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Μ ά ι ο ς  1941.
Ή  μνήμη γέρνει ευλαβικά στα χώματα τής 

Κρήτης. Στα χώματα τα ποτισμένα με αίμα, στα 
χώματα τα σπαρμένα με κορμιά ηρώων. Ή  θύ- 
μιση μένει μετέωρη πάνω απ’ τους κάμπους μέ 
τους ελαιώνες, τις λεμονοπορτοκαλιές, τά μνη
μεία. Καί στοχάζεται.

Ή  μεγάλη θυσία ξαναζεί, όπως θά ξαναζεί 
κάθε Μάιο. Οΐ μορφές των παλληκαριών—δικών 
μας καί ξένων — πού στάθηκαν αντίκρυ στην 
καταιγίδα τον θανάτου άνασταίνονται. Άνάμεσά 
τους, πρώτες ανάμεσα στις πρώτες, οί μορφές 
τών εικοσάχρονων παλληκαριών τής Χωροφυλα
κής. Αμούστακα παιδιά, μόλις στο πρώτο ξύ
πνημα τής νιότης, μέ τον αγέρα τής ξενοιασιάς 
στά μάτια τους, βαδίζουν προς τή θυσία.

Βαδίζουν προς τούς λόφους του Ρεθύμνου. 
Τούς λόφους όπου ή ξεγνοιασιά θά γίνει ψύχραι
μη σκέψη, όπου το πρώτο ξύπνημα τής νιότης 
θά γίνει ορμή καί θάρρος. "Οπου τά όνειρα θά 
γίνουν απόφαση, νά πολεμήσουν καί νά πεθάνουν.

Βαδίζουν, χωρίς νά ξέρουν πώς σέ λίγο θ’ 
ανήκουν στο μεγάλο χορό τών αθάνατων νεκρών. 
Τών νεκρών πού μένουν περισσότερο ζωντανοί 
καί από τούς ζωντανούς. Τών νεκρών πού έγιναν 
θεμέλιες πέτρες γιά νά χτιστούν πάνω τους τά 
ιδανικά τού "Ελληνα καί νά μείνει ελεύθερος αυ
τός ό τόπος.

Σ ’ αυτούς τούς νεκρούς ανήκουν καί οί μαχη
τές τής Κρήτης. Καί στη Χωροφυλακή ανήκει ή 
υπέρτατη τιμή νάναι ή μάνα τους. Τό κενοτάφιο 
τής Σχολής ’Οπλιτών Χωροφυλ.ακής στο Ρέ
θυμνο, τό βροντοφωνάζει. Τό μαρτυρούν τά διά
σπαρτα στά κρητικά χώματα οστά τους.

Μ ά ι ο ς  198  0.
Οί μνήμες ενώνονται μέ τό μαγιάτικο αγέρι 

καί σαλπίζουν τό εγερτήριο τών ηρώων. Πλάι 
στούς ήρωες Χωροφύλακες τού θρυλικού Τά
γματος Χανιώτη, βαδίζουν καί άλλοι ήρωες Παι
διά, όλοι τους, τής Χωροφυλ.ακής. Τούτες τις 
μέρες, τις στερνές μέρες τού Μάη ξυπνούν καί 
πάλι οί μνήμες τής υπέροχης θυσίας. ”Οχι γιά 
νά σταθούν αντίκρυ στον κατακτητή, όπως πριν 
τριανταεννιά χρόνια, αλλά γιά νά θυμίσουν πόσα 
αίματα, πόσες θυσίες θέλει ή ’Ελευθερία.

Τά χρόνια πού πέρασαν είναι πολλά. Στο διά
βα τους δικαιώθηκαν οί αγώνες. Στο πέρασμά 
τους καταξιώθηκαν οί θυσίες. 'Η  μνήμη έγινε 
ιερή. Ή  ιστορία γράφτηκε μέ κάθε άλ.ήθεια. Καί 
οί μαχητές Χωροφύλακες Αναπαύονται ήσυχοι 
στο κενοτάφιο τής Σχολής γιατί έκαναν τό Χρέος 
τους απέναντι στην Πατρίδα.

Τό Χρέος είναι αύτό πού βαραίνει κάθε δύσκο- 
λ.η εθνική στιγμή στή ζωή τού "Ελληνα. Καί είναι 
αύτό πού κρατάει αιώνια ζωντανή τήν παρουσία 
του στή γή.

Γι’ αύτό, κάθε Μάιο ή Χωροφυλ.ακή θυμάται 
μέ συγκίνηση εκείνα τά παιδιά της. Συγκλονίζε
ται απ’ τήν απόφασή τους νά πεθάνουν κατά πώς 
ορίζουν οί άγραφοι νόμοι τής εθνικής τιμής. Καί 
άποθέτει στο χώμα τό κρητικό λίγες δάφνες, λί
γα αγριολούλουδα, καί πολλά δάκρυα ευγνωμοσύ
νης. ' Υπερήφανα δάκρυα, ίδια μ ' αυτά πού ξεφεύ
γουν απ’ τά μάτια σάν ζωντανεύουν οί μνήμες τις 
Βόρειας ’Ηπείρου, τού Μακρυγιάννη, τού Νυμ
φαίου, τής Χαλ.ανδρίτσας.

Τιμά τή μνήμη τών νεκρών της ή Χωροφυλακή. 
Τιμά καί υπόσχεται. 'Υπόσχεται πώς τά βήματά 
τους θά τ ’ ακολουθούν οί άνδρες της μέ αδάμαστη 
τή θέληση γιά τήν εκπλήρωση κάθε ιερού χρέους...
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Ε Ξ Ω Φ Υ Λ Λ Ο

Κάθε Μάιο, ή Χω 
ροφυλακή, μέ κατά
νυξη στρέφει τή μνή
μη και ευλαβικά κλεί
νει τό γόνατο στις 
σεπτές μορφές τών 
ηρώων της, που πό
τισαν μέ τό αίμα 
τους τή λεβεντογέν
να γή  τής Κρήτης 
γιά  τά ανθρώπινα 
ιδανικά.

ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

*
Στά "Γεγονότα καί Συμβάντα" 
αύτοΰ τοΰ τεύ χου ς  παρουσιά

ζ ο ν τ α ι  μέ κάθε λ ιτό τη τα  καί  Α ντ ι 
κ ε ιμ ε ν ικ ό τη τα  όυό έ π ι τ υ χ ί ε ς  
Υπηρεσιών ’Ασφαλείας,  που 
ί δ ι α ί τ ε ρ α  χαρακτηριστικές  γ ι ά  τά 
έγκληματολογικά χρον ικά  τοΰ τόπου  
καί ή έ ξ ι χ ν ί α σ ή  τους  άποτέλεσε  υ
πόθεση τ ιμή ς  γ ιά  τη Χωροφυλακή.

των 
ε ί ν α ι

*
Ε ίνα ι  κοινή ή διαπίστωση  
ό τ ι  τ ε λ ε υ τ α ία  σημειώθηκαν 

στή χώρα μας έγκλύματα Ιδ ια ίτ ε ρ α  
ε ίδ ε χ θ ή  γ ι ά  τά μέτρα πού μέχρι  
τώρα γνώριζε  ό τόπος μας. Ή κ ο ι 
νωνική εΙρήνη τοΰ συνόλου δέχτηκε  
Αρκετά Ισχυρά πλήγματα, πού Α πεί -  
λησαν,πρός  σ τ ιγ μ ή ,ν ά  κ λονίσουν  τό  
αίσθημα Ασφαλείας τών πολιτών καί  
ίσως τήν έμπιστοσύνη τους  πρός 
τ ή ν ’Αστυνομία .

*
"Ομως,οί Αρμόδιες 'Υπηρεσίες  
τοΰ Σώματος,χωρίς νά α ί φ ν ι -  

δ ια σ το ΰ ν ,  βρέθηκαν Από τήν πρώτη 
στιγμή π α ν έ τ ο ιμ ε ς  ν ’ Αντιμετωπί
σουν τά γεγονότα.Μέ μιά έκ π λ η κ τι -  
κή δραστηριοποίηση πέτυχαν την έ -  
ξ ίχ ν ία σ η  όλων τών έγκλημάτων, τήν  
σύλληψη τών δραστών καί τήν παρά
δοσή τους  στήν Δ ικ α ιο σ ύ νη ,έδ ρα ιώ -  
νο ν τα ς  τό αίσθημα τής Ασφαλείας  
τοΰ συνόλου.

*
Αυτές οί έ π ι τ υ χ ί ε ς  τής Χω
ροφυλακής Από τή μάχη της  

κατά του κάθε μορφής έγκλήματος,  
Απέδειξαν  ό τ ι  τό  προσωπικό τοΰ  
Σώματος φυλάγει Ακοίμητο τ ίς" Θ ερ-  
μοπύλες" τοΰ χρέους  του,Αποφασι
σμένο νά ύπερασπισθει  μέ κάθε θυ
σία  τήν κοινωνική εΙρήνη καί  νά 
διατηρήσει  Αμείωτο τό αίσθημα Α
σφαλείας τοΰ π ο λ ίτ η .

Η "ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ"

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟ Μ ΕΣ

’Α ξιω ματ ικο ί  -  ΑνΘ υπα απιο τΕ ς Δ ρ .  2 5 0  

■Υπαξιωματικοί -  Χ ω ρ οφ ύ λα κε ς  « 2 2 0

Π ο Λ ι τ .  Υ π ά λ λ η λ ο ι  -  Ί Β ι ώ τ ες  " 2 5 0

Σ ύ λ λ ο γ ο ι  -  Σω μα τεία  -  Οργανισμοί  " 3 0 0

Τ Ι Μ Η  Τ Ε Υ Χ Ο Υ Σ  Δ Ρ Χ .  3 0
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Ή  Μεγαλομάρτυς καί Ίσαπόστολος 
'Αγία Ειρήνη, γεννήθηκε στις αρχές τοΰ 
4ου αιώνα στή πόλη Μεγεδώ τής Περσίας. 
Το πρώτο της όνομα ήταν Πηνελόπη καί 
υπήρξε μοναχοκόρη τοΰ Λικίνιου, άρχοντα 

Περσικής επαρχίας.
Ή  μόρφωσή της ανατέθηκε στον σοφό 

δάσκαλο τής εποχής εκείνης Άπελλιανό 
ό όποιος από την πρώτη στιγμή εντυπω
σιάστηκε από τα ψυχικά καί πνευματικά της 
χαρίσματα καί προσέφερε στή νεαρή μα- 
θήτριά του, όλη τή σοφία καί τήν πολυμά
θει ά του, εφόδια που άποδείχτηκαν πολύ
τιμα στή μετέπειτα ζωή της.

Στή Χριστιανική Θρησκεία κατηχή
θηκε από μία ΰπηρέτριά της, ή όποια τής 
άποκάλυψε τις αιώνιες αλήθειες τής διδα
σκαλίας τοΰ Θεανθρώπου καί οδήγησε τήν 
καρδιά της στον Χριστιανισμό. Με τή 
βάπτισή της πήρε τό όνομα Ειρήνη καί με 
τήν επιφοίτηση τοΰ ' Αγίου Πνεύματος άρ
χισε να κηρύττει τό λόγο τοΰ Θεοϋ.

’Από τή στιγμή εκείνη ορθώθηκε γύρω 
Της ή αντίδραση τοΰ οίκογενειακοΰ Της 
περιβάλλοντος καί τής Περσικής κοινω
νίας, αντίδραση που μεταβλήθηκε σε απει
λές, διώξεις καί βασανιστήρια, που δεν 
μπόρεσαν όμως να κάμψουν τήν πίστη Της. 
’Αντίθετα δυνάμωσαν τήν αφοσίωσή Της 
στο Θεό καί τόνωσαν τήν απόφασή Της 
νά συνεχίσει τό κατηχητικό της έργο.

Με τή βοήθεια τοΰ Θεοΰ, ή 'Αγία Ειρή
νη, θαυματούργησε καί απέδειξε με τρόπο 
θριαμβευτικό τή δύναμη καί τήν αλήθεια 
τής Χριστιανικής πίστεως. Περιόδευσε, 
κηρύσσοντας τή Χριστιανική Θρησκεία, 
σε πολλά μέρη τής Ασίας καί έφθασε μέχρι 
τήν Έφεσσο, όπου καί πέθανε.

Ή  'Ελληνική Χωροφυλακή, στον αγώνα 
της γιά τήν προστασία τής κοινωνικής γα
λήνης καί γιά τήν αποτροπή κάθε αντικοι
νωνικής ενέργειας που τήν υπονομεύει καί 
απειλεί τή ζωή, τήν τιμή καί τήν περιουσία 
τοΰ Πολίτη, καθιέρωσε προστάτιδά της 
τήν 'Αγία Ειρήνη, τήν κατέστησε σύμβολο 
κάθε ηθικής μάχης γιά τήν εξάλειψη τής 
βίας, καί έπικαλεϊται τή βοήθειά Της κατά 
τήν εκπλήρωση τοΰ υπηρεσιακού καθή
κοντος καί τοΰ κοινωνικού της χρέους.
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ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
Ή  Χωροφυλακή εορτάζει με εύλάβεια καί θρησκευτική κατάνυξη τή μνήμη τής 'Αγίας και ενδόξου Μεγα

λομάρτυρας ΕΙΡΗΝΗΣ προστάτιδος τοϋ Σώματος.
Αεν είναι τυχαίο τό γεγονός δτι τό Σώμα τής Χωροφυλακής έχει τεθεί κάτω από τή σκέπη καί τήν προ

στασία τής 'Αγίας Ειρήνης, ή όποια με τον ενάρετο βίο της, τήν πίστη της στο Θεό, τήν αυτοπειθαρχία καί τήν 
άποφασιστικότητά της αγωνίστηκε καί υπέφερε για τήν αλλαγή τοϋ κόσμου τής ειδολολατρείας, σε κόσμο αγάπης 
καί δικαιοσύνης καθοδηγούμενο από τή διδασκαλία τοϋ Θεανθρώπου.

Τούτο έπραξε τό Σώμα διότι άπέβλεψε στήν παροχή ενός ' Υψηλού Συμβόλου στους άνδρες του, ενός 
παραδείγματος πού πρέπει να ακολουθούν τόσο στήν ιδιωτική, δσο καί στήν υπηρεσιακή τους ζωή.

"Οσοι υπηρετούν στο Σώμα τής Χωροφυλακής έχουν άποδυθεΐ σ' έναν αγώνα για τήν επικράτηση τής 
κοινωνικής γαλήνης καί ήσυχίας καί τήν καταπολέμηση κάθε παρανόμου ενέργειας, κάθε μορφής βίας καί αδι
κίας, πού είναι δυνατόν, «ν δεν άντιμετωπισθοΰν αποτελεσματικά, νά κλονίσουν τα θεμέλια τής κοινωνίας μας.

Σ ’ αυτή τήν προσπάθειά τους, πού είναι βασικό στοιχείο για τή βελτίωση τής κοινωνίας καί αποτελεί 
ε'φηνοποιό προσφορά προς τό κοινωνικό σύνολο, τό προσωπικό τής Χωροφυλακής κατευθύνεται, έμπνεόμενο 
καί άπό τό δνομα τής προστάτιδος Άγιας του ΕΙΡΗΝΗΣ.

Με τό νά τιμούμε τήν Άγια Ειρήνη, τιμούμε τήν απόλυτη αφοσίωση στο καθήκον καί στις υποχρεώσεις 
πού έχουμε προς τό Θεό, τον πλησίον, τήν Υπηρεσία, τήν κοινωνία καί τήνΠατρίδα.

'Η  Χωροφυλακή κατά τή διάρκεια τής μακρας 'Ιστορίας της έχει νά έπιδείξει εντυπωσιακά αποτελέσματα 
αύτής τής άφοσιώσεώς της, αποτελέσματα όμως πού έπετεύχθηκαν με ηρωικούς άγώνες, με αυτοθυσία, με 
άπώλεια τής υγείας καί τής σωματικής άκεραιότητος αλλά καί τής ζωής χιλιάδων άνδρών της.

Στήν πορεία του τό Σώμα, συνήντησε ανυπέρβλητα εμπόδια καί κινδύνους, άλλά ποτέ δέν λιποψύχησε 
καί έξακολουθεί νά βαδίζει με υψηλό αγωνιστικό φρόνημα στον ίδιο δρόμο, πού χάραζαν όσοι προϋπηρέτησαν 
στις τάξεις του καί ύπέφεραν ή θυσιάσθηκαν γιά τήν εκπλήρωση τής αποστολής του.

Ιδιαίτερα στήν εποχή μας, πού πολλοί φαίνεται δτι χάνουν τούς πνευματικούς προσανατολισμούς τους 
καί άλλοι μέν απ’ αυτούς παραπαίουν μέσα στήν έρημο τών αμφιβολιών καί τής άρνήσεως, άλλοι δέ στά ξηρά 
μονοπάτια τών υλικών απολαύσεων στις όποιες προσπαθούν νά φθάσουν με κάθε λογής αθέμιτα μέσα, τό έργον 
τής Χωροφυλακής γίνεται αρκετά πιο δύσκολο καί ή προσπάθειά της πιο επίπονη.

'Η  παρατηρούμενη αύξηση άλλά καί ή βελτίωση τών μεθόδων διαπράξεως ορισμένων αδικημάτων, ή 
είσοδος στή Χώρα μας νέων τρόπων ζωής, ή άρνηση άπό πολλούς τών δοκιμασμένων καί άναγνωρισμένων άπό 
τήν κοινωνία μας ήθικών άρχών καί άξιών καί ή προβολή νέων ειδώλων καί ξένων προς τά δημοκρατικά ιδεώδη 
θεουριών, ή βία, ή τρομοκρατία καί ή άναρχία πού παίρνουν επικίνδυνες διαστάσεις σε άλλες χώρες καί προσ
παθούν νά παραβιάσουν καί τις θύρες τής Πατρίδος μας μάς δημιουργούν περισσότερες υποχρεώσεις έπαγρυ- 
πνήσεως καί άποτελεσματικής δράσεως, προληπτικής καί κατασταλτικής.

Ακολουθώντας λοιπόν τό παράδειγμα τής Αγίας Ειρήνης ας φροντίσουμε νά σταθούμε δλοι άκλόνητοι 
στις θέσεις μας σταθεροί, στις επάλξεις τού χρέους μας καί ας έπικαλ.ούμεθα τή βοήθεια καί συμπαράσταση 
τής Άγιας, ώστε νά έπιτελέσουμε στο άκέραιο τό καθήκον μας προς τήν κοινωνία καί τήνΠατρίδα.

ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ

ΖΗΤΩ Η ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ
Ο Αρχηγός

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΡΓΙΑΝΝΗΣ 
Ά ντ ]γος



ΕΠΙΣΗΠΙΟΣ ΕΟΡΤΠΣΠΙΟΣ 
ΙΗ Σ  ΙΗΝΗΙΠΗΣ 
ΙΗ Σ  ΠΓΙΠΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
π ρ ο Στη ιια ο Σ το ν  ς ο - 
ι π π ι ο ς
ΙΗ Σ  ΚΟΡΟΦ νΛΠΚΗΣ

Μέ μεγα λοπρέπεια  καί θρησκευτι
κή κατάνυξη  γιόρτασε ή Χ ω ροφ υλακή  
σ τ ίς  5 Μ αίου τή ν μνήμη τή ς Π ροστά- 
τιδός τη ς  Μ εγαλομάρτυρος Ά γ ια ς  
Ε ιρ ή ν η ς . Σ ’ όλες τΙς  έδρες τω ν  Δ ιοι
κήσεω ν Χ ω ρ οφ υλα κή ς κ α ί στήν πόλη 
τή ς  Θ εσσαλονίκης έψ άλησαν Δοξο
λ ογίες  μέ τή ν  παρουσία  ’Α ρχώ ν καί 
Λαοΰ κα ί οι το π ικ ο ί Δ ιο ικητές τώ ν  
'Υ π η ρεσ ιώ ν τοϋ  Σ ώ μ α τος δεξιώ θη - 
καν στή σ υνέχεια  τούς προσκεκλη
μένους .

Ιδ ια ίτ ε ρ α  λαμπρός υπήρξε ό έορ- 
τασμός τή ς  μ νήμης τή ς  Ά γ ια ς  Ε ιρή
νης στήν Α θ ή ν α  ποϋ ήτα ν κα ί τό 
έπ ίκεντρο  τώ ν  έορταστικώ ν έκδη λώ - 
σ ε ω ν . Σ τ ίς  Σ χο λ ές  Χ ω ροφ υλα κή ς 
Α θ η ν ώ ν , στήν Λ ε ω φ . Μ εσογείων 
9 6 , ό Α ρ χ η γ ό ς  τοϋ  Σ ώ μ α τος Α ν τ ι 
σ τράτηγος κ . Μ ιλτιάδης Ά ρ γ ιά ν -  
ν η ς , βοηθούμενος άπό τούς ' Υ παρ- 
χη γο ΰ ς  κ α ί τού ς Δ ιο ικ ητές τώ ν  
Σ χο λ ώ ν  'Ο π λ ιτώ ν  κα ί Α ξ ιω μ α τ ικ ώ ν  
ύποδέχθη κ ε τούς έκπροσώ πους τή ς 
Π ολιτε ία ς κα ί τώ ν  ’Ε νόπ λω ν Δ υνά 
μ εω ν , καθώ ς κα ί πολλούς άλλους έκ - 
λ εκ το ύς προσκεκλη μένους, οί όποιοι 
τ ίμ η σ α ν  μέ τή ν  παρουσία  τους τήν 
έορταστική  έκδήλω ση .

Μ ετά τό τέλος τή ς προσελεύσεω ς 
τώ ν  προσκεκλημένω ν κ α ί τή ν  ά φ ιξη  
στό χώ ρ ο  τή ς  τελ ετή ς τή ς πομ πή ς 
τοϋ  Ί ε ρ ο ΰ  Ε υ α γγ ελ ίο υ , άκολούθησε 
ή  έπ ιθεώ ρηση τώ ν  π α ρα τετα γμ ένω ν 
Τ μ η μ ά τω ν  άπό τόν Υ π ο υ ρ γ ό  Δ ημο
σ ία ς  Τ ά ξεω ς κ .  Α να σ τά σ ιο  Μ πάλκο ,
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ό όποιος Εκπροσώπησε τή ν Κ υβέρνη
ση στόν Εορτασμό. Σ τή  σ υνέχεια  
Εψάλει Δ οξολογία  στό προαύλιο  τώ ν  
Σ χ ο λ ώ ν  χοροστατούντος τού Προϊ
σταμένου τη ς Θ ρησκευτικής 'Υ πηρε
σ ίας τή ς  Χ ω οοφ υλα κή ς Π αν . ’Α ρχι
μανδρίτου Ε υσέβ ιου Π ιστολή  σ υ μ - 
πα ρασ τατουμένου  κα ί άπό άλλους 
κ λη ρ ικ ο ύ ς, ένώ  έψ αλε κ α λ λ ίφ ω νη  
χορ ω δ ία  άπό άνδρες τού  Σ ώ μ α τ ο ς .

Μ ετά τή  Δ οξολογία  ό κ . ’Α ρχηγός 
Χ ω ρ οφ υλα κή ς άνέγνω σε τό έορτα- 
στικό  μ ή νυ μ α , στό όποιο ά νέφ ερε τή ν  
σ κοπ ιμότητα  τή ς  Επιλογής τή ς 'Α γ ία ς  
Ε ίρ ή ν η ς , ώ ς Π ροστάτιδος τού Σ ώ μ α 
τος κα ί τή ν άφ οσ ίω ση  τή ς  'Ε λλ η ν ικ ή ς 
Χ ω ρ οφ υλα κή ς στό είρηνοποιό έργο 
προς τό  κο ινω νικό  σύνολο . Σ τή  συνέ
χ ε ια  ά φ οϋ  σέ αδρές γραμ μ ές ά να φ έρ - 
θηκε στήν ιστορία  τού  Σ ώ μ α τος κατά 
τά  147 χρ όν ια  τή ς  ζω ή ς του  κα ί τ ίς  
π ο λ ύ τιμ ες  υπηρεσ ίες τ ίς  όποιες πρόσ- 
φ ερε  πρός τή ν  Π α τρ ίδα , κατέληξε :

« Ή  παρατηρουμένη αύξηση άλλά 
κα ί ή β ελτίω σ η  τώ ν  μεθόδω ν δ ια πρά - 
ξεω ς όρ ισ μ ένω ν ά δ ικ η μ ά τω ν , ό είσο
δος στή Χ ώ ρα μας νέω ν τρ όπ ω ν ζω ή ς , 
ή άρνηση άπό πολλούς τώ ν  δοκιμα
σ μ ένω ν κ α ί ά να γνω ρ ισ μένω ν άπό 
τή ν  κο ινω ν ία  μας ή θ ικ ώ ν α ρ χώ ν  καί 
ά ξ ιώ ν  κ α ί ή προβολή νέω ν ε ιδώ λω ν 
κ α ί ξένω ν πρός τά  δημοκρατικά  ιδεώ
δη θ εω ρ ιώ ν , ή β ία ,  ή τρομοκρατία  
κ α ί ή α ν α ρ χ ία , πού πα ίρνουν Επικίν
δυνες διασ τάσεις σέ άλλες χώ ρ ες  καί 
προσπαθούν νά παραβιάσουν τ ίς  θ ΰ -

ρες τή ς  Π ατρίδος μ α ς , μάς δημιουρ
γο ύν  περισσότερες ύποχρ εώ σ εις  
Ε παγρυπνήσεω ς κα ί ά π οτελ εσ μ α τι- 
κής δρ ά σ εω ς, π ρ ολη π τικ ή ς κα ί κατα
σ τα λ τικ ή ς .

«’Α κολουθώ ντας λ ο ιπόν τό παρά
δε ιγμ α  τή ς  'Α γ ία ς  Ε ίρ ή νη ς , άς φ ρον
τίσουμε νά σταθούμε όλοι άκλόνητο ι 
σ τ ίς  θέσεις μ α ς , σταθεροί στίς επάλ
ξε ις τού  χρέους μας κα ί άς Επικαλού- 
μεθα τή ν βοήθεια  κα ί τή ν  συμπαρά
στασή Της , ώ σ τε νά  έπ ιτελέσ ουμ ε στό 
άκέραιο τό καθήκον μας πρός τήν 
κ ο ινω νία  κ α ί τή ν Π α τρ ίδ α » .

Ε κ τ ό ς  άπό τόν 'Υ πουργό  Δ ημο
σίας Τ ά ξεω ς κ . ’Α ναστάσιο Μ πάλκο , 
τή  γ ιορτή  τίμ η σ α ν μέ τή ν  παρου
σία  το υ ς , ό Μ ακαριώ τατος ’Α ρχιε
π ίσκοπος ’Α θηνώ ν κ .  Σ ε ρ α φ ε ίμ , ό 
Σ εβ α σ μ ιώ τα το ς Μ ητροπολίτης Νέας 
Σ μ ύρνη ς κ .  Χ ρυσόστομος, ό Υ π ο υ ρ 
γός Δ ικαιοσύνης κ .  Γ .  Σ τα μ ά τη ς , δ 
Κ οινοβουλευτικός έκπρόσω πος τού 
ΠΑ .ΣΟ .Κ . Β ουλευτής κ . Γ . Σ ερ π ά - 
νος , ό Πρόεδρος τού  ΚΟ .ΔΗ .ΣΟ . κ . 
I . Π εσ μ α τζό γλο υ , Β ο υ λ ευ τές , οί 
Γ ενικοί Γ ραμ μ ατείς τώ ν  'Υ πουρ
γ ε ίω ν  , Δ ημοσίας Τ ά ξεω ς κ . Κ ω ν . 
Σ α ψ ά λ η ς , Κ ο ινω ν ικώ ν 'Υ πη ρεσ ιώ ν 
κ .  I .  Δ α β ά κ η ς , Δ ικαιοσύνης κ .  X . 
Δ έδες κ α ί ’Ε μπορικής Ν α υτιλ ίας κ . 
Π . Σ α ρ λή ς, ό Ν ομάρχης ’Α νατολικής 
’Α ττικ ή ς κ . Ν . Κ ω β α ίο ς , ό Δ ήμαρχος 
’Α θηνα ίω ν κ .  Δ .  Μ πέη ς, ό Πρόεδρος 
κα ί ό Ε ισ α γγελέα ς τού  Ά ρ ε ίο υ  Π άγου

κ . κ . Δ  . Σ κούμ πης κα ί Κ  . Φ α φ ο ύ τη ς , 
ό ’Α ρχηγός τού  Γ .Ε ,ΕΘ ,Α . Σ τρα
τη γό ς κ . ’Α γ . Γκράτσιος , οί ’Α ρχηγοί 
Γ .Ε ,Σ  . ’Α ντιστράτηγος κ . Ε  . Κ αρα- 
γ ιά ν ν η ς , Γ .Ε .Α . Ά ν τ ιπ τέ ρ α ρ χ ο ς  κ .  
Δ . Π α π α γ εω ρ γ ίο υ , Χ ω ροφ υλα κή ς 
’Α ντιστράτηγος κ .  Μ ιλ τ . Ά ρ γ ιά ν ν η ς  
’Α στυνομίας Π όλεω ν κ . Κ  . Λ εμ ονής, 
Κ  .Υ .Π . ’Α ντιστράτηγος κ . Γ . Β ά μ - 
βας , ΥΠ .Ε .Α . ’Α ντιστράτηγος κ . Κ  . 
Κ ρ η τικ ό ς , ό Π ροϊστάμενος τού  Σ  .Ε .) 
Υ .Δ .Τ . ’Α ντιστράτηγος κ . Σ  . Γ κ ίκ α ς , 
ό ’Α ρχηγός τού  Λ ιμενικού  Σ ώ μ α τος 
’Α ντιναύαρχος κ . I . Χ ρυσανθακό- 
π ο υ λ ο ς , ό ’Α ρχηγός Π υροσβεστικού 
Σ ώ μ α το ς κ . Π  . Π οτουρ ίδη ς, οί Ύ -  
π α ρ χη γο ί κα ί οί Α’ κ α ί Γ’ ’Ε π ιθεω ρη
τές  τή ς  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς, άλλο ι ’Α νώ
τα το ι κα ί ’Α νώ τεροι ’Α ξιω μ α τικ ο ί 
τώ ν  τρ ιώ ν  κλά δω ν τώ ν  ’Ε νόπ λω ν Δυ
νά μ εω ν κα ί Σ ω μ ά τω ν  ’Α σ φ α λ ε ία ς , 
ο ί τέω ς  ’Α ρχη γο ί Χ ω ρ οφ υλα κή ς ’Αν
τ ισ τρ ά τη γο ι Ε . ά . κ . κ . Π  . Μ αλοΰκος, 
Α . Κ α ρ υ ώ τη ς, κα ί X . Κ α ρ α β ίτη ς , οί 
Πρόεδροι κ α ί τά  μέλη τώ ν  Δ . Σ  . τώ ν  
'Ο μ ίλ ω ν  Φ ίλ ω ν  Χ ω ρ οφ υλα κή ς Προ
α σ τίω ν  Π ρω τευού σ η ς, Κ αθηγητές 
τώ ν  Σ χο λ ώ ν  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς , ά ν τ ι-  
π ροσω πεΐες Π α ρ α γω γικ ώ ν  Σ χο λ ώ ν  
τώ ν  ’Ε νόπ λω ν Δ υνά μ εω ν κ α ί τώ ν  
Σ ω μ ά τω ν  ’Α σ φ α λ ε ία ς , Εκπρόσωποι 
’Ο ργα νώ σ εω ν , άλλο ι Επίσημοι καί 
πλήθος κ ό σ μ ο υ .

Ή  τελετή  έκλεισε μ έ δεξίω ση πού 
δόθηκε πρός τ ιμ ή  τώ ν  προσκεκλη
μ ένω ν .
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Τού κ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ 

Όμοτίμου Καθηγητοϋ, 
Πανεπιστημίου ’Αθηνών.

’Από της αρχής τής συστάσεως 
τοΰ Νέου Ελληνικού Κράτους έτέθη 
τό πρόβλημα: ποία θά πρέπει να εί
ναι ή στάσις τοΰ Ελληνισμού άπέ- 
ναντι των δημιουργημάτων τοΰ δυ
τικού πολιτισμού. ’Ανέκαθεν τόσον 
οί πολιτικοί ιθύνοντες, όσον καί οί 
λόγιοι της χώρας, δεν ήσαν σύμφωνοι 
διά την άντιμετώπισιν καί λύσιν τοΰ 
προβλήματος τούτου, άλλά διηρημέ- 
νοι εις δύο κυρίως μερίδας. Εις την 
πρώτην άνήκον εκείνοι, οί όποιοι ένό- 
μιζον ότι, όσον περισσοτέρα καί άμε- 
σωτέρα είναι ή δυτική έπίδρασις 
έφ’ ήμάς καί όσον περισσότερον ή 
ζωή μας συμβαδίζει προς τούς ρυ
θμούς καί τά μέτρα τής έν τή Δύσει, 
τόσον άσφαλεστέραν καί καλυτέραν 
θά έπιτυγχάνωμεν έκάστοτε πρόοδον. 
Οί πρεσβεύοντες ταΰτα, έφθανον κά
ποτε μέχρι τής υπερβολής τής ξενο
μανίας.

Εις την δευτέραν τοποθετούνται οί 
τελείως άποστρεφόμενοι τάς ξενικάς 
έπιρροάς, φρονοΰντες ότι ή Ελλάς 
οφείλει νά έξελίσσεται αύτοδυνά- 
μως, διατηρούσα ανέπαφα τά εθνικά 
αυτής χαρακτηριστικά καί πιστεύον- 
τες ότι μόνον κατ’ αύτόν τον τρόπον 
θά έξασφαλισθή ό ίδιάζων εις αύτήν 
χαρακτήρ. Οί οπαδοί τής δευτέρας

αυτής μερίδος φθάνουν κάποτε 
μέχρι ξενοφοβίας.

Είναι φυσικόν, οί εκπρόσωποι καί 
των δύο ώς άνω ιδεολογικών τάσεων 
νά μη διατυπώνουν τάς άντιλήψεις 
των όλοι μέ τήν αύτήν έξ ίσου έντα- 
σιν, άλλ’ άλλοι μέν νά είναι δογμα- 
τικώτεροι καί κατηγορηματικώτεροι, 
άλλοι δέ μετριοπαθέστεροι. ’Απο
χρώσεις καί διαβαθμίσεις εμφανί
ζονται πάντοτε πολλαί καί ποικίλαι 
εις δλας τάς θέσεις καί τά ιδεολογικά 
ρεύματα. Παρατηρητέον επίσης ότι 
τόσον οί τής πρώτης όσον καί οί τής 
δευτέρας παρατάξεως οπαδοί δυνα
τόν, ώς θά ίδωμεν, νά έχουν τό δίκαι
ον μέ τό μέρος των εις ότι άφορφ ώρι- 
σμένους μόνον τομείς τής ζωής καί 
τοΰ πολιτισμοΰ. Προκειμένου δι’ 
δλας τάς έκφάνσεις τοΰ πολιτισμοΰ, 
είναι άδύνατον νά συμφωνήση κανείς 
πλήρως είτε μέ τήν μία είτε μέ τήν 
άλλην μερίδα διά τούς εξής λόγους: 
Οί πολιτικοί νομίζομεν ότι πρέπει ν’ 
άποβλέπουν εις τον συγχρονισμόν 
τής οικονομικής καί τεχνικής προσ
αρμογής καί άναπτύξεως τής χώ 
ρας προς τήν ταχύτατα άναπτυσ- 
σομένην εις τον τομέα τοΰτον Δύ- 
σιν. Ό  συγχρονισμός ούτος οφεί
λει άφ’ ενός μέν νά είναι ενεργητι
κός καί ούχί μόνον παθητικός δέκτης 
των προτύπων, άφ’ ετέρου δέ λελο
γισμένος χωρίς τάς ΰπερβολικάς έπι- 
διώξεις εις τήν τεχνοκρατίαν, έφ’ 
όσον εις τούτο δέν εύνοοΰν αί ΰλικαί 
δυνατότητες τής χώρας.

Παραλλήλως όμως τό ιδεώδες 
είναι νά λαμβάνωνται πάντοτε ΰπ’

οψιν τά ΐδιάζοντα χαρακτηριστικά 
τοΰ Έλληνικοΰ λαοΰ, συμφώνως 
προς τά όποια νά επιδιώκεται ό ώς 
άνω συγχρονισμός καί νά διατηρήται 
ώς κόρη όφθαλμοΰ, άθικτος καί ένιαί- 
α, ή ιδιοτυπία καί άνεξαρτησία τοΰ 
' Ελληνισμού.

Ά λλ’ ήδη έρωτάται. Ποίαι είναι 
αί εκδηλώσεις τής ζωής καί οί 
τομείς εις τούς όποιους επιβάλλεται 
ό προσανατολισμός μας προς τήν 
Δύσιν, χωρίς αντιρρήσεις καί ενδοια
σμούς καί ποιοι οί τομείς εκείνοι, 
εις τούς όποιους ό τοιοΰτος προσανα
τολισμός θά ήτο έπιζήμιος: Έ άν 
άνατρέξωμεν εις τό σύνολο τών αξι
ών, πού συνθέτουν σήμερον τον πο
λιτισμόν μας, θά διακρίνωμεν ενώ
πιον μας τά έξής δύο κύρια καί ού- 
σιαστικά πεδία. Τό πρώτον περιλαμ
βάνει τά έπιτεύγματα τών φυσικο
μαθηματικών έπιστημών, τήν τεχνι
κήν, καί τάς μεθόδους έργασίας εις 
όλους τούς κλάδους, πού στρέφονται 
γύρω άπό τήν πραγματοποίησιν ύλι- 
κών άναγκών τοΰ άνθρώπου. Εις τον 
τομέα τοΰτον ό προσανατολισμός 
επιβάλλεται. Τό δεύτερον περιέχει 
τά σχέσιν έχοντα μέ δ,τι άφορα εις 
τάς θρησκευτικάς καί λατρευτικάς 
εκδηλώσεις (μέσα έδώ είναι καί ή 
ορθοδοξία μας), τάς περί ήθικής αντι
λήψεις, τήν μεταφυσικήν σκέψιν 
καί όσα άναφέρονται εις τον τρόπον 
τοΰ σκέπτεσθαι καί αΐσθάνεσθαι 
τοΰ Έλληνικοΰ λαοΰ. Ή  μίμησις, ή 
προσαρμογή καί ή άντικατάστασις 
τών ώς άνω πολιτιστικών στοιχείων 
μέ άλλα άνάλογα έκ τοΰ Δυτικοΰ κόσ-
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μου, είναι πάντοτε βλαβερά. ’Ακόμη 
καί ή εισδοχή των επιτευγμάτων τής 
τεχνικής καί ό έκσυχρονισμός των 
οικονομικών π.χ. καί άλλων υλικών 
μεθόδων προς τάς άντιστοίχους τής 
Δύσεως πρέπει νά συντελοϋνται μέ 
προσαρμογήν αύτών εις τήν έλληνι- 
κήν πραγματικότητα, διά νά δύναν- 
ται νά ριζώνουν, νά έπιζοϋν καί νά 
μή προξενούν κακόν.

Είναι γνωστόν ότι κατά τον πα
ρελθόντα αιώνα ΰπερετιμάτο ή συμβο
λή του ψυχικοϋ κόσμου ένός λαοϋ εις 
τάς ποικίλας έκδηλώσεις του πολι
τισμού καί τής ζωής καί άπεδίδετο 
δλως εξαιρετική σημασία, κυρίως, 
εις τήν κυριαρχίαν τοϋ νοϋ έπί γεγο
νότων καί τής έν γένει ζωής. Έ ν 
τούτοις όπίσω άπό κάθε έκδήλωσιν 
καί δημιουργίαν υπάρχει ό ψυχικός 
κόσμος, ό όποιος επηρεάζει τήν όλην 
πολιτιστικήν πορείαν καί επιβάλ
λει εις αύτήν τήν σφραγίδα του. Τήν 
ψυχήν αυτήν έν τελευταία άναλύσει 
συλλαμβάνει δι’ ιδίας μεθόδου καί 
έρευνα ή Λαογραφική έπιστήμη.

Κάθε λαός σκέπτεται, συναισθά
νεται καί έκφράζεται διαφορετικά 
άπό τον άλλον, έχει ιδίαν προσωπι
κότητα καί ίδιον χαρακτήρα. 'Ο 
Ελληνικός λαός πρέπει νά διατηρήση 
άδιατάρακτον τήν χριστιανικήν του 
ορθοδοξίαν. Ά πό  τά δημιουργήματα 
τής λαϊκής του ψυχής, δηλαδή τά 
τραγούδια, τούς χορούς, τά έθιμα 
καί τήν τέχνην πρέπει νά διάσωση 
όσον τό δυνατόν περισσότερα εις τήν 
ζωήν καί όχι μόνον εις τά ’Αρχεία, 
τά έπιστημονικά Κέντρα καί τά Μου

σεία. Τ ’ αναστενάρια π.χ. μερικοί 
δεν πρέπει νά προσπαθούν νά τά 
καταργήσουν ώς έθιμον. Τό αύτό 
ισχύει καί δι’ άλλας λατρευτικάς 
τοϋ λαοϋ μας έκδηλώσεις μέ είδω- 
λολατρικόν χαρακτήρα. Οί λαϊκοί 
χοροί πρέπει νά διαδίδωνται οχι 
μόνον άπό τό Λύκειον τών 'Ελληνί- 
δων καί άλλα ιδρύματα, άλλά άπό τά 
κατά τόπους έκπαιδευτήρια τής 
στοιχειώδους καί τής μέσης παι
δείας. Αί λαϊκαί ένδυμασίαι νά συν
τηρούνται αν οχι διά καθημερινήν 
χρήσιν, άλλά δι’ ώρισμένας τουλά
χιστον έορταστικάς έκδηλώσεις. 'Ο 
περιφρονών καί άποστρεφόμενος την 
λαϊκήν ένδυμασίαν τής ιδιαιτέρας 
του πατρίδος είναι ανόητος καί κενός. 
Εις τάς γειτονικάς προς τήν Ελλάδα 
χώρας τής Βαλκανικής καί εις αύτήν 
τήν κεντρικήν Εύρώπην βλέπομεν 
άνθρώπους τής άνωτάτης πολιτικής 
καί πνευματικής ιεραρχίας νά κυκλο
φορούν εις τάς πλατείας καί τάς κεν- 
τρικάς οδούς μεγάλων πόλεων μέ τάς 
ένδυμασίας τών χωρίων έκ τών οποί
ων κατάγονται. Οί δέ χωρικοί οί 
έπισκεπτόμενοι τήν πρωτεύουσαν 
τής χώρας των φορούν «τά χωριάτι- 
κά των ρούχα».

Τό Κράτος, άλλά καί ιδιωτικοί σύλ
λογοι, πρέπει νά οργανώνουν τακτι- 
κώτερον λαϊκάς έορτάς καί πανηγύ- 
ρεις εις τά διάφορα μεγάλα ή μικρά 
άστικά κέντρα τών έπαρχιών μέ το- 
πικάς ένδυμασίας καί τοπικούς χο
ρούς. Οί ραδιοφωνικοί μας σταθμοί— 
πού πρέπει έπί τέλους νά είναι άκου- 
στοί μέχρι καί τού τελευταίου χω 

ρίου τών βορείων συνόρων—νά έκ- 
πέμπουν συχνότερον αγνήν δημοτι
κήν μουσικήν, προερχομένην έξ όλων 
τών διαμερισμάτων τής χώρας.

Χρειάζεται άκόμη νά δώσωμεν 
μεγαλυτέραν προσοχήν καί ν’ άνα- 
λάβωμεν μέ ζέσιν τό έργον τής δη
μιουργίας ένός μεγάλου λαογραφι- 
κοΰ μουσείου, εις τό όποιον νά συγκεν
τρωθούν τ ’ άντιπροσωπευτικά δεί
γματα τής λαϊκής μας τέχνης μετά 
παραρτήματος υπαιθρίου μουσείου. 
"Ολα αυτά θά συμβάλουν εις τήν 
διατήρησιν τής ΐδιαζούσης φυσιο
γνωμίας τού λαϊκού μας πολιτισμού. 
Άντιθέτως ή παραμέλησις τών στοι
χείων τού πολιτισμού τού λαού μας 
θά έπηρεάση δυσμενώς τήν έθνικήν 
μας ύπόστασιν.

Μέ μίαν λέξιν τά ποικίλα ώς άνω 
στοιχεία, πού δημιουργεί ή λαϊκή 
ψυχή καί τά όποια έκφράζουν τάς 
περί τού ωραίου, τού άγαθού καί τού 
ήθικοΰ αντιλήψεις τού λαού, συνθέ
τουν τήν φιλοσοφίαν του. "Ολα αυτά 
ό έπιφανής κοινωνιολόγος W EB ER  
άποκαλεϊ KULTUR. Συμφώνως 
προς τάς ιδέας τοϋ έρευνητοΰ τού
του τού Πολιτισμού ή KULTUR 
έχει πρωτεύουσαν σημασίαν έν τή 
έξελίξει τών κοινωνιών, διότι αΰτη 
άντιπροσωπεύει τήν έκφρασιν καί 
τήν θέλησιν ένός 6ντος, μιας ψυχής, 
ή οποία κρύπτεται όπισθεν πάσης 
διανοητικής δράσεως καί ή οποία, 
ούδαμώς άσχολουμένη περί χρησι- 
μότητος καί σκοπιμότητος, έπηρεά- 
ζει όλην τήν ζωήν καί τής έπιβάλλει 
τήν ιδίαν σφραγίδα.
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Η ΑΓΩΝΙΑ 
ΚΑΙ Η ΑΛΩΣΗ
Τού κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΖΕΠΟΥ, Όμ. Καθηγητοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών — ’Ακαδημαϊκού.

Η ΑΛ ΩΣ Η τής Πόλης στις 29 
Μαΐου 1453 υπήρξε τό τέρμα τής 
αγωνίας πού έγνώρισεν ή Βυζαντινή 
Αυτοκρατορία, ήδη από αρκετούς 
αιώνες πριν. ' Υπήρξεν ή κάθαρση 
τοϋ δράματος πού έπαίχθη εις βάρος 
τής ύπερχιλιόχρονης Αυτοκρατορίας 
μέ πρωταγωνιστές τούς κάθε λογής 
εχθρούς της σ’ ’Ανατολή καί Δύση. 
’Υπήρξεν ειδικότερα τό θλιβερό τέρ
μα τής αγωνίας πού έγνώρισεν ή συρ- 
ρικνωμένη Αυτοκρατορία στα χρόνια 
τοϋ τελευταίου αύτοκράτορος, στα 
χρόνια τοϋ Κωνσταντίνου ΙΑ' τοϋ 
Παλαιολόγου, τοϋ ήρωϊκοΰ αύτοΰ 
ήγεμόνος, πού μέ τον θάνατο καί τήν 
θυσία του έσφράγισε τό τέλος μιας 
εποχής δοξασμένης στήν μακραίωνα 
ιστορία τοϋ 'Ελληνισμού.

"Οπως κάθε χρόνο, έτσι καί εφέτος, 
χρέος μας είναι να θυμηθοΰμε καί 
πάλι τήν ’Αγωνία καί τήν "Αλωση. 
Καί χρέος μας είναι νά προσφέρωμε 
καί εφέτος ευλαβικό μνημόσυνο στήν 
θλιβερά επέτειο καί στον τραγικό καί 
ηρωικό θάνατο τοϋ Κωνσταντίνου.

Οί μνήμες, — οί ιδέες, οί πράξεις 
καί τα γεγονότα, — έχουν λεχθή πολ
λές — πολλές φορές. "Ομως, έστω 
καί χωρίς πρωτοτυπία αξίζει νά θυ
μηθοΰμε καί τις ιδέες καί τις πράξεις 
καί τά γεγονότα, τιμώντας έτσι ακόμη

μία φορά, λιτά καί απέριττα, τις θλι
βερές μνήμες τοϋ Γένους των ’Ελλή
νων.

Στήν μακρά καί πολύχρονη ιστο
ρία της, ή Βυζαντινή Αυτοκρατορία 
έγνώρισε εχθρούς, πού από κάθε της 
πλευρά, από Βορρά καί Νότο καί από 
’Ανατολή καί Δύση, έπροσπάθησαν 
νά τήν καταλύσουν. Τούς εχθρούς 
όμως αυτούς, έξ αρχής είχεν ή Αυτο
κρατορία τήν δύναμη νά τούς άπο- 
κρούση. Καί στά χρόνια τής δυνα
στείας των Μακεδόνων, ή Αυτοκρα
τορία είχε φθάσει αναμφισβήτητα στήν 
ακμή της.

’Από τόν 11ον όμως αιώνα αρχί
ζουν νά φαίνονται τά σημάδιατήςκάμ
ψεως. Καί στήν κάμψη αυτήν, συνε- 
τέλεσαν μέν καί λόγοι εσωτερικοί, 
λόγοι κοινωνικής καί οικονομικής 
δομής, αλλά κυρίως καί λόγοι εξω
τερικοί, ή εμφάνιση τών Τούρκων 
στήν ’Ανατολή καί ή εισβολή τών 
Φράγκων από τή Δύση.

’Επιδρομείς από τόν 9ο καί από 
τόν ΙΟον αιώνα, οί Τούρκοι, λαός 
πολεμικός καί θρησκευτικώς φανα
τισμένος, έκλόνισαν τό Βυζαντινό 
Κράτος από τήν ’Ανατολή καί διά 
πυράς καί σιδήρου έγιναν κύριοι τής 
Μικράς ’Ασίας από τοϋ 11ου καί τοϋ 
12ου αίώνος. Ή  μάχη τοϋ Ματζικέρτ

κατά τό 1071 καί ή μάχη τοϋ Μυριο- 
κεφάλου κατά τό 1176, ήταν μάχες 
αιφνιδιασμού καί πανικού γιά τούς 
βυζαντινούς, αλλά καί σταθμοί ανε
πανόρθωτοι γιά τό κατρακύλισμα τής 
Αυτοκρατορίας προς τόν έκτοτε βα
θμιαίο ν άφανισμό της. ’Από τόν 12ον 
αιώνα, ή Μικρά ’Ασία έπαυσε νά 
είναι ό μεγάλος πνεύμων τού Βυζαντι
νού Κράτους. Καί σύντομα, από τό 
1204, ή συμφορά συνεπληρώθη μέ 
τήν εισβολή τών Φράγκων από τήν 
Δύση, τών Φράγκων, πού κατέ
λυσαν τήν εξουσία τού αύτοκράτορος 
στήν Κωνσταντινούπολη καί μέ σύ
στημα απογύμνωσαν τήν άλλοτε πα
νίσχυρη Αυτοκρατορία από τόν κοι
νωνικό καί τόν οικονομικό της οπλι
σμό.

*Ετσι, από τόν 12ο καί από τόν 
13ον αιώνα αρχίζει ή συρρίκνωση καί 
ή απαθλίωση τής Αυτοκρατορίας. 
Ή  συρρίκνωση καί απαθλίωση πού 
θά συνεχισθή καί μετά τήν αποχώρηση 
τών Φράγκων από τήνΠόλη, ή οποία 
θά γνωρίση βέβαια στήν συνέχεια μία 
καινούργια άνθηση τών γραμμάτων 
καί τών τεχνών, αλλά ως τό τέλος 
δεν θά παύση νά ύποφέρη από επιθέ
σεις εχθρών εξωτερικών, αλλά καί 
από εμφυλίους σπαραγμούς.

Κατά τόν 14ον αιώνα τό Βυζάντιο
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είναι ενα κράτος μικρό, με περιορι- 
σμένην έκταση καί με Ισχνά τα οικο
νομικά μέσα, ένα κράτος, τό όποιο 
γιά νά έπιζήση γίνεται αντικείμενο 
τοϋ πολίτικου παιγνιδιού των γειτό
νων του. Μέ τούς Σλάβους στην 
Βαλκανική καί μέ τούς Φράγκους σέ 
μεγάλες περιοχές τής 'Ελλάδος καί 
των νήσων, προ παντός όμως μέ τούς 
Τούρκους στην Καλλίπολη, στο Δι
δυμότειχο καί στην Άδριανούπολη, 
το Βυζάντιο αισθάνεται άποπνικτική 
την πίεση των εχθρών του. Καί μέ τά 
οικονομικά του σχεδόν εκμηδενισμέ
να, την πολιτική του δύναμη εξουθε
νωμένη καί την διπλωματία του σχε
δόν ανίκανη νά εύρη εύστοχες λύσεις, 
αναζητεί συμμάχους παντού, στοάς 
σέρβους στους ρώσους, στοάς φράγ
κους καί άλλους, μέ την ελπίδα νά 
σταματήση την τουρκική πλημμυρίδα.

Στις αρχές τοϋ μοιραίου 15ου αίώ- 
νος, τό Βυζάντιο έχει περιορισθή στην 
μικρά έκταση γύρω από την Πόλη, 
σ’ ολίγες νήσους στο βόρειο Αιγαίο 
καί στο Δεσποτάτο τοϋ Μορέως, 
όπου έλαμπε ακόμη ζωηρό τό φως 
τοϋ βυζαντινού πολιτισμού, φως έλ- 
πιδοφόρο γιά όσους ακόμη πιστεύανε 
στο θαΰμα τής σωτηρίας τής Αυτο
κρατορίας. "Ενα θαΰμα όμως πού 
έφαίνετο εντελώς απίθανο υπό την

πίεση τοϋ ορμητικού καί πολεμικού 
λαού τών Τούρκων καί κάτω από 
τις αμφιβολίες καί τούς εκβιασμούς 
των Φράγκων, πού μέ σκέψη στενό
καρδη δεν έβλεπαν ή δεν ήθελαν νά 
βλέπουν τι θά έσήμαινε καί γι’ αυτούς 
ό άφανισμός τού Βυζαντίου.

"Οταν, την 31 ’Οκτωβρίου 1448 
άπέθνησκεν ό αυτοκράτωρ ’Ιωάννης 
Η ' ό Παλαιολόγος, τό Βυζάντιον ήτο 
απλή σκιά τού άλλοτε ενδόξου Κρά
τους, — σκιά την όποια έβάρυνε ό 
όγκος τού οργανωμένου στρατού τών 
τούρκων, πού έσφιγγε την Πόλη από 
παντού καί πού είχε την δύναμη νά 
αναμιγνύεται ακόμη καί στά θέματα 
διαδοχής τού θρόνου. "Οπως μας ι
στορεί ό Γεώργιος Σφραντζής, την 
6 Δεκεμβρίου άπεστάλη ώς πρέσβυς 
«προς τον άμηράν» διά νά τού ό.ν- 
αγγείλη, ότι εϊχεν άποφασισθή νά 
στεφθή αυτοκράτωρ ό αδελφός τού 
Ίωάννου Κωνσταντίνος. Καί ιστορεί 
ό Σφραντζής·: «ώς ούν ανήγγειλα 
αυτά τφ  άμηρα, άκούσας έπεκύρωσε 
καί μετά τιμής καί δώρων άπέπεμψέ 
με». Ό  αυτοκράτωρ τού Βυζαντίου 
είχε κατ’ ουσίαν καταντήσει υποτε
λής τού τούρκου σουλτάνου. Καί ό 
τοΰρκος σουλτάνος όχι μόνον τυπικά 
αλλά καί ουσιαστικά έκηδεμόνευε 
τήν ψυχορραγούσα Πόλη.

Ό  Κωνσταντίνος Παλαιολόγος περι- 
στοιχιζόμενος από τους τελευταίους υπερ
ασπιστές τής Πόλης (Λεπτομέρεια ξυ
λογραφίας τοϋ χαράκτη Α . Τάσσου).

Τήν 6 ’Ιανουάριου 1449 ό Κωνσταν
τίνος έστέφετο στον Μυστράν αύτο- 
κράτωρ τού Βυζαντίου. Καί δύο μήνες 
αργότερο, τήν 12 Μαρτίου 1449, 
έφθανε στήν Πόλη επί καταλωνικών 
τριήρεων ό εστεμμένος βασιλέας μέ 
τήν ακολουθία του. ”Αρχιζε έκτοτε 
ή τελευταία πράξη τού δράματος. Ή  
τελευταία πράξη πού διήρκησε κάτι 
περισσότερο από τέσσερα χρόνια, 
έως τήν μοιραία ήμέρα τής 29 Μαΐου 
1453, όταν ήΠόλη εχάθη καί ό τελευ
ταίος αυτοκράτωρ έπλήρωσε μέ τή 
θυσία του τον φόρο τής μεγάλης τιμής 
πού ωφειλε στήν ύπερχιλιόχρονη ιστο
ρία τού Βυζαντίου.

Η  ΠΟΛΗ, ή θεοφρούρητη Πόλη, 
στήν όποιαν ερχόταν νά βασιλεύση ό 
Κωνσταντίνος στις 12 Μαρτίου τού 
1449, δεν ήτο πλέον τό περίλαμπρον 
κόσμημα τής Οικουμένης τών πα
λαιών χρόνων τής ακμής. Οί ταξι
διώτες πού τήν επεσκέφθησαν στις 
αρχές τού 15ου αιώνος, ή καί λίγες 
δεκαετίες πριν από τήν "Αλωση, μας 
δίνουν ζωντανή τήν εικόνα τής φτώ-
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χειας καί τοϋ ξεπεσμού. 'Υπάρχουν 
βέβαια πάντοτε τά μεγαλοπρεπή κτή
ρια, οι άριστουργηματικοΐ στην αρ
χιτεκτονική και στην διακόσμησή 
τους ναοί, τά απέραντα παλάτια, τά 
λαμπρά μοναστήρια καί τά μεγάλα  ̂
αρχοντόσπιτα. Ομως πολλά απ 
αυτά φαίνονται εγκαταλειμμένα και 
παρηκμασμένα και άνάμεσά τους κυ
κλοφορεί ένας λαός αραιωμένος και 
πτωχός καί κακομεταχειρισμένος^ από 
τήν ηγεσία των «δυνατών», των ισχυ
ρών τής φεουδαρχικής αριστοκρατίας. 
Ή  Αυτοκρατορία είχε χάσει τον αναγ
καίο ζωτικό της χώρο, οί θαλάσσιες 
επικοινωνίες της έγίνοντο κυρίως 
από ξένους, — ξένους, στοάς όποιους 
αλόγιστα παρείχοντο κάθε λογής προ
νόμια, που τελικά ύπενόμευαν αυτή 
τήν ίδια τήν υπόσταση τοϋ Βυζαντι
νού Κράτους. Τά οικονομικά δε τοϋ 
Κράτους αύτοϋ ήσαν άθλια, οί φόροι 
είσεπράττονταν, όταν εισεπράττονταν, 
με δυσκολία καί δ στρατός, — στρα
τός μισθοφόρων από διάφορα έθνη— , 
εκακοπληρώνονταν καί συχνά άπέ- 
βαινε απείθαρχος ή καί επικίνδυνος.

Ή  Πόλη, στήν όποιαν ερχόταν νά 
βασιλεύση ό Κωνσταντίνος, ήταν λοι
πόν μία πόλη παρακμής. τ Ηταν όμως 
πάντοτε ή μεγάλη καί ένδοξη Πόλη με 
τήν μακραίωνα ιστορία, με τους θρύ
λους καί μέ τις ισχυρές καταβολές καί 
παραδόσεις της. Καί δεν είναι παρά
ξενο, ότι ακριβώς στήν πόλη αυτή 
τής παρακμής ό στοχασμός, ή επι
στήμη καί ή τέχνη εϋρισκαν έδαφος 
πρόσφορο γιά ν’ αναπτύσσονται καί 
γιά νά συνεχίζουν τήν έλληνίζουσα 
παράδοση που είχαν σφυρηλατήσει καί 
οί παλαιότεροι αυτοκράτορες, ιδίως 
δμως καί όριστικώς οί Παλαιολόγοι 
μετά τήν απελευθέρωση τής Πόλης 
από τούς Φράγκους, εκατό πενήντα 
καί περισσότερα χρόνια πριν.

"Οταν ό Κωνσταντίνος ερχόταν ώς 
αύτοκράτωρ στήν Πόλη, έφερνε μαζί 
του τά έλληνίζοντα μηνύματα τοϋ 
Δεσποτάτου τοϋ Μορηά. Τά μηνύ
ματα όμως αυτά εϋρισκαν στήν Κων
σταντινούπολη έλληνίζον περιβάλλον 
καί έλληνίζουσα σκέψη καί στοχα
σμό. Καί αυτό άπήρξεν ή τελευταία 
μεγάλη προσφορά τοϋ Βυζαντίου. 
Πριν σβήση, ή Βυζαντινή Αυτοκρατο
ρία είχε γίνει από καιρό καί οριστικά 
αυτοκρατορία ελληνική. Καί ή ελλη
νική αυτή συνείδηση άπήρξεν ή σπίθα 
πού κρατήθηκε άσβεστη επί αιώνες 
μετά τό 1453, γιά νά γίνη φλόγα καί 
φωτιά, όταν έσήμανε ή μεγάλη στιγμή 
τοϋ 1821.

Άλ.λ’ ας γυρίσουμε στον Κωνσταν
τίνο καί στά λίγα χρόνια τής βασι

λείας του στήν Πόλη, πριν από τό 
1453.

’Εξω από τά τείχη τής Πόλης ό 
κλοιός των τούρκων έγινόταν διαρ
κώς στενώτερος καί ό Μωάμεθ ό Β , 
ό νέος φιλόδοξος σουλτάνος πού δια
δέχθηκε τόν πατέρα του Μουράτ τόν 
Β' κατά τό 1451, μέ σύστημα προε
τοίμαζε τόν οριστικό άφανισμό. ’Εν
τός δμως τών τειχών, παρά τήν αγω
νία καί τόν φόβο, συνεχιζόταν, όπως 
καί παλαιότερα, ή εκλεπτυσμένη συ
ζήτηση επί θρησκευτικών ή φιλοσο
φικών θεμάτων, διετηρεϊτο ό απόη
χος τής παλαιάς έριδος τών Ησυχα
στών καί τών Ζηλωτών καί ακού
ονταν έντονα τά επιχειρήματα τών 
πλατωνικών καί τών αριστοτελικών. 
Ή  Πόλη μέ τόν αραιωμένο της πληθυ
σμό, αλλά καί μέ ακμαίο τό πνεΰμα 
τών στοχαζομένων κατοίκων της, 
έξακολουθοΰσε νά συζητή καί νά φι- 
λονεική επί θεμάτων κάθε λογής, 
στήν συζήτηση δέ καί φιλονεικια 
αυτή οί αντιθέσεις έγίνονταν όξύτατες 
μεταξύ εκείνων πού μπορούσαν νά 
έχουν γνώμη. Στήν συζήτηση καί τήν 
φιλονεικια αυτή, ή αντίθεση των 
«ενωτικών» καί τών «ανθενωτικών» 
έπαιρνε τις μεγαλύτερες διαστάσεις. 
Οί «ένωτικοί», έχοντες επίγνωση τής 
επικείμενης καταστροφής, αναζητού
σαν τήν σωτηρία στήν συνενόηση μέ 
τήν Δύση καί μέ τήν καθολική ’Εκ
κλησία. Καί οί «ανθενωτικοί» απέ
κλειαν κάθε προσέγγιση προς τήν 
Δύση καί φοβούνταν τήν συνεννόηση 
μέ τήν καθολικήν ’Εκκλησία, γιατί 
έπίστευαν, δτι ή ανάμιξη τής 'Ορθο
δοξίας μέ τόν Καθολικισμό θά οδη
γούσε μοιραία στον άφανισμό τής 
ορθοδόξου πίστεως καί στήν ανα
νέωση τής παρουσίας τών άπ’ αιώνων 
μισητών Φράγκων.

Μέ φανατισμό προβάλλονταν τά 
επιχειρήματα τής κάθε παρατάξεως. 
Καί ό φανατισμός αύτός τρεφόταν 
βέβαια από τό κοινό αίσθημα τού φό
βου καί από συμφέροντα καί από ύπο- 
λογισμούς, στο βάθος δμως τρεφόταν 
ιδίως από τό βαθύ θρησκευτικό αί
σθημα, τό όποιο στο Βυζάντιο είχε 
μείνει ακμαίο καί μέ σημασία αποφα
σιστική μέχρι τών τελευταίων ήμερών 
του. Μπορούμε σήμερα νά χαρακτη
ρίζομε προοδευτικούς τούς ένωτικούς 
καί συντηρητικούς τούς ανθενωτικούς. 
Στά τελευταία δμως χρόνια τού Βυ
ζαντίου, ή αντίθεση ενωτικών καί αν
θενωτικών έσήμαινε τόν αγώνα γιά 
τήν διάσωση τού ’Ελ.λ.ηνισμοΰ καί 
τού Χριστιανισμού από τήν κατα
στροφή τήν όποια δλ.οι προαισθάνον
ταν. Έπίστευαν οί ένωτικοί, δτι μέ

τήν βοήθεια τής Δύσεως καί τής κα
θολικής Εκκλησίας θά περισώζονταν 
καί ό 'Ελληνισμός καί ό Χριστιανι
σμός από τόν άφανισμό πού προετοί
μαζε ό άπιστος τοΰρκος. Καί από 
τήν άλλη μεριά οί ανθενωτικοί έπί
στευαν, δτι ό 'Ελληνισμός καί ό ορ
θόδοξος Χριστιανισμός θά μπορούσε 
νά περισωθή ακόμη καί άν ό τοΰρκος 
κατελάμβανε τήνΠόλη. Ειά τούς ένω- 
τικούς ή σωτηρία έπρεπε νά ζητηθή 
στή Δύση. Γιά τούς ανθενωτικούς ή 
σωτηρία θά άνέβλυζε από τήν ’Ανα
τολή, δπου ό άπιστος κατακτητής 
δέν θά είχε λόγο ή καί συμφέρον νά 
εξαφάνιση τό Γένος τών Ορθοδόξων 
'Ελλήνων. Ή  ρήση πού μάς περιέσω- 
σεν ό Δούκας: «κρειττότερον έστι 
είδέναι εν μέση τή πόλει φακιόλιον 
βασιλεΰον Τούρκων ή καλύπτραν 
Λατινικήν», εξέφραζε δλο τόν φανα
τισμό τών ανθενωτικών. Καί από τήν 
άλλη πλευρά οί συνεχείς συνεννοήσεις 
τών ένωτικών μέ τή Δύση άπεδείκνυ- 
αν τήν ανυποχώρητο έμμονή στήν 
αντίληψη, δτι μόνα τά Χριστιανικά 
κράτη τής Δύσεως μπορούσαν νά 
προλάβουν τήν καταστροφή.

Ένωτικοί καί ανθενωτικοί έχώρι- 
ζαν σέ δύο κόσμους τόν πληθυσμό 
τής Πόλης. Τής Πόλης, στήν όποιαν 
ήγεμόνευεν ό Κωνσταντίνος, βασι
λεύς δλων, ένωτικών καί ανθενωτι
κών, αρχηγός δέ ενός όλ.ιγαρίθμου 
στρατού, πού άπετελείτο από έλληνες 
καί από ξένους. Βασιλεύς συνετός, 
γενναίος καί αποφασισμένος γιά δλα, 
ακμαίος ακόμη σέ ηλικία καί δοκιμα
σμένος αγωνιστής καί πολεμιστής.

Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ είχε γεν- 
νηθή κατά τό έτος 1405 από τόν γάμο 
τού Μανουήλ Β' τού Παλ.αιολόγου μέ 
τήν σερβικής καταγωγής Ελένη Δρά- 
γα, — από τό όνομα τής όποιας καί 
συχνά άποκλήθηκε Δραγάτσης. "Οταν 
έφθασε σέ κάποια ηλικία, ό πατέρας 
του τού έδωσε ώς φέουδο μερικές από 
τις άπομένουσες μικρές πόλεις τής 
Θράκης. ΤΗλθε κατόπιν στήν Πελο
πόννησο, δπου, κατά τό 1428, ίδρυσε 
τό Δεσποτάτο τής Βορειοδυτικής Πε- 
λ.οποννήσου. Στον Μυστράν ηγεμό
νευε ό αδελφός του Θεόδωρος, στά 
Καλ.άβρυτα ό άλλος αδελφός του Θω
μάς καί στήν Πόλη αύτοκράτωρ ήταν 
ό πρωτότοκος αδελφός του ’Ιωάννης 
Η' όΠαλαιολόγος, τόν όποιο καί ανα
πλήρωσε κατά τήν απουσία του στήν 
Φλωρεντία. ’Από τού 1443, μετά 
πολλές περιπέτειες καί ύστερα από 
συνεννοήσεις μέ τούς αδελφούς του, 
ό Κωνσταντίνος γίνεται δεσπότης τού 
Μορέως μέ έδρα τόν Μυστρά. ’Αγω.
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νίζεται κατά των Τούρκων καί κατά 
των Φράγκων καί διακρίνεται γιά την 
πολεμική του ανδρεία σε μάχες εντός 
καί εκτός τής Πελοπόννησου. 'Εργά
ζεται γιά την προαγωγή τής πνευμα
τικής καί τής καλλιτεχνικής ζωής τοΰ 
Μυστρά, τον όποιο, έμπνεόμένος από 
την πάντοτε ζωντανή διδασκαλία τοΰ 
Γεωργίου Γεμιστού ή Πλήθωνος καί 
από τις συμβουλές τοΰ Βησσαρίωνος, 
ονειρεύεται νά καταστήση εστία 'Ελ
ληνισμού, ικανή ν’ άντισταθή στήν 
ορμή των Τούρκων. Πιστός δε στήν 
ιδέα τής σημασίας των γάμων πολιτι
κής σκοπιμότητος είχεν ήδη καί προ 
τής έλεύσεώς του στον Μυστρά συ
νάψει δυο γάρους, από τους οποίους 
όμως γρήγορα έχήρευσε.

"Ετσι, τήν πρώτη φορά, κατά τό 
1428, όταν ίδρυσε τό Δεσποτάτο τής 
Βορειοδυτικής Πελοποννήσου, νυμ
φεύεται τήν Θεοδώρα, ανεψιά τοΰ 
Καρόλου Α  τοΰ Τόκκου, δεσπότου 
τότε ακόμη καί τής Δυτικής 'Ελλάδος. 
Με τήν Θεοδώρα κατοικεί ευτυχής 
στήν Γλαρέντζα καί στο Χλεμοΰτσι. 
Κατά τό 1429 όμως ή Θεοδώρα απο
θνήσκει, καί τον θάνατο τής «καλλί- 
στης» αυτής συζύγου, όπως τήν περι
γράφει ό Σφραντζής, θρηνοΰν όλοι, 
καί ό σύζυγός της Κωνσταντίνος καί 
οί άλλοι «αΰτφ οικείοι».

’Αργότερα, κατά τό 1441, ό Κων
σταντίνος νυμφεύεται γιά δεύτερα φο
ρά, με τήν Αικατερίνη Γατελούζαινα, 
τοΰ οίκου των γενουατών Gattilusio 
τής Λέσβου. ’Αλλά καί ή δεύτερα αυτή 
σύζυγος αποθνήσκει κατά τό 1443. 
Ό  Κωνσταντίνος απομένει έτσι γιά 
δεύτερα φορά χήρος, υστέρα από δύο 
γάμους άτυχεϊς, χαρακτηριστικούς 
όμως γιά τό γεγονός, ότι καί οί δύο 
ήσαν γάμοι με συζύγους λατινικών 
οικογενειών που είχαν αρκετά χρόνια 
πριν εγκατασταθή στήν ελληνική 
Ανατολή.

Οί γάμοι 'Ελλήνων με γυναίκες λα
τινικών οικογενειών δεν ήσαν καί πα- 
λαιότεροι σπάνιοι. Είχαν όμως γίνει 
συνηθέστεροι κατά τούς χρόνους τούς 
τελευταίων Παλαιολόγων. Παρά τήν 
αντιπάθεια τών 'Ελλήνων προς τους 
λατίνους τής Δύσεως, — αντιπάθεια 
πού είχε τήν ρίζα της στήν άδικη 
εισβολή τών σταυροφόρων κατά τον 
13ον αιώνα, — οί "Ελληνες τοΰ 15ου 
αίώνος δεν άπέστεργαν τούς γάμους 
με συζύγους φραγκικής καταγωγής, 
τις περισσότερες φορές από λόγους 
πολιτικής σκοπιμότητος. ’Ελπιζαν 
έτσι, ότι αποκτούσαν κάποιο έρεισμα 
στον κόσμο τής Δύσεως στο τραχύ 
αγώνα τους κατά τών τούρκων. Οί λα
τινικές δέ οικογένειες άφθονοΰσαν
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ακόμη κατά τον 15ον αιώνα στην 
'Ελληνική ’Ανατολή, όπου εκτός από 
τούς πανταχοΰ παρόντες 'Ενετούς, οί 
φλωρεντινοί Άτσαγιόλες ηγεμόνευαν 
στο Δουκάτο των ’Αθηνών, οί γε
νουάτες Γκαττιλοΰσι στην Λέσβο, 
πολλοί Ιταλοί στον Μορέα, ανάμεσα 
τους καί οί Τόκκοι, ηγεμόνες τής Κε
φαλληνίας καί τής Ζακύνθου. ”Ολοι 
αύτοί έζοϋσαν στην ελληνική Ανα
τολή καί είχαν κοινό με τούς "Ελλη
νες τον φόβο του διαρκώς προελαύ- 
νοντος τούρκου κατακτητοΰ. Καί 
κατά τόν τρόπο αυτό, "Ελληνες καί 
Φράγκοι, παρά την απ' αιώνων, αντι
πάθεια καί δυσπιστία τους προς άλ
λη λους, έστεργαν στην σύναψη συ
νοικεσίων πού, όπως έλπιζαν, έδυ- 
νάμωναν την κοινή κατά του κατα- 
κτητοϋ αντίσταση.

Στο κλίμα λοιπόν αύτό τής έλλη- 
νοφραγκικής επιγαμίας δεν ήτο πε
ρίεργον ότι καί ό Κωνσταντίνος εϊχεν 
νυμφευθή δύο φορές, καί τις δύο δε 
φορές με συζύγους φράγκισσες. ’Ά λ 
λωστε καί οί άλλοι αδελφοί του είχαν 
ακολουθήσει τόν ίδιο δρόμο: ό 
‘Ιωάννης Η ’ ό Παλαιολόγος είχε 
πρώτη σύζυγο, αλλά γιά λίγο μόνο 
χρόνο, την άσχημη Σοφία την Μομ- 
φερρατική, ό Θωμάς την Αικατερίνη 
Zaccaria καί ό Θεόδωρος, ό μέχρι 
τοϋ 1443 δεσπότης τού Μορέως, είχε 
σύζυγο την περικαλλή Κλεώπα Ma- 
latcsta. Καί οί γάμοι όλοι αύτοί υπήρ
ξαν ενίοτε γάμοι ευτυχείς, έστω καί 
αν μεταξύ τών συζύγων έσοβοϋσε το 
παλαιό τής ετεροδοξίας μίσος, έστω 
καί αν οί φράγκισσες αυτές πριγκί- 
πισσες συχνά είχαν νά αντιμετωπί
σουν την δυσπιστία τών βυζαντινών, 
οί όποιοι στις γυναίκες αυτές έβλεπαν 
την εισβολή ξένων καί μάλιστα ξένων 
απεχθών, στο σώμα τοϋ Ελληνισμού, 
τής 'Ορθοδοξίας.

Ή  τελευταία αυτή παρατήρηση 
είχε συχνά σημασία αποφασιστική γιά 
τήν εκτίμηση τών βυζαντινών προς 
τούς ηγεμόνες τους.

Γιά τόν Κωνσταντίνο όμως τά 
πράγματα υπήρξαν κάπως άλλοιώτι- 
κα! Είχε βέβαια καί αυτός νυμφευθή 
δύο φορές μέ συζύγους φράγκισσες. 
τΗταν όμως χήρος όταν ηγεμόνευσε 
στον Μυστρά καί χήρος ήταν όταν 
έστέφθηκε αύτοκράτωρ καί έφθασε 
στήν Κωνσταντινούπολη. Κάτι περισ
σότερο: "Οταν, αύτοκράτωρ πλέον 
στήν Πόλη έσκέφθηκε νά νυμφευθή 
γιά τρίτη φορά, ανέθεσε στον παιδικό 
του φίλο Γεώργιο Σφραντζή, τόν μέγα 
λογοθέτη, νά τοϋ εύρη σύζυγο στήν 
'Ανατολή, Καί ό Σφραντζής διηγείται 
μέ πολλή χάρη στο χρονικό του, πώς

άπεστάλη υπό τοϋ Κωνσταντίνου 
στις αύλές τοϋ αύτοκράτορος τής Τρα- 
πεζοΰντος καί τοϋ πρίγκηπος τής 
Ίβηρίας, δηλαδή τής Γεωργίας τοϋ 
Καυκάσου, γιά νά εύρη τήν κατάλληλη 
νύμφη, ακόμη καί πώς ό ίδιος έσκέ
φθηκε ώς μελλόνυμφο τήν χήρα τοϋ 
Σουλτάνου Μουτάρ, τήν ήδη πεντη- 
κοντούτιδα κόρη τοϋ δεσπότου τής 
Σερβίας! Καί όλα μέν τά σχεδιασθέν- 
τα αύτά συνοικέσια τελικά έματαιώ- 
θηκαν, διότι είχε πλέον αρχίσει ή α
δυσώπητη πολιορκία τής Πόλης από 
τόν Μωάμεθ. "Ομως δ σχεδιασμός 
τών συνοικεσίων αύτών ίσως μαρτυ
ρεί ότι ό Κωνσταντίνος, αύτοκράτωρ 
πλέον, έστρεφε τήν σκέψη του καί 
προς τήν ’Ανατολή, όπου αναζητούσε 
σύζυγο, ή όποια ασφαλώς δεν θά 
ερέθιζε τήν συντηρητική καί ανθενω
τική ’Εκκλησία.

τΗταν όμως ό Κωνσταντίνος 
πράγματι ανθενωτικός ; Η μήπως, 
αύτοκράτωρ αύτός τόσο τών ενωτι
κών όσο καί τών ανθενωτικών, ϊστα- 
το ύπεράνω τών φανατισμένων αντι
θέσεων καί, ισοσταθμίζοντας τις 
συγκρουόμενες αντιλήψεις έθαλπε 
τούς ανθενωτικούς, αλλά συγχρόνως 
ασκούσε τήν πολιτική του βαδίζοντας 
επάνω στά ίχνη τών προκατόχων του 
στον θρόνο, οί όποιοι ώς μόνη δυνατή 
βοήθεια έβλεπαν τήν αρωγή από τήν 
Δύση ;

Τό ερώτημα είναι δύσκολο καί ακό
μη δυσκολώτερη είναι ή απάντησή 
του!

"Ισως όμως ή αλήθεια νά βρίσκεται 
κάπου στο μέσον! Ό  Κωνσταντίνος, 
τουλάχιστον κατά τήν αρχή τής βασι
λείας του, φαίνεται ότι έστρεφε τήν 
συμπάθειά του προς τούς ανθενωτι
κούς. Συμμετείχε έτσι, ή τουλάχιστο 
συγκατένευεν στις λιτανείες καί τις 
κατανυκτικές λειτουργίες τών ιερω
μένων, πού προσπαθούσαν ν’ ανα
τρέψουν ή νά έξορκίσουν τήν διαφαι- 
νομένη καταστροφή μέ παρακλήσεις 
καί εκκλήσεις προς τό Θείο. "Επειτα, 
όπως έλέχθηκε, αναζητούσε τρίτη σύ
ζυγο στήν 'Ανατολή καί όχι στήν Δύ
ση. 'Ακόμη ήτο πάντοτε στενός καί 
αδελφικός φίλος τού ανθενωτικού 
Γεωργίου Σφραντζή. Καί τέλος, ασ
φαλώς θά επηρεάζονταν από τό γε
γονός, ότι στήνΠόλ.η, οί περισσότεροι 
ήταν ανθενωτικοί, γιά τόν αύτοκρά- 
τορα, δέ, ακόμη καί στήν άπολυταρ- 
χουμένη Πόλη, ή κοινή γνώμη δεν 
μπορούσε νά είναι χωρίς σημασία.

"Οταν, στις αρχές τού ’Απρι
λίου 1453, ό Μωάμεθ έστηνε τήν πο
λεμική του σκηνή απέναντι από τήν

πύλη τού Άγιου Ρωμανού καί κα
θόριζε τήν διάταξη τού στρατού 
του— μέσα στήν Πόλη, πίσω από 
τά ισχυρά τείχη, πού πρόσφατα είχαν 
έπισκευάσει καί ό ’Ιωάννης Η ’ καί 
ό Κωνσταντίνος ΙΑ' Παλαιολόγος, 
ή ζωή έκυλοΰσε μέ τόν ίδιο βαρύ 
ρυθμό τού φόβου καί τής αγωνίας, 
αλλά καί τού ύπερηφάνου αποφασι
στικού φρονήματος. Ή  Πόλη, μέ τις 
70 ή 80 χιλιάδες τών κατοίκων της, 
έναπέθετε πλέον τις έλπίδες της στήν 
προστασία τής Παναγίας καί τών 
Άγιων, πού τόσες φορές τήν είχαν 
σώσει κατά τό παρελθόν. Καί μέ 
παρακλήσεις καί λειτουργίες προ
σπαθούσε ν’ άποτρέψη τήν συμφο
ρά, πού, τήν φορά αύτή, έφαινόταν 
σχεδόν αναπόφευκτη.

' Ο Κωνσταντίνος διέθετε ένα στρα
τό έξη χιλιάδων περίπου έλλήνων καί 
άλλων δυο περίπου χιλιάδων ξέ
νων, στοάς όποιους συναριθμοΰνταν 
καί οί 'επτακόσιοι γενουάτες πού 
είχαν φθάσει από τά τέλη Ιανουά
ριου μέ αρχηγό τόν γενναίο ’Ιωάννη 
’Ιουστινιάνη."Αλλη στρατιωτική βοή
θεια δέν έφαίνετο πλέον πιθανή, 
ούτε από τήν ξηρά ούτε από τήν θά
λασσα, αφού στήν Πόλη είχαν φθά- 
σει ήδη προ τής πολιορκίας όλες οί 
μικρές δυνάμεις πού είχαν σταλή από 
τήν Δύση. Ό  Κωνσταντίνος ήτο 
πλέον αναγκασμένος νά άρκεσθή στις 
ασθενείς στρατιωτικές καί ναυτικές 
δυνάμεις του, γιά τήν συντήρηση 
τών όποιων δέν είχε διστάσει νά 
χρησιμοποιήση καί τά σκεύη τών 
έκκλησιών καί τά αφιερώματα, δι
καιολογώντας τήν πράξη του, όπως 
ιστορεί ό Σφραντζής, μέ τήν φρά
ση: «αν ό Θεός τήν πάλιν λυτρώ 
σηται, τετραπλοΰν αποδώσω τώ κυ
ρ ίφ μου».

Κλεισμένος μέσα στά ισχυρά τεί
χη τής Πόλης, μέ τόν στόλο του στον 
Κεράτιο Κόλπο, πού εύκολα απο
κλειόταν μέ τήν βαρειά αλυσίδα πού 
έφραζε τήν είσοδό του, ό Κωνσταν
τίνος κατένειμε μέ στρατηγική σο
φία τις στρατιωτικές του δυνάμεις 
καί ό ίδιος έπιστατοΰσε τήν συνε
χή συντήρηση τών τάφρων καί τών 
τειχών. Τόν ένοχλοΰσαν βέβαια οί 
συνεχιζόμενες έριδες μεταξύ έλλή 
νων καί ξένων, μεταξύ ενετών καί 
γενουατών, ακόμη καί μεταξύ ένω- 
τικών καί ανθενωτικών, καί μάλιστα 
τών ανθενωτικών πού συνέχισαν τό 
μίσος τους κατά τών φράγκων, αλ
λά πού τώρα πλέον άπέθεταν τις 
έλπίδες τους στήν ’Ορθοδοξία καί 
τόν συντηρητικό κλήρο. Σώφρων 
όμως καί συμβιβαστικός, καθησύ-
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Χαζέ και ηρεμούσε τά πνεύματα. 
Καί το αποτέλεσμα ήταν εύπρόσδε- 
κτο: ολόκληρη ή Πόλη, ομόψυχη 
καί με φρόνημα κοινό, αντιμετώπι
ζε τον εχθρό πού την είχε ζώσει στε
νά γύρω από τά τείχη.

"Εξω από τά τείχη αυτά, 6 εχθρός 
ετοιμαζόταν πλέον γιά τό μεγάλο 
εγχείρημα. Ό  Μωάμεθ είχε συγκεν
τρώσει ένα στρατό πού κατά τούς 
μετριώτερους υπολογισμούς ΰπερέ- 
βαινε τις 150 χιλιάδες. Ό  στόλος 
του είχεν ασφαλές άγκυροβόλιο στον 
Βόσπορο, προς την ευρωπαϊκή ακτή 
όχι πολύ μακρυά άπό τον Γαλατά 
καί άπό τό Πέραν. Προ παντός 
όμως είχε εξοπλίσει τον στρατό 
του με τά καλλίτερα όπλα τής επο
χής καί με ισχυρό πυροβολικό, ακό
μη καί με τό πρωτοφανές γιά την επο
χή του μεγάλο πυροβόλο, τό όποιο 
υπήρξε ικανό, μαζί με τις απεγνω
σμένες επιθέσεις τοϋ στρατού του, νά 
καταστρέψη μέρος τού τείχους καί 
στην κρίσιμη στιγμή νά διάνοιξη 
τον δρόμο των πολιορκητών προς 
την οχυρωμένη Πόλη.

Ό  φανατισμένος στρατός των 
Τούρκων, οδηγούμενος άπό τον φι
λόδοξο σουλτάνο του, άριστα εξο
πλισμένος καί άποφασισμένος γιά 
όλα, ουσιαστικά άρχισε την πολιορ
κία του στις 6 'Απριλίου. Οί πρώτες 
ημέρες δεν ήσαν άποφασιστικές. ’Αλ
λά άπό τής 20ής 'Απριλίου τά γεγο
νότα εξελίσσονται γοργότερα. Την 
ημέρα αυτή γίνεται ή περίφημη ναυ
μαχία μεταξύ τών τεσσάρων σκα
φών πού έφερναν εφόδια στην Πό
λη καί τού τουρκικού στόλου,— ή 
ναυμαχία πού κατέληξε σε θρίαμβο 
ελληνικό καί πανωλεθρία τοϋ στό
λου τοϋ σουλτάνου. "Ομως, δύο ημέ
ρες άργότερα, ό σουλτάνος κατορ
θώνει νά περάση διά ξηράς εβδομήντα 
καί πλέον πλοία του στον Κεράτιο 
Κόλπο. Καί ή παρουσία αυτή τού 
τουρκικού στόλου, στην οποία, φαί
νεται, είχαν συνεργήσει οί διπλοπρό
σωποι Γενουάτες τού Γαλατά, άπο- 
γοητεύει τούς πολιορκημένους "Ελ
ληνες, οί όποιοι στην συνέχεια μά
ταια προσπάθησαν νά πυρπολήσουν 
τά παρείσακτα τουρκικά πλοία. Οί 
πολιορκημένοι "Ελληνες είχαν πλέον 
τόν εχθρό προ τών τειχών καί στον 
Κεράτιο Κόλπο. Ό  κίνδυνος όμως 
ερχόταν κυρίως άπό την ξηρά καί 
όχι άπό την θάλασσα. Καί άπό την 
ξηρά άρχισε ή τελευταία δραματική 
φάση τής πολιορκίας.

'Από τής 7ης Μαΐου επανειλημ
μένα οί Τούρκοι έπετέθησαν κατά

τών τειχών τής Π  όλης καί επανειλημ
μένα άποκρούσθηκαν άπό τούς πο- 
λιορκουμένους. Τό πυροβολικό τού 
σουλτάνου προκαλοϋσε πολλά ρήγ
ματα στά τείχη. "Ομως οί πολιορκού- 
μενοι με ταχύτητα επισκεύαζαν τις 
καταστροφές καί μ ’ ευστοχία κα
τόρθωναν νά διατηρήσουν την άμυ
νά τους. Στον Κεράτιο Κόλπο οί 
άντίπαλοι στόλοι δεν επιχειρούσαν 
άποφασιστική άναμέτρηση. Καί ό 
Μωάμεθ, άφοΰ συνεσκέφθηκε με 
τούς επιτελείς του καί άφοΰ μάλιστα 
ζήτησε την παράδοση τής Πόλης 
άπό τον Κωνσταντίνο καί άφοΰ έκρι
νε δτι είχε κουράσει αρκετά τούς 
πολιορκουμένους με τις επιθέσεις 
καί με τό πυροβολικό του, άπεφά- 
σισε την τελική έφοδο γιά την 29 
Μαΐου. Ή  μοιραία ώρα τής Πόλης 
είχε σημάνει. Καί τά χαράματα τής 
Τρίτης 29 Μαΐου εξαπολύθηκε ή 
τρομερή έφοδος, με κραυγές καί 
αλαλαγμούς τών φανατισμένων μου
σουλμάνων, οί όποιοι, οίστρηλατού- 
μενοι άπό την υπόσχεση τού σουλ
τάνου τους γιά τριήμερη λεηλασία, 
έξεχύθηκαν ορμητικοί καί άκάθεκτοι 
με κάθε λογής πολιορκητικές μη
χανές γιά νά πατήσουν τά τείχη καί 
νά συντρίψουν την άμυνα τών πο- 
λιορκουμένων.

Σύγχρονοι προς τά γεγονότα συγ
γραφείς, καθώς καί μεταγενέστεροι 
έλληνες καί ξένοι ιστορικοί ή χρο
νικογράφοι, ό Σφραντζής καί ό 
Αούκας καί ό λατΐνος Λεονάρδος 
ό Χίος, ό Κριτόβουλος,ό Χαλκοκον- 
δύλης, τό χρονικόν περί τών τούρ- 
κων σουλτάνων, οί τουρκικές μαρ
τυρίες καί άλλοι—, έχουν περιγρά
φει την τρομερή καί μοιραία αυ
τή έφοδο, τής όποιας δεν είναι 
άνάγκη νά έπαναληφθοΰν οί τραγικές 
λεπτομέρειες. Ό  σκληρός άγων πού 
διεξήχθη στά τείχη καί ιδίως στις 
επάλξεις τής πύλης τού Άγιου Ρω
μανού, ή μνήμη τής Κερκόπορτας 
πού μάς ιστόρησε ό Αούκας, ή όλο- 
νυκτία στο Ναό τής Άγιας Σοφίας 
καί ό πανηγυρισμός τής μνήμης τής 
όσιομάρτυρος Θεοδοσίας, πού πάν
δημος εορταζόταν την 29ην Μαΐου, 
ό τραυματισμός τοϋ Ίουστινιάνη καί 
ή άποχώρησή του άπό τάν άγώνα 
σέ στιγμή κρίσιμη, καθώς καί άλ
λες λεπτομέρειες, έχουν επανειλημ
μένα ίστορηθή καί έχουν άποδοθή μέ 
ζωντάνια άπό όσους, έλληνες ή 
ξένους, περιέγραψαν την "Αλωση. 
Καί όλοι οί ιστορικοί αυτοί, θρη
νώντας την "Αλωση, έθρήνησαν, άλ- 
λά καί εξύμνησαν τόν ηρωικό θά
νατο τοϋ Κωνσταντίνου. Τοϋ Κων

σταντίνου, τοϋ όποιου υπήρξε συγ
κινητική ή τελευταία δημηγορία, ό
πως μάς παρεδόθηκε ότι έξεφωνή- 
θηκε πιθανώς στο παλάτιο, κα- 
θώς καί ή μετάληψη τών άχράν- 
των μυστηρίων στον μεγάλο Ναό 
τής 'Αγίας Σοφίας τήν παραμονή 
τής Άλώσεως.

ΟΤΑΝ, τήν Τρίτη 29 Μαΐου τοϋ 
1453, άκούσθηκε ή φρικτή κραυγή 
« Εάλω ή Πόλις», έσβηνε οριστικά 
ό παλμός τής καρδιάς τοϋ Βυζαν
τινού Κράτους καί έστέρευε ή πηγή 
τοϋ μεγάλου πολιτισμού του. Τό 
φώς τού πολιτισμού αυτού διεδέ- 
χετο στήν Πόλη τό πυκνό σκοτάδι 
τής κατακτήσεως. Καί ή Αγωνία 
πού είχε προηγηθή τής Άλώσεως 
έδινε τήν θέση της στήν αρπαγή, 
στην σφαγή καί τήν αιχμαλωσία, 
στο πένθος καί στο θρήνο γιά τήν 
άπώλεια τής Πόλης, ή όποια, κατά 
τήν φράση τού Δούκα «πόλις έρη
μος, νεκρά κειμένη, γυμνή, άφωνος, 
μή έχουσα είδος ουδέ κάλλος».

Ό  θάνατος τού Κωνσταντίνου, 
ηρωικού μαχητοΰ στήν πρώτη γραμ
μή καί τελευταίου αύτοκράτορος τοϋ 
ύπερχιλιόχρονου Βυζαντίου, ήταν ή 
μεγάλη θυσία τής ύστάτης ώρας τής 
Πόλης. Ό  θάνατος τού μαχομένου 
αύτοκράτορος συνέπεσε μέ τόν θά
νατο τής Πόλης καί μέ τό τέλος τής 
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ή  29 
Μαΐου 1453 υπήρξε τό πολιτικό τέ
λος τής Αυτοκρατορίας καί τού 
πολιτισμού της. Ή  βυζαντινή όμως 
άνάμνηση δέν έσβησε ποτέ. Καί ό 
βυζαντινός πολιτισμός, έστω καί 
άκέφαλος πλέον, έπέζησε άκμαϊος. Τό 
Βυζάντιο, καί μετά τόν θάνατό του, 
συνέχισε τήν πολιτιστική του προ
σφορά. Καί ή προσφορά αυτή εξα
κολουθεί νά ζή καί νά μάς φωτίζη 
άκόμη καί σήμερα. Νά φωτίζη τόν 
κόσμο ολόκληρο, άπό τά χρόνια τής 
Αναγεννήσεως έως καί σήμερα. Προ 
παντός όμως νά φωτίζη τό Γένος 
τών 'Ελλήνων, τό επί αιώνες ταλαι
πωρούμενο Γένος τών 'Ελλήνων, 
τό όποιο καί όταν έγγίζει τόν άφα- 
νισμό, πάντοτε άναγεννάται καί πάν
τοτε ζωντανεύει τήν όρμή του, γιά 
τήν συνέχιση τής ενδόξου πορείας 
του στούς αιώνες τών αιώνων.

'Ο μ ιλ ία  στόν «Π Α ΡΝ Α ΣΣΟ » τήν 
3 ’Ιουνίου  1979 στόν έορτασμό τοΟ 
συνδέσμου Μ εγ α λ ο σ χο λ ιτώ ν .
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Την 21 Μαΐου ή Εκκλησία τιμά τήν μνήμη του 'Αγίου 
Κωνσταντίνου καί τής μητέρας του ‘Αγίας Ελένης. 'Ο 
Κωνσταντίνος υπήρξε ό πρώτος αύτοκράτορας τής Ρω
μαϊκής αύτοκρατορίας πού άναγνώρισε τή χριστιανική 
θρησκεία και παραχώρησε τό δικαίωμα τής ελεύθερης 
θρησκευτικής λατρείας στούς Χριστιανούς μετά από 
300 χρόνια διώξεων καί κατατρεγμών. Τή μεγάλη αύτή 
προσωπικότητα τής ιστορίας σκιαγραφεί τό παρόν 
άρθρο τοΰ 'Υπομοιράρχου κ. Άριστοκλή Νικόπουλου 
Πτυχιούχου τής Νομικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, καί δίνει ώρισμένα στοιχεία τής ζωής τοΰ 
Κωνσταντίνου πού δίκαια ή ιστορία τον ονόμασε Μέγα 
καί ή Εκκλησία τον κατέταξε στή χορεία τών 'Αγίων.

Ο ΑΤΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ Κωνσταν
τίνος υπήρξε (αναμφισβήτητα μια 
έξέχουσα προσωπικότητα τής 'Ιστο
ρίας. ’Ά ρ ιστός στρατηγός, διορατι
κός οργανωτής καί νομοθέτης, καί 
μεγαλοφυής πολιτικός, έπεχείρησε 
καί επέβαλε τή μεγαλύτερη ΐσως 
μεταρρύθμιση τής ιστορίας: τον
έκχριστιανισμό τής Ρωμαϊκής αύτο
κρατορίας.

Θά άντιπαρέλθουμε τα περισσό
τερα βιογραφικά στοιχεία τοΰ μεγά
λου αύτοκράτορα, πού είναι άλλωστε 
γνωστά άπό τά μαθητικά μας χρό
νια καί θά σταθούμε σ’ ένα σημείο: 
πότε ό Κωνσταντίνος έγινε Χρι
στιανός.

Αύτοκράτορας άνακηρύχθηκε στις 
25 ’Ιουλίου 306, τήν ίδια μέρα πού 
πέθανε ό πατέρας του Κωνστάντιος. 
Μεγάλωσε στήν αυλή του Διοκλη- 
τιανοϋ όπου στάλθηκε σάν όμηρος, 
όταν ό πατέρας του αναγορεύτηκε 
Καίσαρας άπό τον Μαξιμιανό. Γιά 
τή θέση αύτή ό Κωνστάντιος διέλυσε 
τό γάμο του μέ τήν Ελένη, μητέρα 
του Κωνσταντίνου, καί παντρεύτηκε 
τή θετή κόρη τοΰ Μαξιμιανοϋ τή 
Θεοδώρα. 'Η  Ελένη γιά 30 χρόνια 
καί πλέον θά έξαφανιστεΐ άπό τό 
προσκήνιο, ό δέ Κωνσταντίνος θά 
σταλεί σάν όμηρος στήν αύλή τοΰ 
Διοκλητιανοϋ γιά νά έξασφαλιστεΐ 
ή καλή διαγωγή τοΰ πατέρα του.

'Ο πατέρας τοΰ Κωνσταντίνου 
έδειξε κάποια μικρή συμπάθεια πρός 
τούς Χριστιανούς, χωρίς φυσικά αύτό 
νά σημαίνει ότι ήταν καί Χριστιανός. 
Συγκεκριμένα ό Διοκλητιανός στις 
23 Φ]ρίου τοΰ 303, έξέδωσε Διά
ταγμα άπό τή Νικομήδεια πού ώριζε 
νά παραδοθοΰν καί νά καοΰν όλα τά 
άντίγραφα τής 'Αγίας Γραφής καί νά 
κατεδαφιστούν όλες οί έκκλησίες καί 
ταυτόχρονα απαγόρευσε κάθε συνά-
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θροιση γιά τή τέλεση τής Χριστια
νικής λατρείας. 'Ο  Κωνστάντιος πού 
πήρε το διάταγμα δέν τό εφάρμοσε 
πλήρως. Κατεδάφισε τις εκκλησίες 
άλλα δέν προχώρησε καί στην πα
ράδοση των Γραφών. Προφανώς 
έπωφελήθηκε άπό το γεγονός ότι το 
διάταγμα δέν όριζε ρητώς την ποινή 
τοϋ θανάτου καί δέχτηκε την ερμη
νεία δτι θά μεταχειριζόταν μόνο τον 
πειθαρχισμό.

Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ λέγεται 
δτι προσηλυτίστηκε στο Χριστιανι
σμό τδ 312. Υπάρχει ένα πρόβλημα 
πάνω στο όποιο γίνονται καί έγιναν 
καί κατά τό παρελθόν άπό τούς ιστο
ρικούς πολλές συζητήσεις: ό προση
λυτισμός του Κωνσταντίνου ήταν 
ζήτημα πολιτικής σκοπιμότητος ή 
θρησκευτικής πεποιθήσεως; Καί αν 
μέν ήταν τό τελευταίο, τότε, τί ήταν 
εκείνο πού προκάλεσε τή μεταβολή 
στη ψυχή του;

Ό  Χριστιανισμός την εποχή τοϋ 
Κωνσταντίνου ήταν μιά θρησκεία 
άνατέλλουσα καί σάν τέτοια ήταν 
πολύ άδύναμη μπροστά στη γηραιά 
είδωλολατρεία. Οί Χριστιανοί ήταν 
ή έλάχιστη μειονότητα τοϋ πληθυ- 
σμοΰ καί άνήκαν κατά κανόνα στις 
πολιτικά καί κοινωνικά άσήμαντες 
τάξεις, στή μεσαία καί κυρίως στην 
κατώτερη τάξη τών πόλεων.

'Η  συγκλητική άριστοκρατία τής 
Ρώμης ήταν είδωλολατρική σχεδόν 
έξ ολοκλήρου. Οί άνώτεροι άξιωμα- 
τοΰχοι τής δημοσίας υπηρεσίας ήταν 
κατά τό πλεϊστον είδωλολάτρες, άν 
δέ ληφθή ύπ’ δψη καί τό γεγονός δτι 
έπί Διοκλητιανοΰ υποχρεώθηκαν όλοι 
οί άξιωματοΰχοι καί οί δημόσιοι 
ύπάλληλοι νά προσφέρουν θυσίας εί 
δ’ άλλως ν* άπολυθοΰν, οπωσδήποτε 
δύσκολα κάποιος πού κατείχε μιά 
θέση θάταν Χριστιανός.

"Ετσι ό Κωνσταντίνος ποτέ δέν θά 
δεχόταν νά προσηλυτιστεί καί νά 
γίνει Χριστιανός γιά πολιτική σκο
πιμότητα μιά πού οί Χριστιανοί δέν 
μπορούσαν τότε, τουλάχιστον, νά 
τοϋ προσφέρουν κάτι.

’Απομένει νά έξετάσουμε τή θρη
σκευτική του πεποίθηση.

Ό  Κωνσταντίνος δπως καί στήν 
άρχή άναφέραμε ήταν διορατικός καί 
μεγαλοφυής. ’Ασφαλώς άντελήφθη- 
κε δτι τό μέλλον άνήκε στούς Χρι
στιανούς. 'Η  είδωλολατρεία σά θρη
σκεία ήταν πιά ξεπερασμένη καί 
σχεδόν πεθαμένη, παρ’ δτι ήταν 
ριζωμένη στη πλατειά μάζα τοϋ 
λαοϋ, καί περίμενε άπό ώρα σέ ώρα 
κάποιον πού θάπαιζε τό ρόλο τοϋ

ένταφιαστοϋ. Ό  κόσμος ζητούσε 
κάτι τό νέο, κάτι τό δυναμικό καί 
τό μη πεπερασμένο- καί αύτό ήταν 
ό Χριστιανισμός.

’Έ τσι ό Κωνσταντίνος σάν διορα
τικός βλέπει άπό την άρχή τό Χρι
στιανισμό μέ άνοχή. Πολύ πριν άπό 
τή γνωστή κατατρόπωση τοϋ Μα- 
ξεντίου, ό Κωνσταντίνος εύνοοΰσε 
τό Χριστιανισμό. Μόλις άνέβηκε 
στο θρόνο παραχώρησε στούς Χρι
στιανούς πλήρη άνοχή. Κανείς δμως 
σύγχρονός του ιστορικός δέν υπο
στηρίζει δτι αυτή τή περίοδο ήταν 
ό Κωνσταντίνος Χριστιανός καί οί 
ρήτορες πού κατά καιρούς εκφω
νούσαν λόγους ένώπιον του δέν δίσ
ταζαν νά παρουσιάζουν τά είδωλα 
σάν προστάτες του. ’Ακόμη καί τον 
’Ιούλιο τού 311, ό Εύμένιος, πού 
άνάλαβε έκ μέρους τών Αύγουστο- 
δούνων νά τον ευχαριστήσει γιά 
μιά μείωση τών φόρων είπε... «οί 
θεοί μας σέ έκαναν αύτοκράτορα 
γιά τό καλό μας. . .», χωρίς αύτό 
νά προκαλέσει σκάνδαλο.

Τό χειμώνα τού 312—313 ό Κων
σταντίνος, άπό τή Ρώμη, γράφει 
μιά έπιστολή στον έπίσκοπο Καρχη- 
δόνος Καικιλιανό. Σά τό πρώτο δεί
γμα τής νέας στάσεως τού Κωνσταν
τίνου άπέναντι στούς Χριστιανούς 
άξίζει νά παραθέσουμε τό κείμενο 
τής επιστολής αύτής:

«Κωνσταντίνος Αύγουστος προς 
τον Καικιλιανό, έπίσκοπο Καρχη- 
δόνος.

«’Επειδή άποφάσισα δπως σέ δ- 
λες τις έπαρχίες τής ’Αφρικής, Νου- 
μιδείας καί Μαυριτανίας, ληφθή 
μέριμνα γιά τις δαπάνες τών τα
κτικών λειτουργών τής νομίμου καί 
άγιωτάτης Καθολικής ’Εκκλησίας, 
έγραψα στον θύρσο, τον ταμία τής 
’Αφρικής, δίνοντάς του έντολή νά 
μεριμνήση δπως καταβληθούν στήν 
σεβασμιότητά σου 3.000 φόλεις 
(χρήματα). Μόλις λάβης τό άνωτέ- 
ρω ποσό θά διατάξης νά μοιρασθοΰν 
τά χρήματα σέ δλα τά προαναφερ- 
θέντα πρόσωπα, σύμφωνα μέ τον 
κατάλογο πού σοΰ έστειλε ό "Οσιος 
('Ισπανός επίσκοπος τής Κορδού- 
ης). "Αν διαπιστώσης δτι τό προ
σόν δέν έπαρκεΐ γιά νά έκπληρωθή ή 
έπιθυμία μου άπέναντι δλων. μή 
διστάσης νά ζητήσης δσα κρίνεις 
δτι σοΰ χρειάζονται άπό τον 'Ηρα- 
κλείδη, τον έπιμελητή τών αύτοκρα- 
τορικών κτημάτων μας.

Τον έχω διατάξει προσωπικώς νά 
σοΰ καταβάλη άνευ χρονοτριβής ό- 
ποιοδήποτε ποσό τού ζητήση ή σε- 
βασμιότης σου. Καί έπειδή ακόυσα

δτι ώρισμένα άτομα, ταραξίες έκ 
χαρακτήρος, ζητούν μέ προσχή
ματα ταπεινά νά ταράξουν τούς αν
θρώπους τής 'Αγιωτάτης Καθολι
κής ’Εκκλησίας, πρέπει νά γνωρί- 
ζης δτι έχω δώσει διαταγές προσω
πικώς στον Άνουλλΐνο, τον ’Ανθύ
πατο καθώς καί στον Πατρίκιο τον 
διοικητή, ώστε άνάμεσα στ’ άλλα 
καθήκοντα τους νά μεριμνούν είδι- 
κώς γιά τό ζήτημα αύτό καί νά μή 
άνεχθοΰν νά συμβή κάτι τέτοιο. "0 - 
θεν άν δής δτι τά έν λόγο) άτομα 
εμμένουν στά παράλογα σχέδιά τους, 
μή διστάσης νά προσφύγης στούς 
προαναφερθέντες άρχοντες καί νά 
τούς έκθέσης τό ζήτημα, ώστε νά 
άντιμετωπίσουν τούς ταραξίες κα
θώς προσωπικώς τούς διέταξα. Ε ί
θε ή άγιότης τού μεγάλου Θεού νά 
σοΰ χαρίζη μακροημέρευση)).

Βλέπουμε στο γράμμα αύτό ό 
Κωνσταντίνος νά παίρνει καθαρή 
θέση ύπέρ τού Χριστιανισμού καί 
νά έπιδοτεί τήν Χριστιανική ’Εκ
κλησία άπό τό δημόσιο ταμείο, ένώ 
μέχρι τότε, ή ’Εκκλησία τού Χρι
στού μόνο διωγμούς είχε γνωρίσει. 
’Ονομάζει τήν έκκλησία «νόμιμη 
καί άγιωτάτη Καθολική ’Εκκλησία» 
καί μ’ αύτό τον τρόπο μετατρέπει 
τήν μέχρι τότε «άνοχή» του σέ 
«νόμιμη καί άγιωτάτη».

Μέ τή φράση αύτή τού αύτοκρά
τορα ή έκκλησία τού Χριστού άπο- 
κτά καί νόμιμη θέση στήν αύτο- 
κρατορία καί στο εξής ό κάθε αύ- 
τοκράτορας θάναι καί ό προστά
της Της. Διαπιστώνουμε έπίσης 
δτι ό Αύτοκράτορας γνώριζε τό 
σχίσμα πού είχε διαιρέσει τήν ’Αφρι
κανική ’Εκκλησία (Αίρεση Δο- 
νατιστών) καί φαίνεται νά περιορί
ζει τήν εύνοιά του στήν πλευρά 
μόνο έκείνη πού ήταν ή άληθινή 
Καθολική ’Εκκλησία στον έπίσκοπο 
Καικιλιανό). Τέλος γίνεται γνωστό 
τό γεγονός δτι ή έπιστολή αυτή 
είναι ή πρώτη πού γράφεται άπό 
τον αύτοκράτορα καί παίρνει τόσο 
φανερή θέση ύπέρ τού Χριστιανι
σμού- γ ι’ αύτό καί οί ιστορικοί ύπο- 
στηρίζουν δτι άπό τό έτος 312 
ό Κωνσταντίνος προσηλυτίσθηκε στο 
Χριστιανισμό έπίσημα. Τήν ίδια 
έποχή έγραψε καί δυο γράμματα 
προς τον ’Ανθύπατο Άνουλλΐνο. 
Καί τά δυο άξίζουν νά άναφερθοΰν : 
Τό πρώτο έχει ώς έξής :

«Χαιρετούμε τον φίλτατό μας 
Άνουλλΐνο».

Ώ ς  έκ τής φύσεως τής άγάπης 
μας γιά τό καλό, οχι μόνον δέν εί
μαστε άπρόθυμοι, αλλά έπιθυμοΰμε



νά άποδώσουμε στους άλλους 0,τι 
κατά τον νόμον τούς άνήκει, φιλ- 
τατε Άνουλλΐνε. Γι’ αυτό επιθυ
μούμε μόλις λάβης την παρούσα 
νά μεριμνήσης πάραυτα ώστε νά 
άποδοθοΰν στις εκκλησίες των δια
φόρων πόλεων ή άλλων τόπων τά 
περιουσιακά στοιχεία πού άνήκουν 
στήν Καθολική Εκκλησία των Χρι
στιανών καί πού τώρα βρίσκονται 
εις χεϊρας διαφόρων ιδιωτών ή 
όποιουδήποτε άλλου προσώπου. Για- 
τί άποφασίσαμε ό,τι κατείχαν άλ
λοτε οί έν λόγο) εκκλησίες νά άπο- 
δοθή στήν ιδιοκτησία τους. ’Αφού 
λοιπόν ή άφοσίωσή σου άντιλαμβά- 
νεται ότι ή έννοια τής παρούσης 
διαταγής μας είναι σαφής, μερίμνη- 
σε γιά νά άποδοθοΰν αύθωρεί στις έν 
λόγω εκκλησίες τά περιβόλια, τά 
οικήματα καί ολη ή ύπόλοιπη περι
ουσία τους, ούτως ώστε νά πληρο- 
φορηθοΰμε ότι έπέδειξες τήν έπι- 
μελεστάτη ύπακοή στήν παρούσα 
διαταγή μας. Χαΐρε φίλτατε καί πο- 
λυαγαπημένε μας Άνουλλΐνε».

Οί Χριστιανικοί ναοί είχαν κατα- 
στραφεΐ σχεδόν όλοι κατά τούς 
διωγμούς τού Διοκλητιανοΰ καί εί- 
δικώτερα μέ το διάταγμα τής 23ης 
Φεβρουάριου 303, πού έξέδωσε στή 
Νικομήδεια καί διέταζε νά κατα- 
στραφούν όλες οί εκκλησίες τών Χρι
στιανών.

Ό  Κωνσταντίνος μέ τήν έπι- 
στολή — διαταγή αύτή επανορθώ
νει τις υλικές άδικίες πού είχαν 
προκληθεΐ άπό τούς διωγμούς.

Τό δεύτερο γράμμα προς τον 
Ανθύπατο Άνουλλΐνο καί πάλι έχει 
ως έξής :

«Χαιρετούμε τον φίλτατό μας 
Άνουλλΐνο.

Ε πειδή έπειτα άπό έπισταμένη 
μελέτη τού ζητήματος προκύπτει 
ότι ή κατάργηση τής λατρείας μέ 
τήν όποια διαφυλάσσεται ό ΰψι- 
στος σεβασμός τής άγιωτάτης ου
ρανίου δυνάμεως, έξέθεσε τό κρά
τος στούς μεγίστους κινδύνους καί 
ότι ή νόμιμη άναβίωση καί προστα
σία τής έν λόγω λατρείας έφερε ως 
εύεργεσία τής θείας φιλανθρωπίας 
τήν άγαθώτερη τύχη στο ρωμαϊκό 
όνομα καί έξαίρετη εύημερία σέ 
όλους τούς άνθρώπους, γι’ αυτό 
άποφασίστηκε έκεΐνοι πού μέ προ
σήκουσα άγιότητα καί μέ τήν τή
ρηση τού νόμου αύτοΰ προσφέρουν 
τίς προσωπικές υπηρεσίες τους στήν 
διακονία τής θείας λατρείας νά λά
βουν τήν δέουσα άνταμοιβή τών 
μόχθων τους, φίλτατε Άνουλλΐνε. 
Συνεπώς έπιθυμώ, έκεΐνοι πού έντός

τών ορίων τής έπαρχίας σου προ
σφέρουν προσωπικές ύπηρεσίες στήν 
θεία λατρεία τής Καθολικής Ε κκλη
σίας, τής οποίας προΐσταται ό Και- 
κιλιανόςκαί πού κοινώς άποκαλούν- 
ται «κληρικοί» νά έξαιροΰνται άπό 
κάθε είδους δημόσια ύποχρέωση 
ώστε νά μή τούς άποσπάση κανένα 
άνόσιο σφάλμα ή ολίσθημα άπό τήν 
διακονία πού οφείλεται στή θεότητα 
άλλά μάλλον άπερίσπαστοι νά υπη
ρετούν τούς νόμους τους, άφοΰ ή 
μεγαλύτερη έπίδειξη λατρείας προς 
τή θεότητα θά φέρη κατά τή γνώμη 
μου άπροσμέτρητα άγαθά στο κρά
τος. Χαΐρε φίλτατε καί πολυαγα- 
πημένε μας Άνουλλΐνε».

'Η  έπιστολή αύτή τού Κωνσταν
τίνου είναι πολύ σημαντική γιατί 
άποκαλύπτει πώς ό αύτοκράτορας 
πιστεύει ότι ή λατρεία πού προσ
φέρει ή Χριστιανική ’Εκκλησία στο 
θεό έχει κατά τή γνώμη του ζωτική 
σημασία γιά τήν ευημερία τής αύτο- 
κρατορίας του, πού ό διωγμός τής 
Εκκλησίας έξέθεσε σέ κίνδυνο’ αύ
τή δέ ή άποκατάστασή της καί ή 
προστασία της έφερε τύχη άγαθή. 
Είναι σαφές ότι ό Κωνσταντίνος 
δέν θεωρούσε τον Χριστιανισμό 
άπλώς σά λατρεία πού μπορούσε κα
νείς νά έπιτρέψει άκόμη καί νά συ
στήσει, άλλά σάν τή πιο εύπρόσδε- 
κτη άπό τήν ύπερτάτη δύναμη μορ
φή λατρείας πού στά χέρια της 
βρίσκονταν τά πεπρωμένα τής αύτο- 
κρατορίας. ’Έ τσι ό Κωνσταντίνος 
κάθε έπιτυχία προσωπική ή αύτο- 
κρατορική τή θεωρούσε ώς εύνοια 
τού Θεού.

ΑΠΟ Τ ΙΣ  έπιστολές πού παρα
θέσαμε φαίνεται άκόμη ότι ό Κων
σταντίνος ήταν Χριστιανός έκ πε- 
ποιθήσεως. 'Ο Εύσέβιος — έπί- 
σκοπος Καισαρείας — πού κατ’ 
έξοχή έγραψε έκκλησιαστική ιστο
ρία, στο 9ο βιβλίο του γράφει γιά 
τον Κωνσταντίνο: «’Έ τσι όταν οί 
άσεβεΐς έλειψαν, ό Κωνσταντίνος 
καί ό Λικίνιος διατήρησαν άκλό- 
νητη καί γενναιόδωρη τή βασιλική 
έξουσία πού δικαιωματικά τούς άνή- 
κε.

Πρώτ’ άπ’ όλα, άπέπλυναν τή 
ζωή τους άπό τό μίσος γιά τό Θεό 
καί, άναγνωρίζοντας τίς ευεργεσίες 
πού τούς είχε κάνει ό Θεός, άπέ- 
δειξαν τήν άγάπη τους γιά τήν άρετή 
καί γιά τον Θεό, τήν εύσέβειά τους 
καί τήν εύγνωμοσύνη τους, μέ τήν 
νομοθεσία τους υπέρ τών Χριστια
νών».

Καί σ’ ένα κήρυγμα άναφέρει

« ___τώρα, όπως ποτέ άλλοτε στήν
ιστορία, οί αύτοκράτορες πού βρί
σκονται πάνω άπό όλους τούς άν
θρώπους, άναγνωρίζοντας τήν τιμή 
πού έλαβαν άπό ’Εκείνον, πτύουν 
κατά πρόσωπο τά άψυχα είδωλα 
καί ποδοπατούν τούς άνομους νόμους 
τών δαιμόνων, μυκτηρίζουν τά πα- 
λαιά ψεύδη τής παραδόσεως, καί 
άναγνωρίζουν τον ένα καί μόνο Θεό 
σάν εύεργέτη τους καί σάν ευεργέτη 
όλων τών άνθρώπων, καί ομολογούν 
τον Χριστόν Υιόν τού Θεού καί Βα
σιλέαν όλων».

Φυσικά τό πιστεύω τού Εύσεβίου, 
όπως καί άλλων, ότι ό Λικίνιος 
ήταν Χριστιανός έκ πεποιθήσεως 
άπεδείχθη λανθασμένο ύστερα άπό 
τά γεγονότα πού άκολούθησαν.

Τό ότι ό Κωνσταντίνος είναι έκ 
πεποιθήσεως Χριστιανός τό πιστεύ
ει καί ή Σύγκλητος καί μάλιστα 
έμμέσως τό άποδεικνύει σέ μία 
έπιγραφή πού ύπάρχει στή σωζο- 
μένη καί σήμερα άψίδα θριάμβου 
ύστερα άπό τή νίκη κατά τού Μα- 
ξεντίου.

Ή  έπιγραφή πού συνάχτηκε άπό 
τή Σύγκλητο γράφει: «Στον Αύτο- 
κράτορα Καίσαρα Φλάβιο Κων
σταντίνο, τον Μέγιστο, τον Εύσε- 
βή, τον Μακάριο, Αύγουστο, έπειδή 
παρακινούμενος άπό τή θεότητα καί 
άπό τό μεγαλείο τής ψυχής του, 
έτιμώρησε γιά λογαριασμό τού κρά
τους, μέ τά δίκαια όπλα τών δυνά- 
μεών του τον τύραννο καί όλη τή 
φατρία του, ή Σύγκλητος καί ό 
λαός τής Ρώμης άφιέρωσαν τήν 
θριαμβευτική αύτή άψίδα».

'Η  Σύγκλητος άναφέρεται σέ 
μιά άόρατη Θεότητα πού παρακινεί 
τον Αύτοκράτορα, κι’ αύτό δείχνει 
πώς πίστευαν οί Συγκλητικοί 6τι 
ό αύτοκράτοράς τους ήταν Χριστια
νός. Αύτό όμως πού πίστευαν οί 
συγκλητικοί τό πίστευαν καί οί 
άλλοι, ό λαός, καί γιά παράδειγμα 
άναφέρουμε μιά περικοπή άπό ένα 
λόγο ένός ρήτορα πού έκφωνήθηκε 
λίγο μετά τή νίκη κατά τού Μαξεν-
τίου. 'Ο  ρήτορας λέει « ___άπό πού
έξεπήγαζε ή έμπιστοσύνη τού αύτο- 
κράτορος; Ασφαλώς έχεις κάποια 
μυστική έπικοινωνία, Κωνσταντίνε, 
μέ τό θείο έκεΐνο πνεύμα πού, άφή- 
νοντας τή μέριμνα γιά μάς στούς 
κατώτερους θεούς, καταδέχεται νά 
άποκαλυφθή μόνο σέ σένα».

Ά π ό  τήν έποχή πού ό Κωνσταν
τίνος μπήκε στή Ρώμη, τόσο οί 
Χριστιανοί, όσο καί οί εΐδωλολά- 
τρες τον θεωρούσαν Χριστιανό. Βε
βαίως είχαν τίς άπτές άποδείξεις.



*0 Κωνσταντίνος παραχώρησε πλή
ρη ελευθερία στα τής λατρείας καί 
τής πίστεως των Χριστιανών καί τό 
σπουδαιότερο: απέδωσε στις εκ
κλησίες τη δημευμένη περιουσία 
τους καί τούς κληρικούς άπάλλαξε 
άπό τη φορολογία. Πέρα άπ’ αυτά 
είχε δώσει έντολή καί είχε ζω
γραφιστεί πάνω στις άσπίδες των 
στρατιωτών ένα σύμβολο πού μολο
νότι καινούργιο καί προφανώς 
δικής του έπινοήσεως μπορούσε να 
έκληφθεΐ σά το μονόγραμμα τού 
Χριστού. Ε πίσης μετά τις νίκες 
του είχε έντυπωσιακά δηλώ
σει τη πίστη του στο Σταυρό. 
Σέ μιά πλατεία τής Ρώμης διέταξε 
καί στήθηκε το άγαλμά του μέ το 
σταυρό στο δεξί του χέρι καί μέ την 
εξής επιγραφή άπο κάτω : «Τούτω 
τώ σωτηρειώδη σημείω τώ άληθεΐ 
ελέγχω τής άνδρείας την πόλιν ήμών 
ζυγού τυραννικού διασωθεΐσαν ήλευ- 
θέρωσα. έ'τι μήν καί τήν σύγκλητον 
καί τον δήμον Ρωμαίων τή άρχαία 
έπιφανεία καί λαμπρότητι έλευθε- 
ρώσας άποκατέστησα».

Ο ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜ ΟΣ τού 
Κωνσταντίνου στη νέα Θρησκεία θά 
πρέπει νάρχισε πριν άπο τή μάχη 
τής Μιλβίας γεφύρας μέ κείνο το 
«ούράνιο σημείο τού Θεού». Ό  
Ευσέβιος λέει δτι ό ίδιος ό αύτοκρά- 
τορας πολύ άργότερα τού διηγήθηκε 
τούτο:

«Ένώ κατέστρωνα τά σχέδια τής 
εκστρατείας μου κατά τού Μαξεντίου 
είμουν πολύ ανήσυχος γιά το πώς θά 
μπορούσα νά εξουδετερώσω τή μα- 
γία στήν οποία πίστευε ό άντίπαλός 
μου καί ήταν μυη μένος στήν τέχνη 
της, καί προσευχόμουν ασταμάτητα 
στήν θεία δύναμη. "Ενα απόγευμα 
καθώς προχωρούσα κάπου μέ το 
στρατό μου, είδα μέ τά μάτια μου, 
δπως το είδε καί δλος ό στρατός μου, 
ένα φωτεινό σταυρό νά έ'χει σταθή 
πάνω άπο τον ήλιο καί τά λόγια 
«Τούτω Νίκα», γραμμένα στον ού- 
ρανό. Τήν επομένη νύχτα μοΰ πα
ρουσιάστηκε σέ δραμα ό Χριστός 
μέ τό σημείο πού είχα δει στον ού- 
ρανό καί μέ διέταξε νά φτιάξω ένα 
δμοιο σημείο καί νά τό χρησιμο
ποιήσω σά λάβαρο στον πόλεμο. 
Τήν άλλη μέρα κάλεσα τεχνίτες πού 
δούλευαν τό χρυσάφι καί τίς πολύ
τιμες πέτρες καί αυτοί μέ τίς οδη
γίες μου φτιάξαν τό περίφημο Λάβα
ρο».

Ό  Ευσέβιος τό περιγράφει δπως 
τό είδε, δταν έπειτα άπο χρόνια ό 
αύτοκράτορας τού έπέτρεψε νά τό

περιεργαστεί: ΤΗταν ένα ψηλό κον
τάρι μ’ ένα κέρας εγκάρσιο, ντυμένο 
μέ χρυσάφι. Στήν κορυφή ήταν ένα 
στεφάνι άπο χρυσό καί πολυτίμους 
λίθους πού περιέβαλλε τό μονόγραμ
μα X. Ρ. ’Από τό έγκάρσιο κέρας 
κρεμόταν ένα χρυσοΰφαντο τετρά
γωνο ύφασμα δπου ύπήρχε ή προ
σωπογραφία τού Κωνσταντίνου.

’Έ τσι τό δραμα αύτό τού Κων
σταντίνου είχε σά συνέπεια νά χα- 
ραχθούν πάνω στις άσπίδες τών 
στρατιωτικών καί στήν περικεφα
λαία τού αύτοκράτορα τά άρχικά 
τής λέξεως Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Σ -Χ Ρ . πού 
οπωσδήποτε παίξανε σπουδαίο καί 
άποφασιστικό ρόλο στήν έμψύχωση 
τών στρατιωτών πού παρ’ δτι κατά 
πολύ ολιγάριθμοι τού Μαξεντίου, 
κατανίκησαν αύτόν. ’Αλλά τό δρα
μα είχε καί μιά άλλη, ίσως, σημαν- 
τικώτερη έπίδραση γιά τον αύτο
κράτορα: Πίστεψε δτι μέ τό νά τού 
φανερωθεί κατ’ αύτό τό τρόπο ό ίδιος 
ό Θεός δτι είναι ό έκλεκτός Του. Τό 
δραμα αύτό ήταν έκείνο πού έγινε ή 
αιτία νά προσηλυτισθεΐ ό Κωνστα
ντίνος στο Χριστιανισμό.

Ό  Κωνσταντίνος δέν προσηλυτί- 
σθηκε άπο άνθρωπο, άλλά έξ ούρα- 
νοΰ, ώς λέει καί τό άπολυτίκιο»... 
τήν κλήσιν οΰκ έξ άνθρώπων δεξά- 
μενος...».

Τό «τυχαίο» αύτό περιστατικό 
τού ουρανίου φαινομένου ώδήγησε 
τελικά τον Κωνσταντίνο στήν ειλι
κρινή άποδοχή τής Χριστιανικής 
πίστεως καί είχε σάν άποτέλεσμα τον 
έκχριστιανισμό τής Ρωμαϊκής αυτο
κρατορίας.

Παρ’ δλα αύτά δτι δηλ. ό Κων
σταντίνος προσηλυτίσθηκε πολύ γρή
γορα στο Χριστιανισμό καί τον 
προστάτευσεν διά σειράς προνομιακών 
νομοθετημάτων, παρ’ δτι συνεκάλε- 
σε καί προήδρευσε σέ Οικουμενικές 
Συνόδους καί γενικά παρουσιάστη
κε καί σάν έπίσκοπος τών έκτος τής 
εκκλησίας, δπως παρετήρησε ό ίδιος 
κάποτε σέ μερικούς επισκόπους πού 
φιλοξενούσε «Υ μείς μέν τών εΐσω 
τής έκκλησίας, εγώ δέ τών έκτος, 
ύπό τού Θεού καθεστάμενος, έπί
σκοπος αν είην» καί παρ’ δτι, τέλος, 
έχουμε τό λεγόμενο δόγμα «καισα
ροπαπισμός» κατά τό όποιο ό 
κοσμικός ήγεμών είναι έλέω Θεού 
δπατος άρχηγός τής έκκλησίας, έν 
τούτοις, ό Κωνσταντίνος βαφτίστη
κε Χριστιανός τίς τελευταίες μέρες 
τής ζωής του.

Βαπτίστηκε σ’ ένα προάστιο τής 
Νικομήδειας λίγο μετά τό Πάσχα 
τού 337 άπό μερικούς έπισκόπους.

"Οπως ό ίδιος τούς άπεκάλυψε έλπιζ3 
νά λάβει τή σφραγίδα τής άθανασίας 
στόν ’Ιορδάνη ποταμό δπου είχε 
βαπτιστεΐ καί ό Χριστός, άλλά ό 
Θεός είχε ορίσει διαφορετικά.

Φόρεσε τό λευκό χιτώνα τού Χρι
στιανού άπό τον ’Επίσκοπο Νικομή
δειας Εύσέβιο παρουσία καί άλλων 
Επισκόπων. Λίγες μέρες άργότερα 
καί πιο συγκεκριμένα τό μεσημέρι 
τής Πεντηκοστής πέθανε άφοΰ άπό 
τό Πάσχα ήταν άρρωστος.

Ή  ιστορία ονομάζει Μέγα τό αύ
τοκράτορα Κωνσταντίνο γιά τά πο
λεμικά καί πολιτικά του έπιτεύγμα- 
τα. Η Εκκλησία τον άνεκήρυξε 
"Αγιο γιά δσα προσέφερε σ’ αύτή. 
Μέχρις τής 9ης έκαντονταετηρίδας 
έμνημονεύετο καί άπό τήν έκκλησία 
τής Ρώμης σάν ένας άπό τούς έπι- 
φανέστερους εύεργέτες τού Χρι
στιανισμού. Ά πό  τού σχίσματος 
δμως καί έντεΰθεν ή Καθολική ’Εκ
κλησία έπαυσε νά τον μνημονεύει 
σάν "Αγιο. Είναι δμως πάνω άπό 
κάθε άμφιβολία, τό γεγονός δτι ό 
Κωνσταντίνος εύνόησε τό Χριστια
νισμό. 'Ο ίδιος δέχτηκε τή κλήση έξ 
ουρανού δπως ό ’Απόστολος Παύλος 
γρήγορα προσηλυτίστηκε καί προ
σπάθησε σ’ δλη τή διάρκεια τής βα
σιλείας του νά φέρει τήν άγάπη καί 
τήν ομόνοια στούς κόλπους τής ’Εκ
κλησίας, πού έκείνο τον καιρό τήν 
τάραζαν οΐ αιρέσεις.

'Η  ’Εκκλησία τού Χριστού τού 
οφείλει πολλά, ή δέ Ρωμαϊκή Αύτο- 
κρατορία καί ολόκληρη ή Εύρώπη 
τού οφείλουν τον έκχριστιανισμό 
τους.

Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

1. Δ. Κωνσταντόπουλου, Καθηγητή 
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Δημόσιο Δίκαιο.

2. Ν. Πανταζόπουλου, Καθηγητή 
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νος καί ό έκχριστιανισμός τής Εύ- 
ρώπης.
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Τού Κ Ω Σ Τ Α  Τ Σ Ι Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ ,  Λογοτέχνη —  Συγγραφέως.

'Η  κρίση τοϋ ευρωπαϊκού πολι
τισμού κορυφώνεται στα μέσα τού 
περασμένου αιώνα μέ την εμφάνιση 
τού Κάρλ Μάρξ. Ή  παρουσία του 
στον χώρο τών ιδεών προϋποθέτει 
τήν εργασία τοΰ Χέγκελ, χωρίς 
ωστόσο νά έναρμονίζεται μέ τήν 
περίεργη ίδεαλιστική θέση έκείνου. 
'Ο  Μάρξ άπορρίπτει τον έγελειανό 
ιδεαλισμό καί κάνει τό άποφασιστικο 
βήμα προς τον ολοκληρωτικό πνευ
ματικό μηδενισμό, για ν’ άποκαλύψει 
έτσι τον πυθμένα τής βαθειάς πλη
γής πού σάπιζε τήν ψυχή τής Ευ
ρώπης.

'Η  κρίση πού μέ καλπάζουσα 
μορφή έκφράζεται στήν προσωπικό
τητα τού Μάρξ, είναι κρίση θανά
σιμη τών χριστιανικών άξιών πού 
έθρεψαν τον ευρωπαϊκό πολιτισμό 
σέ συνεργασία μέ τό ελληνικό πνεύ
μα. Στον μαρξισμό εκδηλώνεται 
κάτι βαθύτερο, κάτι περισσότερο 
άπό τον διαλεκτικό ματεριαλισμό 
ώς νέα έρμηνεία τής 'Ιστορίας: 
έκδηλώνεται ή «ά π ε λ π  ι σ ί α» 
ένός ολοκλήρου κόσμου άπό τ’ άπο- 
τελέσματα πολυαίωνης θητείας του 
στον Χριστιανισμό. 'Η  βασιλεία τού 
Θεού, μετά άπό 18 αιώνες άναμονής, 
δέν είχε άκόμα έλθει στή γή, παρ’ 
όλο πού ή Εκκλησία είχε εύαγγε- 
λίσει ολάκερη τήν Ευρώπη καί τήν 
είχε κάνει ορμητήριο ευαγγελισμού 
τής Οικουμένης. 'Ο  άνθρωπος, μ’ 
όλο πού είχε γνωρίσει τήν άλήθεια 
(Ίω . Η ' 32), δέν είχε ελευθερωθεί. 
Ή  κοινωνία τών άνθρώπων έξακο- 
λουθοΰσε νά τον καταπιέζει καί νά 
τον αλλοτριώνει—γιατί κ ο ι ν ώ 
ν ί α άληθινή δέν ήταν.

'Ο Μάρξ έκφράζει τήν ριζική 
αυτή άπελπισία εμπρός στο αίνιγμα 
τής ζωής, όχι μονάχα τοΰ ευρωπα
ϊκού πολιτισμού άλλά καί τού παρα-

γώγου του, δηλαδή τοΰ άνθρω- 
πισμοΰ. 'Όταν άπό τον 18ο αιώνα 
ό άνθρωπισμός συνειδητοποίησε πώς 
είχε τελειωτικά χάσει τό θεϊκό του 
κέντρο, τον πυρήνα του, φυσιολο
γικά, θά έλεγε, κατέληξε στήν καθα
ρά ευρωπαϊκή άπόφαση τοΰ Μάρξ : 
«ό άνθρωπος είναι τό υπέρτατο ον 
γιά τον άνθρωπο».

Τό εύρωπαϊκό βλέμμα είχε πάψει 
νά «βλέπει» τον Θεό μέσα στο 
σόμπαν καί μή βλέποντας παρά 
μονάχα τον άνθρωπο καί τή φύση— 
παράδειγμα ή κοσμική ζωγραφική 
τής Ευρώπης τών τριών τελευταί
ων αιώνων—, ήταν σ’ άναγκαστική 
άλληλουχία λογικό νά εμφανιστεί ό 
Μάρξ γιά νά στοιχειοθετήσει αύτή 
τήν πολιτιστική κρίση μέ τον πιο 
δυναμικό τρόπο. 'Ο άριστοτελισμός 
τού Θωμά τού Άκινάτη καί ή 
εγκόσμια άντίληψη τής Μεταρρύ
θμισης είχαν άποξεράνει βαθμιαία 
όλες τις μ υ θ ι κ έ ς  ί  ν ε ς τής 
εύρωπαϊκής ψυχής, φέρνοντάς την 
στήν καθαρά άρνητική χριστιανικά 
υπερβολή τής γνώσης πού «φυσιοΐ» 
(Α' Κορ. Η ', 1), καί πεφυσιωμένη 
χάνει τήν ούσία τής άγάπης πού 
είναι ή εγγύηση τής άρμονίας τής 
ζωής, ή ε λ ε ύ θ ε ρ η  κ ο ι ν ω 
ν ί α .  Γιά τούτο στο Καταστατικό 
τής 'Ένωσης τών Κομμουνιστών 
(1847) διακηρύσσεται ώς ύπατος 
σκοπός τής οργάνωσης «ή ίδρυση 
μιας καινούργιας κοινωνίας». Γιατί 
ή «κοινωνία» πού είχε ΰποσχεθεΐ 
ό Χριστιανισμός δέν είχε πραγμα
τοποιηθεί, κατά τήν έκτίμηση τών 
Μάρξ— ’Ένγκελς, στή γή. Ό  δυ
τικός Χριστιανισμός είχε μέ τον 
καιρό χάσει τον ά π ο κ α λ υ π τ ι -  
κ ό άνδρισμό του γιά νά καταπέσει 
σέ μιά συναισθηματική θρησκευτι
κότητα— άπό τήν οποία τροφοδοτή

θηκε καί τό ρομαντικό κίνημα—κι’ 
έτσι, τά υλικά άγαθά άναγορεύτηκαν 
σ’ έσχατα καί τέλεια άγαθά τού 
έγκόσμιου βίου, ένώ ό εύσεβισμός 
άντικατέστησε τήν οξεία καί διορα
τική χριστιανική ζωή τοΰ Μεσαί
ωνα. Γράφω: «μέ τον καιρό» γιά 
νά δείξου πόσο τό πρωταρχικό κο
σμικό στοιχείο, ή «ψυχή» τοΰ κό
σμου, ό χρόνος, έπέδρασε διαβρω- 
τικά στήν Χριστιανική ’Εκκλησία 
καί κατανίκησε τον άθάνατο παλμό 
της στή Δύση.

’Έτσι, καί ή κοινωνία καί ή έλευ- 
θερία παραμένουν μέσα στις συντε
ταγμένες τής εγκόσμιας ζωής, δέν 
υπερνικούν τον θάνατο, δέν θεοποι
ούν τον άνθρωπο. Ή  μαρξιστική 
άντίληψη γιά τήν κοινωνία είναι μιά 
συγκλονιστική ευρωπαϊκή κ α τ ά 
φ α σ η  σ τ ο  θ ά ν α τ ο .  Γιά τούτο 
καί ή μαρξιστική έρμηνεία τής 
'Ιστορίας πού γίνεται μέ τά οικονο
μικά δεδομένα τής παραγωγής, κα
ταφάσκει τον θάνατο τοΰ άνθρώπου, 
είναι ή θεωρία τού θανάτου πού 
υπερνικά τήν μεταφυσική έλπίδα 
τού εύρωπαίου άνθρώπου—θεωρία 
γέννημα τής υπεραξίας τής λογικής.

Έ τσ ι, καί άναζητώντας μ’ ένστι- 
χτώδη τρόπο ένα νέο είδος «βασι
λείας τοΰ θεού» ό μαρξισμός ήταν 
φυσικό νά έξάρει τό γεγονός τής 
άτομικής ιδιοκτησίας ώς παράγοντα 
πού άλλοτριώνει τον άνθρωπο καί νά 
θεωρήσει πώς ή καταστροφή της— 
διαμέσου τής συλλογικής ιδιοκτη
σίας (κομμουνισμού)—θά έφερνε τήν 
άπελευθέρωση πού δέν είχε κατορ
θώσει ή εύαγγελική άλήθεια. Γιά τον 
μαρξισμό, ή καταστροφή αύτή πού 
θά οδηγούσε, σέ ομοφωνία μ’ άλλες 
δυνάμεις τής ζωής, στήν άταξική 
κοινωνία, θά έκανε τούς άνθρώπους 
«μέλη. . . ίσα καί άδέρφια» (συμ-



φωνα μέ τό καταστατικά τής Έ νω 
σης των κομμουνιστών) κι επομένως 
θά πραγματοποιούσε, άπό διαφορε
τικό δρόμο, την «βασιλεία τοϋ θεού» 
στή γη, την αληθινή κ ο ι ν ω ν ί α  
ισότητας κι’ αδελφοσύνης. 'Οπότε, 
ή οικογένεια, ως θεσμός-κύτταρο 
τής αποτυχημένης κοινωνίας, είναι 
σωστό να καταργηθεΐ. Έ τσ ι, δια
βάζομε στο «Μανιφέστο τοϋ Κ.Κ.» 
(όλες οΐ άναφορές στην Β' έκδοση 
τοϋ «Ήριδανοΰ», ’Αθήνα 1975): 
« Ο προλετάριος δέν έχει ιδιοκτη
σία. Οί σχέσεις του μέ τή γυναίκα 
του καί μέ τά παιδιά δέν έ'χουν 
τίποτα τό κοινό μέ τις σχέσεις τής 
άστικής οικογένειας» (σελ. 54), 
αφοΰ ή σημερινή άστική οικογένεια 
στηρίζεται «πάνω στο κεφάλαιο, 
πάνω στο άτομικό κέρδος» (σελ. 68).

Ή  μαρξιστική κοινότητα των 
άγαθών θά δημιουργήσει νέες κοι
νωνικές σχέσεις των άτόμων πού 
ως άποτέλεσμα θά έ'χουν τήν αλλα
γή τής συνείδησής τους (σελ. 71). 
Επομένως ή κοινωνία, μέ τήν μορ
φή της, επηρεάζει αποφασιστικά 
καί «συγκροτεί» τή συνείδηση τοϋ 
άνθρώπου. ’Αλλάζοντας τήν κοινω
νία, άλλάζει κι ή συνείδηση (καί 
δέν στοχάζονται οί Μάρξ —Έ ν - 
γκελς πώς αύτή ή άλλαγή τής κοι
νωνίας ως όραμα, ως σχέδιο, 
ώς σύλληψη, είναι κι αύτή έ'ργο 
τής συνείδησης πού έχει προη- 
γηθή τής κοινω νίας...).

Τό νομιμότερο στοιχείο τοϋ μαρ
ξισμού είναι ή νοσταλγία του γιά τήν 
άνεπίτευκτη έλευθερία. Ή  μεγα
λύτερη τόλμη του, νά ύποβιβάσει 
τον άνθρωπο σέ όργανο τής παρα- 
γωγής, σέ στοιχείο των παραγωγι
κών σχέσεων μιας κοινωνίας, σέ 
κλάσμα άπειροελάχιστο μιας μά
ζας, τοϋ Προλεταριάτου, πού ά- 
π ρ ό σ ω π α ,  μέ τήν έργασία, οχι 
μέ τήν έθνική συνείδηση πιά, δη
μιουργεί τήν 'Ιστορία. Καί ή πιο 
βαρειά του άποσιώπηση, τό σκληρό 
γεγονός πώς μέσα στή μαρξιστική 
θεώρηση, ό άνθρωπος δέν είναι μό
νο όργανο παραγωγής άλλά καί ο ρ 
γ α ν ο  κ α τ α ν ά λ ω σ η ς .  'Ο 
μαρξισμός, συνδέοντας τον άνθρω
πο καί τή φύση μέσα στήν παρα- 
γωγή, μέσα στήν οικονομία, είναι 
λογικό έπακόλουθο νά υπολόγισε 
καί στον παράγοντα τής κατανά
λωσης. ’Έτσι, ή καταναλωτική κοι
νωνία δέν είναι μόνο γέννημα τοϋ 
τεχνολογικού πολιτισμού, τής πα
ρακμής τής Δύσης. Είναι κ α ί  μ ι ά 
μ α ρ ξ ι σ τ ι κ ή  κ ο ι ν ω ν ί α ,  ά- 
φοΰ ή συλλογική ιδιοκτησία θεω

ρητικά πρέπει νά παρέχει, μέ τήν 
άρχή τής ισότητας, τήν αύτή άγο- 
ραστική ικανότητα καί τις ίδιες 
δυνατότητες κατανάλωσης, σ’ όλα 
τά μέλη τής άταξικής κοινωνίας. 
Κι εδώ άκριβώς, σ’ αύτή τήν άπο- 
σιωπημένη, μέ πολλή διακριτικό
τητα, διασύνδεση τής μαρξιστικής 
μέ τήν καταναλωτική κοινωνία, επι
σημαίνουμε τήν έ ν ό τ  η τ α τών 
έκδηλώσεων τής κρίσης τού ευρω
παϊκού πολιτισμού. 'Η  κρίση αύτή 
δημιούργησε τήν καταναλωτική καί 
τή μαρξιστική κοινωνία. Σ ’ αύτή 
τήν άπροσδόκητη γιά πολλούς οργα
νική άνάπτυξη έκφράζεται μέ τον 
πιο δραματικό τρόπο ή άποτυχία 
τού «χριστιανισμού τών καλών έρ
γων» καί τού άθεου άνθρωπισμοΰ. 
Καί στις δυο αυτές κοινωνικές μορ
φοποιήσεις, ό άνθρωπος θανατώ
νεται, οχι μονάχα ώς πρόσωπο, άλλά 
καί ώς άτομο.

Ό  Μάρξ, άνεπίγνωτα ό στερνός 
εύρωπαΐος όραματιστής, ζητεί καί 
κείνος νά φέρει τήν εύτυχία στον 
άνθρωπο μέ μιά «θεολογία καλών 
έ'ργων» μ’ ένα Κράτος συλλογικής 
Πρόνοιας πού θ’ άντικαταστήσει 
τελειωτικά τήν αινιγματική, γιά 
τό λογοκρατικό εύρωπαϊκό πνεύμα, 
Πρόνοια τού Θεού πάνω στον κόσ
μο. Θά καταργήσει τήν κηδεμονία 
τού Θεού. Αύτό θά είναι τό άκρο 
άωτο τής ελευθερίας, άφοΰ όλες 
«οί μορφές τής συνείδησης» (δηλ. 
θρησκεία, ήθική, φιλοσοφία, πολι
τική, δίκαιο, τέχνη) «θά διαλυθούν 
ολοκληρωτικά. . . μέ τήν πλέρια 
εξαφάνιση τής ταξικής άντίθεσης» 
(σελ. 72). Είναι χαρακτηριστικό 
πως ό καθορισμός τών «μορφών τής 
συνείδησης» άκολουθεΐ τή διδαχή 
τού Διαφωτισμού — όχι μακρυά 
άπό τήν σχολαστική θεολογία πού 
παρακμάζει γιά νά έμφανιστεΐ ό 
Ντεκάρτ. Ή  ρωμαιοκαθολική θεο
λογία, στηριγμένη αιώνες στον θω
μισμό, παρακμάζει στον 17ο αιώνα 
(R. Ρ. Sertillanges «Le Christia- 
nisme et les philosophies», vol. 
II, Aubier, σελ. 10), ώστε κατά 
τήν καίρια παρατήρηση τού Ma- 
lebranche («Recherche de la Ve- 
rite» III, 3) νά «διατηρείται» μ’ 
έπαναλήψεις καί σχολιασμούς, οχι 
μέ συνεχή δημιουργία. Οί υιοθε
τημένες άπό τον θεολογικό σχολα
στικισμό θέσεις τής άριστοτελικής 
φυσικής εκβάλλουν φυσιολογικά 
στον Διαφωτισμό καί στον γερμα
νικό ιδεαλισμό. ’Από έκεϊ, δέν εί
ναι πιά παρά μόνο ένα βήμα ό δια
λεκτικός υλισμός. Αύτό τό βήμα

έκανε ό Μάρξ στήν ώρα πού κορυ- 
φωνόταν ή κρίση τού εύρωπαϊκοΰ 
πολιτισμού, όπως είπα.

Στήν ανατολική όμως, τήν ορθό
δοξη Χριστιανοσύνη, ό «κόσμος» 
δέν είχε χάσει τον μυθικό του χαρα
κτήρα, δέν είχε οργανωθεί λογικά 
άλλά π ν ε υ μ α τ ι κ ά .  Γιά τούτο, 
ένώ τά σ ύ μ β ο λ α  πέθαιναν, τό 
ένα μετά τό άλλο, μέσα στήν χρι
στιανική κοινωνία τών καλών έρ
γων» στή Δύση, στήν ’Ανατολή 
ή θρησκευτική ζωή εξακολουθούσε 
νά είναι σ υ μ β ο λ ι κ ή ,  άναγω- 
γική, δηλαδή «μυθική». 'Ο «κό
σμος» γιά τήν ’Ορθοδοξία δέν «γνω - 
ρ ί ζ ε τ  α ι» τόσο, όσο «β ι ώ ν ε- 
τ α ι», καί κατά τό μέτρο πού προ
σωπικά βιώνεται, γνωρίζεται. Ή  
λειτουργία τού «κόσμου» γίνεται 
οχι μέ κοινωνικά άτομα — άν- 
θρώπους, άλλά μέ άνθρώπους — 
πρόσωπα πού λαβαίνουν τό κύρος 
τους άπό τήν αυθεντία τού Θεοΰ — 
Προσώπου, τών τριών Προσώπων 
τής Παναγίας Τριάδας. Κι ό «κό
σμος» βιώνεται τέλεια μέσα στήν 
’Εκκλησία, λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ά .  'Η  
τιμή τού άνθρώπου έγκειται άκρι
βώς στήν ένταση τής λειτουργικής 
του μετοχής στο μυστήριο τής δη
μιουργίας καί στήν άγια έλευθερία 
τού Θεού, τιμή πού καταξιώνεται 
στήν άγιότητα πού πλάθουν όχι τό
σο τά καλά έ'ργα, ό «κοινωνικός» 
Χριστιανισμός, όσο ή ταπείνωση, 
ή νίψη, ή λειτουργική λατρεία τοϋ 
Θεοΰ καί ή μυστηριακή ένωση τού 
άνθρώπου μ’ Αύτόν. 'Η  υλική — 
συμβολική υπόσταση αύτής τής ένω
σης — τά τίμια Δώρα στή θεία Λει
τουργία — άφαιρεΐ όποια «σπιρι- 
τουαλιστικά» στοιχεία άπό τήν ’Ορ
θοδοξία, γιά νά τήν κάνει θρησκεία 
ολοκληρωτική. Ά πό  μιά τέτοια δια
δικασία άνακύπτει ό άνθρωπος ώς 
πρόσωπο, μέ άνέπαφη τήν μεταφυ
σική του έλπίδα — μέ κάτι περισ
σότερο: μ’ έντονη τή συνείδηση τής 
επίγειας προσωρινότητάς του καί 
τού θανάτου του, συνείδηση άρχέ- 
γονα έλληνική.

Συμπιέζοντας ή Δύση τον λει
τουργικό χαρακτήρα οχι μόνο τής 
θεολογίας της άλλά καί τής λατρευ
τικής της ζωής, άπομυθοποίησε τον 
άνθρωπο καί μέ τό σχολαστικό της 
πνεύμα άπογύμνωσε τήν 'Ιστορία 
άπό τον θεϊκό της «λόγο». Έ τσ ι, 
έχασε καί τό άσκητικό πνεύμα πού 
έζησε ώς τό 12ο αιώνα ομόλογα 
μέ τήν Ανατολή. Κι όταν τό άσκη
τικό πνεύμα χαθεί, — πνεύμα θυ
σίας κι ελευθερίας — άνακύπτει ή
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ιδιοκτησία ώς σύνθετο στοιχείο τής 
ζωής: ήθικό, πολιτικό, νομικό, οικο
νομικό—καί στο χώρο τοϋ προτε
σταντισμού, θεολογικό. Γιατί ό χρι
στιανικός άσκητισμός στήν πολυ
μορφία του, είναι θέση αποφατική 
τής ιδιοκτησίας, είναι συνολική αμ
φισβήτηση τοΰ πρωτείου τής ύλης 
μέσα στή ζωή.

'Η  δίμορφη όψη τής ’Ορθοδοξίας 
—όψη καί ούσία, λειτουργική ώς 
σχέση μέ τον Θεό καί άσκητική ώς 
σχέση μέ τον κόσμο—τήν έμπόδισε 
ν’ αναζητήσει τήν χαμένη μέσα στα 
έγκόσμια έμπλοκή έλευθερία τοΰ 
άνθρώπου στήν πρόταση τοϋ μαρ
ξισμού για κατάργηση τής ιδιοκτη
σίας καί «κοινωνικοποίηση» των 
μέσων παραγωγής. 'Η  Δυτική ’Εκ
κλησία, ξεχωρίζοντας τήν θρησκευ
τική ζωή άπό τις άλλες λειτουργίες 
τής έγκόσμιας ζωής, έχασε τήν 
δύναμη να υπαγάγει θ ε ο λ ο γ ι κ ά  
κάθε λειτουργία κι’ έκφανση τής 
ζωής στή λειτουργική σχέση τοΰ 
άνθρώπου μέ τον Θεό. Περιόρισε 
μαζί Του τήν «κοινωνία», για τοΰτο 
ό μαρξισμός διατύπωσε τό αίτημα 
μιας εντελώς καινούργιας κοινω
νίας. Μέσα σε μιά εύσεβιστική 
«κοινωνία» καλών έργων χωράει, 
κατά κάποιο τρόπο, μιά μαρξιστι
κή κοινωνία πού χτυπάει τήν άστική 
έκμετάλλευση τοΰ άνθρώπου. Μέσα 
όμως στήν ορθόδοξη λειτουργική 
κοινωνία, όλα λειτουργούν μέ κέν
τρο τον Θεό, κι έπομένως ό μαρ
ξισμός δέν χωράει, είναι πρόταση 
άλλης τάξης, τής κοινωνικής εύποι- 
ΐας, τής ισόρροπης εύμάρειας, όχι 
τής ασκητικής ζωής, τής νίψης, 
τής λειτουργικής βίωσης τής 'Ιστο
ρίας μέσα στο κατ’ εικόνα καί ομοί
ωση.

"Οπως ή ορθόδοξη θεολογία, έτσι 
κι ή ορθόδοξη ζωή είναι ά π ο φ α- 
τ ι κ ή. Δέν καταφάσκει τον «κό
σμο», μ’ όλες του τις κοινωνικές 
λειτουργίες καί δυνάμεις. Μέ τήν 
άσκηση ά π ο φ ά σ κ ε ι ·  σ τ ή ν  
όλη καί τά παράγωγά της. Μέ τήν 
λειτουργική ζωή ά π ο φ ά σ κ ε ι  
καί στήν ιδιοκτησία, καί στήν παρα
γωγή μόνο υλικών άγαθών, καί στήν 
ταξική κοινωνία. “Οχι πώς άδια- 
φορεϊ γ ι’ αύτά. "Ομως τά θεωρεί 
εκφράσεις τοΰ «κόσμου» πού ό 
ορθόδοξος χριστιανισμός καλείται 
ν’ «άρνηθεΐ» ·> ιά να ελευθερωθεί 
μέσα στον Θεό πού είναι έλευθερία. 
’Αντίκρυ στο κήρυγμα τοΰ ταξικοΰ 
μίσους υψώνει τήν άγάπη, άντίκρυ 
στήν ιδιοκτησία τήν κοινοκτημο
σύνη, άντίκρυ στήν άλλοτρίωση πού

δημιουργεί ή παραγωγική άντίληψη 
ώς σκοπός τής ζωής τοΰ άνθρώπου, 
ύψούνει τό ιδεώδες τής άγιότητας ώς 
επίτευγμα κοινωνίας μέ τον Θεό. 
Έ κ εΐ πού ό μαρξισμός βλέπει άν
θρωπο, ή ’Ορθοδοξία άντικρύζει 
πρόσωπο, συνείδηση. Γ ιά τοΰτο καί 
δέν μπορεί νά δεχθεί περιορισμό 
τής άνθρώπινης έλευθερίας πού αγί
ασε, σφράγισε, έξασφάλισε μέ τό 
αΐμα του ό Χριστός.

“Αν ό μαρξισμός έμφανιζόταν ώς 
μιά π ρ ό τ α σ η  πολιτική, δηλαδή 
ώς μιά θεωρία άνευ πολιτεύματος 
’ίσως ό Χριστιανισμός νά μήν αισθα
νόταν πόσο βαθιά τον χτυπά καί τον 
άρνεΐται στή μύχια ούσία του. 
"Οταν όμως τό «Μανιφέστο» άπο- 
φαίνεται (σελ. 71) πώς «οί ιδέες 
τής έλευθερίας, τής συνείδησης καί 
τής θρησκείας έκφράζανε μονάχα 
τήν κυριαρχία τοΰ ελεύθερου συναγω
νισμού στο πεδίο τής συνείδησης» 
(άργότερα ή τελευταία λέξη «συνεί
δηση» άντικαταστάθηκε άπό τήν 
ορθότερη, κατά τήν κρίση μου, λέξη 
«γνώση»), είναι φυσικό ν’ άπορ- 
ρίπτει τον άποκαλυπτικό χαρακτήρα 
τής χριστιανικής πίστης. “Αλλωστε, 
τό ίδιο τό «Μανιφέστο» μέ τά κεί
μενα πού τό συνοδεύουν, συνιστά 
μιά διακήρυξη καινούργιας άποκά- 
λυψης τής «άλήθειας» πού κινείται 
μέ συντεταγμένες τις λέξεις «άτα- 
ξική κοινωνία», «κεφάλαιο», «παρα
γωγή», «ιδιοκτησία», «προλετά- 
ριος-έργασία», καί μ’ αυτές τις έν
νοιες έπιχειρεΐται, διαμέσου τοΰ 
διαλεκτικού ύλισμοΰ, μιά έρμηνεία 
τής 'Ιστορίας, έρμηνεία πού μέ τήν 
παρεμβολή τοΰ γεγονότος τοΰ θα
νάτου, δέν παύει νά έχει χαρακτήρα 
άτελή καί παράλογο. ’Επειδή ό 
μ α ρ ξ ι σ μ ό ς  δ έ ν  μ π ο ρ ε ί  
ν ά  μ ά ς  λ υ τ ρ ώ σ ε ι  ά π ό  τον 
θ ά ν α τ ο ,  γιά τοΰτο έχουμε άνάγ- 
κη άπό τήν έλεύθερη άναζήτηση 
καί βίωση τής θρησκείας. Χωρίς τήν 
άρση τοΰ γεγονότος τοΰ θανάτου, 
ή 'Ιστορία δέν κερδίζει τή «λογική» 
της. Κι έπομένως, ή κοινωνία είναι 
φυσικό νά μή γίνεται «βασιλεία τοΰ 
Θεοΰ» οΰτε μέ τον μαρξιστικό τρόπο.

Μιά ύλιστική έρμηνεία τής ζωής, 
μ’ όποιοδήποτε τρόπο κι αν θεωρεί 
τήν θρησκεία «ώς όπιο τοΰ λαοΰ», 
καθησυχαστική, ήρεμιστική, δύ
ναμη τής άναστάτωσης πού γεννά 
ή συνειδητοποίηση τής κοινωνικής 
άδικίας, δέν μπορεί νά εξαντλήσει 
τήν ούσία τοΰ άνθρώπου. Μόνο πού 
τήν ύποβιβάζει, τήν άπλοποιεΐ, προ- 
τείνοντας μιά ν έ α  ι δ ε ο λ ο γ ί α  
ά λ λ ο τ ρ ί ω σ η  ς, τ ο ν  μ α ρ ξ ι 

σ μ ό ,  πού έπιδιώκει νά πείσει τον 
άνθρωπο πώς ή πνευματική του 
φύση ήταν γέννημα, επιφαινόμενο 
μιάς ορισμένης μορφής κοινωνικής 
δομής — παραθεωρώντας άνιστό- 
ρητα πώς τριάντα αιώνες τώρα 
άνθρώπινης ζωής, ύπό διάφορα κοι
νωνικά καθεστώτα, οπουδήποτε τής 
γής, ό άνθρωπος άναζήτησε τον Θεό 
καί τον λόγο τοΰ θανάτου του. 'Η  
κοινοτική άδικία είναι σωστό νά δη
μιουργεί μιά έντονη κι ενεργητική 
άγανάκτηση τοΰ χριστιανού, όχι 
γιατί πιστεύει πώς μόλις καταρ- 
γηθεΐ ή άτομική ιδιοκτησία, μόλις 
γίνει τό Κράτος ό μοναδικός κεφα
λαιούχος καί μόλις όλοι οί άνθρωποι 
έχουν στο πορτοφόλι τους τά ίδια 
χρηματικά ποσά, ή εύτυχία θ’ άνθί- 
σει στον κόσμο καί ό παράδεισος 
πού ύποσχέθηκε ό Χριστιανισμός θά 
έγκαθιδρυθεΐ στή γή. Αύτές οί 
άντιλήψεις—τοΰ μαρξισμοΰ— μυκτυ- 
ρίζουν τήν πνευματική φύση τοΰ 
άνθρώπου καί παραθεωροΰν τήν άγι- 
άτρευτη μεταψυσική του άνησυχία 
πού τήν άναρριπίζει ό βίαιος άνεμος 
τοΰ θανάτου.

Στον άνθρωπο τοΰ καιροΰ μας, 
πού νιώθει τήν κρίση ώς έσωτερική 
άπόγνωση κι άνισορροπία, δέν προ- 
σφέρεται τό δίλημμα: έλευθερία ή 
δικαιοσύνη (Καΐσλερ), δηλαδή δη
μοκρατία άστική ή κομμουνισμός. 
Αυτό είναι ένα ψευδοδίλημμα. Τά 
μεγάλα διλήμματα τά υπαγορεύει, 
δυστυχώς, οχι ή ζωή οσο ό θάνατος. 
Λοιπόν, τό δίλημμα πού θέτει ή 
λειτουργία τοΰ μαρξισμοΰ σήμερα 
στον κόσμο, ώς μιάς ο λ ο κ λ η 
ρ ω τ ι κ ή ς  θεωρίας τής ζωής πού 
μέ βάση τον ιστορικό υλισμό άπορ- 
ρίπτει τήν πνευματική φύση τοΰ 
άνθρώπου, είναι τό άκόλουθο: θά 
ζήσει μέ Θεό ή χωρίς Θεό.

Κι’ ό άνθρωπος τολμά σήμερα καί 
ζεί χωρίς Θεό. "Ομως τοΰ διαφεύγει 
πώς ό λόγος περί Θεοΰ, είναι λόγος 
περί άγάπης, έλπίδας κι έλευθερίας. 
Κι αύτά τοΰ λείπουν σήμερα. Λεί
πουν κι άπό μιά μαρξιστική κοινω
νία. "Ομως τό ταξικό μίσος (άλλη 
όψη ρατσισμοΰ) δέν δημιουργεί πο
λιτισμό, δηλαδή δέν έλευθερώνει 
πνευματοποιώντας. 'Η  άγάπη δη
μιουργεί. Γ ιατί είναι ή μόνη κ ο ι 
ν ω ν ί α ,  ή κοινωνία τής άνάστασης.

327



Λ α ο γ ρ α φ ία  κ α ί π α ρ ά δ ο σ η

10
Κ Π ΛΕΣΠ1Π
ΤΗΣ
Φ ΩΤΙΟΣ
Ν Ε Σ Τ Ο Ρ Α  Μ Α Τ Σ Α

ι ' - ύ ?

Κυρά - Παναγιώτα, λέγεται. "Ε
χει περάσει τον αιώνα, μά δεν 
καλοθυμάται ιτιά ττόσω χρονώ 
είναι. Ό λα  στη καρδιά και στο 
νοΰ της είναι μπερδεμένα. ’Αρι
θμοί, ονόματα, μορφές, σχήματα. 
Τό πρόσωπό της στρογγυλό, σά 
φεγγάρι στη γιόμισή του, μά 
σκαμμένο άπό άμέτρητες μικρές 
αυλακιές. Στό στόμα άπομένουν 
δυό μονάχα δόντια. Καϊ τά πό
δια δύσκολα κρατάν το γέρικο 
κορμί που πολλά ΰπόφερε ά π’ 
όταν κίνησε ά π ’ τις χαμένες πα 
τρίδες γιά  νά ριζώσει πιά σέ 
τούτο τό Μακεδονοχώρι. Νά ρι
ζώσει καί νά μή φύγει πιά γιά  
νά στηθεί κι έδώ ή παράδοση, 
έτσι καθώς την κουβάλησε - ζε
στή καρδιά τής Ρωμιοσύνης - ά π ’ 
τή χαμένη πατρική γη. "Ομως πέ
ρα ά π ’ αύτό τό ρικνό κουφάρι, πέ
ρα άπό αύτό τό κουρασμένο πρό-

Ά π ό  τό βιβλίο τοϋ συγγρα- 
φέως :
«Ο ΣΠΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΡΙΟΥ»

σωπο, ύπάρχει κάτι πού τίποτα 
δέ μπόρεσε νά σβήσει. Μήτε τά 
χρόνια τά πολλά, μήτε οί διωγ
μοί, μήτε οί πόλεμοι πού σπάρα- 
ξαν καί τούς άνθρώπους καί τον 
τόπο. Μιά φωνή, ένα κάλεσμα, πού 
μονάχα τ ’ ’Αναστενάρια μπο
ρούν ν’ άκούσουν.

Ή  κυρά—Παναγιώτα έχει δι
πλωθεί άντίκρυ μας στό πεζούλι 
τού σπιτικού της στό Λαγκαδά 
καί ξετυλίγει μέ τον τρόπο της 
τό κουβάρι της θύμησης. Λέγει :

— Στά νιάτα μου πατούσα στή 
φ’τιά. "Οχι ούλα τά χρόνια. Μο
νάχα σάν μέ καλούσε ό "Αγιος

— Καί δέν καιγόσουν ;
Μέ κοιτάζει μέ πολλή άπορία. 

Πώς τολμούσα νά τής κάμω μιά 
τέτοια ερώτηση; Κατόπιν άπλά, 
σά φυσικό ξέσπασμα σ’ ένα ρώτη
μα χωρίς νόημα, άποκρίνεται :

— Σάν καιγόμουν, θά πατούσα 
στή φ’τιά ;

"Εχω καταγραμμένη στό μα
γνητόφωνο τούτη τή συνομιλία 
μέ τή γερόντισσα ά π ’ τό Λαγκαδά

κι άκούγω καί ξανακούγω τήν 
άπόκρισή της.

— Σάν καιγόμουν θά πατούσα 
στή φ’τιά ;

Καί πώς θά μπορούσε νά και
γόταν ή κυρά—Παναγιώτα άφού 
πυροβατούσε μόνο σάν άκουγε 
«τό κάλεσμα»; Τή μυστική κλήση 
πού ’ρχονταν άπό πολύ μακριά, 
άλλά κι ά π ’ τήν καρδιά της τήν 
ίδια ;

Λέγω καί ξαναλέγω πώς τά 
λογής καλέσματα είναι ή πιο γερή 
ρίζα τής παράδοσής μας, πού 
κινά άπό αιώνες σκοτεινούς, όταν 
στό άδύναμο άνθρώπινο πλάσμα 
ξύπνησε, σάν προειδοποίηση καί 
σάν άπειλή μαζί ή ιερή άπορία. 
’Ορθώθηκε μπροστά του τό μέγα 
ερώτημα :

— Τί υπάρχει πριν άπό μένα; 
Τί ύπάρχει έπειτα άπό μένα.

Καί κατόπι, άλυσίδα άτέλειωτη, 
ήρθαν τ ’ άλλα ρωτήματα: Καί 
στά μάτια του καρφώθηκε ό φόβος. 
Καί στήν καρδιά του καρφώθηκε 
ό φόβος. Καί στή ζωή του συνο- 
δοιπόρησε ό φόβος. Λάτρεψε τό
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φως γιατί τούτο τσακίζει τό σκο
τάδι. Λάτρεψε τή νύχτα γιατί 
δεν μπόρεσε νά νικήσει τό δέος 
της. Λάτρεψε τή γή  γιατί τούδινε 
τούς καρπούς της. Λάτρεψε γενικά 
δ,τι έστεκε πιό δυνατό άπό αύτόν, 
δ,τι έστεκε πάνω άπό αύτόν. Καί 
πριν ά π ’ όλα τή φωτιά, δύναμη 
άνεξιχνίαστη καί μυστηριακή, πού 
είναι φως καί καταστροφή, ζωή 
καί θάνατος.

Γιά τούς ’Αναστενάρηδες ειδι
κότερα ό καθηγητής τής Ψυχια
τρικής Β. Κουρέτας , πού έχει 
ιδιαίτερα καί ύπεύθυνα ασχολη
θεί μαζί τους, γράφει :

«Ή πυροβασία παριστα κα
θαρτήριο τελετή («τό πϋρ καθαί- 
ρει καί τό ύδωρ άγνίζει» κατά 
Πλούταρχον, εις «Ζητήματα Ρω
μαϊκά»), τελετή ή όποια έχει σάν 
σκοπό νά δεσμεύση τή δύναμη 
τού κακού, νά τό κ'ατακάψη καί 
μέ τά  αλλεπάλληλα πατήματα 
επάνω στήν ανθρακιά — σποδιά 
νά τό μεταβάλη σέ στάχτη. Αύτό

έπιβεβαιώνεται άπό τήν εύχή πού 
εκφράζει χαμηλόφωνα ό άρχια- 
ναστενάρης, καθώς άρχίζει τό βά
δισμά του πάνω στή φωτιά : 
«στάχτ’ νά γίνη, στάχτ’ νά γίνη, 
στάχτ’ νά γίνη».

Παρακολούθησα πολλές φορές 
τήν ιερή έξαρση των ’Αναστενά
ρηδων καί στον Λαγκαδά καί στήν 
‘Αγία Ελένη Σερρών. Τήν έζησα 
σ’ όλες τις φάσεις τού αύστηρού 
τελετουργικού της ά π ’ τήν προε
τοιμασία τήν παραμονή τής γιορ
τής των ‘Αγίων Κωνσταντίνου 
καί Ελένης στο κονάκι τού άρχια- 
ναστενάρη, μέχρι τήν άκραία στι
γμή τής οίστροπληξίας όταν πολ
λοί μαζί, βυθισμένοι σέ μυστική 
έκσταση, «πατούν» ώρες ολόκλη
ρες στήν πυρά, πού έχει γίνει πιά 
κάρβουνα άναμμένα.

Ή  έπιστήμη επιχείρησε μέ τή 
δική της γλώσσα νά εξηγήσει 
«τό φαινόμενο». Κι είναι σίγουρο 
πώς βρήκε τις άπαντήσεις της. 
(’7\λλωστε περιπτώσεις άκαΐας ο
μαδικής ή άτομικής ύπάρχουν πολ
λές στήν ιστορία των λαών. Είναι 
ή ίδια ψυχρή γλώσσα τής άδιά- 
σειστης λογικής, πού μεθοδικά, μέ 
σύστημα καί μέ τετράγωνα συ
μπεράσματα, πού βασίζονται σέ 
πολύχρονες παρατηρήσεις καί σ’ 
έξαντλητικά πειράματα προσπα
θεί νά έρμηνέψει ό,τι είναι πέρα 
άπό τό άνθρώπινο. Τό έρμήνεψε; 
Μέ τόν τρόπο της, ίσως. Μά 
ήρθε τούτος ό δαιμονικός άνιχνευ- 
τής, ό "Αρθρουρ Καΐσλερ, πού μέ 
τή σειρά του μέ μιά τετράγωνη 
επιχειρηματολογία, πού δέν άφή- 
νει καμιάν άπορία καί κανένα ερω
τηματικό άναπάντητο, προχωρεί 
στο βιβλίο του «Ταξίδι στήν πα
ραψυχολογία» πέρα άπό τ ’ άσ- 
φυχτικά τείχη τής παραδεγμένης 
λογικής καί τής τετράγωνης επι
στήμης :

«Ή έπιστήμη άποδεικνύεται τό 
λαμπρότερο επίτευγμα τού άν- 
θρώπου καί ή βασανιστικώτερη 
ήττα του». Κι άκόμα άποφαίνεται :

«"Ας δεχτούμε πιά  ανεπιφύλα
κτα τά φαινόμενα πού μάς περι
τριγυρίζουν καί πού ή μονόπλευρη 
έμφαση στις φυσικές επιστήμες 
μάς έκανε ν’ άγνοούμε. "Ας αισθαν
θούμε τά ρεύματα πού φυσάν μέσα 
άπό τις ρωγμές τού αίτιατού συγ
κροτήματος. "Ας προσέξουμε κά
πως περισσότερο τά συγκλίνοντα 
φαινόμενα. "Ας συμπεριλάβουμε τά 
παραφυσικά στήν έννοια τού φυ
σιολογικού. Κι άς συνειδητοποιή

σουμε ότι μέχρι τώρα ζούσαμε 
στή «χώρα τών τυφλών».

Αύτά λέει ό "Αρθρουρ Καΐσλερ. 
"Ας γυρίσουμε όμως πάλι στ’ 
’Αναστενάρια.

Πόσο γερά είναι δεμένο τό έθιμο 
τής πυροβασίας στούς «κλητούς» 
αύτούς άνθρώπους πού τό τηρούν 
μέ εύλαβική άκρίβεια, τό μαρτυρά 
ή άντοχή τους στις λογής δοκιμα
σίες καί τούς πολλούς διωγμούς 
πού άντιμετώπισαν γιά  νά τ ’ 
άρνηθούν. Δέν τ ’ άρνήθηκαν όμως. 
Κι άς τούς κυνήγησαν. Κι άς τούς 
πήραν τά  «ιερά κονίσματα» πού 
μιλούσαν μαζί τους, κι αύτά τούς 
έδιναν τό κάλεσμα. Τίποτα δέν 
μπόρεσε νά τούς λυγίσει. Καί σάν 
έφυγαν ά π ’ τήν προγονική γή , 
πήραν μαζί τους τό έθιμο καί τό 
συνέχισαν μέ τήν ίδιαν αδιασάλευ
τη πίστη.

Μίλησα ώρες ολάκερες καί μέ 
τόν άρχιαναστενάρη τού Λαγκα
δά, τόν Λιούρο, καί μέ τόν άρχια- 
ναστενάρη τής ‘Αγίας Ελένης Σερ
ρών, τόν Γιαβάση. Τόβλεπες πώς 
τούτοι οΐ γέροντες κάτεχαν μιά 
δύναμη «πέρα τού κόσμου τού
του», όπως σέ τελευταία άνάλυση 
ό,τι μεγάλο καί βαθειά άληθινό 
είναι «πέραν τού κόσμου τούτου».

Οί άρχιαναστενάρηδες «συνομι
λούν» ολάκερο τό χρόνο στο κο
νάκι μέ τούς «παπούδες» κι αύτοί 
παίρνουν πρώτοι καί τό «κάλε
σμα». Οί άλλοι άναστενάρηδες δέν 
άρχίζουν τήν έσωτερική τους προ
ετοιμασία, πού θά τούς οδηγήσει 
στήν έξαρση τής πυροβασίας, άν 
δέ δεχθούν τό μήνυμα τών άρχια- 
ναστενάρηδων. Τό ίδιο μήνυμα 
περιμένουν καί τά όργανα — λύρα 
καί ταμπούρλο — γιά  ν’ άρχίσουν 
νά βαράν τόν ίδιο σκοπό πάντα.

Στούς πρώτους ήχους τής λύρας 
άκούγονται καί τά  πρώτα επιφω
νήματα κραυγές κι αποκρίσεις σέ 
μυστικό κάλεσμα. Αύτό γίνεται 
τήν παραμονή τής γιορτής τών 
‘Αγίων Κωνσταντίνου καί Ελένης, 
στις 20 δηλαδή τού Μάη. "Επειτα, 
όσο έντείνεται ό ήχος τής λύρας 
καί τού ταμπούρλου, τόσο καί ή 
έσωτερική τους διέγερση έντεί- 
νεται. Οΐ εκφράσεις τών προσώ
πω ν τους γίνονται παράξενες, 
φανερό είναι ότι π ιά  κάτι οραμα
τίζονται ,ζούν σ’ έναν κόσμο πού 
εμείς οί άλλοι δέν έχουμε τή δύναμη 
ή τήν άδιασάλευτη πίστη νά δούμε 
καί νά ζήσουμε.

Στό κονάκι τότε αρχίζει ό χορός. 
Ένας χορός πού κρατάει ώρες καί
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ττού είναι μιά έττίκληση στους 
'Ayious, καθώ$ ψυχή, σώμα, χέρια 
κραδάζονται από έντονη εσωτε
ρική δόνηση. Είναι ή μεγάλη ώρα 
τής προετοιμασίας για  τή δοκιμα
σία τής επόμενης μέρας.

Ό π ο ια  κι άν είναι ή «θέση» 
έκείνου που παρακολουθεί τό χο
ρό, ποΰ κρατάει ώς τα ξημερώμα
τα  — ίδιος πάντα, μέ τήν ίδια συ
νοδεία των οργάνων καί μέ τις 
ίδιες κινήσεις — δε μπορεί νά μή 
νιώσει μιά βαθειά συγκίνηση μπρο
στά σ’ αυτή τήν ιερή μέθεξη.

Τό τελετουργικό τοϋ έθίμου εί
ναι απαραβίαστο αιώνες τώρα. 
Καί μιά άπό τις κορυφαίες του 
στιγμές, τό πρωί τής 21ης Μαΐου, 
μέρα τής γιορτής, είναι ή θυσία 
τοϋ ίεροϋ σφάγιου ποΰ τό κρέας 
του θά μοιραστεί έπειτα σάν άντί- 
δωρο στις φαμίλιες τών αναστε
νάρηδων. Τήν ώρα ποΰ πάνω 
άπό τον άνοιγμένο λάκκο γίνεται 
ή θυσία (δέν τήν άποκαλοϋν ποτέ 
σφαγή), οΐ πιό παλιοί άπό τους 
άναστενάρηδες συνεχίζουν τήν 
όρχηση μέ τή συνοδεία πάντα 
τής λύρας καί τού ταμπούρλου.

Τ’ άπομεσήμερο, θά μαζευτούν 
πάλι στο κονάκι καί θά χορεύουν 
ώς τήν ώρα πού ό άρχιαναστενά- 
ρης θά δώσει τό μήνυμα γιά  νά 
ξεκινήσουν. Θά παν όρχούμενοι ώς 
τήν πλατεία πού έχουν κοπεί τά 
ξύλα καί έχουν στοιβαχτεί σέ 
σωρό γιά  τήν ιερή πυρά. Ή  κλή
ση έχει γίνει πιά. Οί άναστενά
ρηδες βρίσκονται σέ μιά άπόλυτη 
έκσταση πού τήν έντείνει ό επα
ναλαμβανόμενος σκοπός τής λύ
ρας καί τού ταμπούρλου. Κι όταν 
σέ λίγο έρθει ή ώρα είναι πανέτοι
μοι γ ιά  τή δοκιμασία πού είναι 
γ ι ’ αυτούς κι ή εσωτερική λύτρω
ση.

Μού είπε μιά άναστενάρισσα 
στό Λαγκαδά όταν τή ρώτησα 
πώς αισθανόταν όταν πατούσε 
ώρες άτέλειωτες στήν πυρωμένη 
άνθρακιά.

— Σά νά περπατούσα στό λιβάδι 
τού Θεού. Τίποτις άλλο !

’Ανάλογα μού άπάντησαν καί 
πολλοί άλλοι άναστενάρηδες καί 
στό Λαγκαδά καί στήν Α γία  
Ελένη. Δέν ένιωθαν κανένα φόβο 
καί κανένα πόνο, ούτε άλλωστε καί 
τά  πόδια τους είχαν κανένα ση
μάδι, έστω καί τό παραμικρό ή 
κανένα έγκαυμα. Μόνο μέσα τους 
αίσθάνονταν μιάν άπέραντη εύ- 
φροσύνη, μιά λύτρωση κι ήταν

πραγματικά σά νά είχαν πατήσει 
στό λιβάδι τού Θεού. "Αν πάλι 
ανατρέξουμε στις λύσεις τής επι
στήμης σίγουρα θά βρούμε πολ
λούς ψυχρούς ορισμούς καί περισ
σότερες άκόμα ερμηνείες: ’Αλλά τό 
πρόβλημα είναι πιό βαθύ, γ ι ’ αύτό 
άκριβώς καί πιό ούσιαστικό γιά 
μάς τούς «αμύητους». Ή δύναμη 
τούτων τών άπλών ανθρώπων — 
οί πιότεροι είναι εντελώς άγράμ- 
ματοι — νά στέκονται, έστω καί μέ 
τήν ύποβολή, πάνω άπό τούς 
φυσικούς νόμους καί νά νιώθουν 
μέσα τους, έπειτα άπό τήν έκσταση 
καί τή μέθεξη τής ιερής φωτιάς 
ψυχική λύτρωση. Αυτή τή λύτρω
ση πού μόνο οί γέροντες Άγιορί- 
τες άσκητές — όπως μού δόθηκε 
ή ευκαιρία νά διαπιστώσω σέ γό
νιμους μαζί τους διαλόγους — 
μπορούν κι αισθάνονται έπειτα 
άπό πολύχρονη άσκηση στή στέ
ρηση καί στή μοναξιά.

— Πιά δέν ύπάρχεις κι ύπάρχεις, 
μού είπε άπλά ένας σκηνίτης μο
ναχός.

"Ετσι κι οί άναστενάρηδες. Δέν 
ύπάρχουν μά καί ύπάρχουν, λυ
τρωμένοι άπό τή δοκιμασία πού 
γίνεται τελικά χαρά καί νίκη. Πού 
γίνεται μεταρσίωση.

"Οταν τελειώσει ή ιερή γιορτή 
ξαναγυρίζουν στις άπλές καθη
μερινές ασχολίες τους. Βασικά στήν 
καλλιέργεια τής μάνας γής. ’Αλλά 
μέσα τους έναν ολάκερο χρόνο, ζεΐ 
ή προσδοκία τής Μεγάλης "Ωρας. 
Άκούγεται ή ήχώ τής μακρινής 
κλήσης, τό κάλεσμα τής φωτιάς.

’Από τά βάθη τών αιώνων ή 
λύρα — τού μυστικού Όρφέα, 
τάχα; — στέλνει άκόμα τον όξύ, 
διαπεραστικό ήχο της πού κεν
τρίζει τά πόδια καί τήν καρδιά 
τών αναστενάρηδων. Τά δάχτυλα 
τού λαϊκού μουσικού πού έχει 
τό προνόμιο νά παίζει τή λύρα, 
δέν άκουμπάν στίς χορδές. Ό  
παλμός τους οπό ξύλο, καθώς κι
νούνται χορευτικά, δίνει τό ρυ
θμό στό δοξάρι πού κινά άργά κι 
όσο περνάει ή ώρα τόσο καί ή κί
νηση γίνεται πιό ήλεκτρισμένη, 
πιό νευρώδικη.

"Ολα, άνθρωποι καί μουσικά 
όργανα, τις ιερές τούτες ώρες, 
ύπάρχουν καί δέν ύπάρχουν. "Ολα 
γίνονται μιά εσωτερική δόνηση, 
ένας μυστικός παλμός, μιά άπόκρι- 
ση στό μεταφυσικό κάλεσμα τής 
φωτιάς.

·— ~ ~ 1 ■ *■
'Η  Διοικητική άποκέντρωσις 

ύπήρξεν άποτέλεσμα της συγχρόνου 
έξελίξεως τών κρατών καί τής άνα- 
πτύξεως του κρατικού παρεμβατι
σμού.

Εις παλαιοτέραν έποχήν, δτε τά 
κράτη εΐχον μικράν έκτασιν καί 
ό πληθυσμός αυτών έμετρεΐτο εις 
χιλιάδας, ή άρχική μορφή τής διοι
κητικής όργανώσεως, συνίστατο εις 
τήν συγκέντρωσιν τής διοικητικής 
έξουσίας εις τό πρόσωπον τοϋ άνω- 
τάτου κεντρικού οργάνου.

'Η  δημιουργία μεγάλων έπικρα- 
τειών, περιλαμβανουσών, πληθυ
σμόν μετρούμενον εις πολλά εκατομ
μύρια άτόμων, έν συνδυασμώ προς 
τήν άνάπτυξιν τής διοικητικής καί 
οικονομικής δραστηριότητος, κατέ
στησαν αδύνατον έν τή πράξει τήν 
διεξαγωγήν όλων τών διοικητικών 
υποθέσεων διά τών κεντρικών διοι
κητικών οργάνων όθεν κατέστη 
άναγκαία ή άνάθεσις ταύτης εις 
περιφερειακά διοικητικά όργανα.

'Η  άποκέντρωσις προ πολλοϋ άνε- 
γνωρίζετο ώς ύπαγορευομένη έκ λό
γων εθνικών καί κοινωνικών, σήμερον 
δέ έχει καταστή κοινή συνείδησις.

Διά τής άποκεντρώσεως σκοπεΐ- 
ται, άφ’ ενός μέν νά παραχωρηθή εις 
τάς περιφερειακάς Ά ρχάς ή άρμο- 
διότης νά ρυθμίζουν τά ζητήματα ' 
τών επαρχιών, άπαλλασσομένων τών 
πολιτών τής άνάγκης νά καταφεύ
γουν είς τό Κέντρον διά τάς υποθέ
σεις των, άφ’ ετέρου δέ νά διατηρή
σουν κατά τό δυνατόν τά 'Υπουργεία 
μόνον τον προσήκοντα αύτοϊς επι
τελικόν χαρακτήρα. Γνώρισμα τής 
διοικητικής άποκεντρώσεως είναι ή 
άναγνώρισις αποφασιστικής άρμο- 
διότητος επί τοπικής φύσεως ζητη
μάτων εις περιφερειακά κρατικά 
όργανα τής διοικήσεως.

'Ως προς τήν έξέλιξιν παρ’ ήμϊν 
τοϋ θεσμού τής διοικητικής άπο
κεντρώσεως, παρατηροϋμεν ότι αυτή 
υπήρξε σταδιακή. ’Εφαρμογή τοϋ 
αποκεντρωτικού συστήματος έγέ- 
νετο άρχικώς διά τοϋ Βασιλικοΰ Δια
τάγματος τής 5]29 Δεκεμβρίου 1845 
«Περί τών καθηκόντων τών Νομαρ
χών καί τής υπηρεσίας αύτών», διά 
τοϋ οποίου έθεσπίσθησαν εύρύταται 
άρμοδιότητες τών Νομαρχών. Μετά 
τούς βαλκανικούς πολέμους έγένετο i 
εφαρμογή τοϋ άποκεντρωτικοΰ 
συστήματος έν σχέσει προς τάς άρ- 
μοδιότητας τών Γενικών Διοικητών.

'Η  διοικητική άποκέντρωσις ώς 
θεσμός, καθιερώθη τό πρώτον διά 
τοϋ Συντάγματος τοϋ 1927. Αί 
πρώται όμως σοβαραί προσπάθειαι
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Ο Θ Ε Σ Μ Ο Σ  
Τ Η Σ
Δ ΙΟ ΙΚ Η Τ ΙΚ Η Σ
Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Σ Ε Ι»

Τού κ. Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ  Χ ι ώ λ ο υ ,

Δικηγόρου παρ' Άρείω Πάγω.

προς έγκαθίδρυσιν της άποκεντρώ- 
σεως έγένοντο έν έτει 1929, δτε έψη- 
φίσθη ό Νόμος 4393J1929, δι’ ου 
μετεβιβάσθησαν ύπουργικαί αρμο
διότητες είς τους Γενικούς Διοικη- 
τάς καί όχι προς τούς Νομάρχας του 
Κράτους, διότι έκρίθη ότι ή τοιαύτη 
μεταβίβασις έπρεπε νά γίνη εις άνω- 
τέρας διοικητικάς μονάδας. Προϊόν
τος, όμως, τοϋ χρόνου, καταδείχθη έκ 
των πραγμάτων ή άνάγκη εφαρ
μογής διοικητικής άποκεντρώσεως, 
μείζονος τής ύπαρχούσης, μέ βάσιν 
την περιφέρειαν τοϋ Νομοϋ. 'Ως έκ 
τούτου έξεδόθη ό ’Αναγκαστικός 
Νόμος 1179 ]1938, διά τοϋ όποιου 
μετεβιβάσθησαν εις τούς Νομάρχας 
ώρισμέναι αρμοδιότητες των 'Υπουρ
γών, αύται όμως άφεώρων εις ολίγα 
καί έπουσιώδη θέματα, είς τυπικάς 
ένεργείας, μη έξυπηρετούσας τάς πε
ριφέρειας καί τούς πολίτας. Πλεϊστα 
ζητήματα ζωτικά διά τήν επαρχίαν 
καί δυνάμενα εύχερώς νά έπιλυθοΰν 
ύπό των τοπικών άρχών έξηκολού- 
θουν^νά παραμένουν είς τήν αρμο
διότητα τών κεντρικών ύπηρεσιών. 
Αί συνεπεία τής επαράτου κατοχής 
καί τών μεταπολεμικών ανωμάλων 
καταστάσεων δημιουργηθεΐσαι πολ- 
λαί καί ποικίλαι άνάγκαι, κατέστη 
άδύνατον πλέον νά άντιμετωπισθοΰν 
μέ τάς παλαιάς καί περιωρισμένας

άρμοδιότητας τών Νομαρχών. ’Εν
τεύθεν άνέκυψεν ή άνάγκη έκχωρή- 
σεως είς τούς Νομάρχας μείζονος 
μέρους τών αρμοδιοτήτων τών 'Υ 
πουργών.

Προς τοΰτο έθεσπίσθη ή διάταξις 
τοϋ άρθρ. 6 τοϋ Νόμου 1030J1949, 
διά τής οποίας έπετράπη, όπως διά 
Βασιλικών Διαταγμάτων, έκδιδομέ- 
νων προτάσει τοϋ 'Υπουργικού 
Συμβουλίου, έπεκτείνονται αί άρμο- 
διότητες τών Νομαρχών καί πάσης 
άλλης περιφερειακής αρχής ή καί νά 
ορίζονται νέαι τοιαϋται πέραν τών 
ύπό τών κειμένων διατάξεων προ- 
βλεπομένων. ’Αλλά καί πάλιν δεν 
έπετεύχθη πραγματική άποκέντρω- 
σις, καθόσον καί αί ουτω μεταβιβα- 
σθεΐσαι αρμοδιότητες , άφεώρων είς 
ολίγα καί έπουσιώδη θέματα, ή 
ρύθμισις τών οποίων δεν έξυπηρέτει 
τούς πολίτας τών έπαρχιών. Παραλ- 
λήλως έγένετο καί άλλη προσπάθεια 
προς έπίτευξιν εύρείας διοικητικής 
άποκεντρώσεως. Τό έτος 1950 έξε
δόθη ό Α.Ν. 1489]50 (κυρωθείς διά 
τοϋ Ν. 1673 ]1951), διά τοϋ οποίου 
έδόθησαν είς τούς Νομάρχας αί 
αρμοδιότητες Γενικού Διοικητοΰ, 
άλλά, δυστυχώς καί ή προσπά
θεια αύτη δέν έστέφθη ύπό έπιτυχίας, 
οΰτε άπέδωσε τά άναμενόμενα άπο- 
τελέσματα.

Σταθμόν είς τήν έξέλιξιν τού 
όλου θεσμού τής διοικητικής άποκεν- 
τρωσεως, άπετέλεσεν ή ψήφισις τού 
Νόμου 3200]1955, διά τού οποίου 
διηυρύνθησαν τά όρια άρμοδιότητος 
τών Νομαρχών κατά τοιοΰτον τρόπον 
ώστε αύται νά είναι ούσιαστικαί καί 
έπαρκεϊς προς έξυπηρέτησιν τών 
πολιτών, παραλλήλως δέ συνεστήθη- 
σαν τά Νομαρχιακά Συμβούλια, συλ
λογικά όργανα, έδρεύοντα παρ’ έκά- 
στη Νομαρχίρι μέ άρμοδιότητας κυ
ρίως γνωμοδοτικάς, συνισταμένας 
είς τήν μελέτην καί έρευναν τών θε
μάτων τής διοικητικής καί οικονο
μικής όργανώσεως τού Νομού, τά 
Νομαρχιακά Ταμεία, άποτελοΰντα 
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 
σκοπός τών οποίων είναι ή κατα
σκευή καί συντήρησις δημοσίων κτι
ρίων καί έγκαταστάσεων, ή έκτέ- 
λεσις καί συντήρησις έργων κοινω
φελών παραγωγικών οδοποιίας, κοι
νωνικής προνοίας κ.λ.π., ως καί ή 
διαχείρισις καί συντήρησις τού μηχα
νικού έξοπλισμοΰ τού Νομού καί οί 
νομαρχιακοί προϋπολογισμοί.

'Η  παρούσα Κυβέρνησις κατανοή- 
σασα τά πλεϊστα όσα πλεονεκτή
ματα τού συστήματος τής διοικητι
κής άποκεντρώσεως, κυριώτερα, τών 
οποίων είναι ή ταχύτης έν τή ένερ- 
γείοι καί ή παρά τών περιφερειακών 
οργάνων άμεσος άντίληψις τών 
άποτελεσμάτων καί τοϋ βαθμού τής 
έπιτυχίας τής δοθείσης έν τινι θέματι 
ούσιαστικής λύσεως είς τρόπον ώστε 
νά δύνανται νά συναγάγουν συναφή 
πορίσματα χρήσιμα διά μελλοντικάς 
άναλόγους ένεργείας των, έ'λαβεν 
σειράν μέτρων ούτως ώστε αΰτη νά 
μήν παραμείνη γράμμα κενόν, άλλά 
νά άποβή έπ’ ώφελεία τών κατοίκων 
τών έπαρχιών, οί όποιοι δέν είναι 
πλέον αναγκασμένοι, ώς κατά τό 
παρελθόν, νά κατέρχωνται είς ’Αθή
νας διά τήν προώθησιν καί έπίλυσιν 
καί τών πλέον άσημάντων ύποθέσεών 
των, αί όποΐαι έπιλύονται ήδη έπι- 
τοπίως.

Τέλος, αξίζει νά σημειωθή ότι καί 
τό ίσχΰον Σύνταγμα τού 1975 κα- 
θιεροΐτό σύστημα τής διοικητικής 
άποκεντρώσεως, περιλαβόν ειδικήν 
διάταξιν έν άρθρω 101 αύτοΰ καθ’ 
ήν «ή Διοίκησις τού Κράτους όργα- 
νούται κατά τό άποκεντρωτικόν 
σύστημα».
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ΑΠΟ Τ Α  ΕΡΕΙΠΙΑ Τ ΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ 
ΠΟΛΕΜΟΥ

Γράφει ό κ.
Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ  Π Ε Τ Ρ Ο Υ Λ Α Κ Η Σ  
’Ε ν ω μ ο τ ά ρ χ η ς

Το ανθρώπινο γένος έμελλε νά 
γνωρίσει μέ τή δεκαετία πού έκλεισε 
τα πρώτα πενήντα χρόνια τοΰ 20ου 
αιώνα, τήν μεγαλύτερη, μέχρι σήμερα, 
αύτοκαταστροφή του. 'Η  αρχή τής 
δεύτερης πεντηκονταερηρίδας παρά- 
λαβε μια ανθρωπότητα αίμοστάζου- 
σα, μιά άνθρωπότητα πού είχε χά
σει κάθε αισιόδοξο όνειρο γιά τό μέλ
λον της.

'Η  Ευρώπη ήταν ή πλέον δοκι
μασμένη άπο τό φοβερό πόλεμο πε- 
ριοχή τοΰ κόσμου. Παντού έρείπια, 
παντού άπελπισία. Καί άνάμεσα στά 
χαλάσματα περιφέρονταν τ ’ αβέβαια 
βήματα των παιδιών πού ή φωτιά 
τοΰ πολέμου τούς είχε στερήσει δ,τι 
πιο άνθρώπινο δικαιούνταν : τούς 
γονείς.

Κάπου στή Βάρη ’Αττικής, μιά πινακίδα μέ τήν ένδειξη 
«ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ S O S » μαγνητίζει τό μάτι τοΰ περαστικού καί 
τον κάνει νά στρέψει τό βλέμμα του σε μιά έκταση 23 στρεμμάτων, 
όπου μερικά μηχανήματα όδοποιϊκών καί δομικών έργων δουλεύ
ουν μέ εντατικό ρυθμό γιά νά διαμορφώσουν τήν ήμιορεινή πε
ριοχή σέ χωριό, ένα χωριό πολύ διαφορετικό άπ’ όλα τ’ άλλα.

ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ SOS,  λοιπόν. Κάτι τό άγνωστο στή χώρα 
μας, κάτι τό πολύ γνωστό στήν Ευρώπη καί σέ πολλές άλλες 
χώρες τοΰ κόσμου. Κάτι πού κλείνει μέσα του τήν ύλοποιημένη 
άγάπη γιά τό παιδί, τή στοργή καί τή φροντίδα γιά τά πλάσματα 
πού έμειναν ορφανά στο ξεκίνημα γιά τό ταξίδι τής ζωής.

’Αγάπη , στοργή καί φροντίδα γιά τά ορφανά. Γιά τά πλάσμα
τα πού δέν νιώθουν στά μάγουλά τους τό χάδι τής μητέρας, πού 
έχουν ξεχάσει πώς ήχεϊ στ’ άνθρώπινο άφτί ή λέξη «παιδί μου». 
’Αγάπη, στοργή, φροντίδα στο πρόσωπο μιας νέας μητέρας, στά 
μάτια τών νέων άδελφών, στή φωλιά ένός νέου σπιτιού, στο πε
ριβάλλον ένός νέου χωριοϋ.

Σ’ αύτό τό νέο χωριό πού μέ τ’ όνομα ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ SO S 
άγκαλιάζει όλα τοΰ κόσμου τά ορφανά είναι άφιερωμένη ή γραφή 
πού άκολουθεΐ, μέ μόνη φιλοδοξία νά φέρει τούς σκοπούς του 
στή γνώση καί τήν κρίση τών άναγνωστών καί φίλων τής «ΕΠΙ
ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ», εκπληρώνοντας έτσι, στο 
έλάχιστο καί μόνο, τό χρέος τοΰ Περιοδικού πρός όλα τά παιδιά 
τοΰ κόσμου πού έχουν τό δικαίωμα νά μεγαλώσουν κάτω από τή 
σκιά μιας μητέρας καί μέσα στή γλυκειά θαλπωρή ένός σπιτικού .

X S  Ρ I 0 S.O.S.

Τό τρομαγμένο βλέμμα τών ορ
φανών, ή δυσπιστία πού χαράκωνε 
τά μάτια τους στο άντίκρυσμα τής 
ζωής, συναντήθηκαν—όχι τυχαία— 
μέ τήν όλάνοιχτη στην άγάπη καρ
διά τοΰ Χέρμαν Γκμάϊνερ. ’’Ηταν μιά 
μοιραία συνάντηση, πού έδωσε στον 
Αυστριακό Δρα Χέρμαν Γκμάϊνερ, 
τήν τιμή καί τή σφραγίδα τοΰ πρω
τοπόρου.

'Υπάρχουν πολλών ειδών πρωτο
πορίες στή ζωή τοΰ ανθρώπου. Μά 
λίγοι είναι οί άληθινοί πρωτοπόροι. 
Καί ακόμα πιο λίγοι οί πρωτοπόροι 
τής άγάπης. Αυτοί πού «άκοΰν» τή 
φωνή τής άγωνίας καί πού αισθά
νονται νά τούς καλοΰν οί μυστικές 
φωνές τοΰ χρέους. Καί τάζουν σκοπό 
τής ζωής τους νά τρανολαλήσουν 
αύτές τις φωνές καί νά μεταφέρουν 
τά μηνύματα τοΰ άνθρωπισμοΰ σέ 
κάθε γωνιά τής γής.

'Ο Χέρμαν Γκμάϊνερ υπήρξε ό 
πρωτοπόρος, ό άνθρωπος πού έθεσε 
τήν καιγόμενη άπό άγάπη καρδιά του 
στήν υπηρεσία τών ορφανών. ’Ό χ ι 
γιά νά χτίσει ορφανοτροφεία καί νά 
κλείσει στούς τοίχους τους τά πλά
σματα πού ζητοΰν τό φώς τής ζωής, 
αλλά γιά νά χτίσει σπίτια, νά ιδρύσει 
οικογένειες, νά ξαναδώσει στά ορφανά 
τή μητέρα τους, νά ξαναδώσει στά 
πικραμένα παιδιά τή ζωή τής οικο
γένειας, τή στοργή, τό ζεστό χαμό
γελο.

Ό  20ος αιώνας δέν είναι μόνο 
«αιώνας τοΰ άγχους», όπως κάποτε 
είπε ό αξέχαστος Τζών Κέννεντυ. 
Ούτε είναι μόνο ό αιώνας τών δυο 
Παγκοσμίων Πολέμων καί τών 
συνεχών άναταραχών. 'Όπως, δέν 
είναι μόνον ό αιώνας τής επιστήμης, 
τής τεχνικής καί τοΰ διαστήματος. 
Είναι καί ό αιώνας τών μεγάλων όρα- 
ματιστών. Τών άνθρώπων πού έκλει
σαν τή ζωή τους μέσα στήν ιδέα τοΰ 
άνθρώπου καί μετέβαλαν τήν ψυχή 
τους σέ καιγόμενο δαυλό άνθρωπιάς.

’Ανάμεσα σ’ αύτούς τούς όραμα- 
τισμούς, πορεύτηκε καί πορεύεται 
ό Χέρμαν Γκμάϊνερ, υλοποιώντας τό 
όνειρο πολλών άλλων ανθρωπιστών.

Η ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 
ΙΔΕΑΣ

Κάποτε, ή τροφός, ή γυναίκα, δη
λαδή, πού γινόταν θετή μητέρα, ήταν 
προνόμιο μόνο τών ευπορών παιδιών. 
Κοντά σ’ αύτές τις θετές μητέρες τά 
παιδιά τών πλουσίων γνώριζαν τήν 
στοργή καί τήν μητρική φροντίδα. 
Καί αργότερα έκδήλωναν τήν ευγνω
μοσύνη πού ένιωθαν γ ι’ αύτές, εύγνω-
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μοσύνη καί αγάπη μεγαλύτερη άπ’ 
αύτή πού ένιωθαν για τις φυσικές 
τους μητέρες. 'Ο Κουστέλ Regies 
des enfants) μιλάει για ένα παιδί 
πού δταν μεγάλωσε πήγε να ξαναδεί 
τήν τροφό του φέρνοντάς της πλού
σια δώρα καί λέγοντας στήν φυσική 
του μητέρα τα έξης: «Δείχνω μεγα
λύτερη τρυφερότητα καί ευγνωμοσύ
νη σ’ εκείνη πού τής οφείλω τα πιο 
πολλά. "Οταν ήρθε ό καιρός να γεν
νήσεις, μέ ξεφορτώθηκες σαν ένα 
άνυπόφορό σου βάρος, Ινώ άντίθετα 
ή τροφός μου μέ χάϊδευε συνέχεια, 
μέ έτρεφε για δυο χρόνια μέ τό ’ίδιο 
της τό γάλα καί μέ φροντίδα καί 
άγωνία μ’ άνέθρεψε έτσι πού να γίνω 
ό άντρας πού βλέπεις τώρα»!

Αύτά, δμως για τα παιδιά πού 
είχαν μητέρες καί ιδιαίτερα εκείνα 
πού οί γονείς τους είχαν δυνατότητες 
νά «μισθώσουν» μια τροφό πού θ’ 
άντικαταστοϋσε τή φυσική μητέρα.

Γιά τ’ άλλα δμως παιδιά; Γιά 
κείνα πού έμεναν χωρίς γονείς δέν 
ύπήρχε τροφός, δέν ύπήρχε τό ύποκα- 
τάστατο τής μητέρας. ’Αναγκασμένα 
νά ζοΰν σ’ έναν άφιλόξενο κόσμο, με
γάλωναν κάτω άπό μιά διαρκή άβε- 
βαιότητα γιά τό μέλλον τους. Τα 
περισσότερα δμως άπ’ τα ορφανά 
πέθαιναν ή άγοράζονταν άπό ζητιά
νους γιά «τρία σολδιά τό καθένα κι 
αύτοί τούς έσπαζαν χέρια ή πόδια 
γιά νά προκαλέσουν τον οίκτο του 
κοινού καί νά πάρουν έλεημοσύνη, 
ένώ αύτά τ ’ άφηναν νά πεθάνουν τής 
πείνας» (R. Chantelauze, Saint 
de Paul et les Gondi, Paris: 1882).

Μέσα σ’ αύτό τό κλίμα, σάν άπό- 
κοσμες άναλαμπές, ξεπετάχτηκαν 
μερικές πανανθρώπινες συνειδή
σεις, δπως τού Βενσάν ντέ Πώλ 
(1638) καί τής Λουίζας ντέ Μα- 
ριγιάκ (Μαντάμ Λέ Γκράς) στή 
Γαλλία, τού Αύγουστου Χέρμαν 
Φράνκε (17ος αιώνας) άπό τό Χάλ- 
λε τής Γερμανίας, τού Γιόχαν Χά- 
ϊνριχ Πεσταλότσι, στο Νώνχοφ τής 
■'Ελβετίας καί τού Γιόχαν Χάινριχ 
Βίχερν στο ’Αμβούργο.

Ό  Βενσάν ντέ Πώλ καί ή Μαντάμ 
Λέ Γκράς προσπάθησαν νά βροΰν 
τροφούς γιά ορφανά καί έκθετα παι
διά, άλλά οί προσπάθειές τους έμει
ναν μόνο προσπάθειες. 'Ο Φράνκε ό 
Πεσταλότσι καί ό Βίχερν έρριξαν τό 
σπόρο των χωριών τών ορφανών, κη
ρύσσοντας αύτό πού ό τελευταίος 
έγραψε: «Αύτό πού κάνει μοναδι
κή στο είδος της την οικογένεια κι 
αύτό πού κυρίως προσπαθούμε ν’ 
άντιγράψουμε είναι τό δτι μέσα σ’ 
αύτό τό βασικό κοινωνικό πυρήνα

πού θέσπισε ό Θεός, κάθε μεμονωμέ
νο άτομο βρίσκει τή δικαίωσή του. 
Κάθε μέλος τής οικογένειας, δταν, 
βέβαια ή οικογένεια είναι δπως τή 
θέλησε ό Θεός, μπορεί καί πρέπει νά 
νοιώσει δσο γίνεται περισσότερη 
άγάπη καί φροντίδα, πού ν’ άπευθύ- 
νεται προσωπικά σ’ αύτό», (Βίχερν, 
"Απαντα, τόμος IV]H , σελ. 253).

Λίγο άργότερα, ή Εύα Φόν Τίλε — 
Βίνκλερ ιδρύει παιδικά ιδρύματα καί 
περιθάλπει σέ κάθε ένα άπ’ αύτά, 
δέκα ώς δεκαπέντε παιδιά, άπό τή 
βρεφική ήλικία μέχρι καί τήν εφη
βεία. Καί τά παιδιά νιώθουν καί 
φωνάζουν «μανούλα» τήν μοναχή 
πού ζεί μαζί τους...

ΤΟ ΠΡΟΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΟΡΙΟ 
ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ

Ό  Φράνκε, ό Πεσταλότσι, ό 
Βίχερν, ή Βίνκλερ, ήταν οί πρόδρομοι 
τής ιδέας. 'Ο Χέρμαν Γκμάϊνερ ήταν 
ό πρωτοπόρος τής ύλοποίησης. ’Έ τσι 
τό 1949 ιδρύει τήν Αύστριακή Ε τ α ι
ρία τών Παιδικών Χωριών SOS καί 
στο ’Ίμστ τού Τυρόλου άρχίζει νά 
χτίζεται τό πρώτο παιδικό χωριό 
S O S . Δυο χρόνια άργότερα, πέντε 
άπό τά σπίτια τού χωριού, είναι έτοι
μα. Σαράντα ορφανά παιδιά δέχο
νται γιά πρώτη φορά τή στοργή καί 
τήν άγάπη άπό «μητέρες SOS». Τό 
1954 τό χωριό "Ιμστ, είναι ήδη έτοι
μο. Λειτουργούν δεκαπέντε σπίτια 
πού φιλοξενούν περισσότερα άπό 
εκατό παιδιά. Τον έπόμενο χρόνο 
στο "Ινσμπρουκ τού Τυρόλου, άνοί- 
γει τις πόρτες της ή πρώτη «Ε στία  
SOS». Πρόκειται γιά παραπλήσιο 
μέ τό «Παιδικό Χωριό SOS» ίδρυμα, 
πού θ’ άναλαμβάνει τά παιδιά τού 
χωριού, μετά τήν έφηβεία καί θά 
μεριμνά γιά τήν επαγγελματική τους 
άποκατάσταση.

Τό 1956 τό όνειρό τού Χέρμαν 
Γκμάϊνερ ταξιδεύει σ’ δλο τον κόσμο 
καί συγκλονίζει τις άνθρώπινες συ
νειδήσεις. Έ νώ  ήδη στήν Αυστρία 
λειτουργούν τρία «Παιδικά Χωριά 
SOS», εγκαινιάζονται ή άρχίζουν νά 
οίκοδομούνται χωριά καί στή Γαλ
λία, τή Γερμανία, τήν ’Ιταλία καί 
σ’ άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.

Τό 1963, τά «Παιδικά Χωριά» 
ξεπερνούν τά φυσικά όρια τής Εύ- 
ρώπης καί άπλώνονται στή Νότια 
Κορέα, τήν ’Αργεντινή, τον ’Ισημε
ρινό, τήν Ούραγουάη. Τον έπόμενο 
χρόνο ιδρύεται ή Διεθνής 'Ομοσπον
δία τού Παιδικού Χωριού SOS μέ 
έδρα τή Βιέννη. 'Η  συμβολή της

στά επόμενα χρόνια θάναι άποφασι- 
στική.

Στις άρχές τής δεκαετίας τού’70, 
χτίζεται στήν ’Ακτή τού Ελεφα
ντοστού τό πρώτο ’Αφρικανικό Παιδι
κό Χωριό SOS. Σειρά έχουν ή Γ κάνα, 
ή Κένυα, ή Σιέρα Λεόνε, ή ’Ονδούρα 
ή Κεντρική ’Αμερική, ή ’Ινδονη
σία, τό Νεπάλ, τό Ταϊγουάν, ή ’Ιν
δία, τό Μπαγκλαντές, ή Νικαράγουα, 
ή Αιθιοπία, ή Αίγυπτος, τό Πακι
στάν, ή Γιουγκοσλαβία κ. ά. χώρες.

Τό 1979, τριάντα χρόνια άπό τήν 
εποχή πού ό Χέρμαν Γκμάϊνερ 
έβλεπε νά ύλοποιοΰνται τά όνειρά 
του, λειτουργούσαν 137 Παιδικά 
Χωριά SOS, σέ 62 χώρες τού κόσμου. 
’Αριθμοί άρκετά μεγάλοι γιά ένα 
τόσο μικρό χρονικό διάστημα...

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΑΛ ΑΔ Α

Στήν Ελλάδα μέχρι πριν λίγα χρόνια 
ό θεσμός τού Παιδικού Χωριού SOS 
ήταν κάτι τό εντελώς άγνωστο. Κα
νείς μας δέν πίστευε πώς γρήγορα 
θάφτανε ή μέρα πού γιά τά ορφανά 
τής κοινωνίας μας δέν θά ύπάρχει 
μόνο ό δρόμος τού ορφανοτροφείου, 
μέ τις τόσες ψυχοπαθητικές επιπτώ
σεις ('Ιδρυματισμός κ .λ .π .).

Καί ξαφνικά μιά γυναίκα, ή Κλώ- ·* 
ντια Κατσαρά, μιλά γιά τόάναφαίρετο 
δικαίωμα τών παιδιών νάχουν μητέ
ρα, μιλά γιά κάτι πού συγκινεΐ όλες 
τις συνειδήσεις πού άκόμα μένουν 
άνθρώπινες, μιλά γιά τά «Παιδικά 
Χωριά SOS».

Ή  κ. Κλώντια Κατσαρά. Πρω
τοπόρος κι αύτή γιά τή χώρα μας 
φέρνει τό 1974 ένα μήνυμα, πού συνο
ψίζεται σέ τέσσερες άρχές: Τή Μη
τέρα SOS —μιά γυναίκα μέ θετική 
χαρούμενη άντιμετώπιση τής ζωής, 
γερές άρχές, ισορροπημένη ιδιο
συγκρασία, πού είναι έτοιμη νά 
ζεστάνει ορφανά παιδιά. Τά άδέλφια 
πού ζοΰν μέχρι 8 μαζί, πού είναι δια
φορετικής ηλικίας καί πού μεγαλώ
νουν καί άνατρέφονται μέ τή στοργή 
τής Μητέρας SOS. Τό σπίτι πού θά 
προσφέρει στά παιδιά τή ζεστασιά, 
τήν προστασία, τή σιγουριά γιά τό 
αύριο. Καί τό Χωριό SOS, πού άπο- 
τελεΐται άπό 15 περίπου οικογένειες,

---------- »-
«Γιά τό παιδί ή μητέρα είναι τό κέντρο 

δλον τον κόσμον» διακηρύσσει, ό Χέρμαν 
Γκμάϊνερ, ό έμπνενστής καί πρώτος διορ
γανωτής τών χωριών S.O.S. πον τόση 
καταπληκτική επιτυχία σημειώνουν σέ 
πολλ,ές χώρες τοϋ κόσμου. Σ τη  φωτογρα
φία ό Χέρμαν Γκμάϊνερ ανάμεσα σέ παι
διά χωριών S.O.S. τής Γερμανίας.

334





έχει πάρκο, εκκλησία, κοινοτικέ σπί
τι, παιδότοπους καί πόρτες ανοιχτές 
πρός τον έ'ξω κόσμο.

Αύτό ήταν τό μήνυμα τής Κλώ- 
ντια Κατσαρα. Φερμένο μέ πολλή άγά- 
πη καί άκόμα περισσότερη πίστη. 
Καί σήμερα πού στη Βάρη της ’Ατ
τικής, οΐκοδομεΐται τό πρώτο Ε λ 
ληνικό Παιδικό Χωριό SOS, ή κ. 
Κατσαρα θυμάται:

«'Όταν παρουσιάστηκα στήν Γε
νική Γραμματεία τής Διεθνούς 'Ομο
σπονδίας του Παιδικού Χωρίου S0S, 
στη Βιέννη, καί είπα πώς θάθελα να 
Ιδρυθεί καί στήν Ελλάδα Παιδικό 
Χωριό SOS, ή άπάντηση ήταν: Καί 
σήμερα, λοιπόν, γίνονται θαύματα».

"Ετσι ή ιδέα έγινε σχέδιο, έγινε 
μελέτη, υλοποιήθηκε. Τό Κράτος 
ήρθε συμπαραστάτης στήν προσπά
θεια αύτή καί τό 'Υπουργείο Γεωρ
γίας μέ τήν 387611 ]10609]12-8- 
1977 άπόφασή του παραχωρεί για 
τό χτίσιμο του Παιδικού Χωριού, 
23 στρέμματα στή Βάρη τής ’Α ττι
κής. Αίγους μήνες άργότερα, στις 5 
Νοεμβρίου τού 1977, ό Πρόεδρος 
τής Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος 
Τσάτσος, βάζει τό θεμέλιο λίθο. 
Στήν τελετή παρευρίσκεται καί ό 
Δρας Χέρμαν Γκμάινερ...

'Η  χρηματοδότηση άναλαμβάνεται 
άπό τον ομώνυμο ’Οργανισμό καί 
βοηθεϊται άπό δωρεές ξένων, άλλα 
καί Ελλήνων, δωρεές πού έχουν 
μέσα τους ένα ξέχωρο τόνο άνθρω- 
πιάς:

Τή βραδυά των Χριστουγέννων 
τού 1979, τό γιορταστικό πρόγραμμα 
τού Ραδιοφωνικού Σταθμού τής Δυ
τικής Γερμανίας, άφιερώνεται στήν 
οικονομική ενίσχυση τού Ελληνικού
ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ SOS.

Τα παιδιά τού γερμανικού σχο
λείου CUNTHER LANGE, SCH- 
LA D EW EG L7,3501 NIESTETA 
HELLIGE N RO D E, άποφασί- 
ζουν να προσφέρουν ολα τα έσοδα 
μιας σχολικής τους έκδοσης για τήν 
ενίσχυση τού έλληνικοΰ παιδικού 
χωριού.

’Αλλά καί στήν Ελλάδα άντιμε- 
τωπίζεται μέ συγκίνηση αύτή ή 
προσπάθεια. 'Η  ιδέα άρχίζει ν’ 
απλώνεται άνάμεσα στούς νέους. 
Πάντα οί νέοι είναι πρόθυμοι να 
δώσουν τήν καρδιά τους σέ όμορ
φους σκοπούς καί άγώνες άνθρωπι- 
στικούς.

"Ετσι, τήν παραμονή των Χριστου
γέννων πού πέρασαν, ομάδες παι
διών εισβάλλουν στο στενό διαμέρι- 
σματοΰ 7ου ορόφου τής οδού Έρμοΰδ, 
στήν ’Αθήνα, πού στεγάζει τά γρα

φεία τού Χωριού. Κρατούν στά χέ
ρια τους τό κουτί πού είχε τά χρή
ματα άπ’ τά κάλαντα καί χωρίς μεγα- 
λοστομίες τ ’ άπιθώνουν δίπλα στή 
μακέττα τού Ελληνικού ΠΑΙΔΙ
ΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ SOS.

«Είναι γιά τό χωριό». Α πλές λέ
ξεις, γεμάτες συγκίνηση, γεμάτες 
ζεστασιά. "Αλλωστε δλα τά μεγάλα 
τής άνθρώπινης ψυχής είναι καί 
άπλά. Τά χρήματα μετρήθηκαν καί 
πήγαν στο ταμείο τού ΠΑΙΔΙΚΟΥ 
ΧΩΡΙΟΥ, γιά νά ένισχύσουν σκο
πούς άγαθούς. "Ομως έμειναν στο 
γραφείο—γιά άνάμνηση—τ’ άδεια 
κουτιά τών παιδιών πού είπαν τά 
κάλαντα πού θ’ άντιπροσωπεύουν σέ 
λίγο καιρό κάτι, ένα κομμάτι τοίχου, 
πενήντα-έκατό τούβλα, κάτι επιτέ
λους πού θάχει σχέση μέ τό Χωριό.

Η ΠΡΩΤΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
S. 0.  S.

Παρ’ ολο πού τό Ελληνικό «Παι
δικό Χωριό SOS» δέν έχει άκόμα 
οίκοδομηθεϊ, έχουν γίνει σοβαρά καί 
υπεύθυνα βήματα γιά τήν εκπλήρω
ση τών σκοπών του. Τό κυριώτερο: 
'Υπάρχει, ήδη, μιά «Οικογένεια 
SOS», πού συντηρείται αποκλειστικά 
καί μόνο άπό τά έσοδα τού Ειδικού 
Φιλανθρωπικού (όπως έχει χαρα- 
κτηρισθεΐ μέ τήν 127 ]77 άπόφαση 
τού Έ πιθ . Κοινωνικών 'Υπηρεσιών 
’Αττικής καί Νήσων) Σωματείου. 
ΤΗταν τό πρώτο σημαντικό βήμα, 
πού ή επιτυχία του είναι ικανή νά 
σκορπίσει αισιοδοξία γιά τό μέλλον.

Τρία ορφανά παιδιά—άδέλφια καί 
τά τρία-μέ μιά θλιβερή οικογενειακή 
περιπέτεια στά πρώτα βήματα τής 
ζωής τους, βρήκαν τήν προστασία 
καί τήν στοργή κοντά σέ μιά μητέ
ρα, μιά μητέρα πού τόσο είχαν στε
ρηθεί...

Είχαν βρεθεί κάποιο πρωί ολομό
ναχα στον κόσμο. Ό  πατέρας κάνει 
τό πρώτο βήμα γ ι’ αύτή τή μοναξιά 
τους. Σκότωσε τή μητέρα τους καί 
λίγο μετά αύτοκτόνησε στή φυλακή. 
Τά τρία μικρά πλάσματα, τά τρία θύ
ματα τής οικογενειακής τραγωδίας, 
καλούνταν νά πληρώσουν τά σφάλμα
τα τών γονιών τους. Τό μεγαλύτερο 
μόλις ήταν πέντε χρονών. Τό μικρό
τερο ήταν άκόμα βρέφος. Θάπαιρναν 
τό δρόμο τού βρεφοκομείου—τό ένα 
—τού ορφανοτροφείου τ ’ άλλα δυό. 
Καί θά μεγάλωναν μακρυά τονα άπ’ 
τ ’ άλλο. Χωρίς νά ξαναποΰν τή λέξη 
«μάνα» χωρίς νά ξανακούσουν τή 
λέξη «παιδί μου».

Οί ενέργειες τού Σωματείου καρ
ποφόρησαν καί σ’ άπίστευτο χρόνο 
στήθηκε ένα ζεστό σπιτικό, κάπου 
στήν Άμφιθέα τής ’Αθήνας. Έ να  
σπιτικό καί μιά μητέρα...

'Η  Κλώντια Κατσαρα είχε πολλά 
νά πει στά τρία ορφανά παιδιά. Λόγια 
άγάπης, στοργής. Μέ τό μικρότερο 
φωλιασμένο στήν άγκαλιά της καί 
γύρω τους τ ’ άλλα, έκαναν τήν δια- * 
δρομή άπό τήν ορεινή κεντρική Πε
λοπόννησο μέχρι τήν ’Αθήνα. Στο 
δρόμο τά ζεστά φιλιά καί τά μητρι
κά χάδια προετοίμαζαν τό έδαφος, 
τή συνάντηση μέ τή «μανούλα».

Καί ή «μανούλα» περίμενε μπρο
στά στήν έξώπορτα. Στο καθιστικό 
τού σπιτικού ήταν στρωμένο τό τρα
πέζι. Τά πιάτα μέ τήν άχνιστή σούπα 
περίμεναν. Τά τρία ορφανά παιδά
κια είδαν ν’ άνοίγονται στά μάτια 
τους ζεστές άγκαλιές, στοργικά χέ
ρια λέξεις πέρα γιά πέρα μητρικές...
Σέ μιά βδομάδα τά χειλάκια τους 
έλεγαν «μαμά», μιά λέξη πού τόσο 
άναπάντεχα καί σκληρά στερήθηκαν.

Σήμερα, τις Κυριακές καί τίς 
σχόλες, άνηφορίζει όλη μαζί ή οικο
γένεια πρός τή Βάρη. Καί τά παιδιά 
περιμένουν νά δοΰν τό σπίτι τους νά 
ψηλώνει, νά χτίζεται ή δική τους, 
ή κατάδική τους φωλιά.

Γιά τήν κ. Κατσαρα, εκείνη ή 
πρώτη συνάντηση, είναι σήμερα ή 
πιο γλυκειά θύμηση. Είναι ή έμπει- 
ρία πού τής έδωσε κουράγιο νά συνε
χίσει. Θυμάται εκείνη τή μέρα καί 
ένα φώς λάμπει στά μάτια της. 
«Χαιρόμουν — λέει τώρα — όχι τό
σο γιατί έγινε τό πρώτο βήμα, όσο 
γιατί τρία παιδιά δέν θάπαυαν νάναι 
παιδιά. Γιατί θά χαμογελούσαν όπως 
δλα τά παιδάκια πού νιώθουν τήν 
μητρική φροντίδα καί αγάπη νά 
τά ζεσταίνει σάν ήλιος. Καί πίστευα 
έκείνη τή στιγμή πώς γύρω μας 
ύπάρχουν πολλοί άνθρωποι έτοιμοι 
ν’ άνοίξουν τήν άγκαλιά τους στά 
ορφανά».

Τό δεύτερο βήμα ήταν τό ίδιο 
σημαντικό. Τό άποτέλεσε ή ίδρυση 
τής Σχολής Μητέρων, γιατί ή «Μη
τέρα SOS» πρέπει νά ξέρει πολλά. 
Τούτο γιατί τά παιδιά πού τής εμπι
στεύονται έχουν ύποφέρει τόσο ψυ
χικά, οσο καί σωματικά, άπό τίς 
δυσάρεστες εμπειρίες πού συνάντη
σαν στά πρώτα άβέβαια βηματάκια 
τους στή ζωή. "Ετσι χρειάζονται τήν 
ολόθερμη μητρική παρουσία μίας γυ
ναίκας πού θά τά δεχτεί «όπως είναι» 
καί σιγά—σιγά, μέ υπομονή καί κα
τανόηση, θά τά βοηθήσει νά βροΰν
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Ό  Πρόεδρος τής 
’Ελληνικής Δ ημοκρα- 
τίας κ. Κων]νος Τσά- 
τ  σος στα εγκαίνια 
τοϋ ’Ελληνικού Χ ω 
ριού S.O.S. εξετάζει 
τήν μακέττα τών 
εγκαταστάσεων τοϋ  
Χωριού πού άνεγεί
ρεται στη Βάρη τής  
’Α ττικής,

τον εαυτό τους μέσα στην καινούργια 
οικογένεια.

Γι’ αύτό ή «Μητέρα SOS» πρέπει 
νάχει «άνοιχτό καί πλατύ μυαλό», 
γιά νά μπορεί νά καταλαβαίνει τα 
προβλήματα τής εποχής μας, γιά 
νά μπορεί νά δώσει στά παιδιά μιά 
άνατροφή βασισμένη σέ γερές Χρι
στιανικές άξιες καί νά τά προετοι
μάσει γιά τήν μελλοντική άντιμετώ- 
πιση τής ζωής. Πάνω άπ’ όλα πρέπει 
ή καρδιά της νά δονεΐται άπό μητρι
κά αισθήματα, νά φλέγεται άπό διά
θεση άφοσιώσεως καί νάναι έτοιμη 
νά θυσιάσει πολλές προσωπικές της 
άνάγκες γιά τά παιδιά της.

Σήμερα ή Σχολή Μητέρων του 
Ελληνικού Παιδικού Χωριού προ
ετοιμάζει τις υποψήφιες μητέρες μέ 
κάθε φροντίδα. 'Υπεύθυνοι Κοινωνι
κοί Λειτουργοί, άριστοι παιδαγωγοί 
καί έπιστήμονες, εκπαιδεύουν τις 
μητέρες σέ γενικά θέματα (θρη
σκευτική πίστη καί αγωγή τών παι
διών, άγωγή τού πολίτη, παιδική καί 
νεανική λογοτεχνία), σέ θέματα Παι
δαγωγικής καί Ψυχολογίας (ψυχο
λογία τής ψυχοσωματικής άνάπτυ- 
ξης τού παιδιού, παιδαγωγική ψυχο
λογία, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, 
επίβλεψη σχολικής έργασίας στο 
σπίτι, κοινωνική ψυχολογία), σέ θέ
ματα 'Υγιεινής (παιδικές άρρώ- 
στειες, βρεφοκομεία, πρώτες βοή
θειες, ιατρική σεξουαλική ενημέρω
ση, γυμναστική, άθλητισμό), σέ 
Εργατικά καί Νομικά Προβλήματα 
(νομοθεσία, προστασία καί βοήθεια 
άνηλίκων), στή Μουσική καί άλλες 
τέχνες (παιδικά τραγούδια καί παι
χνίδια, γιορταστικές εκδηλώσεις μέ
σα στήν οικογένεια, χειροτεχνία καί 
άσχολίες έλεύθερου χρόνου, μουσικά

όργανα), στήν Οΐκοκυρική (διατρο
φή, διαιτητική, μαγειρική, οικιακή 
οικονομία) καί σέ πολλά άλλα θέμα
τα...

ΣΧΕΑΙΛ ΓΙΑ ΤΟ 
ΜΕΛΛΟΝ

Φυλλομετρώντας ένα άπό τά έντυ
πα τού Ελληνικού Παιδικού Χωριού 
SOS, τό μάτι σταματάει στους όρους 
γιά τήν εισαγωγή τών παιδιών. Ποιά 
παιδιά θά εΐσάγονται; Ποιά θά είναι 
ή θέση καί οί προοπτικές τους;

Γιά τούς άνθρώπους πού πίστεψαν 
στήν ιδέα αύτή καί μοχθούν νά τήν 
ύλοποιήσουν ολα είναι άπλά. Διαβά
ζουμε: «Νάναι ορφανά άπό γονείς, 
ορφανά άπό μητέρα ή εγκαταλειμμέ
να. Νάναι μέχρι δέκα χρονών, άλλά 
καί μεγαλύτερα στήν περίπτωση πού 
είναι μεταξύ τους άδέλφια. Νάχουν 
σωματική καί ψυχική ύγεία. Γίνον
ται δεκτά χωρίς νά «υιοθετούνται», 
άλλ’ απολαμβάνουν κάθε οικογε
νειακή καί νομική προστασία. Οικο
νομική ύποχρέωση καμμία. "Ολα 
τά έ'ξοδα διαβιώσεως, σπουδών, πε- 
ριθάλψεως κλπ. καταβάλλονται άπό 
τό Σωματείο. Τά παιδιά δέν έ'χουν 
καμμιά ύποχρέωση. Κι’ αύτό γιατί 
τό πιστεύω τού Παιδικού Χωριού 
είναι ότι τό -«παιδί γιά τήν πλήρη 
καί άρμονική άνάπτυξη τής προσω
πικότητάς του έχει άνάγκη αγάπης καί 
κατανοήσεως (’Αρχή 6 τής Διακηρύ- 
ξεως τών Δικαιωμάτων τού Παιδιού 
τού Ο .Η .Ε .). "Εχει άνάγκη λοιπόν. 
’Ανάγκη καί όχι ύποχρεώσεις. Οί άλ
λοι έχουν ύποχρεώσεις νά χαρίσουν 
στά παιδιά έναν κόσμο καλύτερο, μιά 
θέση κάτω άπ’ τον ήλιο...

"Ομως τά σχέδια γιά τό μέλλον 
δέν σταματούν στήν εισαγωγή τών 
παιδιών. ’Από κεΐ καί πέρα ό δρόμος 
είναι μακρύς: Τί θά γίνουν τά παιδιά 
όταν φτάσουν στήν εφηβεία, τί θά 
γίνουν οί μητέρες SOS, όταν τά 
χρόνια περάσουν καί γίνουν γιαγιές;

Ό  προγραμματισμός τού μέλλον
τος ξεχωρίζει μέ τον ύπεύθυνο στο
χασμό πού τον χαρακτηρίζει. "Ετσι 
πλάι στο «Παιδικό Χωριό SOS», θά 
ιδρυθεί ή «Στέγη ’Εφήβων», όπου 
τά παιδιά θά βροΰν τή συνέχεια τής 
ζωής τους μέχρι νά τελειώσουν τις 
σπουδές τους. Έ κ εΐ δίπλα θά ύπάρχει 
καί ή Στέγη Μητέρων, όπου θά ζή- 
σουν οί μητέρες σάν γιαγιάδες, μ’ 
όλη τή στοργική φροντίδα τού Σω 
ματείου, άλλά καί τών παιδιών πού 
άνάθρεψαν.

Είναι πραγματικά συγκινητικός ό 
άγώνας. Είναι αγώνας άνθρωπιάς 
γιά νά χαρίσει τή χαρά στά παιδιά 
πού τήν δικαιούνται. Νά χαρίσει τό 
δικαίωμα τής ζωής στά πλάσματα 
εκείνα πού δέν μπορούν ν’ άγωνι- 
στοΰν γ ι’ αύτή.

Θά μπορούσαν πολλά νά γραφούν 
γιά τό Παιδικό Χωριό SOS, γιά τούς 
άνθρώπους πού μοχθούν γ ι’ αύτό.

Μά σκοπός δέν είναι ή παρουσία
σή τους. Τούτο τό μικρό καί ταπεινό 
σημείωμα, μόνο μιά έκκληση είναι. 
"Εκκληση γιά τον καθένα μας, νά 
βρεθεί συμπαραστάτης τών παιδιών, 
νά γίνει πατέρας καί μητέρα τους, 
νά γίνει άδελφός...

"Ολα τ’ άλλα μπορεί ό καθένας νά 
τά πληροφορηθεΐ άπό τό Παιδικό 
Χωριό SOS Ελλάδος, γράφοντας ή 
τηλεφωνώντας στήν διεύθυνση: Έ ρ- 
μοΰ 8, ’Αθήνα, Τ.Τ. 126, Τηλ. 
323.80.48.
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Τοϋ κ. Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ  Μ Α Τ Ο Υ Λ  Α, Διδασκάλου,
Πτυχιούχου Πολιτικών 'Επιστημών καί τής Φιλοσοφικής Σχολής Παν. ‘Αθηνών.

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜ ΟΣ:

Σάν αυτοτελής ό δρος καθυστέρηση, είναι συνυ- 
φασμένος με τό ρυθμό, τήν κίνηση καί είναι σχετικός 
μέ τήν έννοια τής άναφορας του σέ κάποιο άλλο ρυ
θμό, πού είναι άποδεκτός από ένα σύνολο πού παίρ- 
νεται σάν βάση μέτρησης, Έ τσ ι μιά οικονομία, μιά 
κοινωνία, μιά όμάδα κ.λ.π. παρουσιάζει τήν παρα
πάνω ιδιότητα (καθυστέρηση), δταν ό ρυθμός ή ή 
κατάσταση πού βρίσκεται, μέ τήν έννοια τής ανά
πτυξής της, είναι χαμηλός σέ σύγκριση μέ τό ρυθμό 
άνάπτυξης κάποιας άλλης κοινωνίας, οικονομίας 
όμάδας κ.λ.π. ή σέ σύγκριση μέ τόν κοινό άπ5 δλους 
παραδεκτό ρυθμό άνάπτυξης.

Τά αξιολογικά κριτήρια γενικά τής καθυστέρησης 
διαφέρουν άπό άντικείμενο σέ άντικείμενο έξέτασης. 
Έ τσι, μία οικονομία θεωρείται καθυστερημένη άπό 
τό βαθμό τής αδυναμίας της νά καλύψει τις ανάγκες 
των ατόμων της, μιά άλλη θεωρείται τέτοια άπό τό 
ποσοστό των άναλφαβήτων, σέ σχέση μέ τόν γενικό 
πληθυσμό, πού έχει, ή των έπιστημόνων.

Ή  νοητική καθυστέρηση, άπό τό άντικείμενο 
άναφορας της, δπως φαίνεται, άναφέρεται στή Νοη
μοσύνη καί χαρακτηρίζεται άπό τή βραδύτητα άνά
πτυξης αυτής. Κατά ένα παλαιό όρισμό (’Αγγλικό, 
1927), νοητικά καθυστερημένο είναι τό άτομο έκεϊνο, 
πού φαίνεται σταθερά άνίκανο νά ωφεληθεί άπό τή 
διδασκαλία στό κανονικό σχολείο. Συναφής πρός τόν 
άγγλικό όρισμό είναι καί ό ορισμός τής όμάδας 
’Αμερικανών έπιστημόνων τοϋ 1959 πού θεωρεί κα
θυστέρηση τήν παθολογική εκείνη κατάσταση πού 
έμφανίζεται στήν περίοδο τής άνάπτυξης καί χαρα
κτηρίζεται άπό νοητική ικανότητα κάτω άπό τόν 
μέσο δρο καί συνοδεύεται άπό μειωμένη ικανότητα 
προσαρμογής.

Χ ΑΡΑΚΤΗ ΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜ ΑΤΑ ΤΗ Σ ΝΟΗΤΙΚΗΣ 
ΚΑΘ ΥΣΤΕΡΗΣΕΩΣ

Μέ βάση τά στοιχεία τοϋ όρισμοϋ τής όμάδας 
των ’Αμερικανών έπιστημόνων χαρακτηριστικά γνω
ρίσματα τής Ν. Κ. είναι:

1. Ή Νοητική ικανότητα: Αύτή είναι μιά γενική 
ικανότητα τοϋ νοΰ, πού είναι γνωστή σάν νοημοσύ
νη καί άποτιμάται μετρικά μέ διάφορες νοομετρικές 
κλίμακες.

2. Μέσος δρος (Μ .Ο .): ’Από τις διάφορες μετρή
σεις πού έγιναν βρέθηκε, δτι άτομα πού έχουν Δεί
κτη Νοημοσύνης (Δ. Ν.) 85— 115, θεωρούνται μέσοι 
τύποι άτόμων. Πάνω ή κάτω αύτοΰ, έχομε τις άπο-

κλίσεις, πού είναι άτομα ευφυή ή καθυστερημένα 
άντίστοιχα.

3. Περίοδος άνάπτυξης: Είναι τό διάστημα έκεΐ- 
νο μέσα στό όποιο τό άτομο συνεχώς συμπληρώνε
ται, όλοκληρώνεται, τελειοποιείται καί ώριμάζει 
πνευματικά. Χρονικά, τό συνηθισμένο διάστημα άνά
πτυξης, άρχίζει μέ τήν σύλληψη καί τελειώνει στό 
16ο έτος τής ήλικίας τοϋ άτόμου.

4. Ή Προσαρμογή: Αύτή άποτελεϊ τήν έξωτερί- 
κευση τής νοητικής άνάπτυξης. Είναι φαινόμενο 
πρακτικό, γιατί έξυπηρετεϊ περισσότερο τήν πρα
κτική συμπεριφορά, τήν έκμετάλλευση τών δυνατο
τήτων του γιά άντιμετώπιση τών άναγκών πού κάθε 
φορά προβάλλονται. Είναι δέ προσαρμογή, ή ισορ
ροπία μεταξύ άτόμου καί περιβάλλοντος. Οί δύο αύ- 
τοί δροι, άτομο δηλαδή καί περιβάλλον, βρίσκονται 
σέ διαλεκτική σχέση καί διαρκή κίνηση γιά άπό- 
κτηση ισορροπίας. Ή  προσαρμογή είναι νοητική 
ικανότητα τοϋ άτόμου μέ τήν όποια τό άτομο άπό τό 
πλήθος τών παρεχομένων λύσεων, έπιλέγει στον έλά- 
χιστο χρόνο τήν οικονομικά, κοινωνικά κ.λ.π. συμ- 
φερώτερη.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΚΑΘ ΥΣΤΕΡΗΣΕΩΣ
Ή  νοητική καθυστέρηση έπειδή άναφέρεται άπο- 

κλειστικά στό άτομο, λογικό είναι νά γίνεται λόγος, 
γιά νοητικά καθυστερημένα παιδιά, έφ’ όσον δλες 
οί προσπάθειες, έκπαιδευτικές καί κοινωνικές, αύτό 
έχουν ώς άντικείμενο προσοχής. Μέ βάση τό Δ.Ν., 
δπως είδαμε παραπάνω, γίνεται ή κατηγοριοποίηση 
τών άτόμων σέ:

1) Καθυστερημένα— άποκλίνοντα μέ Δ. Ν. 1—85,
2) Μέσα κανονικά μέ Δ. Ν. 85—115, 3) Εύφυή μέ 
Δ. Ν. 115—145.

Ά πό τά διάφορα στατιστικά δεδομένα βρέθηκε, 
δτι ή διασπορά τοϋ Δ. Ν. στό γενικό πληθυσμό κα
λύπτει τά έξής ποσοστά: Νοητικά καθυστερημένοι: 
16 ο)ο, Μέσοι κανονικοί: 68 ο)ο καί Ευφυείς: 16 ο)ο. 
Τά Νοητικά καθυστερημένα άτομα καλύπτουν, δ
πως φαίνεται τό 16 ο)ο τοϋ γενικού πληθυσμού καί 
έχουν Δ. Ν. κάτω τού 85. Τά άτομα αύτά κατηγοριο
ποιούνται πάλι ώς έξής:

1) Έκπαιδεύσιμοι, Δ. Ν.: 50—75, 2) Άσκήσιμοι, 
Δ. Ν.: 25—50, 2) ’Ιδιώτες, Δ. Ν.: 1—25. Τά χαρακτη
ριστικά γνωρίσματα τών κατηγοριών αύτών είναι τά 
παρακάτω:

1. Έκπαιδεύσιμοι: Ή  νοητική άνάπτυξη τών 
άτόμων αύτών καλύπτει άπό τό 1)2 μέχρι καί τά 3)4 
τοϋ κανονικού άτόμου. Διαθέτουν άφομοιωτική ίκα-
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νότητα στοιχειωδών σχολικών γνώσεων σέ βαθμό 
πού νά μή χαρακτηρίζονται αναλφάβητοι. ’Αποκτούν 
βασικές κοινωνικές καί επαγγελματικές γνώσεις καί 
παρέχουν έγγυήσεις γιά μιά ανεξάρτητη οικονομική 
ζωή.

2 . Άσκήσιμοι: Τά άτομα αυτά άποκτοΰν άποσπα- 
σματικές γνώσεις καί δεξιότητες καθώς καί μεμονω
μένες λέξεις. Μπορούν μέ μιά διαρκή καί έπίμονη 
άσκηση ν’ άποκτήσουν συνήθειες αΰτοεξυπηρετή- 
σεως (φαγητού, καθαριότητας κ.λ.π.). Γιά νά έπιβιώ- 
σουν χρειάζονται συνεχή φροντίδα καί έπαγρύπνηση.

3 . ’Ιδιώτες: Σ’ αυτούς καμμιά μορφή άσκησης και 
άγωγής δέν είναι δυνατή, παρά μόνον ή άσυλική δια
βίωση καί περίθαλψή τους.

ΤΑ  Α ΙΤΙΑ  ΤΗ Σ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΚΑΘ ΥΣΤΕΡΗΣΕΩΣ
Τά αίτια τής νοητικής καθυστέρησεως ταξινομούν

ται σέ δύο κατηγορίες: Τά γενετικά καί τά περιβαλ- 
λοντολογικά. Στήν πρώτη κατηγορία υπάγονται οί 
άνωμαλίες τών χρωμοσώμων καί στή δεύτερη τού 
μεταβολισμού. Σάν χρωμοσωμική άνωμαλία είναι τό 
τριπλό χρωμόσωμο (μογγολοειδής ιδιωτεία), ένώ 
σάν άνωμαλία μεταβολισμού θεωρείται ή βιοχημική 
σύσταση τών χρωμοσώμων. ’Αποτέλεσμα αύτής εί
ναι ό κρετινισμός, ή γαλακτοζαιμία, ό υδροκεφαλι
σμός κλπ. "Αν ή νοητική καθυστέρηση είναι κλη
ρονομική ή όχι, δέν μπορεί νά ύποστηριχθεΐ μέ βε
βαιότητα.

Τά περιβαλλοντολογικά αίτια τοποθετούνται άπό 
τό χρόνο τής σύλληψης μέχρι τήν παιδική ήλικία, 
δηλαδή:.

1. Κατά τό χρόνο τής κύησης κακή διατροφή τής 
μητέρας, χρήση φαρμακευτικών παρασκευασμάτων, 
έντονες συναισθηματικές καταστάσεις καί γενικά 
κακές συνθήκες διαβίωσης αύτής.

2. Κατά τόν τοκετό. Ένας δύσκολος άργοπορη- 
μένος καί άπρόσεκτος τοκετός πού μπορεί νά συνο- 
δευθεΐ μέ έγκεφαλικά τραύματα.

3. Κατά τήν παιδική ήλικία διάφορες παιδικές άσ- 
θένειες, υψηλοί πυρετοί, κακή φαρμακευτική άγωγή, 
διατροφή, άκατάλληλες κοινωνικοοικονομικές συν
θήκες διαβίωσης καί παιδαγωγίας.

Μέ βάση τά παραπάνω αίτια τής Ν. Κ. πρέπει νά 
ληφθοΰν καί τ’ άναγκαΐα μέτρα γιά τήν κατά τό δυ
νατό περιστολή τών νοητικών καθυστερήσεων, τά 
όποια συνοψίζονται στήν προστασία τής μητρότητας 
(εξασφάλιση καλών προϋποθέσεων διαβίωσης τής 
μητέρας κατά τήν κύηση κ.λπ.) καθώς καί τής παι
δικής ήλικίας, όπως θά τονισθεΐ παρακάτω.

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟ Υ  ΘΕΜΑΤΟΣ
Τό ειδικό παιδί (Νοητικά καθυστερημένο) δέν 

πρέπει νά είναι μόνο άντικείμενο τής παιδαγωγικής, 
άλλά καί αύτής τής κοινωνικής μέριμνας. 'Ανεξάρ
τητα άπό τήν ύποτυπώδη Ειδική πού άσκεΐται στή 
χώρα μας, θά πρέπ:ει νά ληφθοΰν καί άλλα βασικά 
παιδαγωγικοκοινωνικά μέτρα, πού θ’ άνακουφίσουν 
τις δυστυχείς οίκογένειές τους. Ό  έρχομός μέσα σέ 
μιά οικογένεια, ένός καθυστερημένου παιδιού δέν 
είναι καθόλου άπίθανος, ή δέ διαβίωση τών υπολοί
πων μελών τής οικογένειας μ’ αύτό, είναι πραγματικά 
βασανιστική καί άνυπόφορη, έξαιτίας τής προβλη
ματικής συμπεριφοράς του (άνυπακουή, υποκινητι- 
κότητα, άνευθυνότητα κλπ.). Έπειτα καί ή καθόλο

τό 24ωρο παρακολούθησή του άπό κάποιο μέλος 
της άποβαίνει ένας άντιοικονομικός παράγοντας.

Τό Ειδικό παιδί, έκπαιδεύσιμο καί άσκήσιμο, θά 
μπορούσε ν’ άποβεΐ, κατά τό δυνατό, κοινωνικά καί 
οικονομικά άνεξάρτητο καί άρμονικά ένταγμένο στό 
κοινωνικό σύνολο άν:

1) Διαγνωσθεΐ έγκαιρα ή παθολογική του κατά
σταση καί υποβληθεί σέ έντατική παρακολούθηση 
καί θεραπεία.

2) 'Υπάρχει κατάλληλη έκπαίδευση άπό ειδικευ
μένο προσωπικό καί σέ σύγχρονες κτιριακές έγκα- 
ταστάσεις.

3) Τδρυθοΰν έπαγγελματικά έργαστήρια γιά τήν 
άπόκτηση στοιχειωδών έπαγγελματικών γνώσεων. 
Μέ τόν τρόπο αύτό πετυχαίνεται ή συναισθηματική 
έκφόρτισή του, άπό τή μιά μεριά, μέ τήν άπασχόλη- 
ση, καί άπό τήν άλλη τό άτομο μαθαίνοντας μιά βοη
θητική τέχνη, άποκτά κάποια οικονομική άνεξαρτη- 
σία.

4) 'Υπάρχει διαφώτιση τής κοινής γνώμης καί 
προετοιμασία της νά κάνει εύμενικά άποδεκτό τό 
νοητικά καθυστερημένο παιδί, ώστε νά σταματήσει 
τό φαινόμενο κατά τό όποιο τούτο θεωρείται άντικεί- 
μενο ψυχαγωγίας καί έκμετάλλευσης άπό όρισμένους.

5) 'Υπάρχει επαγγελματική κατοχύρωση «υπέρ» 
αυτών ώρισμένων έπαγγελμάτων. Είναι άποκαρδιω- 
τικό τό φαινόμενο νά άσκεΐται π.χ. τό έπάγγελμα τού 
λαχειοπώλη ή τού έφημεριδοπώλη κ. ά. άπό νέους 
ρωμαλέους καί έξυπνους. Θά μπορούσαν αυτοί μέ 
νόμο νά παραχωρήσουν τήν θέση τους στ’ άδύναμα 
αυτά άτομα. Τέλος θά έπρεπε οί διάφορες βιομηχανι
κές μονάδες καί έπιχειρήσεις νά άπασχολοΰν υπο
χρεωτικά σέ διάφορες βοηθητικές υπηρεσίες π.χ 
κηπουρών, καθαριστών κ.λ.π., άτομα μέ κάποια μειω
μένη πνευματική άντίληψη.

6) 'Υπάρξει αύστηρή νομοθετική άπαγόρευση 
γύρω άπό τήν έκμετάλλευση τής νοητικής καθυστε- 
ρήσεως (έπαιτεία), άπό γονείς καί λοιπούς έπιτήδει- 
ους.

7) 'Υπάρξει διάθεση άρκετών πιστώσεων στήν 
έρευνα τής νοητικής καθυστερήσεως καί άγωγής καί 
άν

8) 'Υπάρξει συνεργασία τών κρατών σέ παγκό
σμια κλίμακα γιά τήν προαγωγή τής Ειδικής άγωγής. 
Τό πολιτιστικό έπίπεδο ένός λαού δέν πρέπει νά με- 
τράται μόνο μέ τήν μέριμνα πού παίρνει τό κράτος 
γιά τού εύφυεΐς καί ίκανούς, άλλά καί μέ τήν πρόνοια 
«υπέρ» τών άδυνάτων καί άναξιοπαθούντων. ’Εξάλ
λου καί ή Χριστιανική κοσμοθεωρία υιοθετεί τήν 
άντίληψη αύτή.

Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

1. 'Η έκπαίδευσις τών άποκλινόντων παιδιών καί 
S. A. KIRK, Μεταφ]ση Κ. Τσιμπούκη,’Αθήνα 1973.

2. ’Αγωγή τών νοητικώς καθυστερημένων, I. Ν. 
Παρασκευοπούλου .

3. Ψυχολογία ’Ατομικών Διαφορών, I. Ν. Παρα
σκευοπούλου.

4. Κλινική Ψυχολογία, I. Ν. Παρασκευοπούλου.
5. Ψυχολογία τής προσαρμογής, Ν. Πετρουλάκη.
6. Ψυχοπαθολογία τής νηπιακής ήλικίας, Δρος 

I. Χασάπη.
7. Διαταραχαί τής προσωπικότητος κατά τήν Παι

δική ήλικία, Κων]νου Σαρόγλου.
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Γεωργίου Χαρίτου : «Θάλασσα» (Πρώτο Βραβείο). Μάριου Μεσσήνη: «Έληές στή Γύρα Λευκάδας»
(Τρίτο Βραβείο).

ΠΠΝΕΪΒΟΤΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΏΝ ΖΩΓΡΑΦΩΝ

ΕΝΑΣ
ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ 
ΟΕΣΜΟΣ 

ΜΕ ΡΑΓΔΑΙΑ 

ΕΞΕΛΙΞΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙ

ΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ 

ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

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

Η ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΗ άπό το 'Υπουρ
γείο Πολιτισμού καί ’Επιστημών 
Δημοσία Κεντρική Βιβλιοθήκη Χαλ
κίδας, στα πλαίσια των δραστη- 
ριοτήτων της για τήν πνευματική, 
καλλιτεχνική καί γενικά μορφωτι
κή άνάπτυξη των κατοίκων τής 
Εύβοιας, οργάνωσε καί εφέτος μέ 
ιδιαίτερη έπιτυχία τήν Σ Τ ' Πα- 
νευβοϊκή έκθεση ερασιτεχνών ζω
γράφων. Ή  προϊστορία της αξιό
λογης καί άξιέπαινης πολιτιστι
κής αυτής προσπάθειας άρχίζει άπδ 
τδ 1974. Εκείνη τή χρονιά δό
θηκε γιά πρώτη φορά ή ευκαιρία 
στους έρασιτέχνες ζωγράφους του 
νησιού νά εκθέσουν τά έργα τους 
στήν ειδική αίθουσα πού διαθέτει 
ή Βιβλιοθήκη γιά διάφορες εκ
δηλώσεις.

Ή  άπήχηση στο καλλιτεχνικό 
αύτό προσκλητήριο ήταν τόσο με
γάλη, ώστε πήραν μέρος 53 συνο
λικά καλλιτέχνες. Έ ξ  ίσου μεγά
λο ήταν καί τό ένδιαφέρον τοϋ Εύ- 
βοϊκοΰ κοινού. "Ετσι ώστε ή Διεύ
θυνση τής Βιβλιοθήκης νά οδηγη
θεί στήν άπόφαση νά οργανώνει 
τήν έκθεση κάθε χρόνο, μέ βασι

κούς στόχους τήν καλλιέργεια τοϋ 
πνεύματος τής ζωγραφικής ιδιαί
τερα άνάμεσα στούς νέους, τήν 
άνακάλυψη άνθρώπων προικισμέ
νων μέ έμφυτο ζωγραφικό ταλέντο, 
καί τήν ενθάρρυνσή τους νά άσχο- 
ληθοΰν συστηματικά μέ τή σπου
δή καί τή δημιουργία, μέσα σε 
άτμόσφαιρα εύγενικής άμιλλας.

Γιά τό σκοπό αύτό έχουν καθιε
ρωθεί 5 χρηματικά βραβεία καί 7 
αναμνηστικά μετάλλια. Ή  κρίση 
καί βράβευση τών έργων γίνεται 
πάντοτε άπό καθηγητές τής Σχο
λής Καλών Τεχνών, μεγάλους ζω
γράφους καί γλύπτες, άναγνωρι- 
σμένους τεχνοκρίτες καί άλλες προ
σωπικότητες άπό τό χώρο τών ει
καστικών τεχνών. Τήν εφετινή 
κριτική επιτροπή άποτελοΰσαν οί 
ζωγράφοι κ.κ. Παναγιώτης Παρ- 
λαβάντζας καί Σταυριανός Κοτσι- 
ρέας καί ό ζωγράφος καί γλύπτης 
κ. ’Ιωάννης Παρμακέλης. Ή  συμ
μετοχή γλύπτη στήν ’Επιτροπή 
ήταν άπαραίτητη έπειδή άπό εφέ
τος ή Διεύθυνση τής Βιβλιοθήκης 
άποφάσισε νά στεγάζει στήν έκ-
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Μιά σύνθεση μέ τίτλο «Στρόπωνες Εύβοιας» τού βραβευμένου σε προηγούμενη Πανευβοϊκή 
έκθεση Χωροφύλακος κ. Διονυσίου Ζαβερδινοϋ.

θέση καί τούς ερασιτέχνες γλύ
πτες.

Στην έκθεση, πού λειτούργησε 
άπο 24 Φεβρουάριου μέχρι 16 
Μαρτίου, πήραν μέρος 38 καλ

λιτέχνες μέ 121 έργα, πού διακρί- 
νονταν για τήν ποιότητα καί τήν 
ποικιλία των θεμάτων τους. Ή  
κριτική ’Επιτροπή δυσκολεύτηκε να 
ξεχωρίσει ανάμεσα σέ τόσα έργα 
άξιώσεων τα 12 καλύτερα. "Ενας 
άπο τούς εκθέτες πού τήν προβλη
μάτισε ιδιαίτερα, ήταν καί ό βρα
βευμένος άπο παλαιότερη συμμετο
χή του Χωροφύλαξ του ’Αστυνο
μικού Τμήματος Χαλκίδας κ. Διο
νύσιος Ζαβερδινός. Τα τέσσερα έρ
γα πού έφερε στήν έκθεση άντι- 
προσώπευαν ισάριθμες διαφορε
τικές τεχνοτροπίες. 'Ο τρόπος αυ
τός τής συμμετοχής του θεωρή
θηκε άπο τήν Επιτροπή «παρά
τυπος». "Ετσι τα έργα τού Χωρο
φύλακος Ζαβερδινοϋ πέρασαν αύ- 
τόματα στήν κατηγορία των «έκ
τος συναγωνισμού», μέ άποτέλε- 
σμα νά χάσει ένα άπο τά βραβεία, 
άλλα ωστόσο νά άποσπάσει τή

γενική προσοχή για το πολύπλευρο 
ταλέντο του.

Το πρώτο βραβείο άπέσπασε το 
πολύ αξιόλογο κυρίως για τούς πρω
τότυπους χρωματικούς συνδυα
σμούς του έργο τού κ. Γ. Χαρί- 
του μέ τον τίτλο «Θάλασσα». 
Τά ύπόλοιπα άπο τά πέντε κύρια 
βραβεία άπέσπασαν μέ τή σειρά 
ή κ. Χριστίνα Κονίδου — Μιχαη- 
λίδου, οί κ.κ. Μάριος Μεσσήνης, 
Γεώργιος Γατόπουλος, καί ή κ. 
Κλεοπάτρα Λυμπέρη. Μέ ειδικά 
βραβεία τιμήθηκαν οί καλλιτέ
χνες κυρίες Μάγδα — Μαρία Κα
μπούρη, καί "Ελλη Καραθανάση, 
καί οί κ.κ. Βασίλειος Άκινόσο- 
γλ.ου, ’Αριστείδης Κάτρης, Σπύ- 
ρος Κωτσαλας, ’Ιωάννης Μητρά- 
κας καί Στέλιος Σαμαράς. 'Ο  τε
λευταίος βραβεύτηκε γιά το γλυ
πτό του έργο μέ τίτλο «Γυμνό».

'Ο περιορισμένος χώρος δέν μάς 
έπιτρέπει νά άναφερθοΰμε έστο^ καί 
συνοπτικά στά βραβευμένα έργα 
καί τούς δημιουργούς τους. Κλεί
νοντας τό σημείωμα αύτό θεωρού
με χρέος νά ευχαριστήσουμε καί 
άπο αυτή τή θέση τον φωτισμένο

Διευθυντή τής Βιβλιοθήκης κ. Γεώρ
γιο Καροΰσο καί τούς άξιους υ
παλλήλους της δ. Σωφρονία Με- 
λετιάδου, κυρία ’Αθανασία Νασ- 
λίμη — Κρητικού, καί τούς κ.κ.
’Ιωάννη Σούρα καί’Αντώνιο Κρητι
κό, γιά τήν πρόθυμη καί εύγενική 
τους βοήθεια τόσο στήν παροχή 
τών στοιχείων δσο καί στή φωτο
γράφηση τών έργων.

Θεωρούμε άκόμη χρέος μας νά 
έκφράσουμε καί τό θαυμασμό μας 
γιά τά δσα θεμελιακά γιά τήν πνευ
ματική καί πολιτιστική καλλιέρ
γεια τού Εύβοϊκοΰ κοινού είδαμε 
νά συντελοΰνται αθόρυβα άπο τούς 
άκούραστους αύτούς άνθρώπους. ’Ελ
πίζουμε δτι σύντομα θά μάς δο
θεί ή εύκαιρία νά άσχοληθοΰμε 
ειδικά γιά τό πολύπλευρο έργο 
πού προσφέρει ή Κεντρική Βι
βλιοθήκη Χαλκίδας. Γιά τήν ώρα 
άρκούμεθα νά σημειώσουμε δτι μέ
σα στον ’Ιούνιο ή έκθεση έρασι- 
τεχνών ζωγράφων θά λειτουργήσει 
στήν Κύμη. ’Αξίζει νά τήν έπι- 
σκεφθούν δσοι έρχονται στήν Εύ
βοια γιά νά άνακαλύψουν κάποιες α
πό τις τόσες ξεχωριστές ομορφιές της.
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ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ νά ολοκληρωθεί ώς τό 
καλοκαίρι τοΰ 1982 τό ’Ολυμπιακό στάδιο 
Καλογρέζας γιά νά ύποδεχθεΐ τούς Εύρω- 
παίους άθλητές καί τούς φιλάθλους γιά 
τήν τέλεση τών Πανευρωπαϊκών αγώνων 
στίβου άνδρών καί γυναικών τοΰ 1982.

Τό στάδιο αυτό θά είναι τό μεγαλύτερο 
στή χώρα μας, θά έχει χωρητικότητα
80.000 θέσεων καί θά κατασκευασθεϊ 
έτσι ώστε νά μπορεί νά φιλοξενήσει άγώ- 
νες μεγάλων διοργανώσεων όπως είναι οί 
Μεσογειακοί, οί Πανευρωπαϊκοί καί 
ακόμη καί οί ’Ολυμπιακοί. Δίκαια, λοιπόν 
χαρακτηρίσθηκε άπό πολλούς σάν ό 
ναός τοΰ Ελληνικού άθλητισμοΰ. Τά 
Ελληνικά νιάτα βλέπουν σ’ αύτό μιά 
κατακόρυφη άνοδο τών σπόρ μέ μιά πανε- 
λήνια άθλητική συμμετοχή.

Τό ’Ολυμπιακό στάδιο Καλογρέζας 
είναι τό στάδιο πού λείπει άπό τήν 
χώρα μας. Άσχετα άν τό κόστος συντη- 
ρήσεώς του θά είναι άρκετά ύψηλό, ή ά- 
πόδοσή του θά είναι όπωσδήποτε, μεγάλη.

Πρέπει νά σημειωθεί ότι μετά άπό τούς 
Πανευρωπαϊκούς τοΰ 1982 θά μετατρα- 
πεΐ σέ ποδοσφαιρικό γήπεδο, όπου 
θά διεξάγονται οί ποδοσφαιρικές συναν
τήσεις τής ’Εθνικής μας όμάδος, καθώς 
καί τά μεγάλα ντέρμπυ τοΰ ποδοσφαι
ρικού πρωταθλήματος τής Α' ’Εθνικής, 
άγώνες κυπέλλου κ.λ.π., γιά μεγαλύτερη 
άπό πλευράς φιλάθλων, παρακολούθηση 
καί, φυσικά υψηλότερη εισπρακτική κί
νηση.

ΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙ Ο ΚΑΛΟΓΡΕΖΑΣ
Μεγαλεπήβολα σχέδια καί λαμπρές προο
πτικές γιά νά άποκτήσει ή χώρα μας μιά

Επιμέλεια:
Σ π ό ρ ο ς  Τ ζ έ τ ζ ι α ς  
Πολιτικός 'Υπάλληλος 
Χωροφυλακής.

άπό τις πιο σύγχρονες αθλητικές εγκατα
στάσεις.

Ή  θεμελίωση τού σταδίου έγινε τελευ
ταία άπό τόν Πρόεδρο τής Κυβερνήσεως 
κ. Κων]νο Καραμανλή, παρουσία τοΰ 
Προέδρου τής Βουλής κ. Παπασπύρου, 
τών 'Υφυπουργών Πρ. Κυβερνήσεως κ.κ. 
Άχ. Καραμανλή καί Τσαλδάρη, Κοιν. 
'Υπηρεσιών κ. Συνοδινού, Παιδείας κ. 
Καρατζά, Συγκοινωνιών κ. Μούτσιου, τού 
Γενικού Γραμματέα ’Αθλητισμού κ. Πα
παναστασίου, τοΰ Προέδρου τής ’Επιτρο
πής ’Ολυμπιακών ’Αγώνων καί άλλων 
έπισήμων.

Σέ σύντομο λόγο του ό Πρόεδρος τής 
Κυβερνήσεως κ. Καραμανλής, έξέφρασε 
τήν χαρά του γιά τό μεγάλο γεγονός τής 
θεμελιώσεως, έπανέλαβε τήν πρότασή 
του γιά τήν μόνιμη τέλεση τών ’Ολυμπια
κών ’Αγώνων στήν Ελλάδα, παρατήρησε 
ότι ή ’Ολυμπιακή ιδέα πρέπει νά άπαλλα- 
γεΐ άπό τήν πολιτική καί τήν έμπορία καί 
τόνισε ότι μέ τις πολιτιστικές μας έπιδό- 
σεις μπορούμε νά διεκδικήσουμε τιμη
τική θέση μεταξύ τών προηγμένων λαών 
τού κόσμου. Τέλος ό κ. Πρωθυπουργός 
βροντοφώναξε ότι τό δόγμα: «Νοΰς 
υγιής έν σώματι ύγιή» δέν άναθεωρήθηκε 
ούτε άποδυναμώθηκε.

Μέ τή θεμελίωση τοΰ σταδίου Καλο
γρέζας, τό όποιο μαζί μέ τούς άλλους 
βοηθητικούς κ.λ.π. χώρους θά καλύπτει 
έκταση 1.000 στρεμμάτων, παίρνουν σάρ
κα καί όστά τά όνειρα καί οί εύγενικές 
έπιδιώξεις τών Ελλήνων φιλάθλων.
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ΑΓΩΝΕΣ ΑΡΣΕΩΣ ΒΑΡΩΝ 
ΕΝΟΠΑΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ 

ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΠΟ 28—30 Μαρτίου, οί φίλαθλοι των 
Ίωαννίνων είχαν τήν ευκαιρία νά δουν 
καί νά χειροκροτήσουν τά στρατευμένα 
παιδιά τής χώρας μας, σ’ ένα άπό τά πιό 
ένδιαφέροντα δυναμικά άθλήματα, τήν 
"Αρση Βαρών.

Τήν διοργάνωση τών άγώνων άνέλαβε 
μέ άπόλυτη έπιτυχία ή Διοίκηση Χωροφυ
λακής Ίωαννίνων. Ή  ομάδα τοϋ Σώματος 
πήρε μέρος στους άγώνες μέ τρεις άθλη- 
τές της: Τούς Χωροφύλακες ’Αντώνιο 
Κουτσουριδάκη (67,5 κιλά), Νέστωρα 
Τούλια (90 κιλά) καί ’Ιωάννη Σαούνα 
(100 κιλά). ’Από τούς άγώνες άπουσίαζε 
λόγω τραυματισμού του ό άξιόλογος 
άρσιβαρίστας Χωροφύλακας τής όμάδος 
τού Σώματος, Μιχαήλ Άποστολίδης.

Ό  πρώτος κατέλαβε τήν δεύτερη θέση 
στήν κατηγορία τών 67,5 κιλών, μέ 210 
κιλά (άρασσέ 97,5 καί ζετέ 112,5), 
παρ’ όλο ότι ήταν τραυματισμένος στό 
άριστερό χέρι άπό διεθνείς Στρατιωτι
κούς άγώνες, πού έγιναν τελευταία.

Ό  δεύτερος κέρδισε τήν τρίτη θέση 
στήν κατηγορία του, άγωνισθείς φιλότιμα.

Στήν κατηγορία τών 100 κιλών τό χρυσό 
μετάλλιο κατέκτησε ό Χωροφύλακας 
Σαούνας καί καταχειροκροτήθηκε άπό τό 
Γιαννιώτικο φίλαθλο κοινό. Ό  Σαούνας 
άνύψωσε 277,5 κιλά (στό άρασσέ 120 
καί στό ζετέ 157,5).

’Αξίζει νά σημειωθεί ότι γιά πρώτη 
φορά οί Στρατιωτικοί άγώνες Άρσεως 
Βαρών έγιναν σέ κλειστό·χώρο, πράγμα 
πού ώφέλησε όπωσδήποτε τούς άθλητές 
στις έπιδόσεις τους. Στούς άγώνες πήραν 
μέρος άθλητές τής Χωροφυλακής, τής 
’Αστυνομίας Πόλεων, του Πυροσβεστικού 
Σώματος, τού Στρατού καί τού Λιμενικού 
Σώματος.

Άπό πλευράς όργανώσεως, ή Διοί
κηση Χωροφυλακής Ίωαννίνων τά κατά- 
φερε περίφημα καί άπόσπασε τά εύμενή 
σχόλια όλων, όσοι παραβρέθηκαν στούς 
άγώνες. Ή  φιλοξενία τών άθλητών καί 
συνοδών ήταν θαυμάσια καί γενικά 
σ’ όλα τά στάδια τών άγώνων έπικράτησε 
άπόλυτη τάξη. Γιά τόν λόγο αύτό, ό 
Γραμματέας τού Α.Σ.Α.Ε.Δ. άπένειμε 
είδική τιμητική πλακέττα στήν Διοίκηση 
Χωροφυλακής Ίωαννίνων. Τήν πλακέττα 
παρέλαβε ό Διοικητής Συνταγματάρχης 
κ. Ιωάννης Ριζάς.

Π α ν ε λ λ ή ν ι ο  

Π ρ ω τ ά θ λ η μ α  

σ κ ο π ο β ο λ ή ς  

σταθερού στόχου.

’Αξιόλογη εμφάνιση 
τών άθλητών 
Χωροφυλακής

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑ άπό 8 μέχρι 
15 Μαρτίου στό ’Εθνικό Σκοπευτήριο 
'Υμηττού, τό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Σκοποβολής Σταθερού Στόχου.

Στούς άγώνες, τών όποιων τήν διορ
γάνωση είχε ή Σκοπευτική 'Ομοσπονδία 
Ελλάδος, πήραν μέρος σκοπευτές καί 
σκοπεύτριες Συλλόγων—’Οργανισμών—- 
Άνωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 
καί άθλητές τών Σωμάτων Ασφαλείας.

"Ολα τά γνωστά στό χώρο τού άθλή- 
ματος, όνόματα, άπέδωσαν σύμφωνα μέ 
τις δυνατότητές τους καί έδωσαν ιδιαίτερο 
ένδιαφέρον στούς άγώνες. Ειδικότερα, 
οί νέοι άθλητές άπέδωσαν περισσότερα 
άπό τά άναμενόμενα καί έδωσαν έγγύηση 
γιά καλύτερο'μέλλον στό χώρο τού άθ- 
λήματος τής Σκοποβολής.

Άπό πλευράς Χωροφυλακής πήραν 
μέρος όλα τά έπίλεκτα στελέχη τής Σκο
πευτικής όμάδος τού Σώματος, τόσο 
στούς άνδρες, όσο καί στις γυναίκες. 
’Ιδιαίτερα έντυπωσιακή ήταν ή συμμε
τοχή καί ή άπόδοση τής ’Ενωμοτάρχου 
Βάσως Νικολοπούλου — Θεοδωροπού- 
λου, ή όποια, παρ’ όλο ότι ήλθε άπό τήν 
Πάτρα έντελώς άπροπόνητη, έν τούτοις 
πέτυχε δυό πρώτες νίκες. Συγκεκριμένα,

στό γυναικείο πιστόλι β 30—30, άτομικό, 
ήλθε πρώτη μέ 6 βαθμούς (έπίδοση 542] 
600). ’Επίσης στό όμαδικό τού ίδιου άγω- 
νίσματος μαζί μέ τήν Ματσακά (510J600) 
καί Γαλατιανού (497J600), κέρδισε τήν 
πρώτη θέση.

Ό  Χωροφύλακας Πελοπίδας Ήλιάδης 
ήταν καί πάλι ό πολυνίκηςάθλητής τών 
άγώνων. Ό  λαμπρός μας άθλητής κέρδισε 
συνολικά 19 βαθμούς καί τήν καθολική 
άναγνώριση τών ύψηλών του δυνατο
τήτων άπό τούς παραβρεθέντες φιλά
θλους καί τούς είδικούς τού άθλήματος.

Στήν καραμπίνα πρηνηδόν κατατά- 
γηκε 3ος μέ 592J600 β., στήν καραμπίνα- 
όρθίως β. 40, πάλι 3ος μέ 355]400 β., στήν 
καραμπίνα γονυπετώς 1ος (379]400) καί 
στήν καραμπίνα τριών στάσεων 3X40 β 
120, 2ος, μέ 1128] 1200 β.

Ό  βετεράνος πρωταθλητής Ταγματάρ
χης Κοτρώνης άγωνίσθηκε στό περίστρο
φο μεγάλου διαμετρήματος 0,38 καί ήλθε 
τρίτος μέ 568J600 βαθμούς. Στήν γενική 
κατάταξη τών Σκοπευτικών, μεταξύ 26 
άθλητών κατατάγηκε 6ος.

Οί ύπόλοιποι σκοπευτές τοϋ Σώματος 
άγωνίσθηκαν περίφημα καί διακρίθηκαν 
Ιδιαίτερα έπιτυγχάνοντας τιμητικές θέ
σεις στήν γενική κατάταξη. Στις γυναίκες, 
έκτος άπό τήν Βάσω Νικολοπούλου, πολύ 
καλά πήγαν οί άθλήτριες— Χωροφύ
λακες Ματσακά, Γαλατιανού καί Χατζή. 
Στά όμαδικά άθλήματα ή Χωροφυλακή 
κατέκτησε μιά πρώτη νίκη, τέσσερεις 
δεύτερες, μία τρίτη, δύο τέταρτες καί δύο 
πέμπτες. Στή γενική βαθμολογία κατατά
γηκε δεύτερη.

Στά άτομικά άθλήματα χρυσό μετάλλιο 
πήραν ό Χωροφύλακας Ήλιάδης, ή 
Γιάλτη τοϋ Πανελληνίου καί ό Λιβέρης 
τού Παναθηναϊκού.

Τό πρωτάθλημα κέρδισε ή Αστυνομία 
Πόλεων, μέ δεύτερη τήν Χωροφυλακή καί 
τρίτο τόν Παναθηναϊκό. Μετά τούς άγώ
νες έγινε έπίδειξη σκοποβολής, όπου θαυ
μάστηκε ή ’Ενωμοτάρχης Νικολοπούλου. 
Στό τέλος τών άγώνων δόθηκε μικρή 
δεξίωση.
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Τοϋ κ. ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΑΤΖΗ
Καθηγητοϋ —  Συγγραφέως.
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Ο Ι Α Ρ Χ Α Ι Ο Ι  

Χ Ρ Ο Ν Ο Ι

Σέ μας τούς "Ελληνας θά λέγαμε 
ότι 6 Θεός έδωσε σαν προνόμιο 
άλλα και βαρύ χρέος νά φυλάσσουμε 
Θερμοπύλες.

Νά στεκόμαστε στο σταυροδρόμι 
των ηπείρων καί νά αποτελούμε τον 
κυματοθραύστη των ποικίλων ορδών 
άλλά καί νά δημιουργούμε άνυπέρ- 
βλητα πρότυπα προς μίμησι.

"Ολα αυτά όμως μέ ανταλλάγματα 
πολύ αίμα, ιδρώτα καί δάκρυα. Μιά 
τρισχιλιετής ιστορία γεμάτη άγωνία. 
"Ερωτα γιά τήν ζωή άλλά καί πάθος 
γιά έλευθερία, θυσίες, παραλογι- 
σμούς. Ταπεινώσεις καί πάθη, άλλά 
καί ύψιπετεΐς σκέψεις.

Κάθε κομμάτι γης, όπου κι’ αν 
κατοικούμε, βουνά ή κάμποι ή νη
σιά, το ταπεινότερο χορτάρι, ή πλέον 
περιφρονημένη πέτρα, έχει τήν ιστο
ρία της. "Εχει μέσα της άποθησαυ- 
ρισμένο τον ύμνο τής ελευθερίας καί 
το φλάμπουρο τής θυσίας. Τά ί'χνη 
των ποδών, το αίμα, τά κόκκαλα 
των παιδιών καί ό άέρας είναι γεμά
τος άπό τούς άπόηχους τών νικηφό
ρων παιάνων ή το άποχαιρετηστή- 
ριο τραγούδι προς τήν ζωή αύτών πού 
δεν μπορούν νά ζοΰν χωρίς έλευθε
ρία.

Καί ή δική μας πατρίδα, άπο τού 
Νέστου τά νερά έως τήν Βιστονίδα 
καί άπύ τού Θρακικοΰ πελάγους ώς 
μέσα στή μυθική Ροδόπη, ό σημερι
νός νομός Ξάνθης, έχει τον δικό του 
θρύλο καί τό δικό του μερίδιο.

Δεν υστερούμε καθόλου σέ προσ
φορά αίματος, άλλά καί πνεύματος. 
"Αν μπορούσαν νά μιλήσουν τά βουνά 
μας, νά άκούσουμε τό τί είδαν στο 
διάβα τους τά νερά τών ποταμών καί 
τών χειμάρρων ή νά μάς εΐποΰν τά 
χώματά μας πόσα πόδια τά περπά
τησαν καί τί ιδρώτα δάκρυα καί αίμα 
ρούφηξαν θά μαθαίναμε χίλια μύρια 
πράγματα.

Γιά τις πρώτες προσπάθειες τών 
κατοίκων τής γής αύτής, άπο τήν 
Νεολιθική άκόμη εποχή, νά έξημε- 
ρώσουν τήν φύσι καί νά άφήσουν σάν 
μνημεία τού πρώτου τους πολιτισμού 
τούς τύμβους, πού είναι σκόρπιοι σ’ 
όλη τήν πεδιάδα.

Θά μαθαίναμε γιά τούς άρχαίους 
Θράκες, τούς προγόνους μας, καί 
τήν θρησκεία τους, τήν γλώσσα καί 
τήν κοινωνική ώς καί πολιτειακή 
όργάνωσι, τήν διαίρεσί τους σέ φυ
λές, τά ήθη καί τά έθιμά τους καί 
πρό πάντων γιά τό φύσει φιλελεύθερο 
καί άνυπότακτο τού χαρακτήρος 
τους, καθώς καί γιά τήν πολεμική 
τους ικανότητα καί άνδρεία.

Θά άκούγαμε άκόμη τήν λύρα τού 
Όρφέα καθώς καί τον θρήνο του γιά 
τήν Εύρυδίκη. Θά πληροφορούμεθα

γιά τήν έπίσκεψη τού 'Ηρακλή στή 
χώρα τού Διομήδη καί τήν σύλληψι 
τών άνθρωποφάγων ίππων του ώς 
καί τις σχέσεις τών νοτίων 'Ελλήνων 
προς τον χώρο αυτό, τις βλέψεις τών 
Φοινίκων καί τήν ίδρυσιν στά παρά
λιά της τής περίφημης ’Ιωνικής άποι- 
κίας, τά "Αβδηρα, πού άνεδείχθη- 
σαν σέ ένα μεγάλο εκπολιτιστικό 
κέντρο ολοκλήρου τής Θράκης καί 
έγαλούχησε πνευματικά άναστήμα- 
τα σάν τον Δημόκριτο, τον Πρωτα
γόρα , τον 'Εκαταΐο καί πολλούς 
άλλους, τόσο σπουδαίους, πού τούς 
ζήλευε καί ή Άθηνά τού Περικλή 
καί τού Σωκράτη.

Θά μάς διηγούντο άκόμη γιά 
τις άναρίθμητες στρατιές τών Περ- 
σών πού φαντασμένοι έσπευσαν νά 
κατακυριεύσουν τήν Ελλάδα καί 
τήν Εύρώπη, άλλά καί θά μάς τρα
γουδούσαν γιά τήν αίγλην καί τό 
άνάλαφρο βήμα τών 35.000 Ε λ 
λήνων πού μέ τον ’Αλέξανδρο πέρασαν 
άπο έδώ καί κατευθύνθησαν γιά νά 
ταπεινώσουν τήν έπαρσι καί τήν υ- 
βρι «τών τήν ’Ασίαν οίκούντων».

Φωτογραφίες άπό τη σημερινή Ξάνθη, 
μιά πόλη που σφύζει άπό ζωή καί κίνηση 
καί πού τό μέλλον της υπόσχεται πολλά 
γιά  τήν πρόοδο καί τήν εξέλιξή της. Δια- 
κρίνονται τό μνημείο τών ηρώων, ή πλα
τεία Γεωργίου καί ή πλατεία 'Ελευθερίας.
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Θά μάς μιλούσαν καί γιά τούς 
άγέρωχους Ρωμαίους, οί όποιοι δέν 
μπόρεσαν να υποτάξουν τον χώρο 
τής Θράκης παρά μόνο τό 46 μ.X., 
άλλά καί γιά τό πρώτο Χριστιανικό 
κήρυγμα στο Θρακικό χώρο άπό 
τον Λουκά, περί τό 52 μ.Χ.

Θά μάς έ'λεγαν ακόμη οτι παρή- 
λασαν μπροστά τους σέ κύματα έπί 
κυμάτων Γαλάται, θύννοι Γότθοι, 
Όστρογότθοι, Σκλαβηνοί, Άβαροι, 
Σλάβοι, Πατσινάκοι, Κουμάνοι, 
Βούλγαροι, Ρώσσοι, Φράγκοι, Νορ- 
μανδοί, Σταυροφόροι, Καταλανοί, 
Σέρβοι, Τούρκοι, Γερμανοί καί τό
σες άλλες φυλές καί στίφη. Άλλοι 
γιά νά κουρσέψουν καί άλλοι γιά 
νά κατακτήσουν καί νά μείνουν, άλ
λά σάν σαπουνόφουσκες όλοι διε- 
λύθησαν καί σάν καπνός έξαφανί- 
σθησαν, ένώ ό τόπος καί ό λαός του 
«βαστά σάν παλληκάρι όσο κι’ αν 
γερνά» καί άπολαμβάνει μετά άπό 
κάθε σύννεφο δοκιμασίας τον ήλιο 
τής ελευθερίας καί τής χαράς.

Οί Θράκες στήν άρχαιότητα καί 
μέχρι τής υποταγής τους στους Ρω 
μαίους ήσαν χωρισμένοι σέ φυλές. 
(Σήμερα είναι γνωστά 75 ονόματα 
θρακικών φυλών). Κάθε φυλή είχε 
τήν δική της περιοχή, τούς δικούς 
της νόμους, τήν δική της όργάνωσι 
καί ίδιο άρχοντα βασιλέα. Δέν 
είχαν όμως πόλεις. Ζοΰσαν έπάνω 
στά ψηλά βουνά ή τις πλούσιες πε
διάδες μέσα σέ ξύλινες ή πέτρινες 
καλύβες σέ συνοικισμούς ή μικρά 
χωριά πού τά έλεγαν κώμες.

Στή περιοχή τοϋ σημερινού νομοϋ 
Ξάνθης υπήρχαν στά βόρεια (ορεινά) 
μέρη οί φυλές τών Άγριάνων, τών 
Σατρών καί τών Τραυσών, ένώ όλη 
τήν πεδιάδα άπό τής Βιστονίδος 
λίμνης (γύρω άπό τήν όποια κατοι
κούσαν οί Βίστονες) μέχρι τον Νέ
στο, τήν κατείχε μιά άλλη θρακική 
φυλή, οί Σαπαΐοι.

Κεντρική κώμη αύτών τών Σα- 
παίων Θρακών ήταν ένα χωρίο πού 
έφερε τήν άρχαιοθρακική ονομασία 
Τ ό π α ρ α  ή Τ ό π ε ι ρ α .  Αυτό τό 
άσήμαντο καί εντελώς άγνωστο 
στήν κλασσική εποχή χωριό μέ τήν 
πάροδο τοϋ χρόνου, λόγω τής σπου
δαίας γεωγραφικής καί στρατηγι
κής θέσεώς του— κοντά σέ ποτάμι 
μέ φυσικό οχυρό λόφο καί έπάνω στή 
μόνη φυσική είσοδο προς τό έσωτε- 
ρικό τής Θράκης, ώς τήν Φιλιππού- 
πολι—καί τήν κατασκευή τής περί
φημης Έγνατίας όδοϋ, πού περνούσε 
άπ’ αύτό, έγινε κόμβος καί σταθμός 
εμπορικός καί κατάλυμα τών ρω
μαϊκών λεγεώνων. Πολύ γρήγορα

δέ έξελίχθηκε σέ μιά σημαίνουσα πό- 
λι, τήν Τόπειρο. Τόσο μάλιστα σπου
δαία, πού άπό τούς Ρωμαίους άνε- 
γνωρίσθη σάν μιά ελεύθερη καί αύτό- 
νομη πόλι καί άπέκτησε τό προνό
μιο νά κόβη δικά της νομίσματα (Β' 
καί Γ ' μ.Χ. αιώνες).

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

Κ Α Ι  Τ Ο Υ Ρ Κ Ι Κ Η  

Τ Υ Ρ A  Ν Ν I A

Κατά τούς πρώτο—βυζαντινούς χρό
νους θά γίνη έδρα Επισκόπου καί θά 
άντιπροσωπευθή μέ δικό της ιεράρ
χη στήν Γ' (431) καί Δ ' (451) Οί- 
κουμενικάς Συνόδους.

Στά χρόνια τοϋ ’Ιουστινιανού θά 
άναδειχθή σέ μιά άπό τις σημαντικώ- 
τερες πόλεις τής επαρχίας τής Ρο
δόπης (Τραϊανούπολις, Άναστασι- 
ούπολις καί Τόπιερος).

Τό 549 κατεστράφη όλοσχερώς 
άπό τούς Σκλαβηνούς, ή γεωγραφι
κή όμως καί στρατηγική της θέσι 
επέβαλαν τήν άμεση έπανοικοδόμησι 
καί ό ’Ιουστινιανός τήν ξανάκτισε 
μαζί μέ τήν Άναστασιούπολι—βό
ρεια τής Βιστονίδος —καί τήν Τραϊ- 
ανούπολι—άνατολικά τής Άλεξαν- 
δρουπόλεως—φροντίζοντας ιδιαίτερα 
γιά τά τείχη της.

Ή  περίφημη άλλά καί δοκιμασμέ
νη αύτή πόλι στά μετέπειτα βυζαντι
νά χρόνια καί μάλιστα κατά τήν πε
ρίοδο τών εΐκονομαχιών άλλαξε όνο
μα, άγνωστο γιά ποιούς άκριβώς 
λόγους, καί άπό Τόπειρος ώνομάσθη 
Ξ ά ν θ ε ι α .

Τό όνομα Ξάνθεια βρίσκεται πρώ
τη φορά τό 879 στά πρακτικά μιάς 
Συνόδου. Στά χρόνια τοϋ Βασιλείου 
Β ο υλγα ρ ο κτό ν ου ή πόλι υπήρξε τό 
κέντρο τοϋ δυτικοΰ Βολεροΰ, όπως 
έλεγαν τότε τήν πεδιάδα Ξάνθης — 
Κομοτηνής καί έδώ συγκέντρωνε ό 
φοβερός έκεΐνος πολέμαρχος αύτο- 
κράτορας τούς Βουλγάρους αιχμα
λώτους σάν σέ τόπο άσφαλή καί 
επιτηρούμενο.

’Ακολουθεί μιά περίοδος 4 αιώ
νων γεμάτη περιπέτειες καί άλλε- 
πάλληλες καταστροφές τής πόλεως. 
Έ π ί 100 καί πλέον έτη περνούν 
μπροστά της σέ κύματα οί φανατι
κές ορδές τής δύσεως πού λέγονται 
σταυροφόροι. Τό 1185 τήν καταλαμ
βάνουν οί Νορμανδοί, ένώ τό 1195 — 
1200 όλη ή περιοχή —άγνωστο αν 
καί ή ίδια—δοκιμάζεται άπό τήν 
ωμότητα τοϋ Βουλγάρου Ίβαγκός.

Τ ό 1204, μετά άπό τήν πτώση τής 
Κων]πόλεως στούς Φράγκους τε

λευταία πέφτει καί ή Ξάνθεια. Τό 
1206, ένας άλλος Βούλγαρος, ό ’Ιω
άννης ή Σκυλογιάννης, μεταβάλλει 
σέ έρείπια όλες τις γύρω πόλεις άπό 
Άδριανούπολι μέχρι έξω άπό τήν 
Θεσ]νίκη. Τό φρούριο όμως τής 
Ξανθείας δέν πέφτει.

Τό 1224 άπελευθερώνεται άπό 
τον δεσπότη τής ’Ηπείρου Θεόδωρο 
Κομνηνό, άλλά τό 1230 καταλαμ
βάνεται άπό τούς Βουλγάρους, ύπό 
τήν κυριαρχία τών οποίων έμεινε 
μέχρι τό 1242, οπότε άπηλευθερώ- 
θη άπό τον "Ελληνα αΰτοκράτορα 
τής Νίκαιας ’Ιωάννη Βατάτζη.

Ή  πόλις πλέον έγινε μεγάλη, εύ- 
ρύχωρη καί καλά οχυρωμένη σέ ση
μείο πού νά μή διστάση νά παραχει- 
μάση σ’ αύτή, μαζί μέ τον στρατό 
καί τήν άκολουθία του, τό 1264 ό 
άλλος αύτοκράτορας τοϋ Βυζαντίου 
Μιχαήλ Παλαιολόγος.

Τήν ίδια εποχή ή Ξάνθεια έγινε 
καί έδρα τοϋ θέματος τοϋ Βολεροϋ μέ 
δομέστιχο σάν άνώτερο άρχοντα, 
ένώ εκκλησιαστικούς προήχθη σέ 
άρχιεπισκοπή.

"Υστερα άπό λίγο όμως ή πόλις θά 
βρεθή στο κέντρο τοϋ έμφυλίου άλ- 
ληλοσπαραγμοΰ τών Ελλήνων Βυ
ζαντινών. Θά τήν διεκδικήσουν ό 
καθένας γιά λογαριασμό του πρώτα 
ό ’Ανδρόνικος Β' καί ό ’Ανδρόνικος 
Γ' έγγονός (1321 — 1325) καί 
υστέρα ό Ί .  Καντακουζηνός καί ή 
Ά ννα Παλαιολογίνα (1341 —1345).

Κατά τήν άνώμαλο αύτή περίοδο 
βρήκε τήν ευκαιρία ένας Βούλγαρος 
ληστής όνόματι Μομτζίλος νά συγκεν- 
τρώση γύρω του 4.000 συμπατριώ
τες του άπό τό εσωτερικό τής Βουλ
γαρίας καί σέ κατάλληλη εύκαιρία 
κατέλαβε τήν Ξάνθεια (1344) καί 
αύτοανακηρύχθηκε άνεξάρτητος ήγε- 
μόνας μέ πρωτεύουσα τήν Ξάνθεια.

Αυτό βέβαια γιά πολύ λίγο, γιατί 
μετά άπό λίγους μήνες ήττήθη άπό 
τον Ί .  Καντακουζηνό καί διελύθη 
τό έφήμερο «κράτος» τοϋ Μομτζίλου 
(1345).

’Εξαντλημένη όμως ή πόλι καί ή 
περιοχή άπό τούς άδελφοκτόνους 
πολέμους τό 1359 έπεσε στούς Σέρ- 
βους τοϋ Στεφάνου Δουσάν, ύπό τήν 
έξουσία τών οποίων παρέμεινε μέχρι 
τό 1371, οπότε άπηλευθερώθη καί 
πάλι άπό τούς Βυζαντινούς γιά νά 
λυγίση μετά άπό λίγο καί θά πέση 
(1382—1385) στήν καινούργια κα
ταιγίδα πού σκληρή καί άνελέητη 
άπλωνόταν άπό τά βάθη τής άνατο- 
λής στον ορίζοντα τής Εύρώπης, δη
λαδή, τούς Όσμανλίδες τούρκους.

Ή  υπερήφανη Βυζαντινή Ξάνθεια
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έτάφη κάτω άπδ τά έρείπια, την 
στάχτη καί τον κονιορτό της. Άλλα 
καί αν έτάφη δεν έχάθη. Συσπειρώ
θηκε κάτω άπδ τδν βράχο της, τήν 
άκρόπολί της, στενάζουσα βέβαια 
κάτω άπδ τδ βαρύ πέλμα τοϋ κα- 
τακτητοϋ άλλά ποτέ δεν παρέδωσε 
τδ πνεύμα της. Ουδέποτε έχασε τήν 
πίστι καί τήν Ελληνικότητά της. 
Περιήλθε στδ έσχατο σημείο της 
ταπεινώσεως, άλλά πάντοτε ήσθά- 
νετο νά σιγοκαίη έντδς της ό σπινθή
ρας τής έλπίδος για μια καλύτερη 
αύριο, για μια αναστάσιμη ήμερα. 
Καί έμαθε νά ύπομένη καί νά περι- 
μένη.

Δέν τήν πτόησαν δημεύσεις ή αρ
παγές περιουσιών, έξορίες, βιασμοί, 
κακώσεις ή θανατικές έκτελέσεις καί 
ποικίλα μαρτύρια των κατοίκων της.

"Αν καί υπόδουλη δέν διστάζει νά 
σηκώση τδ μικρδ της άνάστημα καί 
νά μή δεχθή νά συνοικήσουν σ’ αύτή 
οί Τούρκοι κατακτητές παρά μόνον 
έλάχιστοι. ’Έ τσι θά όμολογηθή απο 
τούς ’ίδιους τούς Τούρκους δτι μέσα 
στδν 16ο αιώνα οί "Ελληνες τής 
Ξάνθης άποτελοΰσαν τδ 83 %  ένώ 
έκεΐνοι άνήρχοντο μόνο στδ 17 % .

500 ολόκληρα χρόνια κάτω άπδ 
τδν κατακτητή. Ά λλοι λαοί θά χά
νονταν γιά πάντα. Ούτε ή ιστορία δεν 
θά τούς ένεθυμεϊτο. 'Ο Έλληνισμδς 
όμως τής Ξάνθης σάν τδ κύμα πού 
φαινομενικά γλύφει τδν βράχο, ένώ 
σιγά τόν κατατρώγει, δούλευε γιά 
τήν έλευθερία του.

Σ Τ Α  Χ Ρ Ο Ν Ι Α  Τ Ο Υ  

Μ Ε Γ Α Λ Ο Υ  Α Γ Ω Ν Α

Τδ 1821 δονεΐται ή ψυχή της γιά 
έλευθερία άλλά βρίσκεται τόσο μα
κριά άπδ τήν Λαύρα καί τόσο κοντά 
στό σεράγι τού Σουλτάνου. "Ομως, 
άν δέν μπορεί ή ίδια νά άναπνεύση 
τδν άέρα τής έλευθερίας μπορούν τά 
παιδιά της, πού κατεβαίνουν μαζί μέ 
άλλους Θράκες στήν νότια Ελλάδα 
γιά νά πολεμήσουν γιά πατρίδα καί 
έλευθερία. Παράλληλα ή πάλι άνοί- 
γει τήν άγκάλη της γιά νά δεχθή 
φιλόξενα καί φιλόστοργα κατατρε
γμένους "Ελληνες άπδ άλλα μέρη 
καί μάλιστα άπδ τήν Χαλκιδική.

Τδ 1829 δμως δέχεται ένα φο
βερό κτύπημα άπδ τδν ’Εγκέλαδο 

καί μέ δυδ άλλεπάλληλους σεισμούς 
πού έπληξαν τήν πόλι καί τήν περιο
χή μετεβλήθη σέ σωρδ έρειπίων.

"Εχει μάθει δμως νά άναγενναται 
άπδ τήν τέφρα καί τά έρείπιά της.

Θεμελιώνει πρώτα τήν οικονομική

της εύρωστία έπάνω στδν περίφημο 
καπνό της καί έπάνω σ’ αύτή πυρ
γώνει τήν πνευματική της άνάπτυξι, 
γιατί μόνο άπδ τέτοιες έπάλξεις ό 
άγώνας είναι νικηφόρος. Τί καί άν 
χρειάζονται περισσότερα άπδ 80 
χρόνια γιά νά έπιτύχη τδ ποθούμενο. 
Τά μεγάλα έργα ύφαίνονται μέ τδν 
χρόνο, τήν ύπομονή τήν έπιμονή καί 
τις θυσίες.

Τδ παράδειγμα δίνουν οί μεγάλοι 
καπνέμποροι τής Ξάνθης. Ε π ιδ ί
δονται μέ πάθος στήν έμπορία τού 
καπνού. Ιδρύουν εταιρείες, έπεξερ- 
γάζονται τδν καπνό, κτίζουν τερά
στιες άποθήκες καί δέν διστάζουν νά 
ταξιδεύσουν γιά έμπορία άπδ τήν 
Μόσχα καί τήν Πετρούπολι ως τήν 
’Αλεξάνδρεια καί τδ Κάϊρο καί άπδ 
τήν Περσία ως τήν Βιέννη.

Σέ κάθε μεγάλη πόλι έχουν καί 
γραφεία ή ύποκαταστήματα. Σμύρ
νη, Κων]πολι, ’Οδησσό, Βουκουρέ
στι, Τεργέστη κ.λ.π.

"Ετσι συγκεντρώνουν τεράστιο 
πλούτο. Θησαυρίζουν κυριολεκτικά. 
"Οχι δμως μόνο γιά τδν έαυτό τους, 
άλλά καί γιά τήν πατρίδα τους, τήν 
Ξάνθη. Κτίζουν έκκλησιές, ιδρύουν 
σχολεία, πληρώνουν δασκάλους καί 
καθηγητές, παραχωρούν άκίνητά 
τους (άποθήκες, καταστήματα σπίτια 
κ.λ.π. ) χάριν τών εύαγών ιδρυμάτων 
καί γενικά άμιλλόμενοι ό ένας τδν 
άλλον, διαθέτουν τεράστιες περιου
σίες «πρδς φωτισμόν καί έκπαίδευ- 
σιν άπάσης τής νεολαίας Ξάνθης».

Πολλά άπδ τά σχολεία έκεϊνα λει
τουργούν μέχρι σήμερα. Δείγμα 
μικρής εύγνωμοσύνης καί μνημόσυνο 
εύχαριστίας ας θεωρηθή ή άναφορά 
μερικών ονομάτων έξ αύτών τών 
μεγάλων ευεργετών τής πόλεως καί 
τής παιδείας ιδιαίτερα:

Μιχ. Ματσίνης, Παν. Στάλιος, 
Θεοδ. Ζαλάχας, X» Σταύρου Χε- 
κίμογλου, Άθαν. Κουγιουμτζόγλου, 
Λουκ. Ίσσάντωρ κ.λ.π.'Ιερές ψυχές 
τών οποίων τις εύεργεσίες θά γεύ- 
ωνται άκόμη άρκετές γενεές Ξανθίων. 
Καί δλα αύτά σέ έποχή πού δλα τά- 
σκιαζε ή φοβέρα καί τά πλάκωνε ή 
σκλαβιά. Οί συνθήκες ζωής τού 
άλύτρωτου Ελληνισμού ήσαν άπε- 
ρίγραπτες. Παρά ταΰτα δέν έδί- 
σταζαν δχι μόνο τήν παιδεία νά θε
ραπεύουν σέ σημείο πού ή Ξάνθη 
νά άποβή τήν έποχή έκείνη ένα άπδ τά 
μεγαλύτερα πνευματικά κέντρα τής 
Θράκης καί τής Βορ. Ελλάδος, άλ
λά καί νά οργανωθούν κοινωνικά καί 
έθνικά κάτω άπδ δύο καί άργότερα 
τρεις συλλόγους, άλλά πρδ πάντων, 
κάτω άπδ τήν περίφημη Δημογερον

τία τους γιά νά άποτινάξουν τδν ζυ
γό τής δουλείας.

Παράλληλα οργανώθηκαν γιά νά 
άντιμετωπίσουν καί τήν έπιβολή τών 
βορείων γειτόνων, οί όποιοι τήν έπο
χή έκείνη ορέγονταν καί τήν Θράκη 
καί μάλιστα τήν Ξάνθη. 'Υπέροχος 
ήταν ό άντιβουλγαρικός άγώνας τής 
Ξάνθης, ισάξιος τού Μακεδονικού, 
αν μή φοβερώτερος έκείνου.
Ε π τά  φορές έπεχείρησαν οί Βούλ
γαροι νά μπήξουν τήν σημαία τους 
μέσα στήν Ξάνθη καί επτάκις άπέ- 
τυχαν. "Ολοι οί Ξάνθιοι μέ πρώτο 
τδν άείμνηστο Μητροπολίτη τους 
’Ιωακείμ Σγουρό (μετέπειτα Θεσ] 
νίκης) ώρθωσαν τδ άνάστημά τους 
στήν Βουλγαρική έπιβουλή καί τήν 
τουρκική πονηρή διοίκησι γιά νά μή 
πατήση πόδι βουλγαρικό σ’ αύτά τά 
ιερά χώματα. Δέν έδίστασαν νά 
άξιώσουν νά φύγη καί ό Τούρκος 
Καϊμακάμης (ύποδιοικητής — έπαρ
χος) παρά νά άφήσουν νά δημιουργη- 
θή έστω ή παραμικρή δυνατότητα 
γιά μελλοντική διεκδίκησι τής πε
ριοχής άπδ τούς Βουλγάρους.

Μέ τήν έναρξι δμως τών Βαλκανι
κών πολέμων ή Ξάνθη καταλαμβά
νεται τήν 8-11-1912 άπδ τούς 
Βουλγάρους. ’Ακολουθεί μιά περίο
δος ολίγων μηνών κατοχής, πού είναι 
άρκετοί δμως γιά νά στηθούν έκα- 
τόμβες θυμάτων τής θηριωδίας τών 
κατακτητών. 200 καί πλέον οί φο- 
νευθέντες, χώρια οί αγνοούμενοι, οί 
δμηροι, οί βασανισθέντες καί οί έκ- 
διωχθέντες. Ά λλά ένώ τήν 13-7- 
1913 κατελήφθη ή πόλι άπδ τά 
Ελληνικά στρατεύματα καί οί Ξάν- 
θιοι έπίστευσαν καί έψαλαν στήν 
Θεοτόκο τά νικητήρια, ή συνθήκη 
τού Βουκουρεστίου έπεδίκασε τήν Δ. 
Θράκη στούς Βουλγάρους καί ή 
Ξάνθη ξαναμπήκε στδν ζυγό τής 
Βουλγαρικής κατοχής.

Οί Ξάνθιοι μή άνεχόμενοι αύτή τήν 
δεύτερη δουλεία σάν νέος ’Ισραήλ, 
προτίμησαν νά έγκαταλείψουν τήν γή 
τών πατέρων τους καί νά περάσουν 
δυτικά τού Νέστου παρά νά βρεθούν 
πάλι κάτω άπό τδν Βουλγαρικό ζυγό.

Τά τελευταία αύτά χρόνια τής 
σκλαβιάς τής Ξάνθης είναι τά πλέον 
σκοτεινά καί δίσεκτα. Ά λλά είναι 
γνωστό δτι τδ σκοτάδι τής νύκτας 
γίνεται πυκνότερο λίγο πρδ τής 
χαραυγής καί τής άνατολής τού 
ήλιου.

Καί ή Ξάνθη έδοκιμάσθη γιά 
τελευταία φορά καί εύρέθη άξια 
τής έλευθερίας, τής πατρίδος άλλά 
καί τής δισχιλιετοΰς καί πλέον ιστο
ρίας της καί σάν βραβείο καί άθλο
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της πίστεως, της άγωνιστικότητος 
καί των έκατομβών των θυμάτων 
της έλαβε, έπί τέλους, την 4ην ’Ο
κτωβρίου 1919 την ελευθερία, μέ τό 
όραμα της οποίας κοιμόταν καί ξυ
πνούσε έπί 5 αιώνες,.

Η Ξ Α Ν Θ Η  Σ Η Μ Ε Ρ Α

Οί Ξάνθιοι γύρισαν στήν πατρίδα 
τους αποφασισμένοι να άναστηλώ- 
σουν τα ερείπια των κατακτητικών 
θηριωδιών Τούρκων καί Βουλγά
ρων καί να έπουλώσουν πληγές άπό 
τις όποιες τόσο αίμα χύθηκε καί 
δάκρυα έτρεξαν.

’Αργότερα (1922—23) θά άνοί- 
ξουν αυτοί τις άγκάλες τους γιά να 
δεχθούν τά κύματα τών Ελλήνων 
προσφύγων πού κατέφθαναν πικρα
μένα άπό τόν Πόντο, την Μ. ’Ασία 
καί την Ά ν. Θράκη.

"Ετσι δημιουργεΐται μέσα άπό 
τόν πόνο καί την θλΐψι μια νέα πόλι, 
μέ νέο αϊμα, περισσότερη ζωντάνια 
καί πίστι γιά ένα καλύτερο μέλλον. 
Καί όλο θά πυργώνεται καί θά θε
ριεύει. Μελίσσι ό καπνεργατικός 
της κόσμος. Γαλαντόμοι οί καπνέ- 
μποροι. Πόλι τοϋ πλούτου καί της 
ξεγνοιασιάς θά γίνη ή προπολεμική— 
μεσοπολεμική — Ξάνθη. Θά φθάση 
νά άριθμή περί τούς 40.000 κατοί
κους. Θά έρθουν όμως καί πάλι δύσ
κολα χρόνια. Ή  Βουλγαρογερμα- 
νική κατοχή. Σέ λίγο τά σύννεφα 
τοϋ κακοϋ θά σκορπίσουν, βέβαια 
άλλά έχουν άφήσει έκδηλα τά άπο- 
τυπώματά τους. 'Η  πόλι θά πάρει 
πάλι τόν ανηφορικό δρόμο της προ
όδου, αργά καί κοπιαστικά στήν 
άρχή, πιο σταθερά καί χαμογελα
στά άργότερα. Σήμερα δέ μέ τήν 
ίδρυσι της Πολυτεχνικής Σχολής 
τοϋ Δημοκριτείου Παν]μίου Θρά
κης καί τήν έγκατάστασι τοϋ Δ' 
Σώματος Στρατοΰ άτενίζει τό μέλ
λον πλέον αισιόδοξα καί βεβαία ότι 
τό αύριο θά είναι άκόμη καλύτερο 
άπό τό χθές καί τό σήμερα.

'Η  πόλι έχασε βέβαια τήν πα- - 
λαιά δόξα τής μεγάλης καπνουπό- 
λεως. Στή θέσι της όμως άνασταί- 
νεται μιά δυναμική καί «μελλοντι
κή» πόλι. Τό κέντρο της όλο καί 
διαμορφώνεται μέ πλήθος ώραίων— 
έστω καί ετερορρύθμων— οικοδο
μών (δημοσίων καί ιδιωτικών) πού 
τονίζουν τήν γραφικότητα τής πα- 
ραδόσεως σέ συνδυασμό προς τό 
άπλό καί εξυπηρετικό τοϋ παρόντος 
καί τοϋ μέλλοντος.

Στά πόδια της, σέ ήμικύκλιο, φυ

τρώνουν νέες βιομηχανικές μονάδες 
(γάλακτος, ζαχάρεως τοματοπολ
τού, έτοιμων ένδυμάτων, ξυλείας, 
κλπ.). ’Ανατολικά δέ αυτής μέσα 
σέ καταπράσινη καί υπήνεμη ζώνη 
σχεδιάζεται νά φιλοξενηθή ή Πανε- 
πιστημιούπολις, ό εγκέφαλος αύτής, 
ένώ δυτικά άρχισε ήδη νά πάλλη ή 
νέα καρδιά τής πόλεως, ή βιομη
χανική ζώνη, πού πολλά ύπόσχεται 
στήν άειθαλή κυρία τής Θράκης. 
Βόρεια δέ αυτής ύψώνονται νωχε- 
λικά τά βουνά τής Ροδόπης, στά 
όποια εϊναι σκαρφαλωμένα— σωστές 
άετοφωλιές—τά τρία Ποναστήρια— 
προστάτες ακοίμητοι τής πόλεως.

Παράλληλα ή πολιτιστική, πνευ
ματική καί κοινωνική ζωή τής 
Ξάνθης, μέ τις πλούσιες σέ παρά- 
δοσι ρίζες άπό τά χρόνια τής Τουρ
κοκρατίας, σήμερα εύρίσκεται σέ 
πλήρη άνθησι καί άνάπτυξι. Δέν 
περνά εβδομάδα πού νά μή δίδων- 
ται μία ή δύο διαλέξεις (Καθηγητών 
Παν]μίου κλπ.), συναυλίες, συζη
τήσεις, προβολές ταινιών κτλ). "Ε
τσι ή πόλι καί σήμερα εϊναι ένας 
φάρος φωτισμού. ’Αλλά καί ή κοι
νωνική μέριμνα, άρωγή καί αγάπη, 
πλούσια παρέχεται άπό συλλόγους 
καί σωματεία. Τό προβάδισμα όμως 
άνήκει στήν ’Εκκλησία.

Συνυφασμένη μέ δλα αυτά (φυ
σικό περιβάλον, ιστορία καί πλού
το) εϊναι καί ή τουριστική άνάπτυ
ξι τής πόλεως καί τής περιοχής της. 
"Αν καί πολλά άκόμη πρέπει νά γ ί
νουν στον τομέα αύτό, καί σήμερα 
ό ξένος έπισκέπτης της μαγεύεται 
άπό τό υπέροχο φυσικό τοπίο, τό 
πληθωρικό πράσινο τής πόλεως, 
άπολαμβάνει τόν ίσκιο καί τό γρα
σίδι—ιδίως τήν άνοιξι καί τό καλο
καίρι—στο δάσος τού Εύμοίρου (2 
χιλ. άπό τήν πόλι), περιπλανιέται 
στά στενά δρομάκια καί σοκκάκια 
τής παλαιάς πόλεως άποθαυμάζον- 
τας τά παλαιά άρχοντικά της μέ τό 
Λαογραφικό μουσείο, άνεβαίνει σέ 
5' μέ τό αύτοκίνητό του καί προσ
κυνά τά 3 ιστορικά μοναστήρια, άγ- 
ναντεύει άπό τήν μεσαιωνική άκρό- 
πολι όλο τόν κάμπο μέχρι τήν θάλασ
σα ή τή μεγαλόπρεπη οροσειρά τής 
Ροδόπης μέχρι τά Βουλγαρικά σύν
ορα.

"Αν έχη ώρα μπορεί νά τρέξη νά 
προσκυνήση τά ιερά χώματα τού 
Δημόκριτου, στά άρχαϊα "Αβδηρα, 
κάνοντας καί ένα μπάνιο στήν θαυ
μάσια θάλασσά τους, ή νά φάγη 
φρέσκο καί καλό ψάρι στο πόρτο 
Λάγο.

Διατάκται ονομάζονται τά όργα
να έκεϊνα τής Πολιτείας, τά όποια 
έντέλλονται τήν έκτέλεσιν δαπάνης 
τινός.

Τά όργανα ταΰτα άνήκουν είτε 
εις τήν κατηγορίαν τών Δημοσίων 
υπαλλήλων, είτε εις τό προσωπικόν 
τών Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου, είτε εις τούς ’Οργανισμούς 
Κοινής Ώφελείας, είτε είς τούς ’Ορ
γανισμούς Τοπικής Αύτοδιοική- 
σεως, εΐτε είς τάς άποκεντρωμένας 
δημοσίας ή μή 'Υπηρεσίας καί έν 
γένει εις πάσαν 'Υπηρεσίαν έχου- 
σαν έξουσίαν κατά παραχώρησιν έκ 
τού Δημοσίου, τής Πολιτείας, είτε 
τέλος εις τήν Κυβέρνησιν.

Τά όργανα ταΰτα, τά όποια δια
θέτουν προς έκτέλεσιν τάς πιστώ
σεις τάς άναγεγραμμένας, είτε εις 
τόν προϋπολογισμόν έκάστου 'Υ
πουργείου, εΐτε είς τόν τοιοΰτον 
έκάστης Νομαρχίας, εΐτε καί είς 
ειδικούς Προϋπολογισμούς έξόδων 
διαφόρων 'Υπηρεσιών ή Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή 
’Οργανισμών Κοινής Ώφελείας ή 
’Οργανισμών Τοπικής Αύτοδιοική- 
σεως κ.λ.π. χωρίζονται είς δύο κα
τηγορίας. Είς έκείνην τών Κυρίων 
Διατακτών καί είς τήν έτέραν τών 
Δευτερευόντων Διατακτών.

Κύριοι Διατάκται, είναι όσοι άν- 
τλοΰν τήν αρμοδιότητα διαθέσεως 
τών πιστώσεων άπ’ ευθείας έκ τού 
νόμου (Βλ. νομοθετικόν διάταγμα 
1337 ]1973 «περί τροποποιήσεως 
τών διατάξεων τού ν.δ. 321J1969 
«Περί κώδικος Δημοσίου Λογιστι
κού καί άλλων τινών διατάξεων», 
ΦΕΚ 26AJ1973, άρθρ. 1 παρ. 1, 
καί ν. δ. 321 ]69 «Περί δημοσίου 
Λογιστικού», ΦΕΚ 205AJ69, άρθρ.
21. Επίσης ν.δ. 496]1974 «Περί 
Λογιστικού τών ν.π. δ. δ.», ΦΕΚ. 
204AJ74, άρθρ. 12, καθώς καί ν.δ. 
721J1970 «Περί οικονομικής μερί- 
μνης καί λογιστικού τών ’Ενόπλων 
Δυνάμεων», ΦΕΚ 251AJ1970, 
άρθρ. 19 καί 20), ένώ Δευτερεύον- 
τες Διατάκται εϊναι έκεϊνοι είς τούς 
όποιους μεταβιβάζεται ή άρμοδιό- 
της· διαθέσεως τών πιστώσεων ύπό 
τών Κυρίων Διατακτών.

Οί Δευτερεύοντες Διατάκται τού i 
Δημοσίου, ούχί δέ καί τών νομικών 
προσώπων δημοσίου δικαίου, κα
λούνται καί ’Επίτροποι τών 'Υπουρ
γών. Έ ξ  άλλου «έπιτροπικά » ονο
μάζονται τά χρηματικά έντάλματα 
διά τών όποιων μεταβιβάζονται είς 
αύτούς αί άνάλογοι πιστώσεις.
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Κατ’ άνάλογον λόγον δύνανται, 
ώς φρονοΰμεν, καί οί Δευτερεύοντες 
Διατάκται των Νομικών Προσώ
πων Δημοσίου Δικαίου, κ.λ.π., νά 
άποκληθοΰν Επίτροποι των Διοι
κητικών αυτών Συμβουλίων ή Ε π ι 
τροπών κ.λ.π., διότι καί εις αυτούς 
αί πιστώσεις μεταβιβάζονται δι’ 
επιτροπικών χρηματικών ένταλμά- 
των. (Βλ. Σχετ. ν. δ. 496] 1974, 
άρθρ. 12, παρ. 1 καί π.δ. 471 ]75, 
ΦΕΚ. 188Α]1975, άρθρ. 9 έπ.).

Έάν ύπό τών 'Υπουργών ή 'Υ
φυπουργών μεταβιβασθοϋν πιστώ
σεις δι’ επιτροπικών χρηματικών 
ένταλμάτων προς τι συλλογικόν ορ- 
γανον νομικού προσώπου διά την 
έκτέλεσιν ενός ώρισμένου έργου ή 
προμήθειας, δηλαδή προς έπίτευ- 

55» ξιν συγκεκριμένου σκοπού, τότε καί 
τά όργανα ταϋτα καθίστανται ’Επί
τροποι τών 'Υπουργών ή 'Υφυπουρ
γών καί κτώνται την ιδιότητα τοϋ 
δευτερεύοντος διατάκτου.

Κύριοι, λοιπόν, Διατάκται, συμ- 
φώνως πρός όσα άνωτέρω έλέχθη- 
σαν, οΐ όποιοι άντλοϋν την ιδιότητα 
ταύτην εύθέως έκ τοϋ νόμου, είναι 
διά τό Δημόσιον οί 'Υπουργοί, οΐ 
'Υφυπουργοί (αί περιφερειακαί Δι
οικήσεις κατηργήθησαν ύπό τοϋ νό
μου 400J1976 «Περί Ύπουργικοΰ 
Συμβουλίου καί Υπουργείων», ΦΕΚ 
203Α]1976, άρθρ. 30 καί ώς έκ τού
του δέν ύφίστανται οί Περιφερεια
κοί Διοικηταί ώς κύριοι διατάκται) 
καί οί Νομάρχαι, έφ’ όσον διαθέ
τουν τάς πιστώσεις τοϋ Προϋπο
λογισμού τοϋ 'Υπουργείου ή της 
Νομαρχίας.

Οί Νομάρχαι, όταν διαθέτουν τάς 
πιστώσεις έκείνας, αί όποΐαι μετα
βιβάζονται είς αύτούς δι’ έπιτροπι- 
κών χρηματικών ένταλμάτων, είναι 
Δευτερεύοντες καί ούχί Κύριοι Δια- 
τάκται.

Έ ξ  άλλου διά τά νομικά πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου, ύφ’ οίονδήποτε 
τρόπον καί αν λειτουργούν, Κύριος 
Διατάκτης εύθέως έκ τοϋ νόμου

(Βλ. σχετ. ν.δ. 496]1974, άρθρ. 12) 
ό όποιος διαθέτει τάς άναγεγραμ- 
μένας είς τόν προϋπολογισμόν έκά- 
στου τούτων πιστώσεις είναι τό συλ
λογικόν δργανον τό όποιον άσκεΐ 
έκάστοτε τήν διοίκησιν, ύφ’ οίαν- 
δήποτε ονομασίαν καί αν ύπάρχη, 
ώς π.χ. Διοικητικόν Συμβούλιον, 
Επιτροπή, ’Εφορεία κ.λ.π.

Δευτερεύοντες, είδικώτερον, Δια- 
τάκται εις τό πεδίον τοϋ Δημοσίου 
άλλά καί τών Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου είναι τά όργανα 
έκεϊνα, συνήθως τά μονομελή, τά 
όποια διαθέτουν, δσας πιστώσεις 
μεταβιβάζονται είς αύτά δι’ έπι- 
τροπικών, ώς ονομάζονται ταϋτα, 
χρηματικών ένταλμάτων.

Είς τό πεδίον τοϋ Δημοσίου ένίο- 
τε ή ίδιότης τοϋ Κυρίου καί Δευτε
ρεύοντος Διατάκτου συμπίπτει είς 
τό αυτό δργανον.

'Ο Νομάρχης αίφνης είναι δυνα
τόν νά έχη καί τήν ιδιότητα τοϋ Δευ
τερεύοντος Διατάκτου, έάν ό 'Υ
πουργός μεταβιβάση είς αύτόν πρός 
έκτέλεσιν πιστώσεις δι’ έπιτροπι- 
κοΰ χρηματικού έντάλματος.

Εύλογον τυγχάνει, δτι αί πιστώ
σεις αί όποΐαι μεταβιβάζονται δι’ 
έπιτροπικών χρηματικών ένταλμά
των πρέπει νά χρησιμοποιούνται μό
νον πρός τόν σκοπόν διά τόν όποιον 
χορηγούνται ύπό τών Κυρίων Δια- 
τακτών. Δηλαδή ώς προκύπτει έκ 
τού γράμματος καί τού πνεύματος 
τού νόμου δέν πρέπει αί δι’ Έ πιτρο
πικών χρηματικών ένταλμάτων με- 
ταβιβαζόμεναι πιστώσεις νά συγχέ- 
ωνται μετά τών άναγεγραμμένων 
είς τούς τακτικούς ή ειδικούς κ.λ.π. 
προϋπολογισμούς τού Δημοσίου ή 
τών Νομικών Προσώπων, τά ύπό- 
λοιπα δέ τά όποια πιθανώς δημιουρ- 
γούνται έκάστοτε πρέπει οπωσδή
ποτε νά έπιστρέφωνται είς τούς Κυ
ρίους Διατάκτας. Έάν τά ύπόλοιπα 
ταϋτα δέν έπιστραφοΰν είς τούς Κυ
ρίους Διατάκτας, άλλά συμπερι- 
ληφθώσι είς τάς πιστώσεις τών προ

ϋπολογισμών τών οικείων 'Υπηρε
σιών, τότε έπέρχεται τοιαύτη σύγχυ- 
σις, ώστε οί Κύριοι Διατάκται νά 
άγνοοΰν τήν πραγματικήν εικόνα 
τών έκτελεσθέντων ύπ’ αύτών προϋ
πολογισμών, καθ’ δσον οί προϋπολο
γισμοί οΰτοι δέν έμφανίζουσι τά 
πραγματικά μεγέθη τών γενο[άένων 
δαπανών. "Αλλως τε τούτο διαφαίνε- 
ται σαφέστερον αν έξετάση τις τόν 
τρόπον διά τού όποιου άνακαλοΰνται 
ύπό τών Κυρίων Διατακτών αί με- 
ταβιβαζόμεναι είς τούς Δευτερεύον- 
τας Διατάκτας πιστώσεις.

Άνακλητικά (Βλ. π.δ. 471 ]75, 
άρθρ. 12, παρ. 4) καλούνται τά 
χρηματικά-έντάλματα διά τών όποι
ων ό Κύριος Διατάκτης άνακαλεΐ τάς 
μεταβιβασθείσας είς τούς Δευτερεύ- 
οντας Διατάκτας πιστώσεις (Βλ. 
β. δ. 759]69, άρθρ. 12 § 4, ΦΕΚ. 
241AJ69, καί π.δ. 471]1975, άρθρ. 
12, ΦΕΚ. 188Α]1975]). ’Αλλά καί 
ή διαδικασία έπιστροφής τών π ι
στωτικών ύπολοίπων είς τούς Κυ
ρίους Διατάκτας διαγράφεται, ίδίφ 
διά τά νομικά πρόσωπα, ύπ’ αύτοΰ 
τούτου τού νόμου (Βλ. π.δ. 471 ] 
1975, άρθρ. 12).

Έ κ  τών δσων έλέχθησαν άνω
τέρω, προκύπτει άβιάστως τό συμ
πέρασμα, δτι Κύριοι Διατάκται εί
ναι δσοι ορίζονται ευθέως έκ τού 
νόμου, ένώ Δευτερεύοντες έκεΐνοι 
είς τούς όποιους μεταβιβάζονται αί 
οίκεΐαι πρός έκτέλεσιν πιστώσεις 
ύπό τών Κυρίων Διατακτών.

Ή  διαδικασία έξ άλλου χορηγή- 
σεως τών είς τούς Δευτερεύοντας 
Διατάκτας πιστώσεων ορίζεται ύπό 
τού νόμου, καθώς έπίσης καί ή τοι
αύτη τής άνακλήσεως αύτών, δπως 
προσέτι καί τής έπιστροφής τών 
πιστωτικών ύπολοίπων.

'Ωσαύτως τών πιστωτικών ύπο
λοίπων, τά όποια δημιουργοΰνται είς 
χεΐρας τών Δευτερευόντων Διατα- 
κτών, είναι άπαραίτητος ή έπιστρο- 
φή είς τούς Κυρίους Διατάκτας έξ 
ών ήντλήθησαν αί σχετικαί πιστώ
σεις.
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αναγνώστες μας

Π ΡΟ ΣΟ Ν ΤΑ ΥΠΟΨ ΗΦ ΙΟ Ν ΓΥΝΑΙΚΩ Ν  

ΓΙΑ Κ Α Τ Α Τ Α Ξ Η  ΣΤΗ Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η

’Επανερχόμαστε καί αύτή τή φορά στό 
θέμα τής κατατάξεως τών γυναικών Χω
ροφυλάκων. Συνεχίζουν καί έρχονται 
έπιστολές μέ τις όποιες πολλές μαθή
τριες ζητούν νά πληροφορηθοϋν κάθε τί 
σχετικό μέ τήν κατάταξη γυναικών στό 
Σώμα. 'Υπενθυμίζουμε, λοιπόν, ότι σέ 
προηγούμενα τεύχη έχουμε άναφερθεΐ 
μέ λεπτομέρειες σ’ αύτό τό θέμα, όπως 
έχει άσχοληθεΐ καί ή στήλη «Υπηρεσια
κά Νέα», πού δημοσιεύει τις μέ κάθε κα
τάταξη σχετικές Εγκύκλιες Διαταγές 
τού ’Αρχηγείου.

’Απαραίτητες προϋποθέσεις γιά τήν 
κατάταξη τών γυναικών στή Σχολή Χωρο
φυλακής είναι: τό άπολυτήριο Λυκείου ή 
άλλης ισότιμης Σχολής, έλάχιστο ύψος 
1.63 καί ήλικία 18—22 έτών. Οί άλλες 
όλες προϋποθέσεις γνωστοποιούνται άμέ- 
σως μετά τήν προκήρυξη τής κατατάξεως 
μέ ειδικές Διαταγές πού διαβιβάζονται 
σέ όλες τις Υπηρεσίες τού Σώματος, 
άπ’ όπου μπορούν οί ένδιαφερόμενες νά 
πληροφορηθοϋν κάθε λεπτομέρεια.

’Επίσης πρέπει νά γνωρίζουν οί άνα- 
γνώστριες ότι υπάρχει μόνο μιά γενική 
Σχολή Χωροφυλάκων καί όχι Ειδικές 
Σχολές γιά τροχονόμους καί άλλες ειδι

κότητες. Ή  τοποθέτηση σέ κάθε Υπηρε
σία γίνεται μετά τήν έξοδο άπό τήν Σχολή 
καί ή είδίκευση άποκτάται μέ είδικά έκ- 
παιδευτικά Σχολεία ή Σεμινάρια πού λει
τουργούν γιά τό προσωπικό τού Σώματος.

Αύτά τά λίγα γιά τις κατατάξεις γυναι
κών Χωροφυλάκων.

’Επίσης θά πρέπει γιά μιά άκόμα φορά 
νά ύπενθυμίσουμε στους άναγνώστες 
μας ότι δέν πρέπει νά έσωκλείουν γραμ
ματόσημα στις έπιστολές τους γιατί δέν 
δίνονται προσωπικές άπαντήσεις έκτος 
περιοδικού, καθώς έπίσης δέν δίνονται 
άπαντήσεις γιά τό ύψος τών συντάξεων 
ή τών μερισμάτων. Τούτο γιατί όταν πα- 
λαιότερα είχε άποφασισθεΐ αύτό, οί σχε
τικές έπιστολές ήταν τόσες ώστε θά χρει
αζόταν είδική πολυμελή συντακτική έπι- 
τροπή γιά τις άπαντήσεις. "Ομως τέτοιες 
δυνατότητες δέν ύπάρχουν καί ό φόρτος 
έργασίας τής Σύνταξης σήμερα είναι τό
σος πού δέν έπιτρέπει περισσότερο άπ’ 
δ,τι σήμερα προσφέρεται.

Γιά όλα τ’ άλλα θέματα ή στήλη είναι 
πάντα στή διάθεση τών άναγνωστών καί 
άναγνωστριών τού Περιοδικού, μέ μόνη 
φιλοδοξία τή δημιουργία ύπευθύνου καί 
έποικοδομητικοϋ διαλόγου.

ΑΠ ΑΝ ΤΗ ΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝ ΑΓΝΩ ΣΤΕΣ

Γ .  Σ Τ Α Θ Η , Π αρνασσού 36 , 
Α ίγά λ εω —’Α θή να .

Εύχαριστοϋμε γιά τις τόσο σωστές 
κρίσεις καί άπόψεις σας, όπως καί σάς 
εύχαριστοϋμε γιά τό πραγματικά συγκι
νητικό ένδιαφέρον σας γιά τά προβλή
ματα τού Σώματος.

Θέλουμε καί έχουμε χρέος νά σάς πλη
ροφορήσουμε πώς τό προσωπικό τής 
Χωροφυλακής προσφέρει τόν μόχθο 
του καί τό μεγαλύτερο μέρος τής ζωής 
του, χωρίς νά περιμένει γι’ αυτό άνάλογες 
ύλικές ή άλλες άμοιβές. Ό τι έπίσης δέν 
έπηρεάζεται άπό δυσμενείς κρίσεις, άλλά 
ζητάει πάντοτε τή συμπαράσταση τού 
κάθε πολίτη γιά νά δυνηθεΐ έτσι νά τόν 
προστατεύσει άποτελεσματικώτερα. Εί
ναι γεγονός όμως ότι πικραίνεται συχνά, 
όπως πικραίνεται κάθε άνθρωπος όταν 
βλέπει νά παραγνωρίζεται ή προσφορά 
του. Τώρα, τό τί κάνουν οί άλλοι γι’ αύτό; 
Ίσως νά μήν είμαστε ούτε έμεϊς οί άρμό- 
διοι γιά ν’ άπαντήσουμε. Σημασία, όμως, 
έχει νά πασχίσουμε τόσο έμεϊς όσο καί οί 
πολίτες καί ή Πολιτεία, νά έξαλειφθοϋν

τά τυχόν χάσματα πού ύπάρχουν μεταξύ 
τού άνθρώπου τού νόμου καί τού πολίτη 
καί νά συσφιχτοϋν άκόμα περισσότερο 
οί ύπάρχοντες δεσμοί φιλίας. Ή  εύθύνη 
γιά τ’ άντίθετο δέν βαραίνει προσωπικά 
ένα ή δύο πρόσωπα, άλλά τό σύνολο.

Ό σο γιά τόν τεχνικό καί μηχανικό 
έξοπλισμό, δέν μπορούμε νά πούμε ότι 
έχετε άδικο. Γίνονται όμως όλοένα καί 
μεγαλύτερες προσπάθειες γιά νά έξοπλι- 
σθεί τό Σώμα μέ σύγχρονο ύλικό καί μέσα. 
'Υπάρχουν δέ άρκετοί τομείς πού σήμερα 
τό Σώμα τούς έχει πλαισιώσει μέ ό,τι πιό 
σύγχρονο διαθέτει ή τεχνολογία. Όμως 
αύτά δέν γίνονται ούτε μέσα σέ μιά μέρα, 
ούτε σ’ ένα χρόνο. Τό παρήγορο είναι 
ότι άνάλογα μέ τις δυνατότητες τού δη
μοσίου προϋπολογισμού, ή έξέλιξη είναι 
παραπάνω άπό ικανοποιητική καί έπι- 
τρέπει στό Σώμα τής Χωροφυλακής νά 
βλέπει μ’ αισιοδοξία τό μέλλον.

Περισσότερα, όμως, θά μάθετε όταν μέ 
τό καλό καταταγεϊτε στις τάξεις τού Σώ
ματος, όπότε τά προβλήματά του θά γί
νουν καί δικά σας. Έτσι θά σάς δοθεί, 
χειροπιαστά πιά, ή ευκαιρία, νά συμβά
λετε στήν περαιτέρω άνάπτυξη τού Σώ
ματος, πού άπ’ όσα γράφετε πρέπει όχι 
άπλά ν’ άγαπάτε, άλλά νά λατρεύετε.

ΣΟ Φ ΙΑ  Κ Α ΣΣΑ Β ΕΤΗ , Κ εφαλόβρυσο 
Α ίτω λ ικ ο ΰ , Α ιτω λ ο α κ α ρ να ν ία ς .

Εύχαριστοϋμε γιά τά καλά σας λόγια. 
Θά θέλαμε νά σάς διαβεβαιώσουμε ότι ή 
Σύνταξη τού Περιοδικού καταβάλλει 
κάθε προσπάθεια γιά τήν συνεχή ποιοτική 
του άνοδο, μέ στόχο τήν κάλυψη όλων 
τών πνευματικών ένδιαφερόντων τών 
άναγνωστών, καθώς καί τής είδησεογρα- 
φικής έπικαιρότητας.

Ό σο γιά τήν προσφορά τού Έλληνα 
Χωροφύλακα στό τόπο, θέλουμε νά σάς 
διαβεβαιώσουμε ότι παρουσιάζεται μέσα 
άπό τις σελίδες τής «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ» μέ κάθε άντικειμενι- 
κότητα.

Τά άστυνομικά διηγήματα θά συνεχί- 
σουν νά δημοσιεύονται κάθε μήνα μέ 
θέμα πραγματικές ύποθέσεις παρμένες 
άπό τ’ άρχεϊα τού Σώματος, μέ σκοπό 
τόσο τήν παρουσίαση τού άγώνα τής Χω
ροφυλακής γιά τήν προστασία τής κοι
νωνικής ειρήνης, όσο καί τήν μετάδοση 
τών κοινωνικών προεκτάσεων πού φέρνει 
μαζί του κάθε έγκλημα.

Γιά τό θέμα τής κατατάξεως θά πληρο- 
ιρορηθεϊτε λεπτομέρειες άπό τή στήλη 
«Υπηρεσιακές Είδήσεις» τών τευχών 
Φεβρουάριου καί Μαρτίου αύτοΰ τού 
χρόνου. Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι 
τό άπολυτήριο Λυκείου, τό νά είναι άγα
μες, νά έχουν ύψος άνω τού 1,63 καί νά 
έχουν συμπληρώσει τό 18ο έτος τής ήλι- 
κίας τους χωρίς νά έχουν ύπερβεΐ τό 22ο. 
«ΜΑΜ», Κύπρος.

Γιά τό άνάτυπο «ΠΕΝΤΕ ΑΙΩΝΕΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ», άπευθυνθείτε 
στον Μοίραρχο κ. Χρήστο Ρέππα, ’Αστυ
νομικό Τμήμα Χαλκίδος — Εύβοιας.

ΣΥΝ ΕΡ ΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜ Ε

ΣΤΑΜΑΤΗ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ : 
«Ό Σολωμός στά πρώτα ποιήματά του 
στήν Ελληνική μέχρι τό 1822». ’Εργασία 
κατατοπιστική καί καλογραμμένη. Θά 
δημοσιευθεί μελλοντικά στή στήλη τών 
νέων.

ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ : «Ή 
άστυφιλία». Σωστή ή μελέτη καί ή τοπο
θέτηση τού συντάκτη της γύρω άπό τό 
τόσο καυτό θέμα τού τόπου μας. Θά πάρει 
τή θέση της σ’ ένα άπ’ τά έπόμενα τεύχη.

ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΤΙΜΟΘΕΑΔΗ : «Γαμή
λια έθιμα τής ’Ανατολικής Ρωμυλίας». 
Λαογραφικό κείμενο πού έντυπωσιάζει 
γιά τήν πληρότητα καί τήν παρουσίαση 
άγνωστων λαογραφικών στοιχείων σχε
τικά μέ τις γαμήλιες τελετές τής ’Ανατο
λικής Ρωμυλίας. Θά δημοσιευθεί σέ 
έπόμενο τεύχος.
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Α.Γ. : «Oi μαθητικές κοινότητες — 
Τό φυλάξαι τά Αγαθά χαλεπώτερον 
τοΟ κτήσασθαι». Εργασία μέ έντονο προ
σωπικό χρώμα πού μπορεί νά ένδιαφέρει 
ένα μαθητικό περιοδικό, όχι όμως καί τήν 
«ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ» πού 
προωθεί στή δημοσιότητα νεανικά κεί
μενα μέ περιεχόμενο πνευματικό, κοινω
νικό ή καλλιτεχνικό, δίνοντας έτσι τήν 
εύκαιρία ατούς νεαρούς φίλους της ν’ 
άγωνιστούν πνευματικά γιά θέματα πού 
προάγουν τόσο τήν ψυχή, όσο καί τήν 
σκέψη. "Αλλωστε τό περιοδικό δέν φιλο
δοξεί νά πολιτικοποιηθεί ούτε στό ελά
χιστο.

ΜΗΤΣΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ : «Ή κλοπή 
στόν Ά η —Δημήτρη τής Σαλονίκης». 
Πρωτότυπη άστυνομική ίστορία τής Κα
τοχής πού θά προγραμματισθεϊ γιά δη
μοσίευση στό τεύχος τού ’Οκτωβρίου.

ΑΝΖΕΛ ΜΕΡΓΙΑΝΟΥ : «Μόνοι μας 
θά σωθούμε άπό τά ναρκωτικά!». Εύαί- 
σθητο κείμενο μέ διάχυτη τήν άγάπη τής 
συντάκτιδάς του γιά τούς νέους, ©ά δη- 
μοσιευθεΐ σ’ ένα άπ’ τά έπόμενα τεύχη.

Γ Ι Α  Τ Ο  Τ Σ Ι Γ Α Ρ Ο
«’Αγαπητή μου ’Επιθεώρηση Χωρο

φυλακής.
Είμαι άναγνώστης, φίλος σου καί θαυ

μαστής σου. Μέ τήν έπιστολή μου έτούτη 
θέλω νά σοΰ ύπενθυμίσω ότι φέτος (1980) 
γιορτάζεται σ’ όλο τόν πολιτισμένο κόσμο 
άπ’ τήν Παγκόσμια ’Οργάνωση Υγείας 
τό «Έτος άντικαπνιστικής έκστρατείας».

Γι’ αύτό, σέ παρακαλώ, νά άναθέσεις 
σ’ έναν Ιατρικό συνεργάτη ν’ άσχοληθεΐ 
έκτενώς μέ τήν βλαβερή συνήθεια τού 
καπνίσματος, πού έγινε πλέον πραγματική 
μανία — Ιδίως στά νεαρά άτομα — καί 
άποτελεϊ κατά τή γνώμη μου τόν προθά
λαμο τών ναρκωτικών μέ έπακόλουθο τά 
πόσης φύσεως έγκλήματα καί τόν σίγουρο 
ήθικό καί σωματικό θάνατο.

Πρέπει νά συμβάλεις κι έσύ στόν άγώνα 
κατά τού τσιγάρου, όπως συνέβαλες καί 
συμβάλλεις μέχρι σήμερα σ’ όλους τούς 
μεγάλους καί ώραίους άγώνες. Καί νάσαι 
σίγουρη πώς ή ίστορία θά σέ δικαιώσει 
καί πάλι.

Τίνος Άλασάκης 
Σμηνάρχου Κέλα 5 

Λάρισα».
Σ.Σ.

Εύχαριστοΰμε τό φίλο μας άναγνώστη 
καί γνωστό Θεσσαλό ποιητή γιά τις σω
στές του παρατηρήσεις. "Ηδη στό τεύχος 
τού ’Απριλίου δημοσιεύσαμε σχετικό 
άρθρο.

Δυστυχώς, όμως, ή «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ» δέν διαθέτει είδικό 
συνεργάτη γιά τήν άνάληψη καμπάνιας 
σχετικά μέ τό τσιγάρο καί τούς κινδύνους 
πού περικλύει. Περιμένει όμως τήν προ
σφορά αύτή άπό τόν κύκλο τών συνερ
γατών του.

Ν Ε Ε Σ

Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ

« Ε  Υ Θ Υ Ν  Η »

100 ΤΕΥΧΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Μέ τίτλο «Τό νόημα τής έλευθερίας 
σήμερα» κυκλοφόρησε τόν περασμένο 
μήνα τό έκατοστό τεύχος τής «Εύθύνης».

Κείμενα τριανταχτώ πνευματικών κο
ρυφών τού τόπου μας γύρω άπό τό νόημα 
τής έλευθερίας σήμερα, δίνουν τό μέτρο 
τού ύπεύθυνου προβληματισμού τής «Εύ
θύνης» άπέναντι στά διλήμματα καί στά 
έρωτήματα πού έναγώνια ζητούν άπάν- 
τηση άπό τόν σύγχρονο άνθρωπο.
Ή  πορεία τών έκατό τευχών τής «Εύθύ

νης» άποτέλεσε στίβο πνευματικής μάχης 
καί άδιάκοπο σκαρφάλωμα στά μετερίζια 
τού ύπεύθυνου στοχασμού. Καί αύτό τό 
σκαρφάλωμα, όπως έγραψε ό ύπεύθυνος 
τού Περιοδικού κ. Κώστας Τσιρόπουλος: 
«ξεκινά άπό τήν έπιταγή τής συνείδησης 
πού λαχταρά νά έκφράσει τήν έλευθερία 
της μέ τό λόγο», δέν έγινε χωρίς μόχθους, 
πίκρες καί άπογοητεύσεις. ’Αντίθετα 
ήταν καρπός βιωμένου πνευματικού πό
νου καί ψυχικής άνάτασης.

Μέσα σ’ αυτή τήν πορεία τής «Ευθύ
νης» Ιδιαίτερη θέση κατέχουν τά είδικά 
της άφιερώματα καθώς καί οί θεμελιώδεις 
έκδόσεις της, πού άποτέλεσαν καί Απο
τελούν σταθμούς στήν Νεοελληνική 
Πνευματική Ζωή.

Ή  «’Επιθεώρηση Χωροφυλακής» όρα- 
ματιζόμενη πάντα νά προσφέρει κάτι 
Ιδιαίτερα πνευματικό καί κοινωνικά ύπεύ- 
θυνο στούς Αναγνώστες της, έχει άπό 
καιρό ζητήσει τήν συνδρομή τής «Εύ
θύνης» στόν άγώνα της αύτό, μέ Απο
τέλεσμα πολλά θεμελιώδη κείμενα βασι
κών συνεργατών της νά περάσουν καί 
στις δικές της σελίδες γιά τήν Απαραί
τητη «κοινωνία» μέ τόν κύκλο τών δικών 
της Αναγνωστών. Γι’ αύτή τή συνδρομή 
ή «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ» 
Απευθύνει όλόθερμα εύχαριστήρια στό 
σοβαρό αύτό Περιοδικό, εύχόμενη ό 
Αγώνας του ν’ Αποτελεί πάντοτε τήν πιό 
ύπεύθυνη μαρτυρία τού νεοελληνικού 
προβληματισμού.

«Α Φ Η ΓΗ Μ Α ΤΙΚ Η  ΙΣΤ Ο ΡΙΑ  
Π Λ Ε Σ Ι Β Ι Τ Σ Α Σ »

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ  Σ Κ Α Γ Ι Α

Ό  Γ. Σκάγιας μέ κίνητρο τήν Αγάπη 
του γιά τήν πατρώα γή καί πόθο νά ζων
τανέψει παλιά έθιμα, θρύλους καί πρό
σωπα πού δέθηκαν μέ τό πέρασμα τών 
χρόνων άπ’ τή ζωή τής Πλεσιβίτσας, 
μάς έδωσε ένα βιβλίο — ό ίδιος τό χαρα
κτηρίζει σάν Αφηγηματική ίστορία — 
Από κείνα πού μένουν σάν άτίμητες προ
σφορές στούς πνευματικούς χώρους.

Ό  συγγραφέας έπιχειρώντας νά μετα- 
δόσει τις γνώσεις του γύρω άπό κάθε 
τι πού συνδέεται μέ τά χώματα πού τόν 
γέννησαν, έφτασε σέ κείνο τό σημείο 
όπου οί λέξεις γίνονται χάδια Ανοιξιάτι
κου Αγεριού, όπου οί στοχασμοί γίνονται

λυγμοί, όπου ή γραφή σκορπάει τή συγ
κίνηση καί παρασύρει τόν άναγνώστη 
σέ κόσμους Αγνούς, συχνά όνειρικούς.

'Απλή ή γραφή, μά κυλά μέ ρυθμό 
γρήγορο χωρίς νά κουράζει ή νά προβλη
ματίζει. Βαθειές οί Αναφορές γύρω άπό 
τήν ψυχοσύνθεση τών προσώπων πού 
παρουσιάζονται καί λεπτομερείς οί πε
ριγραφές τών έθίμων μέ πλούσια καί 
συχνά Αγνωστα στοιχεία. "Ολα δεμένα 
μέ τρόπο πραγματικά άριστουργηματικό, 
έτσι ώστε ν’ Αποτελούν μιά πνευματική 
Αλυσίδα.

Ξεχωριστό ένδιαφέρον παρουσιάζουν 
οί σελίδες μέ τά λαογραφικά στοιχεία 
γιά τούς νερόμυλους, τις νεροτριβές, τά 
ξύλινα έλαιοπιεστήρια, τήν καλλιέργεια 
τών άμπελιών, τά δέρματα καί τήν Αργα- 
σή τους, τις γεωργικές καλλιέργειες, τήν 
ύφαντουργική τέχνη καί τούς Αργαλειούς.

’Εκείνο όμως πού προσφέρει στό βι
βλίο τό χάρισμα τού προσωπικού ύφους 
είναι οί διηγήσεις γιά τις ιστορίες καί 
τούς θρύλους τής Πλεσιβίτσας, όπου 
οί λέξεις Ακολουθώντας τό πέταγμα τής 
νοσταλγίας στά χρόνια τά περασμένα 
δίνουν στις διηγήσεις τό χρώμα τού κα
λοστημένου παραμυθιού έκείνου όμως 
τού παραμυθιού ποΰχει τή δύναμη νά 
τέρψει καί νά διδάξει, νά μείνει ζωντανό 
καί πάντα νέο.

Ή  «’Αφηγηματική Ιστορία τής Μα- 
λεβίτσας — Ηπείρου» είναι πραγματικά 
μιά ίστορία ένός τόπου, δοσμένη όμως 
όχι μέ τήν ψυχρή κρίση τού έπιστήμονα 
Ιστορικού, Αλλά μέ τήν Αγάπη τού άν
θρωπον πού λαχταράει νά κρατήσει στή 
ζωή δ,τι μπορεί νά σβύσει τό πέρασμα 
τών χρόνων. Καί αύτό είναι πού δίνει 
άξια στό μόχθο τού Γ. Μ. Σκάγια.

« I  Θ Ω  Μ Η»

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ «ΣΥΛ
ΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΑΔΟΣΙΝ ΤΩΝ 

ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Είναι παρήγορο ότι ή έλληνική έπαρ- 
χία διατηρεί ζωντανούς, καί πάντα έτοι
μους νά προσφέρουν, πνευματικούς Συλ
λόγους άνθρώπων, πού Ανάμεσα στούς 
σκοπούς τής ζωής τους τοποθέτησαν σέ 
σημείο ψηλότερο άπό κάθε Αλλο, τήν 
έπιθυμία τους νά όργανώσουν τήν πνευ
ματική ζωή τού τόπου τους καί νά παλέ
ψουν γιά τό πνευματικό τους άνέβασμα.

Ανάμεσα σ’ αΰτούς κατέχει μιά Αξιο
ζήλευτη θέση καί ό «Σύλλογος πρός ί ι ί -  
δοσιν τών Γραμμάτων» τής Καλαμάτας 
μέ τό πολύ Αξιόλογο περιοδικό «ΙΘΩΜΗ» 
πού έκδίδει.

Στις σελίδες τής «ΙΘΩΜΗΣ» καί σέ 
κάθε της έκδοση παρουσιάζονται άπό 
ύπεύθυνους έρευνητές Ιστορικά καί λαο
γραφικά θέματα τής περιοχής, πολύτιμα 
πληροφοριακά στοιχεία, Αγνωστες πτυ
χές τής ζωής τού τόπου, καθώς καί λογο
τεχνικά κείμενα συγχρόνων πνευματικών 
έργατών.

’Αποτελεί τιμή τής μεσσηνιακής πρω
τεύουσας τό ότι διαθέτει αύτοϋ τού πνευ
ματικού ύψους περιοδικό, τό όποίο Ασφα
λώς Αποτελεί κέντρο Αλλά καί πηγή με
λετών καί ύπεύθυνων μονογραφιών γιά 
τήν ίστορία τής περιοχής καί τήν προ
σφορά τους στήν έθνική ζωή.
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Τού κ. Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ  Λ Ι Α Π Η ,  Διδασκάλου.

Ό  Μάης είναι ό μήνας των λου- 
λουδιών. Ίσως, λοιπόν γιατί ή Μάνα, 
ή όποια, απλή κι ανώνυμη Μάνα, εί
ναι τό καλύτερο απ' όλα τά λουλούδια 
τοΰ κόσμου, ίσως γι' αυτό, αυτός ό 
κόσμος τοποθέτησε πολύ εύστοχα τη 
γιορτή της μέσα στο μήνα τούτο των 
λουλουδιών.

Πάνω καί πέρα άπ' όλες τις άξιες ή 
Μάνα, ή ελληνίδα, για ,νά περιορι- 
ριστοΰμε πια σ' αυτή ή Μάνα, «τοΰ 
σπιτικού μας ή χαρά καί των παιδιών 
ή έγνοια», όπως τή βλέπει μ' ευγνω
μοσύνη ό λαός μας, υμνήθηκε όσο 
πουθενά Ισως αλλού στον κόσμο, 
μέσα στο άδολο καί μελωδικό λογάρι 
τού ελληνικού λαού, κι άποτέλεσε τό 
καλύτερο, τό αγνότερο κι εύωδιαστό- 
τερο λουλούδι μέσα στο μπαξέ τής 
δημοτικής μας ποίησης, γεγονός πού 
επιβεβαιώνεται, κατά κάποιο τρόπο, 
κι απ' τήν κοινή ελληνική παραδοχή 
πώς «άπ’ όλα τά μυρωδικά, κάλλιο 
μυρίζει ή Μάνα».

"Αν είναι άλήθεια πώς στο τρα
γούδι τού λαού μας καθρεφτίζεται

άδολα, πιστά κι άληθινά, όσο σε 
καμιά άλλη έκφραση, τό λαϊκό αί
σθημα, ή λαϊκή σκέψη, ό ψυχισμός 
κοντολογίς τής ρωμιοσύνης, άν είναι 
άλήθεια πώς «τό δημοτικό τραγούδι 
άνεβάζει στον αγέρα τής φωναχτής 
ζωής τις βαθύτερες λαχτάρες τής 
ψυχής τοΰ συνόλου», όπως λέει κι ό 
ποιητής Άθάνας, τότε μπορούμε άδί- 
σταχτα νά συμπεράνουμε πώς ή Μά
να — ή στοργή της, ό ίσκιος της, 
ή γνώμη της, τό θάλπος της — κατέ
χει τό κέντρο τοΰ ψυχικού μας κό
σμου, είναι καί τό «μάνα» τοΰ ελλη
νικού ουρανού στις εθνικές καί στις 
όποιες άλλες δοκιμασίες τού λαού 
μας.

Ή  ρωμιοσύνη στις παραδόσεις της 
έχει ανεβάσει τή Μάνα στο ψηλό
τερο ήθικό καί κοινωνικό βάθρο. 
Καί στο τραγούδι του ό λαός μας 
άντικρύζει μέ συγκίνηση, μέ θαυμα
σμό καί μ ’ ευγνωμοσύνη τήν περίοπτη 
τούτη θέση της καί τήν ξομπλιάζει 
μέ τή φυσικότητα που εμπνέουν οί 
προαιώνιες άξιες, μέ τ' άβίαστα, τά

λαγαρά καί τ ’ άπέριττα στολ.ίδια τοΰ 
έμμετρου καί κατά κανόνα ιαμβικού 
λόγου του. Στο λίκνο, στήν ξενιτιά 
καί στον πόλεμο, στον έρωτα, στο 
γάμο καί στο θάνατο, ή Μάνα πάντα 
παρούσα, πάντα κυρίαρχη, στο επί
κεντρο πάντα τοΰ κάθε τραγουδισμέ- 
νου άπ' τό λαό μας μύθου. Παρούσα 
καί στοΰ σκληροτράχηλου πολεμιστή 
τή βαθιά ικανοποίηση καί στοΰ τρυ
φερού κοριτσιού τον ερωτικό ίμερο. 
Καί στοΰ ξενιτεμένου τον άβάσταχτο 
καημό, καί στοΰ ταξιδευτή ναύτη τήν 
άγιάτρευτη νοσταλγία. Καί στοΰ μι
κρού παιδιού τά γλυκά όνείρατα καί 
στοΰ ωρίμου τούς μυστικούς διαλο
γισμούς καί στοΰ γέροντα τήν πικρή 
άναπόληση. Στή χαρά καί στή λύπη, 
στο γλέντι καί στο ξόδι, στή δόξα καί 
στήν ταπείνωση, στον ενθουσιασμό 
καί στήν άπογοήτευση. Παντού καί 
πάντα ή Μάνα. Τό στέρεο στήριγμα, 
ή κρυφή ελπίδα, ή γλυκιά άπαντοχή 
τής ρωμιοσύνης.
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Η ΜΑΝΑ  

ΣΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ 

ΤΟΥ ΑΑΟΥ ΜΑΣ

‘Απ’ το λίκνο ώς τό νεκροκρέβατο, 
απ’ το νανούρισμα ώς τό μοιρολόγι. 
Μια πορεία ζωής μέσα απ’ τό απέ
ραντο περιβόλι τής καρδιάς τής Μά
νας.

Σέ τούτη την πορεία τοϋ ανθρώπου 
ή παρουσία τής συνταξιδιώτισσας 
Μάνας είναι φυσικό να είναι ιδιαί
τερα έντονη στα. πρώτα του αβέβαια 
βήματα. Τα «βήματα» εκείνα πού 
δεν τα κάνει καν ό ίδιος, αυτά πού τά 
επιχειρεί για λογαριασμό του ό επί
γειος άγγελος πού τοϋ χάρισε τη ζωή 
και πού τον παραστέκει μ ’ άμετρη 
στοργή κι αγάπη σέ κάθε ώρα καί σέ 
κάθε στιγμή.

Τη Μάνα, στη γλυκύτερη ώρα της 
για την εθνική μας παράδοση, θά τη 
βρούμε καθώς νανουρίζει στο απέ
ριττο «μπεσίκι» του την «άρχά ζωής», 
τό μικρό βλαστάρι της. "Ολη της ή 
απύθμενη τρυφερότητα, όλη ή τρελλή 
χαρά της, σ ’ όλο της τό μέγεθος κι ή 
ανυπόκριτη περηφάνειά της, ξεδιπλώ
νονται θριαμβευτικά μέσα απ’ τό 
απλό κι όμοιοκατάληχτο στιχούργημα 
μέ τό όποιο δέ στοχεύει μονάχα στο 
κοίμισμα τοϋ μωροΰ της, αλλά καί 
στής δικής της ευτυχίας τη φανέρωση:

«Γιόκα μου, όταν σ’ έκανα 
πώς δέν έξαπέτησα; 
πώς δέν έκανα φτερά 
σάν τοϋ παγωνιού χρυσά 
νά πετάξω στά βουνά;»
Γλυκόηχα, ρυθμικά κι απαλά 

τά νανουρίσματα πού αυτοσχεδιάζει 
σέ ρυθμό ιαμβικό ή έλληνίδα Μάνα 
τής εθνικής μας παράδοσης, κρύβουν, 
αλλά κι αποκαλύπτουν όλη την άμε
τρη τρυφερότητα, όλη την απέραντη 
στοργή αλλά κι αισιοδοξία πού τά 
διαπνέει :

«Βασ’λεύ’ ή ήλιους στά βουνά 
κι ή πέρδικα στούν κάμπου, 
κ’μαται κι μένα τού μούρο 
στά πούπουλα απάνου», 

λέει ένα απ’ τά πιο τρυφερά πηλιορεί- 
τικα νανουρίσματα.

Ή  Μάνα πού νανουρίζει στο θαλ
περό μπεσίκι ή στήν ευλογημένη 
«σαρμανίτσα» τό «ρήγα τών ρηγών» 
της, ξεκόβει πάνω στήν κορύφωση 
τοϋ φίλτρου της απ' τον πικρό κόσμο 
πού τήν περιβάλλει καί πετάει σέ κό
σμους μακρινούς, ιδεατούς μέσα στο 
τραγούδι της, σέ μιά φύση παραδει- 
σένια, σέ μιά πλάση αγνή, πλημμυ
ρισμένη καλοσύνη, μέ στοιχεία αγα
θοποιό, πρόθυμα νά προστατεύσουν 
εύμενικά τον ύπνο τοϋ παιδιοΰ της, 
πρόθυμα καί νά τά συντρέξουν στή 
μελλούμενη προκοπή του. Καί νά 
ένα τέτοιο νανούρισμα, επίσης πηλιο- 
ρείτικο, πού αποδείχνει τοϋ λόγου 
μας «τό ασφαλές» :

«Κοιμήσου, άγοράκι μου, κι εγώ 
σέ νανουρίζω 

κι εγώ τήν κούνια σου κουνώ γιά 
νά σ’ αποκοιμίζω. 

«"Ελα, Χριστέ μου, πάρε το καί 
σύρτο στούς μπαξέδες, 

γέμισε τήν ποδίτσα του λουλού
δια,. μενεξέδες. 

Μικρό— μικρό σοΰ τό ’δωσα, 
μεγάλο φέρε μοΰ το. 

μεγάλο σάν ψηλό βουνό, ίσιο 
σάν κυπαρίσσι 

κι οί κλώνοι του ν’ απλώνονται 
σ’ ’Ανατολή καί Δύση».

Ξέχειλα από μητρική τρυφερότητα 
τά παραδοσιακά μας νανουρίσματα 
είναι δ,τι ομορφότερο, δ,τι αγνότερο 
μπορεί ν’ ακουστεί σ’ αυτό τό μάταιο 
κόσμο μας από ανθρώπινα χείλια. Ή  
Μάνα πού νανουρίζει τό παιδί της, 
ονειρεύεται ή ίδια γιά λογαριασμό του. 
Καί τά όνειρα τής έλληνίδας Μάνας 
γιά τό μέλλον τοϋ παιδιού της, πού 
κοιμάται ήσυχα κάτω απ' τήν προ
στατευτική φτερούγα της, είναι τά 
χρυσά όνειρα όλου τοϋ Γένους μας, 
άφοΰ, γιά νά ξαναθυμηθοΰμε τον ποιη

τή Άθάνα, «ή έλληνίδα Μάνα, μαζί 
μέ τό παιδί της, λικνίζει στο μπεσίκι 
της τό έθνος μας ολάκερο».

’Αλλά κι δ λαός μας, λαός πού 
χάλκευσε καί σφυρηλάτησε μέσα στις 
άμετρες εθνικές του δοκιμασίες τήν 
απλή αλλά βαθύριζη θυμοσοφία του, 
ξέρει πώς τό μέλλον τοϋ κάθε παιδιού 
είναι άμεσα συναρτημένο άπ’ τήν 
ποιότητα καί τήν αξία τής Μάνας 
πού τό ανάθρεψε. "Ετσι είναι βαθύς 
καί πέρα γιά πέρα αληθινός ό λόγος 
του εκείνος πού δίνει καί τή σωστή 
διάσταση στή σχέση Μάνας καί παι
διού στή χώρα μας, σχέση ολοφάνερα 
λειτουργική πού θυμίζει καί τή στενή 
εξάρτηση τού καρπού άπ’ τό βλαστό. 

«’Από τή γής βγαίνει νερό κι άπ’ 
τήν ελιά τό λάδι 

κι άπό τή μάνα τήν καλή βγαίνει 
τό παλληκάρι».

Κλασσικά λιτό, σάν άρχαϊο επί
γραμμα τούτο τό άπόσταγμα τής 
λαϊκής θυμοσοφίας, συμπυκνώνει τήν 
πιο βαθιά σοφία τού λαού μας. Τό 
παλληκάρι— όχι τό όποιο παιδί — 
πού βγαίνει άπ’ τήν καλή μάνα εκφρά
ζει τήν άναγκαία συνέπεια ενός άπα- 
ρέγκλιτου φυσικού νόμου· ή άξια πού 
φέρνει τήν άξια, ή άρετή πού γεννά 
τήν άρετή.

«Λεβέντη, παλληκάρι μου, καί πώς 
νά τραγουδήσω. 

Μικρό βλαστάρι ήσουνα κι έγι
νες κυπαρίσσι. 

Σέ βλέπει ό γήλιος κρύβεται, σέ 
βλέπει ή μέρα σβήνει, 

σέ βλέπει κι ή μανούλα σου καί 
λαχταράει ή καρδιά της», 

λέει σ' ένα δημοτικό τής Κόνιτσας 
ή Μάνα, πού καμαρώνει γιά τον άξιο 
γιο πού άνάθρεψε μέ τό γάλα καί μέ 
τό αίμα της.

’Αλλά ας περάσουμε πιά καί σ' 
έναν άλλο τομέα τής δημοτικής μας 
ποίησης γιά νά βρούμε πανταχοΰ πα
ρούσα κι έκεϊ τή Μάνα.

Ξαφνιάζει ή παρουσία της καί σ' 
αυτό τό ερωτικό τραγούδι, ώστόσο 
έχει γιά τό λαό μας κι εδώ τό λόγο 
της νά πει καθώς όλα τά παρακολου
θεί, όλα τά μαντεύει μέσα στήν άνή- 
συχη καί πολύπειρη έγνοιά της.

"Ετσι πότε θά τήν ακούσουμε νά 
ρωτάει αυστηρά τήν ξένη θυγατέρα : 

«Κόρη μου, ποιος σοΰ τό 'δώσε 
τοϋ γιου μου τό γαϊτάνι ;» 

καί πότε νά παρατηρεί πονηρά τή 
δική της κόρη :

«Δέν είναι στραβοπάτημα, μόν, 
είν άντρός άγκάλιασμα».

Ώστόσο τά ίδια τά παιδιά της 
σπεύδουν μ’ εμπιστοσύνη τις πιο 
πολλές φορές νά τής έκμύστηρευθοΰν
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τούς ερωτικούς καημούς τους καί νά 
ζητήσουν την όποια απαντοχή της. 
Δίχως αυτή τήν εμπιστοσύνη πώς θα 
μπορούσε άλλωστε ό λαός μας νά 
συχνοπεριπλέκει στα ερωτικά του 
τραγούδια καί τό ιερό όνομα τής Μά
νας; Πώς θά ήταν δυνατό σε μια τόσο 
προσωπική καί κρυφή, κατά κανόνα, 
σχέση νά μπαίνει κι ένας τρίτος, έστω 
κι αν αυτός είναι ή Μάνα. Γιά τήν 
ελληνική παράδοση όμως ή Μάνα 
έχει κι αυτό τό προνόμιο που τής χα
ρίζει ό ευμενικός ίσκιος της, γι’ αυτό 
και θ’ ακούσουμε τόσα καί τόσα ερω
τικά τραγούδια ν’ αρχίζουν ή νά τε
λειώνουν με τήν αναφορά της :

«Μάνα μ ’, σγουρός βασιλικός, 
πλατύφυλλος καί δροσερός...» 
«Μάνα μ’ στο περιβόλι μας 
καί στήν αμυγδαλιά μας ...» 
«Μάνα, καράβια τέσσερα, μάνα

βαρκούλες πέντε.... »
«Κόρη μ’, τι μάνα σ’ έκαμε, τί 

μάνα σ’ έχει κάμει!....» 
«Σύρε νά πεις τής μάνας σου 

νά μή με καταριέται 
τί θά τήν κάμω πεθερά, τί θά 

τήν κάμω μάνα!...»
’Αφού, λοιπόν, ή απαντοχή τής 

μάνας είναι τόσο σημαντική καί σ' 
αυτά τά ερωτικά τραγούδια, εύκολα 
μπορεί κανένας νά συμπεράνει πόσο 
πιο κυρίαρχη είναι ή παρουσία της 
στους γαμήλιους δημοτικούς μας 
σκοπούς. ’Εδώ πιά ή Μάνα είναι ή 
αδιαφιλονίκητη όσο καί τραγική πρω
ταγωνίστρια στή σκηνή τού γάμου, ή 
ήρωΐδα πού δεν ξέρει άν πρέπει νά γε
λάσει γιά τήν ευτυχία τού παιδιού της 
ή νά κλάψει γιά τον αποχωρισμό του:

«Σήμερα στεφανώνεται αητός 
με τ’ μπεριστέρα, 

σήμερα ξεχουρίζουνε μάνα με τ' 
δυχατέρα», λένε χαρακτηριστικά 

καί στό πήλιο.
«’Αφήνω γειά στό μαχαλά καί 

γειά στους έδικούς μου, 
αφήνω καί στή μάνα μου τρία 

γυαλιά φαρμάκι. 
Τό’να πίνει τό ταχύ, τ’ άλλο τό 

μεσημέρι,
τό τρίτο τό πικρότερο τις ’πίση- 

μες τις μέρες», 
τραγουδάει κι αλλού ή νύφη έγκατα- 
λείποντας τό πατρικό της σπίτι καί 
τούς δικούς της, απ’ τούς οποίους, 
ξέρει πολύ καλά πώς ή Μάνα θά πονέ
σει πιο πολύ γιά τόν αποχωρισμό της.

Ωστόσο ή Μάνα θά βρει μέσα στά 
βάθη τής καρδιάς της τήν ψυχι
κή αντοχή πού θά τής επιτρέψει νά 
παραμερίσει τό δικό της αβάσταχτο 
πόνο, καί θά μπορέσει νά φορέσει τή

μάσκα τού γέλιου καί νά ευχηθεί 
βαθύκαρδα στήν κόρη πού φεύγει πιά 
άνεπίστροφα από κοντά της, κάθε ευ
τυχία καί χαρά :

«Άσπρη, κατάσπρη μπαμπακιά, 
τήν είχα στήν αυλή μου, 

τή σκάλιζα, τήν πότιζα κι είχα 
χαρά μεγάλη. 

Μά ’ρθε ξένος κι άπόξενος, 
ήρθε καί μού τήν πήρε. 

Άχάριανε τό σπίτι μου, άνόστησε 
ή αυλή μου

άνόστησε ή δική μου αυλή καί 
φούμισε τού ξένου. 

Είκοσι χρόνια πότιζα μηλίτσα 
στήν αυλή μου, 

τώρα πού μού τήν πήρανε ας 
πάει μέ τήν ευχή μου».

Στά τραγούδια εξάλλου τής ξενι
τιάς, ή Μάνα παρουσιάζει μιά άλλη 
πτυχή τού τραγικού της μεγαλείου, 
αφού ή ίδια αποτελεί τήν ενσάρκωση 
τού καημού καί τού πόνου. Ο νούς 
τής δόλιας μάνας, πού τήν όρφάνεψε 
ή ξενιτιά, παίρνοντας τό παιδί της, 
παραδέρνει ανήσυχος. Ή  σκέψη της 
πετάει όλοσύνεχα «στά έρημα τά 
ξένα» αναζητώντας τό βλαστάρι της. 
Χολή στάζει ή καρδιά της γιά τήν 
αναθεματισμένη τήν ξενιτιά πού παίρ
νει μέσα στά ταραγμένα συλλοϊκά της 
τό σχήμα καί τό πρόσωπο μιας κα
κής, μιάς ξεπλανεύτρας μάγισσας. 
Αυτή τή μάγισσα ή πονεμένη Μάνα 
άλλοτε τήν καταριέται γιά τό φαρμάκι 
πού τήν πότισε, κι άλλοτε πάλι παρα- 
καλεϊ ταπεινά νά’ναι εύμενική στό 
σπλάχνο της, όπως καί σε τούτο τό 
τραγούδι τού λαού μας :

«Παρακαλώ σε, ξενιτιά, καί προ
σκυνώ σέ, πόλη, 

αυτόν τό γιο πού σού ’στειλα, 
καλά νά τάν φυλάξεις. 

Νά μήν τού δώσεις άρρωστειά, 
νά μήν ίδεϊ ασθένεια, 

ή άρρώστεια θέλει στρώματα, 
θέλει προσκεφαλάδες, 

θέλει μανούλας γόνατα, θέλει 
πατρός αγκάλες, 

θέλει αδερφάδες γκαρδιακές νά 
στρώνουν, νά ξεστρώνουν, 

θέλει νερό απ’ τόν τόπο του καί 
μήλο ’π’ τή μηλιά του».

Ό  θάνατος, τέλος, τού παιδιού 
της, πού είναι ή κορυφαία τραγική 
ώρα γιά τή ζωή τής κάθε Μάνας 
είναι ουσιαστικά κι ό δικός της θάνα
τος. Κι’ άν ζεί πιά ή χαροκαμένη 
Μάνα, έχει ουσιαστικά ξοφλήσει απ’ 
αυτόν τόν κόσμο καί μόνο ή υπο
χρέωση καί ή ευθύνη απέναντι στό 
Θεό καί στους ανθρώπους τήν κρατά 
πιά στή ζωή. Καμιά χαρά δεν έχει τή

δύναμη νά τή συγκινήσει, καμιά βιο
τική γλύκα νά τήν κάνει νά ξεχάσει 
τό δράμα της. Ό  πόνος της ποταμίζει 
όληώρα πυκνός, ξεχύνεται σέ σπα
ραχτικό μοιρολόγι καί πλημμυρίζει 
όλοσύνεχα τή φτωχή καρδιά της :

«’Εσύ, παιδί μου, κίνησες νά 
πας στον Κάτου κόσμο 

κι αφήνεις τή μανούλα σου πικρή, 
χαροκαμένη. 

Παιδάκι μου, τόν πόνο μου πού 
νά τάν απιθώσω, 

πού κι άν τόν ρίξω τρίστατα τόν 
παίρνουν οί διαβάτες, 

κι άν τάν άφήσω στά κλαριά, 
τόν παίρνουν τά πουλάκια. 

Πού νά βαλθοΰν τά δάκρυα μου 
γιά τόν ξεχωρισμό σου ; 

"Αν πέσουνε στή μαύρη γής, 
χορτάρι δε φυτρώνει, 

άν πέσουνε στή θάλασσα, πνί
γονται τά καράβια, 

κι αν τά σφαλίσω στήν καρδιά, 
γρήγορα σ' ανταμώνω.»...

Ή  Μάνα.Παντού καί πάντα ή Μά
να. Είναι τό φωτεινό μετέωρο πού 
σελαγίζει ανέσπερο μέσα στοάς στί
χους τού δημοτικού μας τραγουδιού. 
Είναι τό οριακό σύμβολο τής αγάπης, 
τής ελπίδας, τής τρυφερότητας καί 
τής απαντοχής τού λαού μας. ’Απ’ τό 
λίκνο ώς τό νεκροκρέβατο, απ' τό 
νανούρισμα ως τό μοιρολόγι. Μιά 
πορεία ζωής μέσα άπ’ τό περιβόλι 
τής καρδιάς της.

Τής αναγνώρισε ό λαός μας στό 
τραγούδι του τή μνημειακή συμβολή 
της όταν τής τραγουδά μ ’ ευγνωμοσύ
νη :

«Μανάδες θέλουν κλάψιμο, θέ
λουν καί μοιρολόγια. 

Κουράστηκαν τά χέρια τους, 
κουνώντας τό μπεσίκι, 

κουράστηκαν ό νώμος τους τή 
νάκα κουβαλώντας, 

κουράστηκαν τά χέρια τους ξε- 
νέθοντας τή ρόκα. 

Μανάδες θέλουν κλάψιμο, θέ
λουν καί μοιρολόγια. 

Κουράστηκαν τά χέρια τους ύ- 
φαίνοντας τό λάκκο 

κουράστηκαν τά πόδια τους 
στούς δρόμους περπατώντας».

Αυτή στάθηκε ή Μάνα μέσα στά 
τρίστατα τού εθνικού μας βίου. Μιά 
μορφή επική, συγκλονιστική, παναν
θρώπινη. Μιά μορφή πού τής οφεί
λουμε ένα μεγάλο μέρος απ' τό «ευ 
ζήν» τής ρωμιοσύνης, μιά μορφή πού 
τής οφείλουμε αιώνια τιμή καί δόξα 
κι ακόμα μιά μορφή πού τής οφείλουν 
όλες οί νέες έλληνίδες Μανάδες τό 
χρέος νά τής μοιάσουν.
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'Ο ήγούμενος καί ό ύπηρέτης 
ένός άπομακρυσμένου μοναστηριού 
βρίσκονται, άπό τόν αγροτικό τα
χυδρόμο της περιοχής, δολοφονη
μένοι. Οί άντρες τής Διοικήσεως 
Χωροφυλακής πού αναλαμβάνουν 
τήν έξιχνίαση τής διπλής ανθρωπο
κτονίας, βρίσκονται μπροστά σ’ ένα 
πλήθος άπό φήμες πού κυκλοφο
ρούν μεταξύ των κατοίκων τής περι
οχής. Ά λλες μιλούσαν γιά κρυμμέ
νο θησαυρό, άλλες γιά πολύτιμα 
κειμήλια, άλλες γιά παράνομες 
σχέσεις τού ήγούμενου μέ γυναίκες 
τής περιοχής καί άλλες γιά κτημα
τικές του διαφορές μέ πολλούς χω
ρικούς.

Κατά τήν έρευνα των χώρων τού 
μοναστηριού βρέθηκαν άδειοι κά

λυκες φυσιγγίων, τύπου ΑΖΟΤ, κυ
νηγετικού όπλου, πού είχαν χρη
σιμοποιηθεί άπό επαναληπτική κα- 
ραμπίνα, βλήματα περιστρόφου, 
μερικές βαλίτσες έρευνημένες, καί 
μιά βιβλιοθήκη μέ σπασμένα τά 
τζαμόφυλλα καί άνακατωμένα τά 
βιβλία.

Ά πό τις πρώτες άνακρίσεις δια
πιστώθηκε ότι λίγες μέρες πριν άπό 
τό έγκλημα είχαν θεαθεΐ κοντά στό 
μοναστήρι μερικά άγνωστα άτομα. 
Επίσης, ένας βοσκός τής περιοχής 
είχε δει, τό βράδυ τού έγκλήματος, 
άλλα δυό άτομα νά πηγαίνουν πρός 
τό μοναστήρι.

Τί σχέση όμως θά μπορούσαν νά 
είχαν αύτοί οί άγνωστοι μέ τό έγ
κλημα;

Ο ΜΟΙΡΑΡΧΟΣ Παναγιώτου κοίταζε 
τις τελευταίες στάλες τής βροχής, πού 
κολλούσαν στό τζάμι καί μετά κατηφόρι
ζαν συνδυό - συντρεΐς φτιάχνοντας μι
κρά κάθετα αύλάκια γιά νά χαθούν στό 
μισοσαπισμένο περβάζι. Βασάνιζε τό 
μυαλό του νά συνειδητοποιήσει αύτό 
πού δλο πήγαινε νά σκεφτεΐ καί όλο τού 
ξέφευγε. Ξαφνικά τά μάτια του έλαμψαν. 
Έσβυσε τό τσιγάρο καί φώναξε τόν όδη- 
γό τού ύπηρεσιακοΰ αύτοκινήτου, κάνον
τας νεύμα στόν ’Ενωμοτάρχη Σοφιανό 
νά τόν άκολουθήσει.

Μπήκαν στό αύτοκίνητο καί τράβηξαν 
γιά τήν «Βρωμόβρυση». "Αδικα ό ’Ενω
μοτάρχης ρωτούσε νά τού πει τόν λόγο 
τής τόσο ξαφνικής μετάβασής τους. Μό
νο μιά φράση ξέφευγε κάθε τόσο άπό τά 
χείλη τού Μοίραρχου: «Μέ τή βροχή 
θάλιωσαν τά χιόνια»...

Σταμάτησαν λίγα μέτρα μακρυά άπό 
κεϊ όπου άρχιζε τό μονοπάτι πού όδηγοΰσε 
στό Μοναστήρι. Τά χιόνια είχαν μισο- 
λιώσει καί κείνοι τσαλαβουτοΰσαν στά 
λασπόνερα. Ό  Μοίραρχος άναψε ένα 
τσιγάρο καί άνάμεσα άπό τις μικρές τού
φες καπνού πού έβγαιναν άπό τά χείλη 
του ψιθύρισε, σάν νά φοβόταν μή καί 
τούς άκούσει κανείς...

—’Εδώ κυνηγούσαν οί τρεις μέ τήν 
καραμπίνα καί τ’ άθηναϊκό ταξί... "Αν 
βρίσκαμε τούς κάλυκες...

Ό  ’Ενωμοτάρχης κατάλαβε. Άρχισαν 
καί οί τρεις μαζί νά χώνουν τά χέρια τους 
στά παγωμένα νερά, στις λάσπες... Κάθε 
βήμα γινόταν μέ προσοχή καί μόνο πάνω 
σέ μέρος πού προηγουμένως είχαν ψάξει. 
Θάχαν περάσει περισσότερες άπό δυό ώ
ρες, όταν ό οδηγός τού περιπολικού έβγα
λε μιά κραυγή ποϋμοιαζε περισσότερο μέ 
νικητήρια:

—Ό  κάλυκας... βρήκα τόν κάλυκα...
"Ετρεξαν καί οί δυό. Ένας λασπωμένος 

κάλυκας, μέ φουσκωμένο άπό τό νερό 
τό πεπιεσμένο χαρτόνι, φιγούραρε στήν 
παλάμη τού Χωροφύλακα. Ό  Μοίραρχος
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τόν τύλιξε άπαλά σ’ ένα χαρτομάντηλο. 
Ήταν τύπου AZOT No 12...

Έψαξαν άλλη μιά ώρα. Οί κάλυκες έγι
ναν τέσσερις... όλοι τύπου AZOT No 12. 
Ό λοι βρέθηκαν έκεϊ πού άρχιζε τό μονο
πάτι- έκεΐ πού είχε καρφωθεί τό μυαλό τοϋ 
τού Μοίραρχου τόσες μέρες.

Πήραν τόν δρόμο τού γυρισμού μέ τήν 
καρδιά περισσότερο άνάλαφρη. Είχαν 
στά χέρια τους κάποιο στοιχείο. Κάποιο 
στοιχείο πού έλεγε πώς ίσως οί κυνηγοί, 
νάταν οί δράστες. ’Αλλά, όχι ίσως. 
Δέν χρειαζόταν τό ίσως. Ήταν σίγουροι 
πώς οί κυνηγοί ήταν οί δράστες. Μά, 
ποιοι ήταν οί κυνηγοί; Οί κάλυκες τών 
φυσιγγίων δέν ήξεραν τήν γλώσσα τών 
άνθρώπων γιά νά μιλήσουν γιά τ’ άφεντι- 
κά τους. Ήταν άπλά καί μόνο μιά σιωπη
λή ένδειξη, πού δυσκόλευε περισσότερο 
τά πράγματα μιά καί όδηγοΰσε κι αυτή 
στό σκοτάδι.

Ό  Συνταγματάρχης Γεωργίου δέν έκρυ
ψε τή χαρά του μά καί τήν άπαισιοδοξία 
του. Πώς θά μπορούσαν νά μάθουν ποιό 
άπό τά χιλιάδες ταξί τών 'Αθηνών άνέ- 
βηκε μέ τό πρόσχημα τού κυνηγιού μέχρι 
τήν «Βρωμόβρυση»;

Σκέφτηκε πώς ίσως θάβγαινε κάτι άν 
έπέκτειναν τήν έρευνα καί στά χωριά τών 
διπλανών περιοχών καί ιδιαίτερα σέ κεί
να άπό τά όποια περνούσε ό κεντρικός 
δρόμος. Πιθανόν κάποιος νά είχε δει τό 
ταξί, κάποιος νά είχε προσέξει κάτι...

Έτσι τά τέσσερα κλιμάκια τών άντρών 
τής Χωροφυλακής άλλαξαν τά πεδία τής 
έρευνας. Στό χωριόΜπάζι έγκαταστάθηκε 
ό Ταγματάρχης Νικολάου μέ τούς άντρες 
του, στό Κερασσοχώρι ό Μοίραρχος Πα- 
ναγιώτου, στό ’Ανθηρό ό Μοίραρχος ’Α
ναγνώστου καί στό Χάνι ό 'Υπομοίραρ
χος Πετρίδης.

Τό Κερασσοχώρι ήταν τό τελευταίο 
πρός τήν περιοχή τού Μοναστηριού. Ό  
Μοίραρχος Παναγιώτου μέ τόν Υπομοί
ραρχο Καρζή καί τόν Ενωμοτάρχη Σο
φιανό έφτασαν λίγο πριν νυχτώσει καί 
πήγαν κατευθείαν στό μικρό καφενείο 
τού χωριού. Ή  κυρά Μαρία — μιά με

σόκοπη χωρική πού διατηρούσε τό καφε
νείο καί νοίκιαζε καί τά δυό δωμάτια τού 
σπιτιού της στούς περαστικούς — τούς 
υποδέχτηκε μ’ ένα πλατύ χαμόγελο καί 
τούς άνάγγειλε πώς τό μαγαζί διέθετε γιά 
βραδυνό γίδα βραστή. Ζήτησαν νά τούς 
έτοιμάσει τό ένα δωμάτιο καί νά ειδοποιή
σει τόν Πρόεδρο τής Κοινότητας, πώς 
τόν ήθελαν.

Κάθισαν στό βάθος τού καφενείου άπο- 
φεύγοντας νά κοιτάξουν τούς άλλους θα- 
μώνες. Νόμιζαν πώς ό καθένας είχε καί 
κάτι νά πει σέ βάρος τους. ’Από τό άδιέ- 
ξοδο τούς έβγαλε ό έρχομός τού Προέ
δρου. ’Αντάλλαξαν τίς πρώτες τυπικές 
κουβέντες καί γρήγορα μπήκαν στό θέ
μα. Ό χι, ό Πρόεδρος δέν θυμόταν νά πέ
ρασε τόν τελευταίο καιρό κάποιο ταξί μέ 
έδρα τήν Αθήνα. Ό  ίδιος είχε άπό τό 
καλοκαίρι νά δει αθηναϊκό ταξί. Προθυ
μοποιήθηκε νά ρωτήσει τούς συγχωρια
νούς του καί ιδιαίτερα αύτούς πού είχαν 
λόγο νά βρίσκονται τόν περισσότερο και
ρό στήν ύπαιθρο. Ό  Μοίραρχος Πανα
γιώτου ρώτησε γιά τήν κίνηση τών ξέ
νων, γιά τυχόν κυνηγούς πού μπορεί νά 
τράβηξαν τήν προσοχή του. Ό  Πρόεδρος 
έμεινε γιά μιά στιγμή σκεφτικός. Κυνη
γοί... περνούσαν πολλοί, μά κανέναν δέν 
πρόσεξε ιδιαιτέρως. Μόνο... μόνο, τήν 
μέρα τής μεγάλης βροχής, τότε πού ή 
καταιγίδα έσπασε τά περισσότερα δέν
τρα τού χωριού...

Ήταν γεγονός πώς δέν έμοιαζαν γιά 
κυνηγοί. Ούτε μπόττες, ούτε στολές έκ- 
στρατείας. Ό  ένας μάλιστα άπό τούς τρεις 
φορούσε ένα άκριβό κουστούμι. Ήταν 
ή τελευταία μέρα τού περασμένου μήνα. 
Δεκαεπτά μέρες πριν άπό τό έγκλημα 
σκέφτηκε ό Μοίραρχος Παναγιώτου. 
Άπό τό περασμένο βράδυ είχε άρχίσει ή 
βροχή. Στήν άρχή σιγανή καί κατά τά 
ξημερώματα οί ουρανοί μεταβλήθηκαν 
σέ καταρράκτες. Ό  Μοίραρχος Παναγιώ
του θυμήθηκε πώς όλη τήν μέρα στήν 
πόλη έτρεχαν νά βοηθήσουν ένοικους 
ύπογείων πού είχαν πλημμυρίσει. Ή  
βροχή είχε συνεχιστεί μέ τήν ίδια έντα

ση όλη τήν ήμέρα. Κατά τό άπόγευμα 
έφτασαν στό καφενείο— στό ίδιο καφε
νείο πού κάθονταν αύτοί — καί ζήτησαν 
φαγητό. Έπιασαν κουβέντα καί είπαν ότι 
ήταν κυνηγοί άπό τήν Αθήνα καί πώς 
ξεκίνησαν τό πρωί άπό τήν Κόρινθο γιά 
κυνήγι. Είπαν πώς τούς έπιασε ή βροχή 
καί βράχηκαν τά «ήλεκτρικά» τού αύτο- 
κινήτου. Είχαν άφήσει τό αύτοκίνητο 
έξω άπό τό χωριό... Μετά ζήτησαν κατά- 
λυμμα γιά τή νύχτα καί κοιμήθηκαν σ’ 
ένα άπό τά δωμάτια τής κυρά Μαρίας...

Ό  Μοίραρχος Παναγιώτου παρακο
λουθούσε τόν Πρόεδρο πού πάσχιζε νά 
ένώσει τίς θύμισές του, ένώ ταυτόχρονα 
προσπαθούσε κι αυτός νά θυμηθεί κάτι. 
Ναί, ή βροχή ήταν γενική... 'Ολόκληρη 
ή χώρα είχε δοκιμαστεί άπό άγριες νερο
ποντές, ή Κορινθία... ναί, ή Κορινθία εί
χε πληγεί σοβαρά... άρα έβρεχε καί κεΐ... 
Πώς λοιπόν μπορούσαν νά ξεκινήσουν 
μέ τέτοιο καιρό γιά κυνήγι...;

Φώναξε σχεδόν άδιάφορα στό τραπέζι 
τήν κυρά Μαρία. Τής μίλησε γιά κείνο 
τό βράδυ. Ά ν θυμόταν τήν βροχή... τούς 
ξένους. Καί βέβαια θυμόταν. Ήταν άνοι- 
χτοχέρηδες, αλλά «τσατισμένοι» μέ τόν 
καιρό. Είχαν κάνει τόσα χιλιόμετρα γιά 
νά κυνηγήσουν καί κείνος τούς τά χάλα
σε όλα. Ό  ένας ήταν άρκετά νέος, γύρω 
στά είκοσιπέντε, μέ μαύρα μακρυά μαλ
λιά. Είχαν καί φίλους στήν περιοχή...

—Φίλους... ποιους είχαν φίλους... ρώ
τησε ξαφνικά ό 'Υπομοίραρχος Καρζής.

—Τόν Βασίλη τόν Νικολαΐδη, πού δου
λεύει ταξί στήν Αθήνα.

—Καί πώς τό ξέρεις;
—Αργά, πριν πάνε γιά ύπνο, καθόταν 

σέ κείνο τό τραπέζι κι έπιναν ούζο. 
Είχαν παραπιεί. Σέ μιά στιγμή πού 
έξω χάλαγε ό κόσμος ό ένας άπ’ αυτούς 
είπε; «Άχ ρέ Βασίλη τί μάς έκανες;». 
Ό  άλλος τόν σκούντηξε. ’Εγώ είπα μέσα 
μου: «Γιά ποιόν Βασίλη νά λένε...» Καί 
τούς ρώτησα. Κείνος πήγε ν’ άλλάξει 
συζήτηση καί γώ τόν ξαναρώτησα. «Ό 
Νικολαΐδης» είπαν, «είναι φίλος μας»..
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—ΠοΟ μένει στην 'Αθήνα ό Νικολαΐ- 
δης;

—Νά ρωτήσουμε τούς γονείς του, προ
θυμοποιήθηκε ό Πρόεδρος...

Τό ίδιο βράδυ ή Υποδιεύθυνση ’Ασφα
λείας Προαστίων 'Πρωτευούσης έπαιρνε 
τό κατεπεϊγον σήμα τής Διοικήσεως Χω
ροφυλακής, μέ όλες τις τελευταίες λεπτο
μέρειες. Ό  Ταγματάρχης Βαλασσόπου- 
λος δέν έχασε καιρό καί έπιστράτευσε 
όλους τούς διαθέσιμους άντρες τής Υπη
ρεσίας. Δυό ώρες άργότερα ό ταξιτζής 
Βασίλης Νικολαΐδης όδηγούνταν στά 
γραφεία τής Υ.Α.Π.Π.

Ή  έξέτασή του κράτησε μέχρι τό πρωί. 
Δέν θυμόταν νά είχε συστήσει σέ κανέ- 
ναν τήν περιοχή τού χωριού του γιά κυ
νήγι. Ήταν κάτι πού τού προξενούσε 
κατάπληξη καί άπορία. Τό ξημέρωμα τόν 
βρήκε μπροστά σ’ ένα τραπέζι καί άνά- 
μεσα άπό τρεις άξιωματικούς, χωρίς κάτι 
πού νά μπορούσε νά βοηθήσει τήν μνήμη 
του. Όταν άποφάσισε νά φύγει ήταν ήδη 
πρωί. Κατέβηκε μέ μουδιασμένα τά γό
νατα τά λίγα σκαλιά καί βρέθηκε στό δρό
μο. Μηχανικά βάδισε πρός τό αύτοκίνη- 
τό του, όταν γιά μιά στιγμή κάτι σκίρτη- 
σε στό μυαλό του. Κάτι πού θυμήθηκε 
έντελώς άπρόοπτα...

’Ανέβηκε τρέχοντας τά σκαλοπάτια 
καί έφτασε λαχανιασμένος στό γραφείο 
πού είχε περάσει όλη τήν νύχτα. Βρήκε 
τούς τρεις άξιωματικούς μέ μιάν έκφρα
ση χωρίς χρώμα καί τόνο, μέ μάτια νά 
κοιτούν στό κενό τό τίποτα.

—Θυμήθηκα κάτι.. .πριν λίγες μέρες.. 
δέκα—δεκαπέντε. . .  δέν είμαι σίγουρος, 
κάποιος άνέβηκε στό ταξί άπότόΠαγκρά- 
τι καί μοΰ είπε νά τόν πάω στήν Γλυφάδα. 
Είναι γνωστός μου. . .  ξέρω, δηλαδή, 
τό σπίτι του γιατί τόν έχω πάρει πολλές 
φορές άπό τήν πιάτσα τής Γλυφάδας. 
Στό δρόμο, σέ μιά στιγμή μοΰ είπε: 
«Ρέ Βασίλη, τί . . .  .λοχώρι είναι αύτό 
τό χωριό σου .. .Πήγαμε κυνήγι καί 
κολλήσαμε στις λάσπες...»

Τά άχρωμα πρόσωπα τών άξιωματικών 
είχαν παράξενα φωτιστεί. Είχε βρεθεί 
ή άκρη. . .

Τήν ίδια στιγμή άρκετά χιλιόμετρα 
μακρυά, στό Κερασσοχώρι, ό Μοίραρχος 
’Αναγνώστου, έριχνε βιαστικά λίγο νε
ρό στό πρόσωπό του κι έτρεχε νά συνα
ντήσει τήν κυρά Μαρία. "Ολη τήν νύχτα 
τόν βασάνιζε μιά άόριστη έρώτηση, πού 
μόνον σάν ξημέρωσε συγκεκριμενοποιή
θηκε μέσα του. Τί ώρα έφυγαν οί τρείς 
κυνηγοί καί ποιά κατεύθυνση πήραν;

Βρήκε τήν κυρά Μαρία νά σκου
πίζει τά φρεσκοπλυμένα φλυτζάνια καί 
πιάτα. Τρόμαξε άπό τήν άγωνία πού 
διάκρινε στά μάτια του. Θυμόταν καλά 
πώς τό πρωί κέρασαν καφέ τόν παπά 
τού χωριού καί έπιασαν συζήτηση μαζί 
του. Τούς είπε πώς ήταν έτοιμος νά 
κατεβεΐ στήν πόλι μέ τό λεωφορείο τής 
άγονης γραμμής πού σέ λίγο θά περνούσε. 
Προθυμοποιήθηκαν νά τόν κατεβάσουν 
αύτοί μέχρι τήν πόλη καί έφυγαν όλοι 
μαζί...

Ό  Μοίραρχος Παναγιώτου δέν περί- 
μενε ν’ άκούσει περισσότερα. Βγήκε τρέ
χοντας στόν δρόμο καί τράβηξε κατά 
τήν Έκκλησιά.Ήταν ή ώρα τού άρθρου.._ 
Ό  παπα—Στέφανος θυμόταν καλά τά 
χαρακτηριστικά τους. Θυμόταν άκόμα

καί τό χρώμα τού αύτοκινήτου, πού τό 
είχαν σταματημένο λίγο μακρυά άπό τό 
χωριό.

Στό δρόμο άνοιξαν συζήτηση γιά 
τά Μοναστήρια καί Ιδιαίτερα γιά τό 
Μοναστήρι τής περιοχής. "Εδειξαν με
γάλο ένδιαφέρον. Τόν ρώτησαν γιά τό 
πόσο άπέχει άπό τό χωριό, γιά τούς δρό
μους πού όδηγοΰν έκεΐ ,γιά τήν ίστορία 
του καί πολλά άλλα. . .

—Πού καθόσουν, παπούλη; ρώτησε 
μ’ άδιαφορία ό Μοίραρχος Παναγιώτου.

—Στό πίσω κάθισμα, μαζί μέ τόν νεαρό 
μέ τά μαύρα μακρυά μαλλιά.

—Καί τά σκυλιά πού τά είχαν;. . .
—Ποιά σκυλιά;
—Τά σκυλιά . . .  κυνήγι χωρίς σκυλιά 

γίνεται;
Ό  Μοίραρχος άφησε άναυδο τόν 

άγαθό Ιερέα καί γύρισε τρέχοντας στό 
καφενείο. Ή  υπόθεση είχε μπει στό 
δρόμο πού όλοι τους περίμεναν. Δέν 
έλειπαν παρά τά νεώτερα στοιχεία άπό 
τήν Υ.Α.Π.Π. Ήταν σίγουρος όμως 
πώς οί συνάδελφοι στήν ’Αθήνα θά δού
λευαν καλά.

Όταν συναντήθηκαν μέ τόν Συνταγ
ματάρχη Γεωργίου τούς περίμεναν οί 
εύχάριστες ειδήσεις άπό τήν Αθήνα. 
Είχε έντοπισθεί τό σπίτι τού άνθρώπου 
πού είχε πει στόν ταξιτζή Βασίλη Νικο- 
λαίδη ότι πήγε γιά κυνήγι στό χωριό 
του καί σέ λίγη ώρα έπρεπε νά είχε έντο- 
πισθεϊ καί ό ίδιος.

Ό  Συνταγματάρχης τούς άνακοίνω- 
σε ότι μπορούσαν νά φύγουν γιά τήν 
Πάτρα. Ή  συνέχεια δέν ήταν άπαραίτη- 
το νά γραφόταν στό Μοναστήρι.. . .

Ό  Ταγματάρχης Βαλασσόπουλος κύτ- 
ταξε τό ρολόγι του. Κόντευε δέκα ή 
ώρα καί ό Θόδωρος Χρηστίδης, άκόμη 
νά κατεβεΐ άπό τό σπίτι του. Τρείς ώρες 
περίμενε ό Ταγματάρχης μαζί μέ τούς 
άνδρες του αύτή τήν έξοδο.

Στις δέκα καί τέταρτο άνοιξε ή πόρτα 
τού σπιτιού καί ένας ψηλός σαραντάρης 
άντρας φάνηκε στήν άρχή τής σκάλας. 
Περίμεναν νά βγεί στό δρόμο καί χωρίς 
νά καθυστερήσουν τόν πλησίασαν. Μι- 
σή ώρα άργότερα σταματούσαν έξω άπό 
τήν Υποδιεύθυνση 'Ασφαλείας Προαστί
ων Πρωτευούσης.

Ή  άνάκριση τού Θόδωρου Χρηστίδη 
δέν ήταν εύκολη ύπόθεση. Τό ήξερε 
αύτό ό Ταγματάρχης Βαλασόπουλος, άλ- 
λά πιό καλά τό ήξεραν οί συνάδελφοι 
του τού Τμήματος ’Αρχαιοκαπηλίας— 
Λαθρεμπορίου καί Ναρκωτικών, πού 
τόν είχαν στείλει δυό φορές παληότερα 
στή φυλακή γιά άρχαιοκαπηλία καί 
λαθρεμπόριο είκόνων.

Παραδέχτηκε, μπροστά στ’ άμείλικτα 
έρωτηματικά, ότι πραγματικά είχε πάει 
τήν τελευταία μέρα τού περασμένου μήνα 
στό Κερασσοχώρι μαζί μέ δυό φίλους 
του, τόν Βασίλη Σαράντο καί τόν Λεωνί
δα Σπυρίδη. Τό αύτοκίνητο τό όδηγοΰσε 
ό Λεωνίδας, αύτός καθόταν δίπλα του 
καί πίσω καθόταν ό Βασίλης Σαράντος, 
φίλος του άπό τήν Ρόδο.

Άρνήθηκε όμως πώς ξαναπήγε καί 
κράτησε γιά πολλές ώρες κλειστό τό 
στόμα του. Ό σο γιά τήν βραδιά πού 
έγινε τό έγκλημα τόσο ό ίδιος, όσο καί 
ό φίλος του Βασίλης Σαράντος βρισκό
ταν στήν Ρόδο. Τό μεσημέρι, μάλιστα, 
έφαγαν μαζί μέ άλλους φίλους τους στό 
έστιατόριο «Πλάζα» καί άργότερα ήπιαν

καφέ στήν καφετέρια «Ιππότες». Καί 
τό πιό θετικό: στις 2.30' τό άπόγευμα 
δέχτηκαν έλεγχο άπό τροχονόμο, ό 
όποίος, μάλιστα καί τούς καταμήνυσε 
γιά παράβαση.

Ό  Μοίραρχος Καραίσκος έπικοι- 
νώνησε άμέσως μετά άπ’ αύτά μέ τό 
Τμήμα Τροχαίας τής Ρόδου καί ζήτησε 
νά μάθει άν άλήθευε ό ισχυρισμός τού 
Χρηστίδη. Οί συνάδελφοί του τής Ρόδου 
μετά άπό έναν γρήγορο έλεγχο στό 
βιβλίο «’Αδικημάτων καί Συμβάντων», 
τόν βεβαίωσαν ότι έκεϊνο τό άπόγευμα 
στις 2,30', ό Θόδωρος Χρηστίδης κατα
λήφθηκε νά όδηγεί χωρίς άδεια ίκανό- 
τητος τό αυτοκίνητο τού Βασίλη Σα- 
ράντου, παρουσία τού δεύτερου.

Ήταν πραγματικά ένα καλό άλλοθι... 
ένα άλλοθι πού σκόρπισε τήν άπογοή- 
τευση σ’ όλους. Είχαν όλοι τους πιστέ
ψει πώς ό Χρηστίδης καί ή παρέα του 
ήταν οί δράστες...

Ό  Ταγματάρχης Βαλασσόπουλος έδω
σε έντολή ν’ άφεθεϊ έλεύθερος ό Χρηστί
δης καί έσκυψε στά χαρτιά του. Τό σήμα 
γιά τήν Διοίκηση Χωροφυλακής Άχαΐας 
έπρεπε νά φύγει τό συντομώτερο. Σκύ
φτηκε πόση άπογοήτευση θά σκορπούσαν 
οί λίγες λακωνικές σειρές στούς συνα
δέλφους του πού πάσχισαν νά φτάσουν 
μέχρι έκεΐ. . . έκεΐ πού όλα σταματούσαν. 
Καί θάρχιζαν πάλι άπ’ τήν άρχή....

’Υπόγραψε τό σήμα καί τόδωσε στόν 
’Αξιωματικό ‘Υπηρεσίας. Άπό τό μυαλό 
του όμως δέν έφυγε τό άλλοθι... Προσπά
θησε νά σκεφτεί κάτι άλλο. Μάταια 
όμως. Ή  είκόνα τού Χρηστίδη μέ τά 
προκλητικά μάτια καί τό άδιάφορο ύφος 
δέν έφευγε άπό τό μυαλό του. Κάτι μέσα 
του τοΰλεγε πώς ό βετεράνος άρχαιοκά- 
πηλος κάτι έκρυβε.... κάτι πού έπρεπε 
νάταν σημαντικό.

Άπορροφημένος στις σκέψεις του 
δέν πρόσεξε τόν Μοίραρχο Καραίσκο 
πού μπήκε μέ μιά άγκαλιά φακέλλους 
στό γραφείο.

—Ίσως πριν τόν άφήναμε θάπρεπε νά 
κάναμε έρευνα στό σπίτι του...

—Νά βγάλουμε τί;
—Ποιός ξέρει τί μπορεί νά βρεθεί 

στό σπίτι ένός παληοΰ άρχαιοκάπηλου...
Ό  Ταγματάρχης Βαλασσόπουλος έ

μεινε νά κοιτάζει τόν Μοίραρχο. Ίσως 
νά είχε δίκαιο. Χτύπησε τό κουδούνι 
τού όδηγοΰ καί ζήτησε άπό τόν Μοί
ραρχο νά τόν συνοδεύσει. Μισή ώρα άρ
γότερα σταματούσαν έξω άπό τό σπίτι 
Χρηστίδη. Τούς άνοιξε ό ίδιος. Τού έξή- 
γησαν τόν σκοπό τής έπισκέψεως τους. 
Μέ τό ίδιο άδιάφορο ύφος παραμέρισε 
γιά νά περάσουν. Ήταν τόσο σίγουρος 
ότι θάφευγαν άπρακτοι.. .

Προχώρησαν μέ δισταγμό. Τίποτα 
δέν έδειχνε ύποπτο στό καλοσιγυρισμέ- 
νο διαμέρισμα. Έψαξαν μά προσοχή σ’ 
όλους τούς χώρους χωρίς νά βροΰν κάτι. 
Σέ κάθε τους βήμα τούς άκολουθοΰσε τό 
ειρωνικό βλέμμα τού Χρηστίδη. Λίγο 
πριν περάσουν στήν κουζίνα, τόν τε
λευταίο άψαχτο χώρο, τό μάτι τού Ταγμα
τάρχη έπεσε πάνω στήν κρεμασμένη στόν 
τοίχο καραμπίνα τού Χρηστίδη. Τήν πήρε 
στά χέρια του. Ήταν μιά καινούργια 
έπαναληπτική καραμπίνα τύπου Μπρέντα 
πεντάσφαιρη. Άπλωσε τό χέρι του καί 
ξεκρέμασε τήν φυσιγγιοθήκη. Τέσσερα 
φυσίγγια είχε όλα κι όλα. Τράβηξε ένα. 
Μιά άχτίδα φωτός πέρασε στό πρόσω
πό του. Ήταν τύπου ΑΖΟΤ, ρωσσικής
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προελεύσεως.Ίδια μέ κείνα πού βρέθηκαν 
στό Μοναστήρι. ..

Ζήτησε τήν άδεια τού όπλου. Τού 
άπάντησε πώς ήταν άδήλωτο. ’Ακολού
θησε μιά μικρή σιωπή καί άλλάζοντας 
μιά ματιά μά τόν Μοίραρχο Καραΐσκο 
τού άνακοίνωσε ότι θά έπαιρνε τήν κα- 
ραμπίνα.

Ό  Χρηστίδης δέν είχε άντίρρηση. 
Μπορούσαν νά κάνουν δ,τι ήθελαν. 
Αύτός ήταν «καθαρός». Άλλωστε αύτό 
τό βεβαίωσαν καί τά βιβλία τής Τρο
χαίας τής Ρόδου.

Οί τελευταίες λέξεις έκαναν ιδιαίτε
ρη έντύπωση στόν Ταγματάρχη, πού 
μόλις έστειλε τήν καραμπίνα στά έρ- 
γαστήρια τής Διευθύνσεως Έγκλημα- 
τολογικών 'Υπηρεσιών γιά έξέταση, 
ζήτησε άπό τό κέντρο τού Ο.Τ.Ε νά 
συνδεθεί μέ τό Τμήμα Τροχαίας Ρόδου,

Λίγη ώρα άργότερα μιλούσε μέ τόν 
ίδιο τροχονόμο πού είχε βεβαιώσει τήν 
παράβαση. Τού ζήτησε νά τού περιγρά
φει τά πρόσωπα. Ή  περιγραφή τού Χρη- 
στίδη πού φαινόταν σάν όδηγός ήταν ή 
σωστή. Τού Βασίλη Σαράντου δέν χρει
αζόταν γιατί ό Τροχονόμος τόν βεβαίωσε 
δτι τόν ήξερε καλά. Τού ζήτησε νά τού 
πει πώς έγινε καί τούς σταμάτησε γιά 
έλεγχο. Ό  Τροχονόμος προσπάθησε νά 
θυμηθεί. Έκτελοΰσε υπηρεσία σέ κάποιο 
σταυροδρόμι τής Ρόδου, δταν είδε τόν 
Χρηστίδη νά οδηγεί κάνοντας σχεδόν 
έπικίνδυνους έλιγμούς. Τό παράξενο ή
ταν πώς καί ό Χρηστίδης έπρεπε νά τόν 
είχε δει γιατί είχε άρκετή όρατότητα τό 
σημείο πού στεκόταν. Ό  ίδιος πίστευσε 
γιά μιά στιγμή πώς ήθελημένα ό Χρηστί
δης ύπέπεσε στήν παράβαση. ’Αλλιώς 
δέν έξηγοΰνταν ή άδιαφορία του γιά τήν 
παρουσία τού Τροχονόμου.

Έκλεισε σκεφτικός τό τηλέφωνο. Γιά 
ποιό λόγο ό Χρηστίδης νά προκαλέσει 
τό ένδιαφέρον τού Τροχονόμου καί τήν 
στιγμή, μάλιστα, πού ήξερε πώς δέν είχε 
δίπλωμα; Μήπως ύπήρχε κάτι τό ύπο- 
ίιτο; 'Υπήρχε καί κάτι άκόμα. Τό πρωί, ό 
Χρηστίδης, τούς είχε πει πώς τήν έπομένη 
πού καταμηνύθηκε, περί τις δέκα μέ έντε
κα τό πρωί είχε πάει στό Τμήμα νά ζητή
σει άπό τόν Διοικητή νά μή γίνει ή μήνυ
ση. Κι ό Μοίραρχος τής Τροχαίας τό 
είχε βεβαιώσει αύτό. Γιά ποιό λόγο, δμως, 
ό Χρηστίδης δέν πήγε τό ίδιο άπόγευμα 
καί άφησε νά περάσει ή νύχτα, άφοΰ ήταν 
τόσο σοβαρή ή παράβαση.

Προσπάθησε νά διώξει τις σκέψεις 
άπό τό μυαλό του. "Οπως καί νάχε τό 
πράγμα, τό άπόγευμα τής μέρας τού έγ- 
κλήματος ό Χρηστίδης καί ό Σαράντος 
ήταν στήν Ρόδο. Καί τήν άλλη μέρα τό 
πρωί έπίσης. Ό λα τά σήματα έλεγαν 
πώς τό έγκλημα είχε γίνει άπό τις όκτώ 
μέχρι τίς έννιά τό βράδυ. Ήταν τόσες λί
γες οί ώρες καί τόσο μεγάλη ή άπόστα- 
ση άπό τή Ρόδο μέχρι τό Μοναστήρι πού 
δέν δικαιολογούσε άλλες ΰποψίες...

Ό  Συνταγματάρχης Γεωργίου άδικα 
προσπαθούσε νά πάρει τά μάτια του άπό 
τό σήμα τής Υ.Α.Π.Π. Τόσες προσδο
κίες καί νά χάνονται μέσα σέ μιά στι
γμή... Δέν ήταν δυνατόν. 'Ολόκληρα εικο
σιτετράωρα άγωνίστηκαν γιά νά βροΰν 
μέσα στό σκοτάδι τίς ψηφίδες καί τώρα 
πού είπαν πώς μπόρεσαν νά συνθέσουν 
τό ψηφιδωτό τών δραστών, φύσηξε αυτός 
ό άπρόσμενος άνεμος τής λογικής καί 
τά γκρέμισε όλα; Δέν ήταν δυνατόν... Κάτι

δέν είχε πάει καλά στούς συλλογισμούς 
τους γιά νάχαν πάρει τόσο λάθος δρόμο.

Ένιωσε τά μάτια του νά καίνε. Μετά 
άπό τόση υπερένταση, μετά τόσο ξενύ
χτη γιά πρώτη φορά τά γόνατά του ήταν 
κομμένα, τό κεφάλι του βαρύ καί κάτι 
σάν νά στεκόταν στό λαρύγγι καί τόν 
έπνιγε...

Σηκώθηκε καί προχώρησε άργά μέχρι 
τό διπλανό γραφείο. Ό  Μοίραρχος Πα- 
ναγιώτου στεκόταν μπροστά στό παρά
θυρο κοιτάζοντας έξω. Όλος ό κόσμος 
είχε μαζευτεί μέσα στά μάτια του, παρά
ξενος, παράταιρος, χωρίς χρώμα καί γεύ
ση. Ακούσε τά βήματα τού Συνταγματάρ
χη νά σέρνονται στό δάπεδο καί ούτε πού 
γύρισε. Έμεινε καρφωμένος σάν νά μήν 
ύπήρχε γύρω του χώρος, σάν νά μήν 
περνούσε άπό πάνω ό χρόνος. Γιατί νά 
έρθουν έτσι τά πράγματα;

Γύρισε άπότομα. Δέν μπορούσε ν’ 
άνεχθεί δτι θά χανόταν έτσι όλος τους 
ό άγώνας. Δέν μπορούσε ν’ άνεχθεί αύτή 
τή σφήνα τής λογικής μέσα στά βήματά 
τους. Τί πάει νά πει πώς έξη ώρες πριν τό 
έγκλημα βρίσκονταν στήν Ρόδο; Τί πάει 
νά πει πώς τό πρωί μετά τό έγκλημα ήταν 
πάλι στήν Ρόδο; Μέ ποιό δικαίωμα ή 
λογική τού ρολογιού κουμαντάριζε τόν 
δικό τους άγώνα;

Ό  'Υπομοίραρχος Καρζής μπήκε 
φουριόζος στό γραφείο...

—Καί δμως μπορούσαν άν έφευγαν 
μέ τό άεροπλάνο τών τρεις άπό τήν Ρό
δο, νά ήταν στις τέσσερις καί κάτι στήν 
’Αθήνα. Καί μ’ ένα γρήγορο αύτοκίνητο 
νάφταναν στις έφτά στήν Βρωμόβρυση. 
Μετά τό έγκλημα τίποτα δέν τούς έμπό- 
διζε νά ήταν πριν τήν πτήση τών έφτά 
στό άεροδρόμιο, γιά νά φτάσουν στις 
όκτώ στήν Ρόδο καί νά πάνε κατά τίς 
δέκα ή ώρα στό Τμήμα τής Τροχαίας... 
Έτσι δέν άνατρέπεται τό άλλοθι τους;

—Τολμηρές σκέψεις 'Υπομοίραρχε...
—Καί ποιος μας βεβαιώνει κύριε Συν- 

ταγματάρχα πώς κάτι τούς έμπόδιζε νά 
κάνουν αύτές τίς έξ ίσου τολμηρές κινή
σεις; Γιατί είναι τολμηρές; Ξεχνάτε πώς 
ό Χρηστίδης είναι κακοποιός άδίστακτος 
γιά τά πάντα;

—Θά μπορούσαμε νά τούς άνακρίναμε 
μείς. Καί ίσως πρέπει άμέσως νά ζητή
σουμε νά μάς τούς στείλουν...

'Η φωνή τού Μοίραρχου Παναγιώτου 
ήταν παράξενα βαθειά, στοχαστική. Είχε 
καρφώσει στά μάτια τού Συνταγματάρχη 
τά δικά του καί περίμενε... Μέσα στά 
μάτια τού προϊσταμένου του έβλεπε τήν 
κούραση τού χρόνου... Πού είχε πάει έκεί- 
νη ή δύναμη πού άλλες φορές ξεχυνόταν 
άκράτητη γιά νά σκορπίσει καί στούς 
άλλους τήν αισιοδοξία; Είχε κουραστεί 
πιά νά έλπίζει ό προϊστάμενος;

Ή  φωνή άκούστηκε ραγισμένη, σάν 
έκεϊνες τίς άνάσες πού έρχονται μετά τήν 
μεγάλη άγωνία τής προσμονής. Ή  συγκα
τάβαση είχε φτάσει στ’ άφτιά τών δυό 
ύφισταμένων μέ τό χρώμα τής άπαισιο- 
δοξίας νά κραυγάζει. Τούς έφτανε δμως 
πού ήταν συγκατάβαση. ΑύτοΙ άλπίζαν. 
Ήταν άραγε ή αισιοδοξία τής νεότητας 
πού χάριζε έλπίδες;

Ό  Ταγματάρχης Βαλασσόπουλος έ
νιωσε κάτι νά φτερουγίζει μέσα του δια
βάζοντας τό καινούργιο σήμα. Σάν νά 
ξαλάφρωσε. Σάν νά τό περίμενε αύτό. 
Λές καί τδθελε καί ό ίδιος καί δίσταζε 
τόσες ώρες νά μιλήσει... Πήρε στό τηλέ
φωνο τόν συνάδελφό του, προϊστάμενο 
τών ’Εργαστηρίων τών Έγκληματολογι-

κών Υπηρεσιών. Ρώτησε γιά τήν καρα
μπίνα. Ή  έξέτασή της δέν είχε τελειώσει 
άκόμα. ’Αλλά οί πρώτες πειραματικές 
βολές είχαν δώσει στούς κάλυκες τήν ίδια 
παραμόρφωση πού ύπήρχε σέ κείνους 
πού τούς είχαν σταλεί άπό τήν Πάτρα... 
Σέ λίγη ώρα θά είχαν θετικά άποτελέσμα- 
τα.

Έκλεισε τό τηλέφωνο καί κάλεσε 
τούς άντρες τού γραφείου. Σκέφτηκε πώς 
τήν ίδια στιγμή κάπως έτσι θά ένεργοΰσε 
καί ό συνάδελφός του στή Ρόδο μέ τόν 
Σαράντο. Μοίρασε τούς άντρες σέ δυό 
όμάδες· μιά γιά τόν Χρηστίδη καί μιά 
γιά τόν Λεωνίδα Σπυρίδη. Σέ λίγες ώρες, 
άν δλα πήγαιναν καλά, θά τούς παρά- 
διναν στούς συνάδελφους τής Πάτρας.

Ή  άνάκριση είχε άρχίσει έδώ καί τρεις 
ώρες. Τρία κλιμάκια άντρών τής Διοική- 
σεως Χωροφυλακής Άχαίας είχαν άπο- 
μονώσει σέ ξεχωριστά γραφεία τόν Θό
δωρο Χρηστίδη, τόν Βασίλη Σαράντο καί 
τόν Λεωνίδα Σπυρίδη.

Τρεις ώρες άνάκριση καί άκόμα νά 
φανεί μιά έλπίδα. Καί οί τρεις τους κρα
τούσαν στό στόμα τους τίς ίδιες λέξεις, 
έτοιμοι σέ κάθε στιγμή νά τίς έπαναλά- 
βουν σέ κάθε έρώτηση. Δέν ήξεραν τίπο
τα. Ήταν στή Ρόδο τή νύχτα τού έγκλή- 
ματος. Είχαν άλλοθι. Δέν είχαν έπισκε- 
φτεί τήν περιοχή, παρά μόνο τή μέρα τής 
νεροποντής.

Ό  Μοίραρχος Παναγιώτου κάρφωσε 
τό βλέμμα του στά μάτια τού Θόδωρου 
Χρηστίδη. Θά ήταν καί ή εικοστή φορά 
πού τόν ξαναρωτοΰσε τά ίδια πράγματα:

—Τί ώρα φύγατε έκείνη τή μέρα άπό 
τήν Κόρινθο;

—Πρωί. Πολύ πρωί. Μέ τό ξημέρωμα.
—Προορισμός ή περιοχή τού μοναστη

ριού;
—Ό χι. Στό Κερασσοχώρι θά πηγαίνα

με.
—Νά κάνετε τί;
—Γιά κυνήγι.
—Μέ τέτοια βροχή;

—Τά σκυλιά πού τά είχατε;
—Δέν είχαμε σκυλιά.
—Τί ρούχα φορούσες;
—Τά συνηθισμένα.
—Δηλαδή;
—Τά συνηθισμένα.
—Μέ κουστούμι θά πήγαινες στό βουνό 

γιά κυνήγι;
—Ήταν άπό τά πρόχειρα.
—Τά ίδια ρούχα φορούσες τήν βραδυά 

τού φόνου;
—Δέν ξέρω γιά κανένα φόνο τίποτα.
—Ούτε τό ήγούμενο;
—Ούτε...
Οί ίδιες έρωτήσεις, οί ίδιες άπαντή- 

σεις. Ό  Θόδωρος Χρηστίδης τούς κοί
ταζε μ’ ένα ύφος γεμάτο περιφρόνηση, έ- 
νώ άπό κάθε λέξη ξεχυνόταν άπροσχημά- 
τιστη ή είρωνία.

Ό  Υπομοίραρχος Καρζής προχώ
ρησε πρός τό παράθυρο. Μέ μάτια νά πλα- 
νιώνται στόν δρόμο, συνέχισε τό έργο 
τού Μοίραρχου Παναγιώτου.

—Τί ξέρεις γιά τό μοναστήρι;
—Ό ,τι μάς είπε ό παπάς άπ’ τό Κερασ

σοχώρι.
—Γιατί ρωτήσατε γιά τό μοναστήρι, 

τήν περιοχή, τήν ιστορία, τά κειμήλια;
—Γιά νά μορφωθούμε...
—Αύτό δέν τό βεβαιώνει τό παρελθόν 

σου...
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—Ούτε γι’ αύτό μέ κατηγορείτε. Ό ,τι 
Εκανα, Εκανα.

Οί ώρες κυλούσαν μέσα σέ μιά βαρεία 
άτμόσφαιρα. Κάθε τόσο οί άντρες πού 
Εκαναν τήν άνάκριση Εβγαιναν στό διά
δρομο, σέρνοντας τά βήματά τους. Καί 
όλοι τους είχαν κολλημένη στά χείλη 
τή λέξη «τίποτα».

Ό  Συνταγματάρχης Γεωργίου μου- 
τζούρωνε μηχανικά τό φύλλο τού ήμερο- 
λογίου. «28 Δεκεμβρίου» μουρμούρισε. 
«Πέρασαν τά Χριστούγεννα καί ούτε πού 
τό καταλάβαμε. Καί οί άλλοι σού γρά
φουν στίς κάρτες «Χρόνια Πολλά καί χα
ρούμενες γιορτές». Ποιες γιορτές; Πότε 
πέρασαν άπό δίπλα μας αύτές οί γιορτές;

Άφησε τή θύμηση νά πλανηθή στά 
χρόνια πού πέρασαν, Αφήνοντας τίς 
χαρακιές τους στό πρόσωπο καί μικρές— 
μικρές πτυχές γύρω άπό τά μάτια του. 
Τριανταδυό χρόνια στό πεζοδρόμιο· 
τριανταδυό Χριστούγεννα πού πέρασαν 
δίπλα του, όπως καί τά φετινά, Αφήνοντας 
μόνο τόν Απόηχο τής καμπάνας καί μιά 
γεύση πίκρας Ανάμεσα Από τΑ δόντια. 
Στήν Αρχή τού κακοφαινόταν. Μετά 
συνήθισε. «"Ολα τά πράγματα συνήθεια 
είναι», σκέφτηκε. Θυμήθηκε τή γυναίκα 
του. . . τότε πού ζοϋσε, πριν κινήσει γιά 
τ’ Ατέλειωτο ταξίδι της κοντά στό Θεό. 
Κάθε μέρα τόν περίμενε πίσω άπό τό 
παράθυρο ποϋβλεπε πρός τόν δρόμο 
Ώρες Ατέλειωτης προσμονής. Καί σάν 
γυρνοϋσε στό σπίτι, Εριχνε τό βλέμμα 
του ψηλά στό παράθυτο, μά κείνο γρή
γορα ξανάσκυβε στό δρόμο, κουρασμένο 
Απ’ τό ξενύχτι, τυλιγμένο στή μοναξιά 
τών συλλογισμών, Εγκοπο Ανάμεσα Απ’ 
τήν Αγωνία τού χρέους.

Καί τώρα, 28 τού Δεκέμβρη καί ή ίδια 
κούραση νά προβάλει μέσα Απ’ τήν σπα
ζοκεφαλιά τής διπλής Ανθρωποκτονίας. 
Νά άπλώνεται χωρίς οίκτο, χωρίς Ανθρω
πιά στά μέλη του καί νά τά κατατρώγει. 
Καί κείνοι, μέ τό ύφος τό ειρωνικό, δυό 
βήματα πλάϊ του, νά κρατούν τό στόμα 
κλειστό. Ένα στόμα πού, τώρα πιά τό 
πίστευε κι αύτός, θάχε σίγουρα πολλά νά 
πει...

Ό  Μοίραρχος Παναγιώτου Εκοψε 
τούς στοχασμούς του.

—Δέν γίνεται τίποτα. Έχουν σφαλίσει 
τά χείλη. Μιλούν μόνο όταν θέλουν νά 
μάς είρωνευτούν.

—Χτές είχα χάσει τό κουράγιο μου κα'1· 
κάθε σκέψη γιά Ελπίδα μοΰδινε τήν Εντύ
πωση τής αύτοειρωνίας. Όμως διαβάζον
τας στά δικά σας μάτια τήν αισιοδοξία 
τής νιότης, πίστεψα πώς έτσι εύκολα δέν 
πρέπει νά χάσουμε τή μάχη. Τώρα είμαι 
σίγουρος πώς θ’ Αντέξουμε καί θ’ Αγωνι
στούμε γι’ αύτήν. Πίσω Από κάθε Εγκλη
μα ύπάρχει ό Ενοχος. Καί πίσω του καρ
τερεί ή δικαιοσύνη τών Ανθρώπων. Θά- 
ταν πολύ φτηνό νά πιστεύαμε πώς θά μεί
νει Ατιμώρητο τό έγκλημα στό μοναστήρι. 
Όμως, τώρα βλέπω στό πρόσωπό σου 
τήν κούραση καί τήν Απογοήτευση. Για
τί;

—Δέν ξέρω. Κουράστηκα. Περίμενα 
πώς γρήγορα θά φτάναμε στήν Ακρη. Καί 
ή προσμονή μου αύτή καταρρακώθηκε άπό 
τή σκληρή σιωπή τους. Καί, δέν τό κρύ
βω, κλονίστηκα. Προσπαθώ νά αίσιοδο- 
ξήσω μέ τήν σκέψη πώς κάθε Εγκλημα
τίας είναι φυσικό ν’ άρνιέται τήν ένοχή 
του, όταν δέν τόν βασανίζουν οί τύψεις. 
Όμως ή περίπτωση αύτή μοΰχει άφαιρέ- 
σει κάθε περιθώριο γιά αισιοδοξία...

Τό κουδούνισμα τού τηλέφωνου Εκο
ψε τόν αύτοέλεγχο τού Μοίραρχου Πα
ναγιώτου. Ήταν Από τήν Διεύθυνση Έγ- 
κληματολογικών Υπηρεσιών. Οί βολές 
είχαν δώσει στούς κάλυκες τήν ίδια Ακρι
βώς παραμόρφωση πού είχαν Εκείνοι 
πού βρέθηκαν στό Μοναστήρι καί στή 
«Βρωμόβρυση».

Ό  Μοίραρχος Παναγιώτου εΰχαρί- 
στησε τόν συνάδελφό του καί Ανακοίνω
σε τό πόρισμα τής Έγκληματολογικής 
Υπηρεσίας γιά τήν καραμπίνα τού Χρη- 
στίδη στόν Συνταγματάρχη Γεωργίου, 
πού όσα Ακουγε σιωπηλός τά Επαναλάμ
βανε μέ χίλιες φωνές μέσα του.

—Πρέπει, λοιπόν, νά βρισκόμαστε κά
που πολύ κοντά στήν Αλήθεια. Λίγο Ακό
μα κι ίσως πετύχουμε πολλά.

Είκοσιδυό ώρες Ανάκρισης. Είκοσι- 
δυό ώρες μονομαχία μέ τήν Αρνηση καί τή 
σιωπή. Πού βρέθηκε Εκείνη ή Αντοχή; 
Πώς κρατούσαν Ακόμα τά γόνατα; Τά 
γραφεία τής Διοικήσεως Χωροφυλακής 
Άχαΐας είχαν γεμίσει καπνό καί μύριζαν 
κλεισούρα. Τά μάτια τών άντρών είχαν 
σκεπαστεί Απ’ ένα θολό πέπλο, ένώ γύρω 
τους χαράζονταν όλο καί πιό σκούροι 
οί κύκλοι τής Αγωνίας.

Ό  Ταγματάρχης Νικολάου είχε Ανα
κρίνει τίς τελευταίες έντεκα ώρες Εντε
λώς μόνος του τόν Θόδωρο Χρηστίδη. 
Καθισμένος στό μικρό γραφείο του κοι
τούσε μ’ Αδιάφορο ύφος τόν παληό άρ- 
χαιοκάπηλο καί έριχνε τή συζήτηση στά 
μικρά καί Ασήμαντα περιστατικά πού 
είχαν συνθέσει τό πρώτο κεφάλαιο τής 
προσωπικής ζωής τού Χρηστίδη, Εκείνης 
πού σφραγίστηκε Αργότερα μέ τήν κατα
δίκη του γιά Αρχαιοκαπηλία.

Ό  άρχαιοκάπηλος — ίδια γριά Αλε
πού γιά τήν Ανάκριση — ήξερε νά ξεφεύ
γει. Μ’ ένα «ναί», ή μ’ ένα «όχι» έκλεινε 
τίς σελίδες τής ζωής του τονίζοντας κάθε 
φορά πώς όλα γιά κείνον ήταν περασμένα 
ξεχασμένα. Όμως ό Ταγματάρχης έπέ- 
μενε, χωρίς νά ξεχνάει, κάθε τόσο, νά 
παραγγέλνει καί δυό καφέδες. Ό  Θόδω
ρος Χριστίδης είχε καταλάβει άπό τήν 
πρώτη στιγμή πού τό πήγαινε ό Ταγμα
τάρχης, μά δέν μιλούσε. Έπαιζε καί κεί
νος τό παιγνίδι του...

Στό διπλανό γραφείο ό Άντισυντα- 
γματάρχης Δόντας θάχε ρωτήσει γιά 
χιλιοστή φορά τόν Βασίλη Σαράντο γιά 
τή ζωή του καί ιδιαίτερα γιά τά γεγονότα 
τής μέρας πού Εγινε τό Εγκλημα. Καί ό 
νεαρός Ροδίτης μέ τήν ίδια πάντα ψυχραι
μία Απαντούσε. Δέν μπορούσε όμως νά 
Εξηγήσει τόν λόγο πού τούς έκανε νά 
πάνε στό Τμήμα τής Τροχαίας τήν Επο
μένη τό πρωί, ένώ ή λογική έλεγε πώς 
Επρεπε νά πήγαιναν τό ίδιο Απόγευμα. 
Αύτό όμως δέν ήταν καί λόγος πού νά 
προκαλοΰσε ΰπόνοιες.

Μόνο ό Λεωνίδας Σπυρίδης έδειχνε 
ταραγμένος. Ό  Μοίραρχος Αναγνώστου 
χωρίς νά ποντάρει καί πολλά πράγματα 
Επιχείρησε νά κάνει μιά βαθειά τομή στήν 
ιδιωτική του ζωή. Μιά ζωή πού σίγουρα 
είχε περάσει δίπλα άπό κάθε Ανθρώπινο 
όνειρο, χωρίς ν’ Απλώσει έστω γιά λίγο τό 
χέρι της γιά νά τ’ Αγγίξει. Τυλιγμένος 
πάντα Από μιά Αβεβαιότητα πού όρθωνε 
τείχος Αδιάβατο άνάμεσα σ’ αύτόν καί 
στόν έξω κόσμο, βρήκε καταφύγιο Εκεί 
πού όλα ζοΰσαν μέ τήν προσμονή τής 
νύχτας. Έβρισκε γαλήνη στά μισοσκό
τεινα μπαράκια, Ενιωθε σιγουριά στά

δρομάκια τής πλατείας Βάθης, τής πλα
τείας ΚοτζιΑ, κι Αφηνε τίς ώρες του νά 
κυλούν Απρακτες, Ακούραστες κάνοντας 
τόν κράχτη στά παλαιοπωλεία τού «Γιου
σουρούμ», ή στά λαθραία ώρολογάδικα 
πού στήνονταν τά βράδυα στήν ΆθηνΑς 
καί τήν Αίολου. Μέχρι πού κίνησε κι αυ
τός γιά τό δρόμο τής φυλακής. Μιά — δυό 
μικραπάτες, δυό — τρεις μικροκλοπές 
καί ό Λεωνίδας Σπυρίδης βρέθηκε στόν 
Κορυδαλό. Μά καί κεϊ δέν μπόρεσε νά 
«σπουδάσει» ούτε τή νέα του τέχνη. Έτσι 
όταν ξαναβγήκε στό φώς τών Αθηναϊκών 
δρόμων ήταν πάλι ίκανός μόνο γιά μικρα- 
πάτες καί μικροκλοπές. Έβλεπε στίς σκο
τεινές αίθουσες τών σινεμά τούς Ατσίδες 
τού είδους, τούς Καπόνηδες καί τούς Μα- 
φιόζους καί τόν Επιανε σύγκρυο. Αύτός 
δέν θά μπορούσε ποτέ νά τολμήσει ούτε 
τό Ελάχιστο άπό ό,τι Εκαναν Εκείνοι. Κι 
όταν τό ξημέρωμα γυρνοϋσε βαρύς καί 
παράταιρος στήν καμαρούλα του, τό μό
νο πού σκεπτόταν ήταν νΑβρισκε τό πρωί 
μόνο μιά ώρα εύκαιρία νΑπαιζε τόν «πα
πά». "Ισα - ίσα γιά νά «κονομήσει» δυό— 
τρία κατοστάρικα, όσα τού ήταν Απαραί
τητα γιά σινεμά καί φαγητό.

Μέχρι, πού στά βήματά του Επεσε ό 
ίσκιος τού Νώντα. Ψηλός, Αδύνατος, μέ 
μαύρο λεπτό μουστάκι καί τσακιστό βή
μα, χωρίς νά βγάζει Απ’ τίς Ακρες τών 
χειλιών του τό τσιγάρο καί μέ τό ύφος 
τού «σκληρού». Τά «παιδιά» τής πιάτσας 
μιλούσαν μέ σεβασμό γιά τόν Νώντα. 
Όταν ή σκιά του Επεσε στά βήματα τού 
Λεωνίδα, Εκείνος ένιωσε μέσα του κάτι 
νά φτερουγίζει. Καί ήταν ό Νώντας αύτός 
πού τού πρόσφερε τό πρώτο τσιγαριλίκι. 
Ή  γεύση τής πρώτης Εκείνης Επαφής 
έμεινε γιά πάντα στά χείλη τού Λεωνίδα. 
Έτσι άπό τίς μικροκλοπές έπεσε στό λα
θρεμπόριο. Στήν Αρχή πλασσάριζε «μαύ
ρο» στά στενοσόκακα τής Πλάκας, μετά 
—σάν γνωρίστηκε μέ τόν Χρηστίδη — 
είκόνες, νομίσματα καί κάπου — κάπου 
καί κανένα «μάρμαρο». Μά ποτέ δέν πέ
ρασε Απ’ τό μυαλό του νά πειράξει Αν
θρωπο...

Ό  Μοίραρχος ’Αναγνώστου Ακουγε 
μέ τίς Ατέλειωτες Αφηγήσεις τού Σπυ- 
ρίδη, σάν νά μήν βιαζόταν γιά νά δώσει 
τέλος στήν Ανάκριση, σάν νά τήν τόν 
ένδιέφερε τό Εγκλημα στό μοναστήρι. 
Καί ό Λεωνίδας είχε Αρχίσει νά νιώθει 
μιά ζεστασιά μέσα σέ κείνο τό γραφείο, 
όπου κοντά τριάντα ώρες τώρα μιλούσε 
καί ξαναμιλούσε γιά τή ζωή του.

Τριάντα ώρες, πού Εγιναν σαράντα, 
πενήντα, Εξήντα, Εξήντα τρεις... Οί λέ
ξεις έβγαιναν κατάκοπες άπό τά χείλη, 
τά μάτια έκλειναν γιά δυό λεπτά καί νόμι
ζαν πώς είχαν ταξιδέψει μέσα στόν ύπνο 
γιά ώρες όλόκληρες. Καί ή σιωπή είχε 
γίνει στιλέτο καί μπηγόταν όλο καί πιό 
βαθειά στήν ύπομονή τών άντρών τής 
Διοικήσεως Χωροφυλακής Άχαΐας. Έ 
πρεπε νά πάρει τέλος όλη ή ύπόθεση. Ό  
Συνταγματάρχης Γεωργίου στήν πρωινή 
άναφορά του είχε τονίσει τίς λέξεις «τού- 
λάχιστο μέχρι στιγμής». Τούλάχιστο μέχ- 
χρι στιγμής τίποτα... Γιατί μέχρι στιγμής; 
Πίστευε, άκόμα, ό Συνταγματάρχης πώς 
είχαν μπροστά τους τούς δράστες; Πί
στευε άκόμα πώς στό τέλος όλα θά τούς 
δικαίωναν;

Ό  Μοίραρχος ’Αναγνώστου γύρισε 
στό γραφείο μ’ ένα δεύτερο σάντουιτς. 
Τό πρόσφερε στόν Λεωνίδα Σπυρίδη καί 
κάθησε δίπλα του. Τά μάτια τών δυό άν
τρών συναντήθηκαν κάπου άνάμεσα στήν
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ύπομονή καί τήν προσμονή. Κάπου έκεϊ 
πού οί λέξεις είναι έτοιμες νά κινήσουν 
γιά τή μεγάλη έξομολόγηση, σέ μιά προ
σπάθεια νά έξαγνίσουν μέ τήν μετάνοια 
τά σφάλματα μιας ζωής.

—Λοιπόν, Λεωνίδα;... θά μιλήσουμε 
γιά τό Μοναστήρι;

—Γιατί όχι, Μοίραρχε... ας τελειώ
νουμε...

Ή ταν κάτι τό ξαφνικό. Κάτι πού ούτε 
ό ίδιος ό Μοίραρχος ’Αναγνώστου περί- 
μενε. Πίεσε τρεις φορές τό κουδούνι τού 
γραφείου καί ό Συνταγματάρχης Γεωρ
γίου, ό Άντισυνταγματάρχης Δόντας 
καί τρεις — τέσσερις συνάδελφοί τους 
πέρασαν στό γραφείο. Ή  φωνή τού Σπυ
ρίδη, γαλήνια μά άφυχη, τόνιζε μιά—μιά 
τις λέξεις. Ήθελε νά διαχωρίσει τή θέση 
άπ’ όλη τήν ύπόθεση. 'Αρκετά έπαιξε 
μέ τήν τύχη του...

Μέ τό δικό του αύτοκίνητο κίνησαν 
τήν μέρα τής νεροποντής άπό τήν ’Αθήνα 
γιά τό μοναστήρι. Ή  Χρηστίδης καί 
Σαράντος τού έμπιστεύτηκαν τον σκοπό 
τού ταξιδιού τους. Ήθελαν νά γνωρίσουν 
τήν περιοχή καί τό μοναστήρι. Ήξεραν 
πώς στις βιβλιοθήκες του ύπήρχαν πολύ
τιμοι χειρόγραφοι κώδικες καί κειμήλια 
άνυπολόγιστης άξίας. Ήξεραν πώς οί 
μόνοι του κάτοικοι ήταν ό ήγούμενος μέ 
τόν ύπηρέτη. Δέν πίστευαν πώς θά μπο
ρούσε ν' άποτύχει ή έπιχείρησή τους. 
'Απ’ τή συζήτηση φάνηκε πώς είχαν ήδη 
βρει καί τούς άγοραστές. Μά ή νεροποντή 
πού άντί νά έξασθενήσει, δυνάμωσε, χά
λασε τά σχέδιά τους. "Ετσι γύρισαν πίσω. 
Άπό τότε έκεϊνος δέν γνώριζε τίποτα. 
Γιά τό έγκλημα έμαθε άπό τις έφημερί- 
δες. Καί τότε κατάλαβε πώς οί δράστες 
έπρεπε νάταν οί φίλοι του, πού είχαν ξα
ναπάει στό μοναστήρι άλλά χωρίς αυτόν 
μέ άλλο αύτοκίνητο.

Άκοΰσαν άμίλητοι τήν έξομολόγηση 
τού Λεωνίδα Σπυρίδη. Δέν είχαν λόγο νά 
πιστέψουν πώς έλεγε ψέματα. Στά λόγια 
του φάνηκε ξεκάθαρα ή προσπάθειά του 
νά διαχωρήσει τΙς ευθύνες του. Έστω καί 
άργά κατάλαβε πώς μέ τή σιωπή δέν 
κέρδιζε τίποτα.

Ό  Συνταγματάρχης Γεωργίου έγνεψε 
στούς ύφισταμένους του νά φύγουν. Βγή
καν όλοι τους άθόρυβα άπό τό γραφείο 
άφήνοντας τόν Σπυρίδη μέ τά μάτια νά 
πλανιώνται στό κενό.

Ό  Θόδωρος Χρηστίδης, πέντε λεπτά 
άργότερα, κατάλαβε άπό τό ύφος τους, 
όταν μπήκαν όλοι μαζί στό γραφείο πού 
άνακρινόταν, κάτι ότι σίγουρο κρατούν 
στά χέρια τους. Ίσως, αύτό πού φοβόταν. 
Κοιτώντας άδιάκοπα τά πρόσωπά τους, 
επιασε μιά φευγαλέα ματιά τού Συντα
γματάρχη Γεωργίου, πού προσπαθούσε νά 
πεί κάτι στόν Μοίραρχο Παναγιώτου. 
Νάταν άραγε αύτό τό κάτι έκείνο πού φο
βόταν.

Κράτησε όμως τό στόμα του κλειστό. 
Γιά πέντε άκόμα όλόκληρες ώρες σφρά
γισε τά χείλη του. Τί κι άν είχε μιλήσει 
ό Σπυρίδης; ’Εκείνος δέν ήξερε τίποτα...

Ό  Ανθυπομοίραρχος Πάστρας μπήκε 
βιαστικά στό γραφείο καί πλησίασε τόν 
Συν]ρχη. Κάτι τού είπε ψιθυριστά. 
9  Χρηστίδης διαβάζοντας τις κινήσεις 

τών χειλιών του ήταν σίγουρος πώς μι
λούσε γιά τόν Σαράντο. Κάτι γιά φόνο, 
γιά μοναστήρι. Ναί, σίγουρα κάτι γι’ 
αύτούς τούς δυό συζητούσαν. Κάτι γιά 
ένοχους γιά συνενόχους... Προσπάθησε 
νά μιλήσει. Έπρεπε νά προλάβει. Νά

πεί κάτι. Νά ξεφύγει άπ’ τήν τρικλοποδιά 
τού φίλου... Σίγουρα, μετά τόν Σπυρίδη, 
άνοιξε τό στόμα του καί ό Σαράντος. 
Έπρεπε, λοιπόν, νά μιλήσει. Οί λέξεις 
σταματούσαν κάπου πριν άπό τά δόντια 
καί τόν έπνιγαν. Έσφιξε τά χέρια του. 
Λίγο άκόμα καί θά τά κατάφερνε. Λίγο 
άκόμα καί θά ξέφευγε άπό τό άσχημο 
παιγνίδι, πού τούπαιξε ό Σαράντος.

—’Εκείνος πυροβόλησε...
Ή  φωνή άκούστηκε βραχνή, ύπόκω- 

φη. Σάν νάβγαινε άπό βαθύ πηγάδι. Ό  
Συνταγματάρχης Γεωργίου κοίταξε κα
τάματα τόν Ανθυπομοίραρχο. Τό σχέ
διο τού νεαρού άξιωματικοΰ είχε πετύχει. 
Λίγο πριν οί ώρες τής άνάκρισης κλεί- 
σουν τέσσερα εικοσιτετράωρα...

—’Εκείνος πυροβόλησε...

Ή  όμολογία τού Χρηστίδη ήταν ή 
άρχή. Ανάμεσα άπό πλατειά διαλείμμα
τα ό Θόδωρος Χρηστίδης άφηγήθηκε 
τά γεγονότα μέ τόν πιό φυσικό τρόπο. 
Καί έριξε όλο τό βάρος στόν Βασίλη 
Σαράντο.

Κάτω άπό τήν πίεση τής δικής του όμο- 
λογίας, μίλησε καί ό Σαράντος. Καί έριξε 
τό βάρος στόν Χρηστίδη. Μά καί οί 
δυό έκρυψαν πολλά. Λίγο άργότερα, 
όταν έφτασε μέ τις χειροπέδες στήν Πά
τρα, ό οδηγός τού ταξί πού είχε θεαθεϊ 
στήν «Βρωμόβρυση», ό Βασίλης Μανές, 
ή άλήθεια πρόβαλε ξεκάθαρη.

Ό  Χρηστίδης μέ τόν Σαράντο, μετά 
τό πρώτο τους ταξίδι πού σταμάτησε στό 
Κερασσοχώρι, δέν ξαναχρησιμοποίησαν 
γιά όδηγό τόν Σπυρίδη.

Όταν όκτώ μέρες άργότερα έπιχεί- 
ρησαν καί πάλι είχαν γιά όδηγό τόν Μα- 
νέ. Συνεπιβάτης τους ήταν ό Πέτρος 
Πετρίδης, παληός συνεργάτης τού Χρη
στίδη καί μεταπωλητής τών είκόνων 
πού παληότερα είχε κλέψει άπό άλλα μο
ναστήρια. "Εφτασαν μέχρι τή «Βρωμο- 
βρυση». Έκεϊ άφησαν στό ταξί τόν 
Μανέ μέ τόν Πετρίδη καί προχώρησαν 
μέχρι τό μοναστήρι. Ό  ήγούμενος είχε 
έπισκέπτες. Περίμεναν μέχρι νά φύγουν 
καί χωρίς δισταγμό χτύπησαν τήν έξώ- 
πορτα τού μοναστηριού. Τού ήγούμενου 
τού είπαν πώς ύπηρετοΰν στήν ΜΟΜΑ. 
Έντεχνα τόν παράσυραν σέ μιά ξενάγηση 
στούς χώρους τών βιβλιοθηκών. Τούς 
έδειξε τά κειμήλια καί έφυγαν. Λίγο 
πριν μποΰν στό ταξί, ό Χρηστίδης 
πυροβόλησε τέσσερις φορές μέ τήν 
καραμπίνα.

Τρεις μέρες άργότερα πραγματοποίη
σαν τό τρίτο τους ταξίδι. Ό  Πετρίδης 
τούς συνόδεψε μέχρι τήν Κόρινθο. 
Γύρισαν πίσω καί πάλι άπρακτοι. ’Εμπό
διο αύτή τή φορά είχε σταθεί ή παρουσία 
τού ύπηρέτη Θεοφίλου.

Τό άπόγευμα τής ίδιας μέρας ξανατα- 
ξιδεύουν γιά τό μοναστήρι. Έφτασαν 
έκεϊ λίγο πριν τά μεσάνυχτα. Ό  Χρη
στίδης όπλισμένος μέ τήν καραμπίνα 
καί ό Σαράντος μέ περίστροφο. Ό  Μα
νές τούς άκολούθησε μέχρι τό μοναστή
ρι, κρατώντας μιά σακκούλα μέ ψημμένα 
κεφαλάκια άρνιοΰ, τό δόλωμα γιά τά 
σκυλιά τού ήγούμενου. Μά τά σκυλιά 
ξεσηκώθηκαν πριν μυρίσουν τό δόλωμα 
καί ή έπιχείρηση άπότυχε ξανά.

Προσπάθησαν πάλι μετά άπό τέσσερις 
μέρες. Αύτή τή φορά τούς σταμάτησαν 
τά χιόνια. Έτσι ξαναγυρίζουν στήν 
Αθήνα, όπου σχεδιάζουν άπό τήν άρχή 
τήν έπιχείρηση. Πρωί—πρωί φεύγουν

γιά τή Ρόδο. Μένουν μέχρι τό μεσημέρι 
καί προσπαθούν νά γίνουν άντιληπτοί 
άπό όσο τό δυνατόν περισσότερα άτο
μα. Στις 2.30 μετά τό μεσημέρι «φτιάχ
νουν» τήν παράβαση. Στις τρεις «πε- 
τούν» γιά τήν ’Αθήνα. Στό άεροδρόμιο 
περιμένει ό Μανές. Λίγο μετά τό σούρου
πο, μετά άπό μιά τρελλή κούρσα, φτά
νουν στή «Βρωμόβρυση». Χιονίζει. 
Είναι όμως άποφασισμένοι νά πετύχουν 
καί ξεκινούν γιά τό μοναστήρι. Στό ταξί 
τούς περιμένει ό Μανές. Ό  ήγούμενος 
τούς γνωρίζει άπό τήν άλλη έπίσκεψη 
καί πρόθυμα τούς άνοίγει τήν πόρτα. Ό  
Θεοφίλου τούς φέρνει τσίπουρο γιά νά 
ζεσταθούν. Μένουν περίπου μιά ώρα, 
συζητώντας. Προφασίζονται πώς πρέ
πει νά φύγουν καί νά φτάσουν στό Κε
ρασσοχώρι, όπου θά διανυκτέρευαν. Ση
κώνονται νά χαιρετήσουν καί πριν προ
λάβει κανείς ν’ άντιδράσει πυροβολούν. 
Ό  ήγούμενος πέφτει νεκρός, ένώ συνά
μα σπάζει καί ή λάμπα πετρελαίου. Μέ τή 
βοήθεια τού φακού τους φτάνουν στήν 
βιβλιοθήκη μέ τά κειμήλια. Σπάζουν 
τά τζαμόφυλλα καί κλέβουν εξη χειρό
γραφα βιβλία. Τήν ώρα έκείνη άκοΰν τό 
μουγκριτό τού Θεοφίλου. Δέν έχει πε- 
θάνει. Κρατιέται άπό τήν πόρτα τού κα
θιστικού καί προσπαθεί νά περπατήσει. 
Ό  Χρηστίδης τόν ξαναπυροβολεϊ τρεις 
φορές. Ό  Θεοφίλου, χτυπημένος κατά
στηθα, τρεκλίζει, κάνει μερικά βήματα 
πρός τά πίσω καί πέφτει. Δέν θά σηκωθεί 
ποτέ πιά . . .  Λίγο άργότερα στόν Μανέ 
θά ποΰν: «Τούς δέσαμε καλά» . . .

Μέ τό ξημέρωμα βρίσκονται στό άερο
δρόμιο τού ‘Ελληνικού. Τούς περιμένει 
ό Πετρίδης. Πριν ξαναπετάξουν γιά τή 
Ρόδο, όπου θά στοιχειοθετήσουν τό 
δεύτερο μέρος τού άλλοθι, θά τού ποΰν: 
«Τούς δέσαμε καλά» . . .  Πραγματικά . .. 
καλύτερα δέν γινόταν νά τούς «δέσουν». 
Τό ίδιο βράδυ ξαναγύρισαν στήν Αθή
να καί έφυγαν γιά τά Φάρσαλα. Τούς πε- 
ρίμενε ό έμπορος. Ή  συμφωνία όμως 
δέν κλείνει. Τά πέντε έκατομμύρια πού 
ζητάν γιά τά έξη βιβλία τού φάνηκαν 
πολλά. Όταν γυρίζουν τήν έπομένη στήν 
Αθήνα, τούς περιμένουν οί ειδήσεις τών 
έφημερίδων πού μιλούν γιά τό έγκλημα. 
Ό  Πετρίδης τούς καθησυχάζει. 'Απ' 
δ,τι διάβασε, τό έγκλημα ήταν τόσο 
τέλειο . . .  Ό  ίδιος πληρώνει τόν Μανέ 
καί τού ζητάει νά κρατήσει κλειστό τό 
στόμα του.

Συμφωνούν μέ τόν Πετρίδη, νά τού 
δώσουν τό πενήντα τοϊς έκατό τής άξίας 
τών κειμηλίων. Σάν άντάλλαγμα θέ
λουν—άν ποτέ συλληφθοΰν—νά φροντί
σει τίς οίκογένειές τους . . .

Ό  Συνταγματάρχης Γεωργίου έτοιμά- 
στηκε νά ύπογράψει τήν ύποβλητική 
άναφορά πρός τόν Εισαγγελέα Πατρών. 
Σταμάτησε μέ τό μολύβι στό χέρι. Αύτή 
ή υπογραφή έκλεινε μέσα της τόσα πολ
λά . . .  Χτύπησε τό κουδούνι καί ζήτησε 
νά συγκεντρωθούν στό γραφείο οί 
άντρες. Όταν μαζεύτηκαν όλοι, σηκώ
θηκε καί προχώρησε πρός τό μέρος 
τους. Έσφιξε άμίλητος ένα—ένα τά 
χέρια τών άντρών του. ’Απ’ τά σφιγμένα 
μέ πείσμα χείλη του δέν ξέφυγε ούτε μιά 
λέξη. Μόνο σάν γύρισε τήν πλάτη καί 
έσκυψε νά ύπογράψει τήν άναφορά, ό 
Ενωμοτάρχης Σοφιανός πρόσεξε δυό 
δάκρυα πού κυλούσαν ήρεμα άπ’ τά μά
τια του . . .  δυό όλομόναχα δάκρυα...

Τ Ε Λ Ο Σ
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Μια αξιέπαινη 

προαπάδεια για την 

καλύτερη εξυπηρέ

τηση τού προσωπικού 

τής Χωροφυλακής 

σέ συνδυασμό 

μέ τήν καλή 

ποιότητα καί τις 

φδηνές τιμές 

τών τροφίμων.

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ πρόσφατα καί λει
τουργεί στις Σχολές Χωροφυλακής 'Αθη
νών τό νέο Πρατήριο Τροφίμων κ.λ.π. 
Ειδών, πού στεγάστηκε σέ δύο συνεχό
μενα οικήματα, άπέναντι ακριβώς άπ’ τό

αληό.π
364

’Ηταν κάτι πού έπιβάλονταν νά γίνει. 
Τό πρώτο πρατήριο, στεγασμένο σ’ ενα 
χώρο έβδομήντα τετραγωνικών μέτρων 
δέν έπαρκούσε πλέον νά έξυπηρετήσει 
τις άνάγκες τού προσωπικού τού Σώματος 
καί τών οικογενειών τους. Σέ ώρες αίχ- 
μής οί άνθρωποι μπλέκονταν μέ τά έμπο- 
ρεύματα, οΐ διάδρομοι έκλειναν καί δέν 
μπορούσε κανείς νά προμηθευτεί μέ 
άνεση δ,τι χρειαζόταν.

Έτσι ή μεταφορά του σέ μεγαλύτερους 
χώρους, πού δέν έχουν τίποτα νά ζηλέ
ψουν άπό ενα σύγχρονο SOUPER MAR
KET άντιμετωπίσθηκε άπ’ όλους μ’ ένθου- 
σιασμό. Άνετοι χώροι, εόρύχωροι διά
δρομοι, ράφια φορτωμένα μέ περισσότερα 
άπό χίλια είδη, τιμές χαμηλές μ’ ένα κέρ
δος μόνο 2—5% επί τού κόστους, περι
μένουν τώρα τις οικογένειες τού προσω
πικού τής Χωροφυλακής, γιά νά τούς 
προσφέρουν δ,τι καλύτερο, σέ ποιότητα 
κυκλοφορεί στήν αγορά καί μέ τήν φθη
νότερη τιμή.

Άλλωστε αύτόν καί μόνο τόν σκοπό 
έχει ή δημιουργία παρόμοιων Πρατηρίων, 
πού έντάσσεται στά έσωτερικά ένδιαφέ- 
ροντα τού Σώματος μέ στόχο τήν δη
μιουργία άνετων μέσων διαβιώσεως τού 
προσωπικού του.

Τό γεγονός αύτό τό έπεσήμανε καί κατά 
τήν όμιλία του ό Διοικητής τής Σ.Ο.Χ. 
Ταξίαρχος κ. Ζαχαράκης, κατά τήν διάρ
κεια τών έγκαινίων πού έγιναν παρουσία 
τού Αρχηγού Χωροφυλακής Άντιστρα- 
τήγου κ. Μιλτιάδη Άργιάννη. Είδικώ- 
τερα, ό κ. Ζαχαράκης μιλώντας γιά τήν 
ανάγκη τής έντατικοποίησης τής σχετι
κής μέ τό πρατήριο δραστηριότητας, 
τόνισε τά έξής:

«Ή αύξηση τού τιμαρίθμου μείωσε καί 
μειώνει σημαντικά τήν άγοραστική άξια 
τού μισθού. Τό έμπόριο προβαίνει σέ

άλόγιστες άνατιμήσεις καί τό Κράτος δέ 
μπορεί νά τό χαλιναγωγήσει. Άπό μέ 
ρους τού Κράτους, όπως έξεφράσθη με 
Υπουργικές εξαγγελίες, καί άπό μέρους 
βασικών καί μεγάλων ’Οργανώσεων 'Υ
παλλήλων καί ’Εργατών, τής ΑΔΕΔΥ καί 
τής Γενικής Συνομοσπονδίας ’Εργατών 
Ελλάδος, έπιχειρεϊται άνάπτυξη συνεται
ριστικής δραστηριότητος γιά τήν προ
στασία τών καταναλωτών, μελών τους, 
μέ τή δημιουργία παρόμοιων Πρατηρίων. 
Οί Ένοπλες Δυνάμεις, οί Τράπεζες, οί με
γάλοι ’Οργανισμοί, άπό χρόνια έχουν 
προβεί σέ παρόμοιες ένέργειες».

Ή  έπιτυχία τού νέου Πρατηρίου, κρί
νοντας άπό τήν άγοραστική κίνηση τού 
παλαιού, θεωρείται έξασφαλισμένη. Τό 
παλαιό πρατήριο είχε ήμερήσιες εισπρά
ξεις 30—70.000 δραχμών. Τό νέο πρα
τήριο έχει εισπράξεις πού κυμαίνονται 
άπό 150.000-400.000 δραχμές. Τά άκα- 
θάριστα έσοδα τού 1979 είχαν άνέλθει 
στό ποσό τών 25 έκατομμυρίων. Καί δλα 
αύτά μέ τό 1]5 τού χώρου τού σημερινού 
πρατηρίου καί μέ έλάχιστα είδη.

Άπό τήν έπιτυχία άλλωστε τού νέου 
πρατηρίου, πού θά οφείλεται στήν προτί
μηση τών οικογενειών τού Προσωπικού 
τού Σώματος, θά έξαρτηθεϊ, μελλοντικά, 
καί ή έπέκτασή του γιά διάθεση καί άλ
λων ειδών, οικιακού έξοπλισμοΰ, ήλε- 
κτρικών συσκευών κ.λ.π. Γιά τό λόγο 
αύτό είναι άπαραίτητη ή προτίμησή του 
άπό όλο τό προσωπικό, πού ταυτόχρονα 
θά έξασφαλίζει καί τήν προστασία τών 
οικονομικών του άπό τά άλόγιστα κέρδη 
τού έλεύθερου έμπορίου.

Άλλος λόγος πού έπιβάλλει τήν προ
τίμησή του άπό τό «Σούπερ Μάρκετ» 
τής γειτονιάς είναι δτι όσο μεγαλύτερη 
είναι ή κίνησή του καί όσο μεγαλύτε
ρες είναι οί άγοραζόμενες ποσότητες,
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τόσο πιό μεγάλες είναι καί οί έκπτώ- 
σεις πού έπιτυγχάνονται. Επίσης ση- 
μαντικές έκπτώσεις δημιουργούν οί 
συνυπολογισμοϊ των δώρων πού παρέ
χονται άπό τούς χονδρεμπόρους καί 
βιομηχάνους κατά τήν μαζική άγορά 
ειδών.

Καί κάτι άκόμα πού πρέπει νά γνωρίζει 
| τό προσωπικό τού Σώματος: Άπό τά 

καθαρά έσοδα του Πρατηρίου, τό 25% 
κεφαλαιοποιείται, ένώ τό 75 % διατίθεται 
στό Επικουρικό Ταμ. Χωρ]κής, ένισχύ- 
οντας έτσι τά άποθεματικά του κεφάλαια 
καί κατ’ έπέκταση ξαναγυρίζει στό ίδιο 
τό προσωπικό. Αύτό καί μόνο φτάνει ώς 
κίνητρο γιά τήν ύποστήριξή του άπό τούς 
άνδρες καί τις γυναίκες τοΰ Σώματος.

Γιά τήν μεταφορά τού Πρατηρίου 
ατούς νέους χώρους καί τήν διαρρύθμιση 
τού έσωτερικοϋ του έργάστηκε φιλότιμα 

! όλο τό τεχνικό προσωπικό τής Σ.Ο.Χ.
Τό νέο Πρατήριο, θά έφοδιάζει τις 

οικογένειες του προσωπικού Χωροφυλα
κής μέ Ειδικό Δελτίο έξυπηρετήσεως, γιά 
νά δίνεται έτσι ή δυνατότητα καί στά 
μέλη των οικογενειών Χωροφυλακής, 
νά προμηθεύονται τά είδη πού έπιθυ- 
μούν, χωρίς τήν παρουσία τού ύπηρε- 

; τ°ϋντος στό Σώμα.
Τέλος, γιά τήν άποφυγή τυχόν ταλαι

πωριών, ύπενθυμίζεται ότι τό Πρατήριο 
' λειτουργεί καθημερινά πλήν, Κυριακής 

καί άργιών, τις έξής ώρες: Δευτέρα καί 
: Ιετάρτη: 0800—1200' καί 16.00—1900'. 
| Πς άλλες ήμέρες: 0800—13.00 Οί ίδιες 
j “ ρες ισχύουν καί κατά τήν θερινή περί- 
·, °°ο, πλήν τών άπογευματινών, πού θά 
; ε1ναι 17.00—20.00'

λτίς φωτογραφίες στιγμιότυπα άπό τά 
εγκαίνια τού Πρατηρίου καί τόν έσωτερι- 

ί κο αύτοΰ.

INTERNATIONAL
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Το Εθνικό Τμήμα Ελλάδος τής 

Διεθνούς Ένώσεως ’Αστυνομικών 
(Ι.Ρ .Α .) στά πλαίσια τών πολιτι
στικών του δραστηριοτήτων οργα
νώνει και τό έφετεινό καλοκαίρι εκ
δρομή στό έξωτερικό.

'Η  εκδρομή πού θά πραγματο
ποιηθεί θά είναι διάρκειας 19 ημε
ρών άπό 5ης ’Ιουλίου έως 23ης 
’Ιουλίου 1980. Τά μέλη —φίλοι τής 
Ένώσεως πού θά συμμετάσχουν 
σ’ αύτήν θά έπισκεφθοΰν, όπως 
καί κατά τήν εκδρομή πού οργανώ
θηκε τόν ’Απρίλιο τ.έ., μέσω ’Ιτα
λίας, τήν νότια Γαλλία, 'Ισπανία 
καί Πορτογαλία. Στό πρόγραμμα 
τοΰ ταξιδιού μεταξύ τών άλλων πό
λεων περιλαμβάνονται ή Νίκαια, 
τό Μόντε Κάρλο, ή Βαρκελώνη, 
ή ’Ανδόρα, ή Μαδρίτη, ή Λισα- 
βώνα, ή Γρανάδα, Σεβίλη κ.λ.π. 
Τά έξοδα συμμετοχής είναι 24.000 
δραχ. τό άτομο καί καλύπτουν :

α) Τό άντίτιμο τής μεταφοράς 
μέ καινουργές πούλμαν 50 θέ
σεων, τό F ]B  ΓΙατρών —’Αγκώ
να καί άντίστροφα σέ τετράκλινες 
καμπίνες,

β) Τά Ξενοδοχεία Α' καί Β' 
κατηγορίας σέ δίκλινα δωμάτια μέ 
λουτρό,

γ ) Τό πρωινό καί ένα πλήρες 
γεύμα ή δείπνο άνάλογα μέ τό 
χρόνο τού ταξιδιού, έκτος άπό τό 
ταξίδι μέ τό F]B ,

δ) Επίσης στήν τιμή περιλαμβά
νονται οί διάφοροι φόροι σέ λι
μάνια καί διόδια, τά φιλοδωρήματα 
καί άλλες δαπάνες τού ταξιδιού.

’Επειδή ό άριθμός τών έκδρο- 
μέων είναι πολύ περιορισμένος (48 
άτομα), λόγω τοΰ χρόνου τής του
ριστικής αιχμής καί ή τιμή πολύ 
συμφέρουσα, παρακαλοΰνται οί εν
διαφερόμενοι νά σπεύσουν νά. δηλώ
σουν τή συμμετοχή τους σ’ αύτή. 
Θά ληφθεΐ αύστηρά ΰπ’ όψη ή προ
τεραιότητα δηλώσεως τών έπιθυ- 
μούντων μέ τήν ταυτόχρονη κα
τάθεση τοΰ χρηματικού δικαιώμα
τος συμμετοχής, προς άρση κάθε 
ένδεχομένης παρεξηγήσεως.

"Οσοι έπιθυμούν νά λάβουν μέ
ρος στήν έκδρομή, πού πιστεύεται 
δτι θά ξεπεράσει σέ επιτυχία κάθε 
προηγούμενη καί θά έκπληρώσει στο 
άκέραιο τούς σκοπούς της, νά επι
κοινωνήσουν μέ τόν Ειδικό Γραμμα
τέα τής Ένώσεως Μοίραρχο κ. 
Γεωργίου Ευάγγελο, ’Αρχηγείο Χω
ροφυλακής, Υπηρεσία Δημοσ. Σχέ
σεων, ’Αριστοτέλους 175, ’Αθή- 
ναι, στά τηλέφωνα 86.76.401 καί 
86.22.411 έσ. 311 ή τόν Γεν. 
Γραμματέα τής Ένώοεως Ταγμ/- 
ρχη κ. Κων/νο Βασιλάκη, Α.Τ. 
’Ηλιουπόλεως ’Αττικής, Τηλέφωνο 
9919.529 τό βραδύτερο μέχρι τέ
λος Μαίου. ’Από τούς ίδιους θά 
λάβουν περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά μέ τό πρόγραμμα τής 
έκδρομής.
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΑ
Τον περασμένο Μάρτιο συγκλονιστικά γεγονότα πού συνέβησαν 

στον χώρο τής δημοσίας άσφαλείας κράτησαν κορυφωμένη την αγωνία 
καί τό ενδιαφέρον τού κοινωνικού συνόλου καί παράλληλα άπαίτησαν 
από τις Υπηρεσίες Άσφαλείας τού Σώματος την ανάπτυξη μιας 
ποικιλόμορφης καί έντονης δραστηριότητας.

Ή  κοινή γνώμη παρακολούθησε καί έκρινε καθημερινά αύτόν 
τον άγώνα τής Χωροφυλακής καί είναι σίγουρο ότι, όταν όλα πέρασαν, 
ένιωσε βαθειά μέσα της τήν ικανοποίηση πώς οί φυλακές της μένουν 
πάντα άγρυπνοι στις επάλξεις τού χρέους τους, έτοιμοι νά υπερασπι
στούν τήν γαλήνη τού τόπου.

Καί ήταν τά γεγονότα αύτά καί πολλά καί συνταρακτικά, μέ άπο- 
τέλεσμα νά φέρουν τον Μάρτιο τού 1980 στούς μήνες μέ τήν πιό μεγάλη 
καί πιό σκληρή εγκληματικότητα. Παράλληλα, οί σωστές προσπά
θειες καί ή έντονη δράστηριοποίηση τής Χωροφυλακής, νά τού χαρί
σουν τόν χαρακτηρισμό τού μήνα μέ τις μεγαλύτερες έπιτυχίες στό 
χώρο τής διώξεως τού έγκλήματος.

Δυστυχώς, ή μηνιαία έκδοση τού Περιοδικού «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ» άφαιρεϊ άπό τά γεγονότα αύτά τήν έπικαιρότήτα. 
"Ομως, τό έγκλημα καί ό άγώνας γιά τήν πρόληψη καί τήν καταστολή 
του,έπαναλαμβάνονται καθημερινά καί πάντα σχεδόν στις ίδιες τροχιές. 
Γι’ αύτό καί οί χαρακτήρες τών εγκλημάτων μένουν έπίκαιροι, όσος 
καιρός καί άν περάσει, διδάσκοντας μέ τόν δικό τους τρόπο, πώς τόσο 
τό άδικο, όσο καί τό άτιμο, δέν μένουν ποτέ άτιμώρητα άπό τούς άνθρώ- 
πινους καί τούς φυσικούς νόμους.

Γιά τούς λόγους αύτούς ή στήλη θά δώσει σ’ αύτήν τήν έκδοση 
ένα μικρό μέρος τών «Γεγονότων καί Συμβάντων» στό χώρο άρμοδιό- 
τητας τής Χωροφυλακής, πού ή σπουδαιότητά τους άπαιτεΐ εκτενή 
παρουσίαση, άφήνοντας γιά τόν άλλο μήνα τά υπόλοιπα περιστατικά.

Πριν όμως κλείσει τούτο τό προλογικό σημείωμα, ή στήλη, άντα- 
ποκρινομένη στήν επιθυμία πολλών άναγνωστών, εκφράζει τόν θαυ
μασμό της καί τά συγχαρητήρια σ’ όλους όσους έργάστηκαν σκληρά 
γιά νά μή μείνουν άσύδοτα καί άτιμώρητα τ’ άντικοινωνικά εκείνα 
στοιχεία, πού θέλησαν νά διαταράξουν τήν γαλήνη τού κοινωνικού 
συνόλου καί νά έπιβουλευτοΰν τήν ζωή, τήν τιμή καί τήν περιουσία 
τών συνανθρώπων τους.

άπό κάποια άστυνομική 'Υπηρεσία. Ή  
έπί είκοσι περίπου χιλιόμετρα παρακο
λούθηση, έπρεπε νά τής είχε γεννήσει 
περισσότερες σκέψεις καί δισταγμούς. 
Πολλά ίσως.... πού άνατράπηκαν άπό 
τήν έμπιστοσύνη πού είχε στόν έαυτό 
της καί, γιατί όχι, στούς συνανθρώπους 
της.

’Ανοίγει, λοιπόν, τήν πόρτα ό άγνωστος, 
μπαίνει στό αυτοκίνητο, βγάζει ένα πε
ρίστροφο καί άπειλεΐ. Οί δυό συνεπιβά
τες του κατεβαίνουν κι αυτοί καί μέ βίαιες 
κινήσεις βγάζουν άπ’ τό «Φίατ» τήν συ- 
νοδηγό καί τή ρίχνουν στό δικό τους αυ
τοκίνητο. Άπό έκείνη τή στιγμή άρχίζει 
ή πάλη τών δυό γυναικών γιά νά ξεφύγουν. 
Ή  κοπέλλα πού μεταφέρθηκε στό αύτοκί- 
νητο τών άγνωστων άντρων μάταια θά 
παλεύει. Ή  άλλη άρκετά ψύχραιμη, 
άγνοώντας τόν κίνδυνο πού καιροφυλα- 
κτεϊ στήν σκανδάλη τοϋ περιστρόφου, 
άντιστέκεται. Παλεύοντας άνοίγει τήν 
πόρτα καί βρίσκεται στό δρόμο, άφοΟ 
σέρνεται άρκετά μέτρα γιατί τό αύτοκί- 
νητο βρίσκεται σέ κίνηση. Ό  άγνωστος 
πού πρώτος είχε κατέβει καί «παρακαλοϋ- 
σε» γιά λίγη βενζίνη, καθισμένος, τώρα 
πίσω άπό τό τιμόνι τού αύτοκινήτου 
της, μ’ έναν έλιγμό προσπαθεί νά τήν 
σκοτώσει. Ή  νεαρή γυναίκα, παρ’ όλη 
τήν άγωνία της, άντιδρά καί πάλι, άπο- 
φεύγοντας τίς ρόδες τού αύτοκινήτου. 
Μετά άπ’ αύτό, ό άγνωστος άναπτύσσει 
ταχύτητα καί άκολουθεί τό άλλο αύτο- 
κίνητο, άφήνοντας πεσμένο στό δρόμο 
καί τό περίστροφό του.

Ο ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

Αύτά καταγγέλλονται άπό τό θύμα στήν 
Υποδιεύθυνση Άσφαλείας Προαστίων 
Πρωτευούσης. Ή  ώρα είναι περίπου 
2.30 μετά τά μεσάνυχτα. Γιά τήν Υ.Α.Π.

01 ΑΠΑΝΘΡΩΠΟΙ ΒΙΑΣΤΕΣ
ΣΕ ΣΤΥΑ ΣΙΚΑΓΟΥ

Θ’ άναφερθούμε στή γνωστή άπό τόν 
Τύπο καί τήν Τηλεόραση ύπόθεση τών 
τριών βιαστών. Ύπόθεση πού κράτησε 
κομμένη τήν άνάσα τών πολιτών καί 
σκόρπισε τήν άγωνία, τή φρίκη άλλά 
καί τήν άηδία.

Γράφτηκαν καί είπώθηκαν πολλά γιά 
τήν άπαγωγή, τούς βιασμούς, τήν κα
ταδίωξη τών βιαστών, τή σύλληψή τους. 
Καί πολλά άπ’ αύτά τυλιγμένα ή στις 
υποθέσεις, ή στούς μύθους ή στις υπερ
βολές. Ίσως γιατί ήταν μιά ύπόθεση 
πρωτόγνωρη γιά τόν τόπο μας πού δέν 
έχει συνηθίσει σ’ αύτού τοϋ είδους τή 
βία.

"Ολα ξεκίνησαν στις 6 Μαρτίου. Λί
γο μετά τά μεσάνυχτα ένα μικρό «Φίατ» 
πού όδηγοΰσε ή Β.Π. καί συνεπέβαινε ή
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φίλη της Θ.Π., διασχίζει τούς δρόμους 
τής Αθήνας άπό τήν Πετρούπολη μέχρι 
τήν Αγία Παρασκευή, άκολουθούμενο 
άπό ένα άλλο αυτοκίνητο. ’Επιβάτες τοΰ 
δεύτερου αύτοκινήτου είναι τρεις νεαροί 
άντρες.

Ή  όδηγός τού πρώτου αύτοκινήτου 
άντιλαμβάνεται πώς παρακολουθεΐται καί 
έτσι όταν σταματούν έξω άπό τό σπίτι τής 
φίλης της, κατεβάζει τίς άσφάλειες τής 
πόρτας καί παρατηρεί τόν όδηγό τού 
άλλου αυτοκινήτου γιά τήν παρακολού
θηση. Παρ’ όλα αυτά, πείθεται άπό τόν 
άγνωστο άντρα ν’ άνοίξει τήν πόρτα τοϋ 
αύτοκινήτου της καί νά τόν μεταφέρει 
στό πλησιέστερο πρατήριο βενζίνης, 
δείχνοντας πίστη στούς ισχυρισμούς του, 
ότι δηλαδή «έμειναν άπό βενζίνη». Ήταν 
τό μοιραίο λάθος τής όδηγοϋ. Ίσως, 
όμως, θάπρεπε νάταν περισσότερο έπι- 
φυλακτική, ίσως θάπρεπε νά σκεφτεί πώς 
δέν θάκανε άσχημα άν ζητούσε συνδρομή

Π., άλλά καί όλες τίς Υπηρεσίες τής 
Χωροφυλακής, σημαίνει συναγερμός. 
Μέσα σ’ έλάχιστα λεπτά κινητοποιούν
ται όλα τά περιπολικά αύτοκίνητα τοΰ 
λεκανοπεδίου Αττικής, ένώ οί άνδρες 
τών άρμοδίων Τμημάτων τής Υ.Α.Π.Π. 
τρέχουν άγουροξυπνημένοι στήν Υπη
ρεσία τους. ’Επίσης, έτοιμοι γιά κάθε κά
λεσμα είναι καί οί άνδρες τοΰ Τμήματος 
’Εξερευνήσεων τών Έγκληματολογικών 
Υπηρεσιών .

Λίγο πριν ξημερώσει, κάπου στή Ρα- 
φήνα, βρίσκεται έγκαταλειμένο τό «Φίατ» 
μέ κομμένη τή μηχανή του καί χωρίς τήν 
κρατική πινακίδα τοΰ άριθμοΰ κυκλο
φορίας. Μάταια άναζητοΰνται ίχνη ή 
πειστήρια στό αύτοκίνητο. Οί δράστες 
φρόντισαν νά έξαφανίσουν κάθε τι πού 
θά μπορούσε νά στραφεί έναντίον τους, 
όπως φρόντισαν νά άφαιρέσουν καί κάθε 
κινητό άντικείμενο πού ύπήρχε στό αύ
τοκίνητο.

d



ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΑ
Οί έρευνες συνεχίζονται χωρίς Απο

τέλεσμα. Οί τρεις δράστες έχουν γίνει 
Αφαντοι. ’Αρνητικό Αποτέλεσμα έχουν 
καί τΑ διάφορα «μπλόκα» πού στήνονται 
στους δρόμους γιά τόν έντοπισμό τοΰ 
αύτοκινήτου των δραστών, ένός θαλασσί 
«Φόλκς—Βάγκεν».

Οί ώρες περνούν μέσα στήν Αγωνία καί 
τήν σύγχυση. Μέχρι πού στις 4.30' τό 
Απόγευμα, έμφανίζεται στήν Υ.Α.Π.Π. 
καί ή Αλλη κοπέλλα. Ή  κατάστασή της 
ξεπερνάει τά όρια τού τραγικού. ΣτΑ μά
τια της είναι καρφωμένος ό τρόμος. Οί 
ώρες τής δοκιμασίας της έχουν άποτυπω- 
θεϊ σ’ όλο της τό σώμα, σ’ όλη της τήν 
έκφραση.

Προσπαθεί νά θυμηθεί τά γεγονότα. 
ΜΑ ήταν τόσα πολλά καί τόσο σκληρά 
πού ή θύμηση Αδυνατεί νά γυρίσει λίγες 
ώρες πίσω καί μένει Ανήμπορη, κουρελια
σμένη Απ’ τήν Ανελέητη πραγματικότητα.

Θυμάται πώς μετά τήν Απαγωγή τήν 
μετέφεραν σέ κάποιο έξοχικό σπίτι τής 
Ραφήνας, πού διέρρηξαν. Θυμάται πώς 
μετά τούς Αλλεπάλληλους ξυλοδαρμούς 
καί βιασμούς, οί δράστες, κυριευμένοι 
Από «Αμόκ», έσπασαν τά έπιπλα καί τά 
σκεύη τού σπιτιού. Καί πώς λίγο πριν 
ξημερώσει τήν πήραν καί έφυγαν. ’Από 
έκείνη τή στιγμή όλα μπερδεύονται στά 
μάτια της. ’Από Αβέβαιες περιγραφές 
βγαίνει τό συμπέρασμα ότι τήν είχαν με
ταφέρει πρός τήν περιοχή τοΰ Άλεποχω- 
ρίου.

’Εκεί οί δράστες πραγματοποίησαν 
τήν δεύτερή τους διάρρηξη καί «έγκα- 
ταστάθηκαν» σάν νοικοκύρηδες στό έξο
χικό σπίτι. ’Αφού ικανοποίησαν πάλι τά 
κτηνώδη πάθη τους χώρισαν. Στό σπίτι 
έμεινε μόνο ένας, μαζί μέ τή νεαρή γυ
ναίκα, καί οί Αλλοι δυό έφυγαν. Ό  «φύ
λακας» τοΰ θύματος κάρφωσε τήν πόρτα 
καί πίσω της τοποθέτησε μπαούλα. Λίγο 
Αργότερα, άποκαμωμένος Από τήν κτη
νώδη του λεηλασία Αποκοιμήθηκε. Καί 
τό θύμα, έγκοπο Από τις τραγικές του πε
ριπέτειες, βρήκε τό ύστατο κουράγιο ν’ 
Ανοίξει ένα συρόμενο παράθυρο καί νά 
πηδήσει πρός τήν έλευθερία.

Τό θύμα μέ μιά υπεράνθρωπη προσπά
θεια δέχεται νά βοηθήσει τούς Ανδρες 
τής Υ.Α.Π.Π. στήν έντόπιση τών δρα
στών. Μετά Απ’ Αρκετή περιπλάνηση 
βρίσκεται τό έξοχικό σπίτι τής Ραφήνας. 
Οί Αντρες πού μπαίνουν μέσα άντικρύ- 
ζουν μιά πρωτοφανή καταστροφή. Τά 
πάντα θυμίζουν πέρασμα μανιακών.

Ή  περιπλάνηση συνεχίζεται στήν πε
ριοχή ’Αλεποχωρίου. Πρέπει νά βρεθεί 
τό Αλλο έξοχικό σπίτι. Ψάχνοντας μέσα 
στή νύχτα, κάτω Από φοβερές καιρικές 
συνθήκες, φτάνουν μέχρι τήν περιοχή 
Σχίνου τής Κορινθίας, όπου έντοπίζεται 
τό σπίτι, χωρίς βέβαια νά ύπάρχουν έκεί 
οί δράστες, πού είχαν φροντίσει καί πάλι 
νά έξαφανίσουν κάθε μαρτυρία γιά τό πέ
ρασμά τους.

Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Ή  δράστη ριοποίηση τής Χωροφυλα
κής έντείνεται. ’Απανωτά σήματα μέ τις 
περιγραφές τών δραστών φεύγουν γιά

όλες τις 'Υπηρεσίες τής χώρας. Λίγο 
Αργότερα ή πρώτη έλπίδα Ανατέλλει Από 
τήν πλευρά τής Χαλκίδας. Είναι τό πρώτο 
θετικό βήμα πού οδηγεί τήν Β.Π., τήν 
όδηγό τοΰ «Φίατ» πού ξέφυγε Απ’ τήν 
Απαγωγή, μπροστά σ’ ένα «Αλμπουμ» μέ 
φωτογραφίες. Έκείνη Αδίσταχτα δείχνει 
μέ τό δάκτυλό της ένα σκληρό πρόσωπο 
μέ θολά μάτια: «Αύτός είναι!».

Ό  πρώτος Αναγνωρίστηκε. Λέγεται 
Βαγγέλης Ρωχάμης, είναι 29 χρόνων 
Από τό Λευκαντί τής Εύβοιας, χωρισμέ
νος Από τή γυναίκα του, μέ δυό Ανήλικες 
θυγατέρες καί μ’ ένα σκοτεινό παρελθόν 
«στολισμένο» μέ σωρεία Αδικημάτων.

Ή  έρευνα περιορίζεται, τώρα στόν 
κύκλο τών φίλων τοΰ Ρωχάμη. Κάποια 
«φιλική» συντροφιά πού είκονίζεται μαζί 
του σέ μιά φωτογραφία, είναι τό δεύτερο 
βήμα. Δίπλα στόν Ρωχάμη, κάθεται ένας 
κεφάτος νεαρός. Καί πάλι ή κοπέλλα 
είναι κατηγορηματική: «Αύτός είναι!». 
Είναι ό 24χρονος Κώστας Μπεληγιάννης 
Από τήν Χαλκίδα, μέ «μαΰρο» παρελθόν 
κι αύτός.

Μένει ό τρίτος. Τέσσερεις πέντε μέρες 
Αργότερα καί ένώ όλες οί έρευνες Αποβαί
νουν Ακαρπες, τό θύμα τής κτηνωδίας 
τους, τόν μισοαναγνωρίζει σέ κάποιο 
φωτογραφικό «Αλμπουμ» τής Διευθύν- 
σεως Έγκληματολογικών ’Υπηρεσιών. 
Είναι ό Γιώργος Τσεπέρης, Από τις Κα- 
ρουσάδες τής Κέρκυρας, 24 χρονών, μέ 
πλούσιο Αμαρτωλό παρελθόν καί δραπέ- 
της μέσα Από τό Ε' Τριμελές Έφετεΐο 
όπου δικαζόταν, τήν 22-2-1980. Τώρα 
στούς Ανδρες τής Υ.Α.Π.Π. πού τόν Ανα
ζητούν προστίθεται καί ό Ενωμοτάρχης 
πού ήταν ύπεύθυνος γιά τή φύλαξή του 
στό Δικαστήριο.

Ό  κλοιός σφίγγει γύρω Από τούς δρά
στες, όταν μιφ πληροφορία πού λέει πώς 
ό Ρωχάμης διαθέτει ιδιόκτητο «κρίς—

κράφτ», Ανατρέπει τά σχέδια καί Αναγ
κάζει τις Υπηρεσίες τής Χωροφυλακής 
νά έπεκτείνουν τήν έπιτήρησή τους καί 
στις Ακτές τής χώρας.

Αυτό είχε σάν συνέπεια τόν έντοπισμό 
τών δυό Από τούς τρεις δράστες στήν 
Κέρκυρα. 'Ομως, όταν οί Αντρες τοΰ 
Τμήματος ’Ασφαλείας Προαστίων Κερκύ- 
ρας, φτάνουν στό κρυσφύγετό τους, στά 
Γουβιά, έκεϊνοι έχουν γίνει Αφαντοι, Αφή
νοντας πίσω τους όλες τους τις Αποσκευ
ές. Ό  έλεγχος τών Αποσκευών άποδει- 
κνύει ότι μαζί τους είχαν καί δυό γυναί
κες, ή μία Από τις όποιες όνομάζονταν 
Μαρία Μακρίδου, 30 χρονών Από τήν 
Κύπρο, χορεύτρια γνωστοΰ Αθηναϊκού 
κέντρου, φίλη τοΰ Ρωχάμη.

Είναι φανερό ότι οί δράστες άναζητοΰν 
διέξοδο πρός τήν ’Ιταλία, Αλλά μή βρί
σκοντας πρόσφορο μέσο έπιστρέφουν 
στήν ’Αθήνα.

ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΘΥΜΑ

Καί ένώ συμβαίνουν αύτά στήν Κέρ
κυρα, κάπου στά Μέγαρα γίνονται στις 12 
καί 13 Μαρτίου τρεις διαρρήξεις καί μιά 
κλοπή ήμιφορτηγοΰ αύτοκινήτου. Έπι- 
χειρεϊται ή συσχέτιση τών κλοπών μέ 
τούς τρεις βιαστές, Αλλά τίποτα δέν είναι 
θετικό, πριν τήν Απάντηση τής έρευνας 
τοΰ συνεργείου τής Σημάνσεως. Καί ένώ

Τό οπλοστάσιο τών απάνθρωπων βια
στών, όπως βρέθηκε και κατασχέθηκε από 
τούς ανδρες τής Χωροφυλακής. Μακρν- 
κανα όπλα, κορτμπίνες και περίστροφα 
στά χέρια τών επικίνδυνων κακοποιών 
πού μέ μιά πραγματική εκστρατεία ανα
κάλυψε καί εξάρθρωσε ή Χαιροφνλακή
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΑ
τά έργαστήρια τής Διευθύνσεως Έγκλη- 
ματολογικών Υπηρεσιών, έρευνοΟν τά 
ίχνη, βρίσκεται τό κλεμμένο φορτηγάκι, 
έγκαταλειμένο σέ κάποιο χωράφι δίπλα 
στην Εθνική όδό ’Αθηνών— Κορίνθου. 
Οί δράστες τής κλοπής έχουν έπιχειρήσει 
νά τό «μεταμορφώσουν», άλλάζοντας μέ 
«σπραίύ» τό χρώμα του καί τοποθετώντας 
πλαστούς άριθμούς κυκλοφορίας.

Ό  Άνθυπασπιστής Πιέρρος Παρα- 
σκευάκος μαζί μ’ έναν Χωροφύλακα άνα- 
λαμβάνουν τήν φρούρηση τού αυτοκινή
του περιμένοντας τούς — άγνωστους 
μέχρι έκείνη τή στιγμή — δράστες νά 
έπιστρέψουν. Καί λίγο πριν τις 9 τό βρά
δυ, τέσσερις σκιές ζυγώνουν τό αότοκίνη- 
το μέ κάθε προφύλαξη. Ό  Άνθυπασπι- 
στής προστάζει. «’Ακίνητοι!». ’Εκείνοι 
χωρίς δισταγμό άπαντοΰν μέ πυροβολι
σμούς. Ένα λεπτό άργότερα, ό Άνθυπα- 
σπιστής Παρασκευάκος σωριάζεται σο
βαρά τραυματισμένος, ένώ οί τέσσερις 
σκιές έξαφανίζονται στό σκοτάδι.

Ή  είδηση γιά τόν τραυματισμό τού 
Άνθυπασπιστή φτάνει στά Γραφεία τής 
Υ.Α.Π.Π. μαζί μέ μιά άλλη είδηση. Ή  
Σήμανση, μετά άπό κοπιαστικές έρευνες, 
άνακαλύπτει στά ίχνη τών κλοπών τής 
περιοχής Μεγάρων τήν παρουσία τού 
Γιώργου Τσεπέρη. Τώρα πιά όλοι γνω
ρίζουν ότι οί δράστες τού τραυματισμού 
τού Άνθυπασπιστή είναι οί τρεις βιαστές. 
Τό τέταρτο άτομο, λογικά έπρεπε νάναι 
ή Μαρία Μακρίδου.

Ή  κινητοποίηση τής Υ.Α.Π.Π. είναι 
άστραπιαία. Μαζί μέ τή βοήθεια τών 'Υ
πηρεσιών τής ’Ελευσίνας καί τών Μεγά
ρων, μπλοκάρεται δλη ή έθνική όδός 
Αθηνών—Κορίνθου καί οί γύρω περιο
χές. Πρέπει ν’ αποκλειστεί κάθε διέξοδος 
τών βιαστών. Ή  έ/.ιχείρηση δ^ως είναι 
δύσκολη καί έπικίνδυνη. Τώρα όλοι ξέ
ρουν πώς οί τρεις βιαστές δέν θά διστά
σουν νά χρησιμοποιήσουν τά όπλα τους 
προκειμένου νά ξεφύγουν άπ’ τά χέρια 
τού Νόμου.

Ό λα τά διερχόμενα αυτοκίνητα καί οί 
έπιβάτες τους έλέγχονται στά Διόδια. 
Οί ώρες περνούν χωρίς τίποτα τό θετικό. 
Στις 2 παρά 10' μετά τά μεσάνυχτα, στά 
Διόδια Έλευσϊνος, έλέγχεται ένα φορτη
γό. ’Επιβαίνουν σ’ αύτό, έκτος άπό τόν 
όδηγό, ένας άντρας καί μιά γυναίκα. Ή  
γυναίκα είναι πανέμορφη καί τά χαρα
κτηριστικά της μοιάζουν μέ τής Μακρί
δου. Ό  όδηγός προσπαθεί νά πείσει τούς 
άντρες τής Χωροφυλακής ότι είναι φίλη 
του. Ό  Ταγματάρχης όμως τού Τμήματος 
’Αναζητήσεων τής Υ.Α.Π.Π., έχει διαφο
ρετική γνώμη. Μέ μιά κίνηση τής άφαιρεϊ 
άπό τό κεφάλι τόν σκούφο μέ άποτέλεσμα 
νά χυθούν στούς ώμους της τά πλούσια 
μαύρα μαλλιά.

— Μαρία, μέχρι έδώ ήταν τό παιγνίδι 
σου....

Ή  Μαρία Μακρίδου έχει αίφνιδιαστεϊ. 
Χωρίς πολλές περιστροφές μιλάει. Μαζί 
μέ τ’ άλλα υποδεικνύει τό κρησφύγετο 
τών βιαστών φίλων της. Είναι κάποιο 
πολυβολείο, πού «βλέπει» πρός τό 39ο 
χιλιόμετρο τής ’Εθνικής Όδοΰ.

Η ΜΕΓΑΛΗ 
ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ

Μέ τό ξημέρωμα τής 14ης Μαρτίου οί 
άντρες τής Υ.Α.Π.Π. σκαρφαλώνουν 
στό πολυβολείο, πού βρίσκεται στις άπό- 
τομες πλαγιές τών Γερανίων.

Ή  καταδίωξη τών δραστών έχει μπεί, 
πιά, στήν τελική της φάση. Άποφασί- 
ζεται τό «χτένισμα» τών γύρω περιοχών. 
Στήν περιοχή καταφτάνουν καί ένώνονται 
μέ τούς άντρες τού Τμήματος Διώξεως 
’Εγκλημάτων κατά τής τιμής,καίτοΰ Τμή
ματος ’Αναζητήσεων τής Υ.Α.Π.Π. καί 
άντρες τών Υπηρεσιών τής ’Ελευσίνας, 
τών Μεγάρων καί τών Μονάδων Ειδικών 
’Αποστολών τών Μ.Α.Τ.

Οί όμάδες σχηματίζουν ένα τεράστιο 
κλοιό καί κινούνται όλες πρός τό κέντρο, 
άποσκοπώντας νά έγκλωβίσουν τούς κα- 
ταδιωκομένους. Όλοι βαδίζουν μέ τό 
δάκτυλο στήν σκανδάλη. Ξέρουν πώς ό 
Ρωχάμης, ό Μπεληγιάννης καί ό Τσεπέ- 
ρης είναι άπό τούς κακοποιούς πού δέν 
διστάζουν νά κάνουν ό,τιδήποτε, προκει
μένου νά διαφύγουν τή σύλληψη. Καί 
ξέρουν πώς μπορεί άπό στιγμή σέ στιγμή 
νά έχουν καί αυτοί τήν τύχη τού Άνθυ- 
πασπιστή. Οί ώρες περνούν καί ό κλοιός 
σφίγγεται όλοένα καί πιό πολύ. Τά γό
νατα τά βαραίνει ή κούραση, τά χέρια 
καί τό πρόσωπο παγώνουν άπ’ τόν ψυχρό 
Μαρτιάτικο άγέρα. Μιά όμάδα τών άν- 
τρών τού Τμήματος Διώξεως ’Εγκλημά
των κατά τής Ζωής, τής Υ.Α.Π.Π. πλη
σιάζει σέ μιά άγροικία. Ό  έπικεφαλής 
Ταγματάρχης πληροφορείται άπό έναν 
άγρότη ότι πριν λίγο βγήκαν άπό τήν 
άγροικία δυό άγνωστοι. Μέσα στήν κου
ζίνα τής άγροικίας βράζει άκόμα μιά κα
τσαρόλα μέ ρεβύθια. Δέν χωράει άμφι- 
βολία ότι οί βιαστές έψαχναν νά βροΰν 
καταφύγιο γιά νά φάνε καί νά ξεκουρα
στούν. Ό  Ταγματάρχης ειδοποιεί τόν 
Υποδιευθυντή τής Υ.Α.Π.Π. Πρέπει 
ν’ άναδιπλωθοΰν οί όμάδες καί νά έντεί- 
νουν τήν καταδίωξη.

Είναι πιά βέβαιο πώς λίγα χιλιόμετρα 
χωρίζουν τούς καταδιωκομένους άπό 
τούς διώκτες τους. Ίσως καί λίγες έκα- 
τοντάδες μέτρα. Καί ένώ οί όμάδες άνα- 
διπλώνονται νά συγκλίνουν πρός τήν πι
θανή κατεύθυνση τών κακοποιών, ό 
Υποδιευθυντής τής Υ.Α.Π.Π., πού έσπευ
δε πρός τήν άγροικία, άντιλαμβάνεται 
δυό άντρες μέ δπλα στά χέρια νά τρέχουν. 
Είναι οί δυό άπό τούς τρεϊς κακοποιούς. 
Τό αυτοκίνητο σταματάει καί ό Άντι- 
συνταγματάρχης μέ τόν όδηγό του Χω
ροφύλακα άναλαμβάνουν τήν καταδίωξη. 
Άπό έναν ό καθένας.

Τό κυνηγητό κρατάει ώρα. Ή  Απόστα
ση όλοένα καί μηδενίζεται. Ό  κίνδυνος 
κορυφώνεται. Ή  ζωή κρατιέται άνάμεσα 
στήν τύχη καί στό παράλογο. Οί κακο
ποιοί κρατούν γερά στά χέρια τους τό 
τελευταίο τους χαρτί. Τά δπλα.... Άπό 
τά κοντινά ύψώματα προβάλλουν καί άλλες 
όμάδες άντρών τής Χωροφυλακής. Ό  
Άντισυνταγματάρχης σέ μιά ύστατη 
προσπάθεια πλησιάζει τόν ένα κακοποιό 
καί μ’ ένα σάλτο τόν κυλάει στό χώμα. 
Ένα λεπτό άργότερα ό Ρωχάμης βρίσκε
ται δεμένος πισθάγκωνα.

Λίγα μέτρα πιό κάτω ό όδηγός τού 
Άντισυνταγματάρχη πλησιάζει τόν άλλο 
κακοποιό. ’Εκείνος βλέπει πώς δέν μπορεί 
νά ξεφύγει. Καί γυρίζει μέ τό δπλο προ
τεταμένο. Οί δυό άνδρες βρίσκονται 
άντιμέτωποι μέ τά δπλα στά χέρια. Τό 
μάτι τού κακοποιού είναι θολό. Θά τολ
μήσει άραγε νά πιέσει τήν σκανδάλη ;

Ή  όμάδα τού Τμήματος Διώξεως ’Εγ
κλημάτων κατά τής Ζωής τής Υ.Α.Π.Π. 
περικυκλώνει τόν δεύτερο κακοποιό. Ό  
έπικεφαλής Ταγματάρχης τόν πλησιάζει. 
Μέ ήρεμη φωνή τόν προστάζει ν’ άφήσει 
τό δπλο. ’Εκείνος άρνεΐται. Ό  Ταγμα
τάρχης προχωράει. Μερικά βήματα τούς 
χωρίζουν. Τό δάκτυλο τού κακοποιού 
σφίγγεται στήν σκανδάλη. Οί άνάσες 
τών άλλων άντρών πού παρακολουθούν 
κόβονται. Τρία βήματα μένουν. Ό  Τα
γματάρχης προχωράει.. ..Πρός τά πού ; 
Ίσως καί πρός τόν θάνατο. Ή  φωνή του 
άκούγεται καί πάλι. Αυτή τή φορά δμως 
είναι σκληρή.

—Μπεληγιάννη, πέτα τό δπλο ....
Ή  φράση μένει μισοτελειωμένη. Μ’ 

ένα σάλτο του τόν άγκαλιάζει άπ’ τή 
μέση καί κυλιώνται στό χώμα. Τό δπλο 
ξεφεύγει άπ’ τά χέρια του. Ή  ψυχραιμία 
νίκησε γιά μιά άκόμα φορά.

Μένει ό τρίτος. Ό  Γιώργος Τσεπέρης, 
άποκαλύπτουν οί συνεργάτες του, με
τά τόν τραυματισμό τού Άνθυπασπιστή 
έφυγε καί κρύβεται στήν Αθήνα. Νέες 
έρευνες, νέα τρεξίματα...

Μιά πληροφορία λέει πώς ό Τσεπέρης 
έχει άδελφή στό Ξυλόκαστρο. Ή  το
πική Υπηρεσία τής Χωροφυλακής τόν 
έντοπίζει, έκεΐ, άλλά δταν έπιχειρεϊται 
ή σύλληψή του, έκείνος δέν βρίσκεται. 
Μικρές όμάδες άντρών τής Υ.Α.Π.Π. 
παρακολουθούν τά «στέκια» του, τά 
κακόφημα «σπίτια» καί τά κέντρα τής 
Πλατείας Βάθης, τής 'Ομόνοιας καί τής 
όδοΰ Αθήνας.. Στις 10 τό βράδυ τής 16ης 
Μαρτίου οί άντρες τού Τμήματος Διώ
ξεως ’Εγκλημάτων κατά τής Ζωής κ.λ.π., 
τόν έντοπίζουν κάπου στήν όδό Άθηνάς. 
Τόν παρακολουθούν άθέατοι. Ό  κακο
ποιός έπιβιβάζεται σέ ταξί καί πηγαίνει 
πρός τήν πλατεία Κουμουνδούρου. Ή  
παρακολούθηση στενεύει. Ό  έπικεφαλής 
Ταγματάρχης άντιλαμβάνεται πώς ό Τσε
πέρης κάτι ψάχνει νά βρει. Κάποιο σπί
τι, ίσως, πού δέν θυμάται καλά. Δίνει 
έντολή νά περιμένουν. Τούτο γιατί τό 
δεξί χέρι τού Τσεπέρη είναι κάτω άπό 
τό σακκάκι του στό ύψος άκριβώς τού 
στήθους. Είναι βέβαιο πώς κρατάει 
δπλο.

Ό  Τσεπέρης τριγυρίζει σάν άγρίμι. 
Οί ώρες, πού περνούν άκαρπες, τόν έκ- 
νευρίζουν. Πλησιάζει μία μετά τά μεσά
νυχτα. Ό  Ταγματάρχης άποφασίζει πώς 
όλα πρέπει νά τελειώσουν. Οί άντρες 
κινούνται διακριτικά. Ό λοι τους Απέ
χουν λίγα μέτρα άπ’ τόν κακοποιού. 
Σέ λίγα δευτερόλεπτα τά βήματά τους 
θά διασταυρωθούν. Ό  Ταγματάρχης άνοί- 
γει τό βήμα του. Οί άλλοι τεντώνουν τά 
χέρια τους, τά δάκτυλά τους. Ό λα πρέ
πει νά γίνουν ακαριαία.

Μ’ ένα σάλτο ό Ταγματάρχης βρίσκε
ται πίσω άπ’ τόν Τσεπέρη, πού νιώθοντας 
δυό χέρια νά τού άγκαλιάζουν τήν μέση,
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΑ
-

τραβάει τό πιστόλι. Ένα κλάσμα τοΟ 
δευτερολέπτου, ακόμα, και . . .

Ή  «μπερέττα» τοΟ Τσεπέρη πέφτει μέ 
κρότο στό πλακόστρωτο τής πλατείας 
Κουμουνδούρου. Στά χέρια του σφίγ- 

* γονται γρήγορα οί χειροπέδες. Τά πάντα 
έχουν τελειώσει γι’ αυτόν καί τούς δύο 
φίλους του. Μόνο ή μέρα τής κρίσης 
τους άπό τήν Δικαιοσύνη μένει...

Εκείνη ή μέρα, ή μέρα τής Δικαιοσύ

νης, θάναι μέρα απολογίας όχι μόνο γιά 
ό,τι έκαναν άπό τό ξημέρωμα τής 6ης 
μέχρι τό ξημέρωμα τής 17ης Μαρτίου τού 
1980. ’Αλλά καί γιά άλλα πολλά, μεταξύ 
των όποιων καί άλλοι βιασμοί πού έκ- 
κρεμοϋσαν σέ βάρος τους, έμπρησμός 
αύτοκινήτου καί περισσότερες άπό 60 
διαρρήξεις καί κλοπές πού ή λεία τους 
ξεπέρασε τά δύο εκατομμύρια.

"Ομως στό έδώλιο τοΰ κατηγορουμέ
νου θά καθίσει μαζί τους ή Μαρία Μα-

κρίδου, κατηγορούμενη γιά ύπόθαλψή 
έγκληματιών καί άλλα σοβαρά άδικήμα- 
τα, καθώς καί μερικά άκόμα πρόσωπα του 
φιλικού τους περιβάλλοντος πού προ
τίμησαν νά θέσουν σέ κίνδυνο τήν ει
ρήνη καί τήν άσφάλεια τών συνανθρώ
πων τους καί νά διευκολύνουν τή φυγή 
ή τήν άπόκρυψη τών κακοποιών. Καί 
ίσως τότε μάθουν πώς άκόμα ψηλότερα 
άπό τή φιλία στέκεται ή Δικαιοσύνη καί 
ή προστασία τών πολλών καί άθώων..

ΕΓΚΛΗΠΙΠ ΓΙΟ ΛΟΓΟΥΣ ΤΙΓΠΗΣ
ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ 

ΣΦΑΙΡΕΣ

Τό πρωί τής 22ας Νοεμβρίου τού 1977, 
ένας όδηγός αύτοκινήτου σταματάει μπρο
στά άπό ένα αύτοκίνητο άκινητοποιημέ- 
νο στό έρεισμα τής παραλιακής Λεωφό
ρου ’Αθηνών—Σουνίου, στό 32,5 χιλιό
μετρο, άμέσως μετά τό ύπάρχον έκεϊ τού
νελ. Μέσα άπό τό καθρεφτάκι τοΰ αύτο- 
κινήτου του είχε παρατηρήσει θρυμμα
τισμένο τόν άνεμοθώρακα τοΰ σταμα- 
τημένου BMW. Ό  όδηγός πλησιάζει 
τό αύτοκίνητο καί μένει άναυδος άπ’ 
αύτό βλέπει. Στό μπροστινό κάθισμα είναι 
γερμένος ένας άνθρωπος μέ πρόσωπο 
καταματωμένο. Πρόκειται γιά έγκλημα.

Γιά πολλές μέρες ή άνθρωποκτονία 
τοΰ νεαροΰ βιομηχάνου Μάνου Γρηγο- 
ρίου άπασχολεϊ τήν έπικαιρότητα. Οί 
φήμες δίνουν καί παίρνουν. Ό  δράστης, 
παρ’ όλες τις προσπάθειες τής Υ.Α.Π.Π. 
παραμένει άγνωστος. Ή  υπόθεση σι
γά—σιγά περνάει στά «ψιλά» τών έφη- 
μερίδων, πού περιορίζονται στό νά γρά
φουν ότι τό έγκλημα μένει άνεξιχνίαστο. 
Σιγά—Σιγά ξεχνιέται έντελώς. "Οχι όμως 
γιά όλους. Γιά τούς άντρες τοΰ άρμοδίου 
Τμήματος τής Υ.Α.Π.Π. ή ύπόθεση μένει 
άνοιχτή καί καίει πάντα ... Άμέσως 
μετά τήν άναγγελία τοΰ έγιςλήματος οί 
άντρες τής Υ.Α.Π.Π. βρέθηκαν στόν χώ
ρο τής άνθρωποκτονίας. Μαζί τους 
έσπευσε καί ομάδα άντρών τοΰ Τμήματος 
έξερευνήσεως τής Διευθύνσεως Έγκλη- 
ματολογικών 'Υπηρεσιών, καθώς καί ό 
προϊστάμενος τής ’Ιατροδικαστικής Υ 
πηρεσίας.

Οί πίσω πόρτες τοΰ αύτοκινήτου βρέ
θηκαν άσφαλισμένες ένώ οί μπρόσθιες 
απλώς κλειστές. Τό θΰμα καθόταν στή 
θέση τοΰ όδηγοΰ μέ τό κεφάλι γυρμένο 
στήν διπλανή θέση. Παντού μέσα στό αύ
τοκίνητο ύπήρχαν κηλίδες αίματος. Ό  
προϊστάμενος τής ’Ιατροδικαστικής Υ 
πηρεσίας διαπιστώνει έπί τόπου, έκτος 
άπό τ’ άλλα, καί τέσσερα τραύματα πού 
έχουν προκληθεϊ άπό σφαίρες.

Ή  νεκροψία καί νεκροτομή πού άκο- 
λούθησαν διαπίστωσαν ότι τά τέσσερα 
τραύματα είχαν προκληθεϊ άπό βολές 
περιστρόφου καί άπό άπόσταση σχεδόν 
έξ έπαφής.

Τό Τμήμα ’Εργαστηρίων τής Δ]νσεως 
Έγκληματολογικών 'Υπηρεσιών πού έξέ- 
τασε τις κηλίδες αίματος πού βρέθηκαν 
στό αύτοκίνητο, άποφάνθηκε ότι άνήκαν 
στήν Α' όμάδα, τό δέ ένζυμα ήταν τύ
που 1—1, δηλαδή, ίδιο μέ τοΰ θύματος. 
"Ομως μερικές κηλίδες αίματος πού βρέ
θηκαν στά χαλίκια κοντά στό αύτοκί- 
νητο, άποδείχτηκε ότι άνήκαν στήν όμά
δα Α καί τό ένζυμα ήταν τοΰ τύπου 2. 
Αύτές οί κηλίδες σίγουρα άνήκαν όχι 
στό θΰμα, άλλά στόν άγνωστο δράστη. 
Ήταν τό πρώτο στοιχείο...

Ένα άλλο στοιχείο, άρκετά σημαντι
κό γιά τήν έρευνα τής ύποθέσεως ήταν τό 
ότι μέσα στό αυτοκίνητο βρέθηκαν θρυμ
ματισμένα καί τυλιγμένα σέ άπόκομμα 
εισιτηρίου κινηματογράφου τρία λευκά 
χάπια, πού μέ τή έργαστηριακή έξέταση 
άποδείχτηκε ότι ήταν ναρκωτικά χάπια 
ARDAN. Τό θΰμα, όμως, όπως προέκυψε 
άπό τήν άνάκριση ούδέποτε έπαιρνε ναρ
κωτικά ή παρεμφερεί χάπια. Άρα καί 
τά χάπια άνήκαν στόν δράστη.

Ή  έρευνα τοΰ περιβάλλοντος άπόδειξε 
ότι τό θΰμα ζοΰσε μόνο του σέ νοικια
σμένο διαμέρισμα τής περιοχής τών Ίλισ- 
σίων. Ό  κύκλος τών γνωριμιών του ήταν 
μεγάλος καί άποτελοΰνταν άπό κάθε εί
δους πρόσωπα. ’Ανάμεσα σ’ αύτά καί άρ
κετά τοΰ «τρίτου φύλου» ή άπροσάρμο- 
στα κοινωνικά. Μερικοί άπό τούς φίλους 
του, ιδιαίτερα τών τελευταίων χαρακτηρι
σμών, μίλησαν γιά σεξουαλικές διαστρο
φές τοΰ θύματος, ένώ άλλοι πολλοί φίλοι 
του τό άπόκλεισαν κατηγορηματικά αύ
τό. Εκείνο όμως πού είχε βεβαιωθεί ήταν 
ότι τό θΰμα άνήκε στούς παθιασμένους 
χαρτοπαίκτες.

Ή  άνάκριση σχημάτισε μέ κάθε λε
πτομέρεια τις κινήσεις τοΰ θύματος κα
τά τό τελευταίο χρονικό διάστημα καί έξέ- 
τασε όλα τά πρόσωπα πού είχαν κάποια 
σχέση μαζί του τά τελευταία χρόνια.

Τό περισσότερο ΰποτο πρόσωπο τοΰ 
φιλικοΰ του περιβάλλοντος ήταν ό Νίκος 
Βαλμάς. Εξετάζεται καί άποκαλύπτει ότι 
τό θΰμα τοΰ είχε ζητήσει, τό 1972 γιά 
πρώτη φορά, νά τοΰ βρίσκει νέους γιά 
«συντροφιά». Εκείνος άρνήθηκε. Τό 
1975 έμαθε ότι αύτό τό είχε άναλάβει κά
ποιος Νίκος ’Αντωνίου. Ό  κύκλος τών 
«άγοριών» πού συναναστρέφονται τό 
θΰμα περιλαμβάνει πρόσωπα ήλικίας άπό 
15 χρόνων. ’Αργότερα, μέ άντάλλαγμα

τήν έξεύρεση άπό μέρους τοΰ θύματος 
έργασίας, άναλαμβάνει νά τοΰ προμη
θεύει σεξουαλικά διεστραμένους νέους 
πού ό ίδιος «ψάρευε» στις καφετηρίες 
τής 'Ομόνοιας καί τοΰ Παγκρατίου. Μέσα 
σ’ αύτούς είναι καί κάποιος Ήλίας ή 
Λούης, πού ή έπαφή μαζί του ματαιώ
νεται, καθώς καί κάποιος Πέτρος, ήλι
κίας 20 χρονών, μέ καστανά μαλλιά, 
σέ «στύλ» μανεκέν. Ό  Βαλμάς λέει ότι 
Πέτρος κατάγεται άπό τό Ναύπλιο, ότι 
μένει στό Κολωνάκι καί ότι έκεϊ διατη
ρεί «μπουτίκ» μιά άδελφή του. Λίγες 
μέρες πριν τό έγκλημα ό Βαλμάς γνω- 
ζεται μέ κάποιον νεαρό πού άκουγε στό 
όνομα Χρήστος καί πού τόν πείθει νά 
διαρρήξει γιά λογαριασμό του τό δια
μέρισμα τοΰ θύματος. Κάτω άπό τήν έπι- 
φανειακή φιλία του γιά τόν Μάνο Γρηγο- 
ρίου, κρύβει ένα ύπουλο μίσος, κινημένο 
άπό τό σύνδρομο κατωτερότητας πού ένι
ωθε άπέναντί του. Ή  διάρρηξη όμως δέν 
πραγματοποιείται γιατί ό Χρήστος «καρ
φώνει» τά σχέδια τοΰ Βαλμά στό θΰμα, 
πού παρ’ όλα αύτά συνεχίζει νά τόν συ
ναναστρέφεται. Ή  τελευταία του έπαφή 
μέ τόν Γρηγορίου είναι τηλεφωνική τό 
πρωί τής 21-11-1977, τής ήμέρας τοΰ 
έγκλήματος δηλαδή. Τό θΰμα τότε τοΰ 
είπε πώς άν τηλεφωνηθεΐ μέ τόν «Πέτρο» 
νά τοΰ πεί νά τόν πάρει στό τηλέφωνο ή 
νά κλείσει γιά λογαριασμό του ραντε- 
βοΰ. Άπό κεϊ καί πέρα τίποτα. Τήν έπο- 
μένη μαθαίνει γιά τό έγκλημα άπό τούς 
δημοσιογράφους ...

Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ "Xfi 
ΑΕΓΕΤΑΙ ΠΕΤΡΟΣ

"Ολα τά πρόσωπα πού άναφέρονται 
στις άποκαλύψεις τών φίλων τοΰ θύματος 
έξετάζονται δυό καί τρεις καί περισσό
τερες φορές. Ό λα έχουν κάποιο άλλοθι. 
Όλα καταφέρνουν ν’ άποδείξουν τήν 
άποχή τους άπό τό έγκλημα. Μόνο ό 
«Πέτρος» μέ τά άγνωστα υπόλοιπα στοι
χεία, δέν βρίσκεται πουθενά.

Ή  τελευταία έμφάνιση τοΰ θύματος 
ήταν στις 6 τό άπόγευμα, στό σπίτι μιας 
θείας του. Μετά άπό κεί δέν παρουσιά
στηκε πουθενά. Κανείς δέν τόν είδε. 
Τό Τμήμα Διώξεως Εγκλημάτων κατά 
τής Ζωής ύποθέτει ότι μετά τις 6 τό άπό
γευμα, τό θΰμα είχε ραντεβοΰ μέ τόν



ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΑ
«Πέτρο» , πού ίσως είχε έπικοινωνήσει 
μέ τόν Βαλμα, πράγμα πού έκεϊνος πι
θανόν νά έκρυβε. Έτσι ξεκινούν μιά έξαν- 
τλητική σέ έκταση καί σέ βάθος έρευνα.

'Αρχή γίνεται άπό τό Κολωνάκι. Καμ- 
μιά όμως ίδιοκτήτρια «μπουτίκ» δέν έχει 
άδελφό «Πέτρο» μέ τά χαρακτηριστικά 
πού έδωσε ό Βαλμάς ή πού νά διαγράφει 
κάποιο ίχνος γνωριμίας μέ τό θύμα καί 
τόν κύκλο του.

Στή συνέχεια έξετάζονται τά Μητρώα 
Άρρένων τού Δήμου Ναυπλίου καί τών 
Κοινοτήτων τής περιοχής, όπως έπίσης 
καί οί καταστάσεις τών Στρατολογι
κών Γραφείων. Καί αύτή ή έρευνα δέν 
έχει άποτέλεσμα.

Μιά ομάδα τού ίδιου Τμήματος τής 
Υ.Α.Π.Π. δδηγεΐ τόν Βαλμα στό Ναύ
πλιο, όπου τού παρουσιάζονται όλες οί 
φωτογραφίες άπό τά Δελτία Ταυτότητος 
τών νεαρών άντρών τής περιοχής. Ό  
Ταγματάρχης, όμως, πού σύνοδεύει τόν 
Βαλμα διαπιστώνει σέ μιά άδιάφορη 
στιγμή ότι ό Βαλμάς γυρίζει τις φωτο
γραφίες χωρίς νά τις προσέχει. Είναι σί
γουρο, πιά, ότι ό Βαλμάς λέει ψέμματα. 
Πώς μπορούν όμως νά τόν όδηγήσουν 
στήν άλήθεια; Τρόπος δέν ύπάρχει μιά 
καί οί άποδείξεις πού ύπάρχουν δέν 
είναι άρκετές.

Ή  ίδια διαδικασία γίνεται καί στό Γ' 
Παράρτημα ’Ασφαλείας ’Αθηνών. Καμ- 
μιά όμως φωτογραφία άπό τά 60.000 Δελ
τία Ταυτότητος δέν ύποδεικνύεται άπό 
τόν Βαλμά. Λίγες μέρες άργότερα καί 
ένώ ή έρευνα συνεχίζεται ό Βαλμάς φεύ
γει ξαφνικά γιά τό ’Εξωτερικό...

ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ

Μετά τις άκαρπες έρευνες ή υπόθεση 
περνάει σέ δεύτερο πλάνο. Άλλες ύπο- 
θέσεις άπορροφούν τή δραστηριότητα 
τής Υ.Α.Π.Π. Τά περιστατικά τής κάθε 
μέρας δέν άφήνουν περιθώρια στις πε
ρασμένες ύποθέσεις. Οί άνθρωποκτο- 
νίες καί οί διαρρήξεις, καθώς καί τ’ άλ
λα άδικήματα πού άπασχολοϋν τό Τμή
μα διαδέχονται τό ένα τό άλλο χωρίς 
άνάπαυλα. Ό  άγώνας τών άντρών τής 
Χωροφυλακής είναι έξαντλητικός και 
ό χρόνος κυλά χωρίς νά υπολογίζει δυ
σκολίες. "Ομως έκεΐνοι σέ κάθε άνά- 
κριση, σέ κάθε έρευνα φέρουν στό 
νού τους καί τήν υπόθεση Γρηγορίου 
καί ιδιαίτερα τήν πιό σκοτεινή της πτυ
χή μέ τό όνομα «Πέτρος»...

Έτσι φτάνουμε στις 12 Δεκεμβρίου 
τού 1979. Στις 3 τό πρωί οί άντρες τής 
’Αμέσου Έπεμβάσεως συλλαμβάνουν τόν 
Τζούμα Νικόλαο στήν περιοχή τής Παλ- 
λήνης, ένώ άποπειρόταν νά διαρρήξει 
μαζί μέ άλλους ένα φαρμακείο τής περιο
χής. Ό  Τζούμας, σκληρός, ναρκομανής, 
κρύβει τούς συνενόχους του καί κρατάει 
τό στόμα κλειστό.

Προκειμένου νά βρεθούν οί συνένοχοί 
άποφασίζεται ή παρακολούθηση τών έπι- 
σκεπτών του στό κρατητήριο τής Υ.Α· 
Π.Π., κατά τό χρόνο τής έξετάσεώς του 
καί μέχρι ν’ άποσταλεϊ στόν Εισαγγε

λέα. Τό μεσημέρι τής 13ης Δεκεμβρίου 
έπισκέπτεται τόν Τζούμα κάποιος Πέ
τρος Σαπουντζάκης. Στόν ’Αξιωματικό 
Υπηρεσίας δηλώνει πώς είναι ξάδελ- 
φός του. Τό όνομα «Πέτρος» ξαναφέρ
νει τήν παληά υπόθεση στήν έπιφάνεια. 
Διαπιστώνεται ότι δέν έχει καμμιά συγ
γένεια μέ τόν Τζούμα καί ότι ένώ τώρα 
μένει στό Παγκράτι, παληότερα έμενε 
στό Κολωνάκι. ’Υπάρχει κάτι τό κοινό 
μέ τόν «Πέτρο» πού ψάχνουν. Ή  έρευνα 
προχωράει σέ βάθος. Αύτές οί υποθέσεις 
δέν συμβιβάζονται μέ λανθασμένα βή
ματα.

Ελέγχεται ό κύκλος τών έπαφών τού 
Π.Σ. καί βγαίνει τό συμπέρασμα ότι στε
νοί του φίλοι είναι ό Παναγιώτης Πάλ- 
λης καί ό Θόδωρος Σχίζας, σεσημασμέ
νοι γιά άλλες παληότερες ύποθέσεις. Ή  
παρακολούθηση έκτείνεται σ’ όλο τό 
φιλικό περιβάλλον καί νυχτοήμερα κα
ταγράφονται όλες οί κινήσεις τών ναρκο
μανών καί τών μικροκακοποιών πού 
άποτελοΰν τις συναναστροφές τους καί 
συχνάζουν στις καφετηρίες καί τις χα- 
ρτοπαικτικές λέσχες τού Παγκρατίου.

’Ανάμεσα σ’ αύτούς υπάρχει καί κά
ποιος Τριαντάφυλλος. Άπό τήν παρακο
λούθηση τού κύκλου τών δικών του συνα
ναστροφών «βγαίνει» ένας νεαρός πού τά 
χαρακτηριστικά του συμπίπτουν άπόλυ- 
τα μέ τά χαρακτηριστικά πού έχει περι
γράφει ό Βαλμάς. Είναι ένας όμορφος νέ
ος, μέ καστανά μαλλιά, καί στύλ μανε
κέν. Δέν γνωρίζουν όμως τίποτα γι’ αύ- 
τόν. Ούτε τό μικρό του όνομα.

Ό  Τριαντάφυλλος καλείται γιά έξέ- 
ταση. Κατά τήν έρευνα όμως πού τού γί
νεται βρίσκεται στήν τσέπη του ένα σπιρ- 
τοκούτι μέ κατεργασμένο χασίς. Δικαιο
λογείται ότι στά δημοτικά ουρητήρια 
είδε κάποιον νά τό άφήνει καί τό πήρε, 
χωρίς νά ξέρει τι άκριβώς έχει μέσα. 
Είναι άπό τις φτηνές δικαιολογίες πού 
προσπαθούν νά καλύψουν τήν πιθανότη
τα νά έπεκταθοΰν οί έρωτήσεις στό φι
λικό περιβάλλον. "Ομως, οί έρωτήσεις 
γίνονται. Περιγράφει τά πρόσωπα πού 
συναναστρέφεται. Τά χαρακτηριστικά 
τού όμορφου νεαρού άνήκουν σέ κά
ποιον Γιώργο, έλαιοχρωματιστή, πού 
μένει κάπου στήν Καισαριανή. Τίποτα 
άλλο δέν ξέρει. Σ’ αύτούς τούς κύκλους 
οί φίλοι άρκούνται μόνο στά μικρά όνό- 
ματα. Θυμάται, όμως, πώς πρόσφατα έχει 
πάρει άναβολή άπό τόν Στρατό . Αύτό εί
ναι κάτι. . .

’Εξετάζονται οί καταστάσεις όσων πή
ραν τελευταία άναβολή τής στρατιωτικής 
τους θητείας. Εκατοντάδες άτομα τις 
άπαρτίζουν. Άπό τόν συγκριτικό έλεγχο 
φτάνουν στό έπιθυμητό άποτέλεσμα. 
'Ο νεαρός λέγεται Γιώργος Ξυράφης. 
Ακολουθεί νέα έρευνα. Αύτή τή φορά 
στά άρχεϊα τής Διευθύνσεως Έγκληματο- 
λογικών ’Υπηρεσιών. Τούτο γιατί γνω
ρίζουν πώς ή αίτια τής άναβολής είναι ή 
τοξικομανία του. Τόν ξαναβρίσκουν έκεϊ 
μέ μιά καταδίκη γιά σωματική βλάβη. 
'Ομως στις διευθύνσεις πού μέχρι έκείνη 
τή στιγμή έχουν στά χέρια τους δέν βρί
σκεται πουθενά. Κανείς δέν ξέρει τό 
όνομα Ξυράφης.

Παρακολουθοΰνται καί πάλι οί καφε
τηρίες καί οί χαρτοπαικτικές λέσχες τού 
Παγκρατίου. Δέν κάνει όμως πουθενά τήν 
έμφάνισή του. Παράλληλα, σήματα φεύ
γουν πρός όλες τις ’Υπηρεσίες τής Χωρο
φυλακής, ζητώντας τυχόν ύπάρχοντα 
στοιχεία. Ή  βοήθεια έρχεται άπό τό 
Παράρτημα Ασφαλείας Χαλανδρίου. Μέ
σα στό άρχεϊο του έκκρεμεΐ μιά παληό- 
τερη δήλωσή του γιά απώλεια τού Δελ
τίου Ταυτότητάς του. Ή  δήλωση έχει 
καί κάποιο τηλέφωνο. Τό τηλέφωνο 
όμως δέν ανήκει στό δικό του όνομα. 
Τί μπορεί νά συμβαίνει;

Ή  έρευνα προχωράει. Λίγες μέρες 
άργότερα άποδεικνύεται ότι τό τηλέ
φωνο ανήκει σέ μιά γυναίκα, πού ή μιά 
της κόρη ήταν κάποτε μανεκέν καί δια
τηρούσε «μπουτίκ» στό Κολωνάκι καί 
πού έχει καί ένα γιό μέ τά ίδια χαρακτη
ριστικά τού Ξυράφη. Τό μυστήριο λύνε
ται όταν ή οικογενειακή έρευνα άποδει- 
κνύει ότι ή γυναίκα διατηρεί τό όνομα 
τού πεθαμένου συζύγου της, ένώ ό τε
λευταίος της γιός πού γεννήθηκε μετά 
τό θάνατο τού συζύγου, έχει τό όνομα τού 
δικού του πατέρα, χωρίς όμως νά έγκα- 
ταλείψει ποτέ τή μητέρα του. Μέ τά 
νέα αυτά στοιχεία ή άναζήτηση καρπο
φορεί. Έτσι τό άπόγευμα τής 6ης Μαρ
τίου ό Γιώργος Ξυράφης όδηγεϊται στά 
γραφεία τής Υ.Α.Π.Π. Λίγο άργότερα 
όμολογεΐ πώς αύτός είναι ό έκτελεστής 
τού Μάνου Γρηγορίου. Ή  ομολογία τού 
νεαρού δράστη είναι κάτι τό συγκλονι
στικό. Μ’ άπλές λέξεις μιλάει γιά μιά 
οικογενειακή ζωή χωρίς δυνατό πατρι
κό στήριγμα, γιά παιδικά χρόνια πού 
πέρασαν μέσα στήν άβεβαιότητα γιά 
όνειρα πού δέν πραγματοποιήθηκαν. Μι
λάει γιά τις πρώτες συναναστροφές. 
’Εκείνες πού είχαν άποτέλεσμα τά ναρκω
τικά:

«Μερικοί φίλοι μου μοΰ σέρβιραν τότε 
κάτι χάπια ναρκωτικά τά όποια συνή
θισα καί συνέχισα νά παίρνω έπί δύο 
συνεχή έτη. Τά χάπια αυτά ήταν 
ARDAN, MELISIDEN, MANDRAX 
Σέ ήλικία 16 έτών μπαρκάρισα έπί δίμη- 
νο καί σέ κάποιο ταξίδι τού καραβιού άπό 
τήν Αμερική, έκανα χρήση μαριχουάνας. 
Ξεμπαρκάρισα καί κατά τήν έδώ παραμο
νή μου συνέχιζα καί έπαιρνα TRIP, τά 
όποια προμηθευόμουνα άπό τήν περιο
χή τής Πλάκας. Μετά τό LSD έκανα χρή
ση καί κατεργασμένης Ινδικής καννά- 
βεως (χασίς) τήν όποια έπίσης προμη
θευόμουνα άπό θαμώνες τού κέντρου 
TRIP».

Μετά τά ναρκωτικά ήρθε ή γνωριμία 
μέ τόν Βαλμα. Μιά γνωριμία τυχαία γιά 
τόν Ξυράφη, όχι όμως καί γιά τόν προα- 
γωγό. Ό  δεύτερος μέ έντεχνο τρόπο τόν 
όδηγεί στό θύμα. Βγαίνουν μιά δυό φο
ρές μαζί. Τό τελευταίο τους ραντεβού 
ήταν τό άπόγευμα τής 21-11-1977. Ό  Βαλ
μάς ξέρει γι’ αυτό τό ραντεβού.

Μέ τό ΒΜΛΥτοΰ Γρηγορίου πηγαίνουν 
παραλιακά. Στό δρόμο οί συζητήσεις 
κρύβουν πονηρούς ύπαινιγμούς. Τέλος 
τό αύτοκίνητο σταματάει λίγα μέτρα με
τά τό τούνελ τής Βάρκιζας. Είναι τό 
στερνό σταμάτημα τού πολυτελούς αύτ0. 
κινήτου, πού κατάληξε στις άσεμνες χει_
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ΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΑ
ρονομίες τοΰ θύματος καί σφραγίστηκε 
μέ τήν έκτέλεσή του.

«Ή συμπεριφορά του μ’ έθιξε σάν 
άντρα» θά πεί στην πρώτη του όμολο- 
γία ό νεαρός Ξυράφης. Τό ίδιο θά τονί
σει καί στην δεύτερή του έξέταση, πού 
δίνει λίγες ώρες άργότερα παρουσία 
καί τοΰ Άντεισαγγελέως Πρωτοδικών 
'Αθηνών κ. Χρ. Ντακούρη.

Στην δεύτερη αύτή έξέτασή του καί 
σέ σχετική έρώτηση τοΰ κ. ’Αντεισαγγε
λέα άπαντάει : «Θέλω νά καταθέσω,
δέν μέ άπείλησε κανείς καί τά όσα θά 
καταθέσω τά καταθέτω μέ έλεύθερη βού
ληση καί άβιάστως». ’Απαντάει έτσι σ’ 
όλες τις έρωτήσεις.

Γιά τόν Νίκο Βαλμά λέει: «Έπαιρνε 
λεφτά άπό τόν Γρηγορίου. Ό  λόγος πού 
τό άντελήφθηκα ήταν ότι ό Βαλμάς προω
θούσε νεαρούς στόν Γρηγορίου: «Πε
ριγράφει—στή συνέχεια—τό φόνο μέ 
κάθε λεπτομέρεια καί μ’ έκπληκτική πα
ραστατικότητα. Ό  κ. Άντισαγγελέας τόν 
ρωτάει άν άξιζε, 6,τι κι άν έγινε, τόν 
θάνατο. Στοχαστικά όμολογεϊ: «Όχι, 
δέν έπρεπε νά τόν σκοτώσω».

'Υπάρχουν στή ζωή τοΰ καθενός μας 
στιγμές αυτοκριτικής καί στιγμές συνει
δησιακής κρίσης. Στιγμές πού όλοι μας 
όμολογοΰμε πώς «όχι, δέν έπρεπε». Φτάνει 
όμως οί πράξεις πού έγιναν νά μήν είναι 
καθοριστικές γιά τά παραπέρα βήματα. 
Του Γιώργου Ξυράφη, όμως, οί πράξεις 
ήταν καθοριστικές. Τόσο τό έγκλημα, 
όσο καί οί άλλες, οί κλοπές, οί διαρρή
ξεις — μιά άπ’ αύτές πού έγινε μέ τήν συ
νεργεία καί άλλων είχε αποτέλεσμα τήν 
αφαίρεση χρυσαφικών άξίας τριών περί
που έκατομμυρίων δραχμώντά ναρκωτικά.

Τρεις μέρες άργότερα, στις 10-3-1980 
καί ώρα 16.30, όδηγεϊται στόν τόπο τοΰ 
έγκλήματος γιά τήν άναπαράσταση. Έκεΐ, 
ή πρώτη του άπάντηση είναι: «Μπορώ νά 
μήν άπαντήσω;». Ή  δεύτερη: «Δέν έχω 
τίποτα νά πώ....». Άπό κεΐ καί πέρα άρ- 
χίζει ή άρνηση. Στό τέλος τά βάζει μέ 
τούς δημοσιογράφους καί λίγο πριν κλεί
σει τό στόμα του έπικαλεΐται ψυχοπάθεια.

Όμως στό διάστημα αυτό έχουν μιλή
σει τά Εργαστήρια τής Διευθύνσεως 
Έγκληματολογικών Υπηρεσιών. Άπο- 
δεικνύουν ότι τά άποτυπώματα τοΰ Ξυρά
φη είναι τά άποτυπώματα πού βρέθηκαν 
στό αυτοκίνητο τοΰ θύματός. Καί κάτι, 
τό ίδιο σημαντικό : Τό αίμα του άνήκει 
στήν Α' όμάδα καί έχει τύπο ένζύμου 2.

Ο Τ Ρ Ι Τ Ο Σ  
Α Ι ΜΞ Ρ Π Π ΟΣ

Ό  Τύπος μετά τήν άρνηση τοΰ Ξυράφη 
ξαναφέρνει τήν ΰπόθεση στήν έπικαιρό- 
τητα καί δημοσιεύει δηλώσεις τοΰ ίδιου 
καί τών συγγενών του, πού μιλοΰν γιά τόν 
«τρίτο» άνθρωπο. Γιά τόν άνθρωπο πού 
ούτε μιά στιγμή σταμάτησε νά ψάχνει ή 
Χωροφυλακή.

Πρόκειται γιά τόν Νίκο Βαλμά. Ό  
προαγωγός τών άγοριών, ύποστηρίζεται 
άπ’ όλους, πώς ξέρει τήν άλήθεια. Δέν 
βρίσκεται όμως πουθενά. Κατηγορούμε
νος γιά άποπλάνηση άνήλικου νέου κρύ
βεται μέ κάθε έπιμέλεια. Οί φήμες τόν 
φέρουν στό έξωτερικό. Όμως οί άντρες

πού έχουν καί χειρίζονται τήν ύπόθεση 
τής άνθρωποκτονίας τοΰ Γρηγορίου πι
στεύουν ότι κρύβεται κάπου στήν ’Αθήνα. 
Έτσι άρχίζουν ένα νέο άνθρωποχτένισμα 
όλων τών συνοικιών καί τών περιοχών 
πού πιστεύουν ότι ένδείκνυνται γιά κα
ταφύγιό του. Τό ξενύχτι είναι συνεχόμε
νο, ή κούραση έξαντλητική, μά καί τό 
πείσμα τους μεγάλο. Οί έφημερίδες συνε
χίζουν νά μιλοΰν γιά τόν τρίτο»» άνθρωπο 
Οί άμφιβολίες συνεχίζουν νά υπάρχουν. 
Πρέπει νά βρεθεί.

Καί βρίσκεται. Τόν έντοπίζουν σέ κά
ποιο γνωστό άθηναϊκό δρόμο καί τόν 
όδηγοΰν στά γραφεία τής Υ.Α.Π.Π. 
Είναι 27 Μαρτίου.

Ό  Βαλμάς καταλαβαίνει πώς ήρθε ή 
ώρα τής αλήθειας. Πώς τά μισόλογα καί 
τά ψέμματα δέν έχουν θέση. Πώς δέν 
ύπάρχει γι’ αυτόν κανένα περιθώριο γιά 
υπεκφυγές. Καί μιλάει. Μιλάει πολύ. 
Καί πρώτα—πρώτα γιά τις προθέσεις : 
«Μέ τόν Ξυράφη πού συζήτησα μοΰ είπε 
ότι δέν ήθελε νά συνάψει έρωτικές σχέ
σεις μέ τόν Μάνο, άλλά αυτό νά μήν τοΰ 
τό έλεγα, γιά νά διατηρηθεί τό ένδιαφέρον 
του γι’ αυτόν κι έτσι νά μπορεί εύκολα 
νά τόν παρασύρει όπου ήθελε, άργότερα 
καί νά τόν ληστέψει».

Καί παρακάτω: «Έγώ διεφώνησα όμως 
ώς πρός τόν φόνο, καθ’ ότι μοΰ άρκοΰσε 
καί μόνον ή ληστεία. Αύτός (ό Ξυράφης) 
μοΰ άπάντησε ότι δέν γίνεται άλλιώς καί 
ότι μόνον οί νεκροί δέν μιλοΰν».

’Αποκαλύπτει ότι ό Ξυράφης τοΰ μιλοΰ- 
σε γιά άνθρώπους — φίλους του — τής 
Μαφίας πού σχέδιαζαν τό έγκλημα. Έτσι 
φτάνουν στήν 21 Νοεμβρίου, τήν μέρα 
τοΰ έγκλήματος, πού : «Τήν 21-11-1977, 
στις 5 τό άπόγευμα πήρα τηλέφωνο τόν 
Γιώργο καί αύτός μοΰ είπε: «Πρόσεξε 
γιατί μπορεί άπόψε νά γίνει αύτό πού λέ
γαμε. Θά τόν παρασύρουν μάλλον οί άλλοι 
πρός τό Σούνιο καί θά βρεθεί μ’ ένα περιο
δικό πορνό, τό όποιο θά ένοχοποιεΐ κά
ποιο όμοφυλόφιλο άτομο. Έγώ έχω κλεί
σει ραντεβοΰ μέ τόν Μάνο καί θά είναι 
μάταιο νά τόν προειδοποιήσεις».

Μετά τό έγκλημα ζητάει έξηγήσεις 
άπό τό Γιώργο Ξυράφη. Εκείνος άπαν
τάει : «Ό,τι έγινε—έγινε. Ή  ύπόθεση 
αύτή έληξε — ». Ξαναεπικοινωνεϊ μαζί 
του μετά τήν έξέτασή του άπό τή Χωρο
φυλακή καί τοΰ λέει πώς μίλησε γιά κά
ποιον «Πέτρο», ρίχνοντας έμμεσα τή συ
ζήτηση στόν έκβιασμό. Άπό κεΐ καί πέρα 
οί έκβιασμοί συνεχίζονται . Είναι ευκαι
ρία ν’ άποσπάσει, κρατώντας κλειστό 
τό στόμα του, λίγα χρήματα —

Ή  ύπόθεση έληξε. Βέβαια μόνο γιά 
τούς άντρες τοΰ Τμήματος Διώξεως Ε γ
κλημάτων κατά τής Ζωής κ.λ.π. τής Υ.Α. 
Π.Π. Ό χι όμως καί γιά τόν δράστη, όπως 
καί γιά τόν Βαλμά. Γι’ αΰτούς θά συνεχι
στεί μπροστά στό άκροατήριο τοΰ άρμό- 
διου Δικαστηρίου.

Εκείνο πού θά μείνει στις θύμισες είναι 
τό θαμπό περιβάλλον τών καφετηριών, 
οί «φίλοι» πού πλασσάρουν ναρκωτικά 
καί κυριαρχούνται άπό νοσηρά έρωτικά 
συμπλέγματα, ό κόσμος τής άτιμίας, τής 
διαφθοράς καί τοΰ έγκλήματος....

Ό  Ρ ε π ό ρ τ ε ρ

ΕΡΓΟ ΑΞΙΩΜ ΑΤΙΚΟΥ ΤΟ Υ  ΣΩΜ ΑΤΟΣ 
ΠΡΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗ ΛΕΟ 

ΡΑΣΗ ΤΗ Σ  Ε . Ρ . Τ .

Τό Ιστορικό χρονικό τοΰ συνεργάτη 
μας Μοιράρχου κ. Χρήστου Ρέππα «Ό 
έορτασμός τής 25ης Μαρτίου στά χρόνια 
τοΰ Όθωνα», πού δημοσιεύθηκε στό 
τεΰχος Μαρτίου τής «Ε.Χ.», μεταφέρθηκε 
στήν τηλεόραση τής Ε.Ρ.Τ. Ή  μεταφορά 
έγινε μέ τή μορφή 35λεπτου έγχρωμου 
ντοκυμανταίρ σέ σενάριο τοΰ κ. Ρέππα 
καί σκηνοθεσία τοΰ γνωστού σκηνοθέτη 
κ. Νίκου Παπαθανασίου. Τό βράδυ τής 
Εθνικής γιορτής, έκατοντάδες χιλιάδες 
τηλεθεατές σ’ όλόκληρη τή Χώρα, παρα
κολούθησαν άπό τούς δέκτες τους μιά 
αυθεντική ιστορική καταγραφή τών γεγο
νότων πού προηγήθηκαν μέχρι νά καθιε
ρωθεί ή 25η Μαρτίου μόνιμος έπετειακός 
θεσμός σέ άνάμνηση τοΰ ήρωϊκοΰ ’21, 
καθώς καί έκείνων πού σημάδεψαν τό 
πέρασμά της στά πρώτα πολυτάραχα 
χρόνια τοΰ νεώτερου Έλληνικοΰ κρά
τους.

Τό περιοδικό «Ραδιοτηλεόραση» 
(Τεΰχος 528, σελ. 18) άναγγέλλοντας τήν 
έκπομπή, πληροφοροΰσε τούς άναγνώστες 
του ότι τά γεγονότα αΰτά είναι άγνωστα 
στό Πανελλήνιο καί ζωντανεύουν μιά 
όλόκληρη έποχή μέ ένα πλούσιο ύλικό 
άπό γκραβοΰρες, φωτογραφίες ντοκου
μέντων καί κινηματογραφήσεις Ιστορικών 
χώρων στή σημερινή μορφή τους. Ανά
λογα ένημερωτικά κείμενα δημοσιεύθη- 
καν καί άπό τις στήλες πολλών, άλλων 
περιοδικών καθώς καί όλων σχεδόν τών 
Αθηναϊκών έφημερίδων, μέ άποτέλεσμα 
νά κορυφωθεϊ τό ένδιαφέρον γιά τήν παρα
κολούθηση τοΰ ντοκυμανταίρ. Ή  προ
βολή του δημιούργησε μεγάλη άπήχηση, 
άν κρίνουμε άπό τά έγκωμιαστικά σχόλια 
τών είδικών. Ενδεικτικά σημειώνουμε 
ότι κριτικός μεγάλης άπογευματινής Α 
θηναϊκής έφημερίδας, (ΝΕΑ, 29-3-1980 
σελ. 2), άφοΰ πρώτα χαρακτήρισε τήν 
έκπομπή αύτή τής Ε.Ρ.Τ. «έκπληκτικά 
ένδιαφέρουσα», στή συνέχεια άνάμεσα 
σέ άλλα έγραψε καί τά άκόλουθα:

«Τό άποκαλυπτικό κείμενο πού έγραψε 
ό κ. Χρήστος Ρέππας κυριολεκτικά ξά
φνιασε όπως καί όλη ή έκπομπή. . . Ά λ 
λη μιά έκπομπή πολυσήμαντη, πού τιμά 
τούς δημιουργούς της καί τήν Ε.Ρ.Τ 
άποδεικνύοντας ότι όταν θέλουμε μπο- 
ροΰμε νά δώσουμε ούσιαστική πληροφό
ρηση καί έπιμόρφωση. ..». Τά λόγια 
αΰτά έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα έπει- 
δή γράφονται σέ μιά έποχή πολύ με
γάλων άπαιτήσεων γιά τηλεοπτικές 
έκπομπές ποιότητας καί άντικειμενική 
παρουσίαση τών ιστορικών γεγονότων. 
Ό  συνάδελφος, λοιπόν, πέτυχε καί σάν 
ιστορικός καί σάν σεναριογράφος. Γι’ 
αύτό καί άπό αύτή τή θέση τόν συγχαί
ρουμε μέ δικαιολογημένο ένθουσιασμό 
σάν τακτικό συνεργάτη καί παλαιό συν
τάκτη.
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υπηρεοι α ce c 
ε ι β η ο ε ι ι

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΑΞΙΩΜ]ΚΩΝ

Άποστρατεύθηκαν, πρόσφατα μέ αί
τησή τους άπό τό Σώμα οί 'Υπομοίραρχοι 
(Ν.Δ. 649)1970) ΖΑΧΑΡΑΚΗΙ ’Αλέξαν
δρος, ΚΑΤΣΙΠΟΥΛΑΚΗΣ Ηρακλής, 
ΧΑΡΙΣΜΙΔΗΣ Αναστάσιος καί ΧΡΟ- 
ΝΟΠΟΥΛΟΣ Χρίστος.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΑΝΘ]ΣΤΩΝ
Άποστρατεύθηκαν πρόσφατα, γιά δια

φόρους λόγους άπό τό Σώμα, οί Άνθυπα- 
σπιστές : ΤΖΑΝΑΣ Χρίστος, ΧΑΝΔΡΙ- 
ΝΟΣ Δημήτριος, ΚΡΕΤΣΗΣ Γεώργιος, 
ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ Γεώργιος, ΠΑΠΑΔΟ- 
ΠΟΥΑΟΣ Κων]νος, ΔΑΡΙΒΑΚΗΣ Κων] 
νος, ΠΑΡΙΣΗΣ Παναγιώτης, ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
’Αντώνιος, ΜΠΑΦΑΤΑΚΗΣ ’Απόστολος 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ Κυριάκος, ΦΩΤΗΣ Χρί
στος, ΑΡΓΥΡΗΣ Δημήτριος, ΠΟΛΙΤΗΣ 
Μαρίνος, ΤΣΕΔΕΠΗΣ Σάββας, ΧΑΡΟΣ 
Νικόλαος, ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΣ Φώτιος, ΠΟ- 
ΛΙΤΑΚΗΣ Μάρκος, ΒΛΑΧΟΣ Πέτρος, 
ΣΚΟΡΔΑΣ Δημήτριος, ΚΆΝΕΛΛΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Άνδρέας, ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Δη- 
μήτριος, ΦΟΥΡΛΙΓΚΑΣ Βασίλειος, 
ΤΖΟΥΦΑΣ Θεόδωρος, ΣΦΥΡΑΚΗΣ ’Εμ
μανουήλ, ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΗΣ Γεώργιος 
καί ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ’Εμμανουήλ.

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΥΠΑΞ]ΚΩΝ 
ΚΑΙ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΩΝ

Στή διάρκεια τοϋ 4μήνου Ιανουάριου— 
’Απριλίου 1980 πραγματοποιήθηκαν 141 
προαγωγές Ύπαξιωματικών καί Χωρο
φυλάκων: Είδικώτερα, σύμφωνα μέ τήν 
ΐσχύουσα νομοθεσία τού Σώματος προ- 
ήχθησαν χωρίς προαγωγικές εξετάσεις 20 
’Ενωμοτάρχες στό βαθμό τού Άνθυπα- 
σπιστή, 12 Ύπεν]ρχες στό βαθμό τού 
’Ενωμοτάρχη καί 109 Χωροφύλακες στό 
βαθμό τοϋ 'Υπενωμοτάρχη.

ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΩΝ 
ΣΤΙΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Άπό τούς έπιτυχόντες στό διαγωνισμό 

τού έτους 1979 γιά τήν μετάταξη Χωρο
φυλάκων άπό τις Γενικές στις Ειδικές 
'Υπηρεσίες Χωροφυλακής, μετετάγησαν 
οί κάτωθι Χωροφύλακες, στό 2μηνο 
Μαρτίου — Απριλίου 1980 καί τοποθε
τήθηκαν ήδη στις νέες θέσεις, κατ’ ειδι
κότητα ώς έξής: Χωροφύλαξ 1 στό Τυ
πογραφείο Χωροφυλακής, Χωροφύλαξ 1 
Αυτοκινήτων καί Χωροφύλαξ 1 'Οπλι
σμού.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ - ΜΕΤΕΚΠΑΙ
ΔΕΥΣΕΙΣ

Στό Πρόγραμμα ’Εκπαιδεύσεων — 
Μετεκπαιδεύσεων έτους 1980 τού Αρχη
γείου στή τρέχουσα χρονική περίοδο 
περιλαμβάνονται καί οί άκόλουθες ’Εκ
παιδεύσεις— Μετεκπαιδεύσεις καί Σεμι
νάρια πού πραγματοποιήθηκαν ή συνε

χίζονται άκόμη. Ή  συμμετοχή τών άν- 
δρών πού έπελέγησαν κατά βαθμούς γιά 
τήν υλοποίησή τους είναι ή ακόλουθη : 
1) Γιά ειδίκευση σέ θέματα Τροχαίας 40 
Αξιωματικοί καί Άνθυπασπιστές, γιά
2 μήνες (λήξη 13-6-80) στή Σ.Α.Χ., 2) 
Χωροφύλακες 50 ώς όδηγοί δικύκλων, 
στό Σύνταγμα Χωροφυλακής (Άμυγδα- 
λέζα Αττικής) γιά 2 μήνες (λήξη 13-6-80), 
3) Χωροφύλακες 40, ώς Διαβιβαστές, γιά
3 μήνες, στό Σύνταγμα Χωροφυλακής 
(λήξη 12-7-80), 4) Γιά 3 μήνες μετεκπαί
δευση 4 Άνθυπασπιστές ή ’Ενωμοτάρ
χες, Προϊστάμενοι Συνεργείων Έγκλη- 
ματολογικής Σημάνσεως (λήξη 12-7-1980) 
στήν 'Υποδ]νση Έγκληματολογικών 'Υ
πηρεσιών Βορείου Ελλάδος (Θεσσαλο
νίκη), 5) Γιά 3μηνη μετεκπαίδευση στήν 
Διεύθυνση Έγκληματολογικών 'Υπηρε
σιών (Αθήνα) 4 Άνθυπασπιστές ή ’Ενω
μοτάρχες, Προϊστάμενοι Έγκληματολο- 
γικών ’Εργαστηρίων (λήξη 12-7-80), 6) 
Γιά μηνιαία μετεκπαίδευση (σεμινάριο) 
σέ θέματα Αγορανομίας καί 'Υγειονο
μικής Νομοθεσίας στή Διεύθυνση Αστυ
νομίας Θεσσαλονίκης (λήξη 13-5-1980) 
30 Χωροφύλακες άνδρες καί γυναίκες 
καί 7) Στό Αρχηγείο Χωροφυλακής 
(Άριστοτέλους 175, Αθήνα), 30 Ύπα- 
ξιωματικοί καί Χωροφύλακες, γιά ΙΟήμε- 
ρο Θεωρητικό — Πρακτικό σεμινάριο 
έπιμορφώσεως πάνω σέ θέματα ναρκωτι
κών , άρχαιοτήτων, τουρισμού, προστα
σίας Έθν. νομίσματος, παιγνίων, άλλο- 
δαπών, έκρηκτικών, αγορανομίας, έλέγ- 
χου δημοσίων Κέντρων, Οικοδομικού 
Κανονισμού καί αίγιαλοΰ (λήξη 23-4- 
1980). Όλες αυτές οί μετεκπαιδεύσεις 
πού προαναφέρθηκαν άρχισαν νά πρα
γματοποιούνται στις 14-4-1980. 8) Ά ρχι
σε έπίσης στις 14-4-1980 ή 20ήμερη με
τεκπαίδευση 4 ’Ενωμοταρχών, στή Φω
τογραφική Τέχνη, στήν Υ.Ε.Υ.Β.Ε. (Θεσ) 
νίκη) καί 9) ή μηνιαία 30 Χωροφυλάκων 
άνδρών καί γυναικών στή Σ.Ο.Χ. (Με
σογείων 96, Αθήνα) σέ θέματα αγορανο
μίας καί υγειονομικής νομοθεσίας πού 
τελείωσαν στις 3-5-1980 καί στις 13-5-80, 
άντίστοιχα. 10) Δύο (2) Αξιωματικοί καί
4 Ύπαξ κυματικοί καί Χωροφύλακες έκ- 
παιδεύονται άπό τις 21-4-80 στον Άσ- 
πρόπυργο Αττικής στή Σχολή Αλεξι
πτωτιστών Στρατού γιά τήν τέχνη ΤΑΕΚ- 
WON-DO (λήξη 19)7)80). 11) Γιά έπέ- 
κταση κατεχομένης άδειας οδηγού αύτο- 
κινήτου 19 Χωροφύλακες (14)4——13-5-80) 
γιά 1 μήνα στό Σύνταγμα Χωροφυλα
κής καί 12) Στή Σχολή ΠΣΕΑ (Αθήνα) 
2 Αξιωματικοί γιά μετεκπαίδευση άπό 
14-4-1980 μέχρι 7-5-1980.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΩΡΟ 
ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 

ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

(Απολογισμός Α' 4μήνου γιά τούς Δο
κίμους Χωροφύλακες).

Στή Σχολή 'Οπλιτών Χωροφυλακής 
σημειώθηκαν ώρισμένες μεταβολές, στή

διάρκεια τού Α’ 4μήνου τού 1980, ώς πρός 
τήν κίνηση τής δυνάμεως τών Δοκίμων 
Χωροφυλάκων. Οί μεταβολές αύτές πού 
άναφέρονται στήν αύξομείωση τής δυ
νάμεως τών Δοκίμων Χωροφυλάκων πού 
παρατηρεΐται, συχνά, μέ τις διαρκείς κα
τατάξεις νέων άποστράτων καί Αστράτευ
των ιδιωτών καί τις έξόδους πού πρα
γματοποιούνται μετά τήν ευδόκιμη έκπαί- 
δευσή τους στά δύο (2) Παραρτήματα 
τής Σ.Ο.Χ. πού λειτουργούν στή Ρόδο 
καί τήν Κρήτη (Ρέθυμνο), είναι οί έξής :

Στό Π.Σ.Ο.Χ. Ρόδου έκπαιδεύονται 
άπό τις 24-1-80, 75 άπόστρατοι ιδιώτες 
πού θά όνομασθοΰν Χωροφύλακες στις 
24-6-1980.

Στό ίδιο Π.Σ.Ο.Χ. συνεχίζεται ή έκ- 
παίδευση 225 άστρατεύτων ιδιωτών, κλά- 
σεως 1982, καθώς καί 125 άποστράτων 
ιδιωτών, διαφόρων κλάσεων, οί όποιοι 
κατετάγησαν στό Σώμα τόν Μάρτιο τού 
1980, δηλαδή οί πρώτοι στις 15-3-80 καί 
οί δεύτεροι στις 27-3-1980, οί όποιοι θά 
όνομασθοΰν Χωροφύλακες μετά τήν έξο
δό τους άπό τή Σχολή πού θά λάβει χώ
ραν, άντίστοιχα, στις 15-9-1980 (άστρά- 
τευτοι) καί στις 27-8-1980 (άπόστρατοι), 
γιά τις δυό κατηγορίες. Δηλαδή, συνολικά 
μέχρι τώρα άπεστάλησαν στό Π.Σ.Ο.Χ. 
Ρόδου γιά έκπαίδευση, 425 Δόκιμοι Χω
ροφύλακες.

Στή διάρκεια τής ίδιας, έπίσης, περιό
δου (Ίανουαρίου — Απριλίου 1980) ονο
μάσθηκαν Χωροφύλακες: α) 88 άπόστρα- 
τοι ιδιώτες πού έκπαιδεύθηκαν στό 
Π.Σ.Ο.Χ. Ρόδου (2)10)1979 — 1)3)1980) 
καί β) 115 άπόστρατοι, έπίσης, ιδιώτες, 
οί όποιοι έκπαιδεύθηκαν στό Π.Σ.Ο.Χ. 
Κρήτης (1)21)1979 — 31)3)1980) καί οί 
όποιοι μετά τήν έξοδό τους άπό 
τή Σχολή τοποθετήθηκαν μέ διατα
γές τοϋ Αρχηγείου καί ένίσχυσαν σέ 
δύναμη προσωπικού τήν Δ.Α.Π. Πρω- 
τευούσης οί πρώτοι 88, ένώ οί υπόλοιποι 
115 τοποθετήθηκαν σέ διάφορες άλλες 
'Υπηρεσίες Χωροφυλακής.

ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 
Τ. A. Ο. Χ.  ΕΤΟΥΣ 1980

Μέ τήν 218)319)21-2-1980 Απόφαση 
τού 'Υπουργού Κοινωνικών 'Υπηρεσιών 
καθορίσθηκαν οί συντελεστές, δηλαδή 
οί βασικοί μισθοί, μέ τούς όποιους ύπολο- 
ζίζονται άπό τό Τ.Α.Ο.Χ. τά έφάπαξ 
χρηματικά βοηθήματα πού θά χορηγήσει 
στούς μετόχους του κατά τό έτος 1980. 
Ταυτόχρονα μέ τόν καθορισμό τών βα
σικών μισθών τών μετόχων κατά βαθμούς, 
άναφέρεται καί ή άντίστοιχη μηνιαία 
παγία κράτηση πού θά ένεργίεϊται άπό 
τό Τ.Α.Ο.Χ. σέ βάρος τών άποδοχών τών 
μετόχων του άνδρών καί πολιτικών 
ύπαλλήλων Χωροφυλακής γιά τό έτος 
1980. Μ’ αυτή τή διαδικασία ό βασικός 
μισθός τού ’Ενωμοτάρχου καθορίσθηκε 
σέ 6.648 δραχμές μέ πάγια μηνιαία κράτη
ση 798 δραχμές καί τοϋ Άνθυπασπιστοΰ 
σέ 7.978 δραχμές μέ μηνιαία κράτηση 
957 δραχμές. 1

Οί βασικοί αύτοί μισθοί τού Τ.Α.Ο.Χ. 
καί οί πάγιες μηνιαίες κρατήσεις ισχύουν 
καί γιά όσους δικαιούχους μετόχους του 
θά έξέλθουν τό έτος 1980 γιά άνικα- 
νότητα ή θάνατο πριν συμπληρώσουν 
12ετή υπηρεσία στό Σώμα. Αύτοί θά μπο
ρούν νά λάβουν τόσους βασικούς μισθούς 
τού βαθμού τους, όσα είναι τελικά, καί 
τά έτη τής συμμετοχής στό Τ.Α.Ο.Χ.
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Στην ϊδια Υπουργική ’Απόφαση κα
θορίσθηκαν, α) ή έφάπαξ εισφορά τών 
οίκογενειών τών θανόντων μετόχων πρός 
τό ΤΑΟΧ γιά τήν άπόληψη (είσπραξη) 
τοϋ βοηθήματος, β) ή καταβολή 1 Βασι- 
κοΟ μισθοϋ γιά τήν έκδοση άδειας γάμου 
μετόχων του ή τήν άναγνώρισή του, γ) 
ή διαφορά πού κρατείται — καί έκπίπτει—· 
άπό τό χορηγούμενο βοήθημα τού Τ.Α. 
Ο.Χ, σέ εκείνους πού θά έξέλθουν τό 1980 
μέ δικαίωμα λήψεως βοηθήματοςάνωτέρου 
βαθμού καί δ) ή έτήσια συνδρομή γιά τό 
Δελτίο Δημοσίας ’Ασφαλείας πού είναι 
γιά τούς Άνθυπασπιστές 326 δραχ. τούς 
Ύπαξιώματικούς 263 δραχμές καί γιά 
τούς Χωροφύλακες 140 δραχμές.

Πρέπει νά σημειωθεί ότι τό ύφος τού 
χρηματικού ποσού πού χορηγεί τό Τ.Α.Ο. 
X. σάν έφάπαξ χρηματική παροχή στούς 
μετόχους του, συσχετίζεται μέ τό γεγονός 
ότι τά κεφάλαια τού Τ.Α.Ο.Χ. όπως καί 
άλλων Ν.Π.Δ.Δ., έχουν δεσμευθεΐ άπό 
τήν Τράπεζα τής 'Ελλάδος μέ τόκο 6 ο]ο 
άπό τό 1977 μέχρι σήμερα.

Σχετική μέ τό θέμα αύτό είναι ή 520]
12] 17β έ.έ. διαταγή τού ’Αρχηγείου.

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΑΞΙΩΜΑ
ΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙ- 

ΣΤΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Μέ πρόσφατη άνακοίνωση τού Ο.Σ 
Α.Α.Χ. πού δόθηκε στή δημοσιότητα κοι
νοποιήθηκε ονομαστική κατάσταση τών
1.650 ’Αξιωματικών καί Άνθυπασπιστών, 
μελών τοϋ Συνεταιρισμού, μέ άλφαβητική 
σειρά, πού δικαιούνται οίκοπεδική έκτα
ση σέ Κτήμα πού βρίσκεται στήν περιοχή 
Κριαριτσίου Σιθωνίας Χαλκιδικής.

Μέ τήν εύκαιρία αύτή δόθηκαν καί οΐ 
ακόλουθες πληροφορίες γιά τήν ένημέ- 
ρωση τών ένδιαφερομένων :

Τό σχετικό όριστικό Συμβόλαιο θά 
υπογράφει μετά άπό τήν έκδοση τής κοι
νής άποφάσεως τών Υπουργών Κοινωνι
κών Υπηρεσιών καί Δημοσίων "Εργων 
καί άφοΰ, πρώτα, πραγματοποιηθεί ή 
χαρτογράφηση τής περιοχής άπό τό 
Υπουργείο Δημοσίων "Εργων, γιά τήν 
ένταξή της στό σχέδιο Παραθεριστικών 
Οικισμών.

Μέ τήν ύπογραφή, τού Προσυμφώνου 
πού έγινε στις 3-7-1979 γιά τό σκοπό 
αύτό, έγιναν ήδη κάτοχοι τής περιοχής 
πού προαναφέρθηκε όλα τά παραπάνω
1.650 — μέλη τού Συνεταιρισμού, πού 
ένήργησε γιά λογαριασμό τους καί θά 
άποκτήσει τήν κυριότητα αύτής σέ πο
σοστό 55 ο]ο, μέ τούς Συνεταιρισμούς 
Μηχανικών — Υπομηχανικών καί Τρα
πεζικών Υπαλλήλων Βορείου 'Ελλάδος 
πού θά άποκτήσουν συμμετοχή στήν 
ίδια οίκοπεδική έκταση μέ ποσοστά 
25 ο]ο καί 20 ο]ο, άντίστοιχα.

Μέ αύτή τή διαδικασία έκαλύφθηκαν 
τά αιτήματα τών 1.650 μετόχων καί ταύ- 
ΐόχρονα,έξαντλήθηκε τό σύνολο τών δι- 
καιουμένων οικοπέδων τής ίδιας περιοχής 
άπό πλευράς Χωροφυλακής. ’Από τις
50.000 δραχμές πού διέθεσε γιά τό σκοπό 
αύτό κάθε μέλος τού Συνεταιρισμού
40.000 δραχμές χρησιμοποιήθηκαν γιά 
τήν άξια τού οικοπέδου καί 5.752 δραχμές 
γιά άλλες σχετικές δαπάνες (συμβολαιο
γραφικά, φόρους μεταβιβάσεως κ.ά.). Τό

ύπόλοιπο χρηματικό ποσό, δηλαδή 4.248 
δραχμές, κατατέθηκε στον 3982092 Λο
γαριασμό Ταμιευτηρίου τού Κεντρικού 
Καταστήματος τής ’Αγροτικής Τράπεζας 
'Ελλάδος.

"Οσοι άπό τούς μετόχους — μέλη καί 
μή ’Αξιωματικούς ή Άνθυπασπιστές θέ
λουν περισσότερες πληροφορίες γιά θέ
ματα τού Συνεταιρισμού, μπορούν νά ά- 
πευθύνονται στό Τηλέφωνο 86.13.811 
έσωτ. 251 τοϋ Αρχηγείου Χωροφυλακής 
(Άριστοτέλους 175, Αθήνα), όπου στε
γάζεται καί ό Οικοδομικός Συνεταιρισμός.

ΚΩΔΙΞ ΠΟΙΝΙΚΗΣ 
ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

"Εκδοση Αρχηγείου Χωροφυλακής, μέ 
έπιμέλεια Κων]νου ΓΚΑΡΔΙΑΚΟΥ, Άν- 
τισυνταγματάρχου Χωροφυλακής, Άθή- 
ναι 1980.

Έκυκλοφόρησε πρόσφατα σέ καλαί
σθητη εμφάνιση καί μικρό σχήμα άπό τήν 
Διεύθυνση Όργανώσεως τοϋ Αρχηγείου 
ό ΚΩΔΙΞ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟ
ΜΙΑΣ, ό όποιος ένημερώθηκε κατάλληλα 
μέ όλους τούς σχετικούς Νόμους καί τά 
Νομοθετικά Διατάγματα πού έκδόθηκαν 
άπό τήν έναρξη τής Ισχύος του μέχρι 
σήμερα, γιά τήν τροποποίηση ή συμπλή
ρωσή του.

Μέ αύτό τόν τρόπο παρουσιάσθηκε ό 
άρχικός Νόμος 1493] 17] 17-8-1950 (Α— 
182) Περί Κωδικός Ποινικής Δικονομίας, 
ό όποιος άρχισε νά ισχύει άπό 1-1-1951 
στή χώρα μας. Τό κείμενό του περιέχει 
603 άρθρα (σελ. 7—310) στά όποια συμπε- 
ριλαμβάνονται καί οί Μεταβατικές του 
Διατάξεις (σελ. 311—316).

Τό εΰσύνοπτο αύτό έπαγγελματικό 
βοήθημα πού έκτυπώθηκε στό Τυπογρα
φείο Χωροφυλακής σέ 10.803 άντίτυπα, 
είναι έξαιρετικά εύχρηστο, γιατί προη
γούνται τοϋ κειμένου τών έπί μέρους 
άρθρων τοϋ Κώδικος 4 ειδικές σελίδες 
πού περιέχουν τά έκδοθέντα καί έφαρ- 
μοζόμενα σήμερα 23 Τροποποιητικά Νο- 
μοθετήματα, μέ χρονολογική σειρά.

Στό τέλος τοϋ κειμένου ύπάρχει, ό 
Πίναξ Περιεχομένων στον όποιον παρα
τίθενται, έκτος τών τίτλων τών θεμάτων 
τού Κώδικος πού έχουν τοποθετηθεί κα
τά Βιβλίο, Τμήμα καί Κεφάλαιο, καί τά 
άντίστοιχα, κατά κεφάλαιο καί άντικεί- 
μενο, άρθρα του, μέ άριθμητική σειρά 
(σελ. 317—320). Μετά άπό τόν Πίνακα 
περιεχομένων υπάρχει τό Αλφαβητικό 
Εύρετήριο (σελ. 321—355) σέ χρώμα 
μπλέ χαρτιού πού παραπέμπει σέ όλα τά 
άντικείμενα καί τά άρθρα πού άνευρίσκον- 
ται άμέσως μέ ευκολία διότι, ταύτόχρονα 
υπάρχει σ’ αύτό καί ή ένδειξη γιά τή άκρι- 
βή σελίδα τού όλου κειμένου τού βιβλίου.

Κάτι άκόμα, πού δέν πρέπει νά μείνει 
άπαρατήρητο, είναι οί έπιτυχημένα βαλ
μένες σέ κάθε σχεδόν σελίδα κειμένου 
Υποσημειώσεις καί οί Σχετικές διατά
ξεις άλλων άρθρων κ.λ.π. πού βοηθούν 
πάρα—πολύ κάθε μελετητή καί πολύ 
περισσότερο τούς βαθμοφόρους Χωρο
φυλακής πού άσχολοϋνται καί μέ άνα- 
κριτικά καθήκοντα, νά συσχετίσουν καί 
νά ένημερωθοΰν μέ δ,τι ισχύει σήμερα, 
χωριστά, γιά κάθε θέμα τής Ποινικής 
μας Δικονομίας, ώστε νά διευκολυνθούν 
στήν έκπλήρωση τής άποστολής τους, 
σάν Προανακριτικοί ύπάλληλοι.

Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ  Ε Ν Ω Σ Η  
Α Σ  Τ Υ Ν Ο Μ Ι  Κ Ω Ν

Ε Κ Δ Ρ Ο Μ Η  ΣΤΗΝ 
ΚΡΗΤΗ

Στά πλαίσια τών πολιτιστικών της 
δραστηριοτήτων ή Τοπική Ένωση 
Αθηνών τής Διεθνούς Ένώσεως 
’Αστυνομικών ( I .  Ρ . Α .) οργανώνει 
γιά τά μέλη καί τούς φίλους της τε
τραήμερη εκδρομή στήν Κρήτη .

Ή  εκδρομή θά πραγματοποιηθεί 
κατά τό χρονικό διάστημα άπό 23 έως 
27 Μαίου καί γίνεται μέ τήν εύκαιρία 
τών έορταστικών έκδηλώσεων γιά 
τή μάχη τής Κρήτης.

Ή  τιμή συμμετοχής γιά κάθε άτο
μο όρίσθηκε σέ 3 .000 δραχ . , μέ από
δοση λογαριασμού, καί περιλαμβά
νονται σ’ αυτήν τό εισιτήριο τού F]B 
σέ δίκλινες ή τρίκλινες καμπίνες, 
τά Ξενοδοχεία μέ δυό διανυκτερεύ- 
σεις, τά πούλμαν, γιά περιήγηση στό 
νησί καί δυό συνεστιάσεις, έφ ’ δσον 
έπαρκέσει τό ποσόν.

Στήν περιήγηση περιλαμβάνεται 
ολόκληρο σχεδόν τό νησί μέ τά αξιο
θέατά του (Κνωσός , Φαιστός , Ά ρκά- 
δ ι, Σχολή Χωροφυλακής κ .λ .π .)  κα
θώς καί συμμετοχή στις έορταστικές 
εκδηλώσεις γιά τή μάχη τής Κρήτης.

Δηλώσεις συμμετοχής, γίνονται 
δεκτές τό βραδύτερο μέχρι 15 Μαίου 
τ . έ . στόν Γραμματέα τής τοπικής 
Έ νώ σεω ς, Άνθυπασπιστή κ . Ά θαν . 
Στρατή, ’Αρχηγείο Χωροφυλακής, 
Άριστοτέλους 175, Τηλέφ . 8622-411 
έσωτ. 249 άπό τόν όποιο οί ενδιαφε
ρόμενοι μπορούν νά ζητήσουν καί 
περισσότερες λεπτομέρειες.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΙΚΟΓΕ
ΝΕΙΩΝ ΔΠΟΒΙΟΥΝΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ

Ή συμπαράσταση τού Σώματος πρός 
τις οικογένειες τών άνδρών έκείνων πού 
άποβιώνουν ή φονεύονται έν καιρώ ειρή
νης, άνεξάρτητα αν ήταν διατεταγμένοι 
σέ ύπηρεσία ή όχι, πήρε σάρκα καί όστα 
μέ τήν ρύθμιση τού θέματος αύτοΰ πού 
πραγματοποιήθηκε μέ τόν Νόμο 826)1978.

Βάσει αυτού τοϋ Νόμου καί τοϋ Π.Δ. 
449] 1979, συστήθηκε Ειδικός Λογαρια
σμός στό Ε.Τ.Ε.Χ. γιά τήν οικονομική 
ένίσχυση τών οικογενειών τών άνδρών 
πού προαναφέρθηκαν άπό 1-1-1979. Τά 
χρηματικά ποσά πού χορηγούνται σάν 
έφάπαξ οικονομική ένίσχυση στις οικο
γένειες τών άνδρών πού πεθαίνουν έν ύπη
ρεσία κ.λ.π. είναι: Γιά τούς Άνθυπασπι- 
στές, Ύπαξιώματικούς καί Χωροφύλακες
60.000 δραχμές. Γιά τούς Κατωτέρους 
Αξιωματικούς 70.000 δραχμές. Γιά τούς 
Άνωτέρους Αξιωματικούς 75.000 δρα
χμές καί γιά τούς Άνωτάτους 80.000 δρχ.

Τά χρηματικά ποσά πού δίνονται στις 
οικογένειες τών άποβιούντων κ.λ.π. άν
δρών, χωρίς νά είναι διατεταγμένοι σέ 
υπηρεσία είναι 50.000, 55.000, 60.000 καί
65.000 δραχμές, άντίστοιχα, γιά κάθε μία 
άπό τίς παραπάνω κατηγορίες οικογε
νειών.
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ευχαριστήριε!
επιατοΛε!

Π ρός τόν ’Α ρχηγό  Χ ω ρ οφ υλα κή ς 
’Α ντισ τράτηγο  κ . Μ ιλτιάδη ’Α ργιάννη

Ή  Σκοπευτική 'Ομοσπονδία τής Ε λ
λάδος θεωρεί ύποχρέωσίν της όπως σας 
διαβίβαση τάς θερμός εύχαριστίας της 
διά τήν συμπαράστασιν καί συμβολήν τοΟ 
Σώματος τής Ελληνικής Χωροφυλακής 
είς τήν διεξαγωγήν τών Γ’ Βαλκανικών 
Σκοπευτικών ’Αγώνων ’Αεροβόλων όπλων 
είς ’Αθήνας ύπό τής ΣΚΟΕ.

Είδικότερον σας εύχαριστοΰμεν διά 
τήν διάθεσιν είς τήν ΣΚΟΕ τοϋ Άνθυπα- 
σπιστοΟ κ. Κωστοπούλου Δημητρίου, 
ύπηρετούντος είς τήν Υπηρεσίαν Φυ
σικής ’Αγωγής καί ’Αθλητισμού τής Ε λ
ληνικής Χωροφυλακής είς ΣΟΧ, όστις 
προσέφερεν τάς είδικάς καί πολυτίμους 
γνώσεις του είς τήν ’Επιτροπήν Βαθμο
λογίας τών ’Αγώνων, ώς καί διά τήν πα
ρουσίαν καί βοήθειαν τών κ.κ. Λ. Γογ- 
γάκη Ταγματάρχου, Διοικητοϋ τής ΥΦΑ- 
Α καί Γ. Ζαφειροπούλου, 'Υπομοιράρχου 
ΎποδιοικητοΟ τής ΥΦΑΑ καί τών λοι
πών στελεχών τής 'Υπηρεσίας Φυσικής 
’Αγωγής καί ’Αθλητισμού τοϋ Σώματος, 
οΐτινες συνέδραμον διά μίαν έπιτυχή, 
κατά γενικήν όμολογίαν, διοργάνωσιν 
τών ’Αγώνων είς τήν Χώραν μας.

Εύχαριστοϋντες καί πάλιν, Κύριε ’Αρ
χηγέ, παρακαλοϋμεν δεχθήτε τό ’Αναμνη
στικόν Μετάλλιον τών Γ”. Βαλκανικών 
Σκοπευτικών ’Αγώνων ’Αεροβόλων ό
πλων έτους 1980 είς ‘Αθήνας καί τήν δια- 
βεβαίωσιν τών πλέον ειλικρινών αισθη
μάτων, μεθ’ ών, διατελοϋμεν.
Ό  Πρόεδρος Κων]νος Λυκούρης 
Ό  Γεν. Γραμματεϋς Ήλίας Βαλατας.

Π ρός τή ν Δ ιοίκηση Χ ω ρ οφ υλα κή ς 
Κ ο ζά ν η ς .

Διερμηνεύοντας τά αίσθήματα τών 
μαθητών τοϋ Σχολείου μας, σας εύχαρι- 
στοϋμε θερμότατα γιά τήν τόσο έπωφελή 
προβολή τής ταινίας πού έχει σχέση μέ 
τό παλιό πολεμικό ύλικό.

Ή  προβολή έγινε στόν κινηματογράφο 
«ΦΙΛΙΠΠΟΣ» κι’ είχαν έτσι τήν εύκαιρία 
νά τήν παρακολουθήσουν όλοι οι μαθητές 
μέ ζωηρότατο ένδιαφέρον.

Μέ τήν εύκαιρία σάς παρακαλοϋμε νά 
διαβιβάσετε τις εύχαριστίες μας πρός τόν 
'Υπομοίραρχο κ. Εύάγγελο Τζιώκο πού 
προλόγησε τήν προβολή μέ τρόπο έντυ- 
πωσιακό καί άπόλυτα κατανοητό στούς 
μαθητές.

Ο Διευθυντής τοϋ 11ου ΔημοτικοΟ 
Σχολείου Κοζάνης, Λάζαρος Παπαϊω- 
άννου.

Π ρός τόν ’Α νώ τερο Δ ιο ικητή  Χ ω 
ροφ υλα κή ς ’Η π ε ίρ ο υ , Τ αξία ρχο  κ .  
Ε υ ά γγελ ο  Χ α τ ζη γ ο ύ λ α .
Κύριε ’Ανώτερε,

Γιά τήν συμπαράσταση, στούς σεισμο
πλήκτους τής περιοχής τοϋ Νομοϋ μας, 
μέ τό χρηματικό ποσό τών 95.506 δρα

χμών, πού προέρχεται άπό προαιρετικό 
έρανο μεταξύ τών άνδρών τής Άνωτέρας 
Διοικήσεως Χωροφυλακής ’Ηπείρου καί 
πού κατατέθηκε στήν ’Εθνική Τράπεζα 
(Ειδικό Λογαριασμό πού άνοιξε ή Νομαρ
χία γιά τήν ένίσχυση τών πλέον άπορων 
σεισμοπαθών κ.λπ.), παρακαλώ διαβιβά
σατε σέ όλους αΰτούς πού συνέδραμαν, 
τις θερμές εύχαριστίες καί τήν εΰγνωμο- 
σύνη όλων τών σεισμοπαθών καί έμοϋ 
προσωπικά.

Τό προσωπικό σας ένδιαφέρον, κύριε 
’Ανώτερε, στήν προσπάθειά μας γιά τήν 
άνακούφιση τών πληγέντων άπό τούς 
σεισμούς, ύπήρξε άναμφισβήτητα ούσια- 
στικό καί άμεσο. ..
Ό  Νομάρχης Θεσπρωτίας, Παναγιώτης 
Βλαχοσωτήρος.

Π ρός τό ’Α ρχη γείο  Χ ω ρ οφ υλα κή ς .
Θεωρώ υποχρέωση νά εύχαριστήσω 

τούς άνδρες τοϋ ’Αστυνομικού Τμήματος 
Μαρκοπούλου καί Ιδιαιτέρως τόν κ. Γ. 
Μπαλατσούκα γιά τήν άποτελεσματική 
καί ταχεία άνακάλυψη τών δραστών τής 
διαρρήξεως τής Βιοτεχνίας μου στήν 
περιοχή Μαρκόπουλου.

’Ιωάννης Λάμπρου.

Πρός τή ν  Δ .X . Λ έσβου κα ί A .Τ .
’ Α υ τ ίσ σ η ς.

Παρακαλοϋμεν όπως δεχθείτε τάς θερμάς 
μας εύχαριστίας, διά τήν πολύτιμον 
συνδρομήν σας καί συμπαράστασιν πρός 
τό έργον τής Υπηρεσίας μας, κατά τήν 
άνεύρεσιν τοϋ πτώματος τοϋ ναυτικοϋ 
Παντελή Χρυσοχοΐδη, είς άβατον καί 
άπόκρημνον βραχώδη άκτήν τής περι
οχής Λαψάνων Άντίσσης κατά τήν 
10-2-1980.

’Ιδιαιτέρως έπιθυμώ νά έξάρω τό υψη
λόν αίσθημα εύθύνης, ύπό του όποιου 
διακατέχονται τά ύμέτερα όργανα κατά 
τήν έκτέλεση τοϋ καθήκοντος, όπερ καί 
έξεδηλώθη έμπράκτως κατά τό ώς άνω 
περιστατικόν.

Έπιβεβλημένον δι’ έμέ ώς Προϊστα
μένου καθήκον, άλλά καί ώς συναδέλφου 
άποτελεί ή διά μέσου τής παρούσης, 
έκφρασις προσωπικών εύχαριστιών, πρός 
τόν άναπληροϋντα κατά τήν 10-2-1980 
είς τά καθήκοντα τοϋ Διοικητοϋ τής Δ.Χ. 
Λέσβου Ταγματάρχη Βολοτόπουλο Δη- 
μήτριο καί πρός τόν Διοικητήν τοϋ Α.Τ. 
Άντίσσης, οΐτινες έκθύμως καί διά τής 
παρουσίας των συνέβαλον τά μέγιστα είς 
τήν έξασφάλισιν τών άπαραιτήτων, διά τό 
ώς άνω συμβάν, προανακριτικών στοι
χείων.
'Ο Λιμενάρχης Μυτιλήνης Πλωτάρχης 

Λ.Σ. Γκούρας Νικόλαος.

Π ρός τή ν  Δ ιοίκηση Χ ω ρ οφ υλα κή ς 
Κ ε φ α λ λ η ν ία ς .

Σάς γνωρίζουμε ότι ό Διοικητής τοϋ 
’Αστυνομικού Τμήματος ’Ιθάκης κ. Δελ-

λής 'Οδυσσέας, ’Ανθυπομοίραρχος, ήλθε 
άρωγός στό έργο τοϋ Σχολείου μας, 
ανταποκρινόμενος σέ σχετική παρά
κλησή μας.

Επειδή καί κατά τό προηγούμενο 
σχολικό έτος είχαμε διαπιστώσει τό 
ένδιαφέρον καί τήν άγάπη του γιά τούς 
μαθητές μας, τόν θεωρήσαμε σάν περισ
σότερό άρμόδιο νά ένημερώσει τούς μα
θητές μας σχετικά μέ τις όλέθριες συνέ
πειες πού έχει, ειδικά γιά τούς νέους, ή 
χρήση καί κατάχρηση τών ναρκωτικών.

Ο κ. Δελλής άφιέρωσε τέσσερα δίωρα 
σε διάφορες τάξεις καί ένώ περιμέναμε 
μιά άπλή κατατόπιση, παρακολουθήσαμε 
μαζί μέ τούς μαθητές μας διαλέξεις όλο- 
κληρωμένες, γλαφυρές καί παραστατικές.
, Ομολογούμε ότι μάς έντυπωσίασε ή 

εύχερεια τοϋ λόγου καί μεταδοτικότητά 
του. Μέ προσοχή καί μεγάλο ένδιαφέρον 
παρακολούθησαν τις όμιλίες καί οί μα
θητές μας. ΤοΟτο φάνηκε καί άπό τις 
συζητήσεις πού άκολούθησαν καί στις 
όποιες ό κ. Διοικητής μέ φιλικότητα καί 
καλοσύνη έλυνε τις άπορίες τους.

Αίσθανόμεθα τήν ύποχρέωση νά εύχα- 
ριστήσουμε καί έκ μέρους τών μαθητών 
μας τό Σώμα τής Χωροφυλακής καί τόν 
άξιο έκπρόσωπό της κ. Δελλή Όδυσσέα, 
γιά τά πολλά όφέλη πού άπεκόμισαν άπό 
τις όμιλίες του.
Ό  Γυμνασιάρχης τοϋ Γυμνασίου ’Ιθάκης, 

Σκούρτης Γεώργιος.

Π ρός τή ν  Δ ιοίκηση Χ ω ρ οφ υλα κή ς 
Β ο ιω τ ία ς .

Ώς Διευθύνων Σύμβουλος καί κύριος 
μέτοχος τής ΕΛΒΙΕΜΕΚ Α.Ε., θά ήθελα 
μέ τήν έπιστολή αύτή νά έκφράσω τις 
εύχαριστίες μου πρός τήν Υπηρεσία 
σας γιά τήν έγκαιρο καί αποφασιστική 
άντιμετώπιση τής καταστάσεως ή όποια 
δημιουργήθηκε μετά τήν έκδήλωση πυρ- 
καϊάς στό έργοστάσιό μας στά Οίνόφυτα.

Τέτοιες ένέργειες σάς τιμοϋν καί 
δίνουν τό άπόλυτο συναίσθημα τής έμπι- 
στοσύνης στούς "Ελληνες.
Α. Φασσέας, Διευθύνων Σύμβουλος 

ΕΛΒΙΕΜΕΚ Α.Ε.

Τό κατάστημα ΑΦΩΝ ΚΟΥΡ
ΚΟ ΥΝΤΗ, πού διαθέτει πλού
σια συλλογή ετοίμων ενδυμά
των, ανδρικών, γυναικείων καί 
παιδικών, προσφέρει τά εϊδη 
του γιά τούς άνδρες τού Σώμα- 
τος μέ έξαιρετικά ενδιαφέρουσες 
τιμές.

Συγκεκριμένα, γιά τά άγο- 
ραζόμενα μέ πίστωση εϊδη οί 
αγοραστές έχουν έκπτωση 10%, 
δίνουν μικρή προκαταβολή καί 
εξοφλούν τά ύπόλοιπα σέ έξη 
μηνιαίες δόσεις. Γιά τά άγο- 
ραζόμενα σέ μετρητά, τυχαί
νουν έκπτώσεως 20%.

Οί ένδιαφερόμενοι μπορούν νά 
απευθύνονται στή διεύθυνση τού 
Καταστήματος στήν όδό Τσα- 
μαδού 16, στον Πειραιά, τη
λέφωνο 41.22.728.
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νική ύπαιθρο, γιά τόν έορτασμό τού φετει- 
νοϋ Πάσχα.

Παρά τις άσχημες καιρικές συνθήκες 
πού έπικράτησαν σ’ όλόκληρη τή χώρα, 
ή έξοδος των όχημάτων έφθασε σέ απί
στευτα ύψηλά Αριθμητικά έπίπεδα. "Ολα 
τά όδικά δίκτυα καί κυρίως οί 'Εθνικοί 
δρόμοι στέναξαν κυριολεκτικά άπ’ τήν 
πυκνή κίνηση τών τροχοφόρων.

Φ Λ  Π  Ρ I Ν A

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ χρηματικό ποσό προσέ- 
φερε τό Προσωπικό τών Υπηρεσιών τής 
Διοικήσεως Χωροφυλακής Φλωρίνης γιά 
τήν ένίσχυση τών έργασιών άγιογραφή- 
σεως τού Μητροπολιτικοϋ Ναού Αγίου 
Παντελεήμονος Φλωρίνης.

Τό ποσό προήλθε άπό προαιρετικό έρα
νο πού διενεργήθηκε μεταξύ τού Προσω
πικού τών 'Υπηρεσιών τής Διοικήσεως 
καί προσφέρθηκε στήν έρανική έπιτροπή 
άποπερατώσεως τού Ιερού Ναού. Μετά 
άπό έπιθυμία τού Προσωπικού, τά χρήμα
τα χρησιμοποιήθηκαν γιά τήν Αγιογράφη
ση τής ΕΙκόνας τής Προστάτιδας τού 
Σώματος τής Ελληνικής Χωροφυλακής, 
Αγίας Ειρήνης.

Ή  θεάρεστη αύτή πρωτοβουλία σχολιά- 
σθηκε μέ τά καλύτερα λόγια άπό τό Φλω- 
ρινιώτικο κοινό, ένώ, παράλληλα ό Σεβα- 
σμιώτατος Μητροπολίτης Φλωρίνης, 
Πρεσπών καί Έορδαίας κ. Αυγουστίνος 
έστειλε στήν Διοίκηση Χωροφυλακής

Φλωρίνης εύχαριστήρια έπιστολή, στήν 
όποια μεταξύ άλλων Αναφέρει καί τά έξής:

« ....... Μετά χαράς έπληροφορήθημεν,
δτι οί ’Αξιωματικοί καί οί άνδρες τής 
ύμετέρας Διοικήσεως είχετε τήν έξαίρετον 
θρησκευτικήν πρωτοβουλίαν νά συγκεν- 
τρώσητε δι’ αΰτοπροαιρέτου μεταξύ σας 
έράνου χρηματικόν ποσόν, τό όποιον δια
θέσατε ύπέρ τής άγιογραφήσεως τής είκό- 
νος τής Προστάτιδος τού Σώματος Χω
ροφυλακής είς τόν νεόδμητον Μητροπο- 
λιτικόν Ναόν Φλωρίνης ’Αγίου Παντε
λεήμονος.

Ή  Αξιέπαινος αΰτη ένέργεια, πλήν 
τής θρησκευτικότητος τών άνδρών τής 
ύμετέρας Διοικήσεως ή όποια Ανέκαθεν 
χαρακτηρίζει έν γένει τό ένδοξον Σώμα 
τής Χωροφυλακής, δεικνύει καί τήν άμέ-

ριστον συμμετοχήν των είς τήν θεάρε- 
στον προσπάθειαν τής άποπερατώσεως 
τής άγιογραφήσεως τού είρημένου 'Ιε
ρού Ναού, δστις είναι κατ’ έξοχήν έργο 
τού πτωχού μέν άλλ’ εύσεβούς λαού τής 
πόλεως . . .».

ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΟΑΗΓΟΙ 
Α Ν ΤΑ Λ Λ Α Σ ΣΟ Υ Ν  ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ 

ΕΥΧΕΣ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ αυξημένη ήταν ή κίνηση 
τών κατοίκων τών πόλεων πρός τήν έλλη-

Οί άνδρες καί γυναίκες Τροχονόμοι 
τής Χωροφυλακής, όλόκληρα εικοσιτε
τράωρα άγρυπνοι, έζησαν όλόκληρο 
τό βάρος τής κυκλοφοριακής αίχμής γιά 
τήν Αποτροπή κάθε δυσάρεστης γιά τό 
κοινό καταστάσεως.

’Ακόμη καί τήν ήμέρα τού Πάσχα, 
κι ένώ τό Ατέλειωτο πανηγύρι τής ’Ανα- 
στάσεως δονούσε κάθε γωνιά τής 'Ελ
ληνικής γής, τό Προσωπικό τής Χωρο
φυλακής συνέχιζε τις ύπηρεσίες του πρός 
τό έλληνικό κοινό. Καί μόνο σέ κάποια 
άνάπαυλα εΰρισκε τήν εύκαιρία νά τσου
γκρίσει μαζί του τό πασχαλινό αύγό... 
Τέτοιες στιγμές, είναι οί πιό συγκινητι
κές στήν υπηρεσιακή ζωή τού Έλληνα 
Χωροφύλακα.

DO
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Α Θ Η Ν Α

ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΟ σεμινάριο έπιμορφώ- 
σεως σέ θέματα Τουρισμού πραγματο
ποιήθηκε τελευταία στό Αρχηγείο Χωρο
φυλακής.

Στό σεμινάριο πήραν μέρος 50 γυναί
κες Χωροφύλακες πού υπηρετούν στις 
'Υπηρεσίες Τουρισμού Χωροφυλακής ό
λης τής χώρας καί δίδαξαν ’Ανώτεροι 
υπάλληλοι τού Ε.Ο.Τ. καί ’Αξιωματικοί 
τής Χωροφυλακής, ειδικοί στά θέματα 
Τουρισμού. ’Ακόμη, έγινε άνταλλαγή 
άπόψεων τουριστικού ένδιαφέροντος καί 
τουριστικής Νομοθεσίας.

Στό τέλος τού σεμιναρίου, ό ’Αρχηγός 
τού Σώματος ’Αντιστράτηγος κ. Μιλτιά
δης Άργιάννης, άφού εύχαρίστησε τούς 
διδάξαντες Καθηγητές, έδωσε πρός τϊς

έκπαιδευθείσες, όδηγίες, γιά τήν άποτε- 
λεσματικότερη έκτέλεση τού έργου τους, 
τονίζοντας ιδιαιτέρως τήν ύψηλή του ση
μασία, ή όποια, όπως χαρακτηριστικά 
τόνισε, βοήθα σημαντικά, σέ γενικότερη 
κλίμακα, τήν τουριστική άνάπτυξη τής 
χώρας.

Μέ τήν ευκαιρία τού σεμιναρίου, ό 
Πρόεδρος τού Ξενοδοχειακού ’Επιμελη
τηρίου Ελλάδος κ. Δοξιάδης δεξιώ- 
θηκε στό Ξενοδοχείο «ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤ- 
ΤΑΝΙΑ» τις γυναίκες Χωροφύλακες πού 
πήραν μέρος στό σεμινάριο. Στή δε
ξίωση ήταν παρόντες, ό Διευθυντής τής 
Διευθύνσεως ’Αστυνομίας Τουρισμού τού 
’Αρχηγείου Χωροφυλακής Συνταγματάρ
χης κ. Χριστόφορος Παππας, άλλοι Άξιω 
ματικοί τού Σώματος, παράγοντες τού 
Ε.Ο.Τ. καί οί Διοικήσεις τού Ξενοδο
χειακού ’Επιμελητηρίου, τής Ένώσεως 
Ξενοδόχων ’Αθηνών, τής 'Ομοσπονδίας 
Τουριστικών Γραφείων καί τής Ένώσεως 
Ξεναγών.

ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΛΕΤΗ πού πραγματο
ποιήθηκε στή Σχολή ’Αξιωματικών Χω
ροφυλακής, ό ’Αρχηγός τού Σώματος 
’Αντιστράτηγος κ. Μιλτιάδης Άργιάννης 
έπέδωσε τά πτυχία στούς 46 Μοιράρ
χους πού άποφοίτησαν άπό τή Σχολή Με- 
τεκπαιδεύσεως Μοιράρχων.

Στήν άπονομή παρέστησαν, οί Α' καί Γ' 
’Επιθεωρητές Χωροφυλακής 'Υποστράτη
γοι κ.κ. Κων. Σμαριανάκης καί ’Ιωάν
νης Κούρβας, πολλοί ’Ανώτατοι καί ’Ανώ
τεροι ’Αξιωματικοί τού Σώματος καί οί 
Καθηγητές πού δίδαξαν στή Σχολή.

Σέ χαιρετισμό πού άπηύθυνε πρός τούς

άποφοιτήσαντες, ό κ. ’Αρχηγός, τόνισε 
ιδιαίτερα τή σημασία τής μετεκπαιδεύ- 
σεως καί τούς έδωσε γενικές κατευθύν
σεις γιά τήν καλύτερη έκτέλεση τής απο
στολής τους σέ όλους τούς τομείς τής 
άρμοδιότητός τους.

Άπό πλευράς μετεκπαιδευθέντων, 
τόν κ. Αρχηγό άντιφώνησε ό Αρχηγός 
τής σειράς Μοίραρχος κ. Βούλγαρης, ό 
όποιος, άφού εύχαρίστησε τήν 'Ηγεσία 
τού Σώματος γιά τό άρτιο έκπαιδευτι- 
κό πρόγραμμα τής Σχολής, έδωσε τήν 
διαβεβαίωση ότι όλοι θά φανούν αντά
ξιοι τών προσδοκιών τού Σώματος καί 
τής Ελληνικής κοινωνίας.

Α Ρ Τ Α

ΕΠΑΙΝΟ άπένειμε ό Ανώτερος Διοι
κητής Χωροφυλακής ’Ηπείρου Ταξίαρ- 
χος κ. Εύάγγελος Χατζηγούλας στούς: 
Άντισυνταγματάρχη κ. Άνδρέα Γιαννα- 
κόπουλο, Ταγματάρχη κ. Διον. Κωνσταν- 
τακόπουλο Μοίραρχο κ. Χρ. Ίωάννου, 
'Υπομοίραρχο κ. Κων]νο Ρινή, Άνθυπα- 
σπιστή κ. Κων]νο Φώτο, Ενωμοτάρχες' 
κ.κ. Χρήστο Μώκο, Στέφανο Μπότσαρη 
καί Χρήστο Παπαγεωργίου καί Χωροφύ
λακα κ. Γεώργιο Βάνα, οί όποιοι ύπη- 
ρετοΰν στή Διοίκηση Χωροφυλακής 
Άρτης, γιατί προσέφεραν έξαιρετικής 
σημασίας υπηρεσία στή Δημόσια Α 
σφάλεια τού τόπου καί προκάλεσαν τά 
εύμενέστερα σχόλια τού Τύπου καί τής 
κοινής γνώμης.

Συγκεκριμένα, οί ανωτέρω, άφού έρ- 
γάσθηκαν μέ ύπερβάλλοντα ύπηρεσιακό 
ζήλο, δραστηριότητα, μεθοδικότητα καί 
εύστοχες ένέργειες, κατόρθωσαν μέσα σέ 
σύντομο χρονικό διάστημα νά έξιχνιά- 
σουν τήν άνθρωποκτονία πού διαπράχ- 
θηκε μέ θύμα τόν όδηγό Ταξί, Θωμά Μπα- 
λατσούκα, καί μέ τόν γνωστό τρόπο πού 
συγκλόνισε τό Πανελλήνιο.

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ένημερωτικής συνεργα
σίας μέ Γερμανούς ’Αστυνομικούς πραr 
γματοποιήθηκε πρόσφατα στή Θεσσαλο
νίκη, μέ άπόλυτη έπιτυχία.

Τό σεμινάριο διοργανώθηκε άπό τήν 
Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης 
καί αφορούσε θέματα καταστολής κλο

πών καί λαθρεμπορίας αύτοκινήτων (κυ
κλοφορία αύτοκινήτων μέ πλαστά δι- 
καιολογητικά κ.λ.π.).

Στήν άρχή τής συνεργασίας έγινε θεω
ρητική έκπαίδευση, ή όποια έλαβε χώρα 
στήν αίθουσα Συνεδρίων τού ’Εμπορι
κού καί Βιομηχανικού ’Επιμελητηρίου 
Θεσσαλονίκης καί άκολούθως έγινε πρα
κτική έκπαίδευση, ή όποια περιλάμβανε 
έπισκέψεις στόν.Ο.Δ.Δ.Υ., τό 7ο Τελω
νείο Θεσσαλονίκης, τήν Βιαμάξ καί τήν 
Β. Μ. V.
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’Από Ελληνικής πλευράς, στό σεμινά
ριο συμμετείχαν ’Αξιωματικοί τής Χω
ροφυλακής άπό 'Υπηρεσίες ’Ασφαλείας 
καί Τροχαίας τής Βορείου Ελλάδος καί 
τής Διευθύνσεως ’Αστυνομίας Θεσσα
λονίκης καί άντιπρόσωποι άπό τις 'Υπη
ρεσίες των Υπουργείων Οικονομικών 
καί Συγκοινωνιών, πού έδρεύουν στή 
συμπρωτεύουσα, καθώς καί έκπρόσωποι 
άπό 'Υπηρεσίες τού Λιμενικού Σώματος.

ΠΤΥΧΙΑ σέ 40 άνδρες καί γυναίκες 
Χωροφύλακες Τροχονόμους, πού έκ- 
παιδεύθηκαν στή Θεσσαλονίκη σέ θέμα
τα Τροχαίας έπί δίμηνο, άπένειμε ό Β’ 
’Επιθεωρητής Χωροφυλακής 'Υποστρά
τηγος κ. Χρήστος Σακελλάρης, στή 
διάρκεια ειδικής τελετής πού έγινε πρό
σφατα στή Διεύθυνση ’Αστυνομίας Θεσ
σαλονίκης.

Στήν άρχή τής τελετής μίλησε ό Διευ
θυντής τής Υ.Τ.Κ. Θεσσαλονίκης Συντα
γματάρχης κ. Γεώργιος Ντούμας, ό όποιος 
άναφέρθηκε στούς σκοπούς τής έκπαιδεύ- 

: σεως καί τήν ανάγκη αρτιότερης καταρ-
τίσεως τών Τροχονόμων στά θέματα τής 
άρμοδιότητός τους.

Παρόντες στήν τελετή ήταν ό Β' Υπο
διευθυντής τής Διευθύνσεως ’Αστυνομίας 
Θεσσαλονίκης Συνταγματάρχης κ. Άθα-

Ι νάσιος Παπαδημητρίου καί οί διδάξαντες 
Καθηγητές.

ΜΕΤΑΛΛΙΟ μετά διπλώματος άπένειμε 
ή Ένωση Φίλων ’Ακριτών καί Φρουρών 
τής Πατρίδος πρός τόν Διευθυντή τής 
Διευθύνσεως ’Αστυνομίας Θεσσαλονίκης 

ϊ Ταξίαρχο κ. Φιλοποίμ. Τερζή, σάν ένδει- 
I ξη εύγνωμοσύνης πρός τό Προσωπικό 
!· τών 'Υπηρεσιών τής Διευθύνσεως, γιά τις 

πολλαπλές ύπηρεσίες πού προσφέρουν 
στούς κατοίκους τής συμπρωτεύουσας.

Ή  απονομή έγινε πριν άπό λίγες ήμέρες 
στή Διεύθυνση άπό άντιπροσωπεία με- 

i λών τής Ένώσεως, παρουσία Άξ]τικών 
καί αντιπροσωπείας άνδρών καί γυναικών

ί τών Υπηρεσιών τής Δ.Α.Θ.
Σέ σύντομη όμιλία του, ό Πρόεδρος τής 

Ένώσεως κ. ’Ιωάννης Τάσσος, έξήρε, 
κατά τή στιγμή τής απονομής, τό έπίπονο 
έργο τών άνδρών τής Χωροφυλακής καί 
τήν άμέριστη συμπαράστασή τους πρός 
τούς κατοίκους τής Θεσσαλονίκης σέ 
όλες τις δύσκολες στιγμές τους.

Μετά τήν άπονομή, ό Διευθυντής τής 
Διευθύνσεως εύχαρίστησε τόν Πρόεδρο 
τής Ένώσεως γιά τήν τιμητική διάκριση 
καί τόν διαβεβαίωσε ότι τό Προσωπικό 
τού Σώματος θά συνεχίσει νά προσφέρει 
τις ύπηρεσίες του πρός τό κοινωνικό σύ
νολο μέ τόν ίδιο, πάντα παλμό καί ζήλο.

ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ συγκινητική είδηση 
άπό τή συμπρωτεύουσα.

Στις 14 ’Απριλίου, ό Διευθυντής τής 
Διευθύνσεως ’Αστυνομίας Θεσσαλονίκης 
Ταξίαρχος κ. Φιλοποίμην Τερζής, πα
ρουσία άντιπροσωπείας άνδρών τής Διευ- 
θύνσεως, προσέφερε στήν άνήλικη θυγα
τέρα τού φονευθέντος Χωροφύλακα Γεωρ
γίου Ροϊνά, βιβλιάριο τής Τραπέζης μέ 
καταθέσεις 140.000 δραχμών, προϊόν 
προαιρετικού έράνου πού διενεργήθηκε 
μεταξύ τού Προσωπικού τής Διευθύνσεως. 
Συγχρόνως ό κ. Τερζής προσέφερε 28.000 
δραχμές στή χήρα τού άτυχου συνάδελ
φου γιά τήν άντιμετώπιση έκτακτων οικο
νομικών οικογενειακών της άναγκών.

Ή  χήρα τού άδικοχαμένου συνάδελ
φου άποδέχθηκε μέ βαθειά συγκίνηση τήν 
άνθρωπιστική αύτή προσφορά. Μέσω τού 
Διευθυντοΰ τής Διευθύνσεως καί τών άλ
λων παρισταμένων, έξέφρασε τίς όλό- 
θερμες εΰχαριστίες της πρός όλους τούς 
συναδέλφους καί προϊσταμένους τού συ
ζύγου της γιά τή συμπαράσταση πού τής 
έδειξαν καί τή στοργή μέ τήν όποια τήν 
περιέβαλαν σ’ αύτές τίς δύσκολες στιγμές 
τής ζωής της.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ σέ αίθουσα 
τής 'Υποδ]νσεως Τ ροχαίας Κινήσεως Θεσ
σαλονίκης ή έκπαίδευση 30 άνδρών καί 
γυναικών Χωροφυλάκων σέ θέματα ’Αγο
ρανομίας καί 'Υγειονομικής Νομοθεσίας.

'Η έκπαίδευση διήρκεσε ένα μήνα καί 
είχε σκοπό τήν βελτίωση τών γνώσεων 
καί τήν εύρύτερη έπιμόρφωση τών έκ- 
παιδευθέντων στά άνάλογα θέματα, μέ 
άντικειμενικό σκοπό τήν καλύτερη ύπη- 
ρεσιακή άπόδοσή τους.

Τήν έναρξη τών μαθημάτων έκανε ό 
Β’ Υποδιευθυντής τής Διευθύνσεως ’Ασ
τυνομίας Θεσσαλονίκης Συνταγματάρχης 
κ. ’Αθανάσιος Παπαδημητρίου, ό όποιος 
καί άπηύθυνε συστάσεις πρός τούς έκπαι- 
δευθέντες καί τούς άνέλυσε τούς σκοπούς 
τής έκπαιδεύσεως.

ΝΕΑ ΤΗΣ I. Ρ. Α.
—ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ τόν πε

ρασμένο Μάρτιο ή Γενική Συνέλευση τών 
μελών τού Ελληνικού Τμήματος τής 
Διεθνούς Ένώσεως ’Αστυνομικών (Ι.Ρ.Α.) 
γιά τήν άνάδειξη τού νέου Διοικητικού 
της Συμβουλίου.

Στις έκλογές πού έγιναν, πλειοψήφι- 
σαν άπό τούς ύποψηφίους, ό ’Αντιστρά
τηγος έ.ά. κ. Κων]νος Καλογερόπου- 
λος, ό 'Υποστράτηγος έ.ά. κ. ’Αντώνιος 
Δεμέστιχας, οί Ταγματάρχες κ.κ. Κων]νος 
Βασιλάκης καί ’Ιωάννης Ρούμπας, ό 
Μοίραρχος κ. Εύάγγελος Γεωργίου καί ό 
’Ανθυπομοίραρχος κ. Όδυσσεύς Κου- 
τσοποδιώτης.

Οί έκλεγέντες συνήλθαν τήν 26 Μαρ
τίου σέ Σώμα καί έξέλεξαν Πρόεδρο τόν 
κ. Δεμέστιχα, ’Αντιπρόεδρο τόν κ. 
Καλογερόπουλο, Γενικό Γραμματέα τόν 
κ. Βασιλάκη, Ταμία τόν κ. Ρούμπα, καί 
Ειδικό Γραμματέα τόν κ. Γεωργίου.

—ΜΕ ΕΔΡΑ τή Ρόδο Ιδρύθηκε ή Το
πική Διοίκηση Δωδεκανήσου. Πρόε
δρός της έξελέγη ό ’Ανθυπομοίραρχος 
κ. Φώτιος Άντωνόπουλος, ’Αντιπρόεδρος 
ό Ενωμοτάρχης κ. Γεώργιος Λεκάκης, 
Γ ενική Γ ραμματέας ή Χωροφύλακας δ]δα 
Αριάδνη Βίτσα, Βοηθός Γραμματέα ή 
Χωροφύλακας δ]δα Κων]να Σταοκώστα, 
Ταμίας ό Άνθυπασπιστής κ. ’Αναστάσιος 
Γούλας καί Ειδικός έπί Πολιτιστικών 
έκδηλώσεων, ό Μοίραρχος κ. Νικόλαος 
Κανελλόπουλος.

—ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ, όπως μάς γνώρισε 
ό Γενικός Γραμματέας τής Ένώσεως, ή 
έγγραφή καί νέων μελών. Τόν περασμένο 
Μάρτιο ό άριθμός τους άνήλθε σέ 1.666 
μέλη. Γιά όσους θέλουν νά έγγραφούν 
στό έξής ώς μέλη, μπορούν νά γίνουν όλοι 
οί έν ένεργεία ή άποστρατεία Έλληνες 
’Αστυνομικοί, άφοΰ άποστείλουν στόν 
Γενικό Γραμματέα σχετική αίτηση σέ 
άπλό χαρτί, μία φωτογραφία τους καί 
150 δραχμές γιά έτήσια συνδρομή.

Γιά τά μέλη πού ύπηρετοΰν στή Χωρο
φυλακή ή άνανέωση τών συνδρομών γί
νεται άπό τήν Διαχείριση Χρηματικού 
Χωροφυλακής, ή όποια στή μισθοδοσία 
τού Δεκεμβρίου κάθε χρόνου προβαίνει 
στήν κράτηση τών 150 δραχμών.

Τά μέλη πού γιά όποιοδήποτε λόγο 
έπιθυμούν νά διαγραφούν άπό τήν Ένω
ση, πρέπει νά έπιστρέψουν στόν Γενικό 
Γραμματέα τήν ταυτότητα μέλους, ύπο- 
βάλλοντας συγχρόνως έγγραφη δήλωση.

—ΟΣΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ θέλουν νά 
κάνουν άνταλλαγές έπιστολών, γραμμα
τοσήμων, νομισμάτων, έμβλημάτων ά- 
στυνομικών, έπισκέψεων μέ συναδέλφους 
τους άλλων χωρών, νά άπευθύνονται στόν 
Γενικό Γραμματέα τής Ένώσεως, στό 
τηλέφωνο 99.19.527.
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Ε Ο Ρ Τ Α Σ Τ Ι Κ Ε Σ  
Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ 
Τ Η Σ  Μ Α Χ Η Σ  
ΤΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

ΓΙΟΡΤΑΣΘΗΚΕ μέ έπισημότητα στις 
13 ’Απριλίου, στό Λιτόχωρο τής Πιε
ρίας, ή 34η Επέτειος τής ήρωϊκής άμύ- 
νης, πού άντέταξαν, τή νύκτα τής 30ης 
Μαρτίου 1946, οί άνδρες τού Σταθμού 
Χωροφυλακής Λιτοχώρου καί Στρατιω
τικού άποσπάσματος, Εναντίον τής τρο
μοκρατικής Ενοπλης δολοφονικής Επι
δρομής, ύπερτριπλάσιας δυνάμεως άναρ- 
χοκομμουνιστών.

Παρέστησαν, ό Σεβασμιώτατος Μη
τροπολίτης Κίτρους κ. Βαρνάβας, ό 
'Υφυπουργός Εμπορίου κ. Δημόπουλος, 
ό Νομάρχης Πιερίας κ. Παπαδημητρίου 
—Δούκας, ό Β' Επιθεωρητής Χωροφυ
λακής Υποστράτηγος κ. Σακελλάρης, ό

Διοικητής τής 20ης Τεθωρακισμένης 
Μεραρχίας Υποστράτηγος κ. Σουνδιδς, 
ό ’Αναπληρωτής Διοικητής τής Άνωτέ- 
ρας Διοικήσεως Χωροφυλακής Κεντρι
κής Μακεδονίας Άντισυνταγματάρχης 
κ. Χατζημανωλάκης, ό Εισαγγελέας Πρω
τοδικών τής Κατερίνης, Δήμαρχοι καί 
Κοινοτάρχες τού Νομού Πιερίας, ’Επι
θεωρητές Στοιχειώδους καί Μέσης Έκ- 
παιδεύσεως, ό μοναδικός Επιζών τής 
μάχης Άνθυπασπιστής έ. ά. κ. Νικόλαος 
Παπακωνσταντίνου, ό Πρόεδρος τού ‘Ο
μίλου Φίλων Χωροφυλακής Πιερίας κ. 
Κουντουρας καί τά μέλη τού Διοικητι
κού Συμβουλίου τού 'Ομίλου, άντιπρο- 
σωπεϊες άνδρών τής Χωροφυλακής καί 
τού Στρατού, Εκπρόσωποι ’Οργανώσεων, 
Συλλόγων, Συνδέσμων καί Σωματείων τής 
περιοχής, άλλοι Επίσημοι καί πλήθος 
κόσμου.

Οί έορταστικές Εκδηλώσεις άρχισαν 
μέ Επιμνημόσυνη δέηση πού άναπέμφθη- 
κε στό Ηρώο τής κωμοπόλεως χοροστα- 
τούντος τού Σεβασμιωτάτου Μητροπο
λίτου κ. Βαρνάβα καί συνεχίσθηκαν μέ 
τήν κατάθεση στεφάνων. Στή συνέχεια 
Εγινε προσκλητήριο νεκρών καί Επακο
λούθησε όμιλία άπό τόν Διδάσκαλο τού 
3ου Δημοτικού Σχολείου Κατερίνης κ. 
Προκόπιο Στάθη, ό όποιος άναφέρθηκε 
στό ιστορικό τής άντιστάσεως πού πρό- 
βαλαν οί υπεραστικές τού Σταθμού έναν
τίον τής όργανωμένης έπιθέσεως τών 
άναρχοκομμουνιστών.

Όπως είναι γνωστό, ή Επίθεση Εκεί
νη, τήν παραμονή άκριβώς τής διεξαγω
γής τών Εκλογών τής 31ης Μαρτίου 1946, 
ήταν ή πρώτη μεγάλη ένοπλη συμμο- 
ριακή στασιαστική Εκδήλωση τών άναρ- 
χοκομμουνιστών κατά τού 'Ελληνικού 
Κράτους μετά τή Συμφωνία τής Βάρκιζας.

Μετά τήν όμιλία τού κ. Στάθη κρατή
θηκε Ενός λεπτού σιγή στή μνήμη τών 
νεκρών τής μάχης καί άνακρούσθηκε ό 
’Εθνικός "Υμνος. ’Απέδωσαν τιμές διμοι
ρία άνδρών τού Σώματος καί ή Μουσική 
τής Διευθύνσεως ’Αστυνομίας Θεσσαλο
νίκης.

Οί Εκδηλώσεις συνεχίσθηκαν στήν 
κεντρική λεωφόρο τού Λιτοχώρου όπου 
Εγινε Επιβλητική παρέλαση. Πρό τών 
Επισήμων καί Χιλιάδων λαού παρήλασαν 
μαθητές Δημοτικών Σχολείων καί Γυ
μνασίων, σπουδαστές τοπικών Σχολών, 
'Οδηγοί, Πρόσκοποι καί Τμήματα τού 
Στρατού καί τής Χωροφυλακής.

Δ ιευθυντή ς :

Ταγμ]ρχης Ν. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ

Α ρ χ ισ υ ν τά κ τη ς  :

Μοίραρχος Εύάγγελ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Βοηθός Α ρ χ ισ υ ν τά κ το υ  :
Άνθ^στής Βασίλειος ΤΖΑΒΑΡΑΣ  

Σ ύνταξη-Ρηράϊτερ-Δ ιορθώ σεις :

Άνθυπ. Παν. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 
’Ενα)μ. νΛ γγ . ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ  

» I. ΔΗΜΟΣ— ΤΣΟΛΗΣ

Δ ακτυλογρά φ η ση  Κ ε ιμ έ ν ω ν :

Ένωμ]ρχης Αημητριός ΡΗΓΑΣ  

Μ α κέττες :
Άνθνπ. Γεώρ. ΠΑΠΑΛΙΩΤΗΣ  

Β ιβλιοθήκη  —Α ρ χ ε ίο  :
Πολιτ. Ύπαλ. Σπυρ. ΤΖΕΤΖΙΑΣ

ΟΙκονομική Δ ια χείρ ιση — 
Συνδρομητές :

Άνθνπ. Ναπολ. ΡΑΠΤΗΣ  
Ένωμ. Ηιχ. ΤΑΣΣΗΣ
Δ ιεκπεραίω ση  :

Ύπεν: Κων. ΖΩΤΟΣ —
» Εναγ. ΜΠΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ

Σ το ιχε ιοθεσ ία  Κ ειμ ένω ν :
Τυπογραφείο Χωροφυλακής
’Α ναπαραγω γή  Φ ω το γρ α φ ιώ ν  
—Μ οντάζ — ’Ε κτύπ ω σ η  :
Γραφ. Τέχνες: Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ  
— Δ. ΧΑΤΖΗ ΣΤΥΔΗ Σ Ο.Ε. 
Κορυζή 23 - Τηλέφ. 34.66.310

Β ιβ λ ιο δ εσ ία :
Γραφεμπορική Ο.Ε. Ταύρον 17 
Τηλέφ. 34.64.526.

Τά δημοσιευόμενα κείμενα άπη- 
χονν τις γνώμες καί τις απόψεις τον 
συγγραφέα ή συντάκτη καί δέν 
εκφράζουν τις έπίσημες θέσεις τοϋ 
Σώματος. Κείμενα που δημοσιεύ
ονται ή δχι δέν έπιστρέφονται. Τά 
κείμενα που άποστέλλονται γιά 
δημοσίευση πρέπει νά είναι δακτυ
λογραφημένα κατά προτίμηση καί 
νά συνοδεύονται άπό σχετικό φω
τογραφικό ύλικό.
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ΤΟ ΤΡΑΓ ΟΥΔΙ  
T OY ΜΑΗ

TO ΤΡΑΔΟ ΥΔΙτής ζωής θεριεύ
ει ολόχαρο κάθε πού φτάνει ο Μάης. 
Τό άνθοβόλημα των λουλουδιών, οΐ 
γλνκιές βραδυές, τά χαρούμενα πρω
ινά, τυλίγουν την λαχανιασμένη, απ' 
τό ταξίδι μέσα στο χειμώνα καί την 
πρώτη δειλή καί άβέβαιη άνοιξη, 
ανάσα μας, σκορπώντας γύρω μας 
τό πιο αισιόδοξο μήνυμα που ασυνεί
δητα καί ένστιχτα καρτερούμε. Είναι 
τό μήνυμα τής αναδημιουργίας.

Λόγια περίτεχνα, κυματιστά όπως 
τό μαγιάτικο αεράκι, τού πρέπουν αυ
τού τού μήνα, λόγια πού νά μπορούν 
να μεθύσουν τον νού μέσα στο πανη
γύρι τής ζωής. Μά σ’ όλους δεν είναι 
βολετό με τέτοια λόγια νά μιλήσουν 
καί νά γράφουν. Σ ’ άλλους ανήκει 
αυτή ή τιμή κι όχι στο χέρι πού γρά
φει τούτες τις γραμμές καί στέκει 
αδύναμο νά γεμίσει τό λευκό χαρτί, 
αδύναμο νά τραγουδήσει καθώς πρέ
πει τούτον τον μήνα.

Μάης, λοιπόν, καί γύρω μας φουν
τώνει ή ζωή. 'Η  ζωή πού πέρασε 
μέσα απ’ τη θλίψη ενός χειμώνα, 
απ’ τ ’ αβέβαιο χαμόγελο ενός Μάρτη, 
απ’ τό δειλό ξανάνιωμα τ’ Απρίλη. 
Φουντώνει ή ζωή κι απλώνει μεγα
λόπρεπα ατά μάτια μας τις χάρες 
της, φτεροκοπάει στ’ αφτιά μας τό 
τραγούδι της, σκλαβώνει τό νού 
τό χαμόγελό της. Είναι ή ζωή πού 
κυλά άντρειωμένη, άμορφη καί γό
νιμη, ανοίγει την αγκαλιά της ζη
τώντας τήν άλωσή της. Και μεις φτά
νουμε μπρος της με δυο μονάχα στο
χασμούς: "Η νά τήν κατακτήσουμε, ή 
πλάι νά περάσουμε, αδιάφοροι οδοι
πόροι της.

Μ ’ ΕΝΑ κλαδάκι όλοπράσινο, με 
μιά χούφτα αγριολούλουδα, μ ’ ένα 
τραγούδι νά κρέμεται απ’ τά χείλη 
τον, ζύγωσε ό ’Άδωνις, ζύγωσε ό 
Μάης. Δυο σάλτα δίπλα μα: άραξε 
ή αισιοδοξία. Τήν γέννησε ή ίδια ή 
ζωή, τήν ίδια ώρα πού φούντωνε τό 
πράσινο ατά δάση, τήν ίδια ώρα πού

πολύχρωμοι ντύνονταν οι κάμποι. 
Τήν ίδια ώρα πού ή θάλασσα σκέπα
ζε με διάφανα γαλάζια τό υδάτινο 
κορμί της καί ή άλνσάχνη τύλιγε 
ηδονικά τά χιλιόσχιστα βράχια.

Ή  ζωή, αισιόδοξη απ’ τη φύση 
της μιά καί πάντα ξαναγιεννιέται, 
βρίσκει σε τούτον εδώ τον μήνα τήν 
μυστική της γλώσσα, τη γλώσσα 
τών πουλιών καί τών ανέμων, γιά 
νά καλέσει τά κουρασμένα άνθρώπινα 
μάτια στη χαρά της.

Καί δεν μένει παρά ν’ ανοίξουμε 
τά βλέφαρά μας στον ήλιο καί νά κι
νήσουμε γιά τά μέρη όπου ακόμα δεν 
απλώθηκαν από τη μηχανή. Γιά κεί 
όπου τά πάντα κρατούν άμόλνντη τή 
σφραγίδα τού Θεού, γιά κεί όπου τά 
πάντα μιλούν γιά τό δικό Του μεγα
λείο.

ΤΡΑΓΟΥΔΗΘΗΚΕ ό Μάης όσο 
κανένας άλλος μήνας τού χρόνου, άπ 
τά πρώτα άνθρώπινα βήματα ατή γή. 
’Έγινε ποίημα, έγινε νοσταλγία στά 
χείλη τών ανθρώπων, σύμβολο καί 
παρηγοριά στις κουρασμένες απ' τις 
βαρυχειμωνιές ψυχές. ”Εγινε μου
σική λιγερόκορμη πού ξέφυγε άπ’ 
τά δοξάρια ορμητική νά φέρει τό 
μήνυμα τής χαράς.

Τον λάτρεψαν οι άνθρωποι, στολί- 
ζοντα τά μέτωπά τους μέ στεφάνια 
απ’ αγριολούλουδα, καρφώνοντας 
στις άκρες τών χειλιών τους μικρά 
κλωνιά τής άνοιξης . Καί τον αγά
πησαν παράφορα.

’’Επλεξαν γύρω του μύθους δεμέ
νους μέ τον έρωτα καί τήν αθάνατη 
ομορφιά. Σκαρφάλωσαν στά πιο 
ψηλά μετερίζια τού στοχασμού καί 
πρόσφεραν στον ερχομό του τις πιο 
λαμπρές πτυχές τής σκέψης τους. Δέν 
ήταν μπορετό νά γίνει αλλιώς. 'Η  
ανθρώπινη ψυχή είναι δεμένη μέ τή 
χαρά, τά μάτια είναι δεμένα μέ τον 
ήλιο. Γι’ αυτό λ.ατρεύτηκαν τούτες οι 
μέρες πού διαβαίνουμε, όσο λατρεύ
τηκε ή αγάπη. Καί δέθηκε ή αγάπη

μέ τον Μάη κι έγιναν έννοιες ταυ~ 
τόση μες, νά μάς θυμίζουν τον Διό
νυσο, τον Πάνα, τούς Σάτυρους, νά 
μάς θυμίζουν τον παράφορο οργα
σμό τής νής, νά μάς θυμίζουν τή νιό- 
τη μας...

Τή νιότη μας θυμίζει ό Μάης. Τή 
νιότη πού προβάλλει ολόδροση άν- 
τρειεύοντας τό κορμί καί δαφνο- 
στεφανώνοντας τήν αψιά άντίληψη 
τής ζωής. Τή νιότη μέ τά θεριεμένα 
όνειρα, τά γλυκά δράματα, τήν 
άκρατη εμπιστοσύνη. Τήν εποχή τών 
ερώτων καί τις μέρες τής ξεγνοιασιάς

Αυτή πού σημαδεύει γιά πάντα τή 
ζωή μας, αυτή πού ομορφαίνει τό 
πέρασμά μας στον αγώνα τής επι
βίωσης.

Στιγμές μεθυστικές, τραγουδι- 
σμένες άπ’ όλες τις γενηές μάς κα
λούν στο χορό τής νιότης. ’Ο "Αδω- 
νις πού ολόγυμνος χορεύει στά λιβά
δια σκλαβώνει τ ’ άκροδάκτυλά μας 
πού χαϊδεύουν τά λουλούδια. Καί 
μάς καλεϊ.

Μάς καλεϊ στή ζωή, στήν αίσιο 
δοξία. Μάς καλεϊ γιά νά γυρίσουν 
στο νού μας οί μέρες τής ορμής. Γιά 
νά παλέψουμε τήν πίκρα καί τή θλίψη 
καί νά ταξιδέψουμε στή χαρά. "Ενα 
στόμα, χίλιες φωνές, μυριάδες χα
ρές είναι ό Μάης. "Ενα μήνυμα 
αισιοδοξίας, ένα χαστούκι στο πρό
σωπο τού πόνου.

"Ενα μήνυμα κι ένα τραγούδι ό 
Μάης. "Ενα μήνυμα κι ένα τραγούδι 
γιά νά κινήσουμε μπροστά καί νά 
νικήσουμε. 'Η  ζωή πού ξαναγεννιέται 
μάς καλεϊ. Κι είναι τό κάλεσμα τούτο 
όλόδικό μας. ’Αρκεί μονάχα τήν καρ
διά μας λεύτερη ν’ άφήσουμε, άρκεϊ 
μονάχα τά τείχη τής ζωής μας νά 
γκρεμίσουμε καί μεσ’ στις χούφτες 
μας νά κλείσουμε τήν ομορφιά τής 
φύσης.

"Ας μην αργούμε... Ό  άλλος Μάης 
θ’ αργήσει νάρθει.
________________  -




