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Ε Ξ Ω Φ Υ Λ Λ Ο

Στον ιερά χώρο τής 
’Ολυμπίας οί ανδρες 
τής Χωροφυλακής 
προσφέρουν τον κα
λύτερο εαυτό τους 

στήν ξενάγηση 
τών χιλιάδων επισκε
πτών και τήν διαφύ
λαξη τών αρχαιολογι
κών θησαυρών.
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%J> T<5 Φως της 'Ολυμπίας ποΰ 
ξεκίνησε τόν περασμένο μήνα 

Απ’τήν Ιερέ ’Ά λ τ ι ,  τήν καρδιά της 
’Αρχαίας ’Ολυμπίας καί πού σέ λ ί 
γες μέρες θά φθάσει στδ 'Ολυμπια
κό Στάδιο της Μόσχας, καταυγάζει 
στήν Ανθρωπότητα τα μηνύματα πού 
της χάρισαν οΐ όραματισμοί τοΰ’Ί -  
φιτου καί του Κουμπερτέν γιά την 
παγκόσμια συναδέλφωση.

jl# Ή είρήνη υπήρξε καί ίσως 
γιά πολύ καιρό Ακόμα θά ε ί 

ναι τό μεγάλο όνειρο του Ανθρώπου 
καί ή πιό γλυκειά νοσταλγία του. 
Κάθε φορά πού ό άνθρωπος θά προ
σεύχεται γ ι ’αύτήν, θά ζωντανεύουν 
στά μάτια του οί Αρχαίοι "σπονδο- 
φόροι",πού τρέχοντας Από τήν ^μιά 
στήν άλλη άκρη της ’Αρχαίας 'Ελ
λάδας, καλοΰσαν φίλους κι έχθρούς 
γιά μιά είρηνικη συνύπαρξη στό 
χώρο της 'Ολυμπίας.

*1* Αύτό τό θαυμάσιο έθιμο πού 
δημιούργησε τήν ’Ολυμπιακή 

’Ιδεολογία θέλησε καί πέτυχε ν ’Α- 
ναβιώσει στή δύση τοϋ περασμένου 
αίώνα ό Πιέρ ντέ Κουμπερτέν,καλώ- 
ντας την νεολαία όλου τού κόσμου 
κάθε τετραετία στίς ’Ολυμπιακές 
’Αθλητικές συναντήσεις, στίς παν
ανθρώπινες αύτές γιορτές τής Αν
θρώπινης Ανοίξεως,τής νεότητας.

«JU Τό Περιοδικό έπιθυμώντας νά 
συμβάλει στήν διάδοση του 

’Ολυμπισμού, μέ τήν εύκαιρία τών 
ΧΚΙΙ ’Ολυμπιακών ’Αγώνων πού θ ’̂ 
Αρχίσουν στίς 19 ’Ιουλίου στή 
Μόσχα,παρουσιάζει σ’αύτό τό τεύ
χος ένα έκτενές Αφιέρωμα στήν 
'Ολυμπία καί στούς ’Αγώνες. Είναι 
μιά Ακόμα προσφορά τού Π ε ρ ιο δ ι 
κού πρός τούς φίλους καί Αναγνώ
στες τ ο υ . -

^  Η "ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ» j

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ ΔΡΟΜ ΕΣ

'Αξιωματικοί -  Άνθυπααπιοτές Δρ. 250

Ύπαξιωματικοί - Χωροφύλακες μ ΞΞΟ

Πολιτ. 'Υπάλληλοι -  ΊΒιώτες ·■ 250

Σύλλογοι-Σωμανεϊα-’Οργονιαμοι " 300
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Η Η Γ Ε Σ Ι Α  ΤΟΥ Σ Ο Μ Α Ι Ο Σ
Άττό τό άρμόδιο 'Υπηρεσιακό Συμβούλιο 

άποστρατεύθηκαν ώς εύδοκίμως τερματίσαντες 
τή σταδιοδρομία τους, έπειδή συμπλήρωσαν 35 
χρόνια πραγματικής ύπηρεσίας καί προήχθησαν 
στο βαθμό τοϋ 'Αντιστράτηγου έ. ά. ο! κάτωθι 
"Υποστράτηγοι:
α) Μ Α Ν Ω ΛΑ Κ Ο Σ. Γεώργιος, Α' Ύπαρχηγός, 
β) ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ "Ιωάννης, Β' Ύπαρχηγός, 
γ) ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ Χρηστός, "Επιθεωρητής Β' 
"Επιθεωρήσεως, δ) ΣΜΑΡ1ΑΝΝΑΚΗΣ Κων)νος, 
"Επιθεωρητής Α* "Επιθεωρήσεως καί ΚΟΥΡΒΑΣ 
"Ιωάν. "Επιθεωρητής Π "Επιθεωρήσεως.

Γιά τήν πλήρωση τών κενών οργανικών θέ
σεων πού δημιουργήθηκαν, προήχθησαν άπό τό 
άρμόδιο "Υπηρεσιακό Συμβούλιο στο βαθμό τοϋ 
"Υποστρατήγου οί κατωτέρω Ταξίαρχοι, πού 
καταλαμβάνουν άντίστοιχα τις έξης θέσεις : 
α) ΠΥΡΠΙΛΗΣ Σπυρίδων, Α' Ύπαρχηγός, 
β) ΜΑΝΤΗΣ Γεώργιος, Β' Ύπαρχηγός, γ) ΒΑΣΙ- 
ΛΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος, "Επιθεωρητής Α' "Επιθε- 
ωρήσεως, δ) ΛΕΧΟΥΡΙΤΗΣ Άνδρέας, "Επιθεω
ρητής Γ' "Επιθεωρήσεως καί ε) ΠΑΛΛΑΣ "Ιωάν
νης, "Επιθεωρητής Β' "Επιθεωρήσεως.

"Υποστράτηγος 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

"Επιθεωρητής Α' "Επιθεωρήσεως
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'Υποστράτηγος "Υποστράτηγος
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΥΡΠΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΗΣ

Α' Ύπαρχηγός Β' Ύπαρχηγός

Τ Η Σ  Χ Ο Ρ Ο α ί Υ Α Α Κ Η Σ

"Υποστράτηγος 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΧΟΥΡΙΤΗΣ 

"Επιθεωρητής Γ' Έπιθεωρήσεως

"Υποστράτηγος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΛΑΣ 

"Επιθεωρητής Β' Έπιθεωρήσεως
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΥΜΝΟΣ
( 1896)

Ποίημα Κ. Π Λ Λ Λ Μ Λ

Χρόνος 'Εμβατηρίου Τραγούδι
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Στις 19 ’Ιουνίου ή ’Ολυμπιακή Φλόγα ξανάναψε στήν *Ιερή 
’Άλτι τής ’Ολυμπίας. Καί λίγες μέρες άπ* τήν κυκλοφορία αύ- 
τοΰ του τεύχους, στις 19 ’Ιουλίου, 6 τελευταίος σύγχρονος «σπον
δοφόρος » θά μπει στο ’Ολυμπιακό Στάδιο τής Μόσχας μέ τή 
δάδα τής ’Ολυμπιακής Φλόγας στο χέρι, φέρνοντας τό μήνυμα 
τού ’Ολυμπισμού άπό τή γή πού πρωτογεννήθηκε στή μακρινή 
Ρωσία.

Τήν ϊδια μέρα χιλιάδες νέοι καί νέες, άσπροι, μαύροι, κόκ
κινοι καί κίτρινοι, θά δώσουν τον δρκο καί τά χέρια γιά ν’ άγω- 
νισθοΰν τίμια καί ειρηνικά γιά τό ποιός θά άποδειχθεΐ περισσό
τερο άξιος, περισσότερο δυνατός.

Μέσα στις τόσο ταραγμένες, άπό τούς πολέμους καί τις άπει- 
λές μιας καταστροφής, μέρες μας, ή άνθρωπότητα θά διδαχθεί 
γιά μιά άκόμα φορά δτι μπορεί ό άνθρωπος ν’ άναμετρηθεΐ πιό 
σωστά καί πιό δίκαια σε πεδία πού δεν συγκλονίζονται άπό εκρή
ξεις καί κάτω άπό ούρανούς πού δεν σκεπάζονται άπό καπνούς. 
Είναι μιά διδαχή πού άπό τό 1896 επαναλαμβάνεται κάθε τέσσερα 
χρόνια, χωρίς δυστυχώς νά μπορεί νά συνετίσει τον σύγχρονο 
άνθρωπο, παρά μόνο νά τού ύπενθυμίσει πόσο γλυκειά είναι ή 
ειρήνη.

Οί XXII ’Ολυμπιακοί ’Αγώνες, πού σέ λίγες μέρες θ’ άρχί- 
σουν στή Μόσχα πιστεύουμε δλοι πώς θ’ αποτελόσουν κι αύτοί 
μιά γιορτή τής παγκόσμιας νεολαίας καί άς εύχόμαστε νά βαδί
ζουν μέσα στά πλαίσια πού χάραξε ό άναβιωτής τους Γάλλος 
Βαρώνος Πιέρ ντέ Κουμπερτέν.

Μέ τήν εύκαιρία τών ’Αγώνων καί προς τιμήν τού ’Ολυμπι
σμού, ή ’Επιθεώρηση Χωροφυλακής)) παρουσιάζει σ’ αύτό τό 
τεύχος ένα εκτενές άφιέρωμα γιά τήν ’Αρχαία ’Ολυμπία καί τήν 
αναγκαιότητα πού θέσπισε τό θεσμό τους, γιά τον άναβιωτή τών 
’Αγώνων Πιέρ ντέ Κουμπερτέν, γιά τούς I ’Ολυμπιακούς ’Αγώ
νες πού έγιναν στήν ’Αθήνα, γιά τήν ’Ολυμπιακή Φλόγα καί τήν 
ιστορία της καθώς καί γιά τις σύγχρονες ’Ολυμπιάδες.

Τά κείμενα πού άκολουθούν είναι γραμμένα άπό τον συντάκτη 
τού Περιοδικού «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ)) Ένωμο- 
τάρχη κ . ’ Αγγελο Πετρουλάκη , πού θεωρεί ύποχρέωσή του νά 
εύχαριστήσει τον Κοσμήτορα τής Διεθνούς ’Ολυμπιακής ’Ακα
δημίας κ. 'Όττο Σίμιτσεκ γιά τήν προσφορά τών στοιχείων πού 
άπαιτοΰσε ή σύνταξη τού άφιερώματος.

Η «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ».
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’Εδώ αέ τούτη την παρθενική μήτρα 

τής ’Ολυμπίας πού δέν αλλαξε δέ 

μολεύτηκε δέ θά πεθάνει ποτέ έδΰ 

θά ξαναγεννηθεΤ τό φως.

________________________________________</
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"Ενας άπο τούς πιο ανθρώπινους 
μύθους των ’Αρχαίων Ελλήνων, 
ήταν ή τραγική προσπάθεια τοϋ γιου 
τοϋ Ίαπετοϋ καί τής Κλυμένης, 
Προμηθέα, νά κλέψει άπ’ τούς Θε
ούς τήν ιερή φλόγα καί νά χαρίσει 
τή φωτιά στούς άνθρώπους.

'Η  φωτιά ήταν το μεγαλύτερο 
δώρο πού χάρισε ό άνθρωπος στον 
εαυτό του. Ό  Προμηθέας—ό άν
θρωπος—τιμωρείται άπ’ τούς Θεούς 
—το υπεράνθρωπο—τή συνείδησή του 
ή καί τά πάθη του, ΐσως γιά μιά 
πρώτη άλόγιστη καί καταστρεπτική 
χρήση—καί περιμένει τον 'Ηρακλή— 
τήν προσωποποίηση τοϋ άγαθοΰ, τή 
νίκη τής λογικής καί τοϋ πνεύματος 
πάνω στά πάθη—νά τον έλευθερώσει, 
νά τον άποδεσμεύσει άπ’ τήν ποινή 
πού τοϋ όρισε ή ίδια του ή κατά- 
κτηση.

Στά σώφρονα χέρια τοϋ άνθρώ- 
που ή φωτιά γίνεται δύναμη. Δη
μιουργεί μ’ αύτήν τον πολιτισμό. 
Στούς άρχαίους ναούς οί ιερείς—σ’ 
άνάμνηση τοϋ μύθου—φυλάγαν ά
σβεστο το ίερο πΰρ. Καί στήν ’Ολυ
μπία ή φωτιά, το ίερο πΰρ, γίνεται 
σύμβολο τής συνυπάρξεως των άν- 
θρώπων.

Μετά άπό κάθε άγώνα μεταφέ- 
ρεται στο Πρυτανείο. Θά περιμένει 
τέσσερα ολόκληρα χρόνια γιά νά 
ξεπεταχτεΐ στον ούρανο καί νά 
φωτίσει τις συνειδήσεις, νά τις 
οδηγήσει στήν ειρήνη.

Ή  φλόγα στο Πρυτανείο τής

ύ



’Ολυμπίας σβύνει οριστικά τό 394 
μ.Χ. Θά πρέπει νά περάσουν 1.500 
χρόνια άκριβώς, γιά νά ξεπεταχτεΐ 
σάν Λόγος, σάν ’Ιδέα πιά, άπό τά 
χείλη του Πιέρ ντε Κουμπερτέν, 
στο Συνέδριο του 1894, όταν στο 
αμφιθέατρο τής Σορβόννης θά ζη
τήσει ν’ άναστηθοΰν άπό τον άν
θρωπο οί ’Ολυμπιακοί ’Αγώνες.

Τις ιδέες του Κουμπερτέν κάνει 
σημαία καί λάβαρο ό έλληνολάτρης 
Κάρολος Ντίμ, Γενικός Γραμματέας 
τής ’Οργανωτικής Επιτροπής των 
’Ολυμπιακών ’Αγώνων τοΰ Βερο
λίνου. Τό 1934 προτείνει στην’Οργα
νωτική Επιτροπή τήν γέννηση τής 
λαμπαδηδρομίας. 'Η  πρότασή του 
γίνεται δεκτή άπό τούς Γερμανούς 
πού επιδιώκουν νά έντυπωσιάσουν 
τον κόσμο. 'Ο Πρόεδρος τής ’Ε πι
τροπής T H E O D O R E  LEW A LD, 
πού ήταν καί μέλος τής Διεθνούς 
’Ολυμπιακής ’Επιτροπής γιά τήν 
Γερμανία, προτείνει τήν καθιέρωση 
τής λαμπαδηδρομίας κατά τή Σύ
νοδο τής Δ.Ο.Ε. τον Μάιο του 1934 
στήν ’Αθήνα. Τήν πρόταση έπιδο- 
κιμάζει καί ενισχύει ό ’Ιωάννης 
Κετσέας, μέλος τής Δ.Ο.Α. γιά τήν 
Ελλάδα, πού είναι καί ό ιδρυτής 
τής Διεθνούς ’Ολυμπιακής ’Ακα
δημίας.

Γιά πρώτη φορά ή πρόταση δια
τυπώνεται στις 18 Μαίου τοΰ 1934 
κατά τή Σύνοδο τής Δ.Ο.Ε. Ό  
Κάρολος Ντίμ γράφει τότε στις 
σημειώσεις του: «Έ γινε ένας συμ
βιβασμός ως προς τον άπαιτούμενο 
χρόνο γιά τήν μεταφορά τ ή ς ’Ολυμ
πιακής φλόγας, ή ιδέα τής όποιας 
έγινε δεκτή μέ έθνουσιασμό. Στις 
σημαντικές τοποθεσίες θά χτίζον
ταν βωμοί στούς οποίους ή φλόγα 
θά έκαιγε όλη τή νύχτα, ενώ θά 
διοργανώνονταν γιορταστικές εκδη
λώσεις μέ τραγούδια, χορούς καί 
λαογραφικές παραστάσεις. Συζη
τήθηκε επίσης καί ή διαδικασία τής 
εφαρμογής της καί μάλιστα μερι- 
μνώντας γιά τήν άκρίβεια τοΰ ωρα
ρίου προβλέψαμε κάθε 100 χιλιό
μετρα καί μία στάση, γιά νά καλύ
πτεται έτσι κάποια πιθανή καθυ
στέρηση. Κατά τή στάση αύτή ή 
φλόγα έπρεπε νά καίει στον άνεγερ- 
θέντα γ ι’ αυτό τό σκοπό βωμό, ένώ 
ό χρόνος τοΰ διαλείμματος θά κα
λυπτόταν μέ ομιλίες, μουσική κ.λ.π.»

Μετά τή Σύνοδο, τά μέλη τής 
Δ.Ο.Ε. έφυγαν γιά εκδρομή στήν 
’Ολυμπία (22-5-1934). Τό μεση
μέρι σταμάτησαν νά γευματίσουν 
στήν Τεγέα. Ε κ ε ί μεταξύ τοΰ T H E 

O D O RE LEW A LD , τοΰ Κάρολου 
Ντίμ καί τοΰ ’Ιωάννη Κετσέα, οί 
συζητήσεις έπαναλήφθηκαν.

’Αρκετά χρόνια αργότερα, ό ’Ιω
άννης Κετσέας, ξαναπερνώντας άπό 
τήν Τεγέα, διαπιστώνει μέ έκπληξη 
ότι οί κάτοικοι τοΰ χωριοΰ είχαν 
τοποθετήσει στο σημείο εκείνο μιά 
μαρμάρινη πλάκα, στήν οποία είχαν 
χαράξει: « Ή  Τεγέα διά τών αρχαί
ων μνημείων καί διά τής ωραίας της 
φύσεως είχεν έμπνεύσει εις τούς 
συνέδρους τής Διεθνούς ’Ολυμπια
κής ’Επιτροπής οί οποίοι συνηντή- 
θησαν τήν 22αν Μαίου 1934 ύπό 
τήν σκιάν αύτών τών αιωνόβιων 
πλατάνων τοΰ ίεροΰ τούτου μέρους, 
τήν ιδέαν τής όργανώσεως τής λα
μπαδηδρομίας τής ’Απολλώνιου φλο- 
γός άπό ’Ολυμπίας εις Βερολΐνον, ή 
όποια έλαβε χώραν άπό 20ης ’Ιου
λίου μέχρι 1ης Αύγούστου 1936 μέ 
μεγάλην έπιτυχίαν. Εις άνάμνησιν 
τοΰ έν λόγω γεγονότος τό οποίον 
προσήλωσε τήν προσοχήν ολοκλή
ρου τοΰ κόσμου προς τά ιδανικά 
τών Τεχνών, τών Επιστημών, τής 
ευημερίας καί τής προόδου τοΰ άν- 
θρώπου, ή "Ενωσις τών κατοίκων 
τής Τεγέας έσφράγισε αυτήν τήν 
πλάκα σήμερον, τήν 17ην Αύγού
στου 1936, ήμερομηνίαν κατά τήν 
όποιαν οί κάτοικοι τής Τεγέας ορ
γανώνουν ετησίους ’Αγώνας προς 
τιμήν τής Άλέας ’Αθήνας, καί τής 
θεάς 'Υγιείας διά νά δοξάσουν τήν 
κοίμησιν τής Θεοτόκου».

Ό  ’Ιωάννης Κετσέας μέ επιστολή 
του στις 24 Ίανουαρίου τοΰ 1962 
προς τον άρχισυντάκτη τοΰ Δελτίου 
τής Δ.Ο.Ε. όπως αναφέρει ό Δρ. 
HENRI POURET, μέλος τής ’Α
καδημίας ’Αθλητισμού τής Γαλ
λίας, γράφει γιά τή διαδικασία τής 
άφής τής ’Ολυμπιακής φλόγας: « 'Η  
διαδικασία τής άφής τής ολυμπιακής 
φλογός προσδιωρίσθη άργότερον ό
ταν είχα γράψει εις τον φίλον μου, 
Δρα DIEM ότι διαβάζοντας τούς 
«Παραλλήλους Βίους» τοΰ Πλου
τάρχου (Βίος τοΰ Νουμα Πομπι- 
λίου) είχα άνακαλύψει τήν περι
γραφήν τοΰ τρόπου διά τοΰ οποίου 
οί ’Αρχαίοι "Ελληνες άναβαν έκ 
νέου τήν ίεράν φλόγα (όταν κατά 
τύχην έσβυνε), τοποθετώντας ένα 
τεμάχιον ξύλου εις τήν εστίαν ένός 
κοίλου κατόπτρου εκτεθειμένου εις 
τάς άκτΐνας τοΰ ήλιου. Φυσικά, 
αύτή ή άρχαία διαδικασία υίοθε- 
τήθη καί άπό τότε κατ’ αυτόν τον 
τρόπον ή ιερά φλόξ άνάβει εις ’Ολυμ
πίαν τήν παραμονήν τών Διεθνών 
’Ολυμπιακών ’Αγώνων».

Τήν23ην Μαίου 1934 στήν’Ολυμ· 
πία, συζητιώνται οί τελευταίες 
λεπτομέρειες τής διαδρομής καί τήν 
20η ’Ιουλίου τοΰ 1936 ή πρώτη 
’Ολυμπιακή φλόγα άνάβει μπροστά 
άπό τον Ναό τής "Ηρας στήν ’Ολυ
μπία.

3.300 περίπου άθλητές εναλλάσ
σονται μέχρι τήν 1η Αύγούστου πού 
ό τελευταίος άθλητής μπαίνει στο 
Στάδιο τοΰ Βερολίνου μέ τήν δάδα 
στο χέρι.

'Ο Πιέρ ντέ Κουμπερτέν συγκι- 
νημένος στέλνει ένα λιγόλογο μήνυμα 
προς τούς άθλητές: «Κι’ εσείς Ά -  
θληταί, θυμηθείτε τήν φλόγα ή 
όποια, άνάβοντας μέ τήν θερμότητα 
τοΰ ήλιου, ήλθε άπό τήν ’Ολυμπίαν 
διά νά φωτίση καί νά ζεστάνη τήν 
εποχήν μας. . . Μεριμνήσατε διά νά 
διατηρηθή ή ιερά φλόξ».

’Από τότε, πριν άπό κάθε ’Ολυμ
πιάδα, ή φλόγα μέ τον ίδιο τρόπο 
άνάβει στήν 'Ιερά Ά λ τ ι. Ή  Ιέρεια 
τής άφής ξεκινάει μέ άναμμένη τήν 
δάδα γιά τήν στήλη τοΰ Κουμπερ
τέν. Δίπλα στή στήλη υπάρχει ό 
βωμός, πού ή ίδια θ’ άνάψει γιά νά 
παραδώσει στή συνέχεια τή δάδα 
στον άθλητή πού θ’ άρχίσει τήν 
λαμπαδηδρομία.

Στούς ’Αγώνες τοΰ Μόντρεαλ, οί 
Καναδοί, μέ τή βοήθεια μιας τέλειας 
ήλεκτρονικής συσκευής ζήτησαν νά 
μή γίνει ή λαμπαδηδρομία. Ή  
συσκευή αύτή μπορούσε νά στείλει 
τή φλόγα άπ’ευθείας άπό τήν ’Ολυμ
πία στο ’Ολυμπιακό Στάδιο. Π ί
ταν ένα άπό τά θαύματα τής τεχνο
λογίας. "Ομως ή άρνηση υπήρξε 
καθολική, τουλάχιστον ως προς τήν 
διαδρομή μέσα στον ελληνικό χώρο. 
Καί ή λαμπαδηδρομία έγινε μέχρι 
τήν ’Αθήνα. Ά πό  κεΐ μέ τή βοήθεια 
τής εκπληκτικής έκείνης συσκευής 
ή φλόγα μεταφέρθηκε σέ κλάσματα 
τοΰ δευτερόλεπτου στο Μόντρεαλ.

Οί δάδες τής μεταφοράς τής 
’Ολυμπιακής φλόγας καί ή έκπλη- 
κτική συσκευή τών Καναδών φυλά
γονται σήμερα στο Μουσείο τών 
’Ολυμπιακών Αγώνων τής ’Ολυμ
πίας, πού είναι δωρεά τοΰ Γ. 
Παπαστεφάνου — Προβατάκι, λά
τρη τοΰ Όλυμπισμοΰ.

Στις 19 ’Ιουνίου τοΰ 1980, ή 
Ιέρεια Μαρία Μοσχολιοΰ παρέδωσε 
καί πάλι τήν ’Ολυμπιακή φλόγα 
στούς Άθλητές, γιά τό ταξίδι της 
μέχρι τή Μόσχα.

Είθε ή Φλόγα τής ’Ολυμπίας νά 
ζεστάνει τις καρδιές όλου τοΰ κό
σμου.
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ΤΑΚΗΣ ΔΟΞΑΣ (Φ ω ς τής ’Ο λυμ π ία ς).

Ο ΔΡΟΜΟΣ γιά τήν ’Ολυμπία 
είναι μακρύς. Καί ή οδοιπορία μέχρι 
τήν ’Ά λτι τήν ιερή θέλει καί μνήμη 
καί στοχασμό. Γιατί ή ’Ά λτις μένει 
μετέωρη κι απόμακρη, μένει κάλεσμα 
κορφή τοϋ δρόμου τής ψυχής μας π ’ 
άνηφορίζει. Μένει μετέωρη, όπως 
εκείνες οί στιγμές τής σιωπής, οί 
σφιγμένες άπ’ τήν μοναξιά των στο
χασμών, οί ποτισμένες άπ’ τήν 
άγωνία γιά τον δρόμο τοϋ άνθρώ- 
που, οί άκοίμητες στιγμές τοϋ κα- 
θενός.

Είναι μακρύς, λοιπόν, τής ’Ολυ
μπίας ό δρόμος. Σέ κάθε γύρισμα, 
κάθε ξετύλιγμα τ ’ άνάλαφρου κορ
μιού του, σέ κάθε τίναγμά του προς 
τήν κοιλάδα τ ’ ’Αλφειού καί τοϋ 
Κλαδέου, όρμοΰν οί μνήμες πια
σμένες μέ τούς θρύλους χέρι—χέρι, 
προβάλλουν των αθλητών τής ιδέας 
τά μπρούτζινα κορμιά, καρφώνονται 
στοΰ έπισκέπτη τά μάτια οί δέσμες 
μέ τις αγωνίες καί τής λαχτάρες 
τοϋ ανθρώπου γιά τήν ειρήνη.

’Αγωνίες καί λαχτάρες γιά τήν 
ειρήνη. Θλιμένα μπουκέτα πικρών 
ρεμβασμών, όνειρα γιά έναν ήλιο 
πού δέν θά ταξιδεύει πάνω άπό 
καπνούς κανονιών καί μνημόσυνα 
άνθρωποθυσιών. Γιά έ'να ήλιο, πού 
θά άνατέλλει το ίδιο φωτεινός στά 
μάτια όλων τών άνθρώπων, τών 
άσπρων καί τών μαύρων, τών κίτρι
νων καί τών κόκκινων τής γής.

Τινάζεται ό δρόμος πίσω άπό 
κάθε στροφή προς τήν ’Ολυμπία, 
προς τήν ειρήνη. Καί ή ειρήνη στε
φανωμένη μέ κλαδιά άγριελιάς, μέ 
σχίνα καί φασκόμηλα, μέ λεμοναν

θούς, μέ τον πράσινο κι ολάνθιστο 
οργασμό τής Ήλειακής γής, μένει 
κι αύτή μετέωρη, πετρωμένη λές, 
άνάμεσα στά χαλάσματα τοϋ δικοΰ 
της άφθαστου ναοΰ, τής ’Άλτεως 
τής ιερής. Οί αιώνες πού διάβηκαν 
πέρασαν μέσα άπ’ τά μάτιατης τυ
λιγμένοι μέ καπνούς, ήχους πολέμου, 
σιδηρόφταχτες πανοπλίες δρεπανη- 
φόρα άρματα, καράβια αρματωμένα, 
τάνκς, άεροπλάνα, θρήνους κι έγι
ναν θέατρο τής πιο τραγικής τ’ 
άνθρώπου τέχνης, τ ’ άλληλοεξον- 
τωμού.

"Ετσι έμεινε πετρωμένη ή Ε ι
ρήνη. Τό χέρι τής Εκεχειρίας, πού 
κάποτε εδώ σ’ αύτή τή γή τήν ιερή 
στεφάνωνε τον ’Ίφιτο, σταμάτησε 
έκεϊ π ’ άπλωμένο ετοιμαζόταν νά 
χαρίσει σ’ όλους τής γής τούς λα
ούς, τό τραγούδι τής ελπίδας.

Καί ή ’Ολυμπία έμεινε κι’ αύτή 
σιωπηλή κι ακίνητη. Μέσ’ τήν 
νεκρή γαλήνη της νά χαρίζει στούς 
άνθρώπους τ ’ όραμα τής ξαμάρτω- 
της ζωής. Νάναι, τών πιστών καί 
εύσεβών τ’ άνθρωπισμοΰ, προσκύ
νημα, όραμα καί παρηγοριά τών 
άθεράπευτα όνειροπόλων ένός κό
σμου δίχως τήν παρουσία τοϋ Κάϊν, 
θυμητάρι καί παράδειγμα στις έπερ- 
χόμενες γενηές μιας διδαχής: Πώς 
μπορεί καί μ’ "Ομορφους, 'Ωραίους 
’Αγώνες νά ζήσει ό άνθρωπος!

Σιωπηλή κι άκίνητη άπλώνεται ή 
’Ολυμπία μετά τή στερνή στροφή 
τοϋ δρόμου. Γκριζόχρωμες πινελιές 
σ’ όλοπράσινο φόντο. Σπασμένες 
κολώνες, άλλες άνάλαφρες, άλλες 
κυκλώπειες λαξευμένες σέ πέτρα

κογχυλιάτη, ποτισμένες άπ* τόν 
ίδρώτα τών αθλητών. Μύθοι καί 
παραδόσεις. Άκινητοποιημένο φτε- 
ρούγισμα τής σμίλης πάνω στό 
μάρμαρο. 'Ιερή μυσταγωγία τής 
προσδοκίας τής ειρήνης. Καί πάνω 
άπ’ όλα: Φώς. ’Ακοίμητο φως, φυ
λαγμένο στό Πρυτανείο τών καρ
διών, φυλαγμένο στή στήλη τοϋ 
Πιέρ Κουμπερτέν, στήν ατέλειωτη 
ομορφιά τοϋ Ε ρμή τοϋ Πραξιτέλη, 
στό γαλήνιο πρόσωπο τοϋ ’Απόλ
λωνα. "Ολα αύτά μαζί άλλά κι ένα— 
ένα ξέχωρα είναι ή ’Ολυμπία. Κλει
σμένη στό άργοκύλισμα τοϋ ’Αλ
φειού, τού παιχνιδιάρικου Κλαδέου 
τήν δροσιά, κάτω άπ’ τ’ άγρυπνο 
μάτι τού Κρόνιου λόφου καί τόν 
ίσκιο τού Δρούβα. Ζωντανεμένη άπ’ 
τό τραγούδι τού Παλαμά καί τού 
Δόξα, άπ’ τις προσδοκίες τών νο- 
σταλγών τής άγάπης.καί τ ’ άνθρω- 
πισμού. Αύτή είναι ή ’Ολυμπία.

Στέκεσαι βουβός σάν πλησιάζεις. 
Τεντώνεις τίς αισθήσεις σου, άνοί- 
γεις τά μάτια κι ένστιχτα απλώνεις 
τά χέρια νά κρατηθείς στό σήμερα. 
Μά τό σήμερα κατρακυλάει μέσα 
απ τά δάχτυλά σου γίνεται χτές. 
Και μένεις άφωνος, έκστατικός 
μπροστά στό χρόνο πού χάνει τό 
περίγραμμά του, μπροστά στό χώρο 
πού διάπλατος σέ καρτερεί. Μπρο
στά στον χώρο τόν άχρονο. Πασχί
ζεις νά γίνεις ολάκερος μιά καρδιά, 
νά χωρέσει μέσα σου τ ’ όραμα, νά 
γίνει αύτός ό άχρονος χώρος βίωμα. 
Καί, πιστός, κατόπιν, όπως ό ’Αλ
φειός στήν Άρέθουσα, νά διαβεΐς τίς 
θάλασσες τών παθών σου, κυνη
γώντας τήν ιδέα. Γιατί ’Ιδέα είναι 
ή ’Ολυμπία. Φώς καί ’Ιδέα.

Πλησιάζεις. "Αφωνες κι οί στι
γμές πού σέ κυκλώνουν. Είναι ή 
μυστηριακή τού δειλινού ώρα. Ζεϊς 
μονο μέ τά μάτια. "Ολο τό είναι σου 
είναι τά μάτια. Καί ή ώρα τούτη, 
τής σιγής, είναι μυσταγωγία, είναι 
τό συγκλονιστικό άντάμωμα τών 
θνητών βημάτων μέ τήν άθανασία 
τής ’Ολύμπιας γής.
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Ό  μακρύς καί δύσκολος δρόμος γιά 

τήν ’Ολυμπία άρχίζει δυό βήματα μακρυά 
άπ’ τό συρματόπλεγμα πού τήν τυλίγει. 
’Από κεϊ πού ή Ά λτις γεμίζει τά μάτια. 
Καί δέν μπορείς νά προχωρήσεις σάν 
δέν ξεχάσεις δ,τι μέχρι έκείνη τή στιγμή 
είδες. Ν’ άφήσεις πίσω σου τις σύγχρονες 
οίκοδομές, τά μοντέρνα ξενοδοχεία, τά 
μπάρ, τόν άσφαλτόδρομο, τόν μικρό γρα
φικό σταθμό τού τραίνου, τήν ’Ολυμπία 
τοϋ σήμερα, τήν τυλιγμένη στήν άσημό- 
τητα τού πρόσκαιρου, τού έφήμερου.

Γιατί, πρόσκαιρο καί άθάνατο μαζί 
δέν κάνουν. Τό χτύπημα τοϋ ρολογιοϋ 
στούς χώρους τούς ίερούς φοβίζει τούς 
ήρωες, ναρκώνει τούς μύθους καί τούς 
θρύλους. Ή  άθανασία ζωντανεύει στή 
σιωπή, στών στοχασμών τις ώρες. Καί ή 
’Ολυμπία θέλει τή δική της σιωπή, τήν 
άχρονη. Θέλει τ’ άμόλευτο άπ’ άλλες σκέ
ψεις, πλησίασμα.

Δυό βήματα, λοιπόν, άκόμα. Άνά- 
μεσά τους στέκονται δυό έποχές. Τοϋ θρύ
λου καί τής ιστορίας. Τής νύχτας καί τής 
μέρας. Τοϋ Οίνόμαου καί τοϋ Πέλοπα. 
Τών Κενταύρων καί τών Λαπίθων. Τό 
πέρασμα άνθρωπου άπ’ τή μοιρολατρεία 
στόν άγώνα. ’Από τά πάθη στή σκέψη. 
Νά γιατί δ δρόμος γιά τήν ’Ολυμπία είναι 
μακρύς.

Περισσότερο έδώ, άπ’ δλη τήν άλλη 
'Ελλάδα, άντιπροσωπεύονται αύτές οί δυό 
έποχές, τό πέρασμα τοϋ άνθρώπου άπ’ 
τις πρώτες του έμπειρίες στή σκέψη. Ίσως 
γιατί κάθε κομμάτι τής έλληνίδας γής 
Αντιπροσωπεύει καί κάτι άπ’ δλη τήν 
πορεία τής ΰπαρξιακής άγωνίας τοϋ "Ελ
ληνα, πού εύτύχησε νά γεννηθεί άνήσυ- 
χος κι έμαθε νά παλεύει μέ τόν έαυτό του, 
άπ’ τήν πρώτη μέρα πού λούστηκε στό 
ήλιόφως τούτης τής γής.

’Εδώ, λοιπόν, στήν ’Ολυμπία, πάλεψε 
ό άνθρωπος μέ τό κόσμο του, μέ τούς 
φόβους του. Καί έπλασε, στήν πάλη του 
αύτή, θεούς καί δαίμονες, ήμίθεους καί 
ήρωες.

Ψάχνοντας βαθειά μέσα στή μνήμη 
κι άφήνοντας τό βλέμμα νά κυλήσει στίς 
σελίδες τοϋ Παυσανία, βλέπουμε πώς 
καί στήν ’Ολυμπία υπάρχουν ίχνη τής 
άρχέγονης έκείνης έποχής, πού ό άν
θρωπος κυνηγημένος άπ’ τή φύση, πάσ
χιζε μέσα στούς έφιάλτες του νά έξηγήσει 
τό μυστήριο τής παρουσίας του στόν 
κόσμο, δίνοντας πρόσωπο στή γή καί 
έρμηνεύοντας τήν προέλευσή του μέ τούς 
δικούς της νόμους, τήν έναλλαγή τών 
έποχών, τό σπάρσιμο καί φύτρωμα τοϋ 
σπόρου, τήν καρποφορία. Θεότητα άντι- 
προσωπευτική τής γής, ή Μεγάλη Μη
τέρα, ή Ρέα ή Γή, μέ πατρίδα τήν μακρινή 
’Ανατολή, πού ή λατρεία της φτάνει στήν 
’Ολυμπία άπαλλαγμένη άπό τά πρώτα, 
άρχέγονα όργιαστικά καί μαζοχιστικά 
στοιχεία. "Ετσι στόν βωμό της, στούς 
πρόποδες τοϋ Κρόνιου, προσφέρουν άντί 
γιά τις άνατολίτικες άνθρωποθυσίες, μέλι, 
Αλεύρι καί φροΰτα. Είναι ή πρώτη μετα
στροφή τών ήθών. Ό  άνθρωπος παλεύει 
ν’ άπαλλαγεϊ Απ’ τό ένστιχτο, άπ’ τ’ άλλη- 
λοφάγωμα κι άρχίζει νά πιστεύει στήν 
συνύπαρξη. Στό δικαίωμα ζωής δχι μόνο 
τοϋ Ισχυρότερου, μά δλων. Καί συμβο

λίζει τούτη τή μεταστροφή πλάθοντας 
τό μϋθο τής νίκης τοϋ Δία κατά τοϋ Κρό
νου, τοϋ τεκνοφάγου πατέρα, νίκη δεμένη 
μέ τόν πρώτο χώρο τής ’Ολυμπίας, πού 
πλούσια σέ βλάστηση προσφέρει σ’ 
δλους τροφή καί έπιβίωση.

Ό  άγώνας άνάμεσα στό Δία καί στόν 
Κρόνο ξεκινάει άπό μύθους πρωτοπλα- 
σμένους στήν Κρήτη. ’Από τήν Κρήτη 
άλλωστε ξεκινούν γιά νά κατοικήσουν 
τήν ’Ολυμπία οί Ίδαΐοι, Δάκτυλοι ή Κου
ρήτες, ό Ηρακλής, ό Παιοναίος, ό Έπι- 
μήδης, ό Ίάσιος καί ό Ίδας, πού, κατά 
μιά παράδοση, γεννιώνται Απ’ τ’ άκού- 
μπισμα τών δακτύλων τής Ρέας στό Κρη
τικό βουνό Ίδη, τήν ώρα πού γεννούσε 
τόν Δία. Φτάνοντας στήν "Ηλιδα ό Ίδαΐος 
Ηρακλής — λέει ό μύθος — διοργανώνει 
άγώνες μεταξύ τών τεσσάρων άδελφών 
του, άγώνες πού έπαναλαμβάνει κάθε 
τέσσερα χρόνια, στήν άρχή τοϋ πέμπτου. 
Γιατί άραγε ό κύκλος τών άγώνων έκλεινε 
τέσσερα χρόνια; Ίσως γιατί τέσσερα 
ήταν τ’ άδέλφια π’ άγωνίζονταν. Ίσως 
γιατί άκολούθησαν τις διεργασίες τής 
ζωής, τις τέσσερες έναλλαγές τών έπο
χών. Πιό πιθανό τό δεύτερο. Ό  άνθρω
πος έκείνων τών έποχών ταύτιζε τό είναι 
του μέ τή φύση, θεοποιούσε τίς διεργα
σίες της κι έψαχνε σ’ αύτές κοινά σημεία, 
τή γέννηση, τή δημιουργία, τό θάνατο. 
Κληρονομιά τοϋ Πρωτοελλαδικού πολι
τισμού άπ’ τόν Μινωϊκό, πού σκόρπισαν 
οί Κρήτες μέ τά ποντοπόρα καράβια τους.

Υπάρχουν δμως κι’ άλλοι μΰθοι γιά 
τήν πρώτη κατοίκηση καί κυριαρχία τής 
Ήλιδας, ταύτισμένοι δλοι μέ τή γέννηση 
τών άγώνων, δπως τοϋ Κλύμενου, τοϋ 
Άέθλιου, τοϋ ’Ηρακλή, τοϋ "Οξυλου, τοϋ 
Πέλοπα. "Ολοι συμβολικοί μιας έποχής 
όπου τό δίκιο πάλευε μέ τ’ άδικο, δ Αν
θρωπος μέ τά πάθη του. Συμβολικοί τής 
συνύπαρξης στό χώρο τής σημερινής 
’Ηλείας τών Δωριέων, τών ΑΙτωλών καί 
τών γηγενών Ήλείων. Μά πιότερο συγ
κλονιστικός ό τελευταίος. Ό  μΰθος τοϋ 
Πέλοπα.

Σκληρή ή ζωή τών πρώτων γηγενών 
κατοίκων. Τήν δριζε ή θέληση τοϋ δυνα
τού. Στούς γύρω χώρους γίνονταν συνε
χείς άνακατατάξεις. Πλήθος έλληνικών 
φυλών κατηφόριζαν άπ’ τήν κεντρική 
'Ελλάδα, μά έμεναν έξω άπ’ τήν καρπο
φόρα γή τής "Ηλιδας, νικημένοι άπό τήν 
δύναμη τών τοπικών άρχόντων. Μέχρι 
πού οί σιωπηλοί ύποτακτικοί ξεσηκώθη
καν καί άντίκρυσαν τούς υποψηφίους 
έποικιστές σάν λυτρωτές. Στήν Αναμέ
τρηση πού άκολούθησε οί ύποτακτικοί, 
ή μεγάλη άνώνυμη μάζα τών γεωργών 
καί πτηνοτρόφων Αποσκίρτησε καί τά
χτηκε μ’ αύτούς πού ένιωθε γιά λυτρω
τές. Έτσι νικήθηκαν οί Ισχυροί τοϋ τό
που καί σ’ δλους δόθηκε μιά θέση κάτω 
άπ’ τόν ήλιο.

Μά οί άρχαίοι Έλληνες τρέφονταν 
μέ τό δραμα τοϋ ηρώα καί μεθούσαν μέ 
τίς άπαγγελίες τών ραψωδών, πού έπλα
θαν στά χείλη τους τήν ιστορία σέ μύ
θους, γιά νά μένει πάντα ζωντανή καί νά 
διδάσκει. Έτσι στή θέση τών άρχόντων 
έβαλαν τόν Οίνόμαο. Ή  γή τής Ήλιδας, 
τό τότε βασίλειο τής άρχαίας Πίσας

τραγουδήθηκε στό πρόσωπο τής Ιππο
δάμειας. Τά έλληνικά φϋλα πού κατέβαι
ναν άπ’ τόν βορρά, έγιναν οί μνηστήρες 
τοϋ θρόνου καί τής 'Ιπποδάμειας, οί Αγα- 
νακτισμένοι ύποτακτικοί, ό ήνίοχος τοϋ 
Οίνόμαου Μυρτίλος καί οί λυτρωτές, ό 
Πέλοπας.

Μέσα στήν σιωπή τοϋ δειλινού τής 
’Ολυμπίας ζωντανεύει ό λαϊκός αύτός 
μϋθος. Ό  Οίνόμαος όργανώνει άρματο- 
δρομίες. Έπαθλο γιά τόν νικητή τό μισό 
βασίλειο τής Πίσας καί ή κόρη του 
'Ιπποδάμεια. Κανείς δμως δέν τόν νικάει. 
Κι έναν—έναν τούς σκοτώνει. Μέχρι 
πού φτάνει ό Πέλοπας. Γιός τοϋ φημισμέ
νου βασιλιά τής Φρυγίας Τάνταλου, είχε 
προσφερθεί σέ δείπνο στούς θεούς τοϋ 
Όλύμπου, άπ’ τόν πατέρα του. Μά κείνοι 
τήν ανόσια πράξη κατάλαβαν κι άνάστη- 
σαν τόν Πέλοπα, τιμωρώντας σκληρά τόν 
Τάνταλο. Στό πρόσωπο τοϋ Τάνταλου 
βρίσκουν άντίκρυσμα οί άνθρωποθυσίες 
τής άνατολής. Έθιμα πού δέν άγάπησαν 
δέν υίοθέτησαν ποτέ οί Έλληνες. Καί τά 
ήθη τής άνατολής σάν τ’ Αφομοίωσαν 
τά στόλισαν μέ φώς καί άλήθεια, πλά
θοντας μ’ αύτά τό πρόσωπο τοϋ Πέλοπα, 
αύτοϋ τοϋ Πέλοπα, πού φτάνει στήν ’Η
λεία, τήν άρχαία Πίσα, Αναζητώντας γή, 
πασχίζοντας ν’ άπαλλάξει τήν χώρα τοϋ 
ήλιου άπ’ τόν τοτεμισμό. Στήν Πίσα άπο- 
φασίζει νά άνταγωνισθεϊ τόν Οίνόμαο, 
μά ξέρει πώς δέν μπορεί νά τόν νική
σει. Έτσι ζητάει καί παίρνει τή βοήθεια 
τοϋ Μυρτίλου, μ’ άντάλλαγμα τό ίδιο 
του τό έπαθλο. Βοήθεια άπ’ τούς ύποτα- 
κτικούς, μέ τήν ύπόσχεση νά τούς χαρίσει 
τή δική τους γή. Καί ό Μυρτίλος ύπονο- 
μεύει τό άρμα τοϋ άφέντη, πού γκρεμί
ζεται λίγο πριν άπ’ τό τέρμα καί σκοτώ
νεται. Ό  Πέλοπας γίνεται πιά βασιλιάς 
καί άντρας τής 'Ιπποδάμειας, Αποκατα- 
στώντας καί τήν μνήμη τών άδικοσκοτω- 
μένων άπ’ τόν Οίνόμαο παλληκαριών. 
Σ’ άνάμνηση έκείνης τής άρματοδρομίας 
ό Πέλοπας όργανώνει στόν χώρο τής 
’Ολυμπίας, άγώνες. Όμως είναι άγώνες 
ειρηνικοί. Τόν ήττημένο δέν τόν περι
μένει πιά ό θάνατος. Ό  νικητής γιά έπα
θλο παίρνει ένα κλαδί άγριελιδς, τό σύμ
βολο τής ειρήνης κι’ δχι τή ζωή τοϋ Αν
τιπάλου του. Σημαδιακός συμβολισμός 
καί μΰθος γιά τήν έξελικτική πορεία τοϋ 
πολιτισμού τών πρώτων Ελλήνων, πού 
τήν έπιβεβαιώνει καί ό Πλούταρχος γρά
φοντας πώς στήν ’Ολυμπία παληότερα 
γίνονταν άγώνες «μονομαχίας μέχρι φό
νου καί σφαγής τών ήττωμένων καί ύπο- 
πιπτόντων».

Μαρτυρίες πού δείχνουν τά στάδια τοϋ 
άνθρώπινου πολιτισμού, τόν άνήφορο 
τής άνθρώπινης σκέψης. Άπό τήν έποχή 
τοϋ Πέλοπα οί ήττημένοι συνυπάρχουν 
μέ τούς νικητές. Αναγνωρίζεται ώς άνα- 
φαίρετο τό δικαίωμα τής ζωής. Καθιερώ- 
ρώνεται στίς κοινωνικές άντιλήψεις ή 
έννοια τοϋ ήθικοΰ. Τό άτομο δέν άγωνί- 
ζεται γιά τήν έπιβίωσή του — αύτή τήν 
κέρδισε — μά γιά τ’ Ανέβασμά του, τό 
ξεχώρισμά του άπ’ τούς άλλους. Ά π’ 
αύτή τή στιγμή στόχος του θάναι ή 
ύπεροχή κι’ αύτή ή προσπάθεια τής ύπε- 
ροχής θά γεννήσει τό νέο πολιτισμό.

Τόν μϋθο τοϋ Οίνόμαου καί τοϋ Πέ
λοπα, θ’ άκολουθήσει ό μϋθος τοϋ Όξυ- 
λου. Οί Αίτωλοί έποικίζουν τήν περιοχή 
τής Ήλιδας καί τής Πίσας. Στούς άγώ
νες, πού τούς άναβιώνουν, θά κρατήσουν 
άσβεστη τή μνήμη τής καθόδου τους 
καί τήν τόνωση τοϋ τοπικού άνθρώπινου
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στοιχείου μέ νέο, ρωμαλέο αίμα, νέα ήθη 
ical έθιμα. Κι' δλα αύτά δεμένα μ* ένα 
βαθύ θρησκευτικό συναίσθημα, στό όνο
μα και γιά τήν τιμή κάποιου θεού. Στοι
χείο χαρακτηριστικό τών κοινωνιών πού 
τά άτομα σέ συσχέτιση μέ τήν άναζήτηση 
ταϋ «ποιος είμαι;» προσπαθούν νά Εξηγή- 
σουν τό «τί ύπάρχει γύρω μου;».

Όμως τά χρόνια περνούν. Πιό γοργά 
ίσως &κ" ότι τ’ άγέρι τού δειλινού άνά- 
μεσα άπ’ τις άγριελιές καί τις σπαρμένες 
κολώνες. Οί οικισμοί μετασχηματίζον
ται σέ πόλεις καί δημιουργεΐται ή Εννοια 
τής πόλης—κράτος. Ή  άναζήτηση πλου 
σιότερης γής παίρνει τή μορφή όργανω- 
μένων πολεμικών Εκστρατειών καί φέρνει 
σέ σύγκρουση τις Ελληνικές πόλεις. Ό  
πόλεμος γίνεται μόνιμο φαινόμενο στή 
ζωή τής άρχαίας Ελλάδας, ένώ ή ειρήνη 
όλοένα καί σπανιότερο. Ό  άρχαΐος κό
σμος ζεΐ τήν άγωνία τών πεδίων τής μά
χης καθημερινά, ζεΐ τά τραγικά άποτελέ- 
σματα τών άδελφοκτονιών καί προβλη
ματίζεται. ’Αναζητεί λύσεις όχι τόσο στό 
χώρο τής λογικής συνύπαρξης — τά οι
κονομικά συμφέροντα δέν θά τό Επιτρέ
ψουν ποτέ αύτό — άλλά στόν συναισθη
ματικό χώρο, τών ήθικών δεσμών. Ή  
κοινή θρησκεία, ή κοινή γλώσσα, τά 
κοινά ήθη καί έθιμα άποτελοΰν μιά εύ
κολη πρόσβαση. Οί θρησκευτικές γιορ
τές άποδεικνύονται Ισχυρές γιά μιά προ
σωρινή ειρήνη, μιά βραχυπρόθεσμη Εκε
χειρία. Ή  συμμετοχή όμως σ’ αύτές είναι 
περιορισμένη. Τά Ιερά τών Ελλήνων, 
σκορπισμένα σέ κάθε γωνιά τούΈλλα- 
δικού χώρου δέν Εχουν τή δύναμη γιά 
πανελλήνιες συγκεντρώσεις....

Στις άρχές τού 10ου π.Χ. αιώνα ένι- 
σχύεται τό κύρος Ενός άπρόσμενου κί
νητρου. Είναι οί άθλητικοΐ άγώνες. Το
πικού Ενδιαφέροντος μέχρι τότε, διορ- 
γανώνονταν σάν Επινίκιες ή Επιθανάτιες, 
περισσότερο ,τελετές. Ή  υπεροχή τού 
δυνατού άποτέλεσε πόλο έλξεως. Ό  
Έλληνας είχε ταυτίσει τή ζωή του μέ 
τόν άγώνα καί ή ύπεροχή του σ’ αυτόν 
τόν άγώνα τόν μεθούσε. Έτσι άσυναί- 
σθητα καλλιεργεί τό έδαφος γιά πανελ
λήνιες συναντήσεις μέ κίνητρο τούς 
άθλητικούς άγώνες. Στό θεμέλιο αύτό θά 
προστεθεί καί τό πολιτικό στοιχείο, πού 
άποβλέπει στήν κήρυξη τής Εκεχειρίας 
όσο θά διαρκούν οί άγώνες. Άλλωστε 
πώς θάταν δυνατόν όταν δυό ή καί περισ
σότερες πόλεις βρίσκονταν σέ πολεμική 
άναμέτρηση, νά έστελναν τούς άθλητές 
τους γιά ν’ άγωνισθοΰν είρηνικά; Καί 
πώς οί άθλητές τών πόλεων αύτών θ’ 
άφηναν τό πεδίο τής μάχης γιά τόν στίβο; 
Είναι δέ γνωστό πώς οί καλύτεροι άθλη
τές τών πρώτων ιστορικών χ'ρόνων ήταν

Τά μάτια τού προσκυνητή τού ίερού 
αύτού χώρου, δυό βήματα μόλις περνά 
συρματόπλεγμα πού χωρίζει τό χτές άπ’ 
τό σήμερα, γεμίζουν μέ τά πρώτα λείψανα. 
Θρυματισμένες κολώνες, σκόρπια κοριν
θιακά καί δωρικά κιονόκρανα, χώροι 
ρημαγμένοι άπό τούς σεισμούς, τόν χρόνο 
καί τούς άνθρώπους.

καί οί καλύτεροι πολεμιστές, άνδρείοι 
καί άσκημένοι στίς κακουχίες,

Στήν 'Ολυμπία βρίσκουν άντίκρυσμα 
όλες αύτές οί διεργασίες. Ό  "Ιφιτος, 
Βασιλιάς τής Ήλιδας, άνανεώνοντας 
τούς 'Ολυμπιακούς άγώνες, ύπογράφει 
τό 884 π.Χ. Εκεχειρία μεταξύ τού Λυ
κούργου τής Σπάρτης καί τού Κλεοσθένη 
τής Πίσας , Είναι ή πρώτη Επίσημη Εκε
χειρία τών Ιστορικών χρόνων, χαραγμένη 
σέ χάλκινο δίσκο, πού είχε άφιερωθεί 
στόν ναό τής Ήρας καί ύπήρχε μέχρι καί 
τόν 2ο μ.Χ. αιώνα, όταν έφτασε περιηγη
τής στήν ’Ολυμπία ό Παυσανίας. Γράφει 
δέ στά Ήλειακά του (Α—20,1):«.... ό δέ 
τού Ίφίτου δίσκος τήν Εκεχειρίαν, ήν Επί 
τοίς Όλυμπίοις έπαγγέλλουσιν Ήλεϊοι, 
ταύτην ούκ ές εύθύ έχει γεγραμμένην, 
άλλά ές κύκλου σχήμα περίεισιν Επί τώ 
δίσκω τά γράμματα», πού σημαίνει: «ό 
δίσκος δέ τού Ίφιτου έχει γραμμένη πάνω 
του τήν άνακωχή τήν όποια διακηρύσ
σουν οί Ήλεϊοι, όταν πρόκειται νά γί
νουν οί 'Ολυμπιακοί άγώνες· αύτή δέ, δέν 
είναι γραμμένη σ’ ευθείες γραμμές, άλλά 
τά γράμματα περιτρέχουν κυκλικώς τόν 
δίσκο άκολουθώντας τήν περιφέρειά του». 
’Εκείνων όμως τών άγώνων άγνωστοι 
είναι οί νικητές. Μόνα μετά άπό 26 'Ολυ
μπιάδες, κατά τούς άγώνες τού 776 π.Χ. 
ή μνήμη θά κρατήσει τό όνομα τού Κό- 
ροιβου, ώς πρώτου Όλυμπιονίκη στ’ 
άγώνισμα τού στάδιου, πού ό τάφος του 
θά βρεθεί 2.700 χρόνια μετά στά σύνορα 
τής ’Ηλείας μέ τήν ’Αρκαδία. Καί τό 
776 π.Χ. θά γίνει άρχή τής μετρήσεως 
τών ’Ολυμπιάδων.

Ή  τριμερής Εκεχειρία δέν άργεϊ νά κα
ταλάβει όλόκληρο τόν Πελοποννησιακό 
χώρο καί νά έπεκταθεϊ στήν ύπόλοιπη 
Ελλάδα, καθώς καί στίς άποικίες. Ό  
θεσμός τών ’Ολυμπιακών άγώνων είναι 
γιά όλους ή πραγματοποίηση Ενός πο
λυβασανισμένου όνείρου τής προσωρι
νής έστω ειρήνης. Σήμερα, οί Εμπειρίες 
τριών χιλιετηρίδων ιστορίας, είναι Ικα
νές νά προσφέρουν στόν προσκυνητή 
τής ’Ολυμπίας, Εκείνη τήν βαθειά λαχτά
ρα τών πολεμοτσακισμένων άνθρώπων 
γιά λίγους μήνες ξέγνοιαστους, λίγους 
μήνες δίχως πένθη καί αίμα. Καί εύκολα 
έτσι κανείς μπορεί νά καταλάβει γιατί 
διάλεξαν τις ’Ολυμπιάδες γιά τήν χρονο
λόγηση τών γεγονότων. Σίγουρα στό νοϋ 
τών άρχαίων κλασσικών, στό νού τού 
Τίμαιου τού Σικελιώτη, τού συμπατριώτη 
του Διόδωρου, τού Διονύσιου τού Άλι- 
καρνασσέα, τού Θουκυδίδη καί τών άλ
λων Ιστορικών ή κάθε ’Ολυμπιάδα φάν
ταζε σά γεγονός πανελλήνιας άκτινοβο. 
λίας.

Δεξιά άπ’ τό μονοπάτι, τή σημερινή 
είσοδο στό χώρο, τό Γυμνάσιο. Χώρος 
άνοικτός μέ πρόπυλο καί δωρικές στοές 
στίς τέσσερες πλευρές. Χτίστηκε λίγο 
μετά τό 200 π.Χ., τήν Εποχή πού ήδη ή 
παρακμή τής 'Ολυμπίας είχε άρχίσει καί 
χρησίμευε γιά τήν άσκηση τών άθλητών 
πού θάπαιρναν μέρος σ’ άγωνίσματα δρό

μου καί ρίψεων. Είχε μήκος περίπου 200 
μέτρα καί δύσκολα μπορεί κανείς νά 
ύποστη ρίξει πώς στίς μέρες του άκουσε 
τόν παλμό τής καρδιάς μεγάλων άθλη
τών πού άγωνίζονταν μόνο γιά τόν κότινο.

Δίπλα του, ή Παλαίστρα. Χτισμένη τό 
200 π.Χ. μέ περίστυλη αύλή, άποδυτήρια, 
λουτρά καί χώρους άσκήσεων τών πα
λαιστών, Κάθε πλευρά της είχε μήκος 
66 μέτρα καί χρησίμευε περισσότερο γιά 
έντευκτήριο σοφιστών, παρά γιά άγωνι- 
στικές προπαρασκευές, σημάδι κι αύτό 
τής παρακμής. Ήταν τά χρόνια πού 
ή ισορροπία λόγου καί σώματος, πνεύ
ματος καί άνδρείας, ισορροπία θαυμαστή 
καί γνώρισμα τού 5ου καί 4ου αιώνα π.Χ., 
είχε άνατραπεϊ σέ βάρος τού δευτέρου.

Τά βήματα δέν στέκουν καί πολύ σ' 
αύτά τά δύο Ερείπια. Μιά μαζική έλξη 
τά όδηγεΐ λίγο δεξιότερα, στούς μισογ- 
κρεμισμένους τοίχους Ενός βυζαντινού 
ναού. Τί νά γυρεύει άραγε, σέ τούτον Εδώ 
τόν χώρο, αύτή ή τρίκλινη βασιλική μέ 
τό μαρμάρινο τέμπλο, χτισμένη, όπως 
λένε οί είδικοί, τόν 5ο μ.Χ. αιώνα ;

Διακόσια χρόνια πάνω—κάτω θάχαν 
περάσει άπό τότε πού τό Διάταγμα τού 
Θεοδόσιου τού Μεγάλου, τό 393 μ.Χ. 
είχε Επισημοποιήσει τό θάνατο τών άγώ
νων, πού κοντά τρεις αίώνες τώρα ψυχορ
ραγούσαν. Άραγε, γιατί ό Θεοδόσιος 
άπαγόρευσε τούς άγώνες; Πικρές μνήμες, 
πού έρχονται στή θύμηση μέ τόν περί- 
φημο Τέταρτο Διάλογο τού κορυφαίου 
πνευματικού ταγού, Παναγιώτη Κανελλό- 
πουλου καί μέ τά λόγια πού βάζει στά χεί
λη τού Διότι (1)μου: ..«‘Ο Θεοδόσιος είχε 
μιά περίεργη κλίση πρός τούς βαρβάρους 
καί μισούσε τό Ελληνικό Πνεύμα. Μπο
ρούσε κάλλιστα νάναι Χριστιανός τιμών
τας τό Ελληνικό πνεύμα, όπως τδκανε 
ό Καισαρείας Βασίλειος πού σπούδασε 
στήν Αθήνα καί πού είναι καί γιά μένα 

Μέγας. Ό  Θεοδόσιος δέν σεβάστηκε τήν 
Ελληνική παράδοση...».

Νάταν όμως μόνο αύτό; Λίγο πριν 
ύπογράψει Εκείνη τή ληξιαρχική πράξη 
τού θανάτου τών άγώνων τό 392 π. X. 
είχε ποτίσει τήν πόλη τής Θεσσαλονίκης 
μέ αίμα. Ήταν τότε πού άγανακτισμένοι 
οί περήφανοι Θεσσαλονικείς σκότωσαν 
τόν άρχηγό τών Γότθων μισθοφόρων 
του, τόν Βουτέριχο, πού τόν είχε όνομά- 
σει φρούραρχο τής πόλης. Κι ό Θεοδό
σιος «τού λογισμού διαφυγών τόν ζυγόν, 
άδικα ξίφη κατά πάντων έγύμνωσε», 
ξεπληρώνοντας έτσι τόν φόνο τού Ενός 
μέ τή σφαγή δεκαπέντε χιλιάδων. Τό άνό- 
μημα αύτό, βρέθηκε ή θαρραλέα φωνή 
τού ’Επισκόπου τών Μεδιολάνων Α μ
βρόσιου νά καυτηριάσει καί νά μήν 
Επιτρέψει στόν αίματοβαμένο αύτοκρά- 
τορα νά διαβεϊ τό κατώφλι τού ναού. 
Πράξη πού όπωσδήποτε θά Επηρέαζε 
τούς Χριστιανούς στρατιώτες τού Θεο
δοσίου. Έπρεπε λοιπόν νά Εξευμενίσει 
τόν Αμβρόσιο, έπρεπε ν’ άποδείξει τήν 
άντιπαθειά του σέ κάθε τι Ελληνικό. Καί 
μ’ όλα τ’ άλλα ύπέγραψε καί τό διάταγμα 
γιά τό ν έκρωμα τής ’Ολυμπίας.

Ή  ‘Ολυμπία άρχισε νά περνάει στή 
λήθη άφοΰ τό 395 γνωρίζει τήν όρμή 
τών Γότθων τού Άλάριχου. Τ’ άγάλματά 
της έπαιρναν τό δρόμο τής ξενιτιάς. 
Άλλα τραβούσαν γιά τήν Δύση κι άλλα 
γιά τήν Ανατολή. Μέχρι πού ήρθε ό άλ
λος Θεοδόσιος, ό Β", καί διέταξε τό 426 
νά κάψουν καί τόν ναό τού Δία, τό πιό
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περήφανο δημιούργημα τής Ελληνικής 
Τέχνης. Έναν αΙώνα άργότερα, τό 522 
τό 551 καί τό 580, τρεις φοβεροί σεισμοί 
θ’ άποτελειώσουν τό έργο των ανθρώπων. 
Στή ’Ολυμπία θ’ άπομείνουν μονάχα οί 
σπαρμένες κολώνες καί λίγα, έλάχιστα 
άγάλματα.

Τότε θάρθουν άνθρωποι άπό τις γύρω 
περιοχές νά κατοικήσουν τήν κοιλάδα 
τού 'Αλφειού. Καί μέσα στόν χώρο τής 
'Ολυμπίας θά βρούν τ’ άπαραίτητα ύλι- 
κά γιά νά χτίσουν τόν ναό τους. Ένα μι- 
σογκρεμισμένο κτίσμα προσφέρεται γιά 
θεμέλια. Επάνω του θά χτιστεί ή βασι
λική. Καί τήν ήρεμία του θά τήν ταρά
ζουν γιά πολύ καιρό βήματα άνθρώπων.

Όμως τό πέρασμα τών χρόνων δέν 
είχε σβύσει άπό τή μνήμη τής άνθρωπό- 
τητας τήν ’Ολυμπία. Έτσι όταν άρχισαν 
στό χώμα της νά κτυποϋν προσεκτικά οί 
σκαπάνες τών άρχαιολόγων, κάτω άπ’ 
τήν τρίκλινη βασιλική θά βρεθούν έκεϊνα 
τά πρώτα θεμέλια καί πολλά μικρά καί 
μεγάλα έργαλεϊα. Παράξενα έργαλεΐα. 
Κάτι μεταξύ κοπιδιών καί μικρών μαχαι
ριών. Ή  μελέτη τους άπόδειξε πώς ήταν 
σμίλες κι άλλα λαξευτικά έργαλεϊα μαρ
μάρου. Σίγουρα είχε βρεθεί κάποιο έργα- 
στήρι άρχαίου γλύπτη. Ποιοΰ όμως;

Ερευνώντας μέ προσοχή τούς γύρω 
χώρους οί αρχαιολόγοι βρίσκονται μπρο
στά σέ κομμάτια έλεφαντοστοΰ, ύαλό- 
μαζας, ορυκτών χρωμάτων καί πήλινων 
μητρών, άπομεινάρια κάποιας γλυπτικής 
έργασίας, πού βεβαιώνουν τις άρχικές 
ύποθέσεις καί δίνουν κουράγιο στούς έπι- 
στήμονες νά συνεχίσουν. Μέχρι πού βρέ
θηκε μίά άπλή πήλινη οίνοχόη. Δέκα 
γράμματα έλυσαν τό μυστήριο τών θε
μελίων τής βυζαντινής βασιλικής. Στή 
βάση τής οίνοχόης ήταν χαραγμένο τό: 
ΦΕΙΔΙΟΕΙΜΙ- Είμαι τού Φειδία.

Ναι βρίσκονταν μπροστά στό έργα- 
στήρι τού μεγάλου ’Αθηναίου γλύπτη. Ή  
πήλινη οίνοχόη χρονολογήθηκε στό 
430 π.Χ. πού σημαίνει πώς ό Φειδίας 
ήρθε στήν ’Ολυμπία μετά τήν κατασκευή 
τού χρυσολέφαντου αγάλματος τής ’Αθή
νας. Καί πώς έγκαταστάθηκε καί δούλεψε 
γιά άρκετά χρόνια στήν ’Ολυμπία.

Μετά τό έργαστήρι τού Φειδία τά βή
ματα περνούν δίπλα άπ’ τά έρείπια τού 
Θεηκολέωνα, τής έπίσημης κατοικίας 
τών Ιερέων, πού γύρω άπό μιά περίστυλη 
αύλή είχε δκτώ δωμάτια, καί τού Λεωνί- 
δαιου, τού ξενώνα τής έποχής γιά τούς 
έπίσημους έπισκέπτες τών άγώνων. Τά 
έρείπια του μαρτυρούν πώς έξωτερικά 
περιβάλλονταν άπό 138 κορινθιακούς 
κίονες, είχε διαστάσεις 80X73 μέτρα καί 
στό κέντρο ύπήρχε περίστυλη αυλή. 
Πολλοί ιστορικοί ύποστηρίζουν ότι είναι 
κτίσμα τού 330—320 π.Χ. μέ δωρεά κά
ποιου Νάξιου Λεωνίδη, ένώ 6 Παυσανίας 
γράφει στά Ήλειακά του πώς ήταν «άνά- 
θημα Λεωνίδου», άπό τήν ’Ηλεία καί πώς 
στις μέρες του (2ος μ.Χ. αίώνας) χρησί
μευε γιά κατοικία τών Ρωμαίων ’Επι
τρόπων τής Ελλάδος.

Δίπλα άκριβώς άπ’ τό Λεωνίδαιο ένα 
μικρό μονοπάτι υπενθυμίζει πώς άπό 
δώ περνούσε ή πομπική είσοδος πού όδη- 
γοΰσε τούς άθλητές καί τούς προσκυνη
τές στήν "Αλτι καί στό Στάδιο. Γύρω του 
υπήρχαν βωμοί άφιερωμένοι σέ γυναι
κείες θεότητες, ένώ στόν όπισθοδομό του,

ύπήρχε κατά τόν Παυσανία ή άγριελιά, 
πού «καλείται δέ έλαια καλλιστέφανος, 
καί τοίς νικώσι τά ’Ολύμπια καθέστηκεν 
άπ’ αυτής δίδοσθαι τούς στεφάνους», 
(Ήλειακά A—153), δηλαδή, όνομάζεται 
έλιά καλλιστέφανη καί είναι καθιερωμέ
νο άπ’ αύτήν νά κατασκευάζονται τά 
στεφάνια πού άπονέμονται σ’ αύτοϋς πού 
νικούν στούς ’Ολυμπιακούς ’Αγώνες.

Τό ’Ολυμπιακό Βουλευτήριο.... Στό 
κέντρο τής αΐθουσάς του έκεΐνες τις μα
κρινές έποχές έστεκε ό Δίας, προστάτης 
τών άγώνων καί νομοθέτης τους. Γύρω 
άπ’ τ’ άγαλμά του — τ’ άγαλμα τού Όρ- 
κίου Λιός — μαζεύονταν οί γυμναστές, οί 
άθλητές καί οί γονείς τους λίγο πριν ξε
κινήσουν γιά τόν άγώνα κι έδιναν όρκο 
πώς θ’ άγωνιστοΰν τίμια καί καθαρά. 
Ίσως έδώ, στις αψίδες τού Βουλευτή ρίου 
οί ’Ηλεϊοι άρχοντες συγκέντρωναν τούς 
άθλητές γιά νά τούς άπευθύνουν τά λόγια 
πού μετέφερε ζωντανά μέχρι τις μέρες 
μας ό Φιλόστρατος (Βίος ’Απολλώνιου 
Τυάνεως): «εί πεπόνηται ύμϊν έπαξίως 
τού ές ’Ολυμπίαν έλθεϊν καί μηδέν ρά- 
θυμον μηδέ άγεννές είργασται, ΐτε θαρ- 
ρούντες, οίς δέ μή ώδε ήσκηται χωρεϊται 
οί βούλεσθε», δηλαδή «άν έχετε προπο
νηθεί όσο πρέπει γιά τούς άγώνες τής 
’Ολυμπίας καί δέν έχετε κάμει τίποτα τό 
ταπεινό, τό παράνομο, προχωρείτε στούς 
άγώνες μέ θάρρος, άν όμως δέν είστε καλά 
προετοιμασμένοι, τραβάτε μακρυά άπό 
δώ».

Εναλλαγές χωρίς είρμό κυριευμένες 
άπ’ τούς τεράστιους σπόνδυλους τού 
Ναού τού Δία, λίγα μέτρα μακρυά άπ’ τό 
Βουλευτήριο. Τά βήματα πλησιάζουν. 
Κάπου έδώ άρχιζε ή "Αλτις, τό ίερό 
άλσος τού Δία. Κάπου έδώ χώριζαν τά 
ίερά καί άθάνατα, άπ’ τά φθαρτά, τ’ άν- 
θρώπινα. Κάπου έδώ ό άνθρωπος τίναζε 
σάν βέλος τήν καρδιά του πρός τό άπει
ρο, τ’ άπιαστο, τ’ άνεξήγητο.

Κοντά δυό μέτρα διάμετρο έχουν τού
τοι οί σπόνδυλοι. Φαντάζουν μέσα στό 
δειλινό κυκλώπειοι, έξωπραγματικοί. Καί 
είναι ν’ άπορεΐς καί νά θαυμάζεις μαζί. 
Πώς μπόρεσαν οί άνθρωποι κείνων τών 
μακρινών έποχών, αύτούς τούς τεράστιους 
σπόνδυλους έναν—έναν νά σηκώσουν, 
νά τούς κάνουν κολώνες καλοφτιαγμένες, 
σμιλευμένες σέ τέλειο δωρικό ρυθμό ; 
Καί πόσα χρόνια άραγε νά χρειάστηκαν 
γιά νά γίνουν τά άμορφα κογχυλιάτικα

Στήν ’Ολυμπία όλα γύρω σου έχουν 
τή δική τους γλώσσα. Μυριάδες ποικι
λόχρωμες φωνές τυλίγονται μέ τή ματιά 
τού έπισκέπτη καί τήν έλκουν μιά πρός 
στό Στάδιο, μιά πρός τήν "Αλτι, μιά πρός 
τό Κρόνιο, μιά πρός τόν ’Αλφειό.

Καί θέλει δύναμη καί υπομονή γιά νά 
σταθεί λίγο περισσότερο άπ’ δ,τι μπορεί, 
τόσο όσο πρέπει δηλαδή, γιά νά «κοι- 
νωνήσει» μ’ δ,τι βλέπει μπροστά του νά 
όρθώνεται.

Στό Ναό τού Δία πολλά μπορεί νά δει 
κανείς μέ τά μάτια του καί μέ τά μάτια 
τής ψυχής του. ’Ακόμα, μέσα στούς ρεμ
βασμούς του —, καί τήν πομπή πού ξε
κινάει άπ’ τό Μουσείο, τήν λιτανεία τής

βράχια περίτεχνοι σπόνδυλοι, έτσι πού ή 
χάρη τους νά έξαφανίζει τόν τεράστιο 
όγκο; Είναι κι αύτός άπ’ τ’ άσύλληπτα 
τού άρχαίου κόσμου, άπ’ τήν προσπά
θεια μιας έποχής νά ξεπεράσει δχι μόνο 
τόν έαυτό της, μά καί τις έπερχόμενες.

Στόν περίφημο Ναό τού Δία, λοιπόν. 
Κείτεται μπρος μας έρειπωμένος. Μόνο 
αυτοί οί σπόνδυλοι καί οί κροκαλογενεΐς 
όγκόλιθοι τών θεμελίων του έχουν μείνει 
μετά τό πέρασμα τών άνθρώπων, τών 
σεισμών καί τών χρόνων. Σάν τσακισμέ
νος μυθικός γίγαντας φαντάζει καί συγ
κλονίζει τή μνήμη πού ψάχνει νάβρει 
τή σκιά του καί νά τόν άναπλάσει μέσα 
άπ’ τά κείμενα τών άρχαίων κλασικών.

Ό  Παυσανίας δίνοντας άξιοθαύμαστες 
λεπτομέρειες γιά τόν Ναό τού Δία, λέει 
πώς είχε κατασκευασθεϊ μέ τά λάφυρα 
πού πήραν οί Ήλεΐοι άπ’ τούς Πισαίους 
καί τούς άλλους γειτονικούς λαούς δταν 
κατάπνιξαν τήν έπανάστασή τους. ’Αρχι
τέκτονας ήταν ό Ήλεΐος Λίβων. Είχε 
μήκος 64,10 μέτρα, πλάτος 27,66 μέτρα 
καί τό ύψος του μέχρι τ’ άετώματα ήταν 
20,25 μέτρα. Τά κεραμίδια ήταν κατα
σκευασμένα άπό πεντελίσιο μάρμαρο. 
Ή  οικοδόμησή του είχε άρχίσει τό 468 
καί τελείωσε τό 456 π.Χ. περίπου. Έξω
τερικά περιβάλλονταν άπό 36 δωρικούς 
κίονες έπιχρισμένους μέ λευκό μαρμαρο
κονίαμα. Ένα κεκλιμένο έπίπεδο όδη- 
γοΰσε στις χάλκινες πόρτος τού ναού καί 
άπό κεΐ μιά έλικοειδής σκάλα όδηγούσε 
στό υπερώο, άπ’ δπου οί έπισκέπτες θαύ
μαζαν τό άγαλμα τού Δία.

«Φειδίας Χαρμίδου υίός ’Αθηναίος μ’ 
έποίησε». Αυτή τήν έπιγραφή διάβασε 
στά πόδια τού άγάλματος ό Παυσανίας. 
'Απλή, σεμνή ύπογραφή τού πιό μεγά
λου γλύπτη τών αιώνων γιά ένα έργο πού 
χρόνια όλόκληρα δούλευε στό έργαστήρι 
του. Καί τούτη τήν ώρα πού στοχαστικά 
ό νοΰς προσπαθεί ν’ άναστηλώσει κείνο 
τό θαύμα έρχεται στή θύμηση ή άπάντηση 
πού έδωσε ό Φειδίας δταν τόν ρώτησαν 
γιά τό τι ύφος σκέπτεται νά δώσει στόν 
άρχηγό τών Θεών :

«Ή καί κυανέησιν έπ’ όφρύσι νεύσε 
Κρονίων άμβρόσιαι δ’ άρα χαΐται 
έπερρώσαντο άνακτος κρατός άπ’ 
άθανάτοιο, μέγαν δ’ έλέλιξεν Ό λυ
μπον».

(Ίλιάδα, Α. 528—530).

Τέχνης. Δεκάδες μορφές, μέ τή χλωμάδα 
τού μάρμαρου πού ξεφεύγει άπ’ τις αί
θουσες τών έκθεμάτων, σιωπηλές βαδί
ζουν στή μοναξιά τού δειλινού. Έρχον
ται έδώ, στήν "Αλτι τήν ιερή, νά πάρουν 
τις θέσεις τους, νά σταθούν περήφανες 
στά χρόνια τής δόξας καί νά μιλήσουν.

Δεκάδες μορφές, χλωμές, μαρμάρινες. 
’Ακίνητες μ’ ένα τόνο θλίψης στά μάτια 
τους, ένα όνειροπόλημα. Παίρνουν τις 
θέσεις πού Ολόκληρους αίώνες κάτεχαν. 
Στ’ άετώματα, στις μετόπες, στά έσωτερι- 
κά τών Ναών. Ό χ ι γιά νά κοσμήσουν, μά 
νά διδάξουν, νά φέρουν κάποιο μήνυμα. 
Καί δώ στήν ’Ολυμπία τό μήνυμα δέν 
είναι άλλο άπό τή νίκη τού καλού έπί

ΟΤΑΝ ΤΑ Μ ΑΡΜ ΑΡΑ ΑΙ ΗΓΟΥΝΤΑΙ
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τοΟ κακού, τού πνεύματος πάνω στά έν- 
στιχτα.

Όπως ψηλώνει καί γιγαντώνεται τοΟ 
Δία ό Ναός, άνεβαίνουν καί παίρνουν 
τή θέση τους στό άνατολικό άέτωμα ό 
Οίνόμαος καί ό Πέλοπας έτοιμοι νά κινή
σουν γιά τήν άρματοδρομία. Άνάμεσά 
τους ό Δίας, άνέκφραστος, θεϊκά ήρεμος, 
έτοιμος νά κρίνει τ’ άποτελέσματα. Είναι 
ή παρουσία τοϋ ΘεοΟ σέ κάθε πράξη τών 
άνθρώπων. Δεξιά τού Δία ό Οίνόμαος, 
άκίνητος κι αύτός, άκουμπισμένος στό 
φονικό κοντάρι του. Τό πρόσωπό του 
έχει μιά έκφραση αύτοπεποίθησης, ένα 
χαμόγελο μισό. Κάθε λάξευμα τοϋ μάρ- 
μαρου δείχνει τήν έντονη προσπάθεια 
τοΟ γλύπτη ν’ άποτυπώσει στήν ψυχρή 
πέτρα τόν άνθρωπο πού μέ τό αίμα σιγου
ρεύει κάθε φορά τήν υπεροχή του. Δίπλα 
άπ’ τόν Οίνόμαο ή γυναίκα του ή Στε- 
ρόπη. Έχει γυρίσει τό κεφάλι σ’ ένδειξη 
άποστροφής. Στ’ άκίνητα μάτια της βα
σιλεύει ή τραγική αταραξία αύτών πού 
σιωπηλοί παρακολουθούν τ’ άνομήματα 
τών άλλων. Δίπλα της, γονατιστός μπρο
στά στό τέθριππο άρμα ό Μυρτίλος. Είναι 
ό ήνίοχος τοϋ Οίνόμαου. Σέ λίγο ό άφέν- 
της του θά χάσει έξαιτίας του. Σκυφτός 
όπως όλοι οί δούλοι. Νάναι άραγε οί τύ
ψεις γι’ αύτό πού σέ λίγο θά γίνει, αύτές 
πού κρατούν σφιγμένο τό πρόσωπό του; 
Μετά τόν Μυρτίλο, καθιστάς στό χώμα, 
άκουμπισμένος στό κοντοράβδι του ό 
γέρο — ύπηρέτης. Μέ τό δεξί χέρι πιά
νει τό σαγόνι του. Προμαντεύει τό κακό. 
Ό  Οίνόμαος γιά μιά άκόμα φορά θά 
γίνει δολοφόνος. Τά χρόνια τόν δίδαξαν 
πόσο ακριβοπληρώνεται τ’ άνέβασμα 
τοϋ άνθρώπου ψηλά. Μά δίπλα του ένας 
δούλος σ’ όλο τ’ άνθισμα τής νιότης του 
άδιαφορεΐ. Τά όνειρά του ποιος ξέρει πού 
πετάνε. Δέν νοιάζεται γιά τ’ άποτελέσμα
τα. θ ’ άργήσει νά μεστώσει ό νοΰς του 
γιά νά σκεφτεϊ τά κοινά.

’Αριστερά τού.Δία ό Πέλοπας. Νέος, 
κορμί πλαστικό, πρόσωπο χωρίς γένια. 
Σέ λίγο θ’ άναμετρηθεΐ. Ξέρει πώς θά τόν 
τόν βοηθήσει ό Μυρτίλος. Δέν είναι όμως 
γιά τίποτα σίγουρος. Κοιττάζει μακρυά, 
άνήσυχα. Ποιος ξέρει, θάναι τό θύμα ή ό 
νικητής; Ή  'Ιπποδάμεια στέκει πλάι του. 
'Οραματίζεται τόν Πέλοπα σύζυγό της 
καί βασιλιά. Γι’ αύτήν γίνονται όλα. Θά 
λυτρωθεί άραγε; Δίπλα της, γονατιστός 
καί αύτός, ό ήνίοχος τοϋ Πέλοπα. Ή  
παράδοση τών Τροιζηνίων τόν όνομάζει 
Σφαΐρο, μά στήν ’Ολυμπία, στον καιρό 
τού Παυσανία, πολλοί τόν έλεγαν Κίλ- 
λα. ’Αμούστακο παιδί κι αυτός. Μέ μιαν 
πίκρα άφατη στό πρόσωπό του. Έχει 
άκούσει γιά τις άρματοδρομίες τού Οί- 
νόμαου, ξέρει πώς λίγες είναι οί ώρες 
γιά τή ζωή τ’ άφέντη του. Πιό πίσω άλλοι 
δούλοι καί δεξιά κι άριστερά κλείνουν 
τ’ άέτωμα ό ’Αλφειός καί ό Κλαδέος. 
Τοποθέτηση τής άρματοδρομίας μέσα στό 
χώρο πού θά γίνει.

Αύτό είναι τ’ άνατολικό άέτωμα. ’Ανα
στηλωμένα τά συντρίμια του στό Μου
σείο συγκλονίζουν μέ τήν τραγική ήρε- 
μία τών μορφών. Τό χέρι πού τά σμίλευσε 
ποιά μοίρα τό όδηγοΰσε ;

Οί γνώμες τών ειδικών διχάζονται γιά 
τό όνομα τοϋ γλύπτη. Ό  Παυσανίας μέ 
σιγουριά άναφέρει πώς ήταν ό Παιώνιος 
άπό τήν Μένδη τής Θράκης. Μά όποιος 
καί νάταν πέρασε στήν άθανασία.

’Απ’ τ’ άνατολικό άέτωμα στό δυτικό. 
Έργο τού ’Αλκαμένη, λέει ό Παυσανίας 
«άνδρός ήλικίαν τε κατά Φειδίαν καί δευ- 
τερεΐα ένεγκαμένου σοφίας ές ποίησιν 
αγαλμάτων», δηλαδή, σύγχρονου τού 
Φειδία καί δεύτερου μετά άπ’ αύτόν στήν 
άγαλματοποιία. Παριστάνει τήν άρπα- 
γή τών γυναικών τών Λαπίθων άπ’ τούς 
Κενταύρους.

Καλεσμένοι στό γάμο τού Πειρίθου 
καί τής Δηιδάμειας, οί Κένταυροι, μέ
θυσαν κι άρπαξαν τή νύφη καί άλλες γυ
ναίκες τών Λαπίθων. Μά ό Πειρίθους μέ 
τόν Θησέα καί τούς άλλους Λάπιθες τούς 
κυνήγησαν, πάλεψαν μαζί τους καί νί
κησαν. Στήν μάχη ήταν παρών καί ό 
’Απόλλωνος.

Πασχίζει λοιπόν ό άνθρωπος νά φτά
σει στήν κορυφή. Στό πάλεμά του αύτό 
θά περάσει κι άπό τό δρόμο τής άναζή- 
τησης τής τελειότητας τ’ άνθρώπινου 
κορμιού. Μιά αναζήτηση πού σάν στα
θούμε μπροστά στό Ηραίο θά δούμε

νά προβάλλει έντονα μέ τήν παρουσία 
τού Ερμή. Τού περίφημου Ερμή τού 
Πραξιτέλη . Νέο άντίκρυσμα τής τέχνης 
έδώ. "Ολα τά χαρακτηρίζει ή πλαστικό
τητα, ή λατρεία τού κορμιού, ό θαυμα
σμός τού γήινου. Μόνο στά μάτια, στά 
χείλη καί στό σαγόνι τού Θεού έχει μεί
νει τό πνεύμα. ’Αριστούργημα τής γλυ
πτικής μά καί ένδειξης μιας έποχής πού 
άρχίζει νά λατρεύει τήν όμορφιά, όχι 
σάν ιδέα, μά σάν έλξη, σάν ύπεροχή.

Ό  νοΰς σαλεύει μπροστά στ’ άντί
κρυσμα τού Ερμή. Έδώ τοϋ πρέπει κα
λύτερα, παρά μέσα στ’ όλόγυμνα δωμά
τιο τού Μουσείου. Έδώ χρυσίζει τό στή
θος, τά πόδια του. Ό  Έλληνας τής έπο
χής τού Πραξιτέλη κουράστηκε νά πα
λεύει, στάθηκε άποκαμωμένος στή μέση 
τού δρόμου καί λίγο στοχάζεται. Μένει 
όμως άκόμα ώραϊος, άνθρώπινα ώραΐος, 
τόσο πού στέκεσαι άσάλευτος στή θεωρία 
του καί άναμφίβολα παραδέχεσαι πώς 
άξίζει νά λατρεύεται έστω καί ή γήινη 
όμορφιά.

Ο Τ Α Ν  Ν Υ Χ Τ Ω Ν Ε Ι Σ Τ Ο  Σ Τ Α Δ Ι Ο
Οί ώρες τού δειλινού είναι μικρές καί 

γοργόφτερες. ’Ακράτητες πετοΰν πρός 
τόν ’Αλφειό κι άκόμα πιό πέρα. Καί όμως 
στήν ’Ολυμπία όλα είναι μεγάλα, άτέ- 
λειωτα. Πασχίζουν τά μάτια νά τά κλεί- 
σουν μέσα τους μά δέν μπορούν. Είναι 
μικρά, πολύ μικρά, άνθρώπινα__

Πρέπει τά βήματα τού προσκυνητή 
νά βαδίσουν πρός τό Στάδιο. Πίσω θ’ 
άφήσουν τό Πρυτανείο, τό Πελόπειο, τό 
Φιλιππεΐο, τό Ναό τής "Ηρας, τό άγαλμα 
τής Νίκης, έργο τού Παιώνιου, άφιέρωμα 
τών Μεσσηνίων μετά άπό τή νίκη τους 
κατά τών Σπαρτιατών, έργο θαυμαστό,
κυματιστό, όπως ό χιτώνας τής Θεάς__
Θά περάσουν πλάι άπ’ τις έξέδρες τού 
Ηρώδη τού γιοΰ τού ’Αττικού, άπό τ’ 
άφιερώματα τών έλληνίδων πόλεων κι 
άπ’ άλλα πολλά μνημεία πού μιά άλλη 
φορά έν’ άλλο όδοιπορικό θά ζωντανέψει.

Νυχτώνει, λοιπόν, καί τό Στάδιο βυ
θίζεται στή σιωπή του. Χορταριασμένο κι 
έρημο μένει. Δέν τρέχουν πιά ούτε δόλιχο, 
ούτε δίαυλο. Δέν άκούγονται οί φωνές 
τών παλαιστών, τών θεατών οί έπευφημίες. 
Δέν γυαλίζουν τά σφριγηλά κορμιά. Όλα 
σέ τούτο τό μέρος θυμίζουν καιρούς άλ- 
λοτινούς.

Έδώ σ’ αύτό τό στενόμακρο άλώνι 
θαυμάστηκε τού πρώτου Έλληνα τό 
πάθος γιά τή νίκη, τήν ειρηνική νίκη. 
Καί σέ τούτη τή γή γνώρισαν άφταστες 
δόξες άνθρωποι πού ήρθαν ν’ άγωνιστοΰν 
μόνο γιά ένα κλαδάκι άγριελιάς.

Ή  Ιστορία λέγει πώς πρώτο άγώνισμα 
ήταν τό «στάδιο». Έτρεχαν, δηλαδή, 
μιά φορά τό μήκος τού Στάδιου, τά 192,27 
σημερινά του μέτρα. ’Αργότερα, 41 ’Ολυ
μπιάδες άπό τήν έποχή τού Ίφιτου, τό 
724 π.Χ., προστέθηκε κι ό «δίαυλος», 
δυό φορές, δηλαδή, τό μήκος τοϋ Στά
διου. Τήν έπομένη ’Ολυμπιάδα, τό 720 
π.Χ. προστέθηκε κι ό «δόλιχος», 24 στά
δια δηλαδή. Τό 708 π.Χ. προστέθηκαν 
ή πάλη καί τό πένταθλο, ένώ τό 680 π.Χ. 
οί άρματοδρομίες. Τό 648 π.Χ. προστέθη

κε τό παγκράτιο, πάλη καί πυγμαχία μαζί, 
δηλαδή. Μά κάθε τόσο τ’ άγωνίσματα 
άλλαζαν. Άλλα άφαιροϋνταν κι άλλα 
προστίθενταν.

Συχνά οί νικητές άφιέρωναν στό χώρο 
έξω άπ’ τό Στάδιο τόν άνδριάντα τους, 
φτιαγμένο άπό χαλκό, σ’ ανάμνηση τής 
νίκης τους. Ό  χαλκός, πιότερο άπό κάθε 
άλλο υλικό, μπορούσε τέλεια ν’ άποδώσει 
τό γυμνασμένο καί ήλιοκαμένο κορμί 
τού άθλητή, τό γεμάτο ιδρώτα καί σκόνη. 
Καί τούτη ή ώρα πού νυχτώνει, κάνει 
έκεϊνα τά κορμιά ν’ άντιφεγγίζουν. Αργο
σαλεύουν οί σκιές τους μέσα στό Στά
διο. Είναι ή ώρα τοϋ άποχωρισμοΰ τους 
μέ τή γή τής ’Ολυμπίας. Πίσω τους θ’ 
άφήσουν τή νίκη καί τ’ όνομά τους.

Γυρίζουν όλοι νικητές, στεφανομένοι 
μέ κότινο καί ύμνους Πινδαρικούς, ύμ
νους πού καί τώρα μπορείς νά τούς ά- 
κούσεις στήν ’Ολυμπία, σάν νιώσεις καί 
κοινωνήσεις μέ τόν πόθο έκείνων πού 
έδώ μαζεύονταν γιά νά νικήσουν.

«Κ’ έσύ τοϋ ύμνου άντίλαλε τρέξε 
σκορπίσου τώρα 

κάτω στή μελανόβαφη τής Περσεφό- 
νης χώρα,

καί ζήτα τόν πατέρα του, Κλεόδαμο 
τόν κράζουν, 

καί πές τους πώς ό γιόκας του, τ’ άγέ- 
νειο παλληκάρι, 

στεφάνωσε στήν άγκαλιά τής φημι
σμένης Πίσσας 

τά δοξασμένα νιάτα του μέ τά φτερά 
τής Νίκης!».

Τούτου τού Πινδαρικοΰ "Υμνου τού 
Παλαμά, ό άχός ξετυλίγεται θριαμβευ
τικός αύτή τή μυστική ώρα μέσα στό 
Στάδιο. Είναι ό στερνός χαιρετισμός τών 
Όλυμπιονικών, είναι ή μέθεξη τού προ
σκυνητή μέ τό χώρο τόν άχρονο, είναι 
καί οί στερνές γραμμές τούτης τής τα
πεινής γραφής τής άφιερωμένης στόν 
Χώρο τόν Ιερό τής ’Ολυμπίας.

479



ΤΗΝ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1863 σ’ 
ένα σπίτι κοντά στον Πύργο τού 
Άϊφελ τοΰ Παρισιού, γεννήθηκε ό 
άνθρωπος πού έμελλε νά μείνει 
στήν ιστορία του σύγχρονου πο
λιτισμού σάν ό άναβιωτής τοΰ θε
σμού τών ’Ολυμπιακών ’Αγώνων.

Ό  πατέρας του Κάρολος Φρέντυ 
(1822—1908) ήταν ζωγράφος θρη
σκευτικών θεμάτων καί συντηρη
τικός στις ιδέες .του. Ή  μητέρα του 
Μαρία Μαρκέλλα Ζιγκώ ντέ Κριζ- 
νόϊ είχε άνατραφεΐ μέ πολύ αυστη
ρές θρησκευτικές άρχές καί τό 
όνειρό της ήταν νά γίνει ό Πιέρ 
(τό τελευταίο άπό τά τέσσερα παι
διά της) ίερέας.

Ό  μικρός Πιέρ μεγαλώνει σ’ ένα 
περιβάλλον πού κυριαρχείτο άπό 
τούς τύπους, τις έπίπλαστες ευγέ
νειες καί τήν άπόλυτη άφοσίωση 
στόν καθολικισμό.Γιά λίγα χρόνια 
υποχρεώνεται νά συχνάζει στό 
Κολλέγιο τής όδοΰ Μαδρίτης, πού 
άνήκει στά 'Ιδρύματα τών Ίησουϊ- 
ϊτών. "Ολα αυτά γεννούν μέσα του

ένα συναίσθημα άποστερήσεως καί 
έπαναστατικότητας καί όλα όσα 
άντιμετωπίζει θά τόν κάνουν νά 
διαμαρτύρεται μέ πίκρα μέχρι τόν 
θάνατό του, γιά τήν σκληρότητα, 
τήν πειθαρχία, τό βάρος τών .μα
θημάτων καί τό ψέμμα πού είχε 
πληγώσει τά έφηβικά του χρόνια.

Στά είκοσι του χρόνια επανα
στατεί και έπίμονα άρνεϊται ν’ 
άκολουθήσει τόν δρόμο πού είχε 
χαράξει ή οίκογένειά του. Στρέ
φεται πρός τήν Έλευθέρα Σχολή 
τών Πολιτικών ’Επιστημών, πού 
μέσα της άνδρώνονται οί τάσεις τοΰ 
οικονομικού φιλελευθερισμού τής 
έποχής καί καλλιεργούνται ή έλεύ- 
θερη σκέψη καί φιλοσοφία.

’Επηρεάζεται άπό τις θεωρίες τοΰ 
κοινωνιολόγου Φρεντερίκ ντέ 
Πλαιυ πού άποτελοΰν κηρύγματα 
κοινωνικής δικαιοσύνης καί προ
στασίας. Στις 30 Αύγούστου τοΰ 
1887 μ’ ένα άρθρο του πού δημο
σιεύει στήν «LE FRANCAIS» 
καυτηριάζει τό μέχρι τότε έκπαι-

δευτικό σύστημα καί προτείνει τήν 
εισαγωγή τής γυμναστικής στήν 
έκπαίδευση.

Τήν ίδια εποχή (1880—1890) 
έπηρεάζεται βαθειά άπό τήν μελέτη 
τής ιστορίας τής ’Αρχαίας 'Ελλά
δος καί βρίσκει τόν έαυτό του νά 
ταυτίζεται μέ τόν θεσμό τών ’Ολυμ
πιακών ’Αγώνων. 'Οραματίζεται 
πώς ό μορφωτικός καί κοινωνικός 
οίκουμενισμός πού πρεσβεύει, μπο
ρεί νά ύλοποιηθεΐ μέ τήν άναβίωση 
τής ’Ολυμπιακής ’Ιδεολογίας σέ 
παγκόσμιο έπίπεδο.
Τό 1892 κάνει τό πρώτο του ’Ολυμ

πιακό κήρυγμα στό άμφιθέατρο 
τής Σορβόννης καί δυό χρόνια άρ- 
γότερα συγκαλεΐ τό πρώτο Διεθνές 
’Αθλητικό Συνέδριο, πού κάνει 
δεκτή τήν πρότασή του γιά τήν 
άναβίωση τών ’Ολυμπιακών ’Αγώ
νων καί προχωρεί στή σύσταση 
τής Διεθνούς ’Ολυμπιακής ’Επι
τροπής.

Γιά πρώτη φορά τότε βλέπει τά 
όνειρά του νά βαδίζουν πρός τήν
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ύλοποίηση. Ή  πίστη τοο είχε δι
καιωθεί. Ό  άγώνας του δέν ήταν 
μάταιος. Ό  ίδιος άργότερα θά 
γράψει :

«'Οταν άνέλαβον τήν άναβίωσιν 
ταύτην, κατ’ αρχήν κανείς δέν μέ 
κατάλαβε. 'Αλλοι τήν θεώρησαν 
ουτοπίαν, άλλοι Ιδιοτροπίαν καί αί 
παρανοήσεις ύπήρξαν πολλαί, ει
ρωνικοί καί έπιθετικαί. ’Αλλά δλαι 
αϊ κριτικαί μέ άφησαν έντελώς 
άδιάφορον διότι τάς είχα προβλέ- 
ψει καί τάς θεώρησα άνευ σημα
σίας. ’Από όλας τάς δυνάμεις αί 
όποϊαι κινούν τον σύγχρονον κό
σμον καί γονιμοποιοΰν τόν πολιτι
σμόν, δέν ύπάρχει κατά τήν γνώ
μην μου άλλη είς τήν όποιαν δύνα- 
ται κανείς νά έμπιστευθεΐ περισσό
τερον από τά σπόρ. Διότι τά σπόρ 
είναι μία δύναμις ή όποια άνταπο- 
κρίνεται είς όλας τάς άνάγκας τής 
σήμερον».

Στό Συνέδριο τοΰ 1894 ή φωνή 
του, γαλήνια καί έπι βλητική συγ- 
κινεΐ τούς άκροατές. Τά λόγια του 
μένουν μέχρι σήμερα σάν άξεπέ- 
ραστος ύμνος τής όμορφιας τής 
ζωής καί τοΰ ευγενικού άγώνα τοΰ 
άνθρώπου :

«Ή ζωή είναι ώραία, όταν υπάρ
χει αγών, όχι αιματηρός αγών, 
ό καρπός τής τυραννίας καί τών 
κακών παθών, έκεΐνος τόν όποιον 
προκαλοϋν καί διατηρούν ή βαρ- 
βαρότης καί ή αμάθεια, άλλά ό 
άγών τών εύγενών ψυχών αί όποϊαι 
αναζητούν τήν αλήθειαν, τό φώς, 
τήν άγνότητα καί τήν δικαιοσύ
νην».

Τό 1896 βλέπει τό όνειρό του νά 
γίνεται πραγματικότητα. Οί πρώτοι 
’Ολυμπιακοί ’Αγώνες τών ’Αθηνών 
είναι πλέον γεγονός. Θ’ άκολουθή- 
σουν οί ’Αγώνες τοΰ 1900 καί τού 
1904 στό Παρίσι καί στόν "Αγιο 
Λουδοβίκο τής ’Αμερικής, πού 
μεταβάλλονται σέ γιορταστικές 
φιέστες έξ αίτιας τής έξάρτησής 
τους άπό τίς παράλληλα διοργα- 
νωθεϊσες έκεϊ παγκόσμιες έκθέ- 
σεις. Ό  Κουμπερτέν άντιλαμβάνε- 
ται ότι ή άποτυχία τους όφείλεται 
στό γεγονός ότι δέν άποτέλεσαν 
άνεξάρτητα άθλητικά γεγονότα καί 
αγωνίζεται νά τούς απαλλάξει άπό 
κάθε ξένο στοιχείο. Παράλληλα ή 
πολιτική του σκέψη όδηγεΐται σ’ 
έναν ανθρωπισμό χωρίς όχθες, χω
ρίς περιορισμούς, στηριγμένον 
στήν κοινωνική δικαιοσύνη καί 
στό δικαίωμα τού κάθε άνθρώπου 
νά όρίζει τή ζωή του.

Μετά τόν Α' Παγκόσμιο Πόλεμο 
τά ’Ολυμπιακά του κηρύγματα βρί
σκουν άσφαλώς κατάλληλο κλίμα 
γιά νά εξαπλωθούν. Τό ήθικό πε
ριεχόμενο τών ’Αγώνων πού συνο
ψιζόταν στά παρακάτω λόγια τοΰ 
Κουμπερτέν :

«Ή ’Ολυμπιακή Κίνησις καί οί 
’Ολυμπιακοί ’Αγώνες υπηρετούν 
ένα λογικόν καί σοφόν ειρηνικόν 
διεθνισμόν καί εξυπηρετούν μίαν 
κοινωνικήν ειρήνην τόσον διά τά 
διάφορα Έθνη, όσον καί είς διε
θνή κλίμακα καί βοηθούν οΰτω είς 
μίαν στερεάν, ήθικήν καί υγιεινήν 
άγωγήν», άντηχοΰσε παρήγορα 
στά κουρασμένα άπό τίς έκρήξεις 
τών βομβών άφτιά τών άνθρώπων.

Τό 1927 έπισκέπτεται γιά τελευ
ταία φορά τήν Ελλάδα. Όνειρο- 
πόλος όπως πάντα θά έπισκεφθεΐ 
τήν ’Ολυμπία, όπου θά ζωντανέ
ψουν στά μάτια του όλες οί προ
σπάθειες κι όλοι οί μόχθοι τοΰ 
δρόμου πού είχε άκολουθήσει. Γι’ 
αύτό τό ταξίδι του θά γράψει στά 
«’Ολυμπιακά ’Απομνημονεύματά» 
του, πού έκδόθηκαν τό 1931 :

«Τήν 16ην ’Απριλίου 1927. Μία 
ειδική άμαξοστοιχία έφερε πρός 
τήν ’Ολυμπίαν μίαν όλόκληρον 
πομπήν διά τά έγκαίνια. Ή  δια
δρομή είναι μακρά, ό σιδηρόδρο
μος κάνει τόν γύρο τοΰ κόλπου τής 
’Ελευσίνας καί άκολουθεΐ τήν ό
χθην τοΰ κόλπου μέχρι τών Πα- 
τρών, κατόπιν κατευθύνεται πρός 
νότον πρός τόν Πύργον καί κατα
λήγει είς τήν ’Ολυμπίαν είς τήν 
κοιλάδα όπου ρέει ό Κλαδέος. Τά 
ερείπια εύρίσκονται όλα κοντά είς 
τούς πρόποδας τοΰ όρους Κρόνιον 
σχεδόν είς τό σημεΐον συμβολής 
τοΰ ’Αλφειού καί τοΰ Κλαδέου. 
Τό χωριό καί ό μικρός σταθμός 
εύρίσκονται κοντά άλλά μέ δια
κριτικότητα κρύβουν τήν σύγχρο- 
νήν του όψιν ώστε τίποτε νά μή 
διαταράσση τό μεγαλεΐον τής ίεράς 
πολιτείας καί τήν εύλαβή όνειρο- 
πόλησιν έκείνων πού τήν έπισκέ- 
πτονται ώσάν προσκυνηταί τής 
ίστορίας .

Οί άναμνήσεις έκεϊνες ξανάρχον
ται σωρηδόν τό βράδυ αυτό τής 16 
’Απριλίου τοΰ 1927. Γύρω άπό τόν 
σταθμό είχαν κτισθή πολλά σπί
τια, άλλά τά πέριξ τοΰ μουσείου 
καί τοΰ ξενοδοχείου δέν είχαν κα
θόλου άλλάξει. Περάσαμε κοντά 
σέ ένα είδος όβελίσκου σκεπασμέ
νου μέ λινάτσες. Ήταν τό μνημείο 
άπό λευκό μάρμαρο πού άνήγειρε 
ή Ελληνική Κυβέρνησις καί έπί

τοΰ όποιου έγνώριζα ότι τό όνομά 
μου ευρίσκετο χαραγμένο στήν 
Ελληνική καί Γαλλική. Παρετέθη 
ένα μεγάλο γεΰμα είς τό ξενοδο
χείο, ένα είδος «άγάπης» μέ λαϊκά 
φαγητά πού είχαν ένα άρωμα άπό 
τήν άρχαιότητα. Καί μετά όλα έπα- 
νελήφθησαν γιά μένα όπως πριν 
τό ξενύχτι στό παράθυρο ρεμβά
ζοντας στις άκτΐνες ένός φευγαλέου 
φεγγαριού πού γλυστροΰσε στά 
λειβάδια τοΰ Άλφειοΰ καί ένωρίς 
τήν αυγή τής έπομένης ή περιπλά- 
νησις άνάμεσα στά ερείπια πρός 
άναζήτησιν τών μεγάλων μορφών 
τοΰ άλλοτε».

"Ομως λίγο πρίν κλείσει τά μά
τια του καί πάψει γιά πάντα νά 
κτυπάει ή καρδιά του, θά ξαναδεϊ 
τόν κόσμο κυκλωμένο άπό τόν 
τρόμο καί τό φάσμα τοΰ πολέμου. 
Προμαντεύει τήν φουρτούνα πού 
πρόκειται νά ξεσπάσει μέ τήν κυ
ριαρχία τοΰ φασισμοΰ στή Γερμα
νία. Άρνεΐται νά παρευρεθεΐ στούς 
’Αγώνες τοΰ 1936 πού τελούνται στό 
Βερολίνο, άν καί επιθυμεί βαθειά 
νά δει τό άναμα τής πρώτης ’Ολυμ
πιακής Φλόγας. Καί πιστός στήν 
αισιοδοξία πού προσφέρει ή γιορ
τή τής άνοίξεως, ή συνάντηση τής 
νεότητας στό στίβο τόν ειρηνικό, 
άπευθύνει τήν ύστάτη του έκκληση 
πρός τούς ’Αθλητές :

«Κι εσείς Άθληταί, θυμηθείτε 
τήν φλόγα ή όποια, άνάβοντας μέ 
τήν θερμότητα τοΰ ήλιου ήλθε άπό 
τήν ’Ολυμπίαν διά νά φωτίση καί 
νά ζεστάνη τήν έποχήν μας.... 
Μεριμνήσατε διά νά διατηρηθή 
ή ίερά φλόξ».

Στις 2 Σεπτεμβρίου τοΰ 1937, ό 
μεγάλος άγωνιστής τής ’Ολυμπια
κής ’Ιδεολογίας πεθαίνει στή Γε
νεύη, οικονομικά κατεστραμμένος, 
άφοΰ κατασπατάλησε γιά τήν ’Ο
λυμπιακή κίνηση καί τή μεταρ
ρύθμιση τής παιδείας καί τά 500.000 
χρυσά φράγκα πού κληρονόμησε 
τό 1908 άπό τόν πατέρα του, άλλά 
άληθινά Μεγάλος. Ή  γυναίκα του 
θά στείλει άργότερα μέσα σέ θήκη 
τήν καρδιά του στήν ’Ολυμπία.

Σήμερα, ή καρδιά τοΰ Κουμπερ
τέν άναπαύεται μέσα στήν έπιτύμ- 
βια στήλη πού έχει άνεγερθεΐ δίπλα 
στις έγκαταστάσεις τής ’Ολυμπια
κής ’Ακαδημίας. Δυό—τρία μέτρα 
μακρυά της είναι ό βωμός πού ή 
Ιέρεια πρωτανάβει τήν ’Ολυμ
πιακή φλόγα, γιά νά τήν παρα- 
δώσει στή συνέχεια στόν άθλητή 
πού θά τρέξει γιά νά «φωτίσει καί 
νά ζεστάνει τήν έποχή μας»__
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ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ 

Η ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ

'Ο Γάλλος Βαρώνος Π tip Ντε 
Κουμπερτέν, βαθειά επηρεασμένος 
άπδ τά διδάγματα της ’Αρχαίας 
’Ολυμπίας καί τις απόψεις του 
"Αγγλου εκπαιδευτικού Τόμας "Αρ- 
νολντ για τήν θετική συμβολή του 
αθλητισμού στήν άνάπτυξη τής προ
σωπικότητας τοΰ ατόμου, οραματί
στηκε στο τέλος τοΰ περασμένου 
αιώνα τήν άναβίωση των ’Ολυμπια
κών ’Αγώνων.

Μετά άπό συγκινητικές προσπά
θειες πέτυχε τό 1889 νά οργανώσει 
ένα Συνέδριο Σωματικής ’Αγωγής 
στο Παρίσι καί δυο χρόνια άργότερα 
νά ιδρύσει τήν 'Ένωση των Ε τα ι
ριών ’Αθλητικών ’Αγώνων, πού 
συμπεριέλαβε περισσότερα άπό δια
κόσια άθλητικά σωματεία τής Γαλ
λίας. Στήν προσπάθεια του νά δώσει 
διεθνή χαρακτήρα σ’ αυτή τήν κίνηση 
κάλεσε τά παρόμοια σωματεία τών 
άλλων χωρών σέ σύνοδο.

Έ τσ ι στις 23 ’Ιουνίου τοΰ 1894 
στο αμφιθέατρο τοΰ Πανεπιστημίου 
τής Σορβόννης συναντιώνται 79 
αντιπρόσωποι 49 άθλητικών οργα
νώσεων καί παρουσία 2.000 περίπου 
συνέδρων άποφασίζουν ν’ άνασυστή- 
σουν τούς ’Ολυμπιακούς ’Αγώνες. 
Ο Πιέρ ντε Κουμπερτέν προτείνει 

την τελεση τών πρώτων άγώνων τό 
1900 στο Παρίσι.

"Ομως ό Έλληνας άντιπρόσωπος, 
λογοτέχνης Δημήτριος Βικέλας, άντι- 
τιθεται καί προτείνει τήν τέλεση τών 
πρωτων ’Ολυμπιακών ’Αγώνων στήν 
Αθήνα, υποστηρίζοντας ότι οί άνα- 

βιούμενοι άγώνες πρέπει ν’ άρχίσουν 
την νέα τους πορεία άπό τήν χώρα

πού τούς πρωτογέννησε καί έδωσε 
σ’ αυτούς τό δικό της όνομα. 'Η  
πρόταση τοΰ 'Έλληνα άντιπροσώπου 
γίνεται δεκτή μ’ ένθουσιασμό άπό 
τούς συνέδρους, αλλά έπειδή τό 1900 
στο Παρίσι διοργανώνονταν ή Διε
θνής "Εκθεσή του καί πίστευαν πώς 
θά δινόταν έτσι ή ευκαιρία γιά διεθνή 
προβολή τής ’Ολυμπιακής κίνησης, 
άποφασίζουν νά τελέσουν τούς πρώ
τους άγώνες τό 1896.

Τό διάστημα τών δύο χρόνων πού 
μεσολαβοΰσε ήταν κάτι περισσότερο 
άπό έλάχιστο. 'Η  Διεθνής Επιτροπή 
πού συστήθηκε μέ Πρόεδρο τον Δημ. 
Βικέλα, Γραμματέα τον Πιέρ Κου
μπερτέν καί μέλη δώδεκα προσωπι
κότητες διεθνούς άκτινοβολίας, συνάν 
τησε άπροσπέλαστες δυσκολίες, ή 
κυριώτερη τών όποιων ήταν ή μεγά
λη δαπάνη πού άπαιτοΰσε ή όλη διορ
γάνωση τών άγώνων.

Ό  Πρωθυπουργός τής Χώρας 
Χαρίλαος Τρικούπης γνωρίζοντας 
ότι τό κράτος βρισκόταν σέ μιά 
πραγματικά οδυνηρή οικονομική κα
τάσταση πού τό είχε οδηγήσει στά 
πρόθυρα τής χρεωκοπίας, άρνεϊται 
και άπορρίπτει τήν πρόταση τοΰ 
Δημ. Βικέλα καί τήν άπόφαση τής 
’Επιτροπής.

'Η  όλη κίνηση κινδυνεύει νά κα- 
ταρρεύσει. 'Η  Κυβέρνηση έρχεται σέ 
άντίθεση μέ τον Τύπο πού έγκωμίαζε 
τήν άπόφαση.τής ’Επιτροπής, άλλά 
καί μέ πολλούς πολιτικούς παράγον
τες τής έποχής. Τον Νοέμβριο τοΰ 
1894 ό Κουμπερτέν έρχεται στήν 
’Αθήνα καί συγκαλεϊ συνέδριο τών 
παραγόντων τοΰ ’Αθλητισμού, άνα- 
θέτοντας σέ έπιτροπή τήν εύθύνη γιά 
τήν τέλεση τών άγώνων. Καί ή προ
σπάθεια αυτή όμως άποτυχαίνει. Τά 
μέλη τής έπιτροπής παραιτούνται λί
γο άργότερα.

’Ακολουθεί ή σωτηρία έπέμβαση 
τοΰ τότε Διαδόχου Κωνσταντίνου, 
πού σχηματίζει νέα δωδεκαμελή 
’Επιτροπή καί, κατά τήν πρώτη της 
συνεδρίαση στις 13 ’Ιανουάριου 1895, 
τονίζει:

«...Πιστεύω άκράδαντα ότι, παρ’ 
όλην τήν άνεπάρκειαν τών μέσων τά 
όποια διαθέτομεν διά τήν φιλοξενίαν 
τών άθλητών οί όποιοι θά μάς έπι- 
σκεφθοΰν, αύτοί θά έπιστρέψουν εις 
τάς χώρας των μέ πολύ καλάς έντυ- 
πώσεις... Εκείνοι οί όποιοι θά 
έλθουν εις τήν 'Ελλάδα διά νά παρα
κολουθήσουν τούς ’Αγώνας θά γίνουν 
δεκτοί μέ ειλικρινή καί άψογον φιλο
ξενίαν, άνταξία τής άγνότητος τοΰ 
Ελληνικού ούρανοΰ καί αύτό δύναται 

νάάντισταθμίση τάς έλλείψειςεΐς τούς 
άλλους τομείς όταν πρόκειται περί 
καλλιεργημένων άτόμων, ώς θά είναι 
οί μελλοντικοί μας έπισκέπται. Είναι 
λοιπόν άναμφισβήτητον τό ήθικόν 
όφελος τό όποιον θά προκύψη έκ τής 
τελέσεως τών ’Ολυμπιακών ’Αγώ
νων εις τάς ’Αθήνας».

Στήν συνέχεια συστήνονται ειδικές 
’Επιτροπές γιά κάθε άγώνισμα. Ά κό 
μα, όμως, δέν έχουν ύπερπηδηθεϊ 
ούτε τό πρόβλημα τών άθλητικών 
εγκαταστάσεων, ούτε τό πρόβλημα 
τής οικονομικής αδυναμίας.

Στήν Ελλάδα δέν υπήρχε ούτε 
ένα στάδιο. Μόνο τό άρχαϊο Στάδιο 
τών Παναθηναίων, υπήρχε στήν 
’Αθήνα. Τό είχε κατασκευάσει τό 
329 π.Χ. δ Λυκούργος. Τό 250 π.Χ. 
τό είχε επισκευάσει ό 'Ηράκλειτος, 
ο γιος τοΰ Άθμονέως. Τελευταία 
του άνακαίνιση ήταν άπό τον 'Ηρώδη 
τοΰ Αττικοΰ κατά τον 2ον μ.Χ. αιώ
να. Τό 1895 τό άρχαϊο Στάδιο ήταν 
ένας έρημος τόπος, άδιαρρύθμητος, 
γεμάτος σκουπίδια, χόρτα καί πέτρες
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Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΕΡΩΦ ΣΩΖΕΙ 

ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

Βρέθηκε τότε ή μεγάλη εθνικήν 
μορφή τοϋ εύεργέτη τής χώρας Γεωρ 
γιου Άβέρωφ πού μέ δαπάνες του 
είχαν κτιστεί μέχρι τότε τό Πολυ
τεχνείο τής ’Αθήνας, ή Στρατιωτική 
’Ακαδημία, ή Φυλακή ’Ανηλίκων, 
τό 'Γυμνάσιο ’Αλεξανδρείας καί τό 
"Ιδρυμα Κορασίδων.

'Ο Γεώργιος Άβέρωφ 80 χρόνων 
άναλαμβάνει τήν δαπάνη τής άνακα- 
τασκευής τοϋ Σταδίου, τά σχέδια τής 
οποίας έκποιοΰνται άπό τον αρχιτέ
κτονα ’Αναστάσιο Μεταξά καί μετα
ξύ των άλλων περιελάμβαναν τήν 
πλήρη άναμαρμάρωση τοϋ Σταδθίου. 
Τό ποσό τής δαπάνης άνέρχεται σε' 
920.000 χρυσές δραχμές.

Τό Παναθηναϊκό, δμως Στάδιο 
δεν προσφερόταν για δλα τά άγωνί- 
σματα. Χρειάστηκε να δημιουργη- 
θοΰν καί άλλοι άγωνιστικοί χώροι. 
Τά έξοδα άντιμετωπίζονται μέ τή 
πραγματοποίηση μιας εμπνευσμένης 
ιδέας. ’Εκτυπώνονται καί κυκλο- 
φοροΰν αναμνηστικά ολυμπιακά γραμ 
ματόσημα, πού ή πώλησή τους φέρ
νει κέρδος 400.000 δραχμές καί βοη
θάει στήν κατασκευή τοϋ ποδηλατο
δρομίου τοϋ Νέου Φαλήρου καί τοϋ 
Σκοπευτηρίου τής Καλλιθέας. ’Επί
σης άποφασίστηκε νά τελεσθοΰν οί 
άγώνες οπλομαχίας στο Ζάππειο 
Μέγαρο, τής κολυμβήσεως στον 
κόλπο τής Ζέας καί στις έγκαταστά- 
σεις τοϋ 'Ομίλου Άντισφαιρίσεως 
’Αθηνών, ή άντισφαίριση.

Ά λλος άθλος τής επιτροπής ήταν 
ή εκτύπωση τών κανονισμών τών 
άγωνισμάτων καί τών προκηρύξεων 
σέ τρεις γλώσσες καί ή άποστολή 
τους στο έξωτερικό.

"Ετσι μέσα σέ 14 μήνες τά δνειρα 
έχουν πραγματοποιηθεί καί δέν μένει 
παρά ή μέρα τής ένάρξεως τών άγώ- 
νων.

Τις παραμονές τών ’Ολυμπιακών 
άγώνων έφτασαν στήν Ελλάδα καί 
οί άθλητές τών 12 ξένων χωρών πού 
συμμετείχαν. 'Ο  τελικός άριθμός 
τους άνήλθε σέ 81, (Γερμανία 19, 
Γαλλία 19, ’Αμερική 14, Μεγ. Βρε- 
ταννία 8, Ουγγαρία 8, Δανία 4, Αύσ- 
τρία 4, Αυστραλία 1, Βουλγαρία 1 
Χιλή 1, Σουηδία 1 καί Ελβετία 1). 
'Η  Ελλάδα συμμετείχε μέ 230 
άθλητές καί έτσι τό σύνολο τών 
αθλητών τής Α' ’Ολυμπιάδας 
άνήλθε σέ 311.

Στίς 5 ’Απριλίου Κυριακή τοϋ 
Πάσχα, τοϋ 1896 (24 Μαρτίου μέ τό 
παληό ήμερολόγιο) γίνονται τά άπο- 
καλυπτήρια τής προτομής τοϋ Γεωρ
γίου Άβέρωφ, πού είχε φιλοτεχνή
σει πάνω σέ παντελίσιο μάρμαρο 
ό γλύπτης Γεώργιος Βρούτος κα ίεϊχε 
στηθεί στήν πλατεία τοϋ Παναθηναϊ
κού Σταδίου.

Τήν επομένη (25 Μαρτίου μέ τό 
παληό ήμερολόγιο) 80.000 κόσμος 
είχε συγκεντρωθεί στο στάδιο, τούς 
γύρω λόφους καί τούς δρόμους τής 
περιοχής. Περίμεναν νά ζήσουν τήν 
πρώτη στιγμή τής άναβίωσης τών 
’Ολυμπιακών Άγώνων.

ΤΗτάν ή μέρα τής ούσιαστικής 
τους άνάστασης.

Τήν έναρξη τών άγώνων κήρυξε 
ό Γεώργιος Α ', βασιλιάς τότε τής 
Ελλάδος. Αμέσως μετά τήν κήρυξη 
τής έναρξης τών άγώνων τον άττικό 
ούρανό συγκλόνισε ή γιά πρώτη φορά 
έκτέλεση τοϋ άθάνατου ’Ολυμπιακού 
"Τμνου, τού ’Εθνικού μας ποιητή 
Κωστή Παλαμά πού έγραψε τό 1895. 
Ή  μελοποίηση ήταν τού μουσουρ
γού Σπύρου Σαμάρα, πού έκείνη τήν 
ήμέρα διεύθυνε ό ίδιο τήν πιο γιγάν- 
τια χορωδία καί ορχήστρα πού γνώ
ρισε ή Ελλάδα καί πού άποτελοΰν- 
ταν άπό τις φιλαρμονικές τού Στρα
τού, τού Ναυτικού, τού Δήμου Α θ η 
ναίων καί άλλων περιοχών τής χώ 
ρας, καθώς καί άπό χορωδιακά 
συγκροτήματα τής Αθήνας καί τών 
άλλων πόλεων.

Μισόν αιώνα άργότερα τό 1958 
κατά τήν 54η Σύνοδο τής Διεθνούς 
’Ολυμπιακής ’Επιτροπής στο Τόκυο 
ό ’Ολυμπιακός "Υμνος τού Παλαμά 
μελοποιημένος άπ’ τον Σαμάρα, θά 
καθιερωθεί καί ώς έπίσημος "Υμνος 
κάθε ’Ολυμπιάδας.

ΔΕΚΑ ΕΑΑΗΝΕΣ ΟΑΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ

Τά πρώτα άγωνίσματα τής ’Ολυ
μπιάδας τών Αθηνών ήταν οί προ
κριματικοί τοϋ δρόμου τών 100 
μέτρων καί στή συνέχεια τό άλμα 
τριπλοΰν, στο όποιο νίκησε ό Α μ ε
ρικανός Τζέϊμς Κόννολυ μέ τριπλό 
άλμα 13,71 μέτρων. ΤΗταν ό πρώτος 
Όλυμπιονίκης τών άγώνων καί ή 
σημαία τής χώρας του ή πρώτη πού 
υψώθηκε στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Ακολούθησαν δυο προκριματικοί 
τοϋ δρόμου τών 800 μέτρων καί ή 
δισκοβολία , τήν οποία νίκησε ό 
Αμερικανός Γκάρετ, πού εϊχε μάθει 
τό άγώνισμα αύτό λίγες μέρες πριν, 
άπό τον "Ελληνα δισκοβόλο Παρα- 
σκευόπουλο, τον όποιο καί νίκησε!!!

Ή  πρώτη μέρα έκλεισε μέ δυο 
προκριματικούς τού δρόμου τών 400 
μέτρων. Ή  δεύτερη μέρα άρχισε μέ 
τό άγώνισμα τής ξιφασκίας,στο Ζάπ- 
πειο Μέγαρο, δπου στή συνάντηση 
καθηγητών ξιφασκίας σημειώνεται 
ή πρώτη έλληνική νίκη. Ό  Έλληνας 
Πύργος νικώντας τον Γάλλο Περ- 
ρονέτ, άνακηρύσσεται όλυμπιονίκης.

Στή συνέχεια τελούνται στο Στά
διο οί δύο προκριματικοί τού δρόμου 
τών 110 μέτρων μετ’ εμποδίων καί 
τό άλμα εις μήκος, στο όποιο άνα- 
δεικνύεται νικητής ό Άμερινακός 
Κλάρκ.

Ακολουθεί ό τελικός τών 400 
μέτρων μέ νικητή τον Αμερικανό 
Μπούρκ καί ή σφαιροβολία μέ νικητή 
πάλι τον Γκάρετ. Στή συνέχεια ό 
Δανός Τζένσεν άναδεικνύεται νικη
τής στήν άρση βαρών μέ δυο χέρια 
καί ό Ά γγλος Έ λ ιο τ  στήν άρση 
βαρών μέ ένα χέρι.

Τελευταίο άγώνισμα τής τρίτης 
μέρας ήταν ό δρόμος τών 1.500 
μέτρων μέ νικητή τον Αυστραλό 
Φλάκ.

Τήν τρίτη μέρα τελέσθηκαν οί 
άγώνες τής σκοποβολής, άντισφαι- 
ρίσεως καί ποδηλάτου. Γιά τούς 
πρώτους δέν υπήρχε νικητής κατά 
τήν πρώτη μέρα, ένώ στο ποδηλατι
κό άγώνα τών 100 χιλιομέτρων πρώ
τος ήρθε ό Φλαμέγκ καί δεύτερος 
ό "Ελληνας Κωλέττης.

Τήν τετάρτη μέρα στούς άγώνες 
σκοποβολής, μέ στρατιωτικά τυφέ
κια, νικητής άναδείχθηκε ό "Ελλη
νας Αστακός καί στήν ξιφασκία, 
στο άγώνισμα σπάθης ό "Ελληνας 
Γεωργιάδης.

Στή συνέχεια ,ό Αύστραλός Ό λυ- 
μπιονίκης τών 1500 μέτρων, Φλάκ, 
νίκησε στον τελικό τών 800 μέτρων, 
ή Γερμανική ομάδα στο ομαδικό δί- 
ζυγο καί μονόζυγο. Ακολουθούν οί 
άγώνες άλμάτων, ιππικού εφαλτη
ρίου, τών κρίκων καί τού μονόζυγου. 
Ό  Γερμανός Σοΰμαν, Ό  Ελβετός 
Ζάτερ, ό "Ελληνας Μητρόπουλος 
καί ό Γερμανός Γουενγκαρτνέρ, 
ήταν οί άντίστοιχοι νικητές.

Ή  πέμπτη μέρα, ήταν μέρα έλλη- 
νοαμερικανικών θριάμβων. Ά ρχισε 
μέ τον άγώνα τού άτομικοΰ δίζυγου 
πού νίκησε ,ό Γερμανός Φλάτοου καί 
συνεχίστηκε μέ τήν άναρρήχηση έπί 
κάλλω όπου ή Ελλάδα κερδίζει τήν 
πέμπτη πρώτη της νίκη μέ τον 
Άνδρικόπουλο. Στή σκοποβολή 25 
μέτρων μέ περίστροφο άναδεικνύεται 
νικητής ό Αμερικανός Πέϊν.

Στή συνέχεια γίνεται ή έκκίνηση 
τού Μαραθώνιου. "Οπως καί ή Δι-
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'Ο θρυλικός νικητής τον Μαραθωνίου 
δρόμον Σπϋρος Λονης μέ στολή εύζώνου.

σκοβολία, ό Μαραθώνιος τελούνταν 
για πρώτη φορά στην ιστορία τοϋ 
άθλητισμοΰ. Καθιερώθηκε μέ πρό
ταση τοΰ Γάλλου 'Ελληνολάτρη 
Μισέλ Μπριέλ, πού άθλοθέτησε καί 
ειδικό έπαθλο για τον νικητή, σέ 
άνάμνηση τής ιστορικής διαδρομής 
τοϋ Φειδιππίδη, όταν έτρεξε άπο τον 
Μαραθώνα στήν ’Αθήνα για ν’ άναγ- 
γείλει τη νίκη των Ελλήνων κατά 
των Περσών. Σήμερα μετά άπο 22 
’Ολυμπιάδες ό Μαραθώνιος δρόμος 
θεωρείται τό σπουδαιότερο καί 
συγκλονιστικότερο άγώνισμα.

Μετά τήν εκκίνηση τοΰ Μαραθώνιου 
ό τελικός των 100 μέτρων μέ νικητή 
τον ’Αμερικανό Μπούρκ, τό άλμα 
εις ύψος μέ νικητή τον ’Αμερικανό 
Κλάρκ, ό δρόμος των 110 μέτρων 
μετ’ έμποδίων μέ νικητή τον ’Αμερι
κανό Ταίηλορ.

Στον Μαραθώνιο νικητής άνα- 
δεικνύεται ό "Ελληνας Σπόρος Λούης, 
πού έτρεξε φορώντας λευκή φου- 
στανέλλα. Ή ταν ή έκτη έλληνική 
νίκη, άλλά ή σπουδαιότερη, άν 6χι ή 
συγκλονιστικότερη των άγώνων, μιά 
καί ό ελληνικός αυτός θρίαμβος 
επαναλαμβάνεται δυο μέρες μετά.

Τήν έκτη μέρα ό Γερμανός Σοΰ- 
μαν άναδεικνύεται νικητής στήν πά

λη, ό Άμεριανός Πέϊν στή βολή διά 
πιστολίων των 30 μέτρων, ένώ ό 
Έλληνας Φραγκούδης στο ίδιο άγώ
νισμα των 25 μέτρων.

’Ακολουθούν τά άγωνίσματα τής 
κολυμβήσεως μέ νικητή τον Ούγγρο 
Γκούτμαν στά 100 μέτρα, τον "Ελ
ληνα Μαλοκίνη στά 100 μέτρα γιά 
ναύτες, τον Αυστριακό Νιούμαν στά 
500 μέτρα έλευθέρας κολυμβήσεως 
καί πάλι τον Ούγγρο Γκούτμαν στά 
1200 μέτρα έλευθέρας.

Στήν ποδηλατοδρομία των 2 καί 
10 χιλιομέτρων καθώς καί τοΰ ένός 
γύρου άναδεικνύεται νικητής ό Γάλ
λος Μαζών, καί στήν άντισφαίριση 
(άπλοΰν) ό "Αγγλος Μπόλαντ καί ό 
’ίδιος μέ τον Γερμανό Τράβν στο 
διπλό.

Μέ τήν έννάτη κατά σειρά έλλη
νική νίκη άρχίζει ή έβδομη μέρα των 
άγώνων. 'Ο Όρφανίδης άναδεικνύ- 
εται πρώτος στήν σκοποβολή των 
300 μέτρων μέ στρατιωτικό τυφέκιο.

’Ακολουθεί ό Μαραθώνιος τής 
ποδηλατοδρομίας (87 χιλιόμετρα). 
Μετά άπο μιά συγκλονιστική προ
σπάθεια άναδεικνύεται νικητής ό 
"Ελληνας Κωνσταντινίδης καί χαρί
ζει τή δεκάτη πρώτη νίκη στήν χώρα.

Ή  όγδοη μέρα έχει γιά μοναδικό 
νικητή καί τελευταίο των άγώνων 
τον Αύστριακό Σκμάλ (ποδηλατο
δρομία δέκα ωρών), γιατί τά άλλα 
άθλήματα (τής λεμβοδρομίας) άνα- 
βάλονται έξ αιτίας τής κακοκαιρίας.

ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

Στούς ’Ολυμπιακούς ’Αγώνες τής 
’Αθήνας σημειώνονταν μόνο ό πρώ
τος καί δεύτερος νικητής. 'Ο  πρώτος 
βραβευόταν μέ δίπλωμα, άργυρό με
τάλλιο καί στεφάνι ελιάς. 'Ο δεύ
τερος μέ δίπλωμα, χάλκινο μετάλ
λιο καί στεφάνι ελιάς. Τά μετάλλια 
τών νικητών είχαν χαρακτεί άπο τον 
γλύπτη Τζαρλαίν καί τό δίπλωμα 
τό είχε φιλοτεχνήσει ό 'Έλληνας 
ζωγράφος Νικόλαος Γύζης. Τά βρα
βεία άπονεμήθηκαν άπο τον Βασι
λέα Γεώργιο Α ', τήν τελευταία μέρα 
τών άγώνων. Σ ’ όλους τούς άθλητές 
πού συμμετείχαν προσφέρθηκαν 
άναμνηστικά μετάλλια πού είχε χα
ράξει ό "Ελληνας ζωγράφος Νικη
φόρος Λύτρας.

Πολλοί άθλητές πήραν μέρος σέ 
άγωνίσματα πού δέν συγγενεύουν με
ταξύ τους. Τότε δέν ειδικεύονταν οΐ 
άθλητές στά άγωνίσματα καί έτσι 
παρατηρούνταν συχνά μερικά παρά

δοξα φαινόμενα, όπως τοΰ Δανοΰ 
Τζένσεν πού συμμετείχε στήν άρση 
βαρών καί στήν σκοποβολή ή τοΰ 
Γερμανοΰ Σούμαν πού κέρδισε τρεις 
πρώτες νίκες σέ γυμνασιακά άγωνί
σματα καί μία στήν πάλη.

"Αλλο παράδοξο ήταν ότι οί 
δηλώσεις συμμετοχής δέν άπαιτοΰ- 
σαν διατυπώσεις. Γινόταν έπί τόπου 
άπ’ όποιον έπιθυμοΰσε ν’ άγωνισθεΐ. 
"Ετσι ό "Αγγλος Μπόλαντ πού βρι
σκόταν στήν ’Αθήνα ώς τουρίστας 
έκείνη τήν εποχή, δήλωσε συμμετο
χή στο άγώνισμα τής άντισφαιρίσεως 
μέ άποτέλεσμα νά στεφθεΐ Όλυμπιο- 
νίκης.

Τούς άγώνες, ώς γνωστόν, έκτος 
τών άλλων επισήμων, παρακολου
θούσε καί ή τότε Βασιλική οικογέ
νεια μέ έπικεφαλής τον Γεώργιο Α '. 
"Οταν , λοιπόν, οί άθλητές τοΰ δρό
μου τών 110 μέτρων μετ’ έμποδίων 
πήραν θέσεις στήν άφετηρία, ό μετά 
άπο λίγο πρωτεύσας ’Αμερικανός 
Τόμας Κουρτίς, παρατηρεί ότι ό δι
πλανός συναθλητής του φορούσε 
άσπρα γάντια. Τον ρώτησε έκπλη
κτος, τον λόγο γιά τον όποιο φοροΰ- 
σε τά γάντια. Καί ό Γ άλλος άθλητής 
άπήντησε: «Βεβαίως καί φορώ γάν
τια, άφοΰ θά τρέξω ένώπιον τοΰ 
Βασιλέως»!!!.

Είναι έπίσης χαρακτηριστικό οτι 
μετά τή νίκη τοΰ Λούη πολλοί ήταν 
αύτοί πού τοΰ έστειλναν δώρα, όπως 
ένα χρυσό ρολόϊ, μιά ταμπακέρα κλπ. 
Καί κατά τήν εΐδησεογραφία τής 
έποχής «προσφέρθη εις αυτόν ένα 
μικρόν άγρόκτημα, ώς καί ή χεΐρα 
πολλών θυγατέρων» !!!

Έπίσης χαρακτηριστικό είναι καί 
αύτό πού έγραψε ό Γουόλνστιν στις 
16 Μαίου τοΰ 1896 γιά τον Σ. Λούη:

«Προσέφεραν εις αύτόν εΐκοσιπέν- 
τε χιλιάδες φράγκα εις χρυσόν—είκο
σι πέντε χιλιάδες φράγκα εις μίαν 
χώραν όπου ένας καλός γεωργός 
κερδίζει όλιγώτερα τών δύο φράγκων 
ήμερησίως. Ήρνήθη. Ή το  άρκετόν 
τό ότι ύπεστήριξεν τήν τιμήν τής 
Ελλάδος... Καί έζήτησε νά δοθή εις 
αύτόν ένα προνόμιον εις τήν γενέ
τειράν του, τό Άμαρούσιον, νά δύνα- 
ται καθημερινώς νά γεμίζη τούς 
άσκούς εις τάς ’Αθήνας καί κατόπιν 
νά όδηγή τά ζώά του εις τό μικρόν 
χωρίον του καί νά πωλή έκεΐ ύδωρ 
εις τούς συγχωριανούς του».
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ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ

Η ΑΘΗΝΑ καί τό άρχαϊο στάδιό της 
φιλοξένησαν τό 1896 τούς I ’Ολυμπιακούς 
’Αγώνες. Συμμετείχαν 311 άθλητές άπό 
13 χώρες, πού οί περισσότεροι ήρθαν στην 
'Ελλάδα μέ δικά τους έξοδα. Για πρώτη 
φορά άκούστηκε ό ’Ολυμπιακός "Υμνος 
καί γιά πρώτη φορά οΐ Έλληνες άθλητές 
κέρδισαν δέκα πρώτες ’Ολυμπιακές νίκες. 
’Εκτός έλάχιστων άλλων έξαιρέσεων οί 
’Αμερικανοί άθλητές κέρδισαν τις ύπό- 
λοιπες νίκες. Ή ταν μιά πραγματικά καλή 
άρχή πού έπεισε καί τούς πλέον δύσπιστους 
γιά τό μέλλον τών άγώνων.

ΤΟ Π Α ΡΙΣΙ μέ την εύκαιρία της 
Παγκόσμιας Έκθεσής του, τό 1900, φιλο
ξενεί τούς II ’Ολυμπιακούς ’Αγώνες. 
Στόχος τών διοργανωτών ήταν νά προ
βληθούν οί ’Ολυμπιακοί ’Αγώνες δσο τό 
δυνατόν περισσότερο. "Ομως άντί νά 
προβληθούν οί ’Αγώνες προεβλήθη ή 
παγκόσμια Έκθεση, μετατρέποντάς τους 
σέ διεθίνη γιορτή κι όχι σέ άθλητική 
συνάντηση. Τό πρόγραμμα περιείχε 36 
άθλήματα καθώς καί πολλές άλλες περί
εργες έκδηλώσεις δπως, τό ψάρεμα μέ 
πετονιά, άγώνες πυροσβεστικής ικανό
τητας, άεροστάτων, στρατιωτικές άσκή 
σεις, διαγωνισμό περιστεροφίλων, άγώνες 
αύτοκινήτων κ.ά. *0 άριθμός τών συμμε- 
τασχόντων άνέβηκε στά 58.731 άτομα καί

οί εκδηλώσεις κράτησαν άπό τίς 14 Μαίου 
μέχρι στις 28 ’Οκτωβρίου τού 1900. Ό  
άριθμός τών θεατών στούς άγώνες στίβου 
δέν ξεπερνοΰσε τούς 3.000 ήμερησίως. 
Δέν έγιναν τελετές ένάρξεως καί λήξεως, 
τά δέ μετάλλια στάλθηκαν στούς νικητές 
μετά άπό πολλούς μήνες.

’Από τά 36 άθλήματα, έκ τών ύστέρων 
μόνο τά 9 άναγνωρίστηκαν ώς ’Ολυμπιακά, 
τά όποια άποτελοϋνταν άπό 43 άγωνίσματα 
καί συμμετείχαν σ’ αύτά 1319 άθλητές 
άπό 22 κράτη. Οί ’Αμερικανοί μοιρά
στηκαν τίς πρώτες νίκες μέ τούς Γάλλους.

Ο ΑΓΙΟΣ Αουδοβΐκος τών 'Ηνωμένων 
Πολιτειών τής ’Αμερικής διεκδικεΐ καί 
κερδίζει άπό τό Σικάγο τήν έδρα τών III 
’Ολυμπιακών ’Αγώνων τού 1904. Οί 
διοργανωτές συμπεριέλαβαν στο πρό
γραμμα 390 άγωνίσματα, άπ’ τά όποια 
έκ τών ύστέρων άναγνωρίστηκαν μόνο 
τά 88 ώς ’Ολυμπιακά. Ή  συμμετοχή τών 
Ευρωπαίων ήταν περιορισμένη. Συμμε
τείχαν 11 κράτη (Η.Π.Α., Γερμανία, 
Ελλάς, Νορβηγία, Αύστρία, Ελβετία, 
Ούγγαρία, Καναδάς, Κούβα, Νότια ’Αφρι
κή καί Αύστραλία). Καί πάλι τίς νίκες 
μοιράζονται οί ’Αμερικανοί άθλητές μέ 
έλάχιστες έξαιρέσεις. Στήν άρσι βαρών 
άναδεικνύεται νικητής ό Έλληνας Κα- 
κούσης καί τρίτος στή δυσκοβολία ό Έ λ - 
νας Γεωργαντάς.

Γιά πρώτη φορά έμφανίζεται στούς 
άγώνες νεγροαμερικανός άθλητής, ό GE- 
ORCE POAGE, πού κερδίζει τήν τρίτη 
θέση στά 200 μέτρα μετ’ έμποδίων.

Τό πρόγραμμα (14 Mottou—18 Νοεμ
βρίου) παρουσίασε τά πλέον παράδοξα 
άθλήματα πού έχουν παρουσιαστεί μέχρι 
σήμερα στούς άγώνες, δπως άγωνίσματα 
πρωτογόνων φυλών γιά έπιστημονικές 
παρατηρήσεις.

Τά άγωνίσματα στίβου έγιναν στό 
στάδιο τού Πανεπιστημίου Ούάσιγκτον 
μπροστά σ’ έλάχιστους θεατές. Γιά πρώτη 
φορά χρησιμοποιήθηκαν βοηθητικά μέσα 
σημάνσεως.

ΜΕΤΑ τήν άποτυχία τής II καί III 
’Ολυμπιάδας οί Έλληνες πρότειναν νά 
καθιερωθεί ή 'Ελλάδα ώς χώρος μονίμου 
τελέσεως τών άγώνων. Θερμός ύποστη- 
ρικτής τής προτάσεως ήταν καί ό Πρό
εδρος τής Αθλητικής Σουηδικής 'Ομο
σπονδίας, στρατηγός Μπάλκ, ό όποιος 
τότε είχε δηλώσει.

« Ή  έπιθυμία ή έκφρασθεϊσα είς ’Αθή
νας περί μονίμου τελέσεως τών διεθνών 
’Ολυμπιάδων έκεϊ, δέν είναι κατ’ άρχήν 
κακή ιδέα, άλλά μόνον πολύ δύσκολος είς 
τήν πραγματοποίησιν καί δι’ άλλους λό
γους καί διά τήν μεγάλην διάρκειαν τού 
ταξειδίου. ’Αλλά πάντως είναι πολύ προ- 
τιμωτέρα άπό πάσαν όργάνωσιν παρο- 
μοίαν πρός τήν Παρισινήν. Διότι ή γαλ
λική όργάνωσις δέν είχε καμμίαν άπο- 
λύτως σχέσιν μέ τούς ’Ολυμπιακούς αγώ
νας, άλλ’ ήτο μία σειρά έορτών πρός 
τέρψιν καί ψυχαγωγίαν τών έπισκεπτών 
τής έκθέσεως καί κυριολεκτικώς έφό- 
νευσε τούς ’Ολυμπιακούς άγώνας άντί νά 
τούς ένισχύση».
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ΤΟ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο  

Τ Ω Ν  Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ω Ν  

Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Δ Ω Ν

Το 1906 ή 'Ελλάδα δ (.οργανώνει τι
μώντας τήν δεκαετία άπό της τελέσεως 
τών πρώτων άγώνων τούς έκτος σειράς 
’Ολυμπιακούς ’Αγώνες ’Αθηνών. Το πρό
γραμμά περιελάμβανε 11 αθλήματα μέ 
77 άγωνίσματα. Την έναρξη τών άγώ
νων κήρυξε κατά τη διάρκεια μεγαλό
πρεπης τελετής την 22 ’Απριλίου 1906, 
ό Βασιλιάς Γεώργιος, παρουσία πλήθους 
διεθνών προσωπικοτήτων (Βασίλισσα καί 
Βασιλιάς ’Αγγλίας, Βασιλιάς ’Ιταλίας, 
Πρωθυπουργός Γαλλικής Δημοκρατίας, 
Μέγας Δούξ Βουλγαρίας ,κ.ά.).

Για πρώτη φορά τά άποτελέσματα 
αναγράφονταν σά ένα τεράστιο πίνακα τοϋ 
σταδίου καί γιά πρώτη φορά καθορίστηκαν 
ώς έπαθλα τά χρυσά, άργυρά καί χάλκινα 
μετάλλια. ’Επίσης γιά πρώτη φορά καθο
ρίστηκε ό άριθμός τής συμμετοχής τών 
άθλητών κάθε χώρας γιά κάθε άγώνισμα. 
’Άλλο έπίτευγμα ήταν ή συγκεντρωτική 
στέγαση τών άθλητών στό Ζάππειο 
Μέγαρο, πού άποτέλεσε πρόδρομο τών 
’Ολυμπιακών Χωριών.

Κατά τούς άγώνες τοϋ 1906 τά περισ
σότερα μετάλλια συγκέντρωσαν οί άθλητές 
τής Γαλλίας (20 χ., 10 άργ., 14 χαλ.), 
τής ’Ιταλίας (13 χ., 4 άργ., 4 χαλ.,) τής 
’Αμερικής (12 χρ., 6 άργ., 6 χαλκ.) τής 
Γερμανίας (10 χρ., 15 άργ., 6 χαλκ.), τής 
'Ελλάδος (9 χρ., 20 άργ. 13 χαλκ.), τής 
Αγγλίας (8 χρ-, H άργ., >5 ^χαλκ.), τής 
‘Ελβετίας καί Ουγγαρίας άπό 4 χρ., τής 
Δανίας καί Αυστρίας άπό 3 χρ., τοϋ 
Βελγίου, Σουηδίας καί Φινλανδίας άπό 2 
χρυσά τοϋ Καναδά 1 χρυσ. κ.δ.

"Ομως παρά τις κατ’ επανάληψη προ
τάσεις ξένων αρμοδίων ούδέποτε οί νι
κητές αυτής τής έκτος σειράς ’Ολυμπιά
δας, άνανγωρίστηκαν επίσημα ώς Όλυ- 
μπιονίκες.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ 

ΣΤΗ ΣΙΓΟΥΡΙΑ

ΤΟ 1908 οί IX ’Ολυμπιακοί ’Αγώνες 
φιλοξενοϋνται στό Λονδίνο, αντί τής 
Ρώμης πού είχε άρχικά προταθεϊ. Οί 
"Αγγλοι έχοντας μόνο δυό χρόνια περιθώ- 
pto προετοιμασίας, κατασκευάζουν μέσα 
σέ δέκα μήνες τό ’Ολυμπιακό Στάδιο, πού 
θ’ άποτελέσει πρότυπο γιά τούς έπόμενους 
άγώνες. Μιά ειδική κατασκευή τοϋ Στα
δίου έπέτρεπε στούς θεατές νά παρακολου
θούν άπό τό ίδιο σημείο τούς άγώνες 
στίβου, κολυμβήσεως καί ποδηλασίας. 
Γιά πρώτη φορά παρουσιάζεται ώς ’Ολυ
μπιακό άθλημα ή καλλιτεχνική παγοδρο
μία. ’Επίσης γιά πρώτη φορά τό μονο
πώλιο τών ’Αμερικανών στά 100 καί 200μ. 
διακόπτεται άπό τόν Νοτιοαφρικανό Ρέτ- 
ζιναλντ Ούώλκερ καί τόν Καναδό Ρό- 
μπερτ Κάρ.

Ά π ’ τά παραλειπόμενα: Ό  Ντοράντο 
Πιέτρι, ’Ιταλός Μαραθωνοδρόμος, έφτασε 
στό στάδιο μέ μεγάλη διαφορά άλλά 
έντελώς εξαντλημένος. Μέ τήν είσοδό του

παίρνει λάθος κατεύθυνση. Τοϋ υποδει
κνύουν τη σωστή καί έπιστρέφει. Τέσσε
ρις φορές πέφτει πάνω στόν διάδρομο 
τερματισμού. Τόν άπομακρύνουν άπό τή 
γραμμή τερματισμού σέρνοντάς τον οί έκεϊ 
παριστάμενοι παράγοντες. "Ομως οί κρι
τές θεωρούν τήν πράξη σάν «βοήθεια 
τρίτων» καί στέφουν νικητή τόν ’Αμερι
κανό Χάκς.

Ή  Βασίλισσα τής ’Αγγλίας ’Αλεξάν
δρα δικαιώνοντας ήθικά πλέον τόν ηρωικό 
Μαραθωνοδρόμο τού άπονέμει χρυσό κύ
πελλο.

Οί άγώνες διάρκεσαν άπό τις 13—25 
’Ιουλίου, πήραν μέρος 22 χώρες μέ 1998 
άθλητές (36 γυναίκες).

ΓΙΑ πρώτη φορά στην ιστορία τών 
’Ολυμπιακών ’Αγώνων άντιπροσωπεύ- 
ονται καί οί πέντε ήπειροι. 28 χώρες μέ 
2.940 άθλητές δίνουν ένα έκπληκτικό πα
ρόν στούς ’Ολυμπιακούς ’Αγώνες τού 
1912 πού οργανώνονται στή Στοκχόλμη. 
Οί Σουηδοί κατασκευάζουν ένα έκπλη
κτικό ’Ολυμπιακό Στάδιο σέ μιά έκταση 
πού δωρίζει γ ι’ αύτόν τόν σκοπό ό Βα
σιλιάς Γουσταΰος ό 5ος.

Οί άγώνες τής Στοκχόλμης έμειναν στην 
ιστορία σάν δικαιωτές τής Εθνικής ταυτό
τητας τών μή άνεξαρτήτων ’Εθνών. Αιτία: 
Οί άντιρρήσεις γιά τή συμμετοχή τής Βοη
μίας καί τής Φινλανδίας άπό μέρους τών 
κυρίαρχων αύτοκρατοριών τής Αυστρίας 
καί τής Ρωσίας. Μέ τήν προσωπική όμως 
παρέμβαση τού Κουμπερτέν άποφασίστηκε 
ή συμμετοχή τών ύπόδουλων χωρών μέ τή 
δική τους σημαία, ή οποία θά υψωνόταν 
σέ περίπτωση νίκης ύπεράνω τής σημαίας 
τού κυριάρχου κράτους. Καί ή δικαίωση 
τού Κουμπερτέν ήρθε μέ τις έννέα πρώτες 
νίκες πού άπόσπασαν οί Φινλανδοί, έναντι 
ούδεμιάς τών Ρώσων, μέ άποτέλεσμα οί 
Ρώσοι νά δοΰν έννέα φορές τήν έθνική 
σημαία τής ΰπόδουλής τους Φινλανδίας 
ψηλότερα άπό τήν δική τους.

Γιά πρώτη φορά διεξάγονται γυναικείοι 
κολυμβητικοί άγώνες, στούς οποίους συμ
μετέχουν 42 άθλήτριες. ’Επίσης γιά πρώτη 
φορά διοργανώνονται πνευματικοί καί 
καλλιτεχνικοί άγώνες. Ό  Πιέρ ντέ Κου
μπερτέν, μέ τά ψευδώνυμα GERGE 
HOHROD καί MARTIN SCHBACH, 
κερδίζει χρυσό μετάλλιο στόν διαγωνισμό 
τής λογοτεχνίας μέ τήν «’Ωδήν εις τόν 
’Αθλητισμόν». Ό  Κουμπερτέν γιά νά 
παραπλανήσει τήν έπιτροπή είχε υπο
βάλει τό έργο του στή γερμανική καί γαλ
λική γλώσσα.

Καθιερώνεται ώς έπίσημο ’Ολυμπιακό 
άγώνισμα τό πένταθλο καί μπαίνουν οί 
βάσεις γιά τούς σωστούς ’Ολυμπιακούς 
άγώνες ιππασίας.

ΜΕΣΑ ΑΠ’ ΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ 

ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

ΤΟ 1914' ξεσπάει δ Α' Παγκόσμιος 
Πόλεμος. Δυό χρόνια πιο μπροστά είχε 
οριστεί σάν έδρα τών VI ’Ολυμπιακών 
’Αγώνων τού 1916 τό Βερολίνο καί οί Γερ
μανοί άπό τό 1913 είχαν ήδη έγκαινιάσει 
τό ’Ολυμπιακό στάδιο.

Μετά τήν κήρυξη τού πολέμου ό Κου
μπερτέν δηλώνει δτι οί άγώνες μπορούν 
νά ματαιωθούν, άλλά οί ’Ολυμπιάδες θά 
ύπολογίζονται δπως καί στήν άρχαιότητα. 
Έ τσ ι οί άγώνες τού 1916 παρ’ δλο πού δέν 
τελέστηκαν, πήραν τόν αριθμό IV.

’Επίσης ό Κουμπερτέν άρνήθηκε νά 
δεχθεί τήν πρόταση τού Βρεταννοΰ Κούκ, 
γιά άποκλεισμό άπό τήν Διεθνή ’Ολυμπια
κή Έπιτροπή τού γερμανικού μέλους.

Τόν ’Απρίλιο τού 1915 μεταφέρεται ή 
έδρα τής Διεθνούς ’Ολυμπιακής ’Επιτρο
πής στή Λωζάνη τής Ελβετίας, δπου 
παραμένει μέχρι σήμερα.

ΚΑΤΑ τό χρονικό διάστημα 20 ’Απρι
λίου—12 Σεπτεμβρίου 1920 στήν ’Αμ
βέρσα τού Βελγίου διοργανώνονται οί 
VII ’Ολυμπιακοί ’Αγώνες, στούς οποίους 
συμμετέχουν 29 χώρες μέ 2.542 άθλητές. 
Δέν πήραν πρόσκληση συμμετοχής ή 
Γερμανία καί οί χώρες πού τάχτηκαν στό 
πλευρό της κατά τήν διάρκεια τού πο
λέμου (Αυστρία, Ούγγαρία, Βουλγαρία 
καί Τουρκία).

Τό μικρό χρονικό διάστημα πού μεσο
λαβούσε άπό τή λήξητοΰ πολέμου μέχρι 
τήν τέλεση τών ’Αγώνων, έγινε αιτία γιά 
τήν καταφανή άποτυχία τους, ιδιαίτερα 
στά περιλαμβανόμενα νέα άγωνίσματα, 
στις έπιδόσεις τών άθλητών, στή συμμετο
χή τών θεατών κ.λ.π.

"Ομως καθιερώθηκαν γιά πρώτη φορά 
άπό τόν Κουμπερτέν καί τήν Διεθνή 
’Ολυμπιακή ’Επιτροπή: α) Ή  ’Ολυμπιακή 
σημαία μέ τούς πέντε κύκλους (γαλά
ζιο, μαύρο, κόκκινο, κίτρινο, πράσινο), 
πάνω σέ λευκό φόντο, πού συμβολίζουν 
τήν ένότητα τών πέντε ’Ηπείρων, β) Τό 
πέταγμα τών περιστεριών κατά τήν 
τελετή ένάρξεως, γ) Ό  ’Ολυμπιακός 
"Ορκος:

«’Εν όνόματι δλων τών άγωνιζομένων 
υπόσχομαι δτι θά παρουσιασθώμεν εις 
τούς ’Ολυμπιακούς ’Αγώνας ώς έντιμοι 
άγωνιζόμενοι σεβόμενοι τούς κανονισμούς 
τών ’Αγώνων καί έπιθυμοΰντες νά συμμε- 
τάσχωμεν εις αυτούς μέ φίλαθλον πνεύ
μα διά τήν δόξαν τού άθλητισμοΰ καί τήν 
τιμήν τών χωρών μας».

ΓΙΑ ΔΕΤΤΕΡΗ φορά στήν ιστορία 
τών ’Ολυμπιακών ’Αγώνων διοργανώτρια 
πόλη είναι τό Παρίσι. Οί VIII Ό λ. Ά γ . 
διοργανώνονται άπό τις 4 Μαΐου—27 ’Ιου
λίου τού 1924 προς τιμή τών τριάντα χρό
νων τής ’Ολυμπιακής κινήσεως (1894— 
Παρίσι). Συμμετέχουν 44 χώρες μέ 2.596 
άθλητές. Ή  Γερμανία γιά μιά άκόμα φορά 
δέν προσκαλείται νά συμμετάσχει.

30 έκατομμύρια φράγκα δαπανώνται 
άπό τήν γαλλική κυβέρνηση γιά τήν κατα
σκευή τού ’Ολυμπιακού Σταδίου τής 
COLOMBES.

Ό  Φιλανδός Παόβο Νούρμι καταβάλ
λοντας, υπεράνθρωπες προσπάθειες κερ
δίζει τό χρυσό μετάλλιο στά 1.500 μέτρα 
καταρίπτοντας κάθε παληότερο ρεκόρ. 
Μετά άπό 45 λεπτά τής ώρας κερδίζει νέο 
χρυσό μετάλλιο, αύτή τή φορά στά 5.000 
μέτρα, καταρίπτοντας καί πάλι τό ρεκόρ. 
Συνολικά κέρδισε 5 χρυσά μετάλλια.

Τά 100 μέτρα γιά πρώτη φορά κερδίζει 
σέ ’Ολυμπιακούς ’Αγώνες Ευρωπαίος 
άθλητής. Είναι ό Ά γγλος Χάρολντ Ά μ - 
πρααμς.

Γιά πρώτη φορά οί διάδρομοι τών κολυ
μβητηρίων χωρίζονται μέ φελούς. Καί στήν 
κολύμβηση ανατέλλει τό άστρο τού περί
φημου ’Αμερικανού Τζών Βαϊσμύλλερ, πού 
λίγα χρόνια μετά θά γίνει ό θρυλικός Ταρ- 
ζάν τών κινηματογραφικών ταινιών.

’Επίσης προβάλλει στό άθλητικό στε
ρέωμα ή μεγάλη ποδοσφαιρική δύναμη 
τής Ούραγουάης, πού νίκησε στόν τελικό 
τήν Ελβετία μέ 3—0.
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Ά π ’ τά παραλειπόμενα: *0 ’Αμερικανός 
Ρόμπερτ Λεζάντρ δέν κρίνεται ικανός 
άπό τούς άρμοδίους των αθλητικών επιτρο
πών της χώρας του για τό ατομικό άγώ- 
νισμα τοϋ άλματος εις μήκος. "Ετσι ό επί
σης ’Αμερικανός Οΰΐλιαμ Ντεχάρτ Χού- 
μπαρτ έκπροσωπεύει τή χώρα του στο 
άλμα εις μήκος καί κερδίζει τον αγώνα μέ 
άλμα 7,445 μέτρων. Ό  Λεζάντρ συμμετέ
χει στο άγώνισμα τοϋ πένταθλου καί πη
δώντας στο άλμα είς μήκος πετυχαίνει επί
δοση 7,765 μέτρων, σπάζοντας τό παγκό
σμιο ρεκόρ!

Καί κάτι άκόμα: *0 ’Αμερικανός Χάρολ- 
ντ ’Όσμπορν κατορθώνει τό άκατόρθωτο. 
Κερδίζει χρυσά μετάλλια στο άλμα εις 
ύψος καί στο ..δέκαθλο ! !!

ΕΠΤΑ ΧΡΟΝΙΑ προετοιμασίας διάθε- 
σαν οί 'Ολλανδοί για την διοργάνωση τό 
1928 τών IX ’Ολυμπιακών ’Αγώνων στό 
’Άμστερνταμ (17 Μαΐου —12 Αύγούστου), 
Τά έξοδα τής διοργανώσεως καλύφθηκαν 
περισσότερο άπό ιδιωτικούς φορείς παρά 
άπό τό Κράτος. Συμμετείχαν 46 χώρες 
μεταξύ τών οποίων καί ή Γερμανία πού 
κατατάγηκε δεύτερη στη γενική βαθμολο
γία μετά τίς Η .Π .Α .), μέ 2.724 άθλητές. 
Πρόεδρος τής Διεθνούς ’Ολυμπιακής Ε π ι
τροπής ήταν ό Βέλγος κόμητας Ένρί Ντέ 
Μπαγιέ—Τούρ, μετά την παραίτηση τοϋ 
Κουμπερτέν τό 1925.

Γιά πρώτη φορά στό ’Ολυμπιακό Στάδιο 
τοϋ Άμστερνταμ άνάβει ή ’Ολυμπιακή 
φλόγα καί γιά πρώτη φορά διεξάγονται άγώ 
νες στίβου γυναικών, καθώς καί γυναικεία 
ομαδικά γυμναστικά αγωνίσματα, παρά 
τίς έντονες άντιδράσεις τοϋ Κουμπερτέν, 
πού δήλωσε:

«Σχετικώς μέ τήν συμμετοχήν τών γυ
ναικών είς τούς ’Ολυμπιακούς ’Αγώνες, 
άντιτίθεμαι πάντοτε προς αυτήν, άλλά δυ
στυχώς έπιτρέπεται ή συμμετοχή τών 
γυναικών παρά τήν θέλησίν μου είς δλον 
καί περισσότερα άγωνίσματα».

Ά π ’ τά παραλειπόμενα : Γ ιά πρώτη φο
ρά ή ’Ιαπωνία κερδίζει χρυσό μετάλλιο σέ 
’Ολυμπιακούς ’Αγώνες μέ τον Μίκιο ’Όντα 
(τριπλοϋν).

Ή  Ούρουγουάη γιά δεύτερη συνεχή ’Ο
λυμπιάδα κερδίζει τόν τελικό ποδοσφαίρου.

Οί ’Αμερικανοί άθλητές έφτασαν στό 
Άμστερνταμ μέ πλοίο πού είχε μετα- 
τραπεΐ σέ πλωτό ξενοδοχείο καί κέντρο 
προπονήσεως.

Η «ΟΛΥΜΠΙΑΣ τών ρεκόρ» δνομά- 
στηκαν οί X ’Ολυμπιακοί ’Αγώνες τοϋ 1932 
πού διοργανώθηκαν άπό τίς 30 ’Ιουλίου—14 
Αύγούστου, στό Λός Άντζελες. Λόγω 
τών δαπανών πού άπαιτοΰσε ή μεγάλη 
άπόσταση, συμμετείχαν μόνο 37 χώρες μέ 
1.280 άθλητές. Οί θεατές άνήλθαν σέ 1. 
300.000.

Γιά πρώτη φορά χτίζεται καί παραχω- 
ρεϊται στούς φιλοξενούμενους άθλητές 
’Ολυμπιακό χωριό, πού άποτελεϊται άπό 
800 ξύλινα γραφικά σπίτια. Γ ιά κάθε 
εθνική ομάδα είχαν διατεθεί: άρχιμάγειρας, 
διερμηνέας, ιατρική υπηρεσία μέσα συγκοι
νωνίας κ.λ.π.

Γιά πρώτη φορά κερδίζει χρυσό μετάλλιο 
νέγρος άθλητής καί γιά πρώτη φορά οί 
’Ιάπωνες «σαρώνουν» τά χρυσά μετάλλια 
τών κολυμβητικών άγώνων. Ό  14χρονος 
Κούσουο Κιταμούρα ήταν ό μικρότερος 
Όλυμπιονίκης.

Στούς γυναικείους άγώνες σημειώνει 
σταθμό ή παρουσία τής 18χρονης ’Αμε
ρικανίδας Μίλντρεν Ντίτρικσον πού κερδί
ζει χρυσά μετάλλια στά 80 μέτρα μετ’ 
εμποδίων καί στό άκόντιο καί άργυρό στό 
άλμα είς ύψος, αν καί ή έπίδοσή της ήταν 
ή ίδια μέ τής πρώτης Τζήν Σίλεϋ (1.675 
μέτρα).

Ά π ’ τά παραλειπόμενα: Στά 5.000 τό 
φαβορί τών άγώνων, ό Λάουρι Λέχτι- 
νεν, Φιλνανδός, δέν άφήνει τόν άγνωστο 
μέχρι τότε ’Αμερικανό άθλητή Ράλφ Χίλ 
νά τόν προσπεράσει. Οί θεατές άγανακτη- 
σμένοι ξέσπασαν σέ σφυρίγματα καί φωνές 
άποδοκιμασίας. Καί προς θαυμασμό τών 
παρατηρητών άκούγεται άπ’ τά μεγάφωνα 
ή παρακάτω έκκληση πρός τούς θεατές: 
«Κυρίες καί κύριοι. Μή λησμονείτε παρα
καλώ πώς τά άτομα αύτά είναι προσκεκλη
μένοι μας». Ή  περίπτωση όμως έχει συνέ
χεια. Κατά τήν άπονομή τών έπάλθων ό 
Όλυμπιονίκης Λέχτινεν προσπαθεί ν’ 
άνεβάσει στή θέση του τόν Χίλ πού ήταν 
δεύτερος, Καί ό Χίλ, άρνούμενος τήν τιμή, 
δηλώνει πώς δέν είχε άντιληφθεϊ δτι ό 
συναθλητής του τόν εμπόδισε κατά τή 
διάρκεια τοϋ άγώνα !!!.

Κατά τήν τελετή τής ένάρξεως τόν 
’Ολυμπιακό "Υμνο έψαλλε χορωδία άποτε- 
λούμενη άπό 2.000 καλλιτέχνες.

II ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ Γερμανία τοϋ Χίτλερ 
προσπαθώντας νά εντυπωσιάσει τίς άλ
λες χώρες πετυχαίνει μιά έκπληκτική διορ
γάνωση κατά τήν φιλοξενία τών XI ’Ολυ
μπιακών ’Αγώνων στό Βερολίνο.

Κύριος όργανωτής τών ’Αγώνων ήταν ό 
έλληνολάτρης καί θαυμαστής τοϋ Κου
μπερτέν Κάρολος Ντίμ. Οί εθνικές συμμε
τοχές άνέβηκαν στις 49 καί οί άθλητές του 
συμμετείχαν σέ 4.069. Ή  οργανωτική 
έπιτροπή συλλαμβάνει καί πραγματοποιεί 
τή δημιουργία ενός εκπληκτικού ’Ολυμπια
κού Χωρίου καί ξενώνων γιά τούς νέους.

Γ ιά πρώτη φορά στήν ιστορία τών ’Ολυ
μπιακών Άγώνων καθιερώνεται ή λαμπα
δηδρομία καί τό άναμα τής ’Ολυμπιακής 
Φλόγας μέ τήν βοήθεια τών κατόπτρων 
στήν ’Ολυμπία. Ή  τελετή είναι συγκινητι
κή καί άκόμα πιο συγκινητική ή ’Ολυ
μπιακή διαδρομή. Ή  άπόσταση Αθήνα— 
Βερολίνο καλύπτεται άπό τούς λαμπαδη- 
δρόμους άθλητές καί ίσως στά μάτια δσων 
παρακολουθούσαν τήν πορεία τής ’Ολυμπία 
κής Φλόγας, ν’ άνασταίνονταν τό δραμα 
μιας ειρήνης, πού δμως δέν ήρθε ποτέ.

’Επίσης γιά πρώτη φορά μπαίνουν στό 
’Ολυμπιακό πρόγραμμα άγώνες ‘ κανόε,, 
καγυάκ και μπάσετ.

Τήν παρέλαση κατά τήν τελετή ένάρ
ξεως άνοιξε ή έλληνική όμάδα μέ ση
μαιοφόρο τόν φουστανελλά Σπύρο Λούη.

Ά π ’ τά παραλειπόμενα: Τούς άγώνες 
παρακολούθησε καί ό Χίτλερ πού χρό
νια πριν είχε διακηρύξει τήν πίστη του στόν 
ρατσισμό. ’Έτσι εξοργισμένος έγκατέλειψε 
τό Στάδιο δταν είδε τόν νέγρο Τζέσσε Ό ου- 
ενς νά κατακτά τέσσερα χρυσά μετάλλια 
στούς δρόμους τών 100 καί 200 μέτρων, 
στήν σκυταλοδρομία τών 4X100 καί στό 
άλμα είς μήκος. Ό  Αμερικανός Όουενς 
ήταν ίσως άπό τούς καλύτερους άθλητές 
πού γνώρισαν οί ’Ολυμπιάδες καί ό άθλη- 
τισμός τοϋ αιώνα μας .Πέθανε άπό καρ
κίνο πριν τέσσερις μήνες.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΠΟΡΑ ΤΟΥ Β' 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ πούς άκολούθησαν γνώ
ρισαν ένα πρωτοφανή άλληλοσπαραγμό τής 
άνθρωπότητας. Καί ένώ στήν άρχαιότητα 
οί άνθρώπινοι άλληλοσπαραγμοί στα
ματούσαν σάν πλησίαζε ή κάθε ’Ολυμπιάδα, 
στόν εικοστό αιώνα οί ’Ολυμπιάδες στα
μάτησαν άπ’ τόν πόλεμο. Ό  άνθρωπος τού 
αιώνα μας δέν χαραχτηρίσθηκε ποτέ άπ’ 
αυτήν τήν ευαισθησία.

Έ τσ ι τόσο οί XII, δσο καί οί XIII ’Ολυ
μπιακοί Άγώνες δέν τελέστηκαν τό 1940 
καί τό 1944. Ό  θεσμός δμως έπέζησε καί 
τό 1948 στό άκόμα χιλιοτραυματισμένο 
άπό τόν πόλεμο Λονδίνο μαζεύτηκαν οί 
άθλητές δλου τού κόσμου γιά νά μιλήσουν 
σ’ έναν κουρασμένο κόσμο γιά τήν ειρήνη 
καί ειρηνικά νά έπιδείξουν τήν ύπεροχή τους 
Πίταν οί XIV ’Ολυμπιακοί Άγώνες.

Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ γιά μιά άκόμη φορά δέν 
είναι παρούσα στούς ’Ολυμπιακούς Ά γώ 
νες. Ό  άριθμός δμως τών άλλων χωρών 
πού συμμετείχαν φτάνει τίς 59. ’Επίσης 
καί ό άριθμός τών άθλητών άνεβαίνει στούς 
4.468. Γιά πρώτη φορά ό άριθμός τής 
έλληνικής συμμετοχής σέ ’Ολυμπιάδες 
φθάνει στούς 58 άθλητές.

Τά περισσότερα άγωνίσματα έγιναν στό 
στάδιο τού Γουέμπλεϋ. ’Ολυμπιακό Χω
ριό δέν ύπήρχε , δπως δέν υπήρχαν καί οί 
προϋποθέσεις γιά νά κατασκευασθεΐ. Έ τσ ι 
οί φιλοξενούμενοι άθλητές στεγάστηκαν 
σέ τρία στρατόπεδα, σέ σχολεία πού δια
σκευάστηκαν σέ κοιτώνες καί στις φοιτη
τικές εστίες τοϋ Λονδίνου.

Γ ιά πρώτη φορά παρουσιάζεται τό 
«φαινόμενο» Ζάτοπεκ. Ό  Τσεχοσλοβάκος 
δρομέας κερδίζει τά 10.000 μέτρα, άνοί- 
γοντας μιά λαμπρή άθλητική σταδιο
δρομία πού κορυφώνεται τέσσερα χρόνια 
άργότερα στό ’Ελσίνκι μέ τήν κατάκτη- 
ση τριών χρυσών μεταλλίων.

Μορφή τών άγώνων άναδεικνύεται ή 
Όλλανδέζα, μητέρα δύο παιδιών, Φάννυ 
Μπλάνκερς πού κερδίζει τέσσερα χρυσά 
μετάλλια.

Ά π ’ τά παραλειπόμενα: Μανιώδες κυνη
γοί ενθυμίων καί λάτρεις τών ’Ολυμπιακών 
Άγώνων εξαφάνισαν πριν άπό τίς τελετές 
λήξεως οκτώ σημαίες κρατών, πού άναρ- 
τιώνταν κατά τήν άπονομή τών επάθλων.

Ό  Πρόεδρος τής ’Επιτροπής Όργανώ- 
σεως Λόρδος Μπάργκλεϋ πού ήταν καί 
πρώτος Όλυμπιονίκης τού δρόμου τών 
400 μέτρων στούς ’Ολυμπιακούς Άγώνες 
τού 1932 είχε γράψει κάτω άπό τόν πίνακα 
τών σκόρ: «Τό πνεύμα τών ’Ολυμπιακών 
Άγώνων πού στέρεψε γιά έναν ορισμένο 
χρόνο, άνάβλυσε καί πάλι. Μπορεί μέ τήν 
προστασία εκείνων πού αισθάνονται τήν 
ευγενική του ορμή, δσο καιρό διαρκεϊ αύτή 
ή μεγάλη γιορτή, νά ξαπλωθεί σ’ 6λο τόν 
κόσμο».

Ό  Χάρρισον Ντίλλαρντ ήταν ό καλύτερος 
έμποδιστής τών Η.Π.Α. τήν τετραετία 
1944—1948. Δέν προκρίθηκε δμως γιά νά 
συμμετάσχει στούς Άγώνες τού 1948 
στούς δρόμους μετ’ εμποδίων, άλλά —κατά 
τύχην—στόν δρόμο τών 100 μέτρων. Α πο
τέλεσμα: Κέρδισε ένα άνέλπιστο χρυσό
μετάλλιο έκεϊ πού ποτέ δέν είχε ονειρευτεί!
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Τ Ο Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο  

T ON Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ω Ν  

Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Δ Ω Ν

ΤΟ ΕΛΣΙΝΚΙ φιλοξενεί τούς XV ’Ολυ
μπιακούς ’Αγώνες , άπό τις 19 Ιουλίου 
ώς τις 3 Αύγουστου τοϋ 1952. Ή  3 Αύ
γουστου τοϋ 1952 θά μείνει σάν μέρα σημα- 
δική στήν πορεία των ’Ολυμπιάδων αφού 
μαζί της πέφτει ή αύλαία μιας παληάς χρυ
σής εποχής των αγώνων.

Οί επόμενες ’Ολυμπιάδες θά ξεφύγουν 
άπό το μέτρο τοϋ συνετού καί θά χαρακτη
ριστούν άπο μιά τάση γιγαντισμού, του
λάχιστον ώς προς τά τεχνικά μέσα καί τις 
διοργανώσεις τους.

Οί Φινλανδοί τό 1952 δίνουν ένα μάθημα 
χρησιμότατο καί άποδεικνύουν δτι άκόμα 
καί ή μικρότερη χώρα τού κόσμου, άκόμα 
καί ή πλέον φτωχή σε διαθέσιμους οικονο
μικούς πόρους, μπορεί νά διοργανώσει όχι 
μόνο σωστούς άλλά καί ζεστούς ’Ολυμπια
κούς ’Αγώνες.

Στό ’Ελσίνκι οί ’Αγώνες μετατράπηκαν 
σέ μιά ενθουσιώδη διεθνή γιορτή σωμα
τικής άγωγής καί γιά πρώτη —ίσως καί 
τελευταία —φορά οί άθλητές τών διαφόρων 
χωρών φάνηκαν τόσο άδελφωμένοι.

69 χώρες συμμετέσχαν μέ 5867 άθλητές 
πού μέ τήν άγωνιστικότητά τους χάρισαν 
τον χαρακτηρισμό τών πλέον άνθρώπινων 
’Ολυμπιακών ’Αγώνων.

Μορφή τών άγώνων ό Τσέχος Ζάτοπεκ 
πού κερδίζει τρία χρυσά μετάλλια στούς 
δρόμους τών 5.000 καί 10.000 μέτρων καί 
στον Μαραθώνιο.

’Από τις έκπλήξεις τών άγώνων υπήρ
ξαν οί νίκες τού Ζόζεφ Μπαρτέλ άπό τό 
μικροσκοπικό Λουξεμβούργο καί τοϋ 
’Αμερικανού Λίντυ Ρεμοτζίνο στά 1.500 
καί 100 μέτρα άντίστοιχα.

Ά π ’ τά παραλειπόμενα: Ό  Λίντυ Ρεμι- 
τζίνο μέχρι τούς 'Ολυμπιακούς τού ’Ελσίν
κι ήταν άπό τούς άγνωστους καί «μικρούς» 
δρομείς τατύχητας τών ΗΠΑ. Στό ’Ελσίν
κι μέ μιά ταχύτατη κούρσα (10.4) κερδίζει 
χρυσό μετάλλιο. Κάποιος δημοσιογράφος 
τον ρωτάει πώς αισθάνεται σάν ό ταχύτερος 
άνθρωπος τής γής. Καί ή άπάντηση, άπό 
τον σεμνό άθλητή ήταν: Μέ κοροϊδεύεται; 
Δέν είμαι καν ό καλύτερος σπρίντερ (δρο
μέας ταχύτητας) τής πατρίδας μου,...».

ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ ΓΙΓΑΝΤΙΣΜΟΥ

ΤΟ 1956 οί XVI ’Ολυμπιακοί ’Αγώνες 
ταξιδεύον στήν Μακρυνή Αυστραλία. 
Στήν Μελβούρνη 67 χώρες τοϋ κόσμου 
άντιπροσωπεύονται μέ 3.539 άθλητές.

Οί Αύστραλοί δίνοντας ιδιαίτερη ση
μασία στούς άγώνες δαπανούν τεράστια 
χρηματικά ποσά γιά τή διοργάνωσή τους 
καί τήν κατασκευή τέλειων εγκαταστά
σεων. Ή  φιλοξενία τών άθλητών καί συ
νοδών ήταν έκπληκτική, όπως έκπληκτική 
είναι καί ή συναδέλφωση τών άθλητών 
στό ’Ολυμπιακό Χωριό, πού ώθεϊ τον 
Όλυμπιονίκη τού δεκάθλου VASILT 
KUZNETSOV νά δηλώσει: «Ά ν όλοι 
στον κόσμο ήταν άθλητές, θά είχαμε

μεγαλύτερες πιθανότητες ειρήνης. Θά 
προσπαθούσαμε νά «σπάζαμε» ρεκόρ καί 
όχι ό ένας τό κεφάλι τοϋ άλλου».

Γιά πρώτη φορά καθιερώνονται τά 
άγωνίσματα τών 20.000 μ. βάδην άνδρών, 
200 μ. πεταλούδα στήν κολύμβηση άν
δρών καί 100 μ. στήν κολύμβηση γυναι
κών καί ή ιστιοπλοΐα μέ σκάφη «Φίνν».

Ό  'Έλληνας άλτης στό έπί κοντώ Γ. 
Ρουμπάνης, πηδώντας μέ τό πρωτοφανέ
ρωτο σέ ’Ολυμπιακούς ’Αγώνες πλαστικό 
κοντάρι κερδίζει τήν τρίτη θέση καί τό 
χάλκινο μετάλλιο (4,50 μ.). Μορφή τού 
άγωνίσ^,ατος ό ’Αμερικανός ιερέας Μπόμπ 
Ρίτσαβντς πού πηδάει μέ κοντάρι άπό 
μπαμπού 4,56 μέτρα. ’Επίσης μέ κοντάρι 
άπό μπαμπού πήδησε καί ό δεύτερος 
Όλυμπιονίκης Γκουτόφσκυ, πού λίγο 
άργότερα θά καταρρίψει τό παγκόσμιο 
ρεκόρ.

ΟΙ ΙΤΑΛΟΙ διοργανώνουν μέ πολλές 
φιλοδοξίες τήν XVII ’Ολυμπιάδα τό 1960 
στή Ρώμη. ’Έχουμε περάσει πιά στό 
στάδιο τών άνταγωνισμών. Οί κατα
σκευές τών άθλητικών χώρων έντυπω- 
σιάζουν, όπως έντυπωσιάζει καί τό ’Ολυ
μπιακό Χωριό. Τά κράτη—-διοργανωτές 
προσπαθούν νά χαρίσουν στον κόσμο όλο 
καί περισσότερο γιορταστικές μέρες.

Στούς ’Αγώνες ό άριθμός τών χωρών 
πού παίρνουν μέρος άνεβαίνει στις 84 καί 
τών άθλητών στούς 5.396, πού έχουν τήν 
εύκαιρία στά διαλείμματα τών άγώνων 
νά έπισκεφθοϋν ομαδικά τις άρχαιότητες 
τής ’Ιταλίας.

Γιά πρώτη φορά οί ’Ιταλοί καθιερώ
νουν τό κρέμασμα τών μεταλλίων σέ κορ
δέλα πού κατά τήν τελετή τής άπονομής 
τών έπάθλων περνιέται στό λαιμό τών 
νικητών. Μιά άκόμα συμβολική χειρονο
μία: 'Ο άθλητής υποκλίνεται μπροστά 
στό μετάλλιο, στή νίκη του, πού δέν άνή- 
κει σ’ αυτόν άλλ.ά στήν ιδέα τού ’Ολυμπι
σμού.

Ή  χώρα μας κερδίζει χρυσό μετάλλιο 
μέ τήν ιστιοπλοϊκή της ομάδα πού τήν 
άποτελοΰσαν ό τότε Διάδοχος Κωνσταν
τίνος καί οί Ζα’ίμης—Έσκιντζόγλου, 
(σκάφος «ντράγκον»).

Ά π ’ τά παραλειπόμενα: 'Ο Μπόστον 
κερδίζει χρυσό μετάλλιο στό άλμα εις 
μήκος μέ άλμα 8,12 μέτρων καί καταρ
ρίπτει μετά άπό 24 ολόκληρα χρόνια τό 
άλμα τού Τζέσσε "Οουενς (8,06 ’Ολυ
μπιάδα Βερολίνου).

'Ένας άγνωστος μέχρι τότε Αίθιοπιανός 
άθλητής τρέχει. . . ξυπόλητος στό Μαρα
θώνιο καί μέ τον έκπληκτικό χρόνο τών 
2.15.16.0 κερδίζει τό χρυσό μετάλλιο. 
Ά πό κείνη τή στιγμή όλος ό άθλητικός 
κόσμος μιλάει γιά τό «φαινόμενο» Ά μπέ- 
μπε Μπικίλα ! ! !

Ή  επονομαζόμενη «μαύρη γκαζέλλα» 
Βίλμα Ροΰντολφ κερδίζει τρία χρυσά 
μετάλλια στούς δρόμους 100,200 καί 
4 X 1 00  μ.

Γιά πρώτη φορά μετά τό 1936 παρου
σιάζονται στά βάθρα τών νικητών καί 
Γερμανοί.

Η ΣΥΝΟΔΟΣ τής Διεθνούς ’Ολυμπι
ακής ’Επιτροπής στό Μόναχο τό 1958 
άποφάσισε νά άνατεθεϊ ή διοργάνωση τών 
XVIII ’Ολυμπιακών Άγώνων τοϋ 1964 
στήν ’Ιαπωνία.

Οί ’Ιάπωνες προσθέτουν ένα άκόμα 
βήμα στό γιγαντισμό πού χαρακτηρίζει 
τούς τελευταίους ’Ολυμπιακούς Άγώνες.

Τεράστια Στάδια, πρωτότυπες έγκατα- 
στάσεις, λαμπρή φιλοξενία. Στήν χώρα 
τοϋ "Ηλιου συναντώνται 5.558 άθλητές 
άπό 94 χώρες. Πρώτες στή γενική κατά
ταξη έρχονται οί Η.Π.Α., δεύτερη ή 
Ρωσία καί τρίτη ή ’Ιαπωνία, μέ 16 χρυσά 
μετάλλια καί εντυπωσιακές έπιδόσεις τήν 
γυμναστική, πάλη, πυγμαχία, τζούντο, 
άρση βαρών καί βόλεϋ.

Μορφή τοϋ άγώνα ό Σολλάντερ πού 
κερδίζει πέντε χρυσά μετάλλια σέ άγωνί
σματα κολυμβήσεως. Ό  Άμπέμπε— 
Ππικίλα κερδίζει γιά δεύτερη κατά σειρά 
’Ολυμπιάδα τον Μαραθώνιο.

Ά π ’ τά παραλειπόμενα: Γιά πρώτη 
φορά σέ ’Ολυμπιακούς Άγώνες οί Αμερι
κανοί κέρδισαν τούς δρόμους τών 5.000 
καί 10.000 μέτρων. Αύτό χάρη σέ δυο 
υπέροχους άθλητές: τον Μπός Σκούλ καί 
τον Μπίλλυ Μάΐλς.

Οί Άγώνες τοϋ Τόκυο ήταν οί τελευ
ταίοι άγώνες χωρίς πολιτικό χρώμα. Ά πό 
τήν επομένη ’Ολυμπιάδα τά πράγματα θ’ 
άλλάξουν.

ΤΟ ΠΡΩΤΟ φάσμα τής πολιτικοποι- 
ήσεως τών ’Ολυμπιακών Άγώνων κάνει 
τήν έμφάνισή του τό 1968 στό Μεξικό. 
Οί νέγροι Αμερικανοί άνεβαίνοντας στό 
βάθρο τοϋ νικητή υψώνουν τήν άριστερή 
τους γροθιά φορώντας γάντια. Είναι μιά 
άκόμα διαμαρτυρία κατά τών φυλετικών 
διακρίσεων, πού όλοι, τότε, έκαναν πώς 
δέν πρόσεξαν. "Ηταν όμως καί ή άρχή.

112 χώρες συμμετέχουν στούς XIX 
’Ολυμπιακούς Άγώνες τοϋ Μεξικοϋ μέ 
σύνολο άθλητών 6.194. Τό μεγάλο υψό
μετρο (2.300) μέτρα άναγκάζει τις διά
φορες ομάδες καί τούς άπιστήμονες νά 
κάνουν ειδικές μελέτες γιά τήν προσαρμο
γή τών άθλητών. Ή  έλλειψη δξυγόνου 
επηρέαζε δυσμενώς τούς άθλητές τών 
δρόμων, ένώ άπό τήν άλλη μεριά ή έλλειψη 
βαρύτητος βοηθούσε τούς άλτες.

Στό Μεξικό γιά πρώτη φορά χρησιμο
ποιούνται συνθετικές ΰλες γιά τήν επέν
δυση τών στίβων.

Γιά πρώτη φορά ή Κένυα κερδίζει 
χρυσά μετάλλια. Οί θαυμάσιοι δρομείς 
Κίπτζοζ Κέϊκο, Νεφάλτι Τέμου καί Ά μος 
Μπίβοτ κερδίζουν μέ έκπληκτικές έπι- 
δόσειςτά 1.500 (3.349), 10.000 (29.27.4) 
καί 3.000 μέτρα στήπλ (8.51.0) άντί- 
στοιχα. Καί οί τρεις έτρεχαν γιά πρώτη 
φορά σέ ’Ολυμπιακούς.

'Η  Ελλάδα κερδίζει μέ τον Γαλακτό- 
πουλο χάλκινο μετάλλιο στήν Πάλη. 
Κερδίζει έπίσης καί τρεις τέταρτες θέσεις 
μέ τούς Παπανικολάου, Μοσχίδη καί 
Καρυπίδη.

Μορφές τών άγώνων ό Μπόμπ Μπήμον 
πού καταρρίπτει τά παγκόσμιο ρεκόρ στό 
μήκος μέ άλμα 8,90 μέτρων (!!!) καί ή 
Τσέχα Βέρα Τσασλάφσκα πού κερδίζει 
στή γυμναστική 4 χρυσά καί 2 άργυρά 
μετάλλια.

Η ΔΥΤΙΚΗ Γερμανία θ’ άνοίξει τήν 
έποχή τών ηλεκτρονικών ’Ολυμπιάδων, μέ 
τή διοργάνωση τών XX ’Ολυμπιακών 
Άγώνων στό Μόναχο τό 1972.

"Οπως καί τό 1936 έτσι καί τό 1972 
οί Γερμανοί έντυπωσιάζουν παρουσιά
ζοντας τό πρώτο σκεπαστό ’Ολυμπιακό 
Στάδιο, πού κατά τά 3 ]4 καλυπτόταν άπό 
διάφανη πλαστική ύλη ή οποία έπέτρεπε 
νά περνάει τό 50 °/0 τοϋ ήλιου. Άλλά 
δημιούργησαν καί ένα σχεδόν καινούργιο 
Μόναχο, κατασκευάζοντας ένα δαιδα-
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λώδες δίκτυο υπόγειων ηλεκτρικών σιδη
ροδρόμων και διαβάσεων. Τό ’Ολυμπιακό 
Χωριό ήταν επίσης κάτι πού ένυπωσίαζε. 
Για πρώτη μάλιστα φορά οί άνδρες καί οί 
γυναίκες έμειναν μαζί.

Στούς άγώνες πήραν μέρος 9.300 
αθλητές άπό 122 χώρες. Μορφή τους άνα- 
δείχτηκαν οΐ ’Αμερικανοί κολυμβητές 
Μάρκ Σπίτς, πού κερδίζει 7 χρυσά μετάλ
λια, καί Σαίην Γκούλντ πού κέρδισε 3 
χρυσά ,1 άργυρό καί 1 χάλκινο μετάλλιο. 
Διπλές νίκες κερδίζουν στά 100 καί 200 
μέτρα όΜπορζώφ,τά 5.000 καί 10.000 μ. 
ό Βίρεν, στά 100 καί 200 μέτρα ή Στέκερ.

Ή  'Ελλάδα ξανακερδίζει χάλκινα μετάλ
λια μέ Γαλακτόπουλο καί Χατζηπαυλή.

Ά π ’ τά παραλειπόμενα: Ή  XX ’Ολυ
μπιάδα τοϋ Μονάχου ήταν ή πρώτη—κι άς 
εύχόμαστε ή τελευταία — «ματωμένη» 
’Ολυμπιάδα. 'Η  σφαγή τών Ίσραηλινών 
αθλητών καί συνοδών άπό "Αραβες κομ- 
μάντος πού στη συνέχεια έξοντώθηκαν 
άπό ειδικές αστυνομικές μονάδες, γέμισε 
θλίψη τούς αθλητές καί πίκρανε τούς 
ίδεολόγους τοϋ ’Ολυμπισμού.

Ή  Ελλάδα είχε την μεγαλύτερη συμ
μετοχή της σέ ’Ολυμπιακούς Άγώνες 
μέ 62 άθλητές. Ή  μικρότερη συμμετοχή 
της ήταν τό 1904 στον “Αγιο Λουδο
βίκο μέ 2 άθλητές.

Ο ΓΙΓΑΝΤΙΣΜΟΣ έχει εισβάλει γιά 
καλά στις διοργανώσεις τών ’Ολυμπιακών 
’Αγώνων, μετά άπό τά τεχνικά θαύματα 
πού παρουσίασε ή Δυτική Γερμανία στο 
Μόναχο. Έ τσ ι οί Καναδοί στην προσπά- 
θειά τους νά ξεπεράσουν κάθε προηγού
μενη διοργάνωση κατασκευάζουν γιά νά 
φιλοξενήσουν τούς XXI ’Ολυμπιακούς 
’Αγώνες τό 1976 στο Μόντρεαλ ένα τερά
στιο καί εντελώς σκεπαστό Στάδιο. "Ομως 
οί δαπάνες είναι μεγάλες καί δυσβάστα- 
χτες, ή δέ κατασκευή του πολύπλοκη, μέ 
άποτέλεσμα νά μείνει μισοτελειωμένο.

Στό Μόντρεαλ ή πολιτικοποίηση προ- 
καλεΐ καί πάλι σάλο. Οί ’Αφρικανικές 
χώρες ζητούν ν’ άποκλεισθή άπ’ τούς 
Άγώνες ή Νέα Ζηλανδία. Ή  πρόταση δέν 
γίνεται δεκτή μέ άποτέλεσμα την άποχώ- 
ρηση τών 18 Αφρικανικών Χωρών. ’Επί
σης κατ’ άπαίτηση της Λαϊκής Κίνας 
άποκλείεται ή Φορμόζα.

Γιά πρώτη φορά οί άθλητές έχουν στη 
διάθεσή τους τούς πλέον βελτιωμένους 
στίβους καί γιά πρώτη φορά συντρίβονται 
τόσα πολλά ρεκόρ. Μορφή τοϋ άγώνα ό 
Χουαντορένα πού κερδίζει 2 χρυσά μετάλ
λια στά 400 καί 800 μέτρα, σπάζοντας τό 
παγκόσμιο ρεκόρ τοϋ δεύτερου.

Τιμητικές διακρίσεις γιά την Ελλάδα 
κέρδισαν ό ’Ιακώβου καί ό Ήλιάδης. Ή  
Ελλάδα είχε άντιπροσωπευθεϊ άπό 37 

συνολικά άθλητές καί άθλήτριες.

Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ

Στις 3 Μαΐου 1951, ή Σύνοδος της 
Διεθνούς ’Ολυμπιακής ’Επιτροπής στην 
Βιέννη άναγνώρισε τήν ’Εθνική ’Ολυμπια

κή ’Επιτροπή τής Ε.Σ.Σ.Δ., παρέχοντας 
έτσι στούς Ρώσους άθλητές τό δικαίωμα 
συμμετοχής στούς ’Ολυμπιακούς Άγώνες.

Ά πό τό 1952 πού οί Ρώσοι συμμετέχουν 
στούς ’Ολυμπιακούς τοϋ ’Ελσίνκι μέχρι 
καί τό 1976 στό Μόντρεαλ, κερδίζουν 258 
χρυσά, 221 άργυρά καί 204 χάλκινα μετάλ
λια.

Στούς τελευταίους ’Ολυμπιακούς Ά γώ 
νες κέρδισαν 47 χρυσά, 43 άργυρά καί 35 
χάλκινα μετάλλια.

Κατά τη Σύνοδο τής Δ.Ο.Ε. στό Ά μ 
στερνταμ, τό 1970, ή Ρωσία ζήτησε τή 
διοργάνωση τής XXI ’Ολυμπιάδας τοϋ 
1976. 'Η  πρόταση άπορρίφθηκε καί μετά 
απο τέσσερα χρόνια ή Ρωσία έπανήλθε. 
Στις 23 ’Οκτωβρίου τοϋ 1974 ή Δ.Ο.Ε. 
εγκρίνει τή νέα πρόταση τής Ρωσίας γιά 
τη διοργάνωση τής XXII πλέον ’Ολυμπι
άδάς. ’Έτσι άπό τις 19 ’Ιουλίου μέχρι τις 
3 Αύγούστου τοϋ 1980 ή Μόσχα θά φιλο
ξενήσει τήν φετινή γιορτή τοϋ διεθνοΰς 
άθλητισμοΰ.

Γ ιά τήν κάλυψη τών άναγκών σέ Στάδια 
καί άλλους άθλητικούς χώρους οί Ρώσοι 
δημιούργησαν έντεκα νέες άθλητικές έγ- 
καταστάσεις μεταξύ τών όποιων καί ένα 
κλειστό Στάδιο πολλαπλών χρήσεων γιά 
45.000 θεατές, ένα κλειστό γήπεδο ποδο
σφαίρου καί άθλητικοΰ στίβου, ένα γυμνα
στήριο πολλαπλών χρήσεων, ένα κλειστό 
διάδρομο ποδηλασίας, ένα κέντρο ιππα
σίας, ένα συγκρότημα σκοποβολής, ένα 
Όλυμπιακό Κολυμβητήριο καί τό κέντρο 
ιστιοπλοΐας τοϋ Ταλκ. ’Επίσης άνακαινί- 
στηκαν πολλά άπό τά 69 στάδια τής Μό
σχας καθώς καί τά στάδια τοϋ Λένιγκραντ 
καί τοϋ Κίεβου, όπου θά διεξαχθοΰν οί 
προκριματικοί τοϋ ποδοσφαίρου.

ΙΙέρα άπ’ αυτά έχουν δημιουργηθεΐ 24 
μεγάλα άθλητικά κέντρα καί τό ’Ολυμπια
κό Χωριό πού χτίστηκε κοντά στό Πανε
πιστήμιο τής Μόσχας. Μιά έκταση 107 
εκταρίων έχει καλυφθεί μέ 18 δεκαεξαό- 
ροφα κτίρια μέ πλήρως έξοπλισμένα δια
μερίσματα. Ό  συνολικός έκμεταλλεύσιμος 
χώρος στά διαμερίσματα τοϋ ’Ολυμπιακού 
χωριοΰ άνέρχετο σέ 220.000 τετραγωνικά 
μέτρα. _

Τό ’Ολυμπιακό Χωριό περιλαμβάνει 
επίσης ένα κτίριο διοικήσεως, ένα εμπορικό 
κέντρο μέ έστιατόρια τών 4.000 θέσεων, 
καφετερίες, μπάρ, πνευματικό κέντρο μέ 
αίθουσα συναυλιών 1.200 θέσεων καί 
πολλούς άλλους χώρους, όπως κλειστά 
γυμναστήρια, γήπεδα, στίβους, κολυμβη
τήρια.

Οί ειδικοί προβλέπουν δτι 2,5—3 δισε
κατομμύρια τηλεθεατές άπ’ όλο τον κόσμο 
θά παρακολουθήσουν τούς ’Ολυμπιακούς 
τής Μόσχας. Ή  άναμετάδοση σέ έγχρωμη 
εικόνα^ θά γίνει άπό 18 κανάλια, (1968 
Μεξικό: 7 κανάλια—500 έκατομμύρια
θεατές, 1972 Μόναχο: 12 κανάλια καί 1976 
Μόντρεαλ: 17 κανάλια—2 δισεκατομμύ
ρια θεατές.

Ά ς  έλπίσούμε πώς σέ λίγες μέρες θά 
παρακολουθήσουμε μιά καλή ’Ολυμπι
άδά πού δέν θά έπηρεαστεΐ άπό τό έντονο 
πολιτικό χρώμα πού έχει πάρει τόν 
τελευταίο καιρό μέ τό γνωστό «μποϋκο
τάζ».

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΝ 

Α Γ Ο Ν Ω Ν

y Ολοι  ̂ το 1976 γίναμε μάρτυρες τής 
αποχωρησεως τών 18 άφρικανικών χωρών 
από τούς XXI ’Ολυμπιακούς Άγώνες τοϋ 
Μόντρεαλ, καθώς καί τοϋ άποκλεισμοΰ 
της Φορμόζας. Γεγονότα πού άπόδειξαν 
ότι η πολιτικοποίηση αύτής τής άνοιξιά- 
τικης γιορτής τής νεολαίας όλου τοϋ κό
σμου κινδυνεύει νά τής άφαιρέσει καί τήν 
ομορφιά της καί τόν προορισμό της.
•T'vwif π,ρωτη V ° P ^  μεταπολεμικά ή 
Ελλαόα με την φωνή τοϋ πρώην Πρωθυ

πουργού καί νΰν Προέδρου τής Δημοκρα
τίας κ. Κωνσταντίνου Καραμανλή, ζήτησε 
απο τήν Διεθνή ’Ολυμπιακή ’Επιτροπή 
να γυρίσουν οί ’Ολυμπιακοί Άγώνες στή 
χώρα πού τούς γέννησε.

Δυο είναι τα προβλήματα πού υπονο
μεύουν τά θεμέλια τού θεσμού: Ό γιγα- 
ντισμός καί ή πολιτικοποίηση.

Καί πριν άπό μερικούς μήνες ή πολιτι
κοποίηση τών Αγώνων κατάφερε άκόμα 
ένα ράπισμα. Αυτή τή φορά, όμως, ισχυ
ρότατο. Τήν έκπληξη τών πρώτων ήμερών 

άκολούθησε διεθνής σάλος Μέσα στήν τετα
μένη άτμόσφαιρα ξανακούστηκε γιά δεύ
τερη φορά ή φωνή τού Κωνσταντίνου 
Καραμανλή, που καλοΰσε όλο τόν κόσμο 
ν αποφασίσει τήν επιστροφή τών Α γώ 
νων στήν Ελλάδα, διαφυλάσσοντας έτσι 
τον πιο ανθρώπινο θεσμό τού αιώνα μας.

Οι υπεύθυνοι τών διαφόρων χωρών γιά 
τα θέματα τών ’Ολυμπιακών Αγώνων 
αύτή τή φορά προβληματίστηκαν. Οί 
περισσότεροι τάχτηκαν ύπέρ τής προτά- 
σεως Καραμανλή. Άκόμα καί ό Πρόεδρος 
τής Διεθνοΰς ’Ολυμπιακής Επιτροπής 
Λορδος Κιλλανι δήλωσε ότι: άν πρέπει νά 
διαλέξουμε άνάμεσα στήν συνεχή άπειλή 
της πολιτικοποιήσεως καί στήν τέλεση 
τών άγώνων μόνιμα στήν Ελλάδα κάτω 
απο τήν προστασία μιας ουδετερότητας, 
ασφαλώς θά πρέπει νά προτιμηθεί τό 
δεύτερο.

Άλλωστε όπως έλεγε ό μεγάλος Γάλλος 
φιλόσοφος Άντρέ Μαλρώ: « Ή  Ελλάδα 
δέν είναι ποτέ πιό μεγάλη παρά όταν είναι 
γιά όλους τούς άνθρώπους».

Καί γιά νά κλείσουμε τούτο τό σημεί
ωμα άς ξαναθυμηθοΰμε τά λόγια τού 
MAURICE HERZOC εύχόμενοι νά 
βροΰν γρήγορα άντίκρυσμα.

«Αύτή ή γη είναι ιερή. Δέν άνήκει μόνο 
στούς "Ελληνες, άλλά στον κόσμο. Κανένα 
άλλο μέρος σ’ αύτές τις στιγμές κινδύνου 
δέν μοϋ φαίνεται καλύτερα επιλεγμένο άπ’ 
τήν πατρίδα τών περίφημων καί θαυμα
στών εκεχειριών».
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Μ ο ι ρ ά ρ χ ο υ .

ΤΟ ΡΙΖΙΤΙΚΟ τραγούδι, είναι γνωστό μόνο στα 
Χανιώτικα χωριά, πού φωλιάζουν στα ριζώματα τοϋ 
πολυπλόκαμου βουνίσιου γίγαντα, τοϋ επίσημα γνω
στού μέ την ονομασία Λευκά Ορη. Γι αυτό και π ι
στεύεται ότι άπό τήν αιτία άύτή πήρε to χαρακτη
ρισμό «ριζίτικο». Δέν άποκλείεται δμως ή ιστορική 
άλήθεια νά είναι άλλη. Πιο συγκεκριμένα ό χαρακτη
ρισμός αύτός φαίνεται νά έχει σχέση με τήν αρχαία 
Ριζηνία. Μια πόλη, πού άλλοι άρχαιολόγοι τήν το
ποθετούν στήν περιοχή τοϋ χωρίου Λοΰλος των Κε- 
ραμειών, καί άλλοι λίγο δυτικώτερα κοντά στο χωριό 
Θέρισσο. Σύμφωνα μέ μιά τρίτη άποψη,_πού φαίνεται 
νά είναι καί ή πιο σωστή, ή πόλη αύτή ήταν χτισμένη 
στο σημείο όπου βρίσκεται σήμερα τό χωριό Μεσκλά 
τοϋ Άλικιανοϋ. Εκείνο πάντως πού έχει σημασία είναι 
τό γεγονός δτι καί οί τρεις αύτές περιοχές βρίσκονται 
στις «ρίζες» των Λευκών Όρέων.

Πότε άκριβώς γεννήθηκε έδώ τό ριζίτικο τραγούδι 
είναι άγνωστο. Προσέχοντας κανείς τήν ιδιόρρυθμη 
μουσική του διαπιστώνει δτι βασικά κυλάει άνάμεσα 
άπό τό δώριο, τό φρύγιο καί τό βυζαντινό μέλος. ‘Η 
λεπτομέρεια αύτή οδηγεί τούς μουσικολογους στο 
συμπέρασμα δτι τό ριζίτικο τραγούδι δημιουργήθηκε 
στήν αρχαιότητα άπό τούς «έπήλυδας» Δωριείς που 
έγκατάλειψαν τήν κεντρική 'Ελλάδα και εγκαταστά
θηκαν στήν περιοχή αύτή. Γ ι’ αύτό άλλωστε και ο 
στίχος του είναι λιγόλογος και λιτός. Ενας στίχος 
πού ύμνεί μέ εντυπωσιακή απλότητα τό Θεό, τή γνή
σια άνθρωπιά, τή φρόνιμη παλληκαριά καί τή βου
νίσια ομορφιά.

Αύτό τον διασκορπισμένο Εθνικό θησαυρό άρχισε 
νά συγκεντρώνει κομμάτι - κομμάτι ο παπα Α γ
γελος Ψυλάκης άπό τά παιδικά του χρόνια. Αύτό τό 
έκμυστηρεύθηκε «ντρέτα» άπό τήν πρώτη στιγμή πού 
συνομιλήσαμε:

Τό ριζίτικο τραγούδι γεννήθηκε μέσα μου. Ά πό  πολύ 
μικρό παιδί τό ύπηρέτησα καί τό ύπηρετώ δπως ύπη- 
ρετώ τήν ίδια τήν εκκλησία. Γιατί τά τραγούδια τά 
δικά μας, δλα τά δημοτικά, φυσικά καί τά ριζίτικα, 
μιλάνε γιά Θεό, γιά θρησκεία, γιά πατρίδα καί γιά 
οικογένεια. Γιά τά ιδανικά πού θυσιάστηκαν οί πρό
γονοί μας, άλλά καί θά θυσιάζονται πάντοτε οί 'Έλλη
νες . . .  .

Ά πό  πολύ μικρό παιδί ό παπα—Ά γγελος Ψυλ- 
λάκης είδε μέ τά μάτια της ψυχής του τήν Ελληνοχρι
στιανική παράδοση νά άναβλύζει ξεκάθαρη μέσα άπό 
τά ριζίτικα τραγούδια κάθε φορά πού τά τραγουδού
σαν οί λεβεντόγεροι συντοπίτες του χαροκοπώντας 
σέ σπιτικά γλέντια καί θρησκευτικά πανηγύρια ή 
βόσκοντας τά κοπάδια τους στις πλαγιές καί τά ψηλώ
ματα της κακοτράχαλης μαδάρας, μέ «σόττο - βότσε» 
τοϋ άπόκοσμους ήχους πού χύνονται άνάερα μέσα στήν 
άπεραντωσύνη της αιώνιας σιωπής τους.

'Ο έντονος βυζαντινός τους ήχος τοϋ έφερνε κάθε 
φορά στο νοΰ τή γλυκειά ψαλμωδία τοϋ πρωταξαδελ- 
φου τοϋ πατέρα του — μακαρίτη σήμερα — παπα — 
Μανώλη Κατεχάκη, έφημέριου τά χρόνια έκείνα στή 
Χώρα των Σφακιών, πού ήταν καί άριστος τραγουδι
στής στά ριζίτικα. Στο σημείο αύτό θά πρέπει νά έξη- 
γεθεΐ δτι στά χωριά τής Κρήτης, ή συμμετοχή τοϋ παπά 
έστω καί σέ μιά στροφή τοϋ τραγουδιού τής τάβλας σέ 
αρραβώνα, γάμο ή άλλη σπιτική γιορτή, θεωρείται 
εύλογία Θεοΰ. Είχα τήν καλή τύχη νά ύπηρετήσω 
άρκετά χρόνια στήν Κρήτη καί έτσι μοΰ δόθηκε ή
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ευκαιρία να διαπιστώσω πόσο σεμνά καί Χριστιανι
κά οί μεγαλόκαρδοι Κρητικοί δίνουν στους λεβεντο
παπάδες τους τό τιμητικό προβάδισμα σέ δλες τις 
κοινωνικές εκδηλώσεις, συνεχίζοντας μέ τον τρόπο 
αυτό μιά παράδοση αιώνων.

—'Ώστε λοιπόν ό καλλίφωνος παπα — Μανώλης 
σας έπηρέασε νά άκολουθήσετε τό ιερατικό στάδιο 
καί παράλληλα νά άσχοληθεΐτε μέ τό ριζίτικο τρα
γούδι . .

Μένω κατάπληκτος καθώς άποκαλύπτει δτι 
ένοιωσε νά άναδεύονται μέσα στην ψυχή του οί δυο 
αύτές επιθυμίες άπό τότε πού θυμήθηκε τον κόσμο. 
’Από την ήλικία των πέντε χρόνων, πολλές φορές, 
δταν τά άλλα παιδιά έπαιζαν μέ χαρούμενα ξεφωνητά 
στις αύλές καί τά καλντερίμια της γενέτειράς του 
του Χώρας των Σφακίων, έκεΐνος κλεισμένος μέσα 
σέ μιά μοναχική κάμαρα του σπιτιού του, έκανε άνα- 
παράσταση τής θείας λειτουργίας, παίρνοντας ό 
ίδιος τη θέση τού παπα καί τού ψάλτη. ’Αργότερα άπό 
τήν πρωτότυπη αύτή μυσταγωγία δέν τού έλλειπαν 
ούτε τά λειτουργικά βιβλία ούτε τά ιερά σκεύη.

—Δηλαδή τά παιδικά σας χρόνια τά περάσατε 
άποτραβηγμένος άπό τον πολύ κόσμο. . .

—"Οχι άκριβώς. Ή  άναπαράσταση τής θείας λει
τουργίας άποτελοΰσε γιά μένα ένα διαφορετικό είδος 
προσευχής σέ στιγμές πού τό άποζητοΰσε αυθόρμητα 
η παιδική ψυχή μου. Τις άλλες ώρες τις περνούσα 
δπως καί τ’ άλλα παιδιά τού χωριού μου.

’Αναστενάζει έλαφρά γιά νά προσθέσει:
—’Από τά χρόνια έκεΐνα έχω πολλές καί έντονες 

άναμνήσεις. Χαρούμενες μά καί πικρές. . .
Μιά άδιόρατη σκιά θλίψης περνάει φευγαλέα άπό 

τό βλέμμα του καθώς θυμάται τά μαύρα χρόνια τής 
Κατοχής, μέ τήν πείνα, τις χίλιες δυο στερήσεις καί τά 
κουρασμένα μέλη τού άλλοτε άπό τό σκληρό άγώνα 
γιά τήν έπιβίωση στά ξεροχώραφα καί τά βουνίσια 
βοσκοτόπια, καί άλλοτε άπό τίς σκληρές αγγαρείες 
γιά λογαριασμό των Γερμανών κατακτητών. Μιά άπό 
αύτές, πού μένει βαθειά χαραγμένη στή μνήμη του, 
ήταν τό σκέπασμα μέ χώμα τών έκτελεσμένων ντό
πιων καί ξένων άγωνιστών, πού άντιστάθηκαν στή 
ναζιστική θεομηνία τήν άνοιξη τού ’41. Θυμάται άκόμη 
καί τό άετίσιο βλέμμα τών Σφακιανών, τό συνεπαρ- 
μένο άπό τήν ασίγαστη οργή επειδή ξένος κατακτητής 
είχε πατήσει τούς περήφανους άπό αιώνες μακρυνούς 
τόπους του. . .

Μετά άπό μιά άναφορά στούς άγώνες καί τίς θυσίες 
τής Κρήτης στά χρόνιά τής Κατοχής, έρχεται καί ή 
σειρά τών νοσταλγικών άναμνήσεων. Τον παρακο
λουθώ μέ προσοχή καθώς άναπλάθει μέ τήν καθάρια 
φωνή του βιβλικές εικόνες τών Σφακιών. Τής άξεπέ- 
ραστης σέ φυσική καί κοινωνική ομορφιά Ελληνικής 
αυτής γωνιάς μέ τά περήφανα καί άχάλαστα βουνά, τά 
σκιερά φαράγγια, τίς θεόχτιστες σπηλιές, τίς κρυ
στάλλινες νεροσυρμές, καί τούς πανέμορφους μονα
χικούς γιαλούς, δπου άνάγλυφα προβάλλουν ή ιστορία 
και οι θρύλοι τών αιώνων σέ φιλόξενα πετρόχτιστα 
σπίτια, παμπάλαιες έκκλησιές, άνεμοδαρμένες βου
νίσιες βίγλες, άπάνεμα μιτάτα καί χειμαδιά, καί καλο- 
μαστορεμένα γιοφύρια, προσκυνητάρια καί ξωκλήσια.

Σέ τούτους τούς τόπους τούς παρθενικούς μεγάλωσε 
ο παπα—’Άγγελος Ί  υλάκης συγκεντρώνοντας σάν 
τήν καλή μέλισσα τήν σκόρπια μουσική παράδοση 
τής γενιάς του. Πρώτος του δάσκαλος στάθηκε ό

ΠΑΠΑ - ΑΓΓΕΛΟΣ ΨΥΛΑΚΗΣ

Ή  λαμπρή του φήμη έχει ξεπεράσει 
άπό πολύ καιρό τά σύνορα τής Χώρας 
μας. Εκείνος όμως παραμένει πάντα ό 
ίδιος. Ό  ταπεινός λειτουργός του 
Ύψίστου, πού έχει άνασύρει άπό τήν 
άφάνεια ένα μεγάλο μέρος τού διάχυ
του άπό στοιχεία τής άρχαίας και βυ
ζαντινής μουσικής ριζίτικου τραγου
διού, προσφέροντας έτσι μιά πολύτιμη 
υπηρεσία στή διαφύλαξη και προβολή 
ενός άτίμητου θησαυρού τής Ελληνο
χριστιανικής μας παράδοσης.

πατέρας του Βασίλης Ψυλάκης (ζεΐ στα. Χανιά καί 
είναι κοντά εκατοχρονίτης) Μακεδονομάχος Χωρο
φύλακας καί δεξιοτέχνης στη  λύρα, τό λαγούτο, καί τό 
βιολί. "Ετσι ώστε σέ ήλικία δώδεκα χρονών νά αυτο
σχεδιάζει μέ επιτυχία στά όργανα αύτά. Ό  παπα— 
Μανώλης Κατεχάκης, έκτος άπό τήν ψαλτική τού 
έμαθε καί μερικά ριζίτικα τραγούδια. Τά περισσότερα 
όμως τής πλούσιας σήμερα συλλογής του τά έμαθε άπό 
τον μουσικό πατέρα του καθώς καί άπό γέροντες 
συντοπίτες του, πού ήταν στά νειάτα τους μερακλήδες 
τραγουδιστές. ’Ογκόλιθους τής μουσικής παρά
δοσης τού τόπου του τούς χαρακτήρισε έξηγώντας 
μου ότι όλοι αύτοί οί άνθρωποι ζοΰσαν άποτρα- 
βηγμένοι στά χωριά τους χωρίς νά κατεβαίνουν ποτέ 
στήν πόλη ή τίς γειτονικές περιοχές, μέ άποτέλεσμα 
δλες οί συνήθειες τής ζωής νά κυλάνε άτόφιες άπό 
γενιά σέ γενιά. Αλλά καί ό πατέρας του, κάθε φορά 
πού ξεμάκραινε άπό τά Σφακιά, έπαιζε μόνο σέ Σφα- 
κιανά γλέντια, πού άκόμη καί σήμερα διατηρούν τό 
γνήσιο παραδοσιακό τους χρώμα.

Σφακιανή, γεννημένη καί μεγαλωμένη στο χωριό 
Κομητάδες, είναι καί ή μητέρα του Ειρήνη τό γένος 
Σκανδαλάκη, πού ζεϊ σήμερα σέ βαθειά γεράματα στά 
Χανιά, καί είναι—πράγμα άσυνήθιστο γιά τήν εποχή
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της—άπόφοιτος Γυμνασίου. ’Έχοντας κληρονομήσει 
άπό τη μητέρα του τη φιλομάθεια καί τήν επιμέλεια, 
ήταν άριστος_ μαθητής καί έτοιμαζόταν για άνώτερες 
σπουδές. ’Ηρθαν δμως τα δύσκολα κατοχικά καί 
πρώτα μετακατοχικά χρόνια, μέ άποτέλεσμα να μείνει 
καθηλωμένος στα Σφακιά.

'Ώσπου στά 1948 άρχισαν νά εκπληρώνονται τά 
παιδικά του όνειρα. Τη χρονιά αύτή μπήκε μέ υπο
τροφία στην Άνωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Κρήτης. 
Στο διάστημα των 7χρονων σπουδών του, βρήκε τήν 
ευκαιρία νά άσχοληθεΐ συστηματικά μέ τή Βυζαντινή 
καί Ευρωπαϊκή μουσική. Χρειάστηκαν όμως άλλα 
δέκα χρόνια μουσικώς σπουδών—3 στά Χανιά καί 7 
στο ’Εθνικό ’Ωδείο ’Αθηνών—γιά νά πάρει μέ άριστα 
πτυχίο Βυζαντινής μουσικής, δίπλωμα μουσικοδιδά
σκαλου Βυζαντινής καί Εύρωπαϊκής μουσικής, καί 
πτυχίο Ωδικής.

Διαθέτοντας τά πλούσια αύτά προσόντα, στά 1966 
διορίστηκε Καθηγητής Μουσικής στο Β \ Γυμνάσιο 
Άρρένων Χανίων, δπου καί υπηρετεί μέχρι σήμερα. 
Στους μαθητές του δέν διδάσκει μόνο σολφέζ άλλά καί 
Βυζαντινή μουσική, έπισημαίνοντας τις έπιδράσεις 
της στο δημοτικό τραγούδι καί ιδιαίτερα στο ριζίτικο. 
Στην αρχή δέχτηκαν τη διδασκαλία του τραγουδιού 
αύτοϋ μέ κάποια περιέργεια. Δέν χρειάστηκε δμως νά 
περάσει πολύς καιρός γιά νά μεταβληθεΐ ή περιέργεια 
σέ κατάνυξη. Στά 15 περίπου χρόνια πού διδάσκει στο 
Σχολείο αυτό, Ιζησε άμέτρητες φορές τήν ’ίδια συγ
κλονιστική σκηνή μέ πρωταγωνιστές 100—150 παιδιά 
νά τραγουδάνε βροντόφωνα τό άθάνατο ριζίτικο τρα
γούδι μέ τό βλέμμα συνεπαρμένο άπό ’Εθνική υπερη
φάνεια. Έ τσ ι ώστε νά φαντάζουν ή αίθουσα διδασκα
λίας μέ εκκλησία, καί τά θρανία μέ άναλόγια άναπο- 
μπής δοξαστικού υμνου στο Ελληνοχριστιανικό 
παραδοσιακό μας μεγαλείο. . .

"Ομως οί προσπάθειες τού παπα—"Αγγέλου Έυ- 
λάκη δέν σταματάνε έδώ. "Εχοντας ιεραρχήσει τούς 
στόχους του, φρόντισε νά ολοκληρώσει καί τή θεολο- 
γική του μόρφωση. Στήν 4ετία 1974—1977, σπούδασε 
στή Θεολογική Σχολή τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών, 
παίρνοντας τό πτυχίο του μέ «λίαν καλώς». Τήν ’ίδια 
έποχή έκρινε δτι είχε τήν δυνατότητα νά προβάλει 
τό ριζίτικο τραγούδι έξω άπό τις σχολικές αίθουσες. 
Γιά τό σκοπό αύτό, τον ’Ιούνιο τού 1976 εμφανίστηκε 
γιά πρώτη φορά στήν τηλεόραση, άποδίδοντας μερικά 
άπό τά τραγούδια τής συλλογής του. Τό θαρραλέο 
αύτό βήμα του συγκίνησε βαθειά τήν κοινή γνώμη, 
ένώ παράλληλα προκάλεσε τις έγκωμιαστικές κριτικές 
τών ειδικών. Τον ίδιο χρόνο έδωσε δώδεκα συναυλίες 
σέ ισάριθμες Ελληνικές πόλεις, καί ήχογράφησε τον 
πρώτο του δίσκο μέ δώδεκα άγνωστα Έθνικοθρη- 
σκευτικά ριζίτικα τραγούδια, άπό τά όποια τά τρία 
παρουσιάζονταν σέ πρώτη έκτέλεση. Δύο χρόνια άργό- 
τερα ήχογράφησε ένα δεύτερο δίσκο, παρουσιάζοντας 
σέ πρώτη έκτέλεση δύο άγνωστα ριζίτικα τραγούδια. 
Τό ένα άπό αύτά, πού άκούστηκε γιά πρώτη φορά πριν 
άπό 200 περίπου χρόνια στά Σφακιά καί άπό τότε 
τραγουδιόταν μόνο στήν περιοχή αύτή, είναι αφιε
ρωμένο στον έπαναστάτη καί Εθνομάρτυρα Δασκα- 
λογιάννη.

Επίσης δίνει τήν πληροφορία δτι ή συλλογή 
του περιλαμβάνει πολλά άγνωστα ριζίτικα. Μέ ευχα
ρίστηση άνακοινώνει ένα άπό αύτά, πού είναι 
αφιερωμένο στον ’Επίσκοπο Κισσάμου Μελχισεδέκ

Δεσποτάκη. Τον φωτισμένο έκεΐνον 'Ιεράρχη καί 
φλογερό πατριώτη, πού τον κρέμασαν οί Τούρκοι 
άπό ένα πλάτανο στή Χανιώτικη πλατεία τής Σπλάντ- 
ζιας τό Μάιο τού 1821, δταν είχαν μαρτυρήσει ό 
Πατριάρχης Γρηγόριος ό Ε '. καί πολλοί άλλοι Ιεράρ
χες. Στο τραγούδι αύτό ό άγνωστος λαϊκός στιχουργός 
άναρωτιέται μέ σπαραγμό:

Παιδιά κι’ ΐντα νά γίνηκε ό ’Πίσκοπος τής πόλης;
Μουδέ σ’ τσή μέσες φαίνεται, μουδέ σ’ τσ’ άνα-

μεσάδες
Μουδέ στά Μοναστήρια του Χερουβικό νά ψάλλει. ..

Τον ’Οκτώβριο τού 1978, ό παπα—"Αγγελος Ψυ- 
λάκης έπισκέφθηκε τις 'Ηνωμένες Πολιτείες καί έδωσε 
συναυλίες μέ ριζίτικα καί άλλα δημοτικά τραγούδια 
άπό δλη τήν Ελλάδα στις πολιτείες Ν. 'Τόρκη, Βιρ- 
τζίνια, Νόρφολκ, καί Λος "Αντζελες. 'Η  υποδοχή πού 
τού επιφυλάχθηκε άπό τήν όμογένεια ήταν κάτι τό 
άνεπανάληπτο. 'Ένα ολόκληρο μήνα τον πέρασε έκεΐ 
μέ διαδοχικές συναυλίες, διαλέξεις, καθώς καί λει
τουργίες σέ εκκλησίες Ελληνικών Κοινοτήτων. Τό 
άξιοσημείωτο είναι οτι πολλές άπό τις έκδηλώσεις 
αυτές έγιναν έξω άπό τό κανονικό πρόγραμμα. Συ
ναυλίες καί διαλέξεις έδωσε καί σέ ’Αμερικανικά Πανε
πιστήμια. 'Ένα άπό αύτά, τό «OLD DOMINIUM», 
πού είναι άπό τά παλαιότερα τής ’Αμερικής, τού πρό- 
τεινε νά γίνει καθηγητής Ελληνικής γλώσσας καί 
Βυζαντινής μουσικής. ’Εκείνος δμως προτίμησε νά 
γυρίσει στον τόπο του, γιά νά συνεχίσει τό πολύπλευ
ρο έργο του.

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥ

'Η  απαράμιλλη Κρητική φιλοξενία έχει τις ρίζες της 
μέσα στά άνεξερεύνητα βάθη τής αιωνιότητας. 'Η  
’Αμάλθεια, πού γαλούχησε τον «Κρητογενή» Δία, 
είναι ό συμβολισμός τής λαμπρής καί πληθωρικής 
Κρητικής δημιουργίας, πού διασώθηκε άπό τό άδηφάγο 
στόμα τής προσωποποιημένης θεϊκά μέ τον Κρόνο 
κοσμογονικής καταστροφής, πού κατρακυλούσε άπό 
τό Βορρά σάν χιονοστοιβάδα, μαζί μέ τά λογής—λογής 
μεταναστευτικά φύλα τής προϊστορίας. Δέν χωράει άμ- 
φιβολία δτι στήν Κρήτη πρωτογεννήθηκε καί ό θεσμός 
τού «Ξενίου Διός». 'Η  φιλοξενία λοιπόν έδώ δέν έχει 
μόνο προαιώνιες άλλάκαί λατρευτικές ρίζες.'Ο τρόπος 
μέ τον όποιο παρέχεται θυμίζει τά συμπόσια τών ήρώων 
πού περιγράφει ό "Ομηρος στις ραψωδίες του. Τό τρα
γούδι πού έπακολουθεΐ είναι παμπάλαιο καί δείχνει μέ 
πόση εύγένεια καί άρχοντιά τιμούσε ό Κρητικός τούς 
καλεσμένους του:

Τή συντροφιά σας χαίρουμαι τήν άξιοτιμημένη
Τήν άξια καί τή φρόνιμη καί τή μπεγεντισμένη

Ζηλεύγουν τζη οί γ ι’ άρχοντες, ζηλεύγει ό κόσμος
ούλος

Μά σάν ζηλεύγει μιά ξανθή...
Ό  Κρητικός δέν άρκεΐται νά χαίρεται μόνο τή μπε- 

γεντισμένη (=καμαρωμένη) συντροφιά του. Θέλει νά 
χαρεΐ κι’ εκείνη άπό τή στιγμή πού θά διαβεΐ τό κατώ
φλι τού σπιτιού του. Οί λύπες τής ζωής, άκόμη καί ή 
ίδια ή ζωή, ύποβαθμίζονται μπροστά στήν ιερότητα 
τής φιλοξενίας. 'Η  συγκλονιστική αύτή άλήθεια προ
βάλλει ανάγλυφη στο άκόλουθο τραγούδι:
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Μάννα κι’ άν έρθουν οί φίλοι μας, κι’ αν έρθουν οί γ ι’
έδικοί μας

Μήν τώνε ’πεις κι’ άπόθανα νά τζή βαροκαρδίσεις 
Στρώσε τους τάβλα νά γευτοΰν καί κλίνη νά πλαγιά

σουν
Στρώσε τους παραπέζουλα νά θέσουν τ’ άρματά τους 
Καί τό πρωί σάν σηκωθούν καί σ’ άποχαιρετοΰνε
Πέσε τους πώς άπόθανα....

Θυμάμαι ότι ή παραδοσιακή αυτή υποθήκη εκπληρώ
θηκε μέ άπόλυτη πιστότητα εδώ καί 8 περίπου χρόνια 
σ ένα άπό τά Χανιώτικα ριζοχώρια. Γλεντοκοποϋσαν 
νύκτα οί καλεσμένοι στ’ άρραβωνιάσματα τής κόρης, 
όταν ή έκατοχρονίτισσα γιαγιά της δεν άντεξε στή βα- 
θειά συγκίνηση καί έσβησε γαλήνια στο στρώμα της. 
Οί σπιτικοί φανέρωσαν τό θάνατο τό πρωί, όταν οί 
καλεσμένοι τους έτοιμάζουνταν νά τούς άποχαιρετή- 
σουν μέ τραγούδια...

Στήν Κρήτη ή χαρά τής ζωής καί ή λύπη του θανάτου 
εκδηλώνονται αύθόρμητα καί πληθωρικά, καί άξιο- 

λογούνται μέ κριτήριο τό θέλημα του Θεού. "Οταν 
χαιρετήσεις τον Κρητικό μέ τό στερεότυπο 
εκείνο αίντα κάνεις, πώς τά περνάς» θά σου 
άπαντήσει: Σά θέλει ό Θεός»...Τις άντιλήψεις αύτές 
εκφράζει τό επόμενο τραγούδι, πού περιγράφει μέ εντυ
πωσιακή άπλότητα τό θρήνο τής λυγερής πάνω στο 
μνήμα του πεθαμένου άρραβωνιαστικοϋ της άπό ό,τι 
φαίνεται:

Κόρη λυγερή ξανθή καί μαυρομμάτα 
Άνεπλέκετο σέ άντρειωμένου μνήμα 
Τά μαλλάκια τζη τον τάφο έσκεπάζαν 
Τά ματάκια τζη στή γής πηλό έκάναν 
Τά χεράκια τζη τον Κύριο έδοξάζαν...

Οί συγκλονιστικοί αύτοί στίχοι θυμίζουν τούς επιτά
φιους θρήνους τών γυναικών τής άρχαιότητας, πού έλυ
ναν ή έκοβαν τις πλεξούδες τους σέ ένδειξη πόνου καί 
άφοσίωσης γιά τό άγαπημένο τους πρόσωπο. Τό θρη
σκευτικό άλλωστε συναίσθημα προβάλλει άμεσα καί 
έντονα σέ πολλά ριζίτικα τραγούδια.

Οί Τούρκοι, κυριεύοντας τό 1669 τήν Κρήτη 
άπό τούς Βενετούς, θέλησαν νά τήν μετατρέψουν σέ 
προπύργιο τού άπέραντου ίσλαμικοΰ τους κράτους στήν 
εύαίσθητη αύτή όπως καί σήμερα περιοχή τής Μεσο
γείου. Γιά τό σκοπό αύτό επιδίωξαν—όπως γράφει ό 
ξένος περιηγητής TOURNEFO RT— νά πετύχουν τήν 
εθνολογική άλλοίωση τόΰ νησιού, έγκαινιάζοντας μιά 
σατανική τακτική, άνάμικτη άπό βενετσιάνικη λεπτό
τητα καί άνατολίτικη θηριωδία. Κάτω άπό αύτές τις 
συνθήκες ξεσηκώθηκε άργότερα ένα κύμα διωγμών καί 
βίαιων έξισλαμισμών, πού κορυφώθηκε μετά τήν επα
νάσταση τού 1770, όταν κατάργησαν όλες τις έκκλησιές 
σέ πόλεις καί χωριά. ’Ενδεικτικά σημειώνουμε ότι ό 
σημερινός Μητροπολιτικός ναός τών Χανίων είχε μετα- 
βληθεϊ σέ σαπουνάδικο...» Μόνο τό έβδομο τραγούδι 
τής κολάσεως δύναται νά παραβληθή μέ τά μαρτύρια 
τού λαού τής Κρήτης» έγραψε ένας άλλος ξένος περιη
γητής, ό FLOU RENS. 'Όμως ό ήρωϊκός αύτός λαός 
ύπόμενε τά δεινά μέ άπίστευτη καρτερικότητα, στε
γάζοντας τήν πίστη του στις έκκλησιές τών Μονα- 
στηριών.

Στά μαύρα εκείνα χρόνια άστραψε άμέτρητες φορές 
η Κρητική παλληκαριά. Χαρακτηριστικό είναι τό άκό- 
λουθο τραγούδι πού περιγράφει μέ μοναδικό τρόπο τού
το το προαιώνιο καί άκριβό στολίδι τού Κρητικού:

Άντρες γιά —ίντα μέ διώχνετε γιά—ίντα μ’ άπολα-
λεΐτε

Γιατί μ’ ηύρητε άμοναχό κι είμαι ξαρματωμένος 
Αφήστε με ν άρματωθώ νά βάλω τ ’ άρματά μου

Τότες νά ΐδεΐτε πόλεμο άπού κανουν οί γ ι’ άντρειω-
μένοι

Τον κάνουν οί γ ι’ άντρες οί καλοί οί καστροπολεμάρχοι 
Ά ντρες γιά —ίντα μέ διώχνετε...

"Ενα άλλο τραγούδι άναφέρεται στήν αιχμαλωσία μέ 
δόλο (1826J27) άπό τον Μουσταφά πασσά τών Σφακια- 
νών οπλαρχηγών Ρούσου Βουρδουμπά καί Γιώργη 
Πωλογιωργάκη καθώς καί άλλων άγωνιστών, προεστών 
κληρικών άπό διάφορες περιοχές τών Χανίων, μέ σκοπό 
νά άποδυναμώσει τήν έπανάσταση στήν περιοχή αύτή:

Αρχόντους έχουν στή φ’λακή ώς χίλιους πεντακό
σιους

Κι’ έχουν τό Ρούσιο τώ(ν) Σφακιώ(ν) καί τόν
Πωλογιωργάκη

’Έχουν καί τόν Πρωτόπαπα τό ΔράΛο άπού τσή
Λάκκους

Τό Γιώργιακα άπού τόν Πρασσέ...

"Οπως σημειώσαμε στήν άρχή, τά ριζίτικα δέν πα
ραλείπουν νά υμνούν καί τή βουνίσια ομορφιά. ’Αντι
προσωπευτικό τραγούδι τής κατηγορίας αυτής είναι 
καί τό άκόλουθο:

Αύγίτσα θέ νά σηκωθώ’πού τού βουνού τή ρίζα 
Νά σύρω νά ξημερωθώ βουνό μου στήν κορφή σου 
Νά κάμω κύκλο στο βουνό, βόλ(ι)τα στή Μαδάρα 
Νά βρώ μιά πέτρα ριζιμιά νά διπλωθώ νά κάτσω 
Ν’ άκούσω γερακιού φωνή καί φάλκο νά λαλήσει 
Ν’ άκούσω καί τήν πέρδικα...
’Εκφραστικό είναι καί ένα άλλο τραγούδι τού κύκλου 

αυτού, πού θά μπορούσε νά πάρει τόν τίτλο «'Ο θά
νατος τού κυνηγού» :

Σάν δροσινιάσουν τά λαγκά καί βασιλέψει ό ήλιος 
Βόσκετε άγρίμια βόσκετε, λαγοί δροσολογάτε! . .
Μ’ άπόθανεν ό κυνηγός άπού σάς έκυνήγα
Κι’ άφήκε καί παραγγελιά τών άλλω(ν) κυνη-

γάρω(ν)
Παιδιά κι’ άν πάτε εις τσή λαγούς καί πάτε καί

στ’ άγρίμια
Περάστε άπού τό μνήμα μου καί πάρτε με καί μένα 
Τρεις πόρους έχουν τά λαγκά . . .'

Στο κεφάλαιο αύτό δόθηκε ένα δείγμα τής πλούσιας 
συλλογής τού παπα-Άγγελου Έυλάκη,γιά νά διαπιστώ
σει ό άναγνώστης τήν ξεχωριστή ομορφιά τού ριζί
τικου τραγουδιού. Τού μοναδικού φολκλορικού είδους 
στον κόσμο πού προκαλεΐ τό μεγαλύτερο προβλη
ματισμό, όπως έχει τονίσει επιγραμματικά ό Γάλλος 
μουσικολόγος Μπουβί. Πόσοι άραγε συμπατριώτες 
μας προβληματίζονται άπό τό ριζίτικο καί τά τόσα 
άλλα είδη τού δημοτικού μας τραγουδιού ;
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΑΤΕΛΛΗ

ΛΙΓΟ πιο πέρα άπό την Πάρο, 
βρίσκεται ένα μικρό κι άγονο νησί. 
'Η  ’Αντίπαρος. Είναι ένα νησάκι 
γαλήνιο, μέ άπαλές καί καθάριες 
άκρογιαλιές, πού τά τελευταία χρό
νια, τραβάει κοντά του, πολλούς 
δικούς μας καί ξένους επισκέπτες. 
Στα σπλάχνα του, αύτό τό μικρό 
νησί, κρύβει μια σπηλιά, πού’ναι 
γνωστή σήμερα σ’ όλο τον κόσμο, 
για τούς περίφημους σταλακτίτες 
καί σταλαγμίτες πού τη στολίζουν.

Λίγα χρόνια πριν άπό τόν τελευ
ταίο πόλεμο, ή σπηλιά αυτή δεν 
ήτανε γνωστή στούς πολλούς "Ελ
ληνες, ϊσως έπειδή κανένας άπό 
τούς άρχαίους συγγραφείς δεν τήν 
άναφέρει. ’Έτσι, 6 έξοχος  αυτός 
όρυκτολογικός καί γεωλογικός θη
σαυρός, όχι μονάχα ήτανε σχεδόν 
άγνωστος, άλλα καί άπλησίαστος, 
επειδή παρουσιαζόντουσαν δυσχέ
ρειες πολλές σέ κείνους πού τολ
μούσαν νά κατέβουν στή σπηλιά, 
για νά τήν χαροΰν καί νά τόν θαυ
μάσουν.

Ή  σπηλιά αύτή βρίσκεται στά 
ΝΑ, τού νησιού κι άπέχει πολύ άπ’ 
τό χωριό της ’Αντιπάρου. "Αν όμως 
μέ καΐκι πάει κανείς στή Ν.Α. άκτή 
τού νησιού, κοντά στή θέση «Σωρός» 
τότε, άφοΰ τραβήξει ένα ανηφορικό 
μονοπάτι, θά φτάσει σ’ αύτή σέ 
3]4 τής ώρας.

'Η  εξωτερική είσοδος τής σπη
λιάς είναι φυσική κι άρκετά ευρύ
χωρη, σκεπασμένη άπό κέδρους κι 
άλλους άγριους θάμνους, πού πλού
σια βλασταίνουν στο νησί. Πάνω της 
θεόρατοι βράχοι σχηματίζουν ένα 
μεγαλόπρεπο θόλο καί δεξιά της 
βρίσκεται ένα μικρό, όλο χάρη έκ- 
κλησάκι τού "Αη—Γιαννιοΰ τού Θε
ολόγου—τού Σπηλιώτη — πού κάθε 
χρόνο στή γιορτή του, γίνεται γρα- 
φικώτατο πανηγύρι. ’Από βραδύς 
μαζεύονται στή χάρη του όλοι οί 
χωριανοί κι έκεϊ ξεχνάνε τις έγ
νοιες τους, χορεύοντας μέ τήν καρ
διά τους, ώς τό πρωί.

Λίγο πιο πέρα, στ’ άριστερά, πά
νω σέ μιά χοντροκομμένη κολώνα, 
πού πίσω της είναι κρυμμένο τό 
στόμα τής σπηλιάς, είναι χαρα
γμένη ή παρακάτω επιγραφή, πού 
άπό τό χρόνο είναι σχεδόν σβη- 
σμένη:

ΕΠ Ι ΚΡΙΤΩΝΟΣ ΟΙΔΕ ΗΛ- 
ΘΟΝ ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ ΣΟΧΑΡ- 
ΜΟΣ Μ ΕΝΕΚΡΑΤΗΣ ΑΝΤΙ
ΠΑΤΡΟΣ ΙΠΠΟΜΕΔΩΝ ΑΡΙ- 
ΣΤΕΑΣ ΦΙΛΕΑΣ ΓΟΡΓΟΣ ΔΙΟ
ΓΕΝΗΣ.

Σύμφωνα μέ μιά παράδοση, αύ- 
τοί είχανε συνωμοτήσει γιά νά ξολο- 
θρέψουν τό Μεγαλέξανδρο. Σάν 
άνακαλύφτηκαν όμως, καταφύγανε 
κυνηγημένοι στή σπηλιά τής ’Αντι
πάρου. Δέν έχομε, παρ’ όλα αύτά, 
καμιά μαρτυρία πού νά μάς βεβαι
ώνει γ ι’ αύτό. Φαίνεται, ωστόσο, 
ότι οί παραπάνω ή ήτανε περαστικοί, 
ή ήτανε αύτοί πού πρώτοι άνακα-

Φωτογραφίες άπό τόν εσωτερικό πλού
σιο διάκοσμο τής σπηλιάς που παρεχώρησε 
ενγενώς ή κνρία ΑΝΝΑ Π ΕΤΡΟ ΧΕΙΑΟ Υ  
άπό τό προσωπικό της άρχεϊο.

λύψανε τή σπηλιά καί χαράξανε τά 
όνόματά τους, όπως γίνεται συνή
θως καί μέ τούς σημερινούς άκόμα 
περιηγητές. Είναι γνωστό, άπό τήν 
ιστορία τής Ελλάδας, πώς ό Κάσ- 
σανδρος, πού υστέρα άπ’ τό θάνατο 
τού Μεγαλέξανδρου κυβέρνησε ήσυχα 
ολόκληρη τήν Ελλάδα, άφησε τρεις 
γιους, τόν Φίλιππο, τόν ’Αλέξανδρο 
καί τόν ’Αντίπατρο. 'Ο τελευταίος, 
επειδή θύμωσε άπό παρατήρηση πού 
τού ’κάνε ή μάνα του, ή Θεσσαλο
νίκη, πού ήτανε άδελφή τού Μεγα
λέξανδρου, τή σκότωσε. ’Εξαφανί
στηκε μετά καί, γιά πολύ καιρό, 
ήτανε κρυμμένος. "Ισως λοιπόν, ά- 
ποφεύγοντας τις συνέπειες τής πρά^ 
ξης του, νά έφτασε μαζί μέ τούς 
υπόλοιπους συντρόφους του πού 
άναφέρονται στήν επιγραφή, στή 
σπηλιά τής ’Αντιπάρου.

Καί τώρα άς μπούμε στή σπηλιά. 
'Ένα μικρό άνοιγμα άφήνει ό βράχος 
γιά τό πέρασμά μας.

Περνάμε τή δοξαρωτή πόρτα. Γιά 
τό άνετο κατέβασμα άπό τή μιά καί 
γιά νά μπορέσουμε νά θαυμάσουμε 
καλύτερα τά παράξενα δημιουργή
ματα τής φύσης άπό τήν άλλη, ό 
Ελληνικός ’Οργανισμός Τουρισμού 
έχει έγκαταστήσει ήλεκτρικούς λα
μπτήρες μέ ένταση μεγάλη. Φρόν
τισε, άκόμα, κι έφτιαξε σκαλοπάτια 
άπό μπετόν κι έτσι κατεβαίνουμε μέ 
άσφάλεια καί μ’ άνεση.
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Μόλις κατεβοΰμε λίγα σκαλοπά
τια, φθάνουμε σ’ ενα χώρο πού 
ορίζεται άπο βάραθρα πού μάς γε
μίζουν μέ φόβο. Προχωρούμε άκόμα 
λίγο καί ξαφνικά, μπροστά στα μά
τια μας παρουσιάζεται ένα μεγαλό
πρεπο θέαμα αφάνταστης φαντα
σμαγορίας !

Πόσα, αλήθεια, εξαίσια πράγματα 
παρουσιάζει κι ή υποχθόνια Φύση!

Βρισκόμαστε τώρα σέ βάθος 65 
μέτρων άπο τήν έπιφάνεια της γης. 
'Ο  θόλος τής σπηλιάς είναι κολοσ
σιαίος. 'Όλος είναι άνώμαλος, είναι 
γεμάτος άπο σταλακτίτες, πού οί 
πιο πολλοί έχουν σχήμα αναποδογυ
ρισμένου κώνου καί χρώμα λευκό- 
ύποκίτρινο. Μερικοί άπο τούτους 
τούς σταλακτίτες, έχουν τόσο παρά
ξενα σχήματα! Άλλου βλέπεις ένα 
άστέρι, άλλου ένα λυχνάρι, άλλου 
ένα καταρράκτη άπολιθωμένο, άκό
μα καί φανταστικά λάχανα καί φυ
τά.

’Αλλά καί το έδαφος τής σπη
λιάς είναι γεμάτο άπο σταλαγμίτες 
πού’χουν κι αυτοί διάφορα σχήματα. 
Οί σταλακτίτες, δπως είναι γνωστό, 
διαφέρουνε άπο τούς σταλαγμίτες, 
γιατί οί πρώτοι κρέμονται άπο τήν 
οροφή σέ μακρουλά κωνικά σχή
ματα, ένώ οί άλλοι σχηματίζονται 
στο έδαφος τής σπηλιάς. Σταλα
κτίτες καί σταλαγμίτες προέρχονται 
άπο σταλαματιές νερού, πού περι
έχουν διαλυμένα μόρια άσβεστο- 
λίθου κι άνθρακικο οξύ. Τά νερά 
πού ποτίζουν τη γή καί πού περ
νούν άνάμεσα άπο τά στρώματα τού

άσβεστόλιθου, παρασέρνουν στο διά
βα τους μόρια άσβεστολιθικά κι 
δταν φτάσουν τυχαία πάνω άπο 
θολώματα, άλλοτε μένουν κρεμα
σμένα άπ’ αύτά μέ μορφή άπολιθω- 
μένων σταγόνων καί σχηματίζουν 
τούς σταλακτίτες κι άλλοτε πέ
φτουν κάτω στο έδαφος, μέ τήν 
ίδια μορφή καί σχηματίζουν τούς 
σταλαγμίτες. Καταλαβαίνει κανείς, 
πώς έρχεται στιγμή, πού, δταν μεγα
λώνουν οί σταλακτίτες καί οί στα
λαγμίτες, σχηματίζονται πελώριες 
στήλες, μεγαλόπρεπες στήν όψη, 
πού στολίζουν θαυμάσια τή σπηλιά.

Στή μέση τής σπηλιάς, ορθώ
νεται ένας μεγάλος δγκος άπο στα
λαγμίτες, ή «Άγιατράπεζα». Πάνω 
σ’ αύτο το σταλαγμίτη, ό έφημέριος 
τού Γάλλου πρεσβευτή Μαρκησίου 
Ντέ Ντουαντέλ, έκανε λειτουργία 
τή μέρα τών Χριστουγέννων τού 
1673. Το γεγονός αυτό εξακριβώ
νεται άπο τήν παρακάτω επιγραφή 
πού τήν έγραψε, κάπου έ χ ε ι  κοντά, 
ό ίδιος ό Μαρκήσιος — Πρεσβευτής, 
λατινικά:

«HOC ANTRUM EX NATURAE 
M IRACULIS RARRISSINUM  
UNA CUM COMITATU RECE- 
SSIBUS EJUSDEM  PRO FU N - 
DIORIBUS ET A B D IT IO R I- 
BUS PEN ETRA TIS SUSPICIE- 
BANT ET SATIS STBPICI CH- 
RISTI. NON POSSE EXISTI- 
MABAT CAR GALLIA RUM LE- 
GATUS DIENATALI. QUO CO- 
NSECRATUN FU IT  ANNO 
M.D.C. LXXIII».

Δηλαδή:

«Αυτή τή σπανιώτατη σπηλιά, 
τήν άπ’ τή Φύση θαυμαστή, μέ μιά 
συνοδεία, τις βαθειές χαράδρες της 
καί τά λευκά βαθουλώματά της, είδε 
καί νόμισε πώς δέν μπόρεσε νά ΐδεΐ 
άρκετά ό Πρεσβευτής τών Γάλλων, 
τά Χριστούγεννα. Γράφτηκε τό 
1673».

’Ακόμα κι ό βασιλιάς "Οθωνας 
έπισκέφτηκε αυτή τή σπηλιά. Σ ’ 
ένα εσωτερικό της βράχο, υπάρχει 
μέχρι σήμερα, ή άκόλουθη έπι- 
γραφή:

«ΟΘΩΝ Αος ΒΑΣΙΛΕΥΣ Τ Η Σ  
ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΗ 27η ΣΕΠ Τ. 1840».

Σήμερα, τον επισκέπτη άπογοη- 
τεύει κάπως τό θέαμα, πού πολλοί 
σταλακτίτες καί σταλαγμίτες είναι 
άκρωτηριασμένοι.

'Η  καταστροφή τους έγινε στήν 
κατοχή άπ’ τούς ’Ιταλούς στρα
τιώτες. Μετά τήν άνακάλυψη κατα
σκοπευτικού δικτύου στήν ’Αντί
παρο, νομίσανε πώς έκεΐ μέσα ήτανε 
κρυμμένοι Ά γγλο ι κομάντος κι έτσι, 
μέ τά πολυβόλα τους καί τις χειρο
βομβίδες, κουτσουρέψανε πολλούς 
άπ’ τούς σπανιώτατους αυτούς υπο
χθόνιους θησαυρούς.

Παρ’ δλ’ αύτά ή σπηλιά παρου
σιάζει ένα εξαίσιο, ένα συναρπα
στικό θέαμα. ’Αξίζει λοιπόν νά τήν 
έπισκεφθεΐτε!
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Μέ χίλιους μύριους τρόπους άγκα-
λιάζεις

τά γραφικά ακρογιάλια καί νησιά
μας,

γεμάτη φως, δροσάτη θάλασσά μας,
μάς γαληνεύεις καί μάς ξεκουράζεις
Σάν άσπρογάλανη Νεράιδα μοιά

ζεις,
όπου χαμογελά μές στά όνειρά μας.
Στό κύμα χαλυβδώνεις τήν καρδιά

μας

καί πάντα τήν Πατρίδα μας δοξά
ζεις.

Έτίμησες άπ’ τά παλιά τά χρόνια 
τούς ’Αργοναύτες καί τόν ’Οδυσ-

σέα...
’Αλλά καί βύθισες στην καταφρό

νια.
κάθε θρασύν Άσιάτη έπιδρομέα. 
Θεμιστοκλής, Κανάρηδες άρκοϋνε, 
πάντα τή δόξα σου νά διαλαλοϋνε!

’Απερίγραπτη είναι ή όμορφιά 
καί ή γοητεία τής Ελληνικής θά
λασσας, πού μέ ποικίλους τρόπους, 
άπό τήν Κέρκυρα καί τή Θράκη 
μέχρι τήν Κρήτη καί τήν Κύπρο 
μας, άγκαλιάζει τά γραφικά άκρο- 
γιάλια καί τά νησιά μας, άλλοτε 
χαρούμενη καί άλλοτε θυμωμένη.

Είναι έξαίσια ή όμορφιά τής 
Ελληνικής θάλασσας, πού άντι- 
φεγγίζει τό λαμπρό Ελληνικό ού- 
ρανό. Γιά τούτο καί δέν είναι κα
θόλου παράξενο, πού μέσα άπό τόν 
άφρό της, στά παράλια τής Κύπρου 
μας, άναδύθηκε — σύμφωνα μέ τόν 
άρχαϊο μύθο — ή ’Αφροδίτη ή θεά 
τής ’Ομορφιάς.

Αύτή ή άσπρογάλανη Νεράιδα 
σά μάγισσα μάς γοητεύει. Γελαστή 
μάς δέχεται στήν άγκαλιά της καί 
πρόθυμα μάς προσφέρει τή δροσιά 
καί τά χάδια της, χαρίζοντας έτσι 
γαλήνη στήν ψυχή μας καί διώ
χνοντας τις έγνοιες τής καθημερι
νής ζωής. Δίκαια λοιπόν ό τραγι
κός ποιητής Εύριπίδης γράφει ότι 
ή «θάλασσα κλύζει πάντα τά άνθρώ- 
πων κακά». (Εύριπίδου ’Ιφιγένεια 
ή έν Ταύροις στιχ. 1193). Στά κύ
ματά της άντικατοπτρίζει τά κατα- 
πράσινα άκρογιάλια μέ τούς βρά
χους καί τά έρημοκκλήσια, μέ 
τις έλιές, τά πεύκα καί μέ τά μάρ

μαρα των άρχαίων έλληνικών ναών.
Τήν άγαποΰμε, τή λατρεύουμε 

ιδιαίτερα έμεΐς οί "Ελληνες τή 
θάλασσά μας. Μά καί αύτή μέ μύ
ριους τρόπους μάς άνταποδίδει 
τήν άγάπη της άγκαλιάζοντας τή 
χώρα μας μέ περισσή στοργή.

’Από τά πανάρχαια χρόνια ή 
θάλασσα συνδέθηκε μέ τή μοίρα, 
τήν ιστορία, τούς πόνους καί τις 
χαρές τής Ελληνικής Φυλής. Άπό 
τούς μυθικούς άκόμα χρόνους οί 
πρόγονοί μας τήν άγάπησαν μέ 
πάθος. Μέ τόλμη άφάνταστη — 
αν λογαριάσουμε τά πρωτόγονα 
μέσα ναυσιπλοΐας έκείνης τής έπο- 
χής — καί μέ τή δίψα τού άγνωστου 
έγιναν άριστοι θαλασσοπόροι. 
Ποιος δέ θυμάται τόν Ίάσονα μέ 
τούς Αργοναύτες, πού έφτασαν 
μέχρι τά βάθη τού Ευξεινου Πόν
του γιά τό χρυσόμαλλο δέρας; Καί 
ποιος μπορεί ποτέ νά λησμονήσει 
ότι στήν πρώτη συντονισμένη 
πολεμική Πανελλήνια έπιχείρηση, 
τήν Τρωική ’Εκστρατεία, έλαβαν 
μέρος — σύμφωνα μέ τις πληροφο
ρίες τού Όμήρου (Ίλιάς — Ραψω
δία Β' στιχ. 493—759) χίλια έκατόν 
όγδόντα έξι πλοία; Αύτή ή άγάπη 
των προγόνων μας γιά τή θάλασσα 
τούς έσπρωξε νά έπεκτείνουν τή 
ναυτιλιακή καί έμπορική τους δρα-
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στηριότητα σ’ δλα τά παράλια τής 
Μεσογείου. Έφτασαν μάλιστα οί 
Έλληνες ναυτικοί — περνώντας 
τις 'Ηράκλειες στήλες, — τό ση
μερινό Γιβραλτάρ — άκόμα καί 
στον ’Ατλαντικό ’Ωκεανό. Καί 
άφοϋ έχει τόση όμορφιά ή Ελλη
νική θάλασσα εύρήκε καί άντάξιο 
υμνητή, τον ποιητή "Ομηρο. Καί 
πραγματικά ό "Ομηρος, περιγρά- 
φοντας τις περιπλανήσεις τοϋ πο
λύπαθου Όδυσσέα, ζωγραφίζει 
στήν ’Οδύσσεια, σάν άριστος θα
λασσογράφος, τήν Ελληνική θά
λασσα σέ όλες τις μορφές της.

Καί άπό τότε, άπό τούς δμηρι- 
κούς άκόμα χρόνους, τό Αιγαίο πέ
λαγος έγινε τό κέντρο τοϋ Ελλη
νικού χώρου, ή καρδιά τής Ελλη
νικής θάλασσας. Έκεΐ έχουν δια
δραματιστεί οί μεγαλύτερες θαλασ
σινές έποποιΐες τής Φυλής μας. Τό 
480 π.Χ. ό Περσικός στρατός και ό 
στόλος είχαν πλημμυρίσει τήν Ε λ 
λάδα. Ή  στυγνή ’Ασιατική βαρβα
ρότητα καί άπολυταρχία θέλησε 
νά έξανδραποδίσει τήν Ελληνική 
φυλή καί νά τήν έξαφανίσει. Βρήκε 
όμως τούς προγόνους μας ένωμέ- 
νους καί έτσι μέσα στήν Ελληνική 
θάλασσα καταποντίστηκαν τά βαρ- 
βαρικά όνειρα. Οί Έλληνες με τά 
«ξύλινα τείχη» τους, πολεμώντας 
«υπέρ βωμών καί έστιών» γέμισαν 
με τά συντρίμμια τοϋ άλαζονικοΰ 
περσικοΰ στόλου τό περιλάλητο 
στενό τής Σαλαμίνας. Καί έτσι 
άπό τότε ή Ελληνική θάλασσα στά
θηκε ό χαλύβδινος θώρακας τοϋ 
Έθνους μας, άλλά καί ό σκοτεινός 
ύγρός τάφος τής ’Ασιατικής άπο- 
λυταρχίας. Καί μέ τήν πνοή αυτών 
τών θριάμβων ύψωσαν οί Έλληνες 
τον Παρθενώνα καί στερέωσαν τήν 
’Αθηναϊκή Δημοκρατία, τή Δημο
κρατία, πού χάρισε στήν άνθρω- 
πότητα, τά λαμπρότερα δημιουρ
γήματα στις τέχνες, τις έπιστήμες 
καί τά γράμματα.

Υπόβαθρο λοιπόν καί πλαίσιο 
σ’ όλους αύτούς τούς θριάμβους, 
είναι ή Ελληνική θάλασσα μέ 
τόν πλοϋτο, τή μεγαλωσύνη καί 
τήν όμορφιά της.

Γι’ αύτό καί πρέπει άκόμα πιό 
πολύ νά τή λατρέψουμε έμεΐς οί 
Έλληνες. Καί οί νέοι μας νά άγα- 
πήσουν τά ναυτικά έπαγγέλματα, 
πού όχι μόνο είναι προσοδοφόρα, 
όχι μόνο τούς δίνουν τήν εύκαιρία 
νά γνωρίσουν ξένες έξωτικές χώρες, 
άλλά καί ταιριάζουν μέ τή ναυτική 
μας παράδοση καί τή λεβεντιά τής 
Ελληνικής ψυχής. Οί θαυμάσιες 
Σχολές τοϋ Έμπορικοΰ καί Πολε
μικού μας Ναυτικού είναι πάντοτε 
άνοικτές νά προσφέρουν δωρεάν 
τήν κατάλληλη έπαγγελματική παι
δεία, παρά νά ξενιτεύονται οί νέοι 
μας καί νά δουλεύουν στά όρυχεϊα 
τής Εύρώπης καί στά έργοστάσιά 
της ή νά φεύγουν γιά πάντα στήν 
Αύστραλία. Είναι προτιμότερο νά 
έργάζονται στά ποντοπόρα πλοία 
μας μέσα σέ έλληνικότατο περι
βάλλον καί κάτω άπό τήν προστα
σία τής γαλανόλευκης Σημαίας μας.

Γιά όλους αύτούς τούς λόγους 
πολύ σωστά γιορτάζουμε κάθε χρό
νο τή Ναυτική Εβδομάδα. Μέ 
ιδιαίτερη χαρά καί δικαιολογημέ
νη περηφάνεια γιορτάζει ή Κέρκυ
ρα, πού οί κάτοικοί της φημίζον
ταν γιά τή μεγάλη τους έπίδοση 
στά ναυτικά έπαγγέλματα. Μάρ
τυρας άδιάψευστος ό μεγάλος ποιη
τής Όμηρος, πού γράφει στήν ’Ο
δύσσεια (ζ' στίχ. 557—563) ότι 
τόσο καλά πλοία έφτιαχναν οί 
Κερκυραϊοι καί τόσο καλοί ναΰτες 
ή σαν, ώστε μόνα τους σά νά είχαν 
ψυχή καί αισθήσεις, μόνα τους τά 
Κερκυραϊκά πλοία καί χωρίς τιμό
νι έφταναν μέ σιγουριά στό λιμάνι 
πού ήθελαν. Καί έτσι αύτή ή «ποι
ητική άδείςι» ύπερβολή στάθηκε 
ή άφορμή νά καθιερωθεί ώς «σήμα

κατατεθέν» τής Κέρκυρας καί ώς 
έμβλημά της ή «άπήδαλος ναΰς» 
δηλαδή ένα πλοίο χωρίς τιμόνι!

Στή θάλασσά μας λοιπόν κρύβε
ται ή πνοή καί ή δύναμη, ό πλούτος 
καί τό μέλλον, τό μεγαλείο καί ή 
δόξα, τοϋ πολύπαθου άλλά τιμημέ- 
νου Έθνους μας. Ποιος μπορεί νά 
λησμονήσει τούς Κανάρηδες καί 
τούς Μιαούληδες καί τούς Ματρό- 
ζους καί τούς Άνεμογιάννηδες, 
πού είχαν γίνει κατά τήν έπανά- 
σταση τοϋ 1821 ό φόβος καί ό τρό
μος τοϋ Τουρκικού στόλου; Ή  
ποιός πάλι θά λησμονήσει τό θρυ
λικό μας θωρηκτό, τόν Άβέρωφ, 
πού μέ τό λεοντόκαρδο κυβερνήτη 
του τόν Παΰλο Κουντουριώτη είχε 
κατανικήσει τόν Τουρκικό στόλο 
κλείνοντάς τον τό 1912 καί τό 1913 
μέσα στά Δαρδανέλια ;

Κάθε κΰμα τής Ελληνικής θά
λασσας θυμίζει καί μιά περίλαμπρη 
σελίδα νίκης καί θριάμβου έναν- 
τίον τοϋ Άσιάτη δυνάστη, πού θέ
λησε προσβάλλοντας τά ιερά καί 
όσια τής φυλής μας νά μας άφαι- 
ρέσει τήν Ελευθερία μας.

Τό Αίγαϊο πέλαγος είναι ή καρ
διά τών Ελλήνων. Καί έκεΐ είχαν 
πρωτοχτυπήσει τό 1940 οί ’Ιταλοί 
τοϋ Μουσσολίνι όταν άναντρα, 
άνόσια καί δολοφονικά τορπίλλι- 
ζαν τήν Έλλη μας, πού σημαιο
στολισμένη λικνιζόταν στό λιμάνι 
τής Τήνου, γιά νά τιμήσει τή Με
γαλόχαρη. Έπήραν όμως τότε άπό 
τόν ένωμένο Ελληνικό λαό τό μά
θημα, πού τούς άξιζε, πάνω στά 
βουνά τής Βορείου ’Ηπείρου μας, 
άσχετα πού ή άγνωμοσύνη καί ή 
άκρα άδικία τών Μεγάλων δυνά
μεων τήν ξαναπήρε άπό τήν άγκα- 
λιά τής Πατρίδας μας. Κι’ άν χρει
αστεί, ποτέ νά πολεμήσουμε ξανά, 
τό Αίγαϊο θά ξαναγεννήσει νέους 
Θεμιστοκλεΐς καί Κανάρηδες, καί 
άλλους πολλούς Μιαούληδες καί 
Κουντουριώτες.
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'Η γυναίκα πότιζε τον καφέ 
τοϋ συζύγου της μέ μιά πολύ 
μικρή δόση αρσενικού κάθε 
μέρα έπί μήνες. Δέν ήθελε 
νά τόν κάνει νά πεθάνει από 
δηλητηρίαση, μόνο ήθελε νά 
τόν κάνει τόσο άδύναμο, όσο 
νά μην μπορεί νά άντιδράσει 
όταν τόν στραγγάλισε αργό
τερα. Μετά έκαψε τό πτώμα 
του, άφήνοντας μόνο λίγα 
κομμάτια οστών καί σάρκας, 
τόσο μικρά ώστε νά μήν είναι 
δυνατόν νά άναλυθοϋν μέ χη
μικά τέστς. ’Αλλά τό FBI 
χρησιμοποίησε μία νέα τε
χνική· τήν ανάλυση διά νε
τρονίων, πού μπορεί νά προσ
διορίσει τήν ταυτότητα άντι- 
κειμένων διά τής άκτινοβο- 
λίας πού έκπέμπουν όταν 
βομβαρδίζονται μέ άτομικά 
σωματίδια πού καλούνται νε
τρόνια. Ή  ανάλυση τών υπο
λειμμάτων τού παραπάνω αν
θρώπου άπέδειξε ότι υπήρχε 
σ’ αυτά αρσενικό. Ή  άπόδει- 
ξη αυτή όδήγησε στήν κατα
δίκη τής συζύγου γιά ανθρω
ποκτονία. Ή  παραπάνω υπό
θεση άπέδειξε τήν όλο καί 
μεγαλύτερη άξια τής «έπι- 
στημονικής έγκληματολο- 
γίας» δηλαδή τής «έπιστη- 
μονικής έγκληματολογίας» 
ήτοι τής χρήσεως έπι- 
στημονικών μεθόδων γιά τήν 
άντιμετώπιση τού έγκλήμα- 
τος.

’Αϊτό τό περιοδικό 

«NEWS WEEK».

’Απόδοση :
Χ Ρ Η Σ Τ Ο Υ  Λ Ι Β Α Ν Ο Υ ,  
Υπομοιράρχου.

Ή  έπιστημονική έγκληματολο- 
γία έχει κάνει άλματώδη πρόοδο 
άπό τήν εποχή πού ό Ντίκ Τραίησυ 
πρωτοχρησιμοποίησε τήν σκόνη 
γιά τόν έντοπισμό τών δακτυλικών 
άποτυπωμάτων καί ό Σέρλοκ Χόλμς 
τόν περίφημο μεγεθυντικό φακό 
του. Είσάγοντας τήν τεχνολογία 
τής έποχής τού άτόμου στις έρευνές 
τους οί επιστήμονες έγκληματολό- 
γοι, άποκαλύπτουν βιαστές διά τής 
ήλεκτρονικής άναλύσεως τού σπέρ
ματός τους καί άποκαλύπτουν τήν 
ταυτότητα δολοφόνων διά τής έξε- 
τάσεως μέσω ήλεκτρονικοΰ ύπο- 
λογιστοΰ τών ιχνών τών δοντιών 
τους πάνω στό θύμα. Μία όλόκλη- 
ρη σειρά έπιστημών: όδοντολογία, 
πλασματολογία (1), γλωσσολογία 
χρησιμοποιούνται τώρα στήν εργα
σία γιά τήν διελεύκανση τών έγκλη- 
μάτων.

Ή  έπιστημονική έγκληματολο- 
γία γίνεται όλο καί περισσότερο 
άπαραίτητη στους άνθρώπους πού 
εφαρμόζουν τόν Νόμο. ’Επειδή 
τό ’Ανώτατο Δικαστήριο τών ΗΠΑ 
άμφισβήτησε τήν δύναμή τους νά 
άποσποΰν όμολογίες, οί άστυνομι- 
κοί συχνά όφείλουν νά «βγάζουν»

ύποθέσεις στηριζόμενοι στις λεγά
μενες φυσικές άποδείξεις. Τώρα 
οί έπιστημονικές μέθοδοι βοηθούν 
τήν κατηγορούσα ’Αρχή πάνω σ’ 
αυτό. Καθώς οί ένορκοι συχνά 
άμφισβητοΰν τά γεγονότα όπως τά 
παρουσιάζει ή ’Αστυνομία, οί Ει
σαγγελείς προσπαθούν νά παρου
σιάσουν μία άνεξάρτητη μαρτυ
ρία. (2)

«Μιά καλή έπιστημονική άπό- 
δειξη δέν μπορεί νά καταπολεμηθεί 
άπό τήν ύπεράσπιση» λέγει ό όδον- 
τολόγος δρ. Λόουελ Ληβάϊν. Τελι
κά ή έπιστημονική εγκληματολο
γία τρομάζει τούς συνηγόρους τής 
ύπερασπίσεως. Οί τελευταίοι, άντι- 
μέτωποι μέ ισχυρές άποδείξεις άπό 
τό εργαστήριο, συχνά παραδέχον

ται τήν ένοχή τών πελατών τους.
Σέ κάθε έγκλημα, τό πρώτο βήμα 

είναι νά άποκαλυφθοΰν στοιχεία. 
Αότό σημαίνει ότι πρέπει νά συλ- 
λεγοΰν σιωπηλές άποδείξεις, δη
λαδή δακτυλικά άποτυπώματα, αίμα 
σημάδια άπό δαγκωματιές, άνθρώ- 
πινο σπέρμα κ.λ.π. Τά σημάδια άπό 
δαγκωματιές, έπί παραδείγματι, λει
τουργούν σάν ώρολόγια καί άπο
καλύπτουν τήν ώρα τού έγκλήμα- 
τος, επειδή ή όψη τής πληγωμένης 
σάρκας άλλάζει μετά τόν θάνατο. 
Οί δαγκωματιές έπίσης κάνουν κοι
νά δύο έγκλήματα πού είναι φαι
νομενικά διαφορετικά. Στό Λός 
"Αντζελες π.χ. ό «στραγγαλιστής 
τών λόφων» άφησε έκμεταλλεύσιμα 
ίχνη τών δοντιών του στά θύματα 
πού δολοφόνησε τό 1977. Αότό 
έδειξε στούς άστυνομικούς ότι εί
χαν νά κάνουν μέ έναν δολοφόνο 
καί όχι μέ περισσότερους.

Τά όστά έπίσης παρέχουν βασικά 
στοιχεία στό άν πράγματι έχει δια- 
πραχθεΐ ένα έγκλημα. Στή Ν. 
'Υόρκη, λίγο μετά τή δήλωση έξα- 
φανίσεως ένός μικρού κοριτσιού, 
γείτονες στή πολυκατοικία της πα- 
ρετήρησαν ότι ό καυστήρας τού 
καλοριφέρ έβγαζε περισσότερη ζέ
στη άπ’ όση συνήθως. Οί άστυνο- 
μικοί μάζεψαν κουβάδες άπό στά- 
κτες καί τις μετέφεραν στό εργα
στήριο όπου ένεργήθηκε έγκλη- 
ματολογική έρευνα. Βρέθηκαν τρία 
κομμάτια άπό άνθρώπινα όστά. Τά 
κομμάτια αυτά άπεδείχθη ότι προ
έρχονταν άπό κάποιο νέο, θήλυ
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Ατομο πού είχε Αποτεφρωθεί. Μετά 
άπ’ αύτό ό θυρωρός τής πολυκα
τοικίας καταδικάσθηκε γιά ανθρω
ποκτονία, άφοϋ τό στοιχείο αύτό 
στήριξε θετικά τις μέχρι τότε ένο- 
χοποιητικές ενδείξεις.

Μετά τήν Ανακάλυψη τών στοι
χείων, οί έπιστήμονες έγκληματο- 
λόγοι είναι ίκανοί νά Ανακατα
σκευάσουν τό έγκλημα, συχνά κά
τω άπό πάρα πολύ δυσμενείς συν
θήκες πού συσκοτίζουν τήν ύπόθε- 
ση. Μετά άπό μιά μυστηριώδη συν
τριβή ένός Αεροσκάφους τύπου 
DC-6 κατά τήν όποια σκοτώθηκαν 
καί τά 34 άτομα πού έπέβαιναν σ’ 
αύτό, ό άνθρωπολόγος Έλλις Κέρ- 
λεϋ τού Πανεπιστημίου τού Μαί- 
ρυλαντ έξέτασε ένα μηριαίο όστοΰν 
πού βρέθηκε στήν τουαλέττα τού 
Αεροσκάφους. Άπό τόν προσδιο
ρισμό τής ήλικίας τού όστοΰ, πού 
ό Κέρλεϋ τό προσάρμοσε σέ ένα 
πτώμα πού είχε προφανώς έκτι- 
ναχθεΐ άπό τό Αεροσκάφος πριν 
τήν σύγκρουση, διαπιστώθηκε ότι 
τούτο Ανήκε σέ ένα δικηγόρο ό 
όποιος λίγο πριν τήν Απογείωση 
είχε Ασφαλίσει τόν έαυτό του γιά 
ένα έκατομμύριο δολλάρια. Γιά νά 
έπισφραγίσει τήν Απόδειξη ότι ό 
δικηγόρος είχε Ανατινάξει τό Αερο
σκάφος, ό Κέρλεϋ έψαξε καί βρήκε 
κομμάτια άπό τόν πυροκροτητή 
μέσα στό όστοΰν.

Περισσότερο συχνά στις μέρες 
μας οί έπιστήμονες προγραμματί
ζουν τούς ήλεκτρονικούς ύπολογι- 
στές γιά νά κάνουν σπουδές πάνω 
στό έγκλημα. Γιά νά Ανακατασκευ
άσει τή δολοφονία τού Προέδρου 
Κέννεντυ, ό Μάρκ Βάϊς τού Κουήνς 
Κόλλετζ τής Ν. 'Υόρκης τροφοδό
τησε έναν ήλεκτρονικό ύπολογι- 
στή μέ όρισμένα στοιχεία όπως 
π.χ. οί Αντηχήσεις στά κτίρια κατά 
μήκος τής διαδρομής τής προεδρι
κής πομπής, ώς καί οί πιθανοί τό
ποι στούς όποιους τιθέμενα μικρό
φωνα θά μπορούσαν νά «πάρουν» 
τόν ήχο τών πυροβολισμών. Μετά 
άπ’ αύτό ό Βάϊς έγραψε μιά νέα 
θεωρία γιά τή δολοφονία τού Προ
έδρου Κέννεντυ. Σύγκρινε τούς 
τεχνητούς πυροβολισμούς άπό τόν 
ύπολογιστή, μέ τούς ήχους στήν 
πραγματική μαγνητοταινία πού εί
χε ήχογραφηθεΐ κατά τήν διάρκεια 
τών γεγονότων τού 1963. Παρατή
ρησε ότι μιά συγκέντρωση πυρο
βολισμών πού ύπήρχε στήν πρα
γματική ταινία, ταίριαζε σχεδόν 
Απόλυτα μέ τόν θόρυβο πού θά έκα
νε ένα δπλο πού θά έβαλλε άπό

ένα λοφίσκο καί δχι άπό τή βι
βλιοθήκη δπου ό Λή Χάρβεϋ 
"Οσβαλντ κρύφθηκε. «'Υπάρχει μιά 
πιθανότητα 95 % δτι ό πυροβολι
σμός έρρίφθη άπό τό λοφίσκο» 
λέγει ό Βάϊς καί τό 'Υπουργείο 
Δικαιοσύνης τών ΗΠΑ μελετά 
τώρα τή θεωρία του.

Μετά τήν Απόκτηση τών γνώ
σεων τών γεγονότων οί έπιστήμο
νες έγκληματολόγοι προσαρμό
ζουν τά στοιχεία στούς υπόπτους. 
Τό αίμα, λόγου χάριν, έχει γίνει 
τόσο βάσιμο στοιχείο, όσο τά δα
κτυλικά Αποτυπώματα. Άπό τόν 
προσδιορισμό τού σχήματος τών 
κυττάρων τού αίματος, άν δηλαδή 
αυτά έχουν σχήμα δρεπάνου, οί 
πλασματολόγοι μπορούν νά άπο- 
καλύψουν τήν φυλή τού εγκλημα
τία. Μέ μία τεχνική πού όνομάζε- 
ται ήλεκτροφόρηση, στήν όποια 
χρησιμοποιείται ό ήλεκτρισμός γιά 
νά διαχωρίσει τά συστατικά τού 
αίματος, οί πλασματολόγοι μπο
ρούν νά εντοπίσουν τήν πηγή μιας 
καί μόνο σταγόνας αίματος. Επειδή 
τό κάθε ένα άπό τά συστατικά τού 
αίματος χαρακτηρίζεται άπό τήν 
κληρονομικότητα, οί πλασματο- 
λόγοι μπορούν νά ποΰν στούς Αστυ
νομικούς πόσο κοινό είναι τό ύπό 
έξέταση δείγμα.

Ή  πλασματολογία προσφάτως 
βοήθησε στήν έξιχνίαση μιας ύπο- 
θέσεως στή Ν. 'Υόρκη. Τό θύμα 
είχε συρθεί έξω άπό τό δρόμο, είχε 
βιασθεΐ επανειλημμένα καί στό 
τέλος είχε άπαγχονισθεΐ. Γύρω 
άπό τό στόμα της καί στή μπλούζα 
της βρέθηκαν ίχνη σπέρματος. 
Σταγόνες αίματος βρέθηκαν στις 
γάμπες της. Ά ν  καί οί σταγόνες 
αύτές ήταν μόνο 0,005 λίτρα, οί 
πλασματολόγοι περιόρισαν τήν πη
γή μόνο στό 1 % τού πληθυσμού. 
"Οταν οί έρευνητές συνέκριναν τά 
εύρήματα μέ τό αίμα ένός ύποπτου 
καί τό σπέρμα ένός άλλου καί οί 
δύο αυτοί καταδικάσθηκαν, γιατί 
είχαν διαπράξει άπό κοινού τό 
έγκλημα.

Οί έπιστήμονες έγκληματολόγοι 
δεν χρειάζονται πλέον σάρκα καί 
αίμα. Πάρα πολύ συχνά δυσπροσ- 
διόριστα στοιχεία έπαρκοΰν. Ψυ- 
χογλωσσολόγοι μπορούν νά προσ
διορίσουν τήν ψυχολογική υφή 
ένός έγκληματία άπό σημειώσεις 
πού βρέθηκαν στόν τόπο τού έγ- 
κλήματος, δπως π.χ. σέ μία υπόθε
ση δολοφονίας στή Ν. 'Υόρκη τό 
1977. Αφού Ανέλυσε τή γλώσσα 
τού κειμένου, ό Μάρραιύ Μίρον

τού Πανεπιστημίου τών Συρακου
σών, περιέγραψε τόν δολοφόνο· 
μπορούσε νά πει στούς Αστυνομι
κούς δτι ό δολοφόνος ήταν χον
δρός καί δεδομένου δτι χρησιμο
ποιούσε παράξενα σύμβολα, πώς 
είχε ένα μπερδεμένο θρησκευτικό 
παρελθόν. Ό  Νταίηβιντ Μπέρκο- 
βιτς πού κρίθηκε ένοχος γιά τις δο
λοφονίες ήταν παχύσαρκος καί αν 
καί Εβραίος στήν καταγωγή, είχε 
άσπασθεΐ τήν πίστη τών Βαπτι
στών.

Οί όδοντολόγοι μπορούν νά άπο- 
καλύψουν τήν ταυτότητα τών έγ- 
κληματιών άπό τά δόντια τους. 
Στή δίκη τού Θεόδωρου Βάντυ, 
πέρυσι, πού κατηγοροΰνταν γιά 
τό φόνο μιας σπουδάστριας στή 
Φλόριντα, ό όδοντολόγος Λιβάϊν 
έξέτασε τά σημάδια άπό δαγκωμα- 
τιά στό γλουτό τού θύματος. Ό  
Λιβάϊν χρησιμοποίησε εικόνες τών 
δοντιών πού είχαν μεγεθυνθεΐ μέσω 
ένός ήλεκτρονικοΰ ύπολογιστοΰ 
καί έξέτασε λεπτομέρειες σέ κάθε 
ένα δόντι ξεχωριστά, λεπτομέρειες 
δπως φθορές, σπασίματα καί Ανά
πτυξη. «Κάθε δόντι είναι έντελώς 
Ανόμοιο μέ άλλο, άκόμη καί σέ 
δίδυμους Αδελφούς, λέει ό Λι- 
βάϊν». 'Η μαρτυρία του δτι οί δαγ- 
κωματιές ταίριαζαν στά δόντια τού 
υπόπτου Βάντυ οδήγησε στή κατα
δίκη τού τελευταίου.

Οί έπιστήμονες έγκληματολόγοι 
έχουν άκόμη ένα μεγάλο πρόβλη
μα: δέν έχουν άκόμη πείσει τούς 
Αστυνομικούς νά τούς έμπιστεύον- 
ται.(3). Πολλοί Αστυνομικοί άκόμη 
έχουν μεγαλύτερη έμπιστοσύνη σέ 
μάρτυρες καί πληροφοριοδότες, πα
ρά σέ μικροσκόπια καί ήλεκτρο- 
νικούς υπολογιστές. Αλλά σιγά— 
σιγά ή κατάσταση αύτή Αλλάζει. 
Τό FBI, πού τόν περασμένο χρόνο 
έκανε περισσότερες άπό 500 χιλιά
δες έργαστηριακές έρευνες, κατα
σκευάζει τώρα ένα έγκληματολο- 
γικό έργαστήριο άξίας 4 έκατομ- 
μυρίων δολλαρίων καί 240 άλλα 
έργαστήρια έπιλύουν χιλιάδες ύπο- 
θέσεων κάθε χρόνο. Οί άνδρες 
τών έργαστηρίων έχουν Αποδείξει 
στά δικαστήρια πόσο δυνατά μπο
ρούν νά μιλούν τά σιωπηλά στοι
χεία..

1. "Ορος πού προέρχεται άπό τό 
πλάσμα τού αίματος.

2. Ανεξάρτητη άπό τήν μαρτυρία 
τής Αστυνομίας.

3. Άναφέρεται στούς Αστυνομι
κούς τών ΗΠΑ.
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Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣΓΙΩΡΓΟΥ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  

Ταξιάρχου έ. ά.

Πριν άπδ πολλά δισεκατομμύρια 
χρόνια, τό σημερινό Σόμπαν πε
ριοριζόταν σέ ένα συμπυκνωμένο 
ύδρογονικδ «νεφέλωμα», πού κα- 
τελάμβανε άνάμεσα στό διαστημικό 
χάος ίνα ελάχιστο χώρο μέ άκτίνα 
τη σημερινή άπόστασι της Γης 
μας άπό τον "Ηλιο. Τρεις είναι οΐ 
τιτάνιες δυνάμεις, πού διέπουν τό 
σημερινό μας Σύμπαν: ή πυρηνενέρ- 
γεια, ό ήλεκτρομαγνητισμός, και ή 
βαρύτης. Ή  πρώτη πλαισιώνει τη 
γέννησί του, ή δεύτερη τις δρά
στη ριότητές του καί ή τρίτη τη 
θανάσιμη κατάληξί του. Καί, εί- 
δικώτερα, ή πυρηνενέργεια διεκδικεΐ 
τό ρόλο της μητέρας τοϋ Σύμπαντος, 
τό όποιον γεννήθηκε μέ τήν έκ- 
κρηξι, πού προκάλεσεν ή τιτάνια 
αύτή δύναμις.

'Η  άρχική ύλη κατακερματίσθη- 
κε σέ τρισεκατομμύρια κομματάκια, 
πού έκτοξεύθηκαν πρός κάθε κα- 
τεύθυνσι άνάμεσα στον άπειρο δια
στημικό χώρο, έξακολουθοϋντα να 
κινούνται μέ ίλιγγιώδεις ταχύτητες 
της τάξεως χιλιάδων χιλιομέτρων κα 
κατά δευτερόλεπτο. Δημιουργεΐται, 
έτσι, ένα Σύμπαν σέ σχήμα μπα

λονιού, πού, δσο πάει φουσκώνει 
περισσότερο. Τά τρισεκατομμύρια 
αύτά θραύσματα της πυρηνικής ένερ- 
γείας είναι οί γνωστοί μας γαλα
ξίες, πού γεννήθηκαν πριν άπό 12, πε
ρίπου, δισεκατομμύρια γήινα χρόνια.

Μέσα στούς Γαλαξίες, ή ίδια 
τούτη πυρηνενέργεια γεννάει συνεχώς 
ήλιους, πού περιτριγυρίζονται συν
ήθως άπό κομματάκια «τσουλου- 
φρισμένης» ύλης άστρικής. Πρό
κειται γιά τούς, έπίσης γνωστούς 
μας, πλανήτες, έκ τών οποίων μερι
κοί φιλοξενούν επάνω τους καί κά
ποια ζωή, πού άναπτύχθηκε όταν 
ωρίμασαν έκεϊ οί συνθήκες δημιουρ
γίας καί συντηρήσεώς της. Καί τού
το σημαίνει δτι ή ήλικία τής κάθε 
άνεπτυγμένης παρόμοιας ζωής άπο- 
τελεϊ ένα ελάχιστο ποσοστό τής ήλι- 
κίας τού φέροντος τή ζωή αύτή 
πλανήτη. Στά πέντε, περίπου, δισε
κατομμύρια χρόνια ζωής της, ή Γή 
μας, επί παραδείγμ&τι, φιλοξενεί 
τή ζωή λιγώτερο άπό τά πέντε τε
λευταία της έκατομμύρια χρόνια. 
"Ερχεται, ύστερα, ή δεύτερη τιτά- 
νεια δύναμις τού ήλεκτρομαγνητι- 
σμοΰ, πού ρυθμίζει καί συντηρεί

τις λειτουργικές διαδικασίες άνά
μεσα στό δημιουργημένο τούτο Σύμ
παν άπό τή πρώτη.

Οί δύο αύτές ύπερδυνάμεις έχουν 
σχετικά διερευνηθή καί διερευνών- 
ται. 'Υπάρχει, δμως, καί ή τρίτη 
ύπερδύναμις τής βαρύτητος, τήν 
οποία γνωρίζουμε μόνον άπό τά 
άποτελέσματα τών δραστηριοτήτων 
της. Οί δύο πρώτες παρουσιάζον
ται δημιουργικές. 'Η  τρίτη, ή βα
ρύτης, μας παρουσιάζεται έκ πρώτης 
δψεως εύεργετική. Γιατί διασφα
λίζει τήν αΐώρησι καί τή* περιφορά 
τών ήλιων τού Σύμπαντος τριγύρω 
άπό τό ήλιογόνο κέντρο τών Γαλα
ξιών, καθώς καί τών πλανητών τρι
γύρω άπό τούς ήλιους. Ή  εύεργε
τική της, έν τούτοις, αύτή δραστη- 
ριότης είναι προσωρινή καί άπατη- 
λή. Γιατί, μέ τή πάροδο τού χρόνου, 
ή βαρύτης καταστρέφει μέ τήν έπί- 
δρασί της τούς ήλιους καί στή συνέ
χεια εξαφανίζει ολόκληρους Γαλα
ξίες. Καταστρέφει, δηλαδή, τά δη
μιουργήματα τών δύο πρώτων ύπερ- 
δυνάμεων.

"Υστερα άπό τήν έκκρηξι τής 
πυρηνενεργείας οί Γαλαξίες κινοΰνται

504



άπωστικά προς τά πέρατα τοϋ Σύμ
παντος, άπηλλαγμένοι άπό τό θα
νάσιμο άγκάλιασμα της βαρύτητος. 
Διανύουν τή βιολογική τους τροχιά 
σφριγηλοί καί μέ προοπτική μακρό- 
τατου σταδίου ζωής. "Οταν, δμως, 
έξαντληθή ή έκκρηκτική τους αυτή 
ωστική όρμητικότης, έπεμβαίνει ή 
έπίδρασις τής βαρύτητος, μέ το 
επακόλουθο τής κεντρομόλου άνα- 
στροφής τους προς τό κέντρον τοϋ 
Σύμπαντος, άντί τής, μέχρι τώρα, 
κεντρόφυγος. Καί δταν ό δυναμι
σμός τής βαρύτητος φθάνει στο 
μέγιστο σημείο του, οί ήλιοι θνή
σκουν, καταρρέοντες έξ αιτίας της. 
Τό φως τους ελκεται προς τό κέντρο 
τους καί παύει να διαχύνεται, μέ τό 
άποτέλεσμα να έμφανίζωνται, πλέον, 
μελανοί οί προ ολίγου φωτοβόλοι 
ήλιοι. Τό μοιραίο δρομολόγιο τοϋ 
άφανισμοΰ τούς άκολουθεΐ. Διαδο
χικά γίνονται «λευκοί νάνοι», άστέ- 
ρες νετρονίων καί «πάλσαρς». Πιε- 
ζόμενοι άπό τό τρομερό δυναμισμό 
τής βαρύτητος, φθάνουν, τέλος, στο 
στάδιο τής «μέλαινας οπής», πού 
άποτελεΐ τό τελευταίο σκαλοπάτι τής 
ύπάρξεώς τους. ’Επακολουθεί ΰσ-

λαδή, νά άρχίση τό «ξήλωμα» τοϋ 
Σύμπαντος. Διαπιστώνουμε δτι κά
νοντας τή περιφορά της τριγύρω 
στον ήλιο, ή Γής μας πλησιάζει σι
γά - σιγά προς αυτόν. Τό άφήλιο 
της, ή άπόστασις, δηλαδή, τής Γής 
άπό τον ήλιο, συνεχώς μικραίνει. 
Κάθε χρόνο κι’ άπό λίγο, σταθερά 
δμως. 'Ένας απλός στοιχειομετρι- 
κός υπολογισμός δείχνει δτι θά πέση 
πάνω στον ήλιο περισσότερο άπό 
10 δισεκατομμύρια χρόνια πριν άπό 
τήν έναρξι καταστροφής τοϋ Σύμπαν
τος γενικά.

’Αμφίβολον, δμως, είναι καί τό 
αν θά προλάβη ζωντανό τον ήλιο, 
γιά νά πέση έπάνω του. Γιατί ένας 
άλλος στοιχειομετρικός ύπολογι- 
σμός δείχνει δτι ό ήλιος μας θά προ
λάβη νά σβύση καί νά πεθάνη υστέρα 
άπό 10 περίπου δισεκατομμύρια 
χρόνια άπό σήμερα, δηλαδή 20 δισε
κατομμύρια χρόνια πριν νά άρχίση 
ή γενική καταστροφή τοϋ Σύμπαν
τος. Γιατί θά έ'χη έξαντληθή, άφοΰ 
καταναλίσκει. άπό τή μάζα του 360 
δισεκατομμύρια τόνους κάθε 24 ωρο, 
.γιά νά διαχύνη τό φως, τή θέρμανσί 
του κλπ. ’Αφήνουμε καί τις άλλες

στε κάτι τέτοιο; Μποροϋμε, αλλά γιά 
νά τό επιτύχουμε, πρέπει νά έχουμε 
ύπ’ δψιν μας δτι, ένώ έμεϊς άπό 
τή μιά μεριά θά άγωνιζόμαστε γιά 
νά τό επιτύχουμε αυτό, άπό τήν 
άλλη μεριά θά προχωρούν οί μετα
βολισμοί τής βαρύτητος. "Αν τερ
ματίσουμε πρώτοι, θά προλάβουμε τή 
τή βιβλική καταστροφή μας. "Αν 
άργήσουμε, προχωροΰντες νωχελι- 
κά, θά προλάβη νά μάς έξαφανίση ή 
βαρύτης.

Τά δεδομένα τής στιγμής, γιά μιά 
σχετική πρόβλεψι, δέν είναι άπλώς 
αποκαρδιωτικά, αλλά προκαλοΰν, 
άκόμη, καί μιά δικαιολογημένη άγα- 
νάκτησι. Γιατί, δχι μόνον δέν δείχ
νουμε καμμιά βιασύνη γ ι’ αύτό, δχι 
μόνον δέν μάς άπασχολεϊ σχεδόν 
καθόλου τό θέμα τοΰτο, άλλά, άντι- 
στρόφως, έχουμε άφιερώσει δλη 
τήν υπερυψωμένη μας λογική σέ 
έπινοήσεις μεθοδεύσεων αύτοκατα- 
στροφής τής άνθρωπότητος καί δχι 
άνατάσεώς της. "Ετσι, άπό άντα- 
γωνιστές καί άντίπαλοι πού πρέπει 
νά είμαστε στο δρόμο ταχύτητος, 
δπως λέμε πάρα πάνω, μέ τή κατα
στροφική βαρύτητα, καταλήξαμε νά

CZA ΣΤΟ ΣΥΠΜ1ΑΝ
τέρα ή μόνιμη κατάστασις τής αιώ
νιας άνυπαρξίας τους.

"Ετσι, ή καταλυτική δραστηριό- 
της τής τρίτης ύπερδυνάμεως, τής 
βαρύτητος δηλαδή, διαλύει ολόκλη
ρο τό Σύμπαν. Οί Γαλαξίες, μέ τήν 
έπίδρασί της, θά άρχίσουν νά κινούν
ται προς τό κέντρον τοϋ χώρου, μέ 
μικρή άρχικά ταχύτητα, ή οποία, 
δμως, θά έπιταχύνεται συνεχώς. Τό 
φαινόμενο αύτό ύπολογίζεται δτι 
θά άρχίση υστέρα άπό 30 περίπου 
δισεκατομμύρια γήινα χρόνια, γιά 
νά όλοκληρωθή στά 40. .

Δέν θά μπορέση, δμως, νά«άπολαύ- 
ση» ή άνθρωπότης τό καταστροφικό 
τοΰτο φαινόμενο. Γιατί δέν θά ύπάρ- 
χη μέχρι τήν έναρξί του άνθρωπό
της άνάμεσα στο Σύμπαν. Ή  τιτά
νια δύναμις τής βαρύτητος έχει 
καταρτίσει ειδικό προγραμματισμό 
διαλύσεως τοϋ δικοΰ μας ήλιακοΰ 
πλανητικού συστήματος. Ή  βια
σύνη άποτελεΐ τό χαρακτηριστικό 
του γνώρισμα. Μέ τήν «εύγενικιά» 
της χειρονομία, θά ρίξη τή Γή μας 
έπάνω στον ήλιο μας μετά 15—20 
δισεκατομμύρια χρόνια, προτοΰ, δη

άβαρίες του άπό τή βαρύτητα. Κά
που, λοιπόν, έκεΐ καραδοκεί τό άδο
ξο τέλος τής άνθρωπότητος.

Μποροϋμε νά τό προλάβουμε; 
’Ασφαλώς, ν α ί. Καί πώς; Κατα
κτώντας καί ρυθμίζοντας τό τιτά
νιο δυναμισμό τοϋ φυσικοΰ νόμου 
τής βαρύτητος, δπως, άκριβώς, έχει 
γίνει καί μέ τον ήλεκτρισμό.

Μέ τή παρατήρησι καί τό πεί
ραμα τής έπιστήμης καί τή κατεύ- 
θυνσι τής ύπερυψούμενης συνεχώς 
λογικής μας μποροϋμε νά κάνουμε 
μιά στενή άνάλογη γνωριμία μέ τή 
παντοδύναμη τούτη βαρύτητα καί 
νά στρέψουμε τό δυναμισμό της 
προς τή κατεύθυνσι έποικοδομή- 
σεως, άντί καταστροφής, τοϋ Σύμ
παντος. Κάτι τό παρόμοιο μέ τό κα
ταστρεπτικό ηλεκτρισμό, πού τον 
κάνουμε άλλοτε ζέστη, άλλοτε πα
γωνιά, άλλοτε φωτισμό, κίνησι, 
ασύρματο, μικρόφωνο, ραδιόφωνο, 
τηλεόρασι καί τόσα άλλα. Μέχρι καί 
νά μάς πλένη τά ροΰχα μας τον υ
ποχρεώσαμε. Καί ή βαρύτης φυσι
κός νόμος είναι, δπως αυτός.

Μποροϋμε, λοιπόν, νά όνειρευόμα-

γίνουμε σύμμαχοι καί ενισχυτές 
της. ’Επιταχύνουμε, έτσι*· τίς δια- 
βρωτικές συνέπειες τής βαρύτητος, 
άνυπομονοΰντες νά φθάση «μιά ώρα 
γρηγορώτερα» τό τέλος μας.

Κατακτήσαμε τό φεγγάρι καί αύ- 
τοπαινευόμαστέ γιά τό «άπίστευτο 
τοΰτο κατόρθωμα». Γιά νά έκτιμή- 
σουμε τή σημασία τής διαστημικής 
αυτής άνθρώπινης κατακτήσεως, άρ- 
κεΐ νά έχουμε ύπ’ δψιν δτι αν ταξι
δέψουμε μέ τή ταχύτητα τοϋ φωτός 
(300 χιλιάδες χιλιόμετρα τό δευτε
ρόλεπτο) φθάνουμε στο φεγγάρι σέ 
ένα δευτερόλεπτο καί δύο δέκατα. 
Γιά νά φθάσουμε, δμως, στά πέρα
τα τοϋ Σύμπαντος, θέλουμε, μέ τήν 
ίδια πάντοτε ταχύτητα, περισσό
τερο άπό 15 δισεκατομμύρια χρόνια. 
"Εχουμε, δηλαδή, άντλήσει ποτή- 
ριον υδατος άπό τόν ’Ατλαντικό ω
κεανό. Καί ή έξωφρενική αυτή άδρά- 
νεια έξακολουθεΐ σέ τόσο άπελπι- 
στικό ρυθμό, ώστε ή πρόγνωσις 
κατισχύσεως τής καταστροφικής βα
ρύτητος καί ή έξαφάνισις τής άνθρω
πότητος νά μήν επιδέχεται άμφισβή- 
τησιν.
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Εμείς και οι
αναγνώστες

ΟΙ Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Ε Σ  Μ Α Σ  Γ Ρ ΑΦΟΥΝ

Οί άλυσίδες τοϋ τσιγάρου.

Ή  επιστολή τοϋ αναγνώστη μας 
Τίνου Άλασάκη, μέ τήν όποια ζη
τούσε νά δημοσιευθοϋν άπ’ τό Πε
ριοδικό μελέτες καί άρθρα σχετικά 
μέ τις καταστροφικές συνέπειες τοϋ 
καπνίσματος, στάθηκε ή άφορμή 
νά φτάσουν στό περιοδικό πολλές 
επιστολές αναγνωστών μέ διάφο
ρες γνώμες γύρω από τό θέμα αυτό, 
καθώς καί ένα άρθρο τοϋ ίατροϋ κ. 
Θωμά Κορτσάρη, τό όποιο γρή
γορα θά δει τό φώς τής δημοσιό
τητας.

Άπό τις έπιστολές πού έφτασαν, 
λόγω έλλείψεως χώρου, δημοσιεύ
ουμε χαρακτηριστικά αποσπάσμα
τα μιας, τής άναγνώστριάς μας 
Σοφίας Κασσαβέτη, μαθήτριας Β' 
Λυκείου:

«... Τό τσιγάρο είναι ό μεγαλύ
τερος καί ό πιό άσπονδος έχθρός 
κάθε νεαροϋ καπνιστή καί κάθε 
νεαρής καπνίστριας. Τό αγόρι ή τό 
κορίτσι όταν καπνίζουν νομίζουν 
ότι πιά έχουν γίνει μεγάλοι καί 
πώς δέν έχουν τήν άνάγκη κανενός.

Κάνουν όμως ένα μεγάλο λάθος, 
πού τις συνέπειές του θά τις συναν
τήσουν λίγα χρόνια άργότερα... 
(Σ’ ένα γαλλικό σχολείο δόθηκε ή 
έρώτηση: Γιατί καπνίζουν οί νέοι; 
Αυτό έδωσε τήν ευκαιρία στόν 
Ιόχρονο μαθητή ’Ιωσήφ Σέζ ν’ 
απαντήσει μ’ ένα δικό του τρόπο: 
Σέ μιά άφίσσα σκίτσαρε ένα μικρό 
παιδί μέ τό μπιμπερό του. Πλάι 
του ένας νέος μ’ ένα τσιγάρο στό 
στόμα. Κάτω άπ’ τό σκίτσο, ή λε
ζάντα: «Στόν καθένα οί άλυσίδες 
του!».

Ό  ίδιος κάπνιζε πριν ένα χρόνο. 
Νόμιζε πώς έτσι θά γίνει άντρας, θ’ 
αποκτήσει ελευθερία καί δικαιώ
ματα. Κι άφοΰ μέσα στό χρόνο από
κτησε μιά πικρή πείρα βρήκε τε
λικά τή δύναμη νά τό κόψει, νά 
γλυτώσει άπ’ τά δεσμά του. Έτσι 
έλεύθερος άπ’ τήν τυραννία του 
θέλησε νά άφηγηθεΐ μέ τό άπλό αυ
τό σκίτσο τήν έμπειρία του σ’ ό
λους τούς συνομίληκούς του. Λί
γο καιρό άργότερα, τό σκίτσο τοϋ 
μαθητή ’Ιωσήφ Σέζ έγινε άφίσσα 
καί πήρε μιά κεντρική θέση στά 
γαλλικά σχολεία...

Α ΠΑ ΝΤ ΗΣ Ε Ι Σ  
ΣΕ Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Ε Σ

κ . ΓΕΩΡΓΙΟ ΖΑΡΑ, Ταξίαρχο 
Χωροφυλακής έ . ά .

Έχει χρέος ή «Επιθεώρηση Χω
ροφυλακής» ν’ άναφέρεται συχνά 
σέ ιστορικές στιγμές τοϋ Σώματος 
καί προσπαθεί όταν τής δίνεται ή 
ευκαιρία νά ζωντανεύει τϊς ιστο
ρικές μνήμες, τιμώντας έτσι αύτούς 
πού έδωσαν τό αίμα τους γιά νά 
μείνει ή Πατρίδα έλεύθερη καί δη
μοκρατική. Αύτό τό έχει άποδείξει 
κατά τό παρελθόν καί τό άποδει- 
κνύει συνεχώς. "Ομως δέν θεωρεί

δίκαιη τήν έπαναφορά σέ θέμα
τα πού έχει παρουσιάσει.

Γιά τή μάχη τής Ζαχάρως, συν
τάκτης τοϋ Περιοδικού, όπως άλ
λωστε γνωρίζετε έχει παρουσιά
σει πολλές ιστορικές λεπτομέρειες 
στό τεΰχος τοϋ ’Ιουνίου τοϋ 1978 
καί δέν κρίνεται σκόπιμο νά ξανα- 
παρουσιασθεΐ τή στιγμή πού υπάρ
χουν πολλές άκόμα ιστορικές σελί
δες τής Χωροφυλακής άπαρουσία- 
στες άπό τό Περιοδικό.

ΕΛΣΑ ΓΕΝΤΖΗ, Έδεσσα.
Δυστυχώς γιά τό θέμα πού θέλε

τε νά σάς πληροφορήσουμε δέν 
έχουμε τή δυνατότητα. Γιά ό,τι- 
δήποτε άλλο είμαστε στή διάθεσή 
σας.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ

A . Ν . ΠΑΓΚΡΑΤΗ, ’Αθήνα.
«Οί Χριστιανοί τής Κυριακής ’Αρ

γίας καί τής Προσευχής» καί «Περί 
τής άθανάτου άνθρωπίνης ψυχής».

Δυστυχώς οί εργασίες σας είναι 
πολύ πρόχειρες καί βιαστικές. Μό
νο σάν επιφυλλίδες μποροϋν νά 
χαρακτηριστούν, γεγονός πού δέν 
συνηγορεί γιά τή δημοσίευσή τους 
στό Περιοδικό.

ΘΩΜΑ ΚΟΡΤΣΑΡΗ, Κατερίνη.
«Κάπνισμα ή υγεία».

Εύχαριστοΰμε γιά τήν άνταπό- 
κριση στό κάλεσμά μας καί τήν 
άποστολή τής σχετικής εργασίας 
σας, ή όποίαθά δημοσιευθεΐ στό 
τεϋχος Σ]βρίου ή ’Οκτωβρίου.

Ταγματάρχου ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑ- 
ΛΑΝΤΖΗ καί Υπομοιράρχου ΙΩΑΝ- 
ΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΔΗ.

«Τό άστυνομικό δικαίωμα καί ή 
άστική εύθύνη τοϋ Κράτους εκ τής 
άσκήσεως αύτοϋ ιδία κατά τάς 
όχλοκρατικάς εκδηλώσεις».

Ευχαριστούμε γιά τήν άποστολή 
τής εργασίας σας πού θά δημοσειυ- 
θεΐ σ’ ένα άπό τά προσεχή τεύχη.

Γ. Γ ., Νιγρίτα «Χωροφυλακή» 
(Ποίημα).

Εύχαριστοΰμε γιά τήν άποστολή 
τοϋ ποιήματος σας, πού άλλωστε 
μάς τιμάει. "Ομως θά πρέπει νά 
δουλέψετε περισσότερο τό στίχο 
σας καί ταύτόχρονα νά διορθώσετε 
άρκετά συντακτικά κενά πού υπάρ
χουν. Δέν πληροί τούς όρους γιά 
δημοσίευση.

Π. Γ. Δοκίμου ’Ανθυπομοιράρχου, 
«Καταθέτοντας σάν μάρτυρες στό 
Δικαστήριο», (Μετάφραση).

Εύχαριστοΰμε γιά τήν άποστολή 
τής έργασίας σας. Ή  μετάφραση 
καί διασκευή τοϋ κειμένου παρου
σιάζει συντακτικά καί έννοιολο- 
γικά λάθη, κυρίως άπό όρους πού 
δέ μεταφράζονται στήν έλληνική
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καί χρειάζεται νά αποδοθούν μέ 
παρεμφερείς λέξεις οί έννοιες τους. 
Θά πρέπει νά προσπαθήσετε ξανά, 
άποφεύγοντας αυτούς τούς σκοπέ
λους.

«ΒΕΡΙΩΤΗ» «20 ’Ιουλίου 1974» 
(Ποιήματα).

Τό Περιοδικό δέν συνηθίζει νά 
δημοσιεύει έργασίες ή δ,τι δήποτε 
άλλο μέ καλλιτεχνικά ψευδώνυμα 
συνεργατών εκτός αν πρόκειται γιά 
κείμενα των ιδίων του των συντα
κτών πού κρατούν μόνιμες στήλες. 
Έκτος άπ’ αύτό, τά ποιήματά σας 
θέλουν άρκετή άκόμα δουλειά γιά 
νά μπορούν νά δημοσιευθοΰν.

Α. Σ . «Ή  δύναμις τής ’Εκκλησί
ας είς τήν ζωήν τοΰ άνθρώπου».

Εύχαριστοΰμε γιά τήν άποστολή 
τού άρθρου σας. 'Όμως παρουσιά
ζει καί συντακτικά σφάλματα καί 
κενά στον δλο διαλογισμό. Θά 
πρέπει ν’ άνασυνταχθεΐ .Δέν κρί- 
νεται κατάλληλο γιά δημοσίευση 
στό Περιοδικό.

Π. Κ . Ίεροδιάκονου, Πάτρα. «Ή  
φωνή τοϋ κεραυνού».

Εύχαριστοΰμε γιά τήν άποστολή 
τοΰ κειμένου. Γιά τήν ύπαρξη ή δχι 
τοΰ Θεού έχουμε γράψει άρκετές 
μελέτες στό παρελθόν καί θά επι
θυμούσαμε καί στό μέλλον νά δη
μοσιεύουμε σχετικά κείμενα, άλλά 
επιστημονικά τεκμηριωμένα καί 
δχι σέ διηγηματικό ύφος. ’Εκτός 
άπ’ αύτό, τό κείμενό σας παρουσιά
ζει καί άνομοιομορφία γλώσσας 
καί συντακτικά λάθη, πού δέν επι
τρέπουν τή δημοσίευσή του.

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΨΕΜΜΑ, Μαθητή Γυμ
νασίου. « ‘ Ο θαυμαστός κόσμος τοϋ 
βυθού».

Ή  προσπάθειά σας είναι αξιέ
παινη. Θά δημοσιευθεΐ σ’ ένα άπό 
τά προσεχή τεύχη.

ΜΙΚΡΟΙ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΙ

Τά ’Ιδιωτικά ’Εκπαιδευτήρια 
«Μοντεσσοριανή αγωγή» τής κ. 
Αιμιλίας Χούσου (Δημοτικό— Νη
πιαγωγείο), έπεφύλαξαν στούς γο-

0
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΕ ΣΠΙΡΤΑ

14.000 σπίρτα χρειάστηκαν γιά 
νά κατασκευάσει ό Υπενωμοτάρ
χης κ. Νικόλαος Γκιούσης, πού 
υπηρετεί στό Τ. Α. Κορίνθου, αύ- 
τή τήν έκκλησία, πού είναι ένα 
πραγματικό έργο τέχνης. Έχει 
μήκος 58 έκ., πλάτος 38 έκ.καί ύψος 
37 έκ. Επίσης έχει 52 έγχρωμα 
παράθυρα καί 9 πόρτες. Φωτίζεται 
μέ ειδικό λαπτήρα καί έχει υπο
δοχή γιά μεγάφωνο.

Ό  ίδιος μάς είπε δτι μέ τις σπιρ- 
τοκατασκευές άσχολήθηκε πριν λί
γα χρόνια καί δτι εκτός, άπ’ τήν 
είκονιζόμενη έκκλησία έχει κατα
σκευάσει ένα πλήθος κορνίζες καί 
παγόδες. Ή  έκκλησία όμως είναι 
ή σπουδαιότερη άπό τις κατασκευές 
του καί άσχολήθηκε μ’ αύτήν έναν 
όλόκληρο χρόνο, χωρίς νά χρη
σιμοποιήσει κάποιο πρότυπο. Ε 
μείς θαυμάζουμε καί τόν συγχαί
ρουμε γιά τήν ύπομονή του.

Έτσι στήν ετήσια σχολική γιορ
τή γιά τή λήξη τών μαθημάτων, πού 
έγινε στόν κινηματογράφο «ΑΣ
ΤΕΡΙΑ» τής Νέας Ερυθραίας ’Ατ
τικής, οί μαθητές καί οί μαθήτριες 
τής Α' τάξεως τοΰ Δημοτικοΰ πα
ρουσίασαν ένα γυμναστικό μέ θέμα 
τούς Τροχονόμους.

ΤΗταν πραγματικά μιά έκπληξη 
τό θέμα τών 7 χρόνων παιδιών πού 
μέ ρυθμικές καί χαριτωμένες κινή
σεις παρουσίασαν σκηνές άπό τήν 
ζωή τοΰ Τροχονόμου τραγουδώντας 
ταύτόχρονα ένα όμορφο ποίημα 
πού γράφτηκε καί μελοποιήθηκε 
γι’ αύτόν ακριβώς τόν σκοπό.

Τό δημοσιεύουμε:

0 ΤΡΟΧ ΟΝΟΜΟΣ

Έγώ εϊμ’ ό τροχονόμος 
πού γυρνώ στούς δρόμους μόνος- 
είμαι λεβεντιά καί χάρη 
είμαι άξιο παλληκάρι.
Νά κοιτάξτε λίγο θέλω 
τό ώραΐο μου καπέλο.
Γιά κοιτάξετε λιγάκι 
καί τ’ ώραΐο μου σακκάκι.
Τή σφυρίχτρα έχω στό χέρι 
μέ χειμώνα ή καλοκαίρι 
καί μέ κρύο καί μέ ζέστη 
ή δουλειά σ’ εμένα πέφτει:
Καί σφυρίζω σ’ όσους τρέχουν 
ή φανάρι... δέν προσέχουν.
Σ’ άλλον δίνω συμβουλές 
σ’ άλλους πέφτουν φυλακές 
άλλονε τόν φοβερίζω 
καί κανέναν δέν χαρίζω- 
μέ νομίζουν γιά κακό τους 
μάγώ θέλω τό καλό τους.
Κάνω τή δρυλειά μου «φίνα» 
σ’ επαρχία καί σ’ ’Αθήνα.
Σάν ό κόσμος διασκεδάζει 
μένα διόλου δέν μέ νοιάζει 
κΓ άς γυρνώ στούς δρόμους μόνος, 
έγώ εΐμ’ ό Τροχονόμος.
Τελικά θά εϊμ’ έν τάξει, 
άν στό χάος.... βάλλω τάξη.
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ΣΤΗ Ν  ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ έπι- 
τελεΐται ένα γεγονός, τό όποιο 
έκτείνεται σέ δλη τήν άνθρωπότητα. 
Παρατηρεϊται δηλαδή μιά παγκό
σμια άλλαγή και μεταβολή σέ όλες 
τις έκφάνσεις της ζωής καί της 
δραστηριότητας των ανθρώπων. Κι 
αύτό τό γέγονός είναι ή τεχνική 
πρόοδος. Μέ τήν τεχνική βιομηχα
νική έπανάσταση, ή όποια βρίσκεται 
έν πορεία πριν άπό διακόσια περίπου 
χρόνια καί ή όποια στις ήμέρες μας 
έφτασε στήν άκμή της, συντελεΐται 
μια όντως ιστορική μεταβολή. Ό 
νομαστοί σύγχρονοι κοινωνιολόγοι 
έχουν τήν άντίληψη, πώς άπό τότε 
πού άναπτύχθηκε ή νέα τεχνική, 
άπό τότε πού άρχισε ή πρώτη βιο
μηχανική έπανάσταση, έχομε τέ
τοια κοινωνική, οικονομική, πο
λιτιστική, κ.λ.π. άναστάτωση όμοια 
μέ εκείνη πού είχε ό άνθρωπος 
στήν άρχή της ιστορίας του, στήν 
εποχή πού οΐ πρωτόγονοι μετέβαι- 
ναν άπό τή νομαδική ζωή καί κατά
στασή τους στή γεωργική καί μό-
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νιμη κατοικία τους. ’Εποχή πού 
βρίσκεται χιλιάδες χρόνια πίσω μας, 
φαινόμενο εξαιρετικά σπουδαίο για 
τήν πνευματική καί κοινωνική ζωή 
τοϋ άνθρώπου.

Σήμερα βρισκόμαστε σέ πολλά 
πεδία της ζωής μας, σέ μιά μετα
βατική έποχή. Γι’ αύτό καί παρα
τηρούμε τοϋτο: παράλληλα μέ οι
κονομικές, κοινωνικές, πολιτιστι
κές καταστάσεις, οί όποιες άνά- 
γονται στήν προτεχνική έποχή καί 
ύφίστανται άκόμη τά ύπολείμματά 
της, προχωρούν άλλες τοϋ νέου τεχ
νικού καί βιομηχανικού πνεύματος 
πού δείχνουν τό μεταβατικό τής 
έποχής μας. Κάτι τό όποιο δέν 
έχει άκόμη άποκρυσταλλωθή στή 
νέα μορφή του, άλλά καί κάτι πού 
ύφίσταται άκόμη μέ τήν παλιά 
μορφή του, καί άντιδρα. Τέτοιες 
μεταβατικές εποχές είναι κάπως 
δύσκολες γιά τον άνθρωπισμό μας, 
αν όχι καί επικίνδυνες.

Γιά πολλά σύγχρονα καί επί
καιρα προβλήματα μας λείπουν οί

άποκρυσταλλωμένοι κανόνες ζωής, 
πού έρχονται μέ τό καινούργιο, τό 
νέο καί άπό τήν άλλη πλευρά δέν 
μάς ενισχύουν κανόνες παρωχημένης 
ζωής, γιατί όλο καί χαλαρώνονται 
ή καί άφανίζονται μέσα στήν άδυ- 
ναμία τους μέ τή συνάντησή τους 
μέ τό νέο πνεύμα. "Ετσι δέν είναι 
παράξενο έκεΐνο πού παρατηρεΐται 
στις ήμέρες μας, δηλαδή ή άμφι- 
ταλλάντευση σέ θέματα ενέργειας 
καί πράξεως, στάσεώς μας καί 
συμπεριφοράς μας άπέναντι των 
συνανθρώπων μας ή άπέναντι στις 
παλιές ή τις νέες μορφές ζωής. 
Μέσα σ’ αύτή τήν άβεβαιότητα στά
σεως καί συμπεριφοράς είναι άπα- 
ραίτητος—τούλάχιστον αύτό προ- 
τείνεται σήμερα—ένας παιδαγωγι
κός προσανατολισμός πού νά μήν 
άγνοή τά δεδομένα τοϋ τεχνικού 
πολιτισμού καί νά μήν σβήνη άπό 
τήν παράδοση, δ,τι είναι δημιουργι
κό. "Ενας παιδαγωγικός προσανα
τολισμός, πού ξέρει τ ί θά παραμε
ρίση άπό τά  παλιά καί τί θά δεχθή
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Τού κ. Γ Ι Α Ν Ν Η  Ξ Υ Ρ Ο Τ Υ Ρ Η ,

Όμοτ. Καθηγητού A. Β. Σ. Θεσσαλονίκης.

άπό το νέο. Νά διακρίνη ποιο μέρος 
τοϋ καινούργιου είναι υγιές καί ποιο 
μέρος της παραδόσεως έχει πια 
άποξηρανθή.

’Ανάμεσα στα πολλά πού μας 
παρουσιάζει ό τεχνικός πολιτισμός 
καί το βιομηχανικό πνεύμα είναι 
καί τό πρόβλημα τοϋ έ λ ε ύ θ ε ρ ο υ  
χ ρ ό ν ο υ  καί  τοϋ π ε ρ ι η -  
γ  η τ  ι σ μ ο ΰ. Τό θέμα τοϋ έλεύ
θερου χρόνου μέ τό σημερινό νόημά 
του είναι τέλεια νέο φαινόμενο της 
βιομηχανικής έποχής, των βιομη
χανικών κοινωνιών. Πάντως τόσο 
οξύ παρουσιάστηκε αυτό τό φαινό
μενο -  δσο κι’ άν έμφανίστηκε κατά 
τις αρχές τοϋ αιώνα μας - δστερα 
άπό τό δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, 
οπότε καί άπόκτησε μεγάλη σημα
σία. Ή  κοινωνιολογία καταπιά
στηκε τά τελευταία χρόνια μέ τά 
προβλήματα τοϋ φαινομένου. Τό 
πρόβλημα πέρα άπό την κοινωνιο
λογική του υφή του, είναι καί σο
βαρό παιδαγωγικό πρόβλημα, γιά 
τό όποιο ή παιδαγωγική πραγματεία

δέν άσχολήθηκε σχεδόν καθόλου 
ή μόνο παρεμπιπτόντως. Πάντως 
σήμερα άντι^αμβάνεται πιά κανέ
νας, πώς κοντά στην παραγωγή, 
στη βιομηχανική ή στήν έν γένει 
έργασία, έμφανίζεται τό πρόβλημα 
τόσο της καλής χρησιμοποιήσεως 
τοϋ έλευθέρου χρόνου, δσο καί τής 
άναπαύσεως. 'Ένα πρόβλημα πού 
παίρνει πολύμερη καί πολύπλευρη 
έκταση, ένα φαινόμενο μέ πολυπρό
σωπη μορφή καί έμφάνιση, πού 
θεωρείται σήμερα σάν ένα πολύ σο
βαρό ζήτημα, τό όποιο λένε δτι θά 
άποφασίση στο μέλλον γιά τήν 
άνθρωπιστική άξία τοϋ τεχνικού 
πολιτισμού. 'Ο  Ζ. M ARITAIN 
θεωρεί, πώς τό πρόβλημα τοϋ έλεύ
θερου χρόνου θά γίνη ένα άπό τά 
πιό άποφασιστικά, γιά τίς κοινω
νίες τοϋ μέλλοντος προβλήματα τοϋ 
κόσμου. Γιά τόν κοινωνιολόγο Η. 
SCHELSKY «Τό πρόβλημα τοϋ 
έλευθέρου χρόνου καί τής άναπαύ
σεως θά γίνη ένα άπό τά ούσιαστι- 
κά προβλήματα τής δομής τών μελ

λοντικών κοινωνιών, αύτών πού 
ήδη άρχισαν κάπως νά μας έρχων- 
ται».

Ή  ικανότητα νά χρησιμοποιή κα
νένας τίς διακοπές του κατά πετυ
χημένο καί έξυπνο τρόπο, δηλαδή 
κατά τρόπο πού νά άναλαμβάνη άπό 
τόν πάσης μορφής κάματο, λέει ό 
Β. RUSSEL, «Θά είναι γνώρισμα 
πολιτισμένης προσωπικότητας». "Ε
τσι φαίνεται, πώς τό πρόβλημα τών 
διακοπών, δηλ. τοϋ έλεύθερου χρό
νου, παίρνει πιά τή θέση ενός κεν
τρικού προβλήματος μέσα στις βιο
μηχανικές κοινωνίες μας, πού ή 
σοβαρότητά του γιά τή ζωή τοϋ 
άνθρώπου θεωρείται σημαντική. Με
ρικοί σημερινοί κοινωνιολόγοι χα
ρακτηρίζουν ήδη τή δομή τής κοι
νωνίας μας σάν κοινωνία τοϋ έ λ ε υ 
θ έ ρ ο υ  χ ρ ό ν ο υ .  "Οσο κι άν αυ
τό μάς φαίνεται κάπως — τούλά- 
χιστον σε μάς τούς υπό άνάπτυξιν — 
σάν παράξενο, ώστόσο στις βιομη
χανικές κοινωνίες γίνεται δεκτό χω 
ρίς έκπληξη.
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Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ο Σ  

Χ Ρ Ο Ν Ο Ι  

Κ A I
Δ Ι Α Κ Ο Π Ε Σ

Σ ’ αύτή τήν κοινωνία τοϋ ελεύ
θερου χρόνου καί των διακοπών θά 
παίρνη βασική καί κύρια θέση τό 
πρόβλημα τής άγωγής στη χρη
σιμοποίηση των διακοπών, τής άνα- 
νεώσεως τών δυνάμεων καί τής 
άποτοξινώσεως τοϋ άνθρώπου άπό 
τον κόπο τής έργασίας. Μερικοί 
μάλιστα μιλούν «γιά τον αιώνα τής 
διαμορφώσεως τοϋ έλεύθερου χρό
νου». Πάντως γιά κάθε νέα κοινω
νική καί πολιτιστική κατάσταση 
πρέπει νά βρίσκεται καί νά πραγμα- 
τοποιήται ό κατάλληλος τρόπος 
τής άγωγής. Τό θέμα άπασχολεί τις 
βιομηχανικές κοινωνίες αρκετά σο
βαρά, όπως καί τό συναφές πρόβλη
μα τοϋ περιηγητισμοΰ, δηλαδή ώς 
άνάπτυξη ικανοτήτων γιά τήν καλύ
τερη χρήση του σέ συνδυασμό μέ τά 
πολυποίκιλα μορφωτικά, οικονομι
κά, κοινωνικά, ήθικά καί λοιπά σχή
ματα, πρόσωπα καί μορφές πού 
παρουσιάζει τό φαινόμενο στις ήμέ- 
ρες μας, αύτό πού πήρε μιά άνά
πτυξη πού δέν είχε πάρει ποτέ σέ 
προηγούμενες τής προτεχνικής καί 
τής βιομηχανικής έπαναστάσεως ε
ποχές.

Η ΔΙΑΚΟΠΗ τής έργασίας, ή 
άπομάκρυνση τοϋ άνθρώπου άπ’ αυ
τήν γιά ένα άνάλογο χρονικό διά
στημα γιά ανάπαυση, εΐναι μιά κα- 
τάκτηση πού άρχίζει άπό τις άρχές 
τοϋ αιώνα μας. Είναι μιά κατά- 
κτηση τής κοινωνικής πολιτικής 
τών βιομηχανικών κοινωνιών. Σέ πα
λιές έποχές τοϋ προτεχνικοΰ πολι- 
τισμοΰ, δέν συναντοΰμε τό φαινόμενο 
τών διακοπών καί τοϋ παραθερι- 
σμοΰ, τών ταξιδίων καί τών μετα
κινήσεων στή σημερινή μορφή του 
μέ κανένα άπολύτως λόγο. '0  χρόνος 
τής έργασίας διακοπτόταν ώς άργία 
καί άνάπαυση άπό τις θρησκευτι
κές μόνο εορτές, οί όποιες ήταν 
περισσότερες άπό τις σημερινές. Μέ 
τήν όλο καί προχωροΰσα βιομηχα
νική έπανάσταση, μέ τήν όλο καί 
άναπτυσσομένη έκβιομηχάνιση τοϋ 
κόσμου έμειναν καί κρατιοΰνταν ώς

έορτές πια οί σπουδαιότερες, του
λάχιστον στο χριστιανικό κόσμο: 
Χριστούγεννα, Πάσχα καί μερικές 
ονομαστικές γιορτές. Οί πρώτες 
όχι στήν έκταση πούχαν, ούτε οί 
δεύτερες στήν ένταση καί στήν κα- 
θολικότητα πού παρατηρούνταν άλ
λοτε. Ό  χρόνος λοιπόν τών εορτών 
θεωρούνταν «χρόνος άναπαύσεως».

'Ωστόσο ολοένα άνέβαινε καί ή 
φυσική καί ψυχική έπιβάρυνση τοϋ 
άνθρώπου, ή οποία προκαλοΰνταν 
τόσο άπό τήν όλο καί αύξάνουσα βιο
μηχανική έργασία, οσο καί γενι- 
κώτερα άπό κάθε είδος έργασίας, 
πού έφθανε στις δεκαέξι ώρες τήν 
ήμέρα. Δέν υπήρχαν νόμοι καί κα
νόνες γιά νά θέσουν όρια. Καί μόνο 
κατά τό τέλος τοϋ περασμένου αι
ώνα καί κατά τις άρχές τοϋ δικοΰ 
μας άρχισαν νά προβάλλωνται άπό 
τις σοσιαλιστικά οργανωμένες έργα- 
τικές ενώσεις αιτήματα γιά μείωση 
τών ωρών έργασίας καί γιά χορή
γηση άδειών διακοπών έργασίας.

Ά πό  τις άρχές τοϋ αιώνα μας τό 
πρόβλημα τών διακοπών πέρασε 
άπό πολλές φάσεις ώς τις ή μέρες 
μας πού έφτασε, όπως άναφέραμε, νά 
παίρνει μιά σοβαρή θέση μέσα στά 
προβλήματα τών βιομηχανικών κοι
νωνιών, πού άφοροΰν στον άνθρω
πο, στήν έργασία του καί στήν άπό- 
δοσή του. Πέρα όμως άπ’ αύτές τις 
άπαιτήσεις, τό βιομηχανικό πνεύμα 
καί ό τεχνικός πολιτισμός τών ήμε- 
ρών μας, πού δέν άφησε κανένα νεύ
ρο τού άνθρώπου άνέγγιχτο άπό τή 
μετάγγισή του, προκάλεσε σήμερα 
μιά τάση γιά κίνηση, γιά άνεξαρ- 
τησία καί έλευθερία, γιά άλλαγή 
σέ τέτοιο βαθμό πού αύτή ή τάση 
νά παίρνη μερικές φορές νευρωτική 
μορφή δηλαδή μιά τέτοια έπιθυμία 
γιά φυγή, γιά άλλαγή, πού νά φτά- 
νη ώς τήν ολοφάνερη νεύρωση, άρ- 
ρώστια ή παρέκκλιση μέ άνυπολό- 
γιστες γιά τον άνθρωπο διαβρωτι- 
κές άπό κάθε άποψη, έπιδράσεις, 
πού δέν πρέπει νά ύποτιμώνται άπό 
άτομικής καί κυρίως άπό κοινωνι
κής πλευράς. Ό  σημερινός άνθρωπος 
κατέχεται άπό μιά ειδικής μορφής 
άνησυχία καί άπό μιά τάση βιασύ
νης, ή οποία τόν σπρώχνει διαρκώς 
έδώ κι’ έκεϊ.

Ό  σύγχρονος άνθρωπος τών βιο
μηχανικών κοινωνιών κατέχεται άπό 
τήν έντονη τάση γιά φυγή. Γι’ 
αυτό καί μόλις φτάση ό καιρός τών 
διακοπών βιάζεται νά φύγη μακριά 
άπό τόν τόπο τής έργασίας του. 
Ά ν  είναι δυνατόν νά ταξιδεύση

κατά τόν έλεύθερο χρόνο του έξω 
καί άπό τά σύνορα τής χώρας του. 
Κατέχεται άπό μιά έντονη τάση 
νά γνωρίση ξένους τόπους, όπου 
έλπίζει νά τόν περιμένη^ κάτι τό 
ιδιαίτερα φυλαγμένο γ ι’ αυτόν. Κον
τά στόν πόθο γιά τήν ξένη τόν 
ώθεΐ καί ή περιέργεια καί ή τάση 
νά ίκανοποιήση ένδιαφέροντα τά ό
ποια έχει γιά νά γνωρίσει καί άλ
λον κόσμο. Μέ τόν περιηγητισμό 
άποκτά ό άνθρωπος γνώσεις καί 
πληροφορείται γιά πολλά πού τού 
ήταν άγνωστα. Γνωρίζει ήθη καί 
έθιμα λαών καί τόν πολιτισμό τών 
άνθρώπων, άποβάλλει προκαταλή
ψεις. ’Εκείνο πού παρατηρεί κανέ
νας σήμερα σέ ό,τι άφορά στόν έλεύ- 
ρο χρόνο τών διακοπών μας εΐναι 
πού δέν κάνομε καί τόσο καλή 
χρήση του. Γιά τήν καλή χρήση τού 
χρόνου τών διακοπών μας έχομε 
άνάγκη διαπαιδαγωγήσεως.

Η ΚΑΘΗΜ ΕΡΙΝΗ πείρα μάς 
δείχνει, πώς ή διαπαιδαγώγηση στήν 
καλή χρήση τού χρόνου τών διακο
πών εΐναι άπαραίτητη. Τό πρόβλη
μα τής άγωγής μέ άντικείμενο τόν 
έλεύθερο χρόνο μελετάται σήμερα 
καί προβάλλεται σάν κάτι έξαιρετι- 
κώς άπαραίτητο. 'Ο  καθένας μέσα 
στήν άγνοια καί στο άνυποψίαστο 
τού προβλήματος καλύπτει τόν έ
λεύθερο χρόνο κατά τρόπο πού άντί 
νά άνακτήση δυνάμεις, χάνει.

Ή  διαγωγή καί ή διαπαιδαγώ
γηση στήν χρήση τού έλεύθερου 
χρόνου προσπαθεί πρώτα νά κάίνη 
τό πρόβλημα συνειδητό σέ κάθε 
άτομο, νά τού δημιουργήση μιά 
εύθύνη έναντι τού εαυτού του καί τού 
κοινωνικού συνόλου, νά τό κατα- 
στήση έτσι, ώστε, νά τό κάνη ικα
νό καί πρόθυμο συνάμα, νά χρησι- 
μοποιή τόν έλεύθερο χρόνο του κατά 
αύτόνομο, άλλά κυρίως ύ π  ε ύ θ υ- 
ν ο τρόπο.

'Ο έλεύθερος χρόνος κλείνει μέσα 
του τόσο θετικές, όσο καί άρνητι- 
κές καταστάσεις. 'Η  τεχνικοβιομη- 
χανική άνάπτυξη τής έποχής μας 
έκανε δυνατή τήν έπιμήκυνση τού 
έλεύθερου χρόνου τού άνθρώπου 
τόσο αιφνίδια, όσο καί πλατιά 
ώστε νά δημιουργηθοΰν προβλήματα 
γιά τά όποια στις βιομηχανικά άνα- 
πτυγμένες χώρες καταβάλλεται 
προσπάθεια νά λυθούν κατά έπιστη- 
μονικό τρόπο. Στο πεδίο τής ζωής 
καί τής διαπαιδαγωγήσεως τού άν
θρώπου έπάνω στο φαινόμενο αύ
τό άποφαίνονται οί ειδικοί, πώς 
δέν εΐναι έπαρκή τά μέτρα καθώς
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καί οί τρόποι της διαπαιδαγωγήσεως 
πού χρησιμοποιούσαμε ώς σήμερα- 
παρά πώς είναι ανάγκη να προχω
ρήσουμε σέ μορφές καί τρόπους 
άγωγής, πού άνταποκρίνονται εί- 
δικώτερα προς τα σημερινά γεγο
νότα, προς τή πραγματικότητα του 
άπο τή φύση του βιομηχανικού πνεύ
ματος, δημιουργηθέντος πορβλήμα- 
τος των διακοπών τής έργασίας 
καί της ορθολογιστικής χρήσεως.

'Ωστόσο καμμιά παιδαγωγική 
δέν μπορεί, βέβαια, να έγγυηθή 
μέ βεβαιότητα, δτι μελλοντικά δλοι 
οί άνθρωποι θά πραγματοποιούν 
κατά συνετό καί άρμόζοντα στις 
άπαιτήσεις τής άναπαύσεως καί 
τής άναζωογονήσεως των δυνάμεων 
άπο τον κάματο τρόπο κατά τις 
διακοπές τους. Καί τούτο, γιατί ή 
υπεύθυνη άγωγή δέν μπορεί πέρα 
άπο κανόνες πού θέτει καί τις υπο
δείξεις πού θά κάνη, παρά νά σεβα
στή τήν έλευθερία τού άτόμου νά 
χρησιμοποιή τον έλεύθερο χρόνο 
του, δπως αυτό βέβαια θέλει. Δυ
στυχώς ή έλευθερία δέν εμποδί
ζει άπο τά παραστρατήματα καί 
τά σφάλματα, τούναντίον κάθε έλευ- 
θερίας το ριζικό είναι συνδεδεμέ- 
νο μέ άποτυχίες πολλές φορές καί 
άστοχήματα. Ή  άγωγή μπορεί μό
νο νά βοηθήση, τά άλλα βρίσκονται 
καί κεΐνται στήν προαίρεση τού 
άτόμου.

'Όταν δμως διαπαιδαγωγηθή ό 
άνθρωπος άπο τή μικρή του ήλικία 
στο νά κάνη καλή χρήση τού ελεύ
θερου χρόνου καί τών διακοπών 
του, τότε μπορούμε νά έχουμε καλά 
άποτελέσματα. Τό πρόβλημα δυστυ
χώς στον τόπο μας είναι άγνωστο 
άκόμη. Γι’ αύτο καί τις περισσό
τερες φορές γυρίζομε άπο τις δια
κοπές μας, άπο τήν κακή χρήση 
πού κάνομε αυτών, πιο κουρασμέ
νοι καί τσακισμένοι άπ’ δ,τι ήμα
σταν δταν παίρναμε τήν άδεια μας, 
δταν διακόπταμε τήν ,έργασία μας.

Ό  άνθρωπος καί κυρίως ό ερ
γαζόμενος σέ διάρκεια καί μέ έν
ταση χάνει σωματικές, άλλά καί 
ψυχικές καί πνευματικές δυνάμεις, 
κουράζεται. "Εχει άνάγκη νά άνα- 
λάβη, νά άνακτήση τις άπωλεσθεΐ- 
σες δυνάμεις του. “Εχει άνάγκη 
διακοπών, ελεύθερου, δηλαδή χρό
νου, άδειας άναπαύσεως. 'Η  δια
κοπή τής έργασίας γιά τούς λόγους 
αυτούς είναι άπαίτηση τής ισορ
ροπίας : ενέργεια, δράση, κατάθε
ση δυνάμεων καί άνάκτηση. Πρό
κειται γιά εναλλαγή ενός φυσικού 
ρυθμού: ’Απώλεια σωματικής καί

ψυχικής ενέργειας καί άνάκτησή 
της. Πρόκειται γιά άνάπαυση, ή 
οποία θά άποτοξινώση τον κουρα- 
μένος οργανισμό, θά έπαναφέρη 
τις έξαντλημένες δυνάμεις στή φυ
σιολογική τους κατάσταση.

'Η  άποκατάσταση τών δυνάμεων 
είναι άπαραίτητη σέ κάθε ζώντα ορ
γανισμό. Γ ι’ αυτόν καί ή άδεια ή ή 
άποχή άπο τήν έργασία, ή άπελευθέ- 
ρωση χρόνου, είναι ή βασική προϋ
πόθεσή της. Σήμερα άποδείχθη- 
κε άπο έρευνες πού έγιναν, δτι 
ή έλλειψη διακοπών ή το χειρότε
ρο, ή κακή χρήση τών διακοπών, 
φέρνει σοβαρές βλάβες στο οργανι
κό σύστημα τού άνθρώπου. ’Εξάν
τληση καί σωματικό καί πνευματικό 
τσάκισμα, κατάρρευση, ήταν συνέ
πειες τής ύπερκοπώσεως, σέ πα- 
λιότερες εποχές κατά τις όποιες 
οί άνθρωποι έργάζονταν άπο τήν 
άνατολή ώς τή δύση τού ήλιου, 
άπο τήν άνατολή τής ημέρας ώς 
τό λυκόφως.

Σήμερα πού δέν υπάρχει ή υπερφόρ
τωση ώστόσο παρουσιάσθηκαν νέ
ες δυσκολίες. Τό ώράριο είναι νο
μικά κατοχυρωμένο καί δλο καί 
έπιβραχύνεται, σέ σημείο πού ποτέ 
δέν τό είχαν φαντασθή οί άνθρωποι 
κατά τις άρχές τής βιομηχανικής 
έπανστάσεως καί μετέπειτα. Στή 
θέση δμως τής σωματικής ύπερκο
πώσεως ήρθε ή ψυχική ύπερκόπωση 
τού νευρικού συστήματος. Κάτι τό 
όποιο δέν έχομε συνειδητοποιή
σει οί πολλοί καί φυσικά δέν μπο
ρούμε νά άνταπεξέλθουμε σ’ αυτή 
τή νευρική κόπωση. Γι’ αύτο καί 
κατά τό χρονικό διάστημα τών δια
κοπών μας όχι μόνο δέν άναλαμ- 
βάνομε δυνάμεις, παρά χάνομε. Κι’ 
δταν πάλι έχουμε κάποια άντίληψη 
τής καταστάσεως, ή οποία μπο
ρεί νά προκύψη άπο τήν δλο και 
πιο έκνευριστική άτμόσφαιρα μέσα 
στήν οποία ζοΰμε τόσο στήν καθη
μερινή μας έργασία, δσο καί έξω 
άπ’ αυτή, φαίνεται πώς παραμελού
με τήν άνάπαυσή μας, τήν προσπά
θεια ν’ άναλάβουμε δυνάμεις.

Επιβαρύνομε τόν έαυτό μας μέ 
νέες, κατά τή διάρκεια τών διακο
πών μας, καταστάσεις προς τις 
όποιες κατευθυνόμαστε μέ τή δική 
μας θέληση, χωρίς νά μάς έπιβάλ- 
λωνται άπο άνάγκες ή άπο καθή
κοντα καί υποχρεώσεις. Αυτές δμως 
οί έθελοντικές έπιβαρύνσεις μας 
δέν φείδονται τών δυνάμεών μας, 
τουναντίον τις διαβιβρώσκουν. Γι’

αύτο καί κατά τήν επιστροφή μας 
στήν έργασία παρατηρεϊται τό φαι
νόμενο πού άναφέραμε παραπάνω. 
Σήμερα έπιβάλλεται, περισσότερο 
άπο προηγούμενες έποχές, ή άνά
παυση καί ή μελετημένη έκλογή 
τού τόπου, στον όποιο θά περάσου
με τό χρόνο τών διακοπών μας, για
τί ή άπώλεια τών σωματικών δυνά
μεων δέν είναι μόνο σωματική 
διαδικασία, άλλά καί ψυχική. Γενι- 
κώτερα θά πρέπη νά ξέρωμε—αυτό 
πού μάς άπεκάλυψαν έρευνες έπά- 
νω σέ ψυχοσωματικές άρρώστιες— 
δτι ή σωματική άρρώστια προετοι
μάζεται στον ψυχικό τομέα. Οί 
ψυχικές άνωμαλίες άλλάζουν τήν 
οργανική λειτουργία δημιουργούν μ’ 
αυτό καί προδιάθεση γιά άρρώστια.

Δυστυχώς δέν έχομε σαφή γνώση 
τής έννοιας διακοπή ή διακοπές. 
Διακοπή σημαίνει διακόπτω τήν έρ
γασία μου, μέ σκοπό νά ξεκουρασθώ, 
ν’ άποκτήσω τις δυνάμεις πού έχω 
χάσει, νά γυρίσω μετά τό τέλος τών 
διακοπών μου πάλι πίσω στήν έρ
γασία μου άνανεωμένος, μέ νέες 
δυνάμεις. Γιά νά πετύχω δμως αυ
τό θά πρέπει νά ξέρω νά ξεκουρα
σθώ, νά διαλέξω μέ νόημα καί σκοπό 
τόν τόπο τού παραθερισμοΰ μου- 
Στο σημείο αυτό ό "Ελληνας οικο
γενειάρχης συναντά άρκετές δυ
σκολίες, δταν ό ίδιος μπορεί νά 
έχη σαφή άντίληψη τής έννοιας δια
κοπή τής έργασίας ή καλή χρήση 
τού έλευθέρου χρόνου. "Αν τύχη νά 
έχη μεγάλα παιδιά, δηλαδή άπο 
δώδεκα χρόνων καί άνω, συνήθως 
αυτά κανονίζουν τόν τόπο τών δια
κοπών, πού φυσικά δέν θά είναι 
αυτός, πού έπιβάλλεται γιά νά ξε- 
κουρασθή ό έργαζόμενος πατέρας.

Δέν λαβαίνομε ύπ’ όψη μας, δταν 
άποφασίζουμε τήν έκλογή τού τό
που τού παραθερισμοΰ μας τις στοι
χειώδεις άπαιτήσεις τής βιολογίας, 
τούς φυσικούς νόμους πού βρίσκον
ται σέ στενή συνάρτηση μέ τούς 
κλιματολογικούς καί φυσικούς ρυ
θμούς ή μέ τήν ύγρομετρική κα
τάσταση τού άέρα, παρά συνήθως 
άλλους παράγοντες έπουσιώδεις πού 
ορίζουν τήν έκλογή τής θερινής 
διαμονής μας καί μερικές φορές είναι 
καί έπιζήμιοι στον έπιδιωκόμενο 
σκοπό μας, ώστε νά μήν πετυχαί
νουμε νά έπαναφέρουμε τήν ισορ
ροπία σέ ταραγμένες άπο έκνευρι- 
σμούς, πού μάς προκαλεϊ ή καθη
μερινή τριβή, καταστάσεις μας, στή 
φυσιολογική τους δομή καί ύφή.
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Σύγχρουοι 
πυευμα- 
ukoi 
fiiadoyi- 
σμοί

ΓΙΑΝΝΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, 
Συν]χου, Ειδικού Καθηγητού 
Άνωτάτης Βιομηχανικής Πειραιώς

Τούς διπλανούς στίχους τού Μεγά
λου μας Παλαμα άθελά μου θυμή
θηκα, δταν, βλέποντας μιά μέρα 
στό Ζάππειο τά εκθέματα πού πα
ρουσίαζαν οί έλληνικές Βιομηχα
νίες Ηλεκτρικών Ειδών, έπεσε τό 
μάτι μου σέ μιά κακότεχνη ζωγρα
φιά πού παρίστανε τόν Αρχιμήδη, 
τό Συρακούσιο Μάγο τών κύκλων, 
νά κατακαίει μέ καθρέφτες τό στό
λο τού Ρωμαίου Μάρκελλου. Δίπλα 
στό σκίτσο, ένας μεγάλος θερμο
σίφωνας πού δούλευε μέ ήλιακή 
ενέργεια.

Καί ή εικόνα καί ό Παλαμας 
πέρασαν πάλι σάν άστραπή από 
τό μυαλό μου, δταν σκέφτηκα νά 
γράψω μερικές γραμμές μέ θέμα: 
Οί θετικές· καί ήθικές επιστήμες 
στήν υπηρεσία τής Ανθρωπότητας. 
Θέμα πράγματι ώραΐο, άλλά βαρύ. 
Άναμέτρησα τις δυνάμεις μου. Τις 
βρήκα πολύ μικρές καί σάν πρώτη 
άντίδραση μέσα μου, αίσθάνθηκα 
φόβο. ’Αναλογίστηκα άμέσως πώς 
άλλοι ίκανώτεροι καί πολυμαθέ
στεροι θά ήσαν άρμοδιότεροι νά 
τό χειρισθοϋν. Τελικά ήρεμώτερες 
σκέψεις μέ παρώτρυναν νά τολμή
σω. Είπα μέσα μου: Έχω υποχρέω
ση, σά σκεπτόμενος άνθρωπος, νά 
πώ κι’ έγώ στούς συνανθρώπους 
μου πώς βλέπω αύτό τό ζήτημα. 
Στήν άποψή μου ένισχύθηκα καί 
από τή βεβαιότητα πώς οί εύγενι- 
κοί μου άναγνώστες, έκτιμώντας 
τήν άγαθή πρόθεσή μου, θά συγ
χωρήσουν τό τόλμημα καί θά κρί
νουν μέ συγκατάβαση κι’ έπιείκεια 
τήν προσπάθειά μου. Μ’ αύτή τήν 
έλπίδα άρχίζω τό θέμα μου.



οί θετ ικές  
και ηθικές έπιοτημες 
οτήυ ύπηρεοϊα 
τής ανθρωπότητας
«Μεστός ό νοΰς μου κι* άπό σένα, ώ Συρα- 
κούσιε Μάγε των κύκλων, πού φυλάκωσες 
των ήλιων τις άχτίδες για νά τις κάμης 
πιστικός, δουλεύτρες νά τις κάμης φωτιές 
κι άστραποπέλεκα, διαφεντευτές τής χώ
ρας, με σοφά σύνεργα, αριθμός, καί μηχα
νή καί Μέτρο. Μάγε, πού καί τ’ ασάλευτα 
νά σαλέψης βάλθηκες. "Ω οί άσάλευτες 

ονειροφαντασίες σου»!
Χιλιάδες άνθρωποι γεννιούνται 

κάθε μέρα. Σ’ δλους αυτούς ό καλός 
θεός έμφυσά πνοήν, σέ λίγους όμως 
ένσταλάζει καί τόν Θείο σπινθήρα. 
Τόν Θειον σπινθήρα, πού κατά 
τόν ’Εκκλησιαστή, ώθεϊ «τήν καρ
διάν τού έκζητήσαι καί τού κατα- 
σκέψασθαι έν τή σοφίμ περί πάν
των τών γενομένων ύπό τόν ουρα
νόν» καί, κατά τόν Παλαμά: «"Ο
ποιου άνάψει τά σβυσμένα μάτια 
τό δικό του φώς, ν’ άνεβή τήν άσω- 
στην όρέγεται σκάλα τού Παντός».

Νά λοιπόν οί άνθρωποι μέ τό 
άνήσυχο πνεύμα μέσα τους. Τά 
θηλυκά λεγάμενα μυαλά. Τά μυαλά 
πού κάτι βλέπουν κι’ άμέσως μέ 
σκέψεις έπάνω στις σκέψειςκατα- 
λήγουν καί κάνουν κάτι τό ώφέλι- 
μο. ’Από τούς πρωτόγονους άκόμη. 
Πρώτος ό θαυμαστός ό «πυρεκτρί- 
πτης», αυτός πού δημιούργησε φω
τιά, τρίβοντας τό ένα ξύλο έπάνω 
στ’ άλλο. Δεύτερος μέγας, έκεϊνος

πού βλέποντας, πώς τό βάλσιμο 
κορμών δέντρων κάτω άπό βαρειά 
άντικείμενα εύκόλυνε τή μεταφορά 
τους, έπενόησε τόν τροχό καί έκα
νε τ’ άμάξι. Ό  άλλος, πού έξημέ- 
ρωσε τό ζώο καί χρησιμοποίησε 
τή δύναμή του. Έτσι άρχίζει σιγά 
καί δειλά νά πλουτίζεται, δλο καί 
μέ νέους κυρίως κρίκους, ή άλυ- 
σίδα τών έπινοήσεων καί τών 
έφευρέσεων. Έδώ φυσικά περιορί
ζομαι στις μεγάλες μονάχα έπι- 
τεύξεις καί δέν άναφέρω τά άλλα 
μικροεργαλεΐα πού έπενόησαν οί 
άνθρωποι, άπό τήν πρώτη τους 
άκόμη έμφάνιση στή γη γιά νά 
εύκολύνονται στις δουλειές τους. 
Γυρνώντας τά χρόνια (ίλλομένων 
ένιαυτών), οί άνθρωποι πού ήξεραν 
νά βλέπουν καί νά γεννούν Ιδέες, 
άρχισαν νά στερεώνουν καλύτερα 
τά γνωστά, νά έξηγοΰν λεπτομερέ
στατα τά φαινόμενα καί μέ τή βα
θύτερη κατανόησή τους νά διατυ

πώνουν τούς νόμους πού τά διέ- 
πουν καί νά προωθούν πιό αποτε
λεσματικά τις έρευνές τους. ’Αρχί
ζουν καί παρουσιάζονται πιά τά 
πρώτα έμβρυα τής έπιστήμης. Μέ 
τήν πληρέστερη κατάρτιση καί 
τήν πιό μεθοδική έργασία, ή κα
μπύλη τής προόδου υψώνεται στα
θερά. 'Υπάρχουν βέβαια καί περίο
δοι πού ανακύπτουν τήν ύψωσή 
της ή καί τήν έπιβραδύνουν, γιά ν’ 
άκολουθήσουν έπειτα άλλες, πού 
τήν προωθούν άπότομα σέ δυσθεώ
ρητα ύψη. ’Ιδιαίτερα άφ’ δτου ό 
άνθρωπος μπόρεσε νά χαλιναγω
γήσει τή δύναμη τού άτμοΰ καί τών 
καυσίμων καθώς καί τή θαυμαστή 
δύναμη τών ήλεκτρονίων, αύτήν 
πού όνομάζουμε δλοι«ήλεκτρισμό», 
ή πρόοδος ακολούθησε φρενήρη 
άνοδο μέ έπιστέγασμα καταπλη
κτικό καί άπαράμιλλο άπό τή μιά 
μεριά τήν έκμετάλλευση τής πυ
ρηνικής ένέργειας, είτε σέ σχάση, 
είτε σέ σύντηξη όφείλεται αυτή 
κι* άπό τήν άλλη, τά σπουδαιότατα 
έγχειρήματα μέ τούς πυραύλους 
καί τά διαστημόπλοια. "Αν μάλιστα 
θυμηθούμε καί τά λόγια τού Πα- 
σκάλ: «άνθρωπε έσύ μάλλον θά 
κουραστείς, παρά ή Φύση παρέ- 
χουσα», δέν ξέρουμε πού θά φτά
σουμε, άφοΰ καί τώρα καί τής πιό 
άχαλίνωτης άκόμη φαντασίας ξε- 
περάσουμε τά όνειρα.

Τό στερέωμα τής Έπιστήμης 
διάστικτο άπό ήλιους, γίγαντες, 
τιτάνες καί ήμίθεους τής σκέψης 
πού καταυγάζουν τήν ύφήλιο μέ τό
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Ο ί  θ ε τ ικ έ ς  κ α ι ή θ ικ έ ς  

ε π ισ τ ή μ ε ς  σ τ η ν  υ π η 

ρ ε σ ία  τ ή ς  α ν θ ρ ω π ό 

τ η τ α ς .

εκτυφλωτικό τους φώς. Μερικοί 
άπ’ αυτούς,μυαλά γιά υδρογονοβόμ
βες. Αντιλαμβανόμαστε τή διανο
ητική τους μεγαλωσύνη, αν τούς 
συγκρίνουμε μέ τούς περισσότε
ρους άπό μας πού αποτελούμε αγιο
βασιλιάτικα πιστολάκια. Στις βά
σεις τις στερεές καί τις άκλόνη- 
τες, πού έβαλαν αύτοί, στηρίζεται 
σήμερα ολόκληρο τό υπέρλαμπρο 
οικοδόμημα τού Τεχνικού Πολι
τισμού. Τά γεννήματα τής δημιουρ
γικής φαντασίας τους άγκαλιάζουν 
όλους τούς τομείς τού επιστητού.

ΓΤ αύτό, όλοι ανεξαιρέτως οί 
κλάδοι των θετικών έπιστημών 
έχουν νά έπιδείξουν καταπληχτικά 
άποτελέσματα. Επιτεύγματα πού 
έπειδή τά συνηθίσαμε δέν μας κά
νουν πιά εντύπωση. Μόνον όταν 
σκεφθοΰμε τό τί ύπέφεραν οί άν
θρωποι τών περασμένων αιώνων 
άπό τήν έλλειψη τών μέσων πού 
διαθέτουμε σήμερα, άντιλαμβανό- 
μαστε πόσα όφείλουμε στούς έρ- 
γάτες τών θετικών έπιστημών, άδιά- 
φορο άν δέν εκφράζουμε έμπρακτα 
τήν εύγνωμοσύνη μας σ’ αύτούς.

Ά π’ όλα αύτά τά επιτεύγματα, 
πού είναι άναρίθμητα, θ’ άναφέρω 
μονάχα ένα: Τή νύχτα τής 20-7- 
1969 είδαμε στήν τηλεόραση τον 
άστροναύτη NIEL ARM STRONG 
νά βάζει πόδι στό φεγγάρι. Έτσι 
τό φεγγάρι, πού πριν λίγα χρόνια 
τό θεωρούσαμε σάν πηγή ρεμβα
σμών καί εμπνεύσεων, βλέπει νά τό 
ποδοπατούν οί αστροναύτες «ού- 
ρανοδρόμοι ώσπερ Ήλίας γεγο- 
νότες», γιά νά θυμηθούμε καί τό 
μεγαλυνάριο, πού άκούστηκε λίγο 
άργότερα στή Μητρόπολη, κατά 
τή δοξολογία πού έγινε γιά τήν 
κατάκτηση τής Σελήνης.

Οί θετικές επιστήμες έπετέλεσαν, 
έπιτελοΰν καί θά έπιτελοΰν σ’ 
όλους τούς τομείς τού έπιστητοΰ 
προόδους, πού στήν έποχή μας του
λάχιστον ό ρυθμός τους είναι κα
ταπληκτικός καί σέ βαθμό πού νά 
μή μπορεί κανείς παρά μέ μεγάλη 
δυσκολία νά τις παρακολουθεί.

Ά π’ όλα αύτά τά επιτεύγματα, 
πολλά αποτελούν άναμφίβολα καί 
μέσα καταστροφής καί κάνουν τόν 
Ποιητή νά κράξει «τού Δυνατού 
συχνά κ’ εσύ, ’Επιστήμη, τό τυφλό 
χέρι». Άπειρα όμως πάλι βελτιώ
νουν συνεχώς τις συνθήκες δια- 
βιώσεως. Καί όσο έχουμε νά κά
νουμε γιά έφευρέσεις καί κατα
σκευάσματα πού συμβάλλουν στήν 
εύημερία τού άνθρώπινου γένους, 
έχει καλώς . Γιά τ’ άλλα, όμως, 
πού άποτελοΰν καταστροφικά μέσα 
σέ ανείπωτη έκταση, προβάλλει 
αύθόρμητα τό έρώτημα, άν πρέπει 
οί ιεροφάντες τών θετικών ’Επι
στημών νά βοηθούν στήν εκκόλα
ψη καί νά συμβάλλουν στήν πρα
γματοποίησή τους. Τό έρώτημα 
αύτό, πού τά τελευταία ιδιαιτέρως 
χρόνια άπό πολλούς άνθρώπους 
μεταβάλλεται καί σέ κατακραυγή 
άκόμη εναντίον τών Τεχνικών 
’Επιστημόνων, αρκετοί μάλιστα ά- 
ποδίνουν σ’ αύτούς καί όλόκληρη 
τήν κακοδαιμονία τής άνθρωπό- 
τητας, πρέπει ν’ άντιμετωπιστεΐ 
μέ άπόλυτη ψυχραιμία, γιατί ούτή 
μονάχα άποτελεΐ έγγύηση καί γιά 
μιά σωστή άπάντηση. Τό νά άπο- 
δίνει κανείς τήν κακοδαιμονία, 
πού καταδυναστεύει τό άνθρώπινο 
γένος στήν έπικράτηση τού τεχνι
κού λεγομένου πολιτισμού, είναι 
πλάνη καί μάλιστα πολύ μεγάλη. 
Ό  Πανάγαθος, πρώτος αύτός Παμ- 
μέγιστος Δημιουργός, προίκισε μέ 
μυαλό τούς άνθρώπους καί σέ με
ρικούς άπ’ αύτούς ένστάλαξε, όπως 
προανάφερα καί τόν θείο σπινθή
ρα, αύτόν άκριβώς πού τούς οδηγεί 
άπό τόν μικρόκοσμο τών σωμα
τιδίων τού άτόμου ώς τόν μικρόκο- 
σμο τών Γαλαξιών. Καί είναι βέ
βαιο, πώς οί άνθρωποι αύτοί, όσο 
βαθύτερα εισδύουν στά μυστικά 
τής φύσεως, τόσο καί πλατύτερα 
αισθάνονται μέσα τους τήν έννοια 
τού Θεού. Γι’ αύτό θεωρούν καί 
ιερή ύποχρέωσή τους νά θέτουν 
στή διάθεση όλων τών συνανθρώ
πων τους τά «θεία βουλή σει», γεν
νήματα τής δημιουργικότητός τους. 
Ά ν  τώρα μερικά άπ’ αύτά χρησι
μοποιούνται καί γιά τήν καταστρο
φή, δέν φταιν βέβαια οί ίδιοι, άλλ’ 
οί συνθήκες τής ζωής.

Ά ς  γυρίσω, όμως, πάλι στό Συ- 
ρακούσιο μάγο τών κύκλων. Ά ς 
θυμηθώ έπίσης καί τόν ήλιακό 
θερμοσίφωνα. Ά ν ζοΰσα στήν έπο
χή τού Αρχιμήδη καί είχα νοο
τροπία, πού πλησιάζει στον τρόπο 
τού σκέπτεσθαι μερικών άνθρώ-

πων τής τωρινής έποχής, θά μπο
ρούσα νά προσάψω τού Αρχιμήδη 
τήν άκόλουθη βαρύτατη κατηγο
ρία: «Σοφέ Συρακούσιε, γιατί, ένώ 
μέ τούς καθρέφτες σου μπορού
σες νά κάνεις ένα θερμοσίφωνα 
ώφέλιμο στούς συνανθρώπους σου, 
τούς χρησιμοποίησες γιά νά κά
ψεις τό Ρωμαϊκό στόλο μέ τά πλη- 
ρώματά του». Μέ άλλα λόγια : 
Έκανε θεάρεστη πράξη ό Α ρχι
μήδης κατακαίοντας τούς έχθρούς 
τής πατρίδας του, ή άπάνθρωπη, 
εξοντώνοντας τούς συνανθρώπους 
του; 'Η άπάντηση, φαντάζομαι, 
δέν είναι δύσκολη. Νά τήν πούμε; 
Ό  Αρχιμήδης έκανε τό καθήκον 
του άπέναντι τού έαυτοΰ του καί 
τών συμπατριωτών του. Οί Ρωμαίοι 
ήθελαν νά κυριεύσουν τις Συρα
κούσες. Οί κάτοικοί τους είχαν 
ύποχρέωσή νά τήν ύπερασπίσουν, 
γιατί, άπλούστατα, ύπερασπίζον- 
τας αύτήν, ύπεράσπιζαν τούς ίδιους 
έαυτούς των, τούς γέρους γονιούς 
των, τις γυναίκες καί τά παιδιά 
τους, τά όσια καί τά ίερά τους. Καί 
ό Αρχιμήδης φυσικά δέν μπορούσε 
νά κάνει άλλοιώς.

Βλέπετε, άπό τούς προϊστορικούς 
άκόμη χρόνους, όλοι οί άνθρωποι 
βρίσκονται σέ άμυνα. Όταν ό 
πρωτόγονος τών σπηλαίων έβγαινε 
στό κυνήγι, πού θά έτρεφε αύτόν 
καί τήν οίκογένειά του καί συναν
τούσε άλλον συνάνθρωπό του νά 
τού διεκδικεΐ τό θήραμα, δέ δίσταζε 
καί νά τόν έξοντώσει άκόμη, γιά νά 
έξασφαλίσει τήν τροφή του. Ό  
φονιάς άμυνόταν γιά τήν αύτοσυν- 
τήρηση τού ίδιου καί τής οίκογέ- 
νειάς... του Αλλά καί ό σκοτω
μένος γιά τόν ίδιο σκοπό χανόταν. 
Προσπαθούσε κι’ αύτός νά συν
τηρηθεί στή ζωή κι’ άμυνόταν γι’ 
αύτήν. Κοντά σ’ αύτό τό ζωτικό
τατο αίσθημα, άν βάλει κανείς καί 
τό φόβο πού συνείχε τόν άνθρωπο 
μήπως τήν άλλη μέρα δέν βρει τρο
φή, θ’ άντιληφθεΐ άμέσως πώς δη- 
μιουργήθηκε καί ή άνάγκη νά 
έχει καί τις εφεδρείες του. Προ
σθέστε τώρα πάνω σ’ αύτά καί τήν 
άπληστία, πού φώλιαζε σέ πολ
λούς, τούς έγωϊστές, πού θεωρού
σαν τόν έαυτούλη τους «όμφαλό» 
τού κόσμου, γιά νά έχετε μιά πλη
ρέστερη εικόνα γιά τήν κατάσταση 
πού έπικρατοΰσε τότε. Μήπως όμως 
ή κατάσταση είναι σήμερα διαφο
ρετική; Κατά βάθος όχι, στήν έπι- 
φάνειά της μονάχα άλλαξε, κι’ 
αύτό χάρη στήν άπό άδήριτη 
άνάγκη όργάνωση τών άνθρώπων
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σέ κοινωνίες πού τις διέπουν Νό
μοι, έπιβαλλόμενοι μέ τήν ισχύ 
πού έδωσαν οί ίδιες οί κοινωνίες 
στούς έντεταγμένους φρουρούς των. 
Ό σοι έχετε ζήσει μέρες αναρχίας, 
όσοι περάσατε στιγμές χωρίς τήν 
’Ισχύ του Νόμου, είμαι βέβαιος 
πώς θά έλεεινολογήσατε τό αν
θρώπινο γένος καί θ’ άνακράξατε 
μέ τόν Ποιητή «Κακοκατάντησε ή 
καρδία τ’ άνθρώπου. Κρίμα, Κρίμα». 
Λέγω πάντοτε, πάρτε τήν ’Ισχύ 
των Νόμων άπό τις κοινωνίες, γιά 
νά άντιληφθήτε τό βαθμό τοϋ πο
λιτισμού των.

Ύστερα άπ’ αύτά, θά συμφωνή
σετε φαντάζομαι μαζί μου πώς ό 
’Αρχιμήδης έκανε καλά πού χρη
σιμοποίησε τήν ήλιακή ενέργεια, 
όχι γιά νά ζεστάνει νερό, άλλά 
γιά νά πυρπολήσει τά εχθρικά κα
ράβια. Τό πόσο δίκαιο είχε φάνηκε 
άλλωστε άργότερα, όταν ό Ρωμαίος 
όπλίτης, ταράσσοντας τούς κύ
κλους του, τόν κατακρεούργησε. 
Καί οί επιστήμονες τής σημερινής 
εποχής, αν βρεθούν σέ παρόμοια 
μέ τόν Συρακούσιο Σοφό περίπτω
ση, τό ίδιο κάνουν καί πρέπει νά 
κάνουν. Άπό τό έτος 3.200 π.Χ. 
ώς σήμερα, δηλαδή σέ 5.180 χρό
νια, έγιναν 15.000 περίπου πόλεμοι, 
μέ 4.000.000.000 νεκρούς. Αυτοί 
πού τούς κάνανε θά είχαν δικαιο- 
λογητικό όλοι τους, ότι προάσπι
ζαν τήν ελευθερία τους, ότι αμύνον
ταν γι’ αύτήν. Μήπως καί σήμερα 
όλα τά "Εθνη δέ βρίσκονται σέ 
άμυνα; Ό λα δέ φροντίζουν γιά τό 
ζωτικό τους χώρο; ’Ακούσατε κα
νόναν άρχηγό κράτους νά διακη
ρύσσει πώς θέλει νά κυριαρχήσει 
έπάνω στούς άλλους. "Ολοι αμύ
νονται γιά τά δημοκρατικά ιδεώδη. 
Δέν φταίγουν επομένως καί οί 
έπιστήμονες των διαφόρων ’Εθνών, 
άν μερικές άπό τις έφευρέσεις τους 
δέν έξυπηρετοΰν όλους γενικά τούς 
ανθρώπους, άλλά μόνον τούς συμ
πατριώτες τους έναντίον φυσικά 
τών έχθρών τους.

Τό ζήτημα τώρα, όπως άντιλαμ- 
βάνεσθε, παίρνει όλότελα διαφο
ρετική μορφή. Σάς τήν παρουσιά
ζω. Συμπαθάτε μόνο πού μπαίνω 
σέ βαθειά νερά.

"Αν τό άνθρώπινο γένος δέν 
άποχτήσει άνθρωπιά, θά έξακολου- 
θεΐ δυστυχώς ή τεχνική έπιστήμη 
νά προβαίνει καί σέ καταστροφικές 
έφευρέσεις. Πώς όμως τό άνθρω- 
πόμορφο όν θά γίνει άνθρωπος; 
Αύτό πού λέμε σήμερα Πολιτισμό, 
άνάγεται κατά τό μεγαλύτερο πο

σοστό του στον Τεχνικό τομέα. 
Ταξιδεύω μέ άεροπλάνο, έχω αύ- 
τοκίνητο, χρησιμοποιώ στο σπίτι 
μου όλες τις έφαρμογές τού ’Ηλεκ
τρισμού, άρα είμαι πολιτισμένος. 
Θά συμφωνήσετε μαζί μου πώς ή 
άποψη αύτή πολύ άπέχει τίς περισ
σότερες φορές άπό τήν πραγματι
κότητα. Μπορούμε νά έχουμε όλα 
τά καλά καί τ’ άγαθά, χωρίς αύτό 
νά σημαίνει πώς είμαστε πολιτι
σμένοι, δηλαδή «άνθρωποι» μέ τή 
σωστή σημασία τής λέξης, όπως 
τήν έννοοΰσαν καί οί ’Αρχαίοι, 
όταν έλεγαν «ώς χαρίεν άνθρωπος, 
εί άνθρωπος ήν». Ή  μεταμόρφωση, 
όμως, όλων τών άνθρώπων σέ 
όντα μέ ανθρωπιά δέν είναι, κατά τή 
γνώμη μου έργο τών Τεχνικών ’Επι
στημόνων, άλλά βαρύ καθήκον 
αύτών πού καταγίνονται μέ τίς 
«’Ηθικές» λεγάμενες ’Επιστήμες, 
δηλαδή μέ τήν Ουμανιστική μόρ
φωση τού άνθρώπινου γένους. Το 
δυσβάσταχτο αύτό έργο πέφτει 
στούς ώμους των. Δέν μπορούμε 
βέβαια νά πούμε πώς δέν έγινε πρό
οδος καί σ’ αύτόν τόν βασικώτερο 
τομέα. "Αν ξεκινώντας άπό τίς 
μαύρες έποχές τής ανθρωπότητας, 
φτάσουμε στή σημερινή, θά διαπι
στώσουμε, πώς ή πρόοδος είναι 
σημαντική. Δέν ακολούθησε όμως 
τό γοργό ρυθμό τής τεχνικής έξε- 
λίξεως. Τ’ άποτελέσματα τά βλέ
πουμε. Καί γιά νά γίνω πιό άντι- 
ληπτός: Στό παιδί πού μεγαλώνει, 
έχουμε τά καλύτερα άποτελέσματα, 
όταν άναπτύσσεται ομοιόμορφα τό 
σώμα, τό πνεύμα καί ή ψυχή του. 
Ή  άρμονία σ’ αύτές τίς τρεις συ
νιστώσες δίνουν μιάν ιδανική συ- 
νισταμένη. Καί έχουμε έτσι τόν, 
κατά Πλάτωνα, «ήρμοσμένον άν
θρωπον». Κατά τόν Εύαγγελιστή 
Λουκά καί ό Χριστός μας κατά τή 
νεαρή του ήλικία «έπρόκοπτε σο
φία καί ήλικία καί χάριτι παρά θεώ 
καί άνθρώποις». Πάρτε όμως καί 
τό παιδί, πού ένώ ωρίμασε σωμα
τικά, καθυστερεί άκόμη ψυχικά καί 
πνευματικά. ’Εκπρόσωποί του, όταν 
τά χαλινάρια τού σπιτιού είναι 
χαλαρά, οί διάφοροι τεντυμπόϊδες. 
Ίο ίδιο γίνεται καί μέ τήν άνθρω- 
πότητα. ’Αναπτύχθηκε ό ύλικός 
της έξοπλισμός, ό ψυχικός της 
όμως κόσμος βρίσκεται άκόμη σέ 
πρωτόγονη σχεδόν κατάσταση. Οί 
έπιφορτισμένοι μέ τήν άνθρωπι- 
στική της μόρφωση μπορεί βέβαια 
κάτι νά πέτυχαν ώς τώρα, άλλ’ 
αύτό τό «κάτι» είναι πολύ μικρό 
σέ σύγκριση μέ τά όσα κατορθώ

θηκαν στον τεχνικό τομέα. ’Εκτός 
άν δέν πιστεύουμε στήν ούμανιστι- 
κή μόρφωση. ’Εγώ κατά βάθος πι
στεύω σ’ αύτήν. Οί Κλασικοί, οί 
’Αθάνατοι καί 'Ωραίοι, τό κήρυγμα 
τού Ξανθού Ναζωραίου, πού μέ τό 
θαυμαστό «άγάπα τόν πλησίον σου 
ώς εαυτόν» έφτασε τό τέλειον. Νά 
τά βασικά θεμέλια τού άνθρωπι- 
στικού οικοδομήματος. Υπάρχουν 
όμως, .καί οί άμφιβάλλοντες. Αιώ
νες όλόκληρους, θά μάς ποΰν, τά 
έξαίσια ρήματα τών θαυμάσιων 
αύτών πνευμάτων χρησιμοποιήθη
καν άπό τούς σοφούς δασκάλους 
γιά ν’ άνθρωπέψουν τόν άνθρωπο. 
Ό λα τά θεωρούμενα πολιτισμένα 
Έθνη περί πολλοΰ ποιούνται τή 
λεγάμενη «άνθρωπιστική» διδα
σκαλία, πού βάση της φυσικά άπο- 
τελούν μαζί μέ τή θρησκευτική δι
δασκαλία καί οί άρχαΐοι καί οί 
νεώτεροι κλασικοί. Πόσες φορές 
έμεΐς οί άπόγονοι τών άρχαίων 
'Ελλήνων κοκκινίζουμε άπό ντρο
πή, όταν άκοΰμε έναν ξένο νά 
άπαγγέλει μέ τήν έρασμιακή προ
φορά κατεβατά δλόκληρα άπό τόν
"Ομηρο ή τόν Πίνδαρο__ Στά
διάφορα Πανεπιστήμια τού πολι
τισμένου κόσμου μέ τό κουτάλι 
τρών τούς κλασικούς. Συγγράμματα 
όλόκληρα γράφονται γι’ αύτούς. 
"Ολη ή πεμπτουσία τής Σοφίας καί 
τής ’Αρετής. Τής άρετής καί τής 
Σοφίας πού σάν τηλαυγείς φάροι 
θά καθοδηγήσουν τό άνθρώπινο 
γένος, τό κλυδωνιζόμενο στούς 
ώκεανούς τών παθών καί τού μί
σους, σέ λιμένα άσφαλή, γιά νά 
ζήσει μέ τήν άγάπη καί μόνο. 
Ποιά όμως τ’ άποτελέσματα τής 
τόσης προσπάθειας; Ό λοι όσοι 
άποφοιτήσουν άπό τά περίφημα 
τεμένη Σοφίας, είτε Καίημπριτζ, 
είτε Σορβόννες, είτε Χαϊντελβέργες, 
είτε άλλως πως λέγονται αυτά, 
Ντοκτοράδες ή Προφεσόροι, όταν 
πιάνουν ήγετικές θέσεις στις Πα
τρίδες τους. "Αρχοντες πλέον καί 
ταγοί, δέν διστάζουν νά βάλουν τήν 
υπογραφή τους κάτω άπό έγγραφα, 
πού κάθε άλλο παρά τήν άγάπη 
προς τόν πλησίον τους δείχνουν. 
'Η μικρή καί φτωχή πατρίδα μας 
πολλά δυστυχώς έχει δείγματα τής 
άνθρωπιάς αύτών τών τόσο καλ
λιεργημένων, κατά τεκμήριον του
λάχιστον, άνθρώπων.

Πού βρίσκεται λοιπόν ή έπίδρα- 
ση τής ουμανιστικής μορφώσεως; 
'Ομολογώ πώς ή άπάντηση σ’ αύτό 
τό άδυσώπητο έρώτημα είναι δύ-
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σκολη. Καί ή δυσχέρεια αύτή πε
ριάγει τον άνθρωπο σέ ήθική κρί
ση. Ά ν  παραδεχθούμε, πώς ή ου
μανιστική μόρφωση στάθηκε άνί- 
κανη νά υψώσει πρός τό Θειον τόν 
άνθρωπο, θά πρέπει νά χάσουμε 
καί τήν πίστι μας στά ιδανικά. Καί 
τότε αλλοίμονο μας. Γιατί ένα 
πράγμα είναι αληθινό: Μπορεί, 
βέβαια, οί τεχνικοί νά γεφυρώσουν 
μιά μέρα τά άστρα, τήν παρηγοριά, 
όμως, γιά τήν πονεμένη του ψυχή 
ό άνθρωπος θά τήν αντλήσει άπό 
τήν πίστη του στά ιδεώδη. Κι’ όσο 
κι άν εύημερήσει, ό πόνος είναι 
συνυφασμένος μέ τή ζωή του. Όσα 
κΓ άν είναι τ’ άγαθά του, ό θάνατος 
τοϋ παιδιού του π.χ. γιά νά φέρω 
ένα άπλό παράδειγμα, θά τοϋ κα
τασπαράξει τήν ψυχή. Φυτρώνω 
όμως σέ ξένα χωράφια. Δέν άνήκω 
δυστυχώς στους ιεροφάντες τής 
άνθρωπιστικής παιδείας. ’Αλλά σά 
σκεπτόμενος άνθρωπος προσπαθώ 
νά βρώ τά αίτια τής άποτυχίας στον 
πραγματικό εκπολιτισμό τοϋ άν- 
θρώπου όλης αυτής τής προσπά
θειας τών έπιφορτισμένων μέ τήν 
ψυχική καλλιέργειά του. Μήπως 
δέν ένοιωσαν καί οί ίδιοι καλά 
τά όπλα πού χρησιμοποιούσαν καί 
χρησιμοποιούν κι’ έτσι τ’ αποτε
λέσματα είναι πενιχρά; Θέλω νά πώ 
μήπως καί οί ίδιοι, μή κατανοών
τας τό πραγματικό νόημα καί τό 
άπαράμιλλο μεγαλείο τών μεγάλων 
πνευμάτων, περιορίζονται στή στυ
γνή μονάχα διδασκαλία τους, στυ
γνή τόσο, πού καί τό περιφημότερο 
άπ’ όλα, τό κήρυγμα τής πρός τόν 
πλησίον μας άγάπης νά καταντά, 
τελικώς γράμμα κενόν. Μοϋ έρ
χονται πάλι στό νοϋ μερικοί στίχοι 
τοϋ Παλαμά. Στό Δωδεκάλογο τοϋ 
Γύφτου, μιλώντας γιά τούς Κλα
σικούς, γράφει :

«Οί άθάνατοι κΓ ώραίοι ζήσανε 
κουλουριασμένοι μέσ’ τοϋ δάσκα
λου τά χέρια κι’ άποκάτου άπ’ τήν 
κοντόφωτη ματιά, ζήσανε ζωή μέσ’ 
στά δεφτέρια, ζήσανε ζωή μέσ’

στή σκλαβιά, ζήσανε ζωή τυρα- 
γνισμένη, καί τούς ηύρε μιά λα
τρεία καταραμένη σάν τά βάσανα 
καί σάν τά καταφρόνια, χίλια χρό
νια, χίλια χρόνια». «Καί δέν ηΰρα- 
νε τόν ήλιο καί τή λεφτεριά καί 
δεθήκαν κι’ άρρώστησαν καί χτι- 
κιάσαν τ’ απολλώνια τά κορμιά καί 
γενήκαν βρυκόλακοι καί στοιχειά».

Μήπως, λοιπόν, τούς άτενίσαμε 
μέ κοντόφωτη ματιά καί δώσαμε 
μιά λατρεία καταραμένη στό τυ
πικό τους, στή Γραμματική καί τό 
Συνταχτικό τους, δίχως νά προ
χωρήσουμε καί στήν κατανόηση 
τής ούσίας τών κηρυγμάτων τους; 
Καί δέν τούς βγάλαμε στή ζωή, 
στον ήλιο καί στή λευτεριά κι’ έτσι 
δεθήκαν κι’ άρρωστήσαν καί χτι- 
κιάσαν τ’ άπολλώνια τά κορμιά καί 
γενήκαν βρυκόλακοι καί στοιχειά;

Μήπως γενήκαμε δοϋλοι τους 
καί τούς πήραμε καταπόδι γιά νά 
σβυστοϋμε όλοι μας μαζί καί ξε- 
χάσαμε, πώς «όποιος μαζί τους δέν 
δέν θά χάσει τόν έαυτό του καί θά 
κόψη μόνο άπό τ’ άνθιά τους γιά 
νά στεφανώση τά μαλλιά του, μό
νος έκεΐνος εδώ κάτου στολισμένος 
θά τραβήξη σά γαμπρός, θά τρα- 
βήξη στολισμένος μέ τή χάρη 
τους, θά τραβήξη έμπρός» (Παλα- 
μάς).

Μήπως λοιπόν δέν κερδίζουμε 
τίποτε άπ’ αυτούς, γιατί δέν άντι- 
λαμβανόμαστε τήν πεμπτουσία τών 
ήθικών άρχών πού μάς διδάσκουν 
αύτές οί Πηγές, «οί άθόλωτες τής 
Σκέψης, οί άσυννέφιαστοι τής τέ
χνης ούρανοί, οί ’Αθάνατοι κι’ οί 
'Ωραίοι» (Παλαμάς).

Καί ό πονεμένος άνθρωπος ρωτά 
καί συλλογίζεται. Λογισμοί πού 
πρέπει νά βροϋν απήχηση καί έρω- 
τήματα πού δέν πρέπει νά μείνουν 
χωρίς απάντηση. ’Απάντηση πού 
μπορεί καί πρέπει νά δοθεί άπό 
τούς άσχολούμενους, κατ’ επάγ
γελμα πιά, μέ τήν άνθρωπιστική 
μόρφωση. Ποϋ άποδίνουν αύτοί 
τήν μέ τήν τόσο πενιχρά άποτελέ- 
σματα απόδοσή τους; Κανένας δέν 
μπορεί νά μέ πείσει, πώς ή προ
σμονή τής βελτιώσεως τοϋ ανθρώ
πινου γένους άπό τήν ουμανιστική 
μόρφωση είναι ούτοπία. Κάποια 
άλλη θά είναι ή αιτία πού δέν 
όρθοπόδησε ό άνθρωπος. Χωρίς 
νά είμαι ειδικός, όπως προανάφερα, 
τολμώ νά πώ, πώς ή φτώχεια τών 
αποτελεσμάτων θά όφείλεται ίσως 
στό σύστημα πού άκολουθοΰν γιά 
τήν ψυχική μόρφωση τών άνθρώ- 
πων κι’ έδώ, κι’ άλλοΰ καί πανταχοΰ

τής Γής. ’Αντί, δηλαδή, νά μάς 
δώσουν νά καταλάβουμε τά νοή
ματα τής Χριστιανικής Διδασκα
λίας καί τών Κλασικών, μάς παι
δεύουν μόνο μέ τό πώς είναι διατυ
πωμένα αύτά. ’Από τή διδασκαλία 
τοϋ Ξανθοϋ Ναζωραίου παίρνουμε 
μόνο τό γράμμα καί δέν κατανοοΰ- 
με τό πνεΰμα της, πού τό αποτελούν 
οί βασικές χριστιανικές αρχές τής 
άγάπης, τής άλληλεγγύης, τής ισό
τητας, τής δικαιοσύνης καί τής 
θυσίας. Τά ίδια καί μέ τούς κλασι
κούς: ’Αντί νά επιδιώκουμε τούς 
δύο κυρίως σκοπούς, πού ό ένας 
τους είναι ν’ ασκήσουμε τό πνεϋμα 
καί ό άλλος νά δώσουμε τήν αν
θρωπιστική μόρφωση, καταντοΰμε 
στ’ αντίθετα άποτελέσματα. ’Αντί 
νά τούς άγαποΰν καί νά τούς θαυ
μάζουν τά παιδιά, μέ τόν τρόπο πού 
δίνονται σ’ αύτά τά κείμενά τους, 
τούς άποφεύγουν καί αδιαφορούν.
Έτσι ή κλασική μόρφωση κατάν
τησε ύπερβολικά φιλολογική καί 
σχεδόν καθόλου άνθρωπιστική.
Καί κανείς δέν μπορεί νά υποστη
ρίξει ότι πετυχαίνουμε εκείνο πού 
κυρίως ζητοΰμε, δηλαδή τήν αρκε
τή καί άσφαλή γνώση τοϋ αρχαίου 
πολιτισμοΰ, ώστε νά μποροΰμε ν’ 
άντιπαραβάλουμε καί νά συγκρί
νουμε τις καταστάσεις, τις αξίες *  

καί τις ιδέες εκείνου τοϋ κόσμου μέ 
τά σημερινά. Καί αντί νά δίνονται 
τά γόνιμα στοιχεία άπ’ αύτόν, πού 
πραγματικά συντελοΰν στήν προα
γωγή τοϋ σημερινοΰ, παρέχονται 
μονάχα κείμενα γιά γλωσσικές καί 
θεματογραφικές ασκήσεις. Δηλαδή, 
άντί νά σκοπεύουμε τόν στόχο, 
μαθαίνουμε μονάχα πώς λειτουρ
γεί τό όπλο μέ τό όποιο θά τόν πε- 
τύχουμε.

Δέν υπάρχει αμφιβολία, πώς 
όποιος θά καταγίνει, ώς έπαγγελ- 
ματίας πιά, μέ τήν ουμανιστική 
παιδεία, πρέπει κατά βάθος καί 
πλάτος νά μάθει καί τά έργαλεΐα 
της καί τούς σκοπούς της, καί τή 
γλώσσα καί τά νοήματα τών κλα
σικών συγγραμμάτων. Στά Γυμνά
σια, όμως, γιά νά φέρω ένα παρά
δειγμα, δύο ραψωδίες άπό τόν 
"Ομηρο, ένα δράμα τοϋ Σοφοκλή 
κι’ ένα ειδύλλιο τοϋ Θεόκριτου ι 
άπό τή μιά μεριά, κι’ άπό τήν άλλη 
πέντε σελίδες άπό τόν ’Ιούλιο Καί- 
σαρα, ένας λόγος τοϋ Κικέρωνα 
κι’ έκεΐνος μισός, δέκα σελίδες 
Βιργίλιο ή ’Οβίδιο καί δυό ώδές 
τοϋ Όράτιου, μάς είναι αρκετά 
γιά νά μάς βαφτίσουν στήν κολυμ- 
βήθρα τής Σοφίας καί τής Άρε-
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τής, μέ τον τρόπο μάλιστα πού 
μας τά διδάσκουν. Μήπως δέν θά 
ήταν προτιμώτερο νά διαβάζαμε 
όλους αυτούς τούς Ωραίους σέ 
καλές μεταφράσεις ή παραφράσεις 
ή, έστω, και σέ ζουμερές περιλή
ψεις ακόμη, καί νά μας τονίζουν 
οί καθηγητές μας ποια είναι έκεΐνα 
τά σημεία, πού Ιδιαίτερα πρέπει νά 

► προσέξουμε καί τί θέλουν νά μας 
διδάξουν μέ αύτά; "Ετσι, φαντάζο
μαι, μή χάνοντας καιρό στο νά μά
θουμε καί τις γλώσσες τους, θά 
μπορούσαμε νά δούμε τί λέει, τέ
λος πάντων, κι’ αύτός ό θείος "Ομη
ρος στήν Ίλιάδα του γιατί άν τώρα 
ρωτήσω όσους από τούς αναγνώ
στες μου, αποφοίτησαν μόνο άπό 
τό Γυμνάσιο, έστω καί κλασικό 
σέ πόσων ήμερών έπεισόδια άνα- 
φέρεται ή ’Ιλιάδα, αμφιβάλλω, άν 
αύτοί πού θά απαντήσουν θά ξε
περνούν σέ άριθμό τά δάχτυλα 
καί τού ένός άκόμη χεριού μου.

Φυσικά, δέν τολμώ νά ρωτήσω 
γιά τά ήθικά συμπεράσματα καί 
όφέλη, πού άποκόμισαν άπό τή 
διδασκαλία τής Ίλιάδας καί τής 
’Οδύσσειας, γιά νά δικαιολογούν 
έτσι μέσα τους καί όσους άποκα- 
λούν τόν "Ομηρο «Θείο». Τότε 

^  λοιπόν τί κάνουμε; Θά μοΰ άπαν- 
τήσουν, όμως, μερικοί, πώς τό 
Γυμνάσιο προετοιμάζει γιά τό Πα
νεπιστήμιο. Σωστά. Ό σοι εύτυ- 
χήσουν νά φοιτήσουν σ’αύτό,άς κο
πιάσουν έκεΐ τόν άγώνα τόν καλόν. 
"Ας έπιδοθοΰν έκεΐ μέ τήν άπαι- 
τουμένη σοβαρότητα στήν έμπε- 
ριστατωμένη μελέτη καί τή βαθειά 
κατανόηση τών αιώνιων άληθειών, 
γιά νά μπορούν έπειτα, άφοΰ οί 
ίδιοι τις χωνέψουν καλά, νά τις 
μεταλαμπαδεύσουν πιο άποδοτικά 
στις νεώτερες γενεές. Οί άλλοι 
όμως πού δέν θ’ άκολουθήσουν 
κλασικές σπουδές, άλλά θά ριχτούν 
σέ μιά θετική ’Επιστήμη ή στή 
βιοπάλη, τί χρωστούν γιά τό χρόνο 
πού χάνουν ψευτομαθαίνοντας τρία 
άρχαϊα Ελληνικά καί δυό κου- 
τσολατινικά, ενώ θά μπορούσαν 
κάτι νά ώφεληθοΰν άπό τό πνεύμα 
τών Κλασικών, άν ή διδασκαλία 
τους γινόταν μ’ άλλον τρόπο ;

k
’Αλλά γιατί νά μήν παραδεχτού

με πώς υπάρχουν κι’ άλλες πηγές 
πού παράλληλα μέ τούς Κλασι
κούς μπορούν νά συμβάλουν στον 
ίδιο σκοπό; ’Αντί νά περιμένουμε 
άκόμη καί σήμερα, στό τέλος τού 
20ου αιώνα, τό άκόνισμα τού μυα
λού καί τήν ήθικοποίησή μας μό

νον άπό τ’ άρχαϊα 'Ελληνικά καί 
Λατινικά, δέν μπορούμε νά στρα
φούμε καί στις κατοπινές μορφω
τικές άξιες, πού δημιούργησε ό 
άνθρώπινος μόχθος καί οί νεώτεροι 
Κλασικοί.

’Επαναλαμβάνω, δέν είμαι ειδι
κός καί δέν άποφαίνομαι ρητά. 
'Απλώς σκέπτομαι καί έξωτερι- 
κεύω τούς διαλογισμούς μου. Πι
θανόν καί νά σφάλλω. "Αν όμως 
λανθάνω καί προσπαθήσει κανείς, 
γνώστης τών πραγμάτων, νά μέ πεί
σει, πώς όποιο σύστημα κι’ άν 
άκολουθήσουμε στή διδασκαλία 
δέν μπορούμε νά περιμένουμε τί
ποτε τό ώφέλιμο, θά τού άπαντήσω: 
Τότε νά καταργήσουμε καί τά 
σχολειά πού μάς παιδεύουν μέ τήν 
ουμανιστική μόρφωση, νά τό πά
ρουμε κι’ έμεϊς άπόφαση, νά κατε- 
βοΰμε άπό τά σύννεφα καί νά δούμε 
τί θ’ άπογίνουμε. Είμαι βέβαιος, 
όμως, πώς κανένας δάσκαλος, μέ 
τήν πραγματική καί ώραία σημα
σία τής λέξεως, δέν θά κηρύξει 
ένα τέτοιο κήρυγμα. Είμαι ύπερ- 
βέβαιος, πώς κάθε εμπνευσμένος 
δάσκαλος πιστεύει, όπως κ’ έγώ 
στήν άνυπέρβλητη σέ εύγένεια 
μορφωτική άξια τής άνθρωπιστι- 
κής παιδείας. ’Ανάγκη μόνον νά 
μπορέσουν οί ειδικοί νά μάς δώ
σουν νά τήν κατανοήσουμε.

Κι’ αύτό είναι γενικό αίτημα, 
γιατί τό θέμα άφορά όλο τόν κόσμο. 
Σ’ όλα τά μεγάλα κέντρα τού Εξω
τερικού γίνεται σήμερα μιά βαθειά 
ζύμωση μέ σκοπό τή γενναία άνα- 
θεώρηση τών μεγάλων θεμάτων. 
’Αναθεώρηση, φυσικά, δέν ση
μαίνει πάντοτε καί άλλαγή πορείας. 
Κάποτε σημαίνει μονάχα νέο ξε
κίνημα πρός μιά γνωστή κατεύ
θυνση, άλλά μέ νέο τώρα φρόνημα, 
νέα συνείδηση, νέους άπώτερους 
στόχους. ’Αντικειμενικός σκοπός 
τών προσπαθειών είναι ό Εξανθρω
πισμός μας. Γιατί αύτό σημαίνει 
πολιτισμός. Μπορούμε βέβαια νά 
Εκμηδενίζουμε σήμερα τις άπο- 
στάσεις. Νά έχουμε θαυμάσιες βι
βλιοθήκες, έξαίσια θέατρα, ξακου
στά μπαλλέτα, Εξαίρετα μουσεία 
καί φημισμένες πινακοθήκες. ’Εφό
σον, όμως, δέν άναγνωρίζεται ή 
άξια τής ζωής καί τό δικαίωμα κάθε 
άνθρώπου γι’ αύτήν, ή άξια τού 
άνθρώπου σάν «άνθρώπου», ή μόνη 
πού τού Εξασφαλίζει τήν Ελευθερία 
τής συνειδήσεως, τής σκέψεως, 
τών αισθημάτων καί τών ιδανικών 
του καί τό δικαίωμά του, τέλος,

πάνω στήν εύτυχία δέν μπορούσε 
νά μιλάμε γιά πολιτισμό. «Φτάσαμε 
σέ μιάν Εποχή, έγραφε ό Αϊνστάιν, 
πού όχι μονάχα ή άσφάλεια, άλλά 
καί οί πιό θεμελιώδεις άρχές γιά 
τήν ύπαρξη τής κοινωνίας έχουν 
πιά χαθεί. Νοιώθει κανείς ν’ άπει- 
λούνται, όχι μονάχα ή πολιτιστική 
παράδοση τού άνθρώπου, άλλά κι’ 
όλα έκεΐνα πού καθένας μας θά 
έπρεπε νά υπερασπίζεται, μέ κάθε 
θυσία, άπό μιά κάποια κατώτερη 
άξια, πού μπήκε πάνω άπ’ όλα 
αύτά». Σ’ ένα συνέδριο, πού έγινε 
στή Γαλλία γι’ αύτό τό θέμα, ένας 
σύνεδρος βροντοφώνησε: «άντι- 
κειμενικός σκοπός μας πρέπει νά 
είναι νά φτιάξουμε άνθρώπους. Ό  
κόσμος, όποια κι’ άν είναι αύριο ή 
Εξέλιξή του θά χρειαστεί προπαν
τός άνθρώπους». Συμφωνούμε άπό- 
λυτα καί συμπληρώνουμε :

Καί θά γίνουμε άνθρωποι μόνον 
όταν τό λουλούδι τής άνθρωπιάς 
ριζώσει, όχι στήν Επιδερμίδα μας, 
άπ’ όπου καί μέ τό Ελαφρότατο 
φύσημα καί τών παραμικροτέρων 
άκόμη συμφερόντων ξερριζώνεται 
ξεσκεπάζοντας τόν πρωτογονισμό 
μας, άλλά βαθειά μέσα στήν καρδιά 
μας, γιά νά ποτιστεί έκεΐ τό αίμα 
μας, νά τραφεί καλά καί νά θεριέ
ψει. Τότε μονάχα θά άποχτήσουμε 
πίστη στούς Εαυτούς μας καί πίστη 
γιά μιά καλύτερη ζωή. Καί σά 
φυσική συνέπεια, τότε καί οί θετι
κοί Επιστήμονες μιάς κοινωνίας 
μέ τέτοιους άνθρώπους δέν θά άναγ- 
κάζονται νά Εφαρμόζουν τά όσα 
βρίσκουν κ’ Επινοούν γιά τήν κα
ταστροφή τών συνανθρώπων τους, 
άλλ’ αποκλειστικά γιά τήν εύημε- 
ρία τους καί μόνο γι’ αυτήν.

Αυτές είναι οί σκέψεις μου Επά
νω στό ζήτημα πού έθιξα. Σκέψεις 
ένός απλού άνθρώπου. Καί είμαι 
βέβαιος πώς πολλούς άπό τούς 
άναγνώστες μου θ’ άπασχολοΰν 
παρόμοιες άνησυχίες καί θά προ
σπαθούν νά διεισδύσουν στά αίτια 
τής κακοδαιμονίας πού μαστίζει τό 
άνθρώπινο γένος. Είμαι βέβαιος, 
Επίσης, πώς άπό τά βάθη τής ψυχής 
όλων μας βγαίνει ή εύχή τό γρηγο- 
ρώτερο οί Ταγοί τής ’Ανθρωπιστι
κής Παιδείας νά κατορθώσουν νά 
μάς δώσουν τελικά τόν άνθρωπο, 
πού ιδανικό του θά είναι ή Ελευθε
ρία καί πού θά πειθαρχεί αύτοθέλη- 
τα στό νόμο, δηλαδή τόν, κατά τόν 
Αισχύλο: «μητ’ άναρχον, μήτε 
δεσποτούμενον».
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Α Σ Τ Υ Ν Ο 

ΜΙΚΟ

ΔΙΗΓΗΜΑ

Τ ο 0
ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΑΜ ΙΑΝ ΙΔΗ

Ο ΔΡΟΜΟΣ πού όδηγοϋσε στή Μι- 
κροχώρα ξετυλιγόταν ανάμεσα στο δάσος 
άργά, γεμάτος λασπόνερα κα'ι νεροφαγιές. 
Τα φώτα τοϋ μικρού φορτηγού πού χό
ρευε καθώς τιναζόταν άπύ τή μια γούβα 
στην άλλη, όλο καί χλώμιαζαν. Ό  Ε νω 
μοτάρχης Κώστας Γεράκης γύρισε στον 
όδηγό, έναν κοντόχοντρο πενηντάρη.

—Μέχρι να φτάσουμε στην Καλημέρα 
Οάχει φέξει για καλά.

*0 οδηγός δέν άπάντησε. Τό αυτοκίνητο 
συνέχιζε να χοροπηδάει στον άγροτοδρο-

μο, ανάμεσα άπό τά πεύκα, λιγοστεύοντας 
χωρίς βιασύνη τά χιλιόμετρα πού τό χώ
ριζαν άπ’ τον προορισμό του.

Μισή ώρα αργότερα συναντούσαν τά 
πρώτα σπίτια τής Μικροχώρας. Οί δρόμοι 
τού μικρού χωριού ήταν έρημοι, βυθισμέ
νοι κι αύτοί στη γλυκέιά νάρκη τής δεκεμ- 
βριάτικης νύχτας. Λίγο πριν φτάσουν στην 
μικρή πλατεία έστριψαν δεξιά σ’ έναν κα
κοτράχαλο άνηφορικό χωματόδρομο καί 
τρία λεπτά αργότερα ξανάμπαιναν στο 
δάσος, άφήνοντας πίσω τους τη Μικρο- 
χώρα. Σε μισή ώρα θά βρίσκονταν στήν 
Καλημέρα. Τό σκοτάδι λεπτό μέ λεπτό 
γινόταν όλο πιό αραιό καί τά μάτια τού 
κοντόχοντρου πενηντάρη πού όδηγοϋσε, 
όλο καί πάσχιζαν νά μείνουν άνοιχτά.

—Δέν μπορώ νά σέ καταλάβω μερικές 
φορές ’Αστυνόμε. Τόση βιασύνη γιά τό 
τίποτα. Κάπου θά έμπλεξε ό Τσολάκος 
καί θά ξεχάστηκε. ’Αλλά έσύ πάντα τό 
κακό βάζεις στο νοΰ σου.

Ή ταν ή σειρά τού ’Ενωμοτάρχη νά μεί
νει σιωπηλός. Είχε δίκηο ό μπάρμπα — 
’Ανέστης. ’Από τήν ώρα πού χτές βράδυ 
τού κατάγγειλαν πώς ό Γιώργης Τσολά
κος άπ’ τήν Καλημέρα, είχε μιάμιση μέ
ρα νά φανεί στό σπίτι του, άναστατώθηκε. 
Μαύρες σκέψεις άρχισαν νά περνούν άπ’ 
τό μυαλό του πού τον κράτησαν άγρυπνο 
όλη τή νύχτα. ’Ίσως γιατί ό άδελφός τού 
Γιώργη, ό Κώστας Τσολάκος, φάνηκε 
τόσο άνύσυχος καί ταραγμένος στό τηλέ
φωνο, ώστε ό ’Ενωμοτάρχης νά υποθέσει 
ότι ίσως νά βρισκόταν μπροστά σ’ ένα 
έγκλημα.

*0 Γιώργης Τσολάκος είχε φύγει τό 
πρωί τής προπερασμένης μέρας, στίς Γ

Δεκεμβρίου, δηλαδή, άπ’ τό σπίτι του γιά 
τήν περιοχή Λαμπίνι, όπου είχε έναν 
μεγάλο ελαιώνα. Έ κεΐ κατά τίς έντεκα 
θάρχόνταν καί ή γυναίκα του μέ τον άδελ- 
φό του, τή μανα του καί μιά έργάτρια, γιά 
νά μάζευαν τίς τελευταίες έλιές. *0 κ· - 
ρός είχε χαλάσει καί δέν σήκωνε άλλες ανα
βολές.

"Ομως, όταν ή γυνα κα του καί οί άλλοι 
έφτασαν κατά τίς μία τό μεσημέρι στόν 
έλαιώνα, ό Γιώργης δέν ύπήρχε πουθενά. 
Ύπόθεσαν πώς βαρέθηκε νά τούς περι
μένει, γιατί είχαν άργήσει περισσότερο 
άπό δυο ώρες, καί έφυγε γιά τό σπίτι τους, 
στήν Καλημέρα. Μά σάν άργότερα γύρι
σαν στόν συνοικισμό ό Γιώργης Τσολάκος 
δέν ύπήρχε πουθενά. Καί πάλι, όμως, δέν 
άνησύχησαν καί ύπόθεσαν πώς ίσως νάχε 
πάει σ’ ένα άπό τά διπλανά χωριά νά συν
αντήσει σέ κάποια ταβέρνα τούς φίλους 
του. ’Αλλά, μάταια τόν περίμεναν νά έπι- 
στρέψει τή νύχτα. ’Έτσι τήν επομένη τό 
πρωί άρχισαν νά τόν άναζητοΰν παντού. 
’Έψαξαν σ’ όλες τίς περιοχές, στό Λαμπίνι 
καί στούς γύρω ελαιώνες, στό δάσος, στά 
κοντινά χωριά... Κανείς δέν τόν είχε δει. 
’Αργά τό βράδυ άποφάσισαν νά ειδοποιή
σουν τή Χωροφυλακή.

ΚΑΤΑ τίς 7 τό πρωί τό φορτηγό σταμα
τούσε έξω άπό τό δίπατο σπίτι τού Γιώρ
γη Τσολάκου καί ό ’Ενωμοτάρχης Γερά
κης έκανε τίς πρώτες ερωτήσεις. Μία ώρα 
άργότερα έφτανε στήν Καλημέρα καί ό 
Διοικητής τής 'Τποδιοικήσεως τού νησιού 
'Υπομοίραρχος Γιώργος ’Αντωνίου, μέ 
τύν Άνθυπασπιστή Άντώνη Καρμίλη καί 
σέ λ"Ό έπαιρναν όλοι μαςι τό δρόμο γιά
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τό Λαμπίνι, ένα χαμηλό οροπέδιο κατά
φυτο άπό ελιές και τριγυρισμένο άπό λό
φους. 'Ο Υπομοίραρχος χώρισε τούς άν
τρες του καί τούς χωρικούς πού τούς είχαν 
άκολουθήσει σέ τρεις ομάδες καί άρχισαν 
νά ψάχνουν την περιοχή κυκλικά, βαδί
ζοντας προς τό κέντρο. Μέχρι άργά τό 
άπόγευμα είχε έρευνηθεϊ τό μεγαλύτερο 
μέρος της περιοχής, χωρίς δμως ή έρευνα 
νά φέρει κάποιο άποτέλεσμα. Τό «χτένισμα 
της περιοχής συνεχίστηκε την επομένη 
τό πρωί άπό τα σημεία πού τό προηγού
μενο άπόγευμα είχε σταματήσει.

Λίγο πρίν οί ομάδες συναντηθούν στο 
κέντρο τής περιοχής, πενήντα περίπου μέ
τρα άπό τό σύνορο των ελαιώνων τού Τσο- 
λάκου, βρέθηκε μέσα σέ μιά συστάδα θά
μνων ένα σακκί γεμάτο έλμιοκαρπό. Ή  
γυναίκα τού Τσολάκου τό άναγνώρισε 
άμέσως. Γύρω άπό τούς θάμνους δέν βρέ
θηκε δμως ούτε ένα ίχνος άπό πατημασιές.

Τήν έπομένη τό πρωί, μέ τό πρώτο 
πλοίο τής γραμμής, έφτασε στο νησί ό 
Διοικητής Χωροφυλακής Άντισυνταγμα- 
•τάρχης Νίκος Λυκάρης μέ μιά μικρή ομά
δα άπό άντρες τού Συνεργείου Σημάνσεως 
καί ή έρευνα έπεκτάθηκε στούς γύρω λό
φους καί στο δάσος. Τίποτε δμως, παρ’ 
δλο πού τέσσερις ολόκληρες μέρες κάτω 
άπό συνεχή βροχή οί άντρες τής Χωροφυ
λακής μέ τή βοήθεια των χωρικών δέν 
άφησαν μέτρο γιά μέτρο άψαχτο. Τό μόνο 
πιά πού μπορούσαν νά υποθέσουν ήταν 
δταν ό Γιώργης Τσολάκος έγκατέλειψε 
ξαφνικά τό νησί ή πώς είχε πέσει θύμα 
εγκλήματος καί οί δράστες μετέφεραν 
κάπου μακρυά τό πτώμα του ή τό πέτα- 
ξαν βαθειά στή θάλασσα.

"Ομως ό Γιώργης Τσολάκος δέν είχε 
τόν παραμικρό λόγο γιά νά έγκαταλείψει 
τό νησί. "Ολοι βεβαίωναν δτι καί φιλή
συχος ήταν καί καλός οικογενειάρχης. 
"Αλλωστε εκτός άπό τότε πού υπηρετού
σε τή θητεία του στό στρατό, ποτέ άλλοτε 
δέν είχε φύγει άπ’ τό νησί. Οί σχέσεις 
μέ τή γυναίκα του δέν είχαν τίποτα τό 
ξεχωριστό καί κανείς στό χωριό δέν είπε 
τό παραμικρό σέ βάρος τους.

"Οσο γιά τήν έκδοχή τού εγκλήματος 
κανείς δέν μπορούσε νά βεβαιώσει δτι 
εύσταθοΰσε. Οί διαφορές πού μπορεί νά 
είχε μέ μερικούς συγχωριανούς του ήταν 
άσήμαντες καί δέν δικαιολογούσαν τό 
έγκλημα. 'Ο Άντισυνταγματάρχης Λυ
κάρης πρίν φύγει άπ’ τό νησί είχε έξε- 
τάσει σχεδόν δλους τούς κατοίκους τού 
χωριού, δπως καί τούς κτηνοτρόφους τών 
γύρω περιοχών. Τό μόνο βέβαιο ήταν δτι 
γιά τελευταία φορά τόν είχαν δει ό Βάσος 
Κωνσταντίνου μέ τόν Γιάννη Γαβριήλ, 
δταν μέ τά πρόβατά τους πέρασαν κατά 
τις 11 τό πρωί δίπλα άπ’ τόν ελαιώνα. 
"Ηταν έκεί καί μάζευε έλιές. Οί δυό κτη- 
νοτρόφοι, φεύγοντας, κατευθύνθηκαν πρός 
τις Κορφές, μιά όρεινή δασική περιοχή, 
ώς δυό ώρες μακρυά άπ’ τό Λαμπίνι. 
'Ο ’Ενωμοτάρχης Γεράκης τούς ρώτησε 
αν κατά τή διαδρομή συνάντησαν καί κά
ποιον άλλον. "Οχι. *0 τελευταίος πού εί
δαν μέχρι άργά τό βράδυ δταν γύρισαν 
στό χωριό, ήταν ό Γιώργης Τσολάκος...

'Η  εξαφάνιση τού Γιώργη Τσολάκου, 
στις 3 Δεκεμβρίου τού 1966 άναστάτωσε 
τή ζωή τού μικρού νησιού. Κάθε μέρα πού 
περνούσε βεβαίωνε τήν έκδοχή τού έγκλή- 
ματος, παρ’ δλο δτι δέν υπήρχαν κίνητρα

για κάτι τέτοιο. "Αν ό Τσολάκος ζοΰσε, 
κάποιο σημείο ζωής θά έδινε. ’Επίσης καί 
τό δτι τόσο τό Λαμπίνι, δσο καί οί άλλες 
περιοχές ήταν ομαλές, άπόκλεισε κάθε 
πιθανότητα άτυχήματος.

, ΔΩΔΕΚΑ μέρες μετά τήν έξαφάνιση, 
το πρωί τής 15ης Δεκεμβρίου, ό Ένωμο- 
ταρχης Κώστας Γεράκης ξανανέβηκε στό 
Λαμπίνι. Κάτι τού έλεγε πώς ή λύση 
τού μυστηρίου βρισκόταν κάπου έκεϊ κον
τά. Παρ  ̂όλο το παγωμένο χιονόνερο πού 
έρρίχνε ολη τή μέρα, έμεινε ψάχνοντας 
μέχρι πού άρχισε νά σκοτεινιάζει. Έ π ι- 
στρέφοντας στό χωριό, σκεπτόταν δτι 
ήταν άρκετά περίεργο τό γεγονός δτι όλό- 
κληρη τή μέρα δέν είχε ούτε έναν κτηνο- 
τρόφο ή άλλον χωρικό συναντήσει στήν 
περιοχή. Κι δμως, δχι πολύ μακρυά άπ’ 
τό Λαμπίνι υπήρχαν τά μαντριά τριών 
κτηνοτροφών τού χωριού. Τής οικογένειας 
Μπαμπατσοΰ, τού Δήμου Κότσυφα καί 
τού Ζήση Καρυδιά.

ι Ξαφνικά μιά σκέψη πέρασε σάν άστρα- 
πή άπ’ τό μυαλό του. Θυμήθηκε πώς δταν 
πρωτορθε ̂ στό Σταθμό είχε άκούσει κάτι 
φήμες πού κυκλοφορούσαν σέ βάρος τής 
γυναίκας τού Ζήση Καρυδιά καί τού Γιώρ
γη Τσολάκου, πού τότε ήταν άκόμα έλεύ- 
θερος.  ̂ Βέβαια, δπως άποδείχτηκε μετά 
άπό λίγο, οί φήμες ήταν μόνο φήμες, χω
ρίς βάση καί άλήθεια. "Αν δμως υπήρχε 
κάτι πού τότε δλοι θέλησαν νά κρύψουν καί 
νά ξεχάσουν; Κι άν αύτό τό κάτι ξανάρθε 
στήν έπιφάνεια καί έγινε λόγος γιά έγ
κλημα; Πώς ήταν δμως δυνατόν νά είχε 
ξεφύγει άπ’ τήν αντίληψη τών συγχωρια
νών; Σ ’ ένα τόσο μικρό μέρος καί τά με
γαλύτερα μυστικά γρήγορα γίνονται κτή
μα δλων.

Κατά τις 8 πού γύρισε στό χωριό, ή 
πρώτη του δουλειά ήταν νά έπισκεφτεί 
τόν Κώστα Τσολάκο. Αύτός ίσως θά 
μπορούσε καλύτερα άπό κάθε άλλον νά 
τόν βοηθήσει. Λίγο άργότερα ό άδελφός 
τού έξαφανισθέντα τόν βεβαίωνε πώς τίπο
τε άπ’ δσα είχε άκούσει τότε καί δσα συλ
λογίστηκε τώρα, δέν άνταποκρινόταν στήν 
άλήθεια. Ποτέ ό άδελφός του δέν είχε κάτι 
μέ τή γυναίκα τού Ζήση Καρυδιά. "Ολες 
οί φήμες είχαν ξεκινήσει άπό κάποια πα
λιά έχθρα πού είχε μέ τόν άδελφό του 
ό Δήμος Κότσυφας.

—'Ο Δήμος Κότσυφας;
—Ναί, έρριχνε παληότερα τά πρόβατα 

στόν έλαιώνα. Κάθε τόσο πιάνονταν στά 
χέρια. "Ομως δταν τά πράγματα έφτα
σαν στά δικαστήρια καί καταδικάστηκε 
ό Δήμος Κότσυφας, άρχισε νά διαδίδει αύ- 
τές τίς φήμες. "Ομως τίποτα δέν είναι 
άληθινό.

'Ο Ενωμοτάρχης Γεράκης άπόμεινε 
σκεφτικός. Μήπως ή παληά έχθρα ξανα
ζωντάνεψε; ’Έφυγε βιαστικός. ’Ήξερε 
πώς στό μικρό καφενείο θά συναντούσε 
τόν Δήμο Κότσυφα. Πραγματικά. Λίγα 
λεπτά άργότερα καθόνταν δίπλα - δίπλα 
στό καφενείο.

—Τή μέρα πού έξαφανίστηκε ό Τσο
λάκος πού έβοσκες τά πρόβατα;

Ό  Δήμος Κότσυφας, έμεινε σιωπηλός. 
Τό πρόσωπό του πήρε ένα χλωμό χρώμα. 
Τρεμόπαιξε ένα λεπτό τά δάκτυλά του...

—’Ήξερα πώς θά μέ ρωτούσες. Είναι, 
βλέπεις ή παλιά εκείνη έχθρα. "Οχι δμως, 
Ε ’γώ έκείνη τή μέρα είχα κατέβει στήν 
πόλη άπ’ τό πρωί. Μέχρι τό μεσημέρι 
βρισκόμουν στό Νοσοκομείο γιά έξετά- 
σεις. ’Έφυγα στις 2 άπό κεΐ. Μά άκου: 
έκεϊνα πού λέγονταν δέν ήταν φήμες. Ό
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Ζήσης έκανε πώς δέν άκουγε, πώς δέν 
καταλάβαινε...

Τί ήταν πάλι τοϋτο... Γιατί τόσο καιρό 
ό Κότσυφας είχε κρατήσει κλειστό τό 
στόμα του; Καί τί ρόλο μπορεί νάχει παί
ξει σ’ αυτή ή ίστορία.

Βγήκε στο δρόμο χωρίς νά νιώθει τό 
χιονόνερο πού συνέχιζε να πεφτει. Η 
ώρα ήταν περασμένη. Δέν μπορούσε νά 
κτυπήσει την πόρτα των Καρυδιακέων. 
Κάτι όμως έπρεπε νά κάνει. Σκέφτηκε 
τον 'Υπομοίραρχο. ’Ίσως εκείνος τοΰδινε 
κάποια λύση.

Ό  'Υπομοίραρχος έφτασε νωρίς τό 
άλλο πρωί στην Καλημέρα. ’Εξετάστηκαν 
άπ’ την άρχή οί περισσότεροι χωρικοί πού 
έδειχναν πώς κάτι παραπάνω ήξεραν. Κα
νείς όμως δέν μπόρεσε νά βοηθήσει τήν 
έρευνα των νέων έκδοχων. Αλλοι πάλι 
άνάτρεψαν τά όσα είχαν πει στην πρώτη 
τους εξέταση. "Οπως, ό κτηνοτρόφος, 
Βασίλης Μπαμπατσός, πού παληότερα 
ήταν στη δούλεψη τού Τσολάκου. Βε
βαίωνε κι αύτός γιά τον παράνομο δεσμό 
καί μέ σιγουριά ύποστήριζε πώς έκείνη τη 
μέρα είχε δει τον Καρύδια ν’ άνηφορίζει 
άπ’ τό Λαμπίνι προς τίς Κορφές, πράγμα 
πού δέν είχε πει στην πρώτη του εξέταση.

"Ομως στις Κορφές έκεϊνο τό μεσημέρι 
είχαν άνέβει μέ τά πρόβατα ό Βάσος Κων
σταντίνου μέ τον Γιάννη Γαβριήλ, που 
όταν ξαναρωτήθηκαν ύποστήριξαν μέ σι
γουριά πώς δέν είχαν δει ούτε τον γέρο - 
Μπαμπατσό, οΰτε τον Καρυδιά. Ποιοί 
έλεγαν ψέματα; Καί γιατί;

Ή  μέρα πέρασε ανάμεσα σ’ έρωτημα- 
τικά. Μέχρι πού ήρθαν πρόσωπο μέ πρό
σωπο μέ τον Ζήση Καρυδιά. Ψύχραιμα 
άρνήθηκε τά πάντα, τονίζοντας πώς όλα 
είναι ((μαγειρέματα» τού Δήμου Κότσυ
φα, πού δέν έβλεπε μέ καλό μάτι τή φιλία 
του μέ τον Τσολάκο καί θέλησε νά τον 
εκδικηθεί καί νά πετύχει τήν άδεια τού 
Τσολάκου γιά νά βόσκει αύτός τά πρό
βατά του στά δικά του βοσκοτόπια. Τό 
ίδιο έπεδίωκε καί ό γέρο—Μπαμπατσός 
μέ τούς γιούς του πού ζήλευε τή συνεργα
σία τους, γιά τον ίδιο άκριβώς λόγο. 
"Αλλωστε καί οί Μπαμπατσέοι έρχονταν 
σέ καθημερινές προστριβές μέ τον Τσο
λάκο έξ αιτίας της βοσκής των κοπαδιών 
τους στήν περιοχή Ψαλλίδι πού ήταν ιδιο
κτησία τού έξαφανισθέντα.

Ό  'Υπομοίραρχος καί ό ’Ενωμοτάρ
χης Γεράκης έφυγαν άπ’ τήν Καλημέρα 
άπρακτοι. Τά έρωτηματικά έμεναν άκόμα 
άναπάντητα. "Ισως ό μόνος πού μπορούσε 
ν’ άπαντήσει σ’ αυτά ήταν ό ίδιος ό Γιώρ- 
γης Τσολάκος, ή τό... πτώμα του.

—Δέν μπορούμε παρά νά περιμένουμε, 
είπε καληνυχτίζοντας τον ’Ενωμοτάρχη 
Γεράκη, ό 'Υπομοίραρχος. Βέβαια έσύ 
συνέχισε νά συγκεντρώνεις πληροφορίες 
γιά τήν ζωή τού Τσολάκου καί γιά τίς 
μικροδιαφορές του μέ τούς συγχωριανούς..

Ο ΑΝΤΡΕΑΣ Πετρίδης βγήκε μισο- 
ζαλισμένος άπ’ τό Κοινοτικό Γραφείο. Τί 
ήταν πάλι τούτο καί μάλιστα πρωί - πρωί. 
Γιατί ό ’Αστυνόμος τον ρώτησε πού βρι
σκόταν τό πρωί τής 3ης Δεκεμβρίου, πού 
εξαφανίσθηκε ό Τσολάκος; Καί τί νά τοΰ- 
λεγε; Πώς είχε πάει στίς Άμμοΰδες ν’ 
άγοράσει χασίς άπ’ τόν Γερμανό; Αύτό 
έλειπε τώρα, νά βρεθεί μπλεγμένος στήν 
ίστορία τού Τσολάκου, ή νά μάθει ή ’Α
στυνομία ότι κάπου-κάπου κάπνιζε «μαύ
ρο». Καί ποιος τόν κατηγόρησε ότι είχε 
διαφορές μέ τόν Τσολάκο; ’Από μικρά 
παιδιά ήταν φίλοι, κουβέντα δέν άλλαξαν 
ποτέ. "Ολο τό χωριό ήξερε τίς σχέσεις τους. 
Ποιος προσπαθούσε νά τόν ένοχοποιήσει; 
Πάντως όπως καί νάχε τό πράγμα αύτός 
έπρεπε ν’ άρνηθεϊ τά πάντα. Ευτυχώς πού 
άμέσως θυμήθηκε πώς τήν άλλη μέρα είχε 
πάει στο Μεσοχώρι ν’ άγοράσει έκεϊνο τό 
κυνηγόσκυλο. Βέβαιαείπε ψέματαώς πρός 
τήν μέρα, άλλά τί πείραζε. Μέχρι ό ’Αστυ
νόμος νά βρει τόν Θυμιατό καί νά μάθει 
τήν άλήθεια, αύτός θάβρισκε νέα δικαιο
λογία καί θάλεγε πώς είχε μπερδέψει τίς 
μέρες. "Ομως ποιός τόν κατηγόρησε; Καί 
θάπρεπε νάχει πει πολλά γιά νάρθει πριν 
καλά - καλά ξημερώσει στο χωριό ό 
’Αστυνόμος. Τώρα έπρεπε νά σκεφτεϊ τή 
νέα δικαιολογία χωρίς όμως νά δείξει πώς 
τόν άπασχολεϊ κάτι.

Σταμάτησε ένα λεπτό, έξυσε τό κεφάλι 
καί γρήγορα πήρε τό δρόμο γιά τό σπίτι 
του. Τό άποφάσισε. Θά πήγαινε γιά κυνή
γι. ’Εκεί θάφηνε τά σκυλιά νά τριγυρνάν 
κι αύτός θάχε τόν καιρό νά σκεφτεϊ.

Κι έτσι έκανε. 'Ο ’Ενωμοτάρχης Γερά
κης τόν είδε ν’ άνηφορίζει άκολουθώντας 
τά τρία σκυλιά του, μέ τό όπλο στον ώμο. 
Ή ταν σίγουρος πώς ό Πετρίδης άδικα είχε 
κατηγορηθεΐ. Δέν ήξερε όμως τό γιατί; "Ο
πως δέν ήξερε κι άπό ποιόν; Βέβαια ό Πε
τρίδης ταράχτηκε όταν τόν ρώτησε κι έψα
ξε νά βρει τή δικαιολογία, άλλά αύτό δέν 
σημαίνει ότι μπορούσε νάχε κάνει τό έγ- 
κλημα.Κάπου άλλοΰ θά ήταν καί κάποιους 
άλλους λόγους θάχε γιά νά κρύψει τήν άλή- 
θεια. "Ομως ποιός ήταν αύτός πού τού 
τηλεφώνησε χτές βράδυ καί κατηγόρησε 
τόν Πετρίδη; Ή  φωνή του ήταν άγνωστη, 
έδειχνε όμως καί τήν προσπάθεια τού 
«καλοθελητή» ν’ άλλάξει τό χρώμα της.

Σκέφτηκε πώς τό τηλεφώνημα έγινε 
στίς 10.20 τό βράδυ. Τό τηλεφωνείο όμως 
τής Καλημέρας έκλεινε στίς 8. Ό  τηλε
φωνητής τόν βεβαίωσε ότι κανείς μετά τίς 
8 δέν ζήτησε νά τηλεφωνήσει. ”Αρα τό 
τηλεφώνημα έγινε άπό κάπου άλλου. Τό 
πιό κοντινό χωριό πού είχε αύτόματο τη
λέφωνο ήταν ή Μικροχώρα. ’Ίσως άπό 
κεϊ νά τηλεφώνησε άγνωστος συνομιλητής 
του. ’Έπρεπε νά πάει στή Μικροχώρα. 
Ποιός ξέρει, μπορεί κάτι νάβγαζε...

ΤΑ ΣΚΥΛΙΑ τού Άνδρέα Πετρίδη 
πέρασαν τό Λαμπίνι καί τράβηξαν πρός 
τήν διπλανή λοφοπλαγιά, τήν Παλάμη. 
Πίσω τους, σ’ άρκετή άπόσταση, άκολου- 
θοΰσε σκεφτικός ό Πετρίδης. Δέν είχε 
ρίξει οΰτε μιά τουφεκιά. Πρώτη φορά πού 
έβγαινε γιά κυνήγι καί δέν τόν ένοιαζε γιατί 
γαύγιζαν τά σκυλιά του. Πρώτη φορά δέν 
θάρριχνε οΰτε μιά τουφεκιά. ’Ό χι, όμως. 
Μπορεί ό ’Αστυνόμος νά τού έλεγχε τό 
όπλο. "Αν τδβρισκε καθαρό θά ύποψια- 
ζόταν ότι γιά άλλο λόγο βγήκε στο δάσος 
κι όχι γιά κυνήγι. "Επρεπε νά πυροβολήσει 
δυό - τρεις φορές. Έψαξε μέ τό βλέμμα 
του γιά τά σκυλιά καί τά είδε πού έτρεχαν 
άλυχτώντας. Μάταια τά σφύριξε νά γυρί
σουν πίσω. Γέμισε τό όπλο καί πυροβόλη
σε στον άέρα. Τά σκυλιά οΰτε πού γύρι
σαν τό κεφάλι τους. Συνέχισαν νά τρέχουν 
πέρα - δώθε, άδιάφορα άπ’ τόν πυροβο
λισμό. ’Απόρησε. Αύτό δέν τόχε ξαναδεΐ. 
Πυροβόλησε πάλι. ’Εκείνα έμειναν τό ίδιο 
άδιάφορα. Μόνο κάπου - κάπου γύριζαν 
τό κεφάλι πρός στο μέρος του καί γαύγι
ζαν. Γέμισε ξανά καί πυροβόλησε γιά τρί
τη φορά. Τό ίδιο. Τά σκυλιά συνέχιζαν ν’ 
άλυχτούν έκατό μέτρα μακρυά του.

Προχώρησε πρός τό μέρος τους. Σίγου
ρα κάτι είχαν βρει γιά νά μή φεύγουν άπό 
κεϊ. Πλησίασε. Τά σκυλιά συνέχιζαν νά 
γαυγίζουν μέ τίς μουσοΰδες τους τό χώμα. 
"Ομως τίποτα ιδιαίτερο δέν ύπήρχε.Έσκυ- 
ψε πάνω στίς πεσμένες πευκοβελόνες καί μ’ 
ένα ξερό κλαδάκι άρχισε νά τίς παραμερί
ζει. Ξαφνικά τό χέρι του έμεινε μετέωρο. 
Τό χώμα έκεϊ πού γαύγιζαν τά σκυλιά ή
ταν σάν σκαμμένο καίήέπιφάνειάτουχαμη- 
λότερη κατά δέκα πόντους περίπου. Καθά
ρισε τό παχύ στρώμα άπό τίς πευκοβε
λόνες καί μ’ έκπληξη διαπίστωσε ότι στό 
μέρος πού φαινόταν σκαμμένο καί πού ή 
έπιφάνειά του ήταν χαμηλότερη, σχημα
τιζόταν ένα πράγμα σάν τάφος. Κύλησε 
τήν πέτρα πού βρισκόταν πιό δίπλα καί 
πάλι τό χέρι του έμεινε μετέωρο, ένώ μιά 
μυρουδιά άσχημη, βαρειά, χτύπησε τά 
ρουθούνια του. Κάτω άπό τήν πέτρα ήταν 
ένα λαστιχένιο παπούτσι...

Έφυγε τρέχοντας γιά τό χωριό. Ή ταν 
σίγουρος πώς είχε βρει κάποιο πτώμα. 
"Ισως τό πτώμα τού Γιώργη Τσολάκου...

'Ο ’Ενωμοτάρχης Γεράκης δέν περί- 
μενε τόν Υπομοίραρχο ’Αντωνίου γιά ν’ 
άνεβεΐ στήν Παλάμη. ’Εκείνος θαρχόταν 
λίγο άργότερα μαζί μέ τόν Διοικητή Χω
ροφυλακής καί τούς γιατρούς γιά τήν νε
κροτομή. Ό  ίδιος έτρεπε νά φτάσει γρή
γορα μέχρι τόν τάφο έμποδίζοντας κάθε 
άλλοίωση τοϋ τόπου.

Πέντε ώρες άργότερα είδε τόν Πετρίδη 
νά όδηγεΐ τόν Άντισυνταγματάρχη καί 
τούς άλλους στό μέρος πού περίμενε. Μα
ζί τους ήταν ή Φανή Τσολάκη καί ό άδελ- 
φός τοϋ άντρα της.

Καθάρισαν μέ προσοχή τό χώμα άπ’ 
τίς πευκοβελόνες καί πριν άκόμα άρχί- 
σουν τήν έκταφή, παρατήρησαν ότι τά 
πιό παληά φύλλα παρουσιάζουν Ιχνη πού 
έδειχναν πώς κάτι είχε συρθεί έπάνω τους. 
Άφαιρώντας προσεχτικά τό στρώμα των 
πευκοβελόνων πού είχε σχηματισθεϊ τίς 
τελευταίες μέρες, είδαν, πώς τά ίχνη συνε
χίζονταν πρός τά δεξιά καί οδηγούσαν 
πρός τό ψαλλίδι, τή διπλανή λοφοπλαγιά. 
Μέ τήν καθοδήγηση τοϋ’ Αντισυνταγματάρ- 
τάρχη Λυκάρη οί άντρες προχώρησαν πρός 
τήν κατεύθυνση των ιχνών άφαιρώντας σέ 
πλάτος τεσσάρων μέτρων κάθε ξερόφυλλο.
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Έ τσ ι δεν άργησε νά βρεθεί, κάπου 30 μέ
τρα μακρυά άπ’ τόν λάκκο, ένα λουρί άπό 
τσομπάνικο σακκούλι μήκους 80 εκατο
στών, πού στήν μιά άκρη του ήταν δεμένο 
ένα κομμάτι τριχιάς κάπου 2 μέτρα μα
κρύ. Στήν άκρη της ή τριχιά σχημάτιζε 
δυό θηλειές, ή μιά μικρότερη άπ τήν άλ
λη. Τόσο στο λουρί, 6σο στη μικρότερη 
θηλειά, ξεχώριζαν καλά μερικές σκουρό
χρωμες κηλίδες.

Πενήντα μέτρα άπό κείνο το σημείο 
βρέθηκε ένα κομμάτι άπό ποιμενικδ ρα
βδί, σπασμένο σέ ύψος 65 έκατοστών.

Γύρισαν στόν λάκκο καί ό Άνθυπασπι- 
στής Καρμίλης μέ τούς Ενωμοτάρχες Γε- 
ράκη καί Ρήγα, άρχισαν ν άφαιροϋν τό 
χώμα. Κάπου μισό μέτρο βαθειά φάνηκε 
τό θαμμένο πτώμα, σχεδόν σέ άποσύνθεση. 
Ή ταν τό πτώμα τοϋ Γιώργη Τσολάκου... 
Τό κεφάλι βρέθηκε μέσα σ ένα δισάκι πού 
ήταν σφιγμένο πάνω στό λαιμό μέ σύρμα. 
Έ να δισάκι πού σίγουρα άνήκε στό δράστη 
ή τούς δράστες. Ή  Φανή Τσολάκη καί 
ό κουνιάδος της, μετά τό «σόκ», δήλωσαν 
μέ βεβαιότητα δτι τό δισάκι ήταν τοϋ Βα
σίλη Μπαμπατσοΰ, πού παληότερα ήταν 
στή δούλεψή τους.

Ο ΒΑΣΙΛΗΣ Μπαμπατσός καί οι δυό 
γιοί του, Γιάννης καί Στέλιος βρέθηκαν 
νά βοσκοϋν τά πρόβατά τους κάπου τρία 
χιλιόμετρα μακρυά, στη θέση Λυκοπλα- 
γιά. Οδηγήθηκαν χωριστά στό χωριό καί 
απομονώθηκαν σέ διαφορετικά γραφεία 
τής Κοινότητας, παρά τις διαμαρτυρίες 
τους.

'Ο γέρο—Βασίλης Μπαμπατσός στήν 
νέα άνάκριση άποκάλυψε πώς στις 3 
Δεκεμβρίου αύτός έβοσκε τά πρόβατα 
πάλι στή Λυκοπλαγιά, ένώ οί δυό γιοί 
του άρκετά μακρυά, στήν περιοχή Α γιο
κέρι· Δέν ήξερε τίποτα γιά τό έγκλημα. 
Άρνήθηκε δτι τό δισάκι πού βρέθηκε 
ήταν δικό του καί οδήγησε μέχρι τήν 
καλύβα του τον 'Υπομοίραρχο ’Αντωνίου, 
δείχνοντας του τό δικό του δισάκι. 'Ο 
Υπομοίραρχος ’Αντωνίου παρουσίασε τό 

δισάκι στή χήρα καί τον άδελφό τοϋ θύ
ματος, πού βεβαίωσαν ξανά δτι ήταν τοϋ 
Μπαμπατσοΰ.

—Αύτό, δμως, βρέθηκε στήν καλύβα 
του, είπε τονίζοντας μία—μία τις λέξεις 
ό 'Υπομοίραρχος, πού σημαίνει πώς ή είχε 
δυό ίδια δισάκια, ή πώς οΐ δράστες έπρεπε 
ν’ άναζητηθοϋν άλλου.

Σταμάτησε δμως τόν συλλογισμό του 
δταν ό ’Ενωμοτάρχης Γεράκης τοϋ έκανε 
νόημα νά βγει γιά λίγο έξω. Μόλις πριν 
λίγο είχε μάθει πώς τό βράδυ πού έγινε 
τό μυστηριώδες τηλεφώνημα πού ένοχο- 
ποιοΰσε τόν Πετρίδη, ό Γιάννης Μπα
μπατσός θεάθηκε στήν Μικροχώρα, νά 
βγαίνει άπό τό σπίτι τοϋ γαμπρού του, 
πού εκείνη τή μέρα πρωτόβαλε τηλέφωνο.

Ηταν κι αύτό κάτι πού ερχόταν νά 
προστεθεί στήν κατάλληλη στιγμή μ* 
ένα άλλο στοιχείο. Τά δυό άδέλφια ύπο- 
στήριζαν, χωρίς νά ξέρουν τί είχε πει 
ο πατέρας τους, πώς στις 3 Δεκεμβρίου 
βοσκοΰσαν τά πρόβατα καί οΐ τρεις μαζί 
στό Άγιονέρι.

Η άνάκριση συνεχίστηκε δλη τή νύχτα. 
Οί ερωτήσεις έπαιρναν πάντα τις ίδιες 
απαντήσεις. Μέχρι πού τό πρωί ό Ένω- 
μοτάρχης Γεράκης ξαναχτύπησε τήν πόρτα 
τοϋ γραφείου πού ό Υπομοίραρχος ’Αν

τωνίου άνάκρινε τόν Βασίλη Μπαμπατσό. 
Αύτή τή φορά τό πρόσωπό του ήταν παρά
ξενα φωτεινό.

—Θυμήθηκα κάτι. Ή  γυναίκα τοϋ 
θύματος είχε πει πώς οί Μαμπατσέοι 
βοσκοΰσαν τά πρόβατά τους σχεδόν 
μόνιμα στήν Παλάμη. Αύτοί μάς είπαν 
πώς βοσκοΰσαν στό 'Αγιονέρι. Ό  άγρο- 
φύλακας πριν λίγο μοΰ είπε πώς στό 
'Αγιονέρι τούς βλέπει έδώ καί είκοσι 
μέρες. Πιο μπροστά, υποστηρίζει, βο
σκοΰσαν τά πρόβατα στήν Παλάμη. Μή
πως. . .

Ό  Υπομοίραρχος δέν περίμενε ν’ άκού- 
σει περισσότερα. Άνοιξε τήν πόρτα τοΰ 
διπλανού γραφείου. Είδε τόν ’Αντισυν- 
ταγματάρχη Λυκάρη νά στέκεται μπροστά 
στό παράθυρο καί τόν Στέλιο Μπαμπατσό 
γυρμένο στόν καναπέ. Ή  νύχτα είχε 
τσακίσει τά νεΰρα. ’Ίσως ήταν ή πιό 
κατάλληλη στιγμή.

—Λένε πώς 6 δολοφόνος ξαναγυρίζει 
στό τόπο τοΰ εγκλήματος. . .
Ο Άντισυνταγματάρχης γύρισε καί τόν 

κοίταξε περίεργα. Ποΰ τό πήγαινε ό 
νεαρός 'Υπομοίραρχος;

—"Ομως, συνέχισε ό ’Αντωνίου, με
ρικές φορές μπορεί καί τό φάντασμα τοΰ 
θύματος νά τόν διώχνει μακρυά. ’Ή  νά 
φοβάται μήπως τά πρόβατα βόσκοντας 
παραμερίσουν τά ξερόχορτα καί φανεί ό 
τάφος. ’Ή  πάλι μήπως μυρίσουν τά σκυλιά 
τοΰ κοπαδιού τό χώμα. . . Έ τσ ι δέν είναι 
Στέλιο;

Ό  Στέλιος Μπαμπατσός τινάχτηκε 
άνοίγοντας διάπλατα τά μάτια. Συνάν
τησε τό βλέμμα τοΰ 'Υπομοίραρχου, ένώ 
στ’ άφτιά του άντήχησε σκληρή ή φωνή 
τοΰ Άντισυνταγματάρχη:

—Έ τσ ι είναι, λοιπόν;
—’Εκείνο τό πρωί βοσκούσατε στήν 

Παλάμη, δπως κάθε μέρα, συνέχισε δ 
'Υπομοίραρχος. Δέν περιμένατε νά βγει 
γιά λιομάζεμα ό Τσολάκος καί περάσατε 
τά πρόβατα στό Ταλλίδι, στά δικά του, 
βοσκοτόπια. 'Ο Τσολάκος δμως βρισκόταν 
στό Λαμπίνι κι’ έπειδή βαρέθηκε νά περι
μένει τή γυναίκα του καί τούς άλλους, 
άνέβηκε μέχρι τό Ταλλίδι. Φαίνεται πώς 
μαλώσατε κι’ ήρθατε στά χέρια. Ένας 
αύτός, τρεις εσείς, εύκολο πράγμα νά τόν 
ξεκάνετε. Κι επειδή εκεί ήταν δικό του τό 
μέρος εύκολα θάβρισκαν τό πτώμα του. 
Γ ι’ αύτό τό σύρατε στήν Παλάμη, σκε
πάζοντας τό λάκκο μέ πευκοβελόνες. Κι 
άπό κείνη τή μέρα φύγατε γιά τό Ά γιο- 
νέρι, προσπαθώντας κάθε τόσο νά δημι
ουργείτε ύπόνοιες γιά άλλους πού είχαν 
κάποια σχέση μαζί του. "Ομως κάνατε 
λάθη. Πολλά λάθη. . .

'Ο Στέλιος Μπαμπατσός άκουγε αμί
λητος. Στό νοΰ του ξαναγύριζαν τά περι
στατικά, δπως άκριβώς τάκουγε τώρα. 
Κρέμασε τό κεφάλι, άφήνοντας νά τοΰ 
ξεφύγει μιά κατάφαση. Καί σάν νάθελε 
νά διώξει ένα βάρος άπό πάνω του πού 
άπό καιρό τόν βασάνιζε, συνέχισε ομολο
γώντας τό έγκλημα καί ρίχνοντας δλο τό 
βάρος στόν άδελφό του τόν Γιάννη. . . 'Ο 
Άντισυνταγματάρχης Λυκάρης πλησίασε 
τό ήμερολόγιο τοΰ τοίχου καί τράβηξε 
μιά μολυβιά στις 30 Δεκεμβρίου. Είχε 
ξημερώσει μιά νέα μέρα. Λίγες ώρες 
άργότερα μπροστά στόν Εισαγγελέα ομο
λογούσε κι ό Γιάννης Μπαμπατσός, ένώ 
ό πατέρας τους κράτησε κλειστό τό στόμα 
του, άκόμα, καί μετά τήν καταδίκη τους.

Ε Ν Δ Ο Σ Κ Ο Π Ι Κ  A

Π Ε Ρ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Α
Ένα δημοτικό τραγούδι ύμνεΐ δτι 

ή άγάπη άπό τά μάτια πιάνεται στά 
χείλη κατεβαίνει, καί συνεχίζει τή 
δική του πορεία.

Γιά οσους πέρασε πλέον τό στάδιο 
τών Πλατωνισμών, τά μάτια είναι 
τό αισθητήριο δργανο τής όράσεως 
καί συγχρόνως τής δράσεως στό βιο
ποριστικό ή έπαγγελματικό στίβο.

Σάν αισθητήριο τά μάτια δίνουν 
μιά άνταύγεια πού δέν φαίνεται, άλ
λα συνυπάρχει ώστε νά ένισχύσει τό 
σύνολο τοΰ όργανισμοΰ στό βαρύ έργο

στό έργο τής άνοίας άνάλογα μέ τις 
είδικώτερες συνθήκες ζωής τοϋ κάθε 
άνθρώπου.

’Εάν δμως οί άλλες αισθήσεις έχουν 
ένα συγκεκριμένο σκοπό τά μάτια 
νομίζω δτι έπεκτείνουν τήν άρμοδιό- 
τητά τους.

Πολλές φορές μιλούν . Κραυγάζουν 
τά αίσθήματά τους. Δακρύζουν στόν 
πόνο ή λάμπουν στή χαρά. Συνδυά
ζουν τήν δράση μέ τήν όμιλία άκόμη 
καί σέ προέκταση κάποια γεύση!

Αύτή ή προσοχή είναι άπαραίτητη 
γιατί τά πράγματα δέν είναι τόσο άπλά 
δσο φαίνονται.

Τά μάτια δέν ύπόκεινται σέ περιο
ριστικές δεσμεύσεις καί κατά συνέ
πεια περίπου σάν άκτΐνες X τρυπώ
νουν σέ κάθε γωνιά τοΰ χώρου μας. 
Έρευνοΰν δλα τά υπάρχοντα καί τόν 
συνομιλητή μέ άπόλυτη έλευθερία. 
Είναι αδύνατο νά σταθμεύουν σέ ένα 
σημείο γιά πολύ.

Μοιάζουν σάν έκκρεμές πού κινεί
ται διαρκώς καί σέ δλες τις κατευθύν
σεις .

'Η Ά μυνα είναι δύσκολη καί ή 
πολιορκία εύκολη σέ όποιον έχει λίγο 
μεγαλύτερα άπό τά κανονικά μάτια.

"Οταν περάσει ένα όποιοδήποτε 
στάδιο άμηχανίας άπό τήν «έπίθεση» 
τών ματιών ή θέση γίνεται χειρότερη 
στόν ειρηνικό χαρακτήρα.

Τά μάτια τοΰ «άντιπάλου» φλο
γίζουν τήν άπόσταση , περιεργάζονται 
τόν συνομιλητή μέ έξαρση μαγνητί
ζουν τό βλέμμα του, σάν νά θέλουν 
νά κυριαρχήσουν όλοκληρωτικά.

"Αν μάλιστα διαπραχθεΐ τό σφάλ
μα καί γίνει συζήτηση γιά κάποιο 
θέμα , τά μάτια τοΰ « ισχυρού >> άστρά- 
φτουν γιά τήν βεβαιότητα τών δσων 
θά π ει.

.. .Κάνουν μιά δυνατή εισβολή 
στόν συνομιλητή — άντίπαλο καί μέ 
άγωνιστική γρηγοράδα περιφέρον
ται στό πρόσωπο γιά νά άπαγορεύ- 
σουν τυχόν διάσπαση τής προσοχής 
ή άπαράδεκτους μορφασμούς.

"Οταν αύτή ή ικανότητα τών μα
τιών συνοδεύεται καί άπό δόση περιέρ
γειας , μυστικά δέν ύπάρχουν.

..  ."Ολα άνατρέπονται.

. . .Ή  περιέργεια γίνεται χημική 
ούσία καί διαπερνά τά πάντα.

..  .Μέ μετριοφροσύνη σάς παρα
καλώ άν γνωρίζετε τό άντίθετο γρά
ψτε μου. . .

________________ Σ Ε Ρ Γ Ι Ο Σ  ____
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Μέχρι καί τή δεκαετία του ’60 

τό έγκλημα γιά λόγους «τιμής» 
κρατοϋσε τήν πρώτη θέση στό 
σύνολο των ανθρωποκτονιών έκ 
προθέσεως.

’Από τό 1970 καί μετά, παρατη- 
ρεΐται μιά κάθετη μείωση των εγ
κλημάτων γιά λόγους «τιμής», 
μείωση πού ασφαλώς άπο- 
δεικνύει καί τή μεταστροφή τοϋ 
Έλληνα στην αντιμετώπιση τών 
προβλημάτων πού έχουν σχέση με 
τά ήθη καί τήν προσωπική του ζωή.

Σήμερα κάθε έγκλημα γιά λό
γους «τιμής», έξαιτίας αύτής τής 
άλλαγής τής νοοτροπίας ώς προς 
τά ζητήματα αυτά, προκαλεΐ τήν 
έκπληξη τοϋ κοινωνικού συνόλου 
καί συχνά γίνεται αντικείμενο με
λέτης τών κοινωνιολόγων.

Σ’ αντίθεση μέ τά «έγκλήματα 
τιμής» παρουσιάζουν συνεχή αύξη
ση οί ανθρωποκτονίες μέ κίνητρο 
τή ληστεία, ένώ τελευταία έχουν 
κάνει τήν εμφάνισή τους καί πο
λιτικά έγκλήματα.

Τά τελευταία πάλι διακρίνονται 
σ’ αύτά πού έχουν σχέση μέ τή 
χώρα μας, είτε έχουν γιά θϋμα 
"Ελληνα ή αλλοδαπό καί σέ έκεΐ- 
να πού χαρακτηρίζονται σάν ξε- 
καθάρισμα πολιτικών διαφορών μέ 
θϋμα καί θύτη άλλοδαπούς: Στήν 
τελευταία περίπτωση ή Ελλάδα 
χρησιμεύει μόνο σάν τόπος, χωρίς 
νάχει καμμιά άλλη σχέση μέ τήν 
υπόθεση. Μοναδική, αλλά καί 
αντιπροσωπευτικότερη περίπτωση 
αύτών τών πολιτικών έγκλημάτων 
ήταν ή έκτέλεση τοϋ Λίβυου 
EL KIMYAS ABDEL RAHMAN 
στό Αιγάλεω τής ’Αθήνας τήν 
21-5-1980.

'Η στήλη θά παρουσιάσει σ’ 
αύτό τό τεϋχος, λόγω τής σπουδαιό- 
τας αλλά καί τοϋ ιδιαίτερου χα
ρακτήρα τους μόνο δυό έπιτυχεΐς 
δραστηροποιήσεις τής Χωροφυ
λακής: ένα έγκλημα γιά λόγους 
«τιμής» - τήν γνωστή άνθρωπο- 
ποκτονία τής "Αρτας — καί τήν 
«έκτέλεση» τοϋ Λίβυου μετανά
στη, αναβάλλοντας γιά τό έπόμενο 
τεϋχος ένας πλήθος άλλων έπιτυ- 
χιών τών 'Υπηρεσιών τής Χωροφυ
λακής.

ΤΟ Ω Τ Ο - Σ Τ Ο Π

ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ τής Άρτας άπο- 
τέλεσε γιά τή Χωροφυλακή ένα 
άκόμα κάλεσμα έτοιμότητας καί 
άπόδειξε πώς οί άνδρες τών 'Υπη
ρεσιών ’Ασφαλείας θεωροΰν προ
σωπικό ζήτημα τήν έξιχνίαση ε 
ν ό ς  έγκλήματος πού γίνεται στήν 
περιοχή τους. Καί αύτή ακριβώς 
ή θεώρηση, ή ταύτισή τους +ιέ τό 
γεγονός, πού καλούνται ν’ αντιμε
τωπίσουν, είναι συχνά τό μεγαλύ
τερο έφόδιό τους καί ό σημαντικώ- 
τερος συντελεστής τών έπιτυχιών 
τους στόν τομέα τής έξιχνιάσεως 
δύσκολων καί προβληματικών άν- 
θρωποκτονινών ή στή δίωξη άλ
λων σοβαρών έγκλημάτων.

Τό χαρακτηριστικό, από αστυ
νομικής πλευράς, στό έγκλημα 
τής Άρτας, ήταν ότι οί άνδρες 
τοϋ τοπικοϋ Τμήματος Ασφαλείας 
βρέθηκαν έτοιμοι ν’ αντιμετωπί
σουν ένα έγκλημα «τιμής», παρ’ 
όλο ότι από τήν πρώτη στιγμή όλα 
έδειχναν πώς τό κίνητρο έπρεπε 
νάταν λόγοι έκδικήσεως ή κάποιο 
ξεκαθάρισμα λογαριασμών, πού εί
χε κάποια σχέση μέ άρχαιοκαπη- 
λεία ή διακίνηση ναρκωτικών. 
Έτσι σέ χρόνο έκπληκτικό, άλλά 
βεβαίως όχι ακούραστα, κατώρ- 
θωσαν νά συλλέξουν κάθε σχετική 
πληροφορία μέ τήν προσωπικότη
τα τοϋ θύματος καί τήν ιδιωτική 
του ζωή. Αύτό πού κοινά λέγεται 
«κουτσουμπολιό», στάθηκε γι’ αύ- 
τούς πηγή έκμεταλλεύσεως πού ή 
αξιολόγησή της έδωσε τούς έπι- 
θυμητούς καρπούς.

"Ολα ξεκίνησαν στήν Άρτα απ’ 
τή στιγμή πού ό Διοικητής τοϋ 
τοπικοϋ Τμήματος Ασφαλείας ει
δοποιείται άπ’ τον συνάδελφό του 
τοϋ Τμήματος Τροχαίας, πώς σέ 
έρημική τοποθεσία τοϋ έπαρχια- 
κοΰ δρόμου Άρτας—Μαρκινιά- 
δας υπάρχει έγκαταλειμμένο τό ΙΗ 
1268 ταξί ιδιοκτησίας τοϋ Θωμά 
Μπαλατσούκα. Στή συνέχεια ή 
γυναίκα τοϋ ιδιοκτήτη τοϋ ταξί, 
πληροφορεί τό Τ.Α. Άρτας πώς ό 
σύζυγός της έχει φύγει από τό σπί
τι του άπό τό πρωί τής προηγού
μενης μέρας, άφοΰ πρώτα μεσολά
βησε ένα τηλεφώνημα άγνωστης 
γυναίκας. Δέν γνώριζε όμως ποϋ 
είχε μεταβεΐ. 'Υπόθετε πώς ίσως

Π Ο Υ  ΣΚΟ ΤΩ Ν ΕΙ

είχε φύγει μέ δρομολόγιο στήν 
Αθήνα.

Γρήγορα ή έρευνα στράφηκε 
στόν έπαγγελματικό κύκλο τοϋ 
Μπαλατσούκα. Οί συνάδελφοί του 
όμως δέν γνώριζαν ούτε πότε έφυγε 
άπ’ τήν Άρτα, ούτε γιά ποϋ έφυγε, 
ούτε ποιούς είχε έπιβάτες. Επίσης, 
εκτός άπό έναν, οί άλλοι δέν είχαν 
περάσει τις δυό τελευταίες μέρες 
άπό τον έπαρχιακό δρόμο Άρτας— 
Μαρκινιάδας.

Αύτός ό ένας ήταν ό Άλέκος 
Φούκας πού κατάθεσε πώς τήν 
προηγουμένη μέρα, στις 12.30' 
τό μεσημέρι, μετέφερε ένα άγνωστο 
άτομο προς τήν Μαρκινιάδα.Όμως 
20 χιλιόμετρα έξω άπό τήν Άρτα 
είδε πάνω στό δρόμο έναν άγνω
στο νεαρό άντρα νά βαδίζει πρός 
τήν Άρτα μέ μιά βαλίτσα στό χέρι. 
Ό  έπιβάτης του, τοϋ ζήτησε νά 
σταματήσει καί νά παραλάβουν 
τόν άγνωστο μέ τή βαλίτσα, λέ
γοντας ότι είναι ό φίλος του πού 
πήγαινε νά συναντήσει. Πραγμα
τικά έτσι έγινε. Ό  νέος έπιβάτης 
έδειχνε τρομαγμένος καί μιλοϋσε 
χαμηλόφωνα. Ένα λεπτό άργότερα 
τοϋ ζήτησαν νά έπιστρέψει στήν 
"Αρτα.

Αύτή ή πληροφορία σέ συνδυα
σμό μέ τήν χρονική τοποθέτηση 
τής έξαφανίσεως τοϋ Μπαλατσού
κα καί τό τόπο πού είχε έγκατα- 
λειφθεΐ τό ταξί του (22ο χιλιόμετρο 
Άρτας — Μαρκινιάδας) κινητο
ποίησε τό προσωπικό τοϋ Τμήμα
τος Ασφαλείας πού λίγη ώρα άρ
γότερα (στις 5,30 τό άπόγευμα), 
βρέθηκαν στό μέρος τοϋ έγκατα- 
λειμμένου αύτοκινήτου. Τό ταξί 
βρέθηκε άνασφάλιστο καί οί γύρω 
χώροι χωρίς ικανά νά βοηθήσουν 
τήν πορεία τής έρευνας. Μία ομάδα 
άντρών ξαπλώθηκε στήν γύρω πε
ριοχή άναζητώντας κάποια ένδειξη 
γιά τήν τύχη τοϋ ταξιτζή, ένώ 
άλλη ομάδα μετέβει στό διπλανό 
χωριό γιά συλλογή τυχόν πληρο
φοριών. Καί πραγματικά σέ λίγη 
ώρα μαθαίνουν πώς τήν προηγού
μενη μέρα καί κατά τις 12 τό μεση
μέρι κάποιος άπό τούς χωρικούς 
έπιστρέφοντας στό χωριό μέ τό 
αύτοκίνητό του είδε στή θέση 
όπου τήν έπόμενη βρέθηκε τό τα-
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΑ
ξί,ένα αυτοκίνητο τύπου SIT ROEN 
μέ τήν ένδειξη στον αριθμό ΙΑ. 
Εξακόσια δέ μέτρα πριν τό αυ
τοκίνητο, στεκόταν ένας νεαρός 

t άντρας μέ μιά βαλίτσα στό χέρι.
ΤΟ ΠΡΩΤ τής επομένης μιά 

ακόμα πληροφορία ένισχύει τήν 
άποψη ότι ό νεαρός μέ τή βαλί
τσα έχει παίξει κάποιο σοβαρό 
ρόλο. Μιά θεία τοϋ Μπαλατσού- 
κα καταθέτει ότι τήν ήμέρα τής 
έξαφανίσεως είδε τόν Μπαλατσού- 
κα νά κατευθύνεται μέ τό ταξί πρός 
τήν Μαρκίνιάδα. Ή  ώρα ήταν 
11.20' καί τό σημείο πού διέτρεχε 
τό ταξί ήταν τό 5ο χιλιόμετρο τοϋ 
δρόμου "Αρτας—Μαρλινιάδας. Τό 
άτομο πού μετέφερε τής ήταν άγνω
στο. "Ετσι εντοπίστηκε ή ώρα τής 
πιθανής έξαφανίσεως, πού περιο
ρίστηκε άνάμεσα στις 11.40' μέχρι 
τής 12.30'. Λίγα λεπτά άργότερα 
ένα άπ’ τά «λαγωνικά» τοϋ Τμήμα
τος πληροφορείται πώς ό Μπαλα- 
τσούκας είχε ερωτικό δεσμό μέ 
κάποια "Αννα Τσαπαλή, σύζυγο 
Κων]νου Τσαπαλή, ή όποια τό 

m  πρωί τής μέρας πού έξαφανίστηκε 
θεάθηκε μέσα στό ταξί του.

Στή συνέχεια καί ένώ τό ίδιο 
«λαγωνικό» άναλαμβάνει τήν ε π ι
β ε β α ίω σ η  τής πληροφορίας, άν
τρες τοϋ Τμήματος ’Ασφαλείας 
βοηθούμενοι καί άπό συναδέλφους 
τους των άλλων 'Υπηρεσιών τής 
"Αρτας, άρχίζουν τό χτένισμα των 
γύρω περιοχών πού είχε βρεθεί 
τό ταξί, γιά ν’ άνακαλύψουν σέ μιά 
θαμνώδη περιοχή, κοντά στό ση
μείο όπου στεκόταν ό άγνωστος 
μέ τή βαλίτσα, τό πτώμα τοϋ Μπα- 
λατσούκα μ’ ένα διαμπερές τραύμα 
πυροβόλου όπλου στόν τράχηλο 
καί έκτεταμένα έγκαύματα πού έ
δειχναν ότι ό δράστης μετά τήν 
δολοφονία άποπειράθηκε νά τό 
πυρπολήσει. Βρέθηκαν όλα τά προ
σωπικά του είδη, καθώς καί τά χρή
ματα πού είχε μαζί του, γεγονός 
πού έκανε τούς άντρες τοϋ Τμήμα
τος ν’ άποκλείσουν τή ληστεία ως 

> κίνητρο. Ή  έρευνα τοϋ τόπου οδή
γησε στήν άνεύρεση κηλίδων αί
ματος πού ξεκινούσαν άπ’ τό ση
μείο πού βρέθηκε τό πτώμα κι 
έφταναν μέχρι τήν άπέναντι άκρη 
τοϋ δρόμου, όπου σχημάτιζαν δυό 
λίμνες ξεραμένου πιά αίματος, πού 
είχαν σκεπαστεί έπισταμένως μέ 
χαλίκια καί χώμα, πράγμα πού

έδειχνε πώς ό Μπαλατσούκας πυ- 
ροβολήθηκε έπάνω στό δρόμο καί 
στή συνέχεια σύρθηκε πίσω άπ’ 
τούς θάμνους.

ΜΕΤΑ τήν άνεύρεση τοϋ πτώ
ματος, στήν πόλη τής "Αρτας άρχι
σαν νά κυκλοφορούν φήμες γιά 
ξεκαθάρισμα λογαριασμών άπό ά- 
νάμιξη τοϋ Μπαλατσούκα σέ υπο
θέσεις άρχαιοκαπηλίας ή χαμένων 
θησαυρών, ναρκωτικών κ.λ.π. Με
τά όμως άπό σχολαστικές έρευνες 
οί άνδρες τοϋ Τμήματος έξακρίβω- 
σαν ότι τό θϋμα δέν είχε καμμιά 
σχέση μέ παρόμοια κυκλώματα. Τό 
μόνο πού υπήρχε σέ βάρος του 
ήταν ή διπλή έρωτική του ζωή.

Αυτό τό έπιβεβαίωνε καί μιά 
άλλη πληροφορία: Πριν τέσσερις 
περίπου μήνες είχε συστηθεΐ ώς 
άγαμος στά Γιάννενα καί είχε προ
τείνει σέ κάποια κοπέλλα άρραβώ- 
να.

Τό μεσημέρι τής μέρας πού βρέ
θηκε τό πτώμα, τό «λαγωνικό» πού 
τό πρωί είχε πληροφορηθεΐ τό 
δεσμό τοϋ θύματος μέ τήν "Αννα 
Τσάπαλη, ολοκλήρωσε τήν α ν α 
φ ο ρ ά  το υ : Ή  έρωμένη τοϋ θύματος 
κατοικούσε οίκογενειακώς άπό διά
στημα τριών μηνών περίπου στό 
Δίστομο Βοιωτίας. ’Επέστρεψε στή 
"Αρτα λίγες μέρες πριν τήν έξαφά- 
νιση τοϋ Μπαλατσούκα καί ξανά- 
φυγε γιά τό Δίστομο τό άπόγευμα 
τής μέρας πού έξαφανίστηκε ό 
πρώην έραστής της. Ή  πληροφο
ρία αυτή έπιβεβαιώνεται καί άπό 
άλλο «λαγωνικό» πού προσθέτει 
ότι μαζί της είχαν ρθεϊ στήν "Αρτα, 
ό άντρας της καί οί δυό άδελφοί 
της, πού κανείς όμως δέν τούς γνώ
ριζε άν καί κατάγονταν άπό χωριό 
τής περιοχής.

Άποφασίζεται ή έρευνα τής έκ- 
δοχής νάχει δολοφονηθεί ό Μπα
λατσούκας άπό τόν σύζυγο ή τ’ 
άδέλφια ή τήν ίδια τήν "Αννα, άν 
καί τό διάστημα τής τρίμηνης άπου- 
σίας της άπό τήν "Αρτα καθώς καί 
ή άλλαγή τής μόνιμης κατοικίας, 
έδιναν τό λογικό συμπέρασμα ότι 
ό παράνομος δεσμός είχε διακοπεί 
καί δέν έπρεπε νά υπήρχε λόγος 
έκδικήσεως άπό μέρους τοϋ άπατη- 
μένου συζύγου. ’Εκείνο όμως πού 
ύπόθεταν οί άντρες τοϋ Τμήματος 
’Ασφαλείας ήταν ότι υπήρχε πιθα
νότητα τό έγκλημα νάταν σχεδια

Φωτογραφικά στιγμιότυπα άπό τήν 
αναπαράσταση τον στυγερού εγκλήματος 
πού σννετάραξε τήν κοινωνία τής ’Ηπείρου

σμένο πριν άκόμα τό άντρόγυνο 
μετοικήσει καί ή έκτέλεσή του 
καθυστερούσε άπό τήν άναμονή 
κατάλληλων συνθηκών.

ΤΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ πού δημιουρ
γούσε τό γεγονός ότι κανείς δέν 
γνώριζε τόν άγνωστο μέ τή βαλί
τσα, όπως καί τόν έπιβάτη πού με
τέφερε ό ταξιτζής Άλέκος Φού- 
κας, ξεπεράστηκε μέ τήν βοήθεια 
τών καρτελλών τών δελτίων ταυ
τοτήτων τής Διοικήσεως Χωρο
φυλακής "Αρτας, πού έπιδεικνύον- 
ται στούς λίγους μάρτυρες. "Ετσι 
ό ταξιτζής Άλέκος Φούκας άνα- 
γνωρίζει τόν έπιβάτη του καί τόν
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«φίλο» του μέ τή βαλίτσα, τόν ό
ποιο στή συνέχεια αναγνωρίζει καί 
ό αγρότης πού τόν είχε δει νά στέ
κεται στον δρόμο : Είναι αδελφοί 
τής ’Άννας, Λάμπρος 18 χρόνων 
καί Θεόδωρος Μαλισιόβας 21 χρό
νων. Ό  Θεόδωρος είναι ό άγνωστος 
μέ τή βαλίτσα.

Ακολουθούν σήματα πρός τις 
αρμόδιες 'Υπηρεσίες τής Βοιωτίας 
οί άντρες των όποιων κινούμενοι 
δραστήρια έντοπίζουν τό ζεύγος 
Τσάπαλη καί τούς άδελφούς Μα- 
λισιόβα. Λίγες ώρες αργότερα, 
άντρες τοϋ Τμήματος Ασφαλείας 
Άρτας φτάνουν στή Διοίκηση Χω
ροφυλακής Βοιωτίας καί μεταφέ
ρουν στήν Άρτα τούς τέσσερις 
ύποπτους.

Ή  ανάκριση τής Άννας Τσά-· 
πάλη επιβεβαιώνει τις φήμες ότι 
διατηρούσε έρωτικές σχέσεις μέ 
τό θύμα αλλά καί αποκαλύπτει ότι 
πριν συνδεθεί μ’ αύτό, ήταν ερω
μένη τού ταξιτζή Άλέκου Φούκα, 
πού είχε μεταφέρει τ’ αδέλφια της!

Μπροστά σ’ αυτή τή σύμπτωση 
οί άντρες πού ενεργούν τήν άνά- 
κριση διαισθάνονται όχι μόνο τό 
ποιος σκότωσε τόν Μπαλατσούκα, 
αλλά καί κάτι άλλο πού άν είχε 
πετύχει θά οδηγούσε σέ διπλή άν- 
θρωποκτονία. Επιμένουν καί σέ λί
γο ή Άννα ομολογεί.

ΤΟΥΣ δυό παράνομους δεσμούς 
της τούς είχε άποκαλύψει ή ίδια 
στον σύζυγό της μόλις έγκαταστά- 
θηκαν στό Δίστομο, χωρίς όμως 
ν’ άποκαλύψει τ’ αληθινά περιστα
τικά. Συγκεκριμένα τού ομολόγησε 
πώς είχε πέσει θύμα βιασμού από 
τούς δυό ταξιτζήδες καί στή συνέ
χεια αναγκάσθηκε, απειλούμενη 
συνεχώς νά διατηρεί εξώγαμες σχέ
σεις μαζί τους. Μετά άπό διάφορες 
σκέψεις οί δυό σύζυγοι άποφασί- 
ζουν νά «κλείσουν» τά σπίτια των 
εκβιαστών. Ζητούν τήν συνδρομή 
τών δυό αδελφών τής Άννας, στους 
όποιους κρύβουν τήν πρόθεση δο
λοφονίας τών δυό ταξιτζήδων, λέ- 
γοντάς τους μόνο πώς άφοΰ τούς 
άκινητοποιοΰσαν καί τούς φίμω
ναν, ό άπατη μένος σύζυγος θά.... 
άσελγοΰσε επ’ αύτών.

’Εφαρμόζοντας τό σχέδιο έφτα
σαν στήν Άρτα μέ τό SIT ROEN 
αύτοκίνητο πού είχε δανειστεί ό 
Κώστας Τσάπαλης. Στό 22 χιλιό
μετρο τής διαδρομής Άρτας—
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Μαρκινιάδας, πού έπιλέγεται σάν 
τόπος έκτελέσεως, περίμενε ό με
γαλύτερος αδελφός τής Άννας μέ 
μιά βαλίτσα στό χέρι, ένώ στούς 
διπλανούς θάμνους είχε κρυφτεί 
μέ όπλισμένη τήν καραμπίνα ό 
Κώστας Τσάπαλης.

'Η γυναίκα του συνάντησε τόν 
Θωμά Μπαλατσούκα στήν Άρτα 
καί άφοΰ μίλησαν λίγο γιά τά πα
λιά, ζήτησε νά τήν μεταφέρει στήν 
Μαρκινιάδα. Ό  μικρότερος άδελ- 
φός της πού τήν παρακολουθούσε, 
άκριβώς μετά άπό μισή ώρα μί
σθωσε τόν άλλο πρώην εραστή 
τής άδελφής του, ζητώντας του νά 
τόν μεταφέρει στήν Μαρκινιάδα.

Ό  Θωμάς Μπαλατσούκας φτά
νοντας στό σημείο όπου περίμενε 
ό άδελφός τής έπιβάτιδάς του, τόν 
βλέπει νά σηκώνει τό χέρι του ζη
τώντας του νά σταματήσει, ένώ 
ταυτόχρονα άκούει τήν Άννα νά 
τού λέει πώς είναι κάποιος ξάδελ- 
φός της καί πρέπει νά σταματήσει. 
Ό  οδηγός σταματάει καί κατεβαί
νει άπ’ τό ταξί γιά νά βάλει τήν 
βαλίτσα στό «πόρτ — μπαγκάζ». 
Άκινητοποιεΐται άπό τόν Θεόδω
ρο, ένώ ταυτόχρονα προβάλλει 
άπό τούς θάμνους ό Κώστας'Τσά
παλης, πού τόν προστάζει νά βα
δίσει πρός τό διπλανό δάσος. 'Ο 
οδηγός άρνεΐται καί ένα δευτερό
λεπτο άργότερα πέφτει νεκρός 
μπροστά στά πόδια τού Τσάπαλη. 
Στή συνέχεια ό δράστης τόν μετα-

Ο Ε Κ Τ Ε
ΕΝΑ πολιτικού χρώματος έγκλη

μα, πού ίσως έπρεπε νά περιμέναμε, 
ήταν ή πρόσφατη δολοφονία τού 
Λίβυου μετανάστη στις 21 Μαΐου 
στό Χαϊδάρι τής Αθήνας. Είχαν 
προηγηθεΐ εννιά παρόμοια εγκλή
ματα — εκτελέσεις σέ διάφορες 
εύρωπαϊκές πόλεις Λίβυων άντι- 
καθεστωτικών.

"Ολα ξεκίνησαν άπό μιά καταγ
γελία τού ιδιοκτήτη τού δωματίου, 
πού είχε νοικιάσει έννιά μέρες πριν 
ό Λίβυος EL KIMTAS ABDEL 
RAHMAN, πώς ό ενοικιαστής του 
βρίσκεται νεκρός μέσα στό δω
μάτιο, στήν όδό Έλπίδος άριθ. 33 
τού Χαϊδαρίου. Πρώτοι στόν τόπο 
έφτασαν ό Διοικητής καί οί άντρες 
τού Παραρτήματος Ασφαλείας Χα-

φέρει στούς διπλανούς θάμνους καί 
άφοΰ περιβρέχει τό πτώμα του μέ 
βενζίνη, βάζει φωτιά. Χωρίς χρο
νοτριβή προσπαθούν ν’ άπαλεί- 
ψουν τά ίχνη, νά σκεπάσουν τά 
αίματα μέ χώμα καί χαλίκια καί νά 
ξανακρυφτουν περιμένοντας τό δεύ
τερο θύμα πού σέ λίγο θάφτανε με- 
ταφέροντας τόν μικρότερο άδελ- 
φό τής Άννας.

"Ομως τά σχέδιά τους τά χαλάει 
ό Θεόδωρος, πού τρομοκρατημέ
νος άπ’ τόν φόνο, πού τού τόν είχαν 
άποκρύψει άπό τά σχέδια, άρνεΐται 
νά βοηθήσει άλλο καί φεύγει μέ τά 
πόδια γιά τήν Άρτα. "Ετσι, άπο- 
γοητευμένοι, ματαιώνουν τήν ολο
κλήρωση τού σχεδίου καί επιστρέ
φουν στήν Άρτα.

Δυό χιλιόμετρα μετά ό Θεόδωρος 
συναντάει τό ταξί μέ τό ύποψήφιο 
θύμα καί τόν άδελφό του καί όλοι 
μαζί γυρνούν πάλι στήν Άρτα, 
όπου συναντιώνται μέ τό ζευγάρι 
καί άφοΰ τακτοποιούν μερικά πρά
γματα στό χωριό τους, άναχωρούν 
γιά τό Δίστομο.

Μετά τις άποκαλύψεις τής Ά ν
νας, ομολόγησαν καί οί υπόλοιποι. 
Λίγο άργότερα βρέθηκαν στό πα
τρικό τους σπίτι καί στό σπίτι τους 
στό Δίστομο όλα τά πειστήρια τού 
εγκλήματος, ολοκληρώνοντας μιά 
δύσκολη έξιχνίαση ενός εγκλήμα
τος πού άναστάτωσε τήν κοινωνική 
ζωή τής όμορφης ήπειρωτικής πό- 
λεως.

Λ  Ε Σ Τ Η Σ

ϊδαρίου πού διαπίστωσαν ότι ή 
πόρτα τού δωματίου ήταν κλειδω
μένη, ένώ τό κλειδί έλλειπε.

Στή συνέχεια έφτασαν οί άντρες 
τού Τμήματος Διώξεως Αδικημά
των κατά Ζωής καί ’Ιδιοκτησίας 
τής Υ.Α.Π.Π., ό Διευθυντής τής 
Υ.Α.Π.Π., ό Προϊστάμενος τής 
'Υπηρεσίας Διώξεως Κοινού ’Εγ
κλήματος τής Υ.Α.Π.Π., συνερ
γείο έξερευνήσεως τής Διευθύν- 
σεως Έγκληματολογικών 'Υπη-ρε- 
σιών, καθώς καί ό Προϊστάμενος 
τής ’Ιατροδικαστικής 'Υπηρεσίας.

Τό θύμα έφερε ένα μεγάλο τραύ
μα, πού είχε προκληθεϊ μέ μαχαίρι, 
στόν αύχένα, ένώ δίπλα στό κεφάλι 
του υπήρχε μιά άρκετά μεγάλη πέ
τρα. Φορούσε άθλητική φανέλλα
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καί κοντό παντελόνι καί ήταν ξα
πλωμένο πάνω σέ σεντόνια στρω
μένα στό δάπεδο. Γύρω από τό 
πτώμα υπήρχαν άδεια μπουκάλια 
μπύρας καί τά ροϋχα του. Παρά, 
όμως, τήν έπισταμένη έρευνα δέν 
βρέθηκε πουθενά τό διαβατήριό 
του ή κάποιο άλλο έγγραφο μέ τά 
στοιχεία τής ταύτότητάς του.
Στόν τοίχο ήταν γραμμένες μέ στυ
λό καί στ’ άραβικά δυό φράσεις, 
όπως επίσης άλλες δυό ήταν γραμ
μένες στά σεντόνια.

"Έτσι οί άντρες τής Υ.Α.Π.Π. 
πρίν, άπό κάθε άλλη ενέργεια κα
λούνταν νά εξακριβώσουν τήν ταυ
τότητα τοΰ θύματος καί νά πληρο- 
φορηθοϋν κάθε σχετικό στοιχείο 
μέ τήν προσωπικότητα καί τό πε
ριβάλλον του. Ξεκινώντας απ’ τήν 
πληροφορία τοΰ ιδιοκτήτη τοΰ 
δωματίου ότι ήταν Λίβυος καί ότι 
πρίν νοικιάσει τό δωμάτιο έμενε 
σέ ξενοδοχείο κεντρικής περιοχής 
τής ’Αθήνας.
’Αργότερα ένας άπό τούς υπαλλή
λους τοΰ ξενοδοχείου άναγνώρισε 
τήν φωτογραφία τοΰ θύματος τον 
EL KIMYAS ABDEL RAHMAN 
γεννηθέντα τό 1957 στήν Τρίπολη 
τής Λιβύης.

Οί συνθήκες κάτω άπ’ τις όποιες 
έγινε τό έγκλημα, ότι, δηλαδή,τό θΰ- 
μα δέχτηκε τήν επίθεση σχεδόν κοι
μισμένο χωρίς καθόλου ν’ άντιδρά- 
σει, ενώ ή σωματική του διάπλαση, 
ήταν τέτοια πού τοΰ έπέτρεπε ν’ 
αμυνθεί, ότι βρέθηκαν στό δωμά
τιό του άδεια μπουκάλια μπύρας, 
ότι ή πόρτα ήταν, κλειδωμένη καί 
έλλειπε άπό πάνω τό κλειδί καί ότι 
δέν βρέθηκαν τό διαβατήριο ή κάτι 
πού νά περιείχε τά .στοιχεία τής 
ταύτότητάς του, καθώς καί τό ότι 
κανένας άπό τούς Αίβυους φίλους 
του δέν γνώριζε τή νέα του κατοι
κία, όδήγησαν τούς άντρες τής 
Υ.Α.Π.Π. στό συμπέρασμα ότι τό 
θΰμα γνωριζόταν φιλικά μέ τό δρά
στη καί τοΰ είχε δείξει εμπιστοσύ
νη. ’Ακόμη πώς μαζί είχαν πάει στό 
δωμάτιό του όπου καί κατανάλω
σαν άρκετή ποσότητα μπύρας μέ 
άποτέλεσμα τό θΰμα σχεδόν μεθυ
σμένο νά άποκοιμηθεΐ καί ό φιλο
ξενούμενος του νά βρει τήν εύκαι- 
ρία γιά τό έγκλημα, ενώ στή συνέ
χεια άνενόχλητος άφαίρεσε τό δια
βατήριο τοΰ θύματος, έγραψε τις 
φράσεις στόν τοίχο καί στά σεντό

νια καί έφυγε κλειδώνοντας τήν 
πόρτα καί παίρνοντας μαζί του τό 
κλειδί.
Γιατί όμως τό θΰμα είχε δείξει τόση 
εμπιστοσύνη πρός τόν ύποψήφιο 
δολοφόνο του, τή στιγμή πού όπως 
κατάθεσαν οί "Ελληνες συνάδελφοί 
του στή βιοτεχνία, φοβόταν άκόμα 
καί τόν ίσκιο του καί συχνά άπέφευ- 
γε νά κυκλοφορεί στήν ’Αθήνα;

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ τής έρευνας προσ
θέτει ένα άκόμα στοιχείο ύπέρ τοΰ 
πολιτικοΰ έγκλήματος. Διαπιστώ
νεται ότι τό θΰμα ήρθε στήν Ελλά
δα μαζί μ’ έναν άλλο φίλο του, ό 
όποιος στή συνέχεια είχε άπελαθεϊ 
στή χώρα του, γιατί δέν είχε τις 
άπαραίτητες νομικές προϋποθέσεις 
έγκαταστάσεως στήν Ελλάδα. Αυ
τό γέννησε τή σκέψη ότι πιθανόν 
στή Χώρα του ν’ άναγκάστηκε ν’ 
άποκαλύψει τή διαμονή τοΰ φίλου 
του, πράγμα πού εκείνος ίσως ύπο- 
πτεύθηκε καί προσπάθησε νά θο- 
λώδει τά ίχνη του άλλάζοντας κα
τοικία.

Τρεις μέρες μετά τό έγκλημα δια
πιστώνουν πώς σέ διαμέρισμα τής 
όδοΰ Μιχαλακοπούλου, όπου έμε
ναν δυό Αίβυοι σπουδαστές, ό 
BELHACE ABDALA καί ό ΜΟ- 
HMOUDI NOT RELDIN, φι
λοξενούνταν ένας άκόμα Λίβυος, 
ήλικίας 45—50 χρονών.

Τί σχέση είχαν οί δυό νεαροί 
σπουδαστές μ’ έναν συμπατριώτη 
τους πού είχε τά διπλά α π ' αύτούς 
χρόνια;

Θεωρείται ύποπτος καί καλείται 
γιά έξέταση. ’Από τό διαβατή
ριό του προκύπτει πώς λέγεται 
ΑΒ DALI A SAAD MOHAMED 
καί πώς ήρθε στήν Ελλάδα στις
16- 5-1980 άεροπορικώς. ’Επίσης 
προκύπτει ότι είχε ξανάρθει στή 
χώρα μας στις 30-3-1980 καί στις
17- 4-1980. Καί στις δυό επισκέψεις 
του στήν 'Ελλάδα έμεινε σέ ξενο
δοχείο τής όδοΰ Μιχαλακοπούλου.

Γιατί άραγε τήν τρίτη φορά νά 
φιλοξενηθεί άπό τούς συμπατριώ
τες του σπουδαστές, όταν μάλιστα 
—όπως δήλωσε τό προσωπικό τοΰ 
ξενοδοχείου—είχε άρκετά χρήμα
τα καί ήταν πολύ «άνοιχτοχέρης»;

Γιά νά λυθούν τά έρωτήματα πού 
προκύπταν γύρω άπό τό πρόσωπό 
του άποφασίζεται ή έρευνα τοΰ

διαμερίσματος τής όδοΰ Μιχαλα
κοπούλου.

Οί άντρες τοΰ Τμήματος Διώξεως 
’Εγκλημάτων κατά τής Ζωής καί 
’Ιδιοκτησίας τής Υ.Α.Π.Π., μέ τήν 
παρουσία δικαστικού λειτουργοΰ, 
μπαίνουν τό πρωί τής 25ης Μαΐου 
στό διαμέρισμα, γιά νά βροΰν μετά 
άπό λίγη ώρα ένα μεγάλο μαχαίρι 
μέ θήκη, πού πάνω του ύπήρχαν 
κηλίδες αίματος. Στήν συνέχεια 
βρίσκονται ματωμένα, ένα που
κάμισο, ένα παντελόνι, μιά πετσέ
τα καί ένα κομμάτι ύφάσματος. 
Τά ματωμένα ροΰχα καί τό μαχαίρι 
όδήγησαν στή σύλληψη τών δυό 
σπουδαστών καί τοΰ φιλοξενου- 
μένου τους.

’Ακολουθεί ή άπάντηση τής 
Διευθύνσεως Έγκληματολογικών 
'Υπηρεσιών, πού διαπιστώνει ότι 
τά δακτυλικά άποτυπώματα στά 
άδεια μπουκάλια μπύρας άνήκαν 
στούς δυό σπουδαστές καί στόν 
φιλοξενούμενο τους.

Γιά τήν Υ.Α.Π.Π. πιά δέν ύπάρ- 
χει καμμιά άμφιβολία ώς πρός τούς 
δράστες τοΰ έγκλήματος. Μένουν 
οί ομολογίες τους.

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ λίγο μετά, κά
τω άπό τό βάρος τών στοιχείων 
οί δυό σπουδαστές όμολογοΰν, 
πώς ό φιλοξενούμενος τους γνω
ρίστηκε μέ τό θΰμα σ’ ένα μπάρ 
τής περιοχής τών Ίλισσίων, μέ 
τή μεσολάβησή τους καθώς καί 
άλλων συμπατριωτών τους, στις 
19 Μαΐου, καί περιγράφουν λε
πτομερώς τις συνθήκες κάτω άπό 
τις όποιες σκότωσαν τόν συμπα
τριώτη τους.

Μετά τις άποκαλύψεις τών δυό 
σπουδαστών ομολόγησε καί ό δρά
στης, πού άπέφυγε ν’ άναφέρει 
τούς πραγματικούς λόγους παρά 
μόνο ότι τό θΰμα καταφέρθηκε κα
τά τοΰ καθεστώτος τής χώρας του 
καί μπροστά του έκαψε τή φωτο
γραφία τοΰ ήγέτη της.

"Οπως καί νάχουν όμως τά πρά
γματα έκεΐνο πού έχει σημασία 
είναι ότι οί άντρες τής Χωροφυλα
κής κατόρθωσαν καί εξίχνιασαν 
μιά πολύπλοκη άνθρωποκτονία, άν- 
τιμετωπίζοντας μέ έπιτυχία τήν 
εισβολή αύτοΰ τοΰ είδους τοΰ έγ
κλήματος.

Ό  Ρ ε πό ρ τ ε ρ  
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υπηρεοια cc c 
δΐίηβειι

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
Α Ξ Ι Ω Μ Α Τ Ι Κ Ω Ν

Τά άρμόδια 'Υπηρεσιακά Συμ
βούλια συνήλθαν χόν περασμένο 
μήνα καί έπραγμαχοποίησαν χίς 
χακχικές κρίσεις χών Αξιωματι
κών χοΰ Σώμαχος, έχους 1980. 
Μεχά άπό χή λήξη χών εργασιών 
χους έκδόθηκαν Αποφάσεις μέ χίς 
όποιες άποσχραχεύθηκαν οί κά- 
χώθι Αξιωματικοί.

Υποστράτηγοι προαχθέντες σέ 
Άντιστρατήγους έ . ά .
ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Γεώργιος, ΠΑ
ΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ιωάννης, ΣΑ- 
ΚΕΛΛΑΡΗΣ Χρήσχος, ΣΜΑΡΙΑ- 
ΝΑΚΗΣ Κων]νος καί ΚΟΥΡΒΑΣ 
'Ιωάννης.

Ταξίαρχοι προαχθέντες σέ 'Υπο
στρατήγους έ . ά .

ΡΑΛΛΗΣ Γεώργιος, ΔΟΥΚΑΣ 
Δημήχριος, ΤΕΡΖΗΣ Φιλοποίμην, 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ 'Αριστόδη
μος, ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ Δημήχριος, 
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ Κων]νος, ΔΑΔΩ- 
ΛΗΣ Ήλίας, ΦΤΕΡΝΙΑΤΗΣ Σπυ
ρίδων, ΣΠΕΝΤΖΑΣ Θεοχάρης, 
ΤΣΕΡΕΜΕΓΚΛΗΣ Δημήχριος 
καί ΧΑΤΖΗ ΓΟΥΛΑΣ Ευάγγελος.

Συνταγματάρχες προαχθέντες σέ 
Ταξιάρχους έ . ά.

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης, 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Φώτιος, ΕΛΕΥ- 
ΡΙΟΥ Νικόλαος, ΠΑΡΑΣΚΕΥΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Κων]νος, ΑΓΓΕΛΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, ΤΣΑΡΜΠΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος, ΑΘΑΝΑ
ΤΟΣ Παναγιώτης, ΗΛΙΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Σταύρος, ΖΑΧΟΣ ’Από
στολος, ΖΑΦΕΙΡΗΣ Χριστό
δουλος, ΜΑΝΤΖΑΡΑΣ Γ εώργιος, 
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Τριανχά- 
φυλλος, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Θε
μιστοκλής, ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Κων]νος, ΑΘΑΝΑΣΟ
ΠΟ ΥΛΟΣ Γεώργιος, ΦΡΑΓΚΑ
ΚΗΣ Γεώργιος, ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ 
’Εμμανουήλ, ΝΤΟΤΣΙΑΣ Νικόλαος 
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Δημήχριος, ΠΑ- 
ΠΑΠΕΤΡΟΥ Γ εώργιος, ΠΕΤΡΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Περικλής, ΤΣΙΡΗΣ ’Α
θανάσιος, ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ Γε
ώργιος, ΠΑΠΠΑΣ Χριστόφορος, 
ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ Μιλτιάδης, ΣΦΑ-

ΛΑΓΚΑΚΟΣ 'Αντώνιος, ΓΕΩΡ- 
ΓΑΝΤΑΣ Χρήσχος, ΧΡΥΣΟΣΠΑ- 
ΘΗΣ Κρεσφόνχης, ΚΑΑΦΟΥΝ- 
ΤΖΟΣ Κων]νος, ΖΑΓΟΡΙΤΗΣ Γε
ράσιμος, ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Πα
ναγιώτης, ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ Διονύ
σιος καί ΚΛΩΝΑΡΗΣ Κων]νος.

Άντισυνταγματάρχες προαχθέν
τες σέ Συνταγματάρχες έ . ά .

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, 
ΝΟΥΣΙΑΣ Χαράλαμπος, ΜΠΟΥ- 
ΤΕΡΑΚΟΣ Σταύρος, ΓΙΑΝΝΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Λάμπρος, ΚΟΡΜΑΣ ’Ι
ωάννης, ΑΝΔΡΑΚΑΚΟΣ Άνδρέας 
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ Κων]νος, ΠΑ- 
ΤΕΡΑΚΗΣ Γεώργιος, ΣΩΚΑΣ Κων 
σχαντϊνος, ΚΑΒΑΘΑΣ Δημήχριος, 
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ Δημήχριος, ΑΡ
ΓΥΡΙΟΥ Γεώργιος, ΝΙΣΤΑΣ Στυ
λιανός, ΚΟΡΛΟΣ Βασίλειος καί 
ΒΑΤ ΟΥ ’Απόστολος.

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Τόν περασμένο μήνα έλαβαν 
χώραν οί τακτικές κρίσεις ’Αξιω
ματικών έτους 1980 κατά τις όποιες 
προήχθησαν οί κάτωθι ’Αξιωματι
κοί:

Συνταγματάρχες προαχθέντες στό 
βαθμό τοΰ Ταξιάρχου.

ΤΖΙΡΙΤΑΣ ’Εμμανουήλ, ΜΠΕ- 
ΡΟ ΥΚ ΑΣ Κων]νος, ΣΠΗΛΙΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ ’Ιωάννης, ΠΑΠΑΠΑ- 
ΝΑΓΙΩΤΟΥ Νικόλαος, ΤΡΥΠΗΣ 
’Ιωάννης, ΦΟΡΛΙΓΚΑΣ Χρήστος, 
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ’Αθανάσιος, 
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ’Ιωάν
νης, ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Θεόδωρος, 
ΓΑΡΝΕΛΗΣ Νικόλαος, ΓΚΡΙ- 
ΤΖΑΛΗΣ ’Αριστομένης, ΑΓΓΕ- 
ΛΟΠΟΥΑΟΣ Διονύσιος, ΚΟΥ- 
ΤΟΥΠΗΣ ’Ιωάννης, ΡΙΖΑΣ Χρή
στος, ΤΙΓΚΑΣ ’Αναστάσιος καί 
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ’Αθανάσιος.

’Αντισυνταγματάρχες προαχθέν
τες στό βαθμό τοΰ Συνταγματάρχου .

ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΑΚΗΣ Γεώρ
γιος, ΖΑΡΝΑΚΟΥΠΗΣ ή Κων- 
ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Χρήστος, ΠΑΠΑ- 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δημήτριος, ΠΑΠΑ- 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Βασίλειος, ΤΖΑ- 
ΜΟΥΡΑΝΗΣ Νικήτας, ΑΝΔΡΙ- 
ΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Άνδρέας, ΞΑΡ- 
ΧΟΥΛΑΚΟΣ Πέτρος, ΜΟΣΙΑ-

ΛΟΣ Βάϊος, ΣΟΡΩΤΟΣ Πέτρος, 
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος, 
ΔΑΓΑΛΑΚΗΣ Άνδρέας, ΜΠΟ- 
ΣΙΩΛΗΣ Αθανάσιος, ΠΑΥΛΗΣ 
Δημήχριος, ΖΙΑΝΝΗΣ Κων]νος, 
ΑΛΟΥΜΑΝΗΣ Σωτήριος, ΚΑ- 
ΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος, ΕΡΓΑ- 
ΖΑΚΗΣ ’Ιωάννης, ΠΑΝΑΓΙΩ- 
ΤΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων, ΚΑΝΕΛ- 
ΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, ΚΟΝ
ΤΟΣ Θεμιστοκλής, ΑΓΓΕΛΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, ΔΗΜΗ- 
ΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος, 
ΣΤΕΦΑΝΟΥ Παναγιώτης, ΓΙΑΝ- 
ΝΟΥΡΑΚΟΣ Λεωνίδας, ΚΟΚΚΟ
ΡΗΣ Γρηγόριος, ΜΠΑΚΟΣ Γεώρ
γιος ΤΖΕΜΠΕΤΖΗΣ Κων]νος, ΤΑ
ΜΠΑΚΗΣ Γ εώργιος, ΚΑΡΑ
ΓΚΟΥΝΗΣ Κων]νος, ΝΙΚΟΛΑ- 
ΡΟΠΟΥΛΟΣ Σταύρος, ΓΕΩΡΓΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος, ΚΑΡΑ- 
ΜΠΑΣΙΑΔΗΣ Παναγιώτης, ΧΡΥ- 
ΣΑ'ΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώ
της, ΓΚΑΡΔΙΑΚΟΣ Κων]νος, ΡΟ- 
Μ ΟΣΙΟΣ Γεώργιος, ΓΟΥΡΙΔΗΣ 
Γ ρηγόριος, ΧΑΛΙΟΥ ΑΙΑΣ Ανα
στάσιος, ΚΥ ΡΙΑΚΟΥΑΑΚΟΣ Ευ
στάθιος, ΚΡΙΚΕΛΗΣ Λάμπρος, 
ΠΑΠΑΤΣΩΡΗΣ Γ εώργιος, ΠΟ- 
ΖΙΟΠΟΥΛΟΣ Χρίστος, ΑΛΕΥ
ΡΟΜΥΤΗΣ Παναγιώτης, ΜΑΣ- 
ΣΙΟΣ Στυλιανός, ΜΟΥΖΟΥΡΑ- 
ΚΗΣ ’Ιωάννης καί ΦΩΤΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Ήλίας.

Ταγματάρχες προαχθέντες στό 
βαθμό τοΰ Άντισυνταγματάρχου .
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ’Εμμανουήλ, ΡΟΥ
ΜΠΑΣ Ιωάννης, ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ 
Αλκιβιάδης, ΜΑΜΟΥΧΑΣ Α 
θανάσιος, ΓΑΛΑΝΗΣ Διονύσιος, 
ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος, 
ΦΡΟΥΝΤΖΟΣ Χρίστος, ΓΑΛΑ- 
ΝΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων, ΝΙΑΡΟΣ 
Κλεόβουλος, ΔΑΛΑΜΠΙΡΑΣ Α 
πόστολος, ΝΤΟΝΤΟΥΛΟΣ Θεμι
στοκλής, ΤΣΑΦΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Βασίλειος, ΤΑΓΑΡΗΣ Παναγιώ
της, ΣΑΓΡΗΣ Αθανάσιος, ΜΑ- 
ΚΡΗΣ Χρίστος, ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ 
Παναγιώτης, ΓΟΥΛΙΑΣ Αθανά
σιος, ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ Αναστά
σιος, ΚΟΛΛΙΑΣ Αναστάσιος, 
ΤΣΕΛΙΚΗΣ Κων]νος, ΜΠΡΑΚΗΣ 
Νικόλαος, ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ Γεώρ
γιος, ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ Γεώργιος, 
ΦΛΕΣΣΑΣ Γεώργιος, ΤΑΣΙΑΔΑ- 
ΜΗΣ Αθανάσιος, ΑΝΔΡΙΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Δημήτριος, ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 
Νικόλαος, ΒΕΛΑΝΑΣ Κων]νος, 
ΠΑΠΑΤΩΑΝΝΟΥ Νικόλαος, 
ΜΑΚΡΥΔΗΜΗΤΡΗΣ Αθανάσιος 
ΒΟΥΡΓΑΝΑΣ Βασίλειος, ΦΛΩ
ΡΟΣ ’Εμμανουήλ, ΣΑΡΑΝΤΩΝΙ- 
ΔΗΣ Σταύρος, ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥ-

526



ΛΟΣ Γεώργιος, ΧΡΙΣΤΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Νικόλαος, ΓΙΑΝΝΑΚΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Σταύρος, ΑΘΑΝΑΣΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Σωτήριος, ΣΤΑΥΡΑ- 
Κ \Σ  ’Ιωάννης, ΜΠΑΜΠΑΊ’Τ.'ΙΣ

Οανάσιος, ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Δημήτριος. ΚΟΥΣΤΑΣ Σωτήριος, 
ΜΠΟΥΤΑΤΣΟΣ Κων]νος, ΤΣΩ- 
ΑΗΣ Παναγιώτης, ΦΟΥΣΚΗΣ 
’Αντώνιος, ΜΕΝΕΔΙΑΤΗΣ Ιωάν
νης, ΒΑΣΙΑΑΚΗΣ Κων]νος, ΜΑ- 
ΝΙΑΤΑΚΗΣ Νικόλαος, ΓΟΓΓΑ- 
Γ"4Σ Λεωνίδας, ΒΟΛΟΤΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Δημήτριος, ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ 
Ευστάθιος, ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ 
Κων]νο<:, Λ ΛΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Βα
σίλειος," ΚΑΓΑΓΙΑΝΝΗΣ ’Αγη
σίλαος, ΦΟλ ΜΑΚΗΣ ’Εμμα
νουήλ, ΛΙΑΠΠΑΣ Γεώργιος, ΓΙ- 
ΑΝΝΕΤΟΣ ’Ιωάννης, ΦΩΤΕΙΝΟ- 
ΠΟΥΑΟΣ Δημήτριος, ΠΑΠΑΝΙ- 
ΚΟΑΑΟΥ Παναγιώτης, ΠΑΠΑ- 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ’Ιωάννης, ΠΙΣΚΟΝ- 
ΤΑΚΗΣ Νικόλαος, ΚΟΤΡΩΝΗΣ 
Δημήτριος, ΚΑΑΠΑΚΟΣ Θεό
δωρος, ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ Δυμή- 
τριος καί ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Βα
σίλειος.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 
ΑΝΩΤ. ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Μέ άποφάσεις τών αρμοδίων υπηρε
σιακών συμβουλίων, πραγματοποιήθη
καν οί τοποθετήσεις καί οί μεταθέσεις 
τών κάτωθι Άνωτάτων ’Αξιωματικών τοϋ 
Σώματος:

Υ Π Ο Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ο Ι

ΠΥΡΠΙΛΗΣ Σπυρίδων, Α'. "Υπαρχη- 
γός Χωροφυλακής.

ΜΑΝΤΗΣ Γεώργιος, Β". Ύπαρχηγός 
Χωροφυλακής.

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος, ’Επιθεω
ρητής Α". Έπιθεωρήσεως Χωροφυλακής.

ΛΕΧΟΥΡΙΤΗΣ Άνδρέας, ’Επιθεωρη
τής Τ'. Έπιθεωρήσεως Χωροφυλακής.

ΠΑΛΛΑΣ ’Ιωάννης, ’Επιθεωρητής Β\ 
Έπιθεωρήσεως Χωροφυλακής.

Τ Α Ξ Ι Α Ρ Χ Ο Ι
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Θεόδωρος, Διευθυντής 

Δ]νσεως Άστυν. — ’Ασφαλείας ’Αρχη
γείου. ΓΑΡΝΕΑΗΣ Νικόλαος, Διοικη
τής Σ.Ο.Χ.. ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ ’Αριστομέ
νης, Διοικητής Σ.Α.Χ.. ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ 
’Ιωάννης, Ανώτερος Διοικητής Χωροφυ
λακής Πειραιώς — Νήσων. ΠΑΝΑΓΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ ’Αθανάσιος, ’Ανώτερος Διοι
κητής Χωρ]κής Θεσσαλίας. ΠΑΠΑΔΗ- 
ΜΗΤΡΙΟΥ ’Αθανάσιος, Δ]ντής Δ.Α.Π. 
Πρωτ]σης. ΡΙΖΑΣ Χρήστος, ’Ανώτε
ρος Διοικητής Χωροφυλακής ’Ηπεί
ρου. ΤΙΓΚΑΣ ’Αναστάσιος, ’Ανώτε
ρος Διοικητής Χωροφυλακής ’Ανατολι
κής Μακεδονίας. ΤΡΥΠΗΣ ’Ιωάννης, 
Διευθυντής Δ]νσεως ’Αστυνομίας Θεσ
σαλονίκης. ΦΟΡΛΙΓΚΑΣ Χρήστος, ’Ανώ
τερος Διοικητής Χωροφυλακής Στερεός 
Ελλάδος. ΜΠΕΡΟΥΚΑΣ Κων]νος, ’Α
νώτερος Διοικητής Χωροφυλακής Πε-

λοποννήσου. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Νι
κόλαος, ’Ανώτερος Διοικητής Χωροφυ
λακής Θράκης. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ’Ιω
άννης. ’Ανώτερος Διοικητής Χωροφυ
λακής Δυτικής Ελλάδος. ΤΖΙΡΙΤΑΣ ’Εμ
μανουήλ, ’Ανώτερος Διοικητής Χωροφυ
λακής Κρήτης καί ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Διονύσιος, στην ΥΠ.Ε.Α., ώς βοηθός 
Άναπλ. ’Αρχηγού ΥΠ.Ε.Α.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ

Στή Σχολή ’Αξιωματικών Χωροφυλα
κής θά διενεργηθεΐ στις 21 - 26 ’Ιουλίου 
1980 ό είσιτήριος διαγωνισμός γιά τήν 
εισαγωγή 70 νέων Δοκίμων ’Αξιωματικών 
πού θά έκπαιδευθοΰν σ’ αύτήν κατά τήν 
3ετία 1980—1983.

Στόν τρέχοντα μήνα οί 199 τριτοετείς 
Δόκιμοι ’Αξιωματικοί τής Σ.Α.Χ., αφού 
δώσουν τόν νενομισμένο όρκο, θά όνο- 
μασθοϋν ’Ανθυπομοίραρχοι καί μετά τήν 
λήξη τής πρακτικής τους έκπαιδεύσεως 
στή Θεσσαλονίκη, θά τοποθετηθούν σέ 
διάφορες "Υπηρεσίες τού Σώματος γιά 
νά καλύψουν κενές όργανικές τού βαθμού 
τους θέσεις.

Στή Σ.Ο.Χ. ’Αθηνών (Μεσογείων 96 
’Αθήνα) καί τήν Α.Δ.Χ. Κεντρικής Μακε
δονίας (Έγνατίας 10, Θεσσαλονίκη) θά 
λάβει χώρα, ταυτόχρονα, στις 10, 11 
καί 12 ’Ιουλίου 1980 ό είσιτήριος διαγω
νισμός τής Σχολής "Υπαξιωματικών Χω
ροφυλακής, στόν όποιο θά λάβουν μέρος 
4.900, περίπου, υποψήφιοι πού προέρ
χονται άπό ιδιώτες καί άπό άνδρες τού 
Σώματος. Ά π’ αυτούς θά είσαχθοϋν στή 
Σχολή γιά νά έκπαιδευθοΰν, ώς Δόκιμοι 
’Ενωμοτάρχες, στήν περίοδο 1980—1981, 
συνολικά 200 ήτοι 120 ιδιώτες καί 80 αν- 
δρες τής Χωροφυλακής.

’Αναλυτικές πληροφορίες γιά τούς δια
γωνισμούς τών Σχολών (Σ.Α.Χ. καί Σ.Ο. 
X.), τά δοθησόμενα θέματα στούς ύπο- 
ψηφίους πρός ανάπτυξη, τόν άριθμό 
έπιτυχόντων καί εισακτέων, καθώς καί 
τόν χρόνο προσκλήσεως τών έπιτυχόν
των γιά έκπαίδευση, χωριστά κατά περί
πτωση, θά δημοσιευθοϋν στό περιοδικό 
«ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ» ά- 
μέσως μετά τή διενέργεια τών διαγωνι
σμών καί τήν κοινοποίηση τών άποτε- 
λεσμάτων.

Στή Σ.Ο.Χ., έκτος άπό τούς έκπαιδευο- 
μένους 150 Δόκιμους Ύπαξιωματικούς 
τής περιόδου 1979—1980 πού θά έξέλ- 
θουν τής Σχολής καί θά όνομασθούν Ενω
μοτάρχες προσεχώς, έκπαιδεύονται, ταυ
τόχρονα, καί οί κάτωθι Δόκιμοι Χω
ροφύλακες:

Δόκιμοι Χωροφύλακες Γυναίκες 303 
πού κατετάγησαν στό Σώμα στις 6-5-80 
άπό τις όποιες 152 έκπαιδεύονται στή 
Σ.Ο.Χ. ’Αθηνών (Μενίδι), 2 στήν ΥΦΑΑ 
ώς άθλήτριες καί οί υπόλοιπες 149 στό 
Π.Σ.Ο.Χ. Κρήτης (Ρέθυμνο).

Στό Π.Σ.Ο.Χ. Ρόδου ώς Δόκιμοι Χω
ροφύλακες έκπαιδεύονται: 115 άπόστρα- 
τοι πού κατετάγησαν στό Σώμα στις 31- 
5-1980. 125 άπόστρατοι πού κατετάγη
σαν στό Σώμα στις 27]3]1980 καί θά όνο- 
μασθοΰν Χωροφύλακες στις 27]8]1980. 
223 άστράτευτοι, κλάσεως 1982, πού κα
τετάγησαν στις 15-3-1980 καί θά έξέλθουν 
τής Σχολής στις 15-9-1980.

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ρυθμίστηκε νομοθετικά, γιά πρώ
τη φορά, τό θέμα τής άποζημιώσεως 
τών ’Αστυνομικών, γιά τις υπερωρίες 
τους. Μέ τό άρθρο 5 τού Νόμου 
1041)1980 άναγνωρίζεται στούς άνδρες 
τών Σωμάτων ’Ασφαλείας μηνιαία άπο- 
ζημίωση γιά ύπερωριακή έργασία πού 
προσφέρουν συχνά, καθώς καί γιά τήν 
έργασιακή τους άπασχόληση κατά τις 
νυκτερινές ώρες, τις Κυριακές καί τις 
άλλες έξαιρέσιμες ημέρες τού έτους.

Μέ τήν 33988)1233 άπό 27-3-1980 
κοινή ’Απόφαση τών 'Υπουργών Οικονο
μικών καί Δημοσίας Τάξεως καθωρί- 
στηκε ότι ή άποζημίωση αύτή, πού 
ανέρχεται σέ 2.600 δραχμές, κατά μήνα, 
καί ή όποια καταβάλλεται άπό 1-1-1980 
στούς άνδρες τής Χωροφυλακής, ύπό- 
κειται σέ κρατήσεις 25,5ο]ο, πού άντι- 
στοιχούν σέ 663 δραχμές, καί οί όποιες 
είναι : 10ο]ο γιά τόν Ο.Γ.Α., 10ο]ο
υπέρ Τ.Α.Α.Χ. ή Τ.Α.Ο.Χ., αντίστοιχα, 
κατά λόγο άρμοδιότητος, 5ο]ο γιά φόρο 
εισοδήματος καί 0,5ο)ο γιά νοσοκομεια
κή περίθαλψη.

Ή  άποζημίωση αύτή, καταβάλλεται 
στούς άνδρες έκείνους πού βρίσκονται 
έν υπηρεσία ή σέ άδεια μέχρι 1 μηνός καί 
παράλληλα μέ κάθε άλλη τυχόν άμοι- 
βή πού λαμβάνουν βάσει άλλης δια- 
τάξεως τού ανωτέρω Νόμου. Διακόπτε
ται δέ στις έξής περιπτώσεις: γιά άγνοια, 
λιποταξία καί παράνομη άπουσία, γιά 
άργία μέ άπόλυση ή πρόσκαιρη παύση, 
γιά άδεια χωρίς ή μέ μειωμένες άποδο- 
χές, γιά υποδικία μέ καταδίκη ή γιά 
καταδίκη, έφόσον έκτίθηκε ποινή, γιά 
διαθεσιμότητα (αύτεπάγγελτη ή μέ 
αίτηση κ.λπ. Σχετ. ή 501]30]10η έ. έ. 
δ]γή τού ’Αρχηγείου, ή όποια περιέχει 
περισσότερες άναλυτικές πληροφορίες.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙ
ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Τό ’Αρχηγείο Χωροφυλακής κοινο
ποίησε, τελευταία στις Διοικήσεις ’Αξιω
ματικών Χωροφυλακής, πίνακα μέ άρκε- 
τά σέ άριθμό θέματα πού κρίνονται άπα- 
ραίτητα γιά τήν κάλυψη τών σημερινών 
έκπαιδευτικών άναγκών τού Σώματος.

Τά θέματα έκεϊνα τά όποια άναφέρον- 
ται περιληπτικά στήν διαταγή σάν ύπο- 
δείγματα είναι : ’Αστυνομικό έργο, ’Ασ
τυνομικές υπηρεσίες, ’Αστυνομικά προ
βλήματα (τροχαία, θέματα άλλοδαπών, 
τουρισμός, Δημόσιες Σχέσεις).

Εγκληματολογία καί ’Αστυνομία, Ποι
νικά θέματα, Θέματα κοινωνιολογίας 
καί ’Αστυνομίας, Νομικά θέματα, Διε
θνείς Σχέσεις, Εθνικά άμυνα—ασφάλεια.

Γενικά θέματα (Οικονομία, Πολεοδο
μία, "Υγεία, Θρησκεία, Δημογραφία, 
μόρφωση).

Πολιτιστικές δραστηριότητες, όργά- 
νωση Δημοσίας Διοικήσεως, οργανωτι
κά θέματα Χωροφυλακής καί λοιπών ’Α
στυνομικών Σωμάτων κ.λ.π.

Μέ τή δημιουργία τών καταλλήλων 
αυτών έκπαιδευτικών βοηθημάτων τό 
’Αρχηγείο άποσκοπεΐ στήν περαιτέρω 
άνύψωση τού μορφωτικού έπιπέδου τών 
οργάνων τού Σώματος.
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ΗΜ ΕΡΗΣΙΑ άποχαιρετιστήρια δια
ταγή έξέδωσε στις 3 τοΰ περασμένου 
μηνός ό άποχωρήσάς άπό τήν ένεργό υπη
ρεσία, λόγω συμπληρώσεως τριακοντα- 
πενταετοϋς πραγματικής υπηρεσίας στο 
Σώμα, πρώην Ύπαρχηγός Χωροφυλακής 
'Υποστράτηγος κ. Γεώργιος Μανωλάκος.

Στή διαταγή του ό κ. Ύπαρχηγός άνα- 
φέρει τά εξής:

«’Αξιωματικοί, Άνθυπασπισταί, Ό -  
πλϊται καί Πολιτικοί 'Υπάλληλοι:

Κατόπιν άποφάσεως τοΰ κατά νόμον 
όργάνου τής πολιτείας καί επί τή βάσει 
τής περί 35ετίας διατάξεως τοΰ Ν. 671 ]77, 
άποχωρώ ήδη τής ένεργοϋ υπηρεσίας, 
επανερχόμενος εις τον ιδιωτικόν βίον.

Τήν στιγμήν αυτήν κατά τήν οποίαν 
άποχωρίζομαι άγαπητούς, έκλεκτούς καί 
θαυμάσιους συνεργάτες, μέ πολλούς άπό 
τούς οποίους μέ συνδέουν άγώνες, θυσίαι 
προσπάθειαι καί γεγονότα, τά όποια θά 
παραμείνουν άνεξίτηλα είς τήν μνήμην 
μου καί διακατεχόμενος άπό βαθυτάτην 
συγκίνησιν, αισθάνομαι τήν ύποχρέωσιν 
νά επικοινωνήσω μαζί σας.

Κατ’ άρχήν, δοξάζω τόν Θεόν, διότι 
μοϋ έχάρισεν υγείαν καί δύναμιν καί μέ 
ήξίωσεν νά άνέλθω είς τά άνώτατα άξιώ- 
ματα τοΰ ενδόξου Σώματος τής Χωρο
φυλακής. Διά τόν λόγον τούτον θεωρώ τόν 
έαυτό μου εύτυχή, άλλά ταυτοχρόνως 
άναλογίζομαι μέ μεγάλην μου λύπην όλους 
εκείνους τούς συναδέλφους καί λοιπούς 
συνεργάτας οι όποιοι όχι μόνον δέν ήξιώ- 
θησαν αυτής τής προνομιούχου τύχης, 
άλλά προσέφερον τήν υγείαν των, τήν 
σωματικήν των άκεραιότητα καί τήν 
ζωήν των άκόμη είς τόν βωμόν τής πα
τρίδος. Τά υπέρλαμπρα καί έκθαμβωτικά 
τρόπαια καί μεγαλουργήματα, ώς καί αί 
αύτοθυσίαι καί τά ολοκαυτώματα αυτών 
τών άνθρώπων πληρούν, είς οΐανδήποτε 
εποχήν, μέ άνέσπερον φώς τάς χρυσάς 
σελίδας τής Ιστορίας τού Σώματος καί 
τού ’Έθνους.

Ή  προσωπική μου συμβολή πρός τό 
Σώμα καί τήν πολιτείαν τυγχάνει έλα- 
χίστη, καίτοι άσφαλώς δέν άνήκει είς έμέ 
ή έκτίμησις τού έργου καί τής προσφοράς 
μου. Επιθυμώ όμως νά σας διαβεβαιώσω 
πώς δ,τι έπραξα τό έπραξα μέ οδηγόν καί 
γνώμονα τά ιδανικά τής πατρίδος, τήν 
άποστολήν τοΰ Σώματος, τήν άπονομήν 
τής δικαιοσύνης καί τόν άνθρωπον, μή 
φειδόμενος πρός τούτο κόπων καί θυσιών.

Ζώμεν είς μίαν έποχήν διαρκώς μετα- 
βαλλομένην καί έξελισσομένην μέ γοργόν 
ρυθμόν, είς τήν οποίαν οί άνθρωποι δυ
σκολεύονται νά παρακολουθήσουν τάς 
μεταβολάς καί νά προσαρμοσθοΰν είς τάς 
νέας καταστάσεις, μέ άποτέλεσμα νά 
δημιουργοΰνται νέαι τάσεις είς τήν συμπε- 
ροφοράν τών κοινωνικών άτόμων καί 
νά προβάλουν πολύπλοκα προβλήματα, 
τά όποια καλείται ή ’Αστυνομία νά άντι-

μετωπίση. Τό Σώμα τής Χωροφυλακής 
είναι Σώμα πρωτοπορειακόν καί ώς έκ 
τούτου είναι είς θέσιν νά λαμβάνη καί νά 
άξιολογή τά μηνύματα τών καιρών μας, 
άλλά ταυτοχρόνως καί Σώμα τό όποιον 
έδράζεται είς τάς άναλλοιώτους άξίας τού 
'Ελληνοχριστιανικού πνεύματος καί τής 
'Ελληνοχριστιανικής παραδόσεως. Διά τόν 
λόγον τούτον είμαι βέβαιος δτι ή Χωρο
φυλακή διαθέτει ικανότητας διά νά παρα- 
κολουθήση τάς έξελίξεις καί νά άντιμετω- 
πίση τάς νέας καταστάσεις. Τά 147 έτη 
τού βίου της Χωροφυλακής άποδεικνύουν 
περιτράνως τήν καταπληκτικήν αυτήν 
ικανότητα τής άναπροσαρμογής καί νεα
νικής ζέσεως.

Διά νά διατηρηθή δμως ή άξιοζήλευτος 
αυτή θέσις τού Σώματος είς τήν συνεί- 
δησιν τού Έθνους πρέπει νά έχετε εμπι
στοσύνη πρός τήν Κυβέρνησιν καί τήν έκά- 
στοτε ήγεσίαν τού Σώματος, νά θεοποιή
σετε τήν άγάπην καί ομόνοιαν μεταξύ σας, 
νά έκτελήτε μέ άντικειμενικότητα, άμερο- 
ληψίαν καί εντός τών πλαισίων τής νομιμό- 
τητος τό καθήκον σας, χωρίς άτομικούς 
υπολογισμούς καί νά εϊσθε άμερόληπτοι 
είς τήν διοίκησίν σας. Νά έχετε συνεργα
σίαν μέ τούς πολίτας καί νά τούς περιβά- 
λετε μέ εμπιστοσύνην καί άγάπην, διότι 
τό δργανον τής τάξεως έχει έναντι τής 
κοινωνίας ύποχρεώσεις, αί όποΐαι άπο- 
βλέπουν είς τήν προαγωγήν τοΰ αισθή
ματος άσφαλείας αυτής καί γενικώς νά 
ρυθμίζετε τήν ζωήν σας κατά τοιοΰτον 
τρόπον, όίστε αυτή νά είναι ιεραποστολή 
καί τό καθήκον ό υπέρτατος νόμος. Αί 
υποχρεώσεις αύταί αί όποΐαι είναι ίεραί 
καί έπιβεβλημέναι διά παν άστυνομικόν 
δργανον είναι τά καθήκοντα τούτου πρός 
τήν Ελληνικήν κοινωνίαν καί κατά τόν 
Σωκράτην ούδείς έχει τό δικαίωμα νά 
παραβαίνη τό καθήκον του, τό όποιον 
είναι περιορισμός τής βουλήσεως τού 
άτόμου καί ή υπαγωγή αυτής είς τάς δια
τάξεις τοΰ γραπτού καί άγράφου δικαίου.

Μέ τάς όλίγας αύτάς σκέψεις καί παραι
νέσεις τελειώνω, εύχόμενος είς δλους υ
γείαν, εύτυχίαν καί πρόοδον άτομικήν καί 
οικογενειακήν, ώς καί επιτυχίαν είς τό 
δύσκολον, έπίπονον καί ύψηλόν έργον σας 
καί σάς διαβεβαιώ δτι ή σκέψις μου θά 
σάς συνοδεύει πάντοτε είς τάς ΰπηρεσια- 
κάς σας ένεργείας καί θά είμαι ένθερμος 
συμπαραστάτης, σεμνυνόμενος άμα δι’ 
οΐανδήποτε επιτυχίαν σας».

ΕΠΙΣΚΕΨΗ στή χώρα μας πραγμα
τοποίησαν, τόν προηγούμενο μήνα, 30 
"Αγγλοι ’Αστυνομικοί — μέλη τής Διε
θνούς Ένώσεως ’Αστυνομικών μέ τις 
συζύγους τους.

Κατά τήν επίσκεψή τους στή χώρα μας, 
οί ξένοι συνάδελφοι ξεναγήθήκαν άπό 
άνδρες καί γυναίκες τών Υπηρεσιών 
Τουρισμού Χωροφυλακής στούς τουρι
στικούς καί άρχαιολογικούς χώρους τής 
Πατρίδος μας. ’Ακόμη, κατά τή διαμονή 
τους στήν ’Αθήνα, μετέβηκαν στό ’Αρχη

γείο Χωροφυλακής καί συναντήθηκαν μέ 
έκπροσώπους τής 'Υπηρεσίας Δημοσίων 
Σχέσεων τού Σώματος καί τοΰ Ελληνικού 
Τμήματος τής Ι.Ρ.Α. μέ τούς όποιους 
συζήτησαν θέματα κοινού ένδιαφέροντος 
καί άντάλλαξαν άναμνηστικά έμβλήματα.

Οί ξένοι συνάδελφοι άναχώρησαν γιά 
τή χώρα τους κατενθουσιασμένοι άπό τήν 
μοναδική 'Ελληνική φιλοξενία, τά Ελλη
νικά άξιοθέατα καί τις έξυπηρετήσεις πού 
έτυχαν άπό τούς συναδέλφους τους τής 
Ελληνικής Χωροφυλακής.

Στή φωτογραφία, στιγμιότυπο άπό τήν 
έπίσκεψη τών "Αγγλων ’Αστυνομικών στό 
’Αρχηγείο Χωροφυλακής.

ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ειδικής τελετής πού 
πραγματοποιήθηκε τόν προηγούμενο μήνα 
στις Σχολές Χωροφυλακής ’Αθηνών, ό Α' 
'Υπαρχηγός τού Σώματος Υποστράτηγος 
κ. Σπυρίδων Πυρπίλης έπέδωσε πτυχία σέ 
40 Κατώτερους ’Αξιωματικούς καί Άνθυ- 
πασπιστές Χωροφυλακής καί ένα Ύπα- 
στυνόμο τής Κυπριακής ’Αστυνομίας, οί 
όποιοι παρακολούθησαν, γιά ένα δίμηνο, 
σεμινάριο έπιμορφώσεως σέ θέματα Τρο
χαίας.

Στό σεμινάριο δίδαξαν ’Αξιωματικοί 
τής Χωροφυλακής, ειδικοί σέ τροχονομικά 
θέματα, επιστήμονες καί 'Υπάλληλοι 
τού 'Υπουργείου Συγκοινωνιών.

Στούς έκπαιδευθέντες μίλησε ό κ. Α' 
Ύπαρχηγός, ό όποιος τούς άπηύθυνε γε
νικές οδηγίες γιά τήν καλύτερη έκτέλεση 
τής άποστολής τους στις Υπηρεσίες 
Τροχαίας δπου ήδη τοποθετήθηκαν 
’Ακόμη ό κ. Ύπαρχηγός τούς συγχάρηκε 
γιά τό άριστο έκπαιδευτικό πνεύμα πού 
έπέδειξαν στή διάρκεια τοΰ σεμιναρίου.

Στήν τελετή παρευρέθηκαν ,οί Α' καί Γ' 
’Επιθεωρητές Χωροφυλακής Υποστρά
τηγοι κ.κ. Βασίλειος Βασιλόπουλος καί 
Άνδρέας Λεχουρίτης καί πολλοί άλλοι 
’Ανώτατοι καί ’Ανώτεροι ’Αξιωματικοί 
τής Χωροφυλακής, καθώς καί οί διδά- 
ξαντες τό σεμινάριο.

Στή φωτογραφία, στιγμιότυπο άπό τήν 
άπονομή.
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Γ Ι Α Ν Ν Ι Τ Σ Α

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ επιτυχία σημείωσε ή 
εκδήλωση για την καταπολέμηση των 
ναρκωτικών, πού πραγματοποιήθηκε, τε
λευταία, στο κινηματοθέατρο «ΟΛΥΜΠΙ- 
ΟΝ» των Γιαννιτσών, για τούς μαθητές 
καί τίς μαθήτριες τών τελευταίων τάξεων 
τών Λυκείων της πόλεως.

'Η  εκδήλωση διοργανώθηκε άπό τον 
'Όμιλο Φίλων Χωροφυλακής Γιαννιτσών 
καί άρχισε μέ χαιρετισμό τοϋ Προέδρου 
του ’Οφθαλμιάτρου κ. Κων]νου Ζαχα- 

I οάκη, ό όποιος άναφέρθηκε στή σημασία 
ής έκδηλώσεως τονίζοντας μεταξύ άλλων 

> α ί τά έξης: «Παρ’ όλο ότι σεις, τό έλπι- 
;#φόρο τμήμα τής νεολαίας της πόλεως 

" ,Λαί έπαρχίας Γιαννιτσών, προερχόμενο άπό 
' ένα τόπο ήσυχο, μέ πολύ καλές οικογενεια
κές παραδόσεις, άλλα καί ιδιαίτερα λογω 
τής άρίστης παιδείας πού έχετε τύχει, 
πιστεύουμε ότι έχετε διαπλάσει ήδη ισχυρή 

1 προσωπικότητα καί ώς έκ τούτου άνθε- 
Ικτική έναντι καταστρεπτικών επιρροών, 
ελπίζουμε ότι μετά τη σημερινή ομιλία 

Ο  πού θ’ άκούσετε, την προβολή τών σλάϊτς 
καί τής κινηματογραφικής ταινίας πού θά 
προβληθεί σέ λίγο, όχι μόνον θά θωρακι
στείτε πλήρως έναντι τοϋ κινδύνου τών 
ναρκωτικών, άλλά καί θά γίνετε αληθινοί 
σταυροφόροι έναντίον τής διαδόσεως τών 
ναρκωτικών σέ όποιοδήποτε χώρο καί αν 
βρεθείτε:. . .».

’Ακολούθως ,ό κ. Ζαχαράκης παρουσία
σε στο πυκνό άκροατήριο τον 'Υποδιοι
κητή τής Γενικής ’Ασφαλείας Θεσσαλο
νίκης ’Αντισυνταγματάρχη κ. ^Λάμπρο 
Κρικέλη, πού ήταν καί ό κύριος ομιλητής 
τής έκδηλώσεως.

Στήν άρχή τής ομιλίας του ό κ. Κρι- 
κέλης άναφέρθηκε μέ λεπτομέρειες στις 
κατηγορίες τών τοξικών ούσιών και ανέ
λυσε μέ παραστατικότητα, σέ βάθος, όλα 
τά καταστροφικά, άπό τή χρήση τους, για 
τον άνθρώπινο όργανισμό, άποτελέσματα. 

r  Ταυτόχρονα έγινε προβολή σχετικών δια- 
φανειών μέ άνάλογες έπεξηγήσεις, κατα
τοπιστικές οδηγίες καί παραδείγματα άπο 
τήν καθημερινή πραγματικότητα γιά τόν 
τρόπο διακινήσεως τών ούσιών αύτών. Τό 

, ύπόλοιπο μέρος τής ομιλίας καλύφθηκε απο 
συμβουλές γιά τήν άποφυγή κάθε επαφής 

L μέ τά ναρκωτικά, μέ άποτέλεσμα, τό 
ί ’ άκροατήριο νά άποκομίσει μιά πρώτο
ι γνωρη, ίσως, εικόνα, αυθεντική καί ΰπεύ- 

I  θυνη.

'Η  εικόνα αυτή ολοκληρώθηκε, άμέ- 
σως μετά, μέ τήν προβολή κινηματογρα
φικής ταινίας, ή όποια προβλήθηκε άπό 
ειδικά συνεργείο της Διευθύνσεως ’Αστυ
νομίας Θεσσαλονίκης καί περιλάμβανε πρα
γματικά περιστατικά άπό καταστάσεις, 
ψυχικές καί σωματικές καθώς καί έκδη- 
λώσεις ναρκομανών, πού έδειχναν σέ όλα 
τά μήκη καί τά πλάτη, τό μέγεθος τής 
συμφοράς πού περικλείει ό «κόσμος τών 
ναρκωτικών».

Ή  εκδήλωση ολοκληρώθηκε μέ δεξίωση 
πού δόθηκε άπό τόν "Ομιλο πρός τιμή τοϋ 
ομιλητή καί τών παρευρεθέντων έπισήμων 
στήν έκδήλωση, μεταξύ τών όποιων ήταν 
έκπρόσωποι τών ’Εκκλησιαστικών καί 
άλλων ’Αρχών τής περιοχής, οί Διοι
κητές 'Υποδιοικήσεως Χωροφυλακής, 
’Αστυνομικού Τμήματος καί Τμήματος 
’Ασφαλείας Γιαννιτσών καί άλλοι.

'Ο λαός τών Γιαννιτσών χαιρέτησε μέ 
ένθουσιασμό τήν θαυμάσια αύτή έκδή
λωση καί έκφράσθηκε μέ θαυμασμό καί 
ευγνωμοσύνη πρός τό Προσωπικό τής 
Ελληνικής Χωροφυλακής γιά τίς προ
σπάθειες πού καταβάλλει στον τομέα τής 
Δημοσίας ’Ασφαλείας, καθώς καί τά μέλη 
τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ Ο.Φ.Χ. 
τής περιοχής τους γιά τίς άξιέπαινες πρω
τοβουλίες τους. 'Η  έβδομαδιαία εφημερίδα 
«Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ» άφιέ- 
ρωσε έκτεταμένο ρεπορτάζ γιά τήν έκδή
λωση μέ κολακευτικά, γιά τόν "Ομιλο, 
τόν όμιλητή καί τό Σώμα τής Χωροφυ
λακής, σχόλια. Χαρακτηριστικά, στο εξαί
ρετο αύτό ρεπορτάζ, ή ομιλία χαρακτηρί
ζεται σάν σωτήρια καί θαυματουργή. . .

Κ  A  Β  Α  Λ  A

ΣΥΜΒΟΛΙΚΟ χρηματικό ποσό έπιδό- 
θηκε άπό άντιπροσωπεία άνδρών καί γυ
ναικών τοϋ Σώματος γιά ένίσχυση στο 
"Ιδρυμα ’Απροσαρμόστων Παίδων «Α
ΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ» Καβάλας.

Τό ποσό προέρχονταν άπό έρανο πού 
διενεργήθηκε μεταξύ τοϋ Προσωπικού 
τών 'Υπηρεσιών τής Δ.Χ. Καβάλας.

Ή  Καβαλιώτικη κοινωνία έξέφρασε 
κολακευτικά σχόλια γιά τήν άνθρωπιστική 
αυτή χειρονομία τών συναδέλφων, ενώ 
ό τοπικός Τύπος μέ δημοσιεύματά του 
έξήρε τήν θεάρεστη πράξη καί συγχάρηκε 
τό Σώμα γιά τήν διαρκή συμπαράστασή 
του πρός τούς πάσχοντες πολίτες.

Ν Ε Α  Τ Η Σ  Ι.Ρ.Α.

—ΙΔΡΥΘΗΚΕ μέ άπόφαση τοϋ Διοι
κητικού Συμβουλίου τοϋ Ελληνικού Τμή
ματος τής Διεθνούς Ένώσεως ’Αστυνο
μικών, ή Τοπική Διοίκηση Πελοποννήσου.

Ή  νέα Τοπική Διοίκηση εδρεύει στήν 
Τρίπολη καί έχει γιά περιοχή τήν άντί- 
στοιχη τής Άνωτέρας Διοικήσεως Χωρο
φυλακής Πελοποννήσου. Μετά τίς άρχαι- 
ρεσίες πού πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα, 
έγινε έκλογή τού Διοικητικού Συμβουλίου 
τής 'Ενώσεως. Πρόεδρος έξελέγη ό 
’Ανθυπομοίραρχος κ. Βασίλειος Κορδα- 
λής, ’Αντιπρόεδρος ό Άνθυπασπιστής 
κ. Δημήτριος Ράγγος, Γραμματέας ό 
’Ανθυπομοίραρχος έ.ά. κ. Παναγιώτης 
Σαμαρτζής, Βοηθάς Γραμματέα ό ’Ενωμο
τάρχης κ. Παναγιώτης Κυριακόπουλος, 
Ταμίας ό Άνθυπασπιστής κ. Δημήτριος 
Σταθάκης καί άρμόδιος επί τών Πολιτι
στικών ’Εκδηλώσεων ό Μοίραρχος κ. 
Μαρίνος Στάμος.

—ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ επιτυχία σημείωσε ή 
εκδρομή τών μελών τής Ένώσεως πού 
έπισκέφθηκαν τήν Ισπανία καί Πορτο
γαλία διά μέσου ’Ιταλίας καί Γαλλίας 
τόν ’Απρίλιο.

Οί εκδρομείς έπέστρεψαν καταγοη- 
τευμένοι. Τό θαυμάσιο όμολογουμένως 
πρόγραμμα τής εκδρομής τούς έδωσε τήν 
ευκαιρία νά ίδοΰν καί νά γνωρίσουν άπό 
κοντά όλα τά άξιοθέατα τών περιοχών πού 
έπισκέφθηκαν.

—ΕΒΔΟΜΑΔΑ διεθνούς φιλίας διορ- 
γανώνει, άπό 30 Σεπτεμβρίου μέχρι 3 
’Οκτωβρίου 1980, τό Τμήμα Ι.Ρ.Α. τού 
Φοντενεμπλώ τής Γαλλίας.

Ή  εκδήλωση περιλαμβάνει επισκέψεις 
στά άξιοθέατα τού Φοντενεμπλώ καί τού 
Παρισιού, συνεστιάσεις, έπισκέψεις σέ 
’Αστυνομικές Σχολές κ.λ.π.

Κάθε ένδιαφερόμενος νά λάβει μέρος 
στήν έκδήλωση πρέπει νά προκαταβάλει 
ποσό 1.250 Γαλλικών Φράγκων. Στό 
ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται, τό άντί 
τιμο τής διαδρομής, τών εκδρομών, τών 
γευμάτων κ.λπ. Τελευταία ημέρα δηλώ- 
σεως συμμετοχής, γιά όσους έπιθυμοΰν, 
καθορίσθηκε ή 31η Αΰγούστου τ.έ.

ΤΟΝ ΜΗΝΑ αυτό καί συγκεκριμένα 
άπό 5 έως καί 23 ’Ιουλίου τό Εθνικό 
Τμήμα Ελλάδος πραγματοποιεί τήν τέ
ταρτη κατά σειρά έκδρομή στό εξωτερικό. 
Οί εκδρομείς, μέλη τής Ένώσεως, θά 
έπισκεφθοΰν τήν ’Ιταλία, τήν νότια Γαλλία, 
ολόκληρη σχεδόν τήν 'Ισπανία καί τήν 
Πορτογαλία. Επίσης στό πρόγραμμα τής 
εκδρομής συμπεριλήφθηκε καί επίσκεψη 
στά κρατίδια τής ’Ανδόρας καί τού Σάν— 
Μαρίνο. Ή  δήλωση συμμετοχών ξεπέ- 
ρασε καί τίς πλέον εύνοϊκές προβλέψεις 
μέ άποτέλεσμα νά μένει άνικανοποίητο τό 
αίτημα πολλών έπιθυμούντων νά συμμε- 
τάσχουν σ’ αυτήν. Πιστεύεται ότι ή έκδρο
μή θά σημειώσει έξαιρετική έπιτυχία.
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Δ Ρ Α Μ Α

ΣΤΗ  ΔΙΑΡΚΕΙΑ σεμνής τελετής πού 
έγινε στην ’Εκκλησιαστική — Οικογε
νειακή Στέγη τής 'Ιερας Μητροπόλεως 
Δράμας, έπιδόθηκαν βιβλιάρια αρχικής 
καταθέσεως τριών χιλιάδων δραχμών της 
’Εθνικής Τραπέζης 'Ελλάδος σέ έπτά 
άπορα κορίτσια —τρόφιμα τής στέγης.

Το άντίστοιχο χρηματικό ποσό συγκεν
τρώθηκε μετά άπό προαιρετικό έρανο πού 
διενεργήθηκε μεταξύ τοϋ Προσωπικού 
των 'Υπηρεσιών τής Δ.Χ. Δράμας.

Ή ταν κι αύτή ή πράξη μια άξιέπαινη 
πρωτοβουλία τών συναδέλφων μας, πού 
πλημμύρισε μέ συγκίνηση τούς κατοίκους 
τής Δράμας. Σέ σχετικό σχόλιό της ή εφη
μερίδα «ΙΙΡΩ-ΓΝΟΣ ΤΤ1ΪΟΣ» τής Δρά
μας άναφέρει, χαρακτηριστικά, τα έξής: 

«Ή  εΰγενής καί θεάρεστη χειρονομία 
τής Διοικήσεως Χωροφυλακής Δράμας, 
ή οποία μέ επικεφαλής τόν Διοικητή της 
Άντισυνταγματάρχη κ. Γεώργιο Φλωρό- 
πουλο, πού τόν συνόδευαν καί άλλοι Αξιω
ματικοί, έπισκέφθηκε τό Οικοτροφείο 
τής 'Ιερας Μητροπόλεως Δράμας 
καί έδωσε βιβλιάρια καταθέσεων σέ 7 
άπορα κορίτσια μέ αρχική κατάθεση 3.000 
δραχμές τό καθένα, προϊόν άγάπης τών 
άνδρών τής Διοικήσεως Χωροφυλακής τού 
άκριτικού μας Νομού,πού τιμά ιδιαίτερα τό 
Σώμα καί τήν ιεραρχία μέχρι τήν κορω
νίδα της. . . Ή  φιλανθρωπική αύτή ενέρ
γεια είχε εύμενέστατη απήχηση στήν 
κοινωνία τής Δράμας. Είναι μία ενέργεια 
άρετής καί βαθιάς εκτίμησης πρόν τόν 
συνάνθρωπο πού σπανίζει στή σύγχρονη 
υλιστική εποχή μας. Πέρα άπό τά καθή- 
κοντά της ή Διοίκηση Χωροφυλακής Δρά
μας έχει τήν πρωτοπορία καί τών εύγε- 
νών πράξεων. Γ ι’ αυτό δικαιωματικά καυ- 
χάται ή κοινωνία τής Δράμας, ή οποία 
περιβάλλει μέ πολύ εκτίμηση καί άγάπη 
τήν Χωροφυλακή της. Τό παράδειγμά της 
αξίζει νά βρή καί άλλους μιμητές. Είναι 
άξιοι κάθε επαίνου ’Αξιωματικοί, Ύπαξι- 
ωματικοί καί 'Οπλίτες τής Διοικήσεως 
Χωροφυλακής Δράμας. ’Αληθινά στέ
κουν ψηλά καί άξια έκεϊ πού τούς έταξε 
τό καθήκον τής Πολιτείας».

Χ Α Ν Ι Α

ΑΛΛΕΣ Δ ΪΟ  άξιέπαινες κοινωνικές 
εκδηλώσεις προστέθηκαν στο ενεργητικό 
τών συναδέλφων πού υπηρετούν στήν 
Κρήτη.

Συγκεκριμένα, άνδρες τών 'Υπηρεσιών 
τής Διοικήσεως Χωροφυλακής Χανίων 
καί τού ’Επιτελείου τής Άνωτέρας, συνο- 
δευόμενοι άπό τόν ’Ανώτερο Διοικητή 
Συνταγματάρχη κ. ’Εμμανουήλ Τζιρίτα 
καί άλλους ’Αξιωματικούς, μετέβησαν 
στο Νοσοκομείο Χανίων καί πρόσφεραν 
εθελοντικά αίμα γιά τίς άνάγκες τών 
ασθενών του.

’Επίσης, ή ίδια άντιπροσωπεία έπέ- 
δωσε έπιταγή 20.000 δραχμών στήν οικο
γένεια τού Μιχαήλ Κοντογιάννη, γιά τήν 
άντιμετώπιση έκτακτων οικονομικών της 
αναγκών. Ή  οικογένεια αύτή ζεϊ τόν 
τελευταίο καιρό τίς τραγικές συνέπειες 
μιάς μεγάλης συμφοράς πού τής συνέβη 
έπειτα άπό πυρκαγιά ή οποία άποτέφρωσε 
τό σπίτι της καί είχε άκόμη σάν άποτέ- 
λεσμα τόν θάνατο ένός άπό τά άνήλικα 
παιδιά της καί τόν σοβαρό τραυματισμό 
τών υπόλοιπων μελών τής οικογένειας, 
δηλαδή τού άνδρόγυνου καί δυο άνηλίκων 
παιδιών, πού νοσηλεύονται στο Νοσοκο
μείο Χανίων.

Τό παραπάνω χρηματικό ποσό συγ
κεντρώθηκε μετά άπό προαιρετικό έρανο 
ό όποιος διενεργήθηκε μεταξύ τού Προ
σωπικού τών 'Υπηρεσιών τής Δ.Χ. Χα
νίων καί τού ’Επιτελείου τής Άνωτέρας.

Τό Κρητικό κοινό καί ό τοπικός Τύπος 
έξέφρασαν τά πιο κολακευτικά σχόλια 
γιά τίς ύπέροχες αύτές άνθρωπιστικές 
ενέργειες τών συναδέλφων καί εκδήλωσαν 
τά συγχαρητήριά τους προς τό Σώμα τής 
Χωροφυλακής.

'Ο Διευθυντής τού Γενικού Νοσοκο
μείου Χανίων «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» κ. 
Ζ. Καραπατάκης, μέ επιστολή του πού 
έστειλε πρός τόν ’Ανώτερο Διοικητή Χω
ροφυλακής Κρήτης, άναφέρει:

«Μέ τήν παρούσα μου επιστολή επι
θυμώ νά εύχαριστήσω τόσον εσάς προσω
πικά όσον καί τούς υπολοίπους άνδρες τών

Υπηρεσιών σας οί όποιοι εύγενώς προ- 
σέφεραν αίμα διά τίς άνάγκες πασχόντων 
συμπολιτών μας.

’Επίσης θά ήθελα νά έξάρω καί τήν έξ 
Ισου εύγενή χειρονομία σας ή οποία έγινε 
μέσα στο Νοσοκομείο μας καί έκαμε βα- 
θυτάτη έντύπωση σέ δλο τό προσωπικό 
μας. Είναι ή επίδοση άπό εσάς προσωπικά 
έπιταγής 20.000 δραχμών, πού συγκεν
τρώσατε άπό έρανο μεταξύ τών άνδρών 
σας, στήν νοσηλευομένη κ. Κοντογιάννη 
τής οποίας ή οικογένεια δεινώς έδοκιμά- 
σθη άπό πυρκαϊά. . . Τέτοιες ενέργειες 
τιμούν τό Σώμα τής Χωροφυλακής γιά τό 
όποιο τρέφουμε μεγάλη έκτίμηση.. .».

Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο
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Δ εν  πάει π ο λ ύ ς  κ α ιρό ς  π ού  ή « ’Ε π ιθ εώ ρη σ η  Χ ω ρ ο 
φ υλα κ ή ς»  β ρ έθ η κ ε σ τη ν  ’Ο λυ μ π ία , μ'ε σ κ ο π ό  τη σ υ λ λ ο 
γή το ϋ  σ χ ετ ικ ο ύ  υ λ ικ ο ύ  για  τό  α φ ιέρω μ α  π ού π α ρο υσ ιά 
ζει σ ’ αυτό τό  τεύχος . Κ ι ’ έ κ ε ϊ  σ τη ν  ’Ο λυ μ π ία , ανάμεσα  
α π ’ τ ις  α ρ χα ίες  κ ο λ ώ ν ες  κα ι τα ιερά  ά π ομ εινά ρ ια  μ ια ς  
τρ ισ ένδ ο ξη ς  επ ο χή ς , α νάμεσα  σ το  π ο ικ ιλ ό χ ρ ω μ ο  π λ ή 
θ ος τω ν  το υ ρ ισ τώ ν , ε ίχ ε  την ευκα ιρ ία  να ζή σ ει λ ίγ ε ς  ξ ε 
χ ω ρ ισ τ ή ς  χ α ρ ά ς  σ τ ιγμ έ ς  π ο ύ  π ρ ό σ φ ερ ε  ή σ το λή  κ α ι τό  
πα ρά στημα  τού  Χ ω ρ ο φ ύ λα κ α  τής Τ ο υρ ισ τ ικ ή ς  ’Α σ τ υ 
νομ ία ς.

Π ά ντα  π ρ ό θ υμ ο ς, μ ’ ένα  σ υ γκ ρ α τη μ ένο  ά λλα  π η γα ίο  
χ α μ ό γε λ ο  στα  χ ε ίλ η , σ φ ρ ά γιζε  μ'ε τήν π α ρουσ ία του  το ν  ιερό  
χ ώ ρ ο  κ α ί α ντ ιπ ρ ο σ ώ π ευ ε  στα  μ ά τια  κ ά θ ε  ξένο υ  το υρ ί
στα  τήν ευγένεια  κ α ί τήν γρ ή γο ρ η  εξυπ η ρέτη σ η . Σ υ χ νά  
κ υ κ λ ω μ έν ο ς  α π ό  ο λ ό κ λ η ρ ε ς  ομ ά δες  το υ ρ ισ τώ ν , έδ ινε  
τήν εντύπ ω σ η  πώς ή ταν ό λ ό τ ελ α  δ ικ ό ς  τους , π ώ ς  α δια
φ ο ρο ύσ ε για  κάθε τι π ρ ο σ ω π ικ ό  του  κ α ί π ώ ς τό  μ ο ν α 
δ ικ ό  του μ έλη μ α  κ α ί ή μ ο να δ ικ ή  του  α νησ υχία  ή ταν νά 
σ υνδρά μ ει ό σ ο  κ α ί ό π ω ς  μ π ο ρ ο ύ σ ε  εκ ε ίνο υ ς  π ού  φθά
νουν στή  Χ ώ ρ α  μ α ς , π ρ ο σ κ υνη τές  τής ισ το ρ ία ς  κ α ί τοϋ  
π ο λ ιτ ισ μ ο ύ  της ή θα υμασ τές τής φ ύσης της.

"Ο μω ς, δεν  ε ίνα ι μ ό νο  ό Χ ω ρ ο φ ύ λα κ α ς  τής ’Ο λ υ 
μ π ία ς  π ου  εντυπ ω σ ιά ζει. Σ '  ό λ ο ν  τ ο ν  Έ λ λ .α δ ικ ό  χ ώ ρ ο ,  
ό π ο υ  υπ ά ρχει κ ά π ο ιο ς  α ρ χ α ιο λ ο γ ικ ό ς  θ η σα υρός, ό π ο υ  
υπ ά ρχει κ ά τι α π ’ τήν εξα ίσ ια  ελ λ η ν ικ ή  ο μ ο ρ φ ιά , υπάρχει 
κ ι ένας Χ ω ρ ο φ ύ λα κ α ς , έ τ ο ιμ ο ς  ν’ ά ν τ α π ο κ ρ ιθ ε ί σ ε  κάθε  
κ ά λεσ μ α . Ε ίνα ι κ ι α υτός πά ντα  π ρ ό θ υμ ο ς , πά ντα  μ ε  τό  
Ιδιο σ υ γκ ρ α τη μ ένο  μ ά  π η γα ίο  χ α μ ό γε λ ο  στα  χ ε ίλ η  του, 
πά ντα  τό  ίδ ιο  εξυ π η ρ ετ ικ ό ς . 'Α φ ιερ ώ νει κ ι ε κ ε ίν ο ς  το ν  
εαυτό  του σ τή ν  ιδέα το ϋ  Τ ουρ ισ μ ού , χ τ ίζ ε ι κ ι ε κ ε ίν ο ς  μ  'ε 
τό  π ο λ ύ μ ο χ θ ο  έρ γο  του  τή σ υνέχεια  τής π α τροπ α ρά δοτη ς  
ελ λ η ν ικ ή ς  φ ιλο ξεν ία ς . Γ ίνετα ι ό  α νώ νυ μ ο ς , μ ά  ό  α ντ ι
π ρ ο σ ω π ευ τ ικ ό τερ ο ς  π ρεσ β ευτή ς κ α λή ς  θ ελή σ εω ς τής  
χώ ρ α ς  μ α ς σ το ύ ς  ξένο υ ς , σ το ύ ς  μ υρ ιά δ ες  ξένο υ ς , που  
φ εύγο ντα ς π α ίρ νο υν  μ α ζ ί τους ά ξεθ ώ ρια σ τη  τή θύμησή  
του.

Τ ό  π α ρόν  π ο ύ  δ ίνε ι σ ’ αυτούς τούς χ ώ ρ ο υ ς  ή Χ ω ρ ο 
φ υλα κ ή , θά μ π ο ρ ο ύ σ ε  κ α νε ίς  μ ε  βεβ α ιότη τα  νά π ε ι  π ώ ς  

I ε ίνα ι ή σ υ νισ τα μ ένη  ό λ ω ν  τώ ν  ενδ ια φ ερ ό ντω ν  τής Π ο 
λ ιτ ε ία ς  γιά  τήν π ρ ο β ο λή  τής χ ώ ρ α ς  μ α ς  σ ε  δ ιεθ νε ίς  σ φ α ί
ρ ες , ά λ λ α  κ α ί τήν π ρ ο σ τα σ ία  το ύ  φ υ σ ικ ο ύ  κ α ί Α νθρω πο- 
γενο ΰ ς  π ερ ιβ ά λ λ ο ν τ ο ς  τή ςΠ α τρ ίδ α ς  μ α ς. Κ α ί τούτο  γ ια τί 
ε κ π ρ ο σ ω π ε ί επ ά ξ ια  τήν κ ρ α τ ικ ή  μ έρ ιμ να  γιά τούς ξένο υς  
ε π ισ κ έπ τ ες  κ α ί τα υτό χρ ο να  εξα σ φ α λίζε ι α π ο φ α σ ισ τικ ά  
τούς το μ ε ίς  τής α σ φ α λεία ς  τών Α ρχα ιοτή τω ν, τής π ρ ο σ 
τα σ ία ς  το ϋ  π ερ ιβ ά λλο ντο ς  κ α ί π ο λ λ ο ύ ς  ά λ λ ο υ ς .

’Ιδ ια ίτερα  ή π ρ ο σ τα σ ία  τώ ν α ρ χ α ιο λ ο γ ικ ώ ν  χ ώ ρ ω ν  
κ α ί τών Ιερώ ν π α ρα κ α τα θ η κ ώ ν τής Φ υλής, α π ο τ ε λ ε ί

γιά  τή Χ ω ρ ο φ υ λα κ ή  ζήτημα  τιμ ή ς κ ι ε ξ α ν τ λ ε ί  ένα  μ ε 
γά λ ο  μ έρ ο ς  τής δρα σ τη ριότη τά ς της γιά  τή δ ια φ ύλα ξή  
τους.

Μ εγά λη , π ο λύ  μ εγά λη  αύτή ή π ρ ο σ φ ο ρά  το ϋ  π ρ ο σ ω 
π ικ ο ύ  τ ώ ν  Υ π η ρ ε σ ιώ ν  τής Χ ω ρ ο φ υ λα κ ή ς  σ τ ο  ’Ε θ νικ ό  
θέμα το ύ  Τ ουρ ισ μ ού . ’Α π ' τή  σ υ να λλα γή  του  μ ε  τούς ξ έ 
νους επ ισ κ έπ τ ες  μ π ο ρ ο ύ ν  νά γεννη θ ούν  ά π ειρες  εντυ π ώ 
σ εις  π ού  ο π ω σ δ ή π ο τε  π α ίζο υν  κ α θ ο ρ ισ τ ικ ό  ρ ό λ ο  στή ν  
γεν ική  π ρ οσ π ά θ εια  γιά  τήν το υρ ισ τ ικ ή  α νά π τυξη  τής  
χώ ρ α ς .

’Ιδ ια ίτερα  τώ ρα  π ο ύ  β ρ ισ κ ό μ α σ τ ε  σ τή ν  κ α ρ δ ιά  το ύ  
κ α λο κ α ιρ ιο ύ , τώ ρα  π ο ύ  τό  το υ ρ ισ τ ικ ό  κύμ α  π α ρουσ ιά 
ζετα ι, ό σ ο  σ έ  κ α μ μ ιά  ά λλη  π ερ ίο δ ο , δ ιο γκ ω μ ένο , ή 
π ρ οσ φ ορά  τώ ν  Υ π η ρ ε σ ιώ ν  Τ ο υ ρ ισ μ ο ύ  φ τάνει σ έ  ζη 
λευτά  επ ίπ εδα , ο ίκ ο δ ο μ ο ύ μ ενη  σ υχνά  μ'ε υπ ερά νθρω π ες  
π ρ ο σ π ά θ ειες  π ού  κ α τα β ά λλε ι τό  π ρ ο σ ω π ικ ό  τους γιά  
ν’ ά ντα π ο κ ρ ιθ ε ί σ τ ις  Α νάγκες κ α ί τ ις  Α πα ιτήσεις τώ ν  
το υρ ισ τώ ν.

Ε ίνα ι δ ε  ά ξ ιο  θα υμ α σ μ ού  ό τ ι αύτό τό  π ρ ο σ ω π ικ ό , 
κ α το ρ θ ώ νει νά δ ίνε ι ένα  σ υ νεχ ές  π α ρ ό ν  σ έ  κ ά θ ε  Α ρχα ιο
λ ο γ ικ ό  χ ώ ρ ο , σ έ  κ ά θ ε  το υ ρ ισ τ ικ ό  θ έρετρο , σ ’ ό λ ες  τ ις  
Α κρ ογια λιές  κ α ί τ ις  κ ο σ μ ο π ο λ ίτ ικ ε ς  λ ο υ τ ρ ο π ό λ ε ις , κ α ί 
νά β ρ ίσ κ ετα ι ό π ο ια δ ή π ο τε  σ τ ιγμ ή  τής μ έρα ς κ α ί τής  
νύχτας στή  δ ιά θεση  το ύ  επ ισ κ έπ τη  ή το ύ  π εριηγητή . 
Κ α ί αύτό ε ίνα ι κ ά τι π ο ύ  έκ τιμ ά τα ι ιδ ια ίτερα  Από τούς  
ξένο υς  το υρ ίσ τες , μ ια  κ α ί β λ έ π ο υ ν  σ το  π ρ ό σ ω π ο  το ύ  
Χ ω ρ ο φ ύ λα κ α  το ν  φ ίλ ο  κ α ί β ο η θ ό  τους , το ν  σ υμ π α ρ α 
σ τά τη  κ α ί ο δ η γό  τους σ έ  κ ά θ ε  π ρ ό β λη μ α  .

Τ ό ’Α ρ χ η γ ε ίο  τής Χ ω ρ ο φ υ λα κ ή ς , ε ίχ ε  κ α ί έχε ι τήν  
ικ α νο π ο ίη σ η  νά λα βα ίνε ι κ α θη μ ερ ινά  συγχα ρη τή ρ ιες  
ε π ισ τ ο λ ές  Από π λή θ ο ς  ξ έ ν ω ν  επ ισ κ επ τ ώ ν  τής χ ώ ρ α ς  
μ α ς , π ού  γυρνιοντας σ τ ις  Π α τρ ίδ ες  τους θ έλη σ α ν  νά έκ -  
φ ρά σ ουν τα συνα ισθή μ α τα  Α λλά  κ α ί τ ις  εντυ π ώ σ εις  π ού  
π ρ ο κ ά λεσ ε  ή επαφ ή τους μ'ε το ν  "Ε λλη να  Χ ω ρ ο φ ύ λα κ α  
τής Τ ουρ ισ τ ικ ή ς  ’Α σ τυ νο μ ία ς . Τά λ ό γ ια  τους π ο ύ  πά ντα  
είνα ι κ ά τ ι π ερ ισ σ ό τερ ο  Από κ ο λα κ ευ τ ικ ά , δ ε ίχνο υ ν  πέος 
ο ί ά νθ ρ ω π ο ι α ύτοί π έρα σ α ν τά σύνορα  τής Χ ώ ρ α ς  μ α ς  
σ υνο δ ευ ό μ ενο ι Από τή θύμηση μ ια ς  θερμ ής π α ρουσ ία ς  
κ ά π ο ιο υ  φ ίλο υ , π ού  εκ π ρ ο σ ω π ώ ν τ α ς  τήν ’Α σ τυ νο μ ία  
τής χ ώ ρ α ς  του, ε ίχ ε  τά ξει στή  δ ιά θεσή  τους τον εαυτό  του.

Π ρ εσ β ευ τές  κ α λή ς  θ ελή σ εω ς, λ ο ιπ ό ν , ο! ά νδρες κ α ί 
ο ί γυναίκες τών 'Υ π η ρ εσ ιώ ν  Τ ο υ ρ ισ τ ικ ή ς  ’Α σ τυ νο μ ία ς  
τής Χ ω ρ ο φ υ λα κ ή ς . Ό  τ ίτ λ ο ς  το ύς  Α νήκει δ ικ α ιω μ α τικ ά . 
Τ ο ν  κ ερ δ ίζο υν  καθη μ ερ ινά  μ ε  τ ις  π ο λύ τ ιμ ες  υπηρεσ ίες  
π ο ύ  π ρ ο σ φ έρ ο υν  σ τή ν  το υρ ισ τ ικ ή  π ρ ό ο δ ο  τής χ ώ ρ α ς , μ ε  
τήν π ροθυμ ία  τους, τήν ε ιλ ικ ρ ινή  φ ιλ ία  κ α ί τή ν  Ιδιαίτερα  
εύα ίσθητη  Α ντιμ ετώ π ισ η  κ ά θε π ρ ο β λή μ α το ς  π ο ύ  έχει 
σ χ έσ η  μ ε  το ν  Τ ουρ ισ μ ό .

V.




