα άξιών μέ τήν πρα-
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γμάτωση των οποίων προάγει τον 
πολιτισμό γενικά τοϋ ανθρώπου. 
Δεν άποτελεΐ έπομένως περιορισμό 
τό πολιτιστικό πλαίσιο μέσα στο 
όποιο πρέπει νά κινούνται διδάσκον
τες και διδασκόμενοι. 'Η πολιτεία 
θέλει τή διαφύλαξη των άξιων τοϋ 
πολιτισμού πού την ξεχωρίζουν, τήν 
άξιολογοϋν καί τήν εκφράζουν μέσα 
στο σύνολο τής άνθρωπότητας καί 
μέσα στον ροϋ τής ιστορίας. Δεν 
μπορεί νά μέριμνα μιά πολιτεία π.χ. 
εύρωπαϊκή γιά τή διδασκαλία θε
μάτων καί άξιων πού συναποτελοϋν 
τον ινδικό ή τον σινικό πολιτισμό. 
"Εργο της είναι ή μετάδοση στις 
νεώτερες γενεές των άξιων τοϋ ευ
ρωπαϊκού πολιτισμού. Άλλοιώς θά 
άλλοιώνονταν ή ψυχή εκείνων πού 
μορφώνονται μέ τρόπο διάφορο απο 
έκεΐνον πού χαρακτηρίζει τό κοινω
νικό σύνολο.

Δεν χρειάζεται νά τονισθή δτι αύ
τός ό καθορισμός τοϋ χώρου τής 
διδασκαλίας είναι πολύ πλατύς καί 
δεν ταυτίζεται μέ τις ποικίλες κοι
νωνικές ιδεολογίες πού χωροΰν σέ 
αυτόν. Καμμιά νομοθεσία καμμιάς 
πολιτείας δέν άμφισβητεί αυτήν τήν 
ένταξη τής διδασκαλίας μέσα στήν 
παράδοση κάθε λαοΰ.

4. 'Η  διδασκαλία είναι μετάδοση 
λογικών νοημάτων. ’Απευθύνεται καί 
πρέπει νά άπευθύνεται στή λογική 
των διδασκόμενων. ’Από αύτό τό 
δρόμο εμπλουτίζεται ό εσωτερικός 
τους κόσμος. Δέν χρησιμοποιεί ού
τε πρέπει νά χρησιμοποιή μέσα, 
τρόπους καί λόγους πού αναρριπί
ζουν πάθη ή γενικά συγκινοΰν ψυ- 
νικά καί παν νά κερδίσουν τον διδα- 
σκομενο με εξωλογικά μέσα.

5. 'Η  διδασκαλία πρέπει νά προσ
φέρει πέρα άπό τις προσωπικές άπό- 
ψεις τοϋ διδάσκοντος δλο τό φάσμα 
των κυριώτερων άπόψεων πού ύπάρ 
χουν γιά τό διδασκόμενο θέμα. Καί 
γι’ αύτό πρέπει νά δίνει στον διδα
σκόμενο μιά πιστή καί συνολική ει
κόνα τής καταστάσεως τής έπιστη- 
μης γύρω άπό τό διδασκόμενο θέμα. 
Δέν πρέπει νά άφήνη τον διδασκό
μενο μέ τήν έντύπωση δτι άλλη γνώ
μη δέν υπάρχει πού συζητιέται σο
βαρά, έκτος άπό τή δική του. Γιατί 
τότε έξαπατά τον διδασκόμενο.

'Ο κάθε έπιστήμων συγγράφον
τας έχει τό δικαίωμα νά εκθέτει τις 
άπόψεις του, ειδοποιώντας απλώς 
δτι υπάρχουν καί άλλες. 'Η  συγγρα
φή γενικά είναι κατά τοΰτο λιγω- 
τερο περιωρισμένη άπό τή συγγρα
φή τοϋ διδακτικού βιβλίου καί άπό 
τή διδασκαλία. Διότι τά βιβλία ή οί

λόγοι πού άπευθύνονται σέ άνώρι- 
μους νέους, δέν έπιτρέπεται νά δί
νουν μιά καθαρώς υποκειμενική, 
προσωπική θέση τοϋ διδάσκοντος. 
Ό  διδάσκων είναι φυσικά ελεύθερος 
νά ύποστηρίζη κατά κύριο λόγο τήν 
δική του άποψη, άλλά οφείλει οχι 
μόνο νά είδοποιή τούς νέους δτι υ
πάρχουν ισχυρές άντίθετες γνώμες, 
άλλά καί νά τις εκθέτη. Άλλοιώς 
στή διδασκαλία του έμφιλοχωρεϊ 
άπάτη.

'Ο περιορισμός αύτός — αν μπο
ρεί νά θεωρηθή περιορισμός — δέν 
προσβάλλει τό δικαίωμα τής έλεύ- 
θερης έκφρασης. ’Αντίθετα μόνο 
έτσι εκφράζεται καί διδάσκεται τό 
σύνολο τών άπόψεων πού πρέπει νά 
γνωρίση ό διδασκόμενος καί γιά νά 
μορφωθή καί γιά νά κρίνη έλεύθερα 
ποιάν άποψη προτιμά. Ή  μονό
πλευρη διδασκαλία περιορίζει τήν 
έλευθερία τοϋ διδασκόμενου πού έχει 
τήν άξίωση αύτός μόνος του νά κρί
νη ποιά άποψη τοϋ φαίνεται ή πιο 
σωστή. 'Όπως ό διδάσκων έχει τό 
δικαίωμα έλεύθερα νά έκθέτη τή 
γνώμη, γιατί αύτό είναι στοιχείο 
τής ελευθερίας έκφράσεως τών στο
χασμών, έτσι καί ό διδασκόμενος 
έχει τό δικαίωμα νά άξιώνη άπό τον 
διδάσκοντα νά τοϋ παρέχη δλα τά 
μέσα τά άπαραίτητα γιά νά σχη μα
τίση τήν δική του γνώμη, διότι καί 
αύτό τό δικαίωμα είναι στοιχείο τής 
ελευθερίας τής σκέψεως, δσο καί ή 
έλευθερία τοϋ διδάσκοντος.

VII
ΔΕΝ νομίζω πώς θεωρητικά μπο

ρεί νά ύπάρχη άντίρρηση στήν άρχή 
δτι άπαγορεύεται καί άπό τήν ιδέα 
τοϋ δικαίου καί τή φύση τής δημο
κρατίας ή κατάχρηση τών άτομι- 
κών δικαιωμάτων.
Τό άμφισβητούμενο είναι ό καθορισ
μός εκείνου πού σέ κάθε συγκεκριμένη 
περίπτωση θά άποφασίζη αν ύπάρ
χη κατάχρηση. ’Εδώ διχάζονται οί 
άπόψεις, άνάλογα μέ τή θέση πού 
παίρνει κανείς άπέναντι τής πολι
τικής έξουσίας. Οί μέν βλέπουν σέ 
μιά δημοκρατία τήν πολιτική έξουσία 
σάν έκφραση τής θέλησης τής πλειο- 
ψηφίας καί τήν πλειοψηφία σάν 
τήν βούληση τοϋ συνόλου καί άνα- 
γνωρίζουν μέ συνέπεια σέ αύτήν 
τήν αρμοδιότητα νά κρίνη πότε 
ύπάρχη κατάχρηση. Αύτοί είναι 
φανερό δτι έμπιστεύονται τήν πολι
τική έξουσία σάν έκφραση τής λαϊ
κής θέλησης περισσότερο άπό τούς 
πολίτες. Άλλά υπάρχουν καί εκείνοι 
πού κινούνται βασικά άπό τήν δυ
σπιστία προς τήν πολιτική έξουσία,

έστω καί αν είναι προϊόν τής βού
λησης τής πλειοψηφίας καί άντίθετα 
έμπιστεύονται στήν καλή πίστη τών 
άτόμων ή ώρισμένων άτόμων, συνή
θως τών ομοϊδεατών των. Τότε 
μεταχειρίζονται τήν άσκηση τών 
άτομικών δικαιωμάτων άπό ομάδες 
άτόμων ώς μέσα άγώνος γιά τή 
φθορά τής πολιτικής έξουσίας καί τή 
δράση τους πού συνίσταται σέ κατα
χρήσεις τών άτομικών δικαιωμάτων, 
τήν θεωρούν ώς τό καλλίτερο δπλο 
γιά τον έπαναστατικό τους άγώνα. 
Καί αύτό γίνεται μέ τήν σκέψη δτι 
ή ύπάρχουσα τάξη θεωρείται άνί- 
κανη ή άπρόθυμη νά άναγνωρίση στά 
άτομα τή σφαίρα έλευθερίας πού 
τούς χρειάζεται γιά νά έκδηλώσουν 
τήν προσωπικότητά τους, έν συνδυ- 
ασμώ μέ τις προσωπικότητες δλων 
τών άλλων άτόμων. "Οταν μάλιστα 
θεωρείται δτι ή πολιτική έξουσία 
είναι προϊόν οχι τής θέλησης δλου 
τού λαοΰ, μιά πού προκύπτει άπό 
τήν μυστική καθολική ψηφοφορία, 
άλλά ουσιαστικά προϊόν μιας μικρής 
μερίδος τού συνόλου, μιας άρχουσας 
μειοψηφίας, τότε είναι φυσικό ή 
πολιτική έξουσία νά άντικρύζεται 
σάν κύριος έχθρός τής πλειοψηφίας 
πού άποβλέπει στήν καταπίεση καί 
στήν καταπολέμηση τών πολλών, 
όπόταν, κάθε μέσο, άκόμη καί ή 
κατάχρηση τών άτομικών δικαιω
μάτων κρίνεται ώς σωστή άμυνα 
έναντίον τής άδικης πολιτικής έξου
σίας. 'Υπό αύτούς τούς δρους κρι
τής γιά τό πότε έχομε κατάχρηση 
δικαιωμάτων μπορεί νά είναι οποιο
σδήποτε, έκτος άπό τήν ένοχη πολι
τική έξουσία. Καί αύτό ισχύει γιά 
πολλούς, άκόμη καί δταν αυτή ή 
πολιτική έξουσία, δπως τονίσαμε, 
προέκυψε άπό μιά γνήσια καί καθο
λική έκφραση τής λαϊκής θέλησης. 
Τελικά δμως αύτή ή άντίληψη ταυτί
ζεται μέ τήν άρνηση τού νόμου, τού 
δημοκρατικά θεσπισμένου καί άνα- 
γνωρίζει στήν μειοψηφία τό δι
καίωμα νά κρίνη πότε υπάρχει κατά
χρηση άτομικών δικαιωμάτων. Κα
θιστά έτσι τή μειοψηφία ισχυρό
τερη άπό τήν πλειοψηφία, μιά άρχή 
πού είναι κατανοητή στά ολοκλη
ρωτικά καθεστώτα, πού κυβερνώνται 
άπό μειοψηφίες οί όποιες δέν λογο
δοτούν ποτέ στο κοινωνικό σύνολο, 
είναι δμως άκατανόητη σέ μιά δημο
κρατία. Ε κεί κριτής τελικός περί 
τού πότε υπάρχει κατάχρηση στήν 
άσκηση δικαιώματος είναι ή πλειο
ψηφία, μιά πλειοψηφία πού έναλ- 
λάσσεται μέ δημοκρατικές διαδι
κασίες.
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"Οταν υπάρχει κατάχρηση δικαι
ώματος ή εξουσίας σέ σχέσεις ιδιω
τικού δικαίου άπδ κανένα δεν άμφι- 
σβητεϊται δτι ή πολιτική έξουσία 
κρίνει ποιος έκανε κατάχρηση εξου
σίας. "Οταν δμως πρόκειται γιά 
άτομικές έλευθερίες, πού έχουν φυ
σική καί πολιτική χροιά, τότε τό 
δικαίωμα γιά μια τέτοια κρίση δί
νεται στα άτομα καί αυτό γιατί 
σκοπός δεν είναι ή δίκαιη κρίση 
άλλα ή άνατροπή τής πολιτικής 
εξουσίας.

Καί αύτά ισχύουν καί εκεί άκόμα 
δπου ή πολιτική έξουσία έχει έγκα- 
θιδρύσει άνεξάρτητα όργανα, πού δεν 
μπορούν νά ύποστοΰν πιέσεις άπό 
τό υπόλοιπο πλέγμα των φορέων 
τής πολιτικής εξουσίας καί πάντως 
όργανα πού, καί αν πιέζωνται άπό 
άλλα κλιμάκια τής πολιτικής έξου- 
σίας, άλλο τόσο πιέζονται άπό τα 
άτομα καί ώργανωμένες ομάδες των.

"Αν δεν άναγνωρισθή αυτή ή 
αρμοδιότητα τής πολιτικής εξουσίας 
νά κρίνη πότε υπάρχει κατάχρηση 
τής πολιτικής έξουσίας, τότε άνα- 
γνωρίζεται στή μειοψηφία τό δικαί
ωμα νά άνατρέπη τήν πλειοψηφία 
τής πολιτικής έξουσίας όχι μέσω 
των διαδικασιών πού καθορίζουν 
τούς έκάστοτε φορείς της, άλλά μέ 
τήν κατά κατάχρηση άσκηση των 
άτομικών δικαιωμάτων. Αύτός δμως 
ό τρόπος είναι άντίθετος καί προς 
τήν ιδέα τού δικαίου καί προς τις 
άρχές τής δημοκρατίας.

VIII
ΣΤΙΣ μέρες μας τά άτομικά δι

καιώματα έγιναν δπλο τόσο των 
δημοκρατικών δσο καί τών άντι- 
δημοκρατικών πού μάχονται μέ τό 
προσωπείο τής δημοκρατικότητας.

Οί δημοκρατικοί κατηγορούν τις 
ολοκληρωτικές δυνάμεις τών δύο 
άκρων οτι παραβιάζουν τά άνθρώ- 
πινα δικαιώματα. 'Η  επίθεση αυτή 
δέν έχει βάση. Καί αν είχαν οί ολο
κληρωτικοί τήν δύναμη νά άπο- 
βάλουν τό προσωπείο τής δημο
κρατικότητας, θά τήν άπέκρουαν 
εύκολώτατα. Διότι ή έννοια τού 
άνθρώπινου δικαιώματος δέν νοείται 
μέσα στήν ολοκληρωτικά συγκρο
τημένη κοινωνία. 'Ο κύκλος ελεύθε
ρης δραστηριότητας είναι ελάχιστος 
καί άφορά πάντα έξωπολιτικούς 
στόχους. 'Η  πολιτική βούληση συγ
κεντρώνεται στήν άρχουσα μειοψη
φία. Καί αύτό μέ τήν πολύ άπλή 
δικαιολογία, δτι αυτή ή μειοψηφία 
είναι μόνη ικανή νά έχη πολιτική 
γνώμη. Γ ι αυτό καί οί άλλοι, οί 
πολλοί, μόνο άπάνω στις γραμμές

πού ή μειοψηφία χαράζει μπορούν 
νά κινηθούν. Καί αύτό κάτω άπό 
πολύπλοκους ψευτοδημοκρατικούς 
τύπους πού εμφανίζουν τή βούληση 
τού λαού νά κυριαρχή, ή όποια στις 
ολοκληρωτικές πολιτείες έχει ύπο- 
κατασταθή άπό τήν έξουσία τών 
λίγων, τών άξιων νά έχουν γνώμη 
στά κοινά. Τά περίφημα άποτελέ- 
σματα τών έκλογών καί τών δημο
ψηφισμάτων μέ 97—99 1]2 ο]ο επι
δοκιμασία τής γνώμης τών λίγων 
έξουσιαστών είναι άπλή καί φαν- 
ταχτερή άπόδειξη αυτής τής άλή- 
θειας.

'Η  κρυφή κοσμοθεωρία τού ολο
κληρωτισμού, άντίθετα μέ τις γνω
στές διακηρύξεις του, είναι δτι οί 
άνθρωποι είναι άνισοι ώς πολιτικές 
καί πνευματικές οντότητες. Μόνο 
μετά αιώνες μπορεί νά έκλειψη αυτή 
ή άνισότητα. ’Εδώ άλλωστε παρεμ
βάλλεται ό μεσσιανισμός καί θάλεγα 
ό πολιτικός ρομαντισμός τού ολο
κληρωτισμού. ’Από έδώ άπέρρευσε 
ή λεγάμενη δικτατορία τού προλετα
ριάτου πού άπό τήν πρώτη ώρα 
είχε μεταβληθή σέ δικτατορία τού 
κόμματος γιά νά καταλήξη σέ δικτα
τορία ένός ολιγάριθμου πολιτικού 
γραφείου δπου πρυτανεύει ή φυσιο
γνωμία τού ίσχυροτέρου, τού ένός. 
Ά πό έδώ έπίσης άπέρρευσε ή φυλε
τική θεωρία τού έθνικοσιοσιαλισμοϋ 
πού δέχονταν σάν σύμφωνη μέ τούς 
νόμους τής φύσης τήν κυριαρχία 
ένός λαού άπάνω σέ δλους τούς λα
ούς τής γής. "Οσοι, δπως είναι φυ
σικό, άντιδροΰν οργίλα σέ αυτές τις 
διάφορες ολοκληρωτικές θεωρίες, πού 
βάση έχουν τήν άνισότητα τού 
άνθρώπου, δέν πρέπει νά άγνοοΰν 
δτι κάθε φυσιοκρατούμενη υλιστική 
θεωρία οδηγεί μέ λογική συνέπεια 
στήν άνισότητα τών άνθρώπινων 
δντων, πού είναι άλλωστε μέρος 
τής άνισότητας δλων τών δντων 
τού ζωϊκού καί φυτικού βασιλείου.

Τό νά κατηγορούμε επομένως 
τούς ολοκληρωτικούς οτι άρνοΰνται 
άτομικά δικαιώματα είναι σάν νά 
τούς ζητούμε νά είναι άσυνεπεΐς 
προς τις πραγματικές άρχές τους, 
ένώ είναι άσυνεπεΐς μόνο προς τις 
ψεύτικες διακηρύξεις πού άναγκά- 
ζονται νά κάνουν άμυνόμενοι κατά 
τών δημοκρατικών.

IX
ΟΤΑΝ κατηγοροΰνται ολοκλη

ρωτικοί, διότι δέν σέβονται τά πολι
τικά δικαιώματα πού καθιέρωσαν 
μέ νόμους καί συνθήκες, σπεύδουν 
νά άντιπαρατάξουν τά λεγάμενα 
κοινωνικά δικαιώματα, άκριβέστερα

τά κοινωνικά άγαθά πού παρέχουν 
στά άτομα, δπως τό δικαίωμα τής 
έργασίας, πού είναι κυρίως υπο
χρέωση καί δή στήν πιο σκληρή 
έργασία, διότι ούτε δικαίωμα έπι- 
λογής έργασίας έχεις, ούτε ευχέρεια 
νά όργανώσης τήν έργασία σου, 
δπως έπιθυμεΐς, οΰτε άγώνα άπερ- 
γιακό νά κάνης γιά βελτίωση τών 
δρων έργασίας. Θά ήτανε κυριο
λεκτικά άναίδεια νά ΐσχυρισθή οποι
οσδήποτε δτι τέτοια βελτίωση δέν 
είναι δυνατή, διότι δλα είναι τέλεια. 
"Ολα είναι, δπως έλεγαν ό Χίτλερ 
καί μερικοί άλλοι, έργασία καί χαρά. 
Ή  έργασία είναι στήν πραγματικό
τητα χρέος κάθε πολίτη καί ό τρόπος 
έκπληρώσεως αυτού τού χρέους δέν 
καθορίζεται άπό τον έργαζόμενο άλλά 
κατά τρόπο άπόλυτο, άπό τήν πολι
τική έξουσία σέ κάθε ολοκληρωτικό 
καθεστώς.

"Οταν μιλάμε γιά δικαίωμα έν- 
νοούμε ένα κύκλο έλευθερίας αυτό
νομης δραστηριότητας τού άτόμου 
καί δχι τήν κατά ένα προκαθορι
σμένο άτεγκτα τρόπο έκπλήρωση 
τής υποχρέωσης κάθε άτόμου νά 
προσφέρη τις δυνάμεις του γιά τό 
καλό τού συνόλου.

Τό δικαίωμα προς έργασίαν, ώς 
τό χρέος τού κοινωνικού συνόλου 
νά μήν υπάρχουν άνθρωποι άνεργοι— 
οχι άνεργοι πού παίρνουν έπίδομα 
άνεργίας, άλλά άνεργοι πού πει
νούν—δέν ταυτίζεται μέ τήν έπιβολή 
έργασίας συνήθως σκληρής, πού 
δέν τήν θέλει ό έργαζόμενος. Καλό 
είναι ή μή ύπαρξη άνεργίας καί γιά 
τό σύνολο καί γιά τό άτομο, άλλά 
αύτό δέν είναι δικαίωμα τού άνθρώ
που παρά μόνο δταν τον τρόπο, τούς 
δρους καί τον τόπο τής έργασίας τά 
κανονίζει ό έργαζόμενος. Άλλοιώς 
είναι έκπλήρωση χρέους, δχι δικαί
ωμα.

X
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ τά δικαιώματα 

γιά υγειονομική περίθαλψη καί γιά 
παιδεία. Τά βασικά αύτά άγαθά, 
κατά τήν δεοντολογία τών ολοκλη
ρωτικών καθεστώτων, πρέπει νά 
είναι καθολικά καί νά μοιράζωνται 
μέ μιάν ίσοπεδωτική, άλλά ευεργε
τική ισότητα σέ δλους, έστω καί άν 
αυτή ή καθολικότητα έχει ώς συνέ
πεια κάποια πτώση τής στάθμης. 
Αύτό πρέπει νά είναι τό άποτέλεσμα 
τής αύστηρής πειθαρχίας πού έπι- 
βάλλει ένα άκλόνητο πολιτικό κατε
στημένο πού δέν άναγνωρίζει ούτε 
άτομικές σφαίρες αυτονομίας δρα
στηριότητας, ούτε άτομικές πρωτο
βουλίες, ούτε ποικίλες τάσεις καί
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συμφέροντα, οΰτε καί πολλές γνώ
μες. Μόνο μέσα σέ μια τέτοια τάξη 
αύτά τα άγαθά άναπτύσσονται.

Καί πραγματικά αν συνέβαινε 
καί μέ μια μονοκοντυλιά δλοι οΐ 
γιατροί καί άλλοι υγειονομικοί κλά
δοι μεταβάλλονταν σέ κρατικούς 
υπαλλήλους καί τούς επιβαλλόταν 
όσες υποχρεώσεις κρίνει ορθές κάθε 
φορά ή πολιτική εξουσία, χωρίς 
κανένας νά έχη δικαίωμα όχι νά 
άπεργήση αλλά ούτε νά διαμαρτυ- 
ρηθή, τότε τό χρέος τής πολιτείας 
γιά μιά καθολική κοινωνική περί
θαλψη εύκολα θά έκπληρώνονταν.

Τά μειονεκτήματα αύτής τής 
στράτευσης είναι γνωστά' πρέπει νά 
άναγνωρίσωμε όμως καί τά πλεο- 
κτήματα. Πάντως αυτό τό αίτημα 
τής καθολικότητας τής περίθαλψης 
είναι ένα στοιχείο θετικό καί θά 
άποτελέση μεγάλο έπίτευγμα όταν 
θά ύπερνικηθή καί ή πτώση τής 
στάθμης πού ή καθολικότητα μοι
ραία έπάγεται σέ πολλούς τομείς.

'Όσο γιά την παιδεία καί εκεί 
τό αίτημα τής καθολικότητας καί 
τής ισότητας είναι θετικό άκόμη 
καί αν σέ πολλούς κλάδους χάνει ή 
παιδεία σέ ποιότητα. Στήν πράξη 
όμως αυτό τό αίτημα νοθεύεται άπό 
τήν ίδια τή σύσταση των ολοκλη
ρωτικών καθεστώτων. "Αν στά μή 
ολοκληρωτικά καθεστώτα ή οικο
νομική άνισότητα έ'χει γιά συνέπεια 
τήν άνισότητα τής παιδείας—όπου 
τουλάχιστον ή εύπορία βοηθεΐ τήν 
παίδευση καί δέν γίνεται άντιθέτως 
πηγή ήθικής καί πνευματικής κατά
πτωσης, στά ολοκληρωτικά καθε
στώτα ή πολιτική ιεραρχία, ή κλί
μακα τών πολιτικών άξιωμάτων 
νοθεύει τήν ισότητα τής παιδείας, 
κατά τό μέτρο πού, κοντά στά πολι
τικά καί οικονομικά προνόμοια, δη- 
μιουργοΰνται, άθέμιτα προνόμια 
στο χώρο τής παιδείας υπέρ τών 
κρατούντων.

"Ετσι μπορεί νά λεχθή ότι τά 
ονομαζόμενα αύτά δικαιώματα περί
θαλψης καί παιδείας είτε λόγω τής 
χαμηλής στάθμης είτε λόγω τών 
άνισοτήτων στή χορήγησή τους δέν 
ικανοποιούνται ούτε μπορούν νά 
ικανοποιηθούν σήμερα τουλάχιστον 
πλήρως ύπό κανένα καθεστώς.

’Αλλά δέν μπορούμε νά μιλάμε 
καί γιά κατάχρηση έξουσίας άπό τις 
πολιτείες, όταν δέν άνταποκρίνονται 
στά αιτήματα τής καθολικότητας 
καί τής ισότητας παρά μόνο κατά 
τό μέτρο πού τό έπιτρέπουν τά πολι
τικά τους συστήματα.

Οΰτε φυσικά μπορούμε νά μεμ- 
φθούμε τις πολιτείες τής έποχής 
μας, τόσο τις ολοκληρωτικές όσο 
καί τις δημοκρατικές, διότι δέν 
ικανοποιούν πλήρως τά αιτήματα 
αύτά. ’Αρκεί ότι ικανοποιούν κατά 
τό μέτρο τού έφικτοΰ μέσα σέ συστή
ματα πού γιά τον ένα ή τον άλλο 
λόγο δέν γνωρίζουν τήν ισότητα 
παρά μόνο ως αίτημα καί όχι ώς 
πραγματικότητα.

Εΐδικώτερα στις ολοκληρωτικές 
πολιτείες δέν είναι καν σωστό νά 
μιλάμε γιά δικαιώματα καί δή γιά 
παραβίασή τους άπό τήν πολιτεία. 
Οί άρχές πού διακηρύσσονται άπό 
τις πολιτείες αύτές δεσμεύουν ηθι
κά τις ίδιες, άλλά δέν παρέχουν 
στούς πολίτες δικαιώματα, πού μπο
ρεί δικαστικά νά έπιδιωχθοΰν.

XI
ΜΟΝΟ στις δημοκρατίες μπορεί 

νά υπάρξουν ατομικά δικαιώματα, 
πού ή δημοκρατία τά θεσπίζει επι
βάλλοντας κυρώσεις γιά τήν κατα
πάτηση ή τήν κατάχρησή τους, 
διότι πιστεύει ότι προάγεται τό 
σύνολο, όταν κάθε άτομο έχει έναν 
τέτοιο κύκλο ελεύθερης αύτόνομης 
δραστηριότητας. Καί όταν τά δικαι
ώματα αύτά άσκοΰνται γιά τον 
σκοπό γιά τον οποίο θεσπίσθηκαν, 
τότε δέν μπορεί νά διατυπωθή κα
νένας ψόγος. Καί ή εξουσία καί τά 
άτομα οφείλουν νά σεβασθοΰν τά 
όρια τών δικαιωμάτων αυτών. 'Ό 
ταν όμως τά δικαιώματα άσκοΰνται 
γιά άλλοτρίους σκοπούς, γιά τήν 
διάλυση τής πολιτικής έξουσίας ή 
καί γιά τήν υποταγή της σέ μιά 
μειοψηφία πολιτικά δραστήριων ά- 
τόμων, τότε μπαίνουμε στον χώρο 
τής κατάχρησης.

Είναι γεγονός ότι οί οπαδοί τού 
άμετρου άλλά καί τού μετρημένου 
σοσιαλισμού εκμεταλλεύονται τά ά- 
τομικά διαιώματα γιά σκοπούς πού 
σέ μιά δημοκρατία έπιδιώκονται 
νόμιμα μέ άλλα μέσα. Καί είναι επί
σης γεγονός ότι οί ολοκληρωτικοί, πού 
ότανφθάσουν στήν έξουσία θά καταρ
γήσουν τά άτομικά δικαιώματα, τά 
μεταχειρίζονται καταχρηστικά γιά 
νά τήν άποκτήσουν. Αύτό δέ τό 
γενικό φαινόμενο τό δέχονται όλες 
οί δημοκρατικές κοινωνίες μέ τήν 
δικαιολογία οτι αν άπαγορεύση ή 
έξουσία αύτή τήν καταχρηστική 
χρήση υπάρχει κίνδυνος νά έμπο- 
δισθή καί ή νόμιμη χρήση.

Κατά βάθος τό πρόβλημα συνο
ψίζεται σέ τούτο. Ποιόν πρέπει νά 
εμπιστευόμαστε περισσότερο, τήν 
έξουσία ή τον πολίτη; Καί όταν ό

μέν πολίτης ήταν μιά μονάδα, αδί
στακτα είναι όρθώτερη ή δυσπιστία 
προς τήν έξουσία. ’Αλλά όταν στήν 
έξουσία δέν άντιτίθεται ένας πολίτης, 
άλλά μιά οργανωμένη μαχητική 
μειοψηφία, ισχυρότερη άπό τήν πλει- 
οψηφία τού συνόλου τών πολιτών 
καί είναι προγραμματισμένη ή τε
λική έπιδίωξη έκείνων πού έμπνέ- 
ουν καί καθοδηγούν τή μειοψηφία 
αύτή νά καταλύσουν τήν έξουσία, 
γιατί πρέπει κατά τεκμήριου, έστω 
καί μαχητόν, νά ύπάρχη περισσό
τερη έμπιστοσύνη σέ αύτή τή μειο
ψηφία καί οχι στήν έξουσία; Γιατί 
όταν ή έξουσία υποστηρίζει ότι 
υπάρχει κατάχρηση έξουσίας όλοι 
δυσπιστοΰν, καί άκόμη καί πολλά 
μέλη τής πλειοψηφίας είναι προθυ
μότερα νά πιστέψουν ότι τήν κατά
χρηση τήν κάνει ή έξουσία καί 6χι ή 
ώργανωμένη μειοψηφία τών πο
λιτών ;

Μιά νοσηρή ψυχική διάθεση θο
λώνει τήν κρίση τών περισσότερων. 
"Ενα πνεύμα άνταρσίας καί δυσπι
στίας προς ό,τι είναι τάξη καί νόμος 
κατέχει όχι μόνο τούς ανώριμους νέ- 
ους-πράγμα φυσικό-άλλά καί πολλούς 
(ολοκληρωμένους πολίτες. Συνδυά
ζουν τις πάντοτε ύπάρχουσες προσω
πικές του πικρίες μέ αύτή τήν εύ
κολη καί βολική συνθηματολογία, 
έτσι πού κατάχρηση τής έξουσίας 
νά είναι φαινόμενο πού καταλο
γίζεται κατά κανόνα σχεδόν στήν 
πολιτική έξουσία.

"Αν σέ αύτό τό φαινόμενο προσ- 
θέσωμε τον έπαναστατικό σνομπι- 
σμό τής λεγάμενης ίντελιγκέντσιας, 
καταλαβαίνομε γιατί τόσο εύκολα 
υποδουλώθηκαν τόσοι έλεύθεροι άν
θρωποι καί ολόκληροι πολιτισμένοι 
λαοί στον ολοκληρωτισμό. "Οχι χά
ρις στή δύναμη τής φανερά δηλω- 
μ,ένης ή πάντως τής έκδηλα ολοκλη
ρωτικής μειοψηφίας, άλλά χάρις 
στήν συστράτευση ένός μεγάλου 
μέρους άκριτων πολιτών πού, όπως 
τόσο σοφά είπε ό Λένιν, προσφέρουν 
στούς ολοκληρωτικούς τό σχοινί 
μέ τό όποιο θά τούς κρεμάσουν.

Ά πό τό βιβλίο:
«ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝ
ΘΡΩΠΟΥ» τών ’Εκδόσεων 
«ΕΥΘΥΝΗ».
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Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Α
Χριστούγεννα. Νύχτα βαθιά καί το φεγγάρι 
μες άπ’ τον ουρανό που άναγγαλλιάζει, 
στών δέντρων τά γυμνά κλαριά 
στολίδια ατίμητα ταιριάζει.
Κι αρχίζει καί με τέχνην άραδιάζει 
στ άκρόκλωνα— γιά τοϋ Χριστού τή χάρη 
σειρά σειρά μαργαριτάρι!
Φεγγάρι, φεγγαράκι, έλα καί στόλισε 
την κρύα, τήν άδεια κάμαρη μου, 
τό μοναχό παιδί μου 
μεγάλωσε καί πάει στην ξενιτιά.
Μά εμένα απόψε ή σκέψη μου γυρίζει στά παλιά 
τά χρόνια, καί τ’ άναζητά ή καρδιά μου 
καί τό ποθεί, μικράκι ώς ήτανε 
τό μοναχό παιδί μου.
ΤΩ! έλα, ώς νά τό είχα εδώ κοντά μου, 
μιά μυστική νά κάνουμε γιορτή.
Φεγγάρι, φεγγαράκι,
φέξε μου γιά νά βγάνω άπ τό κουτί
όλα τά παιγνιδάκια τά παλιά,
κι άπ’ τή λησμονημένη τή γωνιά
των Χριστουγέννων τό δενδράκι.
. . . Νά οί στρατιώτες, νά καί τό καράβι, 
νά τό ναυτάκι μέσα στή βαρκούλα.
ΤΩ πώς γιά σένα ό πόθος μου ξανάβει!
Που βρίσκεσαι, παιδιάτικη καρδούλα;
Σέ κράζει ό καραγκιόζης, δες, ακόμα 
γελάιει μέ τό πλατύ του στόμα, 
κι’ ό άγγελος μέ τά φτερά απλωμένα, 
έτοιμος γιά ταξίδια ονειρεμένα!
Καλώς τον καί τό γέρον "Αϊ—Βασίλη, 
με τό κρυφό χαμόγελο στά χείλη.
Φεγγάρι, φεγγαράκι, έσύ τό φώς σου, 
κι εγώ Οά τού κρεμάσω τήν καρδιά μου...
Μά τί σιγή βαθιά! Στήν καμαρά μου 
καμιά κραυγή χαράς δεν άγρικιέται.
Ώ  χιλιοφιλημένο μου χεράκι, 
χεράκι πού μεγάλωσες, κι ώστόσο 
πάντα μικρό σέ βλέπω εγώ, χεράκι 
φτιαγμένο από βελ.οΰδο κι από χνούδι 
αγγελικής φτερούγας, ώ χεράκι, 
πού είσαι καί δεν είσαι πουθενά, 
έλα στή μυστικιάν ετούτην ώρα, 
έλα νά μάσεις τά παλιά σου δώρα, 
έλα καί σάλεψε τά παγωμένα φύλλα 
σά μιά πνοή, σά μιάν άνατριχιλα, 
κι’ ύστερα κρύψου μέ τ' αστέρι τής Αυγής 
ανάμεσα Θανάτου καί Ζωής.

ΜΥΡΤΙΩΤΙΣΣΑ



ΙΑ
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X  p i  C T O C
em γ η  c
γ γ ω θ Η  "re

Τοΰ Θεολόγου κ. Ν ι κ ο λ ά ο υ  Π. Β α σ ι λ ε ι ά δ η .

’Άνοιξε ό ουρανός! Έλαμψε ή πλάση! Μυριόστομες άγγελικές μελωδίες σκορπίστηκαν! Έσκίρτησε 
ή γη. Θερμάνθηκαν οί καρδιές. Γέμισαν ελπίδα.

«Χριστός επί γης».
Ό  Θεός έγινεν άνθρωπος, χάριν των ανθρώπων.
Η Αγάπη Αυτός! Αέν το ’βρίσκε σωστό να πλανάται τό πλάσμα Του σ’ έρημους τόπους, σ ’ άνυδρες 

στέππες. Αέν ήθελε νά ναι δοΰλο κι αιχμάλωτο τό πλάσμα Του, στοϋ άνθρωποκτόνου τά εγκληματικά χέ
ρια. Για τον ουρανό δεν τό ’πλάσε;Πρός χάρη του δεν ετοίμασε καί δεν έστόλισε αιώνια βασιλεία;

“Επρεπε, λοιπόν, νά σωθεί! ’Αδύνατο όμως τοϋτο μέ τις ανθρώπινες δυνάμεις. Καί μια καί δεν μπορούσε 
τό πλάσμα ν’ ανέβει έκεϊ ψηλά, κατέβηκε ’Εκείνος στοϋ πλάσματος τη κατοικία, τη γη!

«Χριστός επί γης»!
Στής Βηθλεέμ την ταπεινή σπηλιά, αγκαλιά κρατεί ή Παναγιά Παρθένος τό Θείο Βρέφος. ’Ετσι... φαίνεται. 

Καί όμως! ’Εκείνη τη στιγμή τό Θειο Βρέφος αγκαλιά κρατεί τήν Παναγιά Παρθένα κι όλους τους ανθρώ
πους!...

Γεννήθηκε. Καί μάς πήρε μέ μιας στά χέρια Του τά στοργικά, τά παντοδύναμα, καί μέ τή γλύκειά φωνή 
Του φώναξε:

Ύ  ψ ω θ ή τ ε !
Στά υψη άνεβήτε τώρα μέ τήν ελπίδα καί τήν πίστη. Στον ουρανό!Μαζί μου!
Σάς δονεί τό πρόσταγμα! ’Έτσι δέν είναι;
Λοιπόν , ΰ ψ ω θ ή τ ε ό λ ο ι .  Σείς προ παντός, νιάτα, πού σφύζετε από ζωή καί δύναμη.
Ύ  ψ ω θ ή τ ε από τής χαμοζωής τον ασφυκτικό κλοιό, στοϋ πάμφωτου ουρανού τή σφαίρα.
Ύ  ψ ω θ ή τ ε από τής ζωής τις μικρότητες, στής άγιότητος τά θαυμαστά έργα. Νοΰ καί καρδιά ξεκολ

λήστε από κάθε τι, πού τά κρατεί αιχμάλωτα, καί ύψωθήτε. Άνεβήτε στής άγνότητος καί τής ταπεινώσεως 
στήν όμορφη χώρα.

Γιατί κάθεστε λυπημένοι; Γιατί αμφιβάλλετε πώς δέν μπορείτε νά σπάσετε τής βασανιστικής συνήθειας 
καί των έλαττωμάτωντίς αλυσίδες; Αέν βλέπετε τοΰ καλού Θεού μας τήν στοργή; Αέν άκοϋτε τήν προσταγή 
Του; Ύ ψ ω θ ή τ ε !

Σάς δίνει τό χέρι, τήν αγκάλη σάς ανοίγει ό Θεός! Γιατί διστάζετε; Στο κάλεσμά Του τά φτερά τινάξτε. 
Ξεδιπλώστε τής ψυχής τά φτερά. Καί ύψωθήτε, νιάτα! Άνεβήτε.

Πρέπει ν’ άνεβήτε σέ τοΰτα τά σωτήρια τής αρετής τά ύψη. ’Από ’κεί θά δήτε καθαρώτερα. ’Ελεύ
θεροι από του κόσμου τή θολούρα, τις πλανεϋτρες φωνές καί τ’ απατηλά μάγια, θά δουλέψετε άποδοτι- 
κώτερα γιά μιά άνθρωπινώτερη κοινωνία. ’Από κεί θά μπορέσετε νά οδηγήσετε κι’ άλλους στής χριστια
νικής ζωής τον όμορφο δρόμο.

Σάν ύψωθήτε, σάν στέκεστε ψηλά, θά μπορείτε νά φωνάξετε σ ’ όλους, όσοι σέρνονται ακόμη στή γή:
’Α δ έ λ φ ι α , ύ ψ ω θ ή τ ε !
Καιρός γιά τά μικρά, τά τιποτένια καί τά πρόσκαιρα δέν είναι τώρα.
Τώρα, «Χριστός επί γής!».
’Αδέλφια, νέα αδέλφια, ΥΨΩΘΗΤΕ!
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856



ΚΑΘΕ χρόνο τις μέρες αυτές ή 
σκέψη καί ή καρδιά μας επιστρέ
φουν μέ νοσταλγία καί ευφροσύνη 
σ’ έκείνη τη νύχτα της ’Ανατολής. 
Πλησιάζουμε τη μνήμη μας μπρο
στά στο θαΰμα τής Γεννήσεως καί 
άκοΰμε τις παλιές προφητείες της 
'Αγίας Γραφής, πού μιλάνε για τήν 
«προσδοκία των εθνών» καί γιά τό 
άστρο τής Βηθλεέμ πού φώτισε τον 
κόσμο καί πού «ό λαός ό καθήμενος 
έν σκότει είδε φως μέγα καί τοϊς 
καθημένοις έν σκότει καί σκιά θα
νάτου φως άνέτειλεν αύτοΐς».

Μέ τη δίψα τής ιερής βιώσεως των 
γεγονότων, μέσα σέ βαθειά σιωπή 
καί πνευματική έκσταση περνάμε 
θάλασσες καί βουνά, κάμπους καί 
ερημιές καί βρισκόμαστε κοντά στά 
περιστατικά καί στις μορφές εκείνες 
πού ήρθαν γιά νά άναγεννηθή ή 
άνθρωπότητα. 'Η  Μαρία, ό ’Ιωσήφ, 
ό Καίσαρας, τό διάταγμα τής άπο- 
γραφής, τό σπήλαιο καί ή φάτνη, 
τά ήμερα ζώα, οί ποιμένες, τό "Α
στρο τής παγερής νύχτας, οί Μάγοι

καί ό μικρός Χριστός, συνθέτουν τό 
χρονικό τής Γεννήσεως του Θεαν
θρώπου. Προσφέρουν στις αισθήσεις 
μας εκείνο πού δέν μπορεί νά περι- 
γράψε.ι ό λόγος, νά έκφράσει ή καρ
διά, νά κατανοήσει ό νους, νά συλ- 
λάβει ή φαντασία!

Τ ό Λ ί κ ν ο .
'Ωστόσο, κάθε χρόνο, άκοΰμε τόν 

Εύαγγελιστή Λουκά νά μάς λέει: 
«Διέλθωμεν δη έως Βηθλεέμ καί 
’ίδωμεν τό ρήμα τό γεγονός, δ ό 
Κύριος έγνώρισεν ήμΐν».

Μάς παροτρύνει νά περπατήσουμε 
μέσα στη μικρή πολιτεία τής Ίου- 
δαίας, τή Βηθλεέμ, καί νά ζήσουμε 
στιγμή μέ στιγμή τή νύχτα τών 
Χριστουγέννων. Νά κατεβοϋμε τά 
σκαλοπάτια τής φάτνης καί μέ τά 
χέρια μας νά άγγίξουμε τό λίκνο πού 
ή Θεοτόκος άκούμπήσε τό Θειο 
Βρέφος μόλις γεννήθηκε: «καί έτεκε 
τόν υιόν αυτής τόν πρωτότοκον καί 
έσπαργάνωσεν αύτόν καί άνέκλινεν

αύτόν έν τή φάτνη, διότι ούκ ήν 
αύτοΐς τόπος έν τώ καταλύματι».

Στον 'ιερό αύτό χώρο "Αγγελος 
Κυρίου στάθηκε καί εύαγγελίστηκε 
τούς άγραυλοΰντες ποιμένες καί 
ολόκληρο τόν κόσμο δτι «έτέχθη 
Σωτήρ», «δς έστι Χριστός Κύριος». 
Ταυτόχρονα δμως, μιά μελωδία 
από ούράνιες δυνάμεις σκορπούσαν 
τό μήνυμα τής ειρήνης σέ κάθε γω
νιά τής γής: «Δόξα έν 'Υψίστοις 
Θεώ καί έπί γής ειρήνη έν άνθρώ- 
ποις εύδοκίρι».

"Ετσι ή μικρή καί άσημη, μέχρι 
έκείνη τήν ιστορική ώρα, Βηθλεέμ, 
γίνεται τό κέντρο τοϋ κόσμου. Καί 
τό σπήλαιο ό όμφαλός τής ιστο
ρίας!

Μιά καινούργια περίοδος άρχίζει 
γιά τή μικρή πόλη. ’Από ένα άσημο 
άγροτικό κέντρο, 9 μόλις χιλιόμετρα 
από τά 'Ιεροσόλυμα, υψώνεται τώρα 
σέ παγκόσμιο σύμβολο ειρήνης καί 
χαράς, δπως τόσο παραστατικά ση
μειώνει καί πάλι 6 Εύαγγελιστής 
Λουκάς : «Καί σύ Βηθλεέμ, γή 
’Ιούδα, ούδαμώς έλαχίστη εί έν τοΐς 
ήγεμόσιν ’Ιούδα- έκ σοϋ γάρ έξε- 
λεύσεται ήγούμενος όστις ποιμανεΐ 
τόν λαόν μου. . .».

'Η Βηθλεέμ είναι χτισμένη σέ 
ύψος 777 μέτρα άπό τή θάλασσα, 
πάνω σέ δυο λόφους. Βρίσκεται 
άκριβώς στά σύνορα τής έρήμου τής 
Ίουδαίας, στή μέση τής λουρίδας 
πού έκτείνεται άπό τή Νεκρά θά
λασσα μέχρι τις άκτές τής Μεσο
γείου.

'Υπήρξε ή πόλη του Δαβίδ. 'Ο 
τόπος τής ταφής τής Ραχήλ. 'Η 
πατρίδα τής Ρούθ.

Σέ άπόσταση 22 μόλις χιλιο
μέτρων, πρός τό νότο, βρισκόταν ή 
Χεβρών, ό τόπος τοΰ Πατριάρχη 
’Αβραάμ, τοΰ ’Ισαάκ καί τοΰ ’Ια
κώβ. ’Ακόμα σέ άπόσταση μόνο 
15 χιλιομέτρων στά βορειοδυτικά, 
υπήρχε ή Γαβαών, δπου ό Ίησοΰς 
τοΰ Ναυή είχε κάνει νά σταματήσει 
ό ήλιος. ’Ακόμα κάπου 18 χιλιό
μετρα δυτικά, βρισκόταν ή άρχαία 
Σακώχ, δπου ό Δαβίδ είχε σκο
τώσει τόν Γολιάθ, τόν Φιλισταΐο 
έκεϊνο γίγαντα τής Παλαιάς Δια
θήκης.

"Ομως τώρα ή Βηθλεέμ είναι τό 
λίκνο τής Χριστιανοσύνης. ’Εκεί 
βρίσκεται δυο χιλιάδες χρόνια, τό 
φυσικό Σπήλαιο, σκαμμένο μέσα 
στο βράχο, δπου ή Μαρία βρήκε 
καταφύγιο γιά νά φέρει στον κόσμο 
τόν Μεσσία. Είναι έκεϊ ή μικρή 
ορθογώνια φάτνη φωτισμένη άπό 
καντήλια καί λαμπάδες, μαρτυρία
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συγκλονιστική, της ένανθρωπήσεως 
του Λόγου. ((’Ενταύθα έκ τής Παρ
θένου Μαρίας έγεννήθη ό Χριστός», 
είναι γραμμένο λατινικά στο ήμι- 
κυκλικό κοίλωμα τοϋ τοίχου τής 
Σπηλιάς.

Σύμβολο Ειρήνης.
Πάνω άπ’ αύτό τό Σπήλαιο τής 

Γεννήσεως είναι ό τόπος τής λα
τρείας για όλους τούς χριστιανούς.

Βρίσκεται ή πανάρχαιη «Βασι
λική» μνημείο πανσεβάσμιο τής 
Χριστιανοσύνης καί άγάπης όλου 
του κόσμου. Χτίστηκε άρχικά άπό 
την αγία Ελένη, μητέρα τοΰ Μεγά
λου Κωνσταντίνου, πρώτου αύτο- 
κράτορα τής Βυζαντινής αυτοκρα
τορίας.

'Ο ιστορικός Σωκράτης μνημο
νεύοντας τό "Αγιο Σπήλαιο καί τήν 
άνέγερση πάνω σ’ αύτό τοϋ καλλι
τεχνικού Ναοΰ άπό τήν 'Αγία Ε λέ
νη λέει, ότι 6χι μόνο «οίκον εύκτή- 
ριον έν τω τοΰ μνήματος τόπω κατε- 
σκεύασεν», άλλα «καί έν τω άντρω 
τής Βηθλεέμ, ένθα ή κατά σάρκα 
γέννησις τοϋ Χριστοΰ, έτέραν έκ- 
κλησίαν οόχ ήττον κατεσκεύασεν».

Τον καιρό τοΰ αΰτοκράτορα Μα
νουήλ τοΰ Κομνηνοΰ (1143—1180) 
ή ’Εκκλησία τής Βηθλεέμ άνακαινί- 
στηκε καί οί περιγραφές όλων των 
οδοιπορικών μέχρι τό 1249 συμ- 
φωνοΰν σέ όλα γιά τή σημερινή 
μορφή της.

'Η  μεγαλύτερη έπισκευή τοΰ Να
οΰ είναι έκείνη πού έγινε στά 1842, 
πού πατριάρχευε ό ’Αθανάσιος ό Γ' 
καί Σουλτάνος ήταν ό Άμπούλ 
Μετζίτ.

Σέ μικρή άπόσταση άπό τό Σπή
λαιο οί χριστιανοί δείχνουν τον τόπο 
όπου ό ’Ιωσήφ είδε στον όπνο του 
τον άγγελο πού τοΰ είπε: «έγερθείς 
παράλαβε τό παιδίον καί τήν μη
τέρα αύτοΰ καί φεΰγε εις Αίγυπτον, 
καί ισθι έκεϊ έως αν είπω σοι* 
μέλλει γάρ Ηρώδης ζητεϊν τό 
παιδίον τοΰ άπολέσαι αύτό». ’Ενώ 
200 βήματα άπό τήν Εκκλησία 
τής Γεννήσεως βρίσκονται τά λεί
ψανα τών νηπίων πού ό 'Ηρώδης 
έσφαξε στή μανία του, όταν δέν 
γύρισαν οί Μάγοι νά τοΰ ποΰν ποΰ

βρίσκεται ό τόπος τής Γεννήσεως, 
άλλά «δι’ άλλης όδοΰ άνεχώρησαν..». 
«Τότε 'Ηρώδης ίδών ότι ένεπαίχθη 
ύπό τών μάγων, έθυμώθη λίαν καί 
άποστείλας άνεΐλε πάντας τούς παΐ- 
δας τούς έν Βηθλεέμ καί έν πάσι 
τοΐς όρίοις αυτής άπό διετοΰς και 
κατωτέρω. . .».

Τό ταξίδι τοΰ ’Ιωσήφ καί τής 
«έγκυμονούσης» Μαρίας άπό τή 
Ναζαρέτ στή Βηθλεέμ μέ τά πόδια 
ή μέ τό γαϊδουράκι είναι κάπου 150 
χιλιόμετρα δρόμος. Θά πρέπει νά 
ήταν άσφαλώς δύσκολο καί κουρα
στικό, γιά μιά έτοιμόγεννη γυναίκα. 
Ξένοι καί αποκλεισμένοι άπό τά 
γεμάτα κόσμο καταλύματα, αναγ
κάστηκαν νά μείνουν προσωρινά σ 
ένα σταΰλο, γιατί «ούκ ήν αύτοϊς 
τόπος έν τω καταλύματι». "Εφτασε 
ή ιστορική ώρα νά γεννηθεί τό Θείο 
Βρέφος. Κι άντί ή γή νά προσφέρει 
κούνια στον Ύίό τοΰ Θεοΰ, τοΰ προ- 
σφερε τήν ταπεινή Φάτνη. Τί ωραίος, 
στ’ άλήθεια, συμβολισμός. Τέλεια 
καταφρόνηση τής άνθρώπινης πολυ
τέλειας καί αιώνια συμπάθεια στή 
φτώχεια άπό μέρους τοΰ Θεοΰ.

Τ ό Τ α ξ ί δ ι .
'Ωστόσο ή ώρα είναι καί πάλι 

μυστική, κατανυκτική. Τώρα κύριο 
σύμβολο ειρήνης καί ευδοκίας υψώ
νεται μέσα στήν ιστορία, στή μνήμη 
καί στή νοσταλγία μας ή Βηθλεέμ. 
Ή  Φάτνη τοΰ άπλοΰ Σταύλου δίχως 
τής γής τή χλιδή, τήν ανθρώπινη 
δύναμη, τήν άπληστία καί τό φόβο. 
'Η  Φάτνη τής νύχτας τών Χριστου
γέννων πού κλείνει τή χαρά καί 
τήν έλπίδα τής άνθρωπότητος. Γιατί 
άπό τή Βηθλεέμ άκούγεται καί πάλι 
σήμερα τό θεσπέσιο κήρυγμα τής 
άληθινής ειρήνης.. Προς τον ιερό 
αύτό χώρο, τό λίκνο τής Χριστια
νοσύνης, στρέφει ή πονεμένη ψυχή 
τήν άγάπη καί τον πόθο της γιά νά 
άντλήση τό μήνυμα τής σωτηρίας. 
Νά άκούσει μέ τά ίδια του τ’ αυτιά 
ό καθένας μας μέσα στή νύχτα τών 
θαυμάτων, τό «Δόξα έν 'Υψίστοις 
Θεώ καί έπί γής ειρήνη έν άνθρώποις 
ευδοκία». ’Ενώ ή ’Εκκλησία θά 
ψάλλει: «Χριστός γεννάται δοξά
σατε, Χριστόν έξ ουρανών άπαντή- 
σατε, Χριστός έπί γής ύψώθητε».

Ή  Παλαιά Διαθήκη συνοψίζει 
έμπειρίες συγκλονιστικές τοΰ αν
θρώπου, οί όποιες έπύκνωσαν καί 
έβάθυναν καί άστραψαν σέ πνευ
ματικό φώς μέσα στήν περιπαθή 
ψυχή τοΰ ’Ισραήλ. Σ’ αύτό λοιπόν 
τό βιβλίο τών βιβλίων τά πρώτα του 
δύο κεφάλαια άναφέρονται στο έργο 
τοΰ Θεοΰ: είναι ή δημιουργία τοΰ 
κόσμου καί ή δημιουργία τοΰ άν- 
θρώπου. Καί τά δύο επόμενα κεφά- . 
λαια άναφέρονται στο έργο τοΰ 
άνθρώπου: Είναι ή άρνηση τής
θεότητας (προπατορικό αμάρτημα) 
καί ή άρνηση τής άδελφοσύνης 
(φόνος τοΰ ’Άβελ).

’Ιδού γιατί τό βιβλίο διέσχισε τις 
χιλιετίες. Διότι συνέλαβε τις θεμε
λιακές κατηγορίες τής άνθρώπινης 
κατάστασης στον κόσμο. Εφτά 
χιλιάδες χρόνια πολιτισμοΰ μαρτυ
ρούν πώς οί κατηγορίες τής άρνησης 
τής θεότητας καί τής άρνησης τής 
άδελφοσύνης λειτουργούν μέ άμεί- 
λικτη ένταση. Ή  αίμάσσουσα γή 
περιφέρεται πορφυρή μέσα στήν 
άγνή λευκότητα τών άστρων.

Άφοΰ πρόκειται λοιπόν γιά στοι
χείο τής άνθρώπινης κατάστασης, 
ό φόνος έχει τούς λόγους του: τούς 
ιστορικούς, τούς κοινωνιολογικούς, 
τούς ψυχολογικούς, τούς βιολογι
κούς. Δ έ ν  έ χ ε ι  ό μ ω ς  λ ό 
γ ο υ ς  π ν ε υ μ α τ ι κ ο ύ ς .  'Η 
πράξη τοΰ φόνου τοΰ άδελφοΰ είναι 
αύτόχρημα πράξη έκπτώσεως τοΰ 
άνθρώπου. 'Ο φονιάς κεϊται έκτος 
τοΰ πνεύματος, έκτος τής θεότητος. 
Ή  στέρηση τής ζωής είναι έγκλημα 
κατά τής πνοής τής δημιουργίας, 
έγκλημα καθοσιώσεως.

'Ο φόνος είναι φαινόμενο πού 
έγγράφεται στήν ιστορία, στήν κοι- 
νωνιολογία, στήν ψυχολογία καί
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Τού Χ ρ ή σ τ ο υ  Μ α λ ε β ί τ σ η .

εκεί έξαντλείται. 'Η ζωή δμως είναι 
φαινόμενο πού υπερβαίνει απροσμέ
τρητα αυτούς τούς κύκλους. Γι’ 
αυτό δεν υπάρχει έσχατος λόγος 
για την άφαίρεση τής ζωής. Γι’ 
αύτό ή άφαίρεση τής ζωής είναι 
έν τ έ λ ε ι  άδικαιολόγητη. 'Η 
άναίρεση τής ζωής είναι, ως τοιαύτη, 
προσβολή τής αγιότητας στον κό
σμο.

Οΐ έκπτωτοι άνθρωποι μέσα στήν 
έκπτωτη ιστορία τους χώρισαν τον 
φόνο σέ νόμιμο καί σέ παράνομο. 
’Αλλά αυτό είναι επινόημα τής 
έκάστοτε κατεστημένης ισχύος. 'Η 
πνευματική άποτίμηση των δρω
μένων είναι άλλη. 'Η  άφαίρεση τής 
ζωής είναι πάντοτε παράνομη έναντι 
του νόμου τοϋ πνεύματος.

'Η  άνθρώπινη ζωή είναι αύτο- 
σκοπός καί δεν είναι μέσο. Πράγμα 
πού τό έτόνισε έμμόνως καί ό 
Κάντ. Δέν είναι μέσο για να συντη
ρηθεί ή όποια έξουσία, άλλά δέν 
είναι μέσο καί για να άνατραπεϊ ή 
όποια έξουσία. Δέν είναι μέσο για 
να ζήσο,υν άλλες ζωές καλύτερα. 
Διότι κάθε ζωή είναι μοναδική, 
άναντικατάστατη καί άπαρόμοιαστη. 
Ό  Ντοστογιέφσκυ τό έθεσε τοΰτο 
τό πρόβλημα έπανειλημμένως στο 
έργο του. Καί έμαρτύρησε πώς ό 
φόνος όχι μόνο δέν μπορεί να οδη
γήσει προς τό λαμπρό μέλλον, 
άλλά καταφθείρει καί τό παρόν τοϋ 
φονιά. Τό έγκλημα έπιπίπτει επάνω 
του σάν υπερβατική κατάρα. Συ
νεπώς, ό φόνος δέν είναι έν τέλει 
ούτε ιστορική ούτε κοινωνική οΰτε 
ψυχολογική λύση, όπως μπορεί νά 
νομίσει κανένας κυττώντας μόνο τά 
βραχυπρόθεσμα άποτελέσματα. Τά 
μακροπρόθεσμα άποτελέσματα είναι 
πάντοτε φθοροποιά. Διότι ή προσβο

λή τοϋ μεταφυσικού (τοϋ πνευμα- 
τικοΰ) κόσμου δέ άφήνει άλώβητο 
καί τον φυσικό κόσμο. Άφοΰ ό 
κόσμος τοϋ άνθρώπου είναι πάντοτε 
πνευματικός, έστω καί άρνητικά, 
έστω καί έκπεσμένος. 'Ο άνθρωπος 
είναι έκ κατασκευής πνευματικός, 
γι’ αύτό καί λογίζεται φονιάς.

Αύτή είναι ή ριζική θέση έναντι 
τοϋ φόνου, πού έλαβε τό δυτικό 
πνεϋμα στις κορυφώσεις του. Καί 
είναι άνυποχώρητη, παρά τήν πεί- 
σμονα έμμονή τής ιστορικής πρα
κτικής. Καθώς είμαστε βουτηγμέ
νοι στο θολό μίσος δέν μπορούμε νά 
άντιληφθοΰμε, βεβαίως, πώς είναι 
δυνατό νά μή σκοτώσεις τον έχθρό 
σου, πού έρχεται νά σέ σκοτώσει. 
Καί ό φόνος πληθαίνει. Καί πλη
θαίνει ό σκοτισμός τών συνειδήσεων 
μέσα στήν παραζάλη τοϋ πάθους. 
'Ο σκοτισμός όμως τών συνειδή
σεων προοιωνίζεται μόνον ιστορικό 
σκοτάδι.

Ή  θέση ενός άλλου μεγάλου βι
βλίου στο πρόβλημα τοϋ φόνου, 
τής ’Ινδικής «Μπαγκαβάτ Γκιτά», 
είναι διαφορετική. ’Αφοΰ -λέγει-ή 
ουσία τοϋ άνθρώπου είναι άθάνατη, 
ό φόνος είναι φαινομενικός. (('Ο 
Κάτοικος τοϋ σώματος είναι αιώ
νιος, άφθαρτος, άπεριόριστος. Γιά 
τοΰτο, λοιπόν, πολέμησε, ώ Μπά- 
ρατα. "Οποιος νομίζει πώς αύτός 
είναι ό φονιάς κι’ οποίος πώς αύτός 
είναι ό σκοτωμένος, καί οί δυό τους 
τίποτε δέν ξέρουν. Αύτός ούτε σκο
τώνει, οΰτε σκοτώνεται. . . Αύτός 
ό Κάτοικος τοϋ σώματος, πού σ’ 
όλα τά σώματα κατοικεί, είναι παν
τοτινά άτρωτος. Γιά τοΰτο, δέν 
πρέπει νά θρηνείς γιά κανένα πλά
σμα. . . .».

'Η διαφορά στις δυό άπόψεις 
ξεκινάει άπό τήν αντίληψη πού έχουν 
γιά τήν σημαντικότητα τοϋ «προ
σώπου». Στή δυτική άντίληψη τό 
πρόσωπο είναι στοιχείο έσχατης 
άποκαλύψεως' στήν ΐνδουϊστική άν
τίληψη τό πρόσωπο είναι φαινο
μενικό, είναι μιά άπό τις πλανευ- 
τικές όψεις τής Μάγυα. Γι’ αύτό καί 
ό άφανισμός τοϋ προσώπου είναι 
χωρίς όντολογική σημαντικότητα, 
άφοΰ τοΰτο στο τέλος διαχέεται μέσα 
στο άπρόσωπο Βράχμα. 'Ο άφα- 
νισμός τοΰ προσώπου δμως στή 
δυτική άντίληψη (πού όριοθετεΐται 
άπό τήν Περσία καί έντεΰθεν) έχει 
όντολογική σημασία, διότι πρόκειται 
γιά τον άφανισμό άποκαλυμμένης 
εικόνας τής αιωνιότητας, πρόκειται 
γιά άπομείωση τής άγιότητας στον 
κόσμο. Γι’ αύτό κάθε φόνος είναι 
ένάμαρτος.

Κι’ ωστόσο, ό φόνος συνεχίζεται 
σέ ’Ανατολή καί Δύση. "Οταν ή 
υψηλότερη ευαγγελία στον κόσμο, 
όταν ή πνευματικότερη έξαγγελία 
στήν οικουμένη, ό Χριστιανισμός, 
πού έσφυροκόπησε τίς συνειδήσεις 
έπί δυό χιλιετίες, δέν μπόρεσε καί 
άναχαιτίσει τον φόνο μεταξύ τών 
παραδοσιακών Χριστιανικών έθνών 
τότε καμιά δύναμη δέν μπορεί νά 
τον συγκρατήσει. 'Ωστόσο τό κρι
τήριο παραμένει άταλάντευτο: κάθε 
φόνος είναι πράξη έκπτώσεως άπό 
τή θειότητα. «Καί είπε Κύριος, τί 
πεποίηκας; Φωνή αίματος τοΰ άδελ- 
φοΰ σου βοα πρός με έκ τής γής. 
Καί νΰν έπικατάρατος σύ άπό τής 
γής. . .».

Ά π ό  τό Περιοδικό “ Ε Υ Θ Υ Ν Η ,,
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Τοΰ κ.

Δ η μ η τ ρ ί ο υ  Ράτη,  

’ Ενωμοτάρχου,

Φοιτ. Παιδ. ’Ακαδημίας.

ΣΥΜΦΩΝΑ μέ τά πορίσματα 
τής ψυχολογίας καί τής Βιολογίας 
δ άνθρωπος έρχεται στον κόσμο 
μέ όρισμένες κληρονομικές κατα
βολές, δηλαδή δυνητικές Ικανό
τητες, γιά ανάπτυξη καί αύτοπρα- 
γμάτωση.

Είναι όμως άναμφισβήτητο γε
γονός ότι δέν φθάνουν αυτές οί 
καταβολές, γιά νά όλοκληρωθεΐ 
τό άτομο. Αυτές οί ικανότητες θά 
άναπτυχθοΰν στό έπακρο, όταν τό 
άτομο βρει ένα ευνοϊκό περιβάλ
λον ή θά πέσουν σέ χειμερινή νάρ
κη, όταν τό περιβάλλον θά είναι 
άρνητικό. Επίσης σπουδαίο ρόλο 
παίζει ή βούληση, ή, άλλως, ένδο- 
ατομική δυναμική.

Τρεις δηλαδή είναι οί βασικοί 
παράγοντες πού διαμορφώνουν τήν 
προσωπικότητα τοϋ παιδιού: ή κλη
ρονομικότητα, τό περιβάλλον καί 
ή ένδοατομική δυναμική πού παί
ζει τόν ρυθμιστικό ρόλο μεταξύ 
τών δύο προηγουμένων.

Ό  Ελβετός βιολόγος PORT- 
MAN άναφέρει ότι ό άνθρωπος γεν
νιέται άδύναμος καί μέ έλλείψεις 
σέ σύγκριση μέ τά ζώα. Γι’ αυτό 
τό λόγο είναι καί πιό έξαρτη μένος 
άπ’ τό περιβάλλον. Αυτή τήν περι
βαλλοντική δύναμη πού άσκεΐ τε
ράστια έπίδραση στον χαρακτήρα 
τοϋ άτόμου τήν όνόμασε: «άγωγή».

’Επιχειρώντας άνάλυση τής έν
νοιας περιβάλλον, καταλήγουμε σέ 
τρεις βασικούς παράγοντες, τήν 
οικογένεια, τό σχολείο καί τήν 
κοινωνία.

ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΟΥΜΕ, όμως, μό
νο τίς έπιδράσεις πού άσκεΐ τό 
οικογενειακό περιβάλλον στήν ά- 
νάπτυξη τής προσωπικότητας τοϋ 
άτόμου, μιά καί ή οικογένεια είναι 
ό πρώτος «σταθμός γνωριμίας» 
του μέ τόν κόσμο.

Έκεΐ σχηματίζονται οί πρώτες 
έμπειρίες, οί πρώτες συνήθειες καί 
οί πρώτες γνώσεις δηλ. ή πρώτη 
έπαφή μέ τόν πολιτισμό. Στή συνέ
χεια, τό Σχολείο προσφέρει τόν 
έμπλουτισμό τών άποκτημένων ήδη 
γνώσεων, τήν συστηματοποίησή 
τους καί τήν κοινωνικότητα.

Είναι κατανοητό ότι όσο εύνοϊ- 
κώτερες συνθήκες έπικρατοϋν στήν



οικογένεια, τόσο πιό άρμονική 
καί όλοκληρωμένη έξέλιξη τοΰ 
άτόμου θά έχουμε. Ένώ οι αντί
ξοες συνθήκες αναστέλλουν τήν 
άρμονική σωματικοψυχική άνάπτυ- 
ξη, με κατάληξη στή μη φυσιολο
γική συμπεριφορά. Έτσι έχουμε 
νεαρά άτομα πού δημιουργούν προ
βλήματα στον οικογενειακό καί 
κοινωνικό βίο.

Ποιοι είναι λοιΛόν αυτοί οι δυσ
μενείς παράγοντες, πού οδηγούν 
σ’ αύτή τήν άνώμαλη έξέλιξη τοΰ 
άτόμου καί είδικώτερα μέσα στήν 
οικογένεια;

ΠΡΩΤΑ θ’ άναφέρουμε τήν αύ- 
ταρχική καί καταπιεστική άγωγή, 
συνδεδεμένη με υπερβολική αύΟτη- 
ρότητα, γιά κάθε ενέργεια τοΰ παι
διού. Μιά τέτοια συμπεριφορά εί
ναι συνδεδεμένη με έλλειψη τρυφε
ρότητας καί άγάπης, μέ άποτέλε- 
σμα τήν δημιουργία άδύναμων, ευ
αίσθητων καί άβουλων παιδιών. 
Βλέπουμε τά παιδιά τέτοιων οικο
γενειών, δειλά, υποτακτικά, όνει- 
ροπόλα, βυθισμένα σ’ ένα δικό 
τους κόσμο. Συχνά, όμως, αύτή ή 
συνεχής καταπίεση, μπορεί νά έχει 
καί άντίθετα, μέ τά παραπάνω, άπο- 
τελέσματα, δηλαδή τήν δημιουργία 
ατίθασων παιδιών, ζωηρών καί 
έπαναστατικών, πού δέν μπορούν 
νά προσαρμοσθοΰν.

Έχομε άκόμα καί τον μικρό τύ
πο τοΰ αύταρχικοΰ καί ταυτόχρονα 
υποτακτικού άτόμου, πού συμπερι- 
φέρεται άνάλογα, όπως τοΰ έπι- 
βάλλει τό συμφέρον τής στιγμής. 
Ό  έπαναστάτης δέν δέχεται τήν 
παραμικρή έπίπληξη, τό παρα
μικρό βίωμα άποτυχίας. ’Αντίθετα 
ό δειλός μπροστά στις δυσκολίες 
άπογοητεύεται κλείνεται στόν έαυ- 
τό του καί άποφεύγει κάθε έπαφή 
μέ τούς γύρω του.

Θά μπορούσαμε έπίσης νά έπι- 
σημάνουμετήν περίπτωση πού ό 
ένας άπ’ τούς δυο γονείς είναι αύ- 
ταρχικός καί ό άλλος όχι. Τότε τό 
παιδί ύποφέρει άπό άνασφάλεια 
καί άντιδρά μέ έπιθετικότ,ητα καί 
έκδικητικότητα.

ΑΛΛΟΣ παράγοντας είναι ή 
υπερβολική έπιείκεια. Πηγάζει άπό 
γονείς μέ έλλειπή προσωπικότητα, 
ώς πρός τήν άντίληψη ευθυνών. 
’Από γονείς, πού ίσως δέν είναι 
εύχαριστημένοι άπ’ τον ρόλο τους. 
Βλέπομε νά παρεμβαίνουν συχνά 
ή γιαγιά καί ό παπούς, παίζοντας 
τον ρόλο τών γονέων. ’Αποτέλε
σμα είναι νά γίνονται τά παιδιά 
άνυπάκουα, έγωϊστικά, τυρρανικά,

χωρίς συναίσθημα ευθύνης, μέ όπερ 
βολική αύτοπεποίθηση καί κενο
δοξία.

ΕΠΙΣΗΣ ή μεροληπτική μετα
χείριση, έπιδρά δυσμενώς στήν 
άνάπτυξη τοΰ παιδιού. Συχνά οί 
γονείς δείχνουν φανερά διαφορετι
κή προτίμηση καί μεταχείριση σ’ 
ένα άπ’ τά παιδιά τους, μέ άποτέ- 
λεσμα νά έχουμε άνάπτυξη ζηλο
τυπίας, πού μπορεί νά καταλήξει 
στήν έπιθετικότητα τοΰ άδικου- 
μένου ή άντίθετα στο κλείσιμο 
στόν έαυτό του, πού είναι έπακό- 
λουθα άσυνείδητης ή συνειδητής 
προσπάθειας τοΰ παιδιοΰ πού άδι- 
κεϊται γιά νά κινήσει καί πρός τή 
δική του πλευρά τό οικογενειακό 
ένδιαφέρον. ’Αλλά σ’ αύτή τήν 
περίπτωση καί ό εύνοούμενος γί
νεται έγωϊστής, τυρρανικός καί 
άσυμβίβαστος, χωρίς κριτικό πνεύ
μα. Συχνά, όμως, αύτή ή προτίμη
ση έχει τ’ άντίθετα άποτελέσματα 
άπ’ αυτά πού περιμένουν οί γο
νείς. Έτσι τό καύχημά τους, αύτός 
πού έπάνω του έχουν στηρίξει όλες 
τους τις έλπίδες γιά τό μέλλον γί
νεται άρνητικό στοιχείο, ένώ άντί
θετα τό «φτωχό παιδί» τους, άνα- 
πτύσσεται σ’ ένα άξιοθαύμαστο 
πρόσωπο στήν κοινωνία μέ μεγά
λες έπιτυχίες.

ΑΣ ΕΡΘΟΥΜΕ, όμως, στήν υπερ
βολικά φιλόδοξη άνατροφή. Ό  
ψυχίατρος RICHTER, θεωρεί ότι 
στο παιδί διοχετεύονται όλα τά 
άπωθημένα καί οί άνεκπλήρωτες 
έπιθυμίες τών γονιών. Θέλουν τό 
παιδί τους νά γίνει έπιστήμονας, 
ή αύτό, πού αύτοί δέν μπόρεσαν 
νά γίνουν. Θέλουν νά γίνει άριστος 
μαθητής, όταν αυτοί δέν ήσαν. Χρη
σιμοποιούν άπειλές — αυστηρή 
πειθαρχία, άλλά καί χάδια, έπαί- 
νους, κολακείες, γιά νά φτιάξουν 
τό όμοίωμά τους «ρομπότ», όπως 
έπιθυμοΰν, παραγνωρίζοντας ότι 
ό άνθρωπος δέν μπαίνει σέ καλού- 
πια, ότι τό παιδί έχει προσωπικές 
ικανότητες καί δεξιότητες, μέ άπο- 
τέλεσμα νά δημιουργούν έναν άλ- 
λοπρόσαλλο άνθρωπο, πού δέν εί
ναι ποτέ βέβαιος γιά τόν έαυτό του.

ΑΛΛΑ καί ή άλλοπρόσαλλη καί 
άσύνετη μεταχείριση έχει δυσμε
νείς έπιπτώσεις. "Οταν τό ίδιο πα
ράπτωμα τήν μιά φορά τιμωρείται 
αυστηρά καί τήν άλλη περνάει 
άπαρατήρητο, ή διασκεδάζει τούς 
γονείς, ή πάλι, ό καθένας άπό 
τούς δυο τρέφεται μέ διαφορετικό 
τρόπο. Τό παιδί συγχέει τις άντι-

δράσεις αυτές καί δέν μπορεί ν’ 
άναπτύξει άξιόλογο κριτική. 'Οδη
γείται στήν άμφισβήτηση τοΰ τί 
έπιτρέπεται καί τοΰ τί άπαγορεύε- 
ται. Συχνά δέ έπειδή έχει κλονισμέ
νο τό αίσθημα άσφαλείας μισεί 
αύτούς, πού έξυπηρετοΰν τά συμ- 
φέροντά του. ’Ανάλογες έπιπτώ- 
σεις έχει καί ή υπερπροστασία τοΰ 
παιδιού, ό άκριτος περιορισμός 
άπό φόβο καί έλλειψη έμπιστοσύ- 
νης, κάθε ένεργητικότητάς του. 
Συχνά δέ, αύτή ή ύπερπροστασία 
προέρχεται καί άπό υπερβολική 
άγάπη, καθώς καί άπό παθολογικό 
ένδιαφέρον.

’Αποτέλεσμα είναι ή διάπλαση 
ένός άβουλου άτόμου, πού μεγα
λώνει χωρίς νά ώριμάζει καί ν’ 
άναπτύσσει δική του προσωπικό
τητα.

ΤΕΛΟΣ, ή συνειδητή ή όχι, άπόρ- 
ριψη τοΰ παιδιοΰ, πού άντιστρατεύ- 
εται τήν ένστικτη άνάγκη πού έχει 
τό παιδί, γιά άγάπη, τρυφερότητα, 
υποστήριξη, προσοχή, άναγνώρι- 
ση. Παρουσιάζεται συνήθως σέ νό
θα, έξώγαμα καθώς καί σ’ έκεΐνα 
πού στάθηκαν άθελά τους-φυσικά 
έμπόδιο στήν καρριέρα τής μητέ
ρας τους. Τά παιδιά αύτά έχουν 
πάθος γιά άγάπη καί στοργή καί 
προσπαθοΰν νά τις άποκτήσουν 
μέ άντιστάθμισμα τήν έπιθετική 
συμπεριφορά, τήν φοβία, πού στή 
μικρή ήλικία παρουσιάζεται καί 
ώς «βρέξιμο τοΰ κρεβατιοΰ». Με
ρικά άποκτοΰν καί μαζοχιστικές 
τάσεις. Δηλαδή δημιουργοΰν σκό
πιμα προβλήματα ώστε νά τά τιμω
ρήσει τό πρόσωπο πού άγαποΰν, 
γιατί αισθάνονται παραμελημένα.

'Ολοκληρώνοντας καί κλείνον
τας τό κεφάλαιο αύτό άπό τις έπι- 
δράσεις τής οικογένειας στό άτο
μο, θά έπισημάνομε ότι γιά νά 
έχομε άρμονική άνάπτυξη τοΰ άτό
μου, οί γονείς θά πρέπει νά κατα
νοήσουν καλύτερα τό ρόλο τους. 
Νά μήν ξεχνούν ότι τό παιδί άπο- 
τελεΐ καί προσωπικότητα καί όχι 
ένα άβουλο πλάσμα, πού τό κάνο
με ό,τι θέλουμε. Έπίσης νά άπο- 
βληθεΐ άπό πολλούς ή νοοτροπία 
τοΰ LAISSEZ FAIRE (ό,τι θέλει 
άς γίνει). Πρέπει ή συμπεριφορά 
τών γονιών νά είναι σωστή καί νά 
φέρονται στό παιδί σύμφωνα μέ 
τήν σωματική καί πνευματική του 
άνάπτυξη χωρίς νά ύπερβαθμίζουν 
ή υποβαθμίζουν τήν ήλικία του. 
Μόνο έτσι θά δημιουργήσομε ένα 
σωστό αύριανό άνθρωπο στήν κοι
νωνία.
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ΑΡΓΑ—αργά έπεφτε τό σούρουπο στήν ’Αθήνα 
καί στις Σχολές Χωροφυλακής οί ίσκιοι των πεύκων 
γίνονταν ολοένα πιό σκούροι. Τά κτίρια έχαναν τις 
σκληρές γραμμές τους κι άχνοσκέπαζαν από τή σιωπή 
τού δειλινού. Κατέβηκε καί ή σημαία άπ’ τόν ιστό 
της καί οί Δόκιμοι σκόρπισαν άλλοι κατά τό γήπε
δο, άλλη προς τήν καντίνα κι άλλοι προς τόν περίβο
λο τής Έκκλησιάς. ’Ελεύθερη ώρα γιά τούς μαθητές 
των Σχολών, ώρα ξεκούρασης άπ’ τήν έντατική εκπαί
δευση.

'Ομάδες—όμάδες τά νεαρά παιδιά κάθισαν στά 
παγκάκια, κάτω άπ’ τά πεύκα και δίπλα στό πράσινο 
χαλί των κήπων, άναψαν τά τσιγάρα τους, έπιασαν 
τή συζήτηση. Πολλά είχαν νά ποΰν. Ό  καθένας καί 
κάτι δικό του, κάτι διαφορετικό. “Άνοιγαν τις ψυχές 
τους, μιλούσαν μέ λόγια ζεστά, γελούν άνέμελα. 
Λίγες οί σκοτούρες τής Σχολής, ό στίβος τους άργεΐ 
άκόμα, οί άγωνίες τους μικρές...

Δίπλα άπ’ τήν ’Εκκλησία, έκεΐ πού τελειώνει τό 
παρκάκι, άναψε τό φώς. Δυό μικρά δωμάτια, τό ένα 
γραφείο, τ’ άλλο προθάλαμος καί είσοδος μαζί γέμι
σαν φώς, έσπασαν τή μονοτονία τού σύθαμπου. Φω
τίστηκαν καί τά πρόσωπα των Δοκίμων πού καθισμέ
νοι στά σκαλιά περίμεναν. Φωτίστηκε καί τό πρόσω
πο τού ιερέα, σκυφτό πάνω στό τραπέζι, χλωμό, γεμά
το έγνοιες. Δίπλα του, ό Δόκιμος. Μιλούσε άργά, 
ήσυχα. Κάπου—κάπου σήκωνε τά μάτια ψηλά στόν 
’Εσταυρωμένο γιά νά χαμηλώσει γρήγορα καί νά τά 
καρφώσει στή φλόγα τού καντηλιού, κάτω άκριβώς 
άπό τά Θεία πόδια, τά ματωμένα πόδια τού ’Αμνού.

Μιλούσε ό Δόκιμος, καιγόταν ή καρδιά του όπως 
ή φλόγα τού καντηλιού, άκουγε ό ιερέας σιωπηλός. 
"Ενα άφτί είχε γίνει ολόκληρος. "Ενα άφτί πού πάσχι
ζε νά ρουφήξει κάθε λέξη, κάθε πόνο. Σήκωσε ό Δό
κιμος πάλι τά μάτια στόν ’Εσταυρωμένο, άναστέναξε. 
Τελείωσε. Τό μεγάλο άφτί έγινε στόμα. Τά μάτια τού 
ιερέα καρφώθηκαν στά μάτια τού Δόκιμου. Τώρα μι
λούσε έκεΐνος. Βάλσαμο παρηγοριάς τά λόγια του, 
λόγια άγάπης, ζεστά, φιλικά. Τό πλησίασμα τής ψυ
χής μέσα άπ’ τόν λόγο. Τό γαλήνεμα τής ψυχής μέσα 
άπό τήν έξομολόγηση. 'Η λύτρωση πού δίνει ή έμπι- 
στοσύνη καί τ’ άνοιγμα τής καρδιάς πρός τόν συνάν
θρωπο.

Έφυγε ό Δόκιμος, τή θέση του πήρε άλλος, άλλος... 
’Ατέλειωτη γραμμή νέων άνθρώπων πού λίγοι μήνες 
τούς χωρίζουν άπό τόν άγώνα τους, άπό τή μάχη γιά 
τή δικαιοσύνη καί τόν άνθρωπο.

ΨΑΧΝΕΙ ή ψυχή, στις δικές της ώρες, νάβρει τή 
λύτρωση. Ψυχή άνθρώπου είναι, θάχει προβλήματα. 
Άλλες φορές μεγάλα, άλλες μικρά, άλλες πολλά, άλ
λες λίγα. Μά πάντα θάχει καί πάντα θ’ άναζητάει τό 
καταφύγι της. Τό ήρεμο λιμάνι, τ’ άπάνεμο μουράγιο. 
Νά γαληνέψει νά ξεκουραστεί. Νά αυτοστοχασθεΐ, 
νά βρει τά σφάλματά της, νά διαλέξει τό έπόμενο τα
ξίδι της. Ακούραστος όδοιπόρος στή ζωή ή ψυχή, 
τό σταυροδρόμι της ψάχνει, νά πάρει μιάν άνάσα.

Σ’ αύτές τις ώρες, τις δικές της, έρχεται ό Θεός. Ό χ ι 
όπως τις άλλες φορές, μέσα στή συνήθεια καί τή 
τάξη, μέσα στά τυπικά ρούχα τής χριστιανικής ταύ- 
τότητας. Πικρή ή άλήθεια, μά είναι άλήθεια. Έκεΐ 
πού μόνιμα χαρακτηριζόμαστε πιά ώς Χριστιανοί
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είναι ή ταυτότητα. Καί μοιάζει αυτός ό χαρακτηρι
σμός σάν τις νεκρές πόλεις, πού θυμίζουν άλλοτινές 
ένδοξες μέρες, ζωντανές. Λίγες οί φορές πού ό άνθρω
πος ψάχνει τό Θεό. Τό φως πού δσο κι αν άποξεχνιέ- 
ται, φωτίζει. Κι’ αύτές τις λίγες τις φορές τό βρίσκει. 
Μέσα στό άνοιγμα των παραθυρόφυλλων της καρδιάς 
του προβάλλει τό Φως, σκορπίζει τή γαλήνη.Μιλάει 
τή γλώσσα τής άγάπης, μιλάει τή γλώσσα τής άνθρω- 
πιάς.

Πόσο χρειάζεται τούτη τή γλώσσα ό άνθρωπος... 
Πόσο άναζητάει τήν όασή της ή ψυχή του ......

ΣΗΚΩΝΕΙ τά μάτια του ό ιερέας, γεμίζουν μ’ 
άγκάθια, αίμα καί πληγές, βλέπουν τον Σταυρό κι 
άναμετροϋν τον λόγο».Νά ή αποστολή του άνθρώπου» 
Καί ή ψυχή γαληνεύει, πάει ήσυχη νά κοιμηθεί, 
ξέρει αύριο γιατί θά παλαίψει, ξέρει αύριο τί θά 
προσφέρει.

Μεγάλο τό έργο τούτου τού Λειτουργού. Νά μπαίνει 
στις άνεμοδαρμένες συνειδήσεις καί νά τις γαληνεύει. 
Νά φορτώνει μ’ άνθρώπινες πίκρες τή δική του καρ
διά καί νά δακρύζει στις ώρες τής μοναξιάς μπροστά 
στόν Θεάνθρωπο, άναπέμποντας τις προσευχές τής 
λύτρωσης. Νά δίνει τήν ούσία τής άνθρωπιάς στόν 
άνθρωπο τού Νόμου, νά ξεχωρίζει τήν κρίση σέ δίκαι 
η καί ήθική, σέ νόμιμη καί άνθρώπινη. Κι αυτούς 
τούς ξέχωρους δρόμους νά τούς πλησιάζει, νά όριο- 
δείχνει τή «χρυσή τομή», νά ζυμώνει τόν "Ανθρωπο 
μέ τό Νόμο. Δύσκολο τούτο τό έργο. Δύσκολο όπως 
κάθε πλησίασμα τής ψυχής τών άνθρώπων. Μέ τί 
λόγια νά μιλήσει κανείς σέ μιά κοινωνία πού μιλάει 
περισσότερο μέ άριθμούς παρά μέ λέξεις; Σ’ ένα κόσμο 
κλεισμένο σέ τείχη ερημιάς καί αλλοτρίωσης; 
Σ’ άνθρώπους πού ζοΰν όλη τους τή ζωή άνάμεσα 
στ’ άνθρώπινα λάθη, πασχίζοντας νά τά σταμα
τήσουν;

Μέ τά αιώνια λόγια πού μίλησε ό Υιός τού Θεού. 
Μόνο μ’ αύτά.Μέ τά λόγια πού δέν χάνουν τή σημα
σία τους άνάμεσα άπό τις συμπληγάδες τού χρόνου. 
Μέ τις λέξεις ποΰμειναν σωσίβια στούς ταραγμένους 
ώκεανούς τών αιώνων.

Γίνεται έκεΐνο τό μικρό γραφείο, δίπλα στήν Έκ- 
κλησιά τών Σχολών, έξομολογητάρι. Καί ή γωνιά 
τού Εσταυρωμένου, γίνεται τό σταυροδρόμι τού κου
ρασμένου οδοιπόρου. Ή  θλίψη τού ’Αμνού, κουράγιο 
γιά μιά νέα πορεία καί ή φλόγα τού καντηλιού, φλόγα 
καρδιάς. Κι ό οδοιπόρος φεύγει ήσυχος, γαληνε
μένος. Έ χει άποφασίσει γιά τό δρόμο του. Τό Κατα
φύγιο τούδωσε φτερά στις έλπίδες, τώρα ξέρει πώς 
τ’ άνηφόρι βγάζει στήν κορφή καί στήν κορφή περι
μένει ή λύτρωση. Καλός θάναι ό δρόμος του, άν
θρώπινα όμορφος...

ΜΑ ΤΟΥΤΗ ή γωνιά, ή γωνιά τού ’Εσταυρωμένου, 
δέν είναι μόνο καταφύγιο. Είναι καί ορμητήριο τού 
Λειτουργού, άφετηρία γιά δρόμους πέρα άπ’ τις Σχο
λές, πού φτάνουν στις άκρες τής Πατρίδας, όπου οί 
φρουροί της προσφέρουν τή ζέστα τής άγάπης τους 
στό σύνολο.

Είναι καί σχολείο. Σχολείο πνευματικό. Μέ μαθη
τές νέους άνθρώπους πού θέλουν νά μελετήσουν τις 
Γραφές. Νέους άνθρώπους πού ζητούν νά μάθουν τό 
μυστικό πού μπάζει στήν άλήθεια τής μέλλουσας

ζωής, τής αιώνιας ζωής. Είναι αύτό τό Σχολείο τό 
ίδιο σημαντικό μέ τ’ άλλο , πού μαθαίνει τούς νόμους, 
τά διατάγματα, τούς κανονισμούς. Τόνα πλάθει τό 
εσωτερικό τ’ άνθρώπου, τ’ άλλο τό εξωτερικό. Τόνα 
τό πλησίασμα, τ’ άλλο τή συμπεριφορά. Σωστό συν- 
ταίριασμα τών δρόμων πού άνοίγονται μπροστά στόν 
προασπιστή τών δικαιωμάτων τού κοινωνικού άτό- 
μου.

Μέσα άπ’ τά χωρία τής 'Αγίας Γραφής, 
θεόπνευστα λόγια, προβάλλει διάφανος, ξεκάθαρος 
ό προορισμός τού άνθρώπου. Τά λόγια πού έρχονται 
άπό τά βάθη τών αιώνων μένουν τό ίδιο ζωντανά στήν 
ευχή μας κΓ άς τήν χωρίζουν πολλά. Ή  άνθρώπινη 
ψυχή έχει μείνει ίδια στό πέρασμα τών χρόνων 
καί πάντα βρίσκει καί κάτι δικό της, πέρα άπό τά 
περιγράμματα τού χωροχρόνου. Ή  αλήθεια, ή δικαιο
σύνη, ή άγάπη,ή τιμιότητα, μένουν άξιες άπόλυτες, 
άχρονες. Ή  οικογένεια, ή Πατρίδα, ή Πίστη, ιδανικά 
άξεπέραστα. Καί τά θεόπνευστα λόγια στις αναλύσεις 
τής 'Αγίας Γραφής, τούτο τό σκοπό έχουν: Νά 
τονώσουν τήν πίστη σ’ αύτά τά ιδανικά καί ν’ άπο- 
δείξουν τήν αιωνιότητα τών άξιών. Αυτές οί διδαχές 
είναι ή μεγάλη αποστολή τής Θρησκευτικής 'Υπηρε
σίας τού Σώματος.

’Από εκείνο τό μικρό γραφείο δίπλα στήν ’Εκκλη
σία τών Σχολών, λοιπόν, ξεκινούν όλα. ’Από κεΐ τά 
βήματα τού Λειτουργού θά φθάσουν στις πρόποδες 
τής Πάρνηθας, στήν Άμυγδαλέζα, στις Μηχανοκί
νητες Μονάδες καί στις Μονάδες Άποκαταστάσεως 
τής Τάξεως καί στούς άλλους άνδρες τού Σώματος. 
Κι έκεϊ τό Θείο Κύρηγμα θά μιλήσει γιά τις άξιες, τά 
ιδανικά, τόν άνθρωπο, τήν πίστη, τό Θεό. Τούτοι οί 
άνδρες νοιώθουν ίσως πιό μεγάλη τήν άνάγκη αυτών 
τών λόγων, γιατί ή δική τους άποστολή είναι άκόμα 
πιό σκληρή. Νοιώθουν τήν άνάγκη καί πλησιάζουν 
στό Θεό. Γνωρίζουν τή ζεστασιά τής άγκαλιάς Του 
καί τήν άποζητοΰν.

ΤΟ ΕΡΓΟ τού ποιμένα δέν τελειώνει. Ού'τε στερεύ
ουν οί λέξεις. Κι όταν οί σειρές τών Δοκίμων είν’ 
έτοιμες νά βγοΰν στόν άγώνα, όπως οί στρατιώ
τες πού πλησιάζουν στό μέτωπο, τότε υψώνεται σέ 
ύπέρκοσμη διδαχή καί γίνεται συμβουλή πατρική, 
φιλική, άδελφική. Συμβουλή γιά ένα δρόμο τίμιο, 
ένα δρόμο γεμάτο άκράτητο άγώνα γιά τόν άνθρωπο, 
ένα δρόμο αντάξιο μ’ αυτόν πού προσδοκάει ό Θεός 
άπ’ τά παιδιά του. Ζεστές λέξεις πού συνοδεύουν τόν 
νέο άνδρα στό έργο καί τή ζωή του. ’Εφόδιο πνευμα
τικό καί ψυχικό σέ κάθε δύσκολη ώρα, σέ κάθε φορ- 
τούνα.

Μαζί τους οί Δόκιμοι θά πάρουν καί τά βιβλία, 
προσφορές τής Θρησκευτικής 'Υπηρεσίας, βιβλία 
γραμμένα μέ φόβο Θεού, πού μιλούν γιά τά προβλήμα
τα πού θά συναντήσουν μπροστά τους σέ κάθε τους 
βήμα. Προσφορές άγάπης σ’ αυτούς πού έταξαν τή 
ζωή τους στήν υπηρεσία τής ζωής, τής τιμής καί τής 
περιουσίας τού άνθρώπου, άπό εκείνους πού έταξαν 
τή ζωή τους στήν υπηρεσία τής ψυχής τού άνθρώπου. 
Συνταίριασμα προσφορών, ή μιά άγγίζει τή γή, ή άλ
λη τόν ούρανό καί οί δυό μαζί τόν άνθρωπο...

Ό  π α ρ α τ η ρ η τ ή ς
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τή ρήξη (από κτυπήματα στό στομάχι) οργάνων 
Τοΰ PIERRE FERRIERE όπως τό συκώτι, ή σπλήνα, τό στομάχι, τά έντερα

κ.λ.π.
Καθηγητοϋ τής Π α ιδ ια τρ ικής  κλινικής 

τοΰ Πανεπιστημίου Γενεύης.

Μ ε τ ά φ ρ α σ η  —  Δ ι α σ κ ε υ ή  :

Ε υ τ υ χ ί α  Χ α τ ζ ά κ η  —  Π ο λ υ χ ρ ο ν ά κ η ,  

’Ενωμοτάρχης —  Γραφείο INTERPOL ‘ Ελλάδος-

Τό φαινόμενο τοΰ «ξυλοδαρμένου παιδιού» ή τοΰ 
παιδιού μάρτυρα» δέν είναι καθόλου άγνωστο στους 
γιατρούς, νομικούς, δικαστικούς, άστυνομικούς καί 
κοινωνικούς λειτουργούς πού διαβάζουν τώρα ένα 
κείμενο σάν κΓ αύτό.

Οΐ επιθέσεις κατά τής σωματικής άκεραιότητας γιά  
τήν οποία θέλουμε νά μιλήσουμε έδώ, είναι τέτοιες 
πού διακυβεύουν τήν ύγεία, δηλαδή τήν ζωή 
τοΰ παιδιού πού άποτελεΐ τό θύμα τους, καί 
έχουν άποτέλεσμα: τά  κατάγματα (πολλές φορές 
πολλαπλά) των μελών καί των πλευρών, τού 
κρανίου, τις έξαρθρώσεις (μετά άπό βίαιο σπρώξιμο), 
τις όστεϊκές κακώσεις, τά  πολλαπλά αιματώματα 
(ιδίως στο πρόσωπο, πίσω άπό τ ’ αύτιά, μέσα στό 
άσπρο τού ματιού, στό έσωτερικό τής κρανιακής κοι
λότητας ή άκόμη καί μέσα στόν έγκέφαλο), τό σπά
σιμο τών τυμπάνων (άπό κτυπήματα στ’ αύτιά),

Τραυματισμοί τοΰ είδους αύτού δέν γίνονται 
άπό ενα άπλό ξύλο στά «πισινά», άλλά άπό έναν 
μεγάλο πού ξεσπά οργισμένος πάνω στό παιδί. 
Πολλές φορές τά κτυπήματα γίνονται μ’ ένα αντι
κείμενο (βέργα, ζώνη, σχοινί), πού μπορεί νά έξα- 
κριβωθεϊ άπό τό είδος τής κακώσεως πού έχει προ- 
καλέσει ύπό τύπο ενός αΐμορραγούντος έπι- 
μήκους τραύματος, ή μέ κάποιο πολύ ζεστό 
άντικείμενο (έγκαύματα), ή άκόμη μέ χαρακτηριστι
κά άνθρώπινα δαγκώματα. Ή  πείρα έδειξε 
ότι παιδιά, θύματα, μιας τέτοιας βαρβαρότητας σέ 
άναλογία ένα στά δύο είναι κάτω τών 4 έτών καί 
ένα στά τρία λιγώτερο άπό 12 μηνών (ενός έτους), 
πράγμα πού δύσκολα μπορούμε νά τό καταλάβουμε, 
γιατί πώς είναι δυνατόν νά διανοηθούμε ότι ένας 
μεγάλος θά μπορούσε νά ξεσπάσει σέ τέτοιες βιαιό
τητες πάνω σ’ ένα παιδί πού άκόμη δέν περπατά! 
Ποτέ δέν ύπάρχει μάρτυρας γιά  τήν σκηνή τής βά
ναυσης αύτής πράξεως, έκτος καμμιά φορά άπό τον 
ή τήν σύζυγο, τόν ή τήν «σύντροφο» πού γίνεται 
κι αύτός συνένοχος.

Πιό σπάνια συναντάμε τό φαινόμενο τού έγκατα- 
λειμένου παιδιού, βρώμικου, πού τρέφεται άσχημα, 
πού στερείται τήν έλευθερία, χωρίς πραγματικά 
νά κακοποιείται. Συχνά όμως συναντάμε περ ιπτώ .
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σεις πού συνδυάζονται καί τα δυό, δηλαδή, εγκατά
λειψη πού έχει αποτέλεσμα τους όχι τυχαίους τραυ
ματισμούς.

Οί δράστες των βίαιων αυτών πράξεων είναι σέ 
γενικές γραμμές, ό ένας ή καί οί δύο γονείς τού παι
διού (πολλές φορές ό ένας άπό τούς γονείς δέν εί
ναι ό βιολογικός πατέρας ή μητέρα τού παιδιού, 
άλλά ό πατρυιός ή ή μητρυιά, ή ό «εραστής») 
καί συχνά ένα τρίτο άτομο, πού «προσέχει» τό 
παιδί γ ιά  σύντομο ή μακρύ χρονικό διάστημα (πα π 
πούς, γιαγιά , ύπηρέτρια, κηδεμόνας).

Στις περιπτώσεις ύποτροπής, ή τιμωρία καί ή 
βιαιότητα είναι πολλή μεγαλύτερη, όπως άλλω
στε τό καταμαρτυρούν οί χρονολογικές διαφορές 
μεταξύ των σωματικών βλαβών καί όχι σπάνια έχει 
σάν αποτέλεσμα τόν θάνατο.

Ή  συχνότητα αύτού τού εκπληκτικού φαινομέ
νου ποικίλλει άπό χώρα σέ χώρα, οπωσδήποτε όμως 
δέν παρουσιάζεται μέ τόσο σημαντικούς αριθμούς, 
ώστε νά μπορεί κανείς νά ίσχυρισθεϊ ότι άποτελεί 
κοινωνική πληγή  ή κοινωνικό πρόβλημα. Πιθανόν 
στις χώρες όπου τό άτομο άπασχολεΐται περισσό
τερο (Η.Π.Α., Μεγάλη Βρεττανία), άλλά καί αύτό 
είναι άνεπιβεβαίωτο. Αύτό, γ ιατί θά μπορούσε σέ 
πολλές χώρες αύτή ή άνορθόδοξη συμπεριφορά νά 
πνίγεται μέσα στούς κόλπους τής πολυδιάστατης 
παιδικής παθολογίας, σέ μεγάλα κοινωνικό— οικο
νομικά προβλήματα (κακή διατροφή, κληρονομι

κές άσθένειες κ.λ.π.) ή νά ένσωματώνεται στά πλαί
σια τών προγονικών παραδόσεων (άπόλυτη έξου- 
σίατοΰπατέρα, δικαιώματα τών γονέων χωρίςπεριο- 
ριστικά όρια κ.λ.π.), πού νά θεωρούνται όχι μόνο 
φυσικές άλλά καί άναντίρρητες.

Στήν Ελβετία, τό φαινόμενο αύτό δέν παρουσιά
ζει μεγάλο πρόβλημα κοινωνικής καί προληπτικής 
ιατρικής, άπό άριθμητικής άπόψεως τουλάχι
στον. Παρ’ όλα αύτά ύπάρχει όπως καί σέ άλλες χώ 
ρες· αύτό άλλωστε τό επιβεβαιώνουν πολλοί γ ια 
τροί, ή τό καταμαρτυρούν καί οί άπό καιρό σέ και
ρό σχετικές δημοσιεύσεις ανάλογων περιστατικών 
στον Τύπο.

Μια άπό τις πιο εκπληκτικές περιπτώσεις αύτές τής 
«DYSFONCTION PARENTALE» (τής κακής λει
τουργίας τών σχέσεων μεταξύ γονέων παιδιού, θά 
λέμε), είναι τό γεγονός ότι τις πιο πολλές φορές αύ- 
τοί οί ίδιοι οί επιτιθέμενοι στό παιδί έρχονται νά 
τό δείξουν σ’ ένα μέλος τού ιατρικού ή τού παραϊα- 
τρικού σώματος ή σέ μιά ύπηρεσία άμέσου βοή
θειας για  νά τού δοθούν οί πρώτες βοήθειες.

’Αποτελεί εξαίρεση τό ότι ή ’Αστυνομία μας φέρνει 
τά παιδιά αυτά ύστερα άπό καταγγελίες τών γει
τόνων ή άλλων προσώπων. Ό  δράστης τών βι
αιοτήτων ψάχνει ό ίδιος νά βρει βοήθεια γ ιά  τό 
θύμα του, πολλές φορές μέ κάποια καθυστέρηση καί 
πάντοτε μέ μιά ψεύτικη δικαιολογία. Οί βάρβαροι 
γονείς δέν ομολογούν σχεδόν ποτέ τό κακούργημά
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τους. Παρουσιάζουν τά πράγματα άντίθετα άπό δτι 
έγιναν καί οι εξηγήσεις τους είναι άναληθεΐς και δλα 
αυτά μέ την μεγαλύτερη απάθεια.

Τό άθώο τους ύφος εξαπατά πολλές φορές τους 
άπειρους γιατρούς καί νοσοκόμες οϊ οποίοι μέ την 
άφέλειά τους κάνουν τό παιδί νά διατρέχει περισ
σότερους κινδύνους, δεδομένης τής μεγάλης συχνό
τητας τών ύποτροπών. Είναι βέβαια αύτονόητο δτι 
ό ρόλος τών γιατρών ή τών νοσοκόμων δέν είναι 
νά κάνουν άνακρίσεις καί νά προσπαθούν νά επιτύ
χουν ομολογίες, αύτό άλλωστε όπως καί όποιαδή- 
ποτε δυσπιστία ή κατηγορία άπό μέρους τους θά 
άπομάκρυνε τον δράστη καί θά τον έκανε νά ψάξει 
άλλου νά βρει βοήθεια γιά  τό παιδί ή νά μη ξαναεμ- 
φανισθεΐ γ ιά  ένα νέο ιατρικό έλεγχο τής καταστά- 
σεως τού παιδιού. Ή  «ιατρική εμπορίου», πού δέν 
ελέγχεται άπό τό Κράτος είναι πράγματι ένα άπό 
τά χαρακτηριστικά τής συμπεριφοράς τών άνθρώ- 
πων αύτών πού άποφεύγουν έτσι συχνά, μέ επιτυ
χία, τίς ύποψίες πού ή επανάληψη τών συμπτωμά
των θά μπορούσε νά προξενήσει άν άπευθύνονταν 
πάντα στον ίδιο γιατρό ή στήν ίδια ύπηρεσία άμε
σης χειρουργικοϊατρικής βοήθειας. Γιά κάποιο πα 
ρόμοιο λόγο, οί δράστες τών βιαιοτήτων αύτών, 
προτιμούν τήν σχετική άνωνυμία τών ύπηρεσιών 
πρώτων βοηθειών άπό τήν περισσότερο προ
σωπική προσοχή ενός ιατρού πού θά είναι πάντοτε 
ό ίδιος.

Τακτική πού πρέπει νά ακολουθείται δταν 
υπάρχουν ύποψίες.

"Οπως έχουμε δεϊ, ό γιατρός ή ό νοσοκόμος πάντα 
έχουν ύποψίες, τουλάχιστον στήν άρχή. Πρέπει 
δμως πάντα νά δέχονται ν’ άναλάβουν τήν νοση
λεία ένός κακοποιημένου παιδιού μέ σκοπό:

1. Νά τό θεραπεύσουν, γ ια τί μπορεί νά είναι τραυ
ματισμένο σοβαρά.

2. Νά επιβεβαιώσουν τήν όχι τυχαία πρόκληση 
τών τραυμάτων του καί νά άποκλείσουν μιά κληρο
νομική άσθένεια, όπως, γ ιά  παράδειγμα, προβλή
ματα πήξεως τού αίματος, τό ιδιαίτερα εύθραυστο 
τών οστών κ.λ.π.

3. Νά άκτινογραφήσουν ολόκληρο τον σκελετό τού 
παιδιού, γ ια τί τόσο τά  πολαπλά κατάγματα, όσο 
καί οί εξαρθρώσεις, ιδίως όταν βρίσκονται στο στά
διο τής άναρρώσεως ή τής Θεραπείας, είναι πολύ 
εύαίσθητα στις βιαιότητες.

.4. Νά προστατέψουν τό παιδί άπό μιά ύποτροπή 
τής βιαιότητας έναντίον του.

5. Νά κερδίσουν χρόνο, γ ιά  νά έπιτρέψουν στις 
Υπηρεσίες Προστασίας ’Ανηλίκων νά έπέμβουν.

Πράγματι, αύτό πού πρέπει πριν καί πάνω ά π ’ 
δλα νά γίνεται, δέν είναι τόσο τό νά έπιτυγχάνεται 
ή ομολογία τού δράστη καί νά παραπέμπεται ό ένο
χος ή οί ένοχοι στήν δικαιοσύνη, άλλά τό νά προ
στατεύεται τό παιδί άπό νέες βιαιότητες. 'Η πείρα 
δείχνει δτι άπλά μέτρα έπιβλέψεως καί παρακολου- 
θήσεως τών παιδιών άπό κοινωνικούς λειτουργούς 
είναι άρκετά, σέ μεγάλο ποσοστό τών περιπτώσεων, 
γ ιά  νά άποφευχθούν οί ύποτροπές βιαιότητας.

Δυστυχώς ή πείρα μάς έδειξε δτι οί γονείς δέν δέ

χονται εύκολα τήν έπίβλεψη αύτή, ή δέν τήν άνέ- 
χονται μέ άποτέλεσμα νά ξεφεύγουν άλλάζοντας 
σπίτι, είτε στό εσωτερικό τής χώρας, είτε έπιστρέ- 
φοντας στον τόπο καταγωγής τους, είτε άκόμη 
στέλνοντας τό παιδί νά ζήσει άλλού, συνήθως κοντά 
στούς παππούδες του, πράγμα πού πολλές φορές 
είναι εύεργετικό γιά  τό παιδί.

Σέ περίπτωση ύποτροπής, ή Ύπηρεσία Προστα
σίας ’Ανηλίκων στήν Γενεύη, μπορεί νά ζητήσει άπό 
τον Γενικό ’Επίτροπο τήν λήψη μέτρων πού μπο
ρούν νά φθάσουν μέχρι τήν μόνιμη καί οριστική 
άπομάκρυνση τού παιδιού άπό τό σπίτι τών γονέων 
του.

Αύτό τό άκραΐο δμως μέτρο δέν λαμβάνεται προ
φανώς ποτέ άπερίσκεπτα άπό τήν άρμόδια ’Επι
τροπή, άλλά μετά άπό σχολαστική εξέταση δλων 
τών οικογενειακών συνθηκών.

Αίτια τοΰ φαινομένου τοΰ κακοποιημένου 
ή έγκαταλειμένου παιδιού.

Πολλοί παρατηρητές προσπάθησαν ν’ άναλύσουν 
τούς παράγοντες τών περιστάσεων πού εύνοούν τήν 
έκδήλωση τών έκτροπων αύτών. Φθάνουν πολλές 
φορές σέ συμπεράσματα λίγο άντιφατικά. Γιά με
ρικούς οί κοινωνικό—οικονομικοί παράγοντες, πα ί
ζουν πρωτεύοντα ρόλο (άνέχεια, πρόσκαιρη κατοι
κία, άνεργία κ.λ.π.).

Γιά άλλους, αύτό πού χαρακτηρίζει περισσότερο 
τούς βάρβάρους γονείς είναι ό ΜΑΡΖΙΝΑΛΙΣΜΟΣ 
(ΑΠΟΧΩΡΗΤΙΣΜΟΣ) σέ όλες του τίς μορφές: μορφω
τική καί κοινωνική έκρίζωση, εκούσια ή άκούσια 
άπομόνωση άπό τό κοινωνικό σύνολο, άπομάκρυν
ση άπό τήν θρησκεία, δυστροπία στις άρχές πού 
ρυθμίζουν τήν συμπεριφορά τού ίδιου τού εαυτού 
μας καί τών άλλων.

Αύτοί οί παρατηρητές είναι γενικά τής γνώμης 
δτι τό οικονομικό ή τό μορφωτικό έπίπεδο δέν πα ί
ζει πρωτεύοντα ρόλο καί πιστεύουν δτι άν αύτή ή 
κακή σχέση «DYSFONCTION» γονέων—παιδιού 
φαίνεται πιό συχνή στούς φτωχούς παρά στούς 
πλούσιους, είναι γιατί αύτοί οί τελευταίοι ξέρουν νά 
κρύβουν επιτήδεια τίς πράξεις τους.

’Εμείς πάντως δέν θά άποφασίσουμε πάνω σ’ 
αύτό. ’Εκείνο πού διαπιστώνουμε μέσα στά πλαίσια 
τών παρατηρήσεών μας, είναι δτι αύτό τό βίαιο τής 
συμπεριφοράς, δέν περιορίζεται σέ μιά μερίδα τού 
κοινωνικού συνόλου, ούτε σέ μιά ράτσα άνθρώπων. 
Μπορεί νά έμφανισθεΐ σέ όλες τίς κοινωνικές τάξεις.

Σκοπός μας έδώ είναι νά έπιστήσουμε τήν προ
σοχή τών άναγνωστών μας στήν ύπαρξη τοΰ φαινο
μένου καί στον τρόπο πού παρουσιάζεται.

"Οσον άφορά τήν πρόληψη, πιστεύουμε περισσό
τερο στήν διαπαιδαγώγηση τών νέων (πρίν νά 
γίνουν αύτοί οί ίδιοι γονείς) παρά στήν έπέμβαση 
τής Δικαιοσύνης καί τήν τιμωρία γιά  παραδειγμα
τισμό. Πιστεύουμε έξ άλλου δτι διάφοροι σχετικοί 
’Οργανισμοί, Θά μπορούσαν νά άπαλλάξουν καί ν’ 
άνακουφίσουν άπό ώρισμένα μεγάλα κακά πρίν 
αύτά προλάβουν νά πλήξουν, τά άθώα παιδιά, 
πού είναι τόσο άδύναμα καί άπροστάτευτα γιά  νά 
τά άποφύγουν ή νά παραπονεθούν γ ι’ αύτά.
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Τή στιγμή πού οΐ Αντιπρόσωποι 
τής Διάσκεψης γιά  τό Διεθνές ’Εμπό
ριο — ή οποίο έγινε στη Μανίλα άπό 
τίς 7 Μαΐου ώς τΙς 3 ’Ιουνίου 1979 — 
συζητούσαν μέ ζωηρό ένδιαφέρον τό 
σχέδιό τους γιά  μιά νέα διεθνή οικο
νομική τά ξη , τήν ίδια στιγμή ό π α γ
κόσμιος πληθυσμός αυξήθηκε πάνω  
άπό 3 έκατομμύρια άτομα καί 2 ,5  
έκατομμύρια ήρθαν νά προστεθούν 
καί νά διογκώσουν τήν άγορά έργα- 
σ ία ς . Καί πριν ακόμα αποκτήσει κά
ποια σημασία τό Δ ιεθνές Ταμείο γιά  
τή σταθεροποίηση τ ύ ν  τιμ ώ ν πρώτων 
υ λ ώ ν , πού δέν συστάθηκε ακόμα, καί 
τά προγράμματα βοήθειας άπ’ τά  
όποια έξαρταται πιθανώ ς καί πού  
αφορούν τήν μετέπειτα τοπική έπ ε-  
ξεργασία τώ ν πρώ τω ν ύλώ ν καί τήν 
ποικιλία τώ ν έπεξεργασμένω ν προϊ
όντω ν , ένα πράγμα μπορούμε νά πού
με μέ βεβ α ιότη τα : ό παγκόσμιος  
πληθυσμός αυξήθηκε καί μαζί μέ τήν 
αύξησή του έντάθηκαν καί τά προ
βλήματα .

Αυτό δέν είναι τίποτα μπροστά 
στις προσπάθειες πού δέν δικαιολο
γούνται άπό οικονομική άποψη καί 
πού μόνον ή κερδοσκοπία μπορεί νά 
τίς έξη γή σ ει. "Αν ύπάρξει μιά σωστή 
λειτουργία καί διαχείριση Διεθνούς 
Ταμείου πρώ τω ν ύ λ ώ ν , θά μπορούσε 
νά αποδειχτεί έπ ω φ ελές γιά  τούς 
εισαγω γείς τώ ν πρώ τω ν ύ λ ώ ν . "Αν 
όμως δέν προω θήσουμε, παράλληλα  
μ ’ α υτό , μιά πολιτική γιά  τόν πλη
θυσμό, τότε ή θαυμάσια έμπειρία πού 
ζοΰν ό Βορράς κι ό Νότος.θά έχε ι πολύ  
λ ίγες  ευκαιρίες νά καταλήξει σέ μιά 
άνοδο τού βιοτικού έπιπέδου τώ ν μα
ζώ ν .

Ή  ταχύτητα αύξήσεως του 
πληθυσμού.

Ό  παγκόσμιος πληθυσμός ήταν 
3.785 εκατομμύρια τό 1972 
ενώ τό ετήσιο ποσοστό αύξησής 
του ήταν κατά μέσο δρο 2°/0. Γιά 
νά καταλάβουμε καλύτερα τήν ση
μασία τών αριθμών, θά ήταν χρήσι
μο νά παραθέσουμε τά διάφορα πο
σοστά δημογραφικής άνάπτυξης καί 
νά τά συγκρίνουμε. Ό  παγκόσμιος 
πληθυσμός αυξάνεται κατά 75,6 
έκατομμύρια άτομα κάθε χρόνο, 
ποσοστό πού αντιστοιχεί στον πλη
θυσμό τής ' Ομοσπονδιακής Δημο
κρατίας τής Γερμανίας μαζί μέ τόν 
πληθυσμό τών Κάτω Χωρών’ ή 
ήμερήσια αύξηση τοϋ παγκόσμιου 
πληθυσμού ανέρχεται σέ 207.200 
άτομα (ποσοστό πού άντιστοιχεϊ 
περίπου στον πληθυσμό τοϋ Κάσ- 
σελ) καί ή ωριαία του αύξηση είναι 
8.360 άτομα. Μέ τόν ρυθμό αυτό 
μιά πόλη σάν τό Βερολίνο μέ τά 
περίχωρά του θά μπορούσε νά φτά
σει στον πληθυσμό πού έχει σήμερα 
σέ 14 μέρες, τό ίδιο δπως κι ή Αυ
στραλία θά μπορούσε νά φτάσει

Η ΠΟΓΚΟΣΠΙΐη 
ΔΜΠΟΓΡΠΦΙΚΗ 
ΕΚΡΗΞΗ 
ΠΙΙΙΕΣΗ ΠΠΕΙΛΗ 
ΓΜ 10 ΠΙΕΛΛΟΗ 
I0V ΠΝΘΡΟΠΟν

τό σημερινό της πληθυσμό μέσα 
σέ 69 μέρες.

’Εκείνο πού μάς εντυπωσιάζει 
περισσότερο απ' αυτούς τούς από
λυτους αριθμούς είναι ή αυξανόμενη 
ταχύτητα μέ τήν οποία πραγματο
ποιείται ή διαδικασία αύξησης τοϋ 
πληθυσμού. Ή  άνθρωπότητα χρειά
στηκε πολλούς αιώνες γιά νά φτάσει 
στά πρώτα 500 έκατομμύρια, 200 
μόνο χρόνια γιά νά φτάσει στο 1 
δισεκατομμύριο, ενώ τής είναι αρκε
τά περισσότερα άπό 25 χρόνια γιά 
νά αυξηθεί κατά ένα τέταρτο τοϋ 
δισεκατομμυρίου καί 8 μόνο χρόνια 
γιά νά αυξηθεί κατά ένα έβδομο τοϋ 
δισεκατομμυρίου. 'Ο χρόνος πού 
χρειάζεται γιά νά διπλασιασθεϊ ό 
πληθυσμός τής γής ή μιας χώρας 
μειώνεται συνεχώς. ’Ενώ ό πληθυ- 
μός μιάς χώρας σάν τή Χιλή, μέ 
ετήσιο ποσοστό αύξησης 2 %, 
διπλασιάζεται σέ 35 περίπου χρό
νια, ό πληθυσμός τής Νιγηρίας καί 
τής Ζάμπια, τοϋ Μαλαβί καί τοϋ 
Τόγκο, τοϋ Μπενίν καί τής Λιβε
ρίας διπλασιάζεται σέ 13 ή 15 χρό
νια περισσότερα απ’ αυτά πού χρειά

ζεται γιά νά διπλασιασθεϊ ό πλη
θυσμός τής Χιλής.

"Αν συνεχισθεϊ ή σημερινή τάση 
στην αύξηση τοϋ πληθυσμού, τό 
2080, δηλαδή σέ 100 χρόνια, ό 
παγκόσμιος πληθυσμός θά φτάσει 
τά 80 δισεκατομμύρια. Κανένας 
φυσικά δέν δέχεται δτι θά υπάρξει 
μιά τέτοια εξέλιξη’ είναι παράλογο 
νά φανταζόμαστε δτι θά φτάσουμε 
κάποτε στο σημείο δπου θά υπάρ
χουν μόνο «θέσεις όρθιων γιά δισε
κατομμύρια ανθρώπων». 'Ωστόσο 
δμως, μπαίνει τό ζήτημα νά δούμε 
πότε καί πώς θά αλλάξει ή σημερινή 
τάση αύξησης τοϋ πληθυσμού.

"Οσον αφορά τό «πότε», ό Γερ
μανός Γκ. Κούρτ, άνθρωπολόγος 
κάί ειδικός στά ζητήματα τής αν
θρώπινης γενετικής πιστεύει πώς 
είναι σέ θέση νά διαβεβαιώσει δτι 
ό σημερινός παγκόσμιος πληθυσμός 
θά σταθεροποιηθεί μόνον άφοϋ δι
πλασιαστεί τρεις φορές, όταν θά 
έχει φτάσει δηλαδή 15 έως 18 δισε
κατομμύρια κατοίκους. "Οσο γιά 
τό «πώς» θά αλλάξει ή σημερινή 
τάση αύξησης τοϋ πληθυσμού, δλοι
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σχεδόν οί δημοσιογράφοι εμπειρο
γνώμονες συμφωνούν στην άποψη 
ότι υπάρχει μία μόνο εναλλακτική 
λύση : η να έφαρμοσθεϊ ένας δρα
στικός έλεγχος στις γεννήσεις ή νά 
υπάρξει μια αύτορρύθ μίση στις διά
φορες φυσικές καταστροφές.

Προς τό παρόν, οποία εξέλιξη κι 
αν υπάρξει μελλοντικά, πρέπει νά 
θεωρούμε σάν σίγουρη, μιά προο
δευτική αύξηση τού πληθυσμού, 
και αυτοί κυρίως που πιστεύουν 
άτι τό μέλλον τού άνθρωπον καί τό 
περιβάλλον τον, ό επισιτισμός καί 
ή γεωργία δημιουργούν άξεπέραστa 
προβλήματα θά πρέπει πού καί πού 
νά ρίχνουν μιά ματιά στο δημογρα- 
φικό βαρόμετρο. Δεν υπερβάλλει 
καθόλου λοιπόν ό Μπροϋνο Φρίτς, 
ό ’Ελβετός εμπειρογνώμονας σέ 
θέματα οικονομίας που έχει έντρν- 
φήσει πολύ στον τομέα τής δημο
γραφίας, όταν ζητάει «νάάφισσο- 
κολήσουμε σ' δλους τους τοίχους, 
όπως κάνουν στην Κίνα με τό 
πορτραίτο τού Μάο», ένα διάγραμ
μα πού νά δείχνει την καμπύλη τού 
πληθυσμού καί τις προβολές του.

Ή  ιστορία του τρίτου 
κόσμου.

Πολύ ωραία! θά μας απαντού
σαν: σήμερα έχουμε μιά πληθυσμια- 
κή αϋξησημη δέν, τελικά όμως κι 
εμείς, επίσης, είχαμε μιά δημογρα
φ ική έκρηξη καί τώρα έχουμε μιά 
πυκνότητα πληθυσμού πού ανέρχε
ται σέ 247 άτομα κατά τετραγωνικό 
μέτρο.

Ό  κόσμος είναι μεγάλος καί 
άδειος, γιά ποιο λόγο νά δημιουρ
γήσουμε τόσες σκοτούρες στους 
εαυτούς μας, γιά έναν πυκνοκατοι- 
κημένο κόσμο; Α ρκεί νά καλλιερ
γούμε σωστότερα τούς άγρούς μας, 
νά δημιουργήσουμε βιομηχανίες σέ 
συνάρτηση μέ τις απασχολήσεις 
πού προαναφέρονται κ.λ.π.

Πράγματι, ή εξέλιξη τού πληθυ
σμού στις βιομηχανικές χώρες μοιά
ζει πολύ μ ' αυτήν των υπο - ανά
πτυξη χωρών. ' Υπάρχει μιά βασική 
διαφορά όμως στις κοινωνικό - οι
κονομικές διαδικασίες τής ιστορίας 
τους. Καί στις δύο αυτές ομάδες 
χωρών, μπορούμε νά διακρίνουμε 
τρεις φάσεις δημογραφικής εξέλι
ξης: 1) Τήν φάση τής υψηλής θνη
σιμότητας καί γεννητικότητας. 2) 
Τήν φάση τής ταχείας μείωσης τής 
θνησιμότητας πού ήταν συνέπεια 
τής προόδου πού σημειώθηκε στήν 
ιατρική. Ή  φάση αυτή δείχνει οτι

Χαρακτηριστικά φωτογραφικά στιγμιότυπα πού δείχνουν παραστατικά τήν 
τραγική θέση τών χωρών τού λεγάμενου τρίτου κόσμου. Ή  πείνα, ή δυστυχία 
καί ή άνέχεια μαστίζουν τούς άνθρώπους καί μόνο μέ μιά πανανθρώπινη σταυροφο
ρία θά μπορούσε νά έκλείψει τό φαινόμενο αυτό, πού βασανίζει ενα μεγάλο δυστυ
χώς, μέρος τής ύφηλίου.

μ ένα ποσοστό σταθερής γεννη
τικότητας, ό πληθυσμός αυξάνε
ται γρήγορα φτάνοντας στή δημο
γραφ ική έκρηξη, καί 3) τήν φάση 
μείωσης τής γεννητικότητας πού 
οφείλεται σέ μιά αλλαγή στή συμ
περιφορά τών γενεών, πράγμα που 
καταλήγει στήν έπανισορρόπηση 
τού επιπέδου τού πληθυσμού σ' 
ένα χαμηλό επίπεδο γεννητικότη
τας καί θνησιμότητας καί παρέχει 
τήν ελπίδα τής μακροζωίας.

Στις βιομηχανικές χώρες, ή δια
δικασία αυτή διήρκεσε 200 χρόνια 
περίπου καί ταυτόχρονα μ' αυτή 
τή διαδικασία, πραγματοποιήθηκε 
μιά αγροτική επανάσταση πού έδω
σε τροφή σέ πολύ περισσότερους 
ανθρώπους" πραγματοποιήθηκε επί
σης και μιά βιομηχανική επα
νάσταση πού πρόσφερε συνεχώς

περισσότερες απασχολήσεις καί 
τελικά είχαμε καί μιά επανάσταση 
στήν ιατρική πού τότε μόνον προ- 
κάλεσε μιά αύξηση πληθυσμού. 
'Επιπρόσθετα, γιά πολύ μεγάλο 
χρονικό διάστημα, ή μετανάστευση 
προς τις «μή κατειλημμένες ζδίνες» 
(Βόρεια 'Αμερική, Αυστραλία, 
κ.λ.π), συγκρότησε τή δημογραφική 
πίεση.

Στις χώρες τού Τρίτου Κόσμου 
όμως, οι κοινωνικο-οίκονομικες εξε
λίξεις είχαν μιά αντίστροφη πορεία. 
Πρώτα απ' όλα, ή επανάσταση στήν 
Ιατρική, είσάχθηκε απ' τό εξωτερι
κό καί, λόγω τής γρήγορης μείωσης 
τών ποσοστών θνησιμότητας, προ- 
κάλεσε πολύ πιο σύντομα καί πιο 
νωρίς τή δημογραφική έκρηξη. Ή  
μείωση τής θνησιμότητας λοιπόν 
γίνεται μέ «αυτόνομο» τρόπο, άνε-
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ξάρτητα δηλαδή από εσωτερικούς 
παράγοντες πού προηγούνται ή είναι 
παράλληλοι μ’ αυτήν (π.χ. βελτίωση 
τον βιοτικού επιπέδου). ’Αντίθετα, 
οϊ συνθήκες ζωής στο εσωτερικό 
των χωρών τού Τρίτον Κόσμου 
χειροτερεύουν: ή αγροτική έξοδος 
άρχισε μεν, άλλα δεν υπάρχει απα
σχόληση στις πόλεις κι ή βιομηχα
νοποίηση πού άρχισε ανοργάνωτα, 
δεν προσφέρει ευκαιρίες εντατικής 
χρησιμοποίησης τού εργατικού δυ
ναμικού, ενώ πολλές αγροτικές εκ
μεταλλεύσεις που συχνά είναι έκ- 
μηχανισμένες καί χρειάζονται επεν
δύσεις έντάσεως κεφαλαίου, έχουν 
χαμηλή ικανότητα άπορρόφησης 
τών άμόρφωτων άγροτικών πλη
θυσμών. Η  άγροτική επανάσταση 
δεν άρχισε άκόμα στον Τρίτο Κόσμο, 
γιατί ή «πράσινη επανάσταση» που

κι αυτή είσάχθηκε απ’ τό εξωτε
ρικό, έχει πολύ περιορισμένες επι
τυχίες. Κι αυτές οϊ ίδιες οί μετανα
στεύσεις σέ μεγάλη κλίμακα δέν 
είναι πια δυνατές. Ή  κοινωνικό— 
οικονομική εξέλιξη λοιπόν υποθη
κεύτηκε απ’ την άρχή μ ένα υψηλό 
ποσοστό αύξησης πληθυσμού. Γι 
αυτό καί προχώρησε πολύ δύσκολα. 
Τα άποτελέσματά της μπορούμε να 
τά δούμε σ’ δλους τούς τομείς.

Συγκέντρωση τών Ανθρώ
πων και τής Αθλιότητας.

Ό  'Ελβετός καθηγητής τής Δη
μογραφίας Ζ.Α. Χάουζερ, χρησι
μοποίησε μέ εξαιρετικά μεγάλη επι
μέλεια τά στοιχεία που συγκέντρωσε 
ό Ο.Η.Ε. για να άναλύσει τη σημε

ρινή κατάσταση τού παγκόσμιου 
πληθυσμού. *Α π’ τά στοιχεία αυτά 
προκύπτει άτι ή άνθρωπότητα έχει 
περάσει τήν πρώτη φάση, άλλά μόνο 
λίγο περισσότερες άπ’ τις μισές 
βιομηχανικές χώρες έχουν φτάσει 
στή δεύτερη φάση, καί σέ διαφο
ρετικά στάδια ή καθεμιά. 46 άφρι- 
κσ.νικές χώρες, 23 άσιατικές καί 10 
λατινοαμερικανικές δηλαδή τό 55 %  
τού πληθυσμού τών 116 υπό άνά- 
πτυξη χωρών, βρίσκονται σ’ ένα 
πρόωρο στάδιο (θνησιμότητα 1,5°/0 
καί άνω, γεννητικότητα 3,5°/0 καί 
άνω). Τό ενδιάμεσο στάδιο — μ ένα 
ποσοστό θνησιμότητας κατώτερο 
άπό 1,5°/0 καί ένα ποσοστό γεν
νητικότητας πού εξακολουθεί νά 
είναι άνώτερο άπό 3,5%  — τό 
άντιπροσωπεύουν 3 άφρικανικές χώ
ρες άσιατικές καί 11 λατινοαμε
ρικανικές. Σ ’ ένα προηγούμενο στά
διο, τό στάδιο μετάβασης στήν 3η 
φάση, βρίσκουμε 8 άσιατικές καί 7 
λατινοαμερικανικές χώρες άλλά καμ- 
μιά αφρικανική. 'Η  ομάδα αυτή 
άποτελεϊται — αν εξαιρέσουμε τή 
Λαϊκή Δημοκρατία τής Κίνας — 
άπό μικρές χώρες πού έχουν ελά
χιστη σημασία. Μ ’ άλλα λόγια, ή 
μεγάλη πλειοψηφία τού πληθυσμού 
τού Τρίτου Κόσμου βρίσκεται σ’ 
ένα στάδιο δημογραφικής έκρηξης 
πού άντικατοπτρίζεται φυσικά καί 
σ’ δλους τούς άριθμούς πού παρα
θέσαμε προηγούμενα.

’Από τά παραπάνω, βγαίνει τό 
συμπέρασμα δτι ό παγκόσμιος πλη
θυσμός συγκεντρώνεται δλο καί πε
ρισσότερο στις ύποανάπτυκτες, στις 
φτωχές χώρες. Σήμερα, ό μισός 
σχεδόν πληθυσμός τού κόσμου (γιά  
τήν άκρίβεια 49,6°/0) κατανέμε- 
ται στις 8 υπό άνάπτυξη χώρες που 
έχουν τή μεγαλύτερη συγκέντρωση 
πληθυσμού. Τό 1970, 69,4°/0 τού 
παγκόσμιου πληθυσμού κατοικούσε 
στις υπανάπτυκτες χώρες' σήμερα 
τό ποσοστό άνέβηκε στο 74,8°/0 
καί γιά τό 2.000 οί διάφορες εκτι
μήσεις άνεβάζουν τό ποσοστό στο 
80ο/ο. Αυτό σημαίνει δτι μιά αυ
ξανόμενη πλειοψηφία τού παγκό
σμιου πληθυσμού ζεϊ ακριβώς στις 
χώρες πού άντιμετωπίζουν τις πε
ρισσότερες δυσκολίες στήν προσπά- 
θειά τους νά εξασφαλίσουν μιά άξιο- 
πρεπή ζωή στους κατοίκους τους. 
Τό νά επικαλείται κανείς τις λε
γάμενες άδρανοποιημένες δυνατό
τητες αυτών τών χωρέυν δέν προ
σφέρει καί πολλά πράγματα άφού 
κάθε πρόοδος, είτε οικονομική, είτε 
κοινωνική, άνατρέπεται cm τή δη.
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μογραφική έκρηξη. Είναι δέ πολύ 
άμφισβητήσιμη ή άποψη πού υπο
στηρίζει, δτι θά 'έπρεπε νά άνέβει το 
βιοτικό επίπεδο αυτών τών χωρών 
για νά μπορέσει νά μειωθεί με τον 
’ίδιο ρυθμό τό ποσοστό γεννητικότη 
τας, όπως άμφισβητήσιμη είναι και 
ή αντίθετη άποψη πού προτείνει τη 
μείωση τοϋ ποσοστού γεννητικότη
τας γιά νά μπορέσει με τη μείωση 
αυτή νά αυξηθεί ή ευημερία τοϋ κάθε 
κατοίκου. Είναι σίγουρο ότι ή πα
ραμέληση τής πολιτικής πού άφορά 
τον πληθυσμό τοϋ Τρίτου Κόσμου 
επιβράδυνε καί θά εξακολουθήσει 
νά επιβραδύνει την εξέλιξη του. Γιά 
νά κάνουμε ένα βήμα — έστω κι 
αν οι μάζες τό θεωρούν άσήμαντο — 
πού οδηγεί «άπ την άθλιότητα 
καί τη φτώχεια στην άνθρώπινη 
άξιοπρέπεια» (Χάουζερ), είναι 
άνάγκη νά μειωθεί, σ’ όλες γενικά 
τις χώρες τοϋ Τρίτον Κόσμου, τό 
ποσοστό γονιμότητας. Μόνον έτσι 
θά μπορέσει νά αυξηθεί ή δημόσια 
κι ή ιδιωτική άποταμίευση, νά 
πραγματοποιηθούν υψηλότερες κα
θαρές επενδύσεις καί νά κατανεμη- 
θεϊ σέ λιγότερα άτομα τό εθνικό 
εισόδημα. Μεσοπρόθεσμα, αυτό εί
ναι τό μοναδικό μέσο γιά νά άλλαξε ι 
ή επιζήμια, στις οννέπειές της, πυ
ραμίδα τών ηλικιών καί νά μειωθεί 
ή άνεργία. Αυτό πού χρειάζεται 6 
Τρίτος Κόσμος δεν είναι περισσό
τεροι άνθρωποι, άλλά άνθρωποι πού 
νάχουν καλύτερη υγεία' τοϋ χρειά
ζεται μια ελπίδα γιά μεγαλύτερο 
όριο ζωής καί γιά μιά πιο μακρό
χρονη επαγγελματική ζωή. Μόνο 
μέ τον έλεγχο τών γεννήσεων θά μπο
ρέσει νά φτάσει σέ μιά «οικονομικό
τερη» δημογραφική δομή πού θά τοϋ 
προσφέρει σταδιακά μιά ευημερία 
προσαρμοσμένη στο περιβάλλον τον 
καί στον πολιτισμό του.

Σήμερα, τά παιδιά πεθαίνουν πριν 
γίνουν παραγωγικά καί τό κράτος 
ξοδεύει σχετικά υψηλά ποσά γιά τήν 
εκπαίδευση καί τήν υγεία, χωρίς πο
τέ αυτά τά ποσά νά «εξοφλούνται» 
άπ’ αυτούς που βοηθάει. "Ενας μι
κρός άριθμός άτόμων, μέ άδιάλει- 
πτη οικονομική δραστηριότητα, υπο
χρεώνεται νά συμβάλλει στήν κά
λυψη τών άναγκών ενός μεγάλου 
αριθμού παιδιών καί άνέργων, κι 
έτσι καταδικάζονται κι αυτά επί
σης τά άτομα στήν άθλιότητα.

Δημογραφική πολιτική — 
ενα τεράστιο καθήκον.

’Αναρωτιέται κανείς, ποιά λύση

θά πρέπει νά δώσει μιά δυναμική 
δημογραφική πολιτική στο πρόβλη
μα. πού θέτει ή δημογραφική έκρη
ξη. Πράγματι, παρατηρεί ό Γκού- 
ναρ Μύρνταλ στο «πολιτικό μανι
φέστο γιά τήν άθλιότητα στον κό
σμο», μιά κυβέρνηση πού θέλει πρα
γματικά νά άσκήσει έναν έλεγχο στις 
γεννήσεις βρίσκεται άντιμέτωπη μ 
ένα τεράστιο έργο. ’Αρχικά, πρέπει 
νά δεχτεί ότι ή πολιτική τοϋ ελέγ
χου τών γεννήσεων, άποτελεϊ οργα
νικό μέρος κάθε άναπτνξιακής πο
λιτικής' στή συνέχεια προσκρούει σ’ 
ένα πολύ μεγαλύτερο εμπόδιο: στις 
ίδιες τις μάζες. Οί μάζες αυτές δέν 
επηρεάζονται καθόλου άπ’ τήν πλη
ροφόρηση, είναι φτωχές, άμαθεϊς, 
άπαθεϊς καί γιά λόγους οικονομι
κούς καθώς καί άλλους πού έξαρ- 
τώνται άπ’ τά έθιμά τους, είναι 
εξαναγκασμένες σέ μιά πολυάριθμη 
τεκνοποιία κατά οικογένεια. Σή
μερα έχει γίνει άπ’ όλους δεκτό ότι 
ένας πρόσθετος άριθμός παιδιών άν- 
τιπροσωπεύει, γιά τον άγροτικό πλη
θυσμό, μιά φτηνή εργατική δύναμη, 
όπως συνέβαινε εξ άλλου καί στις 
δικές μας χώρες πριν άπό μερικούς 
αιώνες. 'Η  παντελής έλλειψη κρα
τικών κοινωνικών άσφαλίσεων γιά 
τούς ηλικιωμένους άντισταθμίζεται 
άπ’ τή νέα γενιά τών πόλεων καί 
τής υπαίθρου, πού άντιπροσωπεύει 
μιά «κοινωνική άσφάλιση» πού δέ 
μπορεί νά τήν άρνηθεϊ κανείς. Τέ
λος, υπάρχουν μιά σειρά σπουδαιό
τεροι καί ψυχολογικού χαρακτήρα 
λόγοι πού ώθοϋν σέ μιά πολυάριθμη 
τεκνοποιία καί κυρίως στήν τεκνο
ποιία πολλών άγοριών' αυτοί οί πα
ράγοντες καθώς καί μιά παιδική 
θνησιμότητα πού βρίσκεται πάντα 
σέ υψηλά επίπεδα καί ένας μεγάλος 
άριθμός θανάτων στά νεογέννητα, 
άπαιτοϋν συνεχείς εγκυμοσύνες άπ’ 
τή γυναίκα, προκειμένου νά επιτευ
χθεί ό μίνιμουμ στόχος: νά επι
βιώνουν δύο παιδιά σέ κάθε οικογέ
νεια. Στά πλαίσια αυτά ό Ζ. Α. 
Χάουζερ υπολόγισε ότι, στή σημε
ρινή κατάσταση καί στις συνθήκες 
πού κατά ένα μεγάλο μέρος έξαρ- 
τώνται άπ’ αυτήν, είναι «φυσιολο
γικές» 13 εγκυμοσύνες σέ διάστημα 
16 ή 18 χρόνων.

Οί σημερινές συνθήκες όμως άλ- 
λάζουν γρήγορα χάρη στή μείωση 
τοϋ ποσοστού θνησιμότητας, χωρίς 
γι’ αυτό τό λόγο νάχει άλλάξει ή 
συμπεριφορά τών γενειών: ή δυσπι
στία γιά τις καινοτομίες (εκτός άπ’ 
τήν ιατρική), οί θρησκευτικοί καί 
τυπολατρικοί λόγοι, κυρίως, όμως, τό

σύμπλ.εγμα τοϋ άνδρισμοϋ, δέν έχουν 
καθόλου εκλείψει. "Οταν οί άνθρω
ποι τοϋ Τρίτου Κόσμου θά έχουν 
καταλάβει ότι τά παιδιά τους έχουν 
όλο καί μεγαλύτερες πιθανότητες επι
βίωσης, όταν θά δημιουργηθεϊ ένα 
σύστημα συλλογικής άσφάλ.ισης γιά 
τού; ηλικιωμένους, τότε μόνο θά 
σημειώσει πρόοδο ή λαϊκή εκπαί
δευση καί θά υπάρξουν νέα άξιολο- 
γικά κριτήρια' τότε μόνο θά υπάρ
ξουν επιτυχίες καί στον τομέα τοϋ 
δημογραφικοϋ σχεδιασμοϋ.

Στήν διάσκεψη γιά τον παγκό
σμιο πληθυσμό πού έγινε στο Βου
κουρέστι τό 1974, φάνηκε καθαρά 
ότι οί περισσότερες υπό άνάπτυξη 
χώρες κλείνουν τά μάτια τους μπρο
στά σέ μιά δημογραφική έκρηξη καί 
στις συνέπειές της. Ή  άπαίτησή 
τους γιά μιά επαρκή άναπτυξιακή 
βοήθεια άπό μέρους τών βιομηχανι
κών χωρών, γιά νά άνέβει τό βιοτικό 
επίπεδο στον Τρίτο Κόσμο καί νά 
λυθεί έτσι μέ «φυσικό» τρόπο τό 
δημογραφικό πρόβλημα, βρήκε με
γάλη υποστήριξη. Μέ τό αίτημα αυ
τό άκριβώς, οί χώρες αυτές άπαλ- 
λάχτηκαν — αυτό άποδείχτηκε — 
άπό ένα δυσάρεστο έργο στο εσωτε
ρικό τους καί μετέφεραν καί πάλι 
τήν ευθύνη στις βιομηχανικές χώ
ρες. Αυτό άποδείχτηκε στο βαθμό 
πού υπάρχει καί στις βιομηχανικές 
χώρες όπου ένας μεγάλος άριθμός 
άτόμων πού δέν διάκεινται πάντα 
ευνοϊκά άπέναντι στήν επιταγή τοϋ 
τέλους τοϋ αιώνα μας ή όποια ορί
ζει ότι σέ μιά εξωγενή δημογραφική 
πολιτική (μείωση τοϋ ποσοστού γεν
νητικότητας μέ τεχνικές πού ε’ισά- 
γονται άπ’ τό εξωτερικό) θά πρέπει 
νά άντιστοιχεϊ μιά ενδογενής δημο
γραφική πολιτική (μείωση τοϋ πο
σοστού γεννητικότητας μέ κατάλ
ληλα μέσα πού πρέπει νά θεσπίζον
ται στο εσωτερικό τής κάθε χώρας), 
αν θέλουμε φυσικά νά άποφύγουμε 
νά καταλήξουμε άργά ή γρήγορα σέ 
μιά παγκόσμια καταστροφή. Σή
μερα όμως, οί βιομηχανικές χώρες 
κλίνουν υπέρ μιας ομαλής άνάπτυ- 
ξης στον κόσμο — μέ τήν οποία εξ 
άλλου είναι επιφορτισμένες καί υπεύ
θυνες — καί κάνουν τό μόνο πού 
μπορούν νά κάνουν: προσφέρουν τά 
άποτελέσματα τών ερευνών τους καί 
τήν υλική τους υποστήριξη σ’ εκεί
νες τις χώρες πού έχουν τή θέληση 
νά δράσουν στον τομέα τής δημογρα- 
φικής πολιτικής.

Δημοσιεύεται μέ τή συγκατά
θεση τοΰ περιοδικού «ΕΥΡΩ- 
ΠΑΤΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ».
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'Η  άπιστη θάλασσα μέρες τώρα 
δέρνεται κι άναζητάει τή λεία της. 
Καί ένας άέρας «Καράγιαλης» γνω
στός καί συνηθισμένος στ’ άκρο^ιάλι 
μας σηκώνει βουνά ολόκληρα στο 
διάβα του λες καί θέλει να φτάσει 
τό συννεφοσκεπασμένο ουρανό. "Αν 
περάσει διαβάτης άπό τοϋτα τα μέ
ρη, μέ τέτοιο καιρό θά νομίσει ότι 
έχει νά κάνει μέ σίφουνα.

Βρισκόμαστε στη Λυκοποριά. Δε
κέμβριος, παραμονή τοϋ 'Αγίου Νι
κολάου. Οί χωριανοί δεν τολμούν 
ν’ άνοίξουν τις πόρτες των σπιτιών 
τους γιατί όλες βρίσκονται άντίκρυ 
στο Βοριά—Καράγιαλη. Στο δρόμο, 
πού χωρίζει τά σπίτια άπ’ την λυσ
σασμένη θάλασσα, δεν φαίνεται κα
νείς περαστικός. Μόνο τά πεσμένα 
άρμυριάρικα κλώνια άπ’ τά διαβο- 
λόξυλα, μέ τις ξεσηκωμένες σκόνες, 
πηλαλανε άπό δώ κι άπό κεΐ, μπρο
στά στήν ορμή τοϋ άέρα.

Τί μέρα κι’ αύτή! Μέρα σκοτα
διασμένη. Στήν έκκλησιά τοϋ "Αϊ— 
Νικόλα λιγοστοί λειτουργήθηκαν, 
ό παπάς, ό ψάλτης καί πέντ’ έξη 
γριοΰλες. 'Ο ήλιος μόλις διακρίνεται 
πίσω άπ’ τ’ άέρινα στρώματα, έτοι
μος κι’ αύτός νά χαθεί__

Στή θάλασσα άπό πολύ μακρυά 
φάνηκε τό νιόμπαρκο μπρίκι των 
άδελφών Πάχου, ό «Γλάρος», μέ 
πλώρη, κατά τήν Πάτρα. Μεταφέρει 
σιδερένιες βάσεις άπ’ τά κανόνια
τοϋ θωρηκτοϋ «Κιλκίς»__  Τούτη
τή θάλασσα τήν βρίσκει βουνό σήμε
ρα, γιατί κι ολάκερο βουνό φορτίο 
έχει ποστιάσει κεΐ κάτω στ’ άμπάρι 
του.

'Ο Κυβερνήτης άναγκασμένος άπ’ 
τον καιρό προστάζει τό πλήρωμα 
νά βρίσκεται σέ έτοιμότητα. ’Ακού
ραστοι οί ναύτες άνεβοκατεβαίνουν

τις άνεμόσκαλες, λύνουν καί σφίγ
γουν τά πανιά κάτω άπ’ τή βροντερή 
φωνή του. 'Ο τιμονιέρης χουφτιάζει 
πιο γερά τό τιμόνι καί σταυροκοπιέ- 
ται ταραγμένος. "Αν καί καινούργιο 
σκαρί τό μπρίκι, δύσκολο ν’ άντέξει 
στά χτυπήματα των κυμάτων.

Λές καί τοδεσαν επί τόπου, λές 
καί χάθηκε κάθε έλπίδα. Παραδο- 
μένο σ’ εκείνα τά χτυπήματα δέν 
προχωράει καθόλου.

’Από μακρυά φάνηκε ό άφιλόξε- 
ος κάβος μέ τό καραβόπνιχτο 

άκρωτήρι. Ό ταν οί ναυτικοί φτά
νουν σ’ αύτό τό κάβο ξανοίγονται 
γιά νά μή πέσουν στο ρέμα τοϋ ποτα- 
μοΰ πού χύνεται εκεί.

Οί σκοτούρες κι’ οί έγνοιες 
φουρτουνιάζουν τό γαληνεμένο άπ’ 
τά θαλασσινά ταξείδια μυαλό τους. 
Τί θ’ άπογίνουν μ’ αύτή τή κακο
καιρία: Άρχισε νά πιάνει τούς ναύ
τες κάποιος φόβος. Τό καραβάκι 
τους ύποφέρει. Καταλαβαίνει τον 
κίνδυνο. Νάτο, παλεύει μέ τ’ ορμη
τικά κύματα. Μιά ή πλώρη, μιά ή 
πρύμνη, μιά ολόκληρο, εξαφανίζεται. 
Πάλι παρουσιάζεται καί άπό μα
κρυά θαρεΐς δτι άγναντεύεις ναυά
γιο. "Ολοι τους μουσκεμένοι άπ’ τ’ 
άναπάντεχο κακό πού πρόβαλλε 
ξαφνικά. Καί δόστου κι άλλα χτυ
πήματα στά πλάγια. Τ’ άνατριχια- 
στικό βούϊσμα τ’ άνέμου, ό παφλα
σμός των κυμάτων, τό τρίξιμο της 
κουβέρτας, τό μουντό συνάμα κι 
άγριο χρώμα πού τούς είχε ζώσει, 
σκόρπιζαν άπόγνωση σ’ έκεΐνα τά 
πρόσωπα.

Ό  σταυρός πάνω στο κατάρτι 
σπάζει καί μαζί μ’ ένα μαδέρι, πέ
φτουν στο νερό. "Εχουν φτάσει πιά 
άντίκρυ στο χωριό. 'Η  συμφορά 
παραμονεύει κάπου κεΐ, ίσως πιο 
κάτω, μέσα στούς άφρούς καί τ’ 
άνοιχτά στόματα των κυμάτων.

Καί νά, ένα χτύπημα στά πλευρά 
κι ένας κραδασμός σπρώχνει τό 
μπρίκι πιο γρήγορα στο χαμό. Ξε
φεύγει μιά άπ’ τις «βάσεις» πού 
μεταφέρει, άπ’ τή θέση της. Τό

κατάστρωμα στο σημείο εκείνο δέν 
άντέχει άλλο κι υποχωρεί. 'Ένα 
στερνό τρίξιμο καί γράφεται τό μοι
ραίο.... Τό νερό όρμάει στ’ άμπά- 
ρια, μέσα στις καμπίνες παντοΰ. 
"Ολοι άγωνίζονται ύπεράνθρωπα, 
προσπαθούν. ’Ενώ τό σώμα τους 
μάχεται μέ τή μανιασμένη φύση, ή 
σκέψη τους δέν ξεφεύγει ούτε στι
γμή άπ’ τό οραματισμένο πρόσωπο 
τοϋ Ά ϊ—Νικόλα καί έλπίζουν.... 
«Βουλιάζουμε μωρέ παιδιά καί τά 
σημάδια σάν κινήσαμε δέν έδειχναν 
κάτι τέτοιο». Τρέχουν κάτω στις 
τρόμπες. Τό νερό άρχισε νά τούς 
κεφαλιώνει σιγά—σιγά. Μάταια οί 
προσπάθειες, μάταιες οί παρακλή
σεις στο εικόνισμα τοϋ Άγιου. Κι 
δμως,πιστεύουν στή θεία δύναμή του.

Τά στόματά τους ψιθυρίζουν 
«Ά γιε Νικόλα». Τό πρόσωπο τοϋ 
Άγιου άκτινοβολεΐ στο άμυδρό φώς 
τοϋ καντηλιού. Σέ λίγο διακρίνει 
κανείς μιά διαφορετική δψη, χαρού
μενη τώρα, πιο λαμπερή ,γεμάτη 
άπό πεποίθηση καί ύπόσχεση.

Θά σωθούν άραγε :
Τό μπρίκι δλο καί χάνει ύψος. 

Μέσα σ’ αύτές τις άπελπισμένες 
στιγμές παίρνεται ή άπόφαση. Νά 
έγκαταλειφθεΐ τό σκαρί.

Ό  τιμονιέρης κάνει τήν τελευ
ταία προσπάθεια. Όδηγεΐ τό μπρί
κι μ’ έναν επιδέξιο χειρισμό πρός 
τήν παραλία νά καθήσει δσο ήταν 
βολετό σέ ρηχά νερά. Καί ένώ αύτό 
βούλιαζε σιγά—σιγά οί άντρες πέ
φτουν στή μανιασμένη θάλασσα γιά 
νά σωθούν.

Καί σώθηκαν. 'Ο Ά ϊ—Νικόλας, 
ό προστάτης, έβαλε τό χέρι του.

Τό καράβι παραμένει στήν ίδια 
θέση μέχρι σήμερα. Χωρίς καπετά
νιο καί ναύτες, χωρίς τήν πρώτη του 
ομορφιά! "Εχει συντροφιά τά φύκια 
έκεϊ στον ύγρό πάτο τής θάλασσας.

"Οταν είναι γαλήνη βλέπει κανείς 
τά σπασμένα πλευρά του, μέ τήν 
μακάβρια μεγαλοπρέπεια πιά. Καί 
λένε στο χωριό πώς έκεϊ κάτω κα
τοικεί ό "Αγιος.



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΙΗΓΗΜΑ
Ό  Ά νθυπασπιστής Γιώργος 'Αντωνίου 

κάρφωσε τό βλέμμα του στό πλήθος πού 
πηγαινοερχόταν άδιαφορώντας γιά τό μο
νότονο ψιλόβροχο. Τά καταστήματα ήταν 
γεμάτα μέ κόσμο πού έκανε τά τελευταία 
του ψώνια γιά τις γιορτινές μέρες τών 
Χριστουγέννων. Στους δρόμους ή κίνηση 
ήταν μεγάλη. Προσπάθησε νά θυμηθεί 
πόσα Χριστούγεννα είχε περάσει στό 
γραφείο τού 'Αξιωματικού Υ πηρεσίας 
ή μέσα στό περιπολικό αύτοκίνητο. Αύ- 
τά τά Χριστούγεννα θάταν τά δωδέκατα 
πού θά τά περνούσε «έν ύπηρεσίμ». Είχε 
άναλάβει ύπηρεσία στις 8 τό πρωί καί θά 
παρέδιδε στις 8 τ’ άλλο πρωΐ, τής 25ης 
Δεκεμβρίου. «Εύτυχώς θάμάι στό Χρι
στουγεννιάτικο τραπέζι», συλλογίστηκε. 
Κοίταξε τό ρολόγι του. Ή  ώρα ήταν 
9.15. Τό πρωινό θά περνούσε εύκολα, παρ’ 
όλο τ ’ ότι οί περισσότεροι συνάδελφοι 
έλλειπαν σέ ύπηρεσία στούς Σταθμούς 
'Υπεραστικών Λεωφορείων καί στό Σιδη
ροδρομικό Σταθμό, όπου παρατηρούνταν 
αύτές τις μέρες συνωστισμός, πού διευκό
λυνε τά σχέδια τών πορτοφολάδων.

Προσπάθησε νά συγκεντρωθεί στό 
«Βιβλίο ’Αδικημάτων καί Συμβάντων», 
άλλά μάταια. Ή  σκέψη του ξέφυγε, μιά 
στά χρόνια τά παλιά, μιά στό σπίτι του, 
μιά στό πολύβουο πλήθος πού πηγαινοερ
χόταν στούς δρόμους. Τό κουδούνισμα 
τού τηλεφώνου τού έκοψε τις σκέψεις.

—Γ ενική ’Ασφάλεια Θεσσαλονίκης. 
Ά νθυπασπιστής ’Αντωνίου, παρακαλώ...

—’Από τό Κέντρο ’Αμέσου Έπεμβάσεως. 
Τό ΙΗ \ ’Αστυνομικό Τμήμα ειδοποιεί 
ότι βρέθηκε δολοφονημένο ένα άτομο, 
στό διαμέρισμα τής όδοΰ Θέρμης 4, 
στό Πανόραμα.

Ό  Άντισυνταγματάρχης Λίρας άνέβη- 
κε γρήγορα τή σκάλα πού όδηγοΰσε 
στόν δεύτερο όροφο. Τήν ίδια στιγμή έξω 
άπό τό διώροφο σπίτι τής όδοΰ Θέρμης, 
σταματούσε καί τό περιπολικό πού μετέ
φερε τόν Εισαγγελέα Φωτίου καί τόν 
’Ιατροδικαστή Νικολάου. ’Ανέβηκαν καί 
οί δυό γρήγορα.

Τό διαμέρισμα πού βρέθηκε δολοφονη
μένος ό άντρας άποτελούνταν άπό 
μιά στενόμακρη κουζίνα, πού χρησίμευε 
καί γιά «χώλ», ένα μέτριο σέ διαστά
σεις δωμάτιο καί τό λουτρό. Ό λ α  έδειχναν 
ότι είχαν ψαχτεί καί μάλιστα μ’ άρκετή 
βιασύνη. Τό θύμα έπρεπε νάταν γύρω 
στά έβδομήντα, βρισκόταν μισοξαπλω- 
μένο στό κρεββάτι, μέ τά πόδια λυγι- 
σμένα, ν ’ άκουμπούν στό πάτωμα. Έ να  
σεντόνι σκέπαζε άπό τή μέση κι άπάνω 
τό σώμα του, ένώ άπό τή μέση καί κά
τω τό πτώμα ήταν γυμνό. Τό έσώρουχο 
βρισκόταν στό ύψος τών γονάτων. Ό  
Είσαγγελεύς Φωτίου, άφοΰ πρώτα περί- 
μενε τούς άνδρες τής Σημάνσεως νά τε
λειώσουν τό έργο τους, τράβηξε μέ προ
σοχή τό σεντόνι. Τό θύμα άπό τήν μέ
ση κι άπάνω ήταν ντυμένο. Φορούσε τή 
φανέλλα του καί τό πουκάμισο. Τό 
πρόσωπό του ήταν καταματωμένο. Με
γάλες κηλίδες αίμα ύπήρχαν στό διπλανό 
μαξιλάρι καί στό πουκάμισο, στό μέρος 
τού στήθους.

Ό  Μ οίραρχος ’Αποστόλου, πλησίασε 
τήν ήλικιωμένη κυρία πού μισοκαθισμέ- 
νη σέ μιά πολυθρόνα στό βάθος τού δωμα
τίου, είχε ένα πρόσωπο όλο τρόμο καί 
άγωνία.
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—Είστε ή ίδιοκτήτρια τού σπιτιού;
—Μ άλιστα ,Κύριε.

— Πώς λεγόταν τό θύμα;
—Σουκιά, Σουκιά Σαρκασιάν, χρημα

τομεσίτης καί άρμενικής καταγωγής.
—Είναι παντρεμένος; Έ χ ε ι παιδιά;
—Είναι χήρος καί τά παιδιά του είναι 

έγκαταστημένα στό έξωτερικό. Έ μενε 
μόνος του.

—Είδατε κάτι ύποπτο;
Είχε δει. Θάταν 8.30’ περίπου, όταν άπό 

τό παραθυράκι τής κουζίνας είχε δει νά 
στέκεται έξω άπό τήν πόρτα τού διαμερί
σματος πού έμενε τό θύμα, έναν άνδρα, 
ψηλό κάπου 1, 75 μέ μαύρα μαλλιά πού 
σκέπαζαν τό λαιμό. Είχε τις πλάτες του 
γυρισμένες καί χτυπούσε έπίμονα τό κου
δούνι. Δέν μπόρεσε νά δει τό πρόσωπό 
του. Πάντως τό σώμα του έδειχνε ότι δέν 
έπρεπε νάταν περισσότερο άπό τριάντα 
χρονών. Α κούσ ε τήν πόρτα ν’ άνοίγει. 
Τής φάνηκε περίεργο πού ό γέρο—Σου
κιά είχε έπισκέπτη. Τόσα χρόνια νοικιά- 
ρης της καί ούτε μιά φορά δέν είχε δεί 
άλλον άνθρωπο στό σπίτι του. Μετά άπό 
λίγο άκουσε φωνές καί άγρια μουγκρητά. 
Φοβήθηκε καί κλείδωσε τήν πόρτα της.

Δέν ήξερε τί νά κάνει. Ίσω ς πέρασαν 
καί δέκα λεπτά μέχρι ν ’ άποφασίσει νά 
σχηματίσει στό τηλέφωνο τόν άριθμό 
τού ΙΗ ’ ’Αστυνομικού Τμήματος.

Ό  Μ οίραρχος Καλαντζής, σημείωσε 
στό μικρό του σημειωματάριο τήν όδό 
καί τόν άριθμό τού γραφείου πού διατη
ρούσε ό χρηματομεσίτης στό κέντρο 
τής πόλεως καί κατέβηκε γρήγορα τή 
σκάλα πού όδηγοΰσε στό δρόμο. Οί έντο- 
λές τού Άντισυνταγματάρχη Λίρα ήταν 
σαφέστατες: Έ λεγχος τού συγγενικού 
καί τού έπαγγελματικοΰ περιβάλλοντος 
τού θύματος. Έ να  έγκλημα, πού οί πρώ
τες ένδείξεις έδειχναν πώς έπρεπε νάταν 
σεξουαλικό, είχε γεμίσει αίμα καί άγω
νία τά φετινά τους Χριστούγεννα.

Έ να —ένα τά περιπολικά αύτοκίνητα 
έφυγαν. Έ μεινε μόνο τό αύτοκίνητο 
τού Ά ντισυνταγματάρχη Λίρα, πού κάτι 
τόν άπασχολούσε καί περιτριγύριζε στό 
δωμάτιο τού θύματος. Ό  Ταγματάρχης 
Αθανασίου σκυμμένος σ’ ένα άπό τά δυό 
άνοιχτά μπαούλα, προσπαθούσε νά βάλει 
σέ τάξη τά άνακατωμένα πράγματα τού 
χρηματομεσίτη. Τίποτα τό ύποπτο. Σεντό
νια, βιβλία, χαρτιά. Σήκωσε μέ προσο
χή ένα μεταλλικό κουτί καί μ’ εύκολία 
τράβηξε τό άνοιγμά του. Ή τα ν  άδειο. 
Τί γύρευε ένα άδειο μεταλλικό κουτί 
μέσα στό μπαούλο;

Κοίταξε κατάματα τόν Άντισυνταγμα- 
τάρχη. ,Q{ ματιές τους συναντήθηκαν 
κάπου έκ ε | πού έπρεπε νά είχαν συναντη
θεί καί οί σκέψεις τους.

—Πρέπει νά βρισκόμαστε μπροστά σέ 
ληστεία, Προϊστάμενε...

—Αύτό συλλογιζόμουν κι’ έγώ. Ό μω ς 
ποιος μπορούσε νάξερε ότι δ χρηματομε
σίτης είχε κρυμμένα χρήματα στό σπίτι 
του. Τό πιό πιθανό είναι νά πίστευαν 
όλοι οί γνωστοί του ότι τό περίσσευμα 
τών συναλλαγών του τό κατάθετε στή 
Τράπεζα.

—’Εκτός άν αύτά πού ύπήρχαν στό κουτί, 
δέν καταθέτονταν. Ή τα ν  , άς ΰποθέσουμε 
ξένα νομίσματα. Ά ν  άσχολούνταν, δη
λαδή, μέ παράνομη κίνηση συναλλάγμα
τος.

—Καί ό δράστης νάταν άνάμεσα σ’ αύ- 
τούς πού είχαν μαζί του παράνομες συναλ
λαγές, συμπλήρωσε ό Άντισυνταγματάρ-
χης·

Ή τα ν πραγματικά μιά σωστή σκέψη. 
Ά λλά  άν ό δράστης είχε μόνο τή λη
στεία γιά κίνητρο, τότε γιατί νά βρεθεί 
τό θύμα, άπό τή μέση καί κάτω γυμνό: 
Μήπως ό δράστης μέ πρόφαση κάτι τό 
σχετικό μέ σεξουαλική διαστροφή, τρά
βηξε τήν προσοχή τού θύματος καί τό 
σκότωσε γιά νά τό ληστέψει, ή μήπως εί
ναι καθαρά σεξουαλικό έγκλημα καί ή 
ληστεία άποτελεϊ παραπλανητικό άντι- 
περισπασμό στις έρευνες τής Χωροφυ
λακής;

Ή  ώρα πλησίαζε 10.30’, όταν στό άνοι
γμα τής πόρτας φάνηκε ό όδηγός τού αύ-

τοκι νήτου πού περίμενε τούς δυό Άξ]κούς.
Ό  ιατροδικαστής Νικολάου, είδο- 

ποίησε τό γραφείο, πώς τό πτώμα δέν φέ
ρει ίχνη σεξουαλικής κακοποίησης. ’Επί
σης ότι ό θάνατος προήλθε μάλλον μέ 
τήν άπόφραξη τών άναπνευστικών όδών. 
Αύτό θά τό ξέρει σέ λίγη ώρα, μόλις κάνει 
τήν νεκροτομή...

—Δέν πρέπει νά κουράστηκε ό δράστης 
ν’ άκινητοποιήσει τό ήλικιωμένο θύμα 
του καί νά τό πνίξει, μονολόγησε ό 
Ταγματάρχης Αθανασίου.

Ό  Ενωμοτάρχης Γεωργιάδης πρόσφε- 
ρε τσιγάρο. Ό  μπάρμπα—Νίκος άπλωσε 
τό χέρι του καί τό πήρε. Καιρό είχαν νά 
ιδωθούν.

—Ούτε πού περνάς γιά ένα καφέ, τώρα 
τελευταία..

—Δουλειές ...
—Μόνο γιά «δουλιές» μέ θυμάσαι...
-—Τό πρωΐ βρέθηκε δολοφονημένος ό
Σουκιά.
Ό  γέρο—καφετζής χλώμιασε. Δέν ήταν 

δυνατόν. Ή τα ν  τόσο φιλήσυχος. Ά κ α - 
κος καί μοναχικός. Π οιος μπορούσε νάχε 
σκοτώσει αύτό τό μοναχικό γεροντά
κι πού πλησίαζε τά όγδόντα:

Θεσσαλονίκη, παραμονή Χριστουγέννων. Τό μονότονο κι έκ- 
νευριστικό ψιλόβροχο ήταν ή μόνη έντονη άντίθεση σ* όλο τό 
γιορταστικό χρώμα τής συμπρωτεύουσας, πού έτοιμαζόταν νά 
γιορτάσει τή γέννηση τού Χριστού. Οί βιαστικοί διαβάτες κοίττα- 
ζαν μ' άπορία τά πέντε περιπολικά αύτοκίνητα τής Χωροφυλακής 
πού διέσχιζαν μ" άναμμένα τά φώτα καί τις σειρήνες, τούς άσφυ- 
κτικά γεμάτους δρόμους. Τί μπορούσε νάχε συμβει σέ τούτη τήν 
πολιτεία τήν ώρα πού όλοι οί άνθρωποι περίμεναν νά γιορτάσουν 
τά Χριστούγεννα; Ίσως κάποιο τροχαίο άτύχημα... Ίσω ς κάποιο 
έγκλημα...

Τ ού Δ η μ ή τ ρ η  Δ α μ ι α ν ί δ η .
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—’Ογδόντα χρονών ήταν;
—'Εβδομήντα έννιά. Δυό χρόνια μεγα

λύτερος μου.
—Είχε φίλους;
—Ό χ ι  μόνο μέ τούς πελότες του συνα

ναστρέφονταν. Καί μ’ ένα γέρο πρόσφυγα.
—Τί είδους πελάτες είχε;
Οί πελάτες του ήταν πολλοί, κάθε ήλι- 

κίας, κάθε φύλου, κάθε κοινωνικής 
τάξεως. Τελευταία καί άλλοδαποί. Λιβα- 
νέζοι περισσότερο. Ά λλαζαν δολλάρια 
μέ δραχμές ή καί τ’ άντίθετο καί συχνά δα
νείζονταν μέ μεγάλο τόκο, σημαντικά 
χρηματικά ποσά.

—Θυμάσαι τά χαρακτηριστικά τών πε
λατών του;

—’Από πέντε—έξη ναί. Τούς πιό τακτι
κούς. ’Ιδιαίτερα τούς Λιβανέζους. Κάθο
νταν μέ τις ώρες στό γραφείο του καί κά
πνιζαν ξένα τσιγάρα. Ό τα ν  τούς πή
γαινα καφέ, έδιναν καί σέ μένα τσιγάρο. 
Ό λ ο ι τους ήταν μελαχροινοί καί κοντοί. 
Μόνο ό Σαρκίς ήταν ψηλός, στό 1.75 
κοντά.

—Νέος;
—Πάνω άπό 25. Ά λλαζε πολλά λεφτά...
—Τά μαλλιά του;
—Μαύρα, μακρυά. Σκέπαζαν τό σβέρκο.
Ό  ’Ενωμοτάρχης Γεωργιάδης είδε άπό 

τό θολό τζάμι τού καφενείου, τό περιπο
λικό αύτοκίνητο τής 'Υπηρεσίας του νά 
σταματάει μπροστά άπό τό γραφείο τού 
θύματος. Πλησίασε τόν Υ πομοίραρχο 
Καρζή πού είχε κατέβει στό πεζοδρόμιο 
κ ι’ έτοιμαζόταν νά ξεκλειδώσει τήν ξύλινη 
πόρτα μέ τά βαμμένα τζάμια.

πεζιού. Δυό παλιά τετράδια καί ένα 
σημειωματάριο, τό περιεχόμενό του.

—Είναι τά χρεωστικά του βιβλία. "Εχουν 
τά όνόματα όλων όσων συναλλάσσονταν 
μαζί του.

Οί δυό άντρες έσκυψαν μέ προσοχή 
στις κιτρινισμένες σελίδες. Περισσότερα 
άπό πεντακόσια όνόματα. Περισσότερα 
άπό τριάντα ξενικά. Δίπλα διάφοροι 
άριθμοί. "Ισως τά χρηματικά ποσά. Τά 
περισσότερα ξενικά δέν είχαν ούτε κάν 
τά έπώνυμα. Στό τελευταίο σημειωματά
ριο βρέθηκαν άσυμπλήρωτες συναλλαγμα
τικές. Φαίνεται πώς οί έπίσημοι λογαρια
σμοί καί οί συναλλαγματικές τών πελα
τών του ύπήρχαν κάπου άλλού. Πού όμως; 
Ίσω ς σέ κάποιο σίγουρο μέρος, ίσως στό 
σπίτι του...

Πήραν μαζί τους τά τετράδια καί τό ση
μειωματάριο καί προχώρησαν στήν έξο
δο. Ή  ώρα πλησιάζει τρεις τό μεσημέρι.

Τό συγγενικό περιβάλλον τού θύματος 
άγνοεϊ κάθε έπαγγελματική συναλλαγή. 
Βέβαια όλοι γνωρίζουν ότι έκανε παράνο
μη διακίνηση συναλλάγματος, άλλά τί
ποτα περισσότερο. Ε κείνο  πού πιστεύουν 
είναι ότι έπεσε θύμα ληστείας, άπό κά
ποιον πού δέν ήθελε νά τού έπιστρέψει 
κάποιο μεγάλο του χρέος.

Ό  Άντισυνταγματάρχης Λίρας, κοί
ταξε μ’ άπορία τόν Μ οίραρχο Καλαντζή 
πού προσπαθούσε νά βάλει τις σκέψεις 
του στή σειρά. Ή τα ν  πέντε ή ώρα τό 
άπόγευμα καί ή έρευνα δέν είχε προχω
ρήσει βήμα. Ό Μ οίραρχος Α ποστόλου μέ 
τόν Ά νθυπομοίραχο Ίωάννου καί τόν
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—Μεταξύ τών πελατών του, ήταν καί 

Λιβανέζος. Ό  ένας λέγεται Σαρκίς εί
ναι ψηλός μέχρι 1.75 μέ μαύρα μακρυά 
μαλλιά.

—Ίσω ς έδώ στό γραφείο του βρούμε κάτι 
πού νά μάς βοηθήσει. Τουλάχιστον τά 
όνόματα τών πελατών του... ψιθύρισε, 
άνοίγοντας τήν πόρτα, ό Υ πομοίραρχος. 
Ό  ’Ιατροδικαστής άπόκλεισε τό σεξουα
λικό έγκλημα. Πρόκειται γιά ληστεία 
καί μάλιστα άπό άτομο πού ήξερε καλά 
τά οικονομικά τού θύματος. Καί νά σκε- 
φτεΐ κανείς πώς σέ λίγες ώρες οί καμπάνες 
θά χτυπήσουν Χριστούγεννα ...

Τό γραφείο τού θύματος, ήταν ένα μι
κρό δωμάτιο μέ τρεϊς-τέσσερες ξύ
λινες καρέκλες κι ένα τραπέζι στό βάθος. 
"Ενας κατάλογος μέ τηλέφωνα καί 
ένα μικρό μπλοκ γιά πρόχειρες σημειώ
σεις ήταν όλα—όλα τ’ άντικείμενα πού 
βρίσκονταν έπάνω στό τραπέζι.

Ό  'Υπομοίραρχος Καρζής τά τύλιξε 
καί τά έδωσε στον ’Ενωμοτάρχη Καλημέ- 
ρη.

—Πήγαινέ τα στον Ά ντισυνταγματάρχη. 
Μ πορεί νάχουν κάτι χρήσιμο.

"Ανοιξε τό μοναδικό συρτάρι τού τρα

Άνθυπασπιστή Ρήγα είχαν φύγει πριν 
δυό ώρες γιά τήν 'Υποδιεύθυνση Α λ λ ο 
δαπών, όπου θά έλεγχαν τά όνόματα τών 
ξένων πού βρέθηκαν στά σημειωματάρια. 
Α κόμα όμως δέν είχαν ειδοποιήσει γιά 
κάτι τό χρήσιμο. Ποιος ξέρει τί θά έβγαζε 
κι αυτή ή έρευνα, πού ξεκινούσε μέ είκοσι 
περίπου μικρά όνόματα, χωρίς έπώνυμο.

Τό τηλέφωνο τής Γενικής Α σφαλείας 
κουδούνιζε συνεχώς. Οί πληροφορίες 
πού έφθαναν δέν φώτιζαν καθόλου τήν 
υπόθεση. Ή  ώρα περνούσε, χωρίς άποτέ- 
λέσματα, μέσα σέ μιά άτμόσφαιρα γεμάτη 
άγωνία.

—Καί νά σκεφτεΐ κανείς πώς σέ λίγο 
ξημερώνουν Χριστούγεννα, έλεγε καί ξα- 
νάλεγε ό 'Υπομοίραρχος Καρζής, ξεφυλ- 
λώντας γιά δεκάτη φορά τά τετράδια.

Ξαφνικά σταμάτησε. Μέ τό μολύβι του 
έγραψε έναν κύκλο γύρω άπό ένα άριθμό 
καί δυό κεφαλαία γράμματα: «Σ. Β. 
106.000». Γρήγορα γύρισε άρκετές σελί
δες πίσω, ψάχνοντας νά βρεί κάτι πού 
είχε προσέξει. Κάπου στις τελευταίες 
σελίδες ξανασταμάτησε. Έ κανε άκόμα 
έναν κύκλο γύρω άπό τή σημείωση: 
«Σ.Β. 35.000».

—Αύτές οί δυό σημειώσεις διαφέρουν 
μεταξύ τους στό δτι ή δεύτερη έχει μιά 
παύλα, πού ή πρώτη δέν έχει, καθώς καί 
στόν άριθμό.

Οί άντρες τής Γενικής Α σφαλείας πε
ριτριγύρισαν τόν Ύ πομοίραχο Καρζή 
παρατηρώντας μέ προσοχή τις δυό ση
μειώσεις. Τό τετράδιο είχε άκόμα μερι
κές σελίδες κενές. Έ πρεπε νάταν πρόσφα
το. Η μερομηνίες δέν ύπήρχαν.Μόνο κάθε 
σελίδα έχει ψηλά στήν δεξιά γωνία καί 
έναν άριθμό. Ή  πρώτη σελίδα άρχιζε 
μέ τό 100. Ή  σελίδα μέ τήν πρώτη σημεί
ωση είχε τόν άριθμό 121, ένώ ή σελίδα 
μέ τήν δεύτερη σημείωση τόν άριθμό 192. 
Τί σήμαιναν αύτοί οί άριθμοί; Μερικές 
σελίδες είχε δυό καί τρεις άριθμούς. 
Έ να ν  στήν έπάνω δεξιά σελίδα, έναν 
λίγες γραμμές πιό κάτω, μέσα σέ κύκλο, 
κι άλλον άκόμα πιό κάτω, πάλι σέ κύκλο. 
Δέν μπορούσαν αύτοί οί άριθμοί νά σή- 
μαιναν άρίθμηση σελίδων, άφοΰ ύπήρχαν 
πολλές σελίδες μέ δυό ή τρεϊς άριθμούς. 
Κάτι άλλο θά σήμαιναν. Τί όμως;

Τό μικρό σημειωματάριο ψάχτηκε σε
λίδα μέ σελίδα. Ά σ χετες σημειώσεις, 
κατάλογοι μέ τις τιμές τών ξένων νομι
σμάτων, προσθέσεις, άφαιρέσεις, πίνα
κες μέ άριθμούς.

Ό  Χωροφύλακας Κατσαρός δέν μπο
ρούσε νά ξεκολλήσει τά μάτια του άπό 
τό πίσω μέρος τού έξώφυλλου τού σημει
ωματάριου. Μιά σειρά άριθμών, άπό τό 
1 μέχρι τό 197. Α πέναντι άπό κάθε άρι
θμό καί μιά ήμερομηνία. ΤΙ έκρυβε αύτή 
ή κατάσταση;

—Ίσω ς, κύριε Άντισυνταγματάρχα, 
αύτοί οί άριθμοί βοηθήσουν σέ κάτι. Τά 
μάτια τών Αξιωματικών καρφώθηκαν 
έρευνητικά στήν κατάσταση. Τό 121 
είχε δίπλα του τήν ήμερομηνία 13]3]1977. 
Τό 192, 14]12]1977. Ό  άριθμός 197 τήν 
ήμερομηνία τής προηγούμενης μέρας: 
23]12]1977. Τό 193— 16]3]1977, τό 194— 
17] 12] 1977, τό 195—20] 12] 1977, τό 196— 
21]12]1977.

—Πρέπει νά είναι κώδικας ήμερομηνιών. 
Οί άριθμοί τών σελίδων τού τετραδίου 
άντιπροσωπεύουν ήμερομη νίες. Ίσω ς ήμε- 
ρομηνίες παράνομων συναλλαγών, πού 
έπρεπε νά καμουφλάρονται.

—Ό  «Σ.Β.» πρέπει νάναι κάποιος πού 
στις 13 Μαρτίου δανείστηκε 106.00 
δραχμές καί στις 14 Δεκεμβρίου νά έπέλ- 
στρεψε 35.000 δραχμές. 'Η  παύλα πρέ
πει νάχει τό νόημα τής άφαιρέσεως. Τί 
σχέση όμως μπορεί νάχουν αύτές οί δυό 
σημειώσεις μέ τό έγκλημα: άναρωτήθηκε 
ό Ταγματάρχης Αθανασίου.

—Τό «Σαρκίς», είναι τό μικρό όνομα 
Λιβανέζου πού είχε μαζί του συναλλα
γές. Καί τό άρχικό του γράμμα είναι τό 
πρώτο άρχικό τών σημειώσεων. Α ποκλεί
εται, λοιπόν, ό Σαρκίς, νάναι ό άνθρωπος 
πού δανείστηκε τίς 106.000 δραχμές καί 
νά έπέστρεψε τίς 35.000, λίγες μέρες πριν 
κάνει τό έγκλημα, μιά καί τό ύψος του καί 
τά μαλλιά του συμπίπτουν στις περιγρα
φές τού καφετζή καί τής ίδιοκτήτριας τού 
σπιτιού πού έμενε τό θύμα;

—Υ πομοίραρχε Καρζή, μπορεί ό συλ
λογισμός σου νάναι σωστός, άλλά τόσο 
τολμηρός, πού άγγίζει τά όρια άπίστευ- 
της φαντασίας, άκούστηκε άπό τό βάθος 
τού γραφείου ή φωνή τού Άντισυνταγμα- 
τάρχη.

Δέν πρόλαβε όμως νά τελειώσει καί τό 
κουδούνισμα τού τηλεφώνου έκοψε τίς 
συζητήσεις.

—Στό άρχείο τής Ύποδιευθύνσεως ’Αλ
λοδαπών, ύπάρχουν τρείς καί τέσσερις
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φορές τά όνόματα των ξένων πού βρήκαμε 
στον τηλεφωνικό κατάλογο του θύματος, 
άκούστηκε ή φωνή τού Μοίραρχου 
’Αποστόλου.

—Τό όνομα Σαρκίς;
Μιά μικρή διακοπή και πάλι άκούστηκε 

ή φωνή του Μοίραρχου ’Αποστόλου.
—Τρεις φορές. ΣαρκίςΜαχαμπί, Σαρκίς 

Ά λλεντράν καί Σαρκίς Βαλογιάν.
—Τί ήλικίες έχουν;
—40, 62 καί 27.
—’Εθνικότητες;
—’Αρμένιοι. Ό  τελευταίος ύπήκοος 

Λιβάνου.
—Διευθύνσεις ύπάρχουν;
Ό  Μ οίραρχος ’Αποστόλου άπάντησε 

καταφατικά. Δέν χρειαζόταν ν’ άκούσει 
τήν συνέχεια. Τήν είχε μαντέψει. Έφυγε 
μέ τις σημειώσεις όλων των όνομάτων 
γιά τό Κέντρο τής ’Αμέσου Έπεμβάσεως. 
Λίγη ώρα άργότερα, κάθε περιπολικό 
αύτοκίνητο άναλάμβανε νά βρει περισ
σότερους άπό πέντε άλλοδαπούς καί νά 
τούς μεταφέρει στά γραφεία τής Γενικής 
’Ασφαλείας. Ή  ώρα πλησίαζε 8. Τό ψι- 
λόβροχο συνεχιζόταν τό ίδιο μονότονο 
καί έκνευριστικό.

Μόνο τις διευθύνσεις αύτών πού άκου- 
γαν στό όνομα Σαρκίς, δέν τις έδωσε σέ 
περιπολικό. Αύτές γιά τόν ’Ενωμοτάρχη 
Γεωργιάδη. «Μοΰ άνήκουν» τού είχε 
πει στό τηλέφωνο καί γρήγορα—γρήγορα 
τις σημείωσε στό μπλοκάκι του.

Ό  ’Ενωμοτάρχης Γεωργιάδης κατεβαί
νοντας δυό—δυό τά σκαλιά, δέν σταμά
τησε παρά στόν ήμιόροφο. Κάπου έδώ, 
στό μικρό κυλικείο τής 'Υπηρεσίας θάβρι- 
σκε τόν Χωροφύλακα Παναγιώτου. "Η
θελε ένα γρήγορο όδηγό... Λίγη ώρα άργό
τερα τό αύτοκίνητο τής Γενικής Ά σφά- 
λεθας σταματούσε στόν όδό Ή ρω νος 10.

Τό κουδούνι τής Ή ρωνος 10 έμενε 
χωρίς άπάντηση, Σίγουρα οί ένοικοί του 
θά έλλειπαν. Κοίταξε τό ρολόγι του. Ή  
ώρα ήταν 8.15 άκριβώς. ’Από τό διπλανό 
σπίτι όρμοϋσαν λαχταριστές μυρωδιές. 
«Κουραμπιέδες θά ψήνουν» άκουσε δίπλα 
τήν φωνή τού Παναγιώτου, πού είχε «πιά- 
σει» τό άρωμα. Προχώρησε καί χτύπησε 
τό κουδούνι τού διπλανού σπιτιού. Έ να  
λεπτό άργότερα στό άνοιγμα τής πόρτας 
πρόβαλε μιά γυναικεία σιλουέττα.

—Δέν τούς είδαμε καθόλου όλο τό άπό- 
γευμα. Μόνο τό πρωί. Ό  άντρας έφυγε 
κατά τις 8 τό πρωί καί ξαναγύρισε κατά 
τις 9.Μετά άπό λίγο κατέβηκε πάλι, άλλά 
μαζί μέ τήν γυναίκα του. Κρατούσε καί 
δυό βαλίτσες.Μάλλον πήγαιναν ταξίδι...

—Τί αύτοκίνητο έχει;
—Έ να  πράσινο. Δέν ξέρω όμως τί μάρ

κα είναι. Έ χε ι ξένους άριθμούς......
Εύχαρίστησε τή νοικοκυρά καί μπήκε 

πάλι στό αυτοκίνητο.
— Πάμε στις άλλες διευθύνσεις, Γιώρ- 

γο ■■ ··
Θάταν περασμένες 11 καί τά γραφεία 

τής Γενικής ’Ασφάλειας είχαν γεμίσει 
άπό άλλοδαπούς κάθε έθνικότητας. Οί 
περισσότεροι ’Αρμένιοι καί Λιβανέζοι. 
Ό λ ο ι μ’ ένα άλλοθι. Γρήγορα βρέθηκαν 
οί πελάτες τού χρηματομεσίτη. Άνάμεσά 
τους δέν ύπήρχε ό νέος μέ 1,75 άνάστημα 
καί μαύρα μαλλιά, πού άκουγε στό όνομα 
Σαρκίς. Ό σ ο ι δέν γνώριζαν τό θύμα μετά 
άπό μιά πρόχειρη έξέταση έφυγαν. "Εμει
ναν 18. Οί 11 ‘Αρμένιοι, 6 Λιβανέζοι καί 
ένας Πακιστανός. Οί περισσότεροι είχαν 
δανειστεί άπό τό θύμα χρήματα. Ό λ ο ι 
όμως είχαν νά τόν δοΰν περισσότερο άπό 
μήνα. Βρέθηκαν γρήγορα οί άριθμοί τους 
καί τ’ άρχικά τους στά τετράδια. Ύ πήρχε

καί τό άλλοθι. Γιά τόν καθένα διαφορετι
κό, άλλά πραγματικό.

Τό κουδούνισμα τού τηλεφώνου έκοψε 
πάλι τις σκέψεις τού Άντισυνταγματάρ-
χη·

—Ό  Καρζής είμαι, Προϊστάμενε. Έ χω  
νέα.

■—’Από πού τηλεφωνείς ;
—Ά π ό  τόν παληό Σιδηροδρομικό 

Σταθμό. Έ να ς φίλος τού θύματος, ό Τάσος 
Χαραλαμπόγλου, πού μοΰ τόν ύπόδειξξ 
ό καφετζής πού έχει τό καφενείο στήν 
Βηλαρά, δίπλα στό γραφείο τού Σαρκα- 
σιάν, μοΰ είπε πώς τώρα τελευταία τό 
θύμα ήταν στενοχωρημένο γιατί κάποιος 
Σαρκίς τού χρωστούσε 106.000 δραχμές 
καί δέν τού τις έδινε. Τήν τελευταία φορά 
πού είδε ό Χαραλαμπόγλου τό θύμα ήταν 
πριν δυό έβδομάδες. Σέ έρώτησή του, για
τί τού έμπιστεύθηκε τόσο μεγάλο ποσό, 
τό θύμα είχε άπαντήσει πώς άπό παληό- 
τερες συναλλαγές τού είχε δώσει δείγματα 
έμπιστοσύνης. Ό  Σαρκίς παληότερα 
άγόραζε δολλάρια άπ’ τόν χρηματομεσί
τη. Έ τσ ι γνωρίστηκαν.

— Πιστεύεις, λοιπόν, ότι είναι αύτός 
ό δολοφ όνος;

—Α να μ φ ίβ ο λ α ....
—Ό  Σαρκίς πού ψάχνουμε δέν βρέθηκε 

πουθενά. . . .  Καί πριν λίγο οί Έ λεγχο ι 
Διαβατηρίων μάς βεβαίωσαν ότι τέτοιο 
όνομα δέν βγήκε άπό τά σύνορα. Ά ρα , 
άν είναι αύτός ό δολοφόνος, πρέπει νά 
κρύβεται κάπου γύρω μας . . ..

—Α κόυσα άπό τό ραδιοτηλέφωνο τήν 
άναφορά τού Γεωργιάδη. Ίσω ς νάχει 
φύγει σ’ άλλη πόλη.

— Κάπως έτσι έχω περάσει τά περισ
σότερα Χριστούγεννα στό Σώμα. Ά λλοτε 
ψάχνοντας γιά κάποιον έγκληματία, άλ
λοτε προσπαθώντας νά συμβιβάσω τ’ 
άσυμβίβαστα, άλλοτε μέσα στά χιόνια 
βοηθώντας τό ξεμπλοκάρισμα άποκλει- 
σμένων αυτοκινήτων... .

Ό  Ταγματάρχης Α θανασίου γυρνοΰσε 
τή μνήμη του στά παληά. Τό ρολόγι του 
έδειχνε 2 μετά τά μεσάνυχτα. Σέ δυό— 
τρεις ώρες ή Θεσσαλονίκη θά ξυπνούσε 
κάτω άπό τό κάλεσμα τής χριστουγεν
νιάτικης καμπάνας. Οί ©εσσαλονικεΐς 
τυλιγμένοι στά ζεστά τους ρούχα θά βά
διζαν μέσα στό μισοσκόταδο γιά τις έκ- 
κλησιές. Μόνοι αύτοί θά έμεναν μακρυά 
άπ’ αυτές τις γιορτάσιμες ώρες. Ά λ λ ο ι 
στό γραφείο σκυμμένοι πάνω στά τετρά
δια καί τις σημειώσεις τού νεκρού χρη
ματομεσίτη, άλλοι έξω— στό ψιλόβροχο 
πούπεφτε τώρα παγωμένο — ψάχνοντας 
μέσα στό σκοτάδι γιά τόν δράστη, πού 
είχε γεμίσει μέ αίμα τά δικά τους Χρι
στούγεννα. Κάθε χτύπημα τού ρολογιού 
χτυπούσε έφιαλτικά στ’ άφτιά τους φέρ
νοντας στά μάτια τους τήν εικόνα τού 
γέρο—Σαρκασιάν, μισόγυμνου, μέ τά 
πόδια νά κρέμονται άπ’ τό κρεββάτι καί 
τή ζωή του νά τοϋχει φύγει βίαια, μέσα 
σ’ έναν έπιθανάτιο ρόγχο.

Ό  Άντισυνταγματάρχης Λίρας μέ 
τόν Μ οίραρχο Καλαντζή είχαν φύγει πριν 
μιά ώρα γιά τό Πανόραμα κι άκόμα δέν 
είχαν νέα τους. Ποιά διαίσθηση έσπρωξε 
πρός τό σπίτι τού θύματος τόν γκριζο
μάλλη Προϊστάμενο; Ποιόν έψαχνε νά 
βρει στό πυκνό σκοτάδι ;

Τό αύτοκίνητο μέ τούς δυό Α ξιω μα
τικούς πού άνέβαινε τ’ άνηφορικά δρο
μάκια τού όμορφου προάστιου τής Θεσ
σαλονίκης, σταμάτησε στήν άρχή τής 
όδοΰ Θέρμης. Κατέβηκαν καί προχώρη
σαν μέ τά πόδια μέχρι τό σπίτι τού θύμα
τος. Παντού έρημιά. Ούτε άνάσα στό

δρόμο. Κοίταξαν γύρω τους. Τήν ήρεμη 
γραμμή τού άπέναντι πεζοδρομίου τήν 
έκοβε ένα περίπτερο. Έ να  περίπτερο 
σχεδόν άντίκρυ άπό τό σπίτι τού χρημα
τομεσίτη. Ό  Μ οίραρχος Καλαντζής πλη
σίασε. Ά ναψ ε τό φακό του καί φώτισε 
τά κίτρινα ξύλινα πλευρά του. Τό φώς 
σταμάτησε ψηλά στήν άριστερή γωνία. 
«Διεύθυνσις κατοικίας;........ ». Σκύφτη
κε ένα λεπτό καί βγάζοντας τό σημειω- 
τάριό του σημείωσε τήν διεύθυνση. Π ί
σω του άκουσε τήν άνάσα τού Ά ντισυν- 
ταγματάρχη. «Μήπως είδε τίποτα ό πε- 
ριπτεριοΰχος», συλλογίστηκε καί έπανά- 
λαβε χαμηλόφωνα τόν συλλογισμό του. 
«Δέν χάνουμε τίποτα άν τόν ρωτήσουμε» 
άποκρίθηκε ό Άντισυνταγματάρχης καί 
βάδισαν πρός τό αύτοκίνητο.

Τό σπίτι τού περιπτεριούχου δέν ήταν 
μακρυά. Έ να  χιλιόμετρο άπόσταση. 
Τά ρολόγια τους έδειχναν 3.15 μετά τά 
μεσάνυχτα. Πώς νά ξυπνήσουν μέσα στά 
βαθειά χαράματα τόν άνθρωπο; Τά λε
πτά κυλούσαν μέ μιά ταχύτητα πού κο- 
ρύφωνε τήν άγωνία τους. Έ πρεπε νά τόν 
ξυπνήσουν. Κάθε λεπτό πού έφευγε άνεκ- 
μετάλλευτο ήταν σέ βάρος τους. Έπρεπε 
νά τόν ξυπνήσουν...

Τό γεροντάκι πού άνοιξε τήν πόρτα, 
ήσύχασε γρήγορα μόλις έμαθε τόν σκοπό 
τής άπρόσμενης έπίσκεψης. Ναί, είχε 
προσέξει έναν μελαχροινό, σχεδόν εύ
σωμο άντρα, έξω άπό τό σπίτι τού θύμα
τος, άλλά δέν τόν είχε δει ν ’ άνεβαίνει 
τά σκαλιά. Ε κείνη  τήν ώρα είχε έρθει ό 
παραγγελιοδόχος καί τού έδινε τις πα
ραγγελίες. Θυμόταν ότι ό νέος άντρας 
είχε καί αύτοκίνητο. Έ να  πράσινο αύ
τοκίνητο, παρκαρισμένο μπροστά στό πε
ρίπτερο. Ό  παραγγελιοδόχος είχε έκ- 
νευρισθεΐ πού δέν έβρισκε κενό χώρο 
γιά· νά σταματήσει τό δικό του αύτοκί
νητο. Έ να  πράσινο αύτοκίνητο μέ ξέ
νους άριθμούς, πού μετά άπό λίγο έφευγε 
χωρίς αύτός νά τό καταλάβει. Ά λλά  τί 
σχέση έχουν όλα αύτά μέ τό έγκλημα;

Ό  γέρος έμεινε δυό—τρία λεπτά μπρο
στά στήν πόρτα, νά παρακολουθεί τούς 
δυό άντρες πού άπομακρύνονταν. Ά κ ο υ
σε τό θόρυβο τής μηχανής πού άναβε καί 
έκλεισε πίσω του τήν πόρτα.

Ή  φωτογραφία τού Σαρκίς πού έδωσε 
ή Υποδιεύθυνση Αλλοδαπών άπό τό 
άρχεϊο της, άνατυπώθηκε πολλές φορές. 
Τό σήμα μέ τά στοιχεία του είχε φύγει 
πριν λίγη ώρα γιά όλες τις 'Υπηρεσίες 
τής Χώρας. Στις 6 τό πρωί θά έφευγε τό 
πρώτο άεροπλάνο γιά τήν Α θήνα  καί 
μαζί του καί οί φωτογραφίες. Κάποιο 
περιπολικό θά περίμενε στό άεροδρόμιο 
γιά νά τις μεταφέρει στήν ’Ασφάλεια 
Προαστίων. Μέχρι τις 7.30 τό πολύ, οί 
συνάδελφοι τής Α θήνας θά είχαν κάτι 
θετικό στά χέρια τους γιά τις έρευνες στά 
ξενοδοχεία καί όπου άλλοΰ θά μπορούσε 
νά είχε καταφύγει ό Σαρκίς άν πραγματι
κά βρισκόταν στήν Α θήνα.

Οί άντρες τής Γενικής Α σφάλειας εί
χαν συγκεντρωθεί στά γραφεία τους. Ή  
παγωμένη νύχτα τούς είχε λυγίσει τά 
γόνατα. Τ’ άποτσίγαρα σχημάτιζαν βου
ναλάκια στό σταχτοδοχείο. Μερικοί, 
γυρνώντας στήν Υποδιεύθυνση, γλί
στρησαν γιά λίγο στήν έκκλησιά καί 
άναψαν τό κερί τους. Τέτοια μέρα καί 
νάναι βαρειά ή καρδιά....

Τό τηλέφωνο κουδούνισε πάλι. Ό  
Εισαγγελέας Φωτίου ζητούσε νά μάθει 
άν ύπήρχε έξέλιξη στήν υπόθεση. Ό  
Άντισυνταγματάρχης Λίρας μίλησε γιά 
τις έρευνες. Ζήτησε νά έρευνηθεΐ τό
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σπίτι τού Σαρκίς Βαλογιάν. Ή τα ν  τό 
μόνο πρόσωπο πού συγκέντρωνε υπό
νοιες. Ό λ η  τή νύχτα, οί άντρες πού παρα
κολουθούσαν τό σπίτι του δέν τόν είχαν 
δει νά γυρίζει. Ίσω ς έκεί νάβρισκαν κάτι 
τό θετικό. Ό  είσαγγελέας συμφώνησε. 
Σέ λίγη ώρα μπορούσαν νά συναντηθούν 
μπροστά στό σπίτι τής όδοΰ Ή ρω νος 10.

Τό σπίτι ήταν άπόλυτα τακτοποιημέ
νο. ’Από τίς ντουλάπες έλειπαν μερικά 
ρούχα. Τίποτα όμως δέν έδειχνε ότι είχε 
προηγηθεί κάποια βιαστική φυγή. "Αν 
ήταν αύτός ό δράστης, έπρεπε νά είχε 
προετοιμασθεϊ καί γιά τό έγκλημα καί 
γιά τή φυγή. Ό  ’Ενωμοτάρχης Γεωργιά
δης ξεφυλλίζοντας ένα «άλμπουμ» μέ 
φωτογραφίες σταμάτησε σέ μιά άπ’ αύ- 
τές. Τήν έδειξε στόν Άντισυνταγματάρ- 
χη. Τό νεαρό ζευγάρι είχε φωτογραφηθεϊ 
μπροστά σ’ ένα αύτοκίνητο. 'Ενα πρά
σινο «Ρενώ» μέ άριθμό E D J — 233.

—Σίγουρα είναι τό πράσινο αύτοκί
νητο τού Σαρκΐς, σκέφτηκε ό Ά ντισυν- 
ταγματάρχης Λίρας.

Έ να  λεπτό άργότερα ό άριθμός E D J -  
233 δινόταν μέ τό ραδιοτηλέφωνο στό 
Κέντρο τής ’Αμέσου Έπεμβάσεως τής 
Θεσσαλονίκης καί άπό κεϊ σ’ όλες τίς 
’Αστυνομικές 'Υπηρεσίες τής χώρας. Ή  
φυγή τού Σαρκΐς Βαλογιάν ήταν τώρα 
σχεδόν άδύνατη, άν φυσικά ήταν αυτός 
ό δολοφόνος ..............

« Ά ν  φυσικά είναι αύτός ό δολοφόνος» 
συλλογιζόταν καί ό Ταγματάρχης ’Αθα
νασίου τήν ώρα πού ό ’Ενωμοτάρχης Κα- 
λημέρης σήκωνε τό άκουστικό τού τη-, 
λεφώνου.

—Παρακαλώ, ή Γενική Α σφάλεια Θεσ
σαλονίκης.

Νά πάρετε ’Αθήνα . . .
Ό  ζεστός τόνος τής φωνής τής τη

λεφωνήτριας γέννησε ένα άχνό χαμόγελο 
στά χείλη τού ’Ενωμοτάρχη. Πλησίαζε 
12 τό μεσημέρι καί σ ’ έκεϊνα τά γκριζό- 
χρωμα γραφεία δέν είχε φανεί ούτε ένα 
ίχνος χαράς.

Έ δω σε τό άκουστικό στόν Ταγματάρ
χη ’Αθανασίου. Ποιος ξέρει τί νέα θά 
είχε ή ’Αθήνα.

—Ταγματάρχης ’Αθανασίου, λέγετε . . .
—Ά π ό  τήν Υ.Α.Π.Π., Μ οίραρχος Κα

λαμαράς. Τό E D J— 233 «Ρενώ 16» πρά
σινο, είναι παρκαρισμένο έξω άπό τό 
ξενοδοχείο «Ά λσος». Στά δελτία πελα
τών είναι περασμένα τά όνόματα τού 
Σαρκΐς Βαλογιάν καί τής γυναίκας του. 
Οί ίδιοι λείπουν. Μ ιά όμάδα άντρών μας 
περιμένει τήν έπιστροφή τους.

Ό  Ταγματάρχης Α θανασίου κάρφωσε 
τά μάτια του άπέναντι, στήν εικόνα τού 
’Εσταυρωμένου. Γ ι’ αύτόν, γιά όλους 
πού είχαν κλείσει τίς σκέψεις τους σ ’ 
αύτά τά γκριζόχρωμα γραφεία έδώ καί 
26 ώρες, ό Εσταυρωμένος αύτή τή στιγ
μή ξαναγεννιώταν. Εύχαρίστησε τόν 
Μ οίραρχο τής Υ.Α.Π.Π. καί μ’ ένα αύ- 
θόρμητο ξεφωνητό χύθηκε στό δρόμο, 
άναζητώντας άπό γραφείο σέ γραφείο 
τόν Άντισυνταγματάρχη.

Μισή ώρα άργότερα, ό Μ οίραρχος 
Α ποστόλου, ό 'Υπομοίραρχος Καρζής 
καί ό Χωροφύλακας Κατσαρός έφευγαν 
γιά τήν Α θήνα. Ή τα ν  σίγουροι πώς φθά- 
νοντας στήν Α σφάλεια  Προαστίων θά 
συναντούσαν στά κρατητήριά της τόν 
άνθρωπο πού έπρεπε νάχε σκοτώσει τόν 
χρηματομεσίτη καί νάχε γεμίσει μέ αίμα 
τά δικά τους Χριστούγεννα.

Στούς συλλογισμούς τους δέν είχαν

πέσει έξω. Στις 2.45 τό μεσημέρι ή τηλε
φωνήτρια τού Ο.Τ.Ε. μέ τόν γνώριμο ζε
στό τόνο τής φωνής της, ειδοποιούσε πώς 
ή Α θήνα  καλοΰσε πάλι.Μ ερικά δευτερό
λεπτα άργότερα οί άντρες τής Γενικής 
Α σφάλειας μάθαιναν τίς συνθήκες κάτω 
άπό τίς όποιες έίχε συλληφθεϊ ό Σαρκΐς.

Στις 2.15 τό μεσημέρι ό Σαρκΐς γύρισε 
μέ τήν γυναίκα του στό ξενοδοχείο.
Είδε μέ έκπληξη τούς Χωροφύλακες πού 
τόν περίμεναν. Ισχυρίστηκε ότι δέν ήξε
ρε τίποτα γύρω άπό τό έγκλημα. Στις τσέ
πες του βρέθηκαν δυό άεροπορικά εισ ι
τήρια γιά τήν Ε λβετία , μέ άναχώρηση 
28 Δεκεμβρίου...

Τό αύτοκίνητο πού σταμάτησε έξω άπό 
τήν Γενική Α σφάλεια  Θεσσαλονίκης 
είχε τρέξει, μέσα σέ λιγότερες άπό δεκα
πέντε ώρες, περισσότερα άπό χίλια χ ιλ ιό 
μετρα. Θεσσαλονίκη—Α θήνα, Α θήνα— 
Θεσσαλονίκη. Ή  ώρα πλησίαζε 2 μετά 
τά μεσάνυχτα. Ό  όδηγός άνοιξε τήν πίσω 
πόρτα καί πέρασε τό μπράτσο του άνάμε- 
σα στά δεμένα μέ τίς χειροπέδες χέρια 
τού εύσωμου άντρα. Τό σκοτάδι έκρυβε 
μ’ έπιμέλεια τούς μαύρους κύκλους πού 
είχαν χαραχθεϊ στά μάτια τού Χωροφύλα
κα μετά άπό τόσες ώρες ταξίδι. Μόνο άπό 
τίς μουδιασμένες κινήσεις του καταλά
βαινε κανείς πώς τούτος ό άνθρωπος είχε 
φθάσει στά όρια τής έξάντλησης.

Πίσω άπό τόν Σαρκΐς φάνηκε ή σιλουέτ- 
τα τού Μοίραρχου Α ποστόλου... Ή  άπο- 
στολή είχε φθάσει στό τέλος της. Σέ λίγη 
ώρα θάφτανε καί τό «Ρενώ 16» τού Σαρκίς 
Βαλογιάν, μέ όδηγό έναν Άνθυπασπιστή 
τής Υ.Α.Π.Π.

Ό  Είσαγγελέας Φωτίου δέχτηκε τήν 
πρόταση τού Άντισυνταγματάρχη Λίρα, 
γιά ν’ άρχίσει άμέσως ή άνάκριση. Είχε 
περάσει κ ι’ αυτός μαζί μέ τούς άστυνομι- 
κούς άπό τήν άγωνία τής χθεσινής μέρας, 
πού είχε άφήσει έκδηλα τά ίχνη της στό 
πρόσωπό του. Μπαίνοντας στό γραφείο 
όπου ό Μ οίραχος Α ποστόλου είχε μετα
φέρει τόν Σαρκίς, τό βλέμμα του καρφώθη
κε σ ’ έκεϊνα τά θολά μάτια πού κοίταζαν 
άδιάφορα στό κενό. Ό  Σαρκίς έμεινε σιω
πηλός όση ώρα κράτησε ή άνάκριση. Δέν 
ήταν ένοχος. Δέν είχε σκοτώσει. Πέντε 
όλόκληρες ώρες σιωπής. Τό βλέμμα του 
έπλεε συνέχεια στό κενό, χωρίς ούτε μιά 
στιγμή νά συναντήσει τά βλέμματα τών 
άνακριτών του πού βούλιαζαν στήν άπό- 
γνωση.

«Μήπως έχουμε άκολουθήσει λάθος 
δρόμο», σκέφτηκε σέ μιά στιγμή ό Ά ντι- 
συνταγματάρχης Λίρας, μά γρήγορα 
έδιωξε αύτή τή σκέψη. « Ό χι... δέν είναι 
δυνατόν. Ό λ ες  οί ένδείξεις είναι έναν- 
τίον του., άν είχαμε καί ένα στοιχείο... 
έστω ένα στοιχείο...».

Τό χτύπημα τής πόρτας διέκοψε τίς 
σκέψεις του. Ό  'Υπομοίραρχος Καρζής 
άνοιξε χωρίς νά περιμένει άπάντηση. 
Ά κούμπησε μπροστά στό τραπέζι πού 
καθόταν ό Είσαγγελέας τό μαύρο μεταλ
λικό κουτί πού κρατούσε στά χέρια του.

—Ή τα ν  κρυμμένο σέ ειδική κρύπτη 
δίπλα άκριβώς άπό τή μηχανή τού αύτο- 
κινήτου. Ξένα χαρτονομίσματα, πού άντι- 
προσωπεύουν άρκετές χιλιάδες δραχμές.

Ό  Εισαγγελέας Φωτίου κάρφωσε τά 
μάτια του στόν Σαρκίς. Ίσω ς τώρα «έσπα
ζε». Διέκρινε μιά άνεπαίσθητη ταραχή 
στό πρόσωπό του. Ό μω ς ή σιωπή είχε 
μόνιμα έγκατασταθεϊ στά χείλη του.

Ό Μ οίραρχος Α ποστόλου τελείωσε τό 
μέτρημα 830.000 δραχμές σέ δολλάρια, 
γαλλικά φράγκα καί γερμανικά μάρκα.

Ε ίχε ξημερώσει γιά καλά όταν ό ’Ενω
μοτάρχης Γεωργιάδης μπήκε σάν σίφου
νας στό γραφείο τού Άντισυνταγματάρχη 
Λίρα.

—Τό πρόσωπο τού θύματος ήταν ματω
μένο. Ά ν  ό Σαρκίς είναι ό δράστης, δέν 
θάπρεπε νά είχε έστω έλάχιστα λερώσει 
τά ρούχα του μέ αίμα; Ά ν  ναι, τότε πού 
είναι τά ματωμένα ρούχα;

Ό  Ά ντισυνταγματάρχης Λίρας χαμο
γέλασε μέ τήν άφέλεια τού νεαρού ’Ενω
μοτάρχη. Τό πιό εύκολο πράγμα ήταν νά 
τά είχε πετάξει στό δρόμο γιά τήν Α θήνα. 
Μά ό Γεωργιάδης έπέμενε. Δέν είχαν 
τίποτα νά χάσουν άπό μιά νέα έρευνα στό 
σπίτι τού Σαρκίς. Δέκα λεπτά άργότερα 
έπειθε τόν προϊστάμενό του.

Τό σπίτι τού ζεύγους Βαλογιάν γέμισε 
πάλι άπό κόσμο. Ό  Άντισυνταγματάρχης 
Λίρας πρόσεξε πώς ή νεαρή γυναίκα τού 
άνθρώπου πού κρατούσε τόσες ώρες κλει
στό τό στόμα του, άλλαξε μαζί του μιά 
γρήγορη ματιά. Τά βλέφαρά της τρεμο- 
παιξαν καί ζήτησε ν* άνάψει τσιγάρο, 
χωρίς νά πάρει τό βλέμμα της άπό τά μά
τια τού άντρα της, παρά μόνον όταν ό 
Ά νθυπασπιστής Ρήγας πάτησε σέ μιά 
καρέκλα καί τράβηξε μέ δύναμη τήν μι
κρή πόρτα στό πατάρι, πάνω άπό τό λου
τρό. Ά μέσως μετά τά χαμήλωσε. Ό  Ά ντι- 
συνταγματάρχης Λίρας, προχώρησε καί 
κάτι ψιθύρισε στ’ άφτί τού Εισαγγελέα. 
Ό  Ά νθυπασπιστής Ρήγας κατέβασε μέ 
γρήγορες κινήσεις τά κουτιά καί τίς σακ- 
κοΰλες πού ύπήρχαν στό πατάρι. Ή  φωνή 
τού Χωροφύλακα Θεοδοσίου, πού έψαχνε 
τήν τελευταία μικρή νάύλον σακκούλα 
έσπασε τή σιωπή;

—Αύτές οί κηλίδες δέν μπορεί νάναι 
παρά αίμα...

Έ να  πουκάμισο καί μιά γραβάτα μέ 
σκούρες καφετιές κηλίδες, άλλες μικρές, 
άλλες μεγάλες πρόβαλαν άπό τό άνοιγμα 
τής σακκούλας. Ή  γυναίκα τού Σαρκίς 
άναψε νευρικά άλλο τσιγάρο.

—Γιατί τόν σκότωσες Σαρκίς;
Ή  φωνή τού Άντισυνταγματάρχη είχε 

ένα παράξενο μεταλλικό ήχο. Τά μάτια 
του κοίταζαν κατάματα τόν άνθρωπο πού 
στεκόταν μπροστά του μέ χειροπέδες 
στά χέρια.

—Δέν τόν σκότωσα. Τόν κτύπησα μόνο, 
γιατί μ' άπειλούσε. Χρωστούσα 70.000 
δραχμές. Θά τού τίς έδινα...

—Καί γιατί κλείδωσες τό δωμάτιο καί 
πήρες τό κλειδί;

Π άλι σιωπή. Ή  ίδια σιωπή πού ώρες 
τώρα σκέπαζε τά χείλη του.

— Ο χρηματομεσίτης πέθανε γιατί δέν 
μπορούσε ν’ άναπνεύσει Σαρκίς. Ό χ ι  άπό 
κτυπήματα. Τό μαξιλάρι πού σκέπασε τό 
πρόσωπό του τόν σκότωσε...

Γύρισαν όλοι πρός τό μέρος τής φωνής. 
Στό άνοιγμα τής πόρτας είχε φανεί ό 
’Ιατροδικαστής Νικολάου.

—Τηλεφώνησα στή Γενική Α σφάλεια 
καί μοΰ είπαν πώς είστε έδώ, συνέχισε ό 
’Ιατροδικαστής. Α ποφάσισα λοιπόν νά 
κάνω τόν κόπο.

Ό  Σαρκίς είχε χαμηλώσει τό βλέμμα 
του καί διέκρινε κανείς εύκολα τό τρέ- 
μουλο τού σαγονιοΰ του. Τώρα ή σιωπή 
του ήταν εύγλωττη. Περισσότερο εύγλωτ
τη άπό μιά όμολογία ...
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Τοϋ
t  Τ ά κ η Δ ό ξ α .

ΜΠΟΡΕΙ νάφτεγαν καί τά μάτια 
του, ή καί ή ίδια του ή Ψυχή. Μά 
όπως καί νάταν, δέν έβλεπε. Φορού
σε κιόλας δυο χοντρά μαΰρα γυαλιά, 
καί περπατούσε ψαχτά στους δρό
μους. "Απλωνε κείνα τά ισχνά, 
τά πικραμένα του χέρια γιά νά 
παραμερίσει τό σκοτάδι καί νά 
περάσει άνάμεσά του δίχως νά 
σκοντάψει καί πληγωθεί.

Οί διαβάτες πού τόν ήξεραν, τοϋ 
έκαναν τόπο κΓ αύτός χαμογελούσε. 
Μέσ’άπ’ τά γυαλιά του τούς κοίταζε 
μ’ ευγνωμοσύνη όσο καί μέ σαρκα
σμό, χωρίς φυσικά νά τούς βλέπει. 
Δέν τούς κοροΐδευε βέβαια, μά τοϋ 
άρεσε νά μήν τούς ξέρει. Είχε σι- 
χαθεΐ; Στό βάθος ή άλήθεια ήταν 
άλλη: είχε χάσει τήν πίστη του στό 
κάθετί. Κι’ ένιωθε τόν κόσμο μεσ’ 
άπό μιά συγνεφιά πού τήν άπλωνε 
μόνος του καί τήν πύκνωνε επί
τηδες.

Είναι δηλαδή ένας τυφλός πού 
βλέπει; ’Αναρωτιόνταν μερικοί.
—Πιό σωστά, άπαντοΰσαν κάποιοι 

άλλοι: είναι ένας ξαστερομάτης 
πού δέ θέλει νά βλέπει...

Έτσι άδιάφορο κι’ άπόξενο τόν 
βρήκε κι ή Χριστουγεννιάτικη 
κείνη νύχτα.

Χρόνια τώρα, τούτη ή νύχτα τόν 
συναντούσε στήν ίδια έρημική θέσι, 
τόν ζύγωνε μέ κάποιο δέος κι’ έφευ
γε χωρίς νά τόν άγγίξη. Αύτός όχι 
μόνο δέν τήν υποπτευόταν, μά ούτε 
τήν ήθελε καν.

Πέρα μακριά, στις παιδικές του 
μνήμες, είχε θαφτεί ή ιστορία τής 
Βηθλεέμ βυθισμένη σ’ ένα άδια- 
πέραστο ζόφο. Τότε ή μάννα του 
έστηνε σ’ ένα δωμάτιο τοϋ σπιτιοϋ 
μιά μικροσκοπική πολιτεία, όμοια 
ή πατρίδα τοϋ ’Ιησοΰ, καί στήν 
καρδιά τής πολιτείας έσιαχνε μιά 
φάτνη. ’Ανέξοδα πράματα, καμωμέ
να όλα άπό χαρτόνια καί πολύχρω
μα χαρτιά, μά τόσο ωραία καί τόσο 
πιστευτά ! Κι’ άπάνω στή φάτνη 
ή καλή κείνη γυναικούλα περί
χυνε ένα φως άπό φτηνό κερί πού 
λαμπάδιαζε λειψά ως τά ξημερώ
ματα...

’Αργότερα ήρθε ή ζωή καί τά 
γκρέμισε όλα. Πάει καί τό σπίτι, 
πάει κι’ ή μάνα, πάει κι’ ή Βηθλεέμ 
μέ τή φάτνη! Ένας τέτοιος ξερρι- 
ζωμός, πού νόμιζε πιά κι’ ό ίδιος 
ότι όλα κείνα τά όμορφα σχέδια 
δέν ήταν παρά ένα όνειρο πού ξέ
φτισε μέσ’ στήν άλήθεια.

Κι’ άπό τότε συνήθισε νά μήν τ’ 
άναζητάει. Νά μήν άκούει τις χρι
στουγεννιάτικες καμπάνες πού

πλημμύριζαν τόν κόσμο άρμονία, 
νά διώχνει τά παιδάκια πού τόν ξυ
πνούσαν χαράματα γιά νά τοϋ 
ποϋν τά κάλαντα, νά μήν πιστεύει 
ότι ήταν δυνατό νά ξαναγεννηθεΐ 
ό Χριστός—αύτός ό ίδιος ό Χρι
στός πού πριν λίγον καιρό είχε 
σταυρωθεί στό γολγοθά.

—Στήν έκκλησιά πάτε; Τόν ρώ
τησε ξαφνικά μιά απαλή γυναικεία 
φωνή.

—Ό χι. Γιατί;
Ή  φωνή σίμωσε, έγινε πιό γλυκιά.
—Νά! Νόμισα πώς θά θέλατε 

κάποια βοήθεια. Έτσι, πού σάς 
είδα νά ψάχνετε...

—Καί νά παραπατάω;
—Δέν πρόσεξα κάτι τέτοιο.
Ή  φωνή έβγαινε άπό δυο λεπτά, 

τρυφερά χείλη πού ζωγραφίζονταν 
πάνω σ’ ένα ήρεμο πρόσωπο χρυ- 
σολουσμένο άπ’ τό φεγγάρι τής 
Δεκεμβριανής νύχτας. Στήν άκρη 
των χειλιών άνθιζε κι’ ένας τρόμος, 
μά καί μιά συμπόνια.

Τά γυαλιά του είχαν γίνει πιό 
καθαρά, μά καί πιό άνήσυχα. Πάνω 
στό τζάμι τους ένιωθε τή γυναικεία 
ματιά νά άνασκαλεύει τή σιωπή 
τους καί νά πασχίζει νά τά διαπε- 
ράσει. Μόνο πού δέν τόν έκανε νά 
πονάει ή ν’ άγαναχτεΐ όπως άλ
λοτε. Ή  ματιά είχε μιά δειλία καί 
μιά λαχτάρα, πού δέν ένοχλοΰσαν.

Έπειτα ρώτησε κι’ αύτός άπλά:
—’Εσείς, έκεί πάτε;
—Ναί. Καί μπορώ, άν θέλετε...
Νόμιζε άκόμα πώς ό Άντώνης 

δέν έβλεπε, κι’ άπλωσε τό χέρι της
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νά πιάσει τό δικό του. Κείνος τής 
τόδοσε μέ μιά παράξενη έμπιστο- 
σύνη, μά δέν τά κατάφερε νά μή 
γελάσει. Κι’ ήταν ένα γέλιο ειρη
νικό κι’ άσχημο, τραχύ.

Ή  γυναίκα > είχε υπομονή κι’ 
αξιοπρέπεια. Τον κοίταξε πάλι στά 
γυαλιά. Καί ξαναρώτησε:

—Είναι καιρός πού τά μάτια σας... 
—Είναι καιρός πού ή ψυχή μου... 
Μέ καταλαβαίνετε; Πολύς καιρός 

πού ή ψυχή μου έπαψε νά ξέρει καί 
νά πιστεύει τό άποψινό παραμύθι!

Τό χέρι της έκλεισε στή χούφτα 
του π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ο  τό δικό του. Τό 
πύρωσε. Ήταν μιά άθώρητη, μιά 
σιωπηλή μικρή φωτιά πού άναψε 
σιγά-σιγά καί ζέστανε τις αναμνή
σεις.

Χιόνιζε άνάρια-άνάρια όλόγυρα, 
μά ή σκέψη του ταξίδεψε εύκολα καί 
ξανάφερε όλα τά παλιά. Εκειδά 
ήρθε καί στάθηκε τό σπίτι τού χω
ριού, ή μάνα του κΤ ή Βηθλεέμ. 
Ήρθε κι’ ή φάτνη μέ τά χαρτόνια 
καί τά λογίς — λογίς χαρτιά, 
ώσπου σέ μιά στιγμή φύσηξε 
όπως τότε τό πιό δυνατό άέρι καί 
ξεκλήρισε τή ζωή.

Μέ μιά μικρή φαντασία ή γυναίκα 
τά είδε δλα καί στό τέλος ένιωσε 
τό έφιαλτικό ρίγος, πού σκορπίζει 
μιά συντριβή. ’Απέναντι της, τά 
γυαλιά του Άντώνη τήν κοίταζαν 
κατάματα. Κι’ είχαν θολώσει.

Ή  γυναίκα ωστόσο ξαναβρήκε 
τή δύναμή της.
*—Μά ή φάτνη, τού είπε, είναι κάτι 
τό αιώνιο.Σβήνει καί ξαναγεννιέται. 
Χάνεται καί ξανάρχεται. "Οπως 
κι’ ή πίστη τού άνθρώπου γιά τούς 
άλλους ή καί γιά τόν ίδιο του τόν 
έαυτό.

Κείνος απάντησε μ’ ένα χαχανη
τό.

—’Αμφιβάλλετε καί μ’ όσα σάς 
λέω; τόν ρώτησε.

—"Οπως πάντα. Μπορεί βέβαια δλ’ 
αυτά νά γίνονται καί νά ξαναγίνον
ται, μά,γιά κάθε άλλο άνθρωπο έ
κτος άπό μένα. Γιατί γιά μένα αυ
τός ό χαμός είναι ολοκληρωτικός 
κι’ οριστικός.

Ή  γυναίκα αντί ν’ απελπιστεί, 
τοΰσφιξε ακόμη πιό θερμά τό χέρι 
καί τό πέρασε στό μπράτσο της. 
’Ανάλαφρα τά δάχτυλά του άγγι- 
ξανε τό στήθος της. ΚΓ ένιωσαν 
μιά τόση ζεστασιά!

Τό σπίτι της βρισκόταν τρεις— 
τέσσερες δρόμους μακρυά, καί τό 
χιόνι έρριχνε τώρα πηκτά τ’ άσπρα 
του φύλλα. Άνοιξε πρώτη ένα θαρ
ραλέο βήμα:

—Δοκιμάζουμε;
Ό  Άντώνης δέν πρόφτασε ν’ άπο- 

φασίσει μέ τή λογική: αυθόρμητα 
σάλεψε τό πόδι του καί τήν άκο- 
λούθησε...

Έρημο ήταν καί τό δικό της 
σπίτι. Ξεκομένο άπ’ δλα τ’ άλλα, 
σκοτεινό καί βουβό. Ή  ζωή είχε 
περάσει κάποτε άπό κεΐ, μά στό 
τέλος έμειναν ένα σωρό έρείπια 
τυλιγμένα μέσα σ’ άράχνες λήθης.

Τόν πήγε στό πιό άκρινό δωμά
τιο ποΰβλεπε στήν ανατολή, κΓ 
άνοιξε τις γρίλλιες. Ά π’ τή νύχτα 
γλύστρησε ένα φως, λειψό καί στε
νόχωρο. Μά οί τοίχοι ήταν άφωνοι 
καί ξεβαμένοι, τό ταβάνι καί τό 
πάτωμα ρέπια. ΚΓ έκανε ένα κρύο 
πιό τσουχτερό άπ’ τό ύπαιθρο...

—Θυμάσαι τή Βηθλεέμ; Τόν ρώ
τησε ξαφνικά.

Ά ν τήν ξαναδώ...
Κείνη έτρεξε στ’ άλλα δωμάτια 

κι’ έκανε μιά ολάκερη αναστάτωση. 
Σήκωσε—ξεσήκωσε πράγματα, με
τακίνησε έπιπλα καί ρούχα, κατέ
βασε κουρτίνες, βρήκε κι’ έκοψε 
κάτι μεγάλα χαρτόνια, έσπασε κά
δρα κι’ έβγαλε τις κορνίζες τους. 
Λίγα—λίγα έπειτα τά κουβαλούσε 
καί τά σώριαζε στό δωμάτιο. Ακού
ραστα καί χαμογελώντας.

"Οταν δσα πολύτιμα καί χρήσιμα 
είχε τό σπίτι μαζεύτηκαν εκεί πέρα, 
ή γυναίκα έρριξε άμέσως τά σχέδιά 
της κι’ έστησε πάνω στή σιωπή 
καί στή γύμνια τής κάμαρας μιά 
μικρή πολιτεία. "Ομορφη, άπλή καί 
ιερή. Καθώς τήν ήξερε άπ’ τά θρη
σκευτικά βιβλία τού σχολείου καί 
καθώς τή φανταζόταν, συμπληρω
ματικά, ή ΐδια.Μέ τά βουνά καί τά 
δέντρα της, μέ τά σπίτια καί τόν 
ουρανό της. Πιό πολύ, μ’ αυτό τόν 
ουρανό πού έφεγγε μέσ’ στήν παγω
μένη νύχτα κεντημένος κοντά— 
κοντά άπό φλουράκια άστρων.

Πριν τελειώσει, παρακάλεσε τόν 
Άντώνη νά τόν περάσει στό διπλα
νό δωμάτιο, κι’ αυτή γονάτισε νά 
σιάξει τή φάτνη. Τήν έχτισε μέσ’ 
στήν καρδιά τής Βηθλεέμ δσο μπο
ρούσε πιό στερεή, σχίζοντας κομ
μάτια κι’ άπ’ τά φουστάνια της 
ακόμα ή κόβοντας μποΰκλες άπ’ τά 
ίδια της τά μαλλιά. Στό τέλος τήν 
πέρασε καί μ’ ένα τρυφερό χάδι, 
πού άφησε πάνω της χίλια χρώμα
τα.

Μόνο τό χριστουγεννιάτικο άστρο 
έλειπε. Κι’ ή γυναίκα άναψε ένα 
κερί, τό στήλωσε κάπου στον ουρα
νό καί κείνο περίχυνε τό φώς του, 
ήρεμο καί πρόσχαρο σ’ δλη τή 
φάτνη.

Έπειτα έτρεξε καί τόν φώναξε: 
—Έλα Άντώνη! Είναι ή Βηθλεέμ. 
Κείνος έσυρε διστακτικά τά βή

ματά του καί ζύγωσε σιγά—σιγά 
στό δωμάτιο. Τό φώς τού κεριού 
είχε ζωηρέψει, έπεφτε πέρα—πέρα 
στή μικρή πολιτεία καί τήν έκανε 
νά λάμπει. Ή  μνήμη ξεκίνησε άπό 
τόν τάφο της καί τού ξανάφερε τό 
χαμένο τόπο.. Ήταν ή ίδια, ή 
παλιά κείνη Βηθλεέμ τριγυρισμένη 
άπό τό παιδικό δνειρο, μά πιό μεγά
λη σήμερα, σάν άληθινή, χερο- 
πιαστή πιά.

Τά μάτια του, κΓ άς μήν είχαν 
φώς, άπόρησαν καί θαύμασαν μέσ’ 
άπ’ τά χοντρά γυαλιά, τά χείλη του 
ψιθύρισαν μέ συγκίνηση καί 
συγκατάβαση:

—Είναι...
Ή  γυναίκα τοΰδειξε καί τή 

φάτνη:
—Τή βλέπεις;

Ο Αντώνης κοίταξε μιά στιγμή 
τή φάτνη δίχως νά τή δει, μά ύστερα 
γύρισε τό πρόσωπό του καί στήλω
σε τούς βολβούς τών ματιών του 
στά μάτια τής γυναίκας. Κείνη 
άπλωσε καί τού πήρε σιγά—σιγά 
τά γυαλιά. Οί βολβοί του, θολοί καί 
σκληροί, άνελέητοι, σάλευαν άλα- 
φριά παίζοντας μέ δέος, άγωνία καί 
πόνο πάνω στήν έπιφάνεια τών 
δικών της.

—Τή βλέπω! Άποκρίθηκε μέ πε
ποίθηση. Είναι ή φάτνη. Μιά 
καινούργια φάτνη. Πιό σωστή άπό 
κείνη τότε. Καί πιό δική μου.

Ή  γυναίκα γονάτισε ευλαβικά, 
κι’ έκαμε όρμέμφυτα κι’ αυτός τό 
ίδιο. ’Αντίκρυ, σέ ένα τοπίο τής 
Βηθλεέμ, τό κερί μεγάλωνε τούς 
ίσκιους τους καί τούς έσμιγε έρω- 
τικά.

Στό βάθος τής φάτνης σάλευε 
μέσα σέ χαμόγελα ένα βρέφος, δχι 
σάν τ’ άλλα τού κόσμου...

Άπό μακριά άκούστηκαν οί κα
μπάνες. Ό  Άντώνης ένιωσε τόν 
ήχο τους νά γυροφέρνει τ’ αυτιά 
του καί νά τού χαϊδεύει.

—Λένε γιά τά Χριστούγεννα; Ρώ
τησε.—Ναι. Καί γιά μάς.

Οί καμπάνες χτυπούσαν ολοένα 
καί πιό δυνατά, κι’ άς έπεφτε άδιά- 
κοπα τό χιόνι προσπαθώντας νά 
τούς κλείση τό στόμα.

Ή  γυναίκα πέρασε πιό θαρρετά 
τό χέρι της μέσ’ άπ’ τό μπράτσο του 
καί τόν ρώτησε γιά τήν έκκλησιά:

—Πάμε, άγάπη;
—Πάμε! Καί σάμπως ν’ άργήσαμε, 

Χαρά μου...
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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.

Μ Ε Ρ Ο Σ  Β

Αν άρχαί τής άναπτύξεως 
του νέου Ελληνισμού.

’Εντός τοϋ κυκεώνος τής κολάσεως τήν όποιαν έδημιουργη- 
σεν ή Τετάρτη Σταυροφορία θά πρέπει νά άναζητηθοϋν αί ρίζαι 
τοϋ νέου Ελληνισμού. Τό γεγονός της καταλήψεως τής Κων] 
πόλεως ύπό των Φράγκων αυτό καθ’ εαυτό προεκάλεσε την 
άφύπνισιν τής εθνικής συνειδήσεως των Ελλήνων.

Τήν έπαύριον τής μοιραίας έκείνης ήμέρας — 1 3η ς’Απρι- 
λίου 1204 — ήρχισεν ή άντίστασις των Ελλήνων εναντίον των 
Φράγκων κατακτητών. Τό Δεσποτάτον τής Ηπείρου (1) μάς 
δίδει πρώτον τό μέτρον τοϋ άγώνος' έκεϊ εις τάς απόκρημνους 
κλιτός τής Πίνδου σφυρηλατεΐται τό πνεύμα τής θυσίας καί 
προδιαγράφεται ή άγωνιώδης πορεία τοϋ νέου Έλληνισμοΰ.

"Ο Δεσπότης τής ’Ηπείρου Θεόδωρος (2)Κομνηνος Αγγε
λος Δούκας εκφραστής των πόθων καί ονείρων των πανελληνων 
χαράσσει τήν πορείαν τοϋ νεοέλληνος. Μέ καταπλησσουσαν 
όρμητικότητα, ένθυμίζουσαν τήν όρμήν-άστραπήν τοΰμακρυνοΰ 
προκατόχου του βασιλέως Πύρρου, σαρώνει τήν μίαν μετά την 
άλλην τάς έστίας άντιστάσεως των Λατίνων. Μετά τας λαμπρας 
νίκας του είς 'Τπάτην, Πρόσακον καί Πλαταμώνα κατευθυνεται 
άκάθεκτος προς τήν Θεσσαλονίκην ήν καταλαμβάνει τό έτος 
1224 καί στέφεται Βασιλεύς τής Θεσσαλονίκης καί Αύτοκράτωρ

των Ρωμαίων ύπό τοϋ ’Αρχιεπισκόπου Αχρίδας (3),καταλυ- 
θείσης τής Μομφερραηκής Δυναστείας 20 μόλις έτη άπό τής 
ΐδρύσθώς της.

Συνεχίζων τήν μεγαλειώδη πορείαν ό ήρωϊκός Δεσπότης 
γίνεται κύριος όλοκλήρου τής Μακεδονίας καί τοϋ μεγαλύτερου 
τμήματος τής Θράκης. Αί άντενέργειαι όμως τοϋ Βουλγάρου 
Βασιλέως Ίωάννου Άσάν Β' τόν ήμπόδισαν νά άνακαταλάβη 
τήν Κων]πολιν καί έστράφη έναν-fiov του.

Ή  άνάπτυξις τής Νίκαιας και ή άποκα- 
τάστασις τής Αυτοκρατορίας.

Τάς έκ τής Τετάρτης Σταυροφορίας προκληθείσας άνωμαλίας 
ήθέλησαν νά έκμεταλλευθοΰν οί Σελτζουκίδαι τοϋ Ίκονίου καί 
προσεπάθησαν νά έπεκταθοΰν προς τάς Δυτικάς άκτάς τής Μι- 
κράς ’Ασίας. Ό  ιδρυτής τής Αύτοκρατορίας τής Νίκαιας Θεό
δωρος Α' Λάσκαρης, διεξάγων διμέτωπον άγώνα, ήδυνήθη νά 
περιορίση τούς Λατίνους είς μικράν σχετικώς έκτασιν έν Μικρά 
’Ασία καί εϊτα έστράφη έναντίον των Σελτζουκιδών, οΰς κατε- 
νίκησε τό 1211 παρά τήν ’Αντιόχειαν τής Καρίας εγγύς τοϋ 
ποταμοΰ Μαιάνδρου. Ή  σύγκρουσις υπήρξε τρομερά καί ή νίκη 
έκλινε, κατ’ άρχάς, πρός τό μέρος των Τούρκων, ό ίδιος ό Αύτο
κράτωρ τής Νίκαιας Θεόδωρος Λάσκαρις είχε τραυματισθή κα
θώς είχε καταπέσει έκ τοϋ φονευθέντος ίππου του. Παρά τόν 
τραυματισμόν του, διακρίνας έφιππον τόν Σουλτάνον τοϋ Ίκο
νίου Καϊχοσρόην, ώρμησεν έναντίον του καί άφοΰ τόν κατέρ- 
ριψεν έκ τοϋ ίππου του τόν έφόνευσεν(4),ίδίοις χερσίν.Τόπροσω
πικόν άνδραγάθημα τοϋ Λασκάρεως άνεπτέρωσε τό ήθικόν των 
μαχομένων άνδρών του καί ή νίκη έστεφε τά αύτοκρατορικά 
όπλα. Έπηκολούθησε καί έέτρα μάχη, καθ’ ήν οί Τοΰρκοι ήττή- 
θησαν έκ νέου καί ήναγκάσθησαν νά περιορισθοΰν είς τό έσωτε- 
ρικόν τής Μικράς ’Ασίας.

Έ π ί τής βασιλείας τοϋ έξοχου Αύτοκράτορος τής Νικαίι 
Ίωάννου(5) Βατάτζη (1222—1254) καί τοϋ υίοΰ του Θεοδώρο 
Β' (1254—1258) ή δύναμις των Σελτζουκιδών είχεν ύποστ
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κατακόρυφον πτώσιν. Πιεζόμενοι έξ ‘Ανατολών ύπό τών Μογγό- 
λων έπιδρομέων οί Σελτζουκίδαι καί μή δυνάμενοι νά επε- 
κταθοδν προς Δυσμάς μετά τάς έπανειλημμένας ήττας τάς 
όποιας είχαν ύποστή έν τη προσπάθεια των νά διεισδύσουν είς 
την περιοχήν της Αυτοκρατορίας τής Νίκαιας είχον περιέλθει 
είς άξιοθρήνητον οικονομικήν κατάστασιν. Καταστρέψαντες 
τήν οικονομίαν τών πλουσίων περιοχών τής Μικρας' ’Ασίας, 
τάς όποιας είχον καταλάβει οί Σελτζουκίδαι έν τή κατακτητική 
των ορμή, έστάθησαν άνίκανοι νά έπιδοθοϋν είς είρηνικάς ερ
γασίας καί νά άξιοποιήσουν τόν πλούτον τών κατακτηθεισών 
περιοχών. Δι’ δ εύθύς ώς περιωρίσθησαν είς ώρισμένην έδα- 
φικήν περιοχήν παρουσίασαν έκδηλα τά συμπτώματα τής δια- 
λύσεως. Μέγας λιμός ένέσκηψεν είς τό κράτος των καί οί άλλοτε 
φοβεροί επιδρομείς, ίκέται πλέον τοϋ Αύτοκράτορος τής Νίκαιας, 
προσέφεραν πολύτιμα άντικείμενα άμυθήτου άξίας, καρπόν 
τών προηγηθεισών ληστρικών έπιδρομών των, έναντι' τοϋ 
προσφερομένου είς αύτούς σίτου έκ τών αύτοκρατορικών άπο- 
θηκών καί οΰτω ηΰξανεν ό πλούτος καίή δύναμις τής Αύτοκρα- 
τορίας τής Νίκαιας.

’Αποτέλεσμα τούτου ΰπήρξεν ή πνευματική καί καλλιτεχνική 
άνθησις^ τής Νίκαιας, ήτις άπέβη τό κέντρον τοϋ άναγεννη- 
θέντος Έλληνισμοΰ καί ό πυρήν τών εργωδών προσπαθειών 
τών Λασκαριδών διά τήν άναβίωσιν τής Βυζαντινής Αύτοκρα- 
τορίας. Είς τήν Νίκαιαν συνετελέσθη τό μεγαλειώδες θαΰμα 
τής Ελληνικής άναγεννήσεως, τό όποιον ώδήγησε τούς Αύτο- 
κράτορας τής Νίκαιας νά οργανώσουν τό κράτος των κατά τά 
άρχαϊα Ελληνικά πρότυπα καί νά έπιδοθοϋν είς τήν προσπά
θειαν όργανώσεως έθνικοΰ Ελληνικού στρατού. Ή  άξια τής 
έπιτυχοΰς μεταμορφώσεως τών απλών άγροτών τής Βιθυνίας 
είς ορμητικούς πολεμιστάς θά φανή άργότερον, δταν αί έπιχει- 
ρήσεις τής Νίκαιας θά έπεκταθοΰν είς τήν Εύρώπην. Πρώτοι 
οί Βούλγαροι, οϊτινες, ώς εϊδομεν, είχον έμποδίσει τόν Δεσπό
την τής ’Ηπείρου Θεόδωρον νά άποκαταστήση τήν Βυζαντινήν 
Αύτοκρατορίαν, θά δοκιμάσουν τήν ίσχύν τών ’Ασιατικών 
Ελληνικών στρατευμάτων καί τοϋ λοιποΰ θά περιορισθοΰν 
έντός τών ορίων τής έπικρατείας των. Ά λλ’ ή μεγαλυτέρα 
λάμψις τής στρατιωτικής ισχύος τής Νίκαιας θά φανή κατά τήν 
κραταιάν καί άποφασιστικήν μάχην τής Καστοριάς (6) τό 1259 
καθ ην οι ελαφρώς ωπλισμένοι Βιθυνοί ένίκησαν τούς βαρέως 
ώπλισμένους ίππότας τής Δύσεως καί συνέτριψαν τήν δύναμίν 
των.

Ή  τύχη τής Κων[πόλεως είχε κριθή κατά τήν μάχην ταύτην 
καθ ην είχε συλληφθή αιχμάλωτος ό ίδιος ό ήγέτης τών ήνω- 
μένων δυνάμεων τών Λατίνων Πρίγκηψ τής Άχαΐας Γουλιέλ- 
μος Βιλλεαρδουίνος. Δύο χρόνια άργότερον ό νικητής Μιχαήλ 
Η ' Παλαιολόγος εισέρχεται θριαμβευτής είς τήν Κων[πολιν.

Οι τελευταίοι Αύτοκράτορες τής Νίκαιας είχον μεταφέρει 
το κέντρον τών έπιχειρησεών των έπί τών Εύρωπαϊκών κτή
σεων  ̂τής Αυτοκρατορίας. Ή  ισορροπία δυνάμεων είς τήν 
Μικράν ’Ασίαν άνετράπη εύθύς αμέσως ώς ή Πρωτεύουσα τοϋ 
κράτους μετεφέρθη εις Κων[πολιν. At άναληφθείσαι ύπό τοϋ 
Μιχαήλ Παλαιολόγου έπιχειρήσεις αί άποσκοποΰσαι είς τήν 
εκδίωξιν^τών Λατίνων έξ ολοκλήρου τής Ελληνικής Χερσο
νήσου, αι προσπάθειαι τοϋ Βασιλέως τών δύο Σικελιών Κα
ρόλου τοϋ Ανζοΰ νά προβή είς τήν αποκατάστασιν τής Λατι
νικής Αυτοκρατορίας τής Κων[πόλεως καί αί πιεστικαί κι
νήσεις^ τών Σλαύων προς Νότον είχον ώς αποτέλεσμα νά άφε- 
θοϋν είς τήν τύχην των αί περιοχαί τής ’Ασιατικής Ελλάδος.

Ο Μιχαήλ ήκολούθησεν υπερτροφικήν Δυτικήν πολιτικήν 
καξ είχεν επιτυχίας είς τήν Εύρώπην, αλλά διέπραξε τό ίδιον 
σφαλμα το οποίον είχε διαπράξει ένα αιώνα ένωρίτερον ό Μα
νουήλ Κομνηνός' άφησεν άνενοχλήτους τούς έν άποδιοργανώσει 
τελοΰντας Τούρκους, μέ άποτέλεσμα ούτοι νά άναθαρρήσουν 
εκ τής παντελούς έλλείψεως Ελληνικών στρατευμάτων είς τήν 
Μικράν ’Ασίαν καί νά άναλάβουν έκ νέου δράσιν είς βάρος τής 
Αύτοκρατορίας. Ώ ς ό Μανουήλ Κομνηνός, οΰτω καί ό Μιχαήλ 
Παλαιολογος, πολύ αργά άντελήφθη τόν τουρκικόν κίνδυνον, 
άλλά δέν έπρόφθασε νά τόν άντιμετωπίση λόγω τοϋ έν έτει 1283 
επισυμβάντος θανάτου του καί άφηνε τήν δύσκολον κληρονομιάν 
του εις τούς έστερημένους τών ίδικών του προσόντων διαδό
χους του. Το πλέον δυσάρεστον τής όλης καταστάσεως υπήρξε 
τό γεγονός τής έμφανίσεως εις τήν Μικράν ’Ασίαν, ενός νέου 
δυναμικού τουρκικού φύλου, τών ’Οθωμανών Τούρκων. Οί 
Οθωμανοί Τούρκοι, ύπό τήν ηγεσίαν τού Έρτογρούλ, κατά 

τα μέσα τού 13ου αίώνος έγκατεστάθησαν είς τήν περιοχήν 
τού Σογιούτ (7) ΝΑ τής Προύσης, τή άδεια τού Σουλτάνου τού 
Ικονίου Άλλαεδίν Α' καί έγένοντο υποτελείς του. Μία ομάδα 

χωρίων παρεχωρήθη είς αύτούς, μεταξύ τού Σουλτανάτου τοϋ

‘Ικονίου πρός Έσκί Σεχήρ καί τών Βυζαντινών περιοχών προς 
τό όχηρόν Βηλόκωμα. Ο Όθμάν (Όσμάν), υιός τού ’Ερτο- 
γρούλ, έξ ού έλαβον καί τό όνομά των οί ‘Οθωμανοί Τούρκοι 
θεωρείται ώς γενάρχης τών ’Οθωμανών. Ούτος τό έτος 1299 
κατέστη άνεξάρτητος άπό τούς Σελτζουκίδας καί έρριψεν δλον 
τό βάρος τών έπιχειρησεών του έναντίον τών άπροστατεύτων 
πλέον περιοχών τής άλλοτε Αύτοκρατορίας τής Νίκαιας.

Ό  πραγματικός όμως δημιουργός τοϋ ’Οθωμανικού κρά
τους ΰπήρξεν ό Όρχάν, υιός καί διάδοχος τού Όσμάν, ό οποίος 
έπέβαλε βιαίως τόν ’Ισλαμισμόν είς τούς υπηκόους του καί 
έδημιούργησε κράτος άλλοφύλων μέ μόνον σύνδεσμον τήν θρη
σκείαν. Καταπίεσε βαναύσως τό χριστιανικόν στοιχείον τής 
Βιθυνίας καί έπέτυχε τήν άθρόαν προσέλευσίν του είς τόν ’Ισλα
μισμόν. Οΰτω, έντός συντόμου χρονικού διαστήματος ή δύναμις 
τών ’Οθωμανών κατέστη τεραστία καί άφοΰ έκυρίευσαν ολό
κληρον τήν Βιθυνίαν ήρχισαν νά απειλούν καί αύτήν ταύτην τήν 
Κων[πολιν. Αί τελευταΐαι έστίαι άντιστάσεως τών Ελλήνων 
είς τήν Βιθυνίαν κατεβλήθησαν ύπό τοϋ Όρχάν κατά τό διά
στημα τής 4ης δεκαετίας τοϋ 14ου αίώνος. Τό 1331 κατελήφθη 
ή Νίκαια καί τό 1328 ή Νικομήδεια. Οί ανίκανοι Αύτοκράτορες, 
οί διαδεχθέντες τόν Μιχαήλ Παλαιολόγον, ’Ανδρόνικος Β' 
παππούς καί ’Ανδρόνικος Γ ' έγγονός, όχι μόνον έστεροΰντο 
τών προσόντων τού προκατόχου των, άλλ’ ένεπλάκησαν είς 
έσωτερικούς άγώνας μεταξύ των καί παρετηρήθη τό άηθες 
φαινόμενον ό έγγονός νά ήγήται στασιαστικού κινήματος καί 
νά άνατρέπη τόν παπποΰν του έκ τού θρόνου καί ό παππούς 
άνταποδίδων τά ίδια νά καταδιώκη τόν έγγονόν. Ή  ιδία κατά- 
στασις τού οικογενειακού σπαραγμού τοϋ βασιλεύοντος οίκου θά 
συνεχισθή καί έπί τής βασιλείας τού Ίωάννου Ε ' Παλαιολόγου, 
Ίωάννου ΣΤ ' Καντακουζηνοϋ, ’Ανδρονίκου Α' Παλαιολόγου 
καί Ίωάννου Ζ' Παλαιολόγου καί θά έχη ώς άποτέλεσμα τήν 
μεταφοράν τών ’Οθωμανών Τούρκων είς τήν Εύρώπην, τή 
προσκλήσει μάλιστα τών έριζόντων διά τό στέμμα διεκδικητών 
τού θρόνου. Τό πρώτον, οί ’Οθωμανοί Τούρκοι έκλήθησαν είς 
τήν Εύρώπην ύπό τού Ίωάννου ΣΤ' Καντακουζηνοϋ, ΐνα χρησι
μοποιηθούν παρ’ αύτοΰ είς τόν άγώνα του έναντίον τού νομίμου 
Αύτοκράτορος Ίωάννου Ε ' Παλαιολόγου. Οί διεκπερακυθέντες 
όμως είς τήν Εύρώπην Τούρκοι, μετά τήν συνδρομήν ήν παρέ- 
σχον είς τόν Καντακουζηνόν, δέν έπέστρεψαν είς τήν ’Ασίαν, 
άλλά τό έτος 1354 κατέλαβον τήν Καλλίπολιν. Μετά τήν κατά- 
ληψιν τής Καλλιπόλεως οί ’Οθωμανοί Τούρκοι κατέλαβον καί 
άλλας Θρακικάς πόλεις καί τό 1361 ό Μουράτ Α' υιός καί διά
δοχος τού Όρχάν κατέστησε πρωτεύουσαν τού κράτους του 
τήν Άνδριανούπολιν. Ή  οδός ή άγουσα τούς ’Οθωμανούς 
πρός τήν Εύρώπην ήτά πλέον άνοικτή. Ή  ήττα τών Σέρβων 
είς Κοσσυφοπέδιον τό 1389 έσήμανε τό τέλος τής Σερβικής 
αύτονομίας, ένώ ή κατάληψις τού Τυρνόβου, πρωτευούσης τής 
Βουλγαρίας, έδειξε πόσον μάταιαι ήσαν αί προσπάθειαι τών 
Βουλγάρων τών Άσάν καί τών Σέρβων τών Νέμια καί Δουσάν 
νά ύποκαταστήσουν τήν Βυζαντινήν Αύτοκρατορίαν. ’Αλλά τό 
μοναδικόν των έπίτευγμα ΰπήρξεν ή έξασθένησις τής Ελληνικής 
δυνάμεως τής μόνης ικανής νά άναχαιτίση τήν προώθησιν τών 
Τούρκων πρός τό έσωτερικόν τών Βαλκανίων καί τής Εύρώπης 
γενικώτερον. "Εν άπρόοπτον όμως γεγονός, ή ήττα τών ’Οθω
μανών ύπό τών Μογγόλων τού Ταμερλάνου, κατά τήν περί- 
φημον μάχην τής Άγκύρας (1402), καθ’ ήν συνελήφθη αιχμά
λωτος 6 ίδιος ό ’Οθωμανός Σουλτάνος Βαγιαζήτ Α ', συνετέ- 
λεσεν είς τό νά κρατηθή ή ζωή τής έτοιμοθανάτου Αύτοκρα
τορίας διά πεντήκοντα ακόμη έτη.

Ό  λαμπρός Αύτοκράτωρ Μανουήλ (8) Β' Παλαιολόγος 
προσεπάθησε νά έκμεταλλευθή τάς έκ τής καταστροφής τής 
Άγκύρας άδυναμίας τών ’Οθωμανών καί έπέτυχεν άφ’ ενός 
μέν ν’ άνακτήση μέγα μέρος τών άπολεισθεισών περιοχών τής 
Μακεδονίας καί τινας τής Θράκης καί άφ’ ετέρου ν’ άναπτε- 
ρώση τό καταπτοημένον ήθικόν τών ύπηκόων του. Ή  προσπά
θεια όμως τού ύπερόχου τούτου Αύτοκράτορος δέν είχε τά 
αναμενόμενα άποτελέσματα, δεδομένου ότι ή Αύτοκρατορία 
τήν οποίαν είχε παραλάβει άπό τούς άναξίους προκατόχους 
του δέ παρείχε δυνατότητας πραγματοποιήσεως μεγαλεπηβό- 
λων σχεδίων, δι’ ό οί ’Οθωμανοί, μετά πάροδον δύο δεκαετη
ρίδων άπό τής καταστροφής τής Άγκύρας, άνέκτησαν τάς 
δυνάμεις των καί ήρχισαν νά περισφίγγουν έκ νέου τήν Κων] 
πολιν.

Ή  τελευταία προσπάθεια τής χριστιανικής Εύρώπης, 
ΰπήρξεν ή σταυροφορία τού Βασιλέως τής Ούγγαρίας Λαδι- 
σλάου καί τού Ίωάννου Ούνυάδου, οϊτινες προσεπάθησαν νά 
διασπάσουν τόν ’Οθωμανικόν κλοιόν καί νά έλαφρώσουν τήν 
πιεζομένην πανταχόθεν Κων[πολιν. Ή  σαρωτική όμως ήττα
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τούτων παρά την Βάρναν (1444) εΐχεν ώς αποτέλεσμα να άφεθή 
εις την τύχην της ή πρωτεύουσα τοϋ Βυζαντίου καί τοϋ λοιπού 
νά άναμένη άγωνιωδώς τό μοιραϊον. Τήν ύστάτην πράξιν της 
τραγωδίας θά παίξη δ τελευταίος Αύτοκράτωρ των 'Ελλήνων 
Κων[νος Παλαιολόγος, ό όποιος τήν 29ην Μαΐου 1453 θά πέση 
εις τάς επάλξεις τοϋ καθήκοντος καί διά τοϋ ένδόξου θανάτου 
του θά έπισφραγίση έντίμως τδ τέλος τής χιλιετοΰς Αύτοκρα- 
τορίας των Ελλήνων.

Πώς και διατι έπεκράτησαν 
οί ’Οθωμανοί.

Ή  ραγδαία έξάπλωσις των ’Οθωμανών Τούρκων εις τάς 
περιοχάς τής άλλοτε Βυζαντινής Αύτοκρατορίας άποτελεϊ έν 
άκανθώδες καί άλυτον (9) ιστορικόν πρόβλημα. Ή  παντελής 
έλλειψις πηγών διά τήν κρίσιμον περίοδον τής πρωτοεμφανί- 
σεως καί όργανώσεως τών ’Οθωμανών Τούρκων δυσκολεύει 
τήν έπιστημονικήν έρευναν νά διαχωρίση τήν ιστορικήν άλή- 
θειαν άπό τό μυθικόν της περίβλημα. Ώ ς είναι γνωστόν, εις 
ας περιπτώσεις έλλείπουν τά ιστορικά τεκμήρια, τό μυθικόν 
στοιχεΐον ύποκαθιστά τήν έλλειψιν ταύτην καί περιπλέκει έτι 
περισσότερον τάς άγνωστους πτυχάς τής ιστορικής άληθείας. 
’ Αξιοσημείωτον είναι τό γεγονός, δτι πρώτοι οί Βυζαντινοί (10) 
ιστορικοί τής άλώσεως καί οί ολίγον προγενέστεροι τούτων, 
μή δυνάμενοι νά έξηγήσουν τούς λόγους τής άλματώδους προω- 
θήσεως τών ’Οθωμανών, έφρόντισαν νά περιβάλουν τήν έμφά- 
νισιν τούτων μέ τά μυθικά στοιχεϊατώνθρύλωντούς οποίους οι 
ίδιοι έδημιούργησαν. Έ ξ  αύτών ήντλησαν στοιχεία οί πρώτοι 
’Οθωμανοί χρονογράφοι καί οί Δυτικοί συγγραφείς τών χρόνων 
τής άκμής τής’Οθωμανικής Αύτοκρατορίαςμέάποκορύφωμα τον 
Αυστριακόν ιστορικόν ’Ιωσήφ (11) Von Hammer τοϋ όποιου ο 
πρώτος τόμος τής Ιστορίας τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 
περιέχει φανταστικάς διηγήσεις περί τής προϊστορίας τών 
’Οθωμανών, αΐτινες άπορρίπτονται καθ’ ολοκληρίαν άπό τήν 
σύγχρονον έπιστημονικήν έρευναν.

Ένταΰθα, θά άντιπαρέλθωμεν τά μυθικά στοιχεία τών 
θρύλων καί θά προσπαθήσωμεν βάσει τών σημερινών ιστορικών 
δεδομένων νά έξηγήσωμεν τό «πώς καί διατί» οί ’Οθωμανοί 
Τούρκοι έπεκράτησαν εις τήν Ελληνικήν ’Ανατολήν, πράγμα 
δπερ δέν είχον κατορθώσει προγενεστέρως οί ισχυρότεροι τών 
’Οθωμανών ’Άραβες καί οί Σελτζουκίδαι.

Ό  Μιχαήλ Παλαιολόγος άνελθών είς τον θρόνον τών Λα- 
σκαριδών ώς επίτροπος τοϋ 7ετοΰς Ίωάννου Δ' Λασκάρεως 
καί καρπωθείς τών εύνοικών προϋποθέσεων, άς είχον δημιουρ
γήσει οί Λασκαρίδαι, έπέτυχε ν’ άνακαταλάβη τήν Κων[πολιν 
άπό τούς Φράγκους. ’Αμέσως έφρόντισε νά παραμερίση τον 
άτυχή παϊδα, ούτινος μάλιστα διέταξε τήν τύφλωσιν (12) καινά 
έδραιωθή είς τον θρόνον τοϋ Βυζαντίου. Ή  έγκληματική αΰτη 
ένέργεϊα τοϋ Μιχαήλ ούδέποτε συνεχωρήθη άπό τον λαόν τής 
Βιθυνίας ό όποιος έτρεφε ζωηράν άνάμνησιν είς τά πρόσωπα 
τών φιλανθρώπων, λιτών καί εργατικών Αύτοκρατόρων τής 
Νίκαιας Λασκαριδών. Είς τήν συνείδησιν τών Βιθυνών δέν είχε 
σβήσει τό γεγονός δτι οί Λασκαρίδαι, έκ τής τέφρας τών ερει
πίων (13) τής Τετάρτης Σταυροφορίας, είχον δημιουργήσει τό 
κράτος των, είς τό οίκεϊον Ελληνικόν περιβάλλον, τό όποιον 
άπηλλαγμένον τής Ρωμαϊκής παραδόσεως, δέν ήνείχετο τούς 
φόνους καί τάς πολιτικάς δολοφονίας. Ό  Μιχαήλ Παλαιολόγος, 
λοιπόν, μεταφέρας τήν πρωτεύουσάν του είς τήν Κων[πολιν, 
μετέφερε συγχρόνως καί τό Ρωμαϊκόν πνεύμα είς τήν άσκησιν 
τής Διοικήσεως τής Αύτοκρατορίας, τό όποιον εΐχεν άτονήσει 
είς τήν Νίκαιαν τήν έποχήν τών Ελληνολατρών Λασκαριδών

Οΰτω, ό ’Αρχηγέτης τών Παλαιολόγων, έκ ψυχολογικών 
κυρίως λόγων, ήκολούθησε πολιτικήν άντίθετον τών προκα- 
τόχων του. Οί Βιθυνοί διησθάνθησαν αμέσως δτι ή μεταφορά 
τής πρωτευούσης τοϋ κράτους είς τήν Κων[πολιν θά συνεπή- 
γετο μεγάλα δεινά διά τον ’Ασιατικόν Ελληνισμόν. Οΰτω, ό 
πρωτοασηκρήτις Σεναχηρείμ, ευθύς ώς έφθασεν είς τήν Βιθυ
νίαν ή εϊδησις τής καταλήψεως τής Κωνσταντινουπόλεως ύπό 
τών στρατευμάτων τοϋ .Μιχαήλ είπε «Τοϋ λοιποΰ καλόν τις 
μή έλπιζέτω(14), έπεί Ρωμαίοι καί αύθις πατοΰσι τήν πόλιν».

Ό  Μιχαήλ Παλαιολόγος, δύναταί τις νά είπη, δτι είργάσθη 
διά νά λάβουν σάρκα καί οστά οί προφητικοί λόγοι τοϋ Σεναχη
ρείμ. ’Αντί νά προσπαθήση νά προσεταιρισθή τον Μικρασιατικόν 
Ελληνισμόν, ό όποιος τοϋ έδωσε τήν δυνατότητα νά λάβη τον 
τίτλον τοϋ άποκαταστάτου τής Βυζαντινής Αύτοκρατορίας, 
δέν έχανε ευκαιρίαν πού νά μήν έλθη είς άντίθεσιν μέ τό εθνικόν

φρόνημα τών Βιθυνών. Αισθανόμενος τύψεις διά τό άποτρό- 
παιον έγκλημα είς βάρος τοϋ έγγονοΰτοϋ Ίωάννου Βατάτζη (15), 
τον όποιον ακόμη καί σήμερον ό ’Ασιατικός Ελληνισμός λα
τρεύει ώς Άγιον, έστρεψεν δλην τήν προσοχήν του είς τήν 
Ευρώπην καί είχε τάς γνωστάς έπιτυχίας. Είς τήν Μικράν 
’Ασίαν δμως δέν έπολιτεύθη σωφρόνως, διέπραξεν άσυγχώρητα 
σφάλματα, ατινα ώδήγησαν οϋχί μόνον είς τήν άπώλειαν τής 
Μικράς ’Ασίας, αλλά καί είς τήν ύποδούλωσιν ολοκλήρου τοϋ 
Ελληνισμού.

Ή  παρακμή τοϋ Σελτζουκικοϋ κράτους τοϋ Ίκονίου έξε- 
λήφθη άπό τον Μιχαήλ Παλαιολόγον ώς μοναδική εύκαιρία διά 
τάς Εύρωπαϊκάς του έπιχειρήσεις' έφρόντισε καί υπέγραψε 
συνθήκην ειρήνης καί φιλίας μέ ένα Σουλτάνον, κατ’ όνομα, 
δεδομένου δτι μετά τήν μάχην τοϋ Κιόσενταγ τό 1243 οί Σελτ- 
ζουκίδαι έγένοντο υποτελείς τών Μογγόλων (16) καί ό Σουλτάνος 
τοϋ Ίκονίου έπαιζεν άπλοΰν διακοσμητικόν ρόλον. Ό  όγκος 
δμως τών Σελτζουκιδών, μή πειθαρχών πρός ούδεμίαν κεν
τρικήν Δ[σιν, ήγετο καί έφέρετο άπό τούς διαφόρους φυλάρ
χους, οίτινες, μή ένδιαφερόμενοι διά μόνιμον έγκατάστασιν, 
ώδηγοΰσαν τον συρφετόν έκεΐνον τών Τούρκων πρός τάς πλού
σιας Δυτικάς άκτάς τής Μικράς ’Ασίας, τάς οποίας έλεηλάτουν 
μέχρις έρημώσεως. Οΰτω, ένωρίς καί πρό τής έμφανίσεως τών 
’Οθωμανών Τούρκων, αί πλούσιαι κοιλάδες τοϋ "Ερμου, τοϋ 
Καΰστρου καί τοϋ Μαιάνδρου είχον κατακλυσθή άπό τά τουρ
κικά φΰλα καί ή Ελληνική κυριαρχία είχε περιορισθή είς ώρι- 
σμένας παραλίους πόλεις καί είς τήν Βιθυνίαν. Είς τά άνωτέρω 
καί είς τήν ψυχολογικήν άντίδρασιν τών Βιθυνών πρός τον 
σφετεριστήν τοϋ θρόνου τών Λασκαριδών, θά πρέπει νά προ- 
στεθή καί ή άσύνετος θρησκευτική, οικονομική καί στρατιωτική 
πολιτική τοϋ Μιχαήλ. Αί παραχωρήσεις του πρός τον Πάππαν 
(17), άνευ αίτιολογικής σχέσεως, ώς ήτο επόμενον, έξήγειρον 
τόν λαόν τής ’Ορθοδόξου Βιθυνίας. Ή  παϋσις τοϋ ’Ορθοδόξου 
Πατριάρχου Κων[πόλεως ’Αρσενίου καί ό αντικανονικός διορι- 
σμός τοϋ Λατινοφίλου Ιωσήφ, είχον διαιρέσει τόν λαόν είς 
Άρσενιακούς καί Ίωσηφικούς. ’Όπισθεν δμως τών θρησκευ
τικών τούτων άντιθέσεων έκρύπτοντο ποικίλαι αντιδράσεις τοϋ 
λαοϋ, αΐτινες έξεδηλοϋντο μέ τήν μορφήν θρησκευτικής άντιπο- 
λιτεύσεως.

Ή  κατάργησις τών ’Ακριτών «τών νεύρων αύτών τοϋ 
πολέμου», κατά τόν Παχυμέρην, οΐτινες δέν ένέπνευον έμπι- 
στοσύνην είς τόν Μιχαήλ καί ή άντικατάστασις τοϋ έθνικοϋ 
στρατοϋ τών Λασκαριδών, άπό τούς ξένους μισθοφόρους, προε- 
κάλεσαν κοινωνικάς άναστατώσεις εύρείας έκτάσεως.

Οί ξένοι μισθοφόροι (18), μή όντες είθισμένοι είς τόν άνορ- 
θόδοξον πόλεμον τών τουρκομάνων νομάδων, άπέτυχον οίκτρώς 
είς τήν αποστολήν των. ’Εκτός δέ τούτου, καίτοι ήμείβοντο 
πλουσιοπαρόχως έν σχέσει μέ τούς έντοπίους στρατιώτας, 
είχον ώς κύριον έργον των τήν λαφυραγωγίαν καί όλιγώτερον 
τήν ασφάλειαν τής περιοχής. Τοΰτο εΐχεν ώς αποτέλεσμα τήν 
διεύρυνσιν τοϋ χάσματος μεταξύ Παλαιολόγων καί Βιθυνών. 
Ή  έπιβληθεΐσα βαρεία φορολογία πρός τούς κατοίκους τής 
Βιθυνίας, ώς άντίδρασις τών Παλαιολόγων πρός τάς σημειου- 
μένας έξεγέρσεις, προεκάλεσαν τήν οικονομικήν έξαθλίωσιν τών 
κατοίκων. Ή  έπακολουθησασα άναρχία καί αί δξύταται κοινω- 
νικοπολιτικαί άντιδράσεις τοϋ λαοϋ έγένοντο αιτία οικονομικού 
μαρασμοΰ τής περιοχής καί ηθικής σήψεως τής κοινωνίας. 
"07,οι οί ικανοί στρατιωτικοί άπεμακρύνθησαν άπό τάς θέσεις 
των καί ή άπλή υποψία τούς έστοίχιζε πολλάκις τήν ζωήν των. 
Οΰτω, ό πολέμαρχος στρατηγός’Αλέξιος Φιλανθρωπηνός (19), 
ό έκδιώξας τούς είσβαλόντας είς τήν κοιλάδα τού Μαιάνδρου 
Τούρκους, μετά άπό τάς έπανειλημμένας νίκας τάς οποίας 
έπέτυχεν έναντίον τών εισβολέων, έκίνησε τάς υποψίας τού 
’Ανδρονίκου Β' Παλαιολόγου καί έξηναγκάσθη είς παραίτησιν. 
Τό άποτέλεσμα ήτο νά στασιάση ό πιστός είς τόν Στρατηγόν 
στρατός καί νά άνακηρύξη τοΰτον Αΰτοκράτορα. Ό  άποσταλείς 
έναντίον τοϋ Φι>,ανθρωπηνού Στρατηγός τής Λυδίας Λιβαδά- 
ριος έπέτυχε, κατόπιν προδοσίας, νά καταστείλη τήν στάσιν 
καί νά συλλάβη τόν άποστάτην. ’Εντολή τού ’Ανδρονίκου, ό 
άφθονους ύπηρεσίας είς τήν πατρίδα προσφέρας Στρατηγός, 
έτυφλώθη. Ή  διάλυσις δμως τών άξιομάχων στρατευμάτων 
τοϋ Φιλανθρωπηνοϋ έφεραν τούς Τούρκους είς τά Δυτικά παρά
λια τής Μικράς ’Ασίας, έκ τών όποιων ούδέποτε έκτοτε άπε
μακρύνθησαν. Ή  έλάττωσις τών ναυτικών δυνάμεων (20) άπό 
τόν ’Ανδρόνικον Παλαιολόγον, διά λόγους οικονομίας, διετά- 
ραξε τήν ισορροπίαν δυνάμεων είς τήν Θά7,ασσαν, μέ αποτέ
λεσμα τήν άνθησιν τής πειρατείας καί τήν παρεμπόδισιν τής 
έλευθέρας ναυσιπλοΐας. Τοΰτο έν συνδυασμώ πρός τάς παρα
χωρήσεις τού Μιχαήλ πρός τάς έμπορικάς Ίταλικάς Δημοκρα
τίας Γενούης, Βενετίας καί Πίζας, αΐτινες έστέρησαν τό κράτος
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τών φυσικών πρρων ταυ έκ τής είσπράξεως τών τελωνείων, 
είχαν ώς άπατέλεσμα τήν άπανέκρωσιν τών εμπορικών λιμένων 
τής περιοχής. Συγχρόνως διεκόπη ή έπικοινωνία τοϋ διαμετα- 
κομίστικου έμπορίου δια της οδού Προύσης—Δορυλαίου λόγω 
των συνεχών ληστρικών επιδρομών τών άτάκτων Τούρκων, 
οιτινες μετά τήν διάλυσιν τοϋ Σελτζουκικοϋ κράτους τοϋ Ίκο- 
νίου κατήρχοντο ανενόχλητοι προς τήν Βιθυνίαν. Συνεπεία τών 
ανωτέρω καί της έπικρατούσης άναρχίας(21) εις τήν ύπαιθρον, 
ή , γεωργική οικονομία κατεστράφη, αί πόλεις παρήκμασαν, 
ούτε εμπόριον, ούτε βιομηχανίαι καί βιοτεχνίαι ήμποροΰσαν νά 
αναπτυχθούν μέσα εις τό κλίμα τής άνασφαλείας καί τής άβε- 
βαιότητος. Συνοπτικώς, συγκρίνοντες τήν πολιτικήν τών Λα- 
σκαριδών και τών δυο πρώτων Παλαιολόγων, δυνάμεθα νά 
είπωμεν ότι οί πρώτοι διά τών δραστήριων καί άόκνων προ
σπαθειών των άνέπτυξαν τήν οικονομίαν τής Βιθυνίας καί έκ 
τοϋ μη όντος εδημιούργησαν κράτος άπέραντον είς τήν Μικράν 
Άσ^ίαν. Ή  στρατιωτική όργάνωσις τοϋ κράτους τών Λασκα- 
ριδών υπήρξε κάτι τό σπάνιον διά τήν εποχήν των, μετέτρεψαν 
τους απλοΰς γεωργούς τής Βιθυνίας είς ορμητικούς πολεμιστάς 
έμπροσθεν τών όποιων έξευτελίσθη ό Δυτικός ίπποτισμός. 
Οι Παλαιολόγοt διά τής άλλοπροσάλλου πολιτικής των κατέ
στρεψαν την οικονομίαν τής χώρας, διέσπασαν τήν ένότητα 
τοϋ λαού την όποιαν μέ τόσας θυσίας εΐχον έπιτύχειοίΛασκα- 
ριδαι και το χείριστον πάντων, χάρις τοϋ ταπεινού των πολι- 
τικοΰ συμφέροντος, μετέβαλον τούς ήρωϊκούς πολεμάρχους 
τής Βιθυνίας, είς άπολέμους έπιτηδευματίας. 'Ως άναφέρει 
°, Παχυμέρης «Οί ικανότεροι τών στρατιωτικών έτρέποντο 
εις βιοποριστικά έργα, περιερχόμενοι είς ύστάτην άπόγνωσιν, 
πολλοί ηυτομόλουν προς τούς Τούρκους».

Η εμφάνισις, λοιπόν, είς τό ιστορικόν προσκήνιον τών Γιου- 
ρούκων τού Όσμάν, υπήρξε μία σπανία εύκαιρία διά τήν έπι- 
κρατησιν των, άφοΰ ώς έξηγεϊ ό ιστορικός Γ. Γεωργιάδης — 
Αρνάκης έν τή έπιμελεστάτη εργασία του «ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ 

ΟΘΩΜΑΝΟΙ» καί ή γεωγραφική θέσις τοϋ ορμητηρίου (22) 
τών Οθωμανών τό Σογιούτ, συνέβαλε πολύ είς τήν έπικράτησίν 
των «Αι αλλεπάλληλοι όροσειραί τοϋ Τήμνου προς νότον καί 
προς ανατολάς τό γυμνόν καί άγονον όροπέδιον, τό όποιον σή
μερον διατρέχει ό σιδηρόδρομος Έσκί Σεχήρ —Άγκύρας, άφ’ 
ενός περιώριζον τήν Όσμανικήν έπικράτειαν, άφ’ έτέρου έδεί- 
κνυον τον δρόμον προς τήν εύφορωτάτην Βιθυνίαν καί έκεϊθεν 
προς την Κων]πολιν». Είς τά άνωτέρω δύναται νά προστεθή 
και το ότι τά έκ τής κοιλάδας τοϋ Σαγγαρίου είσορμοΰντα τουρ- 
κομάνικά φΰλα ώθοΰσαν κυριολεκτικώς τούς ’Οθωμανούς πρός 
την Βιθυνίαν. Τέλος, είς έκ τών σπουδαιοτέρων παραγόντων 
τής επικρατήσεως τών ’Οθωμανών είς τήν Βιθυνίαν ύπήρξεν 
ο άτακτος τρόπος τοϋ πολέμου. Άπέφευγον νά δώσουν μάχην 
εκ του συστάδην καί έτρέποντο είς φυγήν όταν άντιμετώπιζον 
ωργανωμενην άντίστασιν διά νά έπανέλθουν μετ’ ολίγον νά ερη
μώσουν και νά ξαναφύγουν. Ή  τακτική αύτή εΐχεν ώς άποτέ- 
λεσμα την εγκατάλειψιν τών άγρών άπό τούς γεωργούς καί 
κυρίως απο τούς ΔΥΝΑΤΟΥΣ, πράγμα δπερ διηυκόλυνεν άρ- 
γοτερον τους ’Οθωμανούς νά εγκατασταθούν μονίμως είς τάς 
εγκαταλειφθεισας περιοχάς. Είχε φθάσει είς τοιοΰτον βαθμόν 
το αίσθημα ανασφαλείας είς τήν ύπαιθρον, ώστε έκτος τών έγκα- 
ταλειποντων τάς πατρικάς εστίας, πολλοί έκ τών παραμενόν- 
τωνηύχοντο τήν έπικράτησίν καί έδραίωσιν τών’Οθωμανών (23) 
δια να δοθή τέλος είς τό μαρτύριόν των, δεδομένου ότι είς τάς 
περιοχάς τας οποίας κατελάμβανον οί ’Οθωμανοί έπεκράτουν 
ιδεώδεις συνθήκαι άσφαλείας. 'Υπό τάς προϋποθέσεις αύτάς 
είναι ευκολον νά κατανοηθή πώς καί διατί ό χριστιανικός πλη
θυσμός τής Βιθυνίας έδέχθη χωρίς μεγάλην καταπίεσιν τό Ίσ - 
λαμικον Δόγμα. Οΰτω, έξηγεϊται ή άπότομος έλάττωσις τοϋ 
Ελληνικού πληθυσμού τής Βιθυνίας καί ή έκπληκτική αΰξησις 

τού Οθωμανικού (24) πληθυσμού είς τρόπον ώστε νά δυνηθοΰν 
ουτοι εις διάστημά ολίγων δεκαετηρίδων νά εδραιωθούν είς τήν 
Βιθυνίαν καί νά έπεκταθοΰν είς τήν Εύρώπην,

Εν ολίγοις, αί έπιτυχίαι τών ’Οθωμανών είς τήν Βιθυνίαν, 
οφείλονται κατά κύριον λόγον είς τάς έπικρατούσας έν αυτή 
αθλιοτάτας συνθήκας διαβιώσεως τών κατοίκων, συνεπεία τής 
αφρονου πολιτικής τών Παλαιολόγων καί κατά δεύτερον λόγον 
εις την πολιτικήν οξυδέρκειαν τών δύο πρώτων ’Οθωμανών 
Σουλτάνων, Όσμάν καί Όρχάν.

Ο Όσμάν διά τήν φυσιολογικήν αΰξησιν (έκ τών γεννή
σεων ) τού πληθυσμού του είχε θεσπίσει άπό τό πρώτον στάδιον 
τής ’Οθωμανικής έξελίξεως τήν πολυγαμίαν. Πρός τόν σκοπόν 
τούτον καί έπειδή ή φυλή του, καθώς καί τών λοιπών τουρκο- 
μανικών φύλων, έστεροΰντο γυναικών, τά μεγάλα θύματα τών 
ληστρικών έπιδρομών τού Όσμάν υπήρξαν αί Έλληνίδες γυναί
κες αΐτινες άπήγοντο (25) βιαίως καί ένυμφεύοντο άκουσίως 
’Οθωμανούς. Κακή τή μοίρα, αί Έλληνίδες γυναίκες, ώς σύ
ζυγοι ’Οθωμανών καί παρά τήν θέλησίν των, έγένοντο ή γέφυρα

τοϋ μετασχηματισμού τής Βυζαντινής κοινωνίας είς ’Οθω
μανικήν. Από αύτάς οί ’Οθωμανοί έδιδάχθησαν πολλά περί τού 
τρόπου ζωής τών Βυζαντινών. Οΰτω ό Όσμάν, άπό άρχηγός 
συμμορίας ληστών καί άπό ιδιοκτήτης μετακινουμένων κτη
νών, έγένετο αρχηγός κράτους καί μεγαλογαιοκτήμων (26) 
δώσας τό παράδειγμα είς τόν λαόν του νά άφήση τόν πλάνητα 
καί νομαδικόν βίον_καί νά έγκατασταθή μονίμως'είς τάς πόλεις 
και εις τα χωρία τής πλούσιας Βιθυνίας. Έφήρμοσεν άνεκτικήν 
πολιτικήν έναντι τών κατακτωμένων, άνεγνώρισε τήν ιδιοκτη
σίαν τών χριστιανών τών παραμενόντων (27) έντός τής έπικρα- 
τείας του,  ̂παρεχώρησε μάλιστα γαίας είς άκτήμονας γεωργούς 
χριστιανούς,^ ΐνα έπιτύχη τήν συνεργασίαν τού γηγενούς πλη
θυσμού καί έδέχθη πολλά πολιτιστικά στοιχεία έξ αυτού έδεί- 
χθη άρκετά άνεξίθρησκος καί έν πολλοϊς ήλάττωσε τήν βάρεΐαν 
φορολογίαν τών Παλαιολόγων. Ό  θρησκευτικός φανατισμός 
δέν εΐχεν εισχωρήσει άκόμη είς τό περιβάλλον τού Όσμάν 
Τα αναγραφόμενα περί τής δράσεως τών γαζήδων (άγωνιστών 
τής πιστεως)^ ύπό τών μεταγενεστέρων ’Οθωμανών καί Τούρ
κων ιστορικών (28) είναι άποκυήματα τής φαντασίας τών ’Ο
θωμανών καί ιστορικών τής έποχής τής άκμής τής ’Οθωμα
νικής Αυτοκρατορίας, δεδομένου ότι ό Όσμάν τήν έποχήν ταύ- 
την δέν ένδιεφέρετο διά τήν διάδοσιν τής πίστεως τού ’Αλλάχ 
άλλά μόνον διά τήν αρπαγήν βοών, προβάτων, αιγών καί ώραίων 
γυναικών, διά τήν αΰξησιν τής φυλής του.
, 'Ρ  Όσμάν χωρίς νά δώση σπουδαίας μάχας καί σχεδόν 
ανενόχλητος από τήν κεντρικήν Κυβέρνησιν τής Κων]πόλεως 
επεξετεινε την κυριαρχίαν του καί περιώρισε τάς Βυζαντινάς 
κτήσεις μόνον είς τό τρίγωνον τών πόλεων Προύσης —Νίκαιας— 
Νικομήδειας. 'Ως πρώτη σύγκρουσις τού Όσμάν μέ τούς Βυ
ζαντινούς, άναφέρεται άπό τόν Παχυμέρην, ή έν έτει 1301 μάχη 
του (ποταμού) Βαφέως, καθ’ ήν ένίκησε τόν Έταιρειάρχην 
Μουζαλωνα. Τό 1307 ένίκησε τόν στρατηγόν τής Προύσης καί 
έκτοτε ή Προύσα (καθώς ή Νίκαια καί ή Νικομήδεια) διετέλει 
σχεδόν υπο πολιορκίαν, διά τής άποκοπής τών κυριωτέρων οδών 
ανεφοδιασμού της, μέχρι τού έτους 1326 ότε ήνοιξε τάς πύλας 

είς τόν Όρχάν, ζώντος άκόμη τού Όσμάν, άλλ’ άσθενοΰντος. 
Γην ιδίαν πολεμικήν τακτικήν τού πατρός του ήκολούθησε καί 
° Ορχάν, χωρίς μακράς πολιορκίας (29) καίέφόδους κατέκτη- 
σε τήν Νίκαιαν καί τήν Νικομήδειαν, πόλεις τών οποίων ό 
τοιχισμός ήγγυατο μακράν πολιορκίαν καί αίματηράς έφόδους, 
a7ra εξησκημένους εις τήν πολιορκητικήν τέχνην στρατούς καί 
ούχί τούς αυτοσχεδίους στρατιώτας τού Όσμάν καί τού Ό ρ- 
χάν. ’Αλλά ώς καί άνωτέρω έξετέθη είς τήν Κων]πολιν δέν εί
χον αντιληφθή τόν κίνδυνον τόν όποιον διέτρεχεν ή Μικρά ’Ασία 
άπό τούς ’Οθωμανούς καί όταν άκόμη τόν άντελήφθησαν δέν 
έκινηθησαν ως αί περιστάσεις τό έπέβαλλον καί οΰτω έδόθη άνε- 
σις εις τους Οθωμανούς νά έδραιωθοΰν άρχικώς είς τήν ύπαι
θρον χώραν καί είτα είς τάς πόλεις.

Η κατακτησις των μεγάλων Βιθυνικών πόλεων, συνοδεύε
ται από την ̂ σκληρότητα τής έπιβολής τού κατακτητοΰ, ήν εγ
καινιάζει ό Άρχάν, έναντι τής χριστιανικής πλειοψηφίας τών 
πόλεων._ Κατά > τήν φάσιν ταύτην τής Όσμανικής έξελίξεως 
συντελεϊται ο εξισλαμισμος τών Οθωμανών, τή έπιβολή τοϋ 
Ορχάν (τή προτροπή τού δαιμόνιου συμβούλου του Καρά Χα- 

ληλ —Τσεντερελή), ό̂ όποιος αισθάνεται άνασφαλής έν μέσω 
αλλοφύλων, άλλογλωσσων καί άλλοθρήσκων υπηκόων. Δι* δ 
συλλαμβάνει τήν ιδέαν τής ίδρύσεως κράτους, έπί μονίμου βά- 
σεως, μέ μόνον σύνδεσμον τήν θρησκείαν. Διά τήν άλλοίωσιν 
της πληθυσμιακης συνθέσεως τών πόλεων, ό Όρχάν διηυκό- 
λυνε την  ̂ομαδικήν εισροήν Μωαμεθανών μεταναστών, μεταξύ 
τών οποίων σπουδαΐον ρόλον διαδραματίζουν ήγετικά στελέχη 
θεολογων (30) των *Αχή, τούς οποίους ιδιαιτέρως έπεριποιήθη 
ο Ορχάν, ινα δια της ήθικοθρησκευτικής διδασκαλίας των έπι- 
τυΧ71 την προσχωρησιν τών χριστιανών είς τάς τάξεις τών Μου
σουλμάνων. ’Εντεύθεν, άρχεται ό προσηλυτισμός τών δερβί
σηδων, ή θρησκευτική καταπίεσις τών χριστιανών καί τό όλο- 
ζωντανον δράμα τού κρυπτοχριστιανισμοΰ. Ή  πρώτη μνεία 
περί κρυπτοχριστιανισμοΰ (31) άναφέρεται είς δύο πατριαρχικά 
πιττακια τών ετών 1339 καί 1340 τού Πατριάρχου Κων]πόλεως 
Ιωαννου ΙΔ Καλέκα, διά τών όποίων ή ’Εκκλησία δεικνύει κα- 

τανοησιν είς τους χριστιανούς έκείνους τής Νίκαιας, οιτινες έκ 
φοβου  ̂ ησπασθησαν μέν φανερώς τόν ’Ισλαμισμόν, κρυφίως 
δέ ελάτρευον τό πάτριον Δόγμα.

Βυζαντινό Εύρωπαϊκαι έπιδράσεις εις 
τήν διαμόρφωσιν τής ’Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας.
Εις την Βιθυνίαν οι πρώτοι Οθωμανοί ήγέται έδημιούρ_ 

γησαν κράτος και έθεσαν ιας βάσεις διά τήν μελλοντικήν τω^
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έπέκτασιν εις τήν Ευρώπην. Είς δέ τήν Ευρώπην άπέκτησαν (32) 
τήν δύναμιν καί τό κϋρος διά τήν κατάκτησιν ολοκλήρου της 
Μικρας ’Ασίας. Ή  τεραστία άνάπτυξις τής ’Οθωμανικής 

Αύτοκρατορίας είς τήν Ευρώπην, ήτις έπετεύχθη (33) έπ'ι Μου- 
ράτ Α', Βαγιαζήτ Α', Μωάμεθ Α', Μουράτ Β', καί Μεχμέτ 
Β', υπήρξε τό άποτέλεσμα τής συνεργασίας των Μουσουλμά
νων κατακτητών μετά τοϋ έγχωρίου Βυζαντινού πληθυσμού 
(Ελλήνων, Σλάβων, ’Αλβανών) καί κυρίως των εύρωστοτέ- 
ρων οικονομικών τάξεων. Είς τήν Βαλκανικήν, άντιθέτως άπό 
δ,τι συνέβη είς τήν Βιθυνίαν, αί οίκονομικώς άνώτεραι τάξεις 
παρέμεινον είς τήν γενέτειραν γήν καί διά τής προσχωρήσεώς 
των είς τόν ’Ισλαμισμόν έξησφάλιζον (34) τήν διατήρησιν τών 
κεκτημένων ή καί άνελάμβανον δημόσια αξιώματα είς τήν Διοί- 
κησιν τής ’Οθωμανικής Αύτοκρατορίας. Δεν ήτο εΰκολον είς 
τούς γονείς νά άναμένουν τήν άρπαγήν τών άρρένων τέκνων των 
διά τά γενιτσαρικά τάγματα (τά θεσπισθέντα τό πρώτον είς 
τήν Εύρώπην (35) καί τών θηλέων διά τά Όσμανικά χαρέμια 
καί νά μή προλάβουν τοϋτο, καθώς καί τά τόσα δεινά τής δου
λείας, διά μόνης τής προσχωρήσεώς των είς τόν ’Ισλαμισμόν. 
Είς τούς ομαδικούς λοιπόν έξισλαμισμούς τών χριστιανών κα
τοίκων τής Εύρώπης οφείλεται ή τεραστία άνάπτυξις τής ’Οθω
μανικής Αύτοκρατορίας κατά τούς τρεις πρώτους αιώνας τής 
άκμής της. Αί άθρόαι δμως αύταί προσχωρήσεις τών χριστια
νών είς τόν ’Ισλαμισμόν είχον ώς άποτέλεσμα τήν άλλοίωσιν 
τών φυλετικών χαρακτηριστικών, τών ’Οθωμανών καί . τήν 
βαθμιαίαν έξαφάνισιν τούτων μέσα είς τήν πλημμυρίδα τών 
άλλοεθνών φύλων τής Αύτοκρατορίας των. Οΰτω, ή ’Οθωμα
νική Αύτοκρατορία ή καλύψασα τόν γεωπολιτικόν χώρον τής 
άλλοτε Βυζαντινής Αύτοκρατορίας ΰπήρξεν είς τήν πραγματικό
τητα μία Τουρκοβυζαντινή Αύτοκρατορία, ώς υποστηρίζεται 
άλλωστε άπό παγκοσμίου φήμης συγγραφείς: ‘Ο ’Αμερικανός 
ιστορικός Gibbons θεμελιωτής τής θεωρίας ταύτης, υποστη
ρίζει άπεριφράστως δτι «Τό ’Οθωμανικόν έθνος συνεκροτήθη (36) 
έπί τόπου έκ τής συγχωνεύσεως τών υπαρχόντων γηγενών στοι
χείων μετά τών Τουρκομάνων νομάδων καί οΰτω ή ’Οθωμανική 
Αύτοκρατορία δεν είναι άνατολικής καταγωγής, άλλά μάλλον 
Βυζαντινό—Εύρωπαϊκής». Προς ένίσχυσιν τών ισχυρισμών 
του ό Gibbons έπικαλεΐται καί τό γεγονός δτι ό Μωαμεθανι
κός λαός τής Αύτοκρατορίας ούδέποτε άπεκάλεσεν εαυτόν 
Τουρκικόν άλλά πάντοτε Όσμανικόν (Osmanli) έκ τοϋ ονό
ματος τοϋ ίδρυτοΰ τοϋ Κράτους. Τό Τοΰρκος έσήμαινεν έθνος 
κατώτερον (λαούς νομάδων). Ό  Τοΰρκος ιστορικός F. Κορ- 
rulu, καθηγητής τοϋ Πανεπιστημίου Κων]πόλεως, ύπεστή- 
ριξεν άνεπιτυχώς, χωρίς άποδεικτικά στοιχεία, δτι ή ’Οθωμα
νική Αύτοκρατορία υπήρξε συνέχεια τοϋ Σελτζουκικοΰ κρά
τους τής Μικρας ’Ασίας, τό όποιον έκληρονόμησε τά πολιτι
στικά στοιχεία τών Μωαμεθανών ’Αράβων καί τών Περσών 
Σασσανιδών, μεθ’ ών είχον έλθει άπό ενωρίς είς έπαφήν. Ό  
Gibbons παραθέτει λογικά επιχειρήματα στηριζόμενα είς τάς 
μακροχρονίους έρευνας του καί καταλήγει είς τό πειστικώτατον 
συμπέρασμα δτι τά υπολείμματα τοϋ Σελτζουκικοΰ κράτους 
άτινα κατεκτήθησαν άπό τούς ’Οθωμανούς, είς μίαν έποχήν 
καθ’ ήν είχε διαμορφωθή πλήρως ή πολιτιστική τους άνάπτυξις 
είς τήν Εύρώπην καί μέ κύριον δργανον τό έμψυχον υλικόν τών 
έξισλαμισθέντων Εύρωπαίων καί Βυθυνών, ούδεμίαν ή έλα- 
χίστην έπίδρασιν έσχεν είς τήν άνάπτυξιν τής ’Οθωμανικής 
Αύτοκρατορίας.

Ή  έπίδρασις τών έξισλαμισθέντων χριστιανών είς τήν δια- 
μόρφωσιν τής ’Οθωμανικής Αύτοκρατορίας καί κυρίως είς τήν 
άλλοίωσιν τών Μογγολικών χαρακτηριστικών τών ’Οθωμανών 
είναι ορατή άκόμη καί σήμερον. Άνθρωπολογικώς οί Τοΰρκοι 
τών Δυτικών ’Επαρχιών τής Τουρκίας ανήκουν είς τήν λευκήν 
φυλήν 37) καί μόνον τάνομαδικά φΰλα τής Άνατολίας, άτινα συ
νέχισαν τήν μοναδικήν παράδοσιν τών Σελτζουκιδών διατη
ρούν τά κύρια χαρακτηριστικά τής φυλής των. Άναρωτάται 
κανείς ποΰ είναι ή Σελτζουκική έπίδρασις είς τήν διαμόρφω- 
σιν τής ’Οθωμανικής Αύτοκρατορίας, τήν όποιαν υποστηρί
ζουν δυστυχώς καί ώρισμένοι σύγχρονοι "Ελληνες ιστορικοί. 
Είς τόν προσεκτικόν δμως έρευνητήν τόν όδηγούμενον άπό τό 
ένστικτον έξευρέσεως τής άληθείας, δεν υπάρχει έτερότης με- 
γαλυτέρα, μεταξύ τοϋ Σελτζουκικοΰ κράτους τής Μικρας ’Ασίας 
καί τής διαμορφωθείσης έν Βιθυνία καί Εύρώπη ’Οθωμανικής 
Αύτοκρατορίας. Βεβαίως, δέν δύναται νά άρνηθή κανείς ώρι- 
σμένα κοινά σημεία είς τά κράτη τών Σελτζουκιδών καί τών 
’Οθωμανών, ώς φυλετική συγγένεια, νομαδική καταγωγή, κοινή 
θρησκεία καί άλλα δευτερεύοντα στοιχεία. Ό  ’Ισλαμισμός είσα- 
χθείς μέσω Περσίας είς τούς Σελτζουκίδας καί δι’ αύτών είς 
τούς ’Οθωμανούς δέν ήτο δυνατόν νά μή ήσκησεν Άραβοπερ- 
σικήν έπίδρασιν έπ’ άμφοτέρων τών κρατών τούτων. Ή  δια
φορά συνίσταται είς τό δτι οί μέν Σελτζουκίδαι έζησαν έπί μα- 
κρόν είς τήν σφαίραν έπιρροής τοΰ Άραβοπερσικοΰ πολιτισμού

έντός τοΰ όποιου καί συνετελέσθη ή διαμόρφωσις τοΰ κράτους 
των, οί δέ ’Οθωμανοί, δεχθέντες μόνον τήν Ίσλαμικήν θρησκείαν, 
άλλ’ άποκεκομμένοι τών λοιπών τουρκικών φύλων είς Σογιούτ, 
έπεξετάθησαν άρχικώς είς τήν Βιθυνίαν καί είτα είς τήν Εύρώ
πην έντός τής οποίας συνετελέσθη ή πολιτιστική διαμόρφωσις 
τής Αύτοκρατορίας των. Εύρεθέντες δέ μέσω τής πλημμυρίδος 
τών χριστιανικών πληθυσμών τής Εύρώπης, συνεπεία τών ά- 
θρόων έξισλαμισμών τών χριστιανών συνεχωνεύθησαν μέ τούς 
έξωμότας, κατά τρόπον άριθμητικώς άνισον καί οΰτω βαθμη
δόν άπώλεσαν τά φυλετικά γνωρίσματα (38) τής φυλής των.

Βυζαντιναι επιδράσεις είς τόν δημόσιον 
καί ιδιωτικόν βίον τών ’Οθωμανών.

Ή  άθρόα προσέλευσις τοΰ χριστιανικού πληθυσμού είς τόν 
’Ισλαμισμόν έπέδρασεν ούσιωδώς είς τήν άνάπτυξιν τής πολι
τιστικής έξελίξεως τής άδιαμορφώτου είσέτι ’Οθωμανικής 
Αύτοκρατορίας. Τά πλεϊστα στοιχεία τής δημοσίας καί ιδιω
τικής ζωής τών Βυζαντινών άπερροφήθησαν (39) άπό τούς 
’Οθωμανούς. ’Επ’ αύτοΰ, ό ιστορικός τοΰ νέου Έλληνισμοΰ, 
Καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. ’Απόστολος 
Βακαλόπουλος γράφει (40) : «Οι εξωμότες έκεΐνοι έπηρέασαν 
τις σκέψεις καί τις άντιλήψεις τών Τούρκων δχι μόνον στις ποι
κίλες έκδηλώσεις τής ιδιωτικής, άλλά καί τής δημοσίας ζωής, 
υπήρξαν οί κύριοι φορείς τών έπιδράσεων τών Βυζαντινών θε
σμών στο νεοπαγές ’Οθωμανικό κράτος, δσο καί αν ό F. Κο- 
prulu προσπαθεί νά τό άρνηθή». Είδικώτερον ή στρατιωτική 
όργάνωσις τών ’Οθωμανών έστηρίχθη έπί τοΰ καταργηθέντος 
Βυζαντινοΰ στρατιωτικού συστήματος. Οί Σπαχήδες, παλαιοί 
Προνοιάριοι, άφωμοιώθησαν είς τό ’Οθωμανικόν τιμαριωτικόν 
σύστημα. Τά τιμάρια τών ’Οθωμανών καί αί πρόνοιαι τών Βυ
ζαντινών ήσαν ένα καί τό αύτό πράγμα. Πρόκειται καί είς τάς 
δύο περιπτώσεις διά τήν έκχώρησιν τών φορολογικών έσόδων 
γαιών (έπικαρπία) είς άντάλλαγμα τής παροχής στρατιωτικής 
ύπηρεσίας. Ή  έξέλτξις τών δύο συστημάτων παρουσιάζει τάς 
αύτάς ομοιότητας, έν δσω αί Βυζαντιναί πρόνοιαι καί τά ’Οθω
μανικά τιμάρια έλειτούργουν κανονικώς καί ή στρατιωτική 
ισχύς τών Βυζαντινών καί τών ’Οθωμανών ύπήρξεν άντιστοί- 
χως άνυπέρβλητος. Ό  εκφυλισμός τών συστημάτων τούτων 
έπέφερεν άντιστοίχως τήν κατάρρευσιν τών δύο Αύτοκρατοριών. 
Τό φορολογικόν σύστημα τών ’Οθωμανών ύπήρξεν απλή άντι- 
γραφή τοΰ προϊσχύσαντος φορολογικού συστήματος τών Βυ
ζαντινών, είς τό όποιον οΰτοι έπέφεραν έλαφράς τροποποιήσεις 
δσον άφορά είς τήν βαρυτέραν φορολογίαν τών χριστιανών ρα
γιάδων. Τό ίδιον συνέβη καί είς τήν Νομοθεσίαν. Ή  διακριτική 
έξουσία τών Σουλτάνων νά συμπληρώνουν τήν ύπάρχουσαν 
νομοθεσίαν μέ τήν έκδοσιν διαταγμάτων έρχομένων άκόμη καί 
είς άντίθεσιν προς τόν «ΙΕΡΟΝ Ν0ΜΟΝ» καί ή ονομασία τού
των «ΚΑΝΟΝΕΣ» παρουσιάζουν έμφανή Βυζαντινήν προέλευ- 
σιν καί απλήν άντιγραφήν τοΰ νομοθετικού έργου τών Βυζαντι
νών Αύτοκρατόρων. Ή  Σουλτανική Αύλή καί ή έθιμοτυπία της 
είναι κακέκτυπον άντίγραφον τής Βυζαντινής τοιαύτης. ’Αλλά 
περισσότερον παντός άλλου, ό ιδιωτικός βίος(41) τών Βυζαντι
νών έπέδρασεν ούσιωδώς έπί τοΰ ίδιωτικοΰ βίου τών ’Οθωμα
νών. Ό  νομαδικός βίος τών ’Οθωμανών είχεν άποστερήσει 
τούτους τών άγαθών τής συνθέτου κοινωνίας τών Βυζαντινών. 
Οΰτω, οί ’Οθωμανοί έδανείσθησαν άπό τούς Βυζαντινούς πάντα 
τά στοιχεία τά άφορώντα είς τήν άνάπτυξιν τής άγροτικής βιο
τεχνίας, βιομηχανίας, έμπορίου, ναυτιλίας, νομισματικού συ
στήματος, καθώς καί τών λαϊκών μορφών λατρείας (δοξασίαι, 
ήθη καί έθιμα). Ό  νέος φιλόλογος καί ιστορικός Κώστας Φω- 
τιάδης, είς τήν έμπεριστατωμένην έρευνάν του «ΟΙ ΕΞΙΣΛΑ- 
ΜΙΣΜΟΙ (42) κ.τ.λ. άποδεικνύει, στηριζόμενος είς μαρτυρίας Μι- 
κρασιατών προσφύγων οΐτινες έπεσκέφθησανπροσφάτως τήν γενέ
τειραν γήν καί ήλθον είς έπαφήν μέ πρώην συμπατριώτας των 
Τούρκους, δτι πλεϊστα στοιχεία τήςχριστιανικήςλατρείας έπέζη- 
σαν τοΰ ξερριζωμοΰ τοΰ Έλληνισμοΰ τής Μικρας ’Ασίας καί 
έπέρασαν είς τήν λαϊκήν ζωήν τών Τούρκων. Οΰτω, κατά τήν 
έρευναν τοΰ κ. Φωτιάδου : «Ό  Άμανατίδης Σάββας άπό τό 
Μυριόβατο Δράμας, 72 χρονών, πού τό 1973 πήγε στήν πα
τρίδα του τό Κάρς, γύρισε δμως κι’ δλο τόν Πόντο καί φιλοξε
νήθηκε σέ γνωστό του τουρκικό σπίτι, μέ έκπληξή του είδε δτι 
ή νοικοκυρά πού ζύμωνε τό ψωμί, τήν ώρα πού τό έβαζε στό 
φοΰρνο, σημείωνε έπάνω στά ψωμιά τό σημάδι τοΰ σταυροΰ 
καί εύχόταν μέσα της νά πετύχουν καί νά ψηθούν καλά. ’Ο
μοίως ό Καραμιχαηλίδης Θεόδωρος 76 χρονών άπό τήν Ν. 
Άμισό Δράμας, πού έπεσκέφθη έπίσης τήν περιοχήν τών μεταλ
λείων τοΰ Ά κ  Ντάγ—Ματέν, βεβαιώνει δτι οί Τουρκάλες τής 
περιοχής σημαδεύουν στό πρόσωπό τους τό σταυρό. Κι’ δταν
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κανένας τίς ρωτά τί συμβολίζει δ σταυρός, απαντούν λακωνικά 
«έτσι τό βρήκαμε».

Να γνωρίζουν άραγε οί σημερινοί ιθύνοντες τής ανθελληνι
κής εκστρατείας Τούρκοι επίσημοι, τί σημαίνουν δλα αυτά; 
Μήπως το νομαδικόν ένστικτον τό όποιον ένεφυτεύθη εις τάς 
ψυχάς των εξωμοτών μακρινών προγόνων των, τούς έξωθεϊ, 
άπό αίσθημα ένοχης, εναντίον τών τέκνων έκείνων τούς όποιους 
άπό ολιγοψυχίαν καί πρόσκαιρον ύπολογισμόν έγκατέλειψαν; 
’Ίσως, όταν οί Τούρκοι ξεπεράσουν τό σημερινόν στάδιον τού 
νοσηρού σωβινισμού, δυνηθοΰν να άντιληφθούν δτι κοινή ιστο
ρική μοίρα έχει προδιαγράφει την συμπόρευσιν τών δύο λαών 
καί δτι ή δημιουργία κλειστών κυκλωμάτων περισσότερον 
βλάπτει τούς ίδιους τούς Τούρκους τούς όποιους εμποδίζει νά

γίνουν κοινωνοί τού Έλληνο—Ευρωπαϊκού πολιτισμού καί ν’ 
άναζητήσουν την λύσιν τών άπασχολούντων αύτούς προβλη
μάτων εις την άνάπτυξιν καί άξιοποίησιν τών πλουτοπαραγω- 
γικών πηγών τής χώρας των καί ούχί εις τόν τυχοδιωκτισμόν 
τών πολεμικών περιπετειών.

’Ά ς ένθυμηθούν τούς επιγραμματικούς λόγους τού ΚΕΜΑΛ 
ΑΤΑΤΟΤΡΚ «"Οτι ό ’Ασιατικός χώρος είναι αρκετός διά 
τήν άνάπτυξιν τού τουρκικού έθνους» καί ας ενεργήσουν ανά
λογα.
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τερον έργαστήριον έν ώ κατεσκευάσθη ούτως είπεΐν ό λαός, ό 
ονομαζόμενος τουρκικός «Κ. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ», 
Ιστορία τού ’Ελληνικού Έθνους τόμος 5ος, μέρος πρώτον, σελίς 
181.

39. Ιστορία τού ’Ελληνικού Έθνους, ’Εκδοτική Αθηνών 
Α.Ε., τόμος 10ος, σελίδες 24—36.

40. Καθηγητοΰ Αποστόλου Βακαλοπούλου, ένθ’ άνωτέρω, 
σελίς 106.

41. Ιστορία τού ’Ελληνικού Έθνους, ’Εκδοτική Αθηνών 
Α.Ε., τόμος 10ος σελίς 24.

42. Κώστα Φωτιάδη , Φιλολόγου—Ιστορικού, Οί Έξισλαμι- 
σμοί καί ή Προσφορά τών Κρυπτοχριστιανών τού Πόντου στούς 
Έθνικοθρησκευτικούς Αγώνες, έκδοσις Παναγίας Σουμελά, 
Θεσ]κη 1974, σελίς 17.
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ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΑΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Γιά τά παιδιά τών άνδρών τής 

Χωροφυλακής τά άποτελέσματα 

τών έξετάσεων στά A. Ε. I. ήταν 

πράγματι έντυπωσιακά. 

Δημοσιεύουμε έδώτά ονοματεπώ

νυμα πού πήραμε άπό άναφορές 

τών 'Υπηρεσιών μαζί μέ τις ολό

θερμες εύχές γιά μιά λαμπρή 

σταδιοδρομία γιά τό καλό τών 

ιδίων, τής οικογένειας τους καί 

τής πατρίδος γενικώτερα.

74.692 νέοι διαγωνίσθηκαν εφέτος γιά 
νά έξασφαλίσουν μιά θέση στά ’Ανώτατα 
καί ’Ανώτερα έκπαιδευτικά Ιδρύματα της 
Χώρας μας. Τελικά, ή έπιτυχία στεφάνω
σε τούς 23.247 άπό αύτούς (16.167 στά 
Α.Ε.Ι. καί 7.080 στά Κ.Α.Τ.Ε.Ε.), οί 
όποιοι καλούνται, τώρα, νά άνταποκριθοϋν 
στις προσδοκίες ολόκληρου τοΰ Ελληνι
κού λαού γιά την όλοκλήρωση της πνευμα
τικής τους καλλιέργειας μέ σκοπό την πρό
οδο καί προκοπή τών ίδιων καί της Πατρί
δος μας.

Γιά όλους τούς διαγωνισθέντες, οί έξε- 
τάσεις, πέρα άπό τό νόημα τής ευγενικής 
πνευματικής άμιλλας, απόβλεπαν, κυρίως, 
στήν έπαγγελματική τους άποκατάσταση. 
Διέθεσαν μόχθο καί προσπάθησαν νά άξιο- 
ποιήσουν, κατά τό δυνατόν, τόν καλύτερο 
έαυτό τους. Έ τσ ι, ή έκβαση τών άποτε- 
λεσμάτων ήταν τόσο άβέβαιη γιά όλους, 
όσος καί ό πόθος γιά την έπιτυχία τους.Ή 
φλόγα γιά τη μάθηση καί τήν πρόοδο καί 
ή δίψα γιά την κοινωνική έξέλιξη τούς 
συντρόφευε σέ κάθε στιγμή. Ή  άγωνία 
μοιράστηκε στά πρόσωπά τους· ό άγώνας 
τους ήταν συναρπαστικός.

Τις ή μέρες τών έξετάσεων, γονείς, 
άδέλφια, συγγενείς, φίλοι καί άγνωστοι 
άποθέσαμε στά πρόσωπά τους τις χρυσές 
μας έλπίδες. Όραματισθήκαμε σ’ αυτά τούς 
αύριανούς έπιστήμονες, πανάξιους συνε
χιστές τής Ελληνικής φυλής. ’Άσχετα αν 
πέτυχαν ή όχι, όλοι τους άποτελοϋν τό μέλ
λον τού Έθνους μας καί είναι υποχρεωμέ
νοι νά ριζώσουν σέ στέρεο έδαφος τις 
φύτρες του μέ τις έπόμενες πράξεις τους.

Τά συγχαρητήρια καί οί εύχές μας άπευ- 
θύνονται σέ όλους καί όλοι τους είναι νικη
τές. Ή  νίκη άνήκει σέ όσους έργάζονται 
πραγματικά, μέ εύγενικές διαθέσεις καί 
φιλοδοξίες καί μέ συνεχόμενη τάση γιά 
πρόοδο. Αύτούς πού συνεχίζουν μέ σύνεση 
καί έντονη αγάπη προς τη φιλομάθεια χω
ρίς νά πτοοϋνται άπό μιά αποτυχία όπως 
καί αύτούς πού δέν έπαναπαύονται άπό 
μιά έπιτυχία.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟΣ ’Αθανάσιος τού Ίωάν- 
νου, γιός Άνθυπασπιστοϋ.

ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΤ Χρήστος τού Βασιλείου, 
γ ιό ς’Ενωμοτάρχου (σειρά 15). 
ΣΙΛΙΒΙΣΤΡΑΣ Σπυρίδων τοΰ ’Αθανασίου, 
γιός Άνθυπασπιστοϋ (σειρά 25 ).

ΣΧΟΛΗ ΕΤΕΛΠΙΔΩΝ

ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ Γεώργιος τού Δημητρίου, 
γιός Άντισυνταγματάρχου (σειρά 11). 
ΓΕΩΡΓΟΗΟΥΛΟΣ Σωτήριος τού Κων] 
νου, γιός Άνθυπασπιστοϋ (σειρά 19). 
ΡΕΙ'ΖΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος τοΰ ’Αλε
ξάνδρου, γιός Άνθυπασπιστοϋ (σειρά 139). 
ΚΟΥΚΟΥΛΟΜΑΤΗΣ Βασίλειος τοΰ 
Γεωργίου, γιός ’Ενωμοτάρχου.
ΓΚΙΖΑΣ Σπυρίδων τοΰ Δημητρίου, γιός 
’Ενωμοτάρχου.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

ΓΚΑΡΔΙΑΚΟΣ Θεόδωρος τοΰ Ινων]νου, 
γιός Άντισυνταγματάρχου (σειρά 9). 
ΚΑΛΠΑΚΟΣ Διονύσιος τοϋ Θεοδώρου; 
γιός Ταγματάρχου (σειρά 24).
Π α π α θ α ν α σ ί ο υ  Αντώνιος τοΰ Κων]
νου, γιός Άντισυνταγματάρχου.

ΞΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓίΑΣ ΠΑ
ΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΧΑ-ΙΆΕΜΒΕΡΓΗΣ 

ΔΥΤ. ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

ΚΡΗΤΙΚΟΥ Άνθη τοΰ Γεωργίου, θυγα
τέρα ‘Υπενωμοτάρχου (σειρά 7).

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ Ελένη τοΰ Αθανασίου, 
θυγατέρα Άντισυνταγματάρχου (σειρά 51) 
ΠΙΣΚΟΝΤΑΚΗΣ Βασίλειος τοΰ Νικολ., 
γιός Ταγματάρχου (σειρά 62). 
ΓΚΑΡΔΙΑΚΟΣ Θεόδωρος τοΰ Κων]νου, 
γιός Άντισυνταγματάρχου (σειρά 200).

ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Κων]νος τοΰ 
Δημητρίου, γιός Άνθυπασπιστοϋ (σειρά 
52).
ΚΑΛΠΑΚΟΣ Διονύσιος τοΰ Θεοδώρου, 
γιός Ταγματάρχου.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ

ΚΑΤΣΙΠΟΥΛΑΚΗΣ ’Αντώνιος τοΰ 
Ηρακλή, γιός 'Υπομοιράρχου.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ’Αντώνιος τοΰ Κων] 
νου, γιός Άντισυνταγματάρχου.

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ Γεωργία τοΰ 
Κων]νου, θυγατέρα Άνθυπασπιστοϋ έ. ά.
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΨΕΙΜΑΔΑΣ ’Ιωάννης τοΰ ’Αθανασίου, 
γιός ’Ενωμοτάρχου (σειρά 116).
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Εύαγγελία τοΰ 
Βασιλείου, θυγατέρα Ταξιάρχου (σειρά 11) 
ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ Γεώργιος τοΰ Δημητρι- 
o j , γιός ’Ανθυπομοιράρχου (σειρά 51).
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΑΝΟΠΟΥΑΟΥ Χριστίνα τοΰ Χρήστου, 
θυγατέρα Άνθυπασπιστοϋ.
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ
ΝΙΚΟΛ ΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Σωτήριος τοΰ 
Σταύρου, γιός Άντισυνταγματάρχου 
(σειρά 63).
ΜΠΑΚΑΛΗ 'Ελένη τοΰ Κων]νου, 
θυγατέρα Υπομοιράρχου.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

ΧΡΑΣ Διαμαντής τοΰ Άνδρέα, γιός 
Συνταγματάρχου (Πολ. Μηχαν. Ε .Μ .Π .). 
ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Κων]νος τοΰ Εύθυμίου, — 
γιός ’Ενωμοτάρχου (Πολ. Μηχαν. Θεσ
σαλονίκης).
ΝΕΡΟΥΛΙΔΗΣ ’Ιωάννης τοΰ Μιχαήλ, 
γιός Άνθυπασπιστοϋ (Πολ. Μηχαν. Θεσ
σαλονίκης).
ΚΑΤΣΗΣ Νικόλαος τοΰ ’Αθανασίου, γιός 
’Ενωμοτάρχου (Τοπογρ. Θεσσαλονίκης, 
σειρά 17 ).
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης τοΰ 
Άνδρέα, γιός Άνθυπασπιστοϋ (Ήλεκτρ. 
Θράκης).
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ’Αθανάσιος τοΰ 
Ίωάννου, γιός Άνθυπασπιστοϋ (Μηχ. 
Πατρών).
ΧΡΥΣΙΚΟΣ Γεώργιος τοΰ Δημητρίου, 
γιός ’Ανθυπομοιράρχου (Χημικών Μηχ. 
Θεσσαλονίκης).
ΚΥΡΑΤΖΗΣ Νικόλαος τοΰ Εύριπίδη, 
γιός ’Ενωμοτάρχου (Χημικών Μηχ. 
Πατρών, σειρά 18).

ΦΥΣΙΚΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

ΖΑΧΑΡΗ Μαρία τοΰ Βασιλείου, θυγατέρα 
’Ενωμοτάρχου (Μαθηματικό Αθηνών, 
σειρά 172).
ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ Εύάγγελος τοΰ Μαρίνου, 
γιός Άνθυπασπιστοϋ (Μαθηματικό Θεσ
σαλονίκης σειρά 129).
ΞΕΝΙΚΑΚΗ Δέσποινα τοΰ Δημητρίου, —: 
θυγατέρα ’Ενωμοτάρχου (Μαθηματικό 
Θεσ]νίκης σειρά 202).
ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ Φώτιος τοΰ Θεοδοσίου, 
γιός Άντισυνταγματάρχου (Μαθηματικό 
Πατρών σειρά 61).
ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία τοΰ Θωμά, θυ
γατέρα Άντισυνταγματάρχου (Μαθημα
τικό Πατρών, σειρά 83).
ΜΕΣΙΑΚΟΣ Θεόδωρος τοΰ Νικολάου, 
γιός Άνθυπασπιστοϋ (Μαθηματικό Πα
τρών).
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TON ANOTATDN ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΝ
ΤΣΙΜ ΠΕΡΗΣ Δημήτριος τοϋ Ήλία, 
γιος ’Ενωμοτάρχου (Μαθηματικό Ίωαν- 
νίνιον, σειρά 14).

γ  ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ Στέφανος τοϋ Άριστο- 
μένους, γιος Συνταγματάρχου (Φυσικό 
’Αθηνών).
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Βασιλική τοϋ Άνδρέα θυ
γατέρα ’Ενωμοτάρχου (Φυσικό Ίωαννίνων) 
ΓΕΩΡΓΟΛΙΟΣ Νικόλαος τοϋ Κων]νου, 
γιος ’Ανθυπομοιράρχου (Χημικό Θεσσα
λονίκης σειρά 2).
ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Κων]νος τοϋ Δήμου, 
γιος Ένωμ]ρχου (Χημικό Θεσ]νίκης). 
ΒΑΚΑΣΗΣ ’Αντώνιος τοϋ ’Αθανασίου, 
γιος 'Υπομοιράρχου (Βιολογικό Θεσσα
λονίκης σειρά 75).
ΑΒΡΑΝΤΙΝΗΣ Χαράλαμπος τοϋ Δια
μαντή, γιος Άντισυνταγματάρχου (Γεω
λογικό ’Αθηνών).

ΓΕ0Π0Ν0ΑΑΣ0Λ0ΓΙΚ0Σ ΚΥΚΛΟΣ
ΑΝΩΤΑΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΛΟΕΙΔΑ 'Ελένη τοϋ ’Ιακώβ, θυγατέ
ρα ’Ανθυπομοιράρχου.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ

f  ΜΠΕΤΤΑ Μαρίνα τοϋ Δημητρίου, θυ
γατέρα Ταξιάρχου έ. ά. (σειρά 33). 
ΡΟΜΑΝΤΖΑ Χριστίνα —Εύριδίκη τοϋ 
Σπυρίδωνος, θυγατέρα Ταξιάρχου έ. ά. 
(σειρά 66).
ΘΩΜΑΔΑΚΗ Εύαγγελία τοϋ ’Αντωνίου, 
θυγατέρα ’Ενωμοτάρχου (σειρά 75). 
ΣΦΕΝΔΡΟΥΡΑΚΗ Άργυρώ τοϋ Μιχαήλ 
θυγατέρα Ταγματάρχου (σειρά 136). 
ΓΚΟΤΣΗ Αικατερίνη τοϋ ’Αναστασίου, 
θυγατέρα Άνθυπασπιστοΰ (σειρά 268). 
ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΥ Θεοδώρα τοϋ Κων] 
νου, θυγατέρα Άνθυπασπιστοΰ.
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΟΥΛΑ Μαρίνα τοϋ Βασιλείου, θυγατέρα 
Άνθυπασπιστοΰ (σειρά 38). 
ΚΑΠΕΡΩΝΗ Μαρία τοϋ Γεωργίου, θυ
γατέρα Άνθυπασπιστοΰ (σειρά 152). 
ΣΓΟΥΡΔΟΣ Φώτιος τοϋ Γεωργίου, γιός 
’Ενωμοτάρχου.
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΟΦΟΠΟΥΛΟΥ Σεβαστή τοϋ Σάββα, 
θυγατέρα ’Ενωμοτάρχου (σειρά 8). 
ΚΩΣΤΟΥΛΑ Βασιλική τοϋ Πελοπίδα, 
θυγατέρα’Ενωμοτάρχου (σειρά 10). 
ΠΑΠΠΑ Χριστίνα τοϋ Θεοφάνσυς, θυγα
τέρα ’Ενωμοτάρχου.
ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Φωτεινή τοϋ Σπυ
ρίδωνος, θυγατέρα 'Υπομοιράρχου (σει- 
ρά 1).
ΚΑΨΟΥΡΟΥ Δήμητρα τοϋ Αγγέλου, θυ
γατέρα Άντισυνταγματάρχου (σειρά 21). 
ΤΖΩΡΤΖΙΝΗ Σταυρούλα τοϋ Ή λία, θυ
γατέρα Άντισυνταγματάρχου (σειρά 32).
ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟ
ΝΙΚΗΣ
ΔΑΛΑΜΠΙΡΑ Σμαρώ τοϋ Αποστόλου, 
θυγατέρα Ταγματάρχου (σειρά 24).

ΗΑΙΑΔΟΥ Ευδοκία τοϋ Στεφάνου, θυ
γατέρα ’Ενωμοτάρχου (σειρά 25). 
ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗΣ Βασίλειος τοϋ Θεο
δώρου, γιός 'Υπομοιράρχου (σειρά 98).

ΓΑΛΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ Θ]ΝΙΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ Γεωργία τοϋ Αριστο
δήμου, θυγατέρα Ταξιάρχου.

ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΠΡΙΛΑΚΗ Μαρία τοϋ ’Εμμανουήλ, 
θυγατέρα Συνταγματάρχου (σειρά 146). 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία τοϋ Γεωρ
γίου, θυγατέρα ’Ενωμοτάρχου (σειρά 278). 
ΧΑΡΕΜΗΣ Εύάγγελος τοϋ Σπυρίδωνος, 
γ ιό ς ’Ενωμοτάρχου (σειρά 394). 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία τοϋ Πανα- 
γιώτου, θυγατέρα 'Υποστρατήγου έ. ά. 
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Άργύριος τοϋ Διο
νυσίου, γιός ’Ενωμοτάρχου.
ΑΤΣΑΒΕΣ Νικόλαος τοϋ Δημητρίου, "yιός 
Άντισυνταγματάρχου.
ΔΑΛΙΑΝΟΥΔΗ Μαρία τοϋ Αθανασίου, 
θυγατέρα Συνταγματάρχου.
Δ 0Σ Η  Μαρίνα τοϋ Αθανασίου, θυγατέρα 
Άνθυπασπιστοΰ.
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Παναγιώτα τοϋ Στυ
λιανού, θυγατέρα Άντισυνταγματάρχου. 
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Ιωάννης τοϋ Άλεξ., 
γιός Άνθυπασπιστοΰ.
ΛΥΡΩΝΗ Άνδρονίκη τοϋ Άγγελή, θυ
γατέρα ’Ενωμοτάρχου.
ΠΑΠΑΡΣΕΝΗ Γεωργία τοϋ Ευαγγέλου, 
θυγατέρα ’Ενωμοτάρχου.
ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΥΤΥΧΙΔΟΥ Μαρία τοϋ Χρήστου, θυ
γατέρα ’Ενωμοτάρχου (σειρά 148).
ΝΟΜΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ
ΖΑΝΙΑ Κων]να τοϋ Θεοδώρου, θυγατέρα 
Άνθυπασπιστοΰ (σειρά 135).
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ 
Π.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΛΟΥΚΑΣ Βασίλειος τοϋ Ίωάννου, γιός 
Υπομοιράρχου (σειρά 65).
ΜΠΑΚΕΛΛΑ Μαρία τοϋ ’Επαμεινώνδα, 
θυγατέρα Άνθυπασπιστοΰ (σειρά 419).
ΠΑΝΤΕΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΟΥΓΙΑΚΑΚΟΥ Σταυρούλα τοϋ Γεωρ
γίου, θυγατέρα Άνθυπασπιστοΰ (σειρά 17 ). 
ΒΛΑΧΟΥ Ελένη τοϋ Κων]νου, θυγατέρα 
Άνθυπασπιστοΰ (σειρά 217).
ΑΡΣΕΝΗ Άννα τοϋ Έρωτοκρίτου, θυγα
τέρα Ανθυπομοιράρχου (σειρά 650).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Σπυρίδων τοϋ Γεωργίου, 
γιός 'Υπομοιράρχου (σειρά 327 ).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΠΑΛΗ Μαρίνα τοϋ Παναγιώτου, θυγα
τέρα Άνθυπασπιστοΰ (σειρά 258). ,
Α.Σ.Ο.Ε.Ε.
ΚΟΥΡΟΥΜΑΛΗΣ Δημήτριος τοϋ Ά ν
δρέα, γιός Ταγματάρχου.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ Φωκίων τοϋ Φωτίου, γιός 
Άνθυπασπιστοΰ έ. ά.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗ Γεωργία τοϋ ’Εμμανουήλ 
θυγατέρα ’Ενωμοτάρχου.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΣ ΑΘΗΝ.
ΚΑ'ΓΛΑ Λελούδα τοϋ Όδυσσέως, θυγα
τέρα Άνθυπασπιστοΰ (σειρά 15).
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ Αθανάσιος τοϋ Χρή
στου, γιός ’Ενωμοτάρχου (Χωρίς εξετά
σεις ώς αριστούχος, βαθμός άπολυτ. 18,6).
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΧΑΒΕΛΑ Θεοδώρα τοϋ Λάμπρου, θυγα
τέρα ’Ενωμοτάρχου (σειρά 3). 
ΔΑΒΑΝΕΛΟΥ Θεοδώρα τοϋ Χαραλάμπ. 
θυγατέρα’Ενωμοτάρχου (σειρά 5). 
ΜΥΛΩΝΑ Βασιλική τοϋ Παναγιώτου, θυ
γατέρα Άνθυπασπιστοΰ (σειρά 34).
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ 
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΠΑΝΟΥ 'Ελένη τοϋ Χρήστου, 
θυγατέρα Άνθυπασπιστοΰ (σειρά 1). 
ΧΡΙΣΤΟΠΑΝΟΥ Αίκατ. τοϋ Χρήστου, 
θυγατέρα Άνθυπασπιστοΰ (σειρά 10).

Κ.Δ.Τ.Ε.Ε.
ΑΘΗΝΩΝ
ΛΑΝΤΖΑΝΑΚΗΣ Νικόλαος τοϋ Ίωάνν., 
γιός Άντισυνταγματάρχου (Σχολή Φυ
σιοθεραπευτών, σειρά 19).
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Βασίλειος τοϋ Αλεξάν
δρου, γιός Ανθυπομοιράρχου (Σχολή 
Εκτυπωτών Φωτομηχανικής σειρά 50).
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΜΑΛΛΙΟΣ Λάσκαρης τοϋ Παναγιώτου, 
γιός Άνθυπασπιστοΰ (Τμήμα Λογιστών, 
σειρά 23).
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΑΜΑΡΑΣ Κων]νος τοϋ ’Επαμεινώνδα, 
γιός ’Ενωμοτάρχου (Σχολή ’Ηλεκτρονι
κών Ευκλείδη, σειρά 20 j.
ΓΕΩΡΓΙΛΕ Σταυρούλα τοϋ Σταύρου, 
θυγατέρα Ενωμοτάρχου.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΑΣΕΛΗΣ Συμεών τοϋ Αλβέρτου, γιός 
’Ενωμοτάρχου (Τμήμα ’Ηλεκτρολόγων — 
Μηχανολόγων, σειρά 21).
ΜΠΑΛΛΑΣ Θεόδωρος τοϋ Δημητρίου, 
γιός ’Ενωμοτάρχου.
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΕΟΧΩΡΙΔΗΣ Αναστάσιος τοϋ Ίωάν
νου, γιός ’Ενωμοτάρχου (Τμήμα Λογιστών, 
σειρά 20).
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟ
ΜΩΝ Ε.Ε.Σ.
ΔΕΡΒΕΝΙΩΤΗ Ασπασία τοϋ Αργυρίου, 
θυγατέρα Χωροφύλακος (σειρά 39).
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Ό πω ς είναι γνωστό τό 
παγκόσμιο στρατιωτικό 
πρωτάθλημα τοϋ CISM 
είναι άπό τούς πιο γνω
στούς αθλητικούς θε
σμούς στον κόσμο. Διεξά
γεται κάθε χρόνο σε δια
φορετική χώρα. Οϊ αθλη
τές πού παίρνουν μέρος 
άνήκουν στο άθλητικό 
στρατιωτικό έμψυχο υλι
κό κάθε χώρας. “Εχει σαν 
σκοπό την ανάπτυξη φι
λικών σχέσεων μεταξύ 
τών ’Ενόπλων Δυνάμεων 
τών Κρατών πού συμμε
τέχουν στο Διεθνή Στρα
τιωτικό Συμβούλιο καί 
είναι λαμπρό παράδειγμα 
άμμιλας, πειθαρχίας καί 
αγωνιστικού πνεύματος.

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

Π ο λ . 'Υ πάλληλος Χ ωροφυλακής

Ή  Εθνική ομάδα τής Ε λ 
λάδος μέ βασικούς παίκτες 
αθλητές τής Χωροφυλακής 
εντυπώσιασε και άπέσπασε 
τήν δεύτερη θέση μετά τήν 
αήττητη ομάδα τής Λαϊκής 
Κίνας.

ΙΣΤΟΡΙΑ TOY CISM

Στις άρχές τοϋ 1946 μέ πρωτοβουλία 
τών Η.Π.Α. δημιουργήθηκε τό Άθλητικό 
Συμβούλιο τών Συμμάχων ’Ενόπλων Δυ
νάμεων πού περιελάμβανε τότε 12 Έθνη. 
Μετά τήν άρχική του δραστηριότητα πα
ρουσιάστηκε μια περίοδος κάμψεως λόγιο 
τοϋ οτι αποχώρησαν ορισμένα άπό τά μέλη. 
Κατά τό 1948 όμως άποδιοργανιοθηκε καί 
άναπτύχθηκε ύπό τήν προεδρεία τοϋ Γάλ
λου Συνταγματάρχη κ. Ρ. DERBUS. Σή
μερα τό CISM περιλαμβάνει 77 κράτη καί 
οί ειδικοί πιστεύουν δτι ό άριθμός αυτός θά 
αύξηθεϊ. Ή  Γενική Γραμματεία τοϋ CISM 
έχει τήν έδρα της στις Βρυξέλλες (Βέλγιο). 
Πρόεδρος είναι ό ’Ιταλός ναύαρχος κ. Α. 
KAMASSARINI καί Γενικός Γραμμα- 
τεύς 6 Βέλγος κ. R. MOLIET. Σκοπός τοϋ 
CISM είναι ή μέ κάθε μέσο παρότρυνση 
τοϋ προσωπικού τών ’Ενόπλων Δυνάμεων 
τών Κρατών Μελών στήν ένεργό συμμετο
χή στόν άθλητισμό. Πρέπει νά σημειωθεί 
οτι σέ δλα τά πρωταθλήματα τοϋ CISM 
εκτός άπό τά περισσότερα ’Ολυμπιακά 
άγωνίσματα οΐ στρατευμένοι αθλητές άγω- 
νίζονται καί στά καθιερωμένα στρατιω
τικά πρωταθλήματα δπως τό Στρατιωτικό, 
τό Ναυτικό καί τό ’Αεροπορικό πένταθλο, 
στήν περίπολο μέ Σκί καί στήν Ένοπλο 
κολύμβηση.

X. Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Ο  Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α  
ΒΟΛΛΕΫ - ΜΠΩΛ ΟΜΑΔΩΝ TOY C.I.S.M.
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X. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑ- 
ΘΑΗΜΑ ΒΟΑΑΕΫ-ΜΠΩΛ

Στή χώρα μας τό πρωτάθλημα CISM 
διεξήχθηκε γιά  πρώτη φορά τό 1973 στή 
Θεσσαλονίκη. Φέτος είναι ή δεύτερη χρο
νιά πού ή 'Ελλάδα μέ προϊσταμένη και 
διοργανώτρια την ΑΣΔΕΝ είχε τήν 
τιμή νά διοργανώσει τύ φετινό πρωτάθλημα 
στήν ’Αθήνα, μέ συμμετοχή 14 κρατών καί 
γιά πρώτη φορά των πανίσχυρων Κινέζων. 
Οΐ άγώνες πραγματοποιήθηκαν στά γήπε
δα Γλυφάδας, Πανελληνίου Γυμναστικού 
Συλλόγου, Σπόρτιγκ καί ’Ιωνικού Νέας 
Φιλαδέλφειας. "Ολες οί ομάδες ήταν δυνα
τές καί εντυπώσιασαν. Ή  έλληνική όμάδα 
έχοντας στή δύναμη έξ άθλητές τής Χωρο
φυλακής τούς Γεωργαντή, Γαλάκο, Δερμά- 
τη, Πολύζο, Παπαδόπουλο, Μελιτζή καί 
μαζί μέ τούς άλλους άθλητές Κολλιόπουλο, 
Καμπόζη, Μπούτρη καί Νικολαΐδη έδω
σαν τον καλλίτερο έαυτό τους καί κατέ- 
κτησαν τή δεύτερη θέση, διότι ήταν άδύ- 
νατο νά «κτυπήσουν» τούς άθλητές τής 
Λαϊκής Δημοκρατίας τής Κίνας.
Τά άποτελέσματα τής έλληνικής όμάδος: 
ΕΛΛΑΣ —Δ. ΓΕΡΜΑΝΙΑ 3—0 σέτ 
ΕΛΛΑΣ—ΑΙΓΥΠΤΟΣ 3—2 σέτ. 
ΕΛΛΑΣ—Λ.Δ. ΚΙΝΑΣ 0—3 σέτ 
ΕΛΛΑΣ—ΒΡΑΖΙΛΙΑ 3—2 σέτ. 
ΕΛΛΑΣ—Ν ΙΓΗΡΙΑ 3—0 σέτ. 
ΕΛΛΑΣ—ΒΕΛΓΙΟ 3—2 σέτ 
ΕΛΛΑΣ—ΓΑΛΛΙΑ 1 - 3  σέτ.

Ένας άπό τούς βασικούς συντελεστές 
τής έλληνικής επιτυχίας είναι καί ό προπο
νητής τής Εθνικής ’Ενόπλων ’Ενωμοτάρ
χης κ. Παναγιώτης Άργυρόπουλος, στόν 
όποιο ανήκει καί ή τεχνική εύθύνη τής 
όμάδος. Συναντήσαμε τον κ. Άργυρόπουλο 
καί τον ρωτήσαμε νά μας πει σάν ειδικός 
τή γνώμη του γιά τό X -^Πρωτάθλημα 
τού CISM 79.
— Ή  Διαιτησία κατόρθωσε νά άνταποκρι- 
θεϊ στή δύσκολη αποστολή της;
— "Ολοι οί Διαιτητές ήταν περίφημοι. Ξε- 
χώρησαν δμως οί διεθνείς Διαιτητές τής 
Γαλλίας, τής Γερμανίας καί τού Μεξικού.
— Ποιάήταν τά σπουδαιότερα στιγμιότυπα 
κατά τήν διάρκεια των αγώνων;

Συνέβησαν πολλά όμορφα γεγονότα πού 
γιά πολύ καιρό θά τά θυμούνται οί φίλαθλοι.

Ή  όμάδα τής Βραζιλίας καί τής Ελλά
δος μάς έδειξαν τήν καλλίτερη άμυνα πού 
έχει παιχθεϊ άπό όμάδα στήν Ελλάδα.

Οί ομάδες τής Κίνας καί τής Βραζιλίας 
ήταν οί πιο εκρηκτικές ομάδες έπάνω στο 
άγώνα, καί φυσικά οί πιο γρήγορες.

Ξεχώρισε ή Αίγυπτος σάν σύνολο, διότι 
ήταν ή ίδια όμάδα (πολιτική ) πού έλαβε 
μέρος στούς Μεσογειακούς τού Σπλίτ.

Αύτό δμως πού έχει ιδιαίτερη σημασία 
είναι καί άξίζει νά άναφερθεΐ ότι δλες οί 
ομάδες ήταν ισάξιες. Πολλές φορές ό 
πόντος γινόταν τόσο συγκλονιστικός πού ό 
κόσμος χειροκροτούσε χωρίς νά ξεχωρίζει 
όμάδα. Καί αύτό γινότανε λόγω τής ποιό
τητας των παιγνιδιών.

Μεγάλο ρόλο έπαιξε ή συμβολή τής τη- 
λεοράσεως στό πλατύ κοινό. Διότι είδαν τά 
παιγνίδια χιλιάδες φίλαθλοι καί τό βόλλεϋ 
απόκτησε άκόμα περισσότερους οπαδούς.
— Ή  Ελληνική όμάδα πώς σοΰ φάνηκε;

"Ολα τά παιδιά άγωνίστηκαν μέ τήν
ψυχή τους καί άπέδειξαν πώς τό ελληνικό 
βόλλεϋ θεωρείται μιά άπό τις πρώτες δυνά
μεις στόν Κόσμο. ’Αρκεί νά σημειωθεί 
δτι μέχρι τώρα έχουμε λάβει 3 φορές μέρος 
στό CISM. Τό 73 στή Θεσσαλονίκη,

ΠΑΓ ΚΟΣ ΜΙ Ο 
Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α  

ΑΡΣΕΩΣ ΒΑΡΩΝ 
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗ

τό 76 στήν 'Ολλανδία καί τό 77 στό Μπάρι 
τής ’Ιταλίας. Καί τις τρεις φορές ή έλληνική 
όμάδα κατέκτησε τον τίτλο. Καί κάτι άλλο 
πού πρέπει νά σημειωθεί είναι ή συμβολή 
τής Χωροφυλακής στά γήπεδα της άρμο- 
διότητος της καί τά ένδεδειγμένα μέτρα 
τάξεως καί άσφαλείας πού πάρθηκαν.

Τούς άγώνες παρακολούθησαν πολλοί 
επίσημοι δπως ό 'Υφυπουργός Προεδρίας 
κ. Άχιλλέας Καραμανλής, ό Νομάρχης 
’Αττικής, ό Γ.Γ. ’Αθλητισμού κ. I. Πα
παναστασίου καί πολλοί άλλοι.
’Αρχηγός τής ’Εθνικής ’Ενόπλων ήταν ό 
'Υπομοίραρχος κ. Βασίλειος Έλευθεριά- 
δης.
'Η  κατάταξη τών πέντε πρώτων ομάδων 
ήταν ή έξής :
1) Λ.Δ. ΚΙΝΑΣ 16 Β.
2) ΕΛΛΑΣ 14 Β.
3) ΓΑΛΛΙΑ 13 Β.
4) ΙΤΑΛΙΑ 12 Β.
5) ΑΙΓΥΠΤΟΣ 12 Β.

Ή  συμπρωτεύουσα γνώρισε πριν λίγο 
καιρό (3 —11 Νοεμβρίου 79) πραγματικά 
μεγάλες άθΔητικές στιγμές. Είχε τήν τύχη 
νά είναι ό οικοδεσπότης τών πιό δυνατών 
άνθρώπων στις πέντε ’Ηπείρους. Δέν θά 
ήταν ύπερβολή νά πούμε δτι τά μάτια τού 
άθλητικοΰ κόσμου σ’ δλη τήν ύφήλιο στρά
φηκαν προς τήν Θεσσαλονίκη. Τό 23ο 
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πού ή Ε.Ο.Α.Β. 
διοργάνωσε καί διεξήγαγε στό Παλαί ντέ 
Σπόρ τής Θεσσαλονίκης προκάλεσε τό 
παγκόσμιο ενδιαφέρον καί τήν προβολή τής 
χώρας μας στό Εξωτερικό. Συγχαρητήρια 
άξίζουν στό διοικητικό συμβούλιο τής 'Ο 
μοσπονδίας καί στόν Πρόεδρο της κ. Μ. 
Πανόπουλο οί όποιοι μέσα σέ ένα χρόνο 
διοργάνωσαν τις δυό μεγαλύτερες άθλητι- 
κές εκδηλώσεις. Τό Παγκόσμιο καί τό 
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα "Αρσεως Βαρών 
μέ άπόλυτη έπιτυχία.

Στό 23ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πή
ραν μέρος 39 χώρες μέ δλα τά γνωστά «με
γαθήρια» τής "Αρσεως Βαρών. "Ανθρωποι 
πού σηκώνουν μέ σχετική εύκολία άπό ΜΟ 
—250 κιλά. ’Από άγωνιστικής πλευράς τό 
ένδιαφέρον ήταν πολύ μεγάλο καί τά ρεκόρ 
πού «έπιασαν» άπλησίαστα γιά τά έλληνι- 
κά δεδομένα. Χωρίς άμφιβολία οί άγώνες 
τής Θεσσαλονίκης ήταν μιά μίνι ’Ολυμπιά
δα έννέα μήνες πριν άπό τό άλλο τό πιό με
γάλο ραντεβού, τής Μόσχας. Γιά πρώτη 
φορά πήραν μέρος καί οί άθλητές τής Λαϊ
κής Δημοκρατίας τής Κίνας πού ύστερα 
άπό πολλά χρόνια ξανάγινε μέλος τής 
Διεθνούς 'Ομοσπονδίας. Οί Έλληνες ’Α
θλητές ικανοποίησαν καί έδειξαν πώς τό 
άθλημα στή χώρα μας έχει τά φόντα νά 
γίνει εντυπωσιακό καί μεγάλο. Πιστεύουμε 
δτι τό παγκόσμιο πρωτάθλημα θά είναι ή 
άφορμή γιά καλλίτερες ήμέρες τής έλληνι
κής Αρσεως Βαρών. Μιά καί μέχρι τώρα 
ή Άρση Βαρών καί ή Πάλη είναι τά άθλή- 
ματα μέ τις περισσότερες διακρίσεις στό 
εξωτερικό. Ά πό τούς άγώνες άπουσίαζαν 
τά μεγάλα ονόματα τού έλληνικοΰ άθλητι- 
σμοΰ ό ’Ιακώβου, ό Νίκος Ήλιάδης καί ό 
Γιάννης Κατσαϊδώνης.

Τά σπουδαιότερα ρεκόρ ήταν: Τού Κινέ
ζου WOTSGUTE στά 110κ. στό άρασσέ 
καί στό σύνολο έκανε 237,5 κ. καί όποια 
είναι νέα παγκόσμια ρεκόρ εφήβων. ’Επίσης 
ό συμπαιριώτης του cheg. WEIQULANG 
στρ. 56 κ. σήκωσε στό ζετέ 153 κ. Στά 
671]2κ. ό Βούλγαρος Ρούσερ πραγματο
ποίησε ν.π.ρ. μέ 187 κ. καί στό σύνολο 
332,5 κιλά, ό Κουζ (Άνατ. Γερμανία) 
στό σύνολο στά 67 1 ]2 κ. δημιούργησε 
π.ρ. μέ 325 κ. στό σύνολο. Ά πό Ελληνι
κής πλευράς δημιουργήθηκαν τρία Πανελ
λήνια ρεκόρ. 'Ο Σιδηρόπουλος στά 60 κ. 
135 κ.—240 σύνολο, ό Ζαρζαβατζίδης 
195 κ. στό ζετέ—σύνολο 350 κ. καί ό 
Παναγιωτάκης στά 90 κ. άρασσέ 135 κ. 
ν.π.ρ. εφήβων.

887



W  ̂ G W /ro6zoftuz$  * J c?ue/p U/aM/prc,  ̂Jl Ή ίψ /ό ΐ/π  ^
I s  P & r  \

Εμείς και oi
| k. Ί/%>/TAO tadua) "f/J/ΒΕΩΜ ΙΗΧΩΡΟΦ1ΛΑΧΗΙη k
1 s ιη·ϊ'·,Η ̂  *

αναγνώστες
ΕΙΝΑΙ σκόπιμο, άπ’ αυτή εδώ τή στήλη, νά κάνουμε μιά ύπόμνηση 

πρός τούς αναγνώστες μας. Συμβαίνει, όχι συχνά βέβαια, μερικοί άπό 
τούς ιδιώτες συνδρομητές νά μή λαβαίνουν τό Περιοδικό, γιά ένα ή 
καί γιά περισσότερους μήνες. Αύτό πιθανόν νά όφείλεται σ’ ένα λάθος 
τής διευθύνσεώς τους, μέ άποτέλεσμα νά πηγαίνει σέ άλλη διεύθυνση, 
ή σέ κάποια παράλειψη τού αρμοδίου γραφείου τού Περιοδικού πού 
είναι υπεύθυνο γιά τούς συνδρομητές, ή σέ κάποιο λάθος κατά τή 
μηχανογράφηση τών διευθύνσεων, ή τέλος σέ .παράλειψη τού Ταχυ
δρομείου.

Επειδή τό Περιοδικό θέλει νά έπανορθώνει άμέσως κάθε άνωμα- 
λία πού παρατηρεΐται στήν άποστολή του, καταβάλλει κάθε προσπά
θεια ώστε ν’ άποφεύγονται αότά τά λάθη. Είναι φυσικό όμως νά μήν 
έχει πλήρως αύτή τή δυνατότητα, γιατί ό άριθμός τών ιδιωτών συνδρο
μητών ανέρχεται περίπου στούς 25.000. Γι’ αύτό τό λόγο, παρακαλεϊ 
τούς συνδρομητές του, όταν παρουσιάζονται παρόμοιες ανωμαλίες, 
νά ειδοποιούν τήν διεύθυνση τού Περιοδικού, είτε τηλεφωνικώς, έφ’ 
όσον είναι στήν περιφέρεια τών ’Αθηνών, είτε μέ μιά άπλή επιστο
λή, άναφέροντας καί τά τεύχη πού δεν έχουν λάβει, γιά τήν άμεση άπο
στολή τους καί τήν διόρθωση τών καταστάσεων.

ΕΠΙΣΗΣ καλεΐ τούς αναγνώστες του νά συμπαρασταθούν στήν 
έκδοσή του πού μέ τό τεύχος αύτό κλείνει τά δέκα του χρόνια. Καί 
επειδή πιστεύει ότι πάντα ένας διάλογος μαζί τους θά οδηγούσε σέ 
περισσότερη βελτίωση, περιμένει άπ’ αύτούς τις κρίσεις τους γιά τό 
Περιοδικό, καθώς καί γιά τά θέματα πού δημοσιεύονται ή πού πρέπει 
νά δημοσιεύονται. Θάναι οπωσδήποτε χρήσιμες οί γνώμες τών α να 
γνω σ τώ ν  μας γιά τήν υλη πού αύτοί κρίνουν ότι θά πρέπει νά δημο
σιεύεται.

Ή  σύνταξη τού Περιοδικού θεωρεί χρέος της ν’ ακούει τις κρί
σεις, όποιος κι άν είναι αύτές, γιατί πιστεύει ότι καθένας άπό τούς 
50.000 αναγνώστες, άνδρες τού Σώματος καί ’Ιδιώτες, έχει καί κάτι νά 
πει.

01 ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΜΑΣ ΓΡΑΦΟΥΝ

« ’Α γαπητό περιοδικό.

Είμαι καί έγώ ένας άπό τούς πολυπλη
θείς ιδιώτες άναγνώστες σου. Ντρέπομαι 
νά πάρω τήν χροιά τού συνδρομητοϋ μιά 
καί τό ποσό πού κάθε χρόνο στέλνουμε 
γιά σένα είναι μηδαμινό καί ίσως άπό- 
λυτα νά μήν καλύπτει τις άμεσες άνάγκες 
σου.

Πραγματικά θεωρείσαι άπαραίτητο 
περισσότερο στόν ίδιώτη, άφού σκοπός 
σου είναι νά καλύπτεις τήν άναγκαιότητα 
τής σωστής συνεργασίας καί τήν καλή 
πνευματική τροφή. Είσαι περιοδικό ποι
κίλης ένημερώσεως. Τό σπουδαιότερο, 
ή άντικειμενική κριτική τών πραγμάτων 
καί ό συνεχής μόχθος γιά τήν διατήρηση 
τής κοινωνικής ειρήνης.

Μέ τήν έπιστολή μου αυτή στέλνω 
τις πιό θερμές εύχαριστίες σέ όλους τούς 
άνδρες τοΰ Σώματος πού ξεχνώντας τήν 
οίκογένειά τους, άφιερώνουν τό «είναι»

τους γιά νά γράψουν στίς στήλες σου τήν 
άντικειμενική άλήθεια.

Οί κόποι καί οί μόχθοι δέν πάνε χαμέ
νοι καμιά φορά.

Αύτοί (άνδρες τής Χωροφυλακής) 
άπ’ τή σκοπιά τους, κι έμεΐς (Ιδιώτες) άπ’ 
τή δική μας σκοπιά άς καταβάλλουμε 
συνεχώς προσπάθεια γιά νά σηκώσουμε 
τό όνομα «ΠΑΤΡΙΔΑ» έκεϊ πού ταιριάζει.

Εύχαριστώ γιά τήν φιλοξενία 
Θεόδωρος Μ. Φιλιππίδης 
Γραμματεύς Κοινότητος 
Μελισσοκομείου Καβάλας».

Κ ι έμεΐς, μέ τή σειρά μας, εύχαριστοΰ- 
με τόν άναγνώστη μας γιά τά καλά του 
λόγια, υποσχόμενοι ότι θά προσπαθούμε 
πάντα νά έκπληρώνουμε τό χρέος μας 
άπέναντι στό άναγνωστικό κοινό.

Γιά τή χαρτοπαιξία :

«Στό τεύχος τοΰ Νοεμβρίου διάβασα 
στή στήλη «Γεγονότα καί Συμβάντα», 
ένα ρεπορτάζ γιά τή χαρτοπαιξία, (Στά

δίχτυα τής θεάς Τύχης). Ή θελα  νά πώ 
δυό λόγια γ ι’ αύτό τό θέμα καί ταυτόχρο
να νά ύποβάλω καί μιά παράκληση.

Βλέπουμε κάθε τόσο καί μιά κοινω
νική ή πνευματική έκστρατεία στό τόπο 
μας γιά θέματα πού πραγματικά καίνε: γιά 
τό ένεργειακό, γιά τό τσιγάρο, γιά  τ’ 
άτυχήματα κ.λ.π.

Γιά τή χαρτοπαιξία ούτε φωνή, ούτε 
άκρόαση. Γιατί; Μήπως δέν άποτελεί 
κοινωνική μάστιγα γιά τόν τόπο μας; Μή
πως δέν καταστρέφει καί άτομα καί οι
κογένειες; Μήπως δέν βλέπουμε τήν έκ
ταση πού έχει πάρει καί τό κακό πού 
προξενεί; Γιατί;

’Αξίζουν όλόθερμη συμπαράσταση οί 
άνδρες τής Χωροφυλακής πού μόνοι, 
έντελώς μόνοι, μάχονται γιά τήν πάταξη 
τής χαρτοπαιξίας, πού είτε σέ έπίσημη 
είτε σέ άνεπίσημη μορφή έχει άπλώσει 
τά πλοκάμια της σ’ όλο τό κοινωνικό 
πλέγμα.

Κάποτε ίσως άναγκαστοΰμε νά πούμε 
τήν λέξη «άργά». Ό σ ο  περνάει ό καιρός 
καί μεΐς δέν κάνουμε τίποτα άλλο παρά 
νά έφησυχάζουμε τόσο τό όριο, πού μετά 
άπ’ αυτό γιά όλα είναι άργά, μάς πλησιά
ζει. Κάποτε πρέπει όλοι μας νά σκεφτοΰ- 
με ύπεύθυνα.

Καί τώρα παράκληση. ’Επειδή βλέπω 
πώς τόσο ό Τύπος όσο καί τ ’ άλλα μαζικά 
μέσα ένημερώσεως άραιά καί πού λένε 
πέντε λέξεις γ ι’ αύτό τό θέμα, μήπως 
θάπρεπε ή «Επιθεώρηση Χωροφυλακής» 
πού άποδεικνύεται όλο καί μαχητικώτερη 
σέ τέτοια κοινωνικά προβλήματα, ν ’ άσχο- 
ληθεΐ έκτενέστερα σέ κάποια άπό τά 
έπόμενα τεύχη, μέ τήν χαρτοπαιξία.

"Ενα άφιέρωμα, όπως γιά τούς ’Ανή
λικους ’Εγκληματίες, δέν θάβλαπτε. Ίσω ς 
γινόταν καί αιτία νά ξεκινήσει κάτι καλό, 
κάτι πού οί καρποί του άποτελοΰν γιά 
όλους μας άνάγκη.

Κ. Ψίνιας
Ζαρουχλέϊκα —Πάτρα».

Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ

Μάς συγκίνησε ή έπιστολή σας· 
δέν μπορούμε παρά νά σάς εύχαριστή- 
σουμε γιά τό ζεστό ένδιαφέρον πού δείχνε
τε Αντιμετωπίζοντας τήν Ε λληνική  Χω
ροφυλακή, σάν τόν δρόμο πού πρέπει νά 
διαλέξετε στό σταυροδρόμι τοΰ έπαγγελ- 
ματικοΰ προσανατολισμού σας.

’Επίσης, πρέπει, νά σάς συγχαρούμε 
γιά τις προόδους σας καί τή θέληση πού 
δείχνετε νά συνεχίσετε τούς όμορφους 
πραγματικά άγώνες, σέ μιά ήλικία πού 
κάθε άλλο παρά άπό τέτοιες σκέψεις χα
ρακτηρίζεται.

Ή  έπιστολή σας τέθηκε ύπόψη τού 
κ. ’Αρχηγού ό όποιος σάς έκφράζει τή 
συμπάθειά του.
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Ό μω ς είναι αρκετά νωρίς γιιά νά σας 
πούμε τί πρέπει νά κάνετε γιά νά κατα- 
ταγεΐτε στό Σώμα. Πρέπει πρώτα άπ’ όλα 
νά μεγαλώσετε. Νά φτάσετε στό 18ο έτος. 
Μετά, ή υπηρετείτε στό Στρατό καί μέ τή 
λήξη τής θητείας σας κατατάσσεσθεσ τή 
Χωροφυλακή, ή πριν ύπηρετήσετε, ύπο- 
βάλετε τά δικαιολογητικά πού άπαιτοΰν- 
ται γιά νά καταταγεΐτε ώς άστράτευτος 
Χωροφύλακας. "Αλλη λύση είναι νά τε
λειώσετε τό Λύκειο ή άλλη ισότιμη 
Σχολή καί νά πάρετε μέρος στις εισαγω
γικές έξετάσεις τής Σχολής Ενωμοταρ
χών. Ό λ α  αύτά, όμως, άφοϋ συμπληρώ
σετε τό 18ο έτος τής ήλικίας σας. ’Από 
κεί καί πέρα 0ά ένημερωΟείτε άπό τις 
’Εγκύκλιες Διαταγές τοΰ Σώματος, πού 
δημοσιεύονται στόν Τύπο καί στέλνονται 
στις 'Υπηρεσίες τοΰ Σώματος.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ

Ε. Κ. Φλώρινα. Τό Διήγημα «Στήν 
Κορέα» παρουσιάζει κενά τόσο στήν 
έκφραση όσο καί στό συντακτικό μέρος. 
Λυπούμεθα πού δέν μπορούμε νά τό δη
μοσιεύσουμε. Τό ρεπορτάζ γιά τόν «Σι- 
κελό Μαφιόζο» δόθηκε στόν ειδικό συν
τάκτη καί θά προωθηθεί γιά δημοσίευση. 
Πάντως, έκφράζοντες τις εύχαριστίες μας 
γιά τή συνεχή συμπαράστασή σας, σας 
παρακαλοΰμε ό,τιδήποτε κείμενο μας 
στέλνετε, πού χαρακτηρίζεται άπό κό
πια έπικαιρότητα, νά τό στέλνετε του
λάχιστον δύο μήνες νωρίτερα. Αύτός εί
ναι καί ένας άπό τούς λόγους πού πολλές 
συνεργασίες συνεργατών μας δέν δημο
σιεύονται.

Φ. Β. Πτολεμαΐδα. Ευχαριστούμε γιά 
τήν άποστολή τής έργασίας σας μέ τίτλο 
«Χριστούγεννα στήν ’Αλβανία —Θεία 
Μετάληψη». Ό μω ς πιστεύουμε ότι τό 
κείμενο πάσχει καί έννοιολογικά, άλλά 
καί συντακτικά. Παρουσιάζει έντονες 
άντιθέσεις στόν καλολογικό πλουτισμό 
του καί ή προσπάθεια νά δοθεί φιλοσοφι
κή χροιά σέ μερικά ιστορικά γεγονότα 
δέν πετυχαίνει τόν σκοπό της. Λυπού
μεθα, άλλά δέν μπορούμε νά τό δημο
σιεύσουμε.

Γιά τήν άλλη σας έργασία, γιά τήν 
Πτολεμαΐδα. ’Έ χει προγραμματισθεΐ ή 
δημοσίευσή της, άλλά καθυστερεί άπό 
λόγους προτεραιότητας. Τά κείμενα αύτά 
πού έχουν σταλεί στό Περιοδικό, άπό 
διάφορες περιοχές τής χώρας, είναι τόσα- 
όσες καί οί πόλεις, τά άξιοθέματα, οί τον- 
ριστικοί καί άρχαιολογικοί χώροι τής 
'Ελλάδας. Κάθε χρόνο δημοσιεύονται 
δέκα άπ’ αύτά, πράγμα πού σημαίνει ότι 
γιά νά έξαντληθοΰν όλα θά πρέπει νά 
περάσει άρκετός καιρός.

ΓΙΑΝΝΗ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟ. Τό διή
γημά σας, «Τό θαύμα τοΰ Χριστουγεννιά
τικου Δέντρου» ήρθε πολύ άργά, όταν 
ήδη τό τεύχος Δεκεμβρίου, βρισκόταν 
ύπό έκδοση. Λυπούμεθα πού είμαστε 
υποχρεωμένοι νά τό κρατήσουμε γιά 
τόν έπόμενο χρόνο.

’Αρχιμανδρίτη π. ΚΟΣΜΑ ΠΕΡΧΑΝΙ- 
ΔΗ. Ή  έργασία σας «Ή  Έ νσαρκος Οι
κονομία», έφτασε καθυστερημένα στό 
Περιοδικό γιά τό τεύχος Δεκεμβρίου. 
Προγραμματίσθηκε, όμως, γιά τόν έπό
μενο χρόνο.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΤΗΣ ΤΔΞΕΟΣ

Ώ ς Έ λληνας πολίτης γνωρίζω καλά 
τή μεγάλη προσφορά τών Σωμάτων ’Ασ
φαλείας τόσο κατά τό παρελθόν όσο καί 
στή σύγχρονη κοινωνία μας. Μοΰ είναι 
γνωστοί οί αιματηροί άγώνες τής Χωρο
φυλακής καί οί πολλές θυσίες της έναν- 
τίον τών έχθρών τής Πατρίδας μας. Τό 
πολύμορφο έργο της καί ή ύψηλή της 
άποστολή είναι σ ’ όλους γνωστά. ’Εγώ, 
άνήκω σ’ αυτούς πού θαυμάζουν καί έκτι- 
μούν τούς άγώνες πού κάνει τό Σώμα τής 
Χωροφυλακής γιά τή διασφάλιση τής 
ζωής τών πολιτών.

Τήν άγάπη μου καί τήν άφοσίωσή μου 
στά Σώματα ’Ασφαλείας τήν δείχνω μέ 
τή ζωή μου ώς νομοταγής πολίτης καί μέ 
τή συμπαράστασή μου. Έ να ς τρόπος 
συμπαραστάσεως είναι καί τά ποιήματά 
μου πού έχω γράψει γιά τούς φρουρούς 
τής έννόμου τάξεως τούς γενναίους άνδρες 
τών Σωμάτων ’Ασφαλείας. Μερικοί στί
χοι άπό τά ποιήματα δημοσιεύονται έδώ.

Χωρίς φόβο, άλλά μέ πάθος, ό θεατρι
κός συγγραφέας Θάνος Σαντάς, έστειλε 
στό Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων τοΰ ’Αρ
χηγείου μιά έπιστολή, πού πρέπει νά δει 
τό φώς τής δημοσιότητας. Καί πρέπει 
γιατί είναι κάτι πού ένδιαφέρει πολλούς 
καί πάνω άπ’ όλα τήν ίδια τήν Χωροφυ
λακή, μιά καί άποκαλύπτει τήν άναμφι- 
σβήτητη πραγματικότητα. ’Εμείς, σάν 
Γραφείο τοΰ Τμήματος Δημοσίων Σχέ
σεων, τό μόνο πού μπορούμε νά πούμε 
είναι ότι αισθανόμαστε τήν ύποχρέωση 
νά εύχαριστήσουμε τόν κ. Θάνο Σαντά 
γιά τά λόγια του αύτά πού δίνουν κουρά
γιο νά συνεχίσουμε, όλοι μαζί τόν άγώνα 
πού άρχίζει κάθε πρωί ό άνώνυμος Χωρο
φύλακας στό πεζοδρόμιο...
«ΧΩΡΙΣ ΦΟΒΟ...

Ό σ ο ι δουλεύουμε στόν κινηματογρά
φο καί τήν τηλεόραση, άναγκαζόμαστε 
πολλές φορές, νά ζητήσουμε τή βοήθεια 
τοΰ Στρατού, τής ’Αστυνομίας Πόλεων 
ή τής Χωροφυλακής.

Αύτό είναι κάτι πού γίνεται παντού — 
καί στήν ’Ανατολή καί στή Δύση — όσο- 
δήποτε μεγάλο κοντύλι κι άν διαθέτουν 
οί έταιρεΐες παραγωγής.

Τελευταία, όσοι καταφύγαμε στή Χω
ροφυλακή γιά βοήθεια, δοκιμάσαμε μιά 
έκπληξη: σχεδόν σέ χρόνο μηδέν είχαμε 
ό,τι ζητούσαμε: άνδρες, αύτοκίνητα, μοτο- 
συκλέττες, όπλισμό, χώρους καί στολές 
άκόμα.

Κ ι όχι μονάχα αύτό, άλλά μάς δίναν 
τήν έντύπωση ότι χαίρονταν πού μάς έξυ- 
πηρετοΰσαν!...

Ε μείς, συνηθισμένοι στά βραδυκί
νητα γρανάζια κάθε δημόσιας ύπηρεσίας 
ξαφνιαστήκαμε άπ’ αύτή τήν ταχύτητα 
καί τήν προθυμία. Κ ι’ άναρωτηθήκαμε:

Τι συμβαίνει; Αύτό τό Σώμα τής Χω
ροφυλακής, μέ τήν έντονη — καί συχνά 
άδικη — φήμη τοΰ πιό άρτηριοσκληρω- 
μένου, σχολαστικού καί σόλοικου, πώς 
έγινε κι’ άλλαξε, τόσο ριζικά, νοοτροπία 
καί ταχτική;

Ή  άπάντηση ήταν μπροστά μας. Ε ρ 
χόμασταν σέ άμεση έπαφή μαζί της μέ τό 
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων.

Τήν "Αγια τούτη τή νυχτιά, καθένας άς μάς
(νοιάζη

αύτοί πού στέκουν στις βροχές, στά κρύα, 
(στό χαλάζι.

Ξεπαγιασμένοι στέκονται στους σκοτει
ν ο ύ ς  τούς δρόμους 

καί σάν άγγέλους τούς θωρώ τούς άξιους 
(άστυνόμους.

Φρουροί τοΰ Νόμου, ξενυχτοΰν καί δέν 
(μπορούν νά φτάσουν 

στήν "Αγια Φάτνη τής Σπηλιάς, τόν Πλά- 
(στη νά θαυμάσουν. 

«Χριστός γεννάται», διαλαλοΰν, άδέρφια 
(μας, χαρήτε.

γεννήθη ό "Ενας, ό Σωτήρ, στή Φάτνη 
(θά τόν βρήτε.

Έ χε ι γιά στρώμα τ’ άχυρα, γιά σκέπασμα
(τά χνώτα,

πούν’ άπ’ τά άθώα ζωντανά, αύτά τόν 
(είδαν πρώτα.

Στήν άγια παγερή νυχτιά, στούς σκοτι
σμένους δρόμους, 

ήρωϊκοί στέκουν φρουροί στό δίκιο καί 
(στούς νόμους.

Μάλιστα! 'Η  Χωροφυλακή άπόχτησε 
τήν πιό μοντέρνα — μέ τήν καλύτερη 
έννοια τής λέξεως — 'Υπηρεσία Δημο
σίων Σχέσεων.

Κάποτε, αύτό τό φρούτο — οί Δημό
σιες Σχέσεις — ήταν πολύ τής μόδας... 
Φαίνεται, καί ή Χωροφυλακή δέν γλύ
τωσε άπό τό συρμό. Καί είπε: «άς φτιά 
ξουμε καί μεΐς!» Φώναξαν έναν άξιωματι- 
κό τους — «πούχε σπουδάσει, λέει, καί 
στό έξωτερικό — καί τοΰ άνάθεσαν αύτή 
τή δουλειά...

Τοΰτος, ό άνθρωπος, άπ’ ό,τι υποψιά
ζομαι, είχε τό σθένος καί τούς είπε, έξω 
άπό τά δόντια, τί καί τί πρέπει νά γίνει. 
Πολύ πιθανό, αύτοί πού τόν άκουγαν νά 
γούρλωσαν τά μάτια. ’Αλλά, τελικά, τό 
παρακινδύνεψαν. Καί τό θάμα έγινε.

Σήμερα, ή Υ πηρεσία  αύτή, άπαλλα- 
γμένη άπό γραφειοκρατικές τροχοπέδες, 
αισθήματα εύθυνοφοβίας καί στενόκαρ
δους διαχωρισμούς, λειτουργεί καί δρά 
άποδοτικότατα!

Οί γραμμές τούτες δέν είναι λιβανωτό 
γιά κανέναν. Αυτός πού τις γράφει άνή- 
κει στήν κατηγορία τών κοντυλοφόρων. 
Κ ι’ αύτό τό ξέρουν πολύ καλά καί οί άνα- 
γνώστες του καί οί θεατές του. Τό ξέρει 
καί ή Χωροφυλακή καλά - καλά...

Ό μω ς, όταν λέμε τήν άλήθεια, μέ τήν 
Ιδια παρρησία πού χτυπάμε τ’ άδικο, εί
ναι, θαρρώ, μιά κάποια άρετή... Κ ι’ όταν 
άναγνωρίζουμε τό καλό, μέ τήν ίδια λε
βεντιά, πού καυτηριάζουμε τό ψέμμα, 
μπορεί νά τσούζει, άλλά δέν βλάφτει.

Μόνο πού αύτή ή εΰκαιρία δέ μάς δί
νεται συχνά. Γιατί καθημερινά έρχεσαι 
σ’ έπαφή μέ κάτι άλλες 'Υπηρεσίες, πού 
θάπρεπε νά λειτουργούν μέ ήλεκτρονική 
ταχύτητα κι αύτές τρέχουν άκόμα μέ τόν 
άραμπά.

Τότε, σέ πιάνει μιά μαύρη άπελπισία. 
Καί λές πού βρισκόμαστε; Κ ι άλλοτε 
πάλι βρίσκεσαι άντίκρυ σέ κάτι ’Οργανι
σμούς, πού καμώνονται τούς «σύγχρο
νους καί τούς έξελιγμένους», άλλά τρέ
μουν κάθε καινοτομία καί σαπίζουν άπό 
τήν άπραγία μέσα σέ κάτι γραφεία, σωστά 
Μαυσωλεία».

ΧΩΡΙΣ ΦΟΒΟ. ΑΛΛΑ ΜΕ ΠΑΘΟΣ
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Τ Ο  Α Ι Ω Ν Ι Ο  Τ Ε Λ Ο Σ
Του κ.

Π α ν α γ .  Φ ω τ έ α

’Άν καί άναγγέλλουν διαρκώς τό 
τέλος των ιδεολογιών, μολαταύτα 
ό δρος δεσπόζει στήν καθημερινή 
ζωή μας καί μας προσδιορίζει, ένώ 
ό ίδιος μένει βαθύτατα απροσδιό
ριστος. Θά λέγαμε δτι είναι μια 
λέξη υπαρξιστική μέ τήν έννοια 
δτι μπαίνει τόσο βαθειά στήν ύπαρ
ξή μας καί ριζώνει μέσα στις μέρες 
μας, ένώ ή ίδια σαν περιεχόμενο, μέ 
τούς κυματισμούς, τις παραλλαγές 
καί τούς κλυδωνισμούς της, κα
ταντά ένα νεφέλωμα μέσα στο όποιο 
δ,τιδήποτε μπορεί νά έπωαστεΐ. 
'Ο Curvicth διακρίνει δεκατέσ- 
σερες διαφορετικές έννοιες τοΰ δρου. 
'Η  επιστημονική κατάταξη προ
σπαθεί νά δαμάσει μιά άπροσδιο- 
ριστία πού άλλοτε σιδηροφορεΐ δο
γματικά καί άλλοτε, επειδή χωράει 
τό παν. δέν σημαίνει τίποτε. Μιά 
πρώτη διερευνητική προσέγγιση μάς 
οδηγεί στο νά πούμε δτι ή ιδεολογία 
είναι, στο βάθος, μιά έρμηνεία τής 
κοινωνίας καί τού φαινομένου τής 
ζωής μέσω ένός διαμορφωμένου 
συστήματος άπόψεων πού καθορίζει 
μιά συμπεριφορά καί εμπνέει μιά 
προσπάθεια επίδρασης επάνω στον 
κόσμο. 'Η  ιδεολογία είναι μιά 
έννοια άντι-στατική. Ό  δυναμισμός 
της έγκειται στο δτι έχει σχεδός 
πάντοτε χαρακτήρα μετασχηματι- 
στικό. ’Ή  θέλει νά άλλάξει τον 
κόσμο όλότελα καί βίαια, ή, του
λάχιστον, νά τον καλλιτερέψει έξε- 
λικτικά (σταδιακά καί μεταρρυθμι- 
στικά). 'Η  ιδεολογία παίρνει, άρα, 
ένα χαρακτήρα άγωνιστικό. Ε κ 
φράζοντας προσδοκίες καί εύχές 
στήν πολιτική της έκφραση, προο
πτικές μέσω προγραμμάτων, έπι- 
διώκει τήν υλοποίησή τους και, 
άρα, έχει άμεση σχέση μέ τήν πρά
ξη, πού σημαίνει καί σχέσεις μέ 
κοινωνικές ομάδες, άλλά καί σχέσεις 
τών κοινωνικών ομάδων μεταξύ 
τους. Στο σχήμα τής έπιδράσεως 
τής ιδεολογίας πάνω τους, άλλά

καί στις σχέσεις τους, άνακύ- 
πτουν καί τά προβλήματα τής 
ταχύτητας καί τής άντίθεσης. Μέσα 
στο χώρο τής ιδεολογίας άποκτοΰμε 
τήν συνείδηση μέ τί ταυτιζόμαστε 
καί μέ τί ε’ίμαστε άντίπαλοι. Αυτή 
άκριβώς τή συνείδηση τού πού 
άνήκουμε καί πού δέν άνήκουμε, 
καθορίζει καί τό πεδίον τής δράσης 
μας — «τά φίλια καί τά ένάντια 
Βλέπομμε, λοιπόν, δτι ή ιδεολογία 
είναι άδιαίθρετη άπό τήν έννοια τής 
συνοχής, επειδή μέσα άπό τό σύ
στημα τοΰ συλλογιστικού της πλέ
γματος δημιουργεί τούς συγκρατη- 
τικούς ιστούς στούς οπαδούς, είτε 
γιά τις καθημερινές είτε γιά τις καί
ριες μάχες. 'Η ιδεολογία, δμως, 
είναι καί μιά επικοινωνία ένδοστρε- 
φής, καί έξωστρεφής. Μέ τούς 
οπαδούς της αύτονόητα, άλλά καί 
μέ τούς άντίθετους, έπειδή μόνο 
διαμέσου τής ιδεολογίας μαθαίνονται 
οί άντίπαλοι. 'Η  ιδεολογία, βέβαια, 
είναι ούσιαστικά μιά άξιολογική 
κρίση πάνω στήν κοινωνία καί τον 
κόσμο, μιά κριτική διαδικασία άπο- 
δοχής ή άπόρριψις. ’Άρα, δταν ή 
ιδεολογία ύστερα άπό καιρό άπο- 
κτήσει γραμματολογία, δταν δηλαδή 
τήν διαπλάσουν, τήν έμβαθύνουν 
καί τήν έπικαιροποιήσουν ή τήν 
έκτρέψουν οί συγγραφείς ή άκόμη 
τήν ματώσουν οί άγωνιστές καί οί 
άντίπαλοι της, δταν, μέ ένα λόγο, 
άποκτήσει άγωνιστική φιλοσοφική 
καί κοινωνική παράδοση, γίνεται 
γιά τούς πιστούς της αύτόματη 
άντιληπτικότητα, ταμείο μνήμης καί 
κλειδί ερμηνείας. ’Έτσι ή ιδεολογία 
μπορεί νά νοηματοδοτεΐ τό γεγονός, 
νά δίδει τήν ειδική σκοπιά στά 
φαινόμενα καί νά γίνεται κοινή 
πολιτική γλώσσα. Διαμορφώνεται, 
τότε, ειδικό λεξιλόγιο κάθε ιδεο
λογίας πού σηματοδοτεί τούς πι
στούς της άπό τις πρώτες κιόλας 
λέξεις τους. Μέ τήν σώρευση δμως 
τών έρμηνειών, τών παραδόσεων 
καί τών «άποκαθάρσεων», διακρί- 
νομε μέσα στά βάθη τοΰ χρόνου τό 
μεγάλο φαινόμενο τών ιδεολογικών 
διασπάσεων, τών αιρέσεων καί τών 
ορθοδοξιών. Σάν τά δόντια τοΰ δρά
κοντα σπέρνονται οί σκληροί ιδεολο
γικοί έμφύλιοι πόλεμοικαί οί πολιτι-

κέςάδελφοκτονίες, εκεί δμως φύονται 
άμφίβολα πολλές φορές καί θολά, 
οί συμμαχίες, οί συγγένειες καί τά 
μέτωπα. Τό θέμα μας εξετάζεται, 
βέβαια, μέσα στά πλαίσια τής Δη
μοκρατίας, δταν ή μάχη τών ιδεο
λογιών λειαίνεται, άλλά καί άπο- 
δίδει έμβολιαστικά καί συνθετικά. 
Είναι λοιπόν άπαραίτητη ή ιδεολο
γική εύκρίνεια καί ό φωτισμός τών 
πραγμάτων —«Τά πράγματα καί 
ούχί αί περί τών πραγμάτων δοξα- 
σίαι» (Πλούταρχος). 'Η  ιδεολογία 
είναι πρόσωπο. "Οταν γίνεται προ
σωπείο, άλλοιώνει τά πράγματα εξυ
πηρετώντας μόνο τον ολοκληρωτι
σμό, επειδή θέλει μέσω τής δόλιας 
άνόδου της νά έξαφανίσει τις άλλες. 
'Η ευκρίνεια είναι, λοιπόν, άπαραί
τητη καί γιά τήν συνεννόηση καί 
γιά τήν μάχη, άλλως ξεπέφτουμε 
στήν καταχνιά, στο μΰθο καί στο 
σύνθημα μπαίνοντας έτσι στο χώ
ρο τής πολιτικής θεολογίας, ένώ ή 
ιδεολογία είναι κάτι τό άπόλυτα άν- 
τιθεολογικό. "Οχι άπό άποψη άρνή- 
σεως τοΰ θεοΰ καί τής θεολογίας, 
άλλά άπό τήν φύση τής δομής καί 
τών άναφορών της. ’Έχουν ονομά
σει τήν έπιστήμη οικονομία τής 
σκέψης. Θά ήταν δυνατόν τό επί
γραμμα νά χρησιμοποιηθεί καί γιά 
τήν ιδεολογία. "Οπως στήν οικονο
μία έρμηνεύομε, φειδωευόμαστε ή 
παρέχομε, σχεδιάζομε ή παραχω
ρούμε καί μάλιστα σταδιακά καί 
συγκεκριμένα (τακτικά καί στρα
τηγικά), έτσι άκριβώς καί μέ τήν 
ιδεολογία. Πολλοί άνθρωποι σή
μερα καί μάλιστα οί οχι λιγώτερο 
προβληματισμένοι, άπό τις σκοπι
μότητες πού σπάζουν τον καθρέφτη 
τής ευκρίνειας, έχουν καθολικά άπο- 
γοητευθεΐ άπό τις ιδεολογίες, τις έν- 
τάξεις καί περισσότερο τις στρα
τεύσεις. Τήν ίδια δμως ώρα αυτές 
άποκτοΰν καινούργιους πιστούς. Γι’ 
αυτό καί τό τέλος τους άναμενόμενο 
διαρκώς, είναι κατά τήν λέξη τοΰ 
Julien Benda αιώνιο.

Δημοσιεύεται μέ παραχώρηση 
τοΰ περιοδικού «ΕΥΘΥΝΗ» 
πού τό πρωτοδημοσίευσε.
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Συχνά, σάν τελειώνει ή συγκέντρωση των «Γεγονότων καί Συμβάν
των» κάθε μήνα καί έ'ρχεται ή στιγμή πού τό μολύβι θ’ άρχίσει να 
γράφει μ’ έκεΐνα τ’ άτσαλα δημοσιογραφικά γράμματα, τά όσα άντιμε- 
τώπισαν οΐ άνδρες καί οί γυναίκες του Σώματος στη μάχη τους για νά 
διαφυλάξουν τήν κοινωνική ειρήνη τοϋ συνόλου, στέκομαι μέ δέος μπρο
στά στήν μεγάλη αυτή προσφορά, άναλογιζόμενος ότι οί άνθρωποι αυτοί, 
θυσιάζουν χωρίς κανένα υλικό άντίκρυσμα τή ζωή τους κάθε μέρα καί 
κάθε στιγμή τής ώρας. ’Αντιμετωπίζουν καταστάσεις πού μόνο άγωνία 
καί έξουθένωση τούς χαρίζουν καί όμως στέκονται στις έπάΧξεις τους 
πάντοτε αισιόδοξοι. "Ας μοϋ συγχωρεθεϊ τό ότι αύτή τή φορά μιλώ σέ 
ύφος άπόλυτα προσωπικό. Μά έ'ρχονται στιγμές πού συγκλονίζομαι άπό 
τούτον τον άγώνα, γιατί βλέπω στά μάτια των πρωταγωνιστών μιά σπά
νια ψυχική δύναμη γιά τήν έποχή μας καί μιά διάθεση προσφοράς πού 
ξεπερνάει τά όρια τού καθήκοντος. "Οσοι έχουν υπηρετήσει σ’ αυτές τις 
'Υπηρεσίες —γιά τά Τμήματα ’Ασφαλείας καί τά μάχιμα ’Αστυνομικά 
Τμήματα μιλώ—νιώθουν βαθειά αυτά τά λόγια. "Αλλοι μπορεί νά τά 
θεωρούν υπερβολές. Είναι γεγονός όμως ότι όταν γράφει κανείς γιά πρά
ξεις συγχρόνων κινδυνεύει νά παραξηγηθεΐ. Γιατί όπως είπε ό Θουκυδί
δης, αύτοί πού τά έζησαν ξέρουν πώς άδικοΰνται, οί άλλοι πού άπλώς τά 
έμαθαν πιστεύουν πώς ύπερηρωποιούνται. "Οπως καί νάχει όμως τό 
πράγμα, σέ τούτο τό προλογικό σημείωμα ό «ΡΕΠΟΡΤΕΡ» νιώθει 
τήν υποχρέωση —τώρα πού τό περιοδικό κλείνει τά δέκα χρόνια του— 
νά σφίξει τό χέρι τών άγωνιστών αύτών καί νά τούς ευχηθεί «κουράγιο» 
στον δύσκολο άγώνα τους. Γι’ αυτούς, ίσως κάποτε μιλήσουν οί κατο
πινές γενιές μέ θαυμασμό.

ΚΑΡΤΕΡΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΛΕΥΚΟ 
ΘΑΝΑΤΟ

Γιά τον ύπόκοσμο ό μεγαλύτερος 
κίνδυνος είναι οΐ παληές του γνωρι-' 
μίες μέ τούς διώκτες του. Τά πρόσωπα 
τών έπαγγ'ελματιών κακοποιών είναι 
λίγο—πολύ γνωστά στούς άνδρες τών 
'ϊπηρεσιών ’Ασφαλείας. Καί αύτοί μέ
σα στ’ άλλα καθήκοντά τους δέν ξεχνούν 
νά περνούν κάπου—κάπου άπό τά «στέκια» 
τών παληών γνωρίμων τους.

Τυχαία βρέθηκαν οί άνδρες τού Τμή
ματος Ναρκωτικών της Υ.Α.Π.Π., στην 
’Ακαδημία Πλάτωνος. Καί κάπου στά 
στενά δρομάκια της άθηναϊκής αύτής γει
τονιάς, πήρε τό μάτι τους τον «Νώντα». 
Γνώριμος άπό τά παληά ό Νώντας —’Επα
μεινώνδας τό έπίσημο —Παπακωνσταντί

νου, έκανε πώς δέν τούς πρόσεξε. Καί κάτι 
ψιθύρισε στ’ άφτί τού 65ντάρη άνδρα πού 
τον συνόδευε. Ή  κίνηση αυτή ήταν τό λά
θος του. Τήν πρόσεξαν τά «λαγωνικά» τής 
Υ.Α.Π.Π. καί προσπέρασαν μέ προσποιη
τή άδιαφορία. Τήν άλλη μέρα ξαναπέρα- 
σαν. ’Ήξεραν τό στέκι του, ήξεραν καί τό 
«σπλάχνο» του, τήν άγαπημένη του δηλαδή, 
καφεπώλιδα στήν ίδια γειτονιά. Ό  65ντά- 
ρης άνδρας πάλι στήν παρέα. ’Άγνωστος 
εντελώς σ’ αυτούς. Τό βλέμμα του όμως 
ήταν γνωστό. ’Έμοιαζε μέ τό βλέμμα τού 
Νώντα, μέ τό βλέμμα όλων τών ναρκο
μανών. ’Αποφάσισαν νά συνεχίσουν τήν 
παρακολούθηση.

Είναι τό ένστικτο, πού συχνά 
σπρώχνει τούς άνδρες τής Χωροφυλακής 
πίσω άπό τό κακό. "Οπως τά σκυλιά πού 
μυρίζονται τον λαγό. ’Ένστικτο διαμορ
φωμένο άπό τήν πολύχρονη πάλη τους μέ 
τό έγκλημα.

Δυο μέρες άργότερα μεγάλωσαν οί 
ύποψίες. Απόγευμα ήταν, γύρω στις 5, 
όταν ό Νώντας καί ή Μαρία «τό σπλάχνο» 
Μούγιου, μπήκαν στο αύτοκίνητο τού 

πρώτου καί κίνησαν προς τήν ’Ελευσίνα. 
Στο πρώτο βενζινάδικο «φούλαραν τό ντε
πόζιτο τής βενζίνης. Διακριτικά πλησίασαν 
οί άνδρες τού Τμήματος Ναρκωτικών καί 
είδαν τήν ποσότητα τών λίτρων πού προ
μηθεύτηκαν. «Ταξίδι μακρινό θάχουν», 
σκέφτηκαν.

Βέβαια, γιά όσους δέν έχουν ζήσει άνά- 
μεσα στον ύπόκοσμο, όλα είναι φυσικά. 
Καί τό ταξίδι άκόμα πιο φυσικό. Ό  καθέ
νας έχει δικαίωμα νά ταξιδέψει, ό καθένας 
μπορεί νά κάνει δ,τι νομίζει καλύτεβο γιά 
τή ζωή του, φτάνει νάναι νόμιμο καί τό 
ταξίδι πάντα νόμιμο, έκτος άν...

Αύτό τό «έκτος άν» στριφογυρίζει κα
θημερινά στο μυαλό τών άνδρών τής 
Χωροφυλακής καί τούς κινεί νά «βάζουν 
τήν ούρά τους έκεϊ όπου δέν τούς σπέρνουν».

Αύτό τό «εκτός άν» τούς κινητοποίησε. 
Πού θά πήγαινε ό Νώντας; Γιά τι πράγμα

θά πήγαινε; Πότε θά γύριζε; Σκέφτηκα)' 
όλες τις εκδοχές καί άποφάσισαν κάτι τ° 
πολύ συνηθισμένο. Νά στήσουν τό καρτέρ1 
τους...

_ Παράλογα πράγματα, μιά καί τό πιο 
σίγουρο είναι γιά κάποιον πού ταξιδεύει νά 
πηγαίνει γιά ιδιωτικές υποθέσεις. Πιό πα
ράλογο άκόμα γιατί κανείς άπ’ αύτούς πού 
έστησαν τό καρτέρι δέν ήξερε πότε θά γύ
ριζαν οί παληοί τους γνώριμοι. "Ομως πόν- 
ταραν στό παράλογο...

’Αποφάσισαν νά περιμένουν άπό τήν 
ίδια στιγμή. Μπορεί ό Νώντας νά πή
γαινε μέχρι τό Λουτράκι, μέχρι τήν Κό
ρινθο, ή τήν Καλαμάτα ή τον Πύργο ή τήν 
Πάτρα ή τά ’Ιωάννινα ή τήν Κέρκυρα, ή 
τό ’Αγρίνιο. Αύτοί θά περίμεναν. Ά ν  
«έβγαζαν» κάτι , θά ήταν τυχεροί, άν όχι, 
άτυχοι.

Δυο αυτοκίνητα τού Τμήματος Ναρκω
τικών μέ έξη άνδρες ξεκίνησαν σχεδόν γιά 
τό άγνωστο. Τό ένα σταμάτησε στά πρώτα 
διόδια τής ’Εθνικής οδού ’Αθηνών —Κό
ρινθου. Τό άλλο προχώρησε προς τήν Κό
ρινθο. Τρεις ώρες είχαν περάσει άπό τήν 
ώρα πού ό Νώντας είχε ξεκινήσει, όσος 
δηλαδή χρόνος χρειαζόταν γιά ένα ταξίδι 
μέχρι τήν Κόρινθο ή τό Λουτράκι, λογα
ριάζοντας πάντα καί τήν κατανάλωση τοϋ 
χρόνου πού θ’ άπαιτοϋσε ή διεκπεραίωση 
τής δουλειάς ή ό σκοπός τοϋ ταξιδιοΰ. Τά 
λεπτά περνοΰσαν γρήγορα καί θάταν περί
που 10 τό βράδυ, όταν τό ραδιοτηλέφωνο 
τοϋ αύτοκινήτου πού περιπολοΰσε προς τήν 
Κόρινθο γνώριζε στό πλήρωμα πώς τό αύ
τοκίνητο τοϋ Νώντα, πέρασε τά τελευιαΐα 
διόδια καί κατευθύνεται προς τήν ’Αθήνα. 
Τί νάκρυβε άραγε ή επιστροφή; Μέχρι ποΰ 
είχε πάει ό Νώντας καί γύρισε πίσω;

Οί εντολές δόθηκαν καί τό σταματημένο 
στά διόδια αύτοκίνητο της Τ.Α.Π. Πρω- 
τευούσης ρίχτηκε πίσω άπό τό αύτοκίνητο 
πού παρακολουθούσε. Σέ λίγα λεπτά τό 
είχε προσπεράσει καί κατευθυνόταν προς 
τήν ’Ακαδημία Πλάτωνος. Δεύτερο καρτέ
ρι έκεϊ, έξω άπό τό σπίτι τοϋ Νώντα Πα
πακωνσταντίνου.

’Έτσι καί έγινε. Σέ πέντε λεπτά οί άκρο- 
βολισμένοι στις σκοτεινές γωνιές τοϋ 
δρόμου άνδρες τής Υ.Α.Π.Π. είδαν νά 
φτάνει τό αύτοκίνητο πού παρακολου
θούσαν. "Ενα λεπτό άργότερα, τήν ώρα πού 
οί δυο επιβάτες του άνοιγαν τις πόρτες γιά 
νά κατεβοϋν, παρουσιάζονταν μπροστά 
τους. Μέχρι νά τελειώσουν τά τυπικά είχε 
φτάσει καί τό άλλο αύτοκίνητο καί ολοι 
μαζί άρχιζαν τήν έρευνα.

1.217 γραμμάρια χασίς σέ φούντα 
άριστης ποιότητας όμως, ζυγαριές καί 
μαχαίρια, έκαναν τήν εμφάνισή τους κάτω 
άπό τό φώς τών φανών τών άνδρών τής 
Χωροφυλακής. Καί χωρίς πολλά λόγια 
ολοι μαζί πήραν τον δρόμο γιά τά γραφεία 
τοϋ Τμήματος Ναρκωτικών.

Ή  άνάκριση άρχισε άμέσως. Πριν άκό- 
μα ξημερώσει, ό Νώντας είχε μιλήσει. 
Τό χασίς τό άγόρασε στό Άντίρριο. Τοϋ 
τό είχε φέρει κάποιος «Στέλιος» άπό τά 
’Ιωάννινα καί ένας «Βάϊσς» (ό 65ντάρης 
άντρας) ήταν ό μεσίτης. 100.000 πήρε ό 
πωλητής καί 30.000 ό μεσίτης. Ά λλα στοι
χεία γιά τήν ταυτότητά τους δέν ήξερε. 'Ο 
ύπόκοσμος άρκεϊται στά μικρά ονόματα, 
τ ’ άλλα είναι παραπανίσια καί βλάπτουν.

’Αποφασισμένοι νά «ξηλώσουν» δλη τήν 
σπείρα οί άνδρες τής Υ.Α.Π.Π., άποφάσι- 
σαν καί νά ξεχάσουν τον ύπνο καί τήν άνά- 
παυσή τους. Μέ τόν Νώντα μαζί πήραν 
τόν δρόμο γιά τά ’Ιωάννινα. 'Ο Στέλιος 
Παππάς βρέθηκε σχετικά γρήγορα, καθώς
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καί ό Βάϊος Βασιλάκος. Μάλιστα δ πρώτος 
είχε καί τρία δενδρύλλια Ενδικης καννά- 
βεως σ’ ένα κτήμα του. "Ηταν τά υπόλοιπα 
της σοδειάς.

Ή  ανάκριση έβγαλε πολλά. Μέσα σέ 
δυδ μέρες τδ αυτοκίνητο τοϋ Τμήματος 
Ναρκωτικών όργωσε δλη την ’Ήπειρο καί 
την Θεσσαλία, ξηλώνοντας υφάδι —υφάδι 
ένα δίκτυο χασισοκαλλιεργητών, έμπορων, 
μεσαζόντων καί καταναλωτών. Δέκα έπτά 
άκόμα άτομα βρέθηκαν μπλεγμένα στα 
παρακλάδια τής σπείρας.

Τήν ίδια στιγμή, δμως, πού τδ αυτοκί
νητο τής Υ.Α.Π.Π. έφτανε στα ’Ιωάννινα 
όίλλοι άνδρες του Τμήματος Ναρκωτικών 
έκαναν έρευνα στδ σπίτι τής Μάγιου καί

έβρισκαν, κρυμμένα σέ γυάλινο βάζο, άλλα 
205 γραμμάρια χασΐς σέ φούντα , αρκετά 
για να στείλουν τδ «σπλάχνο» τοϋ Νώντα 
ν’ άντιμετωπίσει τήν Δικαιοσύνη.

Σέ λίγο καιρό, οί 21 συνολικά χασισάν- 
θρωποι θά δώσουν λόγο γιά τις πράξεις 
τους. ’Ίσως τδ άκροατήριο τοϋ Δικαστη
ρίου κουνήσει στοχαστικά τά κεφάλια του, 
άκούγοντας τίς λογής —λογής δικαιολο
γίες. ’Ίσως καί μερικοί άπδ έκεϊνο τδ 
άκροατήριο, άφήσαυν τήν σκέψη τους νά 
πλανηθεί γύρω άπδ τούς άνδρες πού 
μόχθησαν γιά νά «ξηλώσουν» τήν θανατο
γόνο αϋτή σπείρα καί νοητά τούς άπευθύ- 
νουν ένα «ευχαριστώ», άπδ μέρους δλης 
τής κοινωνίας. Αύτδς θάναι ό μόνος έπαι
νος..

ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ 
ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

πού μέ καρφωμένο τδ βλέμμα στά μάτια 
τους, τούς ρωτούσαν νά μάθουν σέ τ-ί οφεί
λεται ή άνησυχία. Λίγες προφάσεις, δικαιο
λογίες πρόχειρες καί μετά σιωπή. Η 
έρευνα στο αύτοκίνητα έλυσε τδ μυστήριο. 
Πενήντα γραμμάρια χασίς άριστηςποιό
τητας σέ πλακίδια καί σέ σκόνη, ένα μα

χαίρι, μ(ά καπνοσύριγγα καί άλλα βοηθη
τικά σκεύη γιά τή χρήση ναρκωτικών 
ήταν ή αιτία τής άνησυχίας τους. "Ολα 
φερμένα στήν Ελλάδα άπδ τήν Γερμανία, 
δπου δούλευαν εργάτες ό Κώστας Σιδη- 
ρόπουλος καί δ Θύμιος Καλαντζής.

"Ομως ή παρέα δέν είχε συμπληρωθεί. 
Έλλειπε ό τρίτος μέ τήν «φουσκωμένη» 
τσέπη. Δέν άργησε καί αυτός νά κάνει τήν 
εμφάνισή του στδ «μπάρ» τοϋ ξενοδοχείου. 
Μπλοκαρίστηκε πριν προλάβει νά βάλει 

τδ χέρι του στή τσέπη. Αύτδς δέν κρα
τούσε έπάνω του χασίς, ούτε καί μαχαίρι. 
Μιά σιδερένια γροθιά ήταν τδ άντικείμενο 

πού προεξείχε, μιά γροθιά άπ’ αυτές πού 
μπορούν εύκολα νά σκοτώσουν τδν άνθρω
πο μ’ ένα —δυδ χτυπήματα. ’Όργανο ιδιαί
τερα άγαπημένο στούς κύκλους τοϋ ύπο- 
κόσμου.

Μαζί μέ τά ναρκωτικά, τδ μαχαίρι, τήν 
καπνοσύριγγα καί τήν Πόρσε κατασχέ
θηκε καί ή γροθιά τοϋ Άλέκου Ζεκερίδη. 
'Ο ίδιος συνάντησε τούς φίλους του μετά 
άπδ λίγη ώρα στά κρατητήρια τής Γενικής 
’Ασφαλείας. Ό  δυναμισμός τους είχε εξα
φανιστεί. Στά χέρια τοϋ Νόμου καί ό πιο 
θρασύς κακοποιός νιώθει άνίσχυρος...

Ά πδ τήν ’Αθήνα στή Θεσσαλονίκη, τώ
ρα. Συνέχεια τών έπιτυχιών τών άνδρών 
τής Χωροφυλακής στή μάχη τους κατά 
τών ναρκωτικών. Πρωταγωνιστές αυτή 
τή φορά οί άνδρες τής Γενικής ’Ασφαλείας 
Θεσσαλονίκης.

Ή  άγωνιστική «Πόρσε» κίνησε τίς 
ύποψίες τους. ’Ό χι βέβαια αύτή καθαυτή, 
αλλά οί δυδ νεαροί πού έπέβαιναν καί έπι- 
δεικτικά βολτάριζαν στούς δρόμους τής 
Θεσσαλονίκης. Οί «τύποι» —γιά πραγμα
τικούς «τύπους» έπρόκειτο —είχαν ένα 
παράξενο θρασύ βλέμμα καί οί κινήσεις 
τους πρόδιναν μιά έπιτηδευμένη αύτοπε- 
ποίθηση.

Ή  «Πόρσε» μέ τδν άριθμδ Κ —ΗΤ — 
495 συνέχιζε τίς βόλτες καί οί έπιβάτες 
της δλο καί πιο συχνά εμφανίζονταν στά 
στέκια τοϋ ύποκόσμου. Σέ λίγο στήν παρέα 
προστέθηκε άκόμα ένας νεαρός. Τδ πανά
κριβο αύτοκίνητο στά χέρια τών νεαρών 
πού κάθε άλλο παρά ευκατάστατοι έδει
χναν, συνέχιζε νά προκαλεϊ τίς ύποψίες, 
πού αύξήθηκαν δταν διαπιστώθηκε δτι ή 
τριμελής παρέα διέμενε σέ γνωστό ξενο
δοχείο τής Θεσσαλονίκης.

Οί άνδρες τής Γενικής ’Ασφαλείας σκέ- 
φτηκαν πώς δέν θάχαναν τίποτα αν έπιχει- 
ρούσαν μιά «γνωριμία» μέ τούς τρεις φί
λους. Δέν είναι λίγες οί φορές πού τυχαίοι 
έλεγχοι «έβγαλαν δουλειές» σημαντικές. 
Ή  ιδέα τούς καρφώθηκε πιδ έντονα στδ 
μυαλό, δταν πρόσεξαν δτι στήν τσέπη τοϋ 
παντελονιού τού τρίτου νεαρού πού είχε 
προστεθεί στήν παρέα κάτι προεξείχε, 
κάτι πού οπωσδήποτε δέν ήταν ένα κουτί 
τσιγάρα ή σπίρτα ή πορτοφόλι, μιά καί 
αύτά «έβγαιναν» άπδ άλλες τσέπες.

Πλησίαζε μεσημέρι δταν περιμένοντας 
στδ «μπάρ» τού ξενοδοχείου τήν έμφάνιση 
τού τρίτου νεαρού, είδαν νά κατευθύνονται 
πρδς τήν έξοδο οί άλλοι δυό. Κάτι ψιθύρι
σαν μεταξύ τους καί προχώρησαν πρδς 
τήν «Πόρσε». Σάν άπδ ένσικτο κινήθηκαν 
οί άνδρες τής Γενικής ’Ασφάλειας πρδς τδ 
μέρος τους καί οί δυδ φίλοι άλλάζοντας μιά 
γρήγορη ματιά τάχυναν τδ βήμα τους. Λίγα 
μέτρα τούς χώρισαν άπδ τήν «Πόρσε» 
δταν ξαφνικά άρχισαν νά τρέχουν. Πριν 
προλάβουν ν’ άνοίξουν τήν πόρτα βρέθηκαν 
άντίκρυ στούς άνδρες τής Χωροφυλακής,

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Είναι άγαθδ πράγμα ή γυναίκα νά βοη
θάει τδν άντρα στις δουλειές του. Κι δταν 
αύτδ γίνεται χωρίς καταπίεση δείχνει μιά 
άναπτυγμένη οικογενειακή κατανόηση. 
Πολλά άντρόγυνα τής εποχής μας χαρα
κτηρίζονται άπ’ αύτή τήν κατανόηση καί 
αύτδ δείχνει πραγματικά πολιτισμό καί 
εύγενικά συναισθήματα.

’Εξετάζοντας αύτή τή σχέση στούς 
άνθρώπους τού ύποκόσμου, βλέπουμε πώς 
συχνά ή σύζυγος βοηθάει τδν κακοποιό 
σύζυγό της στήν άπόκρυψη τών κλοπι
μαίων ή τήν κάλυψή του. ’Ελάχιστες φορές 
άντιδρά στήν κακοποιό δράση του. Ή  
συμβολή της στις «δουλειές» τής οικογέ
νειας είναι παθητική. Στά κατηγορητήρια 
τήν συναντούμε σάν σύνεργό, μ’ ένα παθη

τικό χρώμα, πού πολλοί έπεξηγοΰν δτι 
οφείλεται άλλοτε στήν άγάπη πού έχει γιά 
τδν σύζυγό της καί άλλοτε στδν οίκτο πού 
νιώθει γι’ αυτόν καί στήν πιθανότητα μιας 
δημόσιας διαπόμπευσης. ’Έτσι προτιμά νά 
τδν καλύψει, παρά νάρχεται σέ σύγκρουση 
μαζί του. Αύτό, φυσικά, δέν δείχνει πολι
τισμό καί εύγενικά συναισθήματα.

Στήν 'Ιεράπετρα, δμως ,τής Κρήτης μιά 
σειρά διαρρήξεων πού έξιχνιάστηκε χάρη 
στήν δυναμική επέμβαση δυδ άνδρών τής 
Χωροφυλακής, έφερε στδ φώς μιά οικο
γενειακή συνεργασία μέ ένεργετική τή 
συμμετοχή τής γυναίκας στις παράνομες 
«επιχειρήσεις » του.

Πλησίαζε 5 τδ πρωί δταν οί δυδ ’Ενω
μοτάρχες τοϋ ’Αστυνομικού Τμήματος 
Ίεράπετρας, πού έκτελοΰσαν ύπηρεσία 
μέ τδ περιπολικό αύτοκίνητο, πρόσεξαν 
άρκετά μακρυά τους ένα αύτοκίνητο μέ 
σβυσμένα τά φώτα νάναι σταματημένο έξω 
άπδ ένα εμπορικό κατάστημα. Λίγα μέτρα 
πριν συναντηθούν, άπδ τήν πόρτα τού 
καταστήματος ξεφεύγει μιά σιλουέττα καί 
γρήγορα—γρήγορα μπαίνει στδ αύτοκί
νητο πού ξεκινάει μέ μεγάλη ταχύτητα. 
"Ενα δευτερόλεπτο άργότερα τά δυδ αύτο
κίνητα συναντιώνταν. Οί δυό ’Ενωμοτάρ
χες δέν άργησαν νά καταλάβουν τί είχε 
συμβεϊ καί τδ γεγονός δτι τδ αύτοκίνητο 
αύτδ τδ έβλεπαν γιά πρώτη φορά στήν 
περιοχή τους, τούς έκανε ν’ άντιδράσουν 
αστραπιαία.

Ξεχύθηκαν γρήγορα πίσω τους. Δέκα 
λεπτά βάσταξε ή καταδίωξη μέσα στούς 
δρόμους τής 'Ιεράπετρας. ’Ασφαλώς άπδ 
τδ στρίγγλισμα τών τροχών καί τών φρέ
νων θά ξύπνησαν πολλοί περίοικοι. ’Εκείνο 
δμως πού έχει σημασία είναι δτι οί δυδ 
«ποντικοί» δέν κατόρθωσαν νά ξεφύγουν. 
Μέσα στδ αυτοκίνητό τους βρέθηκαν τά 
κλοπιμαία είδη ρουχισμού, άξίας 84.000 
δραχμών.

Στήν άνάκριση ό Γιώργος καί ή Κατερί
να Παπαχατζάκη, 27 καί 23 χρονών 
άντίστοιχα, άποκάλυψαν τήν πλούσια δρα- 
στηριότητά τους. ’Έχοντας ορμητήριο 
καί κρησφύγετο τδ σπίτι τους στδ Η ρά 
κλειο επιχειρούσαν κερδοφόρες επιδρο
μές σ’ ολόκληρη τήν Κρήτη. Παραθέτουμε 
ένα σύντομο «άνθολόγημα» αύτής τής
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δραστηριότητας: Πριν ένα χρόνο στην 
Χερσόνησο διάρρηξαν κατάστημα πωλή- 
σεως ποτών, άπ’ δπου άφαίρεσαν οίνοπνευ- 
ματώδη ποτά, μαγνητόφωνα καί ξηρούς 
καρπούς, συνολικής άξίας 50.000 δραχμών 
περίπου. Τόν περασμένο ’Ιανουάριο, πάλι 
στη Χερσόνησο διάρρηξαν κατάστημα 
τουριστικών ειδών άπ’ δπου άφαίρεσαν 
στερεοφωνικό συγκρότημα καί διάφορα 
διακοσμητικά είδη, συνολικής άξίας 
80.000 περίπου δραχμών. Τόν Ιδιο μήνα 
στην Νεάπολη Λασιθίου διάρρηξαν χρυ
σοχοείο, άπ’ δπου άφαίρεσαν χρυσαφικά 
συνολικής άξίας ένός εκατομμυρίου 
δραχμών περίπου, πού βρέθηκαν κρυμ
μένα στον άπορροφητήρα τής κουζίνας τοΰ 
σπιτιού τους. Την ίδια μέρα είχαν διαρρή- 
ξει καί άλλα δύο καταστήματα πωλήσεως 
ειδών οικιακής χρήσεως, άπ’ δπου ξεσή
κωσαν πλήρες κοινοκυριό. Τό* Φεβρουάριο 
στίς Άρχάνες 'Ηρακλείου διάρρηξαν κα
τάστημα ήλεκτρικών συσκευών άπ’ δπου

Τό Τμήμα ’Ασφαλείας Κορίνθου μάς 
έχει συνηθίσει σ’ ένα ιδιαίτερο τρόπο 
άποκαλύψεως των εγκλημάτων πού δια
δραματίζονται στην περιοχή του. ’Αφού 
συγκεντρώσει τις άπαραίτητες πληροφο
ρίες, άφοϋ ή παρακολούθηση άποκαλύψει 
ολόκληρο τό πλέγμα τών άνομων σχεδίων, 
οί δράστες άναλαμβάνουν θέλοντας καί 
μη να οδηγήσουν τούς διώκτες τους στα 
πειστήρια τού εγκλήματος. Μια μέθοδος 
πού άπόδωσε καρπούς μέχρι σήμερα, άλλά 
πού δέν μπορεί να πει κανείς πώς είναι 
εύκολο νά έφαρμόσει παντού. ’Ανάλογα μέ 
την περίπτωση καί μέ την «ποιότητα» τού 
δράστη.

Παληότερα μέ τη μέθοδο αύτή έστειλε 
στην Δικαιοσύνη δυο έπικίνδυνους χα- 
σισοκαλλιεργητές καί ένα ψευτογιατρό, 
έτοιμο —βγαίνοντας άπό τή φυλακή νά 
κυκλοφορήσει άρκετά έκατομμύρια πλα
στά Ελβετικά φράγκα.

Τούτη τή φορά έστειλε στον Εισαγγελέα 
δυο έπίδοξους άρχαιοκάπηλους, πριν 
άκόμα δοκιμάσουν την ικανότητά τους στό 
αισχρό αύτό κύκλωμα.

Οί δυο άνδρες τού Τμήματος ’Ασφαλείας 
πού περιπολοΰσαν έκεϊνο τό πρωί στα 
Έξαμίλια —Κορίνθου, ξέκοψαν άπό τό 
δρομολόγιό τους για νά βρεθούν σέ 
λίγο στήν άγροτική θέση «Γύριζα». ’Ό χι 
πώς ύπήρχε κάτι ύποπτο έκεί, άλλα 
άπό μιά άπλή περιέργεια μια καί ήταν 
φρεσκοφερμένοι στό Τμήμα. Ηλιόλουστο 
τό πρωινό καί ή φύση έμοιαζε σά νά ξυ
πνούσε άπό_ τήν νάρκη πού την είχε πο-

άφαίρεσαν ήλεκτρικά είδη άξίας 50.000 
δραχμών περίπου. Τόν Μάιο στό Άρκα- 
λοχώρι Μονοφατσίου διάρρηξαν κρεοπω
λείο, άπό τό όποιο έκλεψαν... σαράντα 
κιλά κρέας!!! Τήν ίδια μέρα στό ίδιο χω
ριό διάρρηξαν καί κατάστημα οικιακών 
συσκευών, άπ’ δπου άφαίρεσαν 5 ταχυ- 
βραστήρες, 6 σειρές κουταλοπήρουνα, 
είκοσι δωδεκάδες κουταλοπήρουνα ’Ιταλίας 
καί πολλά άλλα είδη. Τόν ίδιο μήνα 
«χτύπησαν «κατάστημα τουριστικών ειδών 
στήν Κνωσσό, άπ’ δπου άφαίρεσαν διά
φορα άσημικά. Τόν Αύγουστο διάρρηξαν 
σταθμευμένο, στήν περιοχή Κόκκινη 
Ηρακλείου, αυτοκίνητο, άπ’ τό όποιο 
έκλεψαν καραμπίνα άξίας 35.000 δραχμών.

Μέσα στίς άλλες κλοπές —πού σημειω- 
τέον είχαν γιά βοηθό τους καί τόν Άλέκο 
Πολύχρονη —περιλαμβάνονταν καί πολλές 
σέ καταστήματα τροφίμων. ’Ίσως είχαν 
άδυναμία σέ είδη νοικοκυριού... άδυναμία 
πού άσφαλώς θά πληρώσουν άρκετά άκριβά.

τίσει ή παγωνιά τής νύχτας. ’Ακουμπι
σμένοι σ’ ένα κορμό δένδρου άναψαν τό 
τσιγάρο τους καί άφησαν τό βλέμμα τους 
νά πλανηθεί άρκετά μακρυά τους, στήν 
αύλή ένός πτηνοτροφείου δπου ένας εκσκα
φέας προσπαθούσε ν’ άνοίξει ένα αύλάκι. 
Τό σιδερένιο θηρίο βύθιζε τόν τεράστιο 
κουβά στό χώμα, προχωρούσε ένα μέτρο 
μπροστά καί μ’ ένα τίναγμα σήκωνε τόν 
κουβά γεμάτο χώμα γιά νά τό άδειάσει 
λίγα μέτρα πιο πέρα καί ν’ άρχίσει πάλι 
άπ’ τήν άρχή.

Σέ μιά στιγμή τό μούγκρισμα τής μη
χανής σταμάτησε. Ό  χειριστής πήδηξε 
κάτω καί έτρεξε στό μέρος πού έσκαβε ό 
κουβάς. ’Έτρεξε καί ένας άλλος άνδρας 
πού παρακολουθούσε τήν εκσκαφή. Περιερ
γάζονταν κάτι. Συζήτησαν λίγο μεταξύ 
τους καί ό δεύτερος άνδρας άρχισε νά κοι
τάζει παρατηρητικά δεξιά— άριστερά. 
Μετά προχώρησε σ’ ένα ύψωματάκι. Σί
γουρα δέν τούς είχε δει. Ό  χειριστής άνέ- 
βηκε στό μηχάνημα καί άρχισε πάλι τήν 
εκσκαφή. ’Ό χι δμως άπό τό ίδιο μέρος 
άλλά άπό Τά πλάγια καί μέ πολλή προσο
χή-,

Οί δυο άνδρος τού Τμήματος συνέχισαν 
νά κοιτάζουν τά δσα συνέβαιναν στήν αύλή 
τοΰ πτηνοτροφείου. Ό  άνδρας πού είχε 
άνεβεϊ στό ύψωματάκι κοίταξε προς τήν 
πλευρά τοΰ δρόμου. Σήκωσε τό χέρι του. 
"Ενα αυτοκίνητο πού φάνηκε στό δρόμο 
έστριψε στό χωραφόδρομο πού περνούσε 
δίπλα άπ’ τήν αύλή τοΰ πτηνοτροφείου. Ό  
έκσκαφέας σταμάτησε νά δουλεύει. Τό

αυτοκίνητο πέρασε καί ό άνδρας κατέβασε 
τό χέρι του. Ή  σκηνή έπαναλήφθηκε λίγο 
άργότερα δταν άπό τόν χωραφόδρομο πέ
ρασαν δυο γυναίκες. Κάτι ύποπτο συνέβαι- 
νε. Οί δυο άνδρες τοΰ Τμήματος ’Ασφα
λείας συνεννοήθηκαν χαμηλόφωνα. "Ενα 
λεπτό άργότερα ό ένας άπ’ αυτούς έφυγε 
προσεκτικά καί κάνοντας ένα μεγάλο κύ
κλο έφτανε στον δρόμο. Ό  άλλος έμεινε 
έκεί.

Πλησίαζε μεσημέρι, δταν μέσα άπό τά 
δένδρα ξεπρόβαλλαν μερικοί άνδρες τοΰ 
Τμήματος ’Ασφαλείας καί προχώρησαν 
μέχρι τό σημείο πού περίμενε ό συνά
δελφός τους. ’Αντάλλαξαν μερικές κου
βέντες καί περίμεναν. Κάθε τόσο, δταν στό 
χωροφόδρομο παρουσιάζονταν κανένα αυ
τοκίνητο ή κάποιος περαστικός ή σκηνή μέ 
τούς δυο άνδρες τοΰ πτηνοτροφείου έπανα- 
λαμβάνοΜταν. 'Ο Διοικητής τοΰ Τμήματος 
δέν είχε πιά καμμιά άμφιβολία. Κάτι είχε 
βρεθεί άπό τον εκσκαφέα, κάτι πού ήθελαν 
νά περάσει άπαρατήρητο.

Πέρασε τό μεσημέρι καί τό αύλάκι είχε 
σκαφτεί. Ά πό τό πτηνοτροφείο ό άνδρας 
πού παρατηρούσε τήν κίνηοη τού δρόμου, 
έφερε τέσσερα μεγάλα κιβώτια καί μέ προ
σοχή άρχισαν καί οί δυο νά τοποθετούν κάτι 
μέσα. 'Ο Διοικητής τοΰ Τμήματος ’Ασφα
λείας κοίταξε αυτή τή φορά μέ τά κυάλια. 
Κάτι σάν στάμνες έβγαζαν άπό τό σκαμ
μένο χώμα καί τοποθετούσαν στά κιβώτια.

Είχε πλησιάσει πέντε τό άπόγευμα 
δταν τά κιβώτια φορτώθηκαν στον κου
βά τού φορτωτή καί οί δυο άνδρες τά με
τέφεραν σέ μιά μικρή άποθήκη, κάπου 
διακόσια μέτρα μακρυά. Μετά ξαναγύρι- 
σαν, σκέπασαν τό αύλάκι πού είχαν σκά- 
ψειμέ τά χώματα καί έφυγαν.

Ή  άποθήκη ήταν δύσκολο νά φυλαχτεί. 
Σκέφτηκαν τήν περίπτωση οί άνδρες τού 
Τμήματος ’Ασφαλείας Κορίνθου καί άπο- 
φάσισαν νά άκολουθήσουν τό παληό τους 
σχέδιο. Περίμεναν ολόκληρη τήν επομένη 
μέρα μήπως ό ιδιοκτήτης τοΰ Πτηνοτρο
φείου δηλώσει κάτι στήν ’Εφορία Προϊστο
ρικών καί Κλασσικών ’Αρχαιοτήτων, άλλά 
μάταια. Έ τσ ι τήν επομένη, στίς 1,30 τά 
μεσάνυχτα, άφοΰ παρακολουθούσαν δλες 
τις κινήσεις τού χειριστή Βασίλη Φαρμάκη 
καί τού πτηνοτρόφου Κώστα Γκίνη, συνάν
τησαν τόν δεύτερο σέ μιά καφετηρία τής 
περιοχής. Πλησίασε ό Διοικητής τοΰ Τμή
ματος καί άρχισε νά τόν ρωτάει αν βρήκε 
«κάτι». ’Εκείνος άρνήθηκε. Ό  Ταγματάρ
χης έγινε σαφέστερος. Τοΰ μίλησε γιά 
τόν έκσκαφέα, τά τέσσερα κιβώτια, την 
άποθήκη. Ό  άλλος έπέμενε. Τόν συμβού- 
λευσε νά τά παραδώσει. Τίποτα. Ό  Κώ
στας Γκίνης δέν είχε ιδέα γιά δσα τού 
έλεγε. ’Έτσι γιά νά ξεκαθαριστούν οί άπο- 
ρίες μπήκαν στό αύτοκίνητο τοΰ Τμή
ματος καί έφτασαν στήν άποθήκη. Ό  
Κώστας Γκίνης συνέχιζε νά κάνει τόν 
άδιάφορο. Λίγα λεπτά άργότερα οί άνδρες 
τού Τμήματος ’Ασφαλείας Κορίνθου έβρι
σκαν τά κιβώτια πού περιείχαν 73 άκέ- 
ραια άρχαΐα άγγεία, 11 ειδώλια, ένα 
χάλκινο κάτοπτρο καί 49 όστρακα άρχαίων 
αγγείων. Είχαν άποδειχτεΐ περισσότερο 
έξυπνοι άπό τούς έπίδοξους άρχαιοκάπη
λους.., Τήν επομένη τό πρωΐ μέ τήν 
Προϊσταμένη τής ’Εφορίας ’Αρχαιοτήτων 
έσκαψαν τό σκεπασμένο μέ χώματα μέρος 
πού είχε σκάψει ό έκσκαφέας καί άνακά- 
λυψαν τόν άρχαΐο τάφο άπ’ δπου είχαν 
περισυλλέγει τά εύρήματα. ’Ανήκε στήν 
Μυκηναϊκή εποχή, πράγμα πού σημαίνει 
δτι τά εύρήματα είναι άνυπολόγιστης 
άξίας. . .
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Ή  τριαντάχρονη δεσποινίδα έδειχνε 
άρκετά στενοχωρημένη. Κάπου—κάπου 
έβγαινε άπό τό στήθος της ένας βαθύς 
άναστεναγμός. Μάταια ή φίλη της προ
σπαθούσε να την διασκεδάσει. Μέρες 
τώρα είχε ν’ άκούσει την φωνή τού μνη
στήρα της. Το άσχημο ήταν δτι δεν είχε 
το τηλέφωνό του, ούτε τή διεύθυνση τού 
σπιτιού του. Ή ταν, λέει, 'Υποσμηναγός 
της Πολεμικής ’Αεροπορίας καί ύπηρε- 
τοϋσε σέ άπόρρητη 'Υπηρεσία. Ή  φίλη 
της προσπαθούσε νά τήν πείσει πώς αύτό 
δεν έπρεπε νάναι πραγματικό, γιατί ή 
διεύθυνση κατοικίας, όσο άπόρρητη 'Υπη
ρεσία νά έκτελεϊ κάποιος στρατιωτικός, 
δεν ήταν δυνατόν νά ήταν μυστική άκόμα 
καί άπό τήν μέλλουσα γυναίκα του.

Μέ τά πολλά τήν κατάφερε. Τηλεφώ
νησαν στό ’Αρχηγείο ’Αεροπορίας, μά τό 
όνομά του ούτε πού τό είχαν άκουστά. 
Καί ή φίλη άποφάσισε νά τήν βοηθήσει. 
Κάποιος γνωστός της πού υπηρετούσε στή 
Χωροφυλακή, ίσως μπορούσε νά λύσει 
τό μυστήριο. Τού τηλεφώνησαν καί εκεί
νος τούς υπόδειξε ν’ άπευθυνθοΰν στό 
Τμήμα Διώξεως Ναρκωτικών—’Απατών 
τής Υ.Α.Π.Π. Έ τσ ι κι έγινε. ’Εκεί άπο- 
καλύφτηκε ότι ό μνηστήρας τον τελευταίο 
καιρό της ζητούσε μερικές χιλιάδες δρα
χμές, γιά νά λύσει κάτι έκτακτα οικονο
μικά προβλήματα. "Υποπτο αύτό. Οί 
άνδρες τού Τμήματος χωρίς χρονοτριβή 
έπικοινώνησαν μέ τις άρμόδιες Υπηρε
σίες τής ’Αεροπορίας, μά καί κείνοι πήραν 
άρνητική άπάντηση. Κάποια «κομπίνα» 
θάναι στή μέση, σκέφτηκαν. ’Έτσι έδωσαν 
τις άπαραίτητες οδηγίες.

Δυό μέρες άργότερα ό μνηστήρας τηλε
φώνησε. Τά χρήματα ήταν στή διάθεσή 
του. "Εκλεισαν τό ραντεβού καί στή συνέ
χεια ή δεσποινίδα Α.Κ. ένημέρωσε τήν 
Χωροφυλακή.

Στό ραντεβού ήρθε ή έκπληξη γιά τόν.. . 
'Υποσμηναγό. Μετά τις πρώτες έξηγήσεις, 
πήραν όλοι μαζί τόν δρόμο γιά τήν Υ.Α. 
Π .Π.. ’Εκεί ό Παναγιώτης Τσεκούρας, 
αύτό ήταν τό πραγματικό όνομα τού μνη
στήρα καί ψευτο—ύποσμηναγοΰ, άποκά- 
λυψε όλες τις μεταμφιέσεις καί άπάτες του. 
Πριν δυό χρόνια ένώ νοσηλευόταν σέ κλι
νική, παραπλάνησε τόν γιατρό καί άφοΰ 
τού συστήθηκε σάν υπάλληλος τής Γαλ
λικής Πρεσβείας στην ’Αθήνα τού ύπο- 
σχέθηκε, ότι θά τόν διόριζε γιατρό καί σ’ 
αύτή. Γιά νά. . . τακτοποιήσει, μάλιστα, 
τήν ύπόθεση άνάλαβε νά προωθήσει τά 
άπαιτούμενα χαρτιά. "Ετσι μέ τά δικαιο- 
λογητικά στό χέρι έγινε καπνός. Στή συνέ
χεια πλαστογράφησε τό Ποινικό Μητρώο 
τού γιατρού καί σημειώνοντας τό δικό του 
όνομα έσβηνε όλες τις καταδικαστικές 
αποφάσεις πού είχε. Τό περασμένο καλο
καίρι είχε ξαναδώσει υπόσχεση γάμου σέ 
άλλη δεσποινίδα, πού τής είχε παρουσια
στεί ώς υπάλληλος τού Γενικού Λογιστη
ρίου τού Κράτους, ή οποία φυσικά δέν τόν
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ξαναεϊδε άφοΰ τού παρέδωσε πρώτα αρκε
τές χιλιάδες δραχμές. Πριν λίγες μέρες, 
μέ τό όνομα ’Αρσένης Δημήτριος, καί μέ 
τήν ιδιότητα τού Προέδρου Πρωτοδικών 
αύτή τή φορά, ψάρεψε τό θύμα του στα 
Δικαστήρια. Θύμα του μιά κυρία που 
μετά τήν υπόσχεση ότι θά τήν βοηθήσει,

έφυγε. . . καταϋποχρεωμένη. ’Επάνω του 
βρέθηκε καί ένα βιβλιάριο καταθέσεων 
τού Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ναυ
πλίου, πού οί καταθέσεις τών 144 δρα
χμών πού είχε, είχαν γίνει 144.500 δρα
χμές. "Ολα αύτά ήταν άρκετά νά τόν φιλο
δωρήσουν μέ 5 χρόνια φυλακή.

Κ Α Ν Ε Ν Α Σ  
ΟΙ ΚΤΟΣ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΧΑΡΤΟΠΑΙΚΤΕΣ

Είναι πραγματικά μεγάλη ή εκστρα
τεία πού έξαπόλυσε τό Τμήμα ’Ηθών καί 
Λεσχών τής Υ.Α.Π.Π. γιά τήν πάταξη 
τής χαρτοπαιξίας καί τών άλλων συναφών 
παιχνιδιών, πού τελευταία άπλώνονται 
μέ εκπληκτική ταχύτητα. Οί άνδρες της 
δέν άφήνουν καφενείο μέ καφενείο, λέσχη 
μέ λέσχη χωρίς έλεγχο. Συνέχεια έφοδοι, 
ένέδρες καί άνελέητο κυνηγητό τών χαρτο- 
παικτών. Τήν ώρα πού οί πολίτες ήσυ- 
χάζουν καί τά Προάστια τής ’Αθήνας 
βυθίζονται στό σκοτάδι, αυτοί όργώνουν 
τά στενοσόκακκα άναζητώντας τά κρη
σφύγετα τής θεάς Τύχης. Καί κάθε τόσο * 
έρχονται στό φώς τής δημοσιότητας ση
μαντικές τους έπιτυχίες.

Πριν άπό λίγο καιρό είχαν έντοπίσει 
κάπου στή Γλυφάδα ένα ξενοδοχείο πού 
άπό καιρό δέν λειτουργούσε σάν ξενοδο
χείο. Ούτε πελατεία, οΰτε προσωπικό. 
’Αραιά καί πού τό έπισκέπτονταν μερικά 
άτομα. Μόνο γι’ αύτούς άνοιγε ή πόρτα. 
Γιά άλλους, όσο καί νά χτυπούσαν τήν 
πόρτα, τό ξενοδοχείο «Νούφαρα» ήταν 
κλειστό. Δέν διέθετε δωμάτια.

Θάταν 10 τό βράδυ όταν ξεκίνησαν τά 
αυτοκίνητα τής Ύποδιευθύνσεως ’Ασφα
λείας Προαστίων Πρωτευούσης γιά τήν 
Γλυφάδα. Μαζί μέ τούς άνδρες πού άνά- 
λαβαν τήν «επιχείρηση» καί οί άπαραί
τητες σ’ αύτού τού είδους τις προσπά
θειες, Χωροφυλακίνες. ’Επικεφαλής ό 
Προϊστάμενος τής Υπηρεσίας Διώξεως 
Κοινού ’Εγκλήματος.

Στήν Γλυφάδα άρχισε νά μετράει άντί- 
στροφα ό χρόνος. Καί όταν τό ρολόγι 
έδειξε 3 μετά τά μεσάνυχτα, ό ’Ενωμο
τάρχης άγκαλιά μέ τήν Χωροφυλακίνα 
χτύπησαν τήν πόρτα τού ξενοδοχείου. 
Μέ τό ΰφος τού «Πλαίη—μπόϋ» αύτός, μέ 
έμφάνιση γυναίκας τού δρόμου έκείνη. 
Βαριά ή φωνή τού ’Ενωμοτάρχη, μάγγικη, 
ψευτοαισθησιακή ή φωνή τής κοπέλλας. 
Ζήτησαν ένα δωμάτιο. ’Ανένδοτος ό πορ
τιέρης. Έπέμειναν. Έ στω  γιά μιά ώρα. 
Τίποτα εκείνος. ΓΙετάχτηκε έξυπνα ή 
κοπέλλα, τού θύμησε—παληά τους συνάν
τηση. Κούρασε δ πορτιέρης τό μυαλό του 
καί θυμήθηκε τήν. . . άνύπαρκτη συνάν
τηση. "Ενας άλλος, τού Ξενοδοχείου άν
θρωπος κι αύτός, παρακολουθούσε τόν 
μεσήλικα άνδρα μέ μουστάκι καί ύφος 
«λεφτά», πού άπό ώρα τώρα προσπαθούσε 
νά «συμφωνήσει» τά εύκολα έννοούμενα 
μέ μιά άλλη νεαρή «πεταλουδίτσα» πού 
έκανε «πιάτσα» λίγα μέτρα πιό κάτω άπό 
τήν γωνία τού ξενοδοχείου. Ή  συζήτηση 
τού φίλου του κρατούσε πολύ. Στό τέλος

άποφάσισε νά έπέμβει έκεϊνος. «Άφησε 
τά παιδιά. . . μιά ώρα θά μείνουνε». 'Ο 
μεσήλικας καί ή «πεταλουδίτσα» είχαν 
συμφωνήσει. Πιασμένοι χέρι —χέρι βά
διζαν τό πεζοδρόμιο μπροστά στό ξενο
δοχείο.

Οί δυό τού ξενοδοχείου, μισάνοιξαν τήν 
πόρτα. Μιά ώρα λαθραίος έρωτας δέν 
έβλαπτε σέ τίποτα. Πέρασε πρώτη ή 
κοπέλλα καί άκολούθησε ό νεαρός. «Νά 
σοΰ πληρώσω πρώτα» καί δ νεαρός άφή- 
νοντας τήν κοπέλλα έβγαλε άπό τήν τσέπη 
τό πορτοφόλι του. Καί ένώ τά μάτια τών 
άλλων καρφώνονταν στό άνοιγμα τού 
πορτοφολιού, δ μεσήλικας μέ τήν «πετα
λουδίτσα», δρασκέλιζαν τό κατώφλι καί 
στέκονταν πίσω τους. «’Ακίνητοι! Χωρο
φυλακή. . .».

Στό άκουσμα τής τελευταίας λέξης τά 
πρόσωπα τών άνθρώπων τού ξενοδοχείου 
πάγωσαν. Στά χέρια τού νεαρού άντρα καί 
τού μεσήλικα, πού δέν ήταν άλλος άπό τόν 
Προϊστάμενο Άντισυνταγματάρχη, κα
θώς καί στά χέρια τών δυό κοριτσιών ξε
πρέβαλαν ταυτότητες τής Χωροφυλακής. 
Σέ κλάσματα τού δευτερολέπτου δ προθά
λαμος τού ξενοδοχείου είχε γεμίσει άπό 
τούς άνδρες τού Τμήματος Η θών καί 
Λεσχών τής Υ.Α.Π.Π., πού περίμεναν 
άθέατοι σέ μικρές άποστάσεις γύρω άπ’ 
τό ξενοδοχείο. Καί ένώ οί «τσιλιαδόροι», 
μεταφέρονταν στά αύτοκίνητα μιά δμάδα 
άνδρών τής Χωροφυλακής εισχωρούσε 
άθόρυβα στό έσωτερικό τού ξενοδοχείου. 
Γρήγορα εντοπίστηκε τό δωμάτιο πού 
είχε μεταβληθεϊ σέ λέσχη. Ή ταν τό μόνο 
φωτισμένο. Τά δέκα άτομα πού βρέθηκαν 
γύρω άπό τό τραπέζι νά παίζουν ζάρια, 
χλώμιασαν. Στό τραπέζι έπάνω μετρή
θηκαν 279.950 δραχμές, 60 λίρες ’Αγ
γλίας, 9 ταξιδιωτικές επιταγές τών 20 
λιρών ’Αγγλίας καί 10 τών 50 λιρών, 4 
έπιταγές τών 42.900 δραχμών καί ένα 
ζευγάρι κύβοι.

Υπήρχε όμως καί συνέχεια. Στήν έρευνα 
πού άκολούθησε τό χρηματοκιβώτιο τού 
ξενοδοχείου δέν άνοιγε. Είχαν «χάσει» τά 
κλειδιά. 'Ο κλειδαράς πού τό άνοιξε τό 
πρωί (μέχρι νά ξημερώσει τό φρουρούσαν 
άνδρες τής Χωροφυλακής) άνοιξε τό δρόμο 
καί γιά μιά άκόμα άποκάλυψη: 15 γραμ
μάρια χασίς κατεργασμένο, τρεις σφαίρες 
καί μεγάλος άριθμός άπό καινούργιες τρά
πουλες καί κύβους. Καλή ή σοδειά άπό τό 
ξενοδοχείο, πού δέν ήταν τελικά ξενοδο
χείο, μέ τήν βοήθεια τών Γυναικών Χωρο
φυλάκων, πού αύτή τή φορά άναγκάστηκαν 
νά παίξουν έναν ρόλο διαφορετικό. . .

Στό προηγούμενο τεύχος είχαμε γράψει 
γιά μία άλλη έπιτυχία τού Τμήματος ’Η
θών καί Λεσχών στή Γλυφάδα. Τά βή
ματα τών άνδρών του γιά μιά άκόμα φορά 
οδηγήθηκαν στό ίδιο καφενείο. Τούτη τή 
φορά δέν βρήκαν «τσιλιαδόρους» γιά νά 
περιμένουν κάποια κοπέλλα καί νά τήν 
πάρουν άπό πίσω, προσπαθώντας νά πε
ράσουν άπαρατήρητοι. Έ τσ ι «μπούκαραν» 
χωρίς πολλές διατυπώσεις στό «αμαρτω
λό» καφενείο. Τρεις οί χαρτοπαΐκτες 
αύτή τή φορά μέ 14.750 δραχμές έπάνω
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στο τραπέζι, στή διάθεση της «Πόκας». 
"Ομως ό ένας άπ’ αύτούς κρατούσε μαζί 
του καί πιστόλι. Φυσικά καί αύτό κατα
σχέθηκε, ένώ ό κάτοχός του συνοδευόταν, 
όταν πήγε για τον Εισαγγελέα, μέ μια 
άκόμα κατηγορία: της όπλοφορίας.

Θά τελειώσουμε τό μικρό αύτό σημεί
ωμα μέ μιά άκόμα επιτυχία τοϋ ίδιου Τμή
ματος. Στην παρατηρητικότητα των άν- 
δρών του (οφείλονταν αυτή τη φορά. Γιά 
νά πιουν ένα καφεδάκι σταμάτησαν στο 
μικρό καφενείο κάπου στά ’Άνω Λιόσια. 
Ό  καφές ετοιμάζονταν καί αυτοί συζη
τούσαν, όταν τό άφτί τοϋ ένός έπιασε τή 
λέξη «Χωροφύλακες». Μιά γυναίκα κάτι 
συγοψιθύριζε στον καφετζή. Εκείνος 
ταράχτηκε καί μέ τρόπο πλησίασε τήν 
μικρή πόρτα πίσω άπό τό ψυγείο. Τό 
χέρι του κινήθηκε προς τήν πόρτα κι άρ
χισε νά άνεβοκατεβάζει τό πόμολο. θ£ 
δυο άνδρες της Χωροφυλακής κατάλαβαν 
Τινάχτηκαν άπό τό τραπέζι τους καί
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Είχαν ξεκινήσει πρωί τήν περιπολία 
τους. Ζύγωνε μεσημέρι όταν έφταναν 
στον Δενδροπόταμο. Τό αύτοκίνητο της 
Γενικής ’Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, χωρίς 
τά υπηρεσιακά διακριτικά περνούσε άπα- 
ρατήρητο άπό τούς δρόμους τοϋ Δενδρο- 
ποτάμου. "Ήταν μιά συνηθισμένη περιπο
λία των άνδρών τής Γενικής ’Ασφαλείας. 
Κάθε τόσο έρριχνανκλεφτές ματιές στά 
καφενεία τής περιοχής. Τό ραδιοτηλέφωνο 
καλοΰσε κάπου—κάπου όλα τά αυτοκίνητα 
γιά νά διαβιβάσει άριθμούς κλεμμένων 
αυτοκινήτων ή χαρακτηριστικά άναζητου- 
μένων άτόμων. Έ ξω  άπό τόν Δενδροπό
ταμο πρόσεξαν ένα σταματημένο αυτοκί
νητο, πού πριν μιά ώρα περίπου, όταν 
είχαν ξαναπεράσει άπό τό ίδιο σημείο 
βρισκόταν στήν ίδια θέση. Τήν πρώτη 
φορά οί δυό του έπιβάτες κάθονταν μέσα 
στο αυτοκίνητο, ένώ τούτη τή φορά ό ένας 
είχε βγει έξω καί προχωρούσε στον χωρα- 
φόδρομο πού διέσχιζε τήν άγροτική έκεί- 
νη περιοχή. Ό  άλλος περίμενε στό τιμόνι. 
Προσπέρασαν καί σταμάτησαν. Ό  οδηγός 
τοϋ περιπολικού κατέβηκε καί άνοιξε τό 
«καπώ» τοϋ αυτοκινήτου. Καί ένώ τά 
χέρια ψαχούλευαν τήν μηχανή, τά μάτια 
του άκολουθοΰσαν τόν άνδρα πού βάδιζε 
τόν χωματόδρομο. Τοϋ φάνηκε σά νά με
τρούσε τά βήματά του. Λίγα μέτρα πιο 
κάτω σταμάτησε καί άφοΰ έρριξε γύρω 
του ένα βλέμμα, προχώρησε στό χέρσο 
χωράφι ανάμεσα στους θάμνους. Έκανε 
μερικά βήματα καί σταμάτησε πάλι. Μετά 
έσκυψε σ’ έναν μεγάλο θάμνο. Δυό λεπτά 
κράτησε ή παρατήρησή του καί στή συνέ
χεια πήρε τό δρόμο τής έπιστροφής. 'Ο 
συνοδηγός τοϋ περιπολικού βγήκε έξω 
καί στάθηκε πίσω άπό τό «καπώ», ένώ 
συνάδελφός του ξάπλωσε κάτω άπό τό 
αύτοκίνητο. Ό  άνδρας πού παρακολου
θούσαν έφτασε στό σταματημένο αυτοκί
νητο. καί δίπλα άπό τόν οδηγό, πού έβαλε 
μπροστά τή μηχανή.

“Οταν τό αυτοκίνητο άπομακρύνθηκε 
αρκετά οί άνδρες τής Γενικής’Ασφαλείας 
Θεσσαλονίκης έκαναν τήν ίδια άκριβώς

ώρμησαν στήν πόρτα. Βρέθηκαν σ’ ένα 
μικρό άκάλυπτο χώρο, συνεχόμενο τοϋ 
καφενείου, πού έβλεπε σ’ ένα μικρό δω
μάτιο. Χωρίς δισταγμό προχώρησαν καί μέ 
μιά γρήγορη κίνηση βρέθηκαν στό άνοιγμα 
τής πόρτας, άντίκρυ σ’ ένα τραπέζι μέ 
πέντε άτομα. Κρυμμένοι σ’ αύτό τό αθέ
ατο δωματιάκι οί πέντε χαρτοπαϊκτες 
κυνηγούσαν τήν τύχη παίζοντας «Πόκα». 
Πάνω στό τραπέζι μετρήθηκαν 31.650 
δραχμές. Ή  θεά τύχη, πάλι πρόδωσε 
τούς πιστούς της.

Θά χρειάζονταν πολλές σελίδες γιά ν’ 
άναφερθοΰν παρόμοιες δραστηριότητες των 
Υπηρεσιών τής Χωροφυλακής. Χρειάζεται 
όμως καί ένας αύτοστοχασμός: Θά συνε
χίσει νά παλεύει μόνη της ή Χωροφυλακή 
καί τό άδελφό Σώμα τής ’Αστυνομίας 
Πόλεων, γιά τήν πάταξη τής ληστείας; 
Μήπως είναι καιρός γιά μιά κοινωνική 
εκστρατεία;

διαδρομή πού είχε κάνει ό νεαρός άνδρας 
πού παρακολουθούσαν. Ψάχνοντας άνά- 
μεσα στούς θάμνους έπεσαν στήν έκπληξη. 
Έ να μικρό τσουβάλι. Χωρίς χρονοτριβή 
τό άνοιξαν γιά νά διαπιστώσουν πώς τό 
περιεχόμενό του άποτελοΰνταν άπό άκατέρ- 
γαστο χασίς. Έ να λεπτό άργότερα μέ τό 
ραδιοτηλέφωνο διαβίβαζαν τήν πληροφο
ρία στούς πρϊσταμένους τους καί έπαιρναν 
οδηγίες.

Τό καρτέρι στήθηκε μέ προσοχή γύρω 
άπό τήν περιοχή πού βρέθηκε τό χασίς. 
Ή ταν σίγουρο πώς οί λάτρεις του θά ξανα- 
γύριζαν , ή γιά νά τό πάρουν, ή γιά νά 
πάρουν μιά ποσότητα. Στήν πρώτη περί
πτωση ή «καβάντζα» (κρυψώνα) θάταν 
προσωρινή. Στή δεύτερη, μόνιμη.

Μούδιασαν τά πόδια τών άνδρών τής 
Χωροφυλακής. ΤΩρες ολόκληρες χωρίς νά 
κινηθούν. Μέ τό σούρουπο άρχισε καί f

ψύχρα. Ή  υγρασία τρυποΰσε τά κόκκαλα 
καί οί χασισοΐδιοκτήτες ούτε πού νά φα
νούν. Είχε νυχτώσει γιά καλά, όταν στό 
βάθος τοϋ δρόμου φάνηκαν δυό φώτα 
αύτοκινήτου πού προχωρούσε μέ μικρή 
ταχύτητα. Δυό λεπτά άργότερα τό αύτο
κίνητο σταματούσε στήν άκρη τοϋ χωραφό- 
δρομου. Ή  πόρτα τού συνοδηγοΰ άνοιξε 
καί μιά σκιά κατέβηκε. Προχώρησε προς 
τό χωράφι καί μετά άπό μιά παρατηρη
τική ματιά κατευθύνθηκε προς τούς θά
μνους γιά νά ξαναγυρίσει αμέσως μετά 
κρατώντας στά χέρια τό μικρό τσουβάλι.

Δέν άπήχε ούτε δέκα μέτρα άπό τό 
αύτοκίνητο όταν μέσα άπό τούς διπλα
νούς θάμνους ξεφύτρωσαν κι άλλες σκιές, 
ένώ στόν δρόμο έκαναν τήν έμφάνισή τους 
πολλά φώτα αυτοκινήτων. Έ να ουρλιαχτό 
άστυνομικής σειρήνας συμπλήρωσε τό 
σκηνικό.

'Ο Νίκος Μαμούτ καί ό Μιχάλης Τενε
κετζής δέν άργησαν νά ομολογήσουν τά 
έργα τους. Τά 7.750 γραμμάρια χασίς, 
σέ φούντα, άριστης ποιότητας δέν τά 
είχαν ούτε άγοράσει, ούτε κλέψει. Άπλού- 
στατα. Ό  Νίκος Μαμούτ μέ έναν άλλον 
φίλο του, τόν Όγλοΰ Σαμπρί, σ’ ένα ταξίδι 
τους στήν ’Αριδαία είχαν έντοπίσει σέ μιά 
άγροτική περιοχή αύτοφυή φυτά ινδικής 
καννάβεως. Δέν έχασαν καιρό καί μάζευαν 
όσες κορυφάδες μπορούσαν. Καί όταν αύτό 
τό χασίς τελείωσε τότε ό Νίκος Μαμούτ 
έπιχείρησε κι άλλο ταξίδι σ’ έκεϊνο τό 
μέρος, άλλά αύτή τή φορά μέ τόν Μιχάλη 
Τενεκετζή. Ή  σοδειά τους ήταν τό μικρό 
τσουβάλι, πού μέχρι νά έξασφαλίσουν 
μόνιμη κρυψώνα, τό έκρυβαν στούς θά
μνους.

Στάθηκαν όμως άτυχοι, αν καί ή άτυ- 
χία είχε δεθεί μέ τή ζωή τους άπό τήν 
πρώτη στιγμή, έκείνη τήν πρώτη στιγμή 
πού γιά πρώτη φορά θέλησαν νά πλανη
θούν στούς ψεύτικους παράδεισους τού 
χασίς.
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Τούς τελευταίους μήνες κάτι δέν πήγαινε 

καλά στήν Βέροια. Κάθε τόσο καί παρου
σιάζονταν στό Τμήμα ’Ασφαλείας, κατα
στηματάρχες πού δήλωναν πώς τά μαγαζιά 
τους είχαν πέσει θύματα διαρρηκτών. 
Βέβαια τά κλοπιμαία δέν ήταν πολλά, 
ούτε καί σημαντικής άξίας. ’Αλλά σιγά— 
σιγά μαζεύτηκαν σέ ποσότητες καθόλου 
ευκαταφρόνητες.

Διπλές περιπολίες κάθε βράδυ οί άνδρες 
τού Τμήματος ’Ασφαλείας Βέροιας καί 
άσταμάτητες άναζητήσεις. Μάταια όμως. 
Ό  «ποντικός» δέν έπεφτε στή φάκα, άλλά 
ούτε καί σταματούσε τή δραστηριότητά 
του.

Έ τσ ι έβαλαν σ’ ένέργεια ένα σχέδιο πού 
όπως έχει άποδειχθεϊ φέρνει, συχνά, καλά 
άποτελέσματα ιδιαίτερα στις έπαρχιακές 
πόλεις. Άρχισαν τήν παρακολούθηση τών 
νυχτερινών κέντρων. Λίγο πολύ οί περισ
σότεροι νυκτόβιοι σέ μιά πόλη όπως ή Βέ
ροια είναι γνωστοί. Παρακολουθώντας τούς 
θαμώνες καί κάνοντας συσχέτκτη μέ τις 
νέες κλοπές πού παρουσιάζονταν έφθασαν 
σ’ ένα κύκλο προσώπων πού δέν δικαιο
λογούνταν τά έξοδά τους γιά διασκέδαση. 
Μετά άπ’ αύτό περιόρισαν τήν παρακολού
θηση στόν κύκλο τών ύποπτων. Ένας άπ’ 
αυτούς, ό 28 χρονος Γιώργης Ντόγος 
συγκέντρωσε τις περισσότερες ύπόνοιες,
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πού πέρα άπύ την πολυέξοδη νυχτερινή του 
δραστηριότητα περιφερόταν σάν άλήτης 
στην πόλη'της βέροιας.

Κλήθηκε στύ Τμήμα> ’Ασφαλείας για 
μια πρόχειρη εξέταση. ’Από την πρώτη 
στιγμή όμως οί άνδρες του Τμήματος εί
δαν ότι «κάτι δέν πάει καλά» μέ τον Ντόγο .̂ 
Ή  έξέταση μεταβλήθηκε σέ άνάκριση για 
ν’ άποδειχθεϊ ότι οί ύπόνοιές τους δέν ήταν 
άβάσιμες.
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Πρέπει να παραδεχθούμε ότι γύρω μας 
συχνά συμβαίνουν πράγματα άψυχολό- 
γητα, πού σέ στιγμές αύτοκριτικής είναι 
άδύνατο νά καταλάβουμε τά κίνητρά τους. 
’Απαιτούν, πολλοί, άπό την ’Αστυνομία 
νά προστατεύει, καί μάλιστα σ απόλυτό 
βαθμό, τον πολίτη, ένώ δέν άπαιτοΰν άπό 
τον πολίτη νά βοηθάει την προστασία του, 
είτε μέ ένεργό ή ηθική συμπαράσταση 
προς τούς άνθρώπους τού Νόμου, είτε μέ 
κάποιο τρόπο αυτοπροστασίας του.

Έ τσ ι, πολλές φορές βλέπουμε ό ίδιος 
νά καλλιεργεί πρόσφορο έδαφος γιά ν’ 
άναπτυχθοΰν οί παράνομες δραστηριότητες 
των κακοποιών. Μερικά άπλα παραδείγμα
τα. Φεύγει άπό τό σπίτι του, άφήνοντας 
άνασφάλιστη τήν πόρτα ή άνοιχτά τά πα
ράθυρα. Συνήθως μέ τήν αύτοδικαιολογία 
ότι θά γυρίσει σύντομα. Μά ό κλέφτης, 
ό «ποντικός», δέν θέλει πολλή ώρα γιά νά 
κάνει τό κακό. Τού φτάνουν δυό —τρία 
λεπτά γιά νά πάρει ό,τι θέλει καί νά φύγει 
όπως μπήκε: σάν κύριος, δηλαδή.

’Άλλες φορές πάλι άφήνει άφύλαχτα στο 
σπίτι του κοσμήματα καί χρήματα. Καί 
δικαιολογημένα όταν πρόκειται γιά κοσμή
ματα κοινής χρήσεως ή γιά χρήματα πού 
άποσκοποΰν νά καλύψουν έκτακτες άνά- 
γκες. ’Αλλά όταν πρόκειται γιά κοσμή
ματα πού άποτελούν κάτι τό ξεχωριστό, ή 
μιά περιουσία ή γιά χρήματα πού άποτα- 
μιεύονται, τότε δέν ύπάρχει δικαιολογία.

’Αφορμή γιά τά παραπάνω μιά ύπόθεση 
της Θεσσαλονίκης πού άπό τήν πλευρά τής 
αυτοπροστασίας τού πολίτη αν έξετασθεϊ, 
μόνο άπογσήτευση μπορεί νά σκορπίσει.

Ό  Γιάννης Τζιμητρόπουλος, 28 χρόνων 
άπό τις Σέρρες, τήν ώρα πού τέλειωνε 
τήν έπιχείρηση» σέ κάποια γειτονιά τής 
Θεσσαλονίκης, έπεσε στο μπλόκο των 
άνδρών τής Γενικής ’Ασφάλειας Θεσσαλο
νίκης, πού άπό καιρό προσπαθούσαν νά 
σταματήσουν τήν δραστηριότητά του. Μα
ζί του είχε καί τά κλοπιμαία —άρκετές 
χιλιάδες δραχμές καί μερικά κοσμήμαται

Στήν Γενική ’Ασφάλεια άποκάλυψε ότι 
πήδησε μέσα στο σπίτι άπό τήν άνοιχτή 
μπαλκονόπορτα. Καί χωρίς νά κουραστεί 
πολύ ψάχνοντας, βρήκε σ’ ένα συρτάκι 
τού κομοδίνου τά κοσμήματα καί τά χιλιά
ρικα. Σάν νά λεηλατεί κανείς μιά έγκα- 
ταλειμμένη πόλη !

"Ομως οί έκπλήξεις ήρθαν στήν άνάκρι- 
ση. 49 κλοπές στήν Θεσσαλονίκη μέσα σέ 
δυό περίπου χρόνια καί 5 σ’ άλλες πόλεις 
τής Ελλάδος. Στόχος του τά χρήματα καί 
τά κοσμήματα, πού ή συνολική τους αξία 
ξεπερνοϋσε τά δύο έκατομμύρια.
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Ό  Γιώργης Ντόγος ομολόγησε ότι αυτός 

ήταν ό «ποντικός». Μεταξύ των προϊόντων 
των διαρρήξεων του ήταν τρεις τηλεορά
σεις καί έξη ραδιομαγνητόφωνα.

Τώρα ό «μικροποντικός» θ’ άντιμετω- 
πίσει τήν Δικαιοσύνη. "Ολοι μας εύχό- 
μαστεή εμπειρία του αύτήνά σταθεί οδηγός 
στήν κατοπινή του ζωή έτσι ώστε νά μεί
νει μόνο σάν κακή άνάμνηση.

"Ολες οί κλοπές είχαν ένα κοινό χαρα* 
κτηριστικό. ΤΗταν σέ σπίτια άφύλαχτα. 
’Έμπαιναν άνοίγοντας τήν πόρτα, όπως ό 
νοικοκύρης, ή πηδώντας άπό κάποιο 
ανοιχτό παράθυρο.

"Ομως έκεΐνο πού άξίζει κανείς νά 
σχολιάσει είναι τό γεγονός ότι άπό 
τις 49 κλοπές πού είχε κάνει στή Θεσ]νίκη, 
μόνο οί 12 είχαν καταγγελθεί στούς πα- 
θόντες. Οί ύπόλοιπες 35 δέν είχαν καταγ
γελθεί παρ’ όλο ότι τά ποσά κυμαίνονταν 
άπό 20.000 δραχμές μέχρι 100.000, 
χώρια τά κοσμήματα. Μάλιστα μία περί
πτωση περιείχε καί κλοπή συναλλαγμα
τικών άξίας 500.000 δραχμών.

Καί τίθεται τό ερώτημα: Γιατί οί πα- 
θόντες δέν κατάγγειλαν τήν κλοπή. Από 
αδιαφορία; Δέν τούς πείραξε τό γεγονός 
ότι κάποιος κακοποιός μπήκε στο σπίτι 
τους καί τούς έκλεψε: "Η μήπως δέν είχαν 
εμπιστοσύνη στή Χωροφυλακή καί σκύ
φτηκαν πώς αν κατάγγειλναν ή όχι τήν 
κλοπή, τό άποτέλεσμα θά ήταν τό ίδιο;

Τό δεύτερο όχι μόνο δέν είναι παραδεχτό, 
άλλά δείχνει ότι ό πολίτης πού σκέφτεται 
μ’ αύτόν τον τρόπο, άγνοεΐ τί γίνεται 
γύρω του. ’Αγνοεί ότι μερικοί συνάνθρω
ποί του ξενυχτοΰν καί άγωνιοϋν γι’ αύτόν. 
Ταυτόχρονα περιφρονεΐ κι’ ένα έπιτελού- 
μενο έργο, μιά προσφορά πού φάνηκε όταν 
ό Τζιμητρόπουλος πιάστηκε καί ομολόγησε 
τ’ άνομήματά του. "Αν συμβαίνει τό πρώτο, 
τότε είναι άξιος τής τύχης του καί δέν 
χωράει καμμιά δικαιολογία.

Υπάρχει καί κάτι άκόμα. Ποιος άπό 
τούς 35 άδιάφορους παθόντες μπορεί νά 
βεβαιώσει ότι ό κλέφτης κατά τήν διάρκεια 
τής «επιχείρησης» δέν άφησε στά σπίτια 
ίχνη καί αποτυπώματα άρκετά γιά νά τον 
άποκαλύψουν μιά καί είναι σεσημασμένος; 
Κανείς.

"Ας μή συνεχίσουμε όμως, γιατί τό θέμα 
αύτό καίει. ’Εκείνο πού πρέπει ν’ άνα- 
φερθεϊ, σάν επίλογος, είναι τό ότι ό Τζι
μητρόπουλος τά κλεμμένα κοσμήματα τά 
πουλούσε σέ τρεις μόνιμους πελάτες: Τον 
Γιάννη Κασαπίδη, κρεοπώλη, πού άγό- 
ρασε τό 80 %  τών κλεμμένων κοσμημά
των καί τούς Γιάννη Μαλάκη καί Χρήστο 
Μάντη.

Οί ίδιοι έπωφελούμενοι τήν άνάγκη γιά 
«ξεφόρτωμα» εκμεταλλεύονταν τις τιμές 
«κόστους» καί διευκόλυναν έτσι τον κα
κοποιό. Γίνονταν δηλαδή κλεπταποδόχοι, 
μέ λίγα λόγια όμοιοι του, συνεργοί του. 
Γιά νά λυπάται, δηλαδή, κανείς....

Α Γ Ω Ν Α Σ
Χ Ω Ρ Ι Σ
Δ Ι Α Κ Ο Π Η

"Οσοι διαβάζουν τή στήλη αύτή θά θυ
μηθούν πολλά. Μιλώντας στο τεύχος τού 
’Οκτωβρίου γιά τό ζεύγος Αύγερινοΰ άπό 
τή Νάξο, είχαμε πει πώς ύπήρξε ή συνέ
χεια τής έξαρθρώσεως τής σπείρας τών 
άρχαιοκαπήλων Γκέρικε —Λίντερ —Βάγια 
—Παναγιωτίδη καί τών άλλων συνεργα

τών τους. Καί είχαμε τονίσει πώς οί άν- 
δρες τής Χωροφυλακής δέν γνωρίζουν 
άνακωχή στον άγώνα τους. ’Έτσι μετά τήν 
προφυλάκιση τών μεγάλων άρχαιοκαπή
λων, άρχισαν τό ξήλωμα ένός άλλου πα
ράνομου δικτύου, τών προμηθευτών τους. 
Πρώτα οδηγήθηκε στή φυλακή τό ζεύγος 
Αύγερινοΰ πού θέλησε νά «ξεφορτωθεί» 
άρκετά άρχαΐα εύρήματα, αύτά πού δέν είχε 
προλάβει νά πουλήσει στούς Γερμανούς 
άρχαιοκαπήλους. Πίταν μιά έπιτυχία τού 
Τμήματος ’Αρχαιοκαπηλίας καί Ναρκω
τικών τής Ϊ.Α .Π .Π .

’Αλλά γράφοντας —στό τεύχος Μαΐου 
γιά τήν έξάρθωση τής σπείρας καί τήν 
ταύτόχρονη έξιχνίαση τής άνθρωποκτονίας 
τού Τ'αραδέλη μέ δράστες τον Παναγιω- 
τίδη καί τον Βάγια, είχαμε μιλήσει καί γιά 
μιά άλλη παράνομη δραστηριότητά τους: 
τις διαρρήξεις. Μέ τον τίτλο «χρυσοδά- 
κτυλοι» άναφερθήκαμε τότε σέ μιά σω
ρεία διαρρήξεων τού δίδυμου Παναγιωτί- 
δη —Βάγια μέ τή βοήθεια καί άλλων συνερ
γατών τους. ’Ανάμεσα στά ονόματα αύτών 
τών συνεργατών του ύπήρχε καί τό όνομα 
’Αλέξανδρος ’Ορφανός. Ή  παράνομη 
συνεργασία Παναγιωτίδη —Βάγια —’Ορ
φανού είχε σάν άποτέλεσμα μιά «σοδειά» 
περισσότερο άπό δύο έκατομμύρια δραχμές.

"Ομως, όπως οί άνδρες τού Τμήματος 
Άρχαιοκαπηλείας —Ναρκωτικών, έτσι καί 
οί συνάδελφοί τους τού Τμήματος Διώ- 
ξεως ’Αδικημάτων κατά τής Ζωής, καί 
Ιδιοκτησίας, δέν έπαναπαύθηκαν στις 
πρώτες τους επιτυχίες. Καί γ ι’ αύτούς ή 
άνακωχή δέν σήμανε, οΰτε καί θά σημάνει.

’Εξετάζοντας τις έξιχνιασθεΐσες διαρ
ρήξεις μέ μιά σειρά άλλων άνεξιχνία- 
στων διαρρήξεων, έφτασαν στό συμπέρα
σμα πώς ό «λάκκος είχε καί άλλη φάβα». 
'Ο τόπος καί ό τρόπος τών διαρρήξεων 
θύμιζε δραστηριότητα Βάγια—Παναγιω- 
τίδη —’Ορφανού. Καί άρχίζοντας άπό τον 
τελευταίο άρχισαν νά ξετυλίγουν τό νήμα. 
Οί ύπόνοιές τους έπιβεβαιώθηκαν. Ό  
’Αλέξανδρος ’Ορφανός έκρυβε πολλά.

Τά στοιχεία πού ύπήρχαν σέ βάρος του 
οδήγησαν στήν άναμόχλευση τών παληών 
άνεξιχνίαστων διαρρήξεων στις περιοχές 
Άνάβυσσου, Ααύριου’ καί Μαρκόπουλου. 
Καί μετά άπό σωστή άνάκριση ό ’Αλέ
ξανδρος ’Ορφανός ομολόγησε μιά σειρά 
διαρρήξεων πού είχε κάνει στις παραπάνω 
περιοχές, άλλοτε μέ συνεργάτη τον άδελ- 
φό του Γιώργο, άλλοτε μέ τον άλλο τον 
άδελφό του Δημήτρη καί άλλοτε μέ τό 
Βάγια. Μερικές φορές καί οί τέσσερις 
μαζί. Τό κέρδος τους άπό τις 30 κλοπές 
πού είχαν κάνει, είχε ξεπεράσει τά 5.000. 
000 δραχμές, ένώ άπό άλλες πέντε κλοπές 
πού έκαναν άπό λιμενισμένα πλοιάρια δέν 
μπόρεσε άκόμα νά κοστολογηθεί έξαιτίας 
τού ότι οί ιδιοκτήτες του είναι κάτοικοι 
έξωτερικού.

Έ τσ ι οί άδελφοί ’Ορφανού, όταν θ’ άντι- 
μετατωπίσουν τή Δικαιοσύνη δέν θάχουν νά 
δώσουν λόγο μόνο γιά τήν μεγάλη έκείνη 
άρχαιοκαπηλεία, άλλά καί γιά μιά σωρεία 
διαρρήξεων.

*0 Ρεπόρτερ
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Μέ πολλές καί ποικίλες «δουλειές» που 
έξιχνίασαν μέ μεγάλο ζήλο τα δραστήρια 
όργανά του, έκανε άρχή 6 νέος Διοικητής 
του Τμήματος Ασφαλείας^ Χαλκιδος. 
Κάνοντας μία μικρή «άνθολόγηση» άπό 
τό «βιβλίον συμβάντων» τής *1πηρεσιας 
του, μεταφέρουμε εδώ τέσσερις χαρακτη
ριστικές περιπτώσεις. Μάλιστα μια είναι 
κάπως πρωτότυπη. 'Όλες μαζί αποδίδουν 
μικρογραφικά την έγκληματολογικη ταυ
τότητα τής εποχής μας. Την ^ταυτότητα 
πού χαρακτηρίζεται βασικά άπό τήν τάση 
προς τον εύκολο πλουτισμό και μαλιστα 
πολύ συχνά άπο άτομα μέ έπαγγελματικές 
άπασχολήσεις τέτοιες, πού νά μη δημιουρ
γούν «έξ ορισμού» εγκληματική προδιά
θεση. Στις μικρές ιστορίες πού επακολου
θούν βασικοί πρωταγωνιστές είναι ένας

«Βιομήχανος»- Διαρρήκτης.
Ένας βιομήχανος είναι πιθανό νά οδη

γηθεί στις φυλακές συνήθωςγιάχρέη. Στήν 
περίπτωση δμως τοϋ Δ. Μ. πού δήλωσε 
βιομήχανος κα'ι ήδη είναι προφυλακισμένος, 
αιτία είναι ή διάρρηξη. Βέβαια ό ίδιος 
«διερρήγνυε τά ίμάτιά του» δτι ήταν.... 
περίπου άθώος. Ά ς  δοϋμε δμως τί λέει ή 
«ALTERA PARS», πού στήν προκειμένη 
περίπτωση είναι τό Τμήμα ’Ασφαλείας 
Χαλκίδας. Περιπολοΰσαν — άναφέρει ή 
σχετική «έγγραφή» —δύο όργανά του στις 
2.15 τό πρωί σέ μία κάπως άπόμερη εμπο
ρική περιοχή τής πόλεως, δταν άπό τό εσω
τερικό ενός καταστήματος άκούστηκε ένας 
υπόκωφος θόρυβος πού σταμάτησε άπό- 
τομα. Κοντά στο άπέναντι πεζοδρόμιο ένα 
παρκαρισμένο αυτοκίνητο μέ πινακίδες 
ξένης περιοχής, ώδήγησαν τά όργανα στο 
αστραπιαίο συμπέρασμα δτι μάλλον είχαν 
νά άντιμετωπίσουν ένα ή καί περισσοτέ
ρους «ποντικούς» —τουρίστες» στή Χαλκί
δα. Προσποιήθηκαν δτι δέν ακόυσαν τίποτε, 
προχώρησαν τάχα άδιάφορα και ξαναγύ- 
ρισαν άπό κατάλληλα σημεία, τρέχοντας 
«άκροποδητί» μέσα στο σκοτάδι. Μέ τόν 
τρόπο αύτό μπλοκάρησαν τό κατάστημα 
άπό είσοδο καί έξοδο. Στο μεταξύ μέ φο
ρητό ραδιοτηλέφωνο ειδοποιήθηκε χαμη
λόφωνα τό Κέντρο πού έστειλε δύο περι
πολικά καί άπέκλεισαν τήν περιοχή. Τό 
πλήρωμα ένός τρίτου—τής ’Ασφαλείας — 
άποτέλεσε τήν ομάδα «Κρούσεως» άπό 
τήν παραβιασμένη είσοδο τοϋ καταστήμα
τος. Οί άνδρες μπαίνοντας μέσα δέν άργη- 
σαν νά εντοπίσουν καί άκινητοποιησουν 
τόν «ποντικό» πού χωρίς νά χάσει καθο- 
λου τήν ψυχραιμία του, τούς έκανε νόημα 
νά σωπάσουν λέγοντας ψιθυριστά δτι μέσα 
στο κατάστημα υπήρχαν... Κλέφτες. Μέ 
τήν ίδια ψυχραιμία τούς εξήγησε^ λίγα 
λεπτά άργότερα δτι περνούσε μέ τό αύτοκί- 
νητό του πού ήταν παρκαρισμένο άπ’ έξω, 
είδε τήν πόρτα τοϋ καταστήματος άνοιχτή, 
ύποψιάστηκε, σταμάτησε, κατέβηκε και 
μπήκε στο έσωτερικό του ψάχνοντας αθό
ρυβα νά πιάσει τούς νυκτερινούς φαντομά
δες. «Διά τοϋ λόγου τό άσφαλές» δήλωσε 
δτι είναι βιομήχανος μέ μεγάλη οικονομική 
έπιφάνεια. ’Από τή σωματική δμως έρευνα 
πού τού έγινε, διεπιστώθηκε δτι οί έπιφα- 
νειες στις τσέπες του εφάπτονταν μεταξύ 
τους. Μέ άλλα λόγια βρισκόταν «πανί μέ 
πανί»... Μόνο μία ειδική τσέπη στο πανο- 
φόρι του ήταν άρκετά φουσκωμένη, όχι 
δμως άπό κάποιο γεμάτο πορτοφόλι, αλλα

—δπως δήλωσε—βιομήχανος, ένας γεωρ
γός, ένας οπωροπώλης, ένας δημόσιος 
υπάλληλος καί δύο απλές νοικοκυρές, πού 
διέπραξαν άντίστοιχα διάρρηξη, καλλιέρ
γεια—έμπορία χασίς καί άρχαιοκαπηλεία. 
’Ασφαλώς καί δέν είναι συμπτωματική ή 
άναμιξή τους στις άξιόποινες αύτές πράξεις. 
’Ιδιαίτερα ή άρχαιοκαπηλεία είναι τά τε
λευταία χρόνια ό μαγνήτης πού προσελκύει 
πολλούς "Ελληνες άλλά καί ξένους. ’Αλλά 
ή άνάπτυξη τοϋ θέματος «σύγχρονες ρο
πές τής εγκληματικότητας στήν Ελλάδα» 
δέν άνήκουν στά καθήκοντα τού κειμένου 
αύτοΰ. Γ ι’ αύτό ας προχωρήσουμε στήν 
έξιστόρηση των τεσσάρων περιπτώσεων 
πού προαναγγείλαμε.

άπό μερικά αύτοσχέδια.. διαρρηκτικά 
εργαλεία (άγκυρίδες) μέ τά όποια άνοιγε
τις πόρτες δχι βέβαια τοϋ __εργοστασίου
του. "Τστερα άπό τήν διαπίστωση αυτή, 
τροποποίησε ελαφρά τό άγραφο σενάριο 
τοϋ «παραμυθιού» του λέγοντας δτι «κατά 
σύμπτωσιν» βρέθηκε χωρίς χρήματα, δέν 
είχε γνωστούς στή Χαλκίδαγιά νά δανει
στεί, καί «θυμήθηκε» νά κλέψει δταν βρέ
θηκε στο έσωτερικό τοϋ καταστήματος 
ψάχνοντας γιά τούς (άνύπαρκτους) κλέ
φτες. Αύτά ισχυρίστηκε ό Δ.Μ. άλλά δέν έγι
νε πιστευτός άπό κανένα, μέ άποτέλεσμα νά 
οδηγηθεί στις φυλακές. Θά άναρωτηθεΐ 
εύλογα ό άναγνώστης: 'Ο Δ. Μ. ήταν άλη- 
θινός βιομήχανος; Αύτό τουλάχιστον δή
λωσε. "Τστερα είναι πασίγνωστο πώς στή 
'Ελλάδα είσαι δτι δηλώσεις......

Προικοδότηση μέ... αρχαία.
Πριν πεθάνει ό μακαρίτης Ν. Κ. φρόντι

σε νά θάψει τό θησαυρό του: Μιά επιτύμ
βια μαρμάρινη στήλη «ύστερων ρωμαϊκών 
χρόνων 3ου—4ου μ.Χ. αίώνος άπεικονί- 
ζουσα δύο άξιωματούχους άνδρας φέρον
τας βραχύ χιτώνα καί ίμάτιον σημαντικής 
άρχαιολογικής άξίας», δπως άναφέρεται 
στή σχετική έκθεση πραγματογνωμοσύνης. 
Ή  «ταφή» έγινε μέ κάθε μυστικότητα στή 
Χαλκίδα καί συγκεκριμένα στήν αυλή τοϋ 
σπιτιού πού τσιμεντοστρώθηκε άμέσως 
γιά νά μή δημιουργηθοΰν υποψίες άπό 
άδιάκριτα βλέμματα. Ή  χήρα τοϋ Ν.Κ. 
περίμενε ν’ άρθει ή κατάλληλη στιγμή γιά 
νά άξιοποιήσει τό θησαυρό πού άφησε ό 
μακαρίτης. "Ωσπου άρραβωνιάζονταςτήν 
κόρη της μέ τό δημόσιο υπάλληλο Δ.Κ. 
συμπεριέλαβε τό άρχαιο στά προικώα. 'Ο 
μνηστήρας, γιά νά έξασφαλίσει ίσως τό 
μέρος αύτό τής προίκας, πού μεταβιβάζε
ται δπως είναι γνωστό μέ συμβόλαιο, 
έσπευσε νά βγάλει τή στήλη στο σφυρί ορί
ζοντας έλάχιστη τιμή 500.000 δραχμές. 
"Ωσπου έμεινε «στήλη άλατος» μόλις συνει
δητοποίησε δτι έπεσε μέσα στήν παγίδα 
τή στημένη άπό δργανα τοϋ Τμήματος 
’Ασφαλείας Χαλκίδος, μέ ένα τρόπο πού 
θυμίζει λεπτομέρειες άστυνομικοΰ μυθι
στορήματος. Τό άρχαιο μέ τή βοήθεια 
ένός κομπρεσσέρ άνασύρθηκε άπό τήν 
κρύπτη του καί ήδη στολίζει μιά γωνιά 
τοϋ Μουσείου Χαλκίδος γλυτώνοντας τήν 
τελευταία στιγμή άπό τά νύχια εκεί
νων πού δέν διστάζουν να ξεπουλάνε 
άσυνείδητα κομμάτι —κομμάτι τούς πολι
τιστικούς θησαυρούς μας.

Ένας υποδειγματικός
«γεωργός».

’Οκτώβριος 79.... Χαράς εύαγγέλια γιά 
τούς γεωργούς της Εύβοιας πού μάζευαν 
τις φθινοπωρινές σοδειές σ’ άμπέλια καί σέ 
κήπους, έτοίμαζαν τά λιοστάσια γιά τήν 
πλούσια έφέτος συγκομιδή καί καθάριζαν 
τ’ άφύτευτα χωράφια γιά τή σπορά τους. 
Σ ’ ένα άπό τά περίχωρα της Χαλκίδας ό 
γεωργός Ε.Κ. ετοιμαζόταν χαρούμενος νά 
μαζέψει τή σοδειά άπό τό περιβόλι του. 
Μόνο πού τό τελευταίο ήταν μιά χασισο
φυτεία άπλωμένη σέ κάποια δασωμένη 
καί άπότομη βουνοπλαγιά. Τά ψιλό βρόχια 
του Όκτώβρη τόν είχαν άπαλλάξει άπό 
τή φροντίδα του ποτίσματος. ’Έτσι κοιμό
ταν ήσυχος μέ τή γλυκειά σκέψη ότι άκόμη 
καί τά στοιχεία τής φύσεως τόν βοηθούσαν. 
Εκείνοι πού είχαν χάσει τόν ύπνο τους 
ήταν οί άνδρες τού Τμήματος Ασφαλείας 
Χαλκίδος πού μούσκευαν μέχρι τό κόκκαλο 
στήν άφιλόξενη έκείνη ορεινή περιοχή πε- 
ριμένοντας ύπομονετικά μέρα—νύχτα γιά 
νά φανεί ό «καλλιεργητής». Τόν περίμεναν 
άπό λεπτό σέ λεπτό γιατί οί «φούντες» εί
χαν ωριμάσει. Οί βάρδιες άλλαζαν μέ χί- 
λιους κόπους καί χίλιες προφυλάξεις. 
"Ωσπου κάποιο άπομεσήμερο εμφανίστηκε 
ό Ε.Κ. γιά νά συγκεντρώσει τόν καρπό τού 
«σκληρού μόχθου του». Είχε κόψει τις 
πρώτες «φούντες», όταν τά γόνατά του 
«κόπηκαν» στή θέα τών οργάνων τού Νό
μου πού τού πέρασαν τις χειροπέδες έξου- 
δετερώνοντας έτσι μία άκόμα εστία τού 
άργού θανάτου.....

Βόλος - Χαλκίδα 
«ανευ επιστροφής».

Πολλοί τραγουδιστές κάνουν ειδικές «γαρ
γάρες» γιά νά καθαρίσει δπως λένε ή φωνή 
τους. ’Άλλοι μόλις βγαίνουν στο πάλκο, 
ύλοποιοΰν ένα σωρό κινητικά ευρήματα 
γιά νά κάνουν τό τραγούδι τους περισσό
τερο έκφραστικό. Τήν τελευταία τακτική 
άκολουθοϋσε ό Χ.Β. τραγουδιστής σ’ ένα 
Κέντρο τής Χαλκίδας. Προτοΰ ξεκινήσει 
γιά τή δουλειά του φρόντιζε νά «κάνει 
κεφάλι» παίρνοντας άνάλογη δόση χασίς. 
Έ τσ ι στο Κέντρο έμφανιζόταν υπερβολικά 
«μπριόζος». Δηλαδή περισσότερο άπό τό 
φυσιολογικό καί συγκεκριμένα μέχρι πα
ραπατήματος κινητικός καί άκόμα περισ
σότερο μπάσσος καί λαρυγγόφωνος. "Ολα 
αύτά κίνησαν τήν προσοχή ’Οργάνων τοϋ 
τοϋ Τμήματος ’Ασφαλείας Χαλκίδος, πού 
παρακολούθησαν στενά «τόν έν λόγω 
άοιδόν» γιά νά διαπιστώσουν τελικά δτι 
προμηθευτής τοϋ χασίς ήταν ό οπωροπώ
λης Χ.Α. κάτοικος Βόλου. 'Ο τελευταίος 
τούς οδήγησε νά βροΰν καί τήν υπόλοιπη 
«πελατεία». Έ τσ ι έκτός άπό τόν τραγου
διστή πιάστηκε γιά κατοχή καί χρήση ό 
Ν. Μ. καί γιά χρήση οί Ν.Κ., Σ. Μ.,Σ.Χ., 
καί Π.Φ. δλοι άνθρωποι της νύχτας καί 
παλιοί γνώριμοι τών 'Τπηρεσιών ’Ασφα
λείας άπό υποθέσεις ναρκωτικών καί άλλες 
άξιόποινες πράξεις. Στό αυτοκίνητο τοϋ 
«πλασσέ» Χ.Α., πού πιάστηκε τελευταίος, 
βρέθηκαν καί κατασχέθηκαν ή άδιάθετη 
ποσότητα τοϋ χασίς καί μιά τεράστια «κά- 
μα» προοριζόμενη «γιά ώρα άνάγκης». 
Έ τσ ι τό ταξίδι τοϋ Βόλος —Χαλκίδα δέν 
είχε έπιστροφή. Θλιβερή καί ή μικρή αύτή 
ιστορία πού έχει ωστόσο μία μικρή γεύση 
παρηγοριάς, μιά καί οί πρωταγωνιστές της 
δέν ήταν νέα θύματα τοϋ όλέθριου πάθους 
της τοξικομανίας—ναρκωμανίας.
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ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

—Π ροήχθη στό βαθμό τοϋ Μ οι
ράρχου ό 'Υ πομοίραρχος ΖΑΒΡΑΣ 
Γεώργιος.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙ
ΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ

Στις 31-12-1979 άποστρατεύονται, 
λόγω όρίου ηλικίας, οί κάτωθι ’Αξιω
ματικοί καί Ά νθυπασπιστές:

Ά ντισ ]ρχη ς : ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Κων]νος.

'Υ πομοίραρχοι : ΒΑΚΑΣΗΣ ’Α
θανάσιος, ΓΚΟ ΜΕΣΗΣ Λεωνίδας, 
ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ Θεοφάνης, ΚΑΤΣΑ- 
ΝΕΒΑΣ Εύτύχιος, ΚΑΦΙΡΗΣ Γεώρ
γιος, ΚΕΦΑΛΑΣ Ή λίας, ΚΟΤΣΙΡΑΣ 
’Α ναστάσιος, ΚΟΥΚΛΗΣ ’Α πόστο
λος, ΜΠΑΜΠΛΕΚΟΣ Χρηστός, 
ΝΤΟΚΟΡΟΣ Ή λίας, ΠΑΤΡΙΚΟΣ 
Ά βέρκ ιος, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ’Αγη
σίλαος, Σ Α ΙΤ Η Σ  Ά θανάσ., ΣΤΑΥ
ΡΟΥΛΑΚΗΣ Κων]νος καί ΤΣΩΚΟΣ 
Σωτήριος.

’Α νθυπομοίραρχοι : ΚΑΡΑΜΟΥ-
ΣΑΛΗΣ ’Α ριστείδης, ΚΑΡΑΝΙΚΟ- 
ΛΟΣ Ά νδρέας καί ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ 
’Αναστάσιος.

Στις 31-12-1979 Αποστρατεύονται 
έπίσης γιά τήν ίδια αίτια 82 Ά νθυ- 
πασπιστές οί όποιοι, σύμφωνα μέ τήν 
ίσχύουσα νομοθεσία τού Σώματος, 
8να μήνα πρό τής όριστικής άποχω- 
ρήσεώς τους άπό τήν ένεργό υπηρε
σία Χωροφυλακής (30-11-1979), προ- 
ήχθησαν στόν βαθμό τοϋ ’Ανθυπο
μοιράρχου.

Ά πεστρατεύθησαν πρόσφατα γιά 
άλλους λόγους οί Ά νθ]στές ΣΑΚΕΛ- 
ΛΑΡΙΟΥ Γεώργιος καί ΘΑΝΟΣ Διο
νύσιος.

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙ- 
ΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΩΝ

Στό 11 μηνο ’Ιανουάριου —Νοεμ
βρίου 1979, έπραγματοποιήθηκαν 578 
Προαγωγές 'Υπαξιωματικών καί Χω
ροφυλάκων. Εΐδικώτερα, κατά βα
θμούς, προήχθησαν: Σέ Ά νθυπα-
σπιστές 134 ’Ενωμοτάρχες, σ έ ’Ενω
μοτάρχες 12 Ύ πεν]ρχες κ α ίσ έΎ π εν] 
Ρχες προήθχησαν 432 Χωροφύλακες.

ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΙΟΥ 
ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΝΤΕΣ 

ΣΤΟ ΣΩΜΑ
Μέ αίτησή τους πού έγκρίθηκε 

άρμοδίως, σύμφωνα μέ τήν ίσχύουσα 
νομοθεσία τοϋ Σώματος,θά έξακολου- 
θήσουν νά ΰπηρετοϋν στό Σώμα κατά 
παράταση τοϋ όρίου τής ήλικίας τους 
(51ο έτος), άλλ’ έκτος όργανικών θέ
σεων, γιά νά συμπληρώσουν 25ετή 
πραγματική ύπηρεσία στή Χωροφυ
λακή, καί θά άποστρατευθοΰν μετά 
άπό τήν συμπλήρωσή της γιά νά βελ
τιώσουν τήν συνταξιοδοτική τους 
κατάσταση, οί κάτωθι (20) είκοσι 
’Ενωμοτάρχες, οί όποιοι καταλαμ
βάνονται άπό τό όριο ήλικίας στις 
31-12-1979:

ΖΕΡΒΑΚΗΣ ’Απόλλων (24-1-80), 
ΖΕΡΒΑΚΗΣ Χαράλαμπος (24-1-80), 
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ Γεώργ. (10-3-80), 
ΠΑΠΠΑΣ Γεώργιος (16-3-80), ΜΠΑ
ΚΑΛΟΥΛΗΣ ’Ιωάννης (17-3-80), 
ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ Κων]νος (21-3-80), 
ΚΑΛΑΒΕΣΙΟΣ Γεώργιος (4-4-1980). 
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ Συμεών (25-4-1980), 
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ’Απόστολος (26-4-80), 
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γεώργ. (2-6-80), 
ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ’Αθανάσιος (9-8-80), 
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Γεώργιος (5-9-80), 
Η Σ Α ΙΆ Σ  Βασίλειος (11-11-1980), 
ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Ά πόσ τ. (21-11- 
1980), ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ’Ιωάννης (18-6- 
1982),ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Ν ικόλαος (30- 
9-1982), ΔΙΟΝΥΣΑΤΟΣ Δημήτριος 
(16-7-1983), ΚΛΗΤΣΑΣ ’Αλέξιος 
(5-12-1984), ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ Ά ναστ. 
(24-1-1980) καί ΚΑΚΑΛΗΣ Γεώργ. 
(2-2-1980).

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ

Σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα ’Εκπαι
δεύσεων — Μ ετεκπαιδεύσεων έτους 
1979 τοϋ ’Α ρχηγείου, στή διάρκεια 
τοϋ 2μήνου Ν οεμβρίου—Δεκεμβρίου 
τοϋ λήγοντος έτους έπραγματοποιή
θηκαν ή συνεχίζονται άκόμη έκπαι- 
δεύσεις ή μετεκπαιδεύσεις πού άπο- 
βλέπουν στή βελτίωση τοϋ έπαγγελ- 
ματικοϋ καί μορφωτικού έπιπέδου τών 
άνδρών Χωροφυλακής. Ειδικότερα 
έλαβαν μέρος σέ αυτές οί κάτωθι άν- 
δρες τοϋ Σώματος: 1) Στή Σχολή τής 
Π.Σ.Ε.Α. (’Αθήνα) 18 ’Αξιωματικοί 
(5—24] 11 ] 1979). 2) Στή Σχολή Π λη
ροφοριών τής ΥΠ.Ε.Α. (’Αθήνα) 25 
’Αξιωματικοί (12)11—20] 12] 1979). 3) 
Γιά θέματα ’Αστυνομίας —’Ασφαλείας 
στήν ’Α γγλία 1 Συνταγματάρχης (1 8 - 
30] 11 ] 1979). 4) Στήν Γαλλία, γιά έξει- 
δίκευση σέθέματα ήλεκτρονικών ύπο- 
λογιστών 2 Ά ξιω ματικο ίγιά  7.1]2 μή
νες 15]11]1979]60-6-1980. 5) ΣτήΣτρα- 
τιωτική Σχολή Σωματικής ’Αγωγής 
τών ’Ενόπλων Δυνάμεων γιά έκπαί- 
δευση 8 έβδομάδων, 3 ’Ενωμοτάρχες 
(έναρξη 29] 11] 1979). 6) Γιά έκπαίδευση 
σέ θέματα ’Ασφαλείας σέ αίθουσα τοϋ 
’Α ρχηγείου Χωροφυλακής (’Αθήνα, 
Ά ρισ τοτέλους 175) σέ 3 περιόδους, 
μέ 9 ήμέρες γιά κάθε σειρά: α) 10 
’Αξιωματικοί μέ 20 Ά νθυπασπιστές 
(19—28] 11] 1979), β) ’Ενωμοτάρχες 34 
(29] 11—9] 12] 1979) καί γ) 11 ’Αξιωμα
τικοί μέ 19 Ά νθυπασπιστές (10— 19] 
12] 1979). 7) 4 Χωροφύλακες γιά μετεκ
παίδευση στό έργο τοϋ Νοσοκόμου 
(5] 11 —-1 ] 12] 1979) στό121Γ.Σ .Ν . Θεσ
σαλονίκης. 8) Χωροφύλακες 20 ήτοι 
15 στό Κ .Σ.Ν.Ε. (Σύνταγμα Χωροφυ
λακής Ά μυγδαλέζα Α ττική ς) καί 5 
στό Κ.Σ.Β.Ε. (Θεσσαλονίκη) γιά μη
νιαία (5] 11—4] 12] 1979) πρακτική καί 
θεωρητική έκπαίδευση σέ θέματα μη- 
χανολογίας καί ηλεκτρολογίας αύτ] 
του καί γιά βλάβες συστημάτων του, 
μέ σκοπό τήν άπόκτηση άδειας ίκα- 
νότητος όδηγοϋ ύπηρεσιακοϋ αύτο-

κινήτου, 9) Α ξιω ματικός 1 μαζί μέ 
9 Ύ παξιω ματικούςκαί Χωροφύλακες, 
θά τελειώσουν τήν 6μηνη έκπαίδευσή 
τους στις 15-12-1979 πού πραγματο
ποιείται στήν Σχολή Α λεξιπτω τι
στών τοϋ Στρατού (TAEK WON DO) 
ή όποια λειτουργεί ύποδειγματικά 
στήν περιοχή Ά σπροπύργου Α τ τ ι
κής. 10) ’Ενωμοτάρχες 2 γιά χειρισμό 
ήλεκτρονικών υπολογιστών στήν Ε 
ταιρία CONTROL—DATA (15]10] 
1979—25] 1 ] 1980). 11) ’Ενωμοτάρχες
2 γιά θέματα γλώσσας Προγραμματι
σμού RPGII στήν Ε τα ιρ ία  CONTROL 
DATA (1]11 — 11]12]1979.

Ε Κ Π Τ Ω Σ Ε Ι Σ

ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ έκπτωση 15ο[ο επί τοϋ 
τιμοκαταλόγου του, προσφέρει τά είδη 
του (Ελληνικά καί Ευρωπαϊκά παιγνί
δια παντός τύπου), τό κατάστημα παιδι
κών παιγνιδιών τοϋ Γεωργίου Πατσα- 
βοΰ, γιά τό προσωπικό τής Χωροφυλα- 
κής.

Οί ενδιαφερόμενοι νά απευθύνονται 
στήν έκθεση τοϋ καταστήματος, στήν 
Αθήνα (οδός Άδριανοΰ 69—τηλέφωνο 
32.22.781).

ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟΛΟΓΟ Καθηγητή 
τής Παιδαγωγικής' Ακαδημίας Τριπό- 
λεως κ. Δημήτριο Θεοχάρη, έκδόθηκε 
πρόσφατα βιβλίο μέ τίτλο «ΟΜΙΛΙΑΙ 
ΘΡΙ-ΙΣΚΕΥΤΙΚΑΙ ΕΘΝΙΚΑΙ ΚΑΙ 
ΣΧΟΛΙΚΑΙ».

Τό βιβλίο, πού περιέχει ομιλίες τοϋ 
συγγραφέα πάνω σέ Έθνικοθρησκευτικά 
θέματα οί όποιες εκφωνήθηκαν άπό τον 
Ραδιοφωνικό Σταθμό Τ.ΕΝ.Ε.Δ. Τρι- 
πόλεως

Οί ενδιαφερόμενοι γιά τήν άγορά του, 
νά άπευθύνονται στόν συγγραφέα, στήν 
Τρίπολη, Πλατεία Ά γιας Βαρβάρας 8— 
τηλέφωνο 071—225171.

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Στρατιωτικών ει
δών «Παΰλος καί Δημήτριος Τόγκας 
Ο.Ε.» γνωστοποιεί στό προσωπικό τής 
Χωροφυλακής δτι διαθέτει όλα τά είδη 
στολής καί έξαρτήσεως μέ ειδικές τιμές.

Γιά πληροφορίες κ.λ.π. οί ένδιαφερό- 
μενοι νά απευθύνονται στή Διεύθυνση τοϋ 
Καταστήματος στήν Αθήνα (οδός ’Ακα
δημίας 4 — τηλέφωνο 36.11.737).

ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ενδιαφέρουσες τι
μές προσφέρει τά είδη του γιά τό προσωπι
κό τής Χωροφυλακής τό Κατάστημα τοϋ 
Διπλωματούχου Όπτικοΰ κ. Μιχαήλ 
Θεοφιλίδη.
Συγκεκριμένα, γιά τά άγοραζόμενα τοΐς 

μετρητοϊς οπτικά είδη, σκελετούς όμ- 
ματοϋαλίων, κρύσταλλα όράσεως καί ή
λιου άπορροφητικά, παρέχει έκπτωση 
30ο[ο.

Τά φωτογραφικά είδη (φωτογραφικές 
μηχανές, φίλμς, τηλεσκόπια, διόπτρες, 
μικροσκόπια, προβολείς σλάϊντς κ.λ.π-j 
διατίθενται μέ έκπτωση 10ο[ο.

Τό Κατάστημα παρέχει άκόμη άνάλο- 
γες έκπτώσεις γιά έκτελέσεις οφθαλ
μιατρικών συνταγών καί έμφανίσεις καί 
εκτυπώσεις έγχρωμων καί άσπρόμαυρων 
φίλμς.

“Οσοι ένδιαφέρονται, νά άπευθύνονται 
στή Δ[νση τοϋ Καταστήματος στήν 
Αθήνα, οδός Αιόλου 105 καί Πανεπιστη
μίου, τηλέφωνο 32.40.487.
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ

"Ολοι οί δικαιούχοι Συντάξεως Δη
μοσίου άνδρες της Χωροφυλακής οί 
όποιοι πρόκειται νά άποχωρήσουν τόν 
μήνα αύτό άπό τό Σώμα για όποιοδή- 
ποτε λόγο (όριο ηλικίας, λόγοι υγείας 
κ.ά), πρέπει νά έχουν ήδη πληροφορηθεΐ 
άπό τις 'Υπηρεσίες τουςγιά τίς ένέργειες 
στις όποιες οφείλουν οί ίδιοι νά προβοϋν 
γιά νά κινηθεί έγκαιρα καί ομαλά ή δια
δικασία τής συνταξιοδοτήσεώς τους άπό 
τό Κράτος καθώς καί ή είσπραξις των 
Βοηθημάτων καί των Μερισμάτων.

—Κατά την ήμέρα τής άποχωρήσεώς 
τους άπό τό Σώμα (άποστρατείας ή άπο- 
λύσεως) πρέπει νά υποβάλουν στις άρμό- 
διες 'Υπηρεσίες Χωροφυλακής (Διοική
σεις Χωροφυλακής) δλα τά δικαιολογη- 
τικά συνταξιοδοτήσεώς κ.λ.π. πού καθο
ρίζονται άπό τόν Νόμο, έκτος τής Βεβαιώ- 
σεως χρόνου υπηρεσίας τοϋ Ν.Δ. 142] 
1974.

—Στις ίδιες 'Υπηρεσίες Χωροφυλα
κής πρέπει νά υποβάλουν έγκαιρα, έπί- 
σης, σχετικές αιτήσεις μέ ένσημοχαρτό- 
σημα πού θά υποβληθούν στην συνέχεια 
στην Διεύθυνση Στρατολογίας τοϋ ’Αρ
χηγείου, γιά την έκδοση άντιγράφων 
Φύ λ λ ο υ Μ η τ ρ ώ ο υ  εις θπλοϋν 
ή έφ’ όσον έχουν λάβει Δάνειο τού Ταχυ
δρομικού Ταμιευτηρίου ή τού Ταμείου 
Παρακαταθηκών καί Δανείων είς 4πλοΰν.

Σ ’ αυτές τίς ίδιες 'Υπηρεσίες πρέπει 
νά έχουν ήδη υποβάλει οί ένδιαφερόμενοι 
αιτήσεις μέ ένσημοχαρτόσημα προς την 
Διεύθυνση ΐ! ροσωπικοΰ τού , ’Αρχηγείου 
γιά την χορήγηση τής Βεβαιώσεως Χρό
νου 'Υπηρεσίας σέ 'Υπηρεσίες Τάξεως 
(Ν.Δ. 142[1974), ή όποια θά άποσταλεΐ 
άπ’ ευθείας στήν Διεύθυνση Οικονομι
κού τού ’Αρχηγείου μέχρι τής 12-1-1980.

—Οί 'Υπηρεσίες Χωροφυλακής πού 
συγκέντρωσαν δικαιολογητικά συνταξιο- 
δοτήσεως άνδρών σύμφωνα μέ τίς οδη
γίες πού άναφέρονται σέ προγενέστερες 
Διαταγές τοϋ ’ Αρχηγείου (509[4[11[1971, 
509]4]25]1976 κ.ά), πρέπει νά τά υποβά
λουν στήν Διεύθυνση Οικονομικού τοϋ 
’Αρχηγείου μέσα σέ 5 ή μέρες άπό τήν 
ήμέρα τής άποστρατείας ή άπολύσεως 
τών ένδιαφερομένων άνδρών.

—'Η  Διεύθυνση Οικονομικού ύπο- 
χρεούται νά διαβιβάσει τά Συνταξιοδοτι- 
κά δικαιολογητικά τών δικαιούχων άν
δρών, μέσα σέ 15 ήμέρες άπό τήν ήμέρα 
τής άποστρατείας ή άπολύσεως τους, 
στήν 'Υπηρεσία Συντάξεων τοϋ Γενικού 
Λογιστηρίου τού Κράτους, σύμφωνα μέ 
τόν Α.Ν. 599[1968.

■—Ή  Διαχείριση Χρηματικού Χωροφυ- 
κής, έκτος άπό τίς άλλες ένέργειές της, 
οφείλει νά άποστείλει στούς ίδιους τούς 
δικαιούχους άνδρες τά φύλλα Διακοπής 
τής Μισθοδοσίας τους γιάνάτά χρησιμο
ποιήσουν στά ’Ασφαλιστικά Ταμεία (Τ.Α. 
Δ.Χ., Τ.Α.Ο.Χ.) γιά τήν χορήγηση τού 
δικαιουμένου βοηθήματος (έφάπαξ πα-
?οχής)-

—Ή  Πράξη ’Απονομής τής Συντάξεως 
έκδίδεται κατά κανόνα, μέσα σέ 3 μήνες 
άπό τήν ήμέρα άποστρατείας ή άπολύσεως 
τών δικαιούχων καί άποστέλλονται άντί-

γραφα αύτής άπό τήν 'Υπηρεσία Συντά
ξεων τού Γενικού Λογιστηρίου τοϋ Κρά
τους στούς ίδιους γιά νά τά ύποβάλουν στό 
Μ.Τ.Σ. καί Ε.Τ.Ε.Χ. γιά νά τούς άπονε- 
μηθούν τά άντίστοιχα Μερίσματα.

—'Όσοι άπό τούς άποχωρούντες άνδρες

Οί 130 νέοι ’Α νθυπομοίραρχοι οί 
όποιοι άποφοίτησαν πρόσφατα άπό 
τήν Σ.Α.Χ., τοποθετήθηκαν ήδη στις 
κάτωθι 'Υ πηρεσίες Χωροφυλακής: 

Στήν διάθεση τής Δ.Α.Π. Ηρω- 
τευούσης: ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Πανα
γιώτης, ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ν ικό
λαος, ΑΣΠΡΟΥΔΗΣ Χρήστος, ΒΟΡ- 
ΓΙΩΤΑΚΗΣ Κων]νος, Γ ΑΛΙΩΤΟΣ 
Ευάγγελος, ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Κων]νος, 
ΓΟΓΟΥΛΟΣ Παναγιώτης, ΔΕΛΗΜΑ- 
ΡΗΣ Δημήτριος, ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Χαράλαμπος, ΖΑΝΝΟΣ ’Ανάρ
γυρος, ΚΑΛΕΝΤΖΟΣ Βασίλειος, ΚΑ- 
ΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Γεώργιος, ΚΑΡΑ- 
ΛΗΣ Σωτήριος, ΚΑΤΣΙΑΒΟΣ Χαρά
λαμπος, ΚΟΛΛΙΑΣ Δημήτριος, ΚΟ
ΛΟΚΥΘΑΣ Κων]ντΐνος, ΚΟΥΚΟΣ 
Κων]νος, ΚΤΕΝΑΣ Δημήτριος, ΚΥ- 
ΛΑΦΑΣ Εύάγγελος ,ΛΑΜΠΟΥ Δη- 
μήτριος, ΛΥΜΠΕΡΗΣ Ά νδρέας,Μ Α - 
ΚΡΑς  ’Αθανάσιος, ΜΑΝΙΦΑΒΑΣ 
Ά χιλλ εύς , ΜΑΡΑΤΣΟΛΑΣ Κων]νος, 
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, ΜΟ- 
ΣΧΟΒΟΣ Ιω άννης, ΜΟΥΚΑΣ Γρη- 
γόριος, ΜΠΑΓΙΑΡΤΑΚΗΣ ’Αντώ
νιος, ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ Κων]νος, ΜΠΑ· 
ΤΣΑΟΥΡΑΣ Δημήτριος, ΜΠΡΕΚΗΣ 
Παναγιώτης, ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Γεώργιος, ΝΤΑΣΚΑΣ Δημήτρ., ΠΑ- 
ΝΑΓΙΩΤΟΥΝΑΚΟΣ Μενέλαος, ΠΑ- 
ΠΑΔΑΚΗΣ Γεώργιος, ΠΑΠΑΔΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Κων]νος, ΠΑΠΠΑΣ Δη- 
μήτριος, ΠΛΑΚΙΑΣ Εύριπίδης, 
ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ Βασίλειος, ΣΟΥΛΤΑ- 
ΤΟΣ Ά νδρέας, ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ Ν ικό
λαος, ΤΑΣΙΑΣ Ά γγελ ο ς , ΤΡΑΓΟΥ- 
ΛΙΑΣ Χ ρήστος, ΤΡΑΟΥΣΗΣ Βασί
λειος, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Ν ικόλαος, 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ Δημήτριος, ΤΣΕ- 
ΝΤΟΥΡΟΣ Νικόλαος, ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ 
Παναγιώτης, ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ Νικό
λαος καί ΧΡΗΣΤΟΥ Χρήστος.

Στήν διάθεση τής Δ.Α. Θεσσαλο
νίκης: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ά ργύρ ., 
ΒΛΑΧΑΒΑΣ Κων]νος, ΓΙΑΝΝΟΥ
ΛΗΣ Θωμάς, ΘΕΟΔΩΡΟΥ ’Ιάκωβος, 
ΚΑΒΒΑΘΑΣ Γεώργιος, ΚΑΚΚΑΒΑΣ 
Ή λ ία ς, ΚΑΡΡΑΣ Πρόδρομος, ΚΑ- 
ΡΥΟΦΥΛΛΙΔΗΣ Γεώργιος, ΚΑΤΣΑ- 
ΡΟΣ ’Αθανάσιος, ΚΟΡΚΟΣ Σπυρί
δων, ΚΟΥΣΑΞΙΔΗΣ Δημήτριος, ΚΡΕ- 
ΜΝΙΩΤΗΣ ’Ιωάννης, ΛΑΒΔΗΣ Δη- 
μήτριος, ΜΑΝΑΡΛς  Χαράλαμπος, 
ΜΠΕΛΣΕΜΕΔΑΚΗΣ ’Αντώνιος, 
ΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ’Αθανάσιος, ΟΛ- 
ΠΑΣΑΛΗΣ Βασίλειος, ΠΥΛΗΣ Εύάγ
γελος, ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ’Εμμανουήλ.

Σέ ’Αστυνομικά Τμήματα, ώς Δ ιοι
κητές: ΚΟΛΙΑΚΗΣ Κων]νος (Α.Τ. 
Δροσοπηγής Ά ρ τη ς) , ΜΟΣΧΑΝ- 
ΔΡΕΟΥ Κων]νος, (Α.Τ.Παξών),ΜΟΥ- 
ΡΙΚΗΣ Ή λ ία ς (Α.Τ. Σιδηρονέρου), 
ΜΟΥΤΕΒΕΛΗΣ ’Ιωάννης (Α.Τ. Τρο
παίων) καί ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώρ
γιος (Α.Τ. Α γ ίο υ  Βλασίου).

Σέ ’Αστυνομικά Τμήματα καί 
Τμήματα Α σφ αλείας, ώς Β’ ’Αξιω
ματικοί: ΒΑΣΙΛΚΑΡΙΔΗΣ Δημοσθέ
νης (Α.Τ. Λαγκαδά), ΒΟΥΡΤΣΑΣ Ά -

άπό τό Σώμα έχουν παιδιά καί δικαιούν
ται νά πάρουν ’Επίδομα Οικογενεια
κών Βαρών, μπορούν νά έπισυνάψουν 
στά δικαιολογητικά τής Συνταξιοδοτή- 
σεώς τους καί τά δικαιολογητικά γιά τήν 
χορήγηση τού ’Επιδόματος αύτοΰ.

πόστολος (Α.Τ. Λαμίας), ΓΕΩΡΓΑΝ- 
ΤΑΣ ’Αθανάσιος (Α.Τ. Ητολεμαΐδος), 
ΓΚΑΖΙΝΟΣ Κων]ντΐνος (Α.Τ. Σου- 
φλίου), ΓΡΥΛΛΙΑΣ Κων]νος (Α.Τ. 
Λευκάδος), ΔΑΒΟΥΛΟΣ ’Ιωάννης (Α. 
Τ. Κ αρπενησιού), ΔΗΜ ΑΝΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Παναγιώτης (Α.Τ. Γρεβενών), 
ΔΙΑΒΑΔΙΑΝΑκ Η ς  ’Εμμανουήλ (Α. 
Τ. Ά ερολιμένος Ρόδου), ΔΙΟΝΥΣΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος (Α.Τ. Σερρών), 
ΖΩΤΟΣ Μ ημήτριος (Τ.Α. ΘΗΒΩΝ), 
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργ. (Τ. 
Τ. Καλαμάτας), ΙΝΤΟΥ Δημήτριος 
(Α’ Α.Τ. Σερρών), ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ Γεώρ
γιος (Τ.Α. Πρ. Κέρκυρας), ΚΑ ν Α- 
ΤΑΣ Νικόλαος (Β'. Α.Τ. Βόλου), 
ΚΑΡΑΓΙΩΤΗΣ Δημήτριος (Τ.Α. Ίω- 
αννίνων), ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ Γεώρ
γιος, (Α.Τ. Ά μαλιάδας), ΚΑΡΡΑΣ 
λημήτρ. (Α.Τ. Ή γουμενίτσης), ΚΑ- 
ΤΣΑρ Ας  ’Αθανάσιος (Τ.Α. Η ρ α κ λ ε ί
ου), ΚΑΨΗΣ Δημήτριος (Α'. Α.Τ. 
Χανιών), ΚΟΝΤΖΟΓΑΟΥ Γεώργιος 
(Τ.Α. Ξάνθης), ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Αιονύσ. (Τ.Α. Καστοριάς), ΚΟΣΚΕ- 
ΡΙΔΗΣ Νικόλαος (Α.Τ. Χίου), ΚΟΤ- 
ΤΙΔΗΣ Παναγ. (Α.Τ. ’Εδέσσης), ΚΟΥ
ΛΗΣ Παρασκευάς (Α.Τ. Πύργου), 
ΚΟΥΝΑΛΑΚΗΣ ’Εμμανουήλ (Β-. Α. 
Τ. Χανίων), ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗΣ Α ρ ι
στείδης (Β' Α.Τ. Σερρών), ΛΟΥΛΟΥ- 
ΔΑΣ Ν ικόλαος (Τ.Τ. Χανίων), ΜΑΛ- 
ΛΙΟΣ Βασίλειος (Α' Α.Τ. Ίωαννίνων) 
ΜΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ’Ιωάννης (Τ.Α. Μυ
τιλήνης), ΜΑΝΤΗΣ Δημήτριος, Α" 
Α.Τ. Λ αρίσης), ΜΑΝΩΛΙΑΔΗΣ Δη- 
μήτριος (Α.Τ. Μ υτιλήνης), ΜΑΡΓΑ
ΡΙΤΗΣ Α ντώ νιος (Α.Τ. Ηυρσόγιαν- 
νης), ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΥΔΗΣ ’Αθανά
σιος (Α.Τ. Ξάνθης), ΜΑΡΓΩΝΗΣ 
Γρηγόριος (Τ.Τ. Κοζάνης), ΜΑΥΡΙ- 
ΔΗΣ Κων]νος (Α.Τ. Κοζάνης), ΜΕ
ΓΑΛΟΣ, ’Ιωάννης (Α.Τ. Έλευθερου- 
πόλεως), ΜΕΓΑΑΟΣ Σπυρίδων (Α.Τ. 
Ά λεξανδρουπόλεως), ΜΠΙΜΠΟΣ Ν ι
κόλαος (Α.Τ. Τρικάλων) ΜΠΡΑΝ- 
ΤΖΟΥΚΑΚΗΣ Χ ρήστος (Α.Τ. Ό ρ ε- 
στιάδος), ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ Γεώργιος 
(Α.Τ. Κ ομοτηνής), ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Διονύσιος (Α' Α.Τ. Καλαμάτας), 
ΠΑΝΙΜΗΣ Κων]νος (Α.Τ. Χρυσου- 
πόλεως Καβάλας), ΠΑΠ α γ ΕΩΡΓΙΟΥ  
Πέτρος (Α.Τ. Βέροιας), ΠΑΠΑΔΗ- 
ΜΗΤΡΙΟΥ Λεωνίδας (Τ.Α. Βόλου), 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Εύστάθιος (Τ.Α. 
Κ ιλκίς), ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Π ερικλής 
(Α.Τ. ’Αλεξανδρείας), ΠΕΤΡΑΚΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Ά νέσ τη ς (Α.Τ. Διδυμοτεί
χου), ΠΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος (Τ. 
Α. Τρικάλων), ΠΛΑΚΟΥΤΣΗΣ Ν ικη
φόρος (Β'. Α.Τ. Ίωαννίνων), ΠΡΕΝ- 
ΤΖΑΣ Παναγιώτης (Α.Τ. Πρεβέζης), 
ΣΑΒΒΑΚΗΣ Ή λ ία ς (Α.Τ. Καλύμνου), 
ΣΚΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ’Αντώνιος (Τ. 
Α. Πτολεμαΐδος), ΤΣΙΑΤΟΥΡΑΣ Βα
σίλειος (Α.Τ. Κιάτου), ΤΣΙΤΣΕΣ Χρή
στος (Α.Τ. Προστ. Κερκύρας), ΤΣΟΥ- 
ΦΗΣ Στυλιανός (Α.Τ. Α γρίνιου), 
ΧΛΕΤΣΗΣ Λάμπρος (Α' Α.Τ. Ίω αν
νίνων).

ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΝΕΟΙ 
ΑΝΘΥΠΟΜΟΙΡΑΡΧΟΙ
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□ ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ

ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ τήν έπιτυχία τής 
Έκθέσεως Τροχαίας Κομοτηνής ή έφη
μερίδα τής πόλεως, «ΠΡΩΤΑ», στη 
στήλη της «Επίκαιρα» γράφει :

«Μέ την λήξη τής Έκθέσεως Τρο
χαίας πού τόση καλήν άπήχησιν είχε σέ 
όλους έν γένει συγχαίρομεν θερμότατα 
τούς όργανωτάς της πού είχαν προβλέ- 
ψει κάθε λεπτομέρεια ώστε νά πάρη 
ούσιαστικό περιεχόμενο διαφωτίσεως για 
τήν πρόληψιν τροχαίων άτυχημάτων.

Ή  Τροχαία όμως ζητεί άπό όλους 
συμπαράσταση εις το σωτήριο έργο της 
καί πρέπει νά τήν έχη. Πρέπει όλοι όσοι 
κυκλοφορούν νά καταλάβουν ότι πρέπει 
νά σέβονται ό ένας τή ζωή τού άλλου.

Πρέπει νά γίνη συνείδησις εις τούς 
οδηγούς νά πειθαρχούν στις υποδείξεις 
των οργάνων καί νά σέβονται τούς κα
νόνες καλής κυκλοφορίας γιά νά λιγο
στέψει τό αϊμα πού χύνεται άπό τά τρο
χαία ατυχήματα καθημερινά».

Η  ΙΔΙΑ έφημερίδα σέ σχόλιό της μέ 
τίτλο « Ό  ’Αρχηγός Χωροφυλακής» άνα- 
φέρει : «Μέ τήν ευκαιρία τής περιοδείας 
τού Πρωθυπουργού κ. Καραμανλή στή 
Θράκη, έπισκέφθηκε τή γνωστή του Κο
μοτηνή, ό ’Αρχηγός Χωροφυλακής ’Αν
τιστράτηγος κ. Μιλτιάδης Άργιάννης.

Ό  διακεκριμένος αυτός ’Ανώτατος 
σήμερα, ’Αξιωματικός τού Σώματος, ό 
όποιος κατά τήν θήτευσίν του είς τήν 
περιοχή μας ώς Διοικητής Χωροφυλα
κής Ροδόπης, άφησε τάς άρίστας έντυ- 
πώσεις γιά τό ήθος του, τήν εύγενειάν 
του, τήν καλωσύνη του καί τήν έν γένει 
συμπεριφοράν του προς τούς πολίτας 
καί τούς υφισταμένους του.

Γιά τον λόγον αυτόν ό ’Αρχηγός κ. 
Άργιάννης, έγινε άντικείμενο θερμοτά- 
των έκδηλώσεων άγάπης έκ μέρους των 
κατοίκων καί κυρίως κατά τή διάρκεια 
τής έπισήμου δεξιώσεως, στό «Ξενία». 
Οί Κομοτηναϊοι ποτέ δέν ξεχνούν τούς 
καλούς δημόσιους Λειτουργούς πού περ
νούν άπό τήν Άκριτικήν Αυτήν Περιο
χήν».

ΣΤΗΝ ήμερήσια έφημερίδα «ΚΡΗΤΙ
ΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ» τού Ρεθύμνου 
δημοσιεύθηκε πρόσφατα, ευχαριστήρια έ- 
πιστολή τού Σταθμού Αιμοδοσίας τού 
Νοσοκομείου Ρεθύμνης, πού έχει ώς 
έξής:

«Θερμά ευχαριστούμε καί διά τού 
Τύπου, τούς πάντοτε πρόθυμους καί εύ- 
γενικούς άνδρες τού 44ου Σ.Π . καί τούς 
Δόκιμους Χωροφύλακες τού Π.Σ.Ο.Χ. 
Κρήτης, διότι άπειρες φορές έχουν έλθει 
(καί μέρα καί νύχτα) κοντά στούς βα
ρέος πάσχοντες ασθενείς τού Νοσοκο
μείου, δίδοντας αίμα.

Τά λόγια αυτά είναι πτωχά διά νά τούς 
έκφράσουν τήν άπέραντη ευγνωμοσύνη 
των οί ασθενείς, οι συγγενείς των καί οί 
’Ιατροί τού Νοσοκομείου. Ά ς  είναι βέ
βαιοι ότι έκαναν μιά υπέροχη πράξη στή 
ζωή τους γεμάτη άπό άγάπη καί άλτρουΐ- 
σμό. ’Ιδιαίτερα εύχαριστοϋμε τούς 'Οπλί
τες τού Συντάγματος καθώς καί τούς 
Δοκίμους τής Σχολής Χωροφυλακής: 
Γεώργιο Δημοβασίλη, Κων[νο Καδη- 
γιαννόπουλο, Ή λία Κυριάκη, Πέτρο Δα- 
ρούση, Σταύρο Κριτσιδήμα και Δημή- 
τρη Μπακάρα».

ΣΕ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ του μέ τί
τλο «Σικελός μαφιόζος στή Φλώρινα», 
ό έξαίρετος Λογοτέχνης κ. Ευθύμιος 
Κατσένιος, Χρονογράφος τής έβδομα- 
διαίας έφημερίδας «ΕΘΝΟΣ» τής Φλώ
ρινας, γράφει :

«Τά νησιά τής ’Ιταλίας, Σικελία καί 
Σαρδηνία, είναι, άπό τά πολύ παλιά 
χρόνια, φυτώρια παραγιογής μαφιόζων. 
Είναι οί προμηθευτές τού Σικάγου καί 
άλλων πόλεων τής ’Αμερικής στό είδος 
αύτό. Κάτι παρόμοιο, άς πούμε, μέ τήν 
’Ανατολική Τουρκία, στό θέμα των ναρ
κωτικών. ’Ανατριχίλα καί φρίκη δημι
ουργούν όσα βλέπουν τό φως τής δημο
σιότητας, άπό τά ’Αστυνομικά δελτία, 
σχετικά μέ τή δράση καί τον κύκλο έρ- 
γασιών τής παγκόσμιας μαφίας, πού α
πλώνει τά πλοκάμια της άνελέητα σ’ 
δλον τόν κόσμο. Μέχρι προ ολίγου, άπο- 
τελοϋσε γιά μάς μακρυνό έφιάλτη. Τώ
ρα χτυπάει τήν πόρτα μας καί δρασκελί
ζει τό κατώφλι της άδίστακτα. Έ πέ- 
κτεινε τή δραστηριότητά της καί στή 
Χώρα μας, όπου νομίζει ότι υπάρχει 
πρόσφορο έδαφος. ’Ακόμη, ή γεωγραφι
κή μας θέση είναι γιά τή διεθνή μαφία 
στρατηγική καί υποχρεωτικός σταθμός 
μετακομιδής άπό τήν Εύρώπη πρός τήν 
’Ασία καί τήν ’Αφρική καί άντίστροφα.

Κρύος ιδρώτας μέ έλουσε, σάν έμαθα 
ότι τούτες τις μέρες κυκλοφορούσε στήν 
πόλη μας, έλεύθερος, Σικελός μαφιόζος. 
’Ελεύθερος μέν, πολιορκημένος δέ, για
τί τά λαγωνικά τού Τμήματος ’Ασφα
λείας Φλωρίνης, μέ έπικεφαλής τό- 
Διοικητή τους, τόν είχαν κάτω άπό άγρυ
πνη 24ωρη παρακολούθηση καί μετρού
σαν άκόμη καί τό σφυγμό καί τήν άνά- 
σα του. Πρόκειται γιά τόν 29χρονο Πόμα 
Φραντζέσκο, πού κυκλοφορούσε μέ τό 
ψεύτικο Κάζα Ντομένικο, σάν καλός καί 
φιλόνομος πολίτης, έφοδιασμένος μέ πλα
στά στοιχεία, πού τού έξασάλιζαν άνε- 
πίληπτη νομιμοφάνεια, μέ άποτέλεσμα 
νά οργώνει έλεύθερος καί άνενόχλητος 
τις χώρες τής Εύρώπης καί άπερί- 
σπαστος νά έκτελεϊ τό . . . χριστιανι
κό του έργο. Ή  μέχρι τώρα δράση του, 
τού δημιούργησε τήν πεποίθηση ότι 
τίποτα δέν θά τού συνέβαινε καί στή Χώ
ρα μας, όπως καί στις χώρες τής Εύ
ρώπης. ’Ίσως σκέφθηκε, ότι δέν μπορεί 
οί Έλληνες νά είναι έξυπνότεροι τών 
άλλων Εύρωπαίων, άφοΰ ή μαφία μάς 
θεωρεί υπανάπτυκτους στόν τομέα έρ- 
γασίας καί δραστηριότητάς της. Έ τσι, 
ό καλός μας Πόμα, θέλησε νά μπει 
στά ήρωϊκά μας χώματα, ξεχνώντας 
ότι τις ήμέρες αυτές γιορτάζομε τήν έπέ- 
τειο τού ΟΧΙ καί ή εύαισθησία μας πρός 
τούς ’Ιταλούς έχει έρεθιστεΐ. 'Οδη
γώντας μιά ώραία Μερσεντές, πού φρόν
τισε νά κλέψει άπό τή Δυτική Γερμα
νία, όχι γιά άλλο λόγο, άλλά γιατί δέν 
είχε χρόνο νά άσχολεϊται μέ τις διαδι
κασίας άγοράς καί πωλήσεως, έφτασε 
στό Τελωνείο τής Νίκης. 'I I  νίκη, ό
μως, δέν τού έφερε γούρι. Μιά υποψία 
κάποιου οργάνου τού Τελωνείου, άποτέ- 
λεσε τό μίτο τής ’Αριάδνης. Ή  περί
πτωση ήταν έξόχως δύσκολη, γιατί ό γεί
τονας Πόμα είχε νομιμοφάνεια καί δέν 
φαινόταν παραβάτης τών έλληνικών νό
μων. Έδώ άκριβώς είναι πού τό δαιμό

νιο τών λαγωνικών τού Τμήματος Ά -  
φαλείας τής πόλεώς μας έκανε τό θαύ
μα του, άποκαλύπτοντας τήν άλήθεια 
καί οδηγώντας τό μαφιόζο στή δικαιοσύ
νη, πού τόν φιλοδώρησε μέ οχτάμηνη 
φυλάκιση καί δήμευση τού οχήματος. 
Πρόκειται γιά έπιτυχία διεθνούς έπι- 
πέδου τής Χωροφυλακής, πού τώρα έξε- 
τάζει τις πιθανές διασυνδέσεις τού κ. 
Πόμα. 'Ο Διοικητής, ό 'Υποδιοικητής 
καί οί άντρες τού Τμήματος ’Ασφαλείας 
Φλωρίνης έχουν, τελευταία, στό ένεργητι- 
κό τους πολλές έπιτυχίες, όπως τήν 
άνακάλυψη καί σύλληψη τών ζωοκλε
φτών, τών διαρρηκτών τών καταστη
μάτων καί αύτοκινήτων καί τού μαφιό- 
ζου Σικελοΰ μέ τή . . . λαμπρά σταδιο
δρομία.

Μοχθούν νύχτα καί μέρα άθόρυβα, 
χωρίς κωδωνοκρουσίες καί έπάρσεις καί 
φράζουν τό δρόμο σέ κάθε μαφιόζο ντό
πιο ή ξένο. "Οσο γιά τόν φερέλπιδα τής 
μαφίας, Πόμα, έλπίζω νά κατάλαβε ότι 
έχασε τό . . . πώμα του άπό τά λαγωνικά 
τών Ελλήνων καί ότι οί Έλληνες άγρυ- 
πνοΰν καί δέν έπιτρέπουν σ’ αύτόν καί 
τούς συναδέλφους του νά μετατρέψουν 
τή Χώρα μας σέ Σικάγο ή Σικελία».

ΑΝΑΓΛΥΦΟΣ παρουσιάζεται ό άγώ- 
νας τών άνδρών τής Χωροφυλακής έναν- 
τίον τών άρχαιοκαπήλων σέ πρόσφατο 
χρονογράφημα τής έφημερίδας τού Πό
ρου «Ο ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ». Στις γραμ
μές του, ό θαυμάσιος χρονογράφος πα
ρουσιάζει συγχρόνως, παραστατικότατη τήν 
έγκληματική παρουσία τών άρχαιοκα
πήλων στόν τόπο μας καί δίνει γυμνή 
τήν άλήθεια όσων συμβαίνουν άπό τούς 
ντόπιους συνεργάτες τους στό ξεπούλημα 
τών μνημείων τής ’Εθνικής μας κληρο
νομιάς. Στό χρονογράφημα πού έχει 
τίτλο «Ένα κατόρθωμα τής Ελληνικής 
Χωροφυλακής», άναφέρονται μεταξύ άλ
λων καί τά έξής:

«Τά εύγνώμονα συγχαρητήριά μας 
πρός τά όργανα τής Χωροφυλακής διά τήν 
πράγματι μεγάλην έπιτυχίαν των, τής 
άνακαλύψεως τής μεγάλης σπείρας άρ
χαιοκαπήλων, μέ έπικεφαλής ένα οργα
νωτικόν νοΰν, τόν Γερμανό Στέφανον 
Γκέριγκε.

Έ χε ι άποδειχθή, ότι μερικοί άρχαιο- 
κάπηλοι είναι περισσότερον ειδικοί άπό 
τούς άρχαιολόγους μας είς τήν άνα- 
κάλυψιν άρχαιοτήτων . . . .

Δέκα εκατομμύρια προσέφερεν δ Γερ
μανός είς τον έν Πάρω πράκτορά του, 
γιά τήν άπαγωγήν τής είκόνος τής Πα
ναγίας τής Έκατονταπυλιανής. Φαντα- 
σθήτε τί θά έκέρδιζεν ό ίδιος καί οί συ
νεργάτες του, διότι οί κλοπές διαπράτ- 
τονται κατόπιν συγκεκριμένων παραγγε
λιών __

—Μπορείτε νά μοΰ σηκώσετε τόνΠαρ- 
θενώνα;

—Δύσκολον, άλλ’ όχι άδύνατον . . .
2154 άρχαϊα έξήχθησαν διά τής πα

ρακαμπτήριου οδού τής άρχαιοκαπηλίας. 
Είς τό έν Έλλάδι άντρον τής άνακαλυ- 
φθείσης σπείρας, εύρέθη ολόκληρο άρ- 
χαιολογικόν μουσεϊον . . . .  Πρέπει όλοι 
οί Έλληνες, νά προφυλάξωμεν τά κειμή
λιά μας, διότι άν έξακολουθήση τό κακόν, 
σύντομος θά είναι ή έποχή όπου γιά νά 
ίδούν οί σύγχρονοι Έλληνες τά άρχαϊα 
μας καί τά Βυζαντινά μας, θά πρέπει νά 
μεταβαίνουν είς τό έξωτερικόν».
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ΝΕΑ ΑΠ' ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Κ Ο Ζ Α Ν Η

Χ Α Ν Ι Α

ΑΚΟΜΗ έξη άγωνιστές τοϋ «Μα
ραθωνίου» της διαρκούς κοινωνικής προ
σφοράς υπηρεσιών προς τον δοκιμαζόμενο 
συνάνθρωπο βραβεύθηκαν πριν άπό λίγες 
μέρες για τις ηρωικές τους πράξεις.

Ή ταν ό Άνθυπασπιστής κ. Γεώργιος 
Γυπαράκης, οί Ενωμοτάρχες κ.κ. Πα- 
ναγιούτης Κωστόπουλος καί Θωμάς Σε- 
ρής καί οί Χωροφύλακες κ.κ. Βασίλειος 
Άλεξόπουλος, Σταύρος Βαρδάκης καί 
’Εμμανουήλ Κατσαντώνης τοϋ Α.Τ. Σφα- 
κίων πού βραβεύθηκαν άπό τον Ροτα
ριανό "Ομιλο Χανιών, γιατί την 3-4- 
1979, μέ κίνδυνο τής ζωής τους βοήθησαν 
άποτελεσματικά συνανθρώπους τους πού 
κινδύνευαν άπό τή φοβερή θεομηνία 
ή οποία έπληξε τήν περιοχή καί συντέ- 
λεσαν στή διάσωση καί μεταφορά τραυ
ματιών.

Ή  βράβευση έγινε κατά τήν διάρκεια 
συνεστιάσεως πού πραγματοποιήθηκε ά
πό τον "Ομιλο, στό Ξενοδοχείο «ΞΕΝΙΑ» 
τής πόλεως, μέ τήν ευκαιρία τοϋ έορτα- 
σμοΰ τοϋ ίστορικοΰ «ΟΧί». Τό γεγονός 
σχολιάσθηκε ευρύτατα άπό τό Χανιώτι
κο κοινό καί τον τοπικό Τύπο καί είχε 
εύμενέστατη άπήχηση γιά τό Σώμα τής 
Χωροφυλακής.

Στήν τελετή παρέστησαν, ό Νομάρχης 
Χανίων κ. Χαραλαμπόπουλος, ό Διευθυν
τής τοϋ Υπουργείου Κοινωνικών Υ πη
ρεσιών κ. Άλεξανδρής, 6 Διοικητής τής 
5ης Μεραρχίας 'Υποστράτηγος κ. Βλα- 
χοπάνος, ό Διοικητής τοϋ Ηεδίου Βολής 
Κρήτης Ταξίαρχος κ. Πολύζος, 6 ’Ανώ
τερος Διοικητής Χωροφυλακής Κρήτης 
Συνταγματάρχης κ. Τζιρίτας, ό Λιμε
νάρχης Χανίων ’Ανθυποπλοίαρχος κ. Παΐ- 
ζης, ό Πρόεδρος τοϋ Ροταριανού 'Ομί
λου κ. Δελάκης, τά μέλη τοϋ Διοικητικού 
Συμβούλου του, άλλοι επίσημοι καί πολ
λοί προσκεκλημένοι.

Ή  συνεστίαση άρχισε μέ ομιλία τοϋ 
Συμβουλίου ’Επικράτειας κ. Τσιροπινά, 
ό όποιος άνέπτυξε τό θέμα «Ή  ελευθε
ρία, τό ύπατον καθήκον τοϋ ’Έθνους». 
Στή συνέχεια, ό Πρόεδρος τοϋ 'Ομίλου 
άνέλυσε μέ ομιλία του τήν σημασία τοϋ 
ιστορικού ΟΧΙ καί βράβευσε τούς άν- 
δρες τοϋ Α.Τ. Χώρας Σφακίων.

’Από μέρους τών βραβευθέντων εύχαρι- 
στίες γιά τήν τιμητική διάκριση έξέ- 
φρασε ό Άνθυπασπιστής κ. Γυπαράκης, 
ένώ ευχαριστίες γιά τήν άναγνώριση 
τοϋ ϊργου τών άνδρών τής Χωροφυλακής 
έξέφρασε καί ό Ανώτερος Διοικητής 
Χωροφυλακής Κρήτης.

Ρ Ε 0 V Μ Ν □

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΙΟετίας 
άπό τον θάνατο τοϋ εκλεκτού Ρεθυμνιώ- 
τη, Πολυβίου Τσάκωνα, ό όποιος άφιέ- 
ρωσε τό περισσότερο κομμάτι τής ζωής 
του γιά τήν πνευματική, πολιτιστική 
καί κοινωνική άνάπτυξη τής ιδιαιτέρας 
του πατρίδας, τά μέλη τής οικογένειας 
του έπισκέφθηκαν τό Παράρτημα Σχο
λής 'Οπλιτών Χωροφυλακής Κρήτης, στό 
Ρέθυμνο καί δώρησαν γιά τό προσωπικό 
του εκατό βιβλία, έργα τού άείμνηστου 
συγγενούς τους.

Τά βιβλία πού άποτελοϋν σπουδαία 
βοηθήματα γιά τήν γνώση τής πορείας 
τής ιστορικής Κρητικής Χωροφυλακής, 
έχουν τίτλους «Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ Κ ΡΗ 
ΤΙΚΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ» καί «ΟΙ 
ΚΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ 
ΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΤΟΥ 1916» καί διανεμήθηκαν στούς έκ- 
παιδευομένους στή Σχολή Δοκίμους Χω
ροφύλακες.

Ή  προσφορά τής οικογένειας τοϋ άκα- 
ταπόνητου πνευματικού Κρητικού άνδρα, 
προξένησε βαθειά συγκίνηση στό προσω
πικό τοϋ Παραρτήματος καί σχολιάσθη- 
κε μέ τά καλύτερα λόγια άπό όλους. Ό  
Διοικητής τής Σχολής Άντισυνταγματάρ- 
χης κ. Χρήστος Μπροκαλάκης, ευχαρί
στησε δημοσίως μέ επιστολή πού δη- 
μοσιεύθηκε στήν τοπική εφημερίδα «Κρη
τική ’Επιθεώρηση» τήν οικογένεια Τσά
κωνα γιά τήν εύγενική δωρεά, ή οποία, 
μάλιστα, είχε άνταπόκριση στό Σώμα 
τής Χωροφυλακής πού τόσα πολλά πρό- 
σφερε στήν Μεγαλόνησο.

Κ Ο Μ Ο Τ Η Ν Η

ΜΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ υπερηφάνεια μάς 
πλημμύρισε, μιά υπέροχη άνθρωπιστική 
πράξη τών συναδέλφων πού υπηρετούν 
στις 'Υπηρεσίες τής Άνωτέρας Δ.Χ. 
Θράκης.

Τό προσωπικό τών 'Υπηρεσιών αύ- 
τών, μέ προαιρετικό έρανο πού διενεργή- 
θηκε μεταξύ τους, συγκέντρωσαν ποσό 
103.500 δραχμών καί τό πρόσφεραν στήν 
οικογένεια τοϋ ’Ενωμοτάρχου Δήμου 
Τσοκαναρίδη, ό όποιος πέθανε τον πε
ρασμένο Απρίλιο άπό πνιγμό, άφήνοντας 
πίσω του τή γυναίκα του καί τά ήλικίας 
5 καί 2 έτών άνήλικα παιδιά του. Τό ποσό 
παραδόθηκε στή χήρα τού άτυχου συνα
δέλφου Αγγελική Τσοκαναρίδου, άπό 
τον Αναπληρωτή Διοικητή τής Α.Δ.Χ. 
Θράκης Άντισυνταγματάρχη κ. Νικόλαο 
Παπαπαναγιώτου. Ή ταν όμολογουμέ- 
νιυς ένα σημαντικό βοήθημα ικανό γιά 
τήν άντιμετώπιση τών άμεσων οικονομι
κών δυσχερειών πού προέκυψαν γιά τον 
οίκογένειά της άπό τον άπροσδόκητο 
χαμό τοϋ συζύγου της.

Ή  πράξη αυτή άποτελεϊ, άκόμη, ένα μι
κρό δείγμα τής μεγάλης έκτιμήσεως πού 
χρωστάει ή Χωροφυλακή στό λαμπρό, 
εύσυνείδητο καί έργατικό όργανό της, 
πού ήταν άφοσιωμένο πιστά στά κα- 
θήκοντά του καί τήν κοινωνική προσφορά. 
Παράλληλα άποτελεϊ καί μιά άδιάψευστη 
άπόδειξη τής άλληλεγγύης πού διακρίνει 
τούς άνδρες τής Χωροφυλακής όταν 
συμπαραστέκονται στον δοκιμαζόμενο συ
νάδελφο καί συνάνθρωπο.

Συγκινημένη ή χήρα τοϋ ’Ενωμοτάρ
χου άπό τήν άγαθόεργη προσφορά, έ
στειλε ευχαριστήρια έπιστολή γιά τούς 
άνδρες και γυναίκες τής Α.Δ.Χ. Θρά
κης, ή όποια καταλήγει ώς έξής: «. . . Ή  
πατρική σας στοργή μαλακώνει τον πό
νο τής οικογένειας μου καί μοΰ δίνει 
θάρρος νά σταθώ όρθια καί νά άντιμετω- 
πίσω μέ άξιοπρέπεια τή ζωή, νά τιμήσω 
τον άνδρα μου καί τήν 'Υπηρεσία πού 
υπηρετούσε καί νά κάνω τά παιδιά μου 
καλούς καί τίμιους πολίτες.

ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ επιτυχία τελέ- 
σθηκαν γιά 20ή φορά τά «Περδίκεια 79» 
στό γυμναστήριο Περδίκκα τής Έορ- 
δαίας.

Περισσότεροι άπό 30.000 θεατές πα 
ρακολούθησαν καί άπόλαυσαν μιά σειρά 
άπό πλούσιες καί άξιόλογες άθλητικές 
καί καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, τις όποιες 
διοργάνωσε ό ’Εκπολιτιστικός "Ομιλος 
«ΔΟΞΑ» Περδίκκα, μέ τήν φροντίδα 
τοϋ Νομάρχου Κοζάνης κ. Γρηγ. Θεοδο
σίου.

Ή  Ελληνική Χωροφυλακή, όπως κάθε 
χρόνο, έτσι κι εφέτος, πρόσφερε δ,τι 
καλύτερο μπορούσε γιά τήν άνοδο τοϋ 
ωραίου θεσμοΰ τών Ηερδικείων καί τήν 
έπιτυχία τών εκδηλώσεων, στις όποιες 
ιδιαίτερα εντυπώσιασε ή έμφάνιση τής 
Μουσικής τής Διευθύνσεως Αστυνομίας 
Θεσσαλονίκης. Ή  Δ.Υ. Έορδαίας ά- 
θλοθέτησε έπαθλο όλων τών έορταστι- 
κών έκδηλώσεων, ή οργανωτική Επιτρο
πή τών όποιων ευχαρίστησε θερμά τούς 
άνδρες της μέ ευχαριστήρια έπιστολή 
πού έστειλε στον Πρωθυπουργό τής χώ
ρας κ. Κων]νο Καραμανλή.

Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α

ΜΙΑ ΑΞΙΕΠΑΙΝΗ κοινωνική έκ- 
δήλωση πραγματοποιήθηκε στήν Κέρκυ
ρα άπό τό προσωπικό τοϋ Τμήματος 
Τροχαίας Κινήσεως Προαστίων Κερκύ- 
ρας.

Στά πλαίσια τοϋ έορτασμοΰ τοϋ έτους 
τοϋ παιδιού, μεταξύ τών άνδρών καί γυναι
κών του διενεργήθηκε προαιρετι
κός έρανος, γιά τήν συμβολική οικονο
μική ένίσχυση τής πιό πτωχής μαθήτριας 
τοϋ Δημοτικού Σχολείου Κάβου Αευ- 
κίμης.

Τό ποσό, πού συγκεντρώθηκε, κατατέ
θηκε στό Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Κερ- 
κύρας στό όνομα τής έννιάχρονης Α λε
ξίας Δεκαντία, τήν όποια έπέλεξε μέ άπό- 
φασή του τό Κοινοτικό Συμβούλιο Λευ- 
κίμης. Τό βιβλιάριο καταθέσεων πού έκ- 
δόθηκε στό όνομα της μαθήτριας, τής 
προσφέρθηκε άπό τον Διοικητή τοϋ Τμή. 
ματος παρουσία τών γονέων της καί το^ 
προσωπικού τής 'Υπηρεσίας του.
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Π Α Τ Ρ Α

Διάλεξη μέ θέμα «Ένδοξες πτυχές 
της ήρωϊκής Ελληνικής Χωροφυλακής», 
πραγματοποιήθηκε τόν προηγούμενο μήνα 
στη Διακίδειο Σχολή των Πατρών άπό 
τόν Λογοτέχνη κ. Δημήτρη Αύγερινό- 
πουλο.

Τήν παρακολούθησαν, ό Νομάρχης 
Ά χαΐας κ. Νικόλαος Χανός, ό Διευθυν
τής τής Διακιδείου Σχολής κ. Κ. Τριαν- 
ταφύλλου, ό ’Ανώτερος Διοικητής Χωρο
φυλακής Δυτικής 'Ελλάδος κ. Δ. Τσε- 
ρεμέγκλης, εκπρόσωποι των Πολιτικών, 
Στρατιωτικών, Δικαστικών καί Δημοτι
κών ’Αρχών του Νομοϋ, άντιπροσωπεΐες 
άνδρών τών Σωμάτων ’Ασφαλείας πού 
υπηρετούν στήν περιοχή, εκλεκτή με
ρίδα τής Πατραϊκής κοινωνίας καί πλή
θος κόσμου.

τοϋ ’Έθνους γιά τήν καταστολή τοϋ Δε
κεμβριανού κινήματος. Τέλος άπότισε 
φόρο τιμής στους πεσόντες κατά καιρούς 
άνδρες τού Σώματος καί τήν Πολεμική 
του Σημαία.

Κατά τή διάρκεια τής διαλέξεως, ή 
ποιήτρια κ. Δέσποινα Άσημακοπούλου 
άπέδωσε ποιήματα άναφερόμενα στή δρά
ση καί τις θυσίες τών άνδρών τής Χωρο
φυλακής.

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η

ΤΟΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ μήνα άρχισαν 
νά λειτουργούν στή Θεσσαλονίκη οΐ Σχο
λές Ξένων Γλωσσών τής Χωροφυλακής.

Ή  φοίτηση πού είναι διάρκειας 6 μη
νών γίνεται στή Λέσχη Χωροφυλακής 
τής συμπρωτεύουσας, ένώ στά Τμήματα 
τής ’Αγγλικής φοιτούν ήδη 20 Κατώτε
ροι ’Αξιωματικοί καί ισάριθμοι Ό πλϊ-

Τόν ομιλητή παρουσίασε στο άκροατή- 
ριο ό Προϊστάμενος τού Γραφείου 'Ι 
στορίας τού ’Αρχηγείου Χωροφυλακής, 
Φιλόλογος, Ταγματάρχης κ. Ναπολέων 
Δοκανάρης ό όποιος άναφέρθηκε μέ 
συντομία στήν άποστολή καί τόν 
ρόλο τής Ελληνικής Χωροφυλακής, το
νίζοντας μεταξύ άλλων καί τά έξής: 
«Τό Σώμα τής Χωροφυλακής, πού γεν
νήθηκε μέσα άπό τις φλόγες τής έπανά- 
στάσεως τού 1821, δέν άρκέστηκε μόνο 
στά ειρηνικά του έργα, αλλά πρωτοστά
τησε σέ όλες τις έθνικές έξορμήσεις καί 
ακολούθησε τό εθνικό σκάφος στήν μεγα
λειώδη πορεία του. Τό πολεμικό έργο 
τής Χωροφυλακής, τούς άγώνες καί τής 
θυσίες τών άνδρών της στο βωμό τού 
καθήκοντος θά παρακολουθήσετε άπό 
τήν ομιλία τού έξαίρετου Πατρινοΰ Λο 
γοτέχνη κ. Δημήτρη Αύγερινόπουλου ό 
όποιος μας έδωσε τή χαρά νά είμαστε 
σήμερα κοντά σας στήν ιδιαιτέρα του 
πατρίδα τήν ιστορική πρωτεύουσα τού 
Μωρία, Πάτρα, πού πρωτοστάτησε καί 
πρωτοστατεί πάντοτε σέ όλες τις έθνι
κές έξορμήσεις . . . »

Στή συνέχεια ό κ. Αύγερινόπουλος 
έλαβε τό λόγο καί άνέπτυξε μέ σαφή
νεια τήν δράση τής Χωροφυλακής στή 
διάρκεια τών τελευταίων 150 έτών. 
Είδικώτερα άναφέρθηκε στήν ίδρυση τού 
Σώματος, στή συμμετοχή του σέ δλα 
τά έθνικά, πολεμικά καί μή προσκλητήρια, 
τή δραστηριότητα του στή Μικρά ’Ασία 
καί τήν Θράκη (1912 —1922) καί τήν 
προσφορά του σέ θυσίες καί αίμα κατά 
τόν ’Ιταλικό πόλεμο, τό Έ λ  Άλαμέϊν, 
τό Ρίμινι κ.λ.π. ’Ακολούθως άναφέρθηκε 
στή συμμετοχή τής Χωροφυλακής στήν 
’Εθνική ’Αντίσταση καί τούς άγώνες

τες, άνδρες καί γυναίκες, πού υπηρετούν 
σέ διάφορες 'Υπηρεσίες τού Σώματος.

Στήν τελετή ένάρξεως τών μαθημάτων, 
κατά τήν οποία παρέστησαν οί Καθηγη
τές τών Σχολών, ό Α'. Υποδιευθυντής 
τής Δ.Α.Θ. Συνταγματάρχης κ. Νικ. 
’Ελευθερίου μέ σύντομη ομιλία του τό
νισε τήν σημασία τής λειτουργίας τών 
Σχολών καί άναφέρθηκε στους σκοπούς 
της πού είναι ή άπόκτηση ικανότητας 
άναγνώσεως καί συντάξεως κειμένων, 
καί ή ικανότητα προφορικού λόγου, γιά 
νά μπορέσουν οί φοιτοΰντες νά άνταπε- 
ξέλθουν στό δύσκολο έργο τους καί νά 
εκπληρώσουν καλύτερα τήν άποστολή 
τους. Τελειώνοντας τήν ομιλία του, άπηύ- 
θυνε συμβουλές καί παραινέσεις γιά τήν 
έπιτυχία τής έκπαιδεύσεως καί τούς ευ
χήθηκε καλή φοίτηση.

Α Θ Η Ν Α

Ο ΡΟΛΟΣ καί ή άποστολή τής Ε λ 
ληνικής Χωροφυλακής ήταν τό θέμα δια- 
λέξεως πού έγινε τόν προηγούμενο μήνα 
στή Ναυτική Σχολή Πολέμου στό Βοτα
νικό μέ ομιλητή τόν Ταξίαρχο κ. Σπυ
ρίδωνα Φτερνιάτη, Διοικητή τής Σχολής 
’Αξιωματικών Χωροφυλακής.

Ό  Ταξίαρχος κ. Φτερνιάτης, στήν άρ- 
χή τής ομιλίας του άνέλυσε τόν ρυθμι
στικό ρόλο τής ’Αστυνομίας στις άνθρώ- 
πινες σχέσεις καί σέ γενικές γραμμές 
άνέπτυξε τόν εκπολιτιστικό καί προστα
τευτικό χαρακτήρα τού έργου της, πού 
βασίζεται στήν προάσπιση τών δικαιωμά
των καί τής ελευθερίας τών πολιτών. 
’Ακολούθως άναφέρθηκε στούς άγώνες 
τής Ελληνικής Χωροφυλακής γιά τήν 
έμπέδωση τής τάξεως καί άσφαλείας 
στον τόπο κατά τήν 146χρονη πορεία 
της καί στήν προσφορά της προσφορά 
της στούς ιερούς πολέμους τού Έθνους. 
Τελειώνοντας άνέπτυξε τό σημερινό 
οργανωτικό σύστημα καί τις άρμοδι- 
ότητες τού Σώματος καί άναφέρθηκε 
στά μέσα καί τούς τρόπους πού χρη
σιμοποιεί γιά τήν ευχερέστερη άντιμετώ- 
πιση τών προβλημάτων πού προκύπτουν 
κατά τήν εκτέλεση τού έργου του. 
Συγχρόνως μέ τήν ομιλία έγινε προβολή 
ταινιών καί σλάϊτς, πού σχετίζονται μέ 
τό θέμα καί τις δραστηριότητες τών 
άνδρών τής Χωροφυλακής. Στούς σπου
δαστές διανεμήθηκαν έντυπα καί φυλλά
δια πού έκδόθηκαν τελευταία άπό τό 
Γραφείο ’Εκδόσεων τού ’Αρχηγείου.

ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝ άπό τή Σχολή 'Ο
πλιτών Χωροφυλακής ’Αθηνών οί 262 
Χωροφύλακες τού Σώματος πού έκπαι- 
δεύθηκαν γιά ένα εξάμηνο στις εγκατα
στάσεις τής κεντρικής Σχολής καί τών 
Άχαρνών.

t Στήν τελετή τής άποφοιτήσεως πα
ρέστησαν, ό Γ '. Επιθεωρητής Χωροφυ- 
λακής ^'Υποστράτηγος κ. ’Ιωάννης Κούρ
β α  ό Προϊστάμενος τής Θρησκευτι
κής 'Ίπηρεσίας τού Σώματος Πανο- 
σιολογιώτατος π. Ευσέβιος Πιστολής, 
ό Διοικητής τής Σ.Ο.Χ. Ταξίαρχος κ. 
Κων[νος Ζαχαράκης, ό Διοικητής τής 
Σ.Α.Χ. Ταξίαρχος κ. Σπυρίδων Φτερ- 
νιατης, ̂ ’Ανώτεροι ’Αξιωματικοί τών Σχο
λών, οι εκπαιδευτές καί Καθηγητές τών 
νέων Χωροφυλάκων καί πολλοί συγγε
νείς τους.

Ό  Διοικητής τής Σ.Ο.Χ. μέ ομιλία 
του που έγινε στήν αίθουσα τελετών 
τών Σχολών, ευχαρίστησε τούς έξελθόν-
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τες για τήν επιμέλεια καί τήν πειθαρχία 
πού έπέδειξαν κατά τήν διάρκεια τής 
φοιτήσεως καί έκανε σχετικές παρατη
ρήσεις γιά μια επιτυχημένη σταδιοδρομία 
'τους στο Σώμα. ’Ακολούθως μίλησε ό 
Υποστράτηγος κ. Κούρβας, ό όποιος 

άπηύθυνε συμβουλές καί παραινέσεις πρός 
τούς νέους Χωροφύλακες γιά τήν ού- 
σιαστική έκπλήρωση τής άποστολής τους, 
τούς συνέστησε νά έπιδείξουν ζήλο, προ
θυμία καί έργατικότητα κατά τήν εκτέ
λεση των καθηκόντων τους καί τούς εύ- 
χήθηκε καλή σταδιοδρομία.

Η τελετή τελείωσε μέ παρέλαση των 
έξελθόντων καί μικρή δεξίωση πού δόθη
κε πρός τιμή τους. Οί νέοι Χωροφύλακες 
τοποθετήθηκαν καί ύπηρετοϋν ήδη σέ 
διάφορες 'Υπηρεσίες τοϋ Σώματος.

τιμή των ι  ροχονο- 
μων γυναικών τής Χωροφυλακής καί τής 
’Αστυνομίας Πόλεων, έδωσε ή 'Ελληνι
κή Λέσχη Αύτοκινήτου καί Περιηγήσεων, 
μέ τήν εύκαιρία τής άναλήψεως τών κα
θηκόντων τους.

Παραβρέθηκαν, ό Γενικός Γραμματέας 
τοϋ 'Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως κ. 
Κων[νος Σαψάλης, 6 ’Αρχηγός τής ’Α
στυνομίας Πόλεων κ. Κων[νος Λεμονής, 
ό Β' Ύπαρχηγός Χωροφυλακής 'Υπο
στράτηγος κ. ’Ιωάννης Παπαναστασίου, 
ό Β'. Ύπαρχηγός τής ’Αστυνομίας Πό
λεων κ. Ήλίας Ψυχογιός, ό Διευθυντής 
τής Δ.Α.Π.Π. Ταξίαρχος κ. Θεοχάρης 
Σπέντζας, ό Διευθυντής τής Υ.Τ.Κ. 
Προαστίων Πρωτευούσης Συνταγματάρ
χης κ. ’Αντώνιος Σφαλαγκάκος, 6 ’Α
στυνομικός Διευθυντής Πειραιώς καί οί 
Διοικητές Τροχαίας ’Αθηνών καί Πει
ραιώς, άλλοι ’Ανώτεροι καί Κατώτεροι 
’Αξιωματικοί τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, 
οί γυναίκες Τροχονόμοι πού ύπηρετοϋν 
στο λεκανοπέδιο τής ’Αττικής, καί πολ
λοί προσκεκλημένοι.

Στήν άρχή τής δεξιώσεως μίλησε πρός 
τις γυναίκες Τροχονόμους ό Πρόεδρος 
τής Ε.Λ.Π.Α. κ. ’Αλέξανδρος’ Δαρδού- 
φας, ό όποιος άναφέρθηκε στήν σπουδαιό- 
τητα τής άποστολής τής Τροχαίας καί 
τοϋ λεπτοΰ ρόλου πού καλούνται νά 
διαδραματίσουν οί γυναίκες Τροχονόμοι. 
Στή συνέχεια άπηύθυνε χαιρετισμό ό 
Γενικός Γραμματέας τοϋ 'Υπουργείου 
κ. Σαψάλης, ό όποιος έξέφρασε τήν ελ
πίδα δτι οί γυναίκες θά φανοΰν άντάξιες 
τών προσδοκιών δλων μας καί θά φέρουν 
εις πέρας τό δύσκολο έργο πού τούς 
έμπιστεύθηκε ή Πολιτεία.

Τά πρώτα βήματά τους στή νέα τους 
Υπηρεσία έδωσαν, ήδη, υποσχέσεις θετι
κές γιά τήν επιτυχία τοϋ νέου θεσμοΰ, 
στήν άντιμετώπιση τών προβλημάτων 
τ οϋ κυκλοφοριακοϋ προβλήματος.

Ε Κ Θ Ε Σ Ε Ι Σ  Τ Ρ Ο Χ Α Ι Α Σ  Σ Τ Η  Θ Ρ Α Κ Η

ΜΟΡΦΗ έκστρατείας έχουν λάβει οί 
ένέργειες τών Υπηρεσιών τής Χωροφυ
λακής γιά τή διαφώτιση τοϋ έλληνικοΰ 
κοινοϋ σχετικά μέ τό κυκλοφοριακό πρό
βλημα. Οί ένέργειες αύτές εντάσσονται 
σέ μιά εύρύτερη προσπάθεια τοϋ ’Αρχη
γείου Χωροφυλακής γιά τή μείωση τών 
τροχαίων άτυχημάτων στούς έλληνικούς 
δρόμους.

Στούς δύο τελευταίους μήνες, στά πλαί
σια τοϋ έορτασμοΰ τοϋ έτους τοϋ παιδιού 
διοργανώθηκαν διαδοχικά τρεις ’Εκθέσεις 
Τροχαίας άπό τις Διοικήσεις Χωροφυλα
κής "Εβρου, Ροδόπης καί Ξάνθης. Πρα
γματοποιήθηκαν στις έδρες τών Διοική
σεων αυτών καί είχαν σάν σκοπό τήν ενη
μέρωση τοϋ κοινοϋ γιά τούς κινδύνους πού 
άπειλοΰνται άπό τήν έλλειψη σωστής κυ- 
κλοφοριακής άγωγής καί τήν καθοδήγηση 
τοϋ κόσμου τών παιδιών πάνω σέ κυ- 
κλοφοριακά θέματα.

Περισσότερα άπό 45.000 άτομα κάθε 
ήλικίας καί τών δύο φύλων, μεταξύ τών 
οποίων μαθητές Στοιχειώδους καί Μέσης 
Εκπαιδεύσεως, σπουδαστές, στρατιώτες, 

οδηγοί κ.λ.π., έπισκέφθηκαν τούς χώρους 
τών Εκθέσεων πού περιλάμβαναν στα
τιστικούς πίνακες καί φωτογραφικό ύλικό 
άπό τροχαία άτυχήματα, προβολές ται
νιών σχετικών μέ κυκλοφοριακά προβλή
ματα, διαλέξεις, παρουσίαση τοϋ έπι- 
στημονικοΰ καί τεχνικοΰ εξοπλισμού τών 
Υπηρεσιών Τροχαίας, άνάγλυφη μα
κέτα πρωτότυπης πόλεως πού παρου
σίαζε τά θέματα κινήσεως τών οχημάτων 
καί πεζών, τής σηματοδοτήσεως κ.λ.π., 
καί άλλα άξιόλογα έκθέματα.

Τά εγκαίνια τής Έκθέσεως Κομοτη
νής, πού πραγματοποιήθηκε στο Διοικητή- 
5ΐο τής πόλεως, έγιναν άπό τον Νομάρχη 
Ροδόπης κ. Φωτέα. Παρέστησαν, ό 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρω- 
νείας καί Κομοτηνής κ.κ. Δαμασκηνός, 
ό Πρόεδρος Πρωτοδικών Ροδόπης κ. 
Παπαδημητρίου, ό ’Αντεισαγγελέας κ. 
Δημόπουλος, οί Δήμαρχοι Κομοτηνής 
καί Σαπών κ.κ. Στογιαννίδης καί Κρυ- 
στάλης, οί Διοικητές τών Διοικήσεων 
Χωροφυλακής Ξάνθης καί Έβρου, έκ-

παιδευτικοί, έκπρόσωποι τών λοιπών 
’Αρχών, άλλοι επίσημοι καί πλήθος κό
σμου. Γιά τό σκοπό τής Έκθέσεως μί
λησε ό Διοικητής τής Δ.Χ. Ροδόπης 
Άντισυνταγματάρχης κ. Ηρακλής Ρά
πτης, ένώ χαιρετισμό άπηύθυνε ό κ. 
Νομάρχης.

Στήν ’Αλεξανδρούπολη τήν Έκθεση 
εγκαινίασε ό Νομάρχης Έβρου κ. Αι- 
ναρδόπουλος, μετά άπό ομιλία τοϋ Διοι- 
κητοϋ τής Δ.Χ. "Εβρου Συνταγματάρχου 
κ. Ίωάννου Τσιούτσια, ό οποίος άνέ- 
λυσε τήν μεγάλη σημασία της. Στά έγκαί- 
νια παραβρέθηκαν άκόμη, ό ’Ανώτερος 
Διοικητής Χωροφυλακής Θράκης Τα
ξίαρχος κ: Γεώργιος Μάντης, ό Δήμαρ
χος Άλεξανδρουπόλεως κ. Σουλακάκης, 
εκπρόσωποι τών Πολιτικών, Δικαστι
κών καί Δημοτικών ’Αρχών τής περιοχής 
καί πλήθος κόσμου.

Τέλος, στήν Ξάνθη, τήν "Εκθεση εγκαι
νίασε ό Νομάρχης τοϋ Νομοΰ κ. Θανό- 
πουλος, παρουσία τοϋ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Ξάνθης κ. ’Αντωνίου, 
τοϋ Άνωτέρου Διοικητοΰ Χωροφυλακής 
Θράκης, τοϋ Διοικητοΰ τής Δ.Χ. Ροδό
πης, έκπροσώπων τών τοπικών ’Αρχών, 
’Οργανώσεων, Σωματείων καί Συλλόγων, 
άλλων έπισήμων καί πολλών έπισκεπτών. 
Σχετική ομιλία έγινε άπό τον Διοικητή 
τής Διοικήσεως Χωροφυλακής Ξάνθης 
Συνταγματάρχη κ. Γεώργιο Μαυρογιάν- 
νη.

Γενικά, τά άποτελέσματα τών ’Εκθέ
σεων ήταν έντυπωσιακά. Αύτό οφείλε
ται κυρίως στήν άψογη όργάνωση καί 
τόν πλοϋτο τών έκθεμάτων. Τό Θρακιώτι- 
κο κοινό σχολίασε μέ τά καλύτερα λόγια 
τό υψηλό έργο τής Χωροφυλακής καί τήν 
άπόλυτη επιτυχία τών ’Εκθέσεων. Ό  
τοπικός Τύπος μέ πληθώρα δημοσιευμά
των έξήρε τις υπεράνθρωπες προσπάθειες 
τών οργάνων τών υπηρεσιών Τροχαίας 
γιά τήν άποτελεσματική άντιμετώπιση 
τοϋ κυκλοφοριακοϋ προβλήματος καί συγ
χάρηκε τις Διοικήσεις Χωροφυλακής Θρά
κης γιά τις έξαίρετες, όπως τις χαρακτή
ρισε, ’Εκθέσεις τους.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Προς τόν Α ρ χ η γ ό  Χ ωροφυλακής
Ά ν τ )γ ο  κ . Μιλτιάδη Ά ρ γιά ννη  .

Κατοικώ στο ήρωϊκό Έπταχώρι Κα
στοριάς καί παρατηρώ μέ ευχαρίστηση 
δτι οί άνδρες του Στάθμου Χωροφυλακής 
Έπταχωρίου συμπεριφέρονται μέ τόν 
πιο εύγενικό καί ανθρωπιστικό τρόπο 
πρός δλους τούς συγχωριανούς μου άλ
λα καί πρός δλους όσοι διέρχονται άπό 
έδώ καί κατευθύνονται διά μέσου τής 
Έγνατίας όδοΰ πρός τήν ’Ήπειρο. Οί 
άνδρες αυτοί στα πρόσωπα τών οποίων 
οί ντόπιοι κάτοικοι καί οί χιλιάδες τών 
διερχομένων βρίσκουν έξυπηρέτηση, καί 
κατανόηση καί σιγουριά, τιμούν τό έν
δοξο Σώμα τής 'Ελληνικής Χωροφυλα
κής. Τούς άξίζουν θερμά συγχαρητήρια.
Ζώης Λάρος — Έπταχώρι Καστοριάς.

Πρός τόν ’Αρχηγό Χωροφυλακής
Ά ν τ )γ ο  κ .  Μιλτιάδη Ά ρ γ ιά νν η .

Γράφουμε γιά νά έκφράσουμε τήν εύ- 
γνιομοσύνη μας καί τις εύχαριστίες στο 
όργανό σας Ενωμοτάρχη κ. Βασίλειο 
’Αγγελάκη γιά τόν τρόπο μέ τόν όποιο 
μάς βοήθησε στο τέλος τού περασμένου 
Σεπτεμβρίου.

Είμαστε Βρετανοί 'τουρίστες καί δια- 
μέναμε στη βίλα Τούλα τού κόλπου 
Μιραμπέλλου τού 'Αγίου Νικολάου Κρή
της, όταν μία άπό τις συγγενείς μας είχε 
μιά άσχημη πτώση μέσα στή βίλα καί 
έσπασε τά πλευρά της. Ή  τραυματισθεΐ- 
σα έπρεπε νά μεταφερθεΐ στό Νοσοκο
μείο καί ό ’Ενωμοτάρχης σας έκανε δλες 
τις κατάλληλες ενέργειες γιά μάς καί 
έδρασε μέ ένα έξαιρετικά φιλεύσπλαχνο 
καί άποτελεσματικό τρόπο.

Είμαστε πολύ εύγνώμονες γιά τήν 
βοήθειάν του καί θά θέλαμε νά μεταβι
βάσετε σ’ αυτόν τις εύχαριστίες μας.

Πρός τήν έφημερίδα « ’Ελεύθερος 
Κ όσ μ ο ς» .

Είναι γνωστή ή δράσις καί αί 'Υπη- 
ρεσίαι τής Ελληνικής Χωροφυλακής, 
άνά τό Πανελλήνιον, γιά τήν τάξι καί 
άσφάλεια τού λαού. Δέν χρειάζεται γι’ 
αύτό νά προσθέσω τίποτε. Είμαι όμως 
υποχρεωμένος νά έπισημάνω τό βαρύτα
το καί δυσκολώτατο έργο τής 'Υποδ] 
νσεως ’Ασφαλείας Πρ. 1Ιρωτ]σης, 
πού κινείται μέσα σέ έκατοντάδες χι
λιάδες λαό καί έχει νά άντιμετωπίση 
σωρεία άδιστάκτων έγκληματιών πάσης 
φύσεως καί μορφής.

Μοϋ έδόθη άφορμή έκ τής διαρρήξεως, 
κλοπής καί εμπρησμού τού διαμερισμά- 
τός μου τήν νύκτα τής Μεγάλης Παρα
σκευής (20-4-79) νά παρακολουθήσω 
άπό κοντά καί νά διαπιστώσω τή μεγάλη 
δραστηριότητα καί κοπιώδη άπασχόλη- 
σι τής Υ.Α.Π.Π. γιά τήν έξι χνίαση 
καί σύλληψι τών δραστών. ’Επιστέ
γασμα όλων αυτών υπήρξε ή σύλληψις 
τού δραπέτου καί δράστου σωρείας κλο
πών, διαρρήξεων καί εμπρησμών, Χρ. Ό λ- 
λανδέζου ώς καί τών συνεργατών του.

Δέν συγχαίρω μόνο τήν 'Υποδιεύθυν- 
σιν ’Ασφαλείας Προαστίων Πρωτευού- 
σης, άλλά έκφράζω καί τήν βαθυτάτην 
ευγνωμοσύνην μου . . .
Α. Παπαγεωργόπουλος —Δικηγόρος 

Άθήναι.

Πρός τόν 'Υ πουργόν Δ η μ . Τάξεως 
κ . Ά ν α σ τ  . Μπάλκον .

Έξωραΐστικός Σύλλογος «ΑΝΩ ΝΕΑ 
ΠΑΛΑΤΙΑ» Ώρωποΰ ’Αττικής έκφρά- 
ζει θερμά συγχαρητήρια πρός ’Αξιωμα
τικούς, 'Υπαξιωματικούς καί άνδρες Ύ- 
ποδιευθύνσεως ’Ασφαλείας Προαστίων 
Πρωτευούσης καθώς καί τού Τμήματος 
Χωροφυλακής Ώρωποΰ ’Αττικής καί 
εΐδικώτερα πρός τούς Άνθυπασπιστήν 
Νικόλαον Κουκουλομάτην καί ’Ενωμο
τάρχην Νικόλαον Ζαχαριάδην γιά άποτε- 
λεσματική συμβολή τους στή σύλληψη 
τού επικινδύνου κλέπτου Γρηγορίου Κα- 
τσάρη καί τήν άνεύρεσιν τών κλοπιμαίιυν 
τά όποια είχε άφαιρέσει άπό εξοχικά 
σπίτια περιοχής μας.

Αυτοθυσία καί πίστη στό καθήκον 
’Οργάνων τής Τάξεως άνακουφίζει πο- 
λίτας καί τιμά Πολιτεία.

'Ο  Πρόεδρος τού Συλλόγου, 
Βασίλειος I. Κωβαΐος.

Πρός τόν ’Α ρχηγό Χ ωροφυλακής
Ά ν τ )γ ο  κ . Μιλτιάδη Ά ργιάννη .

Κύριε ’Αρχηγέ. Μέ τήν εύκαιρία τής 
μεταθέσεως τού Άνθυπασπιστοΰ Χωρο
φυλακής, κ. Ίωάννου Κασόλα, άπό τό 
Α.Τ. Αμυνταίου στήν Δ.Α. Π. Πρωτευού
σης, έπιτρέψατέ μας νά έκφράσουμε τά 
συγχαρητήρια καί τόν θαυμασμόν μας 
γιά τό Σώμα τής Χωροφυλακής πού 
έχετε τήν τιμήν νά ήγεϊσθε. Ή  Χωροφυ
λακή πρέπει νά είναι υπερήφανη πού στό 
Σώμα της έχει άνδρες ώς ό κ. ’Ιωάννης 
Κασόλας.

Χαρακτήρ άδαμάντινος καί άκέραιος, 
υπηρέτησε στήν περιοχή τού Α.Τ. ’Αμυν
ταίου έπί 13 ολόκληρα χρόνια, μέ βαθύ 
αίσθημα εύθύνης έναντι τής 'Υπηρεσίας 
του καί τού Λαού πού πάντοτε μέ τήν 
καλωσύνη τής ψυχής του προστάτευε.

Μετά τιμής,
Τρύφων Π. Χατζής -Συνταξιούχος 

Δήμαρχος, Άμύνταιον.

Πρός τόν κ . Δ )ντή ν τής Δ )νσεω ς  
’Αστυνομίας Θ εσσαλονίκης.

’Αξιότιμε κ. Διευθυντά. Μέ τήν λήξη 
τών εισαγωγικών έξετάσεων γιά τά 
’Ανώτατα ’Εκπαιδευτικά 'Ιδρύματα, έπι- 
θυμώ νά σάς έκφράσω πάλι έγγράφως τις 
θερμότερες εύχαριστίες μου γιά τή με
γάλη βοήθεια, τήν οποία ή Χωροφυλακή 
τής Θεσσαλονίκης καί ιδίως τό Γ' 
’Αστυνομικό Τμήμα καί ή Τροχαία, 
προσέφεραν στό Βαθμολογικό Κέντρο 
Βορείου Ελλάδος. Τά μέτρα άσφαλείας 
γιά τήν φύλαξη καί διακίνηση τόσων χι
λιάδων γραπτών λειτούργησαν κατά ά
ψογο τρόπο καί συνέβαλαν στήν άπρό- 
σκοπτη καί έγκαιρη άποπεράτωση τού 
έργου τού Κέντρου.

Έ κ  μέρους τής ’Επιτροπής τού Βαθμο
λογικού Κέντρου θά ήθελα νά συγχαρώ 
θερμά τόσο έσάς προσωπικώς, δσο καί 
δλους τούς υφισταμένους σας, γιά τήν 
άριστη διεκπεραίωση ένός δυσκόλου καί 
λεπτού έργου.

Μέ έξαιρετική έκτίμηση, Καθηγητής 
Π .Ι. ΡΕΝ ΤΖΕΠΕΡΗ Σ — Πρόεδρος 

Βαθμολογικού Κέντρου Βορείου Ε λ 
λάδος..

Πρός τόν Δ )τή  τής Δ  .X. Καβάλας
Σ υντ)ρχη  κ .  Κ ω ν)νο  Κλωνάρη.
Μετά τήν πανθομολογουμένη έπιτυχία 

πού σημείωσε τό φετεινό Φεστιβάλ «Φι
λίππων —Θάσου» τό Διοικητικό Συμβού
λιο καί ό Γενικός Διευθυντής τού Κρα
τικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, έκ- 
τιμώντας τήν συμβολή σας σ’ αύτήν τήν 
έπιτυχία, αισθάνονται τήν άνάγκη νά 
σάς εύχαριστήσουν θερμά.

Μέ τήν βεβαιότητα δτι θά έχουμε τήν 
ίδια συμπαράσταση καί κατά τήν οργά
νωση καί έκτέλεση τού Φεστιβάλ τού 
επομένου καλοκαιριού, διατελοΰμε.

Μέ τιμή
Ό  Γενικός Διευθυντής 
Σπύρος Α. Εύαγγελάτος.

Πρός τόν Α ρ χη γ ό  Χ ωροφυλακής
Ά ν τ )γ ο  κ . Μιλτιάδη Ά ργιάννη  .
Κύριε ’Αρχηγέ. Ή  Δ[σις τού καθ’ 

ήμάς Σωματείου Παντοπωλών, διερμη- 
νεύουσα τήν έπιθυμίαν τών μελών, άπευ- 
θύνει ύμΐν τήν παρούσαν, διά νά έκφράση 
τά αισθήματα ίκανοποιήσεως καί εύχα- 
ριστιών έγγράφως, πρός τήν Άνωτέραν 
Διοίκησιν Χωροφυλακής Νήσων Αι
γαίου καί τήν Διοίκησιν Χωροφυλακής 
Λέσβου, διά τήν μέ πνεύμα πολιτιστι
κόν, εύγένειαν καί έν τώ μέτρω τής λο
γικής καί τού δικαίου έντός τών πλαι
σίων τού Νόμου, άσκησιν τών καθηκόν
των τών οργάνων τού Άγορανομικοΰ 
έλέγχου.

Αί κοινωνικά! έξελίξεις εις τήν παρού
σαν θυελλώδη άναπροσαρμογήν τού κλί
ματος τής έπί θύραις Εύρωπαίκής άγο- 
ράς εις τήν χώραν μας, προβάλλουν τό 
«Πολιτιστικό θέμα» ώς βάσιν διά τήν 
Δημοκρατικήν ισοτιμίαν εις τό κοινωνι
κόν σύνολον. Έ ν τώ πνεύματι τούτω, 
ή εύγενής συμπεριφορά τών ’Οργάνων 
Χωροφυλακής, άποδεικνύει, άφ’ ένός τό 
μέτρον τής άνελίξεως τού Σώματος καί 
άφ’ ετέρου τής έκ τούτου δημιουργίας 
δλων τών προϋποθέσεων συνεργασίας 
τών πολιτών μετά τών ’Οργάνων, ά- 
τινα έτάχθησαν νά φρουρήσουν τήν ήσυ- 
χίαν καί τό δίκαιον τού κοινωνικού συνό
λου κατά τάς έπιταγάς τού Δημοκρατι
κού Πολιτεύματος.

Δεχθήτε κύριε ’Αρχηγέ τήν μετά σε
βασμού καί βαθυτάτης έκτιμήσεως έκ- 
φρασιν τής τιμής μεθ’ ής διατελοϋμεν.
Ό  Πρόεδρος τού Σωματείου Παντοπω

λών Λέσβου ’Αντώνιος Καραμπέτσος, 
Ό  Γενικός Γραμματεύς Δ. Πέρρος..
Πρός τήν Ύ π)θυνση  Α στυνομίας  

Τ ουρισμού, Α θ ή ν α ς .
’Αγαπητέ κύριε Διευθυντά. Θά έπιθυ- 

μοΰσα νά σχολιάσω τήν έξαιρετική ύπη- 
ρεσία καί βοήθεια πού μάς προσφέρθηκε 
άπό τόν κ. Γεώργιο Μαντζώρο τής Του
ριστικής ’Αστυνομίας τού Πυθαγορίου 
Σάμου.

Ό  άνωτέρω ήταν σέ θέση νά τακτοποιή
σει μιά ύπόθεση άπάτης άπό ένα Ιδιοκτή
τη οικίας ό όποιος νοικιάζει δωμάτια καί 
είμαι πολύ ύπόχρεος γιά πολύ εύγενική 
καί άποτελεσματική βοήθεια.

Είναι πολύ εύκολο νά παραπονεθώ, 
άλλά είμαι τόσο εύτυχής πού σάς ύποβάλ- 
λω μιά φιλοφρόνηση μετά άπό μίαν τέ
τοια εύκαιρία καί θά εύχαριστηθώ αν 
μεταφέρετε τις εύχαριστίες μου στόν κ. 
Ματζώρο καί στόν Άνώτερό του ’Αξιω
ματικό.
Είλικρινώς Ύμέτερος, F. HAWKINS — 
'Ολλανδία.
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'ΘΑΝΑΤΟΙ ΑΝΔΡΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ, 
ΠΟΥ ΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ε νω μ οτάρχη ς ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ Δημ. 
(Α.Γ.Μ.Σ. 56714) τού  Α.Τ. Κομοτηνής.

Γεννήθηκε τό 1935 στήν Γκιώνα Ξάνθης. 
Κατατάχθηκε στό Σώμα, ώς Χωροφύλα
κας, τό 1955. Προήχθη στό βαθμό τοΰ 
'Τπεν[ρχη τό 1977 καί τον επόμενο χρόνο 
(1978) προήχθη σέ ’Ενωμοτάρχη. Νυμ- 
φεύθηκε τό 1967. Υπηρέτησε σέ διάφο
ρες 'Υπηρεσίες Χωροφυλακής καί τελευ
ταία στήν Δ. X. Ξάνθης, ώς δακτυλο- 
γράφος. Είχε Γυμνασιακή μόρφωση καί 
ήταν καλός βαθμοφόρος καί συνετός οι
κογενειάρχης. Άπεβίωσε στις 23-10- 
1979 αιφνίδια, άπό καρδιακή προσβολή 
καί κατά τήν ώρα πού τον μετέφεραν στό 
Γ.Κ. Νοσοκομείο Κομοτηνής για θερα
πεία. Έκεΐ διαπιστώθηκε πώς ό θάνατός 
του προήλθε άπό έμφραγμα τοΰ μυο
καρδίου του. ’Άφησε στή ζωή τήν γυ
ναίκα του μέ δύο άνήλικα παιδιά (1 άγό- 
ρι καί 1 κορίτσι).

Έ νω μ )ρ χη ς ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Π α ν . 
(Α.Γ.Μ.Σ. 50368) τής Σ.Ο.Χ. ’Αθηνών

Γεννήθηκε στό ’Αγρίνιο τό 1931. Κατα
τάχθηκε στή Χωροφυλακή τό 1953, ώς 
Χωροφύλακας. Τό 1975 προήχθη σέ 
'Χπεν[ρχη καί τό 1978 σέ ’Ενωμοτάρχη. 
Νυμφεύθηκε τό 1963. Άπεβίωσε στις 
26-10-1979, στό 401 Γ. Σ. Νοσοκομείο 
’Αθηνών δπου νοσηλευόταν, άπό κίρρωση 
τοΰ ήπατος. Μέ μέριμνα τής Σ.Ο.Χ. ή 
σορός του διακομίσθηκε, τήν έπομένη, 
στή Δάφνη Άμαλιάδας δπου έγινε ή κη
δεία του μέ τήν φροντίδα τών συγγενών 
του καί τής Δ.Χ. Ηλείας μέ κατάθεση 
στεφάνου καί άπόδοση τών κεκανονισμέ- 
νων τιμών στό νεκρό. 'Ο μεταστάς ήταν 
εύσυνείδητος 'Τπαξιωματικός, άφοσιωμέ- 
νος στήν 'Υπηρεσία του καί τήν οίκογέ- 
νειά του. Φεύγοντας άπό τή ζωή άφησε 
πίσω τήν γυναίκα του μέ δύο άνήλικα 
παιδιά (1 κορίτσι καί 1 άγόρι).

Έ νω μ )ρχη ς ΠΑΤΣΑΛΗΣ Γεώργιος 
(Α.Γ.Μ.Σ. 55744) τοΰ Σ .Χ . Ά λιάρτου

Γεννήθηκε τό 1934 στά Μανίκια 
Εύβοιας. Κατατάχθηκε στό Σώμα, ώς 
Χωροφύλακας, τό 1955. Προήχθη στό 
βαθμό τοΰ Ύπεν[ρχη τό 1977 καί τοΰ 
’Ενωμοτάρχη τό 1978. 'Υπηρέτησε σέ 
διάφορες 'Υπηρεσίες Χωροφυλακής καί 
διακρίθηκε γιά τήν άφοσίωσή του στά 
υπηρεσιακά του καθήκοντα καί τήν οίκο- 
γενειά του. Νυμφεύθηκε τό 1965. Ά πε- 
βίωσε στις 20-10-1979 άπό τον θανάσιμο 
τραυματισμό του πού έλαβε χώρα στήν 
περιοχή Άλιάρτου τοΰ Τ.Τ. Αεβαδείας. 
Ή  κηδεία του τελέσθηκε στις 22-10-1979 
στό ’Αλιβέρι Εύβοιας μέ τήν φροντίδα 
τής οικογένειας του καί τών Δ.Χ. Βοιω
τίας καί Εύβοιας πού μερίμνησαν γιά 
τήν μεταφορά τής σοροϋ, τήν κατάθεση 
στεφάνου καί τήν άπόδοση τών κεκανονι- 
σμένων τιμών στόν νεκρό.

Έ ν ω μ . ΠΑΠΑΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Θ εόδ. 
(Α.Γ.Μ.Σ. 42811) τοΰ A T. Κ . Ά χα ΐα ς

Γεννήθηκε τό 1928 στό Στρέφι ’Ηλεί
ας. Κατατάχθηκε στό Σώμα τό 1950. 
Προήχθη τό 1976 σέ 'Υπενομωτάρχη 
καί τό 1978 σέ ’Ενωμοτάρχη. 'Υπηρέ
τησε σέ διάφορες 'Υπηρεσίες Χωροφυλακής 
μέ άφοσίωσή στά καθήκοντά του. Ά π ε
βίωσε άπό έμφραγμα μυοκαρδίου καί 
πνευμονικό οίδημα αιφνίδια στά σπίτι τοΰ 
άδελφοϋ του στήν Καρδίτσα, στις 4-11- 
1979, διανύοντας μακρά άναρρωτική άδεια. 
Ή  σορός του μεταφέρθηκε μέ τήν φροντί
δα τών συγγενών του στήν γενέτειρά του 
δπου έγινε καί ή κηδεία του. Παρευρέ- 
θηκαν έκτος τών συγγενών, φίλων καί 
συμπατριωτών του καί έκπρόσωποι τής 
Δ.Χ. Ηλείας πού έμερίμνησαν γιά τήν 
κατάθεση στεφάνου έκ μέρους τοΰ Σώ
ματος καί τήν άπόδοση τών κεκανονισμέ- 
νων τιμών στόν νεκρό.

Έ νω μ )ρ χη ς ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Κ ω ν. 
(Α.Γ.Μ.Σ. 58012) τής Δ .Χ . Θεσ)νίκης

Γεννήθηκε τό 1934 είς Άκτοϋντα 
Άρδάκτου —Ά γ. Βασιλείου Ρεθύμνης. 
Κατατάχθηκε στή Χωροφυλακή, ώς Χω
ροφύλακας, τό 1955. Προήχθη σέ Ύπε] 
ρχη τό 1977 καί σέ ’Ενωμοτάρχη τό 
1978. Ή ταν άφοσιωμένος στό ύπηρεσια- 
κό του καθήκον καί τήν οίκογένειά του. 
Νοσηλευόταν στό 424 Γ.Σ. Νοσοκομείο 
Θεσσαλονίκης, δπου άπεβίωσε στις 10- 
11-1979 άπό έμφραγμα καί ύπέρταση. 
Ή  σορός του μεταφέρθηκε στή Σίνδο 
δπου έγινε τήν έπομένη τού θανάτου του 
(11-11-1979) ή κηδεία του μέ συμμετοχή 
συγγενών καί φίλων του, καθώς καί έκ- 
προσώπων ·£ης Δ.Χ. Θεσ[νίκης πού κα
τέθεσαν στεφάνι έκ μέρους τοΰ Σώματος 
καί άπέδωκαν στόν νεκρό τις κεκανονισμέ- 
νες τιμές. Νυμφεύθηκε τό 1964. Άφησε 
στή ζωή τήν γυναίκα του μέ δύο άνήλικα 
παιδιά (1 άγόρι καί 1 κορίτσι).

Χ ω ροφ ύλαξ ΣΑΚΕΛΛΑΡ ΙΟΥ Α π ό 
στολος (Α .Γ .Μ .Σ . 69498).

Γεν. τό 1945 στόν Έλληνόπυργο Καρδίτσ. 
Κατατάχθηκε στό Σώματά 1967 καί μετά 
άπό τήν έκπαίδευσή του στή Σ.Ο.Χ. 
ώνομάσθηκε Χωροφύλακας. 'Υπηρετών
τας, τελευταία, στόν Σ.Χ. Πετραίας 
τοΰ Α.Τ. Σκύδρας (Δ.Χ. ’Εδέσσης) μέ 
τήν οίκογένειά του, διακρίθηκε γιά τήν 
εύσυνειδησία του άπό πλευράς άσκήσεως 
τών ύπηρεσιακών του καθηκόντων, καί 
τήν δημιουργία καλών κοινωνικών σχέ
σεων. Ή ταν έγγαμος καί άφησε πίσω 
του, φεύγοντας άπό τή ζωή, τήν γυναίκα 
του μέ δύο άνήλικα παιδιά (1 άγόρι καί 1 
κορίτσι). Άπεβίωσε στις 24-10-1979 
άπό τον θανάσιμο τραυματισμό του στήν 
έγκεφαλική χώρα, άπό άμέλεια ιδιώτη κυ
νηγού, πού άσχολεΐτο μέ τό γέμισμα τοΰ 
κυνηγετικού δπλου του, στήν άγροτική 
περιοχή ’Αρσενίου Πέλλης, δπου είχαν 
πάει μαζί γιά κυνήγι.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΗΛΙ0Π0ΥΛ0Σ
ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ
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Στις 20-11-1979 άπεβίωσε στό 401 
Στρατιωτικό Νοσοκομείο ’Αθηνών ό Ά ν- 
συνταγματάρχης -Διευθυντής τής 'Υπο- 
διευθύνσεως ’Αστυνομίας Κορωπίου — 
’Αττικής, Στυλιανός Ήλιόπουλος.

Ή  κηδεία του τελέσθηκε τήν έπομένη 
ήμέρα τοΰ θανάτου του (21-11-1979) 
στό Β'. Νεκροταφείο ’Αθηνών.

Στήν νεκρώσιμη άκολουθία παρέ
στησαν συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, 
συμπατριώτες, άνώτατοι, άνώτεροι καί 
κατώτεροι ’Αξιωματικοί, πολλοί άνδρες 
Χωροφυλακής 'Υπηρεσιών τοΰ λεκανο
πεδίου ’Αττικής καί πλήθος κόσμου, 
γιά νά άποτίσουν τον ύστατο φόρο τιμής 
στόν νεκρό.

Ό  Άντισυνταγματάρχης κ. Ρομοσιδς 
Γεώργιος κατέθεσε στέφανο έκ μέρους 
τοΰ Σώματος καί έκφώνησε έπικήδειο 
λόγο γιά τον μεταστάντα συνάδελφό του.

'Ο μεταστάς γεννήθηκε τό 1924 στήν 
Καλαμάτα. Κατατάχθηκε στό Σώμα τό 
1945. Είσήχθη στήν Σ.Α.Χ. τό 1954 
καί ώνομάσθηκε ’Ανθυπομοίραρχος τό 
1956. Στούς έπόμενους δύο βαθμούς 
προήχθη τό 1959 καί τό 1967 άντίστοιχα. 
Τό 1971 προήχθη σέ Ταγματάρχη καί 
τό 1977 στό βαθμό τοΰ Άντισυνταγμα- 
τάρχη. 'Υπηρέτησε ώς Διοικητής σέ 
διάφορες 'Υπηρεσίες Χωροφυλακής στήν 
’Ήπειρο, τήν Πελοπόννησο, τά Δωδε
κάνησα, τήν Θεσσαλία, τήν Εύβοια, στό 
λεκανοπέδιο ’Αττικής, στήν Διεύθυνση 
’Εσωτερικών Λειτουργιών τοΰ ’Αρχηγείου 
(1973-1976).Κατά τό χρόνο τής υπηρεσίας 
του στό Σώμα τής Χωροφυλακής τιμήθηκε 
μέ έπαίνους, μετάλλια, άργυρό σταυρό, 
καθώς καί τό χρυσό σταυρό τοΰ Βασιλι
κού Τάγματος τοΰ Γεωργίου Α '. Ή  
παρουσία του στό Σώμα ήταν δημιουργι
κή. ΤΗταν μορφωμένος, φίλεργος, άξιο- 
πρεπής καί ικανός βαθμοφόρος στό νά θερα
πεύει λογικές άνάγκες τών συνεργατών 
του καί τοΰ κοινοΰ τής περιοχής πού έκά- 
στοτε άστυνόμευε. Γ ι’ αύτό τον λόγο 
ό πρόωρος θάνατός του πού τον στέρησε 
άπό τό Σώμα καί τήν οίκογένειά του 
λύπησε συγγενείς, συναδέλφους, συνεργά
τες, φίλους καί έκείνους πού τόν γνώρι
σαν ή συνεργάσθηκαν μαζί του. Ά ς  είναι 
έλαφρό τό χώμα τής ’Αττικής γής πού 
φόν σκεπάζει.
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Δ Υ Ο  Δ Ι Α Κ Ε Κ Ρ Ι Μ Ε Ν Ο Ι  Ε Λ Λ Η Ν Ε Σ  
Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ο Ι  Ε Φ Υ Γ Α Ν  Γ Ι Α  Π Α Ν Τ Α

Την ίδ ια  μέρα, την Τρίτη 13 Νοεμβρίου, ή ελληνική δημο
σιογραφία έχανε δυό μεγάλες πέννες. Τόν Γιάννη Μαρή καί τον 
Δημήτρη Ψαθά. Ό  πρώτος στίς 9.40 τό ττρωΐ. Ό  δεύτερος στις 
7.15 τό απόγευμα. Μέσα σέ λίγες ώρες ή χώρα θρηνούσε δυό 
σπινθηροβόλα και άνήσυχα πνεύματα, πού διέπρεψαν και έμειναν 
σάν κορυφαίοι, ό μεν ένας στό άστυνομικό μυθιστόρημα, ό δέ 
άλλος στό εύθυμογράφημα και στή θεατρική σάτιρα.

Γ Ι Α Ν Ν Η Σ  Μ Α Ρ Η Σ  Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ  Ψ Α Θ Α Σ

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΗΣ —(Γιάννης 
Τσιρικώκος) —γεννήθηκε τό 1916 στή 
Λαμία. "Εγινε γνωστός στό εύρύ κοινό 
σάν δημοσιογράφος των έφημερίδων 
«’Ακρόπολη» καί «’Απογευματινή», όπου 
έργαζόταν άπό τό 1953. "Ομως ό άνήσυχος 
δημοσιογράφος υποσκελίστηκε γρήγορα 
άπό τόν συγγραφέα των άστυνομικών μυ
θιστορημάτων καί σεναρίων καί τδνομά 
του μ’ αυτήν τήν ιδιότητα ξεπέρασε τά 
σύνορα τής χώρας.

Ό  Γιάννης Μαρής ήταν ό συγγραφέας 
πού ήξερε νά «πλέκει» ένα άστυνομικό 
μυθιστόρημα έτσι ώστε ή άγωνία τοΟ 
άναγνώστη νά κορυφώνεται σελίδα τή 
σελίδα, μέχρι τό τέλος, κρατώντας άμείω- 
το τό ένδιαφέρον. Τό «Έγκλημα στά πα
ρασκήνια», «Έγκλημα στό Κολωνάκι», 
«Ό  άσπρος βράχος», «Ή  Περιπέτεια» 
καί πολλά άλλα μυθιστορήματα, πού στό 
σύνολό τους ξεπερνούν τά πενήντα άπο- 
τελούν τήν προσφορά τού Γιάννη Μαρή 
στό άστυνομικό μυθιστόρημα. «Ή  Περι
πέτεια», δημοσιεύθηκε καί στήν «’Επι
θεώρηση Χωροφυλακής» άπό τόν Φε
βρουάριο τού 1977, μέχρι τό ’Ιανουάριο 
τού 1978, σέ έντεκα έκτεταμένες συνέχειες 
καί προκάλεσε τά ευμενέστερα σχόλια 
τού άναγνωστικοΰ κοινού.

Πολλά άπό τά άστυνομικά μυθιστο
ρήματα τού Γιάννη Μαρή έχουν μετα
φραστεί σέ πολλές ξένες γλώσσες καί 
έχουν κυκλοφορήσει σέ έκατοντάδες χι
λιάδες άντίτυπα.

Ό  θάνατός του, τήν ώρα πού στήν 
Εύρώπη, προβάλλεται τό έργο του, τό 
«Χαμόγελο τής Πυθίας», άφήνει πραγμα
τικά δυσαναπλήρωτο κενό στό άστυνο
μικό μυθιστόρημα

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΨΑΘΑΣ ήταν ένα 
άλλο μεγάλο κεφάλαιο γιά τήν πνευματι
κή Ελλάδα. Χρονογράφος, εύθυμογρά- 
φος, θεατρικός συγγραφέας, πνεύμα άνή- 
συχο πού άφησε τή σφραγίδα του άνεξί- 
τηλη στήν πνευματική καί κοινωνική 
ζωή τού τόπου.

’Από τό 1925 στή δημοσιογραφία ό 
Δημήτρης Ψαθάς άποτέλεσε γιά πολλούς 
μεγάλος δάσκαλος στό νεοελληνικό χρο
νογράφημα, ένώ παράλληλα διέπρεψε σάν 
κωμωδιογράφος, δίνοντας τά άξέχαστα 
«Ή  Θέμις έχει κέφια», ή «Θέμις έχει 
νεύρα», τό «Στραβόξυλο», ή Μαντάμ 
Σουσού», «Ό  Εύατούλης μου» «Ζητεί
ται ψεύτης» καί πολλά άλλα χιουμορι
στικά βιβλία καί κωμωδίες, πού παίχτη
καν μέ μεγάλη έπιτυχία στόν κινηματο
γράφο, τό θέατρο καί τήν τηλεόραση.

Ά πό τό 1940 πού άνεβάστηκε τό πρώ
το θεατρικό του έργο δέν έπαψε νά χαρί
ζει στόν Έλληνα, αυθόρμητο γέλιο, άκό- 
μα καί όταν τά θέματά του χαρακτηρί
ζονταν άπό τήν πιό καυστική σάτιρα. 
Πέρα όμως άπό τό γέλιο κάθε του έργο 
ήταν καί ένα άντικατόπτρισμα τής κοι
νωνικής μας ζωής σμιλευμένο μέ τέχνη 
καί μέ βαθιά ανθρώπινη φιλοσοφική διά
θεση.

'Ο Δημήτρης Ψαθάς σάν δημοσιογρά
φος έργάστηκε διαδοχικά στίς έφημερί- 
δες «Ελεύθερο Βήμα», «Αθηναϊκά Νέα», 
πού άργότερα έγιναν ««Βήμα» καί «Νέα 
καί άπό τό 1976 στήν Ελευθεροτυπία».

Λίγη ώρα πριν πεθάνει είχε παραδώ- 
σει τό τελευταίο χρονογράφημα μέ τίτλο 
«Άλλοτε καί τώρα...» πού άναφέρονταν 
στήν έξέλιξη τής πολιτικής τών Η.Π.Α, 
μέ άφορμή τά γεγονότα τής Τεχεράνης.

Διευθυντής :

Ταγμ]ρχης Ν. ΚΟ ΥΤΡΟ ΥΜ Π Η Σ

Διευθυντής Συντάξεως— 
’Αρχισυντάκτης :

Μοίραρχος Ενάγγελ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

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

Σύνταξη-Ρηράϊτερ-Διορθώσεις :
Άνθνπ. Παν. Π ΑΠ ΑΝ ΤΩ ΝΙΟ Υ  
Ένωμ. Ά γ γ .  Π ΕΤΡΟ ΥΛΑΚ Η Σ  

» I. ΔΗΜΟΣ— ΤΣΟ ΛΗ Σ

Δακτυλογράφηση Κ ειμ ένω ν:
Ένωμ]ρχης Δημήτριος Ρ Η ΓΑ Σ  

Μ ακέττες :
Άνθνπ. Γεώρ. Π Α Π Α ΔΙΩ ΤΗ Σ  

Βιβλιοθήκη —’Α ρχείο:
Πολιζ. ' Υπαλ. Σπνρ. Τ ΖΕ ΤΖ ΙΑ Σ

Οίκονομική Διαχείριση— 
Συνδρομητές :

Άνθνπ. Ναπολ. Ρ Α Π Τ Η Σ  
Ένωμ. Ν. ΤΑΣΣΗ Σ

Διεκπεραίωση :
Ύπεν: Κων. ΖΩΤΟ Σ  —

» Εναγ. Μ Π ΑΛΑΓΙΑΝ Ν Η Σ

Στοιχειοθεσία Κ ειμένω ν :
Τυπογραφείο Χωροφυλακής

’Αναπαραγωγή Φ ω τογραφιώ ν  
—Μοντάζ — ’Εκτύπωση :
Γραφ. Τέχνες: Γ. ΒΟ ΥΛΓΑΡΙΔΗ  
— Δ. Χ Α Τ Ζ Η Σ Τ Υ Λ Η Σ  Ο.Ε. 
Κορνζή 23 - Τηλέφ. 34.66.310

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

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

906



Ε Υ Ρ Ε Τ Η Ρ Ι Ο  Γ ΤΟΜΟΥ
Ε π ι μ έ λ ε ι α :

ΙΩΑΝΝΟΥ Κ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

Διδάκτορος Νομικής 

Έπιτ. Παρέδρου ΑΣΔΥ

Α' Γ Ε Ν Ι Κ Ο

I . ’Α θλητισμός.

Ή  ’Αθλητική ταυτότητα τοϋ χρόνου πού 
πέρασε (Σπόρου Τζέτζια), σελ. 41.
Οί νέοι και ό κλασσικός ’Αθλητισμός 
(Ί . Δήμου—Τσόλη), σελ. 215.
Ό  ’Αθλητισμός τής Χωροφυλακής συνε
χίζει τή λαμπρή παράδοση (Σπόρο 
Τζέτζια) σελ. 218.
’Αθλητική Επιθεώρηση (Σπόρο Τζέ- 
τζια) σελ. 290, 364, 418, 582, 664, 
744, 802, 886.

I I .  Γενικά θέματα.

Ή  άποστολή τής 'Ελλάδος εις τόν σύγ
χρονον κόσμον (Κ. Τσάτσου), σελ. 10. 
Τί θά γίνουμε χωρίς πετρέλαιο; (Ά γγ. 
Πετρουλάκη) σελ. 724.
Τό νόημα τής Δημοκρατίας (Νικ. Λού
ρου) σελ. 766.
Καί τώρα για μια νέα εποχή (’Ά γγ. Πε- 
τρουλάκη) σελ. 791.
Τό παιδί καί ή οικογένεια (Δημ. Ρά- 
τη) σελ. 860.
Τό Παιδί θϋμα τής εγκατάλειψης των 
μεγάλων (Ευτυχίας Χατζάκη —Πολυ- 
χρονάκη) σελ. 864.

I I I . Δ ιαγγέλμ ατα—Μ ηνύματα— 
Η μ ερή σιες δ ιαταγές.

Μήνυμα κ. Ύπουργοϋ Ά ν. Μπάλκου 
προς Α'. ’Αστυνομικό Συνέδριο, σελ. 21. 
Ημερήσια Διαταγή γιά τήν επέτειο τής 
5ης Μαρτίου 1821 κ. 'Υπουργοϋ Δη
μοσίας Τάξεωε Άναστ. Μπάλκου, σελ. 
300.
Ημερήσια Διαταγή κ. ’Αρχηγού Χωρο
φυλακής γιά τήν επέτειο τής 25 Μαρ
τίου 1821, Μιλτιάδη Άργιάννη, σελ. 301. 
τόν εορτασμό τής προστάτιδος τοϋ Σώ
ματος Μεγαλομάρτυρος 'Αγίας Ειρήνης, 
σελ. 39.
'Ημερήσια Διαταγή κ. 'Υπουργοϋ Δημο
σίας Τάξεως Άναστ. Μπάλκου, γιά τήν 
έπέτειο τής 28ης ’Οκτωβρίου 1940, 
σελ. 832.
'Ημερήσια Διαταγή κ. ’Αρχηγού Χωρο
φυλακής, Μιλτ. Άργιάννη, γιά τήν 
έπέτειο τής 28ης ’Οκτωβρίου 1940, σελ.
833.

Ι Υ . Δ ιάφ ορ α .

Δύο λόγια άπό τήν σύνταξη, σελ. 3, 79, 
136, 155, 230, 306, 383, 459, 535, 
610, 763.
Ειδήσεις—σχόλια—έπικαιρότητες, σελ. 
220, 293, 372, 448, 526, 598, 676. 752, 
824, 898.
Φωτο—Έπικαιρότης, σελ. 68, 136, 302,
834.

Νέα τοϋ μηνός σελ. 143.
1979 στο κατοόφλι τοϋ νέου χρόνου, σελ. 4. 
1979, Διεθνές έτος παιδιού, σελ. 6. 
Χριστουγεννιάτικεε παιδικές γιορτές, σελ. 
8 .
Αναγκαίοι Απολογισμοί (Τροχαίος), σελ. 
42.
Δώρα Αγάπης, σελ. 62.
’Εμείς καί οί άναγνώστες μας, σελ. 52, 
138. 202, 278, 344, 406, 518, 572, 658, 
716, 888.
Γεγονότα καί συμβάντα (Ρεπόρτερ), σελ. 
64, 144, 210, 286, 366, 442, 520, 594, 
670, 746, 820, 891.
’Επιτυχία σημείωσε ή έβδομάδα κατα- 
πολεμήσεως ναρκωτικών στά ’Ιωάννινα, 
σελ. 71.
Έπικαιρότητες (’Ιωάννης Δήμος—Τσό- 
λης) σελ. 72, 148.
’Όργανα έξουσίας καί πολΐται (Χρή
στου Γραμματίδη) σελ. 96.
Γιά τούς μικρούς μας φίλους, σελ. 140, 
200, 276.
Παιδί ’79, σελ. 202.
Περιοδικές ’Εκδόσεις, σελ. 204.
Λαμπρές γιορταστικές εκδηλώσεις στήν 
’Ηπειρωτική πρωτεύουσα πού τίμησε 
μέ τήν παρουσία του ό Πρωθυπουργός 
κ. Κων[νος Καραμανλής σελ. 226.
Τό πιο πολύνεκρο τροχαίο άτύχημα πού 
έγινε στή χώρα μας, σελ. 274.
Θόρυβος μια μάστιγα τής σύγχρονης κοι
νωνίας, σελ. 343.
Τό Μεγάλο Βήμα, σελ. 382.
'Ελλάς: Παρόν, παρελθόν καί μέλλον
(Εύθ. Κατσένιου), σελ. 380. 
TRA FFIPH O T σελ. 447.
’Εγκαίνια 'Ιεροΰ Ναοϋ τής Ά γιας Ει
ρήνης στήν Σάμο, σελ. 454.
'Π  'Ελλάς καί ή Θάλασσα, σελ. 461.
Τό πρόβλημα τής Γραφειοκρατίας καί 
ό τρόπος άντιμετωπίσεως του (Χρήστου 
Γραμματίδη) σελ. 513.
Καλοκαιρινά μηνύματα, σελ. 539.
Τά κυνικά καύματα, σελ. 567. 
Θεσσαλονίκη, Σεπτέβριος 1979, σελ. 613. 
Ή  άποστολή τοϋ Τύπου (Κ. Τσάτσου) 
σελ. 622.
Ή  όριοθέτησις τής ευθύνης εις περιπτώ
σεις συγκρούσεως αύτοκινήτων έπί δια
σταυρώσεων οδών (Σπ. Γεωργούση) σελ. 
624.
Αύτοεξευτελισμός (Ν. Μέρτζου), σελ. 647. 
Τά 'Ελληνικά γεωργικά προϊόντα καί ή 
Ε Ο ΐί (Δημ. Άποστολίδη) σελ. 648. 
Ή  γιορτή τοϋ Κρασιοΰ (Ί . Σκλάβου) σελ. 
683.
Τό Παιδί πού γιορτάζει (Κ. Λιάπη), σελ. 
706.
’Επιδράσεις (Σέργιος) σελ. 751.
Μνημείο Αεροπόρων πού έπεσαν υπέρ 
Πατρίδος, σελ. 758.
Υπέρ πλεόντων (Άννίτας Κωνσταντο- 
πούλου), σε. 812.
Στροφές (Σέργιος) σελ. 814.
Τό Θαΰμα τοϋ "Αΐ Νικόλα (Δημ. Κάσ- 
σιου), σελ. 871.
Αύτοί πού πέτυχαν στ’ Ανώτατα Πνευ
ματικά 'Ιδρύματα σελ. 876.
"Οταν μιλοΰν τά περίστροφα (Α. Γεωργι- 
λοπούλου) σελ. 884.
'Ο Τύπος σχολιάζει σελ. 900. 
Ευχαριστήριες έπιστολές σελ. 901.
Νέα άπό δλη τήν 'Ελλάδα σελ. 902.

Υ . Έ γκλη μ α—’Ε γκληματολογία— 
’Αστυνομική .

Τό Κέντρο έπιχειρήσεων τής Αστυνο
μίας τής Στοκχόλμης (Ν. Κουτρουμπή), 
σελ. 15.
Ανήλικοι ’Εγκληματίες (Ά γγ. Πετρου
λάκη) σελ. 32.
Νέα άπό τόν χώρο τής ΙΡΑ σελ. 67.
Ή  μάστιγα τής Χαρτοπαιξίας (Χρήστου 
Φορλίγκα) σελ. 252.
Ναρκομανείς, σελ. 263.
Μηνύματα Αισιοδοξίας (Χρ. Ρέππα) σελ. 
352.
Ή  Γερμανική 'Ομοσπονδιακή Έγκλημα- 
τολογική Αστυνομία (Μετ. Σπόρου Θεο- 
δωροπούλου), σελ. 558.
Ή  Κοινωνική εύθύνη γιά τούς άνηλί- 
κους έγκληματίες (Βασ. Παπαδάκη) σελ. 
616.
Ακίνητοι Ληστεία!!! (Παρατηρητής) σελ. 
654.
Ή  πληγή τής Κασετοπειρατείας σελ. 704. 
Ή  τρομοκρατία τής συγχρόνου δεκαε
τίας (Γ. Παυλίδη) σελ. 711.

Υ Ι . ’ Ιατρικά θέματα.

'Ο καταρράκτης (Αθανασίου Χατζή) σελ. 
106.
Πνευματική άνάπτυξις καί καλή Δια
τροφή, σελ. 185.
Διατροφή καί άνάπτυξη βρέφους καί παι
διού (Γεωργίου Ρούσσου) σελ. 510. 
Τεχνητό Αίμα γιά μεταγγίσεις, σελ. 517. 
Τά φάρμακα έχθροί ή φίλοι μας; σελ. 663.

Υ ΙΙ . 'Ιστορία—Θρησκεία.

’Εμμανουήλ Παπάς (Νικολαΐδου Αλίκης) 
σελ. 26.
Τριώδιον (Ευσεβίου Πιστολή) σελ. 102.
Τό 1821 (Α. Τσιριντάνη) σελ. 154.
Τό ’21 κι’ έμεϊς (Κ. Πολύζου) σελ. 169. 
Ό  Θεόφιλος καίτό21 (Μαίρης Σοφιανο- 
πούλου) σελ. 182.
Στήν Έμμαούς (’Επιθεώρηση Χωροφυ
λακής), σελ. 232.
Ή  Αθήνα άναπνέει τόν άέρα τής έλευ- 
θερίας πριν άπό 156 χρόνια (Φιλ. 
Τερζή) σελ. 265.
Τό Μεσολόγγι καί οί σύγχρονοι "Ελληνες 
(Λουκά Φίλη) σελ. 267.
Βιογραφία Μεγαλομάρτυρος καί Ίσα- 
ποστόλου Α γίας Ειρήνης, σελ. 308. 
Θεόδωρος Τζωρτζάκης, Άντισυνταγμα- 
τάρχης 1869-1919 (Ν.Κτενιάδη) σελ. 324. 
Ή  Ελλάδα δέκατο μέλος τής Ευρωπαϊ
κής Οικονομικής Κοινότητος, σελ. 388. 
Έθνικαί καί ύπερεθνικαί Κοινότητες 
(Ίωάννου Μαρκαντώνη), σελ. 396.
Ή  ομορφιά τοϋ ορθρου (Ν. Παλαιοπού- 
λου), σελ. 400.
Ήλίας Κατσάκος—Μαυρομιχάλης, σελ. 
404.
Ή  Ελληνική Χωροφυλακή στήν μάχη 
τής Κρήτης (Αγγέλου Πετρουλάκη] 
σελ. 409.
'Ο Σαλώνων ΊΙσαίας (Άλικης Νικολαΐ- 
δου), σελ. 425.
Μάϊος 1941—Μάχη Κρήτης—Μάιος 1979, 
σελ. 455.
Μέγα τό τής θαλάσσης Κράτος (Τό Ε λ 
ληνικό πολεμικό ναυτικό, άσπίς καί Φρου-
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ρός τοϋ Έθνους, (’Αποστόλου Άποστο- 
λίδη) σελ. 462.
’Αρχαιοελληνικά έμμετρα άφιερώματα 
στους νεκρούς των Περσικών Πολέμων 
(Χρ. Ρέππα) σελ. 741.
’Ιωάννης ό Χρυσόστομος (Γ. Βερίτη) 
σελ. 783.
Οί "Ελληνες και οί Τούρκοι (Ναπολέον- 
τος Δοκανάρη) σελ. 807 έπ., 878, έπ. 
Τριάντα πέντε χρόνια μνήμης, σελ. 840. 
'Η  εποποιία τού Συντάγματος Μακρυ- 
γιάννη, σελ. 842.
’Επίσημος έορτασμός τής Μάχης των 
Σωμάτων ’Ασφαλείας, σελ. 844. 
Χρίστος έπί γης ύψώθητι (Νικ. Βασι- 
λειάδη) σελ. 854.
ΒΗΘλΕΕΜ, τό λίκνον τής Χριστιανο
σύνης (Δημ. Φερούση) σελ. 856.
Πού έστι "Αβελ ό αδελφός σου; (Π. 
Φωτέα), σελ. 858.

Υ Ι Ι Ι . Κ οινω νιολογία .

Μια κοινωνία για νέους άνθρώπους (Πα
ρατηρητή), σελ. 30.
Τό χάσμα μεταξύ των ηλικιών (Α. Τσι- 
ριντάνη) σελ. 92.
Ή  άναζήτηση τής άληθείας στις βιο
λογικές ερμηνείες (ADOLF PORT- 
MAN) σελ. 108.
'Η  συνείδηση ευθύνης καί ό νόμος (Γιάννη 
Ξηροτύρη) σελ. 156.
Γόητρο: Ή  Δύναμη έπιβολής τοϋ ηγέτη 
(Γεωργίου Παυλίδη) σελ. 173.
Ή  Κοινωνική 'Υγεία (A. Τ RENZ )σ. 197. 
'Ο νόμος καί ή τάξη στην σύγχρονο Κοι
νωνία (Γρηγορίου Κασιμάτη) σελ. 234. 
Πού βαδίζει ή σύγχρονη γενιά (Ίωάννου 
Δαβάκη), σελ. 314.
'Η  στρατηγική τής έξουσίας καί τα δρια 
τής έλευθερίαε (Μιχ. Στασινοπούλου) 
σελ. 322.
'Ο Γάμος καί οί αξίες τοϋ πολιτισμού 
(Ε. Βρυζάκη) σελ. 631.
Μαζοποίηση καί Δημοκρατία (Γιάννη 
Ξηροτύρη), σελ. 656.
Τα δικαιώματα τοϋ ’Ανθρώπου (Κ. Τσά- 
τσου) σελ. 846.

IX . Λ αογρα φ ία .

Θεογονία—Τερατογονία κατά τήν Ε λ 
ληνική Μυθολογία (Φιλ. Τερζή), σελ. 46. 
'Ο Θάνατος στά δημοτικά μας τραγούδια 
(Ήλία Κουρκουβάτη) σελ. 118.
Ή  Δημοτική μας ποίηση (Έλσας Γα- 
λανίδου—Μπαλφούσια), σελ. 179.
Ή  αδιάσπαστη ’Εθνική μας παράδοση 
(’Αθήνας Σπανούδη) σελ. 194.
Τό ιστορικό Δημοτικό Τραγούδι (Έ λ
σας Γαλανίδου—Μπαλφούσια) σελ. 436. 
Ή  Ελληνική παράδοση άπαραίτητος 
οδηγός στή ζωή τοϋ Έθνους (Σπύρου 
Μεσημέρη) σελ. 471.
Τό Πανηγύρι τοϋ χωριοΰ (Χρήστου Λάτ- 
τα) σελ. 574.
Γιά τό άλώνισμα καί τοϋ Σταυρού, σελ. 
636.
Ή  προγονική μας κληρονομιά (Φιλ. 
Τερζή) σελ. 638.
Τό τραγούδι τών μύλων (Δημ. Δαμιανίδη) 
σελ. 797.

X . Λ ογοτεχνία—Διηγήματα—Ποίηση .

Πτώμα στις βαμβακιές (Δημήτρη Δαμια- 
νίδη) σελ. 112.
"Ονειρα (Γιάννη Θανασόπουλου) σελ. 
113.
Ή  Γατούλα (’Ελισάβετ Χαριτάτου) σελ. 
140.
"Αν... (R. RUSSEL) σελ. 200.

Τ’ άσπρα κεριά (Πέτρου Χάρη) σελ. 246. 
Ό  Άσπρούδας (Τάκη Δόξα) σελ. 248.
Ή  Έλβετίδα (Δημ. Δαμιανίδη) σελ. 334.
Μοίρα κ α ί.......... άσήμωμα (Ί . Τσόλη—
Δήμου), σελ. 338.
Παιδί μου (Νίκου Πατσατζή) σελ. 347. 
Άγκυροβόλιο (Άνδρ. Γρ. Νόμπελη), 
σελ. 407.
Έ νας φίλος . . . .  οικογενειακός (Δημή
τρη Δαμιανίδη) σελ. 439.
Τό Αιγαίο μας (Τάκη Δόξα) σελ. 458.
Τό όργωμα (Δημ. Δαμιανίδη) σελ. 512. 
Τό έγκλημα τής όδοϋ Βαλαωρίτου (Δημ. 
Δαμιανίδη), σελ. 568.
Τό Ράκος ("Αγγ. Πετρουλάκη) σελ. 650. 
Τό μοιραίο καρτέρι (Δημήτρη Δαμιανί- 
δη) σελ. 660.
Οί ποντοπόροι ("Αγγ. Τερζάκη) σελ. 668. 
'Ο Παπά Δημήτρης (Παν. Γεωργακόπου- 
λου) σελ. 721.
'Ο Πλάτανος τοϋ Γέρου (Κων]νου Ρομο- 
σιοϋ) σελ. 734.
"Υστερ’ άπό τον ήλιο (Τάκη Δόξα), σελ. 
736.
Όδυσσέας Έλύτης ό 'Έλληνας σελ. 776. 
"Ολα τά παιδιά είναι περίεργα (Μετ. 
Ίωάννου Νικολοΰ) σελ. 787.
Μιά περίεργη αυτοκτονία (Δημ. Δαμια- 
νίδη) σελ. 815.
Χριστούγεννα (ποίημα) σελ. 853.
Τά Χριστούγεννα τοϋ Τυφλοΰ (Τάκη Δό
ξα) σελ. 862.
Ματωμένα Χριστούγεννα (Δημ. Δαμιανί- 
δη) σελ. 872.

X I . Ν εκρολογίες.

Μαργέτης Γεώργιος σελ. 682. 
Μουσούντας Θεόδωρος σελ. 103.
Τσάμης Δημ. σελ. 73.
Χανιώτης ’Ιάκωβος σελ. 682.

X I I . Νομικά θέματα .

Οί ποινικές αντιλήψεις τοϋ ’Αριστοτέλη 
(Στεφ. Άναγνωστάκη) σελ. 94.
Τά παιδιά τών εγκληματιών (Μετ. Ευτυ
χίας Χατζάκη—Πολυχρονάκη) σελ. 98. 
'Η  Νομική προστασία τοϋ δικαιώματος 
τής Θρησκευτικής ’Ελευθερίας (’Αλκι
βιάδη Τζιούμα) σελ. 176.
'Η  άνάκλησις τών Διοικητικών Πράξεων 
(Κ. Χιώλου), σελ. 180.
Τί είναι άσεμνο (Παν. Καίσαρη) σελ. 250. 
Ή  σπουδαιότης τής άστυνομικής έπι- 
στήμης καί ό ρόλος τής άστυνομίας εις 
τό σύγχρονον Κράτος δικαίου (Ίωάννου 
Καρακώστα) σελ. 340.
Ή  πεντηκονταετηρίς τοϋ Συμβουλίου τής 
’Επικράτειας (Κ. Χιώλου) σελ. 482. 
Ή  αιτιολογία τών Διοικητικών πράξεων 
(Κ. Χιώλου) σελ. 635.

X I I I . Τ έχνες—’Επιστήμες—
Γ ρ ά μ μ α τ α .

Οικολογία καί ’Ανθρώπινο περιβάλλον 
(Κων[νου Καραγιάννη) σελ. 120.
Ή  πολιτική αγωγή ώς προϋπόθεσις διά 
τήν εφαρμογήν Δημοσίων σχέσεων εις 
τήν ’Αστυνομίαν (Σπύρου Ζομπανάκη), 
σελ. 174.
Ή  χαρά καί ό σύγχρονος άνθρωπος (Ά - 
λεξ. Φράγκου) σελ. 191.
'Ο χαρακτήρας τοϋ παιχνιδιού (Γιόχαν 
Χουΐζινγκα) σελ. 206.
Τισιάνος, τά πάθη καί ή άνάσταση (’Αγ
γέλου Πετρουλάκη) σελ. 238. 
’Αρχιτεκτονική καί παράδοσις (Σόλωνος 
Κυδωνιάτη) σελ. 255.

'Η  προστασία τοϋ φυσικοϋ περιβάλλον
τος (Εύθ. Κατσένιου) σελ. 260.
"Αλμπερτ ’Αϊνστάιν, ό δημιουργός τοϋ 
νέου σύμπαντος (Κ. Μπούρα) σελ. 325. 
Τά λουλούδια στήν ζωή μας (Νίκου Κούρ- 
τη) σελ. 349.
Γιά ένα σωστό επαγγελματικό προσανα
τολισμό (Γεωργίου Αεκάκη), σελ. 351. 
Ή  κατάκτηση τής σελήνης (Δημ. Κω- 
τσάκη) σελ. 493.
Γή . . . . έδώ σελήνη ("Αγγ. Πετρου
λάκη) σελ. 495.
Τό παιδί καί ό σημερινός κόσμος (Γεωρ
γίου Αεκάκη) σελ. 640.
Ή  πρόσκληση τής νεότητας (Ελένης 
Δεϊμέζη—Θεοχάρη), σελ. 641.
Τά Ηφαίστεια (Μετ. Άθαν. Γεωργιλο- 
πούλου), σελ. 722.
Στο σταυροδρόμι τής ζωής (Άσπιώτη 
Άρ.) σελ. 778.
Ή  δημογραφική έκρηξη, άνησυχητικό 
φαινόμενο γιά τό μέλλον τής άνθρωπό- 
τητος, σελ. 867.

Χ ΙΥ . Τουριστικά—Π εριηγήσεις.

Α’. ’Αστυνομικό Συνέδριο τής Χωροφυ
λακής έπί θεμάτων Τουρισμού, σελ. 20. 
Χίος, τό νησί τής άρχοντιας καί ναυτο
σύνης (Νικ. Περρή) σελ. 54.
Κέρκυρα, ένα άνεκτίμητο διαμάντι στο 
επτανησιακό περιδέραιο (Σπύρου Με
σημέρη) σελ. 124.
'Η  Έρκύνα τής Λειβαδιάς (Ευθυμίου Δάλ- 
κα), σελ. 186.
Αίτωλο—ακαρνανία (Κώστα Τριανταφυλ- 
λίδη) σελ. 280.
Λάρισα ("Αγγέλου Πετρουλάκη) σελ. 356. 
Ή  Γαλάζια Πολιτεία τοϋ Βορρά (Κ. 
Χιόνη), σελ. 429.
Ελλάς, Τουρισμός καί Τουριστική ’Αστυ
νομία, (Κων[νου Καραγιάννη) σελ. 432. 
Πάτμος (Χρήστου Μουστάκα) σελ. 506. 
Μετέωρα ("Αγγ. Πετρουλάκη) σελ. 577. 
"Ολυμπος (Ήλία Βενέζη) σελ. 584. 
Καρδαμύλη, Χθές καί σήμερα (Τάσου 
Ξεπαπαδέα), σελ. 644.
Φιλιατρά (Κώστα Έρανιώτη) σελ. 714. 
Τό Μοναστήρι τής Καισαριανής (Περιη
γητή), σελ. 771.

Χ Υ . Χ ωροφυλακή .

"Ενας σταθμός σελ. 2.
Α’. ’Αστυνομικό Συνέδριο τής Χωροφυ
λακής έπί θεμάτων Τουρισμού, σελ. 20. 
Ή  Χωροφυλακή τίμησε τούς άποστρα- 
τευομένους, σελ. 44.
Χριστουγεννιάτικα δώρα στους τροχονό
μους, σελ. 50.
Ή  'Ελληνική Χωροφυλακή στή Λαϊκή 
Μοΰσα τής Μάνης (Δημ. Μανωλάκου) 
σελ. 58.
Οί καλύτεροι τοϋ 1978, σελ. 60. 
Έορταστική έκδήλωση τών 'Ομίλων Χω
ροφυλακής Θεσσαλονίκης καί Καλαμα
ριάς, σελ. 70.
’Επίσημος άπολογισμός τοϋ έργου τής 
Χωροφυλακής, σελ. 80.
Γυναίκες αστυνομικοί στό Σώμα τής 
Ελληνικής Χωροφυλακής ("Αγγ. Πε
τρουλάκη) σελ. 84.
Ή  Πρωτοχρονιάτικη πίττα τών 'Ομίλων 
φίλων Χωροφυλακής προαστίων Πρω- 
τευούσης σελ, 104.
Βραβεία στά παιδιά άνδρών τής Χωροφυ
λακής πού πέτυχαν σέ άνώτατες καί άνά>- 
τερες σχολές, σελ. 105.
Έορταστική έκδήλωση τοϋ όμίλου Φίλων 
Χωροφυλακής Θεσσαλονίκης μέ τήν εύ-
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καίρια κοπής τής πρωτοχρονιάτικης πίτ
τας, σελ. 111.
Πεπραγμένα τής 'Ελληνικής Χωροφυλα
κής, σελ. 130.
'Εορταστική εκδήλωση στη Σχολή Χωρο
φυλακής Ρεθύμνου για τήν έναρξη έκ- 
παιδεύσεως των νέων γυναικών χωροφυ
λάκων, σελ. 150.
Ή  ώρα τής τιμής, σελ. 151.
’Άμεσος Επέμβαση (Ά γγ. Πετρουλάκη) 
σελ. 158.
Οΐ άντιήρωες τής νύχτας (Παρατηρητή) 
σελ. 208.
"Εκθεση τροχαίας στή Θεσσαλονίκη, σελ. 
272.
Ή  'Ομοσπονδία προσωπικού μεταφορών 
'Ελλάδος βραβεύει τούς καλλιτέρους τρο
χονόμους, σελ. 273.
Οί δόκιμες γυναίκες χωροφύλακες τίμη
σαν μέ γιορταστική έκδήλωση τήν έπέ- 
τειο τής 25ης Μαρτίου 1821, σελ. 284. 
'Ομιλία για τήν 25η Μαρτίου 1821, στή 
Σχολή Χωροφυλακής ’Αθηνών, σελ. 285. 
Ή  Ελληνική Χωροφυλακή τιμά τή μνή
μη τής προστάτιδος τής 'Αγίας Ειρήνης 
σελ. 310.
Νέες γυναίκες άστυνομικοί τής Χωρο
φυλακής, σελ. 313.
Τυπογραφείο Χωροφυλακής, σελ. 328. 
'Υποστράτηγοι τής Χωροφυλακής σελ. 
384.
Βέλγοι Δόκιμοι "Αξιωματικοί τής Χωρο
φυλακής στήν Ελλάδα, σελ. 402. 
Διεθνές ’Αστυνομικό Συνέδριο στο Λον
δίνο, σελ. 405.
Σχολή Χωροφυλακής Ρεθύμνου, σελ. 420. 
Σύσκεψη Διευθυντών ’Αστυνομίας καί 
Άνωτέοων Διοικητών Χωροφυλακής, σελ. 
530.
Τιμήθηκαν άπό τό Σώμα τής Χωροφυ
λακής οί άποστρατευθέντες πρόσφατα 
’Αντιστράτηγοι, σελ. 531.
'Ορκωμοσία νέων ’Ανθυπομοιράρχων, σελ. 
550.
’Αποκαλυπτήρια τοϋ μνημείου πού άνε- 
γέρθηκε στή μνήμη τοϋ Χωροφύλακα 
Κων]νου Δεβελέγκα, σελ. 606.
Νέες γυναίκες Χωροφύλακες, σελ. 607. 
Δεξίωση τοϋ Προέδρου τής Δημοκρατίας 
προς τιμή τών νέων αξιωματικών, σελ. 
610.
Τό πληροφοριακό κέντρο Χωροφυλακής 
στήν 44η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, 
σελ. 708.
Δεξίωση τής Διοικήσεως τής Δ.Ε.Θ. 
προς τιμή τών άνδρών τής Δ]σεως ’Α
στυνομίας Θεσσαλονίκης, σελ. 710.
Νέοι ’Ενωμοτάρχες, σελ. 758.
Κάποιος ξαγρυπνά, σελ. 762.
Αγιασμός για τήν έναρξη τών μαθημά
των στις Σχολές Χωροφυλακής ’Αθηνών, 
σελ. 764.
Έ να βήμα μπροστά (Έπιθ. Χωροφυ
λακής), σελ. 769.
Ή  Χωροφυλακή έώρτασε τήν επέτειο τοϋ 
ιστορικού ΟΧΙ σελ. 819.

Β' Α Λ Φ Α Β Η Τ Ι Κ Ο

— A —
Ά βελ 858.
’Αγάπη 62.
'Αγία Ειρήνη 308, 309, 310, 454. 
Ά γιος Νικόλαος 871. 
Άγκυροβόλιον 407.
’Αγωγή 174.
’Αεροπόροι 758.
’Αθήνα 718.

’Αθλητισμός 41, 215, 218, 290, 418, 582, 
664, 744, 802, 886.
Αιγαίο 458.
Αίμα 517.
Αισιοδοξία 353.
’Αϊνστάιν Άλμπερτ 325.
Αιτιολογία 635.
Αιτωλοακαρνανία 280.
’Αλήθεια 108.
’Αλληλογραφία 52, 138, 203, 278, 344,
406, 518, 572, 658, 716, 804, 888. 
'Αλώνισμα 636.
Άμεσος έπέμβαση 158 
Άνάπτυξις πνευματική 185.
’Ανάσταση 238.
Άνθρωποι νέοι 30.
Άνθρωπος 190.
Άνθρωπότης 867.
’Ανθυπομοίραρχος 550.
’Αντιήρωες 208.
’Αντιλήψεις 94.
’Αξίες 631.
’Αριστοτέλης 94.
’Αρχιτεκτονική 255.
’Άσεμνο 250.
Άσήμωμα 338.
Άσπρούδας 248.
’Αστυνομία 15, 174, 340.
’Αστυνομία [Έγκληματολογική Γερμα
νική] 558.
’Αστυνομική ’Επιστήμη 340.
’Ατύχημα Τροχαίο 274. 
Αύτοεξευτελισμός 647.
Αύτοκίνητον 674.
Αυτοκτονία 815.

— Β —

Βαλαωρίτης 568.
Βαμβακιές 112.
Βέλγοι δόκιμοι 402.
Βηθλεέμ 856.
Βήμα 382.
Βιβλιογραφία 52, 139, 204, 279, 345,
407, 519, 573, 717.
Βιολογική ερμηνεία 108.
Βρέφος 510.

— Γ —
Γάμος 631.
Γεγονότα καί συμβάντα 64, 144, 210, 
286, 366, 442, 520, 594, 670, 746, 820, 
891.
Γενιά σύγχρονη 314.
Γέρος 734.
Γή 495.
Γόητρο 173.
Γραφειοκρατία 513.
Γυναίκες ’Αστυνομικοί 84, 312.

— Δ —

Δαβάκης Κ. 694, 695.
Δάσος 260.
Δημοκρατία 656, 766.
Δημογραφία 867.
Δημοτικό τραγούδι 436.
Διατροφή 185, 510.
Δικαιώματα ’Ανθρώπου 846.
Διοικητικές πράξεις 180, 635.
Διρό 588.

— Ε —
’Εγκληματίες ’Ανήλικοι, 32, 616. 
Ειδήσεις—Σχόλια 220, 293, 372, 448, 
526, 598, 676, 752, 824, 898.
Είκοσιένα (1821) 154, 169.
’Ελευθερία 322, 698.
’Ελευθερία Θρησκευτική 176.
Ελλάς 10, 386, 388.
Έλληνες 267, 806 έπ., 878 έπ. 
Ελληνισμός 464, 698.

ΕΛΠΑ 60.
Έλύτης Όδυσσέας 776.
Έμμαούς 232.
Ένδοξοτέρα 541.
’Εξουσία 322.
Ε .0.Κ . 392, 648.
’Επαγγελματικός προσανατολισμός 351. 
’Επιδράσεις 751.
’Επιθεώρηση Χωροφυλακής 2. 
Έπικαιρότητες 72, 148.
’Επιτυχία 193.
Έ πος 1940 σελ. 733.
’Εποχή νέα 791.
Έρκύνα 186.
Εύθύνη 156.
Εύθύνη Κοινωνική 116.

— Ζ —
Ζωή 778.

— Η —
'Ηγέτης 173.
Η λικία 92.
"Ηλιος 736.
Ήπειρώτες 484.
Ήσαίας Σαλώνων 425.
Ηφαίστεια 722.

— Θ —
Θάνατος 118.
Θεογονία 46.
Θεόφιλος 182.
Θεσσαλονίκη 70, 272, 613, 708, 710. 
Θόρυβος 343.

— I —
Ι.Ρ.Α. 67.
’Ιωάννινα 71.

— Κ —

Καβάλα 429.
Καισαριανής μοναστήρι 771.
Καλαμαριά 70.
Καρδαμύλη 644.
Καρτέρι 660.
Κασετοπειρατεία 704.
Καταρράκτης 106.
Κατσάκος—Μαυρομιχάλης Ή λίας 404. 
Καύματα 567.
Κεριά 246.
Κέρκυρα 124.
Κληρονομιά προγονική 638.
Κοινότητες Έθνικαί 396.
Κοινωνία, 30, 234, 343.
Κοινωνική 'Υγεία 197.
Κρασί 683.
Κράτος Δικαίου 340.
Κρήτη 408, 455.

— Λ —
Λαός 542.
Ληστεία 654, 718.
Λονδίνο 405.
Λουλούδια 348.

— Μ —
Μαζοποίηση 656.
Μακρυγιάννη 842.
Μάνη 59.
Μαργέτης Γεώργιος 682.
Μεσολόγγι 267.
Μεταγγίσεις 517.
Μετέωρα 577.
Μηνύματα Καλοκαιρινά 538.
Μοίρα 338.
Μοϋσα λαϊκή 59.
Μουσούντας Θεόδωρος 103.
Μυθολογία 46.
Μϋλος 797.

909



— Ν -
Ναρκομανεϊς 263.
Ναρκωτικά 71.
Ναυτικό 462.
Νέα τοϋ μηνός 142.
Νεκρός 741.
Νεότης 641 ν 
Νόμος 156, 234.

— Ο —

Οικογένεια 860.
Οικολογία 120.
’Οκτωβρίου 28η, 689, 690, 703. 
’Όλυμπος 584.
'Ομοψυχία 542.
Όργανα ’Εξουσίας 96.
Όρθρος 400.
'Ορκωμοσία 550.

— Π —

Πάθη 238.
Παιδί 6, 8, 96, 140, 200, 202, 276, 346 
347, 510, 640, 706, 787, 860, 864. 
Παιχνίδια 206.
Παναγία 545, 552.
Παπά—Δημήτρης 711.
Παππάς Έ μμ. 26.
Παράδοση Εθνική 194.
Παράδοσις 255, 471.
Πάτμος 506.
Πεπραγμένα Χωροφυλακής 130. 
Περιβάλλον ’Ανθρώπινον 121. 
Περιβάλλον Φυσικό 260.
Πετρέλαιο 724.
Πίνδος 690, 695.
Πίττα 111.
Πλάτανος 734.
Ποίηση Δημοτική 179.
Πόλεμοι Περσικοί 741.
Πολίτης 96.
Πολιτισμός 631.
Πόντιοι 552.
Ποντοπόροι 668.
Προϊόντα Γεωργικά 648.
Πτώμα 112.

— Ρ —

Ρέθυμνον 420.

— Σ —

Σάμος 454.
Σελήνη 492, 494.
Σκουφάς Νικόλαος 642.
Σουμελά 552.
Σταυροδρόμι 778.
Σταυρός 636.
Στοκχόλμη 15.
Στρατός 542.
Στροφές 814.
Συμβούλιο ’Επικράτειας 482.
Συμβούλιο Εύρώπης 472.
Συνέδριο 405.
Συνείδηση 156.
Σύνταξη Νέα 3, 79, 155, 230, 306, 383, 
459, 535, 611, 687, 763.
Συντροφιές 637.
Σχέσεις Δημόσιες 174.
Σχολείο 36.

—Τ —

Τάξη 234.
Τερατογονία 46.
Τζωρτζάκης Θεόδωρος 324.
Τισιανός 238.
Τουρισμός 20, 432.
Τούρκοι 806 έπ., 878 έπ.
Τουρκοκρατία 484.

Τριώδιον 102.
Τρομοκρατία 711.
Τροχαία 42, 272.
Τροχονόμοι 50, 273.
Τσάμης Δημ. 73.
Τυπογραφείο Χωροφυλακής 328.
Τύπος 622, 900.
Τυφλός 862.
TRA FFIPH O T 447.

— Υ —

'Τπέρ πλεόντων 812.
Υποσιτισμός 185.

— Φ —

Φάρμακα 663.
Φιλιατρά 714.
Φίλος 439.
Φόβος 193.
Φωτο—Έπικαιρότης 68, 136, 302, 834.

— X —

Χανιώτης ’Ιάκωβος 682.
Χαρά 190.
Χαρτοπαιξία 252.
Χάσμα 92.
Χίος 55.
Χορευτό 508.
Χριστός 854.
Χριστούγεννα 8, 853, 862.
Χρόνος νέος 4.
Χρυσόστομος Ί .  783.
Χωριό 574.
Χωοοφυλακή 20,44, 58, 60, 70, 80, 84, 
104, 105, 111, 130, 150, 151, 272, 273, 
284, 285, 310, 312, 328, 408, 530, 
531, 606, 607, 610, 708, 710, 759, 762, 
764, 769, 819, 840, 842, 844. 
Χωροφυλακής Σχολή 420.

Ρ  ΚΑΤΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Άναγνωστάκης Στέφανος 94. 
Άποστολίδης ’Απόστολος 462. 
Άποστολίδης Δημ. 648.
Άργιάννης Μιλτιάδης 301, 309, 833. 
Άσπιώτης Ά ρ. 778.
Βασιλειάδης Νικ. 541, 854.
Βενέζης ’Ηλίας 584.
Βερίτης Γ. 783.
Βρυζάκης Ε. 631.
Γαλανίδου—Μπαλφούσια "Ελσα 179, 436> 
552.
Γεωργακόπουλος Παν. 721. 
Γεωργιλόπουλος Άθαν. 722, 884. 
Γεωργούσης Σπ. 624.
Γραμματίδης Χρήστος 96, 513.
Δαβάκης ’Ιωάννης 314.
Δάλκας Εύθύμιος 186.
Δαμιανίδης Δημ. 112, 334, 439, 512, 
568, 660, 797, 815, 872.
Δεΐμέζη—Θεοχάρη Ελένη 641. 
Δοκανάρης Ναπολέων 807 έπ., 878 επ. 
ΔόΕας Τάκης 248, 458, 736, 862. 
’Επιθεώρηση Χωροφυλακής 232, 769. 
Έρανιώτης Κώστας 714.
Ζομπονάκης Σπϋρος 174.
Θανασόπουλος Γιάννης 139. 
Θεοδωρακόπουλος ’Ιωάννης 464, 629,
698.
Θεοδωρόπουλος Σπϋρος 558.
Ίωαννίδης Γ. 690, 695.
Καίσαρης Παν. 250.
Κανελλόπουλος Π. 692.

Καραγιάννης Κων[νος 121, 432. 
Καρακώστας ’Ιωάννης 340.
Κασβίκης Δημήτριος 472.
Κάσσιος Δημ. 871.
Κασιμάτης Γρηγόριος 234.
Κατσένιος Εύθύμιος 260, 386. 
Κουρκουβάτης Ή λίας 118.
Κούρτης Νικ. 348.
Κουτρουμπής Νικ. 15.
Κτενιάδης Ν. 324, 718.
Κυδωνιάτης Σόλων 255. 
Κωνσταντοπούλου Άννίτα 812. 
Κωτσάκης Δημήτριος 492.
Λάττας Χρήστος 574.
Λεκάκης Γεώργιος 351, 640.
Λιάπης Κώστας 508, 706.
Λούρος Νικ. 766.
Μανωλάκος Δημ. 59.
Μαρκαντώνης ’Ιωάννης 396.
Μέρτζος Νικ. 647, 703.
Μεσημέρης Σπϋρος 124, 471, 689. 
Μουστάκας Χρήστος 506.
Μπάλκος Άναστ. 21, 300, 832.
Μπούρας Κωνστ. 325.
Νικολαΐδου ’Αλίκη 26, 425, 642. 
Νικολός Ί .  787.
Νόμπελης 407.
Ξεπαπαδάκος Ά ντ. 588.
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ΤΟ «"Ετος Παιδιού» τελειώνει. Τό 1980 δέν 
θά ύπάρχουν στους δρόμους, στά βιβλία, 
στους κοινούς χώρους, τά σήματα με τό χα
ρακτικό τής ΟΥΝΕΣΚΟ, ττοϋ καλοΰσαν τό 
κοινωνικό σύνολο νά συμβάλει στό «"Έτος 
Παιδιού».

Θά υπάρχει όμως τό ίδιο τό ΠΑΙΔΙ. Χωρ'ις 
άφίσσες, χωρίς κηρύγματα, χωρίς γιορτές. 
Μέ τή σιωπηλή του παρουσία καί μόνο. Μέ 
την άνάσα καί τό δάκρυ του. Τό μέλλον πού 
έμεϊς δημιουργούμε γιά  αύτό. Τό «Έτος τού 
Παιδιού» θά μείνει ανάμνηση. Τό ίδιο τό 
ΠΑΙΔΙ θά μένει κραυγή. Κραυγή ζωντανή 
πού θά μάς καλεϊ νά συνεχίσουμε τον άγώνα. 
"Εναν άγώνα γιά  τήν αύριανή μας ζωή, 
τή ζωή πού έμεϊς φέραμε στον κόσμο καί πού 
έμεϊς είμαστε ύποχρεωμένοι νά τής χαρί
σουμε όλη τήν ομορφιά πού τής ταιριάζει.

Γιά τό ΠΑΙΔΙ, λοιπόν, μάς έστειλε άπό τήν 
Κρήτη, ό Ενωμοτάρχης Σπύρος Μπαρλαού- 
ρας τό «ΑΤ1ΤΛΟΦΟΡΗΤΟ». Είναι ποίημα 
τού Γεωργίου Δροσίνη γραμμένο τό 1946 
στην Κηφισιά, γ ιά  τήν μικρή κόρη τού Ήλία 
Βενέζη, "Αννα.

Α Τ Ι Τ Λ Ο Φ Ο Ρ Η Τ Ο

"Ο,ιι έχεις μέσα σου παιδιάτικο 
σά θησαυρό νά τό φυλάξης· 
τούς λογισμούς, τούς πόθους σου άλλαξε, 
μά αύτό ποτέ νά μήν τ ’ άλλάξης.

"Οπότε τής ζωής τά ψεύτικα 
κι άσχημα σφίγγουν τήν καρδιά σου, 
μέσ’ ό,τι φύλαξες παιδιάτικο 
θά βρίσκης την παρηγοριά σου.

ΚΡ όταν χλωμοφυλλιάση ή όψη σου 
καί στά μαλλιά σου πέσουν χιόνια 
μόνο ό,τι φύλαξες παιδιάτικο 
θά μείνη άπείραχτο ά π ’ τά χρόνια.
Ό  άγαπητός συνάδελφος, όμως, μάς έστει

λε καί κάτι άλλο. Μιά Χριστουγεννιάτικη 
εύχή γιά  όλους. Μ’ αύτή στήν καρδιά 
μπορούμε νά σμιλέψουμε έναν κόσμο ιδα
νικότερο γιά  τά παιδιά μας.
«Πάρε τό σκαλιστήρι άπό τά χέρια τού 
θείου Βρέφους, μέ φρόνηση καί ύπομονή. 
Καλλιέργησε μέσα σου τά τριαντάφυλλα τής

(αγάπης,
τά κρίνα τής άγνότητας, τό χαμομήλι τής 
ταπεινοφροσύνης, τις βιολέττες τού σεβασμού,

(τά κυκλάμινα
τής καλωσύνης καί τά ρόδα τής προκοπής.

Μόνο έτσι, θά γίνη ή ψυχή τού καθενός 
δημιουργικό άνθοκήπιο».

ΚΑΙ ό διάσημος Έλληνας Γλύπτης ΝΙΚΟ- 
ΛΑΣ έστειλε στό Περιοδικό τήν πλακέττα του 
πού δημοσιεύουμε σέ χαλκό «Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ», πού έχει τιμηθεί μέ χρυσό 
μετάλλιο στήν Διεθνή "Εκθεση Μεταλλίων 
καί Πλακεττών «OMAGGIO A MICHEL 
ANGELO.
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