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Μικρό λουλούδι, περιστεράκι της ζωής...
Τώρα πού πρωτανοίγεις στον κόσμο τά φτερά 

σου, τώρα πού ή ματιά σου αφήνεται νά πλανηθεί 
στις ομορφιές τής γής καί σύ πρωταντικρύζεις τό 
πρασινόφαιο καπελάκι τής Χωροφυλακίνας, μάθε 
το πώς πάντα για δ,τι σοϋ συμβεί είμαστε δίπλα 
σου.

Στο δρόμο σου, μπουμπούκι τής άνοιξης, τά 
βήματά σου νά νιώσουν την φρεσκάδα τής χλόης, 
τά μάτια σου θά σεργιανίσουν σέ όμορφες πρωίες, 
τ’ αφτιά σου θά χορτάσουν από μελωδίες πουλιών. 
"Ομως θαρθει ή στιγμή πού δίπλα σου θά περά
σουν οί παγερές πνοές τής καταιγίδας, πού γύρω 
σου θά χορέψουν τον λάγνο τους χορό οί αμαρτω
λές προσδοκίες και πού άπ’ τά μάτια σου θά κα
τηφορίσει ένας τόσος δά μικρός κόμπος δάκρυ...

Σ ’ αυτές τις δύσκολες στιγμές σου θάμαστε 
δίπλα σου. Τό χέρι μας θά περιμένει τό δικό σου 
νά τό ζεστάνει, νά τοΰ χαρίσει τη σιγουριά τής 
ζωής, νά τοΰ προσφέρει την στοργή καί την άγά- 
πη...

Μικρό λουλούδι, περιστεράκι τής ζωής, είμαστε 
πάντα δίπλα σου. Πίστεψε στην αλήθεια πού σοϋ 
προσφέρει ή παρουσία τοΰ Χωροφύλακα... είναι 
αύτός πού πασχίζει νά σοϋ χαρίσει μιά πιο ειρη
νική κοινωνία γιά νά ζήσεις αύριο...

Στις δύσκολες ώρες πού θάρθουν ν&σαι σί
γουρο πώς θά στέκει δίπλα σου. Θά κοιτάζει 
κατάματα τό πρόβλημά σου, θά είναι έτοιμος νά 
πρϋτάξει τό στήθος του και νά σέ υπερασπιστεί, 
θά είναι πρόθυμος νά σοϋ χαρίσει τή ζωή του γιά 
νά ζήσεις.

’Ίσως οί αιώνιες Σειρήνες άλλα σοϋ πουν. 
Ίσως Οελήσουν νά γεμίσουν τά ματάκια σου τρόμο 
στο κάθε άντίκρυσμα τοΰ Χωροφύλακα. Μήν 
πιστέψεις όμως τίποτα. Γιά τούς αγνούς ανθρώ
πους δέν υπάρχει ό Χωροφύλακας — διώκτης, 
αλλά υπάρχει ό Χωροφύλακας — προστάτης. Καί 
σύ είσαι δ,τι πιο αγνό φτερουγίζει στή φύση, δ,τι 
πιο όμορφο τραγουδάει τά τραγούδια τής ζωής.

Αύριο σά θά μεγαλώσεις θά δεις αυτή τήν 
αλήθεια νά σοϋ μιλάει μοναχή της. Θά δεις πώς 
τό καπελάκι πού τώρα πασχίζεις νά στεριώσεις 
στο κεφάλι σου, τώχουν τιμήσει μέ τόν μόχθο, τον 
αγώνα, τις θυσίες τους χιλιάδες άνθρωποι, χιλιά
δες ανώνυμοι κοινωνικοί μαχητές, παιδιά όλοι 
τους τής Χωροφυλακής. ’Αγάπησε αυτή τή λέξη, 
άγάπησέ την. 'Υπάρχει γιά νά υπάρχεις εσύ, γιά 
νά τρέχεις αμέριμνο στο πανηγύρι τής χαράς καί 
νά ζεϊς τά όνειρα άτραυμάτιστα. 'Υπάρχει γιά νά 
χαίρεσαι εσύ τήν ελευθερία σου, τό δικαίωμα νά 
κουμαντάρεις τή ζωή σου. 'Υπάρχει γιά νά μήν 
ζεϊς μέσα στήν αδικία καί στόν τρόμο...

Μικρό κορίτσι, πού πασχίζεις νά φορέσεις 
αυτό πού μέ τόση δύναμη σκλαβώνει τά ματάκια

σου, μήν βιάζεσαι. Θαρθουν οί μέρες πού σάν τό 
θελήσεις θά γίνει δικό σου. Καί τότε θά νιώσεις 
αυτές τις λέξεις, μιά καί θά σκιρτάει καί ή δική 
σου καρδιά γιά όλα τά παιδιά τοΰ κόσμου. "Εχεις 
όμως ακόμα καιρό. Τά χρόνια πού απλώνονται 
μπροστά σου κάνουν μακρύ τόν δρόμο και τήν 
προσμονή μεγάλη. Μά εμείς θά περιμένουμε πάντα 
ναρθεις δίπλα μας, νά γίνουμε συνάδελφοι καί 
δίπλα—δίπλα ν’ αγωνιστούμε γιά έναν κόσμο πιο 
όμορφο γιά τούς κατοπινούς ανθρώπους...

’Ακόμα όμως είναι νωρίς... Τώρα τά χέρια 
σου ζεσταίνουν τά παιχνίδια σου καί σύ μιλάς μέ 
τά κουκλιά σου καί διηγείσαι τά παραμύθια πού 
άκοΰς απ’ τή γιαγιά, όνειρευόμενο τήν μέρα πού 
θά μεγαλώσεις... Μά είπαμε, μέχρι εκείνη τή 
στιγμή θάναι μακρύς ο δρόμος. Γι αυτό φρόντισε 
σέ κάθε γύρισμα τοΰ χρόνου, κάθε στροφή τοΰ 
δρόμου νάχεις τά μάτια σου καρφωμένα στους 
ήλιους τής δικαιοσύνης καί νά κρατάς άγνή τήν 
καρδιά σου όπως τώρα, τώρα πού στά χειλάκια 
σου ανθίζουν τά πιο όμορφα τραγούδια. Ναχεις 
στά χείλη σου πάντα τήν αλήθεια, χωρίς ποτέ τό 
ψέμμα νά φωλιάσει στή σκέψη σου. ”Ετσι ό δρό
μος ό μακρύς θά γίνει όμορφος καί ή προσμονή θά 
στολιστεί μέ διάφανα όνειρα, όνειρα από κείνα πού 
ζοΰν καί συνοδεύουν τή ζωή μας μέχρι τά βαθειά 
της γεράματα.

Μικρό κορίτσι...
Πλάσμα πού άπλαστο ακόμα γεύεσαι τις πρώ

τες χάρες τής ζωής δώσε τό χέρι σου στόν Χωρο
φύλακα καί βάδισε στή σκιά του. Τά μάτια του αν 
τά κυττάξεις βαθειά, πολύ βαθειά, θά δεις νά κλεί
νουν μέσα τους τις πιο όμορφες ελπίδες γιά σένα. 
Θά τά δεις νά λαχταρούν σέ κάθε σου σκίρτημα 
καί ν’ αγκαλιάζουν τά πετάγματά σου μέ αγάπη. 
"Οσοι είναι οί κόκκοι τής άμμου τής θάλασσας, 
τόσες είναι καί οί σκέψεις του γιά σένα. Καί τά 
βήματά του πού αντηχούν στο πλακόστρωτο είναι 
γιά νά μήν ταράξουν άνθρωποι άδικοι τόν ύπνο 
σου καί σταματήσει τό χαμόγελό σου πάνω στο 
πρωτάνθισμα...

Οί άδειοι δρόμοι τής νύχτας μιλοΰν γιά τό 
ήχο αυτών των βημάτων, ήχο πού οίκοδομεΐ τό 
ειρηνικό ξημέρωμα, ήχο πού προαγγέλει άσυννέ- 
φιαστες αυγές. Είναι οί δικές σου αυγές. Σάν θά 
ξυπνήσεις τό πρωί καί δεις τόν ήλιο νά χαμογελά, 
νά ξέρεις πώς γιά τόν ερχομό του πάσχισε εκείνος 
κι εκείνη πού τά βήματά τους αντηχούσαν όλη τή 
νύχτα... εκείνη πού κρατάς τό καπελάκι της 
στά χέρια σου καί θέλεις νά τής μοιάσεις... εκείνη 
πού θά σέ περιμένει δίπλα της μετά από χρόνια, 
συνάδελφο στόν αγώνα της καί τά όνειρά της. 
Προς τό παρόν όμως ζήσε ανέμελα τή ζωή, εκείνη 
σοϋ χαρίζει τή γαλήνη...
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μικρούλα τής φωτο
γραφίας νά φορέσει 
τό πηλίκιο τής άστυ- 
νομικού, άλλά τά αϊ- 
σθήματά της είναι 
πλημμυρισμένα από 
αγάπη για τό κοινω- α*? _  ,
νικό λειτούργημα W
τής αστυνομίας καί Κ  
τούς ανθρώπους πού 
έχουν αφιερώσει τή 
ζωή τους σ’ αυτό.
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•Λ έλλη νική  
ην "Ανοιξη

Κάθε Μάρτιο πού  
φύση Α ποδέχεται τ  , 

μέσα Από τά σπλάχνα της ξεπ ετ ά γ ο -  
ν τ α ι  χ ι λ ι ά δ ε ς  Ιερ ές  μ ν ή μ ες ,σ υ ν δ ε
μ ένες  μέ τήν έλλη νική  γή καί ψυχή 
κι έ ρ χο ν τ α ι  νά μ&ς θυμησουν έ κ ε ί -  
νη τύ ν  μεγάλη ^Ανοιξη τής *Εθνε
γ ε ρ σ ία ς ,  πού^χάρισε στόν τόπο^τήν  
ελ ευ θ ερ ία  
ξαρτησία .

κ α ί τήν έθ ν ικ ή  του Α νε-

ΤΗταν μιά πραγματικά μονα
δική "Ανοιξη στήν Ιστορία  

τής φ υλής,πού  π ρ έπ ε ι  νά θυμούνται  
μέ συγκίνησή ό λο ι ο ΐ  "Ελληνες καί  
νά συσπειρώ νονται γύρω Απο τ ί ς  
δ ιδ α χ έ ς  πού κληροδότησε. Κι αύτές  
ot δ ιδ α χ έ ς  ε ί ν α ι :  ή εθ ν ικ ή  σύμ
π ν ο ια  κ α ί ή π ίστη  στήν έ λ ευ θ ερ ία  
ώς ύπέρτατο Ιδ α ν ικ έ  τού "Ελληνα 
καί Ιερότερος  σκοπός τής ζωής.

* Τό Ε ίκ ο σ ιένα  π ρ έ π ε ι  νά γ ί 
ν ε ι  τό  ’ Εθνικό Ε ύαγγέλιο  

κάθε σύγχρονου "Ελληνα καί νά δ -  
δηγεΤ τή συνείδησή του μέσα Από 
του ς  δρόμους τής Αβεβαιότητας σέ 
λ ιμ ά ν ια  αύτογνωσίας καί έπ ίγνω -  

ις .Π ρ έπ ε ι  ν α , γ ί ν ε ι  δ δ ε ίκ τη ς  πούσ υ ς - . .
θά χα ρ ά ζε ι  τήν σύγχρονη έλλη νική
π ο ρ ε ία  μέ πλήρη έπ 
ους της Α πέναντι στ

Στόν μεγάλο Ξεσηκωμό -  τό  
σύγχρονο ’ Εθνικό Ε ύ α γ γ έλ ιο -  

ε ί ν α ι  Αφιερωμένα Αρκετά κ ε ίμ ενα  
τού παρόντος τ ε ύ χ ο υ ς .  ’ Αποτελούν  
κι αύτά ένα  τ α π ε ιν ό  μνημόσυνο τής  
Χωροφυλακής στήν μνήμη τΰ ν  ήρώων 
πού πίστεψ αν στό ΙδεΏδες τής έ -  
λ ευ θ ερ ία ς  καί έδωσαν τή ζωή τους  
γ ιά  ν ’ Α νθ ίσ ει καί π άλι τήν  ^Ανοι
ξη τού 1821 στήν γή πού τήν γ έ ν 
νη σ ε . -

Η "ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ"

γνώση τού Χρέ-  
ήν ' Ι σ τ ο ρ ία .

ξ τ η : ΣΥΝΔΡΟΜ ΕΣ

’Αξιωματικοί - ΑνΘυπαοπιοτές Δρ. S 50

Ύπαξιωματικοί - Χωροφύλακες ΞΞΟ

ΠαΑιτ. 'ΥπάΑΑπλοι - ΊΒιώτες " 250

Σύλλογοι - ΣυματεΤα - ’Οργανισμοί ■· 3 0 0

ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΡΧ. 3 0





Κάθε φορά πού σημώνει ή ώρα τοΰ γιορτασμού τής μεγάλης μέρας τής Εθνε
γερσίας, ή μνήμη σταματά και ευλαβικά κλίνει τό γόνατο μπροστά στό μεγαλείο 
τής θυσίας των ήρώων καί μαρτύρων τής έθνικής μας Παλιγγενεσίας. Δέν ήταν 
Ενα άπλό τόλμημα έκεΐνος ό ξεσηκωμός. Δέν ήταν μόνο μιά έπανάσταση. Ήταν 
άκράτητο ξέσπασμα, ήταν έκρηξη άληθινή πού συντάραξε και συγκλόνισε τήν 
νωχελική αιθρία τής κοιμισμένης άπό τήν 'Ιερή Συμμαχία Εύρώπης.

Και ένώ όλοι ‘έβλεπαν τήν άποκοτιά των Ελλήνων σάν σίγουρη άποτυχία, ή 
Επαναστατική φλόγα όχι μόνο δέν έσβυσε έκεΐ όπου άναψε, άλλά φούντωσε και 
μεταλαμπάδευσε στή συνείδηση των σκλαβωμένων λαών τον πόθο για λευτεριά.

Άλλωστε δέν μπορούσε νά γίνει καί άλλοιώς. Πάντα αύτό είναι τό πεπρωμένο 
τού Έλληνα. Νά όδηγεϊ τούς Λαούς καί νά όριοδείχνει άλλοτε μέ Μαραθώνες καί 
Θερμοπύλες καί άλλοτε μέ Αλαμάνες καί Μεσολόγγια τον δρόμο τής τιμής.

Μέ υπερήφανα λοιπόν τά στήθη καί τό μέτωπο πάντα ψηλά, άντάξιοι άπόγο- 
νοι πανάξιων προγόνων, συνεχίζουμε τήν πορεία πού Εκείνοι χάραξαν γιά νά παρα
δώσουμε τήν πατρίδα τό ίδιο λαμπρή καί σ’ αύτούς πού θά πάρουν τή σκυτάλη στό 
διάβα τού χρόνου.
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Όμ. Καθηγητοΰ Πανεπιστημίου — ’Ακαδημαϊκού.Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ  Λ Ο Υ Ρ Ο Υ ,
ΟΤΑΝ  τόν Τον προς τόνόονπ.Χ. αιώνα 
ό Σόλων (640— 560 περίπου), επι
σκέπτεται την Αίγυπτο καί τον Φιλα- 
θήναιο Σαϊτικό της νομό, ένας ηλι
κιωμένος 'Ιερέας που τον υποδέχθηκε 
τοΰ είπε, όπως αναφέρει ό Πλάτων 
στον Τίμαιο: «Σόλων Σόλων, "Ελ
ληνες αεί παϊδες έστέ, γέρων δε "Ελ
λη ν ούκ έστι.... Νέοι έστέ τάς ψυχάς 
πάντες ουδεμίαν γάρ έν αύταΐς έχετε 
δι’ αρχαίων ακοήν παλαιόν δόξαν 
ουδέ μάθημα χρόνφ πολιόν ούδέν». 
Καί τοΰτο έπειδή από καιρό σέ καιρό 
σαν φοβερή άρρώστεια τό ρεϋμα τοΰ 
οΰρανοΰ πέφτει απάνω στους "Ελλη
νες με ορμή καί αφήνει ζωντανούς 
μόνο όσους δεν είναι σέ θέση νά συ
ν εχίσουν τήν παράδοση. Καί έτσι 
γίνονται οί "Ελληνες πάλι νέοι από 
τήν αρχή δίχως νά γνωρίζουν ή νά 
θυμούνται καί νά διδάσκονται τίποτε 
από όσα έγιναν στήν ιστορία.

’Αλλά καί όλοι οί λαοί, παρ’ όλη 
τήν πείρα τής ιστορίας διατηρούν 
παράδοξα τήν αφέλεια τής νεανικής 
ηλικίας καί τό αντιλαμβάνονται όταν 
είναι πιά αργά. Ή  σύντομη διάρκεια 
τής ζωής παρεμποδίζει, φαίνεται, 
τήν ώρίμαση των καρπών τής πείρας.

Έτσι, όταν στις 29 Μαΐου τοΰ 
1453 ή Βασιλεύουσα ψυχορραγούσε, 
ή διαύγεια είχε έκλείψει καί έπικρα- 
τοϋσε ή αγωνία μέ όλες τις πτυχές 
τής απελπισίας. Τό Βυζάντιο δεν 
είχε έν τούτοις άποβάλει ακόμα τήν 
ελπίδα πώς θά παρουσιαστεί ό από 
μηχανής Θεός. Οί χριστιανοί τής Βα
σιλεύουσας δεν είχαν άντιληφθεΐ ότι 
οί ομόθρησκοί τους θά έμεναν ασυγ
κίνητοι τήν ώρα πού των απίστων 
τά στίφη περιέσφιγγαν ασφυκτικά 
τον κλοιό όπου είχαν έγκλεισθεϊ. Εί
χαν λησμονήσει οί Βυζαντινοί των

σταυροφοριών τις καταστρεπτικές επι
βουλές, καί έτρεφαν ακόμα τήν ’ελπίδα 
πώς οί έκπρόσωποι τοΰ Θεανθρώπου 
θά έπρεπε νά προσφέρουν τή βοήθειά 
τους, γιά νά σώσουν τούς πιστούς του. 
Ή  μεγάλη ’εκκλησία κατάμεστη άνέ- 
πεμπε τήν τελευταία έν τούτοις προ
σευχή. Οί γενναίοι, ζωντανοί ακόμα 
νεκροί, ακλόνητοι περίμεναν τον ε
χθρό στις έπάλξεις. Σε λίγο θά άπέμε- 
ναν ακέφαλα, φεΰ, καί αυτά τά κόκ
κινα σάνδαλα τοΰ άρχηγοΰ.

"Οταν ή τελευταία άμυνα έπέτρεψε 
σέ ασυγκράτητες ορδές νά ’εκπορ
θήσουν τή θρυλική πρωτεύουσα τοΰ 
πολιτισμού, ασυγκίνητη ή ανθρω
πότητα δεν ακούσε τον άντίλαλο τής 
βάρβαρης νικητήριας ιαχής καί δεν 
μπόρεσε νά καταλάβει ποιά σημασία 
θά είχε ή ’επίπτωση αυτού τοΰ γεγονό
τος απάνω στή μοίρα τής Ευρώπης.

Γιατί δεν ήταν μόνον ή βάνδαλη 
καταστροφή τών αμύθητων θησαυ
ρών τής ιστορίας καί τών πολύτιμων 
ανθρώπων ή σφαγή, τό αποτέλεσμα. 
Μέ τήν πτώση τού υλικού φρουρίου 
άνοιγε ή πύλη πού έπέτρεψε, μέ ανυ
πολόγιστες συνέπειες γιά τον πολι
τισμένο κόσμο, νά εισχωρήσει στήν 
Ευρώπη μιά φυλή προωρισμένη νά 
ταλαιπωρήσει τή ζωή καί τήν πνευ
ματική καλλιέργεια τών ανθρώπων 
πού οί ελληνικοί αιώνες είχαν προ
σπαθήσει νά καταστήσουν κοινωνούς 
μιας ανεπανάληπτης σοφίας.

Πέταξαν, βέβαια, από τις καμένες 
φωλιές μερικά φοβισμένα γοργόφτερα 
πουλιά πού βρήκαν καταφύγιο στοάς 
πύργους τού Δυτικού Μεσαίωνα, γιά 
νά τόν γονιμοποιήσουν καί νά τονώ
σουν τήν απαρχή τής ’Αναγεννήσεως. 
Σπουδαία, βέβαια, κληρονομική συμ
βολή τοΰ νεκρού Βυζαντίου στον

ευρωπαϊκό πολιτισμό. ‘Αλλά καί έκ 
μέρους του έγκατάλειψη στή μοίρα 
του ενός λαού, πού τοΰ είχε προσφέ
ρει ανεκτίμητα ηθικά καί πνευματικά 
δώρα. ’Ασυγκίνητη ή ιστορία τής 
Ευρώπης καί μεγάλη ή ευθύνη της 
γιά όσα συνέβησαν καί θά συμβαί
νουν από τότε.

’Αλλά θά στρέψουμε τά δακρυ- 
σμένα μάτια μας σέ κείνον τόν υπο
δουλωμένο λαό πού πλήρωσε τίς 
αμαρτίες.

Η 25 Μ ΑΡΤΙΟΥ αποτελεί ημέρα 
όχι μόνο μνημοσύνου έκείνων πού 
έπεσαν γιά νά κατορθώσουν νά έλευ- 
θερώσουν τό "Εθνος. ’Αλλά καί θαυ
μασμού γιά όσους άπέμειναν τότε, 
μέσα στις φλόγες τής καταστροφής, 
γιά νά περισώσουν καί νά μεταφέ
ρουν μέ χίλιους κινδύνους τό λυχνάρι 
τής έπιβιώσεως.

Αυτοί όμως έμειναν δυστυχώς απο
μονωμένοι από τήν ’Αναγέννηση τής 
Ευρώπης πού τό έθνος μας είχε γονι- 
μοποιήσει.

' Η  απομόνωση τών 'Ελλήνων μέσα 
στο βάρβαρο περιβάλλον άποτελεϊ 
μέ τήν απόσταση τοΰ χρόνου τό θλι- 
βερώτερο αλλά καί σημαντικότερο 
ίσως γεγονός τής 'Ιστορίας τής Ευ
ρώπης. "Οχι μόνο γιατί ή αναγνώριση 
τής ηγεμονίας τού σουλτάνου άπέ- 
σπασε από τόν κορμό της τήν πολυ
τιμότερη περιοχή τής προστασίας 
της άπό τούς κινδύνους τής βαρβα
ρότητας. ’Αλλά καί γιατί ό ’εκβιασμός 
τής έπιβιώσεως ανάγκασε όσους άπέ- 
μειναν "Ελληνες νά συμβιβαστούν με 
τόν κατακτητή καί ν’ άναλάβουν μά
λιστα καί τήν διπλωματική έκπρο- 
σώπησή του. Μέ μαύρη ψυχή τό 
Φανάρι καί οί παληές ηγεμονικές οί-
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"Οταν ή 'Ελλάδα πολεμούσε ατό Με
σολόγγι. και εδινε τον υπέρ πάντων αγώνα 
για την ελευθερία της ή συνείδηση των 
Ευρωπαϊκών Λαών άρχισε νά αφυπνί
ζεται και νά δικαιώνει τον ηρωικό αγώνα 
τών Ελλήνων.

κογένειες, όσο καί αν Εμειναν αμό- 
λυντες, αναγκάστηκαν νά προσφέ
ρουν τά υλικά καί τα πνευματικά 
τους πλούτη, για νά κατορθώσουν νά 
έπιζήσουν. Καί τά λείψανα του φτω
χού λαοϋ άκολουθώντας τό παρά
δειγμα τής άναγκαστικής υποταγής 
τών μεγάλων, δημιούργησαν τοϋ 
ραγιαδισμού τό τέχνασμα, πού οί 
ταχυδακτυλουργικοί χειρισμοί τών 
Μεττερνίχων καί τών Ταλλεϋράνδων 
παρεξήγησαν σαν τελειωτική υποτα
γή, ώστε νά παραδώσουν άνεμπό- 
διστα τά κλειδιά τής ευρωπαϊκής 
πύλης όχι στους παληους ιδιοκτήτες, 
άλλά στον ξένο επιδρομέα, με άνυ- 
πολόγιατη γιά τό μέλλον ζημία, πού 
Εγινε σήμερα τό παρόν άλλά καί γιά 
τούτου τό μέλλον.

Τά άθάνατα λείψανα εν τούτοις τής 
'Ελλάδας έπέζησαν, άγωνίστηκαν καί 
έπιζοΰν άκόμα. Ή  άξια όμως τοϋ 
κλειδιού πού χάθηκε άπό τά ευρω
παϊκά χέρια, όχι μόνο δεν Εχει άρκε- 
τά έκτιμηθεΐ, άλλά ύπερτιμάται αντί
θετα ή δήθεν άφομοιωμένη ειλικρί
νεια τών σημερινών κλειδούχων, πού 
όπως δείχνουν τά πράγματα ποτέ δεν 
θά γίνουν Ευρωπαίοι, ώστε νά τούς 
παρέχεται κάποια εμπιστοσύνη. Τά 
κύρια άλλωστε χαρακτηριστικά τοϋ 
Ευρωπαίου είναι ό 'Ελληνορωμαϊκός 
πολιτισμός καί ό Χριστιανισμός.

'Όμως ή πτώση τής Βασιλεύου
σας Εδωσε την άφορμή νά συνειδη
τοποιήσει κάπως καθυστερημένα ή 
Λύση τί άφησε στά χέρια τών βαρ
βάρων.

ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ό Πετράρχης καί 
άργότερα οί φυγάδες Βυζαντινοί, ζανα- 
θύμισαν πώς υπήρξε κάποτε ή 'Ελλάς 
σάν πηγή τοϋ Ευρωπαϊκού πολιτι
σμού. Καί θά φτάσουμε μέ μεγάλη 
καθυστέρηση στον 18ο αιώνα, γιά 
νά γίνει συρμός ή λεγάμενη ελληνική 
κληρονομιά. Μερικοί θαρραλέοι καί 
άκούραστοι Γάλλοι, ’Άγγλοι, Γερ
μανοί ταξιδευτές, άνακαλύπτουν, 
περιγράφουν καί ζωγραφίζουν τις 
ομορφιές καί τά ερείπια τής 'Ελλάδας. 
Γκρεμίζεται τότε ή προσποιημένη 
προθήκη τού Μπαρόκ καί τού Ρο
κοκό, γιά νά άναβλύσει καί πάλι ή 
μεγαλόπρεπη κυριαρχία τής κλασσι
κής γραμμής πού συνοδεύει τήν Εκρη
ξη τής ποδοπατημένης ώς τότε

ελληνικής δημοκρατικής νοοτροπίας. 
Ή  Ρωμαϊκή 'Ιστορία καί επιρροή εί
χε ώστόσο παρεμβληθεί γιά νά επι
σκιάσει μέ τή λατινική τήν κάποτε 
οικουμενική ελληνική γλώσσα. Με
ρικές φωτισμένες προσωπικότητες 
άνακαλύπτουν τότε τά λάθη τής Ευ
ρώπης. Ή  μεγαλοφυΐα τοϋ Goethe 
άναλογίζεται πόσο διαφορετική θά 
ήταν ή μοίρα τού κόσμου, άν ή ελλη
νική γλώσσα είχε έπιζήσει αντί τής 
λατινικής. Καί ό Shelley παραμερί
ζοντας τήν έκφυλιστική επίδραση τής 
Ρώμης απάνω στήν 'ελληνική τέχνη, 
εξαιρεί τής τελευταίας τήν τελειό
τητα πού, όπως γράφει, «θά εξευγε
νίζει καί θά ενθουσιάζει τον άνθρωπο 
ώς τό τέλος τής ύπάρξεώς του». Ό  
W inkelm an ανακαλύπτει τήν ευ
γενική απλότητα καί τό ήρεμο μεγα
λείο τής ελληνικής τέχνης καί ό Re
nan προσεύχεται στον ερειπωμένο 

Παρθενώνα. Πολύ αργά ό Chateau
briand θρηνεί γιά τις καταστροφές 
πού δημιούργησαν στον πολιτισμό, 
ανένδοτοι Ευρωπαίοι όπως ό Μο- 
ροζίνης καί ό λόρδος Eigen. Ό  
τελευταίος μάλιστα αναφανδόν κα- 
τηγορεϊται στήν Αγγλική Βουλή ότι 
άπέσπασε άπό τον τόπο τους θησαυ
ρούς πού σεβάστηκαν οί Τούρκοι καί 
οί βάρβαροι.

Καί συνεχίζει ό C hateaubriand 
μέ μιά προφητική φράση: «’Αλλοί
μονο στόν αιώνα πού παραμένει μάρ
τυρας σιωπηρός ενός ηρωικού άγώ- 
να, ώστε νά θεωρηθεί πώς είναι δυ
νατόν χωρίς κίνδυνο καί επιπτώσεις 
στο μέλλον, νά άφήσει νά θυσιαστεί 
'ένα "Εθνος. Αυτό τό λάθος ή μάλλον 
τό Εγκλημα άργά ή γρήγορα θά άκο- 
λουθηθεϊ άπό τή σκληρότερη τιμω
ρία».

Στήν 'Ελβετία ό Έϋνάρδος άνα- 
λαμβάνει τή συλλογή οικονομι
κών ενισχύσεων γιά τον άπελευθερω- 
τικό άγώνα καί στήν Γερμανία τό 
τεράστιο κύρος τού 'Ελληνολάτρη 
γιατρού Hufeland μαζί μέ τά τρα
γούδια τού Γουλιέλμου Muller, ξεση
κώνουν παρ’ όλα τά εμπόδια τής 
Κυβερνήσεως, τον φιλελεύθερο λαό 
γιά τήν ελληνική βοήθεια. Άλλά  
μήπως ό S lovatsky στήν Πολωνία, 
πολλοί φιλέλληνες, ό Βύρων άπό τήν 
’Αγγλία, δ V. Hugo καί άλλοι στήν 
Γαλλία καί πολλοί στήν ’Ιταλία, 
οί τρεις 'Ιεράρχες στήν Ουγγαρία καί 
τόσοι άλλοι Ευρωπαίοι δέν φώναξαν 
«ζήτω» στήν ετοιμοθάνατη 'Ελλάδα, 
όταν σήκωσε τό καχεκτικό άνάστη- 
μά της εναντίον τής επίσημης ευρω
παϊκής πολιτικής πού ποτέ δέν θέλησε 
νά βοηθήσει τον άγώνα μας.
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Καί τόλμησε ακόμα ό Τεντών ιστο
ρικός Φαλμεράϋερ ν’ αμφισβητήσει 
την καταγωγή των νεωτέρων 'Ελ
λήνων. Την εποχή που προσπαθούσε 
να συγκροτηθεί τό ελληνικό κράτος, 
τό στιλέττο του Φαλμεράϋερ διακήρυ
ξε τό 1830 ότι τό γένος των 'Ελλή
νων στήν Ευρώπη έχει έξαφανισθεϊ! 
Οΰτε μια σταγόνα γνήσιου και αμι
γούς ελληνικού αίματος δεν τρέχει 
τάχα στις φλέβες τοϋ χριστιανικού 
πληθυσμού τής μεταβυζαντινής 'Ελ
λάδας! Άλλα δέν ήταν καν Ευρω
παίος εκείνος που έδωσε στον Φαλ
μεράϋερ τήν πρώτη απάντηση. Ήταν 
ό Ιδιος Σλάβος, ό Βαρθολομαίος 
Κοπιτάρ και οί συμπατριώτες τοϋ 
ύβριστοΰ μας, ό Zinkeisen και προ 
πάντων ό Friedrich Thiersch, 
πού άνάλαβαν να άνασκευάσουν τον 
παραλογισμό τοϋ ίστορικοΰ. Ό  Κων
σταντίνος Παπαρρηγόπουλος είναι 
ώστόσο εκείνος που έδωσε μέ τά 
ιστορικά δημοσιεύματά του τή χαρι
στική βολή στήν αυθάδεια τής ανε
πιστημοσύνης.

Μέχρι σ’ αυτό λοιπόν τό σημείο 
έφτασε ή δυσηφήμση, ώστε νά έπι- 
χειρηθεΐ νά θεωρηθοϋμε ακόμα καί 
νόθοι, όταν αυτή ή ιστορία έχει απο
δείξει έμπρακτα, όπως είπε αργότερα 
ό Τσώρτσιλ, δτι «Οί ήρωες μάχονται 
σάν "Ελληνες».

ΟΣΑ άνάφερα ώς εδώ ανήκουν 
στο παρελθόν καί άποτελοΰν μόνον 
ανεξίτηλες θλιβερές αναμνήσεις...

"Ομως τά πράγματα σήμερα έχουν 
αλλάξει. ”Επρεπε νά μεσολαβήσουν 
οί πιο απάνθρωποι πόλεμοι τής ιστο
ρίας, γιά νά υποχωρήσει ή μισαλλο
δοξία καί νά κατανοήσουν τά κράτη 
τής Ευρώπης τήν ανάγκη τής συνερ
γασίας γιά τό κοινό συμφέρον. Αλλά  
καί εμείς οί "Ελληνες έπρεπε νά ανα
γνωρίσουμε πώς γιά τά παθήματά 
μας δέν είμαστε πάντοτε αθώες περι
στερές. Καί εμείς έχουμε κάνει πολλά 
καί σοβαρά λάθη . Ό  χρόνος καί ή 
πείρα διδάσκουν τήν αντικειμενικό
τητα.

"Ομως στο ζατρίκιο τής εξωτερι
κής πολιτικής δέν είμεθα πιά τό πιόνι 
πού παρίστανε άλλοτε ή 'Ελλάς, αλλά 
ό ώριμος καί ζωντανός συνέταιρος 
τής Ευρώπης.

Ώστόσο παρ’ δλην τήν εκ μέρους 
μας συναίσθηση τής ανάγκης τής 
ευρωπαϊκής συνεργασίας, δέν πρέπει 
νά βαυκαλιζόμαστέ, επειδή οί ελεύ
θερες συνειδήσεις μερικών ρομαντι
κών ατόμων, πού μέ ευγνωμοσύνη 
άποκαλοΰμε Φιλέλληνες καί πού καί 
τή ζωή τους θυσίασαν γιά τον αγώνα 
μας, δτι αυτοί καλύπτουν τήν ευθύνη

των παληών μυωπικών ευρωπαϊκών 
κυβερνήσεων. Είναι σημαντική ή 
συμπαράστασή τους στήν υποστήριξη 
τών ελληνικών δικαιωμάτων καί δέν 
τό λησμονούμε. "Ομως τί έπραξαν 
οί πανίσχυροι μεγιστάνες καί τά όρ
γανά τους, γιά νά εκδηλώσουν τήν 
ευγνωμοσύνη τους προς τήν πνευμα
τική περιουσία, πού έν τούτοις ανα
γνωρίζουν δτι κληροδότησαν οί "Ελ
ληνες στους λαούς τής οικουμένης ; 
Αλλά καί σήμερα οί μεγάλοι Διε
θνείς ’Οργανισμοί πού υποτίθεται 
πώς προστατεύουν τήν ειρήνη, δέν 
πρέπει νά διστάζουν καί νά συζητούν 
τά δικαιώματα καί τις ικανότητες 
εκείνων πού δημιούργησαν τον πο
λιτισμό τους. Μέ αδιάκοπες θυσίες 
αίματος καί μέ αμέτρητους αγώνες 
καί κόπους, προσπαθούμε νά διασώ- 
σουμε δσα μάς ανήκουν.

Οί πανέξυπνοι "Ελληνες έχουν 
βέβαια αρκετά ελαττώματα πού συν
δέονται μέ τά προτερήματά τους. Ή  
εξυπνάδα κάποτε γίνεται δίκοπο μα
χαίρι. Δέν είναι δμως εκδικητικοί 
οΰτε αλαζόνες, άλλά υπερήφανοι. 
’Αμείλικτοι ζητούν δικαιοσύνη. Παρ’ 
δ λα τά προσκόμματα τών ιστορικών 
περιστάσεων, ή πείρα καί τό κληρο
νομημένο πολιτιστικό ένστικτο έχουν 
σήμερα ώριμάσει τόν "Ελληνα πολίτη, 
πού δέν έπαυσε νά συμβάλλει στον 
ευρωπαϊκό πολιτισμό καί περισσό
τερο μάλιστα από άλλους λαούς τής 
’Ηπείρου μας. Ό  έμφυτος συναισθη
ματισμός καί τό αξιοθαύμαστο φιλό
τιμο τών 'Ελλήνων εξουδετερώνουν 
τόν κάποτε επιβεβλημένο μιμητισμό. 
’Αλλά δέν πρέπει νά ξεχνάμε πώς 
δσοι έμειναν μέσα στά φλέγόμενα 
τείχη τής Βασιλεύουσας, αναγκά
στηκαν νά προσαρμοστούν στις περι
στάσεις, γιά νά κατορθώσουν νά 
έπιζήσουν. Αυτή ή μακρά διάρκεια 
τής δουλείας, ανάγκασε τό ’Εθνος 
νά καταφύγει σ’ αυτούς τούς συμβι
βασμούς απέναντι στον κατακτητή, 
απαραίτητους δυστυχώς τότε γιά τή 
στοιχειώδη άμυνα καί τήν επιβίωσή 
του, άΑΑά καί φθοροποιούς γιά τή 
μελλοντική υπόστασή του. Δέν εύθύ- 
νεται άραγε ή Ευρώπη γιά τή μακρά 
διάρκεια τής δουλείας καί τις επι
πτώσεις της; ’Αλλά καί ή αυτογνω
σία επιβάλλει νά παραδεχτούμε πώς 
ό συμβιβαστικός ραγιαδισμός έχει 
αφήσει ύστερα από τέσσερεις αιώνες 
μερικά ίχνη πού Ισως δέν συνειδητο
ποιούμε αρκετά. 'Εχει καλλιεργήσει 
τά στοιχεία τού κοινωνικού φόβου, 
τής πονηριάς καί τής συμφεροντολο
γικής έκμεταλλεύσεως τών περιστά
σεων, πού τόν εμπνέει, καί κινδυ
νεύει νά μολύνει τό βαθύτερο νόημα

τής αξιοπρέπειας τού Νεοέλληνα πού 
προσπαθεί νά αναπληρώσει τό χαμένο 
καιρό τής δουλείας μέ άλματικές 
προόδους.

ΟΤΑΝ πανηγυρίζουμε τήν απελευθέ
ρωσή μας, χρέος έχουμε νά ευλογούμε 
εκείνους πού μάς τήν χάρισαν. ’Αλλά 
καί χρέος νά μή ξεχνάμε πώς οί 
αγώνες δέν έχουν άκόμα ολοκληρώσει 
τή βαθύτερη απαίτηση τής ελευθερίας. 
Ή  παιδεία οφείλει νά εκτρέφει "Ελ
ληνες Ευρωπαίους ικανούς νά συ
νεργάζονται καί νά συναγωνίζονται 
σέ όλους τούς τομείς, εκείνους πού 
οί πρόγονοί μας κάποτε εκπολίτισαν. 
Δέν είναι σωβινισμός καί πατριδοκα- 
πηλεία ή ύπενθύμιση πώς τά προσόν
τα τής φυλής μας είναι ικανά νά εξυ
πηρετήσουν τήν ευρωπαϊκή συνερ
γασία, άλλά καί νά αντιμετωπίζουν 
συνάμα μέ επιτυχία τόν ειρηνικό συ
ναγωνισμό, όταν αποβάλλονται τά 
όστρακα τού δουλικού παρελθόντος, 
πού τυχαίνει νά επικάθονται άκόμα 
απάνω μας, καί όταν περιβάλλουμε 
τά προσόντα μας μέ τό σημερινό μαν
δύα τής εξελίξεως. Φανερή απόδειξη 
τών δυνατοτήτων μας άς είναι οί παγ
κόσμιες συναγωνιστικές επιτυχίες μας 
σέ όλους τούς τομείς τής επιστήμης, 
τής τέχνης καί τού εμπορίου, μόλις 
γευθοΰμε τις επιδράσεις πού ασκούν
ται από τή γλωσσομάθεια καί τήν 
πολιτιστική εξέλιξη. Καί μάλιστα 
σήμερα πού βρισκόμαστε επί τέλους 
στά πρόθυρα τής απαραίτητης οικο
νομικής συνεργασίας μέ τις ευρωπαϊ
κές χώρες, ή καλλιέργεια τής γλωσσο
μάθειάς αποτελεί σημαντική συμβολή 
στήν ενσωμάτωσή μας στήν κοινή 
ευρωπαϊκή οικογένεια. Καί πρέπει 
νά γίνει πεποίθηση σέ όλους μας πώς 
ή γλωσσομάθεια δέν άφελληνίζει, 
άλλά αντίθετα καθιστά τούς "Ελληνες 
περισσότερο συναγωνίσιμους Ευρω
παίους, στ ή συνεργασία καί αμοιβαία 
κατανόηση, πού άποτελοΰν τήν προϋ
πόθεση τής έπιβιώσεως τής Ευρώ
πης καί έτσι καί τής δικής μας. Καί 
άς μήν ξεχνάμε δτι προσφέρουμε 
στήν ευρωπαϊκή συνεργασία μαζί 
μέ άλλες δυνατότητες μιά από τις 
ισχυρότερες ναυτιλίες τού κόσμου, 
ποιοτική καί ποσοτική.

"Οσοι ανησυχούν γιά τήν πορεία 
τού ανθρώπου καί ειδικότερα οί 
"Ελληνες γιά τόν "Ελληνα, έχουν 
υποχρέωση, νά καταβάλλουν κάθε 
προσπάθεια γιά νά βοηθήσουν τήν 
προσαρμογή του προς τόν ώφέλιμο 
πολιτισμό. Καί λέγω ώφέλιμο, γιατί 
ό πονηρός Όδυσσέας μάς έχει κλη
ροδοτήσει τό συνδυασμό τής εξυ
πνάδας μέ τήν πονηριά πού οδηγεί
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στήν επιπόλαια μίμηση των ελαττω
μάτων καί όχι στην εισδοχή των προ
τερημάτων τής έξελίξεως.

'Ο "Ελλην διατηρεί εξαιρετική 
διανοητική ευαισθησία, φαντασία καί 
έμπνευση που πρέπει το Σχολείο νά 
άνιχνεύει καί νά τονώνει, ώστε ή 
νεολαία ν' άποβάλει τον απαιτητικό 
ανώριμο μονόλογο, εχθρό τοϋ δημο
κρατικού διάλογου, καί νά μή κατα
φεύγει στήν ανεπίτρεπτη διαστρεβλω- 
τική βίαιη διεκδίκηση αθέμιτων υπερ
βολών. Αυτό τό θαυμάσιο εθνικό 
υλικό χρειάζεται κατάλληλη ποδη- 
γέτηση, για νά αποδώσει τις έξαιρετι- 
τικές δυνατότητάς του. Κανείς δεν 
άρνεϊται βέβαια την εξωτερική βοή
θεια καί επιρροή, όταν ζοϋμε σ' ένα 
κόσμο που προβάλλει τό λάβαρο τής 
ειρήνης καί τοϋ άλτρουϊσμοΰ.

"Ας μή στηριζόμαστε όμως μόνο 
σε ξένες ενισχύσεις, που ή πείρα 
μάς δίδαξε πώς δεν αξίζουν πάντα 
εμπιστοσύνη. "Οσο καί αν αλλάζουν

οί καιροί, μόνοι μας πάντα πολεμή
σαμε στους Μαραθώνες αλλά καί 
στά βουνά τής ’Αλβανίας, με ξένο 
θαυμασμό καί ξένες υποσχέσεις πού 
όμως δεν τηρήθηκαν. Μόνη της ή 
φυλή μας εξέθρεψε τόν "Ομηρο, τον 
Πλάτωνα, τόν Φειδία καί τούς άλλους 
γίγαντες τής γενναιότητας, τοϋ πνεύ
ματος καί τής τέχνης. Μέ πικρία ή 
ψυχή μας θυμάται τήν αγνωμοσύνη 
γιά όσα προσφέραμε στήν ανθρωπό
τητα. ’Ακόμα καί τά νερά τοϋ Ναυα- 
ρίνου έπρεπε νά αφρίσουν, γιά νά 
πείσουν τούς ξένους πώς δέν ήταν 
συμφέρον τους νά μάς άφήσουν νά 
καταποντισθοΰμε.

Τά παθήματα ας γίνουν μαθήματα 
επί τέλους καί άς επουλώσουμε τε
λειωτικά τις πληγές μας.

Μέσα στο μείγμα των λαών πού 
προσπαθούν νά άποβάλουν τά πάθη 
τοϋ μίσους καί νά στερεώσουν τήν 
ειρήνη, ή μικρή Ελλάς, αποτελεί τό

λιγοστό πολύτιμο καρύκευμα πού 
αποδίδει όμως τήν ιδιαίτερη γεύση 
τής πατρίδας μας. Παρ’ όλες τις 
περιπέτειες μας ή Ελλάς εξακολου
θεί νά αντιπροσωπεύει τό σπουδαιό
τερο εκπολιτιστικό στοιχείο τής Ι
στορίας. ’Από μάς τούς σημερινούς 
"Ελληνες έξαρτάται όχι μόνο νά δια
τηρήσουμε αυτήν τήν τιμητική θέση, 
αλλά καί νά τήν προαγάγουμε άνάλο- 
γα μέ τις δυνατότητάς μας.

"Ας ατενίσουμε τό μέλλον μέ έν
τονες προσπάθειες αυτογνωσίας καί 
μέ αισιοδοξία. Αυτό ασφαλώς θά πε
ριμένουν από μάς οί ψυχές πού θυ
σιάστηκαν γιά τήν ελευθερία μας καί 
πού μέ βαθειά ευγνωμοσύνη τιμούμε 
σήμερα. "Ας καταθέσουμε αυτή τήν 
υπόσχεση στοάς ανδριάντες τους, 
γιά νά μή τούς απογοητεύσουμε.

«Πανηγυρική ομιλία στήν ’Ακα
δημία ’Αθηνών τήν 25-3-1976».
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ΓΕΩ Ρ ΓΙΟ Σ
ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ
*0 Παζινός πυρπολητής τοϋ 1821

Γράφει ό Φιλόλογος, 
κ. Σ τ τ ΰ ρ ο ς  Μ ε σ η μ έ ρ η ς .

Κάθε φορά πού πανηγυρίζουμε 
την επέτειο της δοξασμένης ’Εθνε
γερσίας τοΰ 1821 στρέφουμε μέ θαυ
μασμό, εΰλάβεια καί ευγνωμοσύνη 
τη σκέψη μας προς όλους τούς άγω- 
νιστές τού 'Ιεροϋ αΰτοΰ ’Αγώνα, οί 
όποιοι φύτευσαν καί πότισαν μέ πο
ταμούς αιμάτων τό δένδρο της Ε λ 
ληνικής ’Ελευθερίας.

’Ιδιαίτερα προβάλλουν στη σκέψη 
μας οί φωτεινές μορφές των θρυ
λικών πρωτεργατών καί μαρτύρων 
τοΰ ’Αγώνα, Θεοδώρου Κολοκοτρώ- 
νη, Όύυσσέα Άνδρούτσου, ’Αθανα
σίου Διάκου, Γεωργίου Καραϊσκάκη, 
Κωνσταντίνου Κανάρη, Πατριάρχη 
Γρηγορίου τοΰ Ε ', Μάρκου Μπότσα- 
ρη καί άλλων, τών οποίων ή Ε λλη
νική Δόξα μέ ούράνια αίγλη φωτίζει 
τα ονόματα καί διαλαλεϊ μαζί τους 
το άθάνατο καί άσύγκριτο μεγαλείο 
της Ελληνικής ψυχής!

"Ομως ύπάρχουν καί πολλοί άλλοι 
ήρωες τοΰ 1821, πού δέν είναι τό
σο γνωστοί στο Πανελλήνιο, αν καί 
δέν είχαν καθόλου υστερήσει, άπό 
όσους άναφέραμε, σέ φιλοπατρία, 
τόλμη καί αύταπάρνηση.

"Ενας άπό αυτούς είναι καί ό πυρ
πολητής Γεώργιος Άνεμογιάννης 
άπό τούς Παξούς, τό νησί πού βρί
σκεται κοντά στήν Κέρκυρα.

Βέβαια τότε δέν είχαν έπαναστα- 
τήσει τά Επτάνησα, γιατί βρίσκον
ταν κάτω άπό τήν ’Αγγλική διοίκη
ση. "Ομως είχαν συγκινηθεΐ βαθύ

τατα, όταν άρχισε ή ’Επανάσταση 
τοΰ 1821. Σκίρτησαν άπό έθνικό 
ένθουσιασμό καί —όπως παραστα
τικότατα έ'γραψε ό ’Εθνικός μας 
ποιητής —

«Έφωνάξανε ως τ’ άστέρια 
τοΰ Ίονίου καί τά νησιά 
καί σηκώσανε τά χέρια 
γιά νά δείξουνε χαρά».

(Δ. Σολωμοΰ: "Υμνος στήν 
’Ελευθερία», Στροφή 20).
Τά Επτάνησα πρόσφεραν πολλα

πλές ύπηρεσίες στον ’Αγώνα κυρίως 
στον ήθικό καί πνευματικό τομέα. 
Οί μορφωμένοι Έπτανήσιοι μέ τά 
συγγράμματα καί τά ποιητικά τους 
έ'ργα ύμνησαν τον Ιερό ’Αγώνα 
τοΰ 1821 διαφωτίζοντας τούς Ευρω
παϊκούς λαούς καί ένισχύοντας τό 
φρόνημα τών άγωνιστών.

Δέν παράλειψαν όμως νά προσ
φέρουν καί θυσίες αίματος, γιατί πολ
λοί Έπτανήσιοι άδιαφορώντας γιά 
τά άντίποινα τοΰ φιλότουρκου "Αγ
γλου αρμοστή Θωμά Μαίτλαντ πήγαι 
ναν κρυφά στήν ήπειρωτική Ε λλά
δα καί πολεμούσαν στο πλευρό τών 
άλλων Ελλήνων .Χαρακτηριστικά 
άναφέρουμε ότι στήν νικηφόρα μάχη 
τού Αάλα τής Πελοποννήσου ( Ι 
ούνιος 1821) είχαν άγωνιστεΐ καί 
χίλιοι πεντακόσιοι Έπτανήσιοι μέ 
άρχηγό τον Κεφαλλωνίτη Άνδρέα 
Μεταξά.

"Ετσι έκαμε καί ό Γεώργιος Άνε- 
μογιαννης, πού γεννήθηκε τό 1798 
στο Γάϊο τών Παξών. ’Από μικρός 
ό Άνεμογιάννης είχε άγαπήσει τή 
θάλασσα, γιατί ό πατέρας του ό 
Αλέξανδρος είχε δικό του καΐκι.

"Ετσι συνήθισε άπό τά παιδικά του 
χρόνια τή ζωή τοΰ ναύτη.

Ή  θάλασσα ήταν τό στοιχείο του. 
Τό κύμα τοΰ Ίονίου τοΰ είχε δυνα
μώσει τό σώμα καί ή δροσερή του 
αύρα τοΰ είχε έμπνεύσει στήν ωραία 
του ψυχή τήν άγάπη στήν πατρίδα 
καί τον πόθο στήν ελευθερία. Μεγά
λωσε τήν έποχή, πού τό υπόδουλο 
Γένος μας βρισκόταν στά πρόθυρα 
τοΰ μεγάλου ξεσηκωμού. 'Ο θούριος 
τοΰ Ρήγα Φεραίου είχε πυρπολήσει 
τις ψυχές τών Ελλήνων, πού περί- 
μεναν άνυπόμονα τή μεγάλη στιγμή, 
πού επιτέλους ήρθε μέ τό συγκλονι
στικό σύνθημα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ή 
ΘΑΝΑΤΟΣ», τήν 25ην Μαρτίου 
1821.

'Ως γνήσιος 'Έλληνας τότε καί ό 
Γεώργιος Άνεμογιάννης σκίρτησε 
άπό ένθουσιασμό! Άφησε τήν ειρη
νική ζωή τοΰ νησιοΰ του, άφησε 
τούς γονείς καί τήν άρραβωνιαστι- 
κιά του Κωνσταντίνα Λέκκα καί 
έτρεξε στο προσκλητήριο της Πα
τρίδας. 'Ο "Ερωτας τής Ελευθερίας 
κυριάρχησε στήν ψυχή του παραμε
ρίζοντας άπό τήν καρδιά του κάθε 
άλλο αίσθημα.

"Ετσι τον ’Ιούνιο τοΰ 1821 τον 
βρίσκουμε ναύτη στο πλοίο της 
Μπουμπουλίνας «Οί Σύμμαχοι». Τό 
πλοίο αύτό άνήκε στή μοίρα τοΰ 
Ελληνικού στόλου, πού περιπολοΰσε 
τό Ίόνιο καί προσπαθούσε νά κυριεύ
σει τό παραθαλάσσιο οχυρό φρούριο 
της Ναυπάκτου. Στο μεταξύ μέσα 
στο λιμάνι της Ναυπάκτου ήταν 
άραγμένη μιά μοίρα τοΰ Τουρκικού 
στόλου, πού άποφάσισαν οί "Ελληνες 
πλοίαρχοι νά κάψουν. Τό άπαιτούμε-
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νο πυρπολικό άνάλαβε νά κατασκευά
σει ό Σπετσιώτης 'Υποπλοίαρχος 
Γεώργιος Μυριαλής.

ΤΗταν δμως πολύ παράτολμη ή 
επιχείρηση, γιατί τα Τουρκικά πολε
μικά πλοία προστατεύονταν καί άπό 
τά τηλεβόλα τοϋ Φρουρίου. ’Αλλά 
τό πιο επικίνδυνο ήταν ή οδήγηση 
τοϋ πυρπολικού. Ποιος θά είχε τήν 
ψυχραιμία καί την άποφασιστικότη- 
τα νά κρατήσει τό τιμόνι; Ποιος 
θά δεχόταν νά τό κυβερνήσει σταθε
ρά κάτω άπό τά πυρά των πολυβό
λων τοϋ Φρουρίου καί των Τουρκικών 
πλοίων; "Επρεπε νά βρεθεί ένας 
έθελοντής. Στην κρίσιμη λοιπόν 
αυτή περίσταση καί ένώ οί "Ελληνες 
πλοίαρχοι βρίσκονταν σέ άμηχανία, 
παρουσιάστηκε ό Παξινός ναύτης 
Γεώργιος Άνεμογιάννης, 23 χρόνων 
τότε, νέος καί ωραίος σάν άρχαϊος 
Θεός. Οΐ πλοίαρχοι κοιτάζοντάς τον 
μέ άνυπόκριτο θαυμασμό τον άγκά- 
λιασαν καί τον φίλησαν. Καί τον 
ρώτησαν: «Τί θέλεις νά σοΰ δώ
σουμε; 'Ο ’Ανεμογιάννης τότε χαμο
γελαστός τούς άποκρίθηκε: «Δέν 
θέλω τώρα τίποτε. Έάν δώσει ό 
Θεός καί πετύχω, θά σας πάρω άπό 
δέκα τάλλαρα, γιά νά κάμω ένα 
χάρισμα της άρραβωνιαστικιας μου».

Μέ αύτή τήν άπλή άπάντηση ό 
νεαρός Παξινός συνδύασε τον έ'ρωτα 
της Πατρίδας μέ" τον έρωτα της 
γυναίκας πού άγαποΰσε.

"Ετσι τήν 10η ’Ιουνίου 1821 ό 
Άνεμογιάννης μπήκε μέ τό πυρ
πολικό του στο λιμάνι της Ναυπά- 
κτου. *0 ύποπλοίαρχος Μυριαλής 
μέ μερικούς ναΰτες άκολουθοΰσαν σέ 
μιά βάρκα δεμένη πίσω άπό τό 
πυρπολικό. Σέ άρκετή άπόσταση 
παρακολουθούσε τό πλοίο «Λυκούρ
γος» μέ πλοίαρχο τον Άνδριανό Σ ω 
τηρίου, γιά νά παραλάβει μετά τήν 
επιχείρηση τούς τολμηρούς ναΰτες.

'Ο άνεμος βοηθούσε τήν πορεία 
τού πυρπολικού, τό όποιο πλησίαζε 
μιά μεγάλη Τουρκική κορβέτα. Στο 
μεταξύ τά κανόνια τού φρουρίου καί 
των Τουρκικών πλοίων άρχισαν νά 
κτυποΰν. Τότε ό Μυριαλής ή άπό 
κακό ύπολογισμό ή έπειδή είχε χά
σει τήν ψυχραιμία του, έβαλε πρόωρα 
τήν φωτιά στο πυρπολικό καί λύνον
τας τό σκοινί τής βάρκας του, 
διάταξε τούς ναΰτες του ν’ άπομακρυν 
θοϋν. Μόνος του τώρα ό ηρωικός 
Παξινός έκανε τούς κατάλληλους 
χειρισμούς,γιά νά κολλήσει τό φλέγό
μενο πυρπολικό του στά πλευρά τού 
Τουρκικού πλοίου. 'Ο  Μυριαλής 
τότε κατάλαβε τό σφάλμα του καί 
γιά νά μή χαθεί άδικα ό Άνεμογιάν-

νης, τού φώναξε νά έγκαταλείψει 
τό σκάφος του καί νά έλθει τό γρη
γορότερο κολυμπώντας στή βάρκα. 
Ό  Άνεμογιάννης δμως στις άγωνιώ- 
δεις προσκλήσεις του άπάντησε: 
«’Ελευθερία ζητάτε μωρ’ άδέλφια» ! 
Κι ένώ τά βλήματα τών πυροβόλων 
έπεφταν σφυρίζοντας γύρω του συνέ
χιζε τήν προσπάθειά του δπως ό Κυ- 
ναίγειρος στή μάχη τού Μαραθώνα, 
πού προσπαθούσε μέ κάθε τρόπο νά 
έμποδίσει τήν άναχώρηση τού Περσι
κού πλοίου.

Σάν νέος λοιπόν Κυναίγειρος καί 
ό Άνεμογιάννης δέν εννοούσε νά 
παρατήσει τήν προσπάθειά του. Καί 
καθώς γράφει ό ιστορικός τής Ε λ 
ληνικής Έπαναστάσεως Διονύσιος 
Κόκκινος: «ένώ έκαίγετο τό μεγα
λύτερο μέρος τού πλοίου είς τήν 
πρώραν,. ουτος έμεινε εις τό τιμόνι 
επιχειρώντας μέ άγωνιώδη προσπά
θειαν νά ρίψει τό πυρπολικόν έπί τοϋ 
Τουρκικού πλοίου. Μάτην τού έφώ- 
ναζαν άπό τή βάρκα δτι θά χαθεί. 
"Οταν ή φωτιά έπλησίασε προς τήν 
πρύμναν, ό Παξινός διωκόμενος άπό 
τάς φλόγας έκρεμάσθη άπό τό πα- 
λάγγο προς τά όπίσω στηριζόμενος 
εις τούς άγκώνας, καί μέ τό σώμα 
εις τό κενόν χωρίς ν’ άφήσει τό τ ι
μόνι. Τέλος έγλύστρησεν προς τήν 
θάλασσαν, είς τήν οποίαν βυθισμέ
νος μέ τό κεφάλι μόνο καί τά χέρια 
έπί τής επιφάνειας προσεπάθει άκό- 
μη νά γυρίσει τό τιμόνι», (Διονυ
σίου Κόκκινου Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ τόμ. 1ος σ. 552— 
553 έκδ. Ε ') . Τό θέαμα ήταν εκ
πληκτικό ! Οί σύντροφοί του, καθώς 
έτρεχαν νά σωθούν, τον παρατηρού
σαν μέ κομμένη τήν άνάσα, μέ δέος 
καί θαυμασμό, σάν χορός άρχαίας 
τραγωδίας πού βλέπει τον πρωτα
γωνιστή νά βαδίζει προς τό θάνατο. 
Καί στήν περίπτωση αύτή ό Ά νε- 
μογιάννης είχε πιά έγκαταλείψει τή 
ζωή, ένώ άκόμα ήταν ζωντανός!

Τελικά κάηκε χωρίς άποτέλεσμα 
τό πυρπολικό, καί οί Τούρκοι ξε
θαρρεμένοι άπό τήν άποτυχία, πλη
σίασαν μέ βάρκες καί έπιασαν τον 
Άνεμογιάννη ζωντανό.

Ά δικα  κατόπιν οί "Ελληνες πλοί
αρχοι προσπάθησαν νά τον άπελευ- 
θερώσουν. Οί Τούρκοι ούτε μέ χρή
ματα, ούτε μέ άνταλλαγή αιχμαλώ
των δέχτηκαν νά άφήσουν τον ηρώα 
άλλά μέ θηριώδη μανία, οί βάρβαροι, 
τον έσούβλισαν καί τον έκαψαν ζων
τανό, δπως τον Αθανάσιο Διάκο. 
Καί κατόπιν κρέμασαν τό καψαλι
σμένο πτώμα του άπό ένα προμαχώ
να τού Φρουρίου, γιά νά τον βλέ
πουν οί 'Έλληνες.

Όρειχάλκινος ανδριάντας τοϋ 
ηρώα πυρπολητή Γεωργίου Άνε- 
μογιάννη ατό φρούριο τής Ναύ
πακτον φτιαγμένος άπό τόν γνω
στό "Ελλ.ηνα γλύπτη Νικόλα. Ο

"Ετσι μέ αύτόν τόν τραγικό τρό
πο πέρασε ό Παξινός Γεώργιος Ά -  
νεμογιάννης στο πάνθεο τών ηρώων 
καί μαρτύρων τού "Εθνους μας.

Καταλυπημένοι οί "Ελληνες πλοί
αρχοι δέ λησμόνησαν τήν τελευταία 
έπιθυμία τού ηρώα. Γι’ αύτό έκαμαν 
έρανο στά πληρώματα τών πλοίων 
των. Τό ποσό πού συγκεντρώθηκε 
σκόπευαν νά τό στείλουν στούς Πα- 
ξούς στήν άρραβωνιαστικιά του, γιά 
νά τή διαβεβαιώσουν έτσι δτι ό άγα- 
πημένος της δέν τήν είχε λησμονήσει 
μέσα στή θύελλα τού Αγώνα. Καί 
νεκρός τής έστελνε τό δώρο του!
Άλλά ή άρραβωνιαστικιά τού ηρώα * 
ή Κωνσταντίνα Λέκκα, άν καί έζησε 
μέχρι τό 1871 (δπως γράφει χαρα
κτηριστικά ό άείμνηστος Παξινός 
Πολιτικός καί Συγγραφέας Θεόδω
ρος Βελλιανίτης), «Ούδέν ούδέποτε 
έλαβε, καθ’ δσον αί περιπέτειαι, εις 
άς εΐσήλθεν έκτοτε τό "Εθνος δέν 
παρέσχον τήν εύκαιρίαν τής έκπλη-
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Όρειχάλκινος ανδριάντας τον 
Παξινον πυρπολητή Γ. Άνεμο
γ ιάννη στην παραλία τοϋ Γαιου 
στο νησί τών Παςών. Στήθηκε τό 
1966 καί τον κατασκεύασε ό γλύ
πτης Νικόλας. C>
ρώσεως τοϋ καθήκοντος τούτου. 
Άλλα και αύτή ή ήρωϊκή πράξις τοϋ 
Γεωργίου Άνεμογιάννη, άποτελοΰ- 
σα μίαν άπό τάς ώραιοτέρας σελίδας 
της Ελληνικής Εποποιίας θά είχε 
καλυφθεί υπό της λήθης, αν μή ό 
υποπλοίαρχος ’Ιωάννης Σωτηριά- 
δης, ό πλοίαρχος τοϋ «Λυκούργου» 
Άνδριανός Σωτηρίου καί ’Ιωάννης 
Θανασόπουλος, αύτόπται μάρτυρες 
της τραγωδίας δεν έφεραν αύτήν εις 
φως πολλά έτη μετά τήν άπελευ- 
θέρωσιν τής 'Ελλάδος- ( Μεγάλη 
Έγκυκλ. Πυρσοΰ τόμ. Γ '. σ. 676— 
677).

’Απαράμιλλη, λοιπόν, εκπληκτική 
καί πολύ συγκινητική ήταν ή θυσία 
τοϋ Παξινοΰ Πυρπολητή, πού άτυ
χη σε τόσο τραγικά στην πρώτη προσ- 
πάθειά του. "Ετσι δέν έγινε γνωστός 
όπως ό Κωνσταντίνος Κανάρης καί 
οί άλλοι Πυρπολητές, πού χάρηκαν 
τήν ευτυχία τοϋ θριάμβου καί μέθυ

σαν άπό τό αθάνατο κρασί τής Νίκης 
καί τής Δόξας.

Δέ γύρισε ό νεαρός Παξινός νι
κητής καί τροπαιοΰχος, γιατί τήν 
τελευταία στιγμή:

«Τοϋ άρπαξεν ή τύχη 
τήν νικητήριον δάφνην 
καί άπό μυρτιάν τοϋ έπλεξε 
καί πένθιμον κυπάρισσον 
στέφανον άλλον».

(Άνδρέας Κάλβος: ’Ωδή εις τον 
Ιερόν Λόχον).

Τό νεανικό του μέτωπο δέ στόλι
σε τό στεφάνι τής Νίκης. Τό στόλισε 
δμως τής θυσίας τό πένθιμο στεφά
νι, πού είναι παρόμοια τιμημένο, για
τί, όπως συνεχίζει ό ποιητής Ά ν- 
δρέας Κάλβος,

«"Αν τις άπεθάνει
διά τήν πατρίδα, ή μύρτος
είναι φύλλον άτίμητον
καί καλά τά κλαδιά
τής κυπαρίσσου».

Οί κάτοικοι τών Παξών πρέπει

νά είναι περήφανοι γιά τον Γεώργιο 
Άνεμογιάννη, δπως οί Ψαριανοί 
γιά τον Κωνσταντίνο Κανάρη. Φυ
σικά δέν τον έχουν λησμονήσει. Τοϋ 
έχουν στήσει μάλιστα τό 1966 στήν 
παραλία τοϋ Γαίου όρειχάλκινο άν- 
δριάντα, έργο τοϋ γλύπτη Νικόλα. 
Παρόμοιο άκριβώς άνδριάντα έχουν 
στήσει τό 1972 σέ ένδειξη εύγνω- 
μοσύνης καί οί κάτοικοι τής Ναυ- 
πάκτου στήν έπαλξη τοϋ φρουρίου 
τους, άπό τήν οποίαν είχαν κρεμά
σει οί Τοΰρκοι τό πτώμα του. Ά ντι- 
κρύζοντας αύτόν τον άνδριάντα βλέ
πουμε πόσο θαυμάσια ό καλλιτέχνης 
έχει κλείσει μέσα στο έργο του δλη 
τή λεβεντιά τοϋ ηρώα καί δλη τή 
φλόγα τής μεγάλης του ψυχής!

Παρόμοια καί μεΐς οί 'Έλληνες 
οφείλουμε νά κλείσουμε μέσα στήν 
ψυχή μας τήν άνάμνηση τής θυσίας 
του καί πάντοτε ένωμένοι νά έμ- 
πνεόμαστε άπό τήν ήρωϊκή του μορ
φή !
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Δ Ρ Ο Μ Ε Σ

Η 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ, καθιερώθηκε έπί- 
σημα Εθνική γιορτή, μόλις στά 1838. 
Δηλαδή 17 όλόκληρα χρόνια μετά άπό τόν 
ξεσηκωμό τοΟ ’21. Γιά τά έπαναστατικά 
χρόνια, δέν ύπάρχουν πληροφορίες πού 
νά λένε ότι ή ιστορική αύτή ήμερα 
γιορτάστηκε ποτέ άπό τό έπίσημο κράτος. 
Φαίνεται όμως ότι οί έπαναστάτες τήν 
τιμούσαν ιδιαίτερα, θεωρώντας την Έθνι- 
γιορτή. Έτσι έξηγεΐται γιατί ό Σπηλιάδης 
γράφει στά άπομνημονεύματά του, ότι 
στις 25 Μαρτίου 1827 δέν συνεδρίασε 
ή ’Εθνοσυνέλευση «διότι ήταν έπέτειος 
τής Έπαναστάσεως·. Ή  ιδέα αύτή προ
βλήθηκε λίγα χρόνια άργότερα, άλλά 
αύτή τή φορά σέ στιγμές έμφυλίου σπα
ραγμού. Συγκεκριμένα στις 25 Μαρτίου 
1832, οί «Συνταγματικοί τών Μεγάρων, 
νικώντας στόν ’Ισθμό τούς «Κυβερνητι
κούς, έκδήλωναν τόν ένθουσιασμό τους, 
έπειδή τήν ίδια ήμέρα είχε ύψωθεΐ ή 
σημαία τής Έπαναστάσεως. Τόν ίδιο

Χ Ρ Η Σ Τ Ο Υ  Ρ Ε Π Π Α  
Μ ο ι ρ ά ρ χ ο υ

χρόνο, ό γνωστός γιά τόν άγνό φιλελλη
νισμό του καθηγητής Θείρσιος, συνι- 
στούσε νά καθιερωθούν στήν Ελλάδα 
γιορτές σέ άνάμνηση τού ’21. Ή  πρόταση 
όμως αύτή δέν βρήκε καμμιά άνταπόκριση

Έτσι φτάνουμε στις άρχές τού 1835, 
όταν ό Φαναριώτης ποιητής Παναγιώτης 
Σοΰτσος, τάραξε τά βαλτωμένα νερά τής 
Εθνικής μνήμης, δημοσιεύοντας τόν 
πατριωτικό ύμνο του «Ή 25η Μαρτίου 
ή τά γενέθλια τής 'Ελλάδος, πού άρχιζε 
μέ τόν άκόλουθο μελαγχολικό στίχο: 
«Έχομεν είκοσι πέντε τού Μαρτίου άν 
δέν σφάλλω. . . . ’Από τόν «Αίώνα (φ. 
2-4-1839) μαθαίνουμε ότι ό Σοΰτσος δέν 
άρκέστηκε μόνο στούς στίχους. Μέ υπό
μνημά του πρότεινε νά καθιερωθεί ή 25η 
Μαρτίου ’Εθνική γιορτή, μέ έπίκεντρο 
έκδηλώσεων τόν πρώτο χρόνο τήν ’Αθήνα 
τό δεύτερο τό Μεσολόγγι, τόν τρίτο τήν 
Τριπολιτσά, καί τόν τέταρτο τήν Ύδρα, 
«καί οΰτω νά μορφωθή κατά τήν παλαιάν 
τετραετή ’Ολυμπιάδα νέα Πανελλήνιός. 
Ή  γιορτή έπρεπε νά διαρκεί 15 ήμέρες, 
πού θά άφιερώνονταν σέ διάφορες τελε
τές, άθλητικούς άγώνες, θεατρικές παρα
στάσεις μέ έργα έμπνευσμένα άπό τήν 
’Επανάσταση, στέψεις ποιητών, συγ
γραφέων, ρητόρων, καί άλλων άνθρώπων 
τού πνεύματος, βραβεύσεις έργων ζω
γραφικής καί γλυπτικής, καί έκθέσεις 
γεωργικών—βιομηχανικών προϊόντων.

Τίς προτάσεις τού Σούτσου υΙοθέτησε 
ό Κωλέτης, 'Υπουργός τότε τών ’Εσω
τερικών, συντάσσοντας σχέδιο διατά
γματος στήν Ελληνική καί Γαλλική 
γλώσσα. Δέν πρόφτασε όμως νά τό προω
θήσει, γιατί διορίστηκε πρεσβευτής στό 
Παρίσι. Σύμφωνα μέ όμιλία (1856) τού 
Ρήγα Παλαμήδη στή Γερουσία, στά 1837 
ό «δημαρχεύων Δημ. Καλλιφρονάς καί 
ό Διοικητής Κων. Άξιώτης, ζήτησαν άπό 
τόν πρωθυπουργό Ροΰδχαρτ νά καθιερωθεί 
έπίσημα ή 25 Μαρτίου ’Εθνική έπέτειος, 
καί νά στηθεί τήν ήμέρα τού έορτασμοΰ 
της είδική τιμητική άψίδα. Ό  πρωθυπουρ
γός ζήτησε μέ τή σειρά του νά προω
θηθεί τό σχέδιο διατάγματος τού Κω- 
λέτη. Ό  διαθέσιμος όμως χρόνος γιά τήν 
έπεξεργασία, όπογραφή καί δημοσίευση 
τού διατάγματος ήταν έλάχιστος. Έτσι

άποφασίστηκε νά γίνει ό έορτασμός χωρίζ 
νομοθετική ρύθμιση. Ή  άψίδα στήθηκε 
μπροστά άπό τό σπίτι τού Κολοκοτρώνη. 
Ό  Παλαμήδης δέν διευκρινίζει άν τό 
σημείο αύτό βρισκόταν μπροστά άπό τά 
δύο Κολοκοτρωνέϊκα σπίτια τής όδοΰ 
Νίκης, ή τήν κατοικία τού Γέρου τού 
Μόριά στό σταυροδρόμι μέ τήν τότε 
όνομασία «βρύση τού Λέκκα», άπό όπου 
σήμερα περνάει ή όδός Κολοκοτρώνη.

Άπό τόν Παλαμήδη μαθαίνουμε άκόμη 
ότι ή άψίδα στολίστηκε μέ κλαδιά δάφνης 
καί μυρτιάς, πατριωτικά συνθήματα 
καθώς καί όπλα καί φορεσιές άπό τήν 
Επανάσταση «μηδέ καί τού πέδιλου 
(τζαρουχίου) λησμονηθέντος». Στό στο
λισμό της πρωτοστάτησαν οί άγωνιστές 
μέ έπικεφαλής τόν Κολοκοτρώνη, πού 
ήταν τότε σύμβουλος τής ’Επικράτειας. 
Ό  έορτασμός—καταλήγει ό Παλαμήδης 
—έγινε μέ έπισημότητα καί ένθουσιασμό. 
Ανάμεσα στό πυκνό πλήθος πού σχημά
τιζε μιά τεράστια πομπή, βρίσκονταν 
όλες σχεδόν οί Δημοτικές άρχές τής 
Αττικής, καθώς καί πολλοί κάτοικοι 
τών γύρω χωριών, πού κρατούσαν στά 
χέρια τους σημαίες, όπλα καί τύμπανα.

Τόν έπόμενο χρόνο ή 25η Μαρτίου 
καθιερώθηκε καί τυπικά Εθνική γιορτή 
μέ ειδικό διάταγμα. Ό  έορτασμός άρχισε 
άπό τό βράδυ τής παραμονής μέ 21 κανο
νιοβολισμούς, πού έπαναλήφθηκαν τό 
έπόμενο πρωινό μέ τήν άνατολή τού 
ήλιου, κάτω άπό τούς ήχους τής «έω- 
θινής» μουσικής. Άπό τίς όχτώ ή Φρουρά 
παρατάχθηκε στούς δρόμους, άπό όπου 
μιά ώρα άργότερα πέρασαν μέ άμαξα ό 
Όθων καί ή Αμαλία. Στή δοξολογία πού 
έγινε στήν παληά έκκλησία τής Αγίας 
Ειρήνης, παραβρέθηκαν έκπρόσωποι ό
λων τών πολιτικών καί στρατιωτικών 
άρχών, τών έπαγγελματικών συντεχνιών, 
καί πλήθος κόσμου άπό τήν Αθήνα καί 
τά γύρω χωριά. Παραβρέθηκαν άκόμη οί 
πρέσβεις καί άντιπρέσβεις τής Αγγλίας 
Γαλλίας, Ισπανίας καί Ελβετίας, καθώς 
καί άνώτεροι άξιωματικοί τού Αγγλικού 
καί Γαλλικού στόλου. Άπό τήν τελετή 
άπουσίασαν οί πρέσβεις τής Ρωσίας καί 
τής Αυστρίας, καθώς καί ό άντιπρέσβυς 
τής Βαυαρίας, «ΐνα μή μιανθώσιν καί 
άπό τήν άνάμνησιν τής Έπαναστάσεώς 
μας», όπως παρατηρούσε μελαγχολικά ή 
«Άθηνά».

Άπό τήν ίδια έφημερίδα μαθαίνουμε 
ότι έξω άπό τήν πλατεία τών άνακτόρων 
δηλαδή στή σημερινή πλατεία Κλαυ- 
Ομώνος, ό Δήμος Αθηναίων είχε στήσει 
μιά έπιβλητική άψίδα. Τριγύρω της άντρες 
γυναίκες καί παιδιά είχανε πιάσει τό 
χορό. Ξαφνικά μέσα άπό τό πυκνό πλή
θος, πρόβαλε μιά ήλικιωμένη Μενιδιά- 
τισσα, άδελφή τών άγωνιστών Λέκκα. 
Μέ μάτια δακρυσμένα άπό τή βαθειά 
συγκίνηση είπε στούς χορευτές:

—Παιδιά μου, άφήστε με καί μένα νά 
σύρω πρώτη τό χορό...  Τούτο τό χώμα 
πού πατάτε, έφαγε στόν Αγώνα τά δυό 
μου άδέρφια καί τό μονάκριβο παιδί μου..

«Τοιουτοτρόπως—προσθέτει ή «Άθη
νά»—μέ τά δάκρυα εις τά δμματα συνε- 
χόρευε καί συναγάλλετο μέ τούς Έλλη
νας....... Τό Εθνικό πανηγύρι συνεχί
στηκε μέχρι άργά τό βράδυ, μέσα σέ μιά 
γενική φωτοχυσία. Άκόμη καί ή Ακρό
πολη φωταγωγήθηκε μέ άμέτρητα δαδιά 
βουτηγμένα στό ρετσίνι. Τό άποκορύ- 
φωμα τής φωτοχυσίας αύτής, ήταν ένας 
τεράστιος σταυρός άπό άναμμένα φανά
ρια, τοποθετημένος στή δυτική πλαγιά 
τού Λυκαβηττού,.
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Η 25H ΜΑΡΤΙΟΥ 1839 έτυχε νά συ 
μπέσει μέ τό Μ. Σάββατο, ήμέρα άκατάλ- 
ληλη γιά πανηγυρισμούς. Στήν άρχή 
κυκλοφόρησε ή φήμη ότι ό έορτασμός 
θά άναβληθεΐ γιά τή Δευτέρα τοΟ Πάσχα. 
ΟΙ ήμέρες όμως περνούσαν καί ό 'Υπουρ
γός τών ’Εσωτερικών δέν άνακοίνωνε τό 
πρόγραμμα τής τελετής. "Ωσπου τήν 
παραμονή (Μ. Παρα'σκευή) άποφασίστη- 
κε νά μή γίνει μετάθεση τού έορτασμού. 
Ό  γνωστός πυρετός τών έτοιμασιών τής 
τελευταίας στιγμής μεταδόθηκε καί στους 
κλητήρες, πού έτρεχαν μέχρι τά μεσά
νυχτα, χωρίς τελικά νά προλάβουν νά 
μοιράσουν όλες τις προσκλήσεις. Ή  
προχειρότητα στόν προγραμματισμό τού 
έορτασμού φάνηκε τήν άλλη ήμέρα τό 
πρωί στήν έκκλησία τής Αγίας Ειρήνης, 
όπου λιγοστοί ύπάλληλοι περίμεναν τόν 
"Οθωνα καί τήν ’Αμαλία, πού έμφανί- 
στηκαν ντυμένοι μέ ’Εθνική φορεσιά, γιά 
νά δώσουν όπως φαίνεται ιδιαίτερο τόνο 
στήν όλη έκδήλωση.

Στή δοξολογία παραβρέθηκαν όλοι οί 
ξένοι διπλωμάτες, έκτος άπό τό Ρώσο 
πρεσβευτή. Ό  άντιπολιτευόμενος καί 
γνωστός γιά τήν φιλορωσική γραμμή του 
«Αιών» δικαιολόγησε τήν άπούσία του’, 
ρίχνοντας τό βάρος τής εύθύνης στήν 
Κυβέρνηση καί τόν Δήμαρχο Καλλι- 
φρονα πού δέν φρόντισαν νά τυπωθεί 
έπίσημο πρόγραμμα τού έορτασμού. Ή  
«Άθηνα» έξ άλλου, παίρνοντας άφορμή 
άπό τό γεγονός ότι στή δοξολογία δέν 
μνημονεύθηκαν οί άγωνιστές τού ’21

παρατηρούσε ότι ή ήμέρα έκείνη πέρασε 
«κατηφής, άτερπής, άσημος, σιωπηλή, 
καί διακοπεΐσα περί τήν δύσιν τού ήλιου 
άπό όλίγους λυπηρούς κανονιοβολι
σμούς». Ό  άχρωμος αύτός έορτασμός 
παρακίνησε πολλούς νέους νά τιμήσουν 
τήν έπέτειο άνήμερα τού Πάσχα. Τήν 
παραμονή μοίρασαν προσκλήσεις άκόμη 
καί στους ξένους πρεσβευτές γιά νά παρα- 
βρεθοΰν στό μνημόσυνο τών άγωνιστών, 
πού θά γινόταν τό πρωί τής Κυριακής στή 
Παναγιά τής Καπνικαρέας. Ή  Κυβέρ
νηση όμως εσπευσε άπό τή νύχτα νά 
κλειδώσει τήν έκκλησία, έπειδή φοβή
θηκε πώς ή συγκέντρωση στό μνημόσυνο, 
άποτελοΰσε πρόφαση γιά άνατρεπτικές 
ένέργειες.

Ό  Μακρυγιάννης, πού ήταν ένας άπό 
τούς προσκαλεσμένους, γράφει στά άπο- 
μνημονεύματά του: «Κάμποσοι άνθρωποι 
κι όλα τά παιδιά τού Σκολιοΰ, τού Γυμνα
σίου, θέλησαν νά κάνουν ένα μνημό- 
συνον όσων σκοτώθηκαν. Προσκάλεσαν 
πολλούς, προσκάλεσαν κι’ έμένα. Ή  
έξουσία βγάζει έναντίον μου ότι θά κάμω 
έπανάστασιν καί θά σκοτώσω έκείνους 
όπου έγιναν αίτιγοι νά χαλάση ή γιορτή
καί μέ χιλιάδες τρόπους σώθηκα.......
Οί όργανωτές τής ματαιωμένης τελετής, 
χωρίς νά πτοηθοϋν, άποφάσισαν τό ίδιο 
βράδυ νά κάνουν μιά πατριωτική συνε
στίαση. Τήν πρωτοβουλία είχε ό Ζήσης 
Σωτηρίου. "Ενας παληός άγωνιστής στη- 
τός καί άγέρωχος όπως καί ό "Ολυμπος 
άπό όπου καί καταγόταν. Τήν έποχή

έκείνη ήταν πασίγνωστος έπειδή είχε 
καλέσει σέ μονομαχία τό Σουλτάνο (!) μέ 
τήν περίφημη έκείνη φράση: «Τσίκ μεϊ- 
ντανά έβγα στό μεϊντάνι!. ..» Μέ τήν 
πατριωτική συνεστίαση πού έγινε στό 
ξενοδοχείο τού ’Αποστόλη, έκλεισε καί 
ό δεύτερος κύκλος τού έορτασμού τού 
1839.

Οί έφημερίδες τού 1840 δέν γράφουν 
πώς άκριβώς έγινε ό έορτασμός έκείνη τή 
χρονιά. Μόνο άπό τόν «Αιώνα» μαθαί
νουμε ότι στις 23 Μαρτίου ό τελετάρχης 
τού "Οθωνα καί τής Αμαλίας, ειδοποίησε 
μέ έγγραφο τά Υπουργεία ότι θά παραβρί
σκονταν καί οί δύο στή δοξολογία πού 
θά γινόταν στήν Αγία Ειρήνη «διά τήν 
έπέτειον ήμέραν τής 25ης Μαρτίου». Ή  
έφημερίδα βρήκε τήν εύκαιρία νά ξεσπα
θώσει έναντίον τού συντάκτη τού τυπικού 
αυτού έγγράφου, βροντοφωνώντας: «Ποία 
’Εθνοφοβία!.. . . Τί σημαίνει, έρωτώμεν, 
έπέτειος τής 25ης Μαρτίου; Ήμάρτανεν 
άρα γε άν έσαφηνίζετο γράφων διά τήν 
έπέτειον ’Εθνικήν έορτήν τής 25ης Μαρ
τίου;. . ..».

Λεπτομερειακές εικόνες άπό τόν έορ- 
τασμό τού 1840, μάς δίνει ό "Αγγλος περι
ηγητής GARSTON. Σύμφωνα μέ τά γρα- 
φόμενά του, ή ήμέρα ήταν βροχερή, γε
γονός πού στάθηκε αιτία νά καθυστερήσει 
ή δοξολογία. Ή  'Αγία Ειρήνη ήταν κατά
μεστη άπό κόσμο. Στή μέση, πάνω σέ 
μιά έξέδρα καί κάτω άπό ένα κατακόκ- 
κινο βελουδένιο «ούρανό», στέκονταν ό 
"Οθων καί ή 'Αμαλία. Δεξιά καί άριστερά 
πάνω σέ δυό έξέδρες στέκονταν πολλοί 
άγωνιστές τού ’21. Άπό τήν έξέδρα τών 
ξένων διπλωματών, άπουσίαζαν οί πρε
σβευτές τής Ρωσίας, τής Αύστρίας καί 
τής Πρωσίας. Μετά άπό τήν έπιμνημό- 
συνη δέηση άκούστηκαν κανονιοβολι
σμοί, ζητωκραυγές άπό τό έκκλησίασμα 
γιά τόν "Οθωνα καί τήν ’Αμαλία καί 
κάποιες φωνές «Σύνταγμα!. . . Σύνταγμα!» 
πού έρχονταν άπό τό δρόμο . Λίγο άργό- 
τερα, σέ συζήτηση πού έγινε μεταξύ καφέ 
καί καπνίσματος μέ τσιμπούκι στό σπίτι 
τού 'Υπουργού τών Ναυτικών Κριεζή, ή 
άπουσία άπό τή δοξολογία τών τριών 
πρεσβευτών, θεωρήθηκε Εθνική προ
σβολή. Ό  GARSTON, πού πήρε μέρος 
στή συζήτηση αύτή, γράφει άκόμη ότι τό 
άπόγευμα, όταν έπισκέφθηκε στό σπίτι 
του τό Γενναίο Κολοκοτρώνη, ό τελευ
ταίος τόν διαβεβαίωσε ότι τό Σύνταγμα 
τό ζητούσαν όλα τά κοινωνικά στρώματα 
καί όλα τά κόμματα. Τό βράδυ—κατα
λήγει ό Άγγλος περιηγητής— φωταγω- 
γήθηκαν όλα τά δημόσια οικήματα καθώς 
καί ή Ακρόπολη μέ άμέτρητα δαδιά. 
Δόθηκαν άκόμη παράσταση στό θέατρο 
(έννοεΐ άσφαλώς τό θέατρο Μπούκουρα) 
καί έπίσημο δείπνο στά άνάκτορα.

Η 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1841, έτυχε νά συμ- 
πέσει καί πάλι μέ τή Μ. Εβδομάδα. Γι’ 
αύτό, πέρα άπό τή δοξολογία, δέν έγιναν 
άλλες έορταστικές έκδηλώσεις. Ή  νεο
λαία όμως δέν τό θεωρούσε σωστό νά 
περάσει ή ήμέρα άπαρατήρητη. Πολλοί 
φοιτητές καί μαθητές Γυμνασίου άποφά- 
σισαν νά κάνουν «μυριόφωτον φωτοχυ
σίαν» καί νηστήσιμο έορταστικό δείπνο 
«διά καρπών μετά μουσικής», νοικιά
ζοντας γιά τό σκοπό αύτό τό σπίτι κά
ποιου Μαλανδρίνου στήν πλατεία Συν- 
τριβανιοΰ. Δέν παράλειψαν άκόμη νά 
ζωγραφήσουν διάφορες συμβολικές εικό
νες. Σύμφωνα μέ περιγραφή τού περιο
δικού τής έποχής έκείνης «Φωνή τής 
’Ελευθερίας», οί εικόνες αύτές παρίσταναν

Οί "Ελληνες απαλλαγμένοι άπό τόν τυραννικό ζυγό τών ’Οθωμανών, μετά 
άπό δουλεία τόσων αιώνων Αναπνέουν τόν ζωογόνο αέρα τής ελευθερίας. Λίγα χρόνια 
μετά τήν ίδρυση τον 'Ελληνικόν Κράτους και τήν μεταφορά τής πρωτεύουσας στήν 
’Αθήνα ή 25η Μαρτίου καθιερώθηκε πλέον επίσημα σάν ή ήμέρα πού άρχισε 
ό μεγάλος αγώνας.
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τόν τάφο τής τυραννίας, τόν 'Ερμή μέ 
«άντεστραμμένον κενόν βαλάντιον, τά 
σκλαβωμένα Γ ιάννενα «μετά σκεπτομένου 
Έλληνος», τό Άγιο Όρος «φωτιζόμενον 
άπό τάς πρώτας άκτίνας τοΟ ήλιου τής 
έλευθερίας», ρακένδυτο Έλληνα «έκτεί- 
νοντα τήν χεϊρα διά έπαιτείαν», ένα 
καράβι νά κλυδωνίζεται μέσα σέ άγρια 
κύματα, τήν Κρήτη νά σπάζει τις άλυσ- 
σίδες τής σκλαβιάς, καί τις τρεις Με
γάλες Δυνάμεις. Μία άκόμη εικόνα πού 
έδειχνε πελώριο τράγο νά καταβροχθίζει 
τή φυλλωσιά άπό ένα άμπελόκλημα, είχε 
τήν άκόλουθη στιχοποιημένη «λεζάντα :

Κι’ άν μέ φάγης ώς τήν ρίζαν έγώ 
πάλιν θά βλαστήσω

Καί τούς όσους θά σέ φάγουν μέ 
ζωμόν μου θά ποτίσω. ..

"Ολες αύτές οί παραστάσεις άποτε- 
λούσαν μιά έκφραστική άλληγορία, 
συνταιριασμένη μέ τις άνησυχίες, τούς 
πόθους καί τις προσδοκίες τής νεολαίας 
έκείνου τού καιρού. Πριν άκόμη έκτεθούν 
«είς κοινήν'θέαν», δύο ’Ενωμοτάρχες καί 
τρεις Χωροφύλακες τις έσκισαν παίρ
νοντας μαζί τους καί ένα πολίτη. Ό  Π. 
Πύρλας έγραφε (1867) σέ βιβλίο του ότι 
στήν ένέργεια αύτή πρωτοστάτησε ό 
Μοίραρχος Τζίνος «μετά πληθύος Χωρο
φυλάκων». Καί άφού κατάστρεψε τις 
εικόνες «τινάς μέν έφυλάκισε καί είς 
δίκην κατόπιν είσήγαγε». Σίγουρα ό 
συγγραφέας αυτός βασίζεται σέ λαθε
μένες πληροφορίες. Ή  άλήθεια είναι ότι 
πιάστηκε ένας μόνο πολίτης, πού άφέ- 
θηκε άργότερα έλεύθερος μέ έντολή τού 
Εισαγγελέα, γιατί διαφορετικά «ίσως 
ήθελον συμβή δυσάρεστα άποτελέσματα 
μέ ζημίαν τής έξουσίας», σύμφωνα μέ τήν 
έκφραση τού παραπάνω περιοδικού. Έτσι 
ή Χωροφυλακή βρέθηκε στό έπίκεντρο 
τής κατακραυγής, άνεξάρτητα άν τά 
όργανά της έκτέλεσαν στό άκέραιο τό 
άχαρο αυτό «καθήκον» μέ τή σιγουριά 
ότι καλύπτονταν άπό είδικές έντολές 
«άνωθεν ίσταμένων». . . Τό βράδυ τής 
Εθνικής γιορτής, μέσα καί έξω στό φωτα- 
γωγημένο σπίτι τού Μαλανδρίνου, συγ
κεντρώθηκε ένα μεγάλο πλήθος άπό κα
λεσμένους καί άκάλεστους έπισκέπτες, 
πού διασκέδασαν μέχρι τις τρεις τό πρωί.

ΣΤΑ 1842 ή έπέτειος τής Παλιγγενε
σίας γιορτάστηκε μέ έξαιρετική λαμπρό
τητα. Τό πρωί ή Κυβέρνηση άνακοίνωσε 
διατάγματα τού Όθωνα, μέ τά όποια άπο- 
κτοΰσαν έθνικές γαίες οί πυρπολητές τής 
ναυμαχίας τής Χίου (6-2-1822) καί 26 
θυγατέρες όπλαρχηγών, πού έπεσαν σέ 
μάχες τού ’Αγώνα. ’Ανακοινώθηκαν άκό
μη καί διάφορες άλλες παροχές σέ χήρες 
καί ορφανά παλαιών πολεμιστών, πού 
έπεσαν στις ίδιες μάχες. Δυό ήμέρες άρ
γότερα μοιράστηκαν καί χρήματα σέ 
φτωχές οικογένειες. Στή δοξολογία πού 
έγινε στις 18 τό πρωί στήν Αγία Ειρήνη, 
παραβρέθηκαν, έκτος άπό τό Ρώσο, όλοι 
οί ξένοι πρεσβευτές, ό Όθων, ή ’Αμα
λία', καί άρκετοί έπίσημοι, άπό τούς ό
ποιους πολλοί ήταν άγωνιστές τού ’21. 
Άνάμεσά τους βρισκόταν καί ό Κολο- 
κοτρώνης, πού φορούσε τά τσαρούχια 
του «είκονίζων είς τήν φύσιν της ούτω 
τής Έπαναστάσεως τήν ήμέραν», όπως 
έγραψε ό «Αιών». Γιά πρώτη φορά έπε
σαν 161 τιμητικοί κανονιοβολισμοί. Γιά 
πρώτη έπίσης φορά έγινε παρέλαση, ή 
μοναδική στά Ελληνικά χρονικά, μέ 
κοινή συμμετοχή στρατού καί λαού.

Στούς κεντρικούς δρόμους τά σπίτια 
ήταν στολισμένα μέ δάφνες καί μυρτιές,

πατριωτικά συνθήματα, συμβολικές παρα
στάσεις, καί είκόνες Ελλήνων καί Φι
λελλήνων άγωνιστών. Τό βράδυ, όλα τά 
κτήρια, άκόμη καί «ή εύτελεστάτη κα- 
λύβη», ήταν φωταγωγημένα. Τά πρω
τεία στό διάκοσμο καί τό φωτισμό, είχε 
ή όδός Έρμοΰ. Στήν πρόσοψη τού οίκή- 
ματος τού Συμβουλίου τής Επικράτειας, 
δέσποζε μιά τεράστια εικόνα τού Όθωνα 
μέ τήν 'Ελλάδα στά δεξιά του νά κρατά 
στό ένα της χέρι τό σπαθί καί στ’ άλλο 
τό σταυρό, καί τριγύρω διάφορα πατριω
τικά συνθήματα σέ άρχαϊκή διατύπωση. 
Πιό κάτω, τά σπίτια τού Πρινάρη, τού 
Βράνη καί τού Θοχάρη, ήταν καταστό- 
λιστα. Στό πρώτο οί Έπτανήσιοι, πού 
έκείνη τήν ήμέρα κυκλοφορούσαν μέ 
ένα κλαδί δάφνης στό πέτο, είχαν τοπο
θετήσει 7 είκόνες μέ τις πατρίδες τους ζω
γραφισμένες σέ μαύρο φόντο, καί τήν 
Ελλάδα στή μέση νά βγαίνει άπό τόν 
τάφο μέ άναδιπλωμένη τή σημαία. ’Α
κόμη πιό κάτω στό «Μουσεϊον τών Μα
θητών», πρόβαλλε ένα πλήθος είκόνες 
αγωνιστών τού’21, πλαισιωμένες μέ δάφ
νες καί άρχαϊκά έπιγράμματα. Τέλος στήν 
πρόσοψη τού ξενοδοχείου «Ερμής», ή
ταν άναρτημένη μιά τεράστια εικόνα μέ 
τήν Ελλάδα νά στεφανώνει μιά λήκυθο 
μέ τήν τέφρα τών νεκρών άγωνιστών 
τού ’21. Κάτω άπό τήν εικόνα ήταν γραμ
μένο άπόσπασμα τής γνωστής ώδής τού 
Σιμωνίδη γιά τούς νεκρούς τής μάχης 
τών Θερμοπυλών. Δεξιά καί άριστερά 
της σημειώνονταν τοποθεσίες μαχών τού 
’21, μέ τήν άκόλουθη σειρά: Σπάρτη, 
"Υδρα, Ναύπλιον, Τρίκορφα, Άμπλιανη, 
Γραβιά, Μεσολόγγι, Άργος, Βαλτέτσι, 
Άβαρίνος, Σάμος, ’Ισθμός, Λάλα, Εύ
βοια. Τά άρχικά γράμματα τών τοποθε
σιών αύτών σχημάτιζαν τή φράση: «Σύν
ταγμα Βασιλεύ»...

Ή  πρωτότυπη αύτή διαμαρτυρία ίσως 
νά πέρασε άπαρατήρητη άπό τούς πολ
λούς. Αντίθετα στό Ναύπλιο, οί διαμαρ
τυρίες καί οί άντεγκλήσεις κατά τήν Εθ
νική γιορτή, βρίσκονταν στήν ήμερήσια 
ή καλύτερα στήν ήμερήσια καί νυχτερινή 
διάταξη. Έκεΐ πολίτες καί στρατιωτικοί 
άπό ήμέρες είχαν συγκροτήσει μιά έπι- 
τροπή πού συγκέντρωνε χρήματα γιά 
ένα πατριωτικό γεύμα στόν «κήπο τού 
Κυβερνήτη» πού βρισκόταν κοντά στή 
ρίζα τού Παλαμηδιοΰ. Ξαφνικά τήν παρα
μονή τής γιορτής, οί Βαυαροί άξιωματι- 
κοί ζήτησαν νά παρακαθήσουν καί αύτοί 
στό γεύμα. Οί δικοί μας άρνήθηκαν έπει- 
δή καί έκεΐνοι τούς είχαν άγνοήσει σ’ 
ένα πρόσφατο γεύμα τους πού είχε γίνει 
μέ τήν εύκαιρία τών άποκαλυπτηρίων 
τού ήρώου τών Βαυαρών. Παρένθεση: 
Τό ήρώο αύτό βρισκόταν στήν Πρόνοια 
κοντά στήν έκκλησία τών Αγίων Πάν
των. Έκεΐ ό γλύπτης Σίγκελ είχε σκαλίσει 
σέ βράχο ένα τεράστιο λιοντάρι πεσμέ
νο μέ τήν κοιλιά κάτω άπό ήμιθόλιο. Ό  
λαός—γράφει ό Φωτάκος — άποκαλοΰσε 
τό μνημείο αυτό «Άγγουρώον» έπειδή 
τριγύρω του οί Βαυαροί έθαβαν τούς συμ
πατριώτες τους, πού πέθαιναν συχνά έπει- 
δή καταβρόχθιζαν παραγινωμένα κίτρινα 
άγγούρια, βρασμένα πεπόνια, άβραστα 
κολοκύθια, σκύλους, γάτες καί άλλες 
άκάθαρτες τροφές.

Οί Βαυαροί άξιωματικοί μαθαίνοντας 
τήν άρνηση τών Ελλήνων, πέτυχαν νά 
άποσπάσουν άπό τό φρούραρχο Άλμέϊδα 
τήν έγκριση νά συστηθεϊ δική τους έπι- 
τροπή καί νά συμπράξει μέ τήν Ελληνι
κή γιά ένα κοινό τραπέζι. Επειδή οί δι
κοί μας άρνήθηκαν, αί ξένοι διέταξαν

τούς Έλληνες άξιωματικούς νά μήν πάνε 
στό τραπέζι καί νά ζητήσουν τά λεφτά 
τους πίσω. Πάνω στό πείσμα τους δέν 
έπέτρεψαν τήν ήμέρα τής Εθνικής γιορ
τής νά πέσουν τιμητικοί κανονιοβολι
σμοί, ούτε νά παίξει ή στρατιωτική μπά- 
ντα. Περισσότερο όμως πεισματάρηδες 
οί Ναυπλιώτες, άποφάσισαν νά κάνουν 
τό τραπέζι καλώντας τούς Έλληνες άξιω- 
ματικούς καθώς καί τούς άγωνιστές Κα- 
νάρη, Νικηταρά καί Ρόδιο.

Στό γλέντι πού κράτησε όλόκληρο 
τό άπόγευμα, έπαιζαν άσταμάτητα τά βιο
λιά, οί ζουρνάδες, οί πίπιζες καί τά τύμ- 
μπανα. Γύρω στις έξη τό χαροκόπι άπό 
τόν κήπο τού Κυβερνήτη, μεταφέρθηκε 
στήν Ιστορική πλατεία τού Πλατάνου, 
όπου στήθηκε ένας καινούργιος ξέφρε
νος χορός. "Ωσπου κάποτε οί Βαυαροί 
έπέτρεψαν στή μπάντα νά παίξει. Στις 
έννηά έπαιξε τήν άποχώρηση καί ό λαός, 
πού μέχρι τότε τήν άκολουθοΰσε χαρού
μενος στούς δρόμους, διαλύθηκε ήσυχα. 
Τήν άλλη ήμέρα προφυλακίστηκαν οί 
άξιωματικοί Μπότσαρης (γιός τού Μάρ
κου), Κορωναϊος καί Διαμαντόπουλος, 
μέ τό αίτιολογικό ότι σέ ώρα πού ό άνώ- 
τερος άξιωματικός Χίτζ είχε διατάξει 
τόν περιορισμό τους, μερικοί πολίτες 
πέρασαν έξω άπό τό σπίτι του καί τόν 
άποδοκίμασαν φωνάζοντας «κατευόδιο!... 
Λέξη δηλαδή πού έσήμαινε καλό ταξίδι, 
πηγαίνετε στή Βαυαρία δέν σάς θέλουμε...

Χωρίς ιδιαίτερη έξαρση γιορτάστηκε 
ή Εθνική έπέτειος τόν έπόμενο χρόνο 
(1843) παραμονές τής Έπαναστάσεως τής 
3ης Σεπτεμβρίου. Εκτός άπό τή δοξο
λογία πού άρχισε λίγο καθυστερημένα 
λόγω τής βροχής, δέν έγινε καμμιά άλλη 
έπίσημη έκδήλωση. Σέ μιά άνεπίσημη 
πρωτοστάτησε καί πάλι ό γνωστός μας 
Ζήσης Σωτηρίου. Νοίκιασε τό ξενοδοχείο 
«Ερμής» καί στόλισε τήν είσοδο, τά 
έφτά παράθυρα καί τόν έξώστη του μέ 
δάφνες καί μυρτιές, είκόνες Ελλήνων καί 
Φιλελλήνων άγωνιστών, πατριωτικά συν
θήματα, καί συμβολικές παραστάσεις. 
Μιά άπό αυτές, πού παρουσίαζε τόν Ό 
θωνα νά άντικρύζει τις άλύτρωτες Ε λ
ληνικές έπαρχίες καί τό Συνταγματικό 
Χάρτη, άφαιρέθηκε, όπως γράφει ό Σω
τηρίου άπό τό Μοίραρχο Κουτσογιαννό- 
πουλο. Πρόκειται γιά τόν άξιωματικό 
πού σκοτώθηκε στόν Πειραιά (ήταν τό 
μοναδικό θύμα) στήν έξωση τού Όθωνα. 
Δέν ύπάρχει άμφιβολία ότι ό Μοίραρχος 
άφαίρεσε τήν εικόνα έπειδή έκτελοΰσε 
έντολές «άνωθεν δοθείσας», άν κρίνουμε 
μάλιστα άπό δημοσίευμα τής έφημερίδας 
«Ταχύπτερος Φήμη» πού άναφέρει ότι 
άν καί ήταν προσκαλεσμένος στό έπίση- 
μο δείπνο τού Όθωνα, δέν πήγε τελικά 
έπειδή «δέν ήμέλησε τι άφορόν τήν δια- 
τήρησιν τής δημοσίας Τάξεως· καί γιά 
τό σκοπό αύτό «μόνος έτρεχε παντού». 
Τό βράδυ, ό Ζήσης Σωτηρίου καί οί φί
λοι του, διασκέδασαν στόν «Ερμή» μέχρι 
τις πρωινές ώρες. Παρόμοια έκδήλωση 
έγινε καί άπό τούς Μακεδόνες στό δι
πλανό ξενοδοχείο «Ήρα» πού τό είχαν 
στολίσει άνάλογα.

Ό  Μάρτιος τού 1844 μπήκε μέ τή 
Συντακτική Συνέλευση νά έπεξεργάζε- 
ται άκόμη τό κείμενο τού πολυπόθητου 
Συντάγματος. Όταν στις 18 Μαρτίου έγι
νε ή τελευταία της συνεδρίαση, είχαν έπι- 
κυρωθεϊ τό κείμενο τού καταστατικού 
χάρτη καί τά σχετικά ψηφίσματα. Ή  βια
στική διάλυση τής Συνελεύσεως πρέπει 
νά έγινε σκόπιμα άπό φόβο μήπως ση
μειωθούν έκτροπα τήν ήμέρα τής Έθνι-
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κής γιορτής, αν τό πολυσυζητημένο αύτό 
θέμα έξακολουθοΰσε νά μένει άκόμη 
άνοιχτό. Πραγματικά τήν ημέρα τοϋ 
έορτασμοΰ της, πέρα άπό τή συνηθισμένη 
δοξολογία, δέν έγινε άλλη έπίσημη ή 
ανεπίσημη έκδήλωση, άλλα καί οϋτε 
σημειώθηκαν έπεισόδια.

Στον έορτασμό τοΟ 1845, ό νέος πρω
θυπουργός Κωλέτης, δέν έπέτρεψε νά 
άναρτηθοΰν συμβολικές εικόνες καί έπι- 
γραφές, οϋτε νά έκφωνηθοϋν λόγοι καί 
συνθήματα μέ άντιοθωνικό ή άντικυβερ- 
νητικό περιεχόμενο. Γιά τό σκοπό αύτό 
φαίνεται ότι πήρε δρακόντεια μέτρα. 
Όπως γράφει χαρακτηριστικά ή έφημε- 
ρίδα «’Αναμόρφωσις», ή καθέδρα ώμοία- 
ζε πόλις έκπολιορκηθεΐσα καί κατακτη- 
θεϊσα. Κατά πάσαν όδόν, κατά πάσαν 
γωνίαν τής όδοΟ, κατά πάν διάστημα 
15—20 βημάτων, άπήντα τις Όροφύλα
κες, Χωροφύλακες, παραφυλάττοντας καί 
Ιππείς ένοπλους περιπολοϋντας». Ένώ 
γίνονταν όλα αύτά στην ’Αθήνα, στά 
'Ιεροσόλυμα, Έλληνες προσκυνητές γιόρ
τασαν μέ κατάνυξη τήν ’Εθνική έπέτειο 
στό ναό τοϋ Αγίου Τάφου.

Τόν έπόμενο χρόνο μέ ειδικό διάτα
γμα, άποφασίστηκε τήν τελευταία στι
γμή (23 Μαρτίου) νά γίνει ή γιορτή στό 
Φάληρο, καί συγκεκριμένα στό μνημείο 
τού Καραϊσκάκη καί των συμπολεμιστών 
του. Οί άντιπολιτευόμενες έφημερίδες 
ξεσηκώθηκαν μέ πρώτο τόν «Αιώνα», 
πού άνακάτεψε τήν ιστορική άνακρίβεια 
μέ τόν τοπικισμό, ύποστηρίζοντας ότι 
«έν φ ή έναρξις τού άγώνος τιμά μόνην 
τήν Πελοπόννησον, ό κ. Κωλέτης ήδί- 
κησεν τήν Πελοπόννησον άδικίαν έσχά- 
την ( ...) προτιμήσας τόν άοίδιμον Κα- 
ραϊσκάκην ώς Ρουμελιώτην άντί τών 
άοιδίμων Ζαΐμη, Κολοκοτρώνου, Γερ
μανού Π. Πατρών, Σ. Χαραλάμπους, Κα
νακάρη, Βρεσθένης Θεοδωρήτου».

Ό  Κωλέτης, σέ έπιστολή πού έστειλε 
λίγες ήμέρες άργότερα στό φίλο του Νο
μάρχη Γυθείου Ν. Καλησπέρη, τού έξη- 
γούσε ότι άποφάσισε νά γίνει ή γιορτή 
στό μνημείο τοϋ Καραϊσκάκη, έπειδή 
έκεί βρίσκονταν θαμμένα τά κόκκαλα 
άγωνιστών άπ’ όλη τήν Ελλάδα, πού 
έπεσαν (1826]27) σέ μάχες γύρω άπό τήν 
’Ακρόπολη, καί έτσι τό μνημείο αύτό 
«έμπεριέχει τούς ήρωας άνήκοντας εις 
δλον τό Πανελλήνιον». Παρά τις δια
μαρτυρίες ό έορτασμός έγινε στό Φάλη
ρο. ’Από τις πρωινές ώρες, μουσική καί 
τιμητικοί κανονιοβολισμοί άνάγγειλαν 
τήν έναρξή του. Προτού οί στρατιώτες 
ξεκινήσουν γιά τόν τόπο τής γιορτής, 
ό Φρούραρχος έπιθεώρησε τά όπλα τους 
γιά νά διαπιστώσει άν πραγματικά ήταν 
άδεια.

Στις δέκα, όΌθων, ή ’Αμαλία, οί πρε
σβευτές τής Γαλλίας, τής Βαυαρίας καί 
τής Πρωσίας, ό πρωθυπουργός, Υπουρ
γοί καί διάφοροι άλλοι έπίσημοι, βρί
σκονταν μπροστά στό μνημείο τού Κα- 
ραϊσκάκη, πού ήταν στολισμένο μέ δά
φνες καί μυρτιές. Μετά τή δοξολογία 
μίλησαν μέ τή σειρά ό Πρόεδρος τής 
Βουλής Ρήγας Παλαμήδης καί ό Πανα
γιώτης Σοΰτσος. Άπό τή Μαυροκορδα- 
τική «’Ελπίδα» μαθαίνουμε ότι ό Παλα
μήδης δυσανασχέτησε γιά τή δευτερολο
γία τού Σούτσου καί άποχώρησε θυμω
μένος, ένώ τήν ίδια στιγμή μερικοί νεαροί 
μικροπωλητές («σοκκακόπαιδα» κατά τό 
χαρακτάρισμό τής έφημερίδας) φώναζαν 
δυνατά «πορτοκάλλια! Κρητικά παξιμά
δια!...» έμποδίζοντας έτσι τούς άκροα- 
τές ν’ άκούσουν τόν όμιλητή....
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Οί άντιδράσεις γιά τή μετάθεση τού 
τόπου τής γιορτής, συνεχίζονταν (28 
Μαρτίου) στή Βουλή, χωρίς όμως νά 
άνακληθεί τό διάταγμα. Έτσι τόν έπό
μενο χρόνο έγινε καί πάλι στό Φάληρο. 
Ή  ένέργεια αύτή χαρακτηρίστηκε άπό 
τήν «’Ελπίδα» «άναιδής άγυρτεία» τού 
Κωλέτη. Στήν τελετή δέν παραβρέθηκε 
ό Ρήγας Παλαμήδης έπειδή δέν έγινε 
είσακουστός άπό τόν Κωλέτη, όταν τοϋ 
είχε προτείνει νά γίνει στόν τάφο τού Κο- 
λοκοτρώνη. Απούσιασαν άκόμη ό Πρό
εδρος καί πολλά μέλη τής Γερουσίας 
καθώς καί βουλευτές. Άπό τούς τελευταί
ους — γράφει ή «Άθηνά» — παραβρέθη
καν όσοι άνήκαν στήν Κωλετική «μο
σχομάγκα». 'Ετσι άποκαλοΰσαν τότε οί 
αντιπολιτευόμενες έφημερίδες «συλλήβ
δην τόν Ήπειρώτη πολιτικό καί τούς 
στενούς συνεργάτες του. Τόν πανηγυρικό 
τής ήμέρας έκφώνησε ό Νεόφυτος Βόμ
βας. «Κατόπιν δέ τούτου — προσθέτει 
μέ άπροκάλυπτη έμπάθεια ή ίδια έφημε- 
ρίδα — ήρχισε νά ένθουσιά τό σκυλολό- 
γιον μέ δημοκολακευτικάς φωνασκίας.

ΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ χρόνο (1848) ό Κω
λέτης είχε πεθάνει καί τά πράγματα άλ
λαξαν. Ή  Αθήνα ξαναπήρε τά πρωτεία 
τού έορτασμοΰ, στήνοντας τή συνηθισμέ
νη άψίδα στήν άρχή τής όδοΰ Έρμοΰ. Ή  
δοξολογία, μέ συμμετοχή τού Όθωνα, 
τής Αμαλίας, καί πολλών έπισήμων, 
έγινε στήν Παναγία τής Καπνικαρέας, 
έπειδή ή Αγία Ειρήνη έπισκευαζόταν. 
Τόν πανηγυρικό τής ήμέρας έκφώνησε 
ό Αρχιμανδρίτης Μ. Άποστολίδης καί 
καταχειροκροτήθηκε. Ό  «Αιών» παρα
τηρούσε ότι ή Κυβέρνηση είχε πάρει 
άσφυκηκά μέτρα άσφαλείας, έπειδή κά
ποιες φήμες έλεγαν ότι «έσχεν τρομερός 
ύπονοίας περί τίνος έσωτερικοΰ κινήμα
τος, συνεπείμ τών έν Εύρώπη νεαρών 
συμβάντων». Πάντως σημειώθηκαν ομα
δικές έκρήξεις πατριωτισμού — φιλελευ
θερισμού. Τήν άρχή έκαναν οί μαθητές, 
πού γέμισαν τούς τοίχους μέ τό σύνθημα 
«Ζήτω ή Θεσσαλία, ή Μακεδονία καί ή 
Ήπειρος!». Ό  Τούρκος πρεσβευτής 
διαμαρτυρήθηκε, καί ή Αστυνομία άπα- 
γόρεψε τις διαδηλώσεις.

Τό βράδυ στήν πλατεία Συντάγματος 
συγκεντρώθηκε άρκετός κόσμος γιά ν’ 
άκούσει τή στρατιωτική μπάντα, πού 
δυσκολεύτηκε στό τέλος νά άποχωρήσει 
άπό τό μεγάλο συνωστισμό. Γύρω στις 
δέκα, άπό τό βάθος τής όδοΰ Έρμοΰ, 
άνέβαινε μιά όμάδα άπό νέους πού άκο- 
λουθοΰσαν τό γνωστό μας Ζήση Σωτη
ρίου. Έχοντας πάρει άπό κάποιο Μοί
ραρχο τήν άδεια «νά ύπάγουν όπου θέ
λουν μέ ήσυχίαν καί εύταξίαν», κατευ- 
θύνονταν τίρός τήν πλατεία Συντάγματος, 
ζητωκραυγάζοντας γιά τόν Όθωνα, τό 
Σύνταγμα, τή νεολαία, καί «τήν σύμπνοιαν 
τού πανελληνίου». Ξαφνικά οί όπαδοί 
τοϋ Σωτηρίου άλλαξαν συνθήματα φω- 
νάζοντας «Ζήτω τό Σύνταγμα τής ’Ιτα
λίας!—  Ζήτω ή Γαλλία!....». ’Εκείνος 
μάταια τούς παρακαλοΰσε «νά άφήσωμεν 
τά έξωτερικά καί άς εύχηθώμεν ύπέρ τής 
πατρίδος». Φτάνοντας στό Σύνταγμα 
φώναζαν «Ζήτω ό Στρατός!», Ζήτω ή 
Εθνοφυλακή!» ένώ κάποιοι άπό τό πλή
θος άπάντησαν «Ζήτω ή Δημοκρατία!». 
Άπειλήθηκε συμπλοκή, άλλά στρατιώ
τες τού Ιππικού καί Χωροφύλακες μπήκαν 
στή μέση, καί μέ όρμηηκή έφοδο διάλυ- 
σαν τή συγκέντρωση χωρίς νά κάνουν 
συλλήψεις.

Έτσι φτάνουμε στήν 25η Μαρτίου 
1849, όταν ό τελευταίος κύκλος τών 
«Μουσουρικών» είχε κλονίσει τό κύρος 
τού Όθωνα. Ό  έορτασμός ήταν ύποτο- 
νικός καί περιορίστηκε στό στήσιμο 
τής συνηθισμένης άψίδας καί τήν τέλεση 
τής δοξολογίας. Ή  νεολαία, πληγωμένη 
άπό τή γνωστή έπιστολή συγγνώμης τού 
"Οθωνα πρός τό Σουλτάνο, άντέδρασε 
μέ διασπορά χειρογράφων προκηρύξεων, 
πού έρφανίστηκαν τότε γιά πρώτη φορά 
στήν Ελλάδα καί έγραφαν: «Φωνή λαού! 
Ή  έκστρατεία ή Δημοκρατία!....». Ή  
όλη ένέργεια χαρακτηρίστηκε άπό τόν 
«Αιώνα» σάν κάτι τό «παιδαριώδες καί 
άγυρτικόν». Άπό τήν ίδια έφημερίδα μα
θαίνουμε ότι ή Αστυνομία έπιασε δύο 
νέους, άλλά τούς άφησε έλεύθερους μέ 
προσωπική τους έγγύηση.

Ή  ’Εθνική έπέτειος τού 1850 γιορτά
στηκε μέ έξαιρετική λαμπρότητα. Είχαν 
άρχίσει τά «Παρκερικά» καί ό λαός 
ήταν ένθουσιασμένος άπό τήν έπίμονη 
άρνηση τού Όθωνα νά συμμορφωθεί μέ 
τήν άπαίτηση τής Αγγλίας νά άποζη- 
μιωθεϊ άπό τό 'Ελληνικό Δημόσιο ό 
υπήκοός της Πατσίφικος. Άπό τή δοξο
λογία, πού έγινε καί πάλι στήν Παναγία 
τής Καπνικαρέας, άπουσίασε μόνο ό 
Άγγλος πρεσβευτής Γουάϊς. Ό  Ρώσος, 
έμφανίστηκε ύστερα άπό 12χρονη άπου- 
σία άπό τήν έκδήλωση αύτή, φωτίζοντας 
τό βράδυ γιά εύνόητους λόγους φανταχτε- 
ρά τό οίκημα τής πρεσβείας του. Γιά 
πρώτη φορά στά άνάκτορα άναψαν όλα 
τά έσωτερικά καί έξωτερικά τους φώτα. 
Ό  Όθων παρουσιάστηκε πεζός στήν 
όδό Έρμοΰ, διασχίζοντας τό πυκνό πλή
θος πού τόν ζητωκραύγαζε. Έπισκέφθη- 
κε τό ξενοδοχείο όπου γιόρταζαν τήν 
έπέτειο οί Επτανήσιοι, καί άφοΰ πέρασε 
άρκετή ώρα μαζί τους, πεζός καί πάλι γύ
ρισε στ’ άνάκτορα.

Στήν ’Εθνική γιορτή τού 1850 δέν 
έλλειψαν καί τά παρατράγουδα. Τις άπο- 
γευματινές ώρες, γύρω στά 28 άτομα, 
άφοΰ συγκεντρώθηκαν στήν Πλάκα, κα
τέβηκαν στήν άγορά καί στάθηκαν μπρο
στά άπό τό σπίτι τοϋ Καλλιφρονά, πού 
βρισκόταν άκριβώς άπέναντι άπό τό 
οίκημα τής Δημοτικής Αστυνομίας. ’Ε
κεί άρχισαν νά φωνάζουν: «Ζήτω ό Καλ- 
λιφρονάς!... Γιούχα ό Σκούφος!... (Δή
μαρχος), Γιούχα ό Σοΰτσος!... (Αστυ
νομικός Διευθυντής), Γιούχα ή Κυβέρ
νηση!... «Μέ τόν τρόπο αύτό έδιναν συνέ
χεια σέ έπεισόδια προηγουμένων ήμε- 
ρών. Ό  Διευθυντής Αστυνομίας δέν πέ
τυχε νά τούς διαλύσει. Μόλις φάνηκαν 
οί ένισχύσεις άπό τό στρατό, οί συγκεν
τρωμένοι κλείστηκαν μέσα στό σπίτι τού 
Καλλιφρονά. Ζητήθηκε τότε ή έπέμβα- 
ση τής Χωροφυλακής. Ό  έπικεφαλής 
άξιωματικός, βλέποντας ότι είναι άδύ- 
νατο νά τούς συλλάβει άναίμακτα, τό 
βράδυ προσποιήθηκε ότι άποσύρει τούς 
άνδρες του .Οί κλεισμένοι έπεσαν τότε 
στήν παγίδα. Βγήκαν άπό τό σπίτι καί 
οί περισσότεροι πιάστηκαν.

Τόν έπόμενο χρόνο, (1851) στή δοξο
λογία πού έγινε στήν Αγία Ειρήνη, πα
ραβρέθηκε μόνο ή Αμαλία, έπειδή ό 
Όθων άπουσίαζε στή Βαυαρία γιά θερα
πεία. Ό  «Αιών» έγραψε ότι οί στρατιώ
τες πού παρατάχθηκαν στούς δρόμους, 
είχαν γεμάτα τά όπλα τους έπειδή ύπήρ- 
χαν πληροφορίες ότι θά σημειωθούν τα
ραχές. Ή  ήμέρα όμως πέρασε χωρίς νά 
σημειωθεί τό παραμικρό, άλλά καί χωρίς 
νά γίνουν άξιόλογες πανηγυρικές έκδη- 
λώσεις έπίσημες ή άνεπίσημες. Ή  ίδια
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περίπου άτμόσφαιρα έπικράτησε καί στον 
έορτασμό τοΟ 1852. Τόν έπόμενο χρόνο, 
στή δοξολογία δέν παραβρέθηκε ή ’Αμα
λία, λόγω τοΟ πρόσφατου θανάτου τοϋ 
πατέρα της δούκα Αύγουστου Παύλου 
τοΟ Όλδενβούργου. Ή  Απουσία της θεω
ρήθηκε Αδικαιολόγητη Από τόν «Αίώνα», 
πού τά έβαλε μέ τούς 'Υπουργούς έπειδή 
«ώφειλον νά παρατηρήσωσι άνώτερον 
τό καθήκον τοΟ νά προσέλθη».

Μέ ιδιαίτερο ένθουσιασμό γιορτά- 
* στηκε ή 25η Μαρτίου 1854, όταν ή Ή-

πειροθβσσαλική έπανάσταση είχε φουν
τώσει. Οί Ευρωπαϊκές έφημερίδες είχαν 
γράψει ότι ή ’Αγγλία καί ή Γαλλία, πού 
καταδίκαζαν τήν έπανάσταση αύτή, δέν 
θά άργοϋσαν νά Αποβιβάσουν στόν Πει
ραιά στρατεύματα κατοχής. Οί φήμες 
αυτές είχαν συνταράξει τούς ’Αθηναίους. 
’Εντύπωση προκάλεσε τότε ή στάση τών 
περιβόητων «Κουτσαβάκηδων». Κάθε βρά 
δυ οί «βλάμηδες» καί οί «άντάμηδες», 
κατάστρωναν έπιτελικά ή καλύτερα «μα- 
χαιροβγαλτικά» σχέδια άμυνας στά κα
πηλειά τής Πλάκας καί τού Ψυρή. Σκά
ρωσαν μάλιστα καί ένα τραγουδάκι πού 
έλεγε :

"Αν σάς βαστάει Φράγκοι, 
έβγάτε στή στεργιά 
πού θάβρετε τής Πλάκας 
καί τοϋ Ψυρή παιδιά....

Ή  άπόβαση έγινε στις 14 Μαίου καί 
σέ λίγο οί Έθνικοαπελευθερωτικοί Αγώ
νες στήν ΉπειροΘεσσαλία Αποτελούσαν 
μιά πικρή Ανάμνηση. ’Αντίθετα θλιβερή 
καθημερινή πραγματικότητα Αποτελού
σαν τούς έπόμενους μήνες ό Άγγλογαλ- 
λικός Αποκλεισμός, ή παρουσία τού 
στρατού κατοχής καί ή χολέρα, πού Αφά- 

α» νιζε τόν κόσμο. Μέ όλες αυτές τις δυσκο
λίες, ή ’Εθνική έπέτειος τού 1855 γιορ
τάστηκε μέ είδικό διάταγμα τήν Τρίτη 
τοϋ Πάσχα (29 Μαρτίου). Γιά πρώτη 
φορά τότε οί φοιτητές πρόσφεραν δείπνο 
πατριωτικό στους καθηγητές τους στό 
ξενοδοχείο τής ’Αγγλίας, «τό κατ’ έξοχήν
διαπρέπον έν τή πρωτευούση».......

Στις Αρχές τού 1856, στήν έξουσία 
βρισκόταν Ακόμη ή φιλοαγγλογαλλική 
Κυβέρνηση τού Μαυροκορδάτου. ΓΓ 
αύτό καί οί προσκείμενες μέ αύτή έφη
μερίδες δίνουν Ιδιαίτερη έμφαση στήν 
παρουσία τών πρεσβευτών τών δύο αύτών 
δυνάμεων στήν τελετή τής δοξολογίας, 
καθώς καί στή συνεστίαση τών φοιτητών 
στό ξενοδοχείο τής ’Αγγλίας. Στήν τελευ
ταία αύτή έκδήλωση, έκτος άπό τούς 
καθηγητές τού Πανεπιστημίου, παραβρέ
θηκαν ό Μαυροκορδάτος, ό Καλλέργης, 
ό Μεταξάς, ό Κανάρης, καί ό ναύαρχος 
τού Γαλλικού στόλου πού ήταν Αγκυρο
βολημένος στόν Πειραιά.

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ τού 1857, έγινε χωρίς 
τίποτε τό ιδιαίτερο, &ν έξαιρέσει βέβαια 
κανείς τή συνεστίαση τών δικηγόρων 
στό ξενοδοχείο «Βόσπορος» τής όδοΰ 
Αίολου, στήν όποια έπικράτησε ζεστή 
πατριωτική Ατμόσφαιρα. ’Αντίθετα δυό 
καινοτομίες έμφανίστηκαν στόν έορτα-

Λαϊκή λιθογραφία πού άναπαριστα 
τήν πλατεία Συντάγματος αμέσως μετά 
τήν επανάσταση τής 3ης Σεπτεμβρίου 
1848. Λαός καί Στρατός αδελφωμένοι 
πανηγυρίζουν τήν επίσημη καθιέρωση 
τών δημοκρατικών θεσμών.



σμό τοΟ 1858. Ή  μία τό βράδυ τής έπε- 
τείου, όταν έγινε γιά πρώτη φορά μεγά
λος χορός στ’ άνάκτορα, κατά τόν όποιο 
«συνέβησαν δυσάρεστά τινα μαρτυροΰν- 
τα παράδοξον έλλίειψιν λεπτότητος πολι
τικής έκ μέρους τοϋ πρέσβεως τής Τουρ
κίας», όπως έγραψε, τότε, ό «ΑΙών». Ή  
δεύτερη καινοτομία ήταν ό έπίσημος 
έορτασμός τής έπετείου στά 'Ιεροσόλυμα 
μέ δοξολογία στό ναό τού Άγιου Τάφου, 
χάρη στή φροντίδα τού πρόξενου τής 
Ελλάδος στή Βηρυττό Πάημπρος, πού 
βοηθήθηκε σημαντικά άπό τό Γάλλο 
συνάδελφό του Σαντινέ.

Τόν έπόμενο χρόνο (1859) ό έορτασμός 
στά 'Ιεροσόλυμα ήταν περισσότερο έπι- 
βλητικός, χάρη στις φροντίδες τού "Ελ
ληνα υποπρόξενου στήν Ίόπη Κουτσου- 
ρέλη. Στό ναό τού 'Αγίου Τάφου, πού 
«έφωτίσθη δι’ έκτάκτου φωταψίας», συγ
κεντρώθηκαν γύρω στους 5.000 Χριστια
νούς άπό διάφορα δόγματα, οί περισσό
τεροι όρθόδοξοι. ’Ανάμεσα στούς τελευ
ταίους υπερτερούσαν οί «παρεπιδημούν- 
τες προσκυνηταί». Στή δοξολογία χορο
στάτησε ό Πατριάρχης 'Ιεροσολύμων, 
πλαισιωμένος άπό τούς ’Αρχιεπισκόπους 
Πέτρας καί Λύδης, δέκα άρχιμανδρΐτες, 
τριάντα ίερείς, καί δώδεκα ίεροδιάκο- 
νους. Άπό πλευράς ξένων διπλωματών, 
παραβρέθηκαν «έν στολή» οί πρόξενοι 
τής Γαλλίας καί Ρωσίας καί ό έπίτροπος 
τού Άγγλου πρόξενου.

Πριν συμβοΰν όλα αύτά στά Ιεροσό
λυμα, στήν Αθήνα, τήν παραμονή τής 
γιορτής, ή «’Ελπίς» ξεσπάθωνε, θεωρών 
τας «άσέβειαν κατά τής άληθείας» τό 
ότι θεωρήθηκε άρχή τού 'Ελληνικού ξεση
κωμού ή 25η Μαρτίου, καί όχι ή 22α 
Φεβρουάριου 1821, όταν ό Ύψηλάντης 
έπαναστάτησε στή Μολδοβλαχία. Στόν 
ίδιο λίβελλό της, άφοΰ χαρακτήριζε τήν 
καθιερωμένη τιμητική άψίδα «ξύλινον 
παράπηγμα ώς έκεϊνο τών θαυματοποιών 
SALTIMRANQUES», παρατηρούσε ότι 
οί μέχρι τότε δαπάνες γιά τό άλεπάλ- 
ληλο στήσιμό της, θά έφταναν νά κατα
σκευαστεί ένα καλαίσθητο μαρμάρινο 
μνημείο. Καί κάτι άκόμη άπό τόν έορ- 
τασμό τού 1859 στήν Αθήνα. Ή  περίφημη 
«χρυσή νεολαία» έκανε άρκετά αισθητή 
τήν παρουσία της, σκορπίζοντας στούς 
κεντρικούς δρόμους έντυπες προκηρύξεις 
μέ άντιοθωνικό περιεχόμενο, τοποθετη
μένες μέσα,σέ άγραφους φακέλλους.

Τόν έπόμενο χρόνο (1860) ή χρυσή 
νεολαία» έκδηλώθηκε χωρίς προφυλάξεις. 
Αυτό έγινε τό βράδυ τής ’Εθνικής γιορτής, 
όταν ή μουσική έπαιζε στήν πλατεία 
Συντάγματος, όπου είχε στηθεί μιά μεγα
λόπρεπη άψίδα, έργο τού λογαγού Γερά
σιμου Μεταξά. Σέ κάποια στιγμή έμφα- 
νίστηκε μιά όμάδα άπό νέους πού φώνα
ζαν «Ζήτω τό Σύνταγμα!...». Ή  φράση 
αυτή—έγραφε ή «Άθηνά» —«ήρκεσαν νά 
διαλύση τήν διασκέδασιν, ό δέ Διευθυντής 
τής Αστυνομίας ρητώς διεκήρυξε είς 
τούς φωνάζοντας ότι άπαγορεύονται αί 
έπευφημίαι...».

Ή  25η Μαρτίου 1861 γιορτάστηκε μέσα 
σέ μιά άτμόσφαιρα ένθουσιασμού καί 
ήταν ή πιό λαμπρή άπό όλες τις προηγού
μενες. Στή διασταύρωση τών όδών Αιό
λου καί Έρμού, τό Ιστορικό καφενείο 
«'Ωραία Ελλάς» καί ή πάνωθέ του ’Εμπο
ρική Λέσχη, είχαν καταστολιστεΐ. Απέ
ναντι άπό τήν Αγία Ειρήνη στό ξενο
δοχείο «Παρνασσός», οί φοιτητές, μαζί 
μέ τίς πλαισιωμένες άπό δάφνες καί μυρ
τιές είκόνες άγωνιστών, είχαν έκθέσει

καί τίς προτομές τού Κανάρη, τού Πετρό- 
μπεη καί τού Κολοκοτρώνη. Στά κεφάλια 
τών δύο πρώτων είχαν άποθέσει στεφάνι 
άπό δάφνη, καί στοΰ τελευταίου στεφάνι 
άπό κυπαρίσσι σέ ένδειξη πένθους. Κυ- 
παρισσένια στεφάνια είχαν τοποθετήσει 
καί στις εικόνες τού Μιαούλη καί Κουν- 
τουριώτη, άλλά ή Αστυνομία τά άφαί- 
ρεσε. Οί φοιτητές είχαν άναρτήσει άκόμη 
μιά τεράστια προσωπογραφία τού Γαρι- 
βάλδη, τίς σημαίες τών τριών Μεγάλων 
Δυνάμεων καί τής ’Ιταλίας, καθώς καί 
έπιγραφές μέ πατριωτικά συνθήματα. 
Άπό τά τελευταία, δέσποζε ένα τεράστιο 
«Ζήτω ή 25η Μαρτίου» καί δίπλα ή 
φράση «3η Σεπτεμβρίου» «έσκιασμένη 
καί οίονεί πένθιμος» σύμφωνα μέ τήν 
περιγραφή τής «’Αθήνας». Τήν ίδια άκρι- 
βώς έπιγραφή είχε άναρτήσει καί ό δικη
γορικός Σύλλογος στόν έξώστη τού ξε
νοδοχείου «Αμερική».

Ή  όδός Αίολου ήταν πλημμυρισμένη 
άπό είκόνες άγωνιστών, ένώ στήν άρχή 
τής όδοΰ Έρμού είχε στηθεί ή καθιερω
μένη άψίδα, στολισμένη μέ άνάγλυφη 
παράσταση τής Ελλάδος, πού είχε γυ
ρισμένο τό βλέμμα πρός τήν Ανατολή, 
κρατώντας στό χέρι τή σωζόμενη σημαία 
τών Ψαρών, δανεισμένη γιά τήν περίστα
ση άπό τόν Κανάρη. Γιά πρώτη φορά ό 
"Οθων παρακολούθησε τή στρατιωτική 
παρέλαση άπό τόν έξώστη τών άνακτό- 
ρων. Γιά πρώτη έπίσης φορά ή μουσική 
έπαιξε τό βράδυ «εις τήν κατά τό άκρον 
τής πόλεως» πλατεία Όθωνος, όπως όνο- 
μαζόταν τότε ή σημερινή «Άθηναιοκεν- 
τρική» πλατεία Όμονοίας....

Στήν πλατεία αυτή έγινε μιά άληθινή 
«φιέστα» μέ έκτοξεύσεις «πυραύλων», 
δηλαδή άναμμένων ξύλων «τινασσομέ- 
νων έκ μιας γωνίας τής πλατείας». Τή 
στιγμή πού ό "Οθων έχοντας άποχωρήσει 
άπό τή γιορτή, περνούσε μπροστά άπό 
τήν ’Εθνική Τράπεζα, κάποιο άπό τά 
ξύλα αύτά έπεσε πολύ κοντά στήν αμαξά 
του, μέ άποτέλεσμα ένα άπό τά άλογα νά 
πέσει καταγής νεκρό άπό τό ξάφνιασμα. 
Ύστερα άπό αύτό, ό "Οθων κατέβηκε καί 
μπήκε στήν άμαξα τών ύπασπιστών του. 
Κατά τά άλλα, τόσο ή ήμέρα όσο καί ή 
νύχτα τού έορτασμοΰ, πέρασαν ήσυχα 
χωρίς νά παρατηρηθούν «αί συνήθεις 
κατά τάς έορτάς κραυγαί τών μεθυόντων», 
όπως έγραψε χαρακτηριστικά ή «Άνέ- 
γερσις».

Ό  έορτασμός τού 1861, έγινε μέ έξαι- 
ρετική λαμπρότητα καί σέ πόλεις τού 
έξωτερικοΰ. Στό Λονδίνο, ό πρεσβευτής 
Σ. Τρικούπης, παράθεσε πατριωτικό συμ
πόσιο. Στήν Τεργέστη, χάρη στή φρον
τίδα τού πρόξενου Γιαννικέση καί τού 
βοηθού του ύποπρόξενου Κανέλλου, ό 
έορτασμός έγινε «δημοτελέστατα». Στήν 
’Οδησσό, μετά τή λειτουργία καί τό 
μνημόσυνο, πού έγιναν στήν Ελληνική 
έκκλησία τής Αγίας Τριάδας, τόν πανη
γυρικό τής ήμέρας έκφώνησε ό Αρχι
μανδρίτης Βεγλερής. Ό  πρόξενος Π. 
Τζιτζίνιας, παράθεσε έπίσημο γεύμα, 
στό όποιο παρακάθησαν ό ’Αρχιεπίσκο
πος «Χερσώνος καί ’Οδησσού» Δημή- 
τριος, έκπρόσωποι τών άρχών τής πό
λεως, καί πολλά έπίλεκτα μέλη τής έκεϊ 
Ελληνικής Κοινότητας. Καί μιά συγκι
νητική λεπτομέρεια: Μετά τό γεύμα, 
έπιτροπή έπισκέφθηκε σιό σπίτι της τήν 
ήλικίας 90 έτών μητέρα τών Ύψη- 
λάντηδων, προσφέροντάς της άνθοδέσμη 
έκ μέρους τής Κοινότητας.

Ή  25η Μαρτίου 1862, πέρασε σχεδόν 
άπαρατήρητη. Ά ν έξαιρέσει κανείς τή 
δοξολογία στήν Άγια Ειρήνη, ή ήμέρα 
έκείνη δέν ξεχώριζε σέ τίποτε άλλο άπό 
όλες τίς άλλες προηγούμενες, πού είχαν 
κυλήσει μέσα σέ μιά φαινομενική ήρεμία, 
Ή  πρόσφατη Ναυπλιακή έπανάσταση 
καί ό άντίκτυπός της μέ τά γνωστά αιμα
τηρά γεγονότα τής Κύθνου καί τής Σύρου, 
είχαν δημιουργήσει ένα διάλειμμα ένα- 
γώνιας άναμονής γιά άποφασιστικές έξε- 
λίξεις, πού ήρθαν λίγους μήνες άργότερα 
γιά νά σημάνουν τό τέλος τής ’Οθωνικής 
περιόδου.
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ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ

f  Δη μητριού Χατζηγιάννη 
Τέως Δημάρχου Λαρίσης.

ΟΠΩΣ άπεκάλυψαν αί άνασκα- 
φαί τής Άργίσσης, ό περί τον "Ο
λυμπον Θεσσαλικός χώρος έκατοι- 
κεϊτο ήδη προ 100.000 ετών. Έγνώ- 
ρισε παλαιολιθικόν πολιτισμόν, ώστε 
οί ένεργήσαντες τάς άνασκαφάς Γερ- 
μανοί άρχαιολόγοι νά άποφανθοϋν 
δτι ό χώρος ούτος υπήρξε τό λίκνον 
τοΰ ευρωπαϊκού πολιτισμού. 'Ο πα- 
νάρχαιος αυτός κόσμος είχε την 
εύσέβειάν του κατά τάς ΐδικάς του 
δοξασίας. Οί δώδεκα θεοί δεν κατήλ- 
θαν άπό τον ούρανόν εις τον "Ολυ
μπον. Ευσεβείς άνθρωποι τούς άνε- 
βίβασαν έπί τοΰ Όλύμπου. Τά Πιέ- 
ρια όρη προς βορράν τοΰ Όλύμπου, 
ή Δωδώνη καί τό Πύθιον προς νό
τον υπήρξαν εις χρόνους άμνημονεύ- 
τους τόποι ιεροί. Καί δεν άποκλείεται 
ή ύπό τον "Ολυμπον Δωδώνη τών 
Πελασγών νά προϋπήρξε τής έν Ή -  
πείρω Δωδώνης τών Θεσπρωτών. 
Εις προσευχήν του ό Άχιλλεύς κατά 
τον πόλεμον τής Τροίας έπικαλεΐται 
τον Δία τής Πελασγικής Δωδώνης: 
«ώ Ζεϋ, Δωδωναϊε, Πελασγικέ, τη- 
λόθι ναίων». Καί αί άλλαι όνομασίαι 
Πύθιον καί Πιέρια (πΐος — ευσε
βής) δηλοϋν την ιερότητα τοΰ ’Ο
λυμπιακού χώρου.

Εις χρόνους νεωτέρους, ή χριστια
νική Τσαριτσάνη δίδει εις την ορθο
δοξίαν τούς Οικονόμους της καί κο
ρυφαίου τούτων τον Κωνσταντίνον
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Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Σ  

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ  

Ο ΕΞ
Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ω Ν
Οίκονόμον, τον έξ Οικονόμων. Συνε
χίζει την θρησκευτικήν παράδοσιν 
του ’Ολυμπιακού χώρου. Τό γειτο
νικόν Λιβάδιον δίδει εις τους άγω- 
νιζομένους υποδούλους λαούς τον 
ηρώα των ηρώων Γεωργακην Ολυ- 
μπιον καί τον άρματολον Νικοτσα- 
ραν. 'Η  περιοχή τοϋ Όλύμπου δίδει 
τον Χριστόφορον Περραιβον. Συνε
χίζουν τήν έθνικήν παράδοσιν τοϋ 
Όλύμπου.

Διά τον Γεωργάκην Όλύμπιον οί 
ιστορικοί, δικοί μας και ξενο̂ ι, λυ
πούνται πού δεν τον είχε απόλυτόν 
αρχηγόν ή έκστρατεία της Μολδο
βλαχίας. Καί νομίζουν πως η τύχη 
της θά ήτο άλλη. Αντί μυρσίνες, 
ΐσως έπαιρναν δάφνες μεγάλης νίκης.

Ούτε ό Κωνσταντίνος Οίκονομος, 
ούτε ό Γεωργάκης ’Ολύμπιος και ο 
Νικοτσάρας καί ό Χριστόφορος Περ- 
ραιβός υπήρξαν συμπτωματικα φαι
νόμενα της εποχής των. 'Υπήρξαν 
εκφρασις καί ή συνισταμένη τοϋ ψυ- 
χικοϋ μεγαλείου ένός ύψηλόφρονος 
καί καλλιεργημένου θρησκευτικώς 
καί έθνικώς λαοΰ, τοϋ λαοΰ τοϋ 0 -  
λύμπου.

Οί λόγιοι τοϋ "Εθνους, οί όποιοι 
προ της αλωσεως της Κωνσταντι
νουπόλεως καί μετά τήν άλωσιν 
κατέφυγαν εις τήν Δυτικήν Ευρώ
πην, έστέρησαν τήν Πατρίδα απο 
πολύτιμες υπηρεσίες.

Μαζύ μέ τήν άφόρητον δουλειάν 
μιά βαθειά πνευματική νύχτα έσκέ- 
πασε τήν χώραν τοϋ φωτός.

'Η  άπόλυτος άπαιδευσία έκυριάρ- 
χησε καθ’ όλον τον δεκατον εκτον 
καί δέκατον έβδομον αιώνα. Αι απαρ
χές τοϋ δεκάτου ογδόου αίώνος δί
δουν τήν αυγήν τής πνευματικής 
άναγεννήσεως τοϋ ελληνικού λαοΰ. 
Παράλληλα προς τά σχολεία ολίγων 
άλλων πόλεων, αί δύο έπιφανέστε- 
ραι πηγαί άπό τάς οποίας το υπό
δουλον Γένος ήντλησε τά νάματα 
τής γλώσσης του καί τής παιδείας, 
υπήρξαν ή Πάτμος καί τα Ιωάννι
νά. Των Ίωαννίνων τά δυο όνομαστα 
σχολεία υπήρξαν τό σπουδαιότερον 
φυτώριον των διδασκάλων τοϋ Γέ
νους. Μαθηταί των Ίωαννίνων έδί-

δαξαν εις τό Μέτσοβον, εις τά Τρί
καλα, εις τήν Λάρισαν, εις τόν Τίρ- 
ναβον, εις τήν Τσαριτσάνην, εις τήν 
Θεσσαλονίκην, εις τήν Άνδριανού- 
πολιν, αί όποΐαι πόλεις μετά τά 
’Ιωάννινα, ίδρυσαν σχολεία. Ό  περί
φημος διδάσκαλος τοϋ Τιρνάβου ’Ιω
άννης Πέζαρος, ό διδάσκαλος τοϋ 
Λαρισαίου Κωνσταντίνου Κούμα, 
είχε προηγουμένως διδάξει έπί μιαν 
πενταετίαν εις τό σχολεΐον τής Τσα- 
ριτσάνης καί έν συνεχεία μέχρι τοϋ 
1782 εις τό νεόκτιστον σχολεΐον τοϋ 
Λειβαδιού. Εις τήν σχολήν τής 
Τσαριτσάνης έδίδαξε καί ό Κωνστα- 
ν<ΐνοε Κούμας (1799—1802).

ΜΕΤΑΞΥ των μαθητών τοϋ Κούμα 
υπήρξαν καί τρεις προσωπικότητες, 
πού έμελλαν νά διαδραματίσουν πρω
τεύοντας ρόλους εις τήν Εκκλησίαν 
καί τήν άναγεννωμένην Ελλάδα. 
'Υπήρξαν ό άρχιεπίσκοπος Έλασ- 
σόνος καί μετέπειτα Φιλιππουπόλεως 
Ίωαννίκιος, «άνήρ — κατά τόν Κού- 
μαν —φλέγόμενος ύπό πολυμαθείας».

’Επίσης ό ιερομόναχος ’Ιωσήφ, ό 
μετέπειτα έπίσκοπος Ρωγών. Έ -  
γεννήθη εις τά Άμπελάκια τό 1776, 
υπήρξε δέ ήρως έν μέσω ήρώων καί 
ό ιθύνων νοΰς καί μέγας άνθρωπι- 
στής τής πολιορκίας καί τής εξόδου 
τοϋ Μεσολογγίου. ’Επίσης ό Κων
σταντίνος Οικονόμος έξ Οικονόμων.

Ό  Κωνσταντίνος Οικονόμος έγεν- 
νήθη εις τήν Τσαριτσάνην τήν 27 
Αύγούστου 1780. Πατήρ του ήταν 
ό ίερεύς Κυριάκός, οικονόμος τής 
Τσαριτσάνης. Παρά τό πνευματικό 
σκοτάδι τών χρόνων του, έγνώριζε 
πέραν τών ιερών γραμμάτων, τήν 
άρχαίαν έλληνικήν καί τήν λατινι
κήν γλώσσαν. 'Η  μητέρα του υπήρ
ξε γυνή ένάρετος καί εύσεβής. Έ λέ- 
γετο ’Ανθή. Καί τά μέν κοινά λεγά
μενα γράμματα καί τά ιερά καί τήν 
άρχαίαν έλληνικήν καί τήν λατινικήν 
γλώσσαν έδιδάχθη άπό τόν πατέρα 
του Κυριάκόν Οίκονόμον. Ό  ιατρός 
τών Άμπελακίων Ζήσης Κάβουρας 
τοϋ έδίδαξε τήν γαλλικήν γλώσσαν. 
Εις ήλικίαν δώδεκα έτών έπροχειρί- 
σθη άναγνώστης καί έξεφώνησε άπό 
τοϋ άμβωνος λόγον, πού είχε έκπο- 
νήσει ό ίδιος. Εις ήλικίαν είκοσι 
έτών ένυμφεύθη τήν συμπολίτιδά 
του Ελένην καί έκ τοϋ γάμου του 
άπέκτησε δύο τέκνα, τόν Σοφοκλή 
καί τήν Άνθίαν. Καί τά δύο τέκνα 
του έτυχον έξαιρέτου μορφώσεως. 
Ό  Σοφοκλής έγνώριζε τήν άρχαίαν 
έλληνικήν, τήν λατινικήν, τήν ιτα
λικήν, τήν ρωσσικήν, τήν γερμανικήν 
καί τήν γαλλικήν γλώσσαν, έν δλω

έξ γλώσσας. Ή  δέ Άνθία έγνώριζε 
τήν άρχαίαν έλληνικήν καί τήν λατι
νικήν γλώσσαν τελείως, ώστε νά 
συζητή προς φιλολόγους λατινιστί. 
Επίσης έγνώριζε τήν ρωσσικήν, τήν 
άραβικήν, τήν γερμανικήν, τήν άγ- 
γλικήν, τήν γαλλικήν καί τήν ιτα
λικήν γλώσσαν, έν ολω οκτώ γλώσ
σας. Εις ήλικίαν 21 έτών ό Κωνστα
ντίνος Οικονόμος έχειροτονήθη διά
κονος. "Εγραψε τότε τήν πρώτην 
πραγματείαν του μέ τόν τίτλον «Τό
μος τά καθήκοντα τοΐς ίερεΰσι θεσ- 
πίζων». Προ τοϋ 1805, ό Κωνσταν
τίνος Οικονόμος έπροχειρίσθη είς 
πρεσβυτερον. Τότε άπεστάλη ύπό 
τοϋ ’Αρχιεπισκόπου Έλασσόνος Ί -  
ωαννικίου εις ’Αττάλειαν προς τόν 
άρχιεπίσκοπον Πισιδίας Κύριλλον 
καί περιήλθε τήν Μικράν ’Ασίαν. Τό 
1805 άπέθανε ό πατήρ του καί έγινε 
αύτός οικονόμος της ’Αρχιεπισκο
πής Έλασσόνος. Καί έκτοτε έκαλεΐ- 
το Οικονόμος έξ Οικονόμων.

'Όταν ό Κωνσταντίνος Οικονό
μος έπροχειρίσθη οικονόμος καί ίε- 
ροκήρυξ τής έκκλησίας Τσαριτσά- 
νης, είχε ήλικίαν είκοσι πέντε έτών. 
Δέν έθεώρησε τό έκκλησιαστικόν 
τοϋτο άξίωμα ώς μέσον βιοπορισμού. 
Περιήρχετο τάς κώμας καί τάς 
πόλεις τής Θεσσαλίας καί τής Μα
κεδονίας καί έκήρυττε τόν λόγον 
τοϋ Θεοΰ. Τό 1806, κατεμηνύθη ό 
Οικονόμος εις τόν σατράπην τής 
’Ηπείρου Ά λή πασσάν, δτι είχε 
μετάσχει είς άποτυχοϋσαν έπανά- 
στασιν τοϋ ήρωϊκοΰ Παπαθύμιου 
Βλαχάβα. Ά πάγεται λοιπόν εις ’Ι
ωάννινα, ρίπτεται εις τάς έκεΐ δυσω- 
δεστάτας φυλακάς καί μόλις σώζεται 
διά πολλών λύτρων. Διά τήν άπε- 
λευθέρωσιν τοϋ Οικονόμου έπενέ- 
βησαν καί παράγοντες τών Ίωαν- 
νίνων. Μεταξύ αύτών καί ό εις ’Ιω
άννινα πολιτικός πράκτωρ τής Γαλ
λίας καί περιηγητής καί ιστορικός 
συγγραφεύς Πουκεβίλ.

Έπανήλθενό Οικονόμος είς τήν 
πατρίδα του καί διωρίσθη διδάσκα
λος τής σχολής τής Τσαριτσάνης. 
’Αλλά κατεμηνύθη καί πάλιν είς τόν 
Ά λή πασσαν. Είδοποιήθη δμως περί 
τοϋ έπικειμένου κινδύνου κρυφά άπό 
τόν έξ άπορρήτων τοϋ σατράπου 
Μάνθον Οικονόμου. Είναι ό ίδιος 
δστις είχε διασώσει μέ κίνδυνον τής 
ζωής του τόν μετέπειτα έπίσκοπον 
Ρωγών ’Ιωσήφ. Καί τό Πατριαρχεΐ- 
ον τής Κωνσταντινουπόλεως έπιθυ- 
μών νά διασώση τόν Κωνσταντίνον 
Οικονόμου, τόν διώρισε είς Θεσσα
λονίκην έξαρχον καί έπίτροπον τοϋ 
άποδημοΰντος είς Κωνσταντινούπο-
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λιν άρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης Γε- 
ρασίμου.

ΤΟ 1809, ό Κωνσταντίνος Κούμας 
ίδρυσε τδ Φιλολογικόν Γυμνάσιον 
της Σμύρνης. «Έπιθυμών δέ, όπως, 
ό ίδιος λέγει, νά έ'χη διδάσκαλον της 
έλληνικης οίκεϊον του, έκραξε τον 
έν Θεσσαλονίκη διατρίβοντα Κων
σταντίνον τής Τσαριτσάνης, άπο- 
λαύσαντα (1799 — 1802) της φιλι
κής του διδασκαλίας εις την πολίχ
νην εκείνην». Εις τό φιλολογικόν 
τοϋτο Γυμνάσιον ό Κωνσταντίνος 
Οικονόμος έδίδασκε τα ιερά μαθήμα
τα καί τούς αρχαίους κλασσικούς μας 
συγγραφείς. Ό  δέ Κούμας έδίδασκε 
μαθηματικά καί φιλοσοφίαν καί πει
ραματικήν φυσικήν καί γεωγραφίαν 
καί ήθικήν. Επειδή έ'βλεπαν, δτι αί 
φυσικαί των δυνάμεις δεν έπαρκοΰ- 
σαν ίνα ωφελήσουν τήν σπουδά- 
ζουσαν νεολαίαν, κοινή ψήφω των 
συνδρομητών Σμυρναίων προσεκά- 
λεσαν ως καθηγητήν καί συμπρά- 
κτορα καί τον ιατρόν Στέφανον Οί
κονόμον, άδελφόν του Κωνσταντίνου 
Οικονόμου. Του άνέθηκαν τήν διδα
σκαλίαν τής φυσικής ιστορίας, τής 
χημείας καί τής λατινικής γλώσσης. 
Καί πέντε ύποδιδάσκαλοι έδίδασκαν 
είς τάς μικροτέρας κλάσεις. Τό Γυ- 
μνάσιον τής Σμύρνης υπήρξε τό φι
λολογικόν Πανεπιστήμιου του υπο
δούλου ελληνισμού. Τδρύθη έπικαί- 
ρως, διότι τό παρασκευαζόμενου 
προς έξέγερσιν ’Έθνος είχε άνάγκην 
τής διαφωτίσεώς του. ’Αριθμούσε 
κατ’ έτος τριακοσίους μαθητάς. Συν- 
έρρεαν εκεί άπό όλα τά μέρη τής 
ελληνικής γής. Καί άποφοιτώντες 
διεσκορπίζοντο κατ’ έτος είς τάς 
νήσους καί είς τήν χέρσου Ελλάδα, 
είς οίκους Φαναριωτών καί είς τό 
Βουκουρέστι. ’Ακόμη καί είς τήν 
Ρωσίαν. 'Υπήρξαν οί διδάσκαλοι 
καί πνευματικοί ήγέται τής Ε κκλη
σίας καί τού "Εθνους.

Τό 1819, κοινή ψήφω τής 'Ιεράς 
Συνόδου καί τού Πατριαρχείου έκλή- 
θη ό Κωνσταντίνος Οικονόμος είς 
Κωνσταντινούπολή ώς καθολικός 
Ίεροκήρυξ καί τής Μεγάλης τού 
Χριστού ’Εκκλησίας καί πασών τών 
ορθοδόξων τού Ελληνικού Γένους 
έκκλησιών. 'Υπήκουσε είς τήν φω- 
νήν τής ’Εκκλησίας. Καί εύρε είς 
τήν Κωνσταντινούπολή ευρύτατου 
στάδιον ν’ άναπτύξη δλην τήν Δημο- 
σθένειον ρητορικήν του δεινότητα 
καί νά καλλιεργήση τήν πλατωνικήν 
καί Ίσοκράτειον καλλιέπειαν. Ε κ ε ί 
τό 1820 έμυήθη είς τήν Φιλικήν 
|ταιρείαν. Έπήλθεν ή Έπανάστασις

τού 1821 καί τά νέφη τών διωγμών 
τών Ελλήνων έσκέπαζαν τήν Κων
σταντινούπολή. 'Ο Πατριάρχης Γρη- 
γόριος ό Ε ', άξιος ήγέτης τής Ε κ 
κλησίας καί τού ’Έθνους καί είς τό 
ύψος τών ευθυνών του έμεινε καί έπε
σε. ’Αλλά τον Κωνσταντίνον Οίκο
νόμον ορθότατα παρώτρυνε ό Πα
τριάρχης νά φύγη. ’Ανήκε ό Οικο
νόμος είς τό μέλλον καί ή άπώλειά 
του θά ήτο άπώλεια τής ’Εκκλησίας 
καί τού ’Έθνους. "Ενα έλληνικόν 
πλοίου τον μετέφερε είς τήν ’Οδησ
σόν, τόπον συγκεντρώσεων όλων 
τών διωκομένων Ελλήνων.

Μετ’ όλίγας ήμέρας άφικνεΐται 
είς τήν ’Οδησσόν καί τό ιερόν λεί
ψανου τού Πατριάρχου Γρηγορίου. 
Είς τον Κωνσταντίνον Οίκονόμον 
άνετέθη νά έκφωνήση τον επιτάφιον. 
'Υπήρξε ό καλύτερος λόγος του. ’Α
ριστούργημα. Μεταξύ τών άλλων 
λόγων του θεωρούνται άριστουργή- 
ματα ό λόγος του είς ’Οδησσόν τής 
26 ’Οκτωβρίου 1826 είς τελούμε
νου μνημόσυνου τού πρίγκηπος Δη- 
μητρίου Μουρούζη.

Επίσης βραδύτερον είς τήν άπε- 
λευθερωθεΐσαν Ελλάδα ό λόγος του 
είς μνημόσυνου τών ευεργετών τού 
’Έθνους άδελφών Ζωσιμαδών τό 
1842, ό έπιτάφιος λόγος του τό 
1843 είς τον νεκρόν ενός ύπερόχου 
κληρικού, τού έπισκόπου Βρεσθέ- 
νης — Σελασίας Θεοδωρήτου καί ό 
έπιτάφιος λόγος του τό 1843 είς τον 
νεκρόν τού Γέρου τού Μωρηα Θεο
δώρου Κολοκοτρώνη.

’Εθνική καί πνευματική ύπέρ τού 
’Έθνους του ύπήρξε ή έντονος καί 
άκατάπαυστος δράσις τού Κωνστα
ντίνου Οικονόμου είς τήν Ρωσσίαν 
καί ακολούθως είς τήν Γερμανίαν 
καί τήν άλλην Ευρώπην. Είχε κατα
κτήσει τήν έκτίμησιν καί τον σεβα
σμόν τών σοφών τής Ευρώπης καί 
τήν φιλίαν τού τσάρου τής Ρωσσίας 
’Αλεξάνδρου τού Α' καί τού Βασι- 
λέως τής Πρωσσίας Γουλιέλμου τού 
Γ '. 'Ο Τσάρος τού άπένειμε τό πα
ράσημου τής 'Αγίας "Αννης, ό δέ 
βασιλεύς τής Πρωσσίας τό παρά
σημου τού έρυθροΰ αετού. Ή  έκ- 
κλησιαστική ’Ακαδημία τής Πε- 
τρουπόλεως έξέλεξε τον Κωνσταντί
νον Οίκονόμον, σύνδεσμον, ή δέ 
αύτοκρατορική ’Ακαδημία τών έπι- 
στημών τής Πετρουπόλεως τόν 
έξέλεξε εταίρου καί ή ’Ακαδημία 
τού Βερολίνου άντεπιστέλλον μέλος.

ΩΣ συγγραφεύς ό Κωνσταντίνος 
Οικονόμος ύπήρξε πολυγραφώτατος. 
’Επαινούνται ιδιαιτέρως τά έργα

του: «Ερμηνεία τών έβδομήκοντα 
καί τό περί γνήσιας προφοράς τής 
ελληνικής γλώσσης», έκ σελίδων 
830 περίπου. Έξετυπώθη είς τήν 
Πετρούπολιν τό 1830.

Τό Πατριαρχείου Κωνσταντινου
πόλεως έχορήγησε είς τόν Κωνσταν
τίνον Οίκονόμον τό προνομίου νά 
φέρη έπί κεφαλής Σταυρόν αδαμάν
τινου ώς γνώρισμα ίδιαζούσης προς 
αυτόν Εκκλησιαστικής περιποιή- 
σεως διά τούς ύπέρ τής Εύσεβείας 
άκαμάτους άγώνας του. Έπεσκέ- 
φθη είς τήν Ρώμην τόν Πάπαν Γρη- 
γόριον τόν Σ Τ ', όστις έθαύμασε τήν 
μεγαλοφυίαν, τήν πολυμάθειαν καί 
τήν πείραν τού άνδρός. Μετά τών 
τέκνων του ό Κωνσταντίνος Οικο
νόμος έφθασε τόν ’Οκτώβριον τού 
1834 είς τό Ναύπλιον, τό δέ 1837 
ήλθε είς ’Αθήνας, ίνα συμβάλη είς 
τήν άναδημιουργίαν τής έλευθερω- 
θείσης Ελλάδος. Είς τήν Ελλάδα 
ήλθε είς άντίθεσιν προς τόν ισάξιόν 
του Θεόκλητον Φαρμακίδην. Ή γω - 
νίσθη όχι κατά τού αύτοκεφάλου τής 
’Εκκλησίας τής Ελλάδος, ώς συνή
θως νομίζεται. Ήγωνίσθη κατά τής 
άνευ προηγουμένης συνεννοήσεως με
τά τού Πατριαρχείου Κωνσταντι
νουπόλεως άνακηρύξεως τής ’Εκ
κλησίας τής Ελλάδος ώς αύτοκε
φάλου. Άντιθέτως, ό Θεόκλητος 
Φαρμακίδης έφρόνει, ότι, άμα ή 
Ελλάς κατέστη έλευθέρα, άφ’ 
έαυτής καθίσταται καί ή ’Εκκλησία 
αύτής αυτοκέφαλος, συμφώνως προς 
τά άνέκαθεν κρατούντα. Καί οί δύο 
άγωνισταί, οικονόμος ό ένας, πρεσ- 
βύτερος ό άλλος, άλλ’ έκκλησιαστι- 
κοί κολοσσοί, έκ τού αύτοΰ δια
μερίσματος τής χώρας καταγό
μενοι, έπίστευαν είς τάς άρχάς ύπέρ 
τών οποίων έπρομαχοΰσαν. Ό  ένας 
έκινεΐτο άπό τής δογματικής σκο
πιάς. Ό  άλλος έβλεπε τήν πολιτικήν 
σκοπιμότητα. "Ωστε ό άγών των 
νά κρίνεται καί σήμερον δι’ άμφο- 
τέρους μέ τήν αυτήν συμπάθειαν καί 
τόν αυτόν θαυμασμόν.

Ό  Κωνσταντίνος Οικονόμος έ- 
κοιμήθη έν Κυρίω τήν 9 Μαρτίου 
1857 είς ήλικίαν 77 έτών. Είς τόν 
νεκρόν του άπενεμήθησαν τό παρά
σημου τών Μεγάλων Ταξιαρχών καί 
τιμαί άντιστρατήγου. Πάνδημος ύ
πήρξε ή πομπή τής κηδείας του, οίαν 
έως τότε δέν είχαν ίδει αί Άθήναι.
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Τού κ.
Γ ι ά ν ν η  Β. Ί ω α ν ν Ι δ η  

Λογοτέχνη — Ιστορικού.

ΑΠΡΙΛΗΣ και πασκαλόγιορτα. 
Μιά άνοιξη γλυκιά και ψιλόβροχη 
πού πότιζε πέρα ώς πέρα τόν τόπο. 
Μιά βουνοσειρά άπό σκούρους 
βράχους έκοβε άπότομα κατά τό 
νοτιά τόν άτέλειωτο κάμπο. Λίγες 
άγριλιές άσημώνανε έδώ κι έκεΐ τά 
γκρίζα θάμνα, πού παίρνανε κάποτε 
μιά μενεξεδένια βαθιά άπόχρωση, 
σκισμένη ποΰ καί ποϋ άπό σύρτες, 
κομμένες γραμμές: Ήτανε τ’ άχνά- 
ρια άπ’ τούς άμέτρητους κουρμπέ- 
δες, τούς πρωτόγονους άραμπάδες 
με τούς σιδερένιους τροχούς, πού 
είχανε περάσει άπό τούτα τά μέρη, 
γεμάτα άσκέρια τού Σαλίχ πασά, 
ύστερα άπό τήν κατάπνιξη τής Όρ- 
λωφικής έπανάστασης στό Μόριά. 
Τϊ μαύρη, άλήθεια , έποχή! Οί δυ
στυχισμένοι ραγιάδες, έρημοι κι 
άπροστάτευτοι άπό τή μεγάλη χρι
στιανική δύναμη, τή Ρωσία, άπο- 
μείνανε στό έλεος των σαρικοφό- 
ρων. Λυσσώντας γιά έκδίκηση καί 
γιά αίμα, οί τύραννοι χυθήκανε σάν 
τά τσακάλια στή χώρα κι άρχίσανε 
άνελέητη σφαγή. ’Ανιστόρητο μα
κελειό. Στά σπίτια, στά σοκάκια, 
στις έκκλησιές, δπου υπήρχε ψυχή 
ζωντανή, δούλευε άκόρεστο τό 
γιαταγάνι τής αίμοβόρας φυλής.

Τούτη ή θεομηνία έμεινε άμνη- 
μόνευτη. Άλαλιασμένοι οί φτωχοί 
κάτοικοι, με τά φρένα σαλεμένα 
άπό τόν τρόμο, πήρανε τά βουνά καί 
τά λαγκάδια. Έκεΐ ,τό πολύ πολύ, 
μονάχα άπό τ’ άγρίμια θά κινδυ
νεύανε. Μά καί τούτα θά δείχνανε 
κάποιο σπλάχνο, λίγη καλόγνωμη 
συμπόνια, αισθήματα πού ποτέ δέ 
γνώρισε ή άφιονισμένη καρδιά τού 
Τούρκου. Τότε μαζί μέ τ’ άλλα μπου
λούκια, πού τραβήξανε πρός τις 
κορφές, ήτανε κι ή Τασιά, ή μάνα 
τού Θεοδωράκη Κολοκοτρώνη, 
έτοιμόγεννη. Έκεΐ, σ’ ένα βουνό 
τής Μεσσηνίας, στό λεγόμενο Ρα- 
μαβούνι, κάτω άπό ένα δένδρο πού 
μόλις είχε άρχίσει ν’ άνθίζει, γεν
νήθηκε ό γίγαντας τού Μόρια, στις 
3 ’Απριλίου 1770, δεύτερη μέρα τού 
Πάσχα. Εκείνο τόν καιρό, ή Τρι- 
πολιτσά είχε πνιγεί στό αίμα. Μέσα 
στό σπαραγμό καί τό μεγάλο θρή
νο, άνοιξε τά μάτια του τό μωρό. 
Κι’ άντί μέ τραγούδια, τό νανού- 
ρίσανε μέ μοιρολόγια. Τό τρυφερό

του κορμάκι πλύθηκε μέ δάκρυα 
πικρά.

'Η μάνα του ή Τασιά, βαστοΰσε 
άπό τό σόι τών Τσακαίων. Ή , πιό 
σωστά, τών Κοτσακαίων τής 'Α- 
λωνίσταινας, πού δέ σκύβει κεφά
λι σέ κανένα. Στά 1780, οί Τούρκοι 
Μπαρδουνιώτες σκοτώσανε τόν 
άντρα της, τό φημισμένο καπετάν 
Κωνσταντή πού ήτανε περίφημος 
όπλαρχηγός. Κι’ όχι μονάχα, αύτό. 
Εκείνη τήν τρομερή νύκτα, άρπά- 
ξανε καί τά τρία μικρότερα άδερ- 
φάκια τού Θεοδωράκη, τό Γιάννη, τό 
Χρήστο καί τό Νικολάκη. Ή  έρημη 
χήρα μέ τόν πρώτο της γιό καί τόν 
κουνιάδο της τόν ’Αναγνώστη Κο
λοκοτρώνη σωθήκανε άπ’ τού 
Χάρου τά δόντια. Περνώντας μέ
σα άπό σκοτεινές χαράδρες κι άπό- 
κρημνα μονοπάτια βρήκανε κατα
φύγιο σέ κάποιο φιλικό τους σπίτι 
στή Μηλιά τής Μάνης. ’Αργότερα 
καταφέρανε ν’ άγοράσουνε άπ’ 
τούς Τούρκους τό Γιάννη καί τό 
Χρήστο. Τό Νικολάκη τόν βρήκε 
ένας Ρωμιός μούτσος, πού δούλευε 
σέ τούρκικο «μπιστικό». Τόν έκρυ
ψε κάμποσο διάστημα σέ κάποιο 
παραθαλάσιο χτήμα ένός θειοΰ του 
στήν Καρυανή τής Καβάλας καί μέ 
τήν πρώτη εύκαιρία τούς τόν έστει
λε. Τί χαρά ήτανε έκείνη, τί κλάμα
τα εύτυχισμένα καί τί φωνές! Γιατί 
όλοι τους πιστεύανε πώς τό παιδί 
είχε χαθεί γιά πάντα, ένώ τούτο 
ζοΰσε καί βασίλευε.

Τά παιδικά καί τά έφηβικά του 
χρόνια ό Θοδωράκης τά πέρασε 
στήν Άλωνίσταινα κι άργότερα 
στήν "Ακωβα κοντά στούς μπαρ
μπάδες του τούς Κοτσακαίους. Ή 
ταν τότε πού μόλις είχε άρχίσει νά 
γαληνεύει κάπως ή μπόρα στή Γορ- 
τυνία. Ή  καπετάνισσα γιά νά ζεΐ 
τά παιδιά της ύφαινε στά ξένα σπί
τια μέ τό μεροδούλι κι έκοβε ξύλα 
στό λόγγο. Τά ξύλα τούτα τά φόρ
τωνε ό Θοδωράκης στό γαϊδουράκι 
τους, ένα άθλιο υποζύγιο καί πήγαι
νε στήν Τριπολιτσά νά τά πουλή
σει. Έτσι τό άγόρι δέν έμαθε γράμ
ματα. Μόλις ένιωθε νά συλλαβίζει 
καί νά γράφει τ’ όνομά του. Μά 
ήτανε τετραπέρατο. Κι’ έπειδή 
τού άρεσε νά κάνει συντροφιά μ’ 
ένα έκατοχρονίτη γέροντα ιερέα 
τόν παπά -Νικόδη μο είχε μάθει πολ
λά πράγματα. "Οσοι «γραμματι
ζούμενοι» τύχαινε νά κουβεντιά
σουνε μαζί του πέφτανε άπ’ τά 
σύννεφα. Γιατί παραδέχονταν πώς 
ήτανε άδύνατο νά τά βγάλουνε 
πέρα μαζί του. Κι ή μάνα του ή Τα-

σιά πού τ’ άκουγε, χαιρότανε κρυφά 
κι έκανε μέ κατάνυξη τό σταυρό 
της. Ήτανε σχεδόν εύτυχισμένη 
κι ας μήν τόδειχνε.

Στήν Τριπολιτσά, δπου πήγαινε 
καί πούλαγε τά ξύλα, τού Θοδωρά- 
κη τού έλαχε ένα θλιβερό περιστα
τικό. Ένα μεσημέρι βροχερό, πέ
ρασε μπροστά άπό ένα υπόστεγο, 
δπου κάθονταν μερικοί Τούρκοι. 
Έκείνη τήν στιγμή, τό ζωντανό 
του γλίστρησε πάνω στό κακοφτια
γμένο καλντερίμι, παραπάτησε σέ 
μιά λακκούβα μέ βρωμόνερα κι έπει- 
δή τινάχτηκε, πιτσιλήσανε τά ρούχα 
ένός σαρικοφόρου. Τούτος γίνηκε 
θεριό. Μέ μιας πετάχτηκε πάνω, 
άρπαξε τό παιδί, πού μόλις πατού
σε τά δεκατρία του χρόνια καί τόν 
φιλοδώρησε μέ κάμποσα σκαμπί
λια. Τό άγόρι δέν έβγανε άχνα άπ’ 
τό στόμα του. Λέξη δέν είπε. Μο- 
νάχατά μάτια του βουρκώσανε, γιατί 
ήξερε πώς άν μιλούσε, μπορούσε 
νά πάθει χειρότερα. Μά σά γύρισε 
τ’ άπόβραδο στό σπίτι του, έπεσε 
κλαίγοντας στήν άγκαλιά τής μά
νας του. Τρόμαξε ή άμοιρη γυναίκα 
καί ρώτησε τό γιόκα της τί έχει. 
Τό άγόρι τής μίλησε γιά τό έπει- 
σόδιο μέ λυγμούς κι άναφυλλητά.

—Θά τόν σκοτώσω, μάνα! φώναξε 
στό τέλος. ’Αγόρασα ένα σουγιά καί 
μ’ αύτό θά τόν καρφώσω. Θυμάμαι 
καλά τά μούτρα του.

Ή  κυρά Τασιά κούνησε τό κεφά
λι της.

—"Οχι γιέ μου, τόν συμβούλεψε
δσο πιό ήρεμα μπορούσε. Τά πα

λικάρια δέ σκοτώνουνε πισώπλατα. 
Τά παλικάρια στέκονται καί πολε
μάνε τόν έχθρό στήθος μέ στήθος.

Κι άν ξαναπέσω πάνω του; Θά 
τόν άφήσω έτσι;

Δέ θά ξαναπέσεις. Γιατί δέ θά 
σ’ άφήσω νά ξανακατεβεΐς στήν 
Τριπολιτσά, παρά μονάχα σά θάρ- 
θει ή ώρα ή καλή νά μπεις στήν 
πόλη καβαλάρης άρχιστράτηγος.
Ή  εύχή της έπιασε καί μάλιστα μέ 

τό παραπάνω. "Οπως κι άν έχει τό 
ζήτημα, μόλις γίνηκε δεκαεφτά 
χρονών, κατέχοντας στήν έντέλεια 
πιά τήν πολεμική τέχνη, πήρε 
θέση όπλαρχηγού στήν περιοχή 
καί ταύτόχρονα τόν παντρέψανε 
μέ τήν Κατερίνα Καρούσου, θυγα
τέρα ένός καλού προεστού. Ό  εί- 
ρηνικός του βίος, ώστόσο, δέν κρά
τησε πολύ. Ό  τόπος όλόκληρος 
ήτανε ήφαίστειο τήν έποχή έκείνη. 
Στά 1792, ό Θοδωράκης βρέθηκε νά 
υποστηρίζει μαζί μέ τόν τρομερό 
Ζαχαριά Μπαρμπιτσιώτη τή μεγά
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λη υποχώρηση τοϋ θρυλικοϋ 
κλέφτη Άνδρούτσου, πατέρα τοϋ 
Όδυσσέα, άπό τήΜάνη στις βορι
νές άκτές τοϋ Μόρια την παραλία 
τής Βοστίτσας. Ή  κλέφτικη τούτη 
εποποιία έμεινε σαν ορόσημο στή 
νεοελληνική ιστορία. Γιατί ήτανε 
ή πρώτη μεγάλη έπιχείρηση, πού 
έπαιρνε μέρος ό Κολοκοτρώνης, 
δείχνοντας έτσι όλα τά καταπλη
κτικά προσόντα τοϋ μεγάλου πολε
μιστή. Τό παράξενο ήτανε πώς οί 
Τοΰρκοι είχανε άντιληφθεΐ αμέσως 
σχεδόν, πώς τό παλικαράκι αύτό θά 
έπαιζε ένα άπό τούς πρωτεύοντες 
ρόλους στό άγριο τοΰτο πανηγύρι 
τής ζωής καί τοϋ θανάτου. Γοργά, 
λοιπόν, αρχίσανε νά τοϋ στέλνουνε 
μηνύματα γιά «συνεργασία». Τον 
θέλανε, λέει κοντά τους γιά νά τοϋ 
δώσουνε «τιμές κι άξιώματα».

Καί γιά ποιο λόγο θέλετε νά μοΰ 
τά δώσετε όλα τοϋτα; ρώτησε ό 
Θοδωράκης τούς άπεσταλμένους. 
Τί έκανα;

—Είσαι άληθινό παλικάρι καί 
γι αύτό, άποκριθήκανε οί μουρτά- 
τες. Έλα μαζί μας καί δέ θά χάσεις.

Ό  Κολοκοτρώνης γέλασε εύθυ
μα.

—Έ , δέν πειράζει, έκανε στό 
τέλος. Δέ θάρθω μαζί σας κι ας 
χάσω. Αυτά έχει ή ζωή. Άλλος νά 
χάνει κι άλλος νά κερδίζει.

Αύτός ό θαυμαστός πολέμαρχος 
ήτανε άπό φυσικοϋ του άνθρωπος 
πολύ φρόνιμος. Ποτέ του δέν έκανε 
τρέλες. Ποτέ του δέν άρπαζότανε 
άπό τήν πρώτη στιγμή. Άφηνε νά 
έξαντληθεΐ όλη του ή υπομονή καί 
φρόντιζε πάντα νά προλαβαίνει κά
θε επεισόδιο, πού μονάχα ζημιά 
μποροϋσε νά φέρει, δίχως καμιά 
ώφέλεια. Θαρρείς πώς ήτανε πλα
σμένος γιά άρχηγός. Αντίθετα ό 
άδερφός του ό Γιάννης, πού παρανο
μαζότανε καί Ζορμπάς, ήτανε τρο
μερά άψύς καί πολλές φορές τόν 
είχε εκθέσει χωρίς νά υπάρχει ιδιαί
τερος λόγος. Μάταια τόν συμβού
λευε ό Θοδωράκης, ν’ άλλάξει 
συμπεριφορά καί χαρακτήρα. Μά
ταια τοϋ έλεγε τό ένα καί τό άλλο, 
ώστε νά τόν συμμαζέψει άπό διά
φορες παρεξηγήσεις καί παραστρα
τήματα. Εκείνος έδειχνε όλη του 
τή μεταμέλεια καί πολλές φορές 
ξεσποΰσε καί σέ κλάματα, σά μικρό 
παιδί. Μά γοργά τά ξεχνοϋσε όλα 
καί ξαναγινότανε ό ρέμπελος, ό 
άδιάφορος, ό άνυπάκουος. Δη
μιουργούσε φασαρίες μέ τό τίποτα, 
πιανότανε μέ τούς καπεταναίους, 
έρχότανε σέ προστριβές μέ τά πα

λικάρια του καί καμιά φορά τάβαζε 
μέ κάμποσες φαμίλιες τούρκικες, 
πού ποτέ δέν είχανε κάνει κακό σέ 
κανένα. Μέ κάτι τέτοια, όμως, ό 
Θοδωράκης γινότανε θεριό.

Κρίμα τό μπόι σου καί τή λεβεν
τιά σου! τοϋ πέταξε μιά μέρα κα
τάμουτρα. Πήγες στό κονάκι τοϋ 
Κιαμήλ άγά καί τόν φοβέρισες πώς 
θά τόν σφάξεις χωρίς λόγο. Τί σοϋ 
έφταιξε ό γέροντας, όρέ παλικαρά; 
Ποιόνε πείραξε ίσαμε σήμερα ώστε 
νά τοϋ κάνεις τό κάμποσο;

Ό  Ζορμπάς σάστισε, πρασί
νισε, κοκκίνισε, άλλαξε χίλια χρώ
ματα. Γιατί δέν περίμένε τέτοιο 
ξέσπασμα άπό τόν άδερφό του, πού 
τόν σεβότανε καί τόν έκτιμοϋσε 
πραγματικά. Λούφαξε, λοιπόν, στή 
γωνιά του καί δέν έλεγε τίποτα. Ό  
Κολοκοτρώνης γιά νά τόν συνετί
σει, τοϋ γύρισε άπότομα τήν πλάτη 
κι άπομακρύνθηκε γρήγορα. Άπό 
τότε έκανε νά τοϋ ξαναμιλήσει 
πάνω άπό τρεις μήνες. "Ωσπου ένα 
βράδυ, σάν τή βρεμένη γάτα, ό 
Γιάννης πήγε κοντά του, τόν άγκά- 
λιασε, τόν φίλησε καί τοϋ ζήτησε 
συγνώμη μέ πραγματική συντριβή.

—Συχώρα με, τόν παρακάλεσε. 
Ξέρω πώς κάνω πράγματα, πού είναι 
άμαρτία άπό τό Θεό καί τούς άν- 
θρώπους. Φαίνεται πώς είμαι πλα
σμένος κακός. Αλλά παίρνω όρκο, 
πώς θά προσπαθήσω ν’ άλλάξω. 
Νά μήν έχεις πιά παράπονο μαζί 
μου.

Κι’ ό Θοδωράκης, μεγαλόψυχος 
καθώς ήτανε, τόν συγχώρεσε χωρίς 
νά τοϋ ξαναπεΐ κουβέντα. Στό μετα
ξύ οί Τοϋρκοι, έπειδή δέν καταφέ
ρανε νά τόν πάρουνε μέ τό μέρος 
τους άρχίσανε νά τόν κυνηγάνε 
χωρίς οίκτο. Θέλανε νά τόν ξεκά- 
νουνε μέ κάθε τρόπο καί τοϋ στή
νανε ένέδρες παντοΰ. "Ομως αύτός 
τούς ξέφευγε μέ τήν εύστροφία πού 
διέθετε, άπό πόλη σέ πόλη, άπό 
χωριό σέ χωριό, άπό πλαγιά σέ 
πλαγιά. Ποτέ δέν έμενε σ’ ένα μέρος 
κι ούτε μποροϋσε νά μείνει.

Τίποτ’ άλλο δέ σκεφτότανε ό 
Κολοκοτρώνης άπό τό νά δει έλεύ- 
θερη τήν έλληνική γή. Καί πολε
μούσε, πολεμούσε συνέχεια χωρίς 
τήν παραμικρή διακοπή. Τόν ’Ο
κτώβριο τοϋ 1798, μεγάλη άναστά- 
τωση ξέσπασε σ’ όλη σχεδόν τήν 
Ελλάδα. Αγγλία Ρωσία, Τουρκία, 
είχανε ένωθεΐ τότε ενάντια στό Με
γάλο Ναπολέοντα κι οί στόλοι 
τους πιάσανε τά Εφτάνησα. Τρο
μερή άναρχία κράτησε τότε στό 
Μόριά κι άγριος διωγμός άρχισε

κατά των άρματολών. 'Ο Ζαχαρίας 
Μπαρμπιτσιώτης έπιασε τά βουνά 
του. Τό ίδιο κι ό Θανάσης Πετιμε- 
ζάς.Μά ό Κολοκοτρώνης πήρε τά 
πέλαγα. Πήγε στή Ζάκυνθο, πού 
τήν κατείχανε οί Φράγκοι, έξόπλισε 
ένα καράβι μέ δέκα κανόνια καί 
γίνηκε κουρσάρος. Άπό τά βουνά 
στή Θάλασσα. Καί γιατί όχι;

Μαζί μέ τήν έλληνική μοίρα τοϋ 
Αιγαίου γύρισε τά τουρκικά πα
ράλια τής Θράκης καί τήςΜικρα- 
σίας άφοπλίζοντας τις τούρκικες 
φρουρές. «Μαϋρα καράβια» λέ
γανε οί Τοΰρκοι τά καράβια τοϋ 
καπετάν Θοδωράκη. Στό Άγιον 
"Ορος τά μαϋρα καράβια κυκλωθή
κανε άπό τά πολεμικά τοϋ σουλτά
νου, άλλ’ ό άτρόμητος κουρσάρος 
κατόρθωσε νά σωθεί. Τό καράβι 
του ήτανε γαλιότα. Μακρύ καί 
τρικάταρτο, μέ τέσσερα πανιά, μπο- 
ροΰσε ν’ άντισταθεϊ στοΰ βοριά τή 
μανία. Ήταν τό μεγαλύτερο άπ’ 
όλα τά κουρσάρικα τήςΜάνης, πού 
πλήθος τήν εποχή έκείνη σαϊτεύ- 
ανε τις θάλασσες. Ό  κατατρεγμός 
κατά τά δυό χρόνια, άπό τό 1798 
ώς τά 1800 ενάντια στούς άρματο- 
λούς καί κλέφτες τοϋ Μόριά, ήτανε 
άγριος, φοβερός.

Ήτανε τρομερό τό κακό πού 
γινότανε καί κανένας δέ μποροϋσε 
νά τό σταματήσει. Τότε άκριβώς 
σκοτώθηκε κι ό άδερφός τοϋ Θο
δωράκη, ό Χρήστος. Σκοτώθηκε 
στή θέση Άνίνα τοϋ Ταΰγετου, μα
ζί μέ τό μικρότερο άδερφό τους τό 
Νικόλα. "Ετσι , άπό τά τέσσερα 
άδέρφια, άπομείνανε ζωντανά ό 
μεγάλος άρχηγός κι ό Γιάννης ό 
Ζορμπάς.

Τό ξεκλήρισμα των κλεφτών, 
ώστόσο, δέν ήτανε εύκολη δου
λειά. ’Ιδιαίτερα τήν έποχή τούτη 
τής άκμής τους. Γι’ αύτό οί Τοΰρ- 
κοι γυρέψανε τή συνεργασία των 
κοτζαμπάσηδων. Ή  έπιχείρηση αύ- 
τή τών σαρικοφόρων άρχισε ν’ 
άποδίδει καρπούς. Τό 1803 τά 
παλικάρια τοϋ Μόριά καλέσανε 
σέ σύναξη στά Σουλιμοχώριζα τής 
Μεσσηνίας γιά ν’ άντιμετωπίσουνε 
τήν κατάσταση. Στή σύναξη τούτη 
παραβρεθήκανε τά μεγαλύτερα 
όνόματα τής κλεφτουριάς τής επο
χής: Ό  Ζαχαριάς, ό Άναγνωστα- 
ράς, ό Θανάσης Πετιμεζάς, ό Τρίγ- 
κας, ό Πέτροβας, ό Νταγκρές καί 
πολλοί άλλοι. Καί τοϋτο άκριβώς 
τόν καιρό, άρχίζει ή μεγάλη δράση 
τοϋ Μοραΐτη γίγαντα, τοϋ Θοδω
ράκη.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η η Γ Π Π Η
ΚΑ Ι  0 Ε Ρ Ω Τ Α Σ
Ν Τ Α Ν Ι Ε Λ  Ρ Ο Π Σ ,  Μ ε τ ά φ ρ α σ η :  Θ Α Ν Α Σ Η Σ  Θ. Ν Ι Α Ρ Χ Ο Σ

Μ πορούσαμε νά πάμε πια μα
κριά και νά συλλάβονμε την 
ανθρώπινη αγάπη δχι μόνον 

ώς την συμβολική εικόνα τής υπεράν
θρωπης αγάπης που ενώνει τή ψυχή 
με το Θεό, αλλά ώς ένα μέσον γιά 
νά πραγματοποιήσουμε, πάνω στή 
γή, αυτή την υπερφυσική ένωση. 
Τοϋτο υπήρξε ή αποφασιστική συμ
βολή τον χριστιανισμόν, καί, πάνω 
σ' αυτό το επίπεδο δπως πάνω σέ 
όλα τά άλλα, ή Καινή Διαθήκη 
εμφανίζεται ώς ή εκπλήρωση των 
υποσχέσεων τής Παλαιός και ακόμη 
ώς ή υπέρβασή της. ’Από τήν στι
γμή πού μίλησε ο Χριστό:, ή αν
θρώπινη αγάπη άλλαξε σημασία: 
απόκτησε μιά πληρότητα που δεν 
είχε γνωρίσει ποτέ προηγουμένως.

’Αρκεί· νά ξαναδιαβάσουμε το 
Ευαγγέλιο γιά νά καταλάβουμε πώς 
κάτι μεταβλήθηκε ριζικά σ’ αυτή 
τήν περιοχή ή μάλλον νπερκερά- 
στηκε. Στήν Βίβλο τού- ’Ισραήλ μό
λις κατόρθωνε ν’ άποκρυβει μιά 
δυσπιστία γιά τή γυναίκα, το ακά
θαρτο πλάσμα, πού βάζει τον άνδρα 
σέ πειρασμό. Αυτός ό μισογυνισμός 
είχε ακόμη στους εβραϊκούς νόμους 
έναν επίσημο χαρακτήρα, άφοϋ μό
νον οι άντρες αναλάμβαναν θρη
σκευτικά καθήκοντα και οι γυναίκες 
δέν μπορούσαν νά πλησιάσουν στο 
Ναό τό άγιο βήμα. Μέ πόση δύναμη 
αντιτάσσεται σ’ αυτήν τήν περι
φρόνηση, τήν εντελώς ανατολίτικη, 
ή απέραντη άβρότητα τοΰ Χριστού

ΝΤΑΝΙΕΛ ΡΟΠΣ (1901—1968). 
Γεννήθηκε στο ’Επινάλ. Έξέχων 
Χριστιανός συγγραφέας, καθηγη
τής τής ' Ιστορίας, Μέλος τής Γαλ
λικής ’Ακαδημίας. ”Εργα του: «Θά
νατε πού είναι ή νίκη σου», «Στοι
χεία τού προορισμού μας», «Ό  
’Ιησούς στήν ’Εποχή του».

προς τις γυναίκες! Προς αυτή τή 
Σαμαρείτισσα, αυτή τήν κοπέλλα 
μέ τήν άτακτη ζωή πού έχει τόσους 
«συζύγους» ώστε δέν θυμάται πιά 
τον αριθμό τους και πού τής μιλά 
τόσο φιλικά καί τής εμπιστεύεται 
τό μεσσιανικό τον μήνυμα. Προς 
εκείνες πού τον συνοδεύουν στή 
διάρκεια των ταξιδιών του, που τον 
φροντίζουν καί τον άκοϋν. Προς 
εκείνες πού θά διδάξει, θά παρηγο
ρήσει πάνω στο δρόμο τον Γολγοθά. 
Προς αυτή ιδιαίτερα τήν πεσμένη 
στά πόδια του αμαρτωλή, πού σκορ
πίζει τό άρωμα καί τό σκουπίζει 
μέ τά μαλλιά της καί πού οί μαθη
τές του παρεξηγοϋν τόσο τή χει
ρονομία της, ενώ ό ίδιος ό Χριστός 
εισχωρεί ώς τό βάθος τής καρδιάς! 
Ή  μεγάλη ιδέα πού διασχίζει δλ.ες 
αυτές τις φωτεινές σκηνές τού 
Ευαγγελίου, είναι πώς ή γυναίκα, 
μέ τό νά είναι γεννημένη γιά τήν 
αγάπη, μέ τό νά είναι κοντά στήν 
αγάπη, προορίζεται νά καταλάβει 
τή θρησκεία τής αγάπης πού ό 
Χριστός ήρθε νά φέρει στή γή. «Θά 
τής συγχωρηθοϋν πολλά γιατί πο
λύ αγάπησε».

’Υπάρχει άραγε γυναίκα πού νά 
μην καταλαβαίνει τό βάθος αυτού 
τού λόγου καί νά μήν γνωρίζει από 
μιά προσωπική εμπειρία, πώς, γιά 
δλες τις γυναίκες, ή αγάπη είναι ή 
υπέρτατη συγγνώμη, ή υπέρτατη 
δικαίωση;

Δέν είναι πιά ό κοινωνικός νόμος 
πού θά βαραίνει άπό δώ καί μπρος 
μ’ δλο του τό βάρος πάνω στά ήθη 
καί θά ελέγχει δλες τις πράξεις τής 
ζωής: είναι ό πνευματικός νόμος, 
εκείνος πού καλει τό άνθρώπινο 
πλάσμα σέ μιάν υπερφυσική ομοιό
τητα. «Νά είστε άγνοί δπως είμαι 
αγνός !».

Μέ τό λόγο, μέ τό παράδειγμα, 
6 Χριστός προτείνει σ’ όλους αυ

τή τήν ολοκληρωτική «μεταμόρ
φωση», αυτή τή δημιουργία τού 
«καινούργιου άνθρώπον» πού είναι 
τό άλφα καί τό ώμέγα τού μηνύ
ματος του. Καί είναι μ ’ αυτό τό μή
νυμα πού πραγματοποιεί μιάν άλη- 
θινή προαγωγή τής αγάπης.

Αυτή ή προαγωγή τής αγάπης 
συνοψίζεται σέ μιάν πολύ άπλή φράση 
άπό τό Χριστό: ό γάμος είναι ένα 
μυστήριο. Αυτό πού θέλει νά πει 
ακόμη: ή ανθρώπινη αγάπη είναι 
ένα μυστήριο. "Ενα μυστήριο, δη
λαδή μιά συμμετοχή στους ίδιους 
τούς σκοπούς τού Θεού, ένα μέσον 
νά εργαστούμε γιά τή λύτρωση τού 
κόσμου.

Ό  άνδρας καί ή γυναίκα δέν ενώ
νονται μονάχα γιά νά διαιωνίσουν 
μέ τήν ένωσή τους τό είδος ή γιά ν’ 
άλληλοβοηθηθούν πάνω στή γή: 
γίνονται συνεργοί άπό δώ καί μπρος 
στο ίδιο τό έργο τού Δημιουργού. 
Δέν θά σέβεται επίσης καί δέν θά 
λατρεύει ό άνδρας στή γυναίκα μο
νάχα τήν αρχόντισσα τού σπιτιού 
του, τή μητέρα τών παιδιών του, 
άλλά καί τή συνεργάτιδά του στο 
μοναδικό έργο πού, στά μάτια ενός 
πιστού, υπερτερεί κάθε άλλο: νά 
συναντήσει τό Θεό.

Αυτός ό έξαγιασμός τής αγάπης 
διατυπώθηκε άπό τον άπόστολο 
Παύλο σέ μιά μικρή φράση πού 
ή σημασία της είναι άνεξάντλητη: 
«’Άνδρες, άγ οπότε τις συζύγους 
σας, δπως ό Χριστός άγάπησε τήν 
’Εκκλησία του». ’Έτσι άπαντάται, 
κατά κάποιο τρόπο, ή παλιά γαμή
λια βιβλική εικόνα: δέν είναι πιά 
ή ένωση τού άνδρα καί τής γυναί
κας πού συμβολίζει καί προεικονί
ζει τήν ένωση τοΰ Θεού μέ τήν 
ψυχή‘ είναι αυτή ή υπερφυσική ένω
ση, ή συμπληρωμένη άπό τήν ’Εν
σάρκωση, τό Πάθος καί τή Λύ
τρωση, πού προσφέρει πρότυπο σέ 
δλες τις άνθρώπινες ενώσεις.

.
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’Έτσι, μέσα στο ψηλότερο Ιδεώ
δες τον χριστιανικού γάμον, δπως 
ό Χριστός αγάπησε τούς δικούς του, 
δ άνδρας θ’ αγαπήσει ΐή  σύζυγο μέ 
μιαν αγάπη χωρίς δρια, γεμάτος 
κατανόηση, προστατευτικός καί τρυ
φερός, φτάνοντας ως τή θυσία, αν 
αυτό χρε αστεΐ' καί ή γυναίκα θά 
έχει, απέναντι στον άνδρα πού ό 
Θεός τής έδωσε, αυτή τή στάση 
τής γλυκείας ευγνωμοσύνης, τής 
γεμάτης εύλάβεια εμπιστοσύνης, τής 
χαρούμενης υποταγής πού ή ψυχή 
δοκιμάζει προς τον Σωτήρα της.

Χωρίς ακόμη νά πάμε τόσο ψηλά, 
δλα τά συγκεκριμένα προβλήματα 
πού μπορούν νά θέσουν οι σχέσεις 
τής ανθρώπινης αγάπης καί πολύ 
ειδικά τού γάμου καί τής σεξουαλι
κής ηθικής αντιμετωπίζονται χωρίς 
κανένα δισταγμό μέ μιάν άπλή επι
στροφή οέ άνάλογες αρχές.

’Εκτιμά τις σαρκικές σχέσεις 
ανάμεσα ατούς συζύγους; Πέρα από 
κάθε ήθικολογία, δυο μεγάλοι κα
νόνες τις διέπουν, τέλεια σαφείς. 
’Από τή μιά μεριά, δπως τούς ζη
τείται νά ενωθούν ό ένας μέ τον 
άλλον μέσα στήν ολότητα τής ύπαρ
ξής τους, καί δπως αυτή ή ύπαρξη 
συνίσταται, σύμφωνα μέ τήν πιο 
ασφαλή θεολογία, από ένα σώμα 
καί μιά ψυχή, θά ενωθούν, νομιμό
τατα, μέ τό σώμα. ’Αλλά άπό τήν 
άλλη πλευρά, δ καθένας τους θά 
σεβαστεί στον άλλον αυτή τήν αλη
θινά ιερή εικόνα πού επικαλείται ό 
άπόστολος Παύλος καί πού κάνει 
άπό τον έναν σύζυγο τό ζωντανό ση
μάδι τού Χριστού κι άπό τον άλλον 
τό ζωντανό σημάδι τής ’Εκκλησίας. 
Πώς νά προχωρήσουμε πολύ μα
κριά σέ ορισμένες περιοχές αν έχου
με διαρκώς κατά νού αυτή τήν άλλη 
φράση τού μεγάλου άποστόλου, δτι 
τό «σώμα είναι δ ναός τού Θεού»;

Αυτή ή ένωση τού άνδρα μέ τή 
γυναίκα μπορεί νά σπάσει; Στο πα
λιό ’Ισραήλ, τό διαζύγιο επιτρεπό
ταν «διά τήν σκληρότητα τών καρ
διών», λέγει δ Ιησούς. ’Αφού δ 
γάμος είχε ώς βάση τον κοινωνικό 
νόμο, γιατί ή κοινωνία δέν θά είχε 
δεχτεί νά τον σπάσει στήν άνάγκη;

Μέσα στήν καινούργια προοπτική 
πού προτείνεται άπό τό Χριστό, πώς 
αυτή ή ρήξη θά ήταν δυνατή, άφοϋ 
οί δυο σύζυγοι είναι άδιαίρετα άλ- 
ληλέγγυοι στο θείο έργο, άφού εί
ναι συμμέτοχοι στήν αιώνια άγάπη;

Ό  μοιχός καταδικάζεται σύμ
φωνα μέ τον καινούργιο νό/uo. Κατα
διώκεται άκόμη πιο αυστηρά άπ’ 
δ,τι σύμφωνα μέ τον παλιό νόμο, ά

φού καταγγέλλεται μέσα στους μο
ναδικούς του σκοπούς. «Οποιοσ
δήποτε κοιτάζει μιά γυναίκα μέ 
φιληδονία, λέγει ο ’Ιησούς, διέπρα- 
ξε ήδη τή μοιχεία μέσα στήν καρ
διά του». Α λλά  ταυτόχρονα ή σκλη
ρότητα τών νόμων πού τήν επικυ
ρώνουν καταργεϊται: δ Χριστός σώ
ζει άπό τούς δημίους της τή μοιχα
λίδα γυναίκα. Γιατί δέν είναι πιά 
τό κοινωνικό σφάλμα, πού τιμωρεί
ται, είναι ή αμαρτία, πού προσβάλ
λει τήν πνευματική εξέλιξη τών συ
ζύγων, καί, σ' αυτή τήν αμαρτία, 
ή άληθινή άγάπη μπορεί νά προσ
φέρει, κατά κάποιο τρόπο, τό άντί- 
δοτο, μέ τό νά δίνει στον άτιμασμένο 
σύζυγο τή θαυμαστή γλυκύτητα τής 
συγγνώμης.

Τέλος, αν ό χριστιανισμός επανα
λαμβάνει γιά λογαοιασμό του τον 
παλιό νόμο τον Θεού τής Βίβλου 
«Ανξάνεσθε καί πληθύνεσθε», νόμο 
πού ύψωσε σέ άρχή κρατική τό ’Ισ
ραήλ, δέν είναι τόσο γιατί είναι κοι
νωνικά ωφέλιμο τό νά υπάρχουν 
παιδιά' πνευματικά τό παράδειγμα 
τής Παρθένον Μαρίας, πού ανα
τρέπει δλα τά προγονικά ήθη, επι
κυρώνει τήν άνωτερότητα τής παρ
θενίας τής άφιερωμένης στις πιο 
άπαραίτητες γονιμότητες. Υ πά ρ
χουν μητρότητες σύμφωνα μέ τό 
Πνεύμα πού ξεπερνούν σέ σπονδαιό- 
τητα εκείνες τής σάρκας. Σχετικά 
μέ τις γυναίκες πού διαιωνίζονν τή 
ζωή σύμφωνα μέ τό φυσικό νόμο, 
αν δ χριστιανισμός τις ευλογεί καί 
τις θαυμάζει, είναι ιδιαίτερα γιατί 
κάθε παιδί πού γεννιέται είναι μιά 
ψυχή πού φέρνει μέσα της έναν πνευ
ματικό σπινθήρα, γιατί κάθε γέννη- 
'ση είναι μιά δωρεά πού προσφέρε- 
ται άπό τό Θεό.

Τέτοια είναι ή μεγαλειώδης εικόνα 
πού ή Καινή Διαθήκη μάς προτείνει 
τής άνθρώπινης άγάπης: μιά ένωση 
πού άρπάζει τον άνδρα καί τή γυ
ναίκα μέσα στήν δλότητα τής ύπαρ
ξής τους, πού τούς ζητά νά δοθούν 
δ ένας στον άλλον μέ τή σάρκα καί 
μέ τή ψυχή, μέ τήν καρδιά καί μέ τό 
πνεύμα, μιά ένωση πού είναι γιά 
τον καθένα τους ένα σημάδι καί μιά 
υπόσχεση τής Αιωνιότητας. Αυτή 
ή εικόνα βρίσκεται στήν καρδιά τού 
δυτικού μας πολιτισμού' είναι αυτή 
πού τον δδήγησε στις εποχές δπου 
ήταν σταθερός, γόνιμος, άρμονικός. 
Πρέπει νά τολμήσουμε νά πούμε 
πώς μιά άπό τις αιτίες τής παρακ
μής μας στηρίζεται στήν άνυπακοή 
σ’ αυτή τήν περιοχή, στήν άποαύν- 
θεση τού χριστιανικού γάμου, στήν

βαθιά περιφρόνηση τής άγάπης ώς 
μυστηρίου;

Γιατί, σ’ αυτή τή μεγάλη εικόνα 
άντιτάσσεται μιά άλλη. Αυτή — 
εκεί, δέν προέρχεται άπό τή Βίβλο, 
δέν έχει τις ρίζες της ούτε μέσα οτά 
εδάφια τής «Γένεσης», ούτε μέσα 
στις εντολές τού Μωϋσή, ούτε μέσα 
ατούς ύμνους τού «“Ασματος ’Ασ
μάτων». Είναι είδωλολατρική, αλ
λά ή εξαφάνιση τής ειδωλολατρείας 
δέν τήν έκανε νά εξαφανιστεί άπό 
τά ήθη μας.

Είναι ή εικόνα τής άγάπης — πά
θους πού οί "Ελληνες θεοποιούσαν 
κάτω άπό τό άνομα "Ερωτας καί 
πού ή νεο—είδωλολατρεία τού σύγ
χρονου κόσμου θεοποιεί άκατά- 
παυστα.

"Ερωτας είναι ή εξουσία τού εν
στίκτου πού άνεβαίνει άπό τά έγκα
τα τών σπλάχνων μας, πού ρίχνει 
τήν σάρκα τού άνδρα πάνω στήν 
σάρκα τής γυναίκας μέ τήν ελπίδα 
νά ξαναβρούν τή χαμένη ενότητα 
καί πού τούς υποτάσσει τον ένα καί 
τον άλλο σέ μιά φρικτή δουλεία.

Είναι δ "Ερωτας πού απλώνεται 
στήν άσπρη οθόνη τών κινηματο
γράφων μας, στις έγχρωμες σελί
δες τών περιοδικών, δπως στήν δλό
τητα σχεδόν τής μυθιστορημα
τικής μας λογοτεχνίας. Είναι ό 
"Ερωτας πού τροφοδοτεί μέ διά
φορα επεισόδια τά έγκληματολογικά 
χρονικά καί είναι αυτός πού, δισλύ- 
οντας τούς γόμους, υποσκάπτει τά 
ίδια τά θεμέλια τής κοινωνίας μας. 
Δέν θά ήταν ίσως υπερβολικό νά 
εξηγήσουμε τό δράμα τού σύγ
χρονου κόσμου τής δυτικής κοινω
νίας, μέ τή μάχη πού άναπτύσσεται, 
άπό τόσους ήδη αιώνες άνάμεσα 
στον είδωλολατρικό "Ερωτα καί 
τήν Ά γάπη  — Μυστήριο.

Στήν άνταρσία τού ενστίκτου, 
στή δύναμη τής αναρχίας πού τό 
πάθος της χωρίς χαλινάρι πολλα- 
πλασιάζεται μέσα στον κόσμο, άντι- 
τάσσεται ή άρχαία φρόνηση τής 
Βίβλου, έξοδος τών πρώτων εδα
φίων τού βιβλίου καί προοδευτικά 
συμπληρωμένη ως μέσα στο Χρι
στό. Σ ’ αυτούς τούς άνδρες, σ’ 
αυτές τις γυναίκες πού αισθάνονται 
μ’ δλη τήν εμπειρία τής ύπαρξής 
τους πώς ή άνθρώπινη άγάπη είναι 
δχι μονάχα ή μεγάλη παρηγοριά 
τής καρδιάς, άλλά ή πιο ψηλή έκ
φραση τού Πνεύματος, λέγει αυτή 
ή άρχαία φρόνηση:

« Ή  άγάπη δέν είναι μιά αμαρ
τία. “Εχει τή νόμιμη θέση της μέσα
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στήν προσπάθεια πού οφείλει νά 
καταβάλλει κανείς ο’ αυτή τη γή  
για νά πραγματοποιήσει πλήρως 
το πεπρωμένο τον. 'Ο Κύριος δεν 
είπε ποτέ στον άνδρα νά μην Αγαπά 
τη γυναίκα, στη γυναίκα νά μην 
αγαπά τον άνδρα. Τούς δημιούρ
γησε, αντίθετα, γι’ αυτή την αμοι
βαία αγάπη, πού βάζει μέσα στους 
προνοιακονς του σκοπούς.

Αυτό πού απαγορεύεται μονάχα 
είναι νά μεταβάλει αυτή τήν αγάπη 
στο μοναδικό του σκοπό, στή μονα
δική αιτία ύπαρξής τον. Αυτό πού 
Απαγορεύεται είναι νά μήν επι
διώκει μέσα στήν αγάπη παρά τήν 
ηδονή, ξεχνώντας τον υπερφυσικό 
σκοπό πού σ’ αυτόν πρέπει νά τείνει. 
Αυτό πού είναι αμαρτία είναι νά 
θεοποιεί τον ’Έρωτα».

Καί, ισχυρή άπό τις δυο χιλιετηρί
δες έμπειρίαςπον τόσες γενιές άντλη
σαν άπό τις σελίδες της, προσθέτει 
ακόμη, ή παλ.ιά φρόνηση τής Βίβλον, 
σύμφωνα μέ τήν περίφημη λέξη πού 
μ’ αυτήν αρχίζει δ Εκκλησιαστής 
πώς στήν αγάπη όπως μέσα σ’ όλα 
τ’ άλλα, πάνω σ’ αυτή τή γή, «όλα 
είναι μάταια, κυνηγητό τον Ανέ
μου». Γιά νά διαρκέσει, γιά νά είναι 
πλήρως ή ’ίδια, ή Αγάπη δέν έχει 
Ανάγκη άπό κάτι πού τήν ξεπερνά; 
Αέν γνωρίζουμε αυτή τή γεύση 
χολής καί Αθλιότητας πού τό χορτα- 
αμένο πάθος Αφήνει στο στόμα μας; 
Καί, μέσο ο τις πιο ευτυχισμένες 
Ανθρώπινες Αγάπες, δέν υπάρχει 
Ακόμη αυτό τό Αναπόφευκτο τέλος, 
τό υπέρτατο ρήγμο ενός χωρισμού 
πού κανένα ζευγάρι επί γής δέν θ’ 
Αποφύγει ποτέ;

Είναι πέρα Από τή θλίψη των 
παθών πού κονιορτοποιούνται, πέρα 
Από τήν οδύνη των ενώσεων πού 
σπάζει δ θάνατος πού μάς μαθαίνει 
νά κοιτάζουμε, ή Αρχαία φρόνηση 
τής άγιας Γραφής. Αυτό πού μάς 
προσφέρει, είναι, τελικά, μιάν Αγά
πη πού δέν είναι μονάχα «δυνατή 
όπως δ θάνατος», σύμφωνα μέ τήν 
τόσο ωραία έκφραση τον <<”Ασμα
τος ’Ασμάτων», Αλλά πού είναι πιο 
δυνατή άπό τό θάνατο, πού μόνον 
αυτή επιτρέπει νά τον νικήσουμε, 
γιατί αυτή ή Αγάπη δέν είναι τίποτε 
λιγότερο παρά ή ένωση τού άνδρα 
καί τής γυναίκας μέσα στήν πληρό
τητα τής ύπαρξής τους, στο Θεό 
καί μέοα στήν Αιωνιότητα.

Δημοσιεύεται μέ τήν ευγενι
κή συγκατάθεση τοΰ Περιοδι
κού «ΕΥΘΥΝΗ» πού τό πρω- 
τοδημοσίευσε.

Η
ΕΥΠΙΣΤΙA 
ΟΔΗΓΕΙ 
ΣΤΗΝ ΠΛΑΝΗ
Λ ε λ ο ύ δ α ς  Κ ά ΐ λ α  
Σττουδάστριας τής 
Μαρσαλείου Παιδαγ. 'Ακαδημίας.

Ό  άνθρωπος ,έκτος άπό άλλες Ιδιότη
τες έμφυτες, ή πού άπόχτησε στή διαχρο
νική πορεία τής ζωής του, έχει καί τήν 
«τοΰ κοινωνικού όντος» κατά τόν ’Αρι
στοτέλη. Τοΰτο είναι μιά διαπίστωση 
γενική, άποδεκτή καθολικά.

Μιά έντονη παρόρμηση βιολογική τόν 
ώθεί νά βρίσκεται κοντά στους όμοιους 
του, νά έξωτερικεύει τις σκέψεις του, τά 
συναισθήματα του, σέ μιά προσπάθεια νά 
εΰρει άγάπη, έκτίμηση, σιγουριά καί 
άσφάλεια. Πιέζεται ό άνθρωπος στή σύ
ναψη κοινωνικών δεσμών άπό τήν άτέ- 
λεια πού τόν χαρακτηρίζει. Αίσθάνεται 
άδυναμία νά λύνει μόνος του τά πολύπλο
κα προβλήματα πού άνακύπτουν γύρω του 
καί μέσα στό κοινωνικό καί φυσικό περι
βάλλον. Χρειάζεται λοιπόν καί σχηματί
ζει δεσμούς γιά στήριγμα, συμπαράσταση 
καί βοήθεια στις φυσικές πνευματικές καί 
ήθικές άδυναμίες του.

Μιά , άλλά άρκετά σοβαρή, άπό τις 
πνευματικές καί ψυχικές αύτές άδυναμίες 
τοΰ άνθρώπου είναι καί ή εύπιστία.

Βέβαια έδώ μπορεί νά είπωθεΐ, πώς δι
καίωμα τοΰ άνθρώπου είναι νά καθορίζει 
τή ζωή του σύμφωνα μέ τήν κυρίαρχη θέ
λησή του, μέ μιά κατάσταση αύτεξουσιό- 
τητας.

"Ομως ό εύπιστος άνθρωπος δέν κατέχει 
τά διανοητικά καί ψυχικά έφόδια γιά νά 
διακρίνει τίς άρετές έκεΐνες πού πρέπει 
νά συγκεντρώνει κάθε κοινωνικός δεσμός 
του καί έτσι παρουσιάζεται νά παραδέ
χεται σάν άληθινό κάτι πού δέν έχει ύπο- 
στεί τή βάσανο τοΰ σωστού.

Στήν εύπιστία ή πεποίθηση, ή έμπιστο- 
σύνη σέ ένα πρόσωπο ή μιά ιδεολογία 
φέρεται σάν δεδομένη μέ σταθερή καί 
άκλόνητη έμμονή, μέ ψυχική καί διανοη
τική προσήλωση σέ δ,τι λέγει ό άλλος ή 
οί άλλοι, χωρίς νά έρευνάται διεξοδικά 
άν τοΰτο στηρίζεται στήν άγνότητα καί 
άνιδιοτέλεια αύτών πού τό προσφέρουν.

Ό  εύπιστος δέν μπορεί, ούτε έχει τήν 
συνειδησιακή έκείνη κρίση μέ τήν όποια 
θά κατορθώσει κάθε δεσμός ή δ,τι τού 
λέγεται, νά στηρίζεται στήν άμοιβαία 
έκτίμηση, τήν άγάπη πού δέν νοθεύεται 
άπό κατώτερες έπιδιώξεις καί συμφερον
τολογικά κίνητρα.

Ό  εύπιστος δέν είναι δυνατόν νά γνω
ρίζει άν κάθε σχέση ή άνθρώπινος δεσμός 
του συγκροτούνται άπό σκοπιμότητες ή 
ίδιοτελή, μικρόψυχα ή καί άλλότρια κί
νητρα καί σίγουρα, δέν μπορεί νά ξεπε- 
ράσει τήν πιθανότητα δτι αύτό δέν είναι

σωστό. Πιστεύει μέ πνευματική όλοκλη- 
ρωτική συναίνεση πώς δέν όπάρχουν 
άντίθετοι λόγοι γιά άντίθετη πρόθεση.

Μέ αύτό τόν τρόπο φθάνει σέ μιά έπι- 
φανειακή καί δχι ούσιαστική σχέση, πού 
τήν συγκρατεί τίς περισσότερες φορές τό 
έφήμερο συμφέρον καί τήν υποσκάπτει ό 
έγωίσμός καί ό δόλος τών άλλων. Γιατί 
είναι άδύνατο νά μή γίνει έκμετάλλευση 
τής εύπιστίας τοΰ εύπιστου άπό τούς φαύ
λους.

Ό  εύπιστος τότε άντιλαμβάνεται πολύ 
γρήγορα, άν δέν έχει όλοκληρωτικά 
φορέσει παρωπίδες, πώς πλανιέται πλήρη 
πλάνη.

Πλανώμενος λοιπόν ό εύπιστος, άρχί- 
ζει νά χάνει τή βεβαιότητα καί πεποίθηση 
γιά κάθε τι πού τόν περιβάλλει. Στή συνεί
δησή του κυριαρχεί πλέον ή άμφιβολία 
γιά τούς λόγους καί τίς ένέργειες τοΰ 
άμεσου κοινωνικού του περιβάλλοντος, 
τών συνανθρώπων του. Τήν καθαρή πί
στη διαδέχεται ή δυσπιστία, ή καχυποψία, 
ή άρνηση καί γιά κάθε άξιο καί σωστό 
δεσμό. Γενικά χάνει τήν πίστη του γιά τόν 
άνθρωπο, άνοίγοντας μέ τόν τρόπο αύτό 
τό δρόμο στό νά πλανιέται καί γιά σωστές 
ίσως, ένέργειές του. Έχει τή γνώμη πώς» 
«Τάς τών φαύλων συνηθείαςόλίγος χρόνος 
θά διαλύσει». (’Ισοκράτης).

Πώς θά άντιμετωπισθεί τοΰτο;
Χρειάζεται παιδεία. Παιδεία πού δίνει 

τή σωστή άνάπτυξη γιά μιά συνειδητή 
γνώση τοΰ κοινωνικού άνθρώπινου δε
δομένου, μέ δλα τά προτερήματα καί 
τά έλαττώματά του.

Χρειάζεται αύξηση τής πίστης, τής πε
ποίθησης, δτι κάθε σκοπός, κάθε πράξη 
είναι έπιτευκτή, είναι κατορθωτή, δταν 
δέν συνοδεύεται άπό άδράνεια, άδιαφορία, 
άλλά άπό σωστή έργασία, άπό δραστηριό
τητα, γιατί «μοχθεί ν άνάγκη τούς θέλοντας 
εύτυχεϊν» (Ευριπίδης).

Προϋπόθεση γιά δλα αύτά είναι κάθε 
γνωριμία, κάθε δεσμός πού σχηματίζεται, 
νά φέρει τή σφραγίδα τοΰ τίμιου, τοΰ 
άξιου τής άνθρωπιάς αύτών πού τόν δημι- 
ουργοΰν. Ό  εύπιστος νά νοιώσει πώς ή 
κοινωνική ζωή, χωρίς τήν ικανότητα γιά 
σωστή έκτίμηση τής άνθρώπινης άξίας, 
είναι καταστροφική γιά τόν ίδιο καί τό 
περιβάλλον του· είναι κοινωνικός κίνδυ
νος, γιατί γίνεται έφόδιο στόν κάθε άνα- 
ξιόπιστο νά τόν έκμεταλλεύεται. Παύοντας 
νά είναι εύπιστος κλείνει τήν πόρτα σέ 
κάθε έκμετάλλευση, σέ κάθε πλάνη.

Γι’ αύτό πρέπει κάθε γνωριμία, κάθε 
δεσμός, κάθε λόγος τών άλλων νά άξιο- 
λογεΐται σωστά, νά άξιοποιείται δίκαια 
καί νά στηρίζεται στό άρραγές θεμέλιο 
τής άρετής.

Τότε είναι γνωριμία καί δεσμός ζωής, 
δεσμός πού άντέχει στόν όποιοδήποτε 
κλυδωνισμό καί τήν καταλυτική δύναμη 
τοΰ χρόνου.

"Οχι εύπιστία στό περιβάλλον πού όδη- 
γεϊ στήν πλάνη, άλλά άρετή σωστή. Γιατί 
ή άρετή στόν άνθρωπο είναι κτήμα αιώνιο. 
Αύτό τό κριτήριο πρέπει νά έχουμε 
σάν πρώτη άρχή στήν έπιλογήτών γνωρι
μιών, τών δεσμών μας, άν θέλουμε νά 
έχουμε άληθινές άνθρώπινες σχέσεις, πού 
μάς τιμοΰν σάν άνθρώπους καί πού μάς 
στερεώνουν σ’ δλο τό διάστημα τοΰ άν
θρώπινου άγώνα μας. Ή  εύπιστία χωρίς 
σωστή κρίση, φέρει δυστυχία καί άπο- 
διοργάνωση τής ζωής.
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Η ΣΗΜ ΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΙΟ Σ  ΚΟΙΝΟΝΙΚΗΣ ΕΡ ΓΑ ΣΙΑ Σ

Κοινωνικής Λειτουργού.‘Ε λ έ ν η ς  Χ ρ ι σ τ ο δ ο ύ λ ο υ ,

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ 
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κοινωνική εργασία είναι ή δια
δικασία πού χρησιμοποιείται από 
ώρισμένες οργανώσεις προνοίας, για 
να βοηθήσει άτομα ή ομάδες ατό
μων ν' αντιμετωπίσουν πιο αποτε
λεσματικά τα προ βλήματά τους σχε
τικά με την κοινωνική τους ένταξη, 
δηλαδή την αρμονική τους διαβίωση 
με τά άλλα μέλη τής συγκεκριμένης 
κοινότητας, μέσα στην όποια ζοϋν.

'Ή  κοινωνική εργασία είναι μια 
πολύπλοκη διεργασία. Τροφοδοτεί
ται από διάφορες γνώσεις καί όπο- 
τελεϊται από πολλές ηθικές υπο
χρεώσεις. Κατευθύνεται από αντι
κειμενικούς σκοπούς καί στόχους 
καί ασκείται κάτω άπό ειδικές 
συνθήκες καί προϋποθέσειςάπόάομό
δια υς υπαλλήλους πού ονομάζονται 
«Κοινωνικοί ’Εργάτες» ή «Κοινω
νικοί Λειτουργοί».

'Ο θεσμός τής κοινωνικής εργα
σίας δεν είναι καινούργιος. 'Από τήν 
εποχή πού ιστορείτοι ή δργονωμένη 
κοινωνία, οι άνθρωποι άρχισαν νά 
παραληρούν μέ συμπάθεια διάφορα 
παθολογικά φαινόμενα καί νά παίρ
νουν μέτρα γιά τήν αντιμετώπιση 
καί τήν θεραπεία τους, μέ τήν μορ
φή τής «Κοινωνικής Πρόνοιας». HI 
Πολαιά Διαθήκη αναφέρει πολλές 
περιπτώσεις πρόνοιας γιά τήν κοι
νωνική ευημερία. Οι προφήτες, οί 
νομοθέτες, οί πατριάρχες καί άλλοι 
ηγέτες των αρχαίων λαών, απέ- 
βλεπαν πάντα στήν βελτίωση τής 
υγείας, τής διοικήσεως, τής δικαιο
σύνης καί τής τιεριθάλψεως. 'Ο Μ (Λ

ύσής δέν ήταν μόνο νομοθέ της, αλλά 
καί ύγιεινολόγος, δικαστής καί οι
κονομολόγος. Οί άρχηγοί των Θρη
σκειών, όπως ό Βούδας, ό Κομ-
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φούκιος, ό Μωάμεθ καί πάνω απ’ 
όλους ό 'Ιησούς Χριστός διέδωσαν 
τήν ανθρώπινη αλληλεγγύη γιά α
μοιβαία εξυπηρέτηση καί βοήθεια 
γιά τήν πρόοδο τής κοινωνίας.

Ή  κοινωνική εργασία χωρίζεται 
σέ τρεις βασικούς κλάδους: α) στήν 
κατ’ άτομο κοινωνική εργασία β) 
στήν καθ’ ομάδας κοινωνική έργα 
ο ία καί γ )  στήν κοινωνική εργασία 
μέ τήν κοινότητα.
A ) Ή  κατ' άτομο κοινωνική εργα
σία είναι ή επιστημονική μέθοδος μέ 
τήν όποια επιδιώκεται ή υπό τού 
ατόμου συνειδητοποίηση άφ' ενός 
τον συγκεκριμένου προβλήματος 
του καί άφ’ ετέρου των δικών του 
ικανοτήτων, ή κινητοποίηση αυτών 
καί ή άξιοποίηοη τών δυνατοτήτων 
του περιβάλλοντος μέ σκοπό τήν 
Αρμονική ένταξη τον ατόμου στ ό 
κοινωνικό σύνολο, μέ σωστή αντι
μετώπιση τών δικών του προβλη
μάτων καί τών προβλημάτων τού 
περιβάλλοντος τον.
Β) Ή  καθ’ ομάδας κοινωνική εργα
σία είναι ή επιστημονική μέθοδος 
κατευθύνσεως τής ομαδικής ζωής 
μέ σκοπό τήν εξασφάλιση τής πνευ
ματικής καί ψυχικής ισορροπίας 
ένόε έκάστου άπό τά μέλη τής ομά
δας καί τής ομαλής προσαρμογής 
καί παραγωγικής συμμετοχής τους 
στο κοινωνικό σύνολο.
Γ ) Κοινωνική εργασία μέ τήν κοινό
τητα ορίζεται ώς ή επιστημονική 
μέθοδος μέ τήν οποία καλλιεργείται 
μεταξύ τών μελών τής κοινότητος 
πνεύμα συνειδητής πρωτοβουλίας, 
δράσεως καί συνεργασίας.

Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Αντικείμενο τής κατ' άτομο κοι
νωνικής εργασίας Αποτελεί τό συγκε

κριμένο πρόσωπο. Σκοπός αυτής 
είναι ή αρμονική ένταξη τού άτόμου 
στο κοινωνικό σύνολο, μέ επίλυση 
τών προβλημάτων τού περιβάλλον
τος του. Τά μέσα γιά τήν επίτευξη 
τού σκοπού αυτού είναι: α) ή γνώση 
τού Ανθρώπου, β) ή γνώση τής προ
σωπικότητας τού συγκεκριμένου 
άτόμου, γ )  ή γνώση τού άτόμου σέ 
σχέση μέ τό περιβάλλον στο όποιο 
ζεί, κινείται καί εργάζεται καί δ) 
ή γνώση τών δυνατοτήτων πού πα
ρέχονται άπό τό περιβάλλον γιά τήν 
επίλυση τού πραγματικού προβλή
ματος.

Ό  Κοινωνικός Λειτουργός γιά νά 
επιτύχει στήν διαδικασία τής κοινω
νικής εργασίας, πρέπει νά επιδιώξει 
νά γνωρίσει τήν προσωπικότητα τού 
συγκεκριμένου άτόμου σέ βάθος, γιά 
νά κατανοήσει νά κίνητρα τής συμπε- 
ροφορας καί τών έκδηλώσεών του. 
Τά στάδια γιά τήν επίτευξη τού σκο
πού αυτού είναι: α) τής έπιτενξεως 
θετικής επικοινωνίας τού κοινωνικού 
λειτουργού μέ τό άτομο, β) τής άπό 
κοινού μελέτης τού προβλήματος, 
γ ) τής άνακαλύψεως τών αιτίων τού 
προβλήματος καί τής διαγνώσεώς 
του καί δ) κινητοποιήσεως τού απο
θέματος ένεργείας τού άτόμου καί 
τής χρησιμοπο ιήσεως τών δυνατοτή
των πού προσφέρονται άπό τό πε
ριβάλλον γιά τήν επίλυση τού προ
βλήματος.

Ό  έπιδιωκόμενος σκοπός τής 
διαδικασίας τής κατ' άτομο κοινω
νικής εργασίας είναι νά επηρεάσει 
τό συγκεκριμένο άτομο, ώστε νά 
συνειδητοποιήσει τό νπάρχον 
πρόβλημα γιά νά τό Αντιμετωπίσει 
Αποτελεσματικά άξιοποιώντας όλες 
τις ύπάρχουσες σ' αυτό δυνατότητες 
καί ικανότητες.

Η



Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΟΜΑΔΕΣ

Παρ’ όλο πού ή ομαδική ζωή 
συντελεί στην ανάπτυξη τοϋ ατόμου, 
δεν μπορούμε νά πούμε ότι κάθε 
ομαδική ζωή κάνει τα άτομα ευτυ
χισμένα ή τήν κοινωνία Ιδανική. 'Η  
επιτυχία τού σκοπού, έξαοτάται από 
τα ιδεώδη, τόσο τών μελών μιας, ο
μάδας, όσο καί τής κοινωνίας. 'Ο 
Κοινωνικός Λειτουργός αναλαμβάνει 
μια ομάδα, μέ τήν πρόθεση νά τήν 
οδηγήσει σε κάποιο κοινωνικό σκο
πό, που θεωρείται σημαντικός από 
τήν οργάνωση όπου ανήκει ή ομάδα. 
Ή  κοινωνική εργασία μέ ομάδες 
είναι ή επιστημονική μέθοδος σύμ
φωνα μέ τήν όποια γίνεται εργασία 
μέ άτομα μέσα σέ ομάδες, μέ σκοπό 
νά τά ανθήσει νά βοηθήσουν τον εαυτό 
τους μέσω τής ομάδας. Ό  Κοινωνι
κός Λειτουργός έκτελεί τό έργο του 
παίρνοντας μέρος στην αλληλεπίδρα
ση πού ασκείται ανάμεσα στα άτο
μα τής ομάδας. Οι μέθοδοι πού θ’ 
ακολουθήσει ό Κοινωνικός Λειτου
ργός έξαρτώνται από τό περιβάλλον 
καί τούς ειδικούς σκοπούς κάθε 
όργανώσεως. ’Έ τσι μπορούμε νά 
διακρίνουμε τις εξής μεθόδους :

1) τήν Δικτατορική, στήν όποια 
τά μέλη τής ομάδας ύπακούουν 
στον Κοινωνικό Λειτουργό καί κά
νουν δ,τι τούς πει χωρίς αντιλο
γία, 2) τής Διευθύνσεως στήν όποια 
τά μέλη δέχονται τήν καθοδήγηση 
σέ διάφορες δραστηριότητες, 3) 
τού Χειρισμού, δπου τά μέλη κα- 
τευθννονται ατή λήψη αποφάσεων,
4) τής Ταυτίσεως, δπου τά μέλη 
μιμούνται τον Κοινωνικό Λειτουρ
γό καί αντί νά αναπτύξουν δική τους 
πρωτοβουλία, παρασύρονται από τις 
δικές του ενέργειες (αυτή ή μέ
θοδος πρέπει νά αποφεύγεται), 5) 
τής Έμπνεύσεως, κατά τήν όποια 
τά μέλη βοηθούνται νά δεχθούν 
νέες ιδέες, νά αποκτήσουν δεξιό
τητες, νά αλλάξουν διαθέσεις καί 
νά καλλιεργήσουν τήν προσωπικό
τητά τους συμμετέχοντας στήν κοι
νωνική διεργασία μέσα στήν όποια 
παίρνουν αποφάσεις.

Γενικά ό σκοπός μιας ομάδας, 
είναι ό συνδετικός κρίκος των με
λών της καί έξαρταται από τον 
σκοπό τής όργανώσεως ή τής κοι
νότητας στήν όποια ανήκει.

’Λν ή ομάδα είναι συμβουλευτική 
η διοικητική επιτροπή, ό Κοινω
νικός Λειτουργός βοηθεϊ τά μέλη 
να επιτύχουν ανάλογους σκοπούς 
καί στόχους περιορίζοντας τις δρα

στηριότητες τής ομάδας στον καθο
ρισμένο τομέα ένεργείας της.

Ό  ρόλος τού Κοινωνικού Λει
τουργού σέ ομάδες πού έχουν θερα
πευτικό σκοπό καθορίζεται απο
κλειστικά μέ βάση τις ανάγκες των 
μελών.

Στις άλλες ομάδες στόχος είναι 
μέ προγράμματα, δραστηριότητες 
κ.λ.π., νά εξελιχθούν τά άτομα σέ 
μέλη υγιούς κοινωνίας καί νά είναι 
ωφέλιμα δχι μόνον στήν ομάδα άλλά 
καί στο υπόλοιπο κοινωνικό σύνο
λο.

Οί ικανότητες πού πρέπει νά 
έχει ό Κοινωνικός Λειτουργός όταν 
εργάζεται μέ ομάδες είναι κυρίως :

Ό  σεβασμός προς τούς ανθρώ
πους καί τούς κοινωνικούς θεσμούς 
καί ή πίστη του στο δικαίωμα κάθε 
άνθρώπου νά διευθύνει τήν ζωή του.

Ή  παροδοχή κάθε ατόμου καί 
κάθε ομάδας σάν κάτι μοναδικού καί 
ή αναγνώριση τού δικαιώματος πού 
έχει κάθε άτομο ή κάθε όμάδα νά 
διαφέρει από τά άλλα.

Ή  ικανότητα νά καταλαβαίνει 
τά συναισθήματα τών ατόμων χωρίς 
νά ταυτίζεται μέ αυτά.

Ή  δύναμη νά δέχεται τήν εχθρό
τητα καί τήν επιθετικότητα όπως 
καί τήν αγάπη καί τήν στοργή τών 
ατόμων σάν ομαλές αντιδράσεις άν
θρώπου προς άνθρωπο.

Ή  θέληση νά καταλαβαίνει τήν 
συμπεριφορά τών άλλων καί μέ τήν 
δική του συμπεριφορά, νά ξυπνά 
αξιόλογα ενδιαφέροντα στα άτομα 
ή στις ομάδες.

Ή  ικανότητα νά αναλαμβάνει τό 
ρόλο τοϋ ηγέτη μέ τά άτομα ή τις 
ομάδες, πού χρειάζεται περιορι
σμός γιατί νοιώθουν ανασφάλεια.

Ή  συνειδοτοποίηση δτι είναι υ
πάλληλος υπηρεσίας, έπαγγελμα- 
τίας Κοινωνικός Λειτουργός καί 
υπεύθυνος πολίτης.

Ή  δύναμη ν’ αγαπά τούς συναν
θρώπους του.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Ή  μέθοδος τής κοινωνικής εργα
σίας μέ τήν κοινότητα αποβλέπει 
στο νά βοηθήσει τά μέλη της νά 
συνειδητοποιήσουν τις έπιδιώξεις της 
νά τις θέσει σέ σειρά προτεραιότη
τας καί ν’ αποκτήσει αυτοπεποί
θηση καί θέληση γιά νά πετύχει τούς 
σκοπούς της. ’Επίσης νά βρει πηγές 
καί νά δημιουργήσει δυνατότητες 
πραγματοποιήσεως στόχων καί νά 
καλλιεργήσει τήν διάθεση καί ικα

νότητα συνεργασίας τών μελών της.
’Από τις πιο βασικές αρχές αυτής 

τής μεθόδου είναι ή τής αύτοβοη- 
θείας. Σύμφωνα μ ’ αυτήν θά πρέπει 
νά επιδιώκεται ή συμμετοχή δσο 
τό δυνατόν μεγαλυτέρου αριθμού 
μελών τής κοινότητας στις πάσης 
φύσεως αποφάσεις καί ένέργειες.

Ό  Κοινωνικός Λειτουργός, πού 
εργάζεται μέ τήν κοινότητα βρί
σκεται σέ μιά ενδιάμεση θέση με
ταξύ μέλους τής κοινότητας καί 
ειδικού έπιστήμονος. Καλείται νά 
παίξει ρόλο μεσολαβητοϋ μεταξύ 
τών ειδικών, πού πρέπει νά μάθουν 
νά μήν βλέπουν τά μέλη τής κοι
νότητας σάν άπλά αντικείμενα παρα- 
τηρήσεως καί τής κοινότητας, πού 
πρέπει νά μάθει νά σέβεται τήν γνώ
μη τών ειδικών.

ΡΟΔΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΟΥ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

Ή  κοινωνική εργασία, απαιτεί 
μεγάλη μόρφωση σέ πολλούς βασι
κούς τομείς, δπως ή κοινωνιολο- 
γία, ή ψυχολογία, ή υγιεινή, ή οί
κονομολογία, ή ψυχιατρική καί ή 
εγκληματολογία.

Ή  συνειδητοποίηση τής σημα
σίας τού έργου τών ειδικευμένων 
Κοινωνικών Λειτουργών γιά τήν 
επίλυση ή σωστή αντιμετώπιση 
πολλών κοινωνικών καί ατομικών 
προβλημάτων, αποτελεί μιά από τις 
μεγαλύτερες ανάγκες τοϋ σύγχρο
νου πολιτισμού.

Θά μπορούσαμε νά πούμε γενικά 
δτι ό Κοινωνικός Λειτουργός ανά
λογα μέ τις περιστάσεις είναι:

’Εμψυχωτής, φίλος, πηγή έμπνεύ
σεως, γεμάτος πίστη στο καλό καί 
στις ικανότητες τών ανθρώπων.

’ Αντικειμενικός παρατηρητής, πού 
αναλύει καταστάσεις, ζητάει τήν 
αλήθεια, σχολιάζει αμερόληπτα.

Συζητητής πού επιδιώκει τήν 
διευκρίνιση καί τό ξεκαθάρισμα τών 
διαφόρων απόψεων πάνω σ’ ενα θέ
μα.

Ειδικός σύμβουλος καί συμφιλιω
τής.

ΟΙ στενοχώριες, τά νεύρα, τά προ
σωπικά προβλήματα τοϋ Κοινωνι
κού Λειτουργού, πρέπει νά έγκατα- 
λείπονται τήν ωρα τής εργασίας γιά 
νά ενεργεί σωστά καί ήρεμα. 'Ο 
ρόλος τοϋ Κοινωνικού Λειτουργού 
έχει γίνει έξειδικευμένη εργασία, 
πού απαιτεί φοίτηση σέ ειδικές σχο
λές γιά μελλοντική αποκλειστική 
ενασχόληση επαγγελματικού χαρα
κτήρα.
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❖ «ΜΑΜΒΦ*
ΤΟΥ ΟΛΥΜΡΙΟΝΚΟΥ 
ΔΙΑΓΟΡΑ ΤΑΥ Κ>ΑΙΟΥ

Τοΰ κ. Γ ε ω ρ γ ί ο υ  Κρ ι τ σώτ τ η ,  
Συνταγματάρχου έ. ά.

"  ΚΑΤΑΘΝΕΔΙΑΓΟΡΑ
ΟΥΚ ΕΣ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟΝ

(Πλουτάρχου Πελ. 34, 21 — 25)

Ό  Διαγόρας έκ τής πόλεως Ίαλυσοϋ τής νήσον 
Ρόδου, πού έζησε περί τα μέσα 5ου π.Χ. αίώνος, ήτο 
ακαταγώνιστος πυγμάχος και προβάλλεται ώς έξέ- 
χουσα αθλητική φυσιογνωμία, φυσιογνωμία —σύμβο
λου, εις την μακραίωνα ιστορίαν τον ελληνικού 
αθλητισμού. '0  Διαγόρας άπό τό γένος τής μητρός τον 
ήτο Μεσσήνιος. Πρόγονος τούτον ήτο ό ήρως των Μεσ- 
σηνίων Αριστομένης, (1) την τρίτην καί μικροτέραν 
θυγατέραν τού όποιου έννμφενθη ό προπάππος τού 
Διαγόρα Δαμάγητος, κατόπιν χρησμού τού Δελφικού 
Μαντείου, περί τώ 660 π.χ. ’Εκ τού Δαμαγήτον καί 
τής Άριστομενίδος έγεννήθη ό Δωριενς, έκ τούτου δέ, 
ό Δαμάγητος (ομώνυμος τον πάππον), τού οποίου 
τέκνον είναι ό περιώνυμος Διαγόρας. ’Εκ πάτους δε, 
ήτο πρόγονος τού Ροδίου Καλλιάνακτος, τέκνα τού 
όποιον ήσαν οί αρχαίοι άθληταί Ενκλής καί Φιλ.όδω- 
ρος.

Ό  Διαγόρας έλαβε μέρος εις όλους τούς μεγάλους 
Ελληνικούς αγώνας τής εποχής τον, περιοδονίκης, 
( οί κοινοί άγώνες τών Ελλήνων ώνομάζοντο περίοδοι 
καί ο νικητής περιοδονίκης' κοινοί άγώνες ήοαν τα 
’Ο λ ύ μ π ι α ,  τά Π ύ θ ι α ,  τ α  Ν έ μ ε α ,  καί τά 
"I σ θ ι α) μάλιστα άναδειχθείς, καί εις πλείστους έκ 
τών επιχωρίων, ( ’Εντοπίων, ώς π.χ. ’Αθηνών, Αιγι- 
νης, ’Άργους, ’Αρκαδίας, Βοιωτίας, Μεγάρων, Πελ- 
λήνης, Ρόδου κ.λ.π.) καταγαγών εις αυτούς μίαν ή 
καί περισσοτέρας νικάς καί πολλάκις στεφανωμένος 
μέ τον «κότινον» έπανήλθεν εις τήν σμαυαγδίνην 
νήσον τού Ήλιου, τήν Ρόδον.

Ή  απαράμιλλος τερπνή μούσα τού μεγίστου τών 
λυρικών ποιητών τής ελληνικής αρχαιότητας Π ι ν δ ά 
ρου ,  δεν παρέλειψε ύμνον καί προς τον περιλάλητου 
πολυνίκην αθλητήν Διαγόραν τού όποιου τάς νικάς ως 
εξής απαριθμεί εις τήν Ζ .  ωδήν τών ’Ολυμπιονικών 
του: Στρ. ε .

«...μήλων τε κνισάεσσα πομπά κρίσις άμφ’ άέθλοις. 
τών άνθεσι Διαγόρας

(1) Ό  ’Αριστομένης άνεδείχθη ό ύπέρτατος τών ήρωων 
και ό έσχατος τών ημιθέων.

έστεφανώσατο δίς, κλεινά τ’ εν ’Ισθμό) τετράκις
εύτυχέων,

Νεμέα τ’ άλλαν έπ’ άλλα, καί κρανααϊς εν ’Αθηναίε.
Ά ντ. ε .

"Ο τ ’ εν "Αογει χαλκός έγνω μιν, τά τ’ εν ’Αρκαδία 
έργα καί Θήβαις, άγώνες τ’ έννομοι Βοιώτιοι, 
Πέλλανά τ’ Αίγινα τε νικώνθ’ έξάκις' εν Μεγάροισίν 
τ’ ονχ έτερον λίθινα ψάφος έχει λόγον»....

Πίνδαρος Όλύμπ. Ζ  , (80—85)

Μ  ε τ ά φ ρ α σ ι ς
Στρ. ε .

«...........Προβάτων θυσίσ.ι γίνονται
καί άγώνες τελούνται 

εις τούς όποιους, παρέχονται έπαθλα.
Μέ τά άνθη τών αγώνων τούτων δίς έστεφανώθη 

μέχρι τοϋδε ό Διαγόρας,
τετράκις δ’ έτιμήθη, άφ’ ου ένίκησεν εις τον ένδοξον 

’Ισθμόν,
πολλάκις δέ εις τήν Νεμέαν, 
έτι δέ εις τάς κραναάς ’Αθήνας.

Ά ντ. α'.
Έγνώρισαν δέ τον αθλητήν τούτον καί ή χαλκή 

τού ’Άργους άσπίς 
καί τά έν Αρκαδία διδόμενα έπαθλα 
καί τά παρεχόμενα εις τάς Θήβας 
καί τών Βοιωτίων οί τεταγμένοι άγώνες, 
προς δέ τούτοίς ή Πελλήνη καί ή Αίγινα, 
όπου ένίκησεν έξάκις.
Καί ή λίθινη δέ στήλη, ήτις υπάρχει εις τά Μέγαρα, 

άλ.λον δέν έχει λόγον ........».
(Μετάφρ. Θεοφ. Βορέα). 

Προ τόσων δέ στεφάνων δόξης, άποκτηθέντων εις 
τούς στίβους τής εύγενοϋς άμίλλης περί τήν ψυχικήν 
καί σωματικήν ωραιότητα καί ανδρείαν, όσοι έκόσμη- 
ααν τήν κεφαλήν τού νικητοϋ Διαγόρα ό όποιος καί 
άκονιτεί (χωρίς νά σκονισθή εις τον στίβον, δηλαδή 
άνευ άγώνος, δεχθέντος τού άνταγωνιστού τον ότι 
ένικήθη), έλαβε στέφανον, έναντι πλήθους επαίνων, 
οιτινες αντηχούσαν περί τό άνομα αυτού, τρέμων ό
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ποιητής διά την μεταστροφήν των ανθρωπίνων αισθη
μάτων, τήν όποιαν απεργάζεται 6 φθόνος και τής τύ
χης τό άλλοπρόσάλλον, καθικετεύει, εν συνεχεία, τον 
Δία να μή ρίψη εις τήν άφάνειαν, άλλα να σώση τον 
Διαγόραν. Διότι, ναι μεν πανηγυρίζει μετ’ αυτού και 
ή πόλις, άλλ’ εντός ολίγου χρόνου άλλοτε, άλλως μετα
βάλλονται των άνεμων αί πνοαί.

Έ π . ε .
«...άλλ’ ώ Ζεν πάτερ,... μή κρύπτε κοινόν σπέρμ’

από Καλλιάνακτος' 
Έρατιδάν τοι συν χαρίτεσιν έχει 
Θαλίας και πόλις' εν δε μιά μοίρα χρόνου 
άλλοτ άλλοίαι διαιθύσσοισιν αύραι.».

Πίνδαρ. Όλνμ. Ζ '. (85—95).

Μ ε τ ά φ ρ α σ ι ς  Έ π . ε .
«Μή ρίψης, ώ Ζεν, εις τήν άφάνειαν 
τό ένδοξον γένος τού Καλλιάνακτος.
Μετά των τιμωμένιον Έρατιδών 
πανηγυρίζει σήμερον και ή πόλις.
Ά λ λ ’ εντός ολίγου χρόνου τά πράγματα 

μ εταβάλλ.ονται
καί άλλοτε άνεμοι πνέουν άλλοι».

(Μετάφρ. Θεοφ. Βορέα).
Καί ή λυρική ικεσία τής Πινδάρειου ωδής προς τον 

άρχοντα τού Όλυμπου, περί προνοίας, δι ένα ευτυχή 
βίοι καί ήρεμον τέλος τού Διαγόρα, δεν άπηυθύνθη επί 
ματαίω. Λαμπρόν, πράγματι, τέρμα τού βίου τού έπε- 
φύλαξαν οι ’Ολύμπιοι, επί τής κορυφής τής πυραμίδας 
τού θριάμβου τής άρετής.

Ό  Διαγόρας, γέρων, παρέστη εις τό ’Ολυμπιακόν 
στάδιον νά παρακολούθηση τούς αγώνας καί νά ίδή 
τούς άγωνιζομένονς υιούς του. Καί δταν ό κήρυξ ήκού- 
οθη κηρύοσων, δτι Δαμάγητος ό Διαγόρον έκ Ρόδου 
ένίκησεν εις τό παγκράτιον καί μετ’ αυτού έδει νά 
προσέλθη προς στέψιν καί ό άδελφός αυτού Άκονσί- 
λαος, νικητής καί ούτος εις τήν πυγμήν, φρενϊτις εν
θουσιασμού κατέλαβε τά πλήθη, τά όποια έξέσπαοαν 
εις άτελευτήτους επευφημίας καί ουρανομήκεις ζητω- 
κραυγάς.

Ό  γέρων πατήρ, μεθυσμένος από ευτυχίαν, σπεύδει 
προς τούς νίκητάς υιούς, μέ βαθεΐαν συγκίνησιν καί με 
δάκρυα έναγκαλίζεται καί κατασπάζεται τούς στεφα
νωμένους. Πλήρεις εκείνοι, εύσεβείας καί στοργής 
προς τον μεγάλον πατέρα, μετριοφρόνως άποδίδοντες 
τήν δόξαν των εις εκείνον, άφαιροϋν από τάς κεφαλάς 
των τούς στεφάνους καί τούς θέτουν επί τής λευκής 
κεφαλής τού Διαγόρα, τής τόσους καί τόσους στεφά
νους δεχθείσης κατά τό παρελθόν. Λαβόντες κατόπιν οί 
περικαλλείς καί σεμνοί νέοι, τον γέροντα πατέρα των 
μετ’ εύλαβείσς, ανύψωσαν καί έτοποθέτηααν επί των 
οόμων των, έπ’ αυτών δε βαστάζοντες, περιέφερον θριαμ 
βευτικώς άνά μέσον τού φρενιτιώντος καί έκθάμβου, 
έκ τής θέας τού έμψυχον άριστουργηματικοϋ συμπλέ
γματος, πλήθους. Τούτο, παρά των Ελλήνων, έθεω- 
ρεϊτο ώς ή νψίστη τιμή καί ή μεγίστη ευτυχία.

Έσείσθη ή ιερά γή τής ’Ολυμπίας έκ των έπενφη- 
μιών των Πανελληνίων, οι όποιοι, έκστατικοί, μέ αγίαν 
συγκίνησιν, παραληρούντες καί παρεκλίνοντες άλλή- 
λους, συνωθοϋνται περί τον πανευτυχή πατέρα καί τά 
ευσεβή τέκνα του, καί έρρο.ινον αυτούς μέ άνθη. Αυλοί 
καί φόρμιγγες καί λύραι αντηχούσαν διά νικητήριων 
ασμάτων γεμίζοντες τήν "Αλτιν... Καί ή πομπή, μέ 
έπικεφαλής τό ύπέροχον έμψυχον αριστούργημα, κα-

τευθύνεται προς τον βωμόν τού Διάς, προ τού όποιου 
καί εύλσβώς ΐσταται.

Τήν στιγμήν ταύτην κάποιος Αακεδαίμων ευρισκό
μενος κατά τύχην εκεί πλ.ησίον καί γοητευμένος έκ τού 
απείρου μεγαλείου τών στιγμών τόσης δόξης, τόσης 
χαράς, τόσης ευτυχίας πατρικής, αυθόρμητον απευθύ
νει ευχήν: «Κάταθνε, Διαγόρα, ονκ ές τον ’Όλυμπον 
άναβήση». «Πέθανε», είπε, «Διαγόρα δέν μπορείς 
δά νά γίνης καί Θεός».

Ή  κορυφή τού ανθρωπίνου μεγαλείου έχει πλέον κα- 
τακτηθή από τον γέροντα Όλνμπιονίκην. Πέραν καί 
άνω αυτού εύρίσκετ αι ή άπειρος θεϊκή μεγαλείο της. 

Μετ’ ολίγον, ό ένδοξος γέρων, περιβάλλων μέ τά 
τρέμοντα χέρια του τάς προσφιλείς κεφαλάς τών νικη
τών παιδιών του έν μέσω τής άποθεώσεως έκείνης, 
έγειρε τήν κεφαλήν προς τον θάνατον.

«Κι’ έκ&ινος ώς έφτάσανε στο άγαλμα εμπρός τής
Νίκης,

τ’ άσπρο κεφάλι του έγειρε μέ χαμογέλιο αχνό 
κι ευτυχισμένος τρεϊς φορές ό γέρο ’Ολνμπιονίκης 
τά μάτια του παράδωσε στο φως τό άληθινό.
Γύρω ξεσποϋσε ό θρίαμβος κι άλάλαζαν τό σείστρα 
καί τον παιάνα οί σάλπιγγες χτυπούσανε ηχηρό 
καί τ ’ άνθια πάντα πέφτανε έπάνω στήν κονίστρα 
καί τ’ άνθια πάντα ραίνανε τον γέροντα νεκρό». (2)
Ή  καρδία του, ή οποία έδέχθη ήρεμος τήν μέθην τό

σων προσωπικών θριάμβων, έθραύσθη, ανίσχυρος νά 
βαστάξη τήν χαράν τής δόξης τών τέκνων καί τό μεγα
λείου τής εύσεβείας προς αυτόν. Τοιαύτη ήτο ή παι- 
δαγώγησις τών τέκνων τών Ελλήνων, εις τοιοϋτον 
πνευματικόν ύψος εύρίσκετο ό Ελληνισμός. Ή  ευσέβεια 
καί ή λατρεία προς τούς γονείς, ήρχετο πρώτη μετά 
τήν λατρείαν τού ύπερτάτου πάντων ιδεώδους, τής 
Πατρίδος, διότι τό κοινόν αγαθόν καί ή άκρα τής Πα
τρώος ευδαιμονία έθεωρεϊτο υπό τών Ελλήνων ό πρώ
τιστος καί μέγιστος σκοπός τού βίου των.

Τά τέκνα τού Διαγόρα, ανδρείοι εις τάς μάχας, πι
στοί νπηρέται τής Πατρίδος, νικηταί εις τούς Ειρηνικούς 
’Αγώνας τής ’Ολυμπίας, εις τον πατέρα μόνον άπέδω- 
σαν τήν δόξαν των' καί άπό άπερίγραπτον ευσέβειαν 
καί έκχειλίζουσαν συγκίνησιν, διότι τούς διέπλασεν. 
'Ομοιώματα αυτού εις ’Αρετήν καί Κάλλος σώματος καί 
ψυχής, έφιλοτέχνησαν εις τό ’Ολυμπιακόν στάδιον 
έμψυχον ανδριάντα, μέ βάθρα τούς ώμους καί τούς 
βραχίονάς των ζώντα τον πατέρα των. Καί ή ψυχή τού 
πολυστεφανωμένου Διαγόρα άνήλθεν εις τό Πάνθεον 
τών ’Αθανάτων.

’Έτσι, κατά τήν στιγμήν τού θριάμβου τής άρετής 
τών τέκνων του, έτελείωσεν ό βίος τού Διαγόρα, ύπερ- 
βάς μάλιστα τό ιδανικόν τής ανθρώπινης ευτυχίας καί 
δόξης, τό όποιον έφαντάσθη ό ποιητής αυτός, πολύ προ 
τού θανάτου τού Διαγόρα, γράφων εις τήν δεκάτην 
ωδήν τών Πυθιονικών διά τον Πελινναϊον, (3), Ίπ -  
ποκλέα Θεσσαλόν διαυλ.οδρόμον, τά έξης:

(2) «Ό  Θρίαμβος τοΰ Διαγόρα» τον Στεφ. Δάφνη.

(3) Πέλιννα και Πελινναϊον, αρχαία πόλις της Έστιαιώ- 
τιδος έν Θεσσαλία, (περί τον Νομόν Τρικάλων) κείμενη επί 
τον Πηνειόν ποταμού απ’ δπον κατήγετο ό Πυθιονίκης εις 
τον δρόμον Ίπποκλής. Πατήρ αντον ήτο ό Φρικίας οστις 
έγένετο δίς ’Ολνμπιονίκης εις τον δρόμον οπλίτου ώς και 
Πυθιονίκης. (Σχολ. εις Πίνδαρον Ανγ. Βονκακίου — υπό 
Κ. ΓΚΑΡΠΟΛΑ — Άθήναι 1841).
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Στη. β'.
«...ευδαίμων δε και νμνητός, ούτος 
άνήρ γίγνεται σοψοϊς, 
δς άν χερσίν ή ποδών άρετά κρατήσαις 
τά μέγιστ άέθλων έλη τόλμα τε καί σθένει,

Ά ντ. β'.
καί ζών έτι νεαρόν
κατ’ αΐσαν νΐόν ϊδη τυχόντα στεφάνων Πυθίων, 
ό χάλ.κιος ουρανός ον ποτ άβατος αντώ».

Πίνδαρος, Πυθία Γ . (20—30).
Μ ε τ ά φ ρ α σ ι ς  Στρ. β '.

«................. Ευτυχής καί άξιος νά νμνηται υπό των
ποιητών

είναι εκείνος ό άνθρωπος,
δατις υπερτερεί κατά την αρετήν των χειρών
ή των ποδών
καί τά μέγιστα άθλα λαμβάνει διά τής τόλμης 
καί τής άνδρείας Ά ντ. β '.
καί, εν δσω ακόμη ζή,
βλέπει τον νεαρόν υιόν του νά λαμβάνη επαξίους 
Πυθικονς στεφάνους.
Εις τον ουρανόν τον χαλ.κοϋν δεν δύναται νά άναβή 

ούτος».
(Μετάφρ. Θεοφ. Βορέα).

Εις την Ίεράν "Αλτιν, εκεί δπου ή τέχνη άπηθανά- 
τησεν τούς εκλεκτούς καί ωραίους ’Ολύμπιονίκας καί 
έταξεν αυτούς πυκνούς πλησίον τοϋ βωμόν τοϋ Θεού, 
πρότυπα κάλλους καί ρώμης διά νά παραδειγματίζων- 
ται αί γενεαί τοϋ μέλλοντος, ενρίσκομεν κοί τόνΔιαγό- 
ραν τον Ρόδιον τον όποιον υπέρ πάντα θνητόν ήγάπη- 
σεν ή δόξα καί μετά στοργής θερμής περιεπτΰχθη ή 
ευτυχία.

«Κατά γάρ την ’Ολυμπίαν έατηκεν ό Διαγόρας 
μετά την Λυσάνδρου εικόνα πηχών τεσσάρων, δακτύ
λων πέντε, την δεξιάν άνατείνων χείρα, την δέ αριστε
ρόν εις εαυτόν επικλινών μετά δέ τούτον ισταται καί 
ό Δαμάγητος ό πρεσβύτερος τών παίδων αυτού, δς ήν 
καί ομώνυμος τώ πάππω, Παγκράτιον προβεβλημένος, 
καί αυτός πηχών τεσσάρων, ελαττον δέ τοϋ πατρός 
δακτύλων πέντε* ερχόμενος δέ τούτου έστηκε Δωριεύς 
αδελφός, πύκτης καί αυτός προβεβλημένος' τρίτος δέ 
μετ' εκείνον Άκουσίλαο:, τή μέν αριστερά ιμάντα 
έχων πυκτικόν την δέ δεξιάν ώς προσευχήν άνατείνων' 
καί ούτοι μέν οι τοϋ νικηφόρου παϊδες εν στήλαις 
ΐσταντοι σύν τώ πατρΐ».

Ό  Παυσανίας δστις επ’ άρκετόν παρέμεινε εις την 
'Ολυμπίαν καί είδε δ λα τά άγ άλματα ώς εξής άφηγεϊ- 
ται διά τάς θέσεις πού κατέχουν εις τύ Πάνθεον τών 
Όλυμπιονικών ό Διαγόρας καί οι άπόγονοι αυτού:

«....... Μετά τον άνδριάντα τοϋ Εύθύμου έχει στηθή
τοϋ δρομέως Πυθάρχον τοϋ Μαντινέως καί τοϋ πυγμά
χου Χαομίδου τοϋ ' Η  λείου' κ.ε ί οι δύο έ νίκη σαν εις 
άγώνα παίδων. Άφοϋ ϊδη κανείς καί αυτούς, θά φθάση 
εις τούς άνδριάντας τών Ροδίων ’Αθλητών, δηλαδή τοϋ 
Διαγόρου καί τών άπογόνων τον, οι όποιοι εΐχον στηθή 
ό εις πλησίον τοϋ άλλ.ον καί κατά τήν εξής σειράν: ό 
Άκουσίλοος νικητής εις τήν πυγμαχίαν άνδρών,· ό 
Δωριεύς ό νεώτερος άπό τούς άδελφούς, νικητής τοϋ 
παγκρατίου επί τρεις κατά συνέχειαν ’Ολυμπιάδας, 
πριν άπό αυτόν δέ είχε νικήσει καί ό Δαμάγητος εις τό 
παγκράτιον. Οι τρεις αυτοί είναι άδελφοί, τέκνα τοϋ 
Δ ιαγόρου, μετά τούτους δέ είναι ό Διαγόρας νικητής

εις τήν πυγμαχίον άνδρών' τον άνδριάντα τοϋ Δια
γόραν κατεσκεύασεν ό Μεγαρεύς Καλλικλής υιός τοϋ 
Θεοκόσμου ό όποιος είχε κατασκευάσει τό άγαλμα 
τοϋ Διότ εις Μέγαρα.'Επίσης τά παιδιά τών θυγατέρων 
τοϋ Διαγόρου ήοαν πυγμάχοι καί ένίκησαν εις τά 
’Ολύμπια, εις άγοντα άνδρών, ό Ενκ/.ής υιός τοϋ Καλ- 
λ ιάνακτος καί τής θυγατρός τοΰΔιαγόρου Κολλιπατείρης, 
κοί εις άγώνα παίδων ό Πειοίροδος, τον όποιον ή ίδια 
ή μήτηρ του σννώδευσεν εις τον στίβον μεταμφιεσθεϊσα 
εις γυμναστήν κατά τήν τέλ.εσιν τών ’Ολυμπιακών 
άγώνων' τοϋ ίδιον αυτόν Πεισιρόδον ό άνδριάς είχε 
στηθή εις τήν "Αλτιν πλησίον τοϋ πάππου του» (Παυσ. 
Ή λ. Β.' 7, 1 -4 ) . Βιβλιοθήκη «Π ΑΠ ΥΡΟ Υ» άρ,θ. 
251 — Μεταφρ. Α. Παπαθεοδώρον, Γυμνασιάρχου 
ΆΟήνσ.ι 1958.

Τό συγκιιητικόν τούτο γεγονός, τής άποθεώσεως 
τοϋ Όλυμπιονίκου Διαγόρα τοϋ Ροδίου, ώς εξής 
μνημονεύουν διάφοροι άρχαϊοι συγγράφεις:

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ: «...Λάκων τον Όλυμπιονίκην
Διαγόραν έπιδόντα μέν υιούς στεφανωμένους 
Όλυμπίαοιν, έπιδόντα δ' υίωνούς καί θυγατρι- 
δοϋς άσπασάμενος «Κάιταθνε», είπε, «Διαγόρα 
ονκ ές τον "Ολυμπον άναβήοη».

(Πλούτ. Πελ.οπίδ. 34, 21—25).

Π Α ΥΣΑΝ ΙΑΣ: «...Διαγόραν δέ καί όμοϋ τοις
παιοίν Άκουσιλάώ καί Δαμαγήτω λέγουσιν 
ές 'Ολυμπίαν έλθεϊν’ νίκησαντες δέ οι νεανίσκοι 
διά τής πανηγύρεως τον πατέρα έφεραν βαλ- 
λόμενόν τε υπό τών 'Ελλήνων άνθεσι καί ευ-
δαίμονα έπί τοις παισί καλούμενον.................»

(Παυσ. Ηλιακά Β'. 7,3).

ΚΙΚΕΡΩΝ: (Μάρκος Τύλ.λιος) 'Ο μεγαλύτερος
τών Ρωμαίων ρητόρων άναφέρει οχεδόν κατά 
λέξιν τά λεχθέντα υπό τοϋ παρατυχόντος Λά- 
κωνος έν 'Ολυμπία «M ORERE, DIAGORA, 
NON ΕΝΙΜ IN COELUM ASCENSURUS 
ES».

ΑΥΛΟ Σ ΓΕΔΛΙΟΣ: Ρωμαίος συγγραφεύς εις 
τό σύγγραμά τον ( «Άττικαί νύκται» βιβλ. III, Κεφ. 
X X , 3), μνημονεύει καί τών τριών υιών τοϋ Διαγόρα 
νικησάντων κατά τήν ημέραν έκείνην διότι, λέγει τρεις 
υιούς είχεν ό Διαγόρας εις άνθηράν νεότητα’ ένα πύ- 
κτην, έτερον Παγκροτιαοτήν καί τρίτον παλαιστήν 
δτε, απόντες στεφανωθέντες εις τήν 'Ολυμπίαν έπέ- 
Οησαν τούς στεφάνους των έπί τής κεφαλής τοϋ πα
τρός καταφιλ.οΰντες αυτόν, τό δέ πλήθος έραιναν μέ 
άνθη τον ευτυχή πατέρα καί έν τή άποθεώσει έξέπνευ- 
σεν. . . ( IN OSCULIS ATQUE IN MANIBUS 
FILIORUM  ANIMAM EFFLAVIT).

ΛΩΡΕΝΤΗΣ NIK. Ιστορικόν Λεξικόν 'Αρχαί
ων ονομάτων κλπ. (έκδ. έν Βιέννη τώ 1837). ’Αναφέρει 
τήν νίκην καί τών τριών υιών τοϋ Διαγόρα, Άκουσι- 
λάου, Δαμαγήτον καί Δωριέως, οϊτινες «έλαβον ώσαύ- 
τως τό άριστεϊον τής νίκης εις τούς 'Ολυμπιακούς 
’Αγώνας εις τούς όποιους παρευρεθείς ο γέρων πατήρ 
τοτν καί στεφανούμενος ύπ' αύτών μετά κοινής τών 
παοιστώντων 'Ελλήνων εύφημείας καί άγαλ.λιάαεως 
άπέθανε άπό τήν υπερβολικήν χαράν του».
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Η ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΟΥ ΡΥΘ
ΜΙΣΕ ΤΙΣ ΤΥΧΕΣ ΤΗΣ 
ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΕΥΡΩ
ΠΗΣ

Τοΰ ψ Δ η μ ή τ ρ η  Ά σ τ ε ρ ι ν ο ΰ .

Τι ακριβώς έγινε στη Γιάλτα τής Κριμαίας από τις 4 
ώς τις 11 Φεβρουάριου τοΰ 1945 μεταξύ των τριών Με
γάλων Συμμάχων τοΰ Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, 
Ροϋσβελτ, Τσώρτσιλ καί Στάλιν; Τι έλεγε ό καθένας 
γύρω από τήν στρογγύλη τράπεζα τής Διασκέψεως καί 
σε ποιες άποφάσεις κατέληξαν;

Τό άρθρο πού άκολουθεΐ βασισμένο στις εγκυρότερες 
πηγές, δίνει τήν άτμόσφαιρα πού έπεκράτησε εκεί κατά 
τό ιστορικό εκείνο οκταήμερο.

ΤΟΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ μήνα συμ
πληρώθηκαν δυο χρόνια άπό τον 
άναπάντεχο θάνατο τοΰ Δημήτρη 
’Αστερινοΰ, φιλολογικό ψευδώνυμο 
τοΰ Δη μ. Βούκλιζα πού υπήρξε για 
τη σύγχρονη δημοσιογραφία τοΰ 
τόπου μας, ένα άπό τα σημαντικό
τερα κεφάλαιά της.

Για τήν Επιθεώρηση Χωροφυ
λακής ήταν ένας πολύτιμος συνερ
γάτης καί ένας ένθερμος φίλος.

Πεθαίνοντας ό Δημήτρης Ά στε- 
ρινός άφησε πίσω του εκτεταμένες 
καί τεκμηριωμένες ιστορικές εργα
σίες γύρω άπό θέματα τής νεώτερης 
καί σύγχρονης ιστορίας, οί όποιες 
άποτελοΰν ύποδείγματα σωστής κρί- 
σεως, νηφάλιας γραφής καί ύπεύθυ- 
νης επιστημονικής έρευνας.

Στα τελευταία χρόνια τής ζωής 
του είχε άναλάβει τήν Διεύθυνση 
της Συντάξεως τοΰ Περιοδικοΰ « 'Ι
στορία» τοΰ έκδοτικοΰ όργανισμοΰ 
«Πάπυρος», άπ’ οπού είναι παρ
μένο καί τό κείμενο για τή Διά
σκεψη τής Γιάλτας, πού αναδημο
σιεύει ή «Ε.Χ.» κατά εύγενική πα
ραχώρηση τοΰ έκδοτη της.

ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΓΙΑΛΤΑ

«’Ελπίζω νά έπιτύχω πραγματική πρό
οδο στήν ένίσχυση των προσωπικών μου 
δεσμών μέ τόν στρατάρχη Στάλιν».

"Ετσι ακριβώς μίλησε στήν σύζυγό του, 
τήν Έλεονώρα Ροϋσβελτ, ό Πρόεδρος 
τών Ηνωμένων Πολιτειών τής ’Αμερικής 
Φραγκλΐνος ΡοΟσβελτ, καθώς τήν άποχαι- 
ρετοϋσε στήν Ούάσιγκτον, έτοιμος νά 
άναχωρήση γιά τήν Κριμαία.

Οί λίγες αυτές λέξεις σφράγιζαν τήν 
σταθερή έπιδίωξη τοΰ ’Αμερικανού 
Προέδρου νά έλθη σέ ειλικρινή συνεννό
ηση μέ τόν Ρώσο ηγέτη, άπό τήν όποια

θά προέκυπτε, όπως έκεϊνος πίστευε, μιά 
μόνιμη ειρήνη στόν κόσμο, καί θά έδραι- 
ώνονταν οί άρχές τού Δικαίου στις έσω- 
τερικές καί έξωτερικές σχέσεις τών λαών.

Ήταν τό «πιστεύω» του. Ένωρίτερα, 
είχε καλέσει έναν άπό τούς συμβούλους 
του, τόν Βερνάρδο Μπαρούχ, γιά νά τού 
πή ότι ή διάσκεψη, πού θά γινόταν σέ 
λίγες ήμέρες στήν Γιάλτα, θά μπορούσε 
νά φέρη σέ στενότερη έπαφή καί σέ πλη
ρέστερη κατανόηση τούς τρεις ήγέτες καί 
συμμάχους, ώστε νά έτίθεντο έκεΐ οί βά
σεις γιά τήν παγκόσμια ειρήνη καί νά 
παρέχονταν οί άπαραίτητες έγγυήσειςγιά 
τόν δημοκρατικό τρόπο διακυβερνήσεως 
τών λαών.
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Μέ αύτές τις Ιδέες, μέ αυτό τό όραμα 
ένός καινούργιου κόσμου, ξεκίνησε ό Φρ. 
Ροΰσβελτ, άρρωστος τότε, γιά τήν Ευρώ
πη. Καί βάρυναν, είναι αλήθεια, οί ιδέες 
του αυτές στήν πορεία τών έργασιών τής 
Διασκέψεως τής Γιάλτας στις συζητήσεις 
πού έγιναν έκεϊ καί στις άποφάσεις πού 
έλήφθησαν. Ή  Αμετάθετη πίστη του γιά 
τις «καλές προθέσεις» τοΰ Στάλιν είχε 
σάν Αποτέλεσμα τήν άπομόνωσι του 
Τσώρτσιλ, σέ πολλές φάσεις τών συνε
δριάσεων. Ό  Άγγλος Πρωθυπουργός, 
στήν προσπάθεια του νά έξυπηρετήσει τά 
συμφέροντα τών Δυτικών Δυνάμεων καί 
νά Αναχαίτιση τήν Ιδεολογική διείσδυση 
τής Ρωσίας στά ένδότερα τής Ευρώπης, 
βρέθηκε έπανειλημμένως σέ δύσκολη θέση 
Γιατί έπρεπε νά Αντιμετώπιση όχι μόνο 
τόν Στάλιν, άλλά καί τόν Ροΰσβελτ μαζί. 
Καί, φυσικά, μειοψηφούσε. Πολύ εύστο
χα, λοιπόν, ή Διάσκεψη .τής Γ ιάλτας 
χαρακτηρίσθηκε—μέ φιλοπαίγμονα διά
θεση -Διάσκεψη τών Δυόμισυ Μεγάλων 
καί όχι τών Τριών!

Ξεκίνησε όμως ό Ροΰσβελτ τότε, γιά 
τήν συνάντησή του μέ τούς δυό άλλους 
μεγάλους ήγέτες, ένισχυόμενος μέ τήν 
πρόσφατη Ανανέωση τής έμπιστοσύνης 
τοΰ άμερικανικοΰ λαοΰ, ό όποιος τόν είχε 
καί πάλι έκλέξει ώς Πρόεδρο, γιά τέ
ταρτη τώρα φορά. Ένα πολεμικό πλοίο, 
τό «Κουΐσνυ», τόν μετέφερε στήν Βαλλέτ- 
τα, πρωτεύουσα τής Μάλτας, όπου είχαν 
συμφωνήσει νά σταθμεύσουν οί δυό δυτι
κές Αντιπροσωπείες: ή Αμερικανική καί ή 
Αγγλική. Έφθασε έκεϊ στις 2 Φεβρουά

ριου, ώρα 9 καί μισή. Ό  Ούίνστον Τσώρ- 
τσιλ. άπό τήν κουπαστή τοΰ δικοΰ του 
πλοίου, τοΰ βρεταννικοΰ «Ώρίων», πού 
είχε Αγκυροβολήσει ένωρίτερα, όρθιος, 
γελαστός, καί μέ τό ποΰρο στά χείλη, σή
κωσε τό χέρι καί χαιρέτισε τόν Πρόε
δρο. Ήταν μιά στιγμή σημαντική. «Μιά 
άπό τις μοναδικές έκεϊνες στιγμές», είπε 
ό παρών Άντονυ, ύπουργός τών έξωτερι- 
κών στήν πολεμική κυβέρνηση τήςΜεγά- 
λης Βρεταννίας, «όπου τά πάντα στα
ματούν Απότομα καί αισθάνεσαι ότι ση
μειώνεται ένας σταθμός στήν ίστορία».

Φυσικό είναι νά σκεφθή κανείς, πώς οί 
δυό σύμμαχοι, ό Ροΰσβελτ καί ό Τσώρ
τσιλ, θά συζητούσαν στήν Βαλλέττα τά 
πολιτικά θέματα, πού θά Απασχολούσαν 
τήν Διάσκεψη. Θά προετοιμάζονταν δη
λαδή, κατά κάποιον τρόπο, ώστε νά είχαν 
κοινή γραμμή όταν θά συζητούσαν μέ τόν 
Στάλιν. Τίποτε όμως τέτοιο δέν έγινε. 
Ό  Ροΰσβελτ άπέφυγε «έπιμελώς» νά 
συμφωνήση, έκ τών προτέρων, μέ τόν 
Τσώρτσιλ γιά όποιοδήποτε ζήτημα. Πί
στευε, πώς δέν θά έπιτύγχανε καμμιά ού- 
σιαστική συνεννόηση μέ τόν Ρώσο ήγέτη 
άν πήγαινε στήν Γιάλτα μέ «πακεταρι- 
σμένες», μάλιστα, στό ίδιο κουτί μέ τις 
Απόψεις τής ’Αγγλίας.

Άπογοήτευσις στόν Τσώρτσιλ καί 
στόν Ήντεν.Καί οί δυό τους«κυνήγησαν» 
τόν ’Αμερικανό Πρόεδρο σέ ένα δείπνο, 
πού δόθηκε τό βράδυ έκείνης τής ήμέρας 
στό πλοίο του. Δέν βγήκε όμως τίποτε. 
’Αντίθετα, ό Ροΰσβελτ βρήκε τότε τήν 
εύκαιρία νά πή στόν Άγγλο πρωθυπουργό:

—Ούίνστον, έχετε μέσα στό αίμα σας 
τετρακόσια χρόνια κατακτήσεων. "Αρχι
σε όμως μιά νέα περίοδος τής ιστορίας τοΰ 
κόσμου καί πρέπει νά προσαρμοσθήτε.

Είπε Ακόμη:
—Δέν μπορώ νά δεχθώ, ένώ πολεμούμε 

τήν φασιστική τυραννία, ταύτόχρονα νά 
άρνούμεθα νά έλευθερώσωμε όλους τούς 
λαούς πού ζοΰν ύπό Αποικιακό καθεστώς. 
Όταν έλθη ή ειρήνη, δέν θά πρέπει νά γί- 
νη άνεκτή ή διατήρηση κανενός δεσπο- 
τισμοΰ.

Ό  Ήντεν κατόπιν, πικραμένος βαθύ
τατα, είπε στόν Χάρρυ Χόπκινς σύμβουλο 
καί Ακόλουθο τοΰ Ροΰσβελτ:

—Ξεκινούμε γιά μιά τόσο Αποφασιστική 
διάσκεψη, χωρίς νά έχωμε συμφωνήσει 
ποιά θέματα θά συζητήσωμε έκεϊ καί 
χωρίς νά συνεννοηθοΰμε πώς θά χειρι- 
σθοΰμε τά ζητήματα μέ μιά Αρκούδα, 
ή όποια ξέρει τί ζητά.

Καί ήσαν, βέβαια, σοβαρώτατα τά 
ζητήματα, πού έπρόκειτο νά τεθούν στή 
στρογγύλη τράπεζα τής Γιάλτας: ή με
ταπολεμική διάρθρωση τής Γερμανίας, 
τά νέα σύνορα τής Πολωνίας, ή συμμε
τοχή τής Ρωσίας στόν πόλεμο έναντίον 
τής ’Ιαπωνίας, οί πολεμικές έπανορθώ- 
σεις (άπό τήν Γερμανία πρός τούς νικη
τές), οί ζώνες έπιρροής στά Βαλκάνια, 
τό είδος τών κυβερνήσεων πού θά έγ- 
καθίσταντο στις χώρες τής Ανατολικής 
καί Νοτιοανατολικής Εύρώπης, ή ίδρυ
ση τοΰ ’Οργανισμού 'Ηνωμένων ’Εθνών 
καί άλλα άκόμη.
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Έπειτα άπό λίγες ώρες, τά μεσάνυχτα, 
άρχισε ή άναχώρηση γιά τήν Κριμαία. 
Είκοσι άμερικανικά «Σκαϋμάστερς» καί 
πέντε βρεταννικά «Γιόρκς» άπογειώ- 
νονταν, τό ένα μετά τό άλλο, μέ τούς 
πολλούς τους έπιβάτες. ’Ανώτατοι πο
λιτικοί καί στρατιωτικοί άξιωματοΰχοι, 
διπλωμάτες καρριέρας, διάφοροι έμπει- 
ρογνώμονες καί άνδρες άσφαλείας άκο- 
λουθούσαν τούς δυό ήγέτες. Τό ίδιο, 
βέβαια γινόταν καί άπό τήν άλλη πλευρά, 
γύρω άπό τόν Στάλιν. Χίλια τετρακόσια 
μίλια έπρόκειτο νά διανύση ό έναέριος 
αύτός συμμαχικός στολίσκος, γιά νά 
φθάση στήν Κριμαία, στό άεροδρόμιο 
τής Εύπατορίας. Ταξίδι, δηλαδή, «μέ τά 
όλα του» — σέ πολεμική, μάλιστα, πε
ρίοδο. Οί ’Αμερικανοί καί οί Άγγλοι 
ύπέστησαν τότε αυτή τήν έξουθενωτική 
περιπέτεια — καί ιδίως ό Ροϋσβελτ πού 
ήταν άρρωστος — γιατί ό Στάλιν δέν 
δεχόταν, μέ κανέναν τρόπο, νά άπομα- 
κρυνθή άπό τήν Ρωσία. ’Αξίωσε, ή Διά
σκεψη νά γίνη σέ ρωσικό έδαφος. Καί 
οί σύμμαχοι, — «άνάγκα δ’ ούδέ θεοί 
μάχονται» — δέχθηκαν νά πιουν τό πι
κρό ποτήρι.

Η ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Ή  άφιξη στήν Εΰπατορία έγινε τό 
μεσημέρι τής έπομένης. Εκατό μίλια 
περίπου έμεναν άκόμη ώς τήν Γιάλτα, 
τά όποια διανύθηκαν μέ αύτοκίνητα. 
’Εκεί στήν ώραΐα αύτή λουτρόπολη τού 
Εύξείνου, μέ τό μεσογειακό κλίμα καί τήν 
παλιά της 'Ιστορία (δέν λείπει άπό αύτή 
καί ή Ελλάδα), τούς περίμεναν άλη- 
θινές «βασιλικές τιμές». Τρία άνάκτορα 
είχαν έτοιμασθή γιά τούς Τρεις Μεγά
λους συμμάχους, οί όποιοι θά γινόντου- 
σαν, γιά λίγες ήμέρες, ένοικοί τους. Γιά 
τόν έξοπλισμό τους σέ έπίπλωση γιά τό 
φρεσκάρισμά τους καί τήν διακόσμησή 
τους, καθώς καί γιά τό προσωπικό ύπη- 
ρεσίας χρησιμοποιήθηκαν έκατοντάδες 
βαγόνια, τά όποια μετέφεραν έκεΐ, άπό 
τήν Μόσχα, «καί τού πουλιού τό γάλα». 
'Ωραίοι, έπίσης, κήποι δημιουργήθηκαν 
μέσα σέ λίγες ήμέρες, μέ ποικιλία δέν
δρων καί άνθέων, πού μεταφέρθηκαν 
«έν άκαρεΐ» άπό τήν Γεωργία καί φυ- 
τεύθηκαν άπό τό βράδυ ώς τό πρωί — 
όπως στά παραμύθια. Δέν έλειψαν, άκόμη 
καί γραφικές λιμνοΰλες μέ ώραΐα χρυ
σόψαρα, δημιούργημα κι αύτές έκείνων 
τών ήμερων.

Ή  σκηνογραφία μοιάζει, πραγματικά, 
σάν παραμυθένια. ’Αλλά είναι άληθινή. 
Έτσι άκριβώς έγινε.... Τό έξωραϊστικό 
θαύμα τό έβλεπε κανείς παντού. (Μαρτυ
ρία τού Ραιημόν Καρτιέ στήν «Ιστορία 
τού Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου)».

Τό ένα άπό τά τρία άνάκτορα, τό Λι- 
βάντια, μέ τις πενήντα αΐθουσές του στό 
όποιο κατέλυσε ό ’Αμερικανός Πρόεδρος 
μέ τήν άκολουθία του, είχε χτισθή άπό 
τόν τσάρο Νικόλαο Β.', τό έτος 1911, 
γιά χειμερινό του ένδιαίτημα. Τό άλλο, 
στό όποιο όδηγήθηκε ό Τσώρτσιλ μέ 
τούς δικούς του, άνήκε σέ μιά οικογένεια 
εύγενών, τούς Βοροντσώφ. Καί τό τρίτο, 
τού Στάλιν, ήταν τό άνάκτορο τού πρίγ
κιπα Φέλιξ Γιουσούπωφ, ό όποιος, όπως 
είναι γνωστό, σκότωσε τόν Ρασπούντιν.

Μέσα σέ ένα τέτοιο φαντασμαγορικό 
σκηνικό έπρόκειτο νά άρχίση τήν έπο- 
μένη, στις 4 Φεβρουάριου τού 1945 (πριν 
άπό είκοσι πέντε άκριβώς χρόνια), μιά

άπό τις σημαντικώτερες διεθνείς διασκέ
ψεις τής ιστορίας. ’Αλλά ό Στάλιν δέν 
είχε φανή άκόμη. Οί ’Αμερικανοί καί οί 
Άγγλοι είχαν τακτοποιηθή στά διαμερί- 
σματά τους, είχαν κάμει τήν γνωριμία 
τους μέ τό τοπίο, ένα τοπίο πού έμοια
ζε μέ ακτή τού Είρηνικοϋ ’Ωκεανού, όπως 
είπε έκείνο τό άπόγευμα ό υπουργός 
τών ’Εξωτερικών τής ’Αμερικής Έδουάρ- 
δος Στεττίνιους, άλλά ό Ρώσος στρατάρ
χης βρισκόταν άκόμη «καθ’ όδόν», άπό 
τήν Μόσχα πρός τήν Γιάλτα. Ή  ύποδοχή 
τών ξένων στό άεροδρόμιο τής Εύπατο
ρίας είχε γίνει άπό τόν υπουργό τών ’Εξω
τερικών Βιατσεσλάβ Μολότωφ.

Έφθασε τό πρωί τής έπομένης, δηλαδή 
στις 4 Φεβρουάριου. Ή  έναρξη τής Δια- 
σκέψεως είχε όρισθή γιά τις πέντε τό 
άπόγευμα. Λίγο πρίν, ό Ρώσος ήγέτης 
έκαμε μιά έπίσκεψη φιλοφροσύνης στόν 
Τσώρτσιλ καί στόν Ροϋσβελτ, συνοδευό- 
μενος άπό τόν Μολότωφ. Πρώτα πήγε 
στόν Τσώρτσιλ. Φυσικό ήταν νά άνταλ- 
λάξουν καί λίγα λόγια γιά τήν κατάσταση 
τού πολέμου.

— Τί θά κάνετε σέ περίπτωση πού οί 
Γερμανοί τραβηχθοΰν πρός τά κάτω, πρός 
τήν Δρέσδη άς πούμε; τόν ρώτησε ό 
Άγγλος πρωθυπουργός.

— Θά τούς κυνηγήσωμε! άπάντησε 
έπιγραμματικά ό Στάλιν.

Ενδιαφέρουσα ήταν ή συζήτηση καί 
μέ τόν Ροΰσβετλ, τόν όποιο άκολούθως 
έπεσκέφθη στό Λιβάντια. Ό  Αμερικανός 
Πρόεδρος τού είπε ότι οί τόσες κατα
στροφές, πού είδε στό πέρασμά του ώς 
έκεϊ, τού μεγάλωσαν τό πάθος κατά τών 
Γερμανών.

— Ελπίζω, είπε στόν Στάλιν, νά έπα- 
ναλάβετε τήν πρότασή σας γιά τήν έκτέ- 
λεση τών πενήντα χιλιάδων άξιωματικών 
τού Γερμανικού στρατού!

— Οί καταστροφές πού είδατε έδώ, 
στήν Κριμαία, ώχριοϋν μπροστά σέ όλες 
τις άλλες τής Ούκρανίας, τού άπάντησε 
ό Στάλιν.

Καί πρόσθεσε :
— Οί Γερμανοί είναι άγριοι. Δίνουν 

τήν έντύπωση ότι μισούν μέ σαδιστική 
μανία κάθε δημιουργικό έργο τών άν- 
θρώπων.

Οί δυό ήγέτες μίλησαν άνοιχτά γιά 
πολλά θέματα, σέ τόνο μάλλον έκμυστη- 
ρεύσεως. Δημιουργήθηκε μεταξύ τους 
μιά άτμόσφαιρα οίκειότητος, πού έφθανε 
στά όρια τής άμοιβαίας έμπιστοσύνης. 
Σέ μιά στιγμή μάλιστα, καθώς ό ’Αμερι
κανός Πρόεδρος μιλούσε γιά κάτι σχέδια 
τής Αγγλίας, άναφερόμενα στήν Γαλλία 
καί στήν θέση πού έπρεπε νά λάβη ή 
χώρα αύτή, μετά τόν πόλεμο, στήν κατοχή 
τής Γερμανίας, πρόσθεσε χωρίς κανένα 
ένδοιασμό :

— Οί Άγγλοι είναι περίεργος λαός. 
Θέλουν, σέ όλες τις περιστάσεις, νά έχουν 
καί τήν πίττα όλόκληρη καί τόν σκύλο 
χορτάτο!

Ό  Στάλιν, στό μεταξύ, δέν άφηνε εύ- 
καιρία πού νά μή δείχνη στόν Ροϋσβελτ 
πόσο συμφωνούσε μέ τις άπόψεις του. 
Καί δέν παράλειψε, στις ήμέρες πού άκο- 
λούθησαν, νά τού δίνη τό προβάδισμα. 
Γι’ αύτό, όταν σέ λίγα λεπτά άρχισε, σέ 
μιά διπλανή αίθουσα τού Λιβάντια, ή 
πρώτη συνεδρίαση, ό Ρώσος ήγέτης 
πρότεινε τήν προεδρία στόν Ρούσβελτ. 
Τό ίδιο άλλωστε είχε κάμει καί στήν 
Τεχεράνη πρίν άπό δεκατέσσερις μήνες 
(28 Νοεμβρίου — 1 Δεκεμβρίου 1943), 
όταν είχαν συνέλθει έκεΐ οί ίδιοι αύτοί 
άνθρωποι. Άνοιξε, λοιπόν, τώρα ό Στά

λιν τήν συνεδρίασηκαί πρότεινε νά μιλή- 
ση πρώτος ό Ρούσβελτ.

Ό  Αμερικανός Πρόεδρος, άφοΰ πρώτα 
εύχήθηκε τόν σύντομο τερματισμό τού 
πολέμου καί άναφέρθηκε στόν άμετάθετο 
στόχο του, τήν έδραίωση τής ειρήνης 
καί τής δικαιοσύνης στόν κόσμο, είση- 
γήθηκε νά μήν τηρήται «ήμερησία διάτα- 
ξις» στήν συζήτηση τών θεμάτων. Νά 
μήν καθορίζεται, δηλαδή έκ τών προτέ- 
ρων ποιά θέματα θά συζητούνται σέ κάθε 
συνεδρίαση. Έτσι, ό καθένας άρπαζε 
όποιο ζήτημα ήθελε, όποιο τόν συνέφερε 
σέ κάθε δεδομένη στιγμή, τό προχωρούσε 
ώς ένα σημείο, τό άφηνε κατόπιν, γιατί 
δέν τόν συνέφερε νά τό συνέχιση ή γιατί 
κάποιο άλλο άπό άλλον θά παρεμβάλ- 
λετο, καί τό έπανέφερε σέ άλλη συνε
δρίαση. Έκεΐ πού μιλούσαν, φερ' είπεΐν, 
γιά τά σύνορα τής Πολωνίας, άστρα- 
πιαία γινόταν μιά μεταπήδηση στό θέμα 
τής γαλλικής κατοχικής ζώνης στήν 
Γερμανία, ή στό θέμα τών γερμανικών 
έπανορθώσεων, καί οΰτω καθεξής....

Ό  Ρούσβελτ, έν συνεχεία, ζήτησε νά 
προταχθούν στήν συζήτηση τά στρατιω
τικά θέματα τής στιγμής. Ό  Άλέξης 
Άντόνωφ, ύπαρχηγός τού Σοβιετικού 
Γερμανικού Επιτελείου, καί ό ’Αμερι
κανός στρατηγός Τζώρτζ Μάρσαλ διά
βασαν τις έκθέσεις τους γιά τήν έξέλιξη 
τών έπιχειρήσεων στά δυό, άντιστοίχως, 
μέτωπα: τό Ανατολικό καί τό Δυτικό. Ό  
Στάλιν, έξ άλλου, άπό τήν πλευρά τήν 
δική του, άνάφερε ότι έκείνη τήν στιγμή 
ό ρωσικός στρατός είχε 180 μεραρχίες 
στήν Πολωνία έναντι 80 γερμανικών. 
Διέθετε, έπίσης, τετραπλάσιο πυροβολικό 
έναντι τού γερμανικού, 9.000 τάνκς καί 
9.000 άεροπλάνα.

Ό  Στάλιν, συνεχίζοντας, ρώτησε : 
Ποιές άπαιτήσεις είχαν αύτή τή στιγμή 
οί σύμμαχοι άπό τόν ρωσικό στρατό ;

Ό  Τσώρτσιλ, πρώτος άπάντησε : νά 
συνεχισθή ή έπίθεση.

— Ή  τωρινή μας έπίθεση, είπε ό Στά
λιν, δέν είναι άποτέλεσμα τών συμμα
χικών έπιθυμιών. Ό  σοβιετικός στρατός 
ένήργησε τήν χειμερινή του έπίθεση, 
άν καί δέν είχε υποχρέωση έπειτα άπό τά 
συμφωνηθέντα στήν Τεχεράνη. Τό άνα- 
φέρω αύτό, γιά νά δείξω τό πνεύμα πού 
διέπει τούς σοβιετικούς ήγέτες. "Οχι 
μόνο φρόντισαν νά έκπληρώσουν τις 
υποχρεώσεις τους, άλλά προχώρησαν 
πιό πέρα καί έκαμαν έκείνο πού θεωρού
σαν ώς ήθικό χρέος έναντι τών συμμάχων 
τους.

Ή  πρώτη αύτή συνεδρίαση τών Τριών 
Μεγάλων τελείωσε σέ δυό ώρες περίπου. 
Θά μπορούσε όμως νά πή κανείς ότι, 
στήν πραγματικότητα, δέν τελείωσε. 
Γιατί ό διάλογος συνεχίστηκε στό δείπνο 
πού παράθεσε άκολούθως ό Ρούσβελτ. 
Μιά συζήτηση έκεΐ γιά. τήν θέση καί τά 
δικαιώματα τών μικρών κρατών πού 
έλευθερώθηκαν άπό τούς Συμμάχους, 
έδωσε άφορμή νά έκδηλωθοΰν οί άπολυ- 
ταρχικές άπόψεις τού Στάλιν. Υψώνον
τας τό ποτήρι, δήλωσε ότι οί Τρεις Μεγά
λοι Σύμμαχοι είχαν όλο τό βάρος τού 
πολέμου, καί αυτοί έλευθέρωσαν τις 
μικρότερες χώρες άπό τόν γερμανικό 
φασισμό.

Καί συνέχισε, μέ δόση σαρκασμού :
— Τώρα, όμως, μερικές άπό τίς χώρες 

πού έλευθερώσαμε, θεωρούν πώς οί Με
γάλες Δυνάμεις είχαν ύποχρέωση νά χύ
σουν τό αίμα τους γιά νά τίς έλευθε- 
ρώσουν. Καί μάς κατηγορούν γιατί δέν 
λαμβάνομε ύπ’ όψι τά δικαιώματά τους.
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Οι τρεις μεγάλοι σύμμαχοι στη διάσκεψη τής Γιάλτας πού έβαλαν την προσωπική τονς σφραγίδα στις τνχες τής 
μεταπολεμικής Ευρώπης. Λπο αριστερά ο Ουινστον Τσώρτσιλ, ό Πρόεδρος των Π.Π.Α. Φραγκλινος Ροϋσβελτ και δεξιά 
ό Ιωσήφ Στάλιν.

Δηλώνω, δτι δέν μπορώ νά δεχθώ νά 
ύποβληθή καμμιά άπό τις πράξεις τών 
Μεγάλων ύπό τήν κρίση τών μικρών Δυ
νάμεων.

Ό  Τσώρτσιλ συμφώνησε. Ό  Ροϋσβελτ 
όμως δχι. Ήταν κάτι πού τόν έθιγε έκεΐ 
πού πονοϋσε πιό πολύ. Στό πιό λεπτό 
σημείο τής ιδεολογίας του. Βρέθηκε, έτσι, 
άντιμέτωπος καί μέ τούς δυό. ’Αλλά σέ 
λίγο ό Άγγλος πρωθυπουργός ΰπαναχώ- 
ρησε. Είπε, μάλιστα :

— "Αν καί συνεχώς κατηγοροϋμαι ώς 
άντιδραστικός, μπορώ έν τούτοις νά 
ίσχυρισθώ πώς είμαι ό μόνος άντιπρό- 
σωπος έδώ, τόν όποιο ό λαός τής χώρας 
του, μέ τήν καθολική του ψήφο, μπορεί 
νά πετάξη όποιαδήποτε ώρα τοϋ καπνίση!

Ό  Στάλιν, έπειτα άπό αυτό, βρήκε τήν 
ευκαιρία νά τόν πειράξη, δτι, δήθεν, φο
βόταν τις έκλογές πού θά γινόταν μετά 
τόν πόλεμο στήν ’Αγγλία.

— Ό χι μόνο δέν τις φοβούμαι, άπάν- 
τησε ό Τσώρτσιλ, άλλά είμαι ύπερήφανος 
γιατί ό άγγλικός λαός μπορεί νά άλλάξη 
τήν κυβέρνησή του όποιαδήποτε στιγμή 
θέληση.

0 ΔΙΑΜΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

Ό  Ροϋσβελτ, πλησιάζοντας τις άπόψεις 
τοϋ Στάλιν, έκαμε τήν δική του πρότασι :

— Δέν θά ήταν άσχημη ιδέα νά χω- 
ρίσωμε τήν Γερμανία σέ πέντε ή, έστω, 
καί σέ έπτά κράτη.

Ό  Τσώρτσιλ, χωρίς νά τόν διακόψη, 
είπε μέ σιγανή φωνή :

— Ή , έστω, καί σέ πιό λίγα. (Γιατί 
δέν ήθελε νά χωρισθή ή Γερμανία σέ 
περισσότερα άπό δυό τμήματα).

Ό  Ροϋσβελτ συνέχισε :
— "Αν τό θέμα τοϋ διαμελισμοϋ τής 

Γερμανίας τεθή πρός συζήτηση μπροστά 
σέ δλο τόν κόσμο (Σημ. δηλαδή στήν 
Διάσκεψη τής Ειρήνης, δπως πρότεινε 
ό Τσώρτσιλ), θά παρουσιασθοΰν έκα- 
τοντάδες σχέδια. Γιά τόν λόγο αύτό άς 
άποφασίσωμε έμεϊς οί τρεις μόνο. Καί 
νά άναλάβουν αύριο οί υπουργοί μας 
τών ’Εξωτερικών, νά μας παρουσιάσουν 
ένα έτοιμο σχέδιο διαμελισμοϋ.

Ό  Τσώρτσιλ δέν ήθελε, έπίσης, νά 
άνακοινωθή στούς Γερμανούς τό σχέδιο 
τοϋ διαμελισμοϋ τής χώρας τους πριν 
άπό τόν τερματισμό τοϋ πολέμου. ’Αλλά 
ή άποψη τοϋ Στάλιν ήταν άντίθετη :

— Πρέπει νά τούς κάνωμε γνωστό τόν 
διαμελισμό άπό τώρα.

Ό  Ροϋσβελτ συμφώνησε, καί έδώ, μέ 
τόν Στάλιν. Καί ό Τσώρτσιλ έμεινε πάλι 
μόνος.

—Ή  ιδέα τοϋ στρατάρχη, είπε ό 
Πρόεδρος, τήν όποια καί έγώ άσπάζομαι 
είναι δτι θά έπέλθη μιά διευκόλυνση, 
άν τό θέμα τοϋ διαμελισμοϋ περιληφθή 
στούς όρους τής παραδόσεως τής Γερ
μανίας καί άνακοινωθή στούς Γερμα
νούς έκ τών προτέρων.

Συναφές ζήτημα, μέ τόν διαμελισμό 
τής Γερμανίας, ήταν καί ή παραχώρηση 
στήν Γαλλία μιας ζώνης κατοχής. Οί 
κατοχικές δηλαδή ζώνες στήν Γερμανία 
νά ήσαν τέσσερις καί όχι τρεις. Καί έδώ 
αί άπόψεις συγκρούονταν. Ό  Τσώρτσιλ

ήταν υπέρ τής συμμετοχής τής Γαλλίας 
στήν κατοχή τής Γερμανίας.

— Οί Γάλλοι θέλουν ζώνη κατοχής. 
’Εγώ είμαι σύμφωνος νά τούς τήν δώσω- 
με. Ευχαρίστως μάλιστα θά τούς παραχω
ρούσα ένα τμήμα τής βρεταννικής ζώνης.

Ό  Στάλιν ήταν κατηγορηματικός στήν 
άρνησή του :

— Δέν είναι δυνατόν νά ξεχάσωμε, δτι 
σέ αυτό τόν πόλεμο οί Γάλλοι άνοιξαν 
τις πόρτες τους στόν έχθρό. Ό  έλεγχος 
καί ή διοίκηση τής Γερμανίας άνήκει 
άποκλειστικά στις Δυνάμεις πού στάθη
καν άπό τήν αρχή αντιμέτωπες πρός τήν 
Γερμανία. Ή  Γαλλία δέν ανήκει σέ αυτή 
τήν κατηγορία.

Ό  Ροϋσβελτ, άρχικά, συμφωνούσε 
μέ τόν Στάλιν λέγοντας:

— Έγώ δέν θά ήμουν δυσαρεστημένος 
άν οί Γάλλοι δέν συμμετείχαν στόν μη
χανισμό έλέγχου τής Γερμανίας.

Έπειτα, όμως, άφοΰ κάτι τοϋ ψιθύρισε 
ό σύμβουλός του Χάρρυ Χόπκινς, είπε :

— Ή  γνώμη μου είναι δτι, κατ’ άρχήν, 
πρέπει νά δώσωμε καί στούς Γάλλους 
ζώνη κατοχής στήν Γερμανία. Άλλά 
άς άναβάλωμε τήν συζήτηση.

Έπειτα άπό αυτό, δυό λέξεις άκούστη- 
καν έκεΐ, στήν στρογγυλή τράπεζα : «Εί
μαι σύμφωνος». Ήταν ό Στάλιν. Γιά νά 
μή δυσαρεστήση τόν Ροϋσβελτ, συμφώ
νησε μέ όσα είπε .

Ή  συζήτηση συνεχίσθηκε, στήν ίδια 
έκείνη συνεδρίαση, μέ τό ζήτημα τών 
γερμανικών έπανορθώσεων: Τί έπρεπε 
νά πληρώση ή Γερμανία στις συμμα- 
χικές χώρες γιά τις καταστροφές πού 
προξένησε. Ή  Ρωσία πρόβαλε τήν αξίω
ση γιά ένα τεράστιο ποσό : δέκα δισε
κατομμύρια δολλάρια. Αύτό, βέβαια, 
μόνο γιά τόν έαυτύ της. Ό  Τσώρτσιλ 
έξανέστη μόλις άκουσε τό ποσό αύτό :

— Όταν θά δοΰμε τά ογδόντα έκατομ- 
μύρια τών Γερμανών καί λιμοκτονούν, τί 
θά κάνωμε ;

Ένα άπό τά σπουδαιότερα θέματα, άπό 
τά πρωταρχικά, πού έπρεπε νά τακτο- 
ποιήση ή Διάσκεψη τής Γιάλτας, ήταν 
ό διαμελισμός τής Γερμανίας μετά τήν 
τελική ήττα της. Αύτό τό θέμα συζητήθη
κε στήν δεύτερη συνεδρίαση τών Τριών 
Συμμάχων, τήν έπόμενη ήμέρα. Ό  Στά
λιν έπέμεινε νά ληφθή απόφαση άμέσως.
Αλλά ό Τσώρτσιλ άντιτάχθηκε :

— Δέν νομίζω δτι είναι δυνατόν νά 
συζητήσωμε άπό τώρα τήν ακριβή μορφή 
τοϋ διαμελισμοϋ τής Γερμανίας. Ή  έργα- 
σία αύτή θά γίνη στήν Διάσκεψη τής Εί- 
ρήνης.
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Διάφορα στιγμιότυπα από την άφιξη 
τών αντιπροσωπειών καί τις φιλικές 
συζητήσεις ατό περιθώριο τής διασκέ- 
ψεως καί τά γεύματα πού δίνονταν μετά 
τις πολύωρες εξαντλητικές συζητήσεις.

— Θά βρεθή όπωσδήποτε τροφή γιά 
τούς Γερμανούς, άπάντησε ό Στάλιν.

'Ο ΡοΟσβελτ, γιά νά ίκανοποιήση καί 
τούς δυό, είπε :

— Δέν έπιθυμοΟμε νά έξοντώσωμε τόν 
γερμανικό λαό, άλλά τό βιοτικό του 
έπίπεδο δέν πρέπει νά είναι άνώτερο άπό 
έκεΐνο τής Σοβιετικής Ένώσεως.

Τελικά, γιά τό θέμα αυτό δέν έλήφθη 
όριστική άπόφαση στήν Γιάλτα. Συμφω- 
νήθηκε μόνο, σέ άλλη συζήτηση, (τήν 
έβδομη ήμέρα τής Διασκέψεως), νά πα- 
ραπεμφθή τό θέμα αυτό στήν Επιτροπή 
’Επανορθώσεων, ή όποια είχε τήν έδρα 
της στήν Μόσχα.

Η QPA ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ

'Οριστική, έπίσης, άπόφαση δέν έλή
φθη καί γιά ένα άλλο θέμα, άπό τά λε
πτότερα τής Διασκέψεως : γιά τά νέα
σύνορα τής Πολωνίας. Ό  Στάλιν ζήτησε, 
τά δυτικά σύνορα νά φθάνουν ως 
τούς ποταμούς Όντερ καί Νάϊσσε. Ό  
Τσώρτσιλ τό βρήκε ύπερβολικό αύτό 
καί είπε τό άμίμητο :

—Δέν είναι σωστό νά παραχορτάσωμε

τήν πολωνική χήνα μέ γερμανική τροφή, 
ώς τό σημείο νά σκάση άπό δυσπεψία !

Ό  ΡοΟσβελτ συμφώνησε έδώ μέ τόν 
Τσώρτσιλ. Στό μεταξύ έτοιμάσθηκε ένα 
κοινό άνακοινωθέν, στό όποιο όριζόταν 
ότι, άνατολικά, ή μεθόριος τής 
Πολωνίας έπρεπε νά άκολουθήση τήν 
«Γραμμή Κώρζον» τοΰ 1919, μέ μικρές 
παρεκκλήσεις άπό πέντε ώς όκτώ χι
λιόμετρα. Δυτικά καί βόρεια, άνα- 
γνωριζόταν ή προσάρτηση έδαφών, 
γιά τά όποια όμως τελική γνώμη θά είχε, 
όταν ό χρόνος θά έπέτρεπε, ή Προσω
ρινή Πολωνική Κυβέρνηση ’Εθνικής 
Ένότητος. Ή  διαμόρφωση, δηλαδή, 
τής δυτικής μεθορίου τής Πολωνίας θά 
έπραγματοποιεΐτο μετά τήν Διάσκεψη 
τής Ειρήνης.

Ό  Μολότωφ, στή συνέχεια, πρότεινε 
μιά άλλαγή στήν διατύπωση, ώστε ή 
Πολωνία «νά άνακτοϋσε τά παλαιά της 
σύνορα πρός τήν ’Ανατολική Πρωσσία 
καί τόν ποταμό Όντερ».

— Πριν άπό πόσα χρόνια ΰπήρξαν 
αυτά τά έδάφη πολωνικά; ρώτησε ό 
ΡοΟσβελτ .

— Πριν άπό πολύ καιρό, άπάντησε ό 
Μολότωφ. (ΈννοΟσε τόν 18ο αιώνα).

Ό  ΡοΟσβελτ τότε κοίταξε γελώντας 
τόν Τσώρτσιλ καί τοΟ είπε :

— "Ετσι, κινδυνεύομε, έμεϊς οί ’Αμε
ρικανοί, νά ζητήσετε, σείς οϊ "Αγγλοι, νά 
πάρετε πάλιν τήν ’Αμερική !

— Φοβούμαι, τοΟ είπε ό Τσώρτσιλ, 
ότι θά μάς πέφτατε βαρείς στήν χώνευση,
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όπως θά πέσουν καί στούς Πολωνούς 
τά πάρα πολλά γερμανικά έδάφη.

Ό  Μολότωφ έπέμεινε στήν πρότασή 
του. ’Αλλά έπενέβη ό Στάλιν, άφοΟ είδε 
τις διαθέσεις τοΟ ΡοΟσβελτ, καί έδωσε 
τέλος :

— Άποσύρομε τήν πρότασή μας καί 
συμφωνοΟμε νά μή γίνη καμμιά άλλαγή 
στήν διατύπωση τού άνακοινωθέντος.

Περισσότερο «άκανθώδες» ήταν τό 
πολιτικό θέμα τής Πολωνίας: ή σύνθε
ση, δηλαδή, τής προσωρινής κυβερνή- 
σεως, πού θά έγκαθίστατο έκεί, καί ή 
διενέργεια «έλευθέρων καί άδιαβλήτων 
έκλογών». Ό  ΡοΟσβελτ τις έκλογές αύτές 
τις ήθελε νά είναι σάν τήν — Γυναίκα 
τοΟ Καίσαρος !

— Θά ήθελα, είπε, οί πρώτες αύτές 
έκλογές στήν Πολωνία νά διεξαχθοΟν 
κατά τρόπο άμεμπτο καί άδιάβλητο. Θά 
πρέπει νά είναι σάν τήν Γυναίκα τοΟ Καί
σαρος. Δέν έτυχε νά τήν γνωρίσω, άλλά 
λένε πώς ήταν τίμια καί όπεράνω κάθε 
ύποψίας !

— Ναί, άπάντησε ό Στάλιν. "Ετσι λένε 
γι αύτή τήν κυρία. Άλλά φαίνεται πώς 
είχε κι αύτή τά τρωτά της !

Τό πολιτικό θέμα τής Πολωνίας άπα- 
σχόλησε τήν Διάσκεψη (μαζί μέ άλλα, 
βέβαια, θέματα) άπό τήν τρίτη μέρα ώς 
τήν τελευταία. Κάθε μέρα συνεζητεΐτο 
καί αύτό. Μεταξύ Τσώρτσιλ καί Στάλιν 
δόθηκε άληθινή μάχη. "Ο πρώτος ΰποστή- 
ριξε, ότι τόν πυρήνα τής νέας πολωνικής 
κυβερνήσεως θά έπρεπε νά άποτελέση 
ή έλεύθερη πολωνική κυβέρνηση πού 
είχε έγκατασταθή στό Λονδίνο. Ό  δεύ
τερος υποστήριξε έντελώς άντίθετη άπο- 
ψι: Πυρήν τής πολωνικής κυβερνήσεως 
έθνικής ένότητος πρέπει νά γίνη ή πο
λωνική κυβέρνηση τοΟ Λουμπλίν. Ή  
κυβέρνηση, δηλαδή, πού είχαν έγκατα- 
στήσει έκεί οί Ρώσσοι μετά τήν είσοδό 
τους στήν Πολωνία κατά τήν υποχώρηση 
τού γερμανικού στρατοΟ. ’Επικράτησε ή 
δεύτερη άποψη (καί ό Στάλιν τελικά 
«κατάπιε» τήν Πολωνία), γιατί ό ΡοΟ
σβελτ φάνηκε, στό σημείο αύτό, πολύ 
ένδοτικός — άν όχι άδιάφορος. Στό σχε
τικό κείμενο τής συμφωνίας, πού ύπε- 
γράφη μεταξύ τών Τριών, όριζόταν ότι : 
« — Ή  προσωρινή κυβέρνησις πού λει
τουργεί σήμερα μέσα στήν Πολωνία 
(Σημ.; δηλαδή ή κυβέρνησις τοΟ Λουμ
πλίν) όφείλει νά άναδιοργανωθή έπί εύ- 
ρυτέρων δημοκρατικών βάσεων, μέ τήν 
συμμετοχή δημοκρατικών ήγετών άπό 
αύτούς πού βρίσκονται σήμερα στήν 
Πολωνία καί άπό έκείνους πού έχουν 
καφύγειτα στό έξωτερικό».

Ό  Στάλιν είχε κερδίσει τό παιγνίδι του 
στό πολωνικό ζήτημα. Ό  Αμερικανός 
ναύαρχος Γουλιέλμος Λήχυ (όπως άνα- 
φέρει στά άπομνημονεύματά του, πού 
έχουν τόν τίτλο «Ήμουν έκεί») έπισήμα- 
νε στόν ΡοΟσβελτ, άμέσως έκείνη τήν 
στιγμή, τήν έλαστικότητα αύτοΰ τού κει
μένου :

— Κύριε Πρόεδρε, αύτό τό κείμενο 
είναι τόσο έλαστικό, ώστε οί Ρώσοι 
μπορούν νά τό τεντώσουν καί νά φθάση 
άπό τήν Γιάλτα ώς τήν Ούάσιγκτον, 
χωρίς νά σπάση τεχνικώς.

— Τό ξέρω, ναύαρχε, άπάντησε ό 
ΡοΟσβελτ. Τό ξέρω. Άλλά αύτή τήν ώρα 
δέν μπορώ νά κάνω τίποτε περισσότερο 
γιά τούς Πολωνούς.

Ό  Αμερικανός Πρόεδρος όσο περί
λυπο, ίσως, καί άν ήταν τό ύφος του, 
ήξερε τί έλεγε. Γιατί «αύτή τήν ώρα» 
έπρεπε νά καταφέρη τήν Ρωσία νά συμ-
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μετάσχη στόν πόλεμο κατά τής ’Ιαπωνίας, 
τόν όποιο μόνη ή ’Αμερική, καί μέ πολ
λές θυσίες άντιμετώπιζε. ΟΙ περισσότεροι 
συγγραφείς, όσο καί άν κατηγορούν τόν 
Ροΰσβελτ γιά τήν στάση του στήνΓιάλτα, 
συμφωνούν σέ αυτό. «Αύτό πού έπιζη- 
τούσε ή ’Αμερική», γράφει ένας άπό τούς 
κατηγόρους, ό Καρτιέ «ήταν, κυρίως, ή 
συμμετοχή τής Ρωσίας στόν πόλεμο τού 
Ειρηνικού. ’Εκλιπαρούσε τήν σοβιετική 
έπέμβασι καί δεχόταν νά τήν πληρώση 
μέ όποιοδήποτε τίμημα». Ό  Άντρέ 
Μωρουά, έξ άλλου, άν καί κατήγορος 
καί αύτός, σημειώνει στήν «'Ιστορία 
τών ’Ηνωμένων Πολιτειών» ότι : « .... 
Οί άρχηγοί τών έπιτελείων 'Ηνωμένων 
Πολιτειών καί Μεγάλης Βρεταννίας εί
χαν συστήσει νά έπιτευχθή ή ένίσχυσις 
τής Ρωσίας στήν τελική μάχη κατά τής 
’Ιαπωνίας. ’Επέμεναν νά γίνη μιά άμφίβια 
έιμχείρησις στό έδαφος τής ’Ιαπωνίας.... 
'Ο Μάκ Άρθουρ ζητούσε τήν συμμετοχή 
τής Ρωσίας.... Ούτε ό Ροΰσβελτ, ούτε 
ό Τσώρτσιλ, μπορούσαν νά Αγνοήσουν 
τήν γνώμη τών ειδικών τεχνικών τους σέ 
ένα κεφαλαιώδες ζήτημα στρατηγικής».

’Εδώ θά άναφέρωμε καί τήν γνώμη ένός 
συνηγόρου τού Ροΰσβελτ, τού υπουργού 
του έπί τών έξωτερικών Στεττίνιους, ό 
όποιος, στό βιβλίο του «Ό Ροΰσβελτ καί 
οί Ρώσοι», δικαιολογώντας' τις ΰποχωρή- 
σεις τών Δυτικών στήν Γιάλτα γράφει : 
«Στό σημείο πού βρισκόταν ή στρατιω
τική κατάστασις τόν Φεβρουάριο τού 
1945, τό θέμα δέν ήταν τί θά έπέτρεπαν 
ή ’Αγγλία καί οί Ηνωμένες Πολιτείες νά 
κάνουν οί Ρώσοι στήν Πολωνία, άλλά σέ 
τί τά δυό αύτά έθνη θά μπορούσαν νά 
άναγκάσουν τήν Σοβιετική Ένωσι νά 
δεχθή. Ό  στρατός μας μόλις είχε άνα- 
κτήσει τά έδάφη πού είχε χάσει στήν 
μάχη. Στήν ’Ιταλία ή προέλασίς μας είχε 
τελματωθή στά Άπέννινα. ’Αντίθετα, ό 
σοβιετικός στρατός, μετά τήν εισβολή 
του στήν Πολωνία καί στήν ’Ανατολική 
Πρωσσία, είχε φθάσει, σέ όρισμένα ση
μεία, στόν Όντερ. Ή  Πολωνία καί τό 
μεγαλύτερο μέρος τής άνατολικής Εύρώ- 
πης, μέ τήν έξαίρεσι ένός μεγάλου μέρους 
τής Τσεχοσλοβακίας, βρισκόταν στά 
χέρια τού έρυθροΰ στρατού».

Γεγονός' είναι ότι, όταν συνήρχετο ή 
Διάσκεψη τής Γιάλτας, οί στρατιές τού 
Ζούκωφ, τού Ροκοσόφσκι καί τού Κό- 
νιεφ είχαν εισβάλει σέ μεγάλες περιοχές 
τού γερμανικού έδάφους. Οί στρατιές τού 
Μαλινόφσκι καί τού Τολμπούκιν κα
τείχαν τά τρία τέταρτα τής Ούγγαρίας 
καί ένα τμήμα τής Σλοβακίας. Ή  Γιουγ
κοσλαβία στό μεταξύ είχε έλευθερωθή. 
Σοβιετικός στρατός καί Γιουγκοσλάβοι 
παρτιζάνοι είχαν ένωθή στό Βελιγράδι 
καί πανηγύριζαν.

Πάντως, ό Ροΰσβελτ έπέτυχε τήν συμ
μετοχή τής Ρωσίας στόν πόλεμο τής 
"Απω ’Ανατολής. Συμφωνήθηκε, ότι ό 
Στάλιν θά άρχιζε τήν έπίθεσή του «μετά 
δυό ή τρεις μήνες άπό τόν τερματισμό 
τού πολέμου κατά τής Γερμανίας».

ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ Ο.Η.Ε.
"Αλλο θέμα τής Διασκέψεως τής Γιάλ

τας, γιά τό όποιο Ιδιαίτερα ένδιαφερόταν 
ό Ροΰσβελτ, πού ήταν καί ό όρα- 
ματιστής τής ειρήνης καί τής ένότητος 
τών λαών, ήταν ή συγκρότηση ένός ορ
γανισμού, στόν όποιο νά συμμετείχαν, 
ισότιμα, όλα τά έθνη γιά τήν διασφάλιση 
τής ειρήνης καί τής άσφαλείας τού κόσ

μου καί γιά τήν οικονομική καί πνευμα
τική συνεργασία τών διαφόρων λαών 
(ό ’Οργανισμός Ηνωμένων ’Εθνών). Τό 
θέμα αύτό είχε θιγή καί σέ δυό προη
γούμενες διεθνείς συναντήσεις: στήν 
Μόσχα, τόν ’Οκτώβριο τού 1943, μεταξύ 
τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, τής Μεγάλης 
Βρεταννίας, τής Σοβιετικής Ένώσεως 
καί τής Κίνας, καί στό Ντάμπαρτον "ίϊκς 
(έπαυλη έξω άπό τήν Ούάσιγκτον), τό 
φθινόπωρο τού 1944, μεταξύ τών ιδίων 
αύτών Δυνάμεων. Τώρα όμως ό Ροΰσβελτ 
έπέμεινε νά πάρουν σάρκα καί όστά αύτά 
πού συζητήθηκαν τότε. Τόση ήταν ή έπι- 
μονή του, ώστε ό Τσώρτσιλ είπε :

— Ό  Ροΰσβελτ θέλει νά χτίση τά 
Ηνωμένα Έθνη μέσα σέ πέντε ώς έξη 
μέρες, ένώ ό Παντοδύναμος χρειάστηκε 
έπτά γιά νά πλάση τά δικά του !

Ό  ’Αμερικανός όμως Πρόεδρος, άνέν- 
δοτος, συνέχιζε τό κήρυγμά του :

— Άπεχθάνομαι τά συρματοπλέγματα 
καί τά όχυρά πού ύψώνονται άνάμεσα 
στά έθνη....

Πάντως, ούτε ό Τσώρτσιλ, ούτε ό 
Στάλιν έφεραν άντιρρήσεις γιά τήν λήψη 
όριστικής άποφάσεως. Συμφωνήθηκε, λοι
πόν, νά συγκληθή ή γνωστή συνδιάσκε
ψη τού Αγίου Φραγκίσκου (25 ’Απριλίου 
—20 ’Ιουνίου 1945), μέ τήν συμμετοχή 
όλων τών κρατών έκείνων πού ήταν 
έμπόλεμα μέ τόν Άξονα (Γερμανία — 
Ιταλία — ’Ιαπωνία).

Ό  Στάλιν ζήτησε νά άναγνωρισθοΰν 
ώς μέλη τού ’Οργανισμού Ηνωμένων 
’Εθνών καί οί δεκαέξη σοβιετικές δημο
κρατίες. Έτσι, ή Ρωσία θά διέθετε μέσα 
στόν ’Οργανισμό αύτό δεκαέξη ψήφους. 
Αύτό όμως δέν έγινε δεκτό άπό τόν 
Ροΰσβελτ, γιατί, μέ τήν ίδια λογική, θά 
έπρεπε καί ή ’Αμερική νά διαθέτη τόσες 
ψήφους, όσες είναι καί οί Πολιτείες της. 
Αναγνωρίσθηκαν, όμως, ώς Ιδιαίτερα 
μέλη ή Ούκρανία καί ή Λευκορωσία. 
Καί σέ άντάλλαγμα παραχωρήθηκαν 
στις 'Ηνωμένες Πολιτείες δυό έπί πλέον 
ψήφοι. Τό ζήτησε ό Ροΰσβελτ, καί ό 
Στάλιν δέν τού χάλασε τό χατήρι. Ασυ
ζητητί, τό δέχθηκε. Ό χ ι μόνο αύτό, άλλά 
καί.... πλειοδότησε, τονίζοντας:

— Φρονώ ότι ό άριθμός τών ψήφων 
τών 'Ηνωμένων Πολιτειών πρέπει νά αύ- 
ξηθή σέ τρεις. ’Εάν παραστή άνάγκη, 
είμαι έτοιμος νά ύποστηρίξω καί έπισή- 
μως αύτήν τήν πρότασι.

Στις δυό τελευταίες συσκέψεις τών 
Τριών Συμμάχων, στις 10 καί 11 Φεβρουά
ριου, είχαν συσσωρευθή όλα τά ζητήμα
τα, στά όποια έπρεπε νά δοθή, άπό κοινού 
άπάντηση. Οί συνεδριάσεις αύτές ήταν 
οί ποιό κρίσιμες. Γιατί αύτές θά έκριναν 
τήν έπιτυχία ή άποτυχία τής Διασκέψεως. 
Περιθώρια γιά «φιλολογία», γιά άντεγ- 
κλήσεις καί γιά χιούμορ δέν υπήρχαν πιά. 
’Ενώπιον τους ήσαν όλα τά καυτά έκείνα 
θέματα, τά όποια είχαν συζητηθή τις 
προηγούμενες ήμέρες. Τό πνεύμα όμως 
τής ένότητος κυριάρχησε σέ όλους. Καί 
αύτός άκόμη ό «δύσκολος» Τσώρτσιλ 
πρόσεχε πάντοτε νά μή διαταραχθή αύτό 
τό πνεύμα, νά μήν ραγίση ή ένότητα τών 
Συμμάχων. Όταν ό Ήντεν, ό πιό «σκλη
ρός» — θά μπορούσαμε νά πούμε — τής 
Διασκέψεως, παρατήρησε στόν Άγγλο 
πρωθυπουργό, ότι δέν έπρεπε νά έπιτραπή 
στις σοβιετικές δημοκρατίες νά έχουν 
ιδιαίτερη ψήφο, στόν ’Οργανισμό 'Ηνω
μένων Εθνών, ό τελευταίος τόν καθήλω
σε :

— Τό παν κρέμεται άπό τήν ένότητα 
τών Τριών Μεγάλων Δυνάμεων. Χωρίς

αύτήν, ό κόσμος θά έκινδύνευε άπό άπε- 
ρίγραπτη καταστροφή.

Μέ τό πνεύμα αύτό τής ένότητος, μέ 
άμοιβαία κατανόηση καί άμοιβαΐες ύπο- 
χωρήσεις, έκλεισαν τήν όριστική τους 
συμφωνία οί Τρεις Σύμμαχοι, γιά όλα 
τά ζητήματα, στις δυό τελευταίες συναν
τήσεις τους. Δέν δημιουργήθηκε κανένα 
πρόβλημα, καί ή σύνταξη τού κοινού άνα- 
κοινωθέντος, στις 11 Φεβρουάριου, δέν 
χρειάσθηκε περισσότερο άπό μισή ώρα.

Τό άνακοινωθέν αύτό είναι ή περίφημη 
«Δήλωσις τής Γιάλτας», πού μεταξύ 
άλλων έλεγε :

«ΟΙ Τρεις Μεγάλες Δυνάμεις θά βοη
θήσουν άπό κοινού όλους τούς λαούς τής 
άπελευθερωμένης Εύρώπης νά έξασφαλί- 
σουν τις προϋποθέσεις τής έσωτερικής 
τους ειρήνης— ».

'Ως πρός τήν Γερμανία, είδικώτερα, ή 
Δήλωσις τόνιζε «τήν άλύγιστη άποφασι- 
στικότητα τών Συμμάχων νά έκμηδενί- 
σουν τόν μιλιταρισμό καί τόν ναζισμό 
τής Γερμανίας, νά άφοπλίσουν καί νά 
διαλύσουν όλες τις γερμανικές στρατιω
τικές δυνάμεις, νά έξαλείψουν γιά πάντα 
τό γενικό έπιτελείο τής Βέρμαχτ, νά κα
τάσχουν ή νά καταστρέψουν όλο τό γερ
μανικό στρατιωτικό ύλικό. Νά έπιβάλουν 
μιά δίκαιη καί ταχεία τιμωρία σέ όλους 
τούς έγκληματίες πολέμου καί ν’ άπαι- 
τήσουν έπανορθώσεις. Νά καταργήσουν 
τό κόμμα τών ναζί, τούς νόμους, τις όργα- 
νώσεις καί τούς θεσμούς τους, άπομα- 
κρύνοντας μέ τόν τρόπο αύτό κάθε ναζι- 
στική ή μιλιταριστική έπίδρασι άπό τόν 
διοικητικό μηχανισμό, τήν πολιτιστική 
καί οικονομική ζωή τής Γερμανίας. Ό  
στόχος μας δέν είναι νά καταστρέψωμε 
τόν γερμανικό λαό. Όταν ξερριζωθή ό 
ναζισμός καί ό μιλιταρισμός, οί Γερμανοί 
θά μπορούν νά έλπίζουν στήν άποκατά- 
στασι μιας άξιοπρεποΰς ζωής καί στήν 
συμμετοχή τους στό συμβούλιο τών 
έθνών».

Ό σο γιά τήν Γαλλία, τό άνακοινωθέν 
όριζε ότι θά έκαλεΐτο νά καταλάβη 
μιά ζώνη στήν Γερμανία καί νά συμμετά- 
σχη στήν έπιτροπή έλέγχου, σέ περίπτω- 
σι πού θά τό έπιθυμοΰσε.

Ή  βότκα καί τά άλλα ποτά έσφράγισαν 
σέ λίγο τήν συμφωνία τών Τριών Μεγά
λων τού Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. 
Όλοι ήσαν, τήν τελευταία αύτή ήμέρα, 
μέ τό κέφι τους καί μέ έκδηλη τήν ικα
νοποίηση στά πρόσωπά τους. Στις προ
πόσεις πού άκολούθησαν, ό καθένας 
έπλεκε τό έγκώμιο τών άλλων. Δέν έπρό- 
κειτο περί έθιμοτυπικών προσφωνήσεων, 
άλλά γιά κάτι πού έβγαινε «έκ βαθέων». 
Πότέ άλλοτε ό Στάλιν δέν έδέχθη, καί 
άπό κανέναν, τόσους θερμούς έπαίνους, 
όσον τήν ήμέρα έκείνη άπό τόν Ούίνστον 
Τσώρτσιλ.

Σήμερα δέν ζή κανείς άπό τούς τρεις 
έκείνους πρωταγωνιστές τής Διασκέψεως 
τής Γιάλτας. Στό διάστημα όμως πού πέ
ρασε άπό τότε, έλέχθησαν καί έγράφησαν 
γιά τήν Γιάλτα περισσότερα άπό όσα 
έλέχθησαν καί έγράφησαν έκεΐ, κατά τό 
ιστορικό έκεΐνο όκταήμερο. Ποικίλες 
κρίσεις διατυπώθηκαν, πολλά άκουσαν 
οί τρεις έκεϊνοι έν ζωή καί πολλά άκοΰνε 
άκόμη, στόν τάφο τους. Μιά όμως είναι ή 
άλήθεια: ή ένότητα έκείνη τών Τριών 
Συμμάχων, πού σφυρηλατήθηκε στήν 
ώραία λουτρόπολη τής Κριμαίας, υπήρξε 
μιά έπιτυχία. Ή  «αίμάσσουσα» άκόμη 
τότε Εύρώπη τούς χρειαζόταν ένωμένους.

Καί ευτυχώς, έτσι τούς βρήκε τό τέλος 
τού Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
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ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ 
ΤΗΣ INTERPOL

'Από τό βιβλίο:
"LES DOSSIERS D’ INTERPOL,, 
των Γάλλων Δημοσιογράφων : 
Πιέρ Μπελμαρέ καί Ζάν Άντουάν.

'Απόδοση στά 'Ελληνικά : 
Ί ω ά ν ν ο υ  Ν ι κ ο λ ο ϋ  
Υπομοιράρχου.

Ή  βάρκα μοιάζει άκουμπισμένη 
πάνω σ' ένα μεγάλο καθρέπχη καϊ 
μόνο τά κουπιά της ταράζουν τήν 
επιφάνεια τής λίμνης. Μόλις πού 
άκούγεται τό άδύνατο σπάσιμο τοϋ 
νερού στην πρύμνη της καί ή άνάσα 
τού βαρκάρη. "Οταν όμως ό Χωρο
φύλακας ρίχνει τό γάντζο στο νερό 
τής λίμνης, ξεφυτρώνουν όλόγυρά 
του μικροί όμόκεντροι κύκλοι. Τό 
γάντζο επιασε κάτι κι ό Χωροφύ
λακας έβγαλε μιά φωνή: «Ά ’. νά! 
τό έπιασα», λέει. Ό  βαρκάρης άφή- 
νει τά κουπιά του κι ισορροπώντας 
τά βήματά του έρχεται νά βοηθήσει 
τόν άστυνομικό. Κάτω άπ’ τό 
βάρος τους κι εκείνο τού πτώματος 
πού τραβούν άπ’ τό νερό, τό μπρο
στινό μέρος τής βάρκας χώνεται 
σχεδόν στό νερό. Αύτό πού βγά
ζουν απ' τή λίμνη τού Τεζερνσή 
είναι ένα πτώμα. "Ενα μουλιασμένα 
πτώμα, φουσκωμένο καί βαρύ, μέ 
μιά τεράστια πέτρα κρεμασμένη

στό λαιμό του μ’ ένα σύρμα. Είν’ 
ένας άντρας πού φοράει ακόμα τά 
γυαλιά του, μ’ ένα μεταλλικό σκε
λετό παλαιού μοντέλλου.

Ό  άντρας δεν έχει τραύματα 
εκτός από μερικές γραντζουνιές 
στό πρόσωπο καί στά χέρια. Βγαλ- 
μένο άπ’ τό γαλάζιο παγωμένο νερό 
τό πτώμα φτάνει σέ λίγο στ’ άσπρο 
τραπέζι τής νεκροτομής.
Στό Μόναχο ό ιατροδικαστής δια

πιστώνει, ότι ό άνθρωπος πέθανε 
άπό ασφυξία λόγω πνιγμού. ’Απ’ 
τόν τρόπο πού ή πέτρα ήταν δεμένη 
στό λαιμό θά μπορούσε κάλλιστα 
νά είναι μιά αύτοκτονία. Τά χέρια 
ανοιχτά άπ’ τήν πολυήμερη παρα
μονή μεσ’ τό νερό έπιτρέπουν παρά 
τις πολλές δυσκολίες τή λήψη 
τών δακτυλικών άποτυπωμάτων. Τό 
πτώμα φωτογραφήθηκε κι όπως 
αύτό αποτελεί ρουτίνα στή Γερμα
νία, μιά άνακοίνωση συνοδευόμενη 
άπ’ τή φωτογραφία καί μιά συνο

πτική περιγραφή στάλθηκε στον 
τύπο: Μεσήλικας 35-40 χρονών μέ 
γκριζοπράσινο τριμμένο κουστούμι 
καί γιλέκο, μέ τή φίρμα ένός κατα
στήματος τού Μονάχου, γκρίζο 
πουκάμισο καί δερμάτινα μαύρα 
παπούτσια πλήρης όδοντοστοι- 
χία μέ κορώνα μεταλλική σ’ ένα 
κοπτήρα, μικρό σημάδι στό πάνω 
χείλος, παλιό σημάδι κατάγματος 
στον αριστερό μηρό, χέρια ροζια
σμένα.

Τήν ίδια μέρα πού δημοσιεύθηκε 
ή άνακοίνωση ένας γέρος μέ τή σύ
ζυγό του έρχονται καί συναντούν 
τόν άστυνομικό πού ήταν επιφορτι
σμένος μέ τήν έξακρίβωση τής 
ταύτότηταςτοΰ πτώματος τής λίμνης 
Τεζερνσή, πού βρέθηκε τόν ’Ιού
λιο 1953. ’Αναγνώρισαν πώς ήταν 
ό κηπουρός τους Φράνκ. Κι οί δυό 
κούνησαν καταφατικά τά χιονι
σμένα τους κεφάλια.

Σίγουρα εΐν’ ό Φράνκ. Έξαφα-



Τό άπόγευμα στό νεκροτομείο, ή 
γυναίκα έπιβεβαιώνει μέ σιγουριά 
πώς πρόκειται γιά τό φίλο της, 
χωρίς τήν παραμικρή αμφιβολία. 
Ό  αστυνομικός όμως διστάζει άκό- 
μα νά ειδοποιήσει τό ληξιαρχείο 
γιά τό θάνατο τοΰκηπουροΰ Φράνκ.

"Ενας ταξιτζής άπ’ τό Μόναχο μέ 
τή νεαρή γυναίκα του παρουσιά
ζονται στήν Υπηρεσία «έξαφανι- 
σθέντων προσώπων» άπ’ όπου τούς 
οδηγούν στον φαλακρό καί κοκκα- 
λιάρη άστυνομικό.

«Είδα στις εφημερίδες τή φωτο
γραφία τού πνιγμένου τής λίμνης. 
Είμαι σίγουρος πώς είναι ό ένοι- 
κιαστής μου Φράνκ. Είναι ένας 
κηπουρός πού έμενε σέ μιά παρά- 
γκα στό βάθος τού κήπου μας στό 
Ρόττας—"Εζερν. Πάνε τώρα έξη 
μέρες, πού δέν τον έχουμε δει. Σας 
βεβαιώνω πώς είναι αύτός.
—Τί είναι αύτό πού σάς έπιτρέπει 
νά τόν άναγνωρίσετε;
—Τό γενικό παρουσιαστικό του, κι 
ύστερα είχε έπίσης ένα σημάδι άπό 
Φλεβίτιδα στόν άριστερό μηρό, γιά 
τό όποιο έξ άλλου έκανε θεραπεία. 
—Κι έγώ, επιβεβαιώνει ή γυναίκα. 
Είμαι σίγουρη πώς είναι αύτός.
—Είχε τάσεις αύτοκτονίας;
Τό ζευγάρι είναι έπίσης κατηγορη
ματικό, κι οί δυό σηκώνουν τις 
πλάτες: «’Απολύτως, όχι, λέει ό 
άνδρας».
—Τήν παραμικρή τού κόσμου! λέει 
ή γυναίκα!

Γιατί ό άστυνομικός πού είναι έπι- 
φορτισμένος μέ τήν εξακρίβωση 
τής τμύτότητας τού πτώματος, πα
ραμένει καθιστός πίσω άπ’ τό γρα
φείο του, άμίλητος καί σκεπτικός; 
"Αν είναι φαλακρός κι άδύνατος 
σάν τριάντα έξη ψείρες, καί είναι 
πονηρός σάν άλεποΰ, δέν έχει 
άνάγκη άπό άλλα στοιχεία γιά νά 
πεισθεΐ, πώς πρόκειται μέ βεβαιό
τητα γιά τόν κηπουρό Φράνκ. Μά 
δέ βιάζεται νά κάνει τή δήλωση 
στό ληξιαρχείο. Είναι κάτι πού τόν 
κάνει νά διστάζει. Αύτό άκριβώς 
τό κάτι μάς κάνει νά τόν χαρακτη
ρίζουμε πονηρό σάν άλεποΰ.

Κατ’ άρχή ό ιατροδικαστής προ
σανατολίζεται πρός τήν άποψη τής 
αύτοκτονίας, πράγμα πού οί μάρτυ
ρες αύθόρμητα δέν φαίνεται νά τό 
έπιβεβαιώνουν. Έξ άλλου άν κι 
όλοι αότοί οί άνθρωποι είναι κατη
γορηματικοί, ή άποψη τους δέ στη
ρίζεται σέ καμμιά πραγματικά χα
ρακτηριστική λεπτομέρεια. 'Υπάρ
χουν βέβαια τά ρούχα, μά ένα κου
στούμι μέ γιλέκο άπό ύφασμα γκρι-

νίστηκε πριν άπό έξη μέρες κι οί 
δυό γέροι είναι ύποχρεωμένοι ν’ 
άσχολοΰνται μόνοι τους μέ τά λα
χανικά. Τόν άναγνώρισαν άπ’ τό 
γκριζοπράσινο κουστούμι καί τό 
γιλέκο, αύτό πού έβαζε τις Κυρια
κές. Δέν ξέρουν άν είχε άγοράσει 
τό γιλέκο αύτό στό Μόναχο, άλλά 
ό γέρος λέει: «είναι τό πρόσωπό 
του»!

«Καί τά γυαλιά του».. προσθέτει 
ή γυναίκα. Ό  Φράνκ είχε γυαλιά 
άκριβώς ίδια, μέ σιδερένιο σκελε
τό, όπως πριν άπό είκοσι χρόνια».

—Νομίζετε πώς θά μπορούσε ν’ 
αύτοκτονήσει;

—Δέν βλέπω τό λόγο γιά νά ’χει 
κάνει κάτι τέτοιο.. ’Εσύ τί λές 
Ζερτρούντ, ρωτάει ό γέρος τή γυ
ναίκα του.

—Νομίζω πώς δέν αύτοκτόνησε.
— Εμενε στό σπίτι σας;
— Οχι, όχι. ’Ερχόταν μόνο τρεις 
Φορές τή βδομάδα. Κατοικεί στό

Ρόττας—"Εζερν, οδός Σίλερστρας 6.
Ό  άστυνομικός, ένας μικρόσω

μος άνδρας, φαλακρός κι’ άδύνατος 
σάν μιά ψείρα, μά πονηρός σάν άλε
ποΰ σημειώνει μέ προσοχή τις 
λεπτομέρειες πού τού δίνει τό ζευ
γάρι. Έν τούτοις, όταν τό ζευγάρι 
φεύγει, δέν ειδοποιεί τό ληξιαρχείο 
γιά τό θάνατο τού κηπουρού Φράνκ. 
Τήν ίδια μέρα κατά τό μεσημέρι 
σηκώνει τό τηλέφωνο γιά ν’ άκού- 
σει μιά γυναίκα, πού τού δήλωνε 
πώς άπ’ τή φωτογραφία πού δημο- 
σιεύθηκε άναγνώρισε ένα καλό φί
λο, γιά τόν όποιο δέν είχε νέα έδώ 
καί μιά βδομάδα. Έπρόκειτο κατ’ 
αύτή έπίσης.γιά κάποιο κηπουρό 
Φράνκ πού κατοικούσε στό Ρότ
τας—"Εζερν, οδός Σίλερστρας 6, 
μά κι αύτή δέν πίστευε πώς αύτο
κτόνησε.

«Θά μπορούσατε νά περάσετε νά 
τόν άναγνωρίσετε; ρωτάει ό άστυ
νομικός».
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Α Π Ο  Τ Α Α Ρ Χ Ε Ι Α  
Τ Η Σ  I N T E R P O L

Ο Κ Η Π Ο Υ Ρ Ο Σ

ζοπράσινο τριμμένο μπορεί νά 
βρει κανείς μέσα σ’ δλα τά κατα
στήματα τής Γερμανίας, πού τά 
πουλάνε κατά έκατοντάδες.

Τό κατάστημα τοΰΜονάχου άπ’ 
δπου προερχόταν τό κουστούμι 
άναγνωρίζει, δτι πούλησε τούλάχι- 
στο 30 παρόμοια κουστούμια καί 
πληρώθηκε σέ ρευστό χρήμα, χω
ρίς νά κρατήσει τά όνόματα καί τά 
μέτρα των άγοραστών. "Ενα άλλο 
πράγμα έπίσης έκανε εντύπωση 
στόν άστυνομικό: Ό  ιατροδικα
στής επισημαίνει ένα παλιό σημά
δι άπό κάταγμα στόν άριστερό μη
ρό, τή στιγμή πού ό ταξιτζής μιλάει 
γιά ένα φλεβιτικό έλκος. Τό ένα 
μπορεί νά προκαλέσει τ’ άλλο , μά 
είναι καλύτερα νά πάρει τή γνώμη 
άπό ένα ειδικό. Ό  άστυνομικός λοι
πόν καλεΐ τό γιατρό πού σύμφωνα 
μ’ αύτά πού είπε ό ταξιτζής έκανε 
θεραπεία στόν κηπουρό Φράνκ.

«Εΐν’ άλήθεια δηλώνει ό πρακτι
κός γιατρός. Βλέποντας τή φωτο
γραφία τοΰ πνιγμένου στις εφημε
ρίδες νόμισα άμέσως πώς τόν άνα- 
γνώρισα. Τοΰ κάνω θεραπεία άπό 
παλαιά. Αύτό πού μέ ξενίζει είναι 
δτι στήν περιγραφή δέ μιλάτε γιά 
ένα σημάδι στό δεξιό μέρος τής 
κοιλιάς».

Καθώς τό πτώμα βρισκόταν πάντα 
στό συρτάρι τοΰ νεκροτομείου, 
υποβλήθηκε πάλι σέ μιά λεπτομέ- 
ρειακή εξέταση μά δέ διαπιστώθηκε 
κανένα μετεγχειριτικό σημάδι στήν 
κοιλιακή χώρα.

Τήν έπομένη ό άστυνομικός πρωί 
—πρωΐ πηγαίνει στό Ρόττας "Εζερν, 
στήν όδό Σίλερστρας 6. Είναι μιά 
βίλλα άπλή μέ σχολαστική καθα
ριότητα καί λουλούδια στά πρεβά
ζια των παραθυριών καί τό ισόγειο. 
Ή νεαρή γυναίκα τοΰ ταξιτζή έρχε
ται νά τοΰ άνοίξει. Είναι μιά μικρό- 
σωμη γυναίκα πού θά είχε εντελώς 
συνηθισμένη δψη άν ένα τραύμα 
στό μάτι κατά τή διάρκεια τοΰ πο
λέμου δέν τής έδινε ένα περίεργο 
βλέμμα. Οδηγεί τόν άστυνομικό 
πρός ένα λαχανότοπο περιποιημένο 
μέ φροντίδα, χωρίς ούτ’ ένα πόντο 
άκαλλιέργητο. Οί κόκκινες ντομά

τες γυαλίζουν κατ’ άπ’ τόν ήλιο, τά 
φασόλια σκαρφαλώνουν στό συρ- 
μάτινο πλέγμα καί τά μαρούλια σέ 
γραμμές φθάνουν μέχρι μιά ξύλινη 
παράγκα πού διακρίνεται άνάμεσα 
σέ μιά κερασιά καί μιά όξυά πρό
σφατα κλαδεμένη.

«Εϊν’ εκεί κάτω», λέει ή γυναίκα». 
«Θέλετε νά σάς συνοδεύσω;»
—"Οχι δέν εΐν’ άνάγκη.
—'Ορίστε, τό κλειδί.

Ό  άστυνομικός υπολόγιζε νά 
βρει μέσα σ’ αύτή τήν παράγκα τοΰ 
κηπουροΰ, άν δχι άκαταστασία, 
τουλάχιστον άπεριποιησία, κι’ άν 
δχι μιά άσχημη μυρωδιά, τουλά
χιστο πολλή άπλότητα στήν εκλο
γή τών επίπλων καί τών πραγμάτων. 
Έκανε δμως λάθος. "Ολα εδώ διέ- 
πονται άπό σπαρτιατική αύστηρό- 
τητα, δπως τό κελλί ένός μοναχού 
ή τό δωμάτιο ένός μαθητοΰ στρα
τιωτικής σχολής.

Μερικά έγχειρίδια γιά τή γεωρ
γία καί τή λαχανοκαλλιέργεια, βρί
σκονται κοντά σ’ ένα λεξικό, δίπλα 
ή πλήρης συλλογή μιάς έφημερί
δας τοΰΜονάχου, κι επί πλέον ένα 
βιβλίο γιά τή Δίκη τής Νυρεμβέρ
γης κι ένα ραδιόφωνο. Δέν υπάρχει 
κανένα μπιμπελό, μά καί καμμιά 
φωτογραφία, τίποτα άπολύτως πού 
θά μποροΰσε νά θυμίζει τό πέρασμα 
αύτοΰ τοΰ κηπουροΰ. Ό  άστυνομι
κός ψάχνει τό μοναδικό συρτάρι 
τοΰ τραπεζιοΰ πού θάπρεπε νά 
χρησιμεύει συγχρόνως γιά φαγητό, 
γιά διάβασμα καί γιά τις μικροδου- 
λειές τοΰ κηπουροΰ, γιατί ήταν 
τοποθετημένο μπροστά στό μονα
δικό παράθυρο τοΰ μοναδικού δω
ματίου. Δέ βρίσκει σοβαρά πρά
γματα στό συρτάρι. Βρίσκει δμως 
ένα δελτίο ταυτότητος πού έκδό- 
θηκε άπ’ τις Γερμανικές άρχές καί 
δυό πρόσφατα γράμματα, άπ’ τά 
όποια τό ένα προερχόταν άπό μιά 
γυναίκα, χωρίς κανένα ενδιαφέρον. 
Τό άλλο τοΰ τραβάει τήν προσοχή. 

Μοιάζει νά προέρχεται άπό ένα 
φίλο καί άναμιγνύει μερικά συνηθι
σμένα νέα μέ σκέψεις σοβαρής φι
λοσοφίας. Τό ϋφος τής επιστολής 
δέν είναι καθόλου σάν αύτό *πού 
χρησιμοποιεί κάποιος δταν γράφει 
σ’ ένα κηπουρό. Δυστυχώς, πάνω 
στό γράμμα δέν ύπάρχει ή.διεύθυν
ση τοΰ άποστολέα κι ό φάκελλος 
έχει έξαφανισθεΐ.
«Τόν έπισκεφθήκατε ποτέ; «ρώτησε 
λίγο άργότερα τή γυναίκα ό άστυνο
μικός.
—"Οχι ποτέ. "Εκανε μόνος τό νοι
κοκυριό.

—Δέν διαπιστώσατε ποτέ τίποτα 
περίεργο στή συμπεριφορά του;
—"Οχι, άλλά ήταν άρκετά άνεκδή- 
λωτος.
—Άκοΰστε κυρία μου. Προσπαθή
στε νά μέ καταλάβετε. Έμοιαζε 
πραγματικά ό Φράνκ γιά κηπουρός; 
Είχε τό λεξιλόγιο κηπουροΰ;
—Ναί, γιατί; Οί κηπουροί έχουν 
ειδικό λεξιλόγιο;

Ό  άστυνομικός σηκώνει μ’ άπο- 
ρία τις πλάτες καί φεύγει.Μόλις γύ
ρισε στό γραφείο, ζητάει νά έξακρι- 
βώσει τήν πραγματική ταυτότητα 
αύτοΰ τοΰ «κηπουροΰ Φράνκ». Καί 
πρώτα—πρώτα, θέλει νά μάθει ποιά 
'Υπηρεσία τοΰ έβγαλε ταύτότητα.

Τό 1953 ή Γερμανία μόλις άρχισε 
νά βρίσκει τό ρυθμό τής ζωής μετά 
τόν πόλεμο. Πολλά άρχεΐα είχαν 
χαθεί. Χιλιάδες άνθρωποι είχαν 
μετακινηθεί καί έκατοντάδες χιλιά
δες είχαν ζητήσει νά βγάλουν και
νούργια χαρτιά, γι’ αύτό μιά εξα
κρίβωση δέν ήταν πολύ εύκολη. 
Παρ’ δλ’ αύτά, κατά καλή τύχη, 
βρέθηκε γρήγορα ό φάκελλος, πού 
ό Φράνκ ζητούσε νά βγάλει ταύτό
τητα. Έκ πρώτης δψεως ή φωτο
γραφία πού ήταν στό φάκελλο κι 
αύτή ,τοΰ πνιγμένου έμοιαζαν από
λυτα, άν καί ή διαφορά ήλικίας θά 
μποροΰσε νά δημιουργήσει έρωτη- 
ματικά. Ό  ιατροδικαστής δμως εί
ναι κατηγορηματικός. ’Επιμένει 
πώς πρέπει νά ληφθεΐ ύπ’ δψη ή άλ- 
λοίωση τών ιστών. "Εξη μέρες μέσ’ 
τό νερό άλλάζουν εντελώς τά χα
ρακτηριστικά. 'Η έμφάνιση τοΰ 
προσώπου μπορεί νάχει άλλάξει. 
’Απομένουν τ’ άποτυπώματα. Τά 
δακτυλικά άποτυπώματα τοΰ πτώ 
ματος είναι έλάχιστα εμφανή μά ό 
ιατροδικαστής πιστεύει πώς ή σύγ
κριση είναι δυνατή...

Τήν έπομένη ή έκθεση τής δα- 
κτυλοσκοπικής υπηρεσίας είναι 
τυπική: Τ’ άποτυπώματα τοΰ δεξιού 
δείκτη πάνω στό δελτίο ταυτότητας 
είναι έλλειπή κι έκεΐνο τοΰ ίδιου 
δακτύλου τοΰ πνιγμένου, δχι πολύ 
καθαρό. 'Υπάρχουν δμως άρκετά 
χαρακτηριστικά σημεία γιά νά δια
πιστωθεί πώς δέν υπάρχει καμμία 
σαφής ομοιότητα μεταξύ τους. Ό  
κηπουρός Φράνκ λοιπόν δέν έχει 
καμμιά σχέση μέ τόν ίδιο του τόν 
έαυτό!

Δεδομένου, δτι μιά σύγχυση κατά 
τήν έκδοση τοΰ δελτίου ταύτότη- 
τος είναι πάντα δυνατή, ό άστυνο
μικός καλεΐ ένα άριστο δακτυλο- 
σκόπο τοΰΜονάχου κι έπισκέπτεται
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τήν παράγκα, δπου ζοΰσε ό κηπου
ρός. Έκεΐ βρίσκει σ’ ένα πιάτο 
έξαιρετικά αποτυπώματα καί τά 
συγκρίνει μ’ έκεΐνα τοΰ πνιγμένου. 
Δέν έχουν καμμιά σχέση. Συμπέρα
σμα. 'Ο κηπουρός Φράνκ χωρίς 
αμφιβολία δέν έχει τίποτα κοινό μέ 
τόν πνιγμένο τής λίμνης Τεζερνσή. 
Οί μάρτυρες κάνουν λάθος.

Τήν ίδια εποχή τό Εθνικό γρα
φείο τής ΙΝΤΕΡΠΟΛ στό Παρίσι 
ζητούσε άπ’ τό Μόναχο πληροφο
ρίες γιά κάποιον Βάγκνερ. Πρόκει
ται γιά ένα Γερμανό, πού ήθελε 
νά μεταναστεύσει στην ’Αργεντινή 
κι είχε μείνει γιά ένα διάστημα στό 

Μόναχο όδός Σίλερστρας άριθ. 6. 
Ή ταύτότητά του φάνηκε αμφίβολη 
στην 'Υπηρεσία ’Αλλοδαπών πού 
ζήτησε τήν επαλήθευση των αποτυ
πωμάτων. Ό  άστυνομικός πού έκα
νε τήν εξακρίβωση στό Μόναχο 
κατά παραγγελία τής ΙΝΤΕΡΠΟΛ 
πήγε στή Σίλερστρας άριθ. 6 καί 
διαπίστωσε πώς ήταν εργοστάσιο. 
’Ερεύνησε στούς άριθμούς 4 καί 8 
χωρίς αποτέλεσμα.

Ό  εύσυνείδητος άστυνομικός 
δέν ικανοποιήθηκε άπ’ τό άποτέ- 
λεσμα αύτό. Σκέφθηκε πώς μπορεί 
νά υπάρχει κάποιο λάθος στή διεύ
θυνση ή στό όνομα τής όδοϋ. Μέ 
τ’ όνομα Σίλερστρας ύπάρχουν 
δρόμοι παντού στά προάστια. Κά
ποιος πού δέν ξέρει καλά τήν περιο
χή μπορεί νά μπέρδεψε ένα προά
στιο ή μιά γειτονική κωμόπολη μέ 
τήν ίδια πόλη. Ό  άστυνομικός 
λοιπόν τηλεφωνεί έδώ κι έκεΐ καί 
παίρνει μέ τή σειρά όλους τούς 
δρόμους μέ τ’ όνομα Σίλερστρας, 
σ’ όλα τά προάστια καί τις γειτονι
κές κωμοπόλεις τού Μονάχου.Έτσι 
φτάνει καί στό σπίτι τοΰ ταξιτζή 
στό Ρόττας—Έζερν.
—Γνωρίζετε κάποιο Βάγκνερ; 
—Ό χι.
—Κανένας Βάγκνερ δέν έμενε ποτέ 
έδώ;
—Ό χι. Είχαμε έναν ένόικιαστή. 
’Ονομαζόταν Φράνκ. Είν’ αύτός 
πού βρέθηκε πνιγμένος έδώ δίπλα 
στή λίμνη.

Ό  άστυνομικός δέν είχε χάσει 
άδικα τή μέρα του. Ό  άκούραστος 
αύτός πεζοπόρος χωρίς νά πιστεύει 
πώς «έβγαλε λαγό» έχει τή γνώμη 
πώς πρόκειται γιά ένα άξιόλογο 
στοιχείο.

Σέ μερικά λεπτά οί άστυνομικές 
υπηρεσίες τοΰ Μονάχου είναι άνά- 
στατες. Συγκρίνουν τό δακτυλοσκο-

πικό δελτίο τοΰ Βάγκνερ, πού έστει
λε ή ΙΝΤΕΡΠΟΛ άπ’ τό Παρίσι μέ 
τ’ αποτυπώματα τοΰ φακέλλου πού 
είχε ζητήσει τήν έκδοση ταύτό- 
τητας ό έπονομαζόμενος Φράνκ. 
Συμπίπτουν άπόλυτα.

Αυτός λοιπόν ό Βάγκνερ πού 
είχε συλληφθεΐ στό Παρίσι ενώ 
έφευγε γιά τόΜπουένος — Άϊρες, 
θά πρέπει νά ήταν ό κηπουρός 
Φράνκ. Κι αύτός ό Φράνκ είναι πι
θανότατα ένας παλαιός γνωστός 
Έ ς — Έ ς καταζητούμενος άπ’ τις 
’Αστυνομίες τής Γερμανίας καί τών 
συμμάχων.

Κατά τήν έξέτασή του άπ’ τις 
Γαλλικές αρχές ξαφνιάστηκε κι’ 
έδωσε στήν αρχή τό σωστό όνομα 
καί άριθμό τής όδοΰ καί σκέφτηκε 
ν’ αποπροσανατολίσει τήν έρευνα 
κατευθύνοντάς την αόριστα στό 

Μόναχο. Πραγματικά ή έρευνα αύ- 
τή δέ θά κατέληγε πουθενά χωρίς 
τήν εξαιρετική έπιμονή τοΰ αστυ
νομικού πού έκανε τήν εξακρίβωση. 
Ή  εξακρίβωση μιας ταύτότητος 
είναι σημαντική. Ό  κηπουρός 
Φράνκ λοιπόν όνομάζεται Βάγκνερ 
κι είναι ζωντανός γιά τή Δικαιο
σύνη. Ποιος είναι ό πνιγμένος τής 
λίμνης; Θά μπορούσε νά είναι ένας 
οποιοσδήποτε άσχετος. Ή  συγκυ
ρία όμως πολλών περιστατικών 
άποκλείει μιά τέτοια σκέψη: «Πώς 
θά μπορούσε κανείς ν’ αποδεχθεί 
έτσι αβασάνιστα, ότι ό αύτοαποκα- 
λούμενος κηπουρός Φράνκ εξαφα
νίστηκε γιά νά έπιχειρήσει νά δια- 
φύγει στήν ’Αργεντινή τή στιγμή 
πού βρισκόταν ένα πτώμα στή 
λίμνη Τεζερνσή νά τοΰ μοιάζει κα
ταπληκτικά;»

Είν’ ό συλλογισμός πού κάνει ό 
άστυνομικός στό Μόναχο καί τη
λεφωνεί στήν 'Υπηρεσία έκδόσεως 
ταυτοτήτων.

«Κοιτάξτε σας παρακαλώ άν 
αύτός ό Φράνκ είχε κανένα άδελ- 
φό».

'Ο Φράνκ είχε πράγματι ένα αδελ
φό, ένα μηχανικό κατά τρία χρόνια 
μεγαλύτερο του, πού είχε παντρευ
τεί μιά 'Εβραία. Φυλακίστηκε στό 
Ρωσσικό μέτωπο κατά τή διάρκεια 
τοΰ πολέμου κι άπελευθερώθηκε 
τό Μάρτιο τοΰ 1951. Στήν αρχή 
εγκαταστάθηκε στήν ’Ανατολική 
Γερμανία καί πέρασε στή Δ. Γερμα
νία στις αρχές τοΰ 1953. ΤΗταν 
σαφές τό πέρασμά του βήμα—βήμα 
διά μέσου τής Γερμανίας μέχρι τό 

Μόναχο, όπου εργαζόταν σάν μη
χανικός σ’ ένα γκαράζ άπό διμήνου. 
ΚΓ ύστερα πλέον τίποτα.

Τίποτα, γιατί ή σύγκριση τών 
αποτυπωμάτων αύτοΰ τοΰ άδελφοΰ 
καί τοΰ πτώματος τής λίμνης ήταν 
θετική: ό αδελφός τοΰ κηπουρού 
Φράνκ κι ό πνιγμένος στή λίμνη 
ήταν ένα καί τό αυτό πρόσωπο. 
'Η άστυνομία όμως κι οί δικαστικές 
αρχές δέ θά μπορέσουν ποτέ νά 
πιστοποιήσουν τυπικά τά γεγονότα, 
γιατί ό δολοφόνος δέν θά ομολογή
σει ποτέ τήν αλήθεια. Φοβούμενος 
περισσότερο τά συμμαχικά στρα
τιωτικά δικαστήρια άπό τήν Κοινή 
Ποινική Δικαιοσύνη τής Γερμα
νίας θά επιμένει, ότι πρόκειται γιά 
ένα κοινό έγκλημα μέ κίνητρο τή 
ληστεία. Είναι όμως λογικό νά 
δεχθούμε τήν άκόλουθη υπόθεση 
πού μπορεί νά υιοθετήσει ό άνα- 
γνώστης:

'Ο παλαιός Έ ς—Έ ς μετά τόν 
Πόλεμο πέτυχε νά βγάλει μιά και
νούργια ταύτότητα μέ τ’ όνομα 
Φράνκ καί κρύβεται στήν όδό Σί
λερστρας άριθ. 6 Ρόττας—"Εζερν, 
βγάζοντας τό ψωμί του σάν κηπου
ρός. Στις άρχές ’Ιουλίου 1953 στό 

Μόναχο ό άδελφός του, είτε γιατί 
τόν έψαχνε, είτε τυχαία, τόν βρήκε.

Αύτός ό άδελφός, πού είχε ό ίδιος 
σύζυγο Εβραία, νεκρή σέ στρατό
πεδο συγκεντρώσεως, γνωρίζει τήν 
εγκληματική του δράση. "Ετσι μετά 
άπό ένα καυγά ή άπό φόβο μήπως 
τόν καταγγείλει σκοτώνει, τόν 
άδελφό του καί μέ μιά πέτρα στό 
λαιμό τόν ρίχνει στή λίμνη πού 
βρίσκεται σέ μερικές έκατοντάδες 
μέτρα. ’Από φόβο δέ γυρίζει 
στό σπίτι του κι άν όλα πάνε καλά, 
θά ξαναπάρει τή θέση του στή1? 
παράγκα τοΰ κηπουροΰ προφασι- 
ζόμενος ένα ταξίδι.

Αύτή ή ύπόθεση είναι ή πιό 
άπλή κι’ ή πιό επίσημη ίσως. Δέν 
πρέπει όμως νά παρα βλέπεται τό 
γεγονός ότι ό παλαιός "Ες—"Ες 
φρόντισε νά φορέσει στό πτώμα 
τοΰ άδελφοΰ του τό κουστούμι 
καί τά γυαλιά του κατά τρόπο ώστε 
ή καταπληκτική τους ομοιότητα νά 
παραπλανήσει τήν ’Αστυνομία καί 
νά θεωρηθεί νεκρός. "Ετσι θά μπο
ρούσε νά εξαφανιστεί πιό εύκολα. 
Ποΰ άλλοΰ; Στή Λατινική ’Αμερική 
πού γίνεται πολύς λίγος, πώς έχουν 
καταφύγει πολλοί Ναζί. Έχασε 
όμως τήν εύκαιρία.

'Η πονηριά τοΰ άστυνομικοΰ 
τοϋκοψε τό δρόμο.
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21 ΜΑΡΤΙΟΥ: 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΗΜΕΡΑ 
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ

ΔΑΣΟΣ είναι μία βιοκοινότητα φυτών καί 
ζώων, στήν όττοία φυσικά προέχουν ο'ι φυτικοί 
οργανισμοί καί μεταξύ αυτών τά δέντρα, τά όποια 
καί άποτελοϋν τό κυριώτερο χαρακτηριστικό της 
γνώρισμα. Μέ άλλα λόγια είναι μια πολύπλοκη 
ζωντανή κοινωνία, άλλα καί ένα πολύπλοκο βιολο
γικό έργοστάσιο. Είναι ένα πολύτιμο αγαθό τού 
ανθρώπου στήριγμα στή ζωή του καί φυσικός 
ανανεώσιμος πόρος.

’Από τά στοιχεία τών ιστορικών καί φιλοσό
φων, τών ποιητών καί τών καλλιτεχνών πού έφτα
σαν μέχρι καί σήμερα σέ μας, πληροφορούμαστε, 
ότι ή πατρίδα μας κατά τούς παλιούς χρόνους ήταν 
κατάφυτη καί σκεπασμένη, άπό πυκνά καί μεγάλα 
δάση, μέσα στά όποια ζοϋσαν καί τρέφονταν πολλά 
άγρια Θηρία καί ζώα, τά οποία όμως έχουν εξα
φανιστεί άπό πολλά χρόνια, όχι μόνον άπό τήν 
πατρίδα μας, άλλά καί άπό τόν Εύρωπαϊκό χώρο 
ακόμη.

Τού κ. Ν Ι Κ Ο Υ  Κ Ο Υ Ρ Τ Η  
Τεχνολόγου Δασοπονίας.

Ό  'Ηρακλής τής μυθολογίας μας σκοτώνει λιον
τάρι στήν περιοχή τής Νεμέας, κυνηγάει τό ελάφι 
τής Άρτέμιδας στά βουνά τής ΤΊελοποννήσου, ζώα 
πού ζοΰν αποκλειστικά καί μόνο σέ μεγάλα καί 
πυκνά δάση. Ό  Θησέας παλεύει μέ τούς Κένταυρους 
στο δασωμένο Πήλιο. Στούς «Άχαρνής» τού ’Αρι
στοφάνη, ό κυριώτερος ήρωας άλλά καί ό χορός 
είναι καρβουνιαρέοι πού ζοΰσαν καί έργάζονταν 
όλοι τους στο σημερινό Μενίδι.

Ό  Παυσανίας μάς πληροφορεί ότι στο πυκνό 
δάσος τής Πάρνηθας ζοϋσαν άρκοΰδες καί άκόμη 
στό κτήμα πού είχε ό ιστορικός Ξενοφώντας στήν 
Ηλεία κυνηγούσαν ελάφια καί ζαρκάδια.

Ό  Εύριπίδης στις «Βάκχες» του μάς πληροφορεί 
ότι ό Κιθαιρώνας ήταν πυκνοδασωμένος καί σ’ 
αύτόν ζούσαν, τραγουδούσαν καί χόρευαν οί 
Μαινάδες.

Ό  Πλάτωνας στον «Κριτία» του άναφέρει ότι τά 
βουνά τής ’Αττικής ήταν δασωμένα τόσο πολύ, 
πού τά κοπάδια τών ζώων δυσκολεύονταν νά 
μποΰν μέσα γιά νά βοσκήσουν.

Ό  άνεπανάληπτος, τέλος, Όμηρος, τό βουνό 
Νήριτο τής ’Ιθάκης τό ονομάζει πυκνόφυλλο καί 
πυκνόδασο. Τή Ζάκυνθο δε «ύλήεσσαν». Γιά τόν 
Παρνασσό δέ άναφέρει ότι τόσο δασοφούντωτος 
ήταν, πού οί άκτΐνες τού ήλιου δέν μπορούσαν νά

φτάσουν μέχρι τό έδαφος, καί ζοΰσαν σ’ αύτόν 
άγριογούρουνα. ’Αλλά καί σχεδόν όλα τά βουνά 
μας τά ονομάζει «ουρεα σκιόεντα» καί «οΰρεα 
ύψίφυτα».

"Ομως, άλλοίμονο, καί γιά τά δάση μας ήρθαν 
χρόνια δίσεκτα καί μήνες ώργισμένοι καί έπεσε τό 
θανατικό, μέ άποτέλεσμα άπό τούς χρόνους αύτούς 
καί μέχρι τής Έπαναστάσεως τού 1821 αύτά, νά 
ελαττωθούν σημαντικά άπό πολλές διάφορες αιτίες.

Γεγονός εξακριβωμένο είναι ότι τό 1821 παραλά
βαμε ποσοστό δασοκαλύψεως 49 ο]ο, τό όποιο 
άρχίζει νά άκολουθεϊ μιά σοβαρή φθίνουσα πορεία 
ή όποια φαίνεται καλλίτερα άπό τά παρακάτω 
στοιχεία:

Τό ποσοστό 49 ο]ο τού 1821 μέχρι τό 1880 μειώ
θηκε στό 38 ο]ο, γιά νά φτάσει στό 28 ο]ο τό 1898, 
στό 23,5 ο]ο, τό 1911 καί νά καταλήξει σήμερα 
στό 18,5 ο]ο —κατ’ άλλους στό 16 ο]ο —καί μόνο, 
ποσοστό τό όποιο κατατάσσει τήν πατρίδα μας 
σχεδόν στήν τελευταία θέση, όχι μόνο άπό τά 
Εύρωπαϊκά, άλλά, καί άπό τά Βαλκανικά Κράτη.

Ή σοβαρή αύτή μείωση τών δασών μας άπό τά 
1821 καί μέχρι σήμερα, σέ τέτοιο βαθμό πού νά 
ύπάρχουν χιλιόμετρα ολόκληρα άπό ξεροβούνια 
καί λόφους άπό πέτρες, οφείλεται όχι τόσο στή 
φύση, όσο στούς πολλούς καί ποικίλους άντικει- 
μενικούς καί ύποκειμενικούς άνθρώπινους παρά
γοντες, κυριώτεροι άπό τούς όποιους είναι:

1. Ή άπό τής ’Εθνικής μας ’Ανεξαρτησίας καί 
μέχρι τό 1950, κατά τακτικά χρονικά διαστήματα, 
εμπλοκή τής πατρίδος μας, σέ πολυετείς, ύπέρ τής 
διατηρήσεως τής έδαφικής της άκεραιότητος, κατα
στροφικούς πολέμους, άποτέλεσμα τών όποιων 
ύπήρξε ή σοβαρή καταστροφή τών δασών γιά 
τακτικούς καί άμυντικούς σκοπούς άφ’ ένός, καί άφ’ 
ετέρου γιά τήν άνέγερση καί άνοικοδόμηση τών 
καταστραμένων σπιτιών, εργοστασίων καί έγκα- 
στάσεων γενικά.

2. Ή ύποανάπτυκτος οικονομία τής χώρας 
μας, καί μάλιστα τής ορεινής όπου ήταν τά περισ
σότερα καί καλλίτερα δάση μας.

3. Ή καταθλιπτική, μέχρι πρίν λίγο, πίεση 
τής νομαδικής κτηνοτροφίας στά παραγωγικά 
δάση, ή όποια ήταν επιζήμια, άλλά καί ή ύπερβό- 
σκηση ή όποια έτεινε νά εξαφανίσει τό δασικό 
κεφάλαιο καί νά καταστήσει τό δασικό έδαφος 
άγονο καί μή παραγωγικό. Τό δάσος τού Τα- 
τοΐου, στά τέλη τού περασμένου αιώνα, κάηκε 
άπό μερικούς τσοπάνηδες γιά νά γίνει αύτό βο
σκότοπος, γιατί τά γίδια είναι πάντα γίδια καί 
ή όρεξή τους γιά χλωρή τροφή είναι τέτοια σήμερα 
καί πάντοτε, όση ήταν καί τότε πού προωτεμφα- 
νίστηκαν στή γή.

4. ‘Η ύπέρμετρη, χωρίς σύστημα καί επιτήρηση 
άπόληψη τεράστιων όγκων καυσίμου ύλης γιά 
τήν κάλυψη τών άναγκών τού μεγαλυτέρου ορει
νού γεωργικού πληθυσμού τής χώρας μας.

5. Οί εκχερσώσεις πού έγιναν σέ άπόλυτα δα
σικά εδάφη, γιά τήν εξασφάλιση μικρού γεωργικού 
κλήρου. Γιατί ή σιτοκαλλιέργεια, πού είναι ή βά
ση τής διατροφής τών κοινωνιών, είναι άπό τούς 
μεγαλύτερους έχθρούς τών δέντρων καί τών δα
σών. Αύτές έπίσης ύπήρξαν καί οί βασικές εστίες δη



μιουργίας ιώ ν καταστρεπτικών χειμάρρων τής πα
τρίδας μας, πού σήμερα υπολογίζονται σέ 500, καί 
οί όποιοι προκαλοΰν τεράστιες ζημίες, τόσο στό 
ορεινό έδαφος, όσο καί στις πεδινές γεωργικές έκτά- 
σεις καί στα έργα πολιτισμού, καί μεταφέρουν στή 
θάλασσα, κάθε χρόνο, χώμα ποΰ άντιστοιχεϊ σέ 
εύφορη έκταση 20.000 στρεμμάτων.

6. Οί συνδρομές προς τήν βοσκή, έκχέρσωση
καί οικοπεδοποίηση, πυρκαγιές τών δασών, καί 
όχι οί τυχαίες που είναι φαινόμενο πού παρουσιά
ζεται σέ κάθε χώρα, άνάλογα μέ το δασικό της 
πολιτισμό. 1

Τό δάσος τής Πεντέλης τό 1885 κάηκε άπό τούς 
ίδιους τούς φύλακές του γιά νά άναγκάσουν κά
ποιο έγκληματία πού κρύβονταν σ’ αύτό νά παρα- 
δοθεΐ.

7. Ή μέχρι καί σήμερα, δοθεΐσα προτεραιότητα 
άπό την πολιτεία στην εντατικοποίηση καί άνά- 
πτυξη τής γεωργικής οικονομίας τών πεδινών πε
ριοχών, βάζοντας σέ δευτερεύουσα μοίρα τήν 
ορεινή καί καθαρά δασική περιοχή, πού άποτελεΐ 
καί τά 4]5 τής 'Ελλαδικής γής.

8. Ή μέχρι καί πριν λίγα χρόνια, επί τών δα
σών Κυβερνητική πολιτική, ή όποια εμφανιζόταν 
παραπαίουσα καί συμπτωματικά κινούμενη. Αύτό 
φυσικά ήταν επόμενο άφοϋ ούδέποτε μέχρι τότε, 
τό δασικό πρόβλημα άπασχόλησε σοβαρά καί 
στό σύνολό του τούς κυβερνητικούς προγραμμα
τιστές καί σχεδιαστές, άφού τό δάσος άκόμη καί 
σήμερα στή χώρα μας θεωρείται κοινό καί άδέσπο- 
το αγαθό, καί

9. Τό ότι τά δάση άνήκουν σέ πολλούς καί δια
φόρους δασοκτήμονες, Δημόσιο, ’Ιδιώτες, Συνεται
ρισμούς, Μοναστήρια κ.λ.π.

Τό «παρήγορο», όμως, είναι ότι ή ζοφερή αύτή 
κατάσταση τής Δασοπονίας δέν εΐνιαι μόνο Ελληνι
κό φαινόμενο είναι, παγκόσμιο καί άρχισε νά άνη- 
συχεϊ καί άπασχολεΐ σοβαρά όλους τούς πολιτι
σμένους λαούς.

Καί αύτό, γιατί όλη ή άνθρωπότητα, άντελή- 
φθηκε πλέον τον σοβαρό κίνδυνο πού διατρέχει ό 
άνθρωπος άπό τή ρύπανση τού περιβάλλοντος 
καί τήν επικίνδυνη μείωση τών δασών.

Ή άνησυχία αύτή σέ Παγκόσμιο έπίπεδο καί 
ή θεραπεία της, άρχισε νά έκδηλώνεται άπό τό 
έτος 1970, άφού αύτό χαρακτηρίστηκε σάν έτος 
«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ».

Τό 1970, σέ μάς κηρύχτηκε σάν «ΕΤΟΣ ΑΝΑ- 
ΔΑΣΩΣΕΩΣ» μέ πανελλήνιο σύνθημα καί άντικειμενι- 
κό σκοπό την άναδάσωση όλων τών γυμνών δασι

κών εκτάσεων, γιά τή δημιουργία μιας «ΠΡΑΣΙΝΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ».

’Από τό 1973 καί συνέχεια, ή 21 Μαρτίου κά
θε χρόνο, ορίστηκε άπό τον ’Οργανισμό Τροφίμων 
καί Γεωργίας τοϋ Ο.Η.Ε. νά γιορτάζεται σάν 
«ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΗΜΕΡΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ» μέ σκοπό 
νά ένημερώνεται ή κοινή γνώμη, γιά τον σπουδαίο 
ρόλο πού διαδραματίζει τό δάσος στην προστα
σία τού Φυσικού περιβάλλοντος καί στην οικονομι
κή κοινωνική καί εκπολιτιστική ανάπτυξη τών 
άνθρωπίνων κοινωνιών, καί νά άφυπνίζεται τό έν- 
διαφέρον της γιά τήν προστασία του άπό τούς 
άνθρωπογενεΐς, κυρίως, κινδύνους πού καθημερινά 
τό άπειλούν. Γιατί τά δάση καί σάν οικονομικές 
μονάδες συνδέονται άμεσα μέ τούς άνθρώπους καί 
ή ιδιότυπη ιστορία τους παρουσιάζει πλευρές 
πού ό ιστορικός ίσως τίς παραμερίζει.

Τή σημασία αύτή τών δασών, πού σήμερα τήν 
άντιλαμβανόμαστε όλοι μας στην Ελλάδα του
λάχιστο, τήν προέβλεψε πρώτος ό μεγάλος πανε
πιστημιακός Δάσκαλος Π. Κοντός τό 1906 στό βι
βλίο του μέ τίτλο «ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ».

Μέσα σ’ αύτό φαίνεται καθαρά ή σχέση τοΰ δά
σους μέ τήν πολιτική, οικονομική καί πολιτιστι
κή σιάθμη ενός λαού.

Δυστυχώς όμως, όλες οί γιορτές καί έκδηλώσεις 
πού ορίστηκαν άπό τόν Ο.Η.Ε. καί τίς όποιες δεχ
θήκαμε καί γιορτάζουμε καί έμεΐς κάθε χρόνο, νομί
ζω ότι κανένα ή σχεδόν κανένα θετικό άποτέλεσμα 
δέν έφεραν.

’Εκείνο πού σήμερα είναι σίγουρο καί όλοι τό 
βλέπουμε, είναι ότι τά Ελληνικά δάση, πού είναι 
τά περισσότερο χαρούμενο, τά περισσότερα γελα
στά άπό όλα τά δάση τής γής, κάθε χρόνο πε
θαίνουν όρθια, είτε άνεκμετάλλευτα όπως καί στή 
ζούγκλα, είτε καιγόμενα άπό τίς πυρκαγιές πού 
είναι συνηθισμένο φαινόμενο καί άς άξίζουν περισ
σότερο άπό τά άποθέματα τών πετρελαίων μας.

Πιστεύω μετά άπό αύτά ότι όλοι μας πρέπει 
νά προσέξουμε περισσότερο, νά προστατέψουμε 
καί νά άξιοποιήσουμε τό δυνατό γρηγορότερα 
τήν χρυσοφόρο αύτή πηγή καί τό άδάπανο έργο- 
στάσιο παραγωγής οξυγόνου πού είναι δίπλα 
μας καί λέγεται ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΑΣΟΣ, γιατί δέν 
ύπάρχουν πλέον άλλα περιθώρια άδιαφορίας άνα- 
λογιζόμενοι καί αύτό πού είπε ό Σαμουέλ Ντάνας:

«Χωρίς τό ξύλο, τό βασικό οικονομικό άγαθό 
τών δασών μπορεί νά άναπτυχθεΐ ό τεχνολο
γικός πολιτισμός τών άνθρώπων. Χωρίς όμως 
τό ΔΑΣΟΣ, χωρίς δηλαδή τήν ύγιεινή ζωη- 
φόρο προσφορά του, δέν θά μπορέσει ό άνθρω
πος νά έπιζήσει».
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Τού Δημοσιογράφου κ. Π API ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ.

ΣΤΗΝ προμετωπίδα τοΰ Ελλη
νικοί} Βορρά, στα σύνορα δύο κό
σμων δεμένων μέ τήν Βαλκανική 
έννοια, μά μέ διαφορετικά κοινω
νικά συστήματα απλώνεται πα
νέμορφα καί έπιβλητικά ό Νομός 
τής Δράμας. Ένας από τούς τρεις 
τής ’Ανατολικής Μακεδονίας, πού 
στή Βόρεια πλευρά του έχει τήν 
Βουλγαρία καί στ' άλλα άγκαλιά- 
ζεται άπό τήν Ξάνθη, την Καβάλα 
καί τις Σέρρες.

Αιώνες τώρα ή Δράμα στέκει 
ολόρθη στή ζωή καί στό προσκή
νιο τής ιστορίας, στ’ απόσκια των 
όρεινών συγκροτημάτων τοΰ Με- 
νοικίου, τοΰ Φαλακρού, Καρά Ντε- 
ρέ καί Παγγαίου.

Λούζεται καί δροσίζεται άπό 
τόν ποταμό Νέστο, τόν μικρότερο 
Άγγίτη καί άπό αμέτρητα άλλα 
φυσικά νερά, πού ξεπηδοΰν άπό 
ιήν γή της ποτίζοντας τά υψίπεδα 
καί τήν άπέραντη εύφορη, ομώνυμη

πεδιάδα της.
Μέσα σ’ αύτό τό φυσικό κάλλος 

μέ τό πέρασμα των χρόνων πλά
στηκε, άνδρώθηκε καί πήρε τήν 
σημερινή της μορφή ή χιλιοτρα- 
γουδισμένη Δράμα μέ τούς τρεις 
Δήμους (Δοξάτου, Προσοτσάνης 
καί Κ. Νευροκοπίου), μέ 70 κοινό
τητες καί 123 χωριά μέ συνολικό 
πληθυσμό 120.000 κατοίκων.

'Ιστορική διαδρομή
Ή  ιστορία τής Δράμας χάνεται 

στά βάθη τών αιώνων. Στά πανάρ- 
χαια χρόνια μέσα σέ μιά οργια
στική βλάστηση κάνει τήν έμφά- 
νισή της σάν πόλισμα άγροτών 
καί κυνηγών μέ πρώτους κατοίκους 
της τούς Ηδονές πού άνήκαν στά 
Έλληνοπαιανικά φϋλα. "Ενας λαός 
πού πήρε τό όνομα τοΰ μυθικοΰ 
Βασιλιά του Ή  δω να καί κατοικοΰ- 
σε ανάμεσα στον Στρυμώνα καί

τόν Νέστο ποταμό. Ήταν «άκρα 
πολέμιος» όπως άναφέρει ό Ηρό
δοτος μέ τούς Σάτρες πού κατοι
κούσαν τό Βόρειο Παγγαϊο καί 
ώς άριστοι πολεμιστές προστά
τευαν τό Μαντείο τοΰ Διόνυσου. 
Λάτρευαν τόν Ηρακλή καί τόν 
’Απόλλωνα. Οί Ήδωνες αύτοί ήταν 
άκριτες τοΰ Ελληνισμού καί αντι
μετώπιζαν μέ τούς παραπλήσιους 
τους ’Οδομαντούς τά κύματα τών 
Θρακικών φύλων πού κυριαρχού
σαν άπό τόν Νέστο ώς τόν Δούναβι 
καί συνεχώς διαπερνούσαν τόν 
Νέστο καί έπέδραμαν κατά τής 
Ελληνικής Μακεδονίας. Ήταν 
προπύργιο σέ κάθε κάθοδο βαρ
βάρων. Ή  δική τους συνεχής πο
λεμική επαγρύπνηση υποβοηθούσε 
όλους τούς άλλους "Ελληνες νά 
προοδεύσουν καί νά μεγαλουργή
σουν δημιουργώντας τά αθάνατα 
μνημεία τής Τέχνης καί τών Γραμ
μάτων.
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Φωτογραφικά στιγμιότυπα άπό 
τήν πόλη τής Δράμας. ’Επάνω τό 
άγαλμα τής ελευθερίας για τήν 
όποια τόσο αίμα χύθηκε στα χώ
ματα τής Μακεδονίας καί δεξιά ή 
Λεωφόρος ’Εθνικής Άμύνης με 
μερική άποψη τής Δράμας (επάνω) 
καθώς καί οι πήγες τής Άγιας 
Βαρβάρας (κάτω).

*

Ή  Δράμα στή συνέχεια δέχεται 
τήν έπίδραση των Μακεδονικών 
χρόνων, των Ρωμαϊκών καί Βυζαν
τινών, όπου διαμορφώνεται σέ κέν
τρο μέ πολλές διακυμάνσεις άργό- 
τερα. ’Αξιόλογες άρχαιότητες καί 
μνημεία έλάχιστα υπάρχουν, γιατί 
ή άρχαιολογική σκαπάνη δέν έρ- 
ριξε τό φώς τών προβολέων της γιά 
τό ιστορικό δέσιμο τοϋ τόπου καί 
είναι ένα άπό τά βασικά παράπονα 
τών κατοίκων. Ό ,τι φτάνει στήν 
όθόνη τής σύγχρονης ζωής είναι 
άπό τυχαία ευρήματα στους άρ- 
χαίους οικισμούς καί τά σωζόμενα 
ύπολείμματα μιας έποχής πού
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θάφτηκε άπό τό πέρασμα τών χρό
νων.

Σήμερα σάν άξιόλογες άρχαιό
τητες παρουσιάζονται ύπολείμματα 
άρχαίων οίκισμών στήν Τούμπα 
Φωτολίβους, στήν Πλατανιά, στον 
Ξηροπόταμο καί τούς Ποταμούς. 
’Ακόμη τά κριθέντα ώς διατηρητέα 
μνημεία Βυζαντινά τείχη τής Δρά
μας, ό ίερός ναός 'Αγίας Σοφίας, 
Παμμεγίστων Ταξιαρχών στό κέν
τρο τής Δράμας, ή παλιά Μητρό- 
πολις καί οί τελευταία άνακαλυ- 
φθέντες τάφοι τοϋ Ιου μ.Χ. αιώνα 
στήν όδό Κ. Παλαιολόγου.

Σημειώνουμε ότι ή περιοχή συ- 
λήθηκε άπό τις άρχαιότητές της 
τόσο στά χρόνια τής Τουρκοκρα
τίας, όσο καί άπό τούς Βουλγάρους 
στά κατοπινά χρόνια.

’Αγώνες γιά τήν ελευθερία.

Οί άγώνες τοϋ τόπου γιά τήν 
διατήρηση τοϋ Έλληνικοϋ χαρα
κτήρα του αρχίζουν άπό τούς Ρω
μαϊκούς χρόνους, όπου άσφυκτικά 
άποικίσθη άπό τούς Ρωμαίους καί 
έγινε συστηματική προσπάθεια

άφελληνισμοϋ της. ’Επί ματαίφ 
όμως. Μιά προσπάθεια πού έγινε 
έντονα καί στά κατοπινά χρόνια 
άπό άλλους έπιδρομεΐς καί κατα- 
κτητές, μετά τούς Βυζαντινούς χρό
νους, όπου ή Δράμα ήκμασε μέ 
έλευθερία καί μεγαλόπρεπο χαρα
κτήρα.

Τό 1371 δοκιμάζεται σκληρά. 
Κατακτδται άπό τούς Τούρκους 
πού πολλούς προσήλκυσε, λόγω  
τοϋ φυσικοϋ της πλούτου, καί τών 
πολλών στρατευμάτων τους, ώς 
έδρα Διοικήσεως (καϊμακαμιοΰ). 
Σκλαβώνεται, όπως όλόκληρη ή 
'Ελλάδα, στόν άγροΐκο Άσιάτη 
γιά νά ξεσκλαβωθεί τό 1913. "Ομως 
άπό μισό αιώνα πρίν, άγωνίζεται 
γιά τήν λευτεριά της. 'Η έπανάστα- 
ση τοϋ 1821 συνεγείρει τις ψυχές 
τών σκλαβωμένων κατοίκων της, 
πού τά άπανωτά άπελευθερωτικά 
τους κινήματα πνίγονται στό αίμα. 
Πολλοί μεταβαίνουν στή Νότια 
'Ελλάδα καί άγωνίζονται ήρωϊκά 
γιά τό ξεσκλάβωμα τών άδελφών 
τους. Στά δέκα τελευταία χρόνια 
τοϋ μεγάλου ξεσηκωμού καί τής 
άπελευθερώσεως τής Μακεδονίας 
στά 1903, διεξάγει διμέτωπο αγώνα
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κατά των Τούρκων καί κατά των 
Βουλγάρων, γράφοντας σελίδες 
ήρωϊσμοΰ καί δόξας στό έπος τοϋ 
Μακεδονικού ’Αγώνα.

Κυριαρχούσα μορφή καί ψυχή 
τού άγώνα ό Θρυλικός Μητροπο
λίτης Χρυσόστομος, ό κατόπιν 
Σμύρνης. 'Απλοί άνθρωποι ντό
πιοι καί Νοτιοελλαδΐτες έντάσ- 
σονται στον άγώνα καί άναδει- 
κνύονται σέ ήρωϊκές μορφές. Ή  
Χωριστή, τό Δοξάτο, ή Καλλιθέα, 
ό Βώλακας, οί Πύργοι καί άλλα 
χωριά γίνονται προπύργια τού Ε λ
ληνισμού.

Στήν 1 ’Ιουλίου στά 1913 άπε- 
λευθερώνεται άπό τά ■ Ελληνικά 
στρατεύματα υστέρα άπό σκλαβιά 
5,5 αιώνων. ’Ακολουθεί ή Βουλγα
ρική κατοχή καί στά 1918 λίγο 
πριν άπό τήν άποχώρησή τους οί 
Βούλγαροι σφάζουν καί πυρπο
λούν. Είναι τότε πού οί όμαδικές 
σφαγές τού μαρτυρικού Δοξάτου 
συνεκλόνισαν τήν άνθρωπότητα.

Στά 1922 δέχεται τά άπανωτά 
κύματα τής προσφυγιάς άπό τόν 
Πόντο καί τήν Μ. ’Ασία καί στά 
χρόνια τού μεσοπολέμου άνασυγ- 
κροτεΐται καί ζωντανεύει. Στον

δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο όρθώ- 
νει τό άνάστημά της στόν νέο επι
δρομέα γράφοντας σελίδες γενναιό- 
τητος καί λεβεντιάς στά όχυρά 
Λίσε, Μαλιάγκα ,Τάσαβλι, Παρτα- 
λούσκα καί Περιθώρι.

Τήν Γερμανία άκολουθεΐ γιά 
μιά άκόμη φορά ή φασιστική Βουλ
γαρία παίρνοντας σάν άντάλλαγμα 
τής προσχωρήσεώς της στόν άξονα 
δέσμια τήν ’Ανατολική Μακεδονία 
καί τήν Θράκη.

Νέοι άγώνες καί νέες θυσίες, 
κάτω άπό τρομακτική καταπίεση 
γιά τήν έθνολογική άλλοίωση τού 
ελληνικού πληθυσμού. Όμαδικές 
σφαγές καί άνήκουστα εγκλήματα 
οπλίζουν τά χέρια τών γενναίων 
πού δρασκελίζουν τά βουνά γιά 
ένοπλη άντίσταση.

Τό αίμα τών Δραμηνών σχημα
τίζει ρυάκια στήν πόλη, μά τά 
βουνά φουντώνουν άπό τίς όμάδες 
έθνικής άντιστάσεως. 'Η Δράμα 
γονάτισε μά δέν έπεσε. Στάθηκε 
όρθια γιά νά άντιμετωπίση μετά 
τήν έθνική της άντίσταση τόν 
τρίτο γύρω τού κομμουνιστοσυμ- 
μοριτισμοΰ.

Ποταμοί αιμάτων, θυσιών καί 
αγώνων πότισαν καί ώρθωσαν τό 
δένδρο τής έλευθερίας της γιά νά 
άρχίση μιά καινούργια ζωή άνα- 
συγκροτήσεως, άξιοποιήσεως, έξε- 
λίξεως καί προόδου εδώ καί ένα 
τέταρτο τού αιώνα μας.

Ή  σύγχρονη κίνηση τής 
Δράμας.

Οί μπάρες τής δοκιμασίας πέ
ρασαν. Μετά τίς άπανωτές θύελ
λες ήλθε ή γαλήνη, τό άπαραίτητο 
στοιχείο τής προόδου.

Οί φιλεργατικοί κάτοικοί της 
μέ τήν βοήθεια καί τήν συμπαρά
σταση τού Κράτους όργανώνουν 
τήν κοινωνική, πολιτιστική καί 
οικονομική τους ζωή. Στήν κορυφή 
τής πολιτισμένης δράσεως οί Σύλ
λογοί της «Λαογραφικός καί φιλο- 
προοδευτικός Σύλλογος Ποντίων 
«οί Κομνηνοί», «Φίλων Γραμμάτων 
καί Τεχνών», Επιστημονικοί καί 
Πνευματικοί Σύλλογοι, άλλά καί 
άλλα έπαγγελματικά Σωματεία.

Στήν κοινωνική δραστηριότητα 
διακρίνεται μέ τήν «Φιλόπτωχο 
’Αδελφότητα», τόν Σύνδεσμο «Φί
λων Στρατού καί Χωροφυλακής» 
καί άλλους.

Μέ τεράστια άνοικοδόμηση κι
νεί τήν οικονομική της ζωή μέ τό

’Εμπορικό Επιμελητήριο, τήν 
Έπαγγελματοβιοτεχνική 'Ομο
σπονδία, τήν Ένωση Γεωργικών 
Συν]σμών καί τό Έργατοϋπαλλη- 
λικό Κέντρο.

Άξιοποιεΐ καί προωθεί τόν φυ
σικό καί τεχνικό της πλούτο δί
νοντας ζωή καί κίνηση.

Σπονδυλική στήλη τής παρα
γωγής της ό καπνός καί τά δημη
τριακά άπό τήν άπέραντη καί άρ- 
κούντως άρδευόμενη πεδιάδα της.

Ή  πατάτα στό υψίπεδο Κ. Νευ- 
ροκοπίου, τά τεύτλα καί ή ντομάτα 
μέ τέλεια έκβιομηχάνηση διανθί
ζουν καί ενισχύουν τήν οικονομική 
ζωή της.

Ό  φυσικός πλούτος τών δασών 
τού Καρά Ντερέ μέ τήν περίφημη 
καί μοναδική στή χώρα μας έρυ- 
θρελάτη, ή Βιομηχανία Μαρμάρων, 
ή Γαλακτοβιομηχανία καί ή Άσβε- 
στοβιομηχανία, μαζί μέ τήν υπό
λοιπη Βιοτεχνία, κινούν τήν οικο
νομία καί τά έργατικά χέρια τού 
τόπου.

Ένα άριστο δίκτυο πού έξυπη- 
ρετεΐ τήν πιο ακραία περιοχή της, 
συμβάλλει άποφασιστικά στήν όλη 
έμπορική καί οικονομική κίνηση.

Ή  άλματώδης εξέλιξη καί ή 
ραγδαία πρόοδος δίνουν τό αίσθη
μα τής σιγουριάς τού μέλλοντος 
τής Δράμας.

Ή  τουριστική της όμως κίνηση 
είναι υποτυπώδης, γιατί σ’ αυτό 
δέν βοήθησε άκόμη ή άρχαιολογι- 
κή σκαπάνη, άν καί είναι μάλλον 
βέβαιον ότι κρύβει μέσ’ στά σπλά
χνα της ή Δραμηνή γή άξιόλογους 
άρχαιολογικούς θησαυρούς πού 
μπορεί νά προσελκύσουν ντόπιους 
καί ξένους τουρίστες.

Τήν μικρή τουριστική της κίνη
ση τονώνουν οί πηγές τής 'Αγίας 
Βαρβάρας μέ τό περίφημο «Νη- 
σάκι», οί πηγές τού Άγγίτη, οί 
λίγες άρχαιότητες καί τά άλλα 
άξιοθέατα τής Δράμας μαζί μέ τήν 
φιλοξενία καί τήν ευσυνειδησία 
πού διακρίνει τούς κατοίκους της.

Οί άρχαιότητες μαζί μέ τήν άξιο- 
ποίηση τών φυσικών της καλλονών 
θά ήτο δυνατόν νά μεταβάλουν 
τήν Δράμα σέ άξιόλογη τουριστική 
πόλη μέ τήν ταυτόχρονη βέβαια 
συμπαράσταση τών φιλόπονων κα
τοίκων της καί τήν άμέριστη συμ
βολή τών τοπικών άρχών, συλλό
γων καί όργανώσεων τής ήρωϊκής 
αυτής άκριτικής περιοχής τού Βο
ρειοελλαδικού χώρου.
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ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πανοσ. 'Αρχιμανδρίτου Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ  Κα
’Από πολλάς κατευθύνσεις προβάλλεται τελευταία 

ή ανάγκη εισαγωγής τού μαθήματος τής σεξουαλικής 
αγωγής εις τά σχολεία. ’Εφημερίδες καί περιοδικά 
με εντυπωσιακούς τίτλους και παραστάσεις παρουσιά
ζουν ώς επιτακτικήν καί απαραίτητη την σεξουαλικήν 
διαφώτισιν των μαθητών καί μαθητριών καί προσκομί
ζουν διάφορα επιχειρήματα προς ένίσχυσιν τών άπόψεών 
των. ’Επίσης, διάφορα συνέδρια, σεμινάρια καί συζη
τήσεις στρογγυλής τραπέζης πραγματοποιούνται καί με 
πολλά άλλα μέσα τονίζεται ή ανάγκη διαφωτίσεως τών 
νέων επάνω εις τά ακανθώδη καί πολύπλοκα προβλήμα- 
τα τής γενετήσιας διαπαιδαγωγήσεως. "Ολοι σχεδόν 
ομιλούν εν όνόματι τής επιστήμης καί επικαλούνται δια
φόρους λόγους παιδαγωγικούς, ψυχολογικούς, κοινω
νικούς κλπ. ’Εκείνο πού διαπιστώνει κανείς είναι ή ύπο- 
κειμενικότης καί ή σύγχυσις, ή αυθαιρεσία καί ή άνευ- 
θυνολογία καί ή χρήσις επιχειρημάτων χωρίς ισχυρόν 
καί μόνιμον επιστημονικήν βάσιν. Οί περισσότεροι κι
νούνται άπό μίαν τάσιν προβολής καί έπιδείξεως πνεύ
ματος πρωτοτυπίας καί προοδευτικότητος. Ώρισμένοι 
μάλιστα, αντί νά μελετούν καί νά ερευνούν τό θέμα εις 
βάθος, ανακαλύπτουν εις τούς χώρους απορριμμάτων 
άλλων λαών διάφορες αποτυχημένες καί πεταμένες θεω
ρίες καί τάς μεταφέρουν εις τήν χώραν μας καί τάς πα
ρουσιάζουν ώς τήν τελευταίαν λέξιν τής επιστήμης.... 
Καί τό χειρότερον είναι ότι χρησιμοποιούν ανακριβή 
καί παραπλανητικά στοιχεία καί ανύπαρκτα ντοκου
μέντα, βέβαιοι δντες δτι κανείς δεν θά κάνη τον κόπον 
νά τούς διορθώση ή νά τούς διαψεύση, εφόσον μάλιστα 
ομιλούν άπό καθέδρας καί άπό θέσεως ισχύος. ’Επι
καλούνται π.χ. τό παράδειγμα τής Σουηδίας, άλλ’ απο
κρύπτουν, ή άγνοοΰν, οτι καί εκεί καί άλλοΰ ή σεξουα
λική άγωγή εις τά σχολεία, ή άλλη ομαδική διαφώτισις, 
εχρεωκόπησε καί άπέτυχε παταγωδώς καί επέστρεψε 
πάλιν εις τήν οικογένειαν καί εις τήν εύθμνην τών γο
νέων. Η, τέλος πάντων, άγωνίζονται καί εκεί νά εϋρουν 
κάποιαν λύσιν, ή επί τέλους, προσπαθούν νά εξαλείψουν 
τά αρνητικά στοιχεία, πράγμα πού άποτελεΐ τό ήμισυ τής 
σεξουαλικής αγωγής.

Η  άγνοια τών «αρμοδίων» κορυφοΰται, όταν ανα
κατεύουν καί τήν ’Εκκλησίαν καί αντιμετωπίζουν τήν

ο υ λ ί δ η.
χριστιανικήν ηθικήν. Νομίζουν οτι δλη ή ήθική τού Ευ
αγγελίου είναι τό σεξ καί έτσι τό θεωρούν τό μεγαλύτε
ρο ν «ταμπού» καί τό ισχυρότερο ν «άτοΰ» τής ’Εκκλη
σίας. Είναι, βεβαίως, άληθές ότι καί εις τον χώρον τού 
χριστιανισμού έχουν εμφανισθή, χωρίς νά έπιζήσουν, 
κατά διαφόρους περιόδους ώρισμέναι τάσεις, αί όποΐαι 
έχουν άναγάγει τήν σεξουαλικήν ηθικήν εις αυτοσκοπόν 
καί «βασίλισσα τών άρετών», άλλ’ ή ’Εκκλησία ουδέ
ποτε έθεώρησε τό σεξ ώς κέντρον καί κορυφήν τής χρι
στιανικής ηθικής. 'Υπάρχει δυστυχώς καί κάποια λαν- 
θάνουσα λαϊκή άντίληψις δτι καί αυτό τό «προπατορικόν 1 
αμάρτημα» ήτο σεξουαλικόν. Πλάνη, βεβαίως. Διότι ή 
προπατορική αμαρτία ήτο εγωιστική άπόρριψις τής 
θείας χάριτος καί δχι σεξουαλική αμαρτία. "Οχι, βε
βαίως, δτι δεν έχει τήν θέσιν του καί τήν αξίαν του μέσα 
εις τήν ηθικήν καί πνευματικήν ζωήν τού ανθρώπου, 
άλλά διότι καί τό σεξ ̂ εντάσσεται μέσα εις ένα όργανω- 
μένον σύστημα ήθικών άξιών καί κανόνων τής ζωής τού 
ανθρώπου. Η  χριστιανική ήθική δεν είναι σεξοκεντρική.
Αν δηλ. παρομοιάσωμεν τήν χριστιανικήν ήθικήν μέ 

μίαν σκάλα, τό σεξ είναι ένα άπό τά σκαλοπάτια της, δχι 
όμως δλη ή σκάλα. Κάθε σκαλοπάτι άποτελεΐ μίαν βάσιν 
ανόδου καί προόδου. Οπως δλα μαζί τά σκαλοπάτια 
αποτελούν τήν σκάλα, έτσι καί δλαι μαζί αί ήθικαί έντο- 
λαί άποτελοΰν μίαν ενότητα, ένα πνευματικόν σύνολον, 
μόνον εντός τού οποίου ήμποροΰν νά έπιζήσουν, καί δχι 
μετέωρα, μεμονωμένα καί αυτόνομα. ’Ετσι καί τό σεξ, 
προσλαμβάνει ήθικόν νόημα καί πνευματικήν αξίαν μό
νον μέσα εις μίαν όργανωμένην καί υπεύθυνη πνευματι
κήν καί χριστιανικήν ζωήν. ’Από δλους τούς παράγοντας 
πού επηρεάζουν τήν προσωπικότητα καί τον χαρακτήρα 
τού άνθρώπου ό ισχυρότερος καί επιβλητικώτερος είναι 
ο γενετήσιος παράγων. Καί ή πιο αποφασιστική μάχη 
τού άνθρώπου δίδεται επί τού σεξουαλικού πεδίου. Δεν 
πρόκειται δμως περί δύο άντιπάλων, ούτε περί εμφυλίου ' 
πολέμου εντός τού άνθρώπου. Ή  σεξουαλικότης ούτε θά 
ήττηθή, ούτε θά νικήση. Απλώς, θά διαπαιδαγωγηθή 
καί θά έξευγενισθή. Τό θέμα δεν θά τεθή διαζευκτικά :
Η θά μας νικήση καί θά ύποκύψωμεν, ή θά τήν φονεύ- 

σωμεν καί θά κυριαρχήσωμεν. "Οπως τό χέρι μαςί επειδή 
κλέβει καί φονεύει δεν θά τό κόψωμε, άλλά θά τό δια-
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παιδαγωγήσωμεν νά γράφη, να ζωγραφίζει, νά εργάζεται 
καί να δημιουργέ).

Εις την Κ. Διαθήκην μόνον τρεις περιπτώσεις άνα- 
φέρονται εις την σεξουαλικήν ζωήν τοΰ ανθρώπου, α) 
Ή  μοιχαλίδα: «Πορεύου καί από τοΰ νΰν μηκέτι άμάρ- 
τανε » (Ίω. 8, 11). β) Ή  πόρνη: «Άφέωνται αί 
άμαρτίαι αυτής αί πολλαί ότι ήγάπησε πολύ » (Λουκά,
7, 47). γ) Ή  Σαμαρείτις: «Πέντε γάρ άνδρας έσχες....» 
(Ίω. 4, 18). ’Επίσης, υπάρχουν καί μερικοί άλλαι περι
πτώσεις, εις τάς οποίας ό Κύριος, καί πολύ περισσό
τερον ό άπ. Παύλος, κατατάσσουν τό σεξ εις τό «σαρκι
κόν φρόνημα», τό όποιον ό άνθρωπος πρέπει νά ύπερ- 
νικήση καί νά τό χρησιμοποίηση διά τήν ήθικήν του τε- 
λείωσιν καί όλοκλήρωσιν. Ό  άνθρωπος πρέπει νά προ- 
χωρήση πέραν από τό σεξ καί νά μή νομίζη ότι έπλάσθη 
δι’ αύτό, ή μόνον δ ι’ αυτό. Π  ρέπει νά προχωρήση είς τάν 
χώρον τής αγάπης καί τής τιμιότητος, τής ευθύνης, τοΰ 
σεβασμοΰ καί τής αξιοπρέπειας. Τό σεξ δεν είναι ό'πως 
ή πείνα, ή δίψα, ό ύπνος ή άλλη βιολογική ανάγκη, άλλ’ 
είναι σύνθετη δημιουργική πνευματική δύναμις, προς 
διαιώνισιν καί ήθικήν όλοκλήρωσιν τοΰ ανθρώπου. AT 
αύτό άλλωστε ύπόκειται εις αγωγήν, έλεγχον καί δια- 
παιδαγώγησιν. Ή  είδωλοποίησις καί θεοποίησις τοΰ 
σεξ, ό πανσεξουαλισμός καί ό φροϋδισμός, καί κάθε 
άλλη έξοδός του από τήν κοίτην τοΰ προορισμού του 
καί τοΰ σκοποΰ του, όχι μόνον δεν απελευθερώνει τον 
άνθρωπον, αλλά τον υποβιβάζει είς επίπεδον ζωώδους 
καταστάσεως. "Οσα λέγονται καί γράφονται καί υπο
στηρίζονται από διαφόρους «διαφωτιστάς» διά κατα- 
πίεσιν, άπελευθέρωσιν, νευρώσεις, άγχος κλπ. αποτε
λούν απεγνωσμένα άνθρωποκτόνα συνθήματα διεστρα- 

ι μένων ανθρώπων. Ούδείς σοβαρός άνθρωπος αμφιβάλ
λει ότι ή ελευθερία καί ή ασυδοσία τοΰ σεξ όδηγοΰν είς 
τήν έξαχρείωσιν τοΰ ανθρώπου.

Κάθε διαφώτισις καί αγωγή επί τής σεξουαλικής 
σφαίρας πρέπει νά στηρίζεται είς κάποιαν ανθρωπο
λογίαν καί βιοθεωρίαν. Χωρίς τήν ώρισμένην ανθρω
πολογίαν θά περιπέσωμεν είς τήν ζωολογίαν, οπότε 
θά άντιμετωπίσωμεν τον άνθρωπον ώς μίαν βιολογι
κήν μόνον ϋπαρξιν καί, συνεπώς, δεν χρειάζεται καμ- 
μία διαφώτισι. Διότι είς τά ζώα (καί είς τό ζωώδες μέ
ρος τοΰ ανθρώπου, φυσικά), ό Δημιουργός έχει τοπο
θετήσει τά ένστικτα καί όλους τούς αυτομάτους μηχα
νισμούς, οί όποιοι εργάζονται καί λειτουργούν με αυτο
νομίαν. Ή  καρδιά καί τό στομάχι λειτουργούν ανεξάρ
τητα από τήν θέλησιν καί τάς γνώσεις τοΰ ανθρώπου 
καί χωρίς καμμίαν άλλην διαφώτισιν καί έπέμβασιν.
Ή  σεξουαλικότης δεν είναι ένα άντικείμενον προς περι
γραφήν, δεν είναι δργανον ή μέλος τοΰ σώματος προς 
θεωρητικήν άνάπτυξιν. Δεν είναι όπως ή λειτουργία τής 
πέψεως, τής αναπνοής κλπ. Συνεπώς, τό σεξουαλικόν 
πρόβλημα είναι υπαρκτόν μόνον εάν θεωρήσωμεν τον 
άνθρωπον ώς ψυχοσωματικόν σύνολον, καί άρα, ή 
διαπαιδαγώγησις δέν αφορά μόνον τήν εφηβείαν, αλλά 
καί κάθε άλλης ήλικίας καί φύλου άνθρωπον. ’Ακριβώς 

' από τό σημεϊον αύτό εισέρχεται καί ή ’Εκκλησία είς τήν 
τράπεζαν τής συζητήσεως, διότι βλέπει τάν άνθρωπον 
ώς ένιαίαν ψυχοσωματικήν ϋπαρξιν, ώς ήθικήν καί πνευ
ματικήν οντότητα, τό δε σεξ δεν αφορά μόνον τήν ανα
παραγωγικήν λειτουργίαν τοΰ ανθρώπου, αλλά όλον τάν 
ψυχοσωματικόν κόσμον αύτοΰ. Σώμα καί ψυχή, συναί
σθημα καί βούλησις, διάνοια καί αγάπη, ηθική καί συ-

νείδησις, όλα μαζί ενωμένα, αποτελούν τό πρόσωπον 
τοΰ ανθρώπου.

Ή  χριστιανική ’Ηθική,Παιδαγωγική καίΠοιμαντική 
τής ’Εκκλησίας μας, φρονοΰμεν ότι δέν θά είχαν άντίρ- 
ρησιν διά μίαν υπεύθυνη προσπάθειαν τής γενετήσιας 
αγωγής των νέων, ακόμη καί τών ενηλίκων. Τό πρό
βλημα έγκειται είς τήν υπευθυνότητα τών φορέων καί 
τών οργάνων τής διαφωτίσεως. Ποιον τό περιεχόμενον, 
ποιος ό σκοπός καί ποιοι οί διδάσκαλοι τής σεξουαλικής 
αγωγής; Ποιοι θά έπωμισθοΰν τάς εύθύνας καί θά σκύ
ψουν μ'ε εύλάβειαν καί δέος, με σεβασμόν καί ευθύνην 
επάνω είς τό ιερόν θέμα τής γενετήσιας αγωγής;Ποιοι θά 
παρουσιάσουν τήν αλήθεια, τό μυστήριον, τό μεγαλεΐον 
τής ζωής κάτω από τό βλέμμα τοΰ Μεγάλου Παιδαγω
γού; ’Η μήπως οί «εντεταλμένοι» θά έπωφεληθοΰν τής 
ευκαιρίας νά «έπιλύσουν» τά ίδικά των προβλήματα ; 
«’Εάν δε τυφλός τυφλόν οδηγεί άμφότεβοι είς βόθυνον 
πεσοΰνται» (Ματ. 15,14). Βεβαίως, καί ή σιωπή δέν εί
ναι πάντοτε χρυσός. Ά λ λ ’ εν προκειμένφ, ό Μ. Βασίλειος 
λέγει: « Ή  σιωπή τιμάσθω τά άρρητα, ή εύσεβώς άρι- 
θμήσθω τά άγια». Καί τό σεξουαλικόν είναι πράγματι 
ιερόν καί άρρητον θέμα, διότι συνδέεται μέ τό όλον μυ
στήριον τοΰ ανθρώπου. Είναι όμως καιρός προβλημα
τισμού, προγραμματισμού καί άκροβολισμοΰ. Καί μόνον 
ή κάθαρσις καί έξυγίανσις τοΰ θέματος από τά άνθρω
ποκτόνα παράσιτα πού τό περιβάλλουν αποτελεί μέγα 
κατόρθωμα. Διότι τό σεξουαλικόν προπαντός υποφέρει 
καί στενάζει σήμερα κάτω από τήν μάστιγα τής πλέον 
άγριας καί βαναύσου κακοποιήσεως. Καί πρωτίστους 
πρέπει νά προστατευθή άπό όλους εκείνους τούς έκφύ- 
λους καί βεβήλους, τούς έκμεταλλευτάς καί διεστραμ
μένους, οί όποιοι καπηλεύονται καί λεηλατούν τήν πιο 
ιερή ύπόθεσιν τής ζωής.

Πόσην σημασίαν έχει ή κοσμοθεωρία καί ή καταλ- 
ληλότης τοΰ προσώπου καί πόσοι κίνδυνοι εμφωλεύουν 
κάτω άπό τήν τυπικήν επιφάνειαν μιας διδασκαλίας, 
άλλά καί πόσην άνάγκην έχουν νά έκδηλωθοΰν καί νά 
άναπνεύσουν τά άπωθημένα καί υποσυνείδητα συμπλέ
γματα τοΰ άνθρώπου, θά τό παρουσιάσωμεν μέ μίαν ει
κόνα. Κάποτε μία Δασκάλα έδίδασκε είς τήν τάξιν της 
άριθμητικήν. Τό μάθημα ήτο ή άφαίρεσις. Διά νά κάνη 
όμως τό μάθημα πιο ζωντανό καί εποπτικό, άνέφερε 
είς τούς μαθητάς της τό εξής παράδειγμα: "Εξω στήν 
αυλή τοΰ σχολείου μας παίζουν δέκα άθώα καί χαριτω
μένα παιδιά. Περνάει ένας χωροφύλακας, βγάζει τό πι
στόλι του, πυροβολεί καί σκοτώνει τά τρία παιδιά. Πόσα 
έμειναν; Η  πονηρή δασκάλα μαζί με τό μάθημά ήθελε 
κάνη είς τά παιδιά καί «διαφώτιση» καί βρήκε τήν ευκαι
ρία. Ή  εκλογή τοΰ παραδείγματος επιτυχής καί σκόπιμη. 
Ήθελε νά κατηγορήση καί νά δυσφημήση τά όργανα 
τής τάξεως, τό κράτος, τήν πολιτείαν. Καί νά εμφυτεύση 
είς τάς ψυχάς τών παιδιών τό μίσος προς τον χωροφύ
λακα.—Συνεπώς, τό φρόνημα καί τό πιστεύω τοΰ Δα
σκάλου, ή βιοθεωρία, αί άρχαί καί αί ίδέαι άπό τάς όποιας 
εμφορείται ό παιδαγωγός παίζουν πρωτεύοντα ρόλον 
κατά τήν προσφοράν μιας διδασκαλίας. Μιά πολύ 
παλαιά καί σοφή κινεζική διδασκαλία λέγει τά έξης : 
«'Αν σωστός άνδρας κάμνη χρήσιν εσφαλμένων μέσων 
τά εσφαλμένα αυτά μέσα επενεργούν ορθά. "Αν όμως 
διεστραμμένος άνδρας κάμνη χρήσιν ορθών μέσων, 
διεστραμμένον θά είναι τό άποτέλεσμα τής χρήσεως 
τών ορθών αυτών μέσων.
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T O  K Y Z X N T I O  
CH Μ 6  I Ο
Χ Ν Τ Ι Χ β Γ Ο Μ β Ν Ο

Τοϋ
t  ΦΩΤΗ ΚΟΝΤΟΓΑΟΥ 
Άπό τό βιβλίο του 
« Π ο ν ε μ έ ν η  Ρ ω μ ι ο σ ύ ν  η».

Τό Βυζάντιο είναι ένα μεγάλο χωνευτήρι, πού 
μέσα σ’ αυτό πέσανε και λυώσανε μυριάδες ψυχές, 
σάν λογής - λογής μεταλλεύματα, λογής - λογής 
έθνη, κι άπό εκεί βγήκε χρυσάφι λαμπερό, μαζί μέ 
μαύρη σκουριά. Αυτό τό μάλαμα είναι τό πιο καθα
ρό άπό κάθε χρυσάφι πού βγήκε άπό χωνευτήρι. 
Κι άπ* αύτό γίνηκε ή έπτάφωτος λυχνία πού θά 
φωτίζει τον κόσμο στον αιώνα τοϋ αιώνος.

Κατά την 'Υπαπαντή του Χρί
στου πήρε τό βρέφος στάς άγκά- 
λας του ό Θεοδόχος Συμεών καί είπε: 
«Νΰν άπολύοις τον δοϋλον σου, Δέ
σποτα...» Καί κατόπι γύρισε κι’ 
είπε στή μητέρα τοϋ παιδιού: 
«’Ιδού ούτος κεΐται εις πτώσιν καί 
άνάστασιν πολλών έν τω ’Ισραήλ 
καί εις σημεΐον αντιλεγόμενον». Λέ
γοντας «σημεΐον άντιλεγόμενον», 
ήθελε νά πει πώς ό Χριστός θά ’τανε 
στον κόσμο ενα πρόσωπο πού θά 
χώριζε τούς ανθρώπους σέ δυο μέρη· 
σέ κείνους πού θά τον λατρεύανε γιά 
Θεό, καί στούς άλλους πού θά τον 
πολεμούσανε, σέ κείνους πού θά τον 
παραδεχόντανε καί σέ κείνους πού θά 
τον άρνιόντανε. Γύρω στον Χριστό 
θ’ άντιμαχόντανε οί άνθρωποι, όπως 
τό βλέπουμε ως τά σήμερα.

Τό ίδιο θά μπορούσε νά πει κανέ
νας πώς γίνεται μέ τό Βυζάντιο, 
δηλαδή μέ τον κόσμο πού έκανε, οσο 
μπορούσε, σύστημα τής ζωής του 
τη διδασκαλία τοϋ Χρίστου, παρ’ 
όλες τις ατέλειες πού φανερωθήκανε 
σ αυτό καί πού προέρχονται άπό τήν 
άνθρώπινη άδυναμία.

*
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Το Βυζάντιο στάθηκε άληθινά 
«σημεϊον άντιλεγόμενον» μέσα στην 
ιστορία, ένα πράγμα πού βρίσκεται 
έξω άπό τον τύπο πού έχουνε τα 
συστήματα τής άνθρωπίνης κοινω
νίας.

Το Βυζάντιο γ ι’ άλλους ήτανε 
πολύ σπουδαίο, δχι μονάχα στη 
θρησκευτική ζωή, άλλα καί στην 
κοσμική, ένας παραμυθένιος κό
σμος, ένώ γι’ άλλους πάλι ήτανε ή 
παραμόρφωση τοϋ άρχαίου κόσμου. 
Αυτοί όμως πού τό θεωρήσανε σαν 
παρακμή τής άρχαιότητας, τό κρί
νανε μέ κάποια μέτρα πού είναι άταί- 
ριαστα μ’ αύτό πού κρίνανε.

Τό Βυζάντιο ήτανε ένα φαινόμενο 
στο έπαρκο ιδιόρρυθμο, κι αυτοί τό 
κρίνανε μέ τά ’ίδια μέτρα πού κρίνε- 
ται ό άρχαϊος κόσμος, πού είχε όλό- 
τελα διαφορετικόν χαρακτήρα, καί 
παράλογα παίρνανε τό Βυζάντιο για 
απλή συνέχεια καί παραμόρφωσή 
του. 'Όση διαφορά έχει ό χριστιανι
σμός άπό τήν ειδωλολατρία, άλλη 
τόση διαφορά χωρίζει τό Βυζάντιο 
άπό τήν άρχαία Ελλάδα.

Οί άνθρωποι πού ζούσανε στο 
Βυζάντιο, μ’ όλο πού πολλοί άπ’ 
αυτούς βαστούσανε άπό τό ίδιο 
άρχαϊο έλληνικό αίμα κ’ είχανε τήν 
ελληνική παιδεία, ήτανε όμως όλό- 
τελα άλλοι, «άνθρωποι καινοί», «λα- 
λοϋντες γλώσσαις καιναΐς». Ό  Διο
νύσιος ό ’Αρεοπαγίτης δεν έμοιαζε 
καθόλου μέ τον Σωκράτη, ούτε ό 
Συμεών ό διά Χριστόν Σάλος μέ τον 
Διογένη τον Κυνικό, οΰτε ό άγιος 
Δημήτριος μέ τον Πελοπίδα. 'Η  άν- 
θρώπινη ζωή θεμελιώθηκε άπάνω 
σέ άλλη βάση.

Κι’ ή τέχνη τοϋ Βυζαντίου, μέ όλα τά 
έξωτερικά στοιχεία πού δανείστηκε 
άπό τήν άρχαία, είναι όλότελα διαφο
ρετική στήν ούσία της. "Εφτασε σέ 
κάποια πνευματικότητα πού δέν τή 
γνώρισε άλλη φορά ό κόσμος. ’Ενώ 
ή άρχαία τέχνη ήτανε βασισμένη άπά
νω στο μέτρο καί στις άναλογίες, ή 
τέχνη των Βυζαντινών δέν γνώριζε 
τέτοιο μέτρο, γιατί ζητούσε νά βρει 
έκφραση γιά πράγματα πού δέν χω 
ρούνε στά τυπικά μέτρα, οπού περιο
ρίζεται ή άπόδοση τοϋ φυσικοΰ

κόσμου, ας είναι κ’ ή πιο παθητική 
κ’ ένθουσιώδης.

Λοιπόν τό Βυζάντιο είναι ένα με
γάλο πράγμα. Είναι ό καιρός καί 
ό τόπος πού ζούσανε οί άνθρωποι μέ 
τον πόθο τοϋ υπερφυσικού, τής 
αιωνιότητας. Γι’ αύτό έχει αύτή τήν 
παράξενη καί μυστηριώδη ιδιορ
ρυθμία, πού δέν τή θέλουνε οί άν
θρωποι πού οί πόθοι τους δέν βγαί
νουνε έξω άπό τό μέτρο κι άπό τον 
ορθό λόγο, δηλαδή πού είναι κολ
λημένοι στήν κοινοτοπία τών ύλικών 
συγκινήσεων.

Οί Βυζαντινοί πιστεύανε στά μυ
στήρια καί στήν άλήθεια πού άπο- 
κάλυψε ό Χριστός, ήγουν στον θαυ
μαστόν κόσμο πού βρίσκεται πέρα 
άπό 0,τι πιάνουνε οί αισθήσεις καί τό 
μυαλό, ένώ ο άρχαϊος σταματούσε 
ώς έκεΐ. Ό  Σωκράτης έκανε ένα 
πράγμα τή λογική του μέ τον Θεό 
καί δέν πίστευε διόλου σέ δ,τι δέν πα
ραδεχότανε τό μυαλό του, δηλαδη 
στο θαΰμα. Γιά τοΰτο ό άρχαϊος 
άνθρωπος, μέ όλο πού έλεγε γιά τήν 
ελευθερία, ήτανε δοΰλος τής λογικής 
πού είναι ή τελευταία άνάγκη. ’Ενώ
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ό χριστιανός τοϋ Βυζαντίου, μέ όλο 
πού ή ζωή του δεν έχει τα φανταχτε- 
ρά ξεφωνητά της έλευθερίας, στο 
βάθος νοιώθει ίσια —ί'σια την άληθι- 
νή πνευματική ελευθερία, κατά τον 
Παϋλο πού λέγει: «Ού δέ τό πνεύμα 
Κυρίου, έκεΐ έλευθερία».

'Ένας Βυζαντινός άγιος, ό ’Ιωάν
νης της Κλίμακος γράφει: «'Ο βυθός 
των δογμάτων είναι βαθύς, άλλά ό 
νους του χριστιανού πήδα χωρίς κίν
δυνο μέσα σ’ αυτόν». ’Ενώ ό βαθυ
στόχαστος Παρμενίδης κ’ οί όμοιοι 
του δέν θά τολμούσανε νά πηδήξουνε 
μέσα σ’ αύτή τήν άβυσσο, γιατί ήτανε 
άλυσοδεμένοι άπό τον ορθόν λόγον.

'Η  άρχαιότητα είναι ή βασιλεία 
τοϋ λογικού, ένώ τό Βυζάντιο είναι 
ή βασιλεία τής πίστεως, τής πνευ
ματικής μέθης καί τής άθανασίας. 
Αύτό φαίνεται καθαρώτατα στήν 
τέχνη τοΰ καθενός άπό αυτούς τούς 
δύο κόσμους: "Οπως ό Σωκράτης 
δέν θά ένοιωθε τ ’ άντιλογικά μυστή
ρια πού κήρυττε ό άπόστολος Παύ
λος, μ’ δλον ότι έλεγε πώς πιστεύει 
στον ένα Θεό, άλλο τόσο κι ό Πρα
ξιτέλης κι ό Άπελλής δέν θά ένοιωθαν 
μιά βυζαντινή εικόνα, γιατί δέν είναι 
φτιαγμένη άπάνω στον υλικόν κανό
να. Πέρα άπό τις «άναλογίες» κι 
άπό τήν κοινοτοπία τής σαρκικής 
ωραιότητος, δέν ήτανε σέ θέση νά 
νοιώσουνε άλλο τίποτα οί άρχαΐοι. 
Τά πιο θαυμαστά μωσαϊκά τής 
'Αγίας Σοφίας ή τής Ραβέννας, τά 
πιο εκφραστικά σχήματα στις τοιχο
γραφίες τοϋ Μυστρά, θά ήτανε γιά 
τούς άρχαίους τερατώδη καί άτεχνα 
βαναυσουργήματα, «διαφθείροντα 
τήν δρασιν».

Ο χριστιανισμός έλέπτυνε τον 
«διονυσιακόν καί άπολλώνειον» 
άνθρωπον, τον έστρεψε προς τό βά
θος τοϋ έαυτοΰ του, τοΰ έδωσε 
«πνευματικόν οφθαλμόν καί πνευμα
τικόν ούς», γιά νά έρευνα τις άβύσ- 
σους τοΰ πνεύματος καί ν’ άκροάζε- 
ται τά «θεία άπηχήματα». Νά γιατί

ό άνθρωπος τοΰ Βυζαντίου είναι άλ
λος άπό. τον άρχαΐο, καί δέν πρέπει 
νά κρίνεται μέ τό ’ίδιο μέτρο.

Τό Βυζάντιο πρωτάνοιξε τήν πύ
λην τήν κεκλεισμένην» καί μπόρεσε 
κ’ είδε ό άνθρωπος εκείνα τά θαυμά
σια, πού είπε ό Χριστός πώς δέν 
μπορέσανε νά τά δοΰνε οί σοφοί κ’ 
οί συνετοί τής άρχαιότητας. Ή  
Κωνσταντινούπολη είναι «Σιών 
άγια, μήτηρ των εκκλησιών, Θεοΰ 
κατοικητήριον». 'Η  άμαρτία καί τά 
πάθη, πού άνάψανε μέ τόση έξαψη 
μέσα στά τείχη της, φωτίσανε μέ τήν 
άγρια φλόγα τους πιο πολύ τον ήλιο- 
στάλακτον θρόνον τής άγιότητος, 
κ’ ή βαρειά μυρουδιά τής άκολασίας 
σκεπάστηκε άπό τήν πάντερπνον 
οσμήν τής πνευματικής εύωδίας.

Πολλοί άρχαΐοι μιλήσανε γιά τή 
ματαιότητα τοΰ κόσμου, άλλά κανέ
νας δέν τήν πίστεψε άληθινά, ώστε 
νά τήν άφήσει, έκτος άπό τον Διο
γένη, πού κι αύτός καμώθηκε ψεύ
τικα πώς τή σιχάθηκε, μόνο καί 
μόνο γιά νά θρέψει τή ματαιοδοξία 
του. Κ’ έγινε «κύων», δηλαδή χει
ρότερος άπ’ δ,τι ήτανε.

Καί βέβαια ένας άρχαΐος, πού είχε 
γιά θεούς δλα τά πάθη τής σαρκός ή 
τή λογική του, πώς θά μπορούσε νά 
χωριστεί άπό τή ματαιότητα τοΰ 
κόσμου, πού αύτή ήτανε ή ίδια ή 
θρησκεία του; Καί νά καταφύγει 
ποΰ; Στήν έρημο; Πώς νά τήν υπο
φέρει χωρίς ταπείνωση, χωρίς ελπί
δα;

Γι’ αύτό ό άπόστολος Παΰλος έλε
γε πώς οί έθνικοί, οί είδωλολάτρες, 
ήτανε «οί μή έχοντες έλπίδα». ’Ενώ 
στο Βυζάντιο ό βασιλιάς κατέβαινε 
άπό τον θρόνο καί πήγαινε στήν έρη
μο ντυμένος παλιόρασα άπό γιδότρι- 
χα καί χαιρότανε γιατί «ήλευθερώθη 
άπό τής δουλείας τής φθοράς». Κ’ 
ή έρημος «έξήνθησεν ώσεί κρίνον». 
Γιατί «τοΐς έρημικοΐς ζωή μακαρία 
έστι, θεϊκώ έρωτι πτερουμένοις».

"Ολα αύτά τά «καινά καί άλλόκο- 
τα» γινήκανε, γιατί ή πίστη μετα
τόπισε τον άνθρωπο καί τούς πόθους 
του άπό κεΐ πού βρισκόντανε πριν νά 
φανερωθεί τό Εύαγγέλιο.

Οί άρχαΐοι "Ελληνες, μ’ δλη τή 
δύναμη καί τή λεπτή λειτουργία τοΰ 
μυαλοΰ τους καί μ’ δλη τήν ευαισθη
σία τους, δέν μπορέσανε νά δοΰνε 
καθαρά πέρ’ άπό τά τείχη τής επί
γειας πολιτείας, γιατί δέν είχε έρθει 
άκόμα ’Εκείνος, πού είπε στούς άν- 
θρώπους: «’Εγώ ήρθα στον κόσμο 
γιά νά δοΰνε δσοι δέν βλέπουνε. Χω
ρίς εμένα δέν μπορείτε νά κάνετε τ ί
ποτα». Γ ι αύτό οί άρχαΐοι είχανε 
κάποια θολή ιδέα γιά τον Θεό καί γιά 
μιάν άλλη ζωή.

Στις ψυχές τοΰ Βυζαντίου ή θρη
σκεία τοΰ Χριστοΰ έφερνε τήν άλη- 
θινή πίστη, κ’ ή μέλλουσα ζωή ήτανε 
καθαρή μπροστά τους, κι ολοένα τά 
μάτια τους ήτανε γυρισμένα κατά 
κείνη τήν ’Άνω 'Ιερουσαλήμ. Καί 
δσα θαυμαστά έργα κάνανε μέ τις 
τέχνες, κι δσες γιορτές πανηγυρίζανε, 
δλα ήτανε άπλή προδιατύπωση τής 
μέλλουσας μακαριότητας. 'Ο  άνθρω
πος κ’ οί έλπίδες του τραβούσανε μέ 
βεβαιότητα προς τήν αιωνιότητα.

Τό Βυζάντιο τό σκέπαζε κείνη ή 
φωτεινή νεφέλη πού σκέπασε τούς 
τρεις άποστόλους κατά τήν Μετα
μόρφωση τοΰ Χριστοΰ στο όρος 
Θαβώρ. Ή  άγιότης, ή όσιότης, ή 
μακαριότης γινήκανε πραγματικό
τητες τής ζωής, δέν ήτανε δπως πριν 
κάποια ηθικά σύμβολα.

Καί οί λέξεις τής ελληνικής γλώσ
σας καθαγιαστήκανε κι αυτές άπό 
τά άγια νοήματα πού εκφράζανε, καί 
πήρανε κάποια σημασία πού δέν 
είχανε, σημασία μυστική, βαθειά, 
πνευματική.

'Ο άνθρωπος έγινε πιο έσωτερικός, 
κατέβηκε στον βυθό τοΰ έαυτοΰ του, 
«έγνω εαυτόν», όχι δπως ήθελε ή 
άρχαία φιλοσοφία μέ τό ερευνητικό 
ψάξιμο τών έγκάτων του, άλλά μέ τον 
θειον έρωτα πού τοΰ έλεγε: «'Υμείς 
ναός τοΰ πνεύματός έστε». Μέ τήν 
ταπείνωση έγινε πιο εύαίσθητος στόν 
ψυχικό πόνο καί στή συντριβή τής 
καρδιάς, καί βρήκε τή λύτρωση τής' 
συγγνώμης καί τής μετάνοιας. Δέν 
στέκεται πιά σάν εγωιστής, άνδριάν- 
τας άσάλευτος καί αύθάδης, άλλά 
πέφτει καί σηκώνεται ολοένα. Ό  
άρχοντας καλογερεύει καί γίνεται 
ύποταχτικός τοΰ δούλου του, ή 
πόρνη ξαναστολίζεται μέ τ ’ άνθη 
τής παρθενίας, ό δήμιος γονατίζει 
κι άσπάζεται τά πόδια εκείνου πού 
βασάνιζε.
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Η ΥΠΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΕΠΟ- 
ΠΤΕΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Τού Δικηγόρου παρ’ Άρείω Πάγω
Ή  Πολιτεία διά των άρμοδίων 

διοικητικών οργάνων της άσκεϊ έπο- 
πτείαν έπί των ’Οργανισμών Τοπι
κής Αύτοδιοικήσεως, ήτις, ώς έτο- 
νίσαμεν εις προηγούμενον σχετικόν 
άρθρον μας, άποτελεϊ θεσμόν κατο- 
χυρούμενον συνταγματικώς καί έχει 
ώς άποστολήν καί προορισμόν την 
διοίκησιν τών δημοσίου συμφέρον
τος τοπικών υποθέσεων.

Ή  άσκησις, όμως, τής ύπό τής 
Πολιτείας έποπτείας έπ’ αύτών, 
δεν δύναται να έκταθή μέχρι τοιού- 
του σημείου, ώστε νά προκαλέση 
κατάλυσιν τοϋ δικαιολογητικοϋ λό
γου ύπάρξεως τής αύτοδιοικήσεως, 
άναίρεσιν τοϋ σκοπού της, ώς πηγής 
άσκήσεως παραγώγου πολιτειακής 
έξουσίας ή καί ΰποκατάστασίν της.

Εΐδικώτερον, κατά την ύπό τοϋ 
Συμβουλίου τής Επικράτειας δια- 
μορφωθεΐσαν σχετικήν νομολογίαν, 
ή έννοια τής έποπτείας, ήν άσκεϊ ή 
Πολιτεία έπί τών ’Οργανισμών Το
πικής Αύτοδιοικήσεως, ήτοι έπί τών 
Δήμων, τών Κοινοτήτων καί τών 
Συνδέσμων Δήμων καί Κοινοτήτων, 
περιλαμβάνει, άφ’ ένός μέν τήν ά- 
σκησιν κατά κανόνα κατασταλτικού 
ελέγχου (έξαιρετικώς δέ καί προ
ληπτικού) άφορώντος εις τήν νομι
μότητα κυρίως, ένίοτε δέ καί εις τήν 
σκοπιμότητα τών πράξεων τών αι
ρετών ’Οργάνων των, άφ’ έτέρου 
δέ τήν άσκησιν ιδίας πειθαρχικής 
έξουσίας έπ’ αύτών. Ό  .ύπό τοϋ 
Νομάρχου λ.χ. άσκούμενος έλεγχος 
νομιμότητος τών πράξεων τών οι
κείων συμβουλίων περιλαμβάνει δι
καίωμα ολικής ή μερικής άκυρώ- 
σεως διά παράβασιν νόμου, ούχί δέ 
καί δικαίωμα άντικαταστάσεως τής 
άκυρουμένης πράξεως δι’ άλλης. 
’Επίσης, ό ύπό τοϋ Νομάρχου ά
σκούμενος έλεγχος νομιμότητος τών 
πράξεων τών δημοτικών καί κοινο
τικών συμβουλίων περιλαμβάνει καί 
τήν τήρησιν τής άκριβείας τών έφ’ 
ών έρείδονται αύται πραγματικών 
περιστατικών ώς καί τήν κακήν χρή- 
σιν ή κατάχρησιν έξουσίας.

κ. Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ  Χ ι ώ λ ο υ .
Κατά τών άποφάσεων τοϋ Νο

μάρχου, άσκοΰντος τον έλεγχον νο
μιμότητος τών πράξεων τών οργά
νων τής Τοπικής Αύτοδιοικήσεως, 
έπιτρέπεται εις πάντα ένδιαφερό- 
μενον προσφυγή διά παράβασιν νό
μου ένώπιον τοϋ αρμοδίου 'Υπουρ
γού έντός προθεσμίας 30 ήμερών 
άπό τής κοινοποιήσεως, δημοσιεύ- 
σεως ή γνώσεως τοϋ περιεχομένου 
τής προσβαλλομένης άποφάσεως.

Έ ξ  άλλου, ή ύπό τοϋ Νομάρχου 
έγκρισις τών πράξεων τών δημο
τικών καί κοινοτικών συμβουλίων 
καί όταν άκόμη άσκεϊται έλεγχος 
τής σκοπιμότητος τής έγκριτέας 
πράξεως, δέν περιλαμβάνει κατ’ άρ- 
χήν καί τό δικαίωμα τροποποιήσεως 
αύτών. 'Ο Νομάρχης έχει διακρι
τικήν έξουσίαν προς έγκρισιν ή μή, 
άλλ’ αί περί μή έγκρίσεως άποφάσεις 
αύτοΰ, δέον νά είναι ήτιολογημέναι.

'Η  περί τής σκοπιμότητος κρί- 
σις τοϋ Νομάρχου, ώς ούσιαστική, 
δέν ύπόκειται εις τον έλεγχον τοϋ 
Συμβουλίου τής ’Επικράτειας, εΐμή 
μόνον άπό τής άπόψεως τής πλά
νης περί τά πράγματα τής κακής 
χρήσεως διακριτικής έξουσίας καί 
τής καταχρήσεως έξουσίας.

Τέλος, δέον νά σημειωθή, δτι, διά 
τοϋ νέου Κωδικός «Περί Δήμων 
καί Κοινοτήτων», δστις συντόμως 
θά κατατεθή εις τήν Βουλήν προς 
ψήφισιν, θεσπίζονται μεταξύ άλλων 
καί τά εξής:

1) Ή  συμμετοχή έκπροσώπων 
τών Ο.Τ.Α. εις τά συμβούλια μετο- 
νομασίας δήμων καί κοινοτήτων, 
συνοικισμών, συνοικιών, οδών καί 
πλατειών, συμμετοχή εις τό διοι
κητικόν δικαστήριον ορίων, καί εις 
τά δργανα καταρτίσεως προγραμ
μάτων περιφερειακής άναπτύξεως, 
χωροταξίας καί περιβάλλοντος.

2) 'Η  άναγνώρισις αποκλειστι
κής άρμοδιότητος τών Ο.Τ.Α. δια 
τήν άστικήν συγκοινωνίαν καί συν- 
τρεχούσης άρμοδιότητος τούτων ώς 
προς τον έλεγχον τής τηρήσεως τών 
διατάξεων περί καθαριότητος, κυ
κλοφορίας καί σταθμεύσεως τών

οχημάτων οΐκοδομήσεως, άποχετεύ- 
σεως, μολύνσεως τοϋ περιβάλλοντος 
καί προστασίας τοϋ ύπογείου υδα
τικού δυναμικού, καί τήν ύποβολήν 
μηνύσεων κατά τών παραβατών.

3) 'Η  θέσπισις διατάξεων διά τήν 
λειτουργίαν καί τήν χρήσιν δημο
τικών καί κοινοτικών κτημάτων καί 
ύπηρεσιών καί ή πρόβλεψις έπιβο- 
λής ποινών κατά τών παραβατών.

4) 'Η  ύποχρέωσις τής Διοική- 
σεως νά ζητή τήν γνώμην τών δη
μοτικών καί κοινοτικών συμβου
λίων προ τής έκδόσεως οίασδήποτε 
πράξεως, ή οποία άφορα εις τήν 
προστασίαν τοϋ περιβάλλοντος καί 
εις τά ρυθμιστικά καί χωροταξικά 
σχέδια.

5) 'Η  αυξησις τών μελών τών δη
μοτικών συμβουλίων.

6) Ή  καθιέρωσις άνατρεπτικής 
προθεσμίας διά τήν άσκησιν τοϋ 
έλέγχου νομιμότητος ύπό τοϋ νομάρ
χου έπί τών πράξεων τών δημοτικών 
καί κοινοτικών συμβουλίων.

7) 'Η  καθιέρωσις τών θεσμών 
βοηθών δημάρχου, διαμερισμάτων 
εις δήμους πληθυσμού άνω τών 
150.000 κατοίκων καί τμημάτων 
τών δημοτικών συμβουλίων, τά ό
ποια έχουν άνω τών 31 μελών.

8) Ή  άπλούστευσις τής έν γένει 
διαδικασίας εις τήν λειτουργίαν τών 
δημοτικών καί κοινοτικών συμβου
λίων καί ή άναγνώρισις άποφασι- 
στικών άρμοδιοτήτων εις τήν δη
μαρχιακήν έπιτροπήν.

9) 'Η  θέσπισις μεγαλυτέρων έγ- 
γυήσεων ώς προς τήν έπιβολήν ποι
νών άργίας, έκπτώσεως καί άπο- 
λύσεως τών αιρετών οργάνων τών
Ο.Τ.Α.

10) 'Η  δυνατότης συστάσεως έπι- 
χειρήσεων λειτουργουσών ύπό μορ
φήν άνωνύμων έταιρειών.

11) 'Η  άπλούστευσις τής διαδι
κασίας έκτελέσεως τών έργων καί 
ή ολοσχερής σχεδόν κατάργησις τού 
ούσιαστικοΰ έλέγχου τού νομάρχου 
έπί τών σχετικών πράξεων τών συμ
βουλίων τών Ο.Τ.Α.
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΙΗΓΗΜΑ
Τοϋ Δ η μ ή τ ρ η  Δ α μ ι α ν ί δ η .

Ποιος θά μπορούσε νάχε σκοτώσει την δεκαε- 
φτάχρονη ’Αμαλία; Καί ποιος θά μπορούσε νά
χε πιστέψει πώς μέσα στις φλέβες της έτρεχε 
κάθε τόσο ή ήρωΐνη; Κι όμως, ή μικρή ’Αμα
λία ήταν νεκρή. . .  Με μιά μικρή πληγή στό 
μέρος τής καρδιάς νά δείχνει άπό πού ξέφυγε 
ή ζωή. . . .

ΠΟΙΟΣ θά μπορούσε νάχε σκοτώσει τήν 
δεκαεφτάχρονη ’Αμαλία; Καί ποιος θά 
μποροΟσε νάχε πιστέψει πώς μέσα στις 
φλέβες της έτρεχε κάθε τόσο ή ήρωΐνη; 
Κι όμως , ή μικρή ’Αμαλία ήταν νεκρή... 
Μέ μιά μικρή πληγή στό μέρος τής καρ
διάς νά δείχνει άπό ποϋ ξέφυγε ή ζωή..

«...Θάθελα νά μιλήσω γιά στιγμές όμορ
φες πού χάθηκαν. Γιά φεγγάρια ματωμένα 
άπ’ τό πρώτο φθινοπωριάτικο ψιχάλισμα. 
Θάθελα άκόμα νά τραγουδήσω. Μά ξέρω 
πώς δέν θάκούσεις, ούτε τή φωνή μου, 
ούτε τήν κραυγή πού συχνά ξεφεύγει άπό 
μέσα μου, όταν πλησιάζουν οί ώρες τής 
άναζήτησης...»

Ό  ’Ενωμοτάρχης ’Αθανασίου πέρασε 
τή ματιά του άπ’ τό μισοσπασμένο τζά
μι τοϋ παράθυρου καί τήν άφησε νά πλα
νηθεί στις γκριζόχρωμες παρουσίες 
τών δέντρων. ’Ο ήλιος σέ λίγο θά ξεπρό
βαλε άπ’ τ’ άχνομέλανα σύννεφα δειλά 
—δειλά, όπως όλα τά φθινοπωριάτικα 
πρωινά. Στά χέρια του έπαιξε τό μικρό 
τετράδιο μέ τό μεσοτελειωμένο γράμμα. 
Ένα γράμμα ποϋπλεκε τά πράγματα καί 
βύθιζε τις σκέψεις του στήν άμηχανία.

Τί ήθελε νά πει μ’ όλα αύτά ή μικρή 
’Αμαλία Τάτση; Ποιος νά κρυβόταν 
πίσω άπ' τό «άγαπημένο μου»...Έρριξε 
μιά γρήγορη ματιά στό πτώμα πού ήταν
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ξαπλωμένο στή γωνιά τής καλύβας, σκε
πασμένο μέ μιά παληά τριμμένη κουβέρ
τα κι άφησε νά ξεφύγει ένας άναστεναγμός.

Κοίταξε τό ρολόγι του. Όπου νάταν 
θάφτανε άπό τό Τμήμα ό Μοίραρχος.

Ίσως μαζί του νάρχόταν καί ό Διοικη
τής Χωροφυλακής. Σίγουρα, αυτή τή 
στιγμή, έπρεπε νά πλησίαζαν στό χωριό.

"Αφησε τό βλέμμα του νά πλανηθεί στις 
λιγοστές γραμμές πού άπόμειναν.
«Είναι φρικτή ή άναζήτηση. Ό λα γύρω 
μου είναι σάν νά γυαλίζουν. Ό  κόσμος 
φαίνεται παράξενα μεγάλος. Πελώριος. 
Καί γώ, μιά τόση δά κουκίδα. Συχνά, 
νομίζω πώς τά μάτια σου στέκουν Απέ
ναντι μου καί μέ καρφώνουν. Νομίζω πώς 
άκούω τή φωνή σου νά ρωτάει «γιατί;». 
Ίσως θά μπορούσες ,άν ήσουν δίπλα 
μου νά μέ βοηθήσεις. Ίσως θά μπορούσα 
καί νά ξεφύγω...».

’Εδώ σταματούσε τό γράμμα. Ό  έρχο- 
μός τής σφαίρας άφησε άτέλειωτη τή 
φράση. Τό τετράδιο είχε ξεφύγει άπό τά 
χέρια της καί είχε πέσει δίπλα της. Λίγα 
έκατοστά πιό πέρα κύλισε τό μολύβι. 
Τό κεφάλι της έγειρε δεξιά παρασέρνον- 
τας τό κορμί της στό χώμα. Τό καυτό μο
λύβι είχε βρει τό στόχο του.Μιά κόκκινη 
κηλίδα πού όλοένα πλάταινε, σκεπάζον
τας τό μέρος τής καρδιάς, έδειχνε άπό πού 
είχε ξεφύγει ή ζωή. Έτσι γυρτή στή γω
νιά τής καλύβας θάμεινε κάπου μισή ώρα 
ή μικρή ’Αμαλία, μέχρι πού δρασκέλισε 
τό κατώφλι της ό Κωστής, ό τσοπάνος. 
Τή βρήκε άκίνητη, μέ τά μάτια όρθάνοι- 
χτα, άσάλευτα τά χείλη... Έξω ή βροχή 
όλο καί δυνάμωνε καί ό Κωστής, ό τσο
πάνος, μάταια προσπαθούσε νά πλησιάσει 
τ’ άψυχο κορμί μέ τή μικρή λιμνούλα 
αίμα στ’ άριστερό στήθος. Τά πόδια του 
έμεναν καρφωμένα στό κατώφλι.

Ό  Κωστής καθόταν τώρα διπλωμένος 
στήν απέναντι γωνιά μέ τά χέρια τυλιγμέ
να στά γόνατα καί τό βλέμμα καρφωμένο 
στό πρόσωπο τού ’Ενωμοτάρχη.Μιά—δυό 
φορές είχε ρωτήσει «ποιος τή σκότωσε;» 
μά δέν είχε πάρει άπάντηση. Ό  ’Αστυνό
μος κρατούσε σφιχτά στά χείλη του τή 
σιωπή κι όλο διάβαζε καί ξαναδιάβαζε 
τό τετράδιο. Τί νάγραφε τό τετράδιο; Νά 
γράφε ποιος τήν είχε σκοτώσει;Μάλλον 
όχι. Κάτι άλλο θάγραφε, όπωσδήποτε 
σοβαρό γιά νά τό διαβάζει ό ’Αστυνόμος. 
Ό  Κωστής ήταν σίγουρος πώς ό ’Αστυ
νόμος θάβρισκε τό φονιά. "Αν δέν τόν 
έβρισκε, τότε τί ’Αστυνόμος ήταν; Τό 
βλέμμα του ήταν γεμάτο τρόμο καί ούτε 
πού τολμούσε νά πετάξει στήν άντικρυνή 
του γωνιά, όπου ήταν ξαπλωμένο τό 
πτώμα...

Κοίταξε τό Χωροφύλακα Καρζή. Στε
κόταν κι αυτός άμίλητος, σκεπάζοντας 
μέ τό σώμα του σχεδόν όλόκληρο τό 
άνοιγμα τής μικρής ξύλινης πόρτας. Ή 
ταν ψηλό, κοντά στό ένα όγδόντα, μέ 
κάτι χέρια πού θύμιζαν στόν Κωστή τόν 
’Ακρίτα, όπως τόν ζωντάνευαν τά παραμύ
θια τής γιαγιάς του. Όμως, τώρα, τά πα
ραμύθια πού τόν συντρόφευαν στούς λόγ
γους καί τις ρεματιές, είχαν σκορπίσει... 
Σέ λίγο, σάν θά ξημέρωνε όλοι στό χωριό 
θά μάθαιναν πώς αύτός είχε βρει πρώτος 
τήν 'Αμαλία. Καί όλοι θά τόν ρωτούσαν...

Ό  ’Ενωμοτάρχης ’Αθανασίου πλησίασε 
τό πτώμα. Τράβηξε άργά τήν κουβέρτα. 
Τά μάτια του περιπλανήθηκαν γιά λίγο 
στ’ άψυχο σώμα καί σταμάτησαν στ’ άκί- 
νητα χέρια τής 'Αμαλίας. Δυό τρεις βού
λες, σάν τσιμπήματα βελόνας, σημάδευαν 
τις φλέβες κάθε χεριού. Τήν άμηχανία, 
πούταν ζωγραφισμένη στό πρόσωπό του,

τήν διαδέχτηκε ή έκπληξη. Δέν θά μπο
ρούσε ποτέ νά φανταστεί στις φλέβες τής 
μικρής ’Αμαλίας καρφωμένη τή βελόνα. 
Δέν θά μπορούσε ποτέ νά φανταστεί πώς 
τό αίμα τής δεκαεφτάχρονης τούτης κ°- 
πέλλας ποτιζόταν μέ τ' ώχρό ύγρό τής 
ήρωίνης. Ήταν σίγουρος πώς τούτα τά 
σημάδια δέν μπορούσαν νάταν άπό τίποτε 
άλλο.

Τώρα, έξηγοΰνταν τό μαρτύριο τής 
άναζήτησης. Ξανάφερνε στό μυαλό 
του τις λίγες γραμμές. «Είναι φρικτή ή 
άναζήτηση...» Όμως τί σχέση είχε 
τό γράμμα, τί σχέση είχε τό μαρτύριό της 
τί σχέση είχαν όλα αύτά μέ τή σφαίρα; 
Γύρισε καί κοίταξε τόν Κωστή.

—Πόσο καιρό έλειπε άπ' τό χωριό ή
'Αμαλία;

—Πολλά χρόνια. Δέν είχε τελειώσει 
ούτε τό Δημοτικό. Έφυγαν οί γονείς 
της γιά τήν ’Αθήνα καί τήν πήραν μαζί 
τους. Πέρσυ σκοτώθηκαν μέ τ’ αύτο- 
κίνητο. Ή  ’Αμαλία είχε έρθει στήν κη
δεία. Τούς έθαψαν έδώ. Μετά ξανάφυ- 
γε καί ξαναγύρισε πριν ένα μήνα. Ήθελε 
νά μείνει μέ τόν παππού καί τή γιαγιά της· 

—Έτσι ξαφνικά;
—Έτσι ξαφνικά...

ΤΟ ΛΕΥΚΟ «Λάντ—Ρόβερ» κατηφό
ριζε άργά στόν φιδίσιο δρόμο πού όδη- 
γοΰσε στήν πόλη. Κάπου—κάπου τό έχανε 
όταν έστριβε δεξιά πρός τό ποτάμι, γιά 
νά τό δει μετά άπό λίγο νά τρέχει συγκρα
τημένα στόν χωματόδρομο. Τώρα ένοιω
θε τό ίδιο μόνος όπως καί πριν. Ό  Συντα
γματάρχης είχε φύγει πριν μιά ώρα. Του
λάχιστον άν έμεινε όΜοίραρχος... Τώρα 
κατηφόριζε κι αύτός μέσα στό λευκό 
«Λάντ -Ρόβερ», άφήνοντάς τον μόνο μέσα 
σ’ένα πέλαγος ύποθέσεις. ΌΜοίραρχος, 
φεύγοντας, τούχε πει πώς αύριο θά ξανα- 
πήγαινε καί πώς όσο θά ήταν στήν πόλη 
θά προσπαθούσε νά συγκεντρώσει στοι
χεία σχετικά μέ τήν ’Αμαλία Τάτση καί 
τό έγκλημα.

Ή  φωνή τού Χωροφύλακα Παπαγιάννη 
τόν τράβηξε άπ’ τίς σκέψεις του:

—Θά μπορούσαμε νά ψάξουμε μέ περισ
σότερη λεπτομέρεια στά άτομικά της 
είδη. Ή  Λένα Φικιώρη, πού έκανε συχνά 
παρέα μαζί της, μοΰ είπε πώς πολλές 
φορές τήν έβρισκε καθισμένη έξω άπ’ τήν 
καλύβα ή στά τρία Πηγάδια, νά γράφει 
σ’ ένα μικρό σημειωματάριο. Ένα ση
μειωματάριο πού δέν βρέθηκε....

Ό  ’Ενωμοτάρχης 'Αθανασίου άκουγε 
άμίλητος τίς πληροφορίες τού Χωροφύ
λακα. Κάτι τού έλεγε μέσα του ότι ή λύση 
ήταν κρυμμένη κάπου κοντά τους, μά 
όλες οί σκέψεις του ήταν άόριστες. "Αλ
λωστε είχαν ψάξει έκατοστό μέ έκατοστό 
τό μικρό σπίτι στήν άκρη τού χωριού, πού 
έμενε μέ τούς παποΰδες της ή ’Αμαλία, 
χωρίς νά βροΰν κάτι πού θά τούς βοηθού
σε. Ούτε καί οί συγγενείς της ήξεραν πολ
λά πράγματα. ΟΙ έπαφές τους ήταν λίγες 
μέ τούς γονείς της. Καί είχαν όλοι άπορ- 
ρήσει όταν τήν είδαν νά γυρνάει έτσι 
ξαφνικά στό χωριό. Τούς είχε πει πώς 
στήν 'Αθήνα δέν ήθελε πιά νά μείνει, πώς 
ήταν μόνη καί πώς θάθελε νά ζήσει μέ τόν 
παππού καί τήν γιαγιά της. Συχνά, σάν 
τήν ρωτούσαν γιά τή ζωή της στήν ’Αθή
να, έκείνη βυθιζόταν στή σιωπή, σάν νά 
τήν ένοχλοΰσαν οί άναμνήσεις. Κοίταξε 
τόν Χωροφύλακα Παπαγιάννη...

—Τί μπορεί νά κρύβει ή ζωή μιας δεκαε
φτάχρονης κοπέλλας;

—Ίσως τίποτα, ίσως όμως καί πολλά... 
Άλλωστε, τόσο τά σημάδια στις φλέβες

της, όσο καί ή τοξικολογική έξέταση, μι
λούν εύγλωττα γιά χρήση ήρωίνης... Καί 
ή ξαφνική φυγή της άπό τήν ’Αθήνα ίσως 
δείχνει μιά προσπάθεια νά ξεφύγει άπό 
έναν κατήφορο... Ή  νεκροτομή έδειξε 
ότι ήταν άπό καιρό γυναίκα...

—Τόσα πολλά,λοιπόν, μπορούν νά κρύ
βουν τά δεκαεφτά χρόνια μιας κοπέλλας;

Δέν πήρε άπάντηση. Ό  Ενωμοτάρχης 
’Αθανασίου άρχισε νά κατηφορίζει τό 
μονοπάτι πού έβγαζε στό χωριό. Διακόσια 
μέτρα πιό κάτω έστριψε δεξιά στό χωμα
τόδρομο πού όδηγοΰσε στά Τρία Πηγάδια. 
Αυτό τό φονικό είχε άναστατώσει τή ζωή 
του. Είχε σκορπίσει τήν ήρεμία πού πρό- 
σφερε τό άπομακρυσμένο χωριό... Έμπαι
νε στό μοναδικό καφενείο κι έβλεπε τά 
μάτια τών χωρικών νά στηλώνονται πάνω 
του, περιμένοντας ν’ άκούσουν πώς έπιασε 
τόν φονιά. Ένοιωθε πώς όλα έκείνα τά 
βλέμματα τού ζητούσαν έξηγήσεις, πώς 
έλεγαν κάθε του πράξη καί κάθε του σκέ
ψη. Καθόταν σιωπηλός στή γωνιά του- 
κάπνιζε, έπινε τόν «σκέτο» καί βυθιζό
ταν στις σκέψεις του. Μέχρι πού σήκωνε 
τά μάτια του γιά ν' άντικρύσει τά μάτια 
τών άλλων νά τόν κοιτούν παράξενα, 
έρευνητικά.

Ήταν κι έκείνος ό καφεντζής. Έφερνε 
τόν καφέ καί στεκόταν δίπλα του, όρ
θιος κι έρωτηματικός. Έτρεμε καθώς συλ
λογιζόταν μή καί άνοίξει τό στόμα του νά 
ρωτήσει. Είχε προμαντέψει τήν έρώτηση 
ό Ενωμοτάρχης ’Αθανασίου: «Ακόμα... 
’Αστυνόμε...«Άδικα, όμως πάσχιζε νά 
βρει τήν άπάντηση. Τού φαινόταν πολύ 
βαρύ τό «άκόμα»...

Τό μυαλό του πάσχιζε νά συνθέσει τό 
πρόσωπο τής Αμαλίας. Ένα καθαρό κου
κλίστικο πρόσωπο, μαλλιά ξανθά, κομμέ
να κοντά, βλέμμα καρφωμένο μόνιμα 
στή γή, σάν νά φοβόταν νά κοιτάξει μπρο
στά, γύρω της δυό χείλη άνέκφραστα 
βυθισμένα στή σιωπή... Βάδιζε άργά στά 
δρομάκια τού χωριού, χωρίς νά προσέχει 
άν δίπλα της περνούσαν άνθρωποι, ζώα. 
Γλιστρούσε άνάμεσά τους σάν σκιά καί 
χανόταν πέρα κατά τά Τρία Πηγάδια, ή 
άνηφόριζε στήν καλύβα. Ποτέ δέν είχε 
πάει ό νούς του στό τί έκρυβε αυτό τό 
άχνό γυναικείο πρόσωπο... Ποτέ δέν είχε 
φανταστεί πώς τό λιγνό δεκαεφτάχρονο 
κορίτσι, είχε πίσω του μιά ζωή πού μύριζε 
άποπνιχτική άνυπαρξία καί έμπειρίες χω
ρίς όνειρα... Ποτέ δέν θά μπορούσε νά 
φανταστεί πώς είχε άφήσει τόσο εύκολα 
νά χαθεί μέσα άπ' τά δάκτυλά της ή ζωή... 
Έπρεπε νάρθει ή σφαίρα γιά ν' άνοιχτεί 
στά μάτια του ό κόσμος της.

Έφτασε στό ξέφωτο μέ τά Τρία Πηγά
δια. Ξεροπήγαδα ήταν άπό καιρό. 
Έστεκαν, τώρα χορταριασμένα, χωρίς 
ζωή, περιμένοντας τίς γλυκιές καλοκαι
ριάτικες νύχτες καί τά κορίτσια τού χιρ- 
ριοΰ πού μαζεύονταν γύρω τους καί τρα
γουδούσαν. Κάθησε στό πέτρινο πεζούλι, 
άναψε τό τσιγάρο του κι άφησε πάλι τή 
σκέψη'του νά γυρίσει στή μικρή Αμαλία. 
Έδώ έρχόταν σχεδόν κάθε δειλινό, 
πάντα μονάχη καί δέν έφευγε πριν τό σκο
τάδι σκεπάσει γιά καλά τό χωριό.

Σηκώθηκε. Σέ λίγο ό ήλιος θάγερνε πί
σω άπ’ τίς πευκοκορφές. Έπρεπε νά 
ψάξει όσο ήταν νωρίς. Προχώρησε λίγα 
βήματα καί στάθηκε. Κάτι κέντριζε 
τό βλέμμα του, κάτι πού δέν περίμενε νά 
δει. Στό χωματόδρομο, πού ξεκινού
σε άπ’ τό ξέφωτο καί χανόταν στό δάσος, 
φαίνονταν έντονα άποτυπωμένες δυό 
ροδιές διπλοπατημένες. Τίς άκολούθησε. 
Είκοσι μέτρα πιό πέρα ξεχώριζαν.
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Ε ΚΕΙ ΝΗ 

ΤΗ Β Ρ Ο Χ Ε Ρ Η  

Ν Υ Χ Τ Α

Γίνονταν τέσσερες. Έκοψε βιαστικά μιά 
βέργα, έσκυψε κι άρχισε νά μετράει τήν 
άπόσταση. Δέν χωρούσε άμφιβολία. ’Η
ταν άπό τό ίδιο αυτοκίνητο. Σίγουρα άπό 
αύτοκίνητο καί μάλιστα μικρό μέ στενά 
λάστιχα καί μικρό άνοιγμα τροχών.
Τό έδαφος όμως ήταν στεγνό. Θυμήθηκε 
τή βραδυά τοΟ φόνου. Είχε βρέξει. Λίγο 
μετά τό έγκλημα είχε πιάσει βροχή. Γι’ 
αύτό καί ό Κωστής έτρεξε στήν κα
λύβα. Μιά σκέψη τριγύρισε στό νού του. 
Ά ν κάποιος είχε ρθεϊ μέ αΰτοκίνη- 
το μέχρι έδώ καί συνάντησε τήν ’Αμαλία 
στήν καλύβα; Ή  καλύβα άπείχε κοντά 
στά πεντακόσια μέτρα άπό τό ξέφωτο κι 
ό χωραφόδρομος έμπαινε στό δάσος 
γιά νά βγει δυό χιλιόμετρα πιό κάτω, σίό 
δρόμο πού πήγαινε γιά τήν πόλη. "Ομως 
ποιος ήταν έκεϊνος πού ήξερε τόν χωρο- 
φόδρομο, τήν καλύβα, τήν ’Αμαλία. 
Πώς ήξερε πώς θά τήν έβρισκε έκεϊ; 
’Εκτός άν ή ίδια ή ’Αμαλία τόν είχε 
ένημερώσει... ’Αλλά καί πάλι ήταν δύσκο
λο νά ξεχωρίσει τόν χωραφόδρομο πού 
έπρεπε νά πάρει γιά νά φτάσει μέχρι τά 
Τρία Πηγάδια.

"Αφησε τις ροδιές καί γύρισε πίσω, 
Κάθισε στή μεγάλη στρογγυλή πέτρα. 
Προσπάθησε νά βάλει μιά σειρά στις 
σκέψεις του. "Ισως ή λύση νάταν κάπου 
δίπλα του.

Η ΚΥΡΑ—ΣΤΕΛΛΑ, ή τηλεφωνήτρια, 
ήταν σίγουρη. Θυμόταν καλά. Ή  ’Αμαλία 
είχε τηλεφωνήσει δυό μέρες πριν γίνει τό 
φονικό. Καί είχε τηλεφωνήσει στήν 
’Αθήνα. Τής είχαν φανεί πολλοί οί άριθμοί 
ποϋπαιρνε ή ’Αμαλία καί τή ρώτησε. 
’Εκείνη άπάντησε πώς τηλεφωνούσε σέ 
μιά φίλη της στήν ’Αθήνα. Τής είχε πει 
πώς δέν έπρεπε νά ξανάρθει στό χωριό. 
Μά ή κυρα—Στέλλα δέν θυμόταν άν είχε 
ρθεϊ παλαιότερα κάποια φίλη τής Αμα
λίας άπ’ τήν ’Αθήνα...

Ρώτησε καί τή γιαγιά της. Καμμιά φί
λη τής έγγονής της δέν είχε ρθεϊ άπ’ τήν 
’Αθήνα στό χωριό. Ούτε τούς είχε μιλήσει 
ποτέ γιά φίλη ή φίλο. ΚΓ όμως ή τηλε
φωνήτρια ήταν σίγουρη γιά τά όσα είχε 
άκούσει. "Ανοιξε τό φάκελλο μέ τ’ άντί- 
γραφα τών καταθέσεων. Πολύ χαρτί, μά 
χωρίς ούσία. Τίποτα τό θετικό. Καί τά 
διάφορα έγγραφα τών άλλων 'Υπηρεσιών 
τό ίδιο. Καμμιά διαφορετική πληροφορία. 

Μόνο ένα τελευταίο σήμα άπό τήν "Υπο
διεύθυνση ’Ασφαλείας Προαστίων Πρω- 
τευούσης μιλούσε άόριστα γιά πληροφο
ρίες πού έλεγαν γιά έναν αισθηματικό 
δεσμό τής ’Αμαλίας μέ κάποιο άγνωστο 
πρόσωπο πού άκουγε στό όνομα «Νίκος». 
Ολα άόριστα όμως, άπό πληροφορίες 

άνθρώπων πού γνώριζαν έλάχιστα τήν 
’Αμαλία Τάτση.

Είχε άρχίσει νά νυχτώνει. Τό μικρό 
γραφείο γέμισε σκιές. Ό  ’Ενωμοτάρχης 
Αθανασίου, έμεινε καθισμένος πίσω άπ’ 

τό γραφειάκι του, χωρίς ούτε μιά κίνηση 
νά κάνει γιά ν’ άνάψει τό φώς. Κοίταζε 
έξω άπ τό παράθυρο, τά δέντρα καί τις 
στέγες τών σπιτιών πού όσο πήγαιναν

έχαναν τό περίγραμμά τους. Άκουγε τό 
θόρυβο τής βρύσης άπ’ τήν κουζίνα τού 
Σταθμού καί τόν Χωροφύλακα Καρζή πού 
σφύριζε έναν χαρούμενο σκοπό. Ό  άλλος 
ό Χωροφύλακας έλειπε άπ' τό μεσημέρι.

Ακούσε τόν γνώριμο θόρυβο τού πα- 
ληοΰ φορτηγού τού μπάρμα Μανόλη 
πού ήταν τό μοναδικό μέσο συγκοινωνίας 
τού χωριού, νά σταματάει έξω άπ’ τόν 
Σταθμό. Μετά, τό άνοιγόκλεισμα τής 
πόρτας καί τά βήματα τού Μανόλη 
ν’ άνεβαίνουν τά σκαλοπάτια. Τού φώνα
ξε. Στό άνοιγμα τής πόρτας παρουσιά
στηκε ή σκιά τού όδηγοΰ. Σηκώθηκε, 
άναψε τό φώς. Στό πρόσωπο τοΰΜανόλη 
ήταν άκινητοποιημένο τό μόνιμο χαμό
γελο. ’Αντάλλαξαν λόγια συνηθισμένα, 
άναψαν τσιγάρο καί βυθίστηκαν στή 
σιωπή. Τήν γνώριμη σιωπή τού τελευταί
ου καιρού. "Ετσι άμίλητοι κάθονταν σχε
δόν κάθε βράδυ. Μέχρι πού έγερναν 
τά βλέφαρα τού Μανόλη καί σηκωνόταν. 
Ψιθύριζε μιά γρήγορη «καληνύχτα» κι 
έφευγε. Ό  Αστυνόμος έσβηνε πάλι τό 
φώς καί βυθιζόταν στό σκοτάδι.

Ακούσε τή βραχνή φωνή τού φίλου 
του νά προσπαθεί νά συνθέσει πέντε- 
έξι άσχετες μεταξύ τους λέξεις. Ρωτούσε 
γιά τόν Χωροφύλακα Παπαγιάννη, γιά 
κανένα νέο, γιά τή δουλειά. Τό ίδιο άσχε
τες λέξεις έδωσαν τις άπαντήσεις. Είδε 
τό πρόσωπο τού Μανόλη ν’ άλλάζει χρώ
μα. Κάθε πού φούντωνε ό θυμός μέσα του, 
τό πρόσωπο τούΜανόλη άρχιζε νά τρέμει 
καί ν’ άναβοκοκκινίζει. Περίμενε τήν 
έκρηξη. Μιά έκρηξη πού δέν άργησε νά 
ρθεϊ...

—Μά κι αύτή, ρέ Αστυνόμε, δέν κάθό- 
ταν στ’ αύγά της...

—Τι έννοεΐς;
—Νά, γι’ αυτά πού ξέρεις...
—Σήμερα, ή συμπεριφορά τών νέων δέν 

έκπλήσσει...
—Ά ς καθόταν τουλάχιστον στήν Αθή
να καί νάκανε δ,τι ήθελε,..

—Μά έδώ δέν έκανε ότι ήθελε. Δέν έκανε 
τουλάχιστο τίποτα...

—Καί τά ραντεβουδάκια της; Τί τάθελε 
τά ραντεβουδάκια της.

—Ποιά ραντεβουδάκια; Τί έννοεΐς 
Μανόλη;

—Τά ραντεβού... Μή μοϋ πεις πώς δέν 
ξέρεις... Μ’ έκεϊνον τό νεαρό...Κάτω στό 
Ρημοκλήσι... Νόμιζα ότι ήξερες...

"Οχι, δέν ήξερε. Κανείς δέν τούχε μιλή
σει γι’ αύτό. Καί όΜανόλης τόσες μέρες 
πίστευε πώς ό φίλος του ό Αστυνόμος 
γνώριζε γιά τις συναντήσεις. Τρεις φορές 
μέσα στό μήνα είχε ρθεϊ στό χωριό, τήν 
είχε δεϊ στό «Ρημοκλήσι, έξη χιλιόμ. μα- 
κρυά άπ’ τό χωριό πρός τήν πόλη, νά 
συναντιέται μ’ ένα νεαρό γύρω στά είκο- 
σιπέντε, μέσα σ’ ένα βυσσινί «Φίατ» μ’ 
άθηναϊκό άριθμό. Ήξερε πώς ή Αμαλία 
είχε ρθεϊ άπ’ τήν Αθήνα καί ή περιέργειά 
του δέν μεγάλωσε. "Αλλωστε πάντα έλεγε 
πώς ή «φάτσα» της δέν τού άρεσε. Προ
σπάθησε νά θυμηθεί τις ώρες τών συναν
τήσεων. Απόγευμα, λίγο πριν νυχτώσει.

Ό  Αστυνόμος άκουγε σιωπηλός. Νά
ταν άραγε, ό «Νίκος», ό νεαρός μέ τό 
βυσσινί «Φίατ», ή κάποιος άλλος; Θυμή
θηκε τό γράμμα ποΰγραφε ή Αμαλία 
πριν ή σφαίρα τής σταματήσει τή ζωή. 
Έγραφε σέ κάποιον πού έπρεπε νάταν 
μακρυά της, πού έπρεπε νάχε καιρό νά 
τόν δει. Άλλοιώς δέν έξηγοΰνταν τό: 
«Ίσως θά μπορούσες, άν ήσουν δίπλα μου, 
νά βοηθήσεις... «Άν ό άνθρωπος πού 
προοριζόταν γιά παραλήπτης έκείνης τής 
γραφής, ήταν ό νεαρός , πού συναντούσε

ή Αμαλία, τότε τί νόημα είχαν έκεϊνες οί 
λεξεις. Ό χι, τώρα ήταν σίγουρος πώς τά 
δυό αυτά πρόσωπα ήταν διαφορετικά, ξέ
να ίσως μεταξύ τους. Έπειτα, ήταν καί τό 
άπολογητικό ύφος τού γράμματος. Σάν 
νά ζητούσε ή ’Αμαλία, ν’ άνοίξει τήν 
καρδιά της σέ κάποιον πούστεκε ψηλό
τερα άπ’ αυτήν, άπόμακρα άπ’ τή ζωή 
της, μά πιό κοντά στή σκέψη της. Σάν νά 
ζητούσε νά βρει τή λύτρωση άπ’ τό φρικτό 
της μαρτύριο μέσα στήν έπαναφορά πα- 
ληών άναμνήσεων.

Τό βλέμμα του συνάντησε τήν έξετα- 
στική ματιά τού Μανόλη καί άκινητο- 
ποιήθηκε στό άνοιγμα τής πόρτας. Βυ
θισμένος όπως ήταν στις σκέψεις του, 
ούτε πού είχε άντιληφθεϊ τήν παρουσία τού 
Χωροφύλακα Παπαγιάννη. Εκείνος προ
χώρησε δυο—τρία βήματα καί άφησε στό 
μικρό γραφείο ένα δεματάκι μέ γράμματα.

—Είναι τής Αμαλίας. Ήταν κρυμμένα 
κ“τ® όπ ένα μικρό σαμάρι στήν καλύβα. 
Τά έγραφε χωρίς νά τά στέλνει. Απευθύ
νονται σέ κάποιον Νίκο πού άσφαλώς τ’ 
άγνοεΐ...

«Καί χθές σοΰ έγραψα. Όμως τό γράμ
μα δέν θά τό λάβεις ποτέ. Άναρρωτιέμαι 
γιατί σού γράφω μιά καί τά κρατάω όλα 
γιά μένα. Ίσως γιατί νιώθω τήν άνάγκη 
νά μιλήσω σέ κάποιον. Μέσα μου πιστεύ
ω πώς αύτό είσαι σύ. Εκείνος ήρθε πάλι 
σήμερα. Συναντηθήκαμε στό Ρημοκλήσι. 
Άσφαλώς δέν θά τό ξέρεις τό Ρημοκλήσι, 
όπως δέν ξέρεις καί πολλά άλλα. Καλύτε
ρα, όμως, έτσι. Μιλήσαμε ξανά. Μετά 
ήρθαμε δώ, στήν καλύβα, πού τώρα μόνη 
μου πιά, σού γράφω. Είχε φέρει μαζί του 
καί σύριγγες. Δυό, τής μιας χρήσης ή 
κάθε μιά. Στήν άρχή φοβόμουνα. Έτρεμα 
στή σκέψη μήν έρθουν στήν καλύβα 
τίποτα τσοπάνοι. ’Εκείνος έδειχνε ψύ
χραιμος. Μοϋ ζήτησε πρώτα τά χρήματα. 
Τού τάδωσα. Έχουν μείνει κάτι λίγα. 
Είναι κι άύτά άπό κείνα πού είχα βρει στό 
κομοδίνο τού πατέρα. Σάν έφυγε, ήταν 
άργά γιά νά μετανοιώσω καί πάλι. Τώρα 
όλα είναι άχρηστα...».

Ό  Ενωμοτάρχης Αθανασίου σταμά
τησε τό διάβασμα. Ένιωθε ένα κόμπο 
ν άνεβαίνει στό λαιμό του. Δέν περίμενε 
ποτέ, πώς θά μπορούσε νά ζήσει ένα τέ
τοιο δράμα. Ή  μορφή τής ’Αμαλίας άχνό- 
φεγγε πίσω άπό τις λέξεις, όχι πιά τυλιγμέ- 
νη στή σιωπή της, άλλά σέ μιά άνείπωτη 
τραγικότητα, Άνοιξε βιαστικά τό τελευ
ταίο γράμμα. Έπρεπε νά φτάσει μέχρι τό 
τέλος...

«...Τού μίλησα ξεκάθαρα. Πρέπει νά 
σταματήσω. Θέλω νά σταματήσω. Ξέρω 
πώς οί ώρες πού θάρθουν θά φέρουν καί 
τήν άναζήτηση. Μιά φρικτή άναζήτηση. 
Μά νιώθω πώς μπορώ ν’ άντέξω. Αύτές 
τις δύσκολες στιγμές θάθελα νάσουν δί
πλα μου. Πάντα στις δύσκολές στιγμές σ’ 
άποζητοΰσα. Ήταν κι αύτό ένα μου λά
θος. ’Εκείνος όμως έπιμένει. Στό τηλέφω
νο μούπε πώς θά ξανάρθει. Βρήκα τό 
θάρρος νά τού πώ, πώς άν έρχόταν θά τά 
ξεσκέπαζα όλα. Πώς θά μιλούσα στή Χω
ροφυλακή. Μ’ άπείλησε· τόχει κάνει κι’ 
άλλες φορές. Ξέρω πώς φοβάται πολύ. 
Οπως καί νάχει, όμως έγώ θά σταματήσω. 

ΚΓ άν ποτέ ξαναβρεθοΰμε δέν θά ντρέ
πομαι νά κοιτάξω τά μάτια σου, ούτε σού 
άνήκω μόνο στις δύσκολες στιγμές. Είπε 
πώς θάρθει αύριο. Έγώ δέν θά πάω. Θά 
μείνω κλεισμένη έδώ. Θ’ άνάψω τό φακό 
καί θά σού ξαναγράψω... κι άς ξέρω πώς 
δέν θά λάβεις ποτέ αύτά τά γράμματα...».

Είδε τόν Μανόλη νά τρίβει τά μάτια 
του. «Λίγος καπνός μπήκε καί τσούζουν»
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δικαιολογήθηκε. Κοίταξε τό ρολόγι του.
Ή  ώρα πλησίαζε έντεκα. Άνοιξε τό πα
ράθυρο. Ό  ούρανός ήταν βαρύς. Είχε να 
βρέξει περισσότερο άπό βδομάδα. Άπό 
κείνο τό βράδυ ποΰγινε τό φονικό. Βγή
καν όλοι μαζί στή βεράντα. Τό δάσος 
άπλωνόταν μπροστά τους σάν μιά μελανο- 
χρωμη λίμνη. Πίσω τους τά λιγοστά φώτα 
τού χωριού. Άπό μακρυά, φάνηκαν νά 
άνεβαίνουν τόν χωματόδρομο δυό τρε- 
μουλιαστά φώτα...

Λαθροκυνηγοί θάναι», άκουσε τή 
φωνή τού Μανόλη, μά ή σκέψη του δέν 
ήταν ούτε στά φώτα, ούτε στούς λαθροκυ
νηγούς. Τά τελεταϊα γράμματα πού είχε 
βρει ό Χωροφύλακας Παπαγιάννης έρ- 
ριχναν φώς στήν υπόθεση πού άρχισε νά 
παίρνει άλλη τροπή. Σίγουρα ή Αμαλία 
είχε πέσει θύμα έκβιασμοϋ. Προσπάθησε 
νάέπικοινωνήσει μέ τό τηλεφωνείο. Επρε
πε νά ένημερώσει τόν Μοίραρχο.

—Κυρά Στέλλα, δώσε μου τόν Ο.Τ.Ε... 
—Είναι χαλασμένο κύρ—Αστυνόμε... 
«Άφησε άπογοητευμένος τό άκσυστικό. 

Τόσο σημαντικά νέα δέν μπορούσε να 
τά κρατήσει γιά λογαριασμό του μέχρι τό 
πρωί. Ήξερε πώς τό έγκλημα βασάνιζε 
τό ίδιο πολύ καί τόν Μοίραρχο. Επρεπε 
κάτι νά κάνει. Ά ν  τουλάχιστον τ άχνα 
φώτα πού φάνηκαν χαμηλά στό δρόμο 
ήταν κάποιο «Αγοραίο» άπό τήν πόλη... 
θά μπορούσε νάγραφε ένα σημείωμα καί 
νά παρακαλοΰσε τόν όδηγό του νά τό 
άφήσει στό Τμήμα. Μά τά φώτα είχαν 
χαθεί. Ίσως τό αύτοκίνητο νά είχε φτάσει 
στις τελευταίες στροφές καί νάταν πίσω 
άπ’ τό βουνό. ’Εξομολογήθηκε τις σκέ
ψεις του. Είδε τό βλέμμα τού Μανόλη ν 
άγριεύει. «Κι’ έγώ τί είμαι έδώ; Θά πάρω 
τό φορτηγό καί θά τρέξω στό Τμήμα...». 
Αύτό πήγαινε πολύ.Ό Μανόλης, όμως, έ- 
πέμενε. Θά πήγαινε ό ίδιος. Μπορεί και να
μήνήταν«Άγοραίο»,νάταν λαθροκυνηγοι.

'Υποχώρησε ό Αστυνόμος. Έγραψε τό 
σημείωμα καί χωρίς νά πολυσκεφτεί, 
είπε, κοιτάζοντας ταύτόχρονα τόν Χωρο
φύλακα Παπαγιάννη:

—’Εμείς θά πάμε μέχρι τήν καλύβα. Ά ν 
δέν έχουμε έπιστρέψει μέχρι νά γυρίσεις, 
τότε, καληνύχτα...

—Τότε θάρθω νά σας βρώ...

ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ μέσα στό δάσος έγινε 
πυχτό. Τά σύννεφα είχαν κατέβει τόσο 
χαμηλά πού έμοιαζαν σάν ν’άκουμποΰσαν 
τις πανύψηλες πευκοκορφές. Άπό στιγμή 
σέ στιγμή θά ξέσπαζε ή μπάρα. «Πρέπει 
νά βιαστούμε», άκουσε τόν Χωροφύλακα 
δίπλα του. Βάδιζε τόσο άνάλαφρα...

—Γιατί πήγες στήν καλύβα, Κώστα;
—ΚΓ έγώ δέν ξέρω. Είχα συναντήσει 

στό καφενείο τόν Κωστή καί βαδίζαμε 
μαζί. Χωρίς νά τό καταλάβω φτάσαμε στά 
Τρία Πηγάδια. Αύτός κατηφόρισε στό 
ρέμα. Κι’ έγώ πήρα τό μονοπάτι γιά τήν 
καλύβα.Ήθελα νά ψάξω. Κάτι μ’ έσπρω
χνε...

Κοίταξε τήν λεπτή σκιά τού Κώστα 
Παπαγιάννη πού πηδούσε σάν κατσίκι 
άπό πέτρα σέ πέτρα. Λίγο άκόμα καί 
θάφταναν στά Τρία Πηγάδια. Ηξερε μέ 
πόση υπερηφάνεια ό Χωροφύλακας θά 
τοΰδειχνε τό σαμάρι.«Νά έδώ Αστυνόμε..»

—Αστυνόμε...
Τόν κοίταξε ξαφνιασμένος...

—Τί συμβαίνει;
—Ένα αύτοκίνητο...

Είχαν πλησιάσει στό ξέφωτο, στά Τρία 
Πηγάδια. Κι’ έκεΐ πού άρχιζε ό χωραφό- 
δρομος, έκεί πού είχε βρει τίς ροδιές 
ήταν σταματημένο ένα αύτοκίνητο. Πλη
σίασαν προσεκτικά. Πουθενά δέν ύπήρχε 
ψυχή άνθρώπινη. Μέσα στό σκοτάδι 
διέκρινε τό σκούρο χρώμα τού αυτοκινή
του.

—Είναι «Φίατ»...
—Στήν καλύβα, γρήγορα...
Έκοψαν άπότομα γιά τό μονοπάτι μέ 

τά μάτια καρφωμένα στό σκοτάδι, προ
σέχοντας ν’ Αποφεύγουν κάθε θόρυβο. 
Τό χέρι τού ’Ενωμοτάρχη κατέβηκε άσυ- 
ναίσθητα μέχρι τήν μέση του. Τό κρύο 
σίδερο βρισκόταν πάντα στήν θέση του. 
Ένιωθε τήν άγωνία του νά κορυφώνεται 
κι ένα σφίξιμο νά τού κρατάει τήν άνά- 
σα. Λίγο άκόμα καί θά έβλεπαν τήν καλύ
βα. Τό μονοπάτι ξέφυγε γρήγορα άπ’ τά 
πόδια τους, χωρίς θόρυβο, χωρίς κούραση. 
Είχαν—δέν είχαν άλλα πενήντα μέτρα. 
Άκουγε δίπλα του τήν λαχανιασμένη 
άνάσα τού Κώστα Παπαγιάννη. Ποιά 
τύχη όδηγοΰσε τά βήματά τους;

Ό  τετράγωνος όγκος τής καλύβας άρχι
σε νά καθαρίζει άπ’ τίς σκούρες εύθείες 
γραμμές τών δέντρων. Ένα μικρό φώς 
τρεμόπαιζε γύρω άπ’ τά ξεχαρβαλωμένα 
άνοίγματα. Έκανε νόημα πώς θά πήγαινε 
άπ’ τήν πόρτα. Ό  Χωροφύλακας ζύ
γισε τήν άπόσταση καί άρχισε ν’ άπομα- 
κρύνεται. Έπρεπε νά φτάσει ταύτόχρονα 
στό μισοχαλασμένο παράθυρο. Ταύτό
χρονα καί άθόρυβα. Χωρίς ν’ Ακούσει ού
τε ό ίδιος τήν άνάσα του. Είδε στά χέρια 
τού ’Αστυνόμου του τό περίστροφο.'Ό,τι 
έβλεπε μέχρι τώρα στόν κινηματογράφο, 
τό ζοΰσε αύτή τήν στιγμή. Αύτή τήν 
στιγμή πού ήταν δική τους, καταδική 
τους...

Ό  νεαρός άντρας γύρισε άπότομα στό 
άκουσμα τής ξερής φωνής.

—Έχεις άκούσει, φίλε, πώς ό δολοφό
νος γυρίζει γύρω άπό τόν τόπο τού έγ- 
κλήματος...
Έρριξε τό φώς τού φακού στό άνοιγμα 

τής καλύβας. Ένα λεπτό οί άντρες έμει
ναν άκίνητοι μέ τό φώς νά χτυπάει τό πρό
σωπο τού ’Αστυνόμου.Μετά, ένα δεύτερο 
φώς πού ξέφευγε άπ’ τίς πλάτες τού άγνω
στου άντρα συμπλήρωσε τήν Απρόσμενη 
συνάντηση.

—Σήκωσε τά χέρια ψηλά καί μείνε 
άκίνητος.

Αύτή ή φωνή ήταν πιό ήρεμη. Άκουσε 
ένα θόρυβο, σάν νά πηδούσε κάποιος 
άπό παράθυρο κι ένιωσε αμέσως μετά δυό 
χέρια νά τόν ψάχνουν. Ήταν άργά γιά 
κάθε κίνηση. Είχε χάσει τό παιχνίδι του...

Η ΒΡΟΧΗ πού είχε άρχίσει λίγο πριν 
τά μεσάνυχτα έπεφτε όλο καί πιό Αραιή. 
Πλησίαζε πέντε τό πρωί. Άπό τό μπαλκό
νι τού Σταθμού παρακολουθούσε τό πε
ριπολικό αύτοκίνητο τού Τμήματος πού 
άπομακρυνόταν στόν φιδίσιο κατηφορικό 
χωματόδρομο μέ τήν σκέψη του άκινητο- 
ποιημένη στά γεγονότα τής νύχτας. Ό  
Μοίραρχος φεύγοντας είχε πάρει μαζί 
του καί τόν Θάνο Κάχρη. Ή  άνάκριση 
δέν είχε βαστάξει πολύ. Έφτασαν δυό 
ώρες γιά τόν Θάνο Κάχρη καί τήν ζωή 
του, γιά νά ξεδιπλωθούν μέ κάθε λεπτομέ
ρεια, τά παιδικά χρόνια , τά χρόνια τής 
έφηβείας ό κατήφορος, ό δρόμος άνάμεσα

στό χασίς, στήν άρχή, στήν ήρωΐνη, κα
τόπιν, ή γνωριμία μέ τήν ’Αμαλία σέ κά
ποια καφετέρια τού Κολωνακίου, ό φό
νος της...

Άναψε ένα τσιγάρο, έκανε δυό τρία 
βήματα μέσα στήν βροχή προσπαθώντας 
νά πείσει τόν έαυτό του ότι στό παιχνίδι 
τής ζωής συνυπάρχει τό καλό μέ τό κακό. 
Δέν είχε άντιληφθεΐ τήν παρουσία τού 
Χωροφύλακα Παπαγιάννη κι’ όταν έκεΐ- 
νος τού μίλησε γύρισε άπότομα πίσω τό 
κεφάλι χωρίς νά μπορέσει νά κρύψει ένα 
έλαφρό ξάφνιασμα.

—Τί συλλογίζεσαι; Τήν ’Αμαλία ή τόν 
Θάνο; Ίσως καλύτερα θάταν νά κοι
μηθείς. Όπου νάναι θά ξημερώσει...

—Σκέφτομαι τό πρωί. Τό καφενείο, τούς 
χωριανούς...Όλοι θά ψάχνουν νά μάθουν 
τήν άλήθεια. Καί τί νά τούς πεις; Πώς ή 
Αμαλία είχε άρχίσει πριν ένα χρόνο τήν 
ήρωΐνη; Πώς γι’ αύτό τόν λόγο είχε χάσει 
στά δεκάξι της χρόνια ένα άνθρωπο προ
ορισμένο νά ζήσει κοντά της μιά όλόκλη- 
ρη ζωή; Πώς ό Θάνος Κάχρης τήν έκβία- 
ζε, πουλώντας ένα γραμμάριο γιά δέκα 
χιλιάρικα; Πώς τό βράδυ πού χαροπάλευ
αν οί γονείς της στό νοσοκομείο μετά τό 
αύτοκινητιστικό τους άτύχημα, έκείνη 
έψαχνε στό σπίτι τους νά βρει τίς οικονο
μίες τής οικογένειας;

Ένιωθε τά λόγια νά σβήνουν στό λαιμό- 
του. Ή  βροχή τού δρόσιζε τό πρόσωπο. 
Σέ λίγη ώρα όλοι θά τού έσφιγγαν τό χέρι.. 
Λίγες ώρες άργότερα όλοι θά είχαν 
ξεχάσει τήν ’Αμαλία. Ή  ζωή θά ξανάβρι
σκε τόν ρυθμό της στό μικρό χωριό καί 
θάμενε μόνο ή καλύβα νά θυμίζει τήν 
βροχερή νύχτα τού φθινόπωρου. Θάμεναν 
μόνο τό σαμάρι, τά ξερά άχυρα, τό μισο- 
χαλασμένο παράθυρο, ό φακός τής Αμα
λίας, νά θυμούνται τίς συναντήσεις της 
μέ τόν Θάνο Κάχρη, τά ταξίδια τους στόν 
χώρο τής άνυπαρξίας, τήν λάμψη καί τόν 
ήχο τής έκπυρσοκρότησης, τό τραγικό 
τέλος.

—Συλλογίζομαι πώς άν ή ’Αμαλία δέν 
άποκάλυπτε ότι ή έρημη καλύβα ήταν τό 
καταφύγιο της στις ώρες τής Αναζήτησης, 
ό Θάνος Κάχρης δέν θά μπορούσε ν’ 
άποτελειώσει μία ζωή πού είχε ήδη ρη
μάξει...

—Ίσως, Αλλά γιά ένα έγκλημα υπάρ
χουν πάντα πολλές εύκαιρίες. ’Εκτός άν 
άποφάσιζε νά μιλήσει σέ μάς...

Είχε, πιά, ξημερώσει. Ή  μυρωδιά τής 
φρεσκοβρεγμένης γής, ό ήχος τών κου- 
δουνιών άπ’ τά κοπάδια πού κινούσαν γιά 
τίς ράχες, οί πρώτες δειλές ακτίνες τού 
ήλιου έδιναν τό συνηθισμένο γλυκό χρώ
μα στό πρωινό τού χωριού πού έβρισκε 
σιγά -σιγά τήν γαλήνη του.

Σέ λίγο θ’ άκουγόταν ό θόρυβος τής 
μοτοσυκλέττας τού άγροτικοΰ ταχυδρό
μου, τού ίδιου ταχυδρόμου πού τό πρωί 
τής μέρας τού έγκλήματος είχε πάρει τό 
πρώτο καί τελευταίο, συνάμα, γράμμα τής 
Αμαλίας. Ένα γράμμα πού ό Θάνος 
Κάχρης έλαβε τρεις μέρες μετά τό έγκλη- 
να. Ένα γράμμα πού προειδοποιούσε 
τόν άνθρωπο πού ρήμαξε μιά ζωή, πώς 
άν πραγματοποιούσε τήν άπειλή του, 
κάποιο μυστικό πού έκρυβε ή καλύβα θά 
τόν πρόδιδε. Ένα γράμμα πού όδήγησε 
τά βήματά του στόν τόπο τού έγκλήματος, 
σέ μιά προσπάθεια νά έξαφανίσει κάθε 
ίχνος τής δικής του παρουσίας άπό τό 
βρώμικο παιχνίδι πού είχε παίξει...
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Εμείς και oi 
αναγνώστες μας

01 ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΜΑΣ ΓΡΑΦΟΥΝ
Μιά ε υ χ ή ----  καί μιά λύσ η .

«"Ολα τά χρόνια τής στρατιωτικής μου 
καριέρας τό Περιοδικό «Ε.Χ.» πρόσφερε 
όχι μόνο σέ μένα, άλλα και στήν οικο
γένεια μου λύσεις σέ πολλά έπίκαιρα 
θέματα καί πολλές συμβουλές τις όποιες 
τήρησα, κερδίζοντας έτσι τήν άγάπη καί 
τήν συμπαράσταση τοϋ Σώματος.

Τώρα όμως στό τέλος τής ύπηρεσίας 
μου λόγοι σοβαροί μέ άναγκάζουν νά 
διαγραφώ άπσ τό κατάλογο τών συνδρο
μητών τοβ χρήσιμου αύτοΟ περιοδικού. 
Εύχομαι νά συνεχιστεί, παρ’ όλα αυτά, 
καί νά κερδίζει τήν άγάπη όλων μας.

ΝΙΚΟΣ ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ 
’Ασκληπιού 93 

Άργος»
Σ.Σ.

Παρ’ όλη τή λύπη γιατί έδώ σταματάει 
ή έπικοινωνία μας, εύχαριστούμε γιά τά 
καλά σας λόγια καί σας εύχόμαστε κάθε 
οικογενειακή εύτυχία.

Γιά τά δεκάχρονα.
«Μέ μεγάλη μου χαρά διάβασα στό 

τεύχος τού ’Ιανουάριου, ότι τό Περιοδικό 
Ε.Χ. έκλεισε τά 10 χρόνια τής έκδόσεώς 
του. Μέ συγκίνηση χαιρετίζω τά δεκά- 
χρονά του καί τού εύχομαι μέ όλη μου 
τήν καρδιά νά τά έκατοστήσει καί νά 
στέκεται πνευματικός φάρος στούς άν- 
δρες τοβ Σώματος καί στούς πολίτες πού 
έχουν τήν τύχει νά τό διαβάζουν. ’Εμείς 
πού είχαμε τή τιμή νά υπηρετήσουμε στό 
ένδοξο Σώμα τής Χωροφυλακής τό περι
βάλλουμε μέ στοργή καί άγάπη καί θαυ
μάζουμε τήν ώραία του έκδοση, γι’ αυτό 
καί τού εύχόμαστε ποιοτική άνοδο γιά τό 
καλό τού Σώματος καί τής Πατρίδας.

Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ (τ. Χωροφύλαξ) 
’Επιπλοποιός 

’Ελευθερίου Βενιζέλου 95 
Αγία Βαρβάρα — Αιγάλεω»

«Σ ύλλογος πρός διάδοσιν τώ ν Γραμ
μάτω ν» — Καλαμάτα 1-1-1980 .

Πρός τήν ’Επιθεώρηση Χωρ)κής .
Γιά τήν συμπλήρωση όλοκλήρου δε

καετίας άπό τήν έκδοση τού Περιοδικού 
σάς διαβιβάζουμε τις πιό θερμές μας ευχα
ριστήριες εύχές. Καί αύτές ξεκινάνε όχι 
μόνο άπό τό ότι ή διατήρηση ένός περιο
δικού σέ συνεχή κυκλοφορία έχει ν’ άντι- 
μετωπίσει άπειρες καί πόσης φύσεως 
δυσχέρειες καί έμπόδια, άλλά γιά τό ότι 
είναι πολύ δύσκολο ν’ άνταποκριθεί καί 
νά δικαιώσει τις προσδοκίες τών ιδρυτών 
του καί τοβ άναγνωστικού του κοινού 
καθώς καί τούς σκοπούς πού έταξε νά 
ύπηρετήσει.

Ό λα αύτά τά βλέπει κανείς νά πραγμα
τοποιούνται μέ τή καλαίσθητη έμφάνιση 
καί τό περιεχόμενο τής ύλης, πού συνέ
χεια παρουσιάζει, σέ όλα του τά τεύχη, 
καί πού τό καθένα είναι καλύτερο άπό 
τό προηγούμενο. Καί τό έργο πού έχει 
τάξει νά ύπηρετεί, δέν είναι εύκολο, γιατί 
πρέπει νά παρουσιάζει μέ υπευθυνότητα 
σέ όλους μας τόν σιωπηλό άγώνα τού 
Σώματος τής Χωροφυλακής, πού άντιπα- 
λαίει μέ μύριες άντιξοότητες προσπα
θώντας νά έξασφαλίσει τήν ειρήνη καί 
τήν άσφάλεια όχι μόνον τών πολιτών τής 
χώρας μας, άλλά καί τής κρατικής ύπο- 
στάσεως άπό τούς άπειρους έχθρούς πού 
τις έπιβουλεύονται φανερά ή ύπουλα, 
διαστρέφοντες καί συκοφαντούντες.

Σ’ αύτούς τούς σκοπούς ή ’Επιθεώρηση 
Χωροφυλακής άνταποκρίθηκε πλήρως 
καί δικαίωσε έκείνους πού είχαν τήν 
πρωτοβουλία τής έκδόσεώς της καί έκεί
νους πού τήν συνεχίζουν.

ΓΓ αύτό δέν έχουμε τίποτα άλλο νά 
προσθέσουμε, παρά νά εύχηθούμε νά 
συνεχίσει ή ’Επιθεώρηση Χωροφυλακής 
ό,τι μέχρι σήμερα έχει έπιτύχει.

Μέ πολλή έκτίμηση 
Ό  Πρόεδρος

ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ»

«Στέλνοντας τούς χαιρετισμούς μου 
πρός τό Περιοδικό ’Επιθεώρηση Χωροφυ
λακής, τό όποιο παρακολουθώ καί δια
βάζω τό υψηλό του περιεχόμενο, άς μού 
έπιτραπεΐ νά έκφράσω τήν εύαρέσκειά 
μου γιά τήν ειλικρίνεια καί τόν έθνικό 
παλμό πού περιέχουν τά άρθρα του. Ή  
’Επιθεώρηση Χωροφυλακής είναι τό 
Περιοδικό πού προσφέρει στούς άνδρες 
τού Σώματος καί σέ μάς τούς Ιδιώτες συν
δρομητές τήν άντικειμενική καί αύστηρά 
άληθινή όψη τών όσων συμβαίνουν γύρω 
μας καί τήν άκούραστη δραστηριότητα 
τών άνδρών τού Σώματος.

Τέλος, άς μού έπιτραπεΐ καί νά συγχα
ρώ όλους όσους έργάζονται γιά τήν έκδο
ση αύτού τού Περιοδικού, πού ή κοινω
νική του προσφορά είναι πραγματικά 
μεγάλη....

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΩΤΑΚΗΣ 
Υπάλληλος Δ.Ε.Η.

Πτολεμαΐδα».

Γιά τόν 'Υπομοίραρχο Μ ανωλικίδη.
«ΕΙς τό ήμερολόγιον τού 1980 τής 

Ελληνικής Χωροφυλακής καί είς τήν 
σελίδαν 97, άναγράφεται, σχετικώς μέ 
τούς άγώνας τού έθνους τών έτών 1912— 
13 είς οΰς συμμετέσχεν ένεργώς ή ένδο
ξος Χωροφυλακή, ότι πρώτος είσήλθεν 
είς τήν Θεσσαλονίκην ό Υπομοίραρχος 
Μανωλκίδης Κων]νος έπί κεφαλής Απο
σπάσματος Χωροφυλακής, μέ λανθασμέ- 
νον τό έπώνυμον, άντί τού όρθοΰ Μανω- 
λικίδης. Καί είς τό ήμερολόγιον τού 1979

τό ίδιο λάθος είχε συμβεί, άσφαλώς άπό 
τυπογραφικήν άβλεψίαν.

’Επειδή είμαι συνδρομητής τής Έπι- 
θεωρήσεως Χωροφυλακής άπό πολλών 
έτών, ώς άπόστρατος ’Αξιωματικός αύ- 
τής, άπόγονος δέ τού άνωτέρω ’Αξιωματι
κού Μανωλικίδη, σάς φέρω είς γνώσιν 
καί παρακαλώ όπως έπιστηθεΐ ή προσο
χή τού άρμοδίου έπί τού ήμερολογίου 
καί κατά τήν έκτύπωσιν τού ήμερολογίου 
τού έτους 1981, καί έφεξής νά μήν έπανα- 
ληφθή τό λανθασμένο έπώνυμο Μανω
λκίδης, άλλά τό πραγματικόν Μανωλι- 
κίδης Κων]νος.

Ούτος κατήγετο άπό τό χωρίον Δρυο- 
πίς τής νήσου Κύθνου τών Κυκλάδων, 
όπου έγεννήθη τό 1877 καί δυνάμει τού 
περί άναδιοργανώσεως τής Χωροφυλα
κής έν έτει 1906 Νόμου, κατετάγει είς 
τάς τάξεις της τήν 17ην Μαΐου τού ίδιου 
έτους, μέ τόν βαθμόν τοβ ’Ενωμοτάρχου 
Α' Τάξεως ώς Δικηγόρος πού ήτο. έξή- 
σκει δέ τό Δικηγορικόν έπάγγελμα έν 
Πειραιεΐ όπου καί διετήρει καί τό Δικη
γορικόν του Γραφεΐον.

Μετά παρέλευσιν δύο έτών προήχθη 
ούτος σέ ’Ανθυπομοίραρχον κατόπιν 
αύστηροτάτων έξετάσεων είς διαγωνι
σμόν ένώπιον έπιτροπής ύπό τόν Στρατη
γόν Βακάλογλου, όστις είχεν διατελέσει 
προγενεστέρως καί Υπουργός τών Στρα
τιωτικών.. ..

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΒΥΝΙΟΣ 
Αιγαίου 5 

Νέα Σμύρνη».
Σ.Σ.

Είναι γεγονός ότι τό όρθό όνομα τού 
πρώτου Έλληνα ’Αξιωματικού πού μπή
κε στήν Θεσσαλονίκη στις 26-12-1912, 
είναι Κων]νος Μανωλικίδης. Εύχαρι- 
στούμε τόν άναγνώστη μας γιά τις σω
στές του παρατηρήσεις καί τις χρήσιμες 
πληροφορίες. Τά λάθη είναι άναπότρε- 
πτα δεμένα μέ τις έκδόσεις, άλλά έχουμε 
χρέος νά ύποσχεθούμε άκόμα περισσό
τερη προσοχή....

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 

Πάτμο
Σάς άπαντήσαμε στό περασμένο μας 

τεύχος (Φεβρουάριος 1980).
ΠΡΟΚΟΠΙΟ ΤΣΙΜΑΝΗ 

Πόρτο Χέλι
Λάβαμε τήν έπιστολή σας καί σάς 

ευχαριστούμε. Γιά τό θέμα αύτό θ’ άνα- 
φερθούμε μέ έπετειακά κείμενα.
ΣΤΕΛΛΑ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΥ

Ρέθυμνο
Ευχαριστούμε γιά τά καλά λόγια. Γιά 

τά προβλήματα αύτά έχουμε γράψει πολ
λές φορές καί θά ξαναγράψουμε στό 
μέλλον.
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΗΛΙΑΔΗ
Θεσσαλονίκη
Σας απαντήσαμε στό τεύχος τοϋ Φε

βρουάριου 1980.
ΑΝΔΡΕΑ ΛΟΥΖΗ

Πειραιά
Δέν υπάρχουν τεύχη του 1973—1974 

στ’ άρχεΐα τοϋ Περιοδικοϋ. Συνήθως 
ενα—δυό μήνες μετά τήν έκδοση τά 
τεύχη έξαντλοΰνται.
ΟΔΥΣΣΕΑ ΣΙΑΣΙΟ— Κατερίνη.

Ευχαριστούμε γιά τό ποίημά σας 
Θέλει όμως άρκετή προσπάθεια γιά νά 
γίνει δημοσιεύσιμο.

Ν Ε Ε Σ  Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ

Λ Ε Ξ Ι Κ Ο  Τ Η Σ  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ  
Ε Π Δ Ν Λ Σ Τ  Α Σ Ε Ω Σ  1 8 2 1

Κυκλοφόρησε πρόσφατα άπό τις έκδό- 
σεις Λεδεμάδη, τό τετράτομο εικονογρα
φημένο Αεξικό τής 'Ελληνικής Έπανα- 
στάσεως τοϋ 1821, τοϋ Χρήστου Α. Στα- 
σινόπουλου.

Είναι έργο ύπεύθυνο πού άποτελεϊ μια 
πραγματικά πνευματική προσφορά στό 
χώρο των ιστορικών πονημάτων καί κα
λύπτει τό μέχρι τώρα κενό τής λεξικογρά- 
φησης των στοιχείων πού συνθέτουν τήν 
’Εθνεγερσία.

Ό  Χρήστος Α. Στασινόπουλος, γνω
στός άπό παληότερα έργα του (Ο άλη- 
θινός Κολοκοτρώνης, 1958 — Ο Νικη- 
ταράς, 1962) σάν υπεύθυνος ιστορικός 
μελετητής, καταπιάστηκε μέ ένα πολύ
μοχθο έργο πού είχε σκοπό τήν άποδελ- 
τίωση τοϋ κάθε τί πού συνδέεται άμεσα η 
έμεσα μέ τό 1821, έργο πού έλειπε άπό 
τήν βιβλιογραφία τοϋ Έθνικοϋ Ξεση
κωμού.

Συγκεντρώνοντας προσεχτικά ό,τι έχει 
γραφεί γιά τήν πολλησυζητημένη έκείνη 
περίοδο καί έρευνώντας σέ πολλές περι
πτώσεις τις πτυχές τών γεγονότων προ
σπαθώντας νά δώσει τήν Αληθινή πλευρά 
τών πραγμάτων, πέτυχε νά κλείσει μέσα 
σέ τέσσερεις καλαίσθητους τόμους μιά 
πλήρη εικόνα — τέλεια κατατοπιστική 
κάθε στοιχείου γνωστοϋ ή άγνωστου 
πού έπαιξε άκόμα καί έλάχιστο ρόλο στήν 
’Εθνεγερσία.

Θά πρέπει νά γραφούν πολλά γιά το 
Λεξικό τής Ελληνικής Έπαναστάσεως 
τοϋ 1821, πού όπως προαναφέραμε άπο- 
τελεΐ μιά πραγματικά μεγάλη πνευματική 
προσφορά στή Νεοελληνική Γραμματεία 
όπως πολλά πρέπει νά γραφούν καί γιά

ΣΟΥΛΑ ΘΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Κοζάνη

Ευχαριστούμε γιά τά καλά σου λόγια 
καί περιμένουμε νά μάς στείλεις άλλα 
δείγματα τής δουλειάς σου. Συμμεριζό
μαστε τά αίσθήματά σου, άλλά γιά τό 
θέμα πού μάς γράφεις θά συζητήσουμε 
στό μέλλον....
ΚΩΣΤΑ ΞΥΝΟ 
’Αθαμάνιο—Άρτας

Ευχαριστούμε γιά τήν έκδήλωση τής 
συμπαραστάσεως. Κάθε άνδρας τού Σώ
ματος αισθάνεται πώς έχει καθήκον νά 
προσφέρει τις ύπηρεσίες του στό σύνολο.

τις ’Εκδόσεις Δεδεμάδη, πού πέτυχαν 
καί παρουσίασαν τό έργο όσο καλύτερα 
γινόταν γιά νά «στέκει» σέ μιά προσε
γμένη βιβλιοθήκη.

Τελειώνοντας τούτο τό μικρό σημείω
μα, πρέπει ν’ άναφέρουμε καί ενα άκόμα 
σημαντικό προσόν τού έργου. Τή σωστή 
δημοτική γλώσσα καί σύνταξη πού τό 
κάνει προσιτό σέ κάθε άναγνώστη, άπό 
τόν μαθητή τού Δημοτικού Σχολείου 
μέχρι τόν έπιστήμονα μελετητή. Είναι 
καί αύτό κάτι πού δύσκολα συναντάει 
κανείς σήμερα.

Τό 4 τετράτομο «Λεξικό τής 'Ελληνι
κής Έπαναστάσεως τού 1821» προσφέ- 
ρεται στούς άνδρες τού Σώματος στήν 
είδική τιμή τών 2.200 δραχμών τοϊς με- 
τρητοΐς καί 2.600 μέ δόσεις. Ο διακανο
νισμός θά γίνεται μέ τό ταχυδρομείο καί 
τά έξοδα θά βαρύνουν τόν ’Εκδοτικό 
Οίκο Π. Δεδεμάδη καί Σία Ο.Ε., Μεσο
λογγίου 2, τ.τ. 145 — Αθήνα, τηλ. 
3633-620 καί 3606-667. Στήν περίπτωση 
τής άγοράς «τοίς μετρητοϊς» ή έξώφληση 
θά γίνει μέ Αντικαταβολή κατά τήν παρα
λαβή τού έργου. Στή δεύτερη περίπτωση 
μέ άντικαταβολή προκαταβολής 600 
δραχμών καί τό υπόλοιπο τών 2.000 
δραχμών σέ 7 μηνιαίες δόσσεις μέ ταχυ
δρομικές έπιταγές.

Η Π Ι Σ Τ Ι Σ  Ω Σ  Β Ι Ω Μ Α
ΑΛΕΞ. Α. ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗ

Οί «’Εκδόσεις Συζήτησις» συνεχίζον
τας τήν προσπάθειά τους νά παρουσιά
σουν στό έλληνικό πνευματικό χώρο τό 
τεράστιο καί άσυγκέντρωτο κατά τό με
γαλύτερο του μέρος έργο τού Αείμνηστου 
πνευματικού όδηγοΰ Α.Ν. Τσιριντάνη, 
κυκλοφόρησαν πρίν άπό λίγες μέρες, τόν 
πρώτο μιάς σειράς τόμων πού τό περιεχό
μενό του άντιπροσωπεύει μεγάλο μέρος 
τής πνευματικής δημιουργίας τού Καθη
γητή Τσιριντάνη.

Ό  πρώτος αύτός τόμος περιέχει μιά 
σειρά όμιλιών τοϋ Καθηγητή, πού έκανε 
πρός τούς στενούς συνεργάτες τού πε
ριοδικού «Συζήτησις», μέ άμεσο  ̂σκοπό 
τήν πνευματική τους τόνωση καί καθο
δήγηση. Είναι όμιλίες πού θά χρησίμευαν 
γιά ύλικό μιάς μελλοντικής συγγραφής, 
πού ματαίωσε ό πρόωρος θάνατος τοϋ 
Καθηγητή.

Μέ τό γνωστό κριτικό πνεύμα τοϋ Α. 
Ν. Τσιριντάνη τό πρόβλημα τής βιώσεως 
τής πίστεως σάν δύναμη ζωντανή καί 
ίκανή ν’ άναπλάσει καί νά διαμορφώσει 
τόν έσωτερικό μας κόσμο σύμφωνα μέ τά

χριστιανικά πρότυπα, παρουσιάζεται καί 
άνατέμνεται στις πραγματικές του δια
στάσεις. Ή  ειλικρίνεια μέ τήν όποια 
άντιμετωπίζει τά θέματα τής βιώσεως τής 
πίστεως είναι κάτι πού όπως καί στά προη
γούμενα βιβλία του έντυπωσιάζει. Οί 
δρόμοι πού δείχνει είναι πέρα γιά πέρα 
άληθινοί καί οί άπαντήσεις πού κλείνει 
κάθε σελίδα’ αύτοΰ τού τόμου είναι σαφείς, 
θαρραλέες, χωρίς υπεκφυγές καί γι’ αυτό 
πειστικές, καί πηγάζουν άπό τήν έπίγνω- 
ση τής εύθύνης τού πνευματικού όδηγοΰ 
νά όδηγήσει σέ στέρεους καί ξεκαθαρι
σμένους άπό πλάνες δρόμους.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΛΙΞ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ, Ο.Τ.Α. ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.

ΚΩΝ]ΝΟΥ ΧΙΩΛΟΥ, Δικηγόρου 
παρ’ Άρείιρ Πάγω — Δημοσιολόγου
Άπό τόν τακτικό καί έκλεκτό συνερ

γάτη τού περιοδικού μας σέ νομικά θέ
ματα, κ. Κων]νο Χιώλο, Δικηγόρο παρ’ 
Άρείω Πάγο) — Δημοσιολόγο, έκδόθηκε 
καί κυκλοφόρησε σέ β' έπηυξημένη καί 
βελτιωμένη έκδοση ό «ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ 
ΚΩΔΙΞ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, 
Ο.Τ.Α. καί Ν.Π.Δ.Δ.». Πρόκειται γιά μιά 
πολύ καλή καί ένημερωμένη έκδοση στήν 
όποια περιλήφθηκε ή σχετικά μέ κάθε 
άρθρο νομολογία τοϋ Συμβουλίου ’Επι
κράτειας.

Τό βιβλίο διατίθεται ή άποστέλλεται 
άπό τόν συγγραφέα στούς ένδιαφερο- 
μένους χωρίς ταχυδρομικά τέλη, μέ τήν 
άποστολή (ταχυδρομική έπιταγή) τής 
άξίας του πού είναι γιά τούς άνδρες τού 
Σώματος 250 δραχμές, στήν διεύθυνση 
τού συγγραφέα: 'Οδός Πειραιώς 1 — 
τηλ. 3249-093 — Αθήνα.

"0  Ε Σ Σ Α Λ 0 Ι„
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΨΙΩΤΗ

Οί πρώτοι αύτόχθονες "Ελληνες καί 
οί πρώτοι άποικοι τών νησιών τού Αί- 
γαίου καί τών Μικρασιατικών άκτών.

Ό  Αθανάσιος Καψιώτης, γνωστός 
Θεσσαλός μελετητής τής Ιδιαίτερης πα
τρίδας του, παρουσίασε πρόσφατα τό 
νέο του βιβλίο, πού πραγματεύεται τό 
σταδιακό άπλωμα τών πρώτων αΰτόχθο- 
νων Ελλήνων (Θεσσαλών) τόσο στό χώρο 
τής μητροπολιτικής Ελλάδας, όσο καί 
στά νησιά τού Αιγαίου, τά παράλια τής 
Μικρασίας, τόν Ευξεινο Πόντο καί τήν 
Προποντίδα.

Μέ λεπτομερείς άναφορές στά γλωσ
σικά ιδιώματα, τόν τρόπο λατρείας, τά 
ήθη, έθιμα, παραδόσεις, τοπωνύμια, τα- 
φικά ευρήματα καί άλλα στοιχεία πού 
έρευνά μέ εύθύνη καί έπιστημονική σχο
λαστικότητα, άποδεικνύει πώς τά αύτό- 
χθονα Θεσσαλικά φύλα ήταν έκεΐνα πού 
πρίν 5.000 χρόνια, άναζητώντας δρόμους 
καί τρόπους έπιβίωσης, έπεκτάθηκαν 
στούς γύρω τής ήπειρωτικής Ελλάδας 
χώρους, μεταφέροντας τόν πολιτισμό 
τους μέχρι τά βάθη τού Πόντου.

Είναι μιά σωστή μελέτη πού πραγμα
τεύεται τό θέμα μέ Αντικειμενικότητα πού 
πείθει, Αφήνοντας τΑ στοιχεία νΑ μιλή
σουν μόνα τους καί νά δώσουν στόν άνα
γνώστη μιά πλήρη εικόνα τού Αντικειμέ
νου.

Τό βιβλίο τού κ. Καψιώτη τιμάται 200 
δραχμές καί ή διεύθυνσή του είναι Δημο
κρατίας 230, Ά γιοι Ανάργυροι — Αττι
κής, Τηλ. 2632-838.
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΑ
Μιλήσαμε τόν περασμένο μήνα γιά πρόσωπα κουρασμένα, γιά 

μάτια γεμάτα μέ τήν άβεβαιότητα των ναρκοπικών, γιά άνθρώπινα έρεί- 
πια καί όνειρα πού ταξίδευαν μόνο μέσα στις παραισθήσεις καί τήν 
άνυπαρξία τής ήρωΐνης. Μιλήσαμε, επίσης, καί γιά «μπουκαδόρους», 
γιά νεαρούς πού ρισκάρησαν τή ζωή τους καί τήν ελευθερία τους γιά 
λίγα εύκολα χιλιάρικα —

Αύτό τό μήνα τά «Γεγονότα καί Συμβάντα» θ’ αρχίσουν καί πάλι 
μέ τ’ αταξίδευτα όνειρα των νέων παιδιών πού έκλεισαν τά ενδιαφέρον
τα τής ζωής τους στούς αόρατους τοίχους τών ναρκωτικών, τών σκλη
ρών ναρκωτικών, πού σκορπίζουν εύκολα τόν θάνατο.

Πρέπει, όλοι μας, κάποτε νά ξεκινήσουμε ύπεύθυνες προσπάθειες 
καί νά πλησιάσουμε αύτά τά νέα παιδιά, τά παιδιά τών «ντισκοτέκς», 
τά παιδιά πού ψάχνουν νά βρουν διέξοδο στήν άνία τους ή στήν άτολ- 
μία νά κυττάξουν κατάματα τή ζωή, μέ τά ναρκωτικά καί νά τούς δεί
ξουμε πώς δεν είναι πολύχρωμες οπτασίες οί άγώνες τού άνθρώπου 
γιά νά επιβιώσει καί ούτε είναι ξένη γιά τόν άνθρωπο ή έμπειρία τού 
πόνου.

Πρέπει κάποτε νά μή μας κουράζουν οί άναφορές γύρω άπό τό θέμα 
τών Ναρκωτικών καί νά μήν κλείνουμε τό κεφάλαιο αύτό μέ τήν λέξη 
«χιλιοειπωμένο». Χίλιες φορές καί πάλι χίλιες νά ειπωθούν οί οδηγη
τικές λέξεις καί οί συμβουλές__Χίλιες καί πάλι χίλιες φορές νά γί
νουν οί κοινωνικές σταυροφορίες__Ά π’ τά πολλά κάτι θά μείνει —
κάποιος σπόρος θά φυτρώσει__ Είναι γόνιμα χωράφια οί νέοι μας
καί ψάχνουν γιά σπορείς —

Τ Ο  " Λ Ο Υ Κ Ι , ,

Τό «λούκι» γιά τούς ναρκωμανεϊς είναι 
ή παρέα. Ή  παρέα πού προσφέρει τις 
δυνατότητες γιά τήν προμήθεια των ναρ
κωτικών, ή παρέα πού προσφέρει τίς δυ
νατότητες γιά νά κατρακυλήσουν στά 
θολά νερά της κι’ άλλα άτομα χωρίς δυ
νατές ήθικές καί κοινωνικές άναστολές. 
Τό «λούκι» τής ύποθέσεως αυτής ξεκι
νούσε κάπου άπό τήν Πλατεία ’Αμερικής. 
Δυό καφετέριές της ήταν τά «στέκια» 
τής παρέας. Κάπου—κάπου καί μιά αί
θουσα μπιλιάρδου. Μιά παρέα νέων παι
διών—γύρω στά είκοσι όλα — είχαν 
άνταλλάξει τήν γαλήνη τού σπιτιού τους 
μέ τίς άχνοφώτιστες γωνιές τής καφετέ- 
ριας. Οί συζητήσεις τους περιστρέφον
ταν σχεδόν πάντα γύρω άπό τό πρόβλημα 
τού «κατεστημένου». Μέχρι πού κάποιος 
άπό τήν παρέα έριχνε τήν «σπόντα» γιά 
τό χασίς. Ό  δρόμος τού διέξοδου παρου
σιαζόταν μέ τά πιό άκακα χρώματα. Τά 
έπακόλουθα άποτελοΰνταν άπό μιά σειρά 
όμορφων ύποσχέσεων. Καί όλα στήν 
άρχή προσφέρονταν δωρεάν. Ό λα άπο- 
τελούσαν «κέρασμα» φιλικό.

Ή  παρέα έκανε τήν άρχή μέ τήν γνω
στή άβεβαιότητα. Μιά άβεβαιότητα γιά 
τούς κινδύνους τής χρήσης καί γιά τόν 
κίνδυνο τού Νόμου. Μιά άβεβαιότητα 
πού γρήγορα ξεπεράστηκε μέ τά έπιχει- 
ρήματα τής άβλαβούς χρήσης καί τήν 
πεποίθηση πώς ή 'Αστυνομία συλλαμβά
νει μόνο τούς «κουτούς». Εκείνοι ήταν 
οί ξύπνιοι....

Τό χασίς έφερε καί τήν ήρωΐνη. Οί 
μικροέμποροι τής παρέας φρόντιζαν γιά 
τίς άπαραίτητες δόσεις καί τό «λούκι» 
δούλευε καλά. Μέχρι πού ένας άπ' τήν 
παρέα, ό Γιάννης Φρεγαδής, γνωστός

σάν «Κέτσαπ», έφυγε γιά τήν ’Ινδία άνα- 
ζητώντας διέξοδο στά προβλήματά του 
κοντά στούς Γκουροΰ.

Στήν ’Ινδία ή περιήγησή του τέλειωσε 
μέ τήν άγορά μορφίνης. Τό πρόβλημα 
τής μεταφοράς λύθηκε μέ τήν τοποθέτηση 
τής μορφίνης σέ πλαστικό προφυλακτικό 
καί στή συνέχεια στόν πρωκτό του. Τέσ
σερις μέρες κράτησε τό ταξίδι του, άφοΰ 
πρώτα πέρασε άπό τήν Πολωνία, καί τέσ
σερις μέρες κράτησε τό μαρτύριο τού 
νεαρού Γιάννη. Στό άεροδρόμιο περίμε- 
ναν οί «φίλοι». Γι’ αυτούς ήταν ό «δικός» 
πού γύρισε άπό μακρυά, φορτωμένος, 
όχι μέ «χιλιάδες άναμνήσεις», άλλά μέ 
τό πολύτιμο φορτίο γιά τίς άπαραίτητες 
«δόσεις» τους.

’Ακολούθησαν πολλά.... Οί «δικοί» 
κλεισμένοι σέ άπόμερα σπίτια, σέ χώρους 
όπου μπορούσαν νά κρυφτούν άπό τά μά
τια τών Ανθρώπων χτύπησαν τίς ένέσεις 
τους, «ταξίδευσαν» μέ τήν βοήθεια τών 
L.S.D. καί συζήτησαν πάλι τά προβλή
ματά τους.... προβλήματα νέας προμή
θειας.

Μέχρι πού κάποιος άπ’ τήν παρέα, ό 
«Θόδωρος», πιάστηκε καί άποκάλυψε τόν 
προμηθευτή του, τόν Άνέστη ’Ιωακείμ, 
μικροέμπορο ήρωΐνης. ’Αμέσως μετά, 
ύφάδι—ΰφάδι, ξηλώθηκε τό πολύχρωμο 
πανί τής παρέας, μέ τήν έντόπιση καί 
σύλληψη τού Πάνου Σαββινόπουλου — 
άπό τούς πρώτους διδάξαντες — πού λίγο 
πριν τή σύλληψη είχε κάνει ένεση μορ
φίνης. Ή  συνέχεια ήταν ιδιαίτερα άπο- 
καλυπτική, πού όδήγησε στόν ’Ανακριτή 
13 συνολικά νέα παιδιά.

13 νέα παιδιά σέ λίγο θ’ άντιμετωπί- 
σουν τήν Δικαιοσύνη. Γεννιέται όμως 
ένα έρώτημα: Θάναι πιό βαρειά ή ποινή 
τής Ανθρώπινης Δικαιοσύνης, άπό τήν 
τιμωρία καί τό μαρτύριο πού οί ίδιοι κα

ταδίκασαν τόν έαυτό τους; Ή  καταδίκη 
πού τούς έπέβαλαν τά ναρκωτικά — νά 
ζοΰν μιά ζωή περιθωριακή, γεμάτη φόβο, 
πόνο, άγχος, άνυπαρξία — είναι μικρό
τερη άπ’ όποιαδήποτε καταδίκη πού θά 
τούς έπιβληθεΐ άπό τούς Δικαστές; Μάλ
λον όχι. Ή  φυλακή είναι μιά σχετική 
στέρηση τής έλευθερίας, καθορισμένη 
χρονικά. Τά ναρκωτικά είναι Απόλυτη 
στέρηση τής έλευθερίας, άπομόνωση κοι
νωνική, πού δέν γνωρίζει χρονικά όρια, 
ούτε τελειώνει μέ μιά λέξη.... Ή  εύχή 
νά βροΰν τόν χαμένο τους δρόμο, αύτά 
τά νέα παιδιά, Ισχύει.... Καί τούτη τή 
φορά άκόμα πιό όλόθερμη ....

ΚΙΝΗΤΗ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΙΕΡΑ

Δέν είναι ή πρώτη φορά πού γράφουμε 
γιά τή χαρτοπαιξία καί τ’ άλλα τυχερά 
παιχνίδια. Καί, φυσικά, δέ θάναι καί ή 
τελευταία. Συνηθίσαμε στήν έποχή μας 
νά βλέπουμε τό χρήμα σάν αυτοσκοπό 
τής ζωής καί όχι σάν ένα μέσο πού μπο
ρεί νά μάς δώσει τήν εύκαιρία νά κάνουμε 
κάτι παραπάνω άπ’ ό,τι έχουμε. Έτσι 
σάν αύτοσκοπό μπορούμε νά δούμε καί 
τό χρήμα στήν περίπτωση τής χαρτο
παιξίας, καί τών άλλων τυχερών παιχνι- 
διών.

Οί φίλοι πού μαζεύτηκαν κάπου σέ μιά 
γωνιά στή Κινέτα, ήταν όλοι σίγουροι— 
ό καθένας γιά τόν έαυτό του — πώς στό 
κυνήγι τής θεάς Τύχης, θά ήταν αύτοί 
οί νικητές. ’Αλλά ή γωνιά αύτή στήν 
Κινέτα, άποδείχτηκε άτυχη γιά όλους. 
’Από καιρό τά στέκια τους άλλαζαν μέρα 
τή μέρα. Ή  κινητή τους μπαρμπουτιέρα 
είχε περιοδεύσει σ’ όλα τά χωριά καί τίς 
κωμοπόλεις τού Νομού Κορινθίας. Κι 
ό κράχτης τους είχε γίνει πιά γνωστός 
στούς λάτρεις τών ζαριών έκείνης τής 
περιοχής. Τελευταία, τό κρυφτούλι τους 
μέ τή Χωροφυλακή είχε μπει στήν πιό 
κρίσιμη φάση. Κι έτσι οί φίλοι διάλεξαν 
γιά κρησφύγετο έκείνη τή γωνιά στήν 
Κινέτα.

Ό  έστιάτορας Μανώλης Πιπεράκης 
τούς πρόσφερε σίγουρο στέκι διαβεβαι- 
ώνοντάς τους ταυτόχρονα ότι ή Χωροφυ
λακή τό μόνο πού μπορούσε νά κάνει, 
ήταν νά περιφέρεται γύρω τους «σάν τήν 
άδικη κατάρα»....

Όμως ή Χωροφυλακή, καί συγκεκρι
μένα οί άντρες τού Τμήματος Λεσχών— 
’Ηθών τής Υ.Α.Π.Π. καί οί άντρες τού 
Τμήματος, ’Ασφαλείας Κορίνθου παρα
κολουθώντας άγρυπνα κάθε κίνηση καί 
κάθε βήμα τών «ζαράκιδων», δέν άργησαν 
νά φτάσουν μέχρι τήν Κινέτα όπου, μέ 
μιά θεαματική έπιχείρηση, ήρθαν πρό
σωπο μέ πρόσωπο μέ τούς λάτρεις τών 
ζαριών. Έμελε ή Κινέτα νά γίνει ό τε
λευταίος σταθμός τής κινητής μπαρμπου- 
τιέρας, μιά καί οί 12 παίκτες είδαν στά 
χέρια τους νά φιγουράρουν τά βραχιο- 
λάκια τής δικαιοσύνης.

Στό τραπέζι βρέθηκαν καί κατασχέ
θηκαν 278.515 δραχμές, 210 δολλάρια, 
έπιταγές Τραπεζών πού άντιπροσώπευαν 
158.500 δραχμές, μάρκες τών 26.100 
δραχμών καί ένα ζευγάρι ζάρια. Ήταν 
τά ζάρια πού τούς χάρισαν μέχρι 5 μήνες
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΑ
φυλακή. Εκείνο πού άκόμα δέν ξέρουμε, 
είναι κατά πόσον αύτά τά ζάρια μπόρεσαν 
νά τούς χαρίσουν καί τή σύνεση ....

ΤΑ ΠΟΡΝΟ ΣΤΟ ΕΔΩΛΙΟ

Θέλουμε δέν θέλουμε τά πορνό μπήκαν 
στή ζωή μας. Ή  άποκτήνωση των πιό 
όμορφων στιγμών τού άρσενικοΟ καί τού 
θηλυκού, ή κατασπίλωση τού έρωτα προ
βάλλει δίπλα μας όλο καί πιό άνεδαίστα- 
τη, όλο καί πιό χυδαία. Πρωτοστάτες 
στήν εισβολή τών πορνό, κινηματο
γράφοι καί μερικοί έκδοτες περιοδικών.

Στις σκοτεινές αίθουσες, τις γεμάτες 
καπνό άπό τά τσιγάρα καί άηδία άπό τις 
βρωμολογίες τών θεατών, μερικών κεν
τρικών άλλά καί συνοικιακών κινηματο
γράφων τής πρωτεύουσας — καί τών άλ
λων πόλεων — οί «σκληρές» σκηνές 
κρατούν τις άνάσες τών «πιστών» τού 
είδους καί άποσποΰν τόν θαυμασμό τους, 
συχνά δέ τούς «διδάσκουν» τήν τέχνη 
τού σέξ — τού εύρωπαϊκοΰ, όπως διαφη
μίζουν — μέ άποτέλεσμα ή έπιθυμία τής 
πραγματοποιήσεώς τους νά βασανίζει 
άρκετούς άπό τούς θεατές, ιδιαίτερα 
νέους πού δέν μπορούν νά ξεφύγουν άπό 
τή νοσηρότητα τής σκέψης τους.

Οί 'Υπηρεσίες τής Χωροφυλακής έφαρ- 
μόζοντας τούς νόμους τής Πολιτείας 
βρίσκονται σέ συνεχή έγρήγορση γιά τήν 
καταπολέμηση τών πορνό πού άπαγο- 
ρεύθηκαν άπό τις άρμόδιες ’Αρχές. "Ετσι 
συχνά προβαίνουν στήν κατάσχεση πα
ρόμοιων κινηματογραφικών ταινιών καί 
τήν παραπομπή τών υπευθύνων στό Δι
καστήριο.

Τελευταία στά Προάστια τής ’Αθήνας 
μιά ξαφνική έπιχείρηση «άρετής» είχε 
άποτέλεσμα τήν κατάσχεση δυό άπαγο- 
ρευμένων κινηματογραφικών ταινιών πού 
προβάλονταν σέ κινηματογράφους τής 
Νέας ’Ιωνίας καί τών 'Αγίων ’Αναργύρων 
’Αττικής. Οί υπεύθυνοι τών κινηματογρά
φων πού συνελήφθηκαν κατά τήν έφοδο 
τών άντρών τού Τμήματος Λεσχών καί 
’Ηθών τής Υ.Α.Π.Π. «είσπράξαν» κατά 
τήν παραπομπή τους στό Δικαστήριο, 
άπό ένα μέχρι ένάμιση χρόνο φυλάκιση 
ό καθένας, πράγμα πού σημαίνει ότι πλή
ρωσαν άκριβά τήν τάση τους νά έκμε- 
ταλλευτοΰν τόν νοσηρό έρωτισμό λίγων 
θεατών γιά δική τους οικονομική όφέ- 
λεια.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Είναι πραγματικά μεγάλο σχολειό οί 
Υπηρεσίες ’Ασφαλείας τής Χωροφυλα
κής. Σχολειό πού μπορεί νά μάθει κανείς 
κάθε τι πού σοφίζεται καί μηχανεύεται ό 
άνθρωπος γιά νά βγάλει άσκοπα καί άνέ- 
ξοδα μερικά παραπανίσια χιλιάρικα.

Ή  περίπτωση τών «χειρούργων τών 
αύτοκινήτων», πέρα άπό τήν εύθυμη νότα 
τού τίτλου, κρύβει ένα σύνολο άνθρώπων 
πού όχι μόνο πήραν λάθος δρόμο στή 
ζωή, άλλά πού έκμεταλλεύτηκαν φυσικά 
χαρίσματά τους καί έπίκτητα προσόντα 
τους γιά νά πλουτίσουν σέ βάρος τών 
συνανθρώπων τους.

Ή  σπείρα είχε τρία κλιμάκια. Τό πρώ
το ήταν οί προμηθευτές. Τό δεύτερο οί 
«γιατροί» πού πραγματοποιούσαν τις 
μηχανικές έγχειρήσεις. Τό τρίτο τό άπο- 
τελοΰσε ή πελατεία.

Ά ς άρχίσουμε άπό τό πρώτο. Άετο- 
νύχηδες στις κλοπές τών αύτοκινήτων 
έντόπιζαν τά ύποψήφια θύματά τους. Κρι
τήριο γιά τήν έπιλογή, άχρηστα καί 
«στραπατσαρισμένα» άπό συγκρούσεις 
αύτοκίνητα, πού οί ιδιοκτήτες τους τά 
πουλούσαν γιά παληοσίδερα. ’Αγόραζαν, 
λοιπόν, οί «'έγκέφαλοι» τής σπείρας τά 
άχρηστα αύτοκίνητα καί έδιναν στούς 
άετονύχηδες τού πρώτου κλιμακίου τά 
στοιχεία καί τ’ άλλα χαρακτηριστικά 
τών άγορασθέντων αύτοκινήτων. ’Εκεί
νοι άναζητοΰσαν ιδιαίτερα στις πλούσιες 
συνοικίες τών ’Αθηνών αύτοκίνητα τού 
ίδιου τύπου καί μοντέλου καί όπωσδήποτε 
σέ καλή κατάσταση. Μετά τόν έντοπι- 
σμό τους άκολουθοΰσε ή νυχτερινή έπι- 
δρομή καί ή κλοπή. Τά κλεμμένα αύτο
κίνητα μεταφέρονταν σέ συνεργείο έπι- 
σκευής καί οί κλέφτες έπαιρναν τόν 
«κόπο» τους. Ή  ταρίφα ήταν κομμένη : 
15 χιλιάρικα ό καθένας.

Μετά άπ’ αύτά τό δεύτερο κλιμάκιο 
άναλάμβανε τήν «έπέμβαση». ’Από τό 
άχρηστο αΰτοκίνητο έκοβαν τά μέρη 
μέ τόν άριθμό πλαισίου καί τ’ άλλα χαρα
κτηριστικά στοιχεία τού αύτοκινήτου. 
’Ακριβώς τό ίδιο τμήμα έκοβαν καί άπό 
τό κλεμμένο αΰτοκίνητο. Μετά, μέ μιά 
τέλεια συγκόλληση κολοΰσαν τό τμήμα 
μέ τόν άριθμό πλαισίου τού άχρηστου 
αυτοκινήτου στό κλεμμένο. Στήν συνέ
χεια κατάστρεφαν τις πινακίδες κυκλο
φορίας τού κλεμμένου αυτοκινήτου, πού 
συνήθως ήταν ξένες, καί στις θέσεις τους 
τοποθετούσαν τις πινακίδες τών άχρη
στων αύτοκινήτων. ’Ακολουθούσε βάψι
μο καί άλλες έξωτερικές μετατροπές καί 
τό κλεμμένο αύτοκίνητο γινόταν και
νούργιο, μέ νόμιμο άριθμό καί άδεια 
κυκλοφορίας, νόμιμο άριθμό πλαισίου 
κ.λ.π.

Τά κλεμμένα αύτοκίνητα μετά τήν έγ- 
χείρηση έπαιρναν τόν δρόμο γιά τ ή ν ... 
άγορά. ’Αγοραστές ύπήρχαν πολλοί καί 
πρόθυμοι μιά καί τ’ αύτοκίνητα πωλοΰν- 
ταν σέ άρκετά χαμηλές τιμές. Άλλωστε 
γιατί οί άνθρωποι νά τά πωλοΰσαν άκρι- 
βά, άφοΰ ούτε πενήντα χιλιάδες δέν τούς 
στοίχιζε τό καθένα.

Ή  ύπόθεση μέ λίγα λόγια καί χωρίς 
έπεκτάσεις φαίνεται άπλή καί πάνω 
άπ’ όλα έξυπνη. Όμως όσο έξυπνη υπήρ
ξε στήν προμελέτη τών έπιχειρησιακών 
δραστηριοτήτων, τόσο δαιδαλώδης ύπήρ- 
ξε άπό τήν πλευρά τής έξιχνιάσεώς της. 
Ή  τιμή τής έπιτυχίας άνήκει στούς άν- 
δρες τού Τμήματος Αναζητήσεων τής 
Υ.Α.Π.Π., πού δούλεψαν κοντά δυό μή
νες γιά νά φτάσουν μέχρι τήν άκρη τής 
ΰποθέσεως καί νά στείλουν όχι μόνο τούς 
δράστες τών κλοπών καί τών παραποιή- 
σεων στή δικαιοσύνη, άλλά καί τούς 
έγκεφάλους.

Ξεκινώντας άπό μιά άπλή ΰποψία οί 
άντρες τού Τμήματος Αναζητήσεων 
έφτασαν μέχρι τόν σεσημασμένο κακο
ποιό Θανάση Ξηροτύρη, πού μετά άπό 
έξαντλητική άνάκριση όδήγησε τά «λα
γωνικά» τού Τμήματος Αναζητήσεων 
σέ δυό δεκάδες «συνεργάτες » του, σέ δυό 
δεκάδες άνθρώπους πού ζοΰσαν μέ μόνη 
έπιδίωξη τό εύκολο χρήμα. Ένας—ένας 
όδηγήθηκαν στά Γραφεία τής Υ.Α.Π.Π. 
ό Θεόδωρος Βλάχος, ό Σεραφείμ Γιό- 
βρης, ό Σταύρου Βασίλειος—ό ταξιτζής 
τής μεγάλης πρωτοχρονιάτικης άπάτης 
τού Ταμιευτηρίου τής Πλατείας Συν
τάγματος — ό Δημήτρης Διονυσόπουλος 
καί άλλοι, είδικοί όλοι σέ κλοπές αύτο- 
κινήτων.

Αύτοί μέ τή σειρά τους όδήγησαν τήν 
άνάκριση στούς «έντολοδόχους» πού 
ήταν καί οί «γιατροί» τών «μεταμο
σχεύσεων», τόν Σταύρο Ρουπακιά, Γιάν
νη Πράσινο, Αγαθοκλή Άνδρουτσό- 
πουλο καί άλλους....

Σύνολο 23. Σπείρα πολυπρόσωπη καί 
πολυμήχανη. Σπείρα μέ τέλεια όργάνωση 
καί μεγάλες βλέψεις. Μέχρι καί είσαγω.

"Ενα άπό τά πολά αυτοκίνητα πού οί «Χειρουργοί» κατάφτραν νά τοϋ 
άλλάξονν την όψη καί τά στοιχεία γιά νά τό πουλήσουν αργότερα. Ευτυχώς ή 
έγκαιρη έπέμβαση τών οργάνων τής 'Υποδ)νσεως ’Ασφαλείας Προαατείων έθεσε 
έγκαιρα τέρμα στήν παράνομη δραστηριότητα τής σπείρας.
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΓΕΓΓ
γές άπό τήν 'Ιταλία κλεμμένων αυτοκινή
των πραγματοποιούσε.... ’Εκείνο πού 
μένει είναι ή δική τους «εισαγωγή» σέ 
κάποια άπό τις φυλακές της χώρας, όχι 
γιά νά πληρώσουν τις αμαρτίες του άλλα 
γιά νά τούς δοθεί λίγος χρόνος γιά περι
συλλογή καί στοχασμό. Αύτό, στήν περί 
πτώση πού μέσα τους άπόμειναν λίγα 
ίχνη ήθικής καί κοινωνικότητας....

01 ΑΝΤΙΚΑΕΙΔΑΡΑΔΕΣ

Υπάρχουν μερικές φορές κάτι «πονο
κέφαλοι» γιά τούς άνδρες τής Χωροφυ
λακής πού είναι ικανοί νά τούς κρατάνε 
σέ συνεχή έγρήγορση όχι μόνο όλόκλη- 
ρα εικοσιτετράωρα, άλλά καί όλόκλη- 
ρους μήνες.

Καί αύτοί οί «πονοκέφαλοι» είναι δυ
νατόν νάναι κάτι άπ’ αύτά πού τό εύρύ 
σύνολο θεωρεί ψιλοπράγματα, κάτι πού 
νά μήν έχει τόν άποτρόπαιο χαρακτήρα 
μιας προμελετημένης άνθρωποκτονίας, 
ή τή βιαιότητα μιας ένοπλης ληστείας.

Μπορεί νάναι άκόμα καί άπλές διαρ
ρήξεις ή άπλές μικροκλοπές. Καί είναι 
πονοκέφαλοι γιά δυό λόγους. Ό  πρώτος: 
γιά τή Χωροφυλακή δέν ύπάρχει μικρό ή 
μεγάλο αδίκημα. Κάθε άντικοινωνική 
πράξη, είτε άποτελεϊ ανθρωποκτονία, 
είτε άποτελεϊ κλοπή μικροαντικειμένων 
έχει τήν ίδια βαρύτητα γιά τούς υπεύθυ
νους τόσο τής πρόληψής της, όσο καί 
τής καταστολής της. Ό  δεύτερος: Γιά 
τόν παθόντα άποτελεϊ παραβίαση βασι
κών δικαιωμάτων του, πού τή θεωρεί έξ 
ίσου σπουδαία μέ όποιαδήποτε άλλη 
άντικεινωνική ένέργεια, έναντίον κάποιου 
τρίτου. Καί άπαιτεϊ άπό τήν ’Αστυνομία 
τήν ούσιαστική προσφορά της στό πρό
βλημά του.

Έτσι λοιπόν ό «πονοκέφαλος» τών 
άνδρών τής Γενικής ’Ασφαλείας Θεσσα
λονίκης πού βάσταξε άπό τόν περασμένο 
Αύγουστο καί μέχρι πριν λίγες μέρες, 
ήταν ένα άκόμα μεγάλο πρόβλημα πού 
είχε προστεθεί στά τόσα άλλα.

Τό πρόβλημα ήταν οί «άντικλειδαρά- 
δες». Άπό τόν περασμένο Αύγουστο εί
χαν άρχίσει νά παρουσιάζονται κρού
σματα κλοπών σέ διαμερίσματα τής συμ
πρωτεύουσας, ιδιαίτερα άνησυχητικά. Αι
τία: ό τρόπος μέ τόν όποιο έμπαιναν οί 
κλέφτες στό σπίτι, πού δέν παράλλαξε 
άπό τόν τρόπο πού μπαίνει στό σπίτι του 
ό νοικοκύρης. Οί δράστες χρησιμοποιού
σαν άντικλείδια!!!

Τό φαινόμενο ήταν ιδιαίτερα άνησυ- 
χητικό γιατί τά κρούσματα πλήθυναν. 
οί καταγγελίες άρχισαν νά μετριώνται σέ 
δεκάδες.

Οί περιπολίες τών άνδρών τής Γενικής 
’Ασφαλείας πύκνωσαν καί οί έρευνές τους 
έντάθηκαν. Μέρα τή μέρα έσφιγγαν όλο 
καί πιό πολύ τόν κλοιό....

Οί δαιμόνιοι, πραγματικά, άντικλειδα- 
ράδες γλιστρούσαν άθέατοι μέσα στις 
παγωμένες βορειοελλαδίτικες νύχτες, με
γαλώνοντας τόν άριθμό τών θυμάτων

τους. Μέχρι πού κάποια βραδυά — τήν 
πιό παγωμένη γι’ αυτούς — τά βήματά 
τους συναντήθηκαν μέ τά βήματα τών 
άνδρών τής Γενικής ’Ασφαλείας Θεσσα
λονίκης.

Οί Νίκος Κονιάρης καί ’Ιωακείμ Σπυ- 
ρίδης είδαν, μέσα σέ μιά στιγμή, όλους 
τούς νυχτερινούς τους «κόπους» νά πη
γαίνουν «στράφι». Είδαν τά χέρια τους 
νά σφίγγονται άπό τις χειροπέδες καί νά 
σταματούν οί έλπίδες τους γιά μιά άνετη 
καί πολυδάπανη ζωή, έκεϊ πού άρχιζε ή 
ρεαλιστικότητα τού Νόμου.

Στήν άνάκριση άποκάλυψαν 49 κλο
πές. Ή  «σοδειά» τους μόνο άπό τις 21 
ξεπερνοΰσε τις 700.000 δραχμές σέ «ρευ
στό», ένώ ή άξια τών χρυσαφικών πού 
είχαν κλέψει ξεπερνοΰσε τις 500.000 δρα
χμές Άκόμα σ’ αύτά τά ποσά πρέπει νά 
προστεθούν κι άλλες 21.000 μάρκα Δυ
τικής Γερμανίας, μερικά ρολόγια, λί
ρες κ.ά......

0 ΦΑΝΤΟΜΑΣ ΤΟΝ ΣΕΡΡΩΝ

Στις μακρινές Σέρρες οί 'Υπηρεσίες 
τής Χωροφυλακής δίνουν κάθε τόσο καί 
ένα έντυπωσιακό παρόν στόν τομέα τής 
Δημόσιας Ασφάλειας. Παρακολουθή
σαμε πριν λίγο καιρό τήν έκστρατεία τών 
άνδρών τους στήν Μαγνησία, όπου σέ συ
νεργασία μέ τις Υπηρεσίες Χωροφυλα
κής τού Βόλου, έξάρθρωσαν τήν μεγά
λη σπείρα τών άρχαιοκαπήλων μέ τά εύ- 
ρήματα τής Μυκηναϊκής περιόδου καί 
πριν λίγες μέρες τούς χειροκροτήσαμε 
σέ μιά άκόμα μεγάλη τους επιτυχία : 
Τή σύλληψη τού κακοποιού πού είχε 
άναστατώσει τήν πόλη τών Σερρών μέ 
μιά σειρά διαρρήξεων πού είχαν στόχο 
τά καταστήματα τής πόλεως.

Άπό τόν περασμένο ’Οκτώβριο χρονο
λογείται ή άρχή τής ιστορίας. Μέχρι τά 
Χριστούγεννα έξη καταστήματα είχαν 
πέσει θύματα τού άγνωστου διαρρήκτη 
πού είχε άποκομίσει περί τις 200.000 
δραχμές, καθώς καί ένσημα άξίας περίπου 
ένός έκατομμυρίου. Σ’ όλες τις περιπτώ
σεις ό διαρρήκτης έμπαινε άπό τήν πίσω 
πόρτα καί παραβίαζε τά συρτάρια τών 
γραφείων μέ κατσαβίδια ή άλλα αίχμηρά 
άντικείμενα. Μέ τήν είσοδο τού νέου 
χρόνου, άποθρασύνθηκε. Σέ λίγο καιρό οί 
διαρρήξεις έφτασαν τις δεκατέσσερις. 
"Ολες μέ τήν ίδια μέθοδο καί τις ίδιες 
περίπου ώρες. Τό σύνολο τών κλαπέντων 
είχε φτάσει τις 883.000 δραχμές, ένώ 
1.085.000 δραχμές ήταν ή άξια τών κλεμ
μένων ένσήμων.

Οί άνδρες τού Τμήματος Ασφαλείας 
Σερρών είχαν άπλωθεϊ γιά όλο αύτό τό 
χρονικό διάστημα σέ κάθε πιθανό ση- 
μεΐο πού πίστευαν πώς μπορούσαν νά 
βρούν κάτι πού θά τούς βοηθούσε. Οί νυ
χτερινές περιπολίες είχαν ένταθεί καί τό 
ένδιαφέρον όλων είχε στραφεί στήν έν- 
τόπιση τού «φαντομά». Παράλληλα είχαν 
έξεταστεί όλοι οί ύποπτοι «ντόπιοι» κα
κοποιοί, άλλά ή έξέτασή τους δέν όδήγη- 
σε σέ κανένα άποτέλεσμα.

Ή  μιά νύχτα άκολουθούνταν άπό τήν 
άγωνία τής έπομένης, άγωνία βασανιστι
κή τόσο γιά τούς άνδρες τής Χωροφυλα
κής, όσο καί γιά τούς κατοίκους τών 
Σερρών πού δέν ήξεραν άν τό πρωί θά 
έβρισκαν τά μαγαζιά τους όπως τά άφη
σαν ή μέ σπασμένες τις πόρτες καί τά 
συρτάρια....

Ή  συνέχεια όμως ευνόησε τούς άνδρες 
τής Χωροφυλακής. Ή  υπομονή τους 
κέρδισε τήν έπιδεξιότητα τού «φαντομά». 
Σέ μιά άπό τις νυχτερινές περιπολίες, 
δυό άνδρες τού Τμήματος Ασφαλείας άν- 
τιλήφθηκαν καθώς έλεγχαν τό κατάστημα 
τού Κώστα Άδαμίδη, κάποια σκιά νά 
είναι σκυμμένη στό χρηματοκιβώτιο. Ή  
ώρα ήταν 2 μετά τά μεσάνυχτα. Ό  ’Ενω
μοτάρχης Βαγγέλης Δημοσθένους καί ό 
Χωροφύλακας Νίκος Καφετζής — άξίζει 
νά σημειωθούν τά όνοματεπώνυμά τους— 
δέν έχασαν καιρό. Χτυπώντας μέ τούς άγ- 
κώνες τους τά τζάμια τού καταστήματος, 
πήδησαν, χωρίς νά υπολογίζουν τόν κίν
δυνο άπό τά σπασμένα γυαλιά, στό έσω- 
τερικό τού μαγαζιού καί άκινητοποίησαν 
μέσα σέ κλάσματα τού δευτερολέπτου τόν 
διαρρήκτη, πού είδε νά χάνει τόσο απρόο
πτα τό παιγνίδι του. Τού πέρασαν τις 
χειροπέδες καί σέ λίγη ώρα βρίσκονταν 
όλοι μαζί στό Τμήμα Ασφαλείας. Άπό 
κεϊ καί πέρα όλα ήταν περισσότερο εύ
κολα.

Ό  «φαντομάς» πού κρατούσε τόσους 
μήνες άνάστατη τή πόλη τών Σερρών ήταν 
ό Χαράλαμπος Σαλίδης, κάτοικος Δρά
μας. 'Ομολόγησε εύκολα πώς μέ τό τε
λευταίο λεωφορείο έφτανε άπό τή Δράμα 
στις Σέρρες καί τό πρώτο πού έκανε ήταν 
ν’ κλειστεί σέ κάποιον κινηματογράφο 
μέχρι τό τέλος τού προγράμματος. Στή 
συνέχεια κρυβόταν σέ κάποια νεοαναγει- 
ρόμενη οικοδομή, μέχρι τις 2 μετά τά 
μεσάνυχτα. Στις 2 άκριβώς έβγαινε γιά 
«πειρατεία». Αφού έλεγχε προσεχτικά 
τήν κίνηση τού δρόμου, «χτυπούσε» τό 
κατάστημα πού ήθελε καί μετά τήν «δου
λειά», μέ τά κλοπιμαία στή τσέπη ξανα- 
γύριζε στήν οικοδομή όπου παρέμεινε 
μέχρι .τό πρωί. Τό πρωί έπαιρνε τό υπε
ραστικό λεωφορείο Σερρών — Δράμας καί 
πάλι στό σπίτι τους γιά ν ά .... ξεκουρα
στεί άπό τό μεροκάματο τής νύχτας.

Ή  έρευνα στό σπίτι του όδήγησε στά 
κλοπιμαία, πού βρέθηκαν κατά 171.000 
δραχμές λιγότερα. Τόσα τού είχαν κοστί
σει οί διασκεδάσεις του στά νυχτερινά 
κέντρα τής περιοχής, όταν δέν.... «δού
λευε» ....

Ή  σύλληψη τού Χαράλαμπου Σαλίδη 
χάρισε τήν άνακούφιση στούς έπαγγελ- 
ματίες τών Σερρών, πού είδαν γιά μιά 
άκόμα φορά τήν Χωροφυλακή νά έκπλη- 
ρώνει στό άκέραιο τό καθήκον της__

Ό  Ρ ε π ό ρ τ ε ρ
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ΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΑ
ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΑ

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΕΝΤΕ έμειναν τρεις, 
άπό τούς τρεις δύο καί άπό τούς δύο., 
κανένας. Αύτή ή «φθίνουσα» άριθμητική 
πρόοδος αποδίδει περισσότερο παραστα
τικά τις έξαρθρωτικές φάσεις μιας Χαλ- 
κιδοαθηναίκομεσσηνιακης σπείρας, πού 
τήν άποτελοΰσαν πέντε. . .  προοδευτι
κοί διαρρήκτες, νέοι στήν ηλικία καί 
κάπως παλιοί στό «έπάγγελμα». Τό πώς 
, ,ωρίσθηκαν οί «έκ διαφορετικών τό
πων όρμώμενοι καί μή · · · συμμαζευό- 
μενοι φερέλπιδες ούτοι νέοι» αύτό άπο- 
τελεϊ άφελέστατη άπορία μιά καί είναι 
πασίγνωστο ότι τά μεγάλα πνεύματα συ
ναντιόνται.

'Εκείνο πάντως πού έχει σημασία εί
ναι τό γεγονός ότι έφαρμόζοντας τήν πα
ροιμία «τό άγώϊ ξυπνάει τόν άγωγιάτη» 
έμεναν ξάγρυπνοι όλόκληρες νύχτες 
«χτυπώντας» άπόμερα σπίτια καί κατα
στήματα. Τό ρόλο τού άγωγιάτη—συντο
νιστή έπαιζε ό Χαλκιδέος Ε.Μ. Μέ τό 
αύτοκίνητό του μετέφερε τά κλοπιμαία 
στήν "Αμφισσα, τό «γιατί» θά τό δούμε 
παρακάτω.

Καί ήταν αύτά τόσο πολλά καί ποικί
λα ώστε γιά μερικές ήμέρες ένα μεγάλο 
Γραφείο τού Τμήματος Ασφαλείας Χαλ- 
κίδος παρουσίαζε τήν εικόνα τού ύπό 
διάλυση. . .  σούπερ μάρκετ. Άπό έκεΐ 
πέρασαν άρκετοί άνθρωποι παίρνοντας 
ό καθένας ό,τι είχε χάσει «έν μιά νυκτί 
καί μόνη» άπό βίλλα, διαμέρισμα, άπο- 
θήκη, βενζινάδικο, καφετερία, Γραφείο 
καί άλλους χώρους. Λεπτομέρεια: "Ε
νας άπόστρατος Στρατηγός χρειάστηκε 
νά μισθώσει όλόκληρο φορτηγό αύτοκί- 
νητο γιά νά μεταφέρει στήν άδειασμένη 
έξοχική βίλλα του όλόκληρο τόν έξο- 
πλισμό της. Άπό έπιπλα, χαλιά, πα
νάκριβους πίνακες καί σπάνιες άντίκες, 
μέχρι... φλυτζάνια τού καφέ. Ό λα αύτά 
τά πράγματα είχαν ταξιδέψει, όπως εί
παμε, στήν Άμφισσα. Εκεί όδήγησαν 
τά όργανα τού Τμήματος Ασφαλείας Χαλ- 
κίδος τό άσυνήθιστο πήγαινε—έλα τού 
Χαλκιδέα «άγωγιάτη» Ε.Μ. πού πίστευε 
ότι δέν κινούσε υποψίες έπειδή στή Φω- 
κιακή πρωτεύουσα είχε στενούς συγγε
νείς. Μαζί του πιάστηκε καί ό δεύτερος

Χαλκιδέος Κ.Δ. Ό  τρίτος—Ε.Α.—δέν 
ένοχλήθηκε γεγονός πού τού έδωσε τήν 
έντύπωση ότι ήταν άνώτερος κάθε ύπο- 
ψίας. Στήν πραγματικότητα όμως άντι- 
προσώπευε τήν άκρη τής ξεφτισμένης 
κλωστής πού θά όδηγοΰσε στό ξήλωμα 
τής υπόλοιπης σπείρας. Αύτό πίστεψαν 
άπό τήν άρχή τά όργανα τού Τμήματος 
Ασφαλείας Χαλκίδος πού βρήκαν ύστε
ρα άπό στενή παρακολούθηση τήν άκρη 
τής κλωστής αυτής καί τήν τράβηξαν 
δυνατά μόλις «έκρίθη άναγκαϊον». Α 
φού διαπιστώθηκαν οί διασυνδέσεις του 
καθώς καί ή ύπαρξη μερικών «ύπολοί- 
πων» άπό τά κλοπιμαία, όδηγήθηκε 
στήν Ασφάλεια. Πρώτα τόν ρώτησαν 
άν έχει άκουστά γιά τού Σ.Π. καί Α.Α., 
πού «λούφαζαν» προσωρινά σέ Αθηναϊ
κό προάστιο μέχρι «νεωτέρας έξορμή- 
σεως». ’Εκείνος άπάντησε άρνητικά.

Τότε οί Χωροφύλακες τού θύμισαν κά
ποια πρόσφατη συνάντησή τους σέ κα
κόφημο «στέκι» όπου ξοδεύτηκε πολύ 
ξένο χαρτονόμισμα. Εκείνος κάτι πή
γαινε νά θυμηθεί άλλά πάλι «ξεχνούσε». 
Οί έρωτήσεις συνεχίστηκαν βροχή. Στήν 
πρώτη δικαιολογήθηκε κάπως, στήν δεύ
τερη ξεροκατάπιε στήν τρίτη άρχισε νά 
τρέμει ελαφρά καί στήν ένατη ή δέκατη 
είπε «έντάξει θά τά πώ όλα» προσπαθών
τας νά ρίξει τά βάρη στούς άλλους. 
Έτσι φτάνουμε στούς δυό τελευταίους 
άπό τή σπείρα τών πέντε. Οί Σ.Π. καί 
ΑΆ. πιάστηκαν στήν Αθήνα προτού 
προλάβουν νά έξαφανίσουν, ό πρώτος 
ένα στιλέτο καί ό δεύτερος κάμποσες δε
κάδες γραμμάρια άπό κατεργασμένο χα- 
σίς. Στή συνέχεια έπακολούθησε ή άνά- 
κριση τού υπόλοιπου τής λείας γιά διάρ
ρηξη σέ έκθεση αυτοκινήτων στήν Ηγου
μενίτσα άπό όπου είχαν άφαιρέσει 700.000 
δραχμές σέ Ελληνικά καί ξένα μεταλλι
κά νομίσματα καί χαρτονομίσματα. «Έπί 
τή εύκαιρίμ» όμολόγησαν καί τρεις 
άκόμη διαρρήξεις πού είχαν κάνει στήν 
Αθήνα. Οί Χαλκιδέοι Ε.Α. καί Σ.Π. πού 
πιάστηκαν άντίστοιχα σέ δεύτερη καί 
τρίτη φάση, όμολόγησαν ότι είχαν πάρει 
μέρος στις διαρρήξεις μαζί μέ τούς δύο 
συμπατριώτες τους πού πιάστηκαν πρώ
τοι. Λέτε νά όμολόγησαν άπό . . .  το- 
πικιστική άλληλεγγύη;----

X. Ρ .

Διευθυντής :
Ταγμ]ρχης Ν. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ

'Α ρχισυντάκτης :

Μοίραρχος Ενάγγελ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Βοηθός 'Αρχισυντάκτου :
Άνθ ]στής Βασίλειος ΤΖΑΒΑΡΑΣ  
Σύνταξη-Ρηράϊτερ-Διορθώσεις :

Άνθνπ. Παν. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 
Ένωμ. Ά γ γ .  ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ  

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

Μ ακέττες :
Άνθνπ. Γεώρ. ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ  

Βιβλιοθήκη —'Α ρχείο :
Πολιτ. Ύπαλ. Σπνρ. ΤΖΕΤΖΙΑΣ
ΟΙκονομική Διαχείριση— 

Συνδρομητές :
Άνθνπ. Ναπολ. ΡΑΠΤΗΣ  
Ένωμ. Η ιχ . ΤΑΣΣΗΣ
Διεκπεραίωση :
Ύπεν: Κων. ΖΩ ΤΟ Σ—

» Εναγ. ΜΠΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ
Στοιχειοθεσία Κ ειμένω ν :
Τυπογραφείο Χωροφυλακής
'Αναπαραγωγή Φ ω τογραφιώ ν  
—Μοντάζ — ’Εκτύπωση :
Γραφ. Τέχνες: Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ  
— Δ. ΧΑΤΖΗ ΣΤΥΛΗ Σ Ο.Ε. 
Κορυζή 23 - Τηλέφ. 34.66.310

Βιβλιοδεσία :
Γραφεμπορική Ο.Ε. Ταύρου 17 
Τηλέφ. 34.64.526.

Τά δημοσιευόμενα κείμενα άπη- 
χονν τις γνώμες και τις απόψεις τοϋ 
συγγραφέα ή συντάκτη και δέν 
εκφράζουν τις επίσημες θέσεις τοϋ 
Σώματος. Κείμενα που δημοσιεύ
ονται ή όχι δέν έπιστρέφονται. Τά 
κείμενα πού άποστέλλονται γιά 
δημοσίευση πρέπει νά είναι δαχτυ
λογραφημένα κατά προτίμηση και 
νά συνοδεύονται άπό σχετικό φω
τογραφικό ύλικό.
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ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΑΞ]ΚΩΝ
Άποστρατεύθηκαν πρόσφατα άπό τό 

Σώμα μέ αίτησή τους οί Υπομοίραρχοι 
(Ν.Δ. 649]1970) πού προήχθησαν έν 
ένεργεία στο βαθμό τοϋ Μοιράρχου: ΣΠΥ- 
ΡΟΠΟΥΛΟΣ Ήλίας καί ΧΟΥΛΑΚΗΣ 
’Εμμανουήλ.

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΥΠΑΞ]ΚΩΝ 
ΚΑΙ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΩΝ

Στό 2μηνο Ίανουαρίου — Φεβρουάριου 
1980 πραγματοποιήθηκαν 26 προαγωγές 
Ύπαξιωματικών καί Χωροφυλάκων. Ει
δικότερα, προήχθησαν 6 ’Ενωμοτάρχες 
στό βαθμό τοΰ Άνθυπασπιστή, 8 Ύπεν] 
ρχες στό βαθμό τοϋ ’Ενωμοτάρχη καί 12 
Χωροφύλακες σεό βαθμό τοϋ 'Υπενωμο
τάρχη, χωρίς έξετάσεις.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ -  ΘΑΝΑΤΟΙ 
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ
(’Απολογισμός ΙΟετίας 1970—1979).
ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ: Στη διάρκεια της 

ΙΟετίας 1970—1979 άποστρατεύθηκαν άπό 
τό Σώμα 1.793 ’Αξιωματικοί διαφόρων 
βαθμών καί Άνθυπασπιστές. Ειδικότερα, 
άπολύθηκαν άπό τό Σώμα γιά διάφορους 
λόγους 639 ’Αξιωματικοί καί 1.154 Άν- 
θυπασπιστές.

Οί λόγοι έξόδου τους άπό τήν ένεργό 
υπηρεσία τοϋ Σώματος είναι τό όριο ήλι- 
κίας, ή 35ετία, ή θεληματική άποχώρηση, 
ή αύτεπάγγελτη άποστρατεία, ή σωματική 
άνικανότητα, ή πολεμική διαθεσιμότητα 
κ.λ.π.

Ο ί ’Α ξ ι ω μ α τ ι κ ο ί  διαφόρων 
βαθμιδών της ιεραρχίας πού έξήλθαν, χω
ριστά κάθε χρόνο, στήν άνωτέρω ΙΟετία 
είναι: 37 (1970), 53 (1971), 47 (1972), 
43 (1973), 51 (1974), 80 (1975), 70
(1976) , 72 (1977), 97 (1978) καί 89 
(1979).

Ο ί Ά ν θ υ π α σ π ι σ τ έ ς  πού άπο
στρατεύθηκαν γιά διάφορους λόγους μέσα 
στήν ίδια αύτή χρονική περίοδο, χωριστά 
γιά κάθε χρόνο, έπίσης, είναι: 28 (1970), 
57 (1971), 55 (1972), 117 (1973), 134 
(1974>, 169 (1975), 137 (1976), 138
(1977) , 144 (1978) καί 175 (1979), 
δηλαδή, συνολικά, 1.154.

ΘΑΝΑΤΟΙ: Μέσα στή ΙΟετία 1970 — 
1979, έσημειώθηκαν 25 θάνατοι ’Αξιωμα
τικών καί 19 θάνατοι Άνθυπασπιστών 
ήτοι συνολικά 44 θάνατοι.

Οί ’Αξιωματικοί πού άπεβίωσαν, στό 
χρονικό αύτό διάστημα είναι: 3 στό 1970,
1 στό 1972, 4 στό 1973, 3 στό 1974, 2 
στό 1975, 3 στό 1976, 3 στό 1977, 4 στό 
1978 καί 2 στό 1979.

Οί Άνθυπασπιστές πού έχασαν, έπίσης, 
τήν ζωή τους άπό διάφορες αιτίες, μέσα 
στήν ίδια χρονική περίοδο, είναι: 2 στό 
1970, 1 στό 1972, 1 στό 1973, 1 στό 1974,
5 στό 1975, 1 στό 1976, 1 στό 1977, 3 
στό 1978, καί 4 στό 1979.

Οί 44 θάνατοι πού προαναφέρθηκαν γιά 
25 Αξιωματικούς καί 19 Άνθ]στές, 
ουσιαστικά άφοροϋν τήν 9ετία 1970 — 
1979, άφοΰ τό έτος 1971,κατ’ εύτυχή συγ
κυρία, είναι λευκό, χωρίς θανάτους, Αξιω
ματικών ή Άνθυπασπιστών.

ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 
Ε Τ Ο Υ Σ  1 9 8 0

Καταρτίσθηκαν οί πίνακες τών Αξιω
ματικών οί όποιοι θά κριθοϋν στις τακτικές 
κρίσεις τοϋ έτους 1980, καθώς καί τών 
Αξιωματικών έκείνων οί όποιοι Δέν θά 
κριθοϋν σ’ αύτές τίς κρίσεις, σύμφωνα μέ 
τήν ίσχύουσα νομοθεσία τοΰ Σώματος.

Οί Αξιωματικοί τών Γενικών Υπη
ρεσιών πού θά ύποβληθοΰν σέ τακτική 
κρίση τό 1980, κατά βαθμούς είναι: 'Υπο
στράτηγοι 5, Ταξίαρχοι 16, Συνταγμα
τάρχες 67, Άντισ]ρχες 103, Ταγματάρ
χες 321, Μοίραρχοι 78, 'Υπομοίραρχοι 97, 
καί Ανθυπομοίραρχοι 103. Ά π ’ αυτούς 
συμπληρώνουν 35ετία 5 'Υποστράτηγοι, 
11 Ταξίαρχοι, 31 Συντ]ρχες καί 16 Άντισ- 
ρχες ήτοι σύνολο 63.

Στούς ίδιους πίνακες Αξιωματικών γιά 
τίς κρίσεις 1980—1981 έχουν συμπερι- 
ληφθεϊ 44 Αξιωματικοί έξ Άνθυπασπι- 
στών (Ν.Δ. 649 ]1970) άπό τούς οποίους 
10 'Υπομοίραρχοι καί 3 Ανθυπομοίραρχοι 
καταλαμβάνονται άπό τό οριο ήλικίας 
στις 31-12-1980.

Στούς Αξιωματικούς τών Ειδικών 
"Υπηρεσιών πού θά ύποβληθοΰν, έπίσης, σέ 
τακτική κρίση, συμπεριλαμβάνονται 16 
Αξιωματικοί της Υγειονομικής Υπηρε
σίας ήτοι 1 Γενικός Αρχίατρος — Συν
ταγματάρχης, 8 ’Επίατροι — Ταγματάρ
χες, 4 ’Ιατροί — Μοίραρχοι καί 3 Υπία
τροι — 'Υπομοίραρχοι καθώς καί 1 Ταγ
ματάρχης τής Μουσικής τοΰ Σώματος.

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΜΟΙΡΑΡΧΩΝ

Στις 22-3-1980 τελειώνουν τα μαθήμα
τα τής Α' έκπαιδευτικής περιόδου τοΰ 
1980 γιά τούς σαράντα έξη (46) Μοιράρ
χους οί όποιοι προσκλήθηκαν γιά μετεκ
παίδευση, κατά σειρά άρχαιότητος, στό 
άντίστοιχο Τμήμα τής ΣΑΧ, άπό τίς 
8-1-1980.

Οί μετεκπαιδευόμενοι Μοίραρχοι οί 
όποιοι μετά τήν λήξη τής μετεκπαιδεύ- 
σεώς τους θά έπανέλθουν στις ύπηρεσιακές 
τους θέσεις είναι οί κάτωθι : ΒΟΥΛΓΑ- 
ΡΗΣ Παντελής, ΦΑΕΤΟΥΡΗΣ ’Ιωάν
νης, ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ Εύθύμιος, 
ΓΚΙΚΑΣ Κων ]νος, ΧΟΝΔΡΟΣ Πανα
γιώτης, ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ Εύάγγε- 
λος, ΒΑΡΔΟΥΝΙΩΤΗΣ Φώτιος, ΦΑ
ΝΑΡΑΣ Νικήτας, ΣΚΑΡΠΑΘΙΩΤΗΣ 
Δημήτριος, ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ Δημή- 
τριος, ΜΟΥΤΣΩΚΟΣ Χρηστός, ΚΑΡΑ
ΜΠΟΓΙΑΣ Νικόλαος, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ ’Ιωάννης, ΡΑΊ'ΚΟΣ Σπυρίδων, 
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Διονύσιος, ΜΑΚΡΑΚΗΣ 
Νικόλαος, ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Άδάμ, 
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης, ΧΡΙ
ΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Νικόλαος, ΚΕΝΤΕΜΠΟ- 
ΖΙΔΗΣ Σεραφείμ, ΞΕΝΟΣ Νικόλαος, 
ΤΖΑΦΕΡΟΣ Κων]νος, ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ 
Στυλιανός, ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γεώργ., ΚΙΟΥ- 
ΣΗΣ Διονύσιος, ΤΑΜΠΟΥΡΗΣ Νικό
λαος, ΒΟΥΡΛΙΑΣ Παναγιώτης, ΟΙΚΟ
ΝΟΜΟΥ Αναστάσιος, ΝΤΟΥΜΑΣ Ή - 
λίας, ΜΑΓΚΛΗΣ ’Απόστολος, ΚΑΡΑ- 
ΓΙΑΝΝΗΣ Γεράσιμος, ΓΚΛΑΒΑΣ Α ν
τώνιος, ΦΛΩΡΟΣ Δημήτριος, ΧΡΙΣΤΟ- 
ΦΙΛΑΚΗΣ Αθανάσιος, ΤΣΑΡΜΠΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος, ΚΡΙΤΣΙΛΙΔΗΣ

Κων ]νος, ΓΑΛΑΝΗΣ Κων]νος, ΝΕΖΗΣ 
Άνδρέας, ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Λεωνίδας, 
ΤΣΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ Κων]νος, ΤΣΩ- 
ΝΗΣ Σεραφείμ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
Στέφανος, ΚΟΣΜΑΣ Παναγ., ΚΑΡΑ- 
ΘΑΝΑΣΗΣ Στέφανος, ΚΟΥΚΟΒΙΝΗΣ 
Θεοφάνης καί ΜΩΚΟΣ ’Ιωάννης.

Οί 4 τελευταίοι πού προέρχονται άπό 
τόν πίνακα τών άναπληρωματικών, άντι- 
κατέστησαν τούς έξαιρεθέντες συναδέλ
φους τους ΔΙΠΛΑ Τιμολέοντα, ΖΕΡ- 
ΜΙΩΤΗ Ευάγγελο, ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟ 
Νικόλαο καί ΜΑΝΤΖΑΡΗ Νικόλαο.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ — ΜΕΤ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ

Στό 2μηνο Ίανουαρίου — Φεβρουάριου 
1980 έπραγματοποιήθηκαν ή συνεχίζον
ται μετεκπαιδεύσεις ή σεμινάρια άνδρών 
Χωροφυλακής πού άποβλέπουν στήν βελ
τίωση τοΰ πνευματικοΰ τους έπιπέδου μέ 
άντικειμενικό σκοπό τήν ποιοτική κυρίως, 
αύξηση τής ύπηρεσιακής τους άποδόσεως, 
σάν πολιτισμένων άστυνομικών οργάνων 
πού έχουν έπωμισθεϊ τό βαρύ έργο τής 
άστυνομεύσεως τής χώρας. Σύμφωνα μέ 
τό πρόγραμμα έκπαιδεύσεων — μετεκπαι
δεύσεων τοΰ Αρχηγείου τοΰ 1980, οί 
μετεκπαιδεύσεις αυτές είναι οί άκόλουθες:

1. Γιά έπέκταση άδειας όδηγήσεως, 
έκπαίδευση (20) Ύπαξιωματικών καί 
Χωροφυλάκων οδηγών ύπηρεσιακών αΰτ- 
των έπί 1 μήνα, στή Σχολή 'Οδηγών 
(Σύνταγμα Χωροφυλακής — Άμυγδαλέζα 
Αττικής, 9 ]1—-7]2]80).

2. Γιά ειδίκευση σέ θέματα Τροχαίας 
(80) άνδρες — γυναίκες Χωροφύλακες, 
έπί 2μηνο, ήτοι (40) στή Σ.Ο.Χ. Αθη
νών καί (40) στή Δ.Α. Θεσσαλονίκης, 
(8 ]1—7 ]3 ]1980),.

3. Σέ ΙΟήμερο έπιμορφωτικό σεμινά
ριο (πρακτικό—θεωρητικό) γιά θέματα 
Ασφαλείας κ.λ.π., (37) Ύπαξιωματικοϊ 
άπό 8]1 μέχρι 18]1 ]1980 καί (30) Ύπα- 
ξιωματικοί καί Χωροφύλακες άπό 21 ]1 
μέχρι 30 ] 1 ]80, στό ’Αρχηγείο Χωροφυ
λακής.

4. Γιά θέματα τής φωτογραφικής τέ
χνης (3) ’Ενωμοτάρχες καί (1) Χωροφύ
λακας, έπί 20ήμερο, στήν Υ.Ε.Υ.Β.Ε. 
(Θεσ]νίκη), 8—26]1 ]1980).

5. Στή Σχολή 'Οδηγών Σύνταγμα 
Χωροφυλακής (Άμυγδαλέζα Αττικής) 
έκπαιδεύονται άπό τίς 4 ]1 ]80, 50 Χω
ροφύλακες, γιά ειδίκευση στήν οδήγηση, 
έπί 3μηνο (λήξη 1-4-80).

6. Στή Σχολή Αξιωματικών Άστυν. 
Πόλεων γιά θέματα ’Επιμορφώσεως (30) 
Ανώτεροι Αξιωματικοί Χωροφυλακής 
μέ συναδέλφους τους τής Α.Π., έπί 5θή- 
μερο, (21-26]1]80).

7. Στή Σχολή Πληροφοριών ΥΠ.Ε.Α. 
(Αθήνα), (26) Αξιωματικοί (2111—29]
2 ]80).

8. Προϊστάμενοι Υπηρεσιών (Τμη
μάτων—Σταθμών) Τουρισμοΰ, ήτοι 6 
Αξιωματικοί, 24 Άνθυπασπιστές, 18 
’Ενωμοτάρχες καί 4 Χωροφύλακες, σέ 
3ήμερο σεμινάριο τοΰ Ε.Ο.Τ., Αθήνα, 
(7—9]2]80).

9. Γιά τή λήψη μέτρων τάξεως καί τήν 
άντιμετώπιση έκτάκτων καταστάσεων (20) 
Ανώτεροι Αξιωματικοί γιά 6 ήμέρες 
(5—10]2 ]80) στήν Υ.Μ.Μ.Χ.Π. Πρω- 
τευούσης.

10. Γιά θέματα δακτυλοσκοπίας καί 
έξερευνήσεως τοΰ τόπου έγκλήματος (10) 
Ένωμ]ρχες (18 ]2—28]3]80)ήτοι 5 στήν 
Υ.Ε.Υ.Β.Ε. (Θεσσαλονίκη) καί 5 στή 
Δ.Ε.Υ. (Αθήνα) έπί 40ήμερο.
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ΕΙΣΓΓΗΡΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 
ΣΧΟΛΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Σ. A. X.
Άποφασίσθηκε άρμοδίως ή εισαγωγή 

70 ’Ενωμοταρχών καί Άνθυπασπιστών 
προς φοίτηση στη Σχολή ’Αξιωματικών 
Χωροφυλακής για τήν τρέχουσα έκπαι- 
δευτική περίοδο τοϋ έτους 1980. Στον 
άριθμό αυτί» συμπεριλαμβάνονται καί 12 
οί όποιοι θά είσαχθοΰν σύμφωνα μέ τις 
ευεργετικές διατάξεις τοϋ νόμου (Ν.Δ. 
1348]1973).

Στή σχετική Προκήρυξη τοϋ ’Αρχηγείου 
γιά τόν φετεινό εισιτήριο διαγωνισμό τής 
Σ.Α.Χ. ορίζονται οί άρμόδιοι βαθμοφόροι 
πού θά συντάξουν τίς κρίσεις γιά τούς 
υποψηφίους άνδρες τής δυνάμεώς τους 
πού συγκεντρώνουν δλα τά προβλεπόμενα 
άπό τόν νόμο προσόντα.

Ή  διαδικασία τής κρίσεως τών υποψη
φίων καί ή άρμοδίως υποβολή τών δικαιο- 
λογητικών τών ένδιαφερομένων θά πρα
γματοποιηθεί στή τρέχουσα χρονική πε 
ρίοδο, ώστε νά συγκεντρωθούν, τελικά 
στό ’Αρχηγείο στή διάρκεια τοϋ Μα'ίου 
1980.

Σ. Ο. X.
Άποφασίσθηκε, έπίσης, ή εισαγωγή 

200 υποψηφίων ώς Δοκίμων ’Ενωμοταρ
χών, στό II Τμήμα τής Σ.Ο.Χ., γιά τό 
έτος 1980. Ά π ’ αυτούς οί 167 θά προέρ
χονται άπό τόν πίνακα τών έπιτυχόντων 
καί οί 33 θά είσαχθοΰν καθ’ υπέρβαση, 
άπό τούς υπολοίπους τοϋ πίνακα τών έπι
τυχόντων, δηλαδή, άπό τούς έπιλαχόντες, 
κατά σειρά έπιτυχίας, καί άνεξάρτητα 
άπό τήν κατηγορία εύεργετουμένων στήν 
οποία υπάγονται.

Ειδικότερα, οί υποψήφιοι άνήκουν σέ 2 
κατηγορίες, δηλαδή τών άποφοίτων Λαί 
τών ΜΗ άποφοίτων Λυκείου ή Γυμνα
σίου ή ισότιμης μέ αύτά Σχολής. Άπό 
τήν κατηγορία τών Άποφοίτων Λυκείου 
κ.λ.π. θά είσαχθοΰν 142 υποψήφιοι άπό 
τούς όποιους 100 έπιτυχόντες θά προέρ
χονται άπό ιδιώτες καί 42 άπό άνδρες τοϋ 
Σώματος. Άπό τούς ΜΗ άποφοίτους 
Λυκείου άνδρες τής Χωροφυλακής θά 
είσαχθοΰν 25 άπό τόν πίνακα τών έπιτυ
χόντων.

’Εκτός, όμως άπό τούς έπιτυχόντες 167 
θά είσαχθοΰν, ταυτόχρονα καί άλλοι 33 
πού άνήκουν στήν κατηγορία τών εύερ
γετουμένων πού είσάγονται, κατά τόν νόμο 
(Ν.Δ. 1348]1973), καθ’ υπέρβαση, ήτοι 
σέ ποσοστό 20 ο]ο έπί τοϋ άριθμοΰ τών 
167 έπιτυχόντων.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ
ΝΕΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΩΝ

(Απολογισμός 5ετίας 1975—1979).

Γιά τό σοβαρό θέμα τής άνανεώσεως 
τής δυνάμεώς τών Χωροφυλάκων, συνε
χίζονται οί πολύπλευρες προσπάθειες τοϋ 
Σώματος, μέ οδηγό τήν πείρα τοϋ παρελ
θόντος καί τίς σημερινές προτιμήσεις τών 
νέων άναφορικά μέ τόν προσανατολισμό 
τους γιά μιά μόνιμη έπαγγελματική στα
διοδρομία.

Στά πλαίσια τής όρθολογιστικής αυτής 
πορείας τοΰ Αρχηγείου πού άκολουθεϊται 
στήν τελευταία ΙΟετία, έντάσσονται όλες 
οί έπί μέρους ένέργειες τών άνδρών καί

τών διοικούντων βαθμοφόρων τοϋ Σώμα
τος πού είχαν σάν άποτέλεσμα τήν θελη
ματική προσέλευση καί κατάταξη στό 
Σώμα, ώς Δοκίμων Χωροφυλάκων, μετά 
άπό σοβαρή έπιλογή, ιδιωτών πού είχαν 
δλα τά προβλεπόμενα άπό τόν νόμο ουσια
στικά καί τυπικά προσόντα.

Μέ τό έμπρακτο, λοιπόν, ένδιαφέρον 
καί τίς έπίμονες, άντίστοιχες, προγραμμα
τισμένες ένέργειες τοΰ προσωπικοΰ πού 
υπηρετεί στις διάφορες βαθμίδες καί θέ
σεις τών 'Υπηρεσιών Χωροφυλακής, στή 
διάρκεια τής 5ετίας 1975—1979, έπι- 
τεύχθηκε ή προσέλευση καί κατάταξη 
5.187 ιδιωτών, ώς Δοκίμων Χωροφυλά
κων.

Μέ αύτό τόν τρόπο καλύφθηκαν κενές 
όργανικές θέσεις άπό νέους Χωροφύλακες 
πού αντικατέστησαν ισάριθμους συναδέλ
φους τους πού άποχώρησαν γιά διάφορους 
λόγους άπό τήν ένεργό υπηρεσία τοΰ Σώ
ματος καί Ικανοποιήθηκαν έτσι σοβαρές 
ύπηρεσιακές άνάγκες σέ έμψυχο προσω
πικό.

Οί ιδιώτες πού κατατάγηκαν στό Σώμα 
καί έκπαιδεύθηκαν στίς Παραγωγικές 
Σχολές, προέρχονταν άπό δύο κατηγο
ρίες Ιδιωτών, δηλαδή, άπό άστράτευτους 
καί άπό έκείνους πού είχαν έκπληρώσει 
τή στρατιωτική τους θητεία στό στράτευ
μα πριν καταταγοΰν σάν Δόκιμοι Χωρο
φύλακες στό Σώμα.

Αναλυτικότερα, οί ιδιώτες πού κατα
τάγηκαν, ώς Δόκιμοι Χωροφύλακες, κάθε 
χρόνο χωριστά είναι :
Τό έτος 1975 άστράτευτοι 989 καί άπό- 
στρατοι 571 δηλαδή, συνολικά, 1.560.

Τό έτος 1976 άστράτευτοι 824 καί 
άπόστρατοι 676 δηλαδή, συνολικά, 1.500.

Τό έτος 1977 άστράτευτοι 139 καί άπό- 
στρατοι 549 δηλαδή, συνολικά, 688.

Τό έτος 1978 άστράτευτοι 100 άνδρες, 
455 γυναίκες καί άπόστρατοι 486, δηλαδή 
συνολικά, 1.041 καί

Τό έτος 1979 άστράτευτοι 467 καί 
άπόστρατοι 386 δηλαδή, συνολικά, 853.

Δηλαδή έχομε σάν σύνολο, 5.187 νέους 
Χωροφύλακες άνδρες καί 455 γυναίκες, 
ήτοι γενικό σύνολο 5.642 άνδρών καί γυ
ναικών Χωροφυλάκων. Άπό τόν άριθμό 
τών 5.187 άνδρών, οί 2.668 ήταν άπό- 
στρατοι καί οί 2.974 ήταν άστράτευτοι 
οί όποιοι προσήλθαν καί κατατάγηκαν 
θεληματικά στό Σώμα καί, ταυτόχρονα, 
έκπλήρωσαν καί τήν προβλεπόμενη άπό 
τόν νόμο, στρατιωτική τους θητεία.

ΝΕΟΙ ΧΩΡ)ΚΕΣ ΕΤΟΥΣ 1980
(Α ΝΔΡΕΣ -  ΓΥΝΑΙΚΕΣ)

Γιά τό έτος 1980 προβλέπεται ή κατά
ταξη στό Σώμα 1.000, συνολικά, Χωρο
φυλάκων ήτοι 800 άποστράτων καί 200 
άστρατεύτων, κλάσεως 1982, ιδιωτών 
άνδρών, καθώς έπίσης καί 300 γυναικών, 
ώς Χωροφυλάκων.

Τό Αρχηγείο έδημοσίευσε ήδη Προ
κηρύξεις γιά τήν έπιλογή καί κατάταξη 
200 άνδρών ιδιωτών, κλάσεως 1982, 
(άστρατεύτων) καθώς καί 300 γυναικών, 
ένώ προβλέφθηκε άρμοδίως, ή κατάταξη 
καί 200 άποστράτων ιδιωτών, ώς Χωρο
φυλάκων, στή διάρκεια τοϋ Α’ 4μήνου τοϋ 
1980.

Στήν τρέχουσα σχολική περίοδο (Α' 
2μηνο 1980 ) στήν Σ.Ο.Χ. Αθηνών καί τά 
Παραρτήματά της έκπαιδεύονται, συνο
λικά, ώς Δόκιμοι Χωροφύλακες, 193

άνδρες. Ά π ’ αύτούς 75 έκπαιδεύονται στό 
Π.Σ.Ο.Χ. Ρόδου άπό τίς 24-1-1980 γιά 
νά όνομασθοϋν Χωροφύλακες στίς 24-6- 
1980 καί 118 στό Π.Σ.Ο.Χ. Κρήτης άπό 
τήτ 1-12-1979 γιά νά όνομασθοϋν Χωρο
φύλακες τήν 1-5-1980. "Ολοι αύτοί προ
έρχονται άπό ιδιώτες άπόστρατους.

’Εξάλλου τήν 1-3-1980 ονομάσθηκαν 
Χωροφύλακες 88 άπόστρατοι ιδιώτες πού 
έκπαιδεύθηκαν άπό τίς 2-10-1979 στό 
Π.Σ.Ο.Χ. Ρόδου καί έτοποθετήθηκαν μέ 
διαταγή τοΰ Αρχηγείου σέ διάφορες 
Υπηρεσίες τοΰ Σώματος γιά τήν κάλυψη 
ισαρίθμων κενών οργανικών θέσεων τοΰ 
βαθμοΰ τους.

ΠΑΡΟΧΕΣ Μ. Τ. Σ.
ΣΕ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΕΣ

"Ενα άπό τά προβλήματα πού άπασχό- 
λησε ιδιαίτερα στήν τελευταία 2ετία τό 
Μ.Τ.Σ. είναι καί τό θέμα πού άναφέρεται 
στό Μέρισμα τών Άνθυπασπιστών.

Τό σοβαρό αύτό πρόβλημα ειδικότερα, 
έχει ώς κάτωθι: Τό Μ.Τ.Σ. εισπράττει 
π.χ._ κρατήσεις Μοιράρχου άπό τίς μη
νιαίες άποδοχές τών μετόχων του Άν- 
θυπασπιστών πού Δέν προήχθησαν βα
θμολογικά, άλλ’ έξομοιώθηκαν μισθολο- 
γικά μέ Μοιράρχους. Χορηγεί όμως σ’ 
αύτούς, μετά τήν συνταξιοδότησή τους 
άπό τό Δημόσιο, Μέρισμα Ανθυπομοι
ράρχου, καί κατ’ άνώτατο οριο Υπομοι
ράρχου, άλλά σ’έκείνους μόνο πού άπο- 
στρατεύονται γιά λόγους υγείας ή μέ όριο 
ήλικίας καί προάγονται, έν συνεχεία, σέ 
Ανθυπομοιράρχους.

Αύτό έγινε άφορμή νά έγκριθει μέ τήν 
14]8-6-1978 Απόφαση τοΰ Διοικ]κοΰ 
Συμβουλίου τοΰ Μ.Τ.Σ., Διάταξη ή όποια 
προβλέπει τήν άπονομή Μερίσματος στούς 
Άνθυπασπιστές, πού θά είναι άνάλογο μέ 
τό βαθμό έκεΐνο τοΰ όποιου έλάμβανον 
τίς άποδοχές πριν άποστρατευθοΰν.

Στή συνέχεια, έδόθηκε άπάντηση τοΰ 
Γ.Ε.Σ. ότι τό καθόλα δικαιότατο αύτό 
αίτημα θά έπροωθεϊτο άπό τό 1978 γιά 
νομοθετική ρύθμιση, γιατί άφορά καί τούς 
Άνθυπασπιστές τοΰ Στρατοΰ.

Μέ πρόσφατη Διαταγή τοΰ Αρχηγείου 
έγνωστοποιήθηκε ότι γιά τό ύπό μελέτη 
θέμα, σύμφωνα μέ τό 871 ]248]605528] 
15-12-1979 έγγραφο τοΰ Γ.Ε.Σ., κα
ταρτίσθηκε Σχέδιο Νόμου γιά τήν προώ
θηση μάλιστα τοΰ όποιου έζητήθηκε έγ
κριση τής άρμοδίας Κυβερνητικής ’Επι
τροπής. Δηλαδή σκοπός τής ένεργείας 
αυτής είναι νά λαμβάνουν οί Άνθυπασπι- 
στές Μέρισμα τοΰ Βαθμοΰ έκείνου τοΰ 
οποίου τίς άποδοχές έλάμβαναν τόν τε
λευταίο μήνα (πρό τής άποστρατείας τους) 
τής ένεργοΰ υπηρεσίας τους στό Σώμα.

Μέ τήν νομοθετική ρύθμιση τοΰ προ
βλήματος τοΰ Μερίσματος θά έπιλυθεΐ, 
ταυτόχρονα καί τό θέμα τής προικοδοτή- 
σεως τών ένδιαφερομένων δικαιούχων 
άφοΰ καί έδώ ισχύουν τά ίδια κριτήρια, 
δηλαδή ένεργεΐται κράτηση άποδοχών 
βαθμοΰ Μοιράρχου καί παρέχεται άπό τό 
Μ.Τ.Σ. στόν Άνθυπασπιστή προικοδό
τηση πού άντιστοιχεΐ στό βαθμό τοΰ Ανθυ
πομοιράρχου.

Σχετικές μέ τό θέαα είναι οί 518]8]18ι, 
518 ]8 ]18ια καί 518]8]18ιδ Διαταγές 
τοΰ Αρχηγείου.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Προς τό ’Αρχηγείο Χ ωροφυλακής.

Τηλεγράφημα.
’Επιθυμώ νά έκφράσω τάς θερμάς μου 

ευχαριστίας πρός τούς άνδρες τοΰ ’Αστυ
νομικού Τμήματος Καματερού καί ιδιαί
τερα προς τον Διοικητήν αυτού διά την 
προσφερθεΐσαν προς έμέ βοήθειαν κατά 
την πυρκαϊά πού έσημειώθη εις το έργο- 
στάσιόν μου την 9-2-1980. Ή  μέχρι 
αΰταπαρνήσεως συμβολή των εις την κα- 
τάσβεσιν τοΰ πυρός τούς τιμά Ιδιαιτέρως 
καί κατ’ έπέκτασιν ολόκληρον τό Σώμα 
της ενδόξου Χωροφυλακής.

Νικόλαος Ροδόπουλος 
Βιοτέχνης, Καματερό ’Αττικής.

Πρός τό ’Α ρχηγείο Χωροφυλακής.
Πολλές φορές διάβασα έύχαριστίες καί 

έπαίνους για τούς άνδρες τού Σώματος 
τής Ελληνικής Χωροφυλακής. Σήμερα 
είμαι ένας άπό αυτούς πού στέλνουν έπαί
νους καί ευχαριστίες.

Συγκεκριμένα εύχαριστώ θερμότατα 
τούς: ’Ενωμοτάρχη Εμμανουήλ Φυτικάκη 
καί Χωροφύλακα Κων]νο Κυπαρίσση πού 
υπηρετούν στό ’Αστυνομικό Τμήμα Κιλ
κίς, τήν 2-1-1980, ήμέρα χιονοπτώσεως, 
στό 14 χιλιόμετρο τής Εθνικής όδοΰ Κιλ
κίς—Θεσσαλονίκης, προσέφεραν άμέριστα 
τήν βοήθειά τους μέσα στήν παγωνιά για 
νά κινήσω τό όχημά μου πού όλίσθησε σέ 
χανδάκι καί άκινητοποιήθηκε.

Χρησιμοποιοΰντες τά βοηθητικά μέσα 
πού διέθετε τό αυτοκίνητό τους, μοΰ προ
σέφεραν κάθε είδους βοήθεια γιά νά μπο
ρέσω νά ταξιδέψω. Καθ’ οδόν πρός Κιλκίς 
συναντήσαμε μεγάλο φορτηγό πού παρε- 
ξέκλινε σέ χανδάκι λόγω τής όλισθηρότη- 
τος. Οί άνωτέρω σταμάτησαν γιά νά προ
σφέρουν τήν βοήθειά τους.

Τέτοιοι άνδρες τιμούν τό Σώμα τής 
Ελληνικής Χωροφυλακής καί τήν ‘Ελλάδα 
μας καί πιστεύω ότι όλοι οί άνδρες τής 
Χωροφυλακής είναι σάν αυτούς.

Μελετιάδης Θεόδωρος — Κιλκίς.

Πρός τήν Ύ ποδιεύθυνσιν Τροχαίας 
Π ρω τευούσης.

Λαμβάνω τήν τιμή νά σας άναφέρω τό 
κάτωθι περιστατικόν άξιον νά τύχη ήθικής 
άμοιβής.

Τήν 28ην Δεκεμβρίου 1979 καί ώρα 
7 μ. μ. άνεφλέγη άπό βραχυκύκλωμα τό 
αύτοκίνητόν μου, εις Άμαρούσιον. Ειδο
ποίησα τήν άμεσον δράσιν καί ένεφανίσθη 
δργανον τής Τροχαίας Κηφισιάς τό όποιον 
έπενέβη πρός κατάσβεσιν τής φωτιάς 
μέ προφανή άμεσον κίνδυνον τής ζωής του, 
συνεπεία τών έξής γεγονότων :

Παρά τάς πληροφορίας άπό τούς πα- 
ρευρισκομένους ότι ή πυρκαϊά πιθανόν νά 
προήλθε άπό φιάλη ύγραερίου έπειδή αί 
φλόγες παρουσίαζον ιδιαιτέραν μορφήν 
κατά τήν καΰσιν, ούτος περιφράνησε τόν 
κίνδυνον, πλησίασε είς τό αύτοκίνητο 
κι έβγαλε έξω τά πλαστικά καθίσματα 
διά νά μήν έπεκταθή ή φωτιά έμπροσθεν 
δεδομένου οτι ή μηχανή βρίσκεται όπισθεν 
καί συνέχισε μέ όρμή νά σβύνει τή φωτιά 
μέ μάνικα νερού τήν όποιαν πήρε άπό τόν 
παραπλεύρως εύρισκόμενον κήπον μονο
κατοικίας. Συγχρόνως δέ παρακολουθούσε 
τούς παρευρισκομένους μήπως συμβή 
κανένα ατύχημα.

Ή  προσπάθειά του αυτή διήρκεσε περί
που 20' λεπτά τής ώρας όταν κατέφθασε 
έξ ’Αθηνών ή Πυροσβεστική Υπηρεσία 
ήτις άνέλαβε τήν κατάσβεσιν συνεπικου- 
ρούμενη άπό τόν Τροχονόμον Τροκάναν 
Δημήτριον.

Ή  έτοιμότης τού Τροχονόμου, ή τόλμη, 
ή ψυχραιμία καί ή αυτοθυσία του έκίνησαν 
τόν θαυμασμό τών παρισταμένων.... 
Σπυρίδων Συνοδινός, Άντισυνταγματάρ- 
χης Π.Δ., Άμαρούσιον ’Αττικής.

Πρός τόν ’Α ρχηγόν Χ ω ροφ υλακής,
Ά ν τ )γ ο ν  κ .  Μ ιλτ. Ά ργιάννη ν .

Κύριε ’Αρχηγέ,
Ή  ταπεινότητά μου βρέθηκε σχεδόν 

τυχαία στή Νέα ’Ιωνία καί άκόμα πιό 
τυχαία ή ματιά μου έπεσε σέ μιά άφίσσα. 
Μιλούσε γιά μιά ’Έκθεση κατά τών ναρ
κωτικών.

Στάθηκα άφωνος μπροστά στήν αγωνία 
πού έκρυβε έκείνη ή Έκθεση. Μιά άγω- 
νία υπεύθυνων ανθρώπων πού καθημερινά 
έρχονται σ’ έπαφή μέ παρόμοιες κοινω
νικές πληγές. Δάκρυσα. ’Αλήθεια, έπρεπε 
νάναι μόνη ή Χωροφυλακή σ’ αύτόν τόν 
άγώνα; Γιατί άραγε μόνο τή δική της 
ψυχή νά συγκλονίζει τό δράμα τών χιλιά
δων ναρκωμανών; Γιατί μόνον λίγοι φίλοι 
της νά πήραν στά χέρια τους τή σημαία 
τών κοινωνικών μαχών καί νά θέλουν νά 
προσφέρουν τήν άγάπη τους στούς νέους;

Πρέπει Κύριε ’Αρχηγέ νάστε υπερήφα
νος καί νά νιώθετε πραγματικά άξιος 
ήγέτης άξιων μαχητών, άφοϋ στις μέρες 
σας ή σκιά τοΰ Χωροφύλακα υψώθηκε τόσο 
γύρω μας. . . .  τόσο πάνω μας.. . .  πού κυ
ρίαρχη πιά άγωνίζεται γιά ολόκληρο τό 
κοινωνικό σύνολο καί μάλιστα σέ τομείς 
τόσο άντιθετικούς.

Λυπάμαι αν στέρησα λίγα χρήσιμα 
λεπτά άπό τό έργο σας. ’Ήθελα μόνο 
νά έκφράσω τήν εύγνωμοσύνη μου σέ δ,τι 
έκπροσωπεϊ τή Χωροφυλακή καί τό μό
χθο της. Καί κάτι άκόμα. Μέ παρόμοιες 
πρωτοβουλίες ή Χωροφυλακή άποδεικνύε- 
ται πάντα νέα καί πάντα έτοιμη νά προσφέ
ρει τις έμπειρίες της σέ κάθε θέμα γιά τό 
καλό τού τόπου.

Δεχθείτε, λοιπόν, τά συγχαρητήρια καί 
τήν εύγνωμοσύνη μου.
Μετά αμής, ’Ιωάννης Καραγιάννης, Με
λίσσια ’Αττικής.

Πρός τόν Διοικητήν της Ύ π)νσεω ς  
Ά σ φ  . Προαστίων Πρωτευούσης.

Τηλεγράφημα.
Τό Διοικητικό Συμβούλιο Πνευματικού 

‘Ιδρύματος μας, ΕΣΤΙΑΣ Ν. Σμύρνης καί 
έγώ, ιδιαίτερα , χρέος νοιώθουμε νά συγ
χαρούμε τόσο έσάς δσο καί τά άλλα όργανα 
σας πού είχαν τήν φροντίδα νά μάς παρα
δώσουν τις 6 μεταβυζαντινές εικόνες πού 
κλάπηκαν άπό τό Βυζαντινό' Μουσείο μας 
καί πού βρέθηκαν στήν περιφέρεια τού 
Καρέα.

Εύχαριστοϋντες θερμότατα διά τήν πα
ραπάνω προσφορά σας, σάς διαβεβαιοΰμε 
πώς τό έπίτευγμά σας τούτο άποκατέστη- 
σε τήν ψυχική ήρεμία καί τής Διοικήσεως 
τής ΕΣΤΙΑΣ καί τής Δωρήτριας τής συλ
λογής.
Ό  Πρόεδρ. τής ΕΣΤΙΑΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 

Πάνος Χαλδέζος

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΕΚΔΡΟΜΗ στό έξωτερικό διοργανώ- 

νει κι έφέτος τό Ελληνικό Τμήμα τής 
Διεθνούς Ένώσεως ’Αστυνομικών, στά 
πλαίσια τών δραστηριοτήτων γύρω άπό 
τούς σκοπούς τής Ένώσεως, καί τις πο
λιτιστικές της έπιδιώξεις.

Ή  έκδρομή θά πραγματοποιηθεί άπό 
24 ’Απριλίου μέχρι 12 Μαΐου καί τά 
μέλη—φίλοι τής Ένώσεως πού θά συμ- 
μετάσχουν σ’ αύτήν θά έπισκεφθοΰν, μέσω 
’Ιταλίας καί Γαλλίας, τήν ‘Ισπανία καί 
τήν Πορτογαλία. Στό πρόγραμμα τού 
ταξιδιού, μεταξύ τών άλλων πόλεων καί 
σταθμών άναφέρονται ή Βαρκελώνη, ή 
’Ανδόρα, ή Μαδρίτη, ή Λισσαβώνα, ή 
Σεβίλλη, ή Γρανάδα, ή Άλικάντη, ή 
Νίκαια, τό Μόντε Κάρλο κ.ά.

Τά έξοδα συμμετοχής είναι 23.000 
δραχμές καί καλύπτουν τό άντίτιμο τής 
μεταφοράς, πού θά γίνει με πούλμαν, τοΰ 
F ]Β ΙΙατρών — Άγκόνα καί άντίστροφα, 
σέ τετράκλινες καμπίνες, τών Ξενοδο
χείων Α' καί Β' κατηγορίας σέ δίκλινα 
δωμάτια μέ λουτρό, πρωινό καί ένα γεύμα 
ήμερησίως, τών διαφόρων φιλοδωρημά
των καί τών φόρων στά λιμάνια. Στό 
άνωτέρω ποσό δέν περιλαμβάνεται τό 
άντίτιμο τών γευμάτων στά F]B.

"Οσοι έπιθυμοΰν νά λάβουν μέρος στήν , 
έκδρομή, πού πιστεύεται νά είναι καλύ- I 
τερη άπό τις προηγούμενες καί νά έκπλη- 
ρώσει στό άκέραιο τούς σκοπούς της, νά 
έπικοινωνήσουν μέ τόν Γενικό Γραμμάτέα 
τής Ένώσεως, Ταγματάρχη κ. Κων]νο 
Βασιλάκη τοΰ Α.Τ. ‘Ηλιουπόλεως ’Αττι
κής (τηλ. 99.19.529) τό άργότερο μέχρι τό 
τέλος τού Μαρτίου. ’Επίσης άπό τόν 
ίδιο θά λάβουν περισσότερες λεπτομέ
ρειες, σχετικές μέ τό πρόγραμμα τής 
έκδρομής κ.λ.π.

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ
ΘΑΥΜΑΣΙΟΣ ήταν 6 άποκριάτικος 

χορός τών μελών — φίλων τοΰ Ελληνικού 
Τμήματος τής Διεθνούς Ένώσεως ’Αστυ
νομικών.

*0 χορός έγινε σέ κοσμική ταβέρνα τής 
Πλάκας, στήν ’Αθήνα καί παρευρέθηκαν 
περισσότερα άπό 300 άτομα, μέλη καί 
φίλοι τής Ένώσεως, τά όποια, μέσα σέ 
άτμόσφαιρα πού τήν διέκρινε ή φιλία καί 
ή συναδέλφωση, γεύθηκαν ένα (απολαυ
στικό πράγματι γλέντι.

Τό πλούσιο μουσικοχορευτικό πρό
γραμμα, πού τόνωσε ιδιαίτερα τό κέφι 
τών προσκαλεσμένων, έκτελέσθηκε άπό 
γνωστούς καλλιτέχνες τής ’Αθήνας.



ΝΕΑ ΑΠ’ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΛΕΞΗ μέ θέμα «Νεολαία καί 

Ναρκωτικά» δόθηκε στις άρχές τοϋ πε
ρασμένου μήνα, στην αίθουσα της Εται
ρίας Μακεδονικών Σπουδών άπό τον 
Υποδιοικητή της 'ΐποδιευθύνσεως Γενι
κής ’Ασφαλείας Θεσσαλονίκης Άντισυν- 
ταγματάρχη κ. Λάμπρο Κρικέλλη.

Παρουσιάζοντας ό ομιλητής τό πρό
βλημα τών Ναρκωτικών, άναφέρθηκε άρ- 
χικά στις κατηγορίες τών τοξικών ουσιών 
καί άνέλυσε στή συνέχεια μέ λεπτομέρειες 
τις καταστροφικές γιά τον άνθρώπινο 
όργανισμό επιπτώσεις άπό τή χρήση τους. 
'Ακολούθως άναφέρθηκε στήν εικόνα πού 
παρουσιάζει τό πρόβλημα στή χώρα μας 
καί στά αίτια πού οδηγούν τον άνθρωπο 
καί κυρίως τή νεολαία στήν τοξικομανία, 
έπισημαίνοντας ταυτόχρονα τούς κυριώ- 
τερους κινδύνους.
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ναϊκες τού Σώματος άπό Υπηρεσίες τής 
περιοχής καί πολλά μέλη —φίλοι τοϋ 
Συνδέσμου.

Στή διάρκεια τής διαλέξεως έγινε προ
βολή. διαφανειών πού άπεικόνιζαν τοξι- 
κές ουσίες κ.λ.π. καί έπακολούθησε προ
βολή έγχρωμης κινηματογραφικής ταινίας 
άμερικανικής προελεύσεως πού παρου
σίασε ζωντανά περιστατικά ναρκωμανών 
πού βρίσκονταν ΰπό τήν έπήρεια τοξικών 
ουσιών καί άλλα συναφή θέματα.

Τήν ώραία καί χρήσιμη άπό κάθε άποψη 
διάλεξη τήν παρακολούθησαν, μέ ένδιαφέ- 
ρον, άνδρες καί γυναίκες τών Υπηρεσιών 
Χωροφυλακής Θεσσαλονίκης καί μέλη τών 

1 οικογενειών τους.

ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ επιτυχία έγινε στο 
Κέντρο «ΑΝΑΤΟΛΙΑ» τής συμπρωτεύ
ουσας, ό άποκριάτικος χορός τοϋ Συνδέ
σμου Φίλων Χωροφυλακής Καλαμαριάς.

Παρευρέθηκαν, οι Υφυπουργοί Οικο
νομικών καί Συγκοινωνιών κ.κ. Παναγιώ
της Μποκοβός καί Γεώργιος Μούτσιος, 
ό Βουλευτής κ. Γεώργιος Μπακατσέλος, 
ό Νομάρχης Θεσσαλονίκης κ. ’Αλέξαν
δρος Τσάκωνας, ό Β' ’Επιθεωρητής Χω
ροφυλακής Υποστράτηγος κ. Χρήστος 
Σακελλάρης, ό Διευθυντής τής Διευθύν- 
σεως ’Αστυνομίας Θεσσαλονίκης Ταξίαρ- 
χος κ. Φιλοποίμην Τερζής, ό ’Ανώτερος 
Διοικητής Χωροφυλακής Κεντρικής Μα
κεδονίας Ταξίαρχος κ. Βασίλειος Βασιλό- 
πουλος, ό Πρόεδρος τοϋ Συνδέσμου κ. 
Χρήστος Χατζής καί τά μέλη τοϋ Διοι
κητικού του Συμβουλίου, άνδρες καί γυ-

Ίδιαίτερο τόνο καί κέφι σκόρπισαν 
στούς παρευρεθέντες γνωστοί καλλιτέχνες 
άπό τά Κέντρα ΑΡΙΓΚΑΤΟ, ΑΝΑΜΝΗ
ΣΕΙΣ καί ΚΑΝΤΑΔΑ τής συμπρωτεύ
ουσας.

Μέ τήν ευκαιρία τοϋ χοροϋ ό Σύνδεσμος 
Φ.Χ. Καλαμαριάς τίμησε τον κ. Χρήστο 
Θωμαΐδη γιά τήν ήθική καί υλική συμπα
ράσταση πού προσφέρει στον Σύνδεσμο. 
Στόν κ. Θωμαίδη έπιδόθηκε ειδική τιμη
τική πλακέτα.

ΕΠΑΙΝΟ άπένειμε ό ’Ανώτερος Διοι
κητής Χωροφυλακής Κεντρικής Μακεδο
νίας Ταξίαρχος κ. Βασίλειος Βασιλόπου- 
λος στόν Διοικητή τής Δ.Χ. ’Εδέσσης 
Άντισυνταγματάρχη κ. Βάϊο Μόσιαλο, 
τον Υποδιοικητή τής ίδιας Διοικήσεως 
Ταγματάρχη κ. Χαράλαμπο Κοϋκο, τόν 
Διοικητή τής Τ.Χ. Γιαννιτσών Ταγμα
τάρχη κ. Εύθύμιο Οικονόμου, τόν Διοι
κητή τοϋ Α.Τ. Σκόδρας ’Ανθυπομοίραρχο 
κ. Ιωακείμ Δουλδέρη καί τόν Διοικητή 
τοϋ Σ.Χ. Κρ. Βρύσης Άνθυπασπιστή κ. 
Μιχαήλ Τ’υχογιό, διότι στή διάρκεια τών 
καταστροφικών πλημμυρών πού έπληξαν 
τόν περασμένο Νοέμβριο τή Βόρεια Ε λ
λάδα καί προκάλεσαν σοβαρές καί εκτε
ταμένες καταστροφές, έπέδειξαν έξαιρετικό 
ζήλο καί προθυμία, στήν εκτέλεση τής 
άποστολής τους, πέραν τοϋ καλώς ένοου- 
μένου καθήκοντος.

Οί άνωτέρω άνδρες τοϋ Σώματος, άδια- 
φορώντας γιά τόν κίνδυνο πού άπειλοϋσε 
τήν ύγεία ή καί αυτήν άκόμη τή ζωή τους, 
συνετέλεσαν στή διάσωση καί περίθαλψη 
άτόμων πού κινδύνευαν, προσφέροντας, 
έτσι, εξαιρετικής σημασίας υπηρεσία στο 
κοινωνικό σύνολο.

Οί ένέργειές τους προκάλεσαν τά ευμενέ
στερα σχόλια τοϋ κοινοΰ καί τοϋ τύπου 
γιά τό Σώμα τής Χωροφυλακής καί, άκό
μη, έγιναν άντικείμενο θαυμασμού άπό 
πλευράς εκπροσώπων τής Πολιτείας, οί 
όποιοι έξέφρασαν τις ευχαριστίες καί τά 
συγχαρητήριά τους.

Χ Α Λ Κ Ι Δ Α

ΤΟ ΒΡΑΔΤ τής Τσικνοπέμπτης, σέ 
πολυτελέστατο Κοσμικό Κέντρο τής Χαλ
κίδας, έγινε μέ έπιτυχία ό καθιερωμένος 
πιά άποκριάτικος χορός τής Διοικήσεως 
Χωροφυλακής Εύβοιας.

Τήν έκδήλωση τίμησαν μέ τήν παρου
σία τους, ό Νομάρχης Εύβοιας κ. Κων. 
Παπαβλασόπουλος, ό Γ' ’Επιθεωρητής 
Χωροφυλακή: 'Υποστράτηγος κ. Ιωάν
νης Κούρβας, ό Διοικητής τής Σχολής 
Πεζικού Χαλκίδας Υποστράτηγος κ. 
Άνδρ. Καμπουρίδης, ό ’Ανώτερος Διοι
κητής Χωροφυλακής Πειραιώς καί Νή
σων Ταξίαρχος κ. Άνδρ. Λεχουρίτης, ό 
'Υποδιοικητής τής Σχολής Πεζικού Χαλ
κίδας Ταξίαρχος κ. Σταμ. Κωνσταντινί- 
δης, ό Δήμαρχος Χαλκιδέων κ. Ίωάνν. 
Σπανός, ό Εισαγγελέας Πλημ]κών Χαλ
κίδας κ. Νικ. Σπυρόπουλος, ό Πρόεδρος 
Πρωτοδικών κ. Δημ. Σουλτανιάς, ό 
Διευθυντής τής Νομαρχίας κ. Παν. 
Λαμπρόπουλος καί ό Νομικός της Σύμ
βουλος κ. Ίπποκρ. Άξής, ό Λιμενάρχης 
Χαλκίδας Πλωτάρχης κ. Έλευθ. Μα- 
κράκης, καθώς καί πολλοί άλλοι προσκα- 
λεσμένοι ’Αξιωματικών, Ύπαξιωματι- 
κών καί Χωροφυλάκων.

Πριν άρχίσει ό χορός, ό Διοικητής τής 
Δ.Χ. Εύβοιας Άντισυνταγματάρχης κ. 
Κων]νος Άνδριανόπουλος έκανε στούς 
συγκεντρωμένους μιά σύντομη καί έντυ- 
πωσιακή προσφώνηση καί καταχειρο
κροτήθηκε. Στή διασκέδαση πού έπακο
λούθησε έπικράτησε ομαδικό κέφι πού 
διατηρήθηκε άμείωτο ώς τις δύο τό πρωί 
κάτω άπό τούς ήχους μιάς πολυπρόσωπης 
ορχήστρας, άπό τήν οποία δέν έλειψαν τά 
παραδοσιακά ούτε καί οί θαυμάσιοι ερ
μηνευτές δημοτικών, λαϊκών, μοντέρνων 
καί έλαφρών «ρετρό» τραγουδιών πού 
ικανοποίησαν τά ύπερπεντακόσια άτομα 
πού πήραν μέρος στήν ώραία αύτή κοσμι
κή έκδήλωση.

I Π A Ν Ν I Ν A

ΤΙΜΗΘΗΚΕ μέ σεμνές έορταστικές 
έκδηλώσεις, στήν Κόνιτσα, ή 32η έπέτειος 
τής ιστορικής μάχης τής ομώνυμης κω- 
μοπόλεως.

Παρέστησαν, ό Νομάρχης Ίωαννίνων 
κ. Λουκάς Φωτόπουλος, ό Διοικητής 
Στρατιάς ’Αντιστράτηγος κ. Γεώργιος 
Βορριάς, ό ’Αρχηγός Χωροφυλακής ’Αν
τιστράτηγος κ. Μιλτιάδης Άργιάννης, 
ό Διοικητής τής 8ης Μεραρχίας 'Υπο
στράτηγος κ. Γεώργιος Σερέτης, ό ’Ανώ
τερος Διοικητής Χωροφυλακής ’Ηπείρου 
Ταξίαρχος κ. Εύάγγελος Χατζηγούλας, 
εκπρόσωποι τών τοπικών Πολιτικών, 
Στρατιωτικών, Δημοτικών καί Κοινοτι
κών ’Αρχών, Έφεδροπολεμιστικών καί
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Στη διάρκεια τοϋ σεμιναρίου αναπτύ
χθηκαν θέματα σχετικά μέ τήν Τουριστική 
Νομοθεσία καί έγινε άνταλλαγή απόψεων 
μεταξύ υπηρεσιακών παραγόντων τοϋ 
Ε.Ο.Τ. καί των άλλων 'Υπηρεσιών σέ θέ
ματα τουριστικού ένδιαφέροντος.

Είδικώτερα, άναπτύχθηκαν θέματα Ξε- 
νοδοχιακής Νομοθεσίας, προγραμματι
σμού καί πολιτικής έπί τής άναπτύξεως 
τοϋ τουρισμού, μετατροπής παραδοσιακών 
κτισμάτων σέ τουριστικές έγκαταστάσεις, 
οί σχέσεις Ξενοδόχων καί πελατών κ.λ.π.

λοιπών ’Οργανώσεων, Συλλόγων καί Σω
ματείων τής περιοχής, άντιπροσωπεΐες 
άπό άνδρες τοϋ Στρατού καί τών Σωμά
των ’Ασφαλείας καί πλήθος κόσμου.

Οί έκδηλώσεις άρχισαν στον 'Ιερό 
Ναό τής Κονίτσης όπου χοροστατοΰντος 
τοϋ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δρυϊ- 
νουπόλεως Πωγωνιανής καί Κονίτσης 
κ. Σεβαστιανού, έψάλη ή Θεία Λειτουργία 
καί συνεχίσθηκαν στο χώρο τοϋ Μνημείου 
τών πεσόντων, όπου τελέσθηκε ή έπιμνη- 
μόσυνη δέηση υπέρ άναπαύσεως τών ψυ
χών τών πεσόντων στη διάρκεια τής μά
χης έναντίον τών άναρχοκομμουνιστών.

’Ακολούθως έγινε κατάθεση στεφάνων 
ένώ άπέδωσαν τιμές ή Μουσική καί τμήμα 
'Οπλιτών τής 8ης Μεραρχίας.

Τον πανηγυρικό τής ήμέρας έκφώνησε 
ό Διδάσκαλος κ. Άνδρέας ’Αποστόλου, ό 
όποιος άναφέρθηκε μέ λεπτομέρειες στό 
ιστορικό τής μάχης καί τόνισε τή μεγάλη 
σημασία τής νίκης έναντίον τών άναρχο- 
κομμουνιστών έξαίροντας τήν άνδρεία καί 
τον ήρωϊσμό τών άνδρών τοϋ Στρατού 
καί τής Χωροφυλακής στή διάρκεια τών 
πολεμικών έπιχειρήσεων έναντίον τών 
έπιβουλέων τής έλευθερίας τού τόπου μας.

Στό σεμινάριο, πού διήρκησε τρεις ήμέ- 
ρες, συμμετείχαν 47 ’Αξιωματικοί καί 
Ύπαξιωματικοί τής Χωροφυλακής καί 7 
τής ’Αστυνομίας Πόλεων, προϊστάμενοι 
τών Τμημάτων καί Σταθμών ’Αστυνο
μίας Τουρισμού τής χώρας, ένώ συμμε
τείχαν άκόμη καί έκπρόσωποι τών Υπουρ
γείων Κοινωνικών Υπηρεσιών καί ’Εμπο
ρικής Ναυτιλίας.

Τήν έναρξη τών έργασιών κήρυξε ό 
Πρόεδρος τού Ε.Ο.Τ. κ. Γεώργιος Δα- 
σκαλάκης καί μίλησε ό Γενικός Γραμμα
τέας τού ’Οργανισμού κ. Σπυρίδων Ά - 
μούργης.

ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ζεστή συναδελφική 
προσφορά τών Δοκίμων ’Ανθυπομοιράρ
χων, άντάξια τών υψηλών αισθημάτων 
φιλαλληλίας πού τούς διέπουν, πραγματο
ποιήθηκε πρόσφατα.

Μέ προαιρετικό έρανο πού διενήργησαν 
μεταξύ τους, συγκέντρωσαν ικανό χρημα
τικό ποσό, τό όποιο πρόσφεραν στήν οι
κογένεια τού ’Ενωμοτάρχου Παναγιώτη 
Δημοπούλ.ου, πού άπεβίωσε τελευταία.

’Αντιπροσωπεία Δοκίμων ’Ανθυπο
μοιράρχων μέ έπικεφαλής ’Αξιωματικό 
τής Σχολής έπισκέφθηκε τήν οικογένεια 
τού άτυχου συνάδελφου, πού διαμένει στό 
Μαρούσι, καί πρόσφερε τό χρηματικό 
ποσό στή χήρα καί τά δύο άνήλικα παιδιά 
της.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ ΑΜΕΣΟΥ ΕΠΕΜΟΑΣΕΟΣΔΙΑΛΕΞΗ μέ θέμα «ό ρόλος καί ή 
άποστολή τής 'Ελληνικής Χωροφυλακής» 
πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στή Ναυ
τική Σχολή Πολέμου στό Βοτανικό, άπό 
τον Διοικητή τής Σχολής ’Αξιωματικών 
Χωροφυλακής Ταξίαρχο κ. Σπυρίδωνα 
Φτερνιάτη.

'Ο ομιλητής ανέπτυξε πρός τούς σπου
δαστές τής Σχολής —Άνωτέρους ’Αξιω
ματικούς τού Πολεμικού Ναυτικού — 
τήν όργανωτική διάρθρωση τού Σώματος 
καί άνέλυσε τά μέσα καί τούς τρόπους πού 
χρησιμοποιούνται άπό τις 'Υπηρεσίες Χω
ροφυλακής γιά τήν έμπέδωση τής τάξεως 
καί άσφαλείας στον τόπο.

’Επίσης ό κ. Φτερνιάτης έκανε μιά 
σύντομη άναδρομή στις προσφορές τού 
Σώμα τος πρός τό ’Έθνος στή διάρκεια τών 
πολεμικών καί ειρηνικών περιόδων, άπό 
τής συστάσεώς του μέχρι σήμερα καί, 
άκόμη, άναφέρθηκε στις πολλαπλές του 
άρμοδιότητες καί τό κοινωνικό του έργο.

Ταυτόχρονα μέ τήν ομιλία έγινε προβο
λή έγχρωμων διαφανειών καί ταινίας, πού 
σχετίζονταν μέ τις δραστηριότητες τών 
'Υπηρεσιών τού Σώματος.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ πάνω σέ θέματα τουρι
σμού, πραγματοποιήθηκε τόν περασμένο 
μήνα σέ αίθουσα τής Κεντρικής Υπηρε
σίας τού Ε.Ο.Τ.
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ΜΕΤΑ άπό έντολές τών Κέντρων 
’Αμέσου Έπεμβάσεως τού Σώματος, τά 
οχήματα τών 'Υπηρεσιών Χωροφυλακής 
όλης τής χώρας κινήθηκαν 34.243 φορές 
γιά τήν έξυπηρέτηση τού κοινωνικού συ
νόλου, τόν περασμένο ’Ιανουάριο.

Μέ περιπολικά μεταφέρθηκαν σέ διά
φορες Κλινικές, Νοσοκομεία, Σταθμούς 
Πρώτων Βοηθειών κ.λ.π., 5 έπίτοκες γυ
ναίκες, 124 άτομα πού άρρώστησαν ξα
φνικά, 133 τραυματίες άπό άτυχήματα, 
4 φιάλες αίματος γιά κατεπέίγουσες με
ταγγίσεις σέ συνανθρώπους πού κινδύ
νευαν άμεσα καί 4 αιμοδότες γιά προσφορά 
αίματος σέ άρκετά κρίσιμες περιπτώσεις.

Τά πληρώματα τών όχημάτων :
Έπιλήφθηκαν σέ 6.240 περιπτώσεις 

έπεισοδίων μεταξύ πολιτών. Τις περισσό
τερες διαφορές μεταξύ τών πολιτών τις 
διευθέτησαν οί οδηγοί καί τά πληρώματα 
τών όχημάτων, ένώ γιά τις ύπόλοιπες — 
τις πιό σοβαρές — άσχολήθηκαν οί βα
θμοφόροι τών 'Υπηρεσιών τους.

Έκαναν έλεγχο σέ 6.196 ύποπτα άτομα 
καί 4.476 φορές σέ ύποπτα κέντρα (δια- 
σκεδάσεως, κ.λ.π.).

Συνέλαβαν, έπ’ αύτοφώρω, 6 δράστες 
κλοπής αύτοκινήτων καί 29 δράστες άλ
λων κλοπών — διαρρήξεων.

Έπιλήφθηκαν έγκαιρα στήν κατάσβεση 
38 πυρκαϊών.

Βρήκαν καί παρέδωσαν στούς οικείους 
τους 419 άτομα πού είχαν έξαφανισθεΐ.

Συνέλαβαν 145 άτομα πού καταζη
τούνταν.

Περιμάζεψαν 91 άλητεύοντα άτομα καί 
τά παρέδωσαν στις άρμόδιες, γιά τις πε
ραιτέρω ένέργειες, Υπηρεσίες. Ά π ’ τά 
άτομα αύτά τά 23 βρέθηκαν στή Θεσσαλο
νίκη, 21 στή Λάρισα καί 15 στή Ρόδο.

Τά Κέντρα ’Αμέσου Έπεμβάσεως δρα
στηριοποιήθηκαν άφοΰ δέχθηκαν 199.931 
συνολικά κλήσεις. Ό  άριθμός τών πο
λιτών πού έκαναν αύτές τις κλήσεις άντι- 
προσωπεύει τό 2,28 ο]ο τού πληθυσμού 
τής χώρας τό 1971 ή τό 2,13 ο]ο τοϋ 
πληθυσμού τό 1978, πού σύμφωνα μέ 
έκτιμήσεις τής Εθνικής Στατιστικής 
'Υπηρεσίας ήταν 9.359.960 άτομα.

Γιά νά υλοποιηθεί ή δραστηριοποίηση 
τών όχημάτων πού κινήθηκαν, διανύθηκε 
άπόσταση 242.190 χιλιομέτρων, πού άν- 
τιστοιχεΐ μέ τήν κάλυψη τής άποστάσεως 
’Αθηνών—Παρισιού 78 άκριβώς φορές. 
Τήν άπόσταση αύτή, ένα αυτοκίνητο πού 
βαίνει μέ συνεχή ταχύτητα 90 χιλιομέτρων 
τήν ώρα, τήν καλύπτει σέ 2.691 ώρες ή 
σέ 112 εικοσιτετράωρα.

■



ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 
ΦΙΛΟΝ
ΧΟΡΟΟΙΥΛΑΚΗΣ 
OOP. ΟΡΟΑΠΕΙΟΝ 
ΟΡΟΤΕΥΟΥΙΗΙ

ΜΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ παρένθεση στη 
σειρά των άποκριάτικων χορών ήταν 6 
παιδικός χορός του ‘Ομίλου Φίλων Χω
ροφυλακής Βορείων Προαστίων.

Τα μέλη του Διοικητικού του Συμβου
λίου, άπλά καί άθόρυβα δημιούργησαν κάτι 
τό ξεχωριστό, αγκαλιάζοντας για μια 
ακόμη φορά τό παιδί με στοργή. Μέ έπικε- 
φαλής τις άκούραστες καί δραστήριες κ.κ. 
'Αννα Δήμα καί ‘Ελένη Διβανίου, Πρόε
δρο καί Γεν. Γραμματέα του ‘Ομίλου, 
αντιστοίχως, διοργάνωσαν μέ σοβαρότητα 
καί συνέπεια τον έτήσιο άποκριάτικο παι
δικό χορό γιά τά παιδιά των άνδρών του 
Σώματος πού υπηρετούν στις *Υποδ]νσεις 
Άσ τυν. Κηφισιάς καί Χαλανδρίου, στο 
, Αρχηγείο Χωροφυλακής, στο Κέντρο 
Αλλοδαπών, στην ’Άμεσο Επέμβαση 

καί στις Μ.Α.Τ.
Η επιτυχία τής όμορφης αύτής έκδη- 

λωσεως, πού πραγματοποιήθηκε στο Ξε
νοδοχείο «ΑΠΕΡΓΉΣ» τής Κηφισιάς, 
ήταν έντυπωσιακή.

Περισσότερα άπό 500 παιδιά ήλικίας 5 
μέχρι 12 χρόνων, άπόλαυσαν ένα θαυμάσιο 
παιδικό ψυχαγωγικό πρόγραμμα άπ* τον

καλλιτεχνικό θίασο. Προηγουμένως, μοι
ράσθηκαν στά παιδιά πλούσια άποκριάτικα 
δώρα καί γλυκίσματα πού τά πρόσφερε 6 
'Όμιλος, ενώ παράλληλα, μέλη του προ
σωπικού τής «ΚΟΚΑ ΚΟΛΑ» τούς σερ- 
βίρησαν δωρεάν, άφθονη ποσότητα προϊ
όντων τής ομώνυμης ‘Εταιρείας. ’Ακόμη 
προσφέρθηκαν μπισκότα δωρεάν άπό τις 
‘Εταιρείες «ΑΛΑΤΙΝΗ», «ΠΑΠΑΔΟ- 
ΠΟΤΛΟΥ» καί «ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ — 
ΠΙΡΠΙΡΗ», σοκολάτες καί γκοφρέτες 
άπό τις Εταιρείες «ΙΟΝ» καί «ΠΑΥΛΙ
ΔΗΣ» καί τέλος, μπαλόνια άπό τήν ‘Εται
ρεία «ΑΝΤΕΛΚΟ — ΑΦΟΙ ΚΟΛΟΚΟ- 
ΤΡΩΝΗ».

Στή συνέχεια τά παιδιά χόρεψαν μέ κέφι 
κάτω άπ’ τούς ήχους τμήματος τής Μου
σικής τού Σώματος. Τό αγνό παιδικό.... 
γλεντοκόπι έκλεισε μέ τον παραδοσιακό 
χορό «Γαϊτανάκι».

Γιά νά έπιστρέψουμε τώρα στις έντυ- 
πώσεις πού άφησε ή εκδήλωση θά πρέπει 
νά άναφέρουμε τήν εύχάριστη έκπληξη 
την οποία προξένησε σέ όλους ή τάξη πού 
επικράτησε στην προσφορά τών γλυκισμά
των καί τών δώρων, όπου, έκτος άπ’ τήν

Πρόεδρο καί τή Γενική Γραμματέα τού I 
‘Ομίλου, βοήθησαν αρκετά οί κυρίες I 
Ίωαννίδου, Γκατσοπούλου, Άγγελάκου, I 
Κριεζή καί Πάσσα καί οί κύριοι Λιβανιού 
καί Κατσίμπας.

‘Η έμπνευση τών διοργανωτών τής 
καταπληκτικής αύτής έκδηλώσεως, νά I 
παραμελήσουν — αύτή τή φορά — τούς I 
μεγάλους, είχε εύμενέστατη άπήχηση I 
σέ όλους καί άπέδειξε πώς είναι καιρός 
νά άμβλύνουμε κάποτε τά ατελείωτα έρω- 
τηματικά πού κληροδοτούμε στούς έπερ- 
χόμενους παραχωρώντας τους πρωτοβου
λία καί αύτοπεποίθηση,καί δείχνοντάς 
τους στοργή καί κατανόηση.

'Ένα σημαντικώτατο κεφάλαιο τής κοι
νωνικής προσαρμογής γιά τά παιδιά άνοι
ξε ό χορός τού Ο.Φ.Χ. Βορείων Προαστίων I 
πού εδρεύει στήν Κηφισιά. ’Αξίζει, τό I 
παράδειγμά του νά τό μιμηθοΰν καί άλλοι. I

Συγχαρητήρια, λοιπόν στούς πρώτο- I 
πόρους τής ύπέροχης αύτής έκδηλώσεως. I 
Πέτυχαν κάτι περισσότερο ωραίο κα I 
εύγενικό άπό όλους.



Έ να αυθόρμητο χαμόγελο, 
μια ματιά γεμάτη έμπιστοσύνη, 
μια άγάπη πού προσφέρεται απλό
χερα σ’ όλους καί ιδιαίτερα στο 
παιδί.

Πλάι στά βήματά του βαδίζει 
ή Χωροφυλακή, προστάτης άγγε
λος καί άγρυπνος φύλακας τής 
ειρήνης του . . .

____


