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ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ

ΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ Τ0 ΜΕΤΩΠΟ
«Σοΰ γράφω... Κι δμως τόση είν’ ή σιγή πού μέ κυκλώ

νει,
πού, λέω, άν άνοιγα τά χείλη θ’ άκουες τή φωνή μου...
Έχτές άκόμα δλο βροντούσε τό κανόνι
σά νά βρουχιόνταν γύρω - γύρω στίς κορφές λιοντάρια
σ’ άγρια σφαγή, at άπάνωθέ μας οί άτσαλένιοι
γυρνοΰσαν γυπα'ιτοί, γυρνούσανε δλοένα,
τδν ίσκιο ρίχνοντας τού Χάρου καί τδ Χάρο
στα νύχια τους κρατώντας...

Ά λλ’ άπ’ δλα
είναι τρανότερη ή σιγή π’ άκολουθάει
κατόπι άπδ τή μάχη, σά βαθιά μας
τό μεσότοιχο τής ζωής καί τού θανάτου
γκρεμίζεται κι δλόγυμνη ή ψυχή μας,
θωρώντας ζωντανούς καί πεθαμένους
νά τούς τυλίγει γύρα ένα σουδάρι
μονάχα, τό σουδάρι τού χιονιού, δεν άπαντέχει
σάν άλλοτε Ινα ξύπνημα μά κάποιαν
άνάσταση άπό σάλπισμα μεγάλο,
μιά άνάσταση σέ δρίζοντες πού πρώτα,
ξυπνώντας, δέν τούς ζούσαμε...

im W M m  Καί μήπως
θαρεΐς πού έδώ ψηλά κρατούμε άχνάρια 
φτωχά τού χρόνου, ή γνοιάστηκε ή ψυχή μας 
άν θέ νά λιώσουν κάποτε τά χιόνια, 
άν είναι νά γυρίσουμε στήν ίδια 
πού ξέραμε άνοιξη;...

Άπό τδνα στ’ άλλο
πού παίρνουμε ύψωμα δ όχτρός κυλιέται
στά βάραθρα, μά τώρα ίχουμε φτάσει
σέ μιά κορφή πού λέω πώς άγναντεύει
τά μέλλοντα... ΤΙ, άλήθεια, τά κανόνια,
είτ’ Ιχτρικά ’ναι είτε δικά μας, κάθε μέρα
γκρεμίζουν τούς στενούς δρίζοντες άπό μπροστά μας,
κι ή σκέψη μας, καθώς ή λόγχη μας, πλαταίνει
τά σύνορα... Καί νά πού άπόψε, δπως στεκόμουν
φρουρός κι είχα τριγύρα μου κοπάδι
τά νέφη ώς μπιστικός, (νά μέ ρωτούσες
άν ήταν δείλι ή νάταν μεσημέρι,
δέν ξέρω νά στό πώ) , μιά άχτίδα ξάφνου
σαίτεψε τό διάστημα, κι ώς πρώτα
στή λόγχη μου άντιχτύπησε» άκέριες
τις κορυφές έχρύσωσε, τά βάθη
ξεσκέπασε τής άβυσσος, λαγκάδια,
νερά, ποτάμια' δμως άπάνω άπ’ δλα
σάμπως ρομφαία μοΰ διάβη τήν καρδιά μου,
γυρίζοντάς τη μονομιά ξοπίσω,
άπ’ τις κορφές τού λυτρωμοΰ στήν έννοια
δλων έσάς πού μένετε αυτού κάτου,
μέ κρυφοχτυποκάρδι καρτερώντας
τήν άνοιξη άπό μάς... ΤΙ άλίμονό μας
άν καρτερείτε μιά άνοιξη σάν πρώτα

βΙΓί

κι δχι τήν άνοιξη πού λέω πώς θάρτει 
σπαθί κρατώντας δίστομο, φερμένη 
μέ τά φτερά τής Νίκης, νά θερίσει 
δ,τι δέν είν’ άνάμεσό σας άξιο 
νά τή δεχτεί...

Κι αύτό ’ναι πού μέ κάνει 
τήν ώρα τούτη νά Σοΰ γράψω, φίλε, 
νά Σέ ρωτήσω: «ΕΙστ’ έτοιμοι ή δέν είστε 
νά τή δεχτείτε τέτοιαν άνοιξη;»

Ίσως
νά πεις μπορεί τήν περιμένουν κάποιι 
τέτοια πού λέω, βγαλμένη άπ’ τό καμίνι 
τής μάχης, άπ’ τις μάχες πυρωμένη, 
σάμπως χαλκό άναμμένο, μέ τή ζώνη 
πολεμικά ζωσμένη, μέ τά μάτια 
σά φλόγα καί στά χείλη της άπάνω 
τού λαού τή γλώσσα, άπόκριση ζητώί 
στήν ίδια γλώσσα άπ’ δλους σας...

’Έτσι, ίσως
μ’ άποκριθείς, τήν περιμένουν κάποιοι, 
καί πώς σ’ αύτόν, πούν’ έτοιμος, τό θάμα 
τής δύναμής της νά κατέβει αιφνίδια 
μπορεί, καθώς, τήν ώρ’ αύτή πού γράφω, 
δέν ξέρω ποΰθε, άντίκρυ μου, στό σύρμα 
τ’ άγκαθωτό πού χτές είχαμε κόψει 
τού δχτροΰ γιά νά περάσουμεν άγνάντία, 
κατέβη ένα μικρό - μικρό πουλάκι, 
κι ώς μιά στιγμήν έστάθηκε κι άφήκε 
μιανής στιγμής κελάίδισμό, ξεχύθη 
θάλεες παντού, Ιπήε παντού, ξαπλώθη 
παντού, βαθιά στά σύμπαντα ή Αλήθεια...
Μά οί άλλοι; Άκόμα είναι πολλοί αυτού κάτου; 
Αυτοί, πού στό ζεστό τους τό κρεβάτι 
τρεμολογαν νά όνειρευτοΰν τό χιόνι, 
μά άπ’ τά παχιά τά στρώματά τους ξάφνου 
πετιώνται ώσά βρυκόλακες, νά μπούνε 
στδν ψεύτικό τους τάφο, νά γλιτώσουν 
μιάν έρμη ζωή πού οί ίδιοι όρίζοντές της 
πλατύτεροι άπ’ τόν τάφο αύτό δέν είναι;
Αύτοί, πού τρέμουνε τού λαού τή γλώσσα 
σάν άκουσμα σειρήνας;

Πές μου, φίλε...
Ά λλ’ δχι... άλλ’ δχι... Τί θά πεις, τό ξέρω!

—«Πνέμα γυμνό! Ευωδιά σπαθιού πλυμένου 
μες στ' άχαρο αίμα τών όχτρώνε! Νίκη, 
νίκη στά σκιάχτρα άπ’ άκρη σ’ άκρη... Τρόμος, 
ναι, τρόμος στά φαντάσματα ! . . .

Ή  'Ελλάδα
θέ νά γυρίσει νάβρει τήν Ε λλά δ α !»

Φίλε χαΐρε!
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Χωροφύλακας στον 
πόλεμο τοΰ 1940. 
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ρανασόπουλ.ου.

ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Σαράντα χρόνια Από τότε.Σα
ράντα χρόνια Απ’τή μέρα έ -  

κείνη πού ή φωνή της ίστορίας χα
λούσε τούς'Έλληνες νά δώσουν τό 
παρόν στόν Αχώνα τού έλεύθερου 
κόσμου κατά του φασιστικού όλο- 
κληρωτισμού.Αγώνα, πού Από τήν 
έκβασή του θά κρινόταν ή τύχη τού 
πολιτισμού.

Οί "Ελληνικές νίκες  στά βου
νά της Βορείου’Ηπείρου ήταν 

οί πρώτες Αχτίδες έλπίδας στό βα
θύ σκοτάδι της Απελπισίας πού 
σκέπαζε τήν Εύρώπη,καί ή Αρχή τοΰ 
τέλους γιά τ ίς  δυνάμεις τού "Αξο- 
ν ά .Ή  συμβολή της πατρίδας μας 
στή συμμαχική νίκη ύπήρξε καθορι
στική καί Αναγνωρίστηκε όμόφωνα 
Από έχθρούς καί φίλους.

Οί'Έλληνες,Αδύναμοι καί λ ί 
γο ι ,  μπροστά σέ πολλούς καί 

δυνατούς, όχι μόνο Ανταποκριθηκαν 
στό κάλεσμα έκεινο τής ιστορίας,  
Αλλά μέ τούς Αγώνες καί τ ί ς  θυσί
ες τους έκριναν τήν έκβαση τού 
πολέμου. Τά έπη, Από τότε, παύουν 
νίναι  προνόμιο τών ποιητών. Τά 
γράφουν πιά Ανθρωποι Απλοί πού Α
γωνίζονται γιά τούς βωμούς καί 
τ ί ς  έστίες τους.

Στούς Αγώνες έκείνους ή Χω
ροφυλακή έδωσε τό δικό της 

δυναμικό παρόν. ‘Η συμβολή της 
όμως στήν έποποιία τού *40 δεν 
ε ίναι  Αρκετά γνωστή.Γι*αύτό, στό 
τεύχος αύτό, παρουσιάζεται ένα 
μικρό Αφιέρωμα γιά τύ Χωροφυλακή 
τών ήμερων έκείνων, σαν έλαχιστο 
δείγμα τιμής στούς έπώνυμουο καί 
Ανώνυμους Ανδρες της πού Αγωνί
στηκαν γιά τήν ελευθερία τοΰ τό
που μας.

Η " ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ”

Ε Τ Η Σ ΙΕ Σ Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Ε Σ

’Αξιωματικοί - ΑνΘυπααπιοτές Δρ. 2 5 0

Ύπαξιωματικοί - Χωροφύλακες ·, 2 2 0

Πολιτ. 'Υπάλληλοι - ΊΒιώτες ·· S 5 0

Σύλλογοι - ΣωματεΤα-’Οργανισμοί " 3 0 0

. Τ ΙΜ Η  Τ Ε Υ Χ Ο Υ Σ  Δ Ρ Χ .  2 0
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«ΕΧΕΤΕ τή δύναμη μέ τό μέρος σας», ήταν 
τά τελευταία λόγια τοΰ "Ελληνα Πρωθυπουργού 
Ιωάννη Μεταξά στον Ιταλό πρεσβευτή, τά ξη
μερώματα της 28ης ’Οκτωβρίου τοΰ 1940, ώρα 
03.15' . Ά π ’ τή στιγμή εκείνη άρχιζε ή μεγάλη 
δοκιμασία τοΰ Έθνους, πού ή άπόρριψη τοΰ 
ίταλικοΰ τελεσίγραφου τό τοποθετούσε στις 
προφυλακές τής «μαχόμενης έλευθερίας» κατά 
τοΰ φασιστικού ολοκληρωτισμού. 'Όλος ό κόσ
μος, μέ κομμένη τήν ανάσα, περίμενε νά δει τό 
άποτέλεσμα τής πάλης εκείνης τοΰ Δαυίδ μέ τό 
σύγχρονο Γολιάθ.

Τί ήταν όμως ή ’Ιταλία τής 27ης ’Οκτωβρίου 
1940; Ήταν μιά πραγματικά μεγάλη δύναμη μέ 
8.000.000 λόγχες, μέ άσύγκριτο τεχνικό και πο
λεμικό έξοπλισμό και μέ συντριπτική υπεροχή 
σέ άεροπορία και ναυτικές μονάδες. ’Αφού είχε 
καταλάβει τήν Βρεταννική Σομαλία, άπειλοΰσε 
τά σύνορα τής Αιθιοπίας καί τού Βρεταννικού 
Σουδάν στή Λιβύη είχε προελάσει 100 χιλιόμετρα 
πρός τήν ’Αλεξάνδρεια κι είχε άπωθήσει τούς 
"Αγγλους στή Μάρσα Ματρούχ. ’Απέναντι σ’ αύ- 
τή τήν ύπεροπλία τί είχε νά προβάλει ή μικρή 
Ε λλάδα;

Κι δμως μιά χούφτα Έλληνες άνάτρεψαν τήν 
λογική των άριθμών. Καί όχι μόνο άναχαίτισαν 
τήν ξένη εισβολή, άλλά αστραπιαία πήραν τήν 
πρωτοβουλία των έπιχειρήσεων μέ άποτέλεσμα 
—μέσα σέ 15 μέρες—νά αρχίσουν νά άπωθοΰν 
τον άντίπαλο στό έσωτερικό τής ’Αλβανίας. Οί 
’Ιταλοί δέν έφευγαν σάν «λαγοί», δπως έλεγαν 
τά τραγούδια των θεατρικών έπιθεωρήσεων γιά 
νά άνεβάσουν τό ήθικό τόσο στό μέτωπο δσο καί 
στά μετόπισθεν. Κάποτε πρέπει νά άπαλλαγοΰμε 
άπ’ αυτούς τούς μύθους καί νά δούμε τό θέμα μέ 
περισσότερο ρεαλισμό. Οί ’Ιταλοί πολέμησαν 
γενναία κι αύτό φάνηκε ιδιαίτερα στην περίφημη 
«εαρινή έπίθεση» καί στις προσπάθειές τους γιά 
κατάληψη τού ύψώματος 731, γιά τό όποιο θά 
γραφεί άργότερα πώς « ...μ ετά  τό θρύλο τοΰ 
Βερντέν στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, δέν έχει ση
μειωθεί τέτοια έκατόμβη καθώς έκείνη τού 731».

Οί Έλληνες δμως είχαν ένα άσυναγώνιστο 
δπλο. Τήν πίστη στό δίκιο τού αγώνα τους. Πο
λεμούσαν γιά τούς βωμούς καί τις έστίες τους. 
Γι’ αύτό νικούσαν, ένώ οί ’Ιταλοί—μέ έξαίρεση

τούς μελανοχίτωνες καί τούς κάθε λογής θερ
μοκέφαλους οπαδούς τού Μουσσολίνι—ένοιωθαν 
βαθειά μέσα τους πώς ήταν στρατιώτες σέ μιά 
ύπόθεση άδικη. Κι αν πολέμησαν, πολέμησαν, 
γιατί τήν ώρα πού παίζεται ή ζωή έπιστρατεύ- 
ονται όλες εκείνες οί άρχέγονες δυνάμεις πού 
συνιστοΰν τό ένστικτο αύτοσυντηρήσεως.

Στά βουνά τής ’Αλβανίας δέν πολεμούσαν δυό 
λαοί. Πολεμούσαν δυό φιλοσοφίες ζωής, πολε
μούσε ή άπαραίτητη γιά τήν καταξίωση τής προ
σωπικότητας τού άτόμου ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ μέ τον 
φασιστικό ολοκληρωτισμό, στό κλίμα τού οποίου 
άποθεώνονταν τό Κράτος καί ισοπεδώνονταν ή 
προσωπικότητα. Καί ή ελευθερία νίκησε. Ήταν 
ή πρώτη νίκη της μετά άπό μιά σειρά ήττες, πού 
άρχιζαν άπό τήν Πολωνία τον Σεπτέμβρη τοΰ 
1939, μιά νίκη πού δλοι οί λαοί, δσοι πίστευαν 
στόν άνθρωπο, τήν είδαν σάν δική τους.

ΦΘΑΣΑΜΕ έτσι στήν Κορυτσά, στό ’Αργυ
ρόκαστρο, στήν Χειμάρρα καί τήν Κλεισούρα. 
Ό  άλύτρωτος Ελληνισμός τής Βόρειας ’Ηπείρου 
κλείνονταν πάλι στήν άγκαλιά τής μάννας Ε λ 
λάδας. Τό έθνος μά καί δλος ό ελεύθερος κόσμος 
πανηγυρίζουν. Ό  μεγάλος, δμως, συνεταίρος 
τού "Αξονα δέν μπορούσε νά άνεχθεΐ τήν κατά
σταση πού διαμορφώθηκε.

Περίμενε πώς μόνο μέ τόν δγκο του—χωρίς 
τουφεκιά—θά έξανάγκαζε τό έθνος νά λυγίσει. 
Βρήκε δμως έκείνους πούταν ταγμένοι νά φυλά
νε Θερμοπύλες, κι άς ξέρουν πώς τελικά οί «Μή- 
δοι» θά περάσουν. Κι άκούστηκε τότε τό δεύτε
ρο δχι. Τά ναζιστικά στρατεύματα δέν μπόρεσαν 
δμως νά ολοκληρώσουν τήν κατάκτηση τής χώ 
ρας παρά μόνο στά τέλη τού Μαΐου 1941, οπότε 
θάρχιζε ή μεγάλη νύκτα, γιά νά ξημερώσουν 
άλλες άποφράδες μέρες...

Τό ΟΧΙ τής Ελλάδας κι άργότερα οί νίκες 
της στήν ’Αλβανία είχε σοβαρότατες συνέπειες 
γιά τις δυνάμεις τού "Αξονα. Ή  διάψευση τοΰ 
θρύλου γιά τό άήττητο τών δυνάμεών του είχε 
σάν άποτέλεσμα τήν μεταβολή τών έκτιμήσεων 
γιά τήν τελική έ*β«®η τού πολέμου καί σημαν
τικές έπιπτώσεις στόν διπλωματικό καί στρα
τιωτικό τομέα . Κράτη, πού θεωρείτο βέβαιο πώς 
θά έβγαιναν στόν πόλεμο στό πλευρό τοΰ "Αξονα,
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άρχισαν νά διστάζουν ή καί νά άρνοϋνται νά τό 
πράξουν. Στήν Αίγυπτο οΐ ανησυχίες για τήν 
ιταλική εισβολή διαλύονται καί ό Μουσσολίνι, 
στή λαϊκή φαντασία, μετατρέπονταν άπό κάτι τό 
φοβερό σέ πρόσωπο κωμικό. Οί βρεταννοί στα
θεροποιούν τις θέσεις τους στήν ’Αφρική καί 
στήν ’Εγγύς καί Μέση ’Ανατολή. Ή  ’Ισπανία 
άρνεΐται στον Χίτλερ τήν διέλευση των στρα
τευμάτων του για νά καταλάβει τό Γιβραλτάρ. 
Ή  επίθεση των γερμανών κατά της Σοβιετικής 
'Ενώσεως καθυστερεί για ένα μήνα.

'Ο Τούρκος βουλευτής Άττάϋ έγραφε τότε 
στήν εφημερίδα «Ούλούς» : « . . .  ό κόσμος έμεινε 
έκπληκτος γιά τις στρατιωτικές επιτυχίες των 
'Ελλήνων, άλλά τό τουρκικό έθνος δέν έξεπλάγη 
καθόλου, γιατί γνώριζε τήν άνδρεία τους.. "Ολοι 
οί Τούρκοι γνωρίζουν, δτι ό νικηφόρος'Ελληνι
κός στρατός πολεμά. . .  υπέρ τού άνθρώπινου 
πολιτισμού καί τής πατρίδος του. Σπάνια τό 
δίκαιο καί ή ισχύς πραγματοποίησαν ένωση τόσο 
αρμονική δσο στον παρόντα έλληνοϊταλικό πό
λ εμ ο ...» . 'Ο Χίτλερ στις 20-11-1940 σέ επιστο
λή του πρός Μουσσολίνι επισημαίνει μεταξύ των 
άλλων, δτι: « . . .  ή κατάσταση πού διαμορφώ
θηκε (στήν ’Αλβανία) έχει βαρύτατες ψυχολο
γικές καί στρατιωτικές συνέπειες. . .  καί σ’ αύτή 
άκόμη τή Γαλλία παρατηρεΐται άναμφίβολα ένί- 
σχυση τής θέσεως έκείνων . . .  πού βεβαιώνουν, 
δτι ίσως ή τελευταία λέξη αύτοΰ τού πολέμου 
δέν έχει άκόμη λεχθ εί...» , ένώ ό ραδιοφωνικός 
σταθμός Μόσχας στις 27-10-1942 στήν έκπομπή 
του μέ θέμα «Χαιρετισμός πρός 'Έλληνες» άνέ- 
φερε: « . . .  Έπολεμήσατε μικροί έναντίον μεγά
λων καί έπικρατήσατε. Δέν ήταν δυνατόν νά γί
νει διαφορετικά γιατί εϊσαστε Έλληνες. 'Ως 
Ρώσοι κερδίσαμε, χάρη στή θυσία σας, χρόνο 
γιά νά άμυνθούμε. Σάς εύγνωμονούμε. . .» .

Σ’ ΑΥΤΟΝ τόν άγώνα, στό έπος τού ’40, 
ή συμβολή τής Χωροφυλακής ύπήρξε καθοριστι
κή . Στήν άμυνα των πρώτων ήμερων, στήν επι
στράτευση , στήν πλαισίωση τού Στρατού μέ 
Στρατονομικά ’Αποσπάσματα καί τόν εφοδια
σμό του, στήν έμπέδωση τής τάξεως καί άσφα- 
λείας στά εδάφη πού καταλαμβάνονταν άπό τόν 
'Ελληνικό στρατό,στήν οργάνωση τής παθητικής

άμυνας στά μετόπισθεν καί τήν προφύλαξη τού 
άμαχου πληθυσμού άπό τις άεροπορικές έπιδρο- 
μές, στήν έξουδετέρωση των κατασκοπευτικών 
δικτύων καί τήν άντιμετώπιση τής προπαγάν
δας τού έχθροΰ τόσο στήν ζώνη τών επιχειρή
σεων, δσο καί στά μετόπισθεν, παντού, ή Χω
ροφυλακή έδωσε τό δυναμικό της παρόν.

Τό ίδιο μεγάλη ύπήρξε ή προσφορά γιά τήν 
διατήρηση τής εθνικής άξιοπρέπειας κατά τήν 
σύμπτυξη μετά τήν κατάληψη τής Θεσσαλονί
κης τόν ’Απρίλιο τού 1941.

Στούς άνδρες εκείνους τής Χωροφυλακής πού 
πιστοί στήν ιδέα της καί στήν ιδέα τής έλευθε- 
ρίας μέ οδηγό τήν προσήλωσή τους στήν Πατρί
δα, τό Περιοδικό «’Επιθεώρηση Χωροφυλακής», 
άφιερώνει τις σελίδες πού άκολουθοΰν—έλά- 
χιστο δείγμα τιμής καί εύγνωμοσύνης γιά δσα 
πρόσφεραν καί κληροδότησαν στούς έπιγενο- 
μένους.

Τό άφιέρωμα πού ακολουθεί είναι περισσό
τερο μια προσπάθεια γιά τήν παρουσίαση άγνω
στων πτυχών τής ιστορίας τού Σώματος εκεί
νης τής περιόδου, δπως προβάλλουν μέσα άπό 
τ’ ’Αρχεία τής Χωροφυλακής, πού συγκεντρώ
νονται μέ τις φιλότιμες προσπάθειες τού προ
σωπικού τού νεοσύστατου Τμήματος 'Ιστορίας 
τού ’Αρχηγείου.

'Όμως, τό θέμα δέν ήταν δυνατόν λόγω χρό
νου καί χώρου νά έξαντληθεΐ. 'Υπάρχουν πολλά 
ακόμα άγνωστα στοιχεία πού περιμένουν νά 
δοΰν τό φώς τής δημοσιότητας καί νά τονίσουν 
άδιάψευστες ιστορικές άλήθειες. Τό Περιοδικό 
ύπόσχεται στούς άναγνώστες του πώς στό μέλ
λον θά συνεχίσει αύτή τήν προσπάθεια καί ταύ- 
τόχρονα καλεΐ τούς άποστράτους άνδρες τής 
Χωροφυλακής πού έζησαν αύτά τά γεγονότα νά 
βοηθήσουν προσφέροντας τις ενθυμήσεις τους, 
φωτογραφικό ύλικό καί δ,τι δήποτε άλλο στοι 
χεΐο έχουν.

”Ας στρέψουμε—λοιπόν—εύλαβικά τή μνήμη 
στον άγνωστο εκείνο Χωροφύλακα πού άγωνί- 
στηκε, καί θυσιάστηκε στά κακοτράχαλα βουνά 
τής Βόρειας ’Ηπείρου, γιά νά ζήσουμε έμεΐς—οί 
μεταγενέστεροι—ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ.

Η «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ»
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κήπον ΕΚΕΙ...
ΣΤΟ
ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ
Του ’ Ενωμοτάρχη Α Γ Γ Ε Λ Ο Υ

Α Π Ο  Τ Η Ν  Α Θ Η Ν Α  
Ζ Τ Α  Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Α

Στό Έπος πού άρχισε τό πρωί της 28ης 
’Οκτωβρίου τοΟ 1940 καί γράφτηκε 
μέ τό αίμα τών μαχητών της νεώτερης 
'Ελλάδας πάνω στά βορειοηπειρωτικά 
βουνά, ή Χωροφυλακή έχει τις δικές της 
σελίδες, γραμμένες κι αότές μέ αίμα 
άνδρών της.

Ή  Ιστορική μνήμη εχει καθήκον νά 
σκύβει μ’ εύλάβεια πάνω σ’ έκεϊνες τίς 
μορφές πού έγραψαν καί δημιούργησαν 
Ιστορία, όπως έχει καθήκον νά κρατά 
ζωντανές τίς όδοιπορίες της δόξας καί 
της τιμής γιά ν’ άποτελούν όριοδεΐχτες 
τού δρόμου τών έπερχομένων γενιών.

Πέρα όμως άπ’ τίς μορφές, όφείλουν οί 
μεταγενέστεροι νά κρατούν μακρυά άπ’ 
τή λήθη, γεγονότα, τόπους, ήμερομηνίες, 
άκόμα καί λέξεις άπλές, μονοσύλλαβες, 
πού μπορεί όμως νάχουν δεθεί καί ν’ 
άποτελούν όργανικά μέλη τής ίδιας 
τής ίστορίας.

Γιά τή Χωροφυλακή τού έπους τού 
1940, ή 21η Νοεμβρίου άποτέλεσε όρόση- 
μο χρέους. Υπήρξε μιά άπό τίς Ιστορικές 
μέρες τής ζωής της καί δέθηκε μέ τούς 
όραματισμούς καί τούς άγώνες της σ’ 
ένα κομμάτι πανάρχαιας έλληνικής γής 
πού μένει άκόμα άλύτρωτο. Στις 21 Νοεμ
βρίου 1940 δυό μεγάλα Τμήματα τής Χω
ροφυλακής ξεκινούσαν, τό ένα άπό τή 
Φλώρινα καί τ’ άλλο άπ’ τήν ’Αθήνα, 
γιά τή Βόρειο Ήπειρο. Καί θύμιζαν οί 
δυό αύτές πορείες έκεϊνο τό άπαράμιλλο 
τόλμημα τής θρυλικής μορφής τής Χω

Π Ε Τ Ρ Ο Υ Λ Α Κ Η

ροφυλακής τού Ταγματάρχη Σπύρου 
Σπυρομήλιου, τού ήρωϊκοΰ Άθάλη 
Μπούα τού Μακεδονικού ’Αγώνα, πού 
έπικεφαλής μιας δράκας άνδρών τού Σώ
ματος καί άνταρτών στις 5 Νοεμβρίου 
τού 1913 κίνησε, πρώτος αύτός, καί άπε- 
λευθέρωσε τή Χειμάρρα.

Στις 21 Νοεμβρίου, λοιπόν, κινούν 
γιά τή Βόρειο Ήπειρο τά δυό Τμήματα 
τής Χωροφυλακής. Τό ένα, μ’ έπικεφαλής 
τόν Συνταγματάρχη Γεώργιο Ντάκο καί 
τόν Ταγματάρχη Εύθύμιο Τσαταλό, φεύ
γει άπ’ τή Φλώρινα. Έχει άποστολή νά 
Ιδρύσει τίς Υπηρεσίες τής Άνωτέρας 
Διοικήσεως Χωροφυλακής Κορυτσάς, 
πού ή συγκρότηση καί ή δράση της έξε- 
τάζεται σέ είδικό ιστορικό μελέτημα αύ- 
τοΰ τού άφιερώματος.

Ή  άλλη δύναμη τής Χωροφυλακής κι
νούσε τήν ίδια μέρα άπ’ τήν ’Αθήνα 
μέ άποστολή τήν ίδρυση τών Υπηρε
σιών τής Α.Δ.Χ. Άργυροκάστρου. Άπο- 
τελούνταν άπό 600 περίπου άνδρες καί 
ήταν ένισχυμένη μέ 45 τρίκυκλες μοτο- 
συκλέττες. Σέ κάθε μοτοσυκλέττα έπέ- 
βαιναν έκτος άπό τόν όδηγό, ένας όπλο- 
πολυβολητής έφοδιασμένος μέ αύτόματο 
όπλο καί ένας προμηθευτής. ’Επικεφα
λής τού Τμήματος είχε τεθεί ό τότε Ταγ
ματάρχης Γεώργιος Παππάς, ένώ μετά 
τή Λειβαδιά άνάλαβε τή διοίκηση ό τό
τε Άντισυνταγματάρχης Δημήτριος Δρα- 
κόπουλος.

Ή  θέα τού ένοπλου Τμήματος, πού μ’ 
έπικεφαλής τά μηχανοκίνητα διέσχιζε 
τούς δρόμους τών ’Αθηνών, σκόρπισε 
ρίγη έθνικού ένθουσιασμού στούς ’Αθη
ναίους πού παρακολουθούσαν μέ δάκρυα 
στά μάτια τήν πορεία πρός τό μέτω

πο. Γράφει ό άείμνηστος Ταγματάρχης, 
τότε, Γεώργιος Παππάς στήν προσωπική 
του έκθεση γιά κείνο τό πρωινό:

«Ή δύναμις αΰτη ύπό τά χειροκροτή
ματα καί τάς έπευφημίας τού πλήθους 
κατευθύνθη πρός τόν Σιδηροδρομικόν 
Σταθμόν Λαρίσης καί έπεβιβάσθη έκτά- 
κτου άμαξοστοιχίας, φθάσασα διά Λαρί
σης είς ’Ιωάννινα τάς μεταμεσονυκτίους 
ώρας τής 23ης Νοεμβρίου. Καθ’ δλην 
τήν διαδρομήν τό πλήθος έπί τή θέα τών 
έξαιρετικών είς έμφάνισιν άνδρών έξέ- 
σπα είς ζητωκραυγάς κλαϊον καί προπέ- 
μπον μας μέ εύχάς προκαλούσας ρίγη καί 
ένθουσιασμόν . . .».

Ή  πορεία πρός τά ’Ιωάννινα μετά τήν 
Καλαμπάκα έγινε δραματική. Τά ιταλικά 
άεροπλάνα βομβάρδιζαν άνελέητα τίς 
διαβάσεις καί καθήλωναν κάθε κίνηση. 
Έτσι άποφασίστηκε ή άπόσταση άπό 
Καλαμπάκα μέχρι ’Ιωάννινα νά καλυ- 
φθή νύχτα.

Οί άνδρες τής Χωροφυλακής άποφα- 
σισμένοι νά φτάσουν έγκαιρα στις θέσεις 
τους, λίγο μετά τό σούρουπο σχημάτισαν 
τήν φάλαγγα καί σιωπηλοί μέσα στό 
σκοτάδι καί τήν όμίχλη τράβηξαν πρός 
τά βόρεια. Κάπου ψηλά στήν περίφημη 
«Κατάρα» τυλίγονται άπό άδιαπέραστο 
τείχος όμίχλης. Κανείς δέν είναι σί
γουρος γιά τό δρόμο πού βαδίζει. Δέν 
μπορούν όμως νά περιμένουν. Ή  φωνή 
τού χρέους τούς καλεϊ στά ’Ιωάννινα. 
Έπιχειρεϊται ή διάβαση τής «Κατάρας» 
καί έπιτυγχάνεται, χωρίς μεγάλα προβλή
ματα, άφοΰ ένα μόνο τρίκυκλο φεύγει 
άπ’τό δρόμο καί γκρεμίζεται στή χαράδρα, 
ένώ οί τρεις άνδρες πού έπέβαιναν 
σώζονται σάν άπό θαύμα. Τέλος τά μεσά-
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Διάβαση τοΰ ποταμού ’ Αώου από 
τη δύναμη τής Α.Δ.Χ. ‘Αργυρόκα
στρου. Πίνακας τής ζωγράφου Κο- 
λοκοτρώνη.

νύχτα τής 23ης Νοεμβρίου ή δύναμη τής 
Χωροφυλακής μπαίνει στά ’Ιωάννινα.

Ε Θ Ε Λ Ο Ν Τ Ε Σ  Γ Ι Α  
Τ Ο  Μ Ε Τ Ω Π Ο

Τά ’Ιωάννινα θ’ άποτελέσουν σέ λίγες 
μέρες τήν άφετηρία των άγώνων της. 
Ό  Ελληνικός Στρατός μάχεται λίγα χι
λιόμετρα πιό πέρα, άκριβώς πάνω στά 
έλληνοαλβανικά σύνορα, γιά τήν κατά
ληψη τού δάσους «Μπούνα». Οί ’Ιταλοί 
βοηθούμενοι άπό τήν άεροπορία τους 
άμύνονται, σθεναρά, πού σημαίνει πώς 
άκόμα καί άν ύποχωρήσουν άπό τό δά
σος, θά υποχωρήσουν μέτάξη καί θάχουν 
τήν δυνατότητα ν’ άνασυγκροτηθούν καί 
νά σχηματίσουν δεύτερο μέτωπο άμυνας, 
κάπου στά υψώματα τών Γεωργουτσάδων. 
Αύτό όμως είναι κάτι πού δέν συμφέρει 
στόν μαχόμενο Ελληνικό Στρατό, πού 
έπιδιώκει τήν άτακτη υποχώρηση τών 
’Ιταλών, χωρίς προϋποθέσεις άνασυγκρο- 
τήσεως.

Γιά τό λόγο αύτό τό Α' Σώμα Στρατοϋ 
διατάζει τήν άμεση κίνηση τοϋ Μηχα
νοκίνητου Τμήματος τής Χωροφυλακής 
γιά Ζαραβίνα καί τήν ένωσή του μέ τό 
Μηχανοκίνητο Σύνταγμα τοϋ Στρατοϋ 
πού έχει άναλάβει τήν καταδίωξη τών 
’Ιταλικών στρατιωτικών τμημάτων. ’Επι
κεφαλής τοΰ Τμήματος όρίστηκε ό

Ταγματάρχης Γεώργιος Παππάς, πού 
γράφει μεταξύ τών άλλων στήν έκθεσή 
του καί τά έξής:

«Προκειμένου ν’ άναχωρήση τό Τμή
μα τοϋτο τήν έσπέραν τής λήψεως τής 
διαταγής, ό ’Ανώτερος Διοικητής Άν- 
τισυνταγματάρχης Δρακόπουλος Δημή- 
τριος συνεκέντρωσεν άπασα τήν δύναμιν, 
άνεκοίνωσε τήν διαταγήν καί άφοϋ έδή- 
λωσεν ότι ή άποστολή αΰτη είναι σοβα
ρά καί έπικίνδυνος, ήτήσατο όπως όσοι 
έπιθυμοΰν νά συμπεριληφθώσι είς τήν 
Αποστολήν ταύτην νά συγκεντρωθώσι 
είς όρισθέντα παρακείμενον χώρον. Α 
μέσως όλη ή δύναμις δι’ άνατάσεως τών 
χειρών ήτήσατο όπως συμμετάσχη είς 
τήν Αποστολήν. Έπηκολούθησαν ζη- 
τωκραυγαί, θόρυβος καί είς τάς παρατη
ρήσεις μας ότι είναι ώρισμένος ό Αριθ
μός τών έπιβατών τών τρικύκλων ήκού- 
σθησαν διαμαρτυρίαι καί Αξιώσεις συμ
μετοχής πάντων. Δέν ήδυνήθημεν νά 
συγκρατήσωμεν τήν συγκίνησίν μας, πρό 
τής πατριωτικής ταύτης έξάρσεως τών 
όπλιτών μας.

Μετά κόπου ώρίσαμεν τήν δύναμιν καί 
τήν 23ην ώραν ύπό βροχήν Ανεχωρήσαμεν 
Ακολουθούμενοι ύπό φορτηγού αύτοκι- 
νήτου ένθα αί άποσκευαί καί τά πυρομα- 
χικά τών Ανδρών . . .».

Μετά τό πέρας αύτής τής Αποστολής 
ή δύναμη τής Άνωτέρας Διοικήσεως 
Χωροφυλακής ΆργυροκΑστρου συγκεν
τρώθηκε καί πάλι στά ’Ιωάννινα, περιμέ- 
νοντας τήν κατάληψη τοϋ ’Αργυροκά
στρου άπό τά Στρατιωτικά Τμήματα.

Τήν πτώση τοϋ ’Αργυροκάστρου τήν 
Ανάγγειλε έπισήμως στόν ’Ανώτερο Διοι
κητή Χωροφυλακής ’Αργυροκάστρου

Άντισυνταγματάρχη Δημήτριο Δρακό- 
πουλο καί στόν Διοικητή Χωροφυλακής 
Ταγματάρχη Γεώργιο Παππά αύτοπρο- 
σώπως ό τότε Πρίγκηπας Πέτρος.

Π Ο Ρ Ε Ι Α  Σ Τ Η  Δ Ο Ξ Α

Ή  Αναγγελία τής πτώσεως τοΰ ’Αργυ
ροκάστρου ήταν ταυτόχρονα γιά τούς 
άνδρες τής Χωροφυλακής καί διαταγή 
έκκινήσεως. "Ετσι σέ λίγες ώρες ή φά
λαγγα τών Ανδρών καί τών μηχανοκι
νήτων τής Χωροφυλακής έγκατέλειπε 
τά ’Ιωάννινα καί Επαιρνε τό δρόμο γιά 
τό ’Αργυρόκαστρο.

Ό  ένθουσιασμός τών Ανδρών είναι 
μεγάλος. Στά μάτια τους θεριεύει τό 
όραμα μιας μεγάλης πατρίδας. Κ’έκεΐ- 
νοι είναι άπό τούς πρώτους πού φέρ
νουν τό μήνυμα τής λευτεριάς στά σκλα
βωμένα Αδέλφια.

Όμως στή Γέφυρα τών 'Αγίων συναν
τούν τό πρώτο έμπόδιο. Ή  γέφυρα έχει 
καταστραφεί καί πρέπει νά περιμένουν 
μαζί μέ τίς άλλες στρατιωτικές φάλαγγες 
τή ζεύξη τοΰ ποταμοϋ ’Αώου. Οί έπικε- 
φαλής τους πληροφορούνται ότι πρέπει 
νά περιμένουν μέχρι τήν έπόμενη. Αύτό, 
όμως, πάει πολύ. Οί άνδρες τής Χωρο
φυλακής πρέπει νά φτάσουν στό ’Αργυρό
καστρο αύθημερόν. Άποφασίζεται ή 
διάβαση τοΰ ποταμοϋ. Οί Χωροφύλακες 
σηκώνουν τά όπλα καί τά τρίκυκλα στά 
χέρια τους καί μπαίνουν στό ποτάμι. 
Μαζί τους είναι καί μερικοί ’Αστυφύ
λακες μέ έπικεφαλής τόν Ύπαστυνόμο 
Λουκά Παπακωνσταντίνου. Σέ λίγη ώρα 
όλοι είχαν περάσει στήν άντίπερα όχθη
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καί συνταγμένοι κανονικά ξαναπροχω- 
ρούσαν γιά τ’ 'Αργυρόκαστρο.

Στά όψώματα τών Γεωργουτσάδων άντι- 
κρύζουν μ’ έκπληξη έκατοντάδες χωρι
κούς πού τρέχουν νά τούς καλοσωρίσουν 
έπευφημώντας τους. Στό χωριό Δερβί- 
τσανη ή ύποδοχή είναι άποθεωτική. Οί 
κάτοικοι τού χωριού μέ άναδιπλωμένες 
τις τόσα χρόνια κρυμμένες έλληνικές 
σημαίες καί oi μαθητές ντυμένοι μέ πα
ραδοσιακές στολές τούς κλείνουν τόν 
δρόμο. Στά μάτια όλων πλημμυρίζουν 
τά δάκρυα. Στιγμές άπόλυτα έθνικές, 
μεγάλες στιγμές, πού θά μένουν γιά πάν
τα χαραγμένες στή θύμηση έκείνων τών 
άνδρών τής Χωροφυλακής, τών λίγων 
έκείνων πού είχαν τήν τύχη νά τις ζή- 
σουν.

'Αργά τή νύχτα έφτασαν στό ’Αργυρό
καστρο. Στήν πλατεία τής πολιτείας 
περίμεναν δεκάδες Έλληνες καί ’Αλβα
νοί. Στό Έπισκοπείο περίμενε ό Σεβα- 
σμιώτατος Μητροπολίτης Παντελεή- 
μονας, μαζί μ’ άρκετούς "Ελληνες πρού
χοντες τού ’Αργυροκάστρου.

Μετά τήν έγκατάσταση τής Χωροφυ
λακής στό 'Αργυρόκαστρο καί τήν έπαρ
ση στό Διοικητήριο τής πόλης τής έλλη- 
νικής σημαίας έγινε ή κατανομή τής ύπό- 
λοιπης δύναμης σέ έπιμέρους Υπηρε
σίες. Έτσι Ιδρύθηκαν οί "Υποδιοικήσεις 
Χωροφυλακής Κονισπόλεως, Δελβίνου, 
Λιμποχόβου, ’Αργυρόκαστρου καί Πρε- 
μετής πού έγκαταστάθηκαν στις έδρες 
τους. ’Επίσης Ιδρύθηκαν καί οί "Υποδιοι
κήσεις Χωροφυλακής Χαονίας, Άντιγο- 
νείας καί Χειμάρρας πού όμως οί έδρες 
τους κατέχονταν άκόμα άπό τά 'Ιταλικά 
Στρατεύματα.

Γιά τό λόγο αύτό ή δύναμη τής Υ.Χ. 
Χαονίας έγκαταστάθηκε στό χωριό Κοΰ- 
τσι, ένώ ή δύναμη τής Υ.Χ. ’Αντιγονείας 
άκολούθησε τό Στρατό καί άποτέλεσε 
μάχιμό του τμήμα κατά τήν πολιορκία τού 
Τεπελενίου.

"Η δύναμη τής Ύποδιοικήσεως Χωρο
φυλακής Χειμάρρας πού προοριζόταν νά 
ύπαχθεϊ στήν Διοίκηση Χωροφυλακής 
Αύλώνας, άν ή Αύλώνα καταλαμβανόταν 
άπ’ τά έλληνικά στρατεύματα, μέ έπικε- 
φαλής τόν τότε ’Ανθυπομοίραρχο Ίου- 
λιανό Μουστάκη περνάει τή γραμμή πυ
ράς καί κατευθύνεται πρός τήν έδρα της. 
"Η ιταλική δύναμη πού φρουρεί τή Χει- 
μάρρα έκδιώκεται μέ μιά παράτολμη έφο
δο καί οί δνδρες τού ’Ανθυπομοίραρχου 
Μουστάκη στήνουν στό ψηλότερο ση
μείο τής πόλης τήν έλληνική σημαία.

’Αμέσως μετά οί Ιταλικές δυνάμεις άντε- 
πιτίθενται, άφοϋ πρώτα έξαπολύουν μιά 
κόλαση πυρός μέ τό πυροβολικό τους, 
καθώς καί άπό τή θάλασσα. Στή Χειμάρ- 
ρα όμως έχουν προωθηθεί καί μικρά τμή
ματα Στρατού, πού μέ τήν βοήθεια τής 
Χωροφυλακής όχι μόνο άμύνονται μέ 
έπιτυχία, άλλ' έξαπολύουν καί άντεπί- 
θεση.

Λίγες μέρες άργότερα ένα λιγόλογο 
σήμα σφραγίζει έκείνη τήν έποποιΐα.

«27-12-1940. Έξ ’Αργυροκάστρου—"Υ
φυπουργόν ’Ασφαλείας— ’Αθήνας. ’Α
ναφέρω μετά ύπερηφανείας ιστορικήν 
Χειμάρραν είσήλθε πρώτη ή ύπό τόν 
’Ανθυπομοίραρχον Μουστάκην Ίου- 
λιανόν δύναμις Χωροφυλακής, πρωίαν 
23 Δεκεμβρίου. "Ο ’Ανώτερος Βορείου 
’Ηπείρου Δρακόπουλος».

ΣΤΗ ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Στό ’Αργυρόκαστρο ή Χωροφυλακή 
είχε ν’ άντιμετωπίσει δραματικές κα
ταστάσεις, ιδιαίτερα στόν τομέα τής άε- 
ράμυνας, τού έπισιτισμοΰ καί τών άνε- 
φοδιασμών. Τά ύποχωρήσαντα στρατιω
τικά τμήματα όταν είχαν έγκαταλεί- 
ψει τήν πόλη είχαν πάρει μαζί τους δ,τι 
ήταν δυνατόν νά μεταφερθεί. Τά ιτα
λικά άεροπλάνα, ένώ κατά τις πρώτες 
μέρες βομβάρδιζαν άπό άρκετά μεγάλο 
ύψος, όταν άντιλήφθηκαν τήν άνυπαρ- 
ξία άντιαεροπορικής όχυρώσεως, βομ
βάρδιζαν άπό ύψος 300 μέτρων. ’Αποτέ
λεσμα τών βομβαρδισμών έκτος άπό τά 
θύματα καί τίς καταστροφές ήταν τό 
νά φύγουν πολλοί άπό τούς καταστημα
τάρχες τής πόλεως γιά τήν ύπαιθρο, 
άφήνοντας κλειστά τά καταστήματά τους.

"Η Διοίκηση Χωροφυλακής ’Αργυ
ροκάστρου γιά ν’ άντιμετωπίσει τήν καθη
μερινά έπιδεινούμενη κατάσταση πρό- 
τεινε στό Α' Σώμα Στρατού τήν άποφυγή 
τού ’Αργυροκάστρου άπό τά διερχόμενα 
στρατιωτικά τμήματα, πού γίνονταν στό
χος τών άεροπορικών έπιθέσεων. ’Επί
σης ύποχρέωσε νά έπιστρέψουν στήν 
πόλη οί ιδιοκτήτες τών καταστημάτων 
πού είχαν καταφύγει στήν ύπαιθρο καί 
καθόρισε ώς ώρες λειτουργίας τών κατα
στημάτων τίς νυκτερινές. Πρότεινε καί 
πέτυχε τήν έγκατάσταση μικρής άντιαε
ροπορικής πυροβολαρχίας πού ή ύπαρ
ξή της περιόρισε στό έλάχιστο τής άερο- 
πορικές έπιδρομές κατά τού ’Αργυροκά
στρου.

Μερίμνησε ώστε νά έπισκευαστοΰν 
όλα τά παλιά καί έγκαταλειμμένα αύτο- 
κίνητα καί νά διατεθούν γιά τή μεταφορά 
στήν πόλη τών άπαραιτήτων ποσοτήτων 
άλεύρων, άραβοσίτου, ρουχισμού, πυ- 
ρομαχικών καί άλλων έφοδίων.

’Επίσης έφοδίασε μέ κάπες— πού άν- 
τάλλαξε δίνοντας στούς κτηνοτρόφους 
στρατιωτικές χλαίνες — τούς σκοπούς 
τών προκεχωρημένων φυλακίων πού ήταν 
ύποχρεωμένοι νά μένουν άκάλυπτοι μέσα 
στό χιόνι έπιβλέποντας τούς τομείς 
τους.

Ή  Χωροφυλακή, σ’ όλες τίς άποστο- 
λές πού άνάλαβε κατά τή διάρκεια τών 
έπιχειρήσεων άγωνίστηκε μέ πείσμα καί 
αύτοθυσία δίπλα στά στρατιωτικά τμήμα
τα καί τίμησε μέ τό αίμα τών μαχητών 
της τήν Ιστορία της.

’Αμέτρητα είναι τά περιστατικά τών 
ήμερών έκείνων, άνδρών τής Χωροφυλα
κής πού άψηφώντας τίς κακουχίες καί 
τόν κίνδυνο βρέθηκαν μαχόμενοι ήρωϊ- 
κά στις πρώτες γραμμές.

Χαρακτηριστικό είναι τό παρακάτω 
άπόσπασμα άπό τήν Έκθεση έξαγομένου 
ένεργηθείσης ’Ενόρκου Προανακρίσεως 
γιά τή δράση τού τότε "Υπομοιράρχου 
Διονυσίου Δημακόπουλου:

« .. .Συγκεκριμένως ό ’Αξιωματικός ού- 
τος έκτος τών καθηκόντων τών άπορ- 
ρεόντων έκ τής θέσεώς του ώς ’Αξιωμα
τικού Χωροφυλακής έξετέλεσε τάς έξής 
ύπηρεσίας μαχίμου ’Αξιωματικού.

α. Διοικητής τυγχάνων προκεχωρημέ- 
νου Στρατονομικοΰ άποσπάσματος τής 
II Μεραρχίας παρέμεινεν συνεχώς είς 
θέσεις αί όποΐαι εύρίσκονται έντός τού 
βεληνεκοΰς όχι μόνον τών πυρών τού 
Πυροβολικού, άλλά καί τών όπλων τού

πεζικού, παρέχων είς τά μαχόμενα τμή' 
ματα άνεκτιμήτους ύπηρεσίας.

β. Προωθών τά κλιμάκια πυρομαχικών 
Πυροβολικού καί Πεζικού έφθασε μέχρι 
τής πρώτης γραμμής τού πυρός, θέτων 
είς άμεσον καί προφανή κίνδυνον τή 
ζωή του, διά νά έπιτυγχάνη τόν ταχύν 
έφοδιασμόν διά πυρομαχικών τών μα- 
χομένων τμημάτων, συντελέσας οΰτω 
καί αύτός είς τήν κοινήν προσπάθειαν 
πρός έπιτυχίαν τού έπιδιωκομένου ύπό 
τής Διοικήσεως σκοπού.

γ. Παρέμεινεν μέ πραγματικόν κίν
δυνον ζωής συνεχώς έντός χωρίου βομ- 
βαρδιζομένου ύπό τών έχθρικών άερο- 
πλάνων καί Πυροβολικού, άψηφών τε
λείως τόν έπικείμενον κίνδυνον τής 
ζωής του, ΐνα έκτελέση ύπηρεσίας με
γάλης σπουδαιότητος. . . . . .

Καί ή Έκθεση συνεχίζει μέ άλλες 
υπηρεσίες τού ήρωϊκοΰ "Υπομοιράρχου 
γιά νά καταλήξει :

«Αί άνωτέρω έξαιρετικαί μάχιμοι ύπη- 
ρεσίαι τού ’Αξιωματικού τούτου δύναν- 
ται νά θεωρηθώσι έπουσιώδεις έν σχέσει 
μέ τάς έκτελεσθείσας τοιαύτας κατά τόν 
χρόνον τής συμπτύξεως τού "Ελληνικού 
έν Άλβανίςι Στρατού. Συμπτυσσομένου 
τού "Ελληνικού Στρατού ό "Υπομοίραρ
χος Δημεκόπουλος Διονύσιος άποκτή- 
σας συνείδησιν πλέον μαχίμου ’Αξιωμα
τικού καί θεωρούμενος ώς τοιοΰτος ύπό 
τής Διοικήσεως, διετάχθη όπως λαμβά- 
νων θέσιν είς όπισθοφυλακάς έκτελεί 
μετά τού Τμήματός του καθαράν μάχιμον 
ύπηρεσίαν, τήν άποκαλουμένην άπο- 
στολήν θυσίας, θυσιαζόμενος έν τή όπι- 
σθοφυλακή ίνα ύποστηρίξη τήν καλήν 
σύμπτυξιν τού Τμήματος τού Στρατού 
είς δ ούτος άνήκε, έπιτυχών όπως τό 
τμήμα του ύποχωρήση κανονικώς καί νά 
μή αίχμαλωτισθή ύπό τού προχωροΰντος 
’Ιταλικού Στρατού . . .».

Σ Τ Η  Φ Ω Τ Ι Α  
Τ Ο Υ  Μ Ε Τ Ω Π Ο Υ

Εκτός άπό τά Στρατονομικά ’Αποσπά
σματα τής Χωροφυλακής, πού ένταγμένα 
στις μεγάλες Στρατιωτικές Μονάδες πο
λέμησαν ώς κανονικά μάχιμα στρατιω
τικά τμήματα, καί οί άνδρες τών στατι
κών "Υπηρεσιών τού Σώματος προωθούν
ταν σχεδόν καθημερινά μέχρι τά φλέγό
μενα μέτωπα, προσφέροντας πολύτιμες 
ύπηρεσίες στό μαχόμενο στρατό.

Συγκεκριμένα, έκτελώντας άποστολές 
προωθήσεως πυρομαχικών στά τμήματα 
πού πολεμούσαν καί ιδιαίτερα σέ μοίρες 
πυροβολικού, έμπλέκονταν στις μάχες 
ή άναγκάζονταν νά διασπούν κλοιούς 
έχθρικών τμημάτων σέ περίπτωση πού 
έλληνικές προχωρημένες στρατιωτικές 
μονάδες κινδύνευαν μέ άποκλεισμό.

Οί άποστολές αύτές σχεδόν πάντα 
έπαιρναν δραματικό χαρακτήρα. Τό χιό
νι πού στά περισσότερα σημεία ξεπερ- 
νούσε τό ένα μέτρο, άφαιροΰσε κάθε δυ
νατότητα γρήγορης μετακινήσεως τών 
έφοδιοπομπών, καθώς καί κάθε δυνατότη
τα καλύψεώς τους σέ περιπτώσεις άερο
πορικών έπιθέσεων. Τά κινούμενα κατά 
τή διάρκεια τής μέρας στις όρεινές διαβά
σεις τμήματα, γίνονταν εύκολος στόχος 
τής έχθρικής άεροπορίας. 'Επίσης εύκολο 
στόχο τού έχθρικοΰ πυροβολικού άπο- 
τελούσαν καί οί περιοχές, όπου οί "Υπη
ρεσίες τής Χωροφυλακής έκαναν έπι.
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Ή  δύναμη τής Ύποδιοικήσεως 
Χωροφυλακής Πρεμετής ’ Αργυρο
κάστρου.

τάξεις ζώων άπαραιτήτων γιά τήν άντι- 
κατάσταση έκείνων πού σκοτώνονταν.

Άλλα καί ή κίνηση κατά τή διάρκεια 
τής νύχτας δέν ήταν λιγότερο έπικίνδυνη. 
Τά έλληνικά στρατιωτικά τμήματα προω
θούνταν σχεδόν καθημερινά καί έτσι οϊ 
έφοδιοπομπές κινούνταν συνεχώς σέ άγ
νωστες περιοχές μέ κίνδυνο νά περάσουν 
σέ μέρη έλεγχόμενα άπό τόν έθχρό καί νά 
βρεθούν άντιμέτωπες μέ ίταλικά περιπο- 
λοΰντα τμήματα.

Ή  ιστορική μνήμη δέν πρέπει ποτέ 
νά λησμονεί αύτές τις ύπηρεσίες. Άπο- 
τολμήματα σάν έκεΐνο τού τότε ’Ανθυ
πομοιράρχου Κων]νου Μήτσου, τιμούν 
όχι μόνο τή Χωροφυλακή, άλλά καί τήν 
Πατρίδα. 'Ο Μοίραρχος Νικόλαος Άν- 
δρικογιαννόπουλος, Διοικητής τού Στρα- 
τονομικού Αποσπάσματος τής 16ης Με
ραρχίας Πεζικού στό έπος τού 1940, σέ 
έκθεσή του συνταγμένη τήν 16-9-1946 
στό ’Αγρίνιο γράφει :

«Τόν Φεβρουάριον ή Μάρτιον 1941 
τό άνεξάρτητον Σύνταγμα τού Συνταγ
ματάρχου κ. Γιαννακοπούλου, μαχόμενον 
είς τό άριστερόν τής 16ης Μεραρχίας 
(άριστερά τού Τομόρι) άπεκόπη άπό τούς 
έφοδιασμούς καί μή δυνάμενον νά τρο- 
φοδοτηθή άνετέθη είς τό ήμέτερον Στρα- 
τονομικόν ’Απόσπασμα ή πάση θυσία 
μεταφορά τροφίμων καί πυρομαχικών 
πρός ένίσχυσιν τού Συντάγματος. Είς 
τήν περίπτωσιν ταύτην ό ’Ανθυπομοί
ραρχος Μήτσου Κωνσταντίνος κατόρ

θωσε μέ προφανή καί άμεσον κίνδυνον 
τής ζωής του διά μέσου τού πλημμυρι
σμένου ποταμού Τομόρι νά μεταφέρη 
περί τά 30 κτήνη μέ παντοειδές ύλικόν. 
Τούτο κατώρθωσε κρατούμενος διά μέν 
τής μιας χειρός του έκ σχοινιού, τό όποίο 
έκράτουν καλώς έκατέρωθεν τού ποταμού 
στρατιώται, καί διά τής άλλης τό φορτω- 
μένον ζώον καί οϋτω κολυμβώντας κα
τόρθωσε κατόπιν μεγάλου άγώνος νά διεκ- 
περαιώση τά 30 ζώα. Έτέρα άποστολή 
μεταγωγικών ύπό Άνθυπολοχαγόν τού 
Πεζικού διαταχθείσα τήν αύτήν ήμέραν 
καί διά τόν αύτόν σκοπόν δέν κατώρ- 
θωσεν έκεΐνο τό όποιον κατόρθωσε ό 
ύπ’ έμέ ’Ανθυπομοίραρχος Μήτσου Κωνί 
νος καί έπέστρεψε άπρακτος...».

’Αλλά, τό ίδιο χαρακτηριστική είναι 
καί ή περίπτωση τού Άνθυπασπιστή 
Νικολάου Ταβουλάρη. Γράφει ό τ. ’Αρ
χηγός Χωροφυλακής κ. Νικόλαος Πα- 
ναγόπουλος, Μοίραρχος στόν πόλεμο 
τού 1940—1941, Διοικητής τού Κέντρου 
’Αλλοδαπών ’Αργυροκάστρου, στήν προ
σωπική του έκθεση, συνταγμένη στις 
2-9-1947 στή Φλώρινα :

«· · · Ό  τότε Άνθυπασπιστής Ταβου- 
λάρης Νικόλαος ύπηρετών εις τόν Σταθ
μόν Χωροφυλακής Κλεισούρας τής Ύπο- 
διοικήσεως Χωροφυλακής Πρεμετής κατά 
τήν έκδηλωθεΐσαν μεγάλην έπίθεσιν 
τού Μαρτίου 1941, προσέφερεν μεγίστην 
καί έξαιρετικήν ύπηρεσίαν είς Τμήμα 
τού μαχομένου Στρατού έν τή περιοχή 
ταύτη. Ήτοι, Μοίρα Πυροβολικού κα- 
ταναλώσασα τά βλήματα, καθ’ ήν στιγ
μήν ή μάχη εόρίσκετο είς τήν κρισιμο- 
τέραν φάσιν Ούτος τεθείς έπί κεφαλής 
τής δυνάμεώς του καί συγκεντρώσας με- 
γάλον άριθμόν πολιτών έμερίμνησε καί

μεταφέρθηκαν βλήματα Πυροβολικού καί 
οΰτω έπετεύχθη ό άνεφοδιασμός διά 
βλημάτων τής προαναφερθείσης Μοίρας. 
Ή  πράξις του αύτη συνέτεινεν κατά πολύ 
είς τήν καθήλωσιν ύπό τού πυροβολικού 
τών έπιτιθεμένων καί έσχολιάσθη ευμε
νέστατα ύπό τών Στρατιωτικών Μονά
δων. ...» .

Πέρα άπό αυτά τά περιστατικά υπάρ
χουν καί πολλά άλλα πού δυστυχώς σέ 
μιά σύντομη δημοσιογραφική άναφορά 
δέν υπάρχουν οί δυνατότητος χώρου γιά 
νά δοθούν στή δημοσιότητα.

Σ Τ Η Ν  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α  Τ Η Σ  
Κ Α Τ Α Σ Κ Ο Π Ε Ι Α Σ  Κ Α Ι  
Α Ν Τ Ι  Κ A T  Α Σ Κ Ο Π Ε Ι Α Σ

Θάταν πραγματικά σημαντική πα
ράλειψη άν τό σημείωμα αυτό έκλεινε 
χωρίς ν’ άναφερθεί, έστω καί ένδεικτικά, 
στήν άντικασκοπευτική καί κατασκοπευ
τική δράση τών Υπηρεσιών τής Χωροφυ
λακής καί είδικώτερα τής Α.Δ.Χ. Άργυ- 
ροκάστρου, κατά τό Βορειοηπειρωτικό 
έπος.

Οί ύπηρεσίες πού πρόσφερε ή Χωρο
φυλακή σ’ αύτούς τούς τομείς ήταν πραγ
ματικά μεγάλες καί συνέβαλαν κατά πολύ 
στήν έπιτυχή διεξαγωγή τών πολεμικών 
έπιχειρήσεων. Άπό τήν πρώτη στιγμή 
πού οί έλληνικές δυνάμεις πέρασαν 
στήν άντεπίθεση καί άρχισαν νά προχω
ρούν, άπωθώντας τά έχθρικά στρατεύμα
τα στό έσωτερικό τής Αλβανίας, άντιμε- 
τώπισαν μεγάλα προβλήματα έξαιτίας 
τής κατασκοπευτικής σέ βάρος τους δρα
στηριότητας πολλών Αλβανών, πού εί
χαν μεταβληθεϊ σέ πράκτορες τού έχθροΰ
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Ό  Μητροπολίτης ‘Αργυροκά
στρου Παντελεήμων με τούς άνδρες 
τής Χωροφυλακής στο Φρούριο 'Αρ
γυροκάστρου, (Φωτογραφία τής 24ης 
-200-1941).
καί διαβίβαζαν στον Ιταλικό στρατό πλη
ροφορίες γιάτήν κίνηση καί τις δυνάμεις 
των έλληνικών τμημάτων.

Ή  Χωροφυλακή κλήθηκε ν’ άντιμετω- 
πίσει αύτές τίς κατασκοπευτικές ένέρ- 
γειες καί νά έξουδετερώσει κάθε δυνα
τότητα τοΟ έχθροΰ νά γνωρίζει δτιδή- 
ποτε γιά τά έλληνικά στρατιωτικά πράγ
ματα. Γι’ αύτόν άλλωστε τόν σκοπό 
συστήθηκε στό ’Αργυρόκαστρο Ειδική 
'Υπηρεσία, τό Κέντρο ’Αλλοδαπών, μέ 
διοικητή τόν τότε Μοίραρχο Νικόλαο 
Παναγόπουλο. Αλλά όλες άνειξαιρέτως 
οί 'Υπηρεσίες τής Α.Δ.Χ. ’Αργυροκά
στρου σέ συνεργασία μέ τό Κέντρο ’Αλ
λοδαπών άσχολήθηκαν μέ τήν έξουδετέ- 
ρωση τών ’Αλβανών Πρακτόρων.

Τό ίδιο μεγάλη ύπήρξε ή συμβολή τών 
Υπηρεσιών αυτών στόν τομέα τής 
κατασκοπείας σέ βάρος τών Ιταλικών δυ
νάμεων. Πέτυχαν νά όργανώσουν μέ τή 
βοήθεια Ελλήνων, πού κατοικούσαν σέ 
κατεχόμενες άπό τούς ’Ιταλούς περιοχές 
τής Βορείου ’Ηπείρου, κατασκοπευτικά 
δίκτυα καί νά πληροφορούνται έτσι κά
θε τι τό σχετικό μέ τήν κίνηση τών έχθρι- 
κών στρατευμάτων. ’Επίσης, πάλι μέ 
τή βοήθεια τών βορειοηπειρωτών, κα
τόρθωναν οί άνδρες τών Υπηρεσιών τής 
Χωροφυλακής νά διεισδύουν στά κα- 
τεχόμενα άπό τούς ’Ιταλούς έδάφη καί νά 
πληροφορούνται γιά τίς θέσεις καί τίς 
κινήσεις τών τμημάτων τους, τούς άνε- 
φοδιασμούς, τίς άποθήκες τους κ.λ.π.

Γράφει, ό τότε Διοικητής τού Κέντρου

’Αλλοδαπών, Μοίραρχος Νικόλαος Πα- 
ναγόπουλος στήν προσωπική του έκθε
ση γιά τήν άντικατασκοπευτική καί κα
τασκοπευτική δραστηριότητα τής Υ πη
ρεσίας του :

«Τά δίκτυα πληροφοριών έντός βραχυ- 
τάτου διαστήματος όργανώθηκαν έπι- 
τυχώς, μέ άποτέλεσμα τήν άνακάλυψιν 
καί σύλληψιν άτόμων δρώντων έπ’ ώφε- 
λείς τού έχθροΰ. Κατασχέθηκαν κατά διά
φορα χρονικά διαστήματα έγγραφα καί 
σχέδια, δΓ ών άποκαλύπτοντο αί προθέ
σεις τού έχθροΰ καί έλαμβάνοντο τά 
προσήκοντα μέτρα ύπό τών άρμοδίων 
Στρατιωτικών ’Αρχών. Κατόπιν τών ένερ- 
γειών τής Υπηρεσίας τού Κέντρου ’Αλ
λοδαπών έπετεύχθη ή λιποταξία στρα
τιώτου "Ελληνος, ’Αλβανού ύπηκόου 
ύπηρετούντος είς τόν ’Ιταλικόν Στρατόν 
καί είς τινα μονάδα εύρισκομένην κατά 
τήν έποχήν έκείνην είς Αύλώνα. 'Ο στρα
τιώτης ούτος μετέφερε μεθ’ έαυτοΰ πλή
ρες καί έμπεριστατωμένον σχεδιάγραμμα, 
σχέσιν έχον μέ τάς άποθήκας βενζίνης, 
πυρομαχικών, τροφίμων κ.λ.π. τού ’Ιτα
λικού Στρατού είς τήν ώς άνω πόλιν ό 
καί παρεδόθη είς τό Α’ Σώμα Στρατού, 
παρ’ ού έγένετο έκμετάλλευσις. Βάσει 
τών πληροφοριών τούτων έγένετο άερο- 
πορική έπιδρομή καί διαπιστώθηκαν 
έπακριβώς αί πληροφορίαι αύται . . .».
. Συνεχίζοντας, άναφέρεται καί στή δρά

ση τού τότε Μοιράρχου Λέκκα Χαρίτω- 
να, Διοικητή τής Ύποδιοικήσεως Χωρο
φυλακής ’Αργυροκάστρου, ό όποιος «διά 
καταλλήλων ένεργειών του κατόρθωσε νά 
άποκαλύψη δίκτυον κατασκοπείας τού 
έχθρού καί νά έξουδετερώση τούτο».

'Ο δέ Μοίραρχος Λέκκας, άναφέρει 
στήν άπό 9-10-1946 έκθεσή του τά έξής

γιά τό συγκεκριμένο περιστατικό κατα
σκοπείας σέ βάρος τών έλληνικών δυνά
μεων στή ζώνη τών έπιχειρήσεων μετα
ξύ Τεπελενίου—Κλεισούρας :
« . . .  ’Εντός τού ’Αργυροκάστρου έδρα 

κατασκοπεία μέ άκτίνα δράσεως τήν 
ζώνην τών έπιχειρήσεων. Ή  όργάνωσις 
αυτή τών κατασκόπων καί τών διά τών 
πρακτόρων της μεταβιβαζομένων πλη
ροφοριών είς τά έχθρικά στρατεύματα 
μετεχειρίσθη διάφορα τεχνάσματα πρός 
έπιτυχίαν τών σκοπών της. Ούτω έθετον 
έντός φιάλης ή ύδροδοχείου τά δελτία 
πληροφοριών. Τήν φιάλην ταύτην 
έρριπτον έντός τού ποταμού 'Αώου 
καί διά τού ροΰ έφθανε μέχρι Τεπελε
νίου, ένθα περισυλλέγετο ύπό τών έχ- 
θρών διά συρματοπλέγματος. Τό τέχνα
σμα τούτο άνεκαλύφθη καί διά συρματο
πλεγμάτων τών ήμετέρων, έξουδετερώθη 
ή ένέργεια αΰτη...» .

Συνεχίζοντας ό Μοίραρχος, τότε, Χα- 
ρίτων Λέκκας, άναφέρει καί άλλο άξιο- 
σημείωτο περιστατικό :

« . . .  Κατά τό πρώτον δεκαήμερον μη
νάς Φεβρουάριου 1941, είς στιγμήν κα
τά τήν όποιαν συνήπτοντο σφοδραί μά- 
χαι μεταξύ Κλεισούρας καί Πέστανης, 
έν τή προσπαθείς τών 'Ελληνικών στρα
τευμάτων όπως καταλάβωσι τήν Πέστα- 
νην—Σεντέλι καί Τρεμπεσίνα, έλάμβανε 
χώραν Ίταλοαλβανική κατασκοπεία έν 
τή περιφερείς ταύτη, ήτις έπέφερεν ση
μαντικήν φθοράν είς άνδρας καί πολε
μικόν υλικόν. Είς τήν κατασκοπείαν ταύ
την συμμετεϊχον καί ποιμένες οί όποιοι 
άκωλύτως έπλησίαζον διά τών ποιμνίων 
των τήν ζώνην έπιχειρήσεων, άλλοι 
δέ γνωρίζοντες τάς άτραπούς έκ τού έλλη- 
νικοΰ μετώπου έπλησίαζονείς τό έχθρι-
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Τό οίκημα τοϋ 'Αστυνομικού Τμή
ματος ’Αργυρόκαστρου μετά την 
εγκατάσταση τής Χωροφυλακής στην 
ιστορική πόλη.

κόν μεταδίδοντες πληροφορίας καί διά
φορα συνθήματα διά φωτεινών σημείων 
κατά τάς νυκτερινός ώρας, ιδίως διά 
καύσεως καουτσούκ προσδίδοντος ιδίαν 
λάμψιν. Περί τής κατασκοπείας ταύτης 
ελαβον γνώσιν έξ έπιστολής έμπιστου 
μου προσώπου κατοίκου Χοστέβας. Άνέ- 
φερον είς τούς τότε Διοικητήν Διοική- 
σεως Ταγματάρχην Παππά Γεώργιον, 
Άνώτερον Διοικητήν Άντ]ρχην Δρα- 
κόπουλον καί Στρατιωτικόν Διοικητήν 
Υποστράτηγον Μελάν Βασίλειον. Λα
βών δέ τήν έγκρισιν τούτων μετέβην 
έπί τόπου καί προέβην είς έπισταμένας 
έρευνας τή βοηθείμ τών Σταθμών Χωρο
φυλακής Χοστέβης, Σέκερη καί Μελε- 
σίβου καί προανάκρισιν, δι' ών άπεκα- 
λύφθη πλήρως ή κατασκοπεία. Συνε- 
λήφθησαν, κατόπιν προανακριτικών μου 
ένταλμάτων συλλήψεως, οί άποδεδειγ- 
μένως ένοχοι κατασκοπείας, κάτοικοι 
διαφόρων χωρίων τής ζώνης τών έπιχει- 
ρήσεων, μέ κίνδυνον καί αυτοθυσίαν τών 
άνδρών τών ΰπερθεν Σταθμών Χωροφυ
λακής, οΐτινες έξέθεσαν τήν ζωήν των είς 
κίνδυνον ού μόνον τού πυράς τού έχθροΰ 
καί τών έχθρικών άεροπλάνων, άλλά καί 
έκ τών καιρικών συνθηκών, δεδομένου 
ότι τήν έποχήν έκείνην χιών ένός μέ
τρου έκάλυπτε’τήν περιφέρειαν ταύτην. 
Ήναγκάζοντο δέ οί άνδρες τών άνωτέρω 
Σταθμών νά μεταβαίνουν κατά τάς νυ
κτερινός ώρας είς διάφορα χωρία πρός 
περικύκλωσιν τών κατοικιών τών κατα-

διωκομένων διά τήν σύλληψίν των, άψη- 
φοΟντες τήν δι’ όπλων προβαλλομένην 
όπό τινων τούτων άντίστασιν, ήν έν τή 
γενέσει της καί μέ κίνδυνον τής ζωής 
των έξουδετέρωνον . ..».

Ό  'Ανώτερος Στρατιωτικός Διοικητής 
’Αργυροκάστρου ’Αντιστράτηγος Β. Με- 
λδς μέ ιδιαίτερες έκθέσεις καί προτάσεις 
γιά ήθικές άμοιβές, τόνισε έπανειλημ- 
μένα αυτή τήν προσφορά τών άνδρών 
τής Χωροφυλακής. Είναι δέ χαρακτηρι
στικό ένα άπόσπασμα τής «'Ημερήσιας 
Διαταγής» του, τής 28ης Ίανουαρίου 
1941, άναφερόμενο στή δράση τού τότε 
’Ανθυπομοιράρχου Νικολάου Καίσαρη: 

«Ποιούμαι ευφήμου μνείας τού ’Ανθυ
πομοιράρχου ΚΑΙΣΑΡΗ Νικολάου τοϋ 
Κων]νου, Διοικητού τής Ύποδιοικήσεως 
Λιμποχόβου, διότι έκτελών έμπιστευτι- 
κήν καί άκρως έπικίνδυνον άποστολήν, 
άνατεθεϊσαν αύτφ παρά τής ένταϋθα 'Υπη
ρεσίας ’Αλλοδαπών καί τών Διοικήσεων 
Μεγάλων Στρατιωτικών Μονάδων, είσήλ- 
θεν δίς μετά τής ύπ’ αυτού όργανωθείσης 
όμάδος πληροφοριών έντός τού έχθρι- 
κού έδάφους, μέσω τών έχθρικών γραμ
μών, προσκομίσας πληροφορίας, έγγρα
φα καί σχέδια άνυπολογίστου σοβαρότη- 
τος σχετικώς μέ τήν διάταξιν, δυναμικήν 
ίσχύν, τάς κινήσεις καί προθέσεις τού 
έχθροΰ, καί διότι τήν 25ην Ίανουαρίου 
1941 έκτελών παρομοίαν έντολήν μετά 
τής ύπ’ αύτοΰ όμάδος πληροφοριών, άπο- 
τελουμένης έκ τών ιδιωτών:

1) ΚΩΣΤΙΑ Στυλιανού, 2) ΔΙΑΜΑΝ- 
ΤΟΠΟΥΛΟΥ Βασιλείου, 3) ΝΟΤΙΔΗ 
Χρήστου, 4) ΤΣΑΒΟΥ Χρήστου καί 5) 
ΚΩΣΤΙΑ Νικολάου, έκ Λαμπόβου, διε- 
ξήγαγε παρά τάς έχθρικάς γραμμάς ένο
πλον συμπλοκήν μετ’ άτάκτων ’Αλβα

νών, άνηκόντων είς τά έθελοντικά Σώ
ματα τού ’Αλβανού Συνταγματάρχου 
ΝΙΒΙΤΣΑ ΜΠΟΥΜΠΑΡΗ, καθ’ ήν με
τά πολύωρον σκληρόν μάχην, ού μόνον 
διεσκόρπισεν τούτους νικηφόρως, άλ
λά έπέτυχε καί τήν σύλληψίν τού ’Αλβα
νού Ύπολοχαγοΰ ΙΣΜΑΗΛ ΣΕΟΥ, έκ 
τής όμολογίας τού όποιου κατορθώθη ή 
σύλληψις όλων τών δρώντων πρακτόρων 
τού έχθροΰ...» .

Παρόμοια περιστατικά έχει πολλά νά 
παρουσιάσει ή δραστηριότητα τών 'Υπη
ρεσιών τής Χωροφυλακής στόν 'Ελλη- 
νοϊταλικό πόλεμο. Περιστατικά πού δεί
χνουν όχι μόνο τό θάρρος καί τήν γενναιό
τητα τών άνδρών τού Σώματος, άλλά καί 
τήν ταύτιση τής ζωής καί τής τιμής τους 
μέ τή τιμή καί τήν έπιβίωση τής ίδιας 
τής πατρίδας.

’Αλλά, σέ τούτο τό σύντομο σημείωμα 
πού δέν άποτελεΐ ιστορικό μελέτημα, άλ
λά προσπάθεια παρουσίασης μερικών— 
όχι όλων—άγνωστων πτυχών τής ιστο
ρίας τού Σώματος άπό τά ίδια του τά 
’Αρχεία, μέ σκοπό τήν άπότιση φόρου 
τιμής σ’ όλες έκεΐνες τις ήρωϊκές μορ
φές του, πού άγωνίστηκαν γιά τήν τιμή 
καί τήν έλευθερία τής πατρίδας, δέν 
μπορούν νά συμπεριληφθοΰν ούτε λε
πτομέρειες, άλλά ούτε όλα τά περιστατι
κά καί όλοι οί άγώνες τών άνδρών του. 
Όμως, σέ κάποιο άλλο έπετειακό άφιέ- 
ρωμα θά δοθεί στήν «’Επιθεώρηση Χω
ροφυλακής» ή δυνατότητα νά όλοκλη- 
ρώσει αύτές τις παρουσιάσεις, όπως 
καί τις παρουσιάσεις τις σχετικές μέ τά 
χρόνια πού άκολούθησαν τό Βορειοη- 
πειρωτικό Έπος. Τούτο άποτελεΐ χρέος 
τού Περιοδικού καί υπόσχεση τής Σύν
ταξής του πρός τούς άναγνώστες του.
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ΕΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ 
OVff l ATAI
Πολεμικές αναμνήσεις 

τού Στρατηγού Χωρ/κής έ.ά. 

κ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΣΑΤΑΛ0Υ πρώτου 
Διοικητοϋ Xwp/κΑς Κορυτσάς.

ΚΑΘΕ χρόνο, όταν έρχεται, ή 
28 ’Οκτωβρίου, ζωντανεύει, στή 
σκέψη μου ή άξέχαστη ημέρα του 
’Οκτωβρίου 1940.

Είχα την εύνοια της τύχης να δια- 
τελέσω ό πρώτος καί ό τελευταίος 
(μέχρι σήμερα) Διοικητής Χωροφυ
λακής Κορυτσάς καί έν συνεχεία 
’Ανώτερος Διοικητής, μέχρι τής 
ημέρας πού έγκατελείφθη ή Ελληνι
κή έκείνη περιοχή. Δέν θά έπεκτα- 
θώ σέ λεπτομέρειες, καθ’ δσον δέν

πρόκειται σήμερα να γράψω ιστο
ρία. Συγκινοϋμαι δμως πάντα δταν 
αύτές τις μέρες έρχονται στή θύμησή 
μου ήρωϊκαί πράξεις καί τολμηραί 
ένέργειαι των άνδρών μου. Θυμά
μαι τον άπροσμέτρητον ένθουσια- 
σμόν των, τήν άσυνήθη προθυμίαν 
των κατά τήν έκτέλεσιν των καθηκόν
των των, ώστε νά μοϋ φαίνονται 
σήμερα σάν ψέματα.

’Από τήν στιγμή πού ξεκίνησα 
γιά τήν ’Αλβανία μέχρι τήν ήμέρα

τής θλιβεράς έπιστροφής έθαύμασα 
τούς άνδρας μου. Έδοκίμασα καθ’ 
δλον εκείνο τό διάστημα πολλές εύ- 
χάριστες στιγμές άλλά καί θλίψεις. 
Συνέβησαν προ των οφθαλμών μου 
πράξεις καί ένέργειαι, πού μοϋ έδω
σαν τό μέτρον νά εκτιμήσω βαθύτερα 
τό νόημα τής εύσυνειδήτου σιδηράς 
πειθαρχίας των, τήν άνωτέραν άντί- 
ληψιν τής άποστολής των οχι μόνον 
ως μελών τοΰ Σώματος, άλλά καί ώς 
έξοχων απλών 'Ελλήνων στρατιω
τών. Δέν συγκρατώ δυστυχώς στή 
μνήμη μου τά ονόματα τών οπλιτών 
έκείνων καί είλικρινώς δοκιμάζω 
γ ι’ αυτό κάποια λύπη. ’Ενθυμούμαι, 
δμως, τά ονόματα τών ’Αξιωματι
κών μου μέ τον βαθμόν πού έφερον 
τότε (1940). Ενθυμούμαι τον τότε 
Μοίραρχον Ίωάννην Πέτροβαν 
(Στρατηγόν βραδύτερον, άποβιώ- 
σαντα), πού ήτο Διοικητής τής Υ.Χ. 
Έρσέκας. Τον τότε ’Ανθυπομοί
ραρχον Τριγώνην, πού ήτο Διοικη
τής τής Τ.Χ. Βίγκλιστας. Τον τότε 
Υπομοίραρχον Οίκονομόπουλον 
Χρήστον καί τον τότε ’Ανθυπομοί
ραρχον Μαριόλην Νικόλαον, πού 
ύπηρέτουν στήν Τ.Χ. Στάροβας. 
Τον τότε Μοίραρχον Χατζήν Εύάγ- 
γελον καί τον τότε 'Υπομοίραρχον 
Βλάχον Νικόλαον πού υπηρετούσαν 
στο Κέντρο ’Αλλοδαπών Κορυτσάς.

Διοικητής ’Ασφαλείας Κορυτσάς 
ήτο ό τότε 'Υπομοίραρχος Κοφίτσας 
Δημήτριος ό όποιος έφόνεύθη στήν 
Θεσσαλονίκην κατά τήν κατοχήν. 
Διοικητής τοΰ Α ' ’Αστυνομικού 
Τμήματος Κορυτσάς ήτο ό τότε 
'Υπομοίραρχος Παπακώστας Κων] 
νος, δστις τον Δεκέμβριον τού 1944 
έφόνεύθη στή μάχη τοΰ Συντάγμα
τος Χωροφυλακής Μακρυγιάννη ώς 
Μοίραρχος. Διοικητής τοΰ Β' ’Αστυ
νομικού Τμήματος Κορυτσάς ήτο 
ό τότε 'Υπομοίραρχος Κράνης Ά ν- 
δρέας (νΰν άπόστρατος Στρατηγός). 
Διοικητής ’Αγορανομίας Κορυτσάς 
ήτο ό τότε ’Ανθυπομοίραρχος Γεωρ- 
γάτος Βασίλειος, δστις τό 1948 έφο-
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νεύθη ώς Μοίραρχος στή μάχη τοϋ 
Καρπενησιού. Διοικητής της Τ.Χ. 
Λεσκοβικίου ήτο ό τότε ’Ανθυπομοί
ραρχος Γουνελάς Πέτρος (νϋν άπό- 
στρατος Στρατηγός). Στο μεταβα
τικόν άπόσπασμα ύπηρέτει ό τότε 
’Ανθυπομοίραρχος Πρόκος Νικήτας 
(άποβιώσας, άπόστρατοςΣτρατηγός) 
καί ό τότε Άνθυπασπιστής Βου- 
γιουκλής ’Εμμανουήλ. 'Υπασπιστής 
της Α.Δ.Χ. Κορυτσάς ήτο ό τότε 
’Ανθυπομοίραρχος Τασσόπουλος 
’Αναστάσιος (νϋν Άυτισυνταγματάρ- 
χης έ.ά .) καί της Διοικήσεως Χωρ/ 
κής Κορυτσας ό τότε ’Ανθυπομοί
ραρχος Παπαπελεκάνος Όδυσσεύς 
(νϋν άπόστρατος Στρατηγός).

Στο Επιτελείο καί σέ διαφόρους 
άλλας υπηρεσίας ύπηρέτουν οί: 1) 
τότε Μοίραρχος Κοντοζαμάνης Νι
κόλαος. 2) τότε 'Υπομοίραρχοι Χυ- 
τήρης ’Αλέξανδρος καί Παπαγιάννης 
Γεώργιος, δστις έσφαγιάσθη κατά 
τήν κατοχήν. 3 )ό  τότε ’Ανθυπομοί
ραρχος Γιάνναρης Περικλής, δστις 
τό 1947 έφονεύθη μαχόμενος κατά 
των κομμουνιστοσυμμοριτών. 4) ό 
τότε Άνθ]ρχος Νικολαράκος Πέ
τρος, καί 5) οίτότε Άνθυπασπισταί 
Κλωνάρης Νικόλαος—Παπαϊωάννου 
Σπυρίδων—Μοΰρτος Γεώργιος — 
Ξυπτερας Βρασίδας—Ταξίδης Πα
ναγιώτης—Γαλιάτσος Ευστράτιος— 
Τρούσιας Δημήτριος— Πιπερίγκος 
Ευστράτιος—Ζάγκλης Χαράλαμπος 
—Μούσιος Χρυσόστομος —Μπουρού- 
κας ’Αθανάσιος — Άγγελόπουλος 
Βασίλειος κ.λ.π.

"Ολοι οί άνωτέρω υπήρξαν πα
ραδείγματα κατά τήν έκτέλεσιν 
των καθηκόντων των είργάζοντο 
νυχθημερόν καί έκινδύνευον συνε
χώς άλλ’ ήγνόουν κόπους καί κινδύ
νους. Γιά νά έκτιμηθή έτι πλέον 
τοΰτο άναφέρω τον τότε ’Ανθυπο
μοίραρχον Μακαρούνην Δημήτριον 
(νϋν άπόστρατον Στρατηγόν), ό 
όποιος διετάχθη νά μεταβή μετά 
δυνάμεως 40 οπλιτών καί ενός Άνθυ- 
πασπιστοΰ (Σταθουλοπούλου Δημο

σθένους) στο Μπόγραδετς, τό όποιον 
άπέχει έκ Κορυτσας 50 περίπου χ ι
λιόμετρα, είχε πληθυσμόν δέκα χ ι
λιάδας κατοίκους καί εύρίσκεται 
στήν δχθην τής Λίμνης Άχρίδος 
δπου έμάχοντο τά Ελληνικά Στρα
τεύματα, προκειμένου νά ίδρύση 
Τμήμα Χωροφυλακής Μπόγραδετς. 
Εύρεθείς ενώπιον πολεμικών συγκρού 
σεων, ένετάχθη στο έκεΐσε μαχόμε- 
νον 2ον Τάγμα Πολυβόλων τής 13ης 
Μεραρχίας καί άπετέλεσε Τμήμα 
αύτοΰ καθ’ δλον τό διάστημα τοϋ 
πολέμου έν Αλβανία. Σημειώνω

μάλιστα, δτι ή δράσις τοϋ ’Αξιωμα
τικού τούτου στο Τάγμα ήτο τοιαύτη 
ώστε νά τιμηθή ούτος παρά τοϋ 
Στρατού διά τοϋ χρυσοΰ ’Αριστείου 
’Ανδρείας. Πιστεύω δτι ή περίπτω- 
σις τοϋ τότε ’Ανθυπομοιράρχου 
Μακαρούνη Δημητρίου είναι μονα
δική στον πόλεμο τής ’Αλβανίας, 
καθ’ δσον ούτος υπηρέτησε συνεχώς 
στο Τάγμα ώς ’Αξιωματικός Πεζι
κού, εις τομέα μάλιστα τελοϋντα 
εις διαρκή έπαφήν μέ τον εχθρόν.

'Η  Άστυνόμευσις καί ή ’Ασφά
λεια, έν γένει, τόσον στήν πόλιν τής 
Κορυτσας δσον καί σ’ ολόκληρη τήν 
περιοχή ήτο πλήρης. Οί Διοικη- 
ταί τών διαφόρων Στρατιωτικών 
Μονάδων συχνά έξεφράζοντο κο
λακευτικά διά τήν Χωροφυλακήν.'Ο 
Διοικητής τής Στρατιάς, κατ’ έπα- 
νάληψιν, μέ συνεχάρη διά τοΰτο καί 
τελικώς, ώς ήρχισεν ή σύμπτυξις, 
άνέθεσε στήν Χωροφυλακή Κορυ- 
τσάς πολεμικήν άποστολήν, πρά
γμα πού άπετέλεσε τότε μεγάλην τ ι
μήν. Εις 'Ημερησίαν Διαταγήν του 
ό τότε Διοικητής τής Στρατιάς 
’Ηπείρου Στρατηγός Πιτσίκας άνα- 
ρέρει: « 'Η  δύναμις τής Χωροφυλα
κής τής Α.Δ.Χ. Κορυτσάς διά τής 
πειθαρχίας της καί τής στάσεώς της 
έτίμησε τά έλληνικά δπλα».

’Ενθυμούμαι, δταν τήν 15-4-41, 
λίαν πρωί, ή δύναμις τής Άνωτέρας 
είχε φθάσει εις Λεσκοβίκι—’Αλβα
νίας, ήτοι 15 περίπου χιλιόμετρα τών 
ελληνικών συνόρων, καί έν συγκεν
τρώσει άνεκοίνωσα τήν έντολήν τής 
Στρατιάς, έδοκίμασα πλήρη ίκανο- 
ποίησιν, δταν είδα τούς άνδρες μου 
νά έπιχαίρουν καί νά ζητοκραυγά- 
ζουν διότι τούς έδίδετο ή εύκαιρία 
νά Ιλθουν εις άμεσον σύγκρουσιν 
μετά τών ιταλικών τμημάτων. Πρώ
τον έργον τής Χωροφυλακής υπήρ
ξε ή διασφάλισις τών γεφυρών τού 
ποταμού ’Αώου, πού συνδέουν τήν 
Ελλάδα μέ τήν ’Αλβανίαν, δι’ ών 
έπρόκειτο νά πορευθώσι τά Στρα
τιωτικά Τμήματα. 'Ο έχθρός διά 
παντός τρόπου προσεπάθεινά κατα- 
στρέψη τίς γέφυρες διά νά έγκλω- 
βίση τάς έλληνικάς δυνάμεις. Ή  
στάσις τής Χωροφυλακής υπήρξε 
έκεΐ άτσαλένια, έλθοΰσα εις δύσκο
λου θέσιν προκειμένου ν’ άντιμε- 
τωπίση μεμονωμένα τμήματα, ύπο- 
χωροΰντα άνευ διαταγών. Ενθυ
μούμαι, δτι έκεϊ στάς γεφύρας εϊχο- 
μεν νεκρούς καί τραυματίας συνέ
πεια σφοδροτάτου άεροπορικοΰ βομ
βαρδισμού παρά τής γερμανικής 
άεροπορίας. ’Εκεί, πάλιν ό τότε 
’Ανθυπομοίραρχος Μακαρούνης Δη-

μήτριος (νΰν άπόστρατος Στρατη
γός ) είχε τήν τύχην νά ύποστεΐ σκλη- 
ράν δοκιμασίαν, διότι εύρίσκετο επι
κεφαλής τής φρουράς τών δύο γε
φυρών μετά δυνάμεως 100 άνδρών. 
Εύρισκόμενος είς Χάνι Μπουρα- 
ζάνι, ούχί μακράν τών γεφυρών 
πού ύπέστησαν τόν βομβαρδισμόν, 
έπληροφορήθην δτι μεταξύ τών πολ
λών νεκρών (ιδία στρατιωτικών) 
ήτο καί ό τότε ’Ανθυπομοίραρχος 
Μακαρούνης Δημήτριος. Άπέστει- 
λα άμέσως τότε τό μικρόν φορτη
γού αύτοκίνητον διά νά παραλάβη 
τό πτώμα τού ’Αξιωματικού τού
του προς ενταφιασμόν. Παραδόξως 
δμως, μετ’ ολίγον, τό αύτοκίνητον 
μετέφερε ενώπιον μου ζώντα τόν 
τότε ’Ανθυπομοίραρχον Μακαρού
νην Δημήτριον καί τόν Ενωμοτάρ
χην Σπινάσαν Δημήτριον, οίτινες 
συνώδευαν ένα τραυματία Ε νω μο
τάρχην όνόματι Τσαλαμπαμπούνην, 
ό όποιος διεσώθη μέν τότε, είχε δ
μως τήν μοίρα νά φονευθή βραδύ
τερου, ώς ’Ανθυπομοίραρχος τό ’47, 
εις μάχην κατά τών κομμουνιστο- 
συμμοριτών.

Άνέφερα αύτά σήμερα, γιατί ή 
σκέψη μου πετά στον ’Οκτώβριο 
τού 1940 μαζί μέ τίς σκέψεις δλων 
εκείνων πού έζησαν τήν έποχήν 
εκείνην καί συμμετέσχον στά λα
μπρά γεγονότα. Δέν μπορώ στή 
παρούσα στήλη νά εϊπω περισσό
τερα, ούτε λησμονώ τό μεγαλείου 
τών ’Αξιωματικών μου, τόσον έκεί- 
νων πού σήμερα εύρίσκονται έν 
ζωή δσον καί έκείνων πού ήρωϊκά 
προσέφερον τήν ζωήν των στο 
έθνος.

Σημείωσα μερικές μόνον λεπτο
μέρειες, γιά νά καταδείξω τήν ιστο
ρικήν άξίαν τής Χωροφυλακής κα
τά τήν έποχήν έκείνην, ή όποια 
άποτελεΐ τό ζωηρότερου σημείου 
τής ύπηρεσιακής μου ζωής, παρ’ 
δτι δέν έπαυσα έν συνεχεία τόν 
άγώνα μου, τόσον στή Μέση ’Ανα
τολή δσον καί κατά τόν άντισυμ- 
μοριακόν πόλεμο.

Τονίζω καί πάλιν, δτι ή υπηρε
σία μου, ώς Διοικητοΰ Χωροφυλα
κής Κορυτσάς παραμένει δι’ έμέ 
τό πλέον έντονο καί λαμπρό σημάδι 
τής 40χρόνου πολυτάραχης ζωής 
μου στο Σώμα. Εύχή μου είναι, 
δπως τό πνεύμα έκεΐνο τής πειθαρ
χίας καί συνοχής παραδειγματίσει 
τούς έπιγενομένους.

"Αν έχω παραλείψει τινάς έκ τών 
’Αξιωματικών μου ας μέ δικαιολο
γήσουν, διότι ή μνήμη μου έχει 
ύποστεΐ τάς συνέπειας τού χρόνου.
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Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

Τις πρωινές ώρες τής 28ης 
’Οκτωβρίου τοϋ 1940, ό λαός 
μας ξεκινούσε για τό δρόμο τής 
Θυσίας.

Κομμάτι αύτοϋ τοϋ λαού, ή 
Χωροφυλακή δέν υστέρησε σέ 
θυσίες. Είναι δμως αρκετά δύ
σκολο νά έκτιμηθεϊ ή προσφορά 
τοϋ Σώματος έκεϊνες τις κρίσι
μες μέρες. Τό έργο του υπήρξε 
τόσο πολυδιάστατο, έτσι πού 
κάθε προσπάθεια, μερικής έστω , 
όριοθετήσεώς του· είναι καταδι
κασμένη νά κριθεΐ άνεπαρκής. 
Δέν είναι δυνατόν νά περιορι
στεί μέσα στις πολύχρωμες έκεΐ- 
νες γραμμές των διαγραμμάτων 
πολεμικών έπιχειρήσεων των 
ιστορικών έγχειριδίων , ένας α
γώνας σ’ δλα τά μέτωπα. 'Η 
συνδρομή της στήν επιστρά
τευση , ή πλαισίωση τών στρα
τιωτικών μονάδων μέ στρατο- 
νομικά αποσπάσματα, ή συμ
μετοχή της στις πρώτες πολε
μικές συγκρούσεις καί ή συμ
βολή της στήν άναχαίτιση τοϋ

εισβολέα, ή οργάνωση τής πα
θητικής άμυνας, ή τήρηση τής 
τάξεως καί άσφάλειας τόσο στά 
μετόπισθεν δσο και στά έδάφη 
πού καταλαμβάνονταν και ό ρό
λος της κατά τή σύμπτυξη τών 
Τμημάτων Στρατιάς ’Ηπείρου 
και Δυτ. Μακεδονίας δέν περιο
ρίζεται σέ διαγράμματα, ούτε 
μπορεί νά άποδοθεΐ μέσα σέ λί
γες σελίδες.

Έτσι ξεκίνησαν άπ’ τούς πρώ
τους—οί Έλληνες Χωροφύλακες 
—γιά τά μέρη δπου δέν είχε κα
θημερινές καί σκάλες. Κι άς ή
ταν κομμένα τά γεφύρια πίσω 
τους. Αύτοί δέν σταμάτησαν ού
τε στιγμή τόν αγώνα, ένα αγώ
να ιδιόρρυθμο. Ένα άγώνα, δ
που ό άντίπαλος δέν βρίσκον
ταν μονάχα μπροστά τους, άλλά 
γύρω τους, παντοΰ.

Δυστυχώς ή συμβολή τής 
Χωροφυλακής στό έπος τοϋ ’40 
δέν είναι δσο θάπρεπε γνωστή. 
Τις πιο πολλές φορές επισκιά
ζεται άπό τή δράση τών στρατι
ωτικών τμημάτων. ’Άλλοτε ά- 
ποσιωπάται καί μερικές φορές 
διαστρεβλώνεται. Έ τσι, μέ τήν

εύκαιρία τής συμπληρώσεως σα
ράντα χρόνων άπ’ τις μέρες 
έκεϊνες γίνεται προσπάθεια πα- 
ρουσιάσεως ένός μικρού μέρους 
τής δράσεως τοϋ Σώματος, τής 
δράσεως τών 'Υπηρεσιών Χω
ροφυλακής Κορυτσάς.

Οί πηγές γιά τήν προσέγγιση 
τοϋ θέματος είναι λίγες. Τά 
περισσότερα βιβλία, άρθρα κλ.π. 
δημοσιεύματα καλύπτουν κατά 
κύριο λόγο τή δράση τοϋ Στρα
τεύματος καί τήν πολιτική ή 
διπλωματική πλευρά τών γε
γονότων. Ό  τύπος τής έποχής 
γιά λόγους άσφαλείας — δπως 
είναι φυσικό—αποφεύγει τήν 
παρουσίαση σχετικών στοιχείων.
Έτσι ή άρχειακή έρευνα περιορί
στηκε: 1) σ’ βρισμένες μονάχα 
έκθέσεις—μαρτυρίες άνδρών τοϋ 
Σώματος, πού συντάχθηκαν άπό 
τό 1944 ώς τό 1962, καί 2) στά 
έγγραφα τοϋ φακέλλου 2/1/1-61 
τής Α .Δ .X . Κορυτσάς, πού άνα- 
φέρονται στήν σύμπτυξη τής 
δυνάμεώς της (10 έως 20 ’Απρι
λίου 1941). Τά τεκμήρια αυτά 
φυλάγονται στό νεοσύστατο 
Τμήμα ‘Ιστορίας Χωροφυλακής.

701



Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ

Στίς 13 Νοεμβρίου 1940 ό έχθρός 6χει 
άναχαιτισθεϊ. Στό βόρειο τμήμα τής έλ- 
ληνοαλβανικής μεθορίου τά έλληνικά 
στρατεύματα έχουν μπεί στό άλβανικό 
δδαφος, στό κεντρικό—μέ έξαίρεση τήν 
περιοχή Κόνιτσας—έχουν ξεπεράσει τή 
γραμμή ΙΒα καί φθάσει στά σύνορα, ένώ 
στό νότιο, άπ’ τήν Κόνιτσα ώς τό Ίόνιο, 
ό άντίπαλος έχει είσχωρήσει άρκετά 
βαθειά στό έλληνικά έδαφος, χωρίς 
όμως νά μπορέσει νά βελτιώσει τις θέσεις 
του (ΓΕΣ]ΔΙΣ: Ή  ιταλική εισβολή, 28 
Όκτωβρ.—13 Νοεμβρ. 1940, Άθήναι I960 
σχεδιαγράμματα 9, 18 καί 20). Τά σχέδια 
τοϋ Βισκόντι Πράσκα δέν ύλοποιήθηκαν. 
Οί αισιόδοξες προβλέψεις τού Ιταλού 
ύπουργοΰ Στρατιωτικών, Σοντοΰ, δια- 
ψεύστηκαν οίκτρά. Ή  πρωτοβουλία άνήκε 
πιά στά έλληνικά στρατεύματα.

Μέ βάση τά δεδομένα αυτά ή Άνω- 
τάτη Ελληνική Διοίκηση καθορίζει 
νέους στόχους: 1) Τήν κατάληψη τού 
όρεινοΰ όγκου τής Μοράβας, τού ύψώ- 
ματος Ίβάν καί τού συγκοινωνιακού 
κόμβου Κορυτσδς, καθώς καί τήν άπό- 
φραξη τών Β Δ καί Ν Δ όδεύσεων πρός 
τήν πεδιάδα της καί 2) Τήν έκδίωξη τού 
άντιπάλου άπό τά έλληνικά έδάφη στον 
κεντρικό καί νότιο τομέα τού μετώπου, 
τήν έξασφάλιση τής χρησιμοποιήσεως 
τής όδικής άρτηρίας Λεσκοβικίου— 
Κορυτσδς, καθώς καί τήν κάλυψη άπό τά 
ΒΔ τής περιοχής Μέρτζανης, ώστε νά 
άξιοποιηθεΐ ή λειτουργία τής παραπάνω 
άρτηρίας.

Τά ξημερώματα τής 14ης Νοεμβρίου 
άρχίζει ή έλληνική άντεπίθεση. Στόν 
κεντρικό καί βόρειο τομέα—πού ενδια
φέρουν άμεσα τό άρθρο μας—τά έλλη
νικά στρατεύματα προωθούνται συνέ
χεια. Στίς 16 Νοεμβρίου καταλαμβάνονται 
τμήματα Β καί Ν τής διαβάσεως Ντάρ- 
ζας στή Μοράβα, τό βράδυ τής 18 τά 
χωριά Χότσιστε καί Μπαμπάν, καθώς καί 
τά ύψώματα Β τής Βίγλιστας, καί στίς 19 
ή διάβαση τής Ντάρζας. Στίς 21 κατα
λαμβάνεται όλος ό όγκος τής Μοράβας 
στίς 22 τό ύψωμα Ίβάν, ή Κορυτσά καί 
ό αύχένας Κιάφε Κιάριτ, νευραλγικό 
σημείο τής άρτηρίας Κορυτσδς—Λεσκο
βικίου. Νοτιότερα (’Αώος—Γράμμος) 
στίς 21 Νοεμβρίου επιτυγχάνεται ή 
ύπέρβαση τής μεθορίου καί καταλαμβά
νονται ή Μπόροβα καί ή Έρσέκα, ένώ 
τήν έπομένη τό Λεσκοβίκι. Μέ τήν κά
λυψη άπό τά ΒΔ τής Μέρτζανης εξασφα
λίζεται ή άκώλυτη χρησιμοποίηση τής 
όδικής άρτηρίας ’Ιωάννινα—Μέρτζανη— 
Λεσκοβίκι — Έρσέκα — Κιάφε Κιά
ριτ — Κορυτσά. Στό νότιο τομέα ή προ
ώθηση τών ελληνικών στρατευμάτων 
παρουσίασε κάποια καθυστέρηση, πού 
όφείλονταν στό βάθος τής Ιταλικής 
εισβολής.

Η ΧΟΡΟΦΥΛΑΚΗ 
ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟ ΗΠΕΙΡΟ

Τά έδάφη πού καταλαμβάνονται έχουν 
άνάγκη Αστυνομεύσεως, καθήκον πού 
δέν μπορεί ν’ άναλάβει φορέας άλλος άπό 
τήν Χωροφυλακή. "Ετσι μετά άπό συνε- 
νόηση μέ τό Γενικό Στρατηγείο, τό 
'Υφυπουργείο Δημοσίας ’Ασφαλείας δια

τάζει τήν συγκρότηση δύο άνεξαρτήτων 
μονάδων Χωροφυλακής, προκειμένου ν’ 
άναλάβουν τήν Αστυνόμευση τής Βόρειας 
’Ηπείρου. Ή  συγκρότηση τής μονάδας 
πού προορίζονταν γιά τήν περιφέρεια 
Κορυτσδς διατάχθηκε στίς 16-11-1940, 
ένώ έκείνης πού προορίζονταν γιά τήν 
περιφέρεια ’Αργυροκάστρου στίς 20-11- 
1940. Σύμφωνα μέ τίς σχετικές διαταγές 
«. . .  ή Αποστολή τής Χωροφυλακής 
έσται ή τήρησις τής τάξεως καί ή δσκη- 
σις άστυνομίας έντός τής ύπό τών στρα
τευμάτων μας καταληφθησομένης ζώ
νης. . . .  καθώς καί ή ύποβοήθησις τού 
έργου τού Στρατού, μεθ’ ού δέον νά εύρί- 
σκηται είς διαρκή καί άμεσον έπαφήν καί 
συνεννόησιν έπί παντός έν γένει ζητή
ματος, σχέσιν έχοντος μέ τήν έκπλήρωσιν 
τής ειδικής ταύτης Αποστολής της. Τά 
καθήκοντα ταΰτα είναι άσχετα πρός τά 
καθήκοντα τών στρατονομικών άποσπα- 
σμάτων...» (’Αντωνίου Κων]νου: Ιστο
ρία τής Ελληνικής Βασιλικής Χωροφυ
λακής 1833—1965, τόμος Δ', Άθήναι 
1967, Παράρτημα X 25).

Τή δύναμη Χωροφυλακής Κορυτσδς 
άποτέλεσαν τελικά δυό τμήματα. Τό ένα 
τμήμα μέ τέσσερες άξιωματικούς καί 
έκατό περίπου όπλΐτες συγκροτήθηκε άπό 
τήν Διεύθυνση ’Αστυνομίας Θεσσαλο
νίκης, ένώ τό άλλο, μέ τριακόσιους όπλΐ
τες καί άνάλογο άριθμό άξιωματικών, 
συγκροτήθηκε Από Υπηρεσίες Χωροφυ
λακής τού λεκανοπεδίου ’Αττικής (Σχολή 
Χωροφυλακής, Διεύθυνση Ειδικής ’Ασφα
λείας κ.λπ.). Τή δύναμη αύτή πλαισίωνε 
άνάλογος άριθμός τρικύκλων μοτοσυ- 
κλεττών τού Μηχανοκίνητου Τμήματος 
τού Σώματος.

Σχετικά μέ τήν έπιλογή τού προσω
πικού τής μονάδας έκείνης, ό Άνθυπα- 
σπιστής ΔΑΝΑΣ Δημήτριος γράφει 
«. . .Ήτο ή 16η Νοεμβρίου 1940, δτε μδς 
συνεκέντρωσαν όλους τούς ύπαξιωματι- 
κούς τής Σχολής Χωρ]κής ’Αθηνών πρό 
τού γραφείου τού κ. Διοικητοΰ τής Σχο
λής. Γεμάτοι αΰτοπεποίθησιν καί φιλο
πατρίαν περιμέναμε έκεΐ νά λάβωμε δια- 
ταγάς. ’Αντί τούτου μδς ήρώτησαν ποιοι 
θέλαμε νά πολεμήσωμεν είς τήν ’Αλβα
νίαν. Καί τότε όλοι μας, ώς είς άνθρωπος 
έκινήθημεν ένα βήμα μπροστά καί ήκού- 
σθη άπό τά στόματα όλων μας ή λέξις 
«έγώ». Φυσικά δέν ήτο δυνατόν νά φύ- 
γωμεν όλοι, άλλά μόνον 5 Ένωμοτάρχαι 
καί 10 Ύπενωμοτάρχαι. Έγένετο έπι
λογή καί τήν έπομένη ν 17 Νοεμβρίου 
1940 άνεχωρήσαμεν δι’ Αλβανίαν ύπό 
τάς θερμάς εύχάς τών συναδέλφων μας. .. 
Είμεθα τά κατώτερα στελέχη πού θά 
πλαισιώναμε τήν νεοϊδρυθεΐσαν Α.Δ.Χ. 
Κορυτσδς. . .» (Έκθεσή Δανδ Δημητρίου, 
δ.τ.χ., σελ. 1, ’Αρχείο Τ.Ι.Χ., άρ. φ. 121] 
138).

Επικεφαλής τής δυνάμεως όρίστηκαν, 
μέ τίς 23]82]9—α καί 23]82]1—γ άπό 16 
καί 17-11-1940, άντίστοιχα, διαταγές τού 
Ύφυπ. Δημ. ’Ασφαλείας, ό Συνταγμα
τάρχης ΝΤΑΚΟΣ Γεώργιος καί ό Ταγμα
τάρχης ΤΣΑΤΑΛΟΣ Ευθύμιος. Ό  πρώτος 
ύπηρετούσε στό έπιτελεϊο τού ’Αρχηγείου 
Χωροφυλακής, ένώ ό δεύτερος στή Δ.Χ. 
Πειραιώς. Έδώ θά πρέπει νά σημειωθεί 
πώς ό Συντ]ρχης ΝΤΑΚΟΣ δέν πήγαινε 
γιά πρώτη φορά στή Βόρειο Ήπειρο. Σάν 
Άνθυπασπιστής στίς 6-11-1914 άνα- 
λαμβάνει άστυνόμος Βίγλιστας, στίς 
1-7-1915 διοικητής Τμήματος Καταδιώ- 
ξεως Κορυτσδς καί άπό 10-10-1916 μέχρι 
28-1-1917 ύπηρετεϊ στήν ’Αστυνομική

'Υποδιεύθυνση Κολωνίας (Έρσέκα). Τά 
όνοματεπώνυμα τών λοιπών βαθμοφόρων 
πού στελέχωσαν τελικά τή δύναμη Κο
ρυτσδς (Μοίραρχοι, 'Υπομοίραρχοι— 
’Ανθυπομοίραρχοι καί Άνθυπασπιστές) 
δημοσιεύτηκαν στό τεύχος 163 τής 15-1- 
1941 τού περιοδικού ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ.

Ή  έκκίνηση τής δυνάμεως ’Αθηνών 
έγινε στίς 17-11-1940, ένώ έκείνης τής 
Θεσσαλονίκης τήν έπομένη. Προορισμός 
τους ή Φλώρινα. Τά δυό τμήματα συναν
τήθηκαν καθ’ όδόν καί στίς 20—Νοεμ
βρίου βρίσκονταν στόν τελικό προορι
σμό τους, περιμένοντας τήν έξέλιξη τών 
έπιχειρήσεων γιά τήν παραπέρα προώ
θησή τους.

ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΤΣΑ

Ά π’ τή Φλώρινα ή δύναμη Χωροφυ
λακής Κορυτσδς κινήθηκε σέ δύο φάσεις, 
σέ συνάρτηση πάντα μέ τίς κινήσεις τού 
στρατεύματος. «Τήν 20ην ίδιου μηνός 
(Ν]βρίου) άπασα ή δύναμις», γράφει ό 
ύπομοίραρχοςΓΟΥΝΕΛΑΣ Πέτρος, «με- 
τέβη είς Φλώριναν, ένθα παρέμεινε έπί 
μίαν νύκτα καί μέχρι τής έπομένης έσπέ- 
ρας, όπότε ή δύναμις τής Αστυνομικής 
Διευθύνσεως (Θεσσαλονίκης) είσήλθεν 
είς τό άλβανικόν έδαφος διαταχθείσα νά 
ίδρύσει Υπηρεσίας Χωροφυλακής, ή δέ 
τών Αθηνών παρέμεινε έκεϊσε μέχρι 
τής πτώσεως τής πόλεως Κορυτσδς. 
Ούτω ό διοικών άπασαν τήν δύναμιν 
ταύτην Συνταγματάρχης τότε κ. ΝΤΑΚΟΣ 
Γ εώργιος διέταξε,ϊνα ό μένΎπομοίραρχος 
Κουφίτσας καί Άνθ]ρχος Παγώνης ίδρύ- 
σωσι τήν Υ.Χ. Βιγλίστης ό δέ ύπομ]ρχος 
Χυτήρης τόν Σ.Χ. Βοζιγραδίου καί ό υπο
φαινόμενος τόν Σ.Χ. Δάρδας. Τάς πρωϊ- 
νάς ώρας τής 22ας Νοεμβρίου έφθάσαμεν 
είς Βίγλισταν, πλησίον τής όποιας καί δή 
είς τήν στενωπόν «Τσαγκόνι» διεξή- 
γοντο μάχαι, ϊνα διά τής καταλήψεως 
ταύτης άνοιχθή ή θύρα τής πρός Κορυ- 
τσάν όδού. ’Εκ Βιγλίστης, ό ύπομ]ρχος 
Χυτήρης καί ό όποφαινόμενος, μετά τής 
δυνάμεώς μας έκαστος, περί τήν μεσημ
βρίαν τής ίδιας ήμέρας άνεχωρήσαμεν, 
κατευθυνόμενοι ό μέν Χυτήρης είς Βοζι- 
γράδιον έγώ δέ είς Δάρδαν. Ή  είς Δάρ- 
δαν πορεία διεξαχθεΐσα πλησίον καί 
όπισθεν τής γραμμής μάχης συνεπήγετο 
πολλούς κινδύνους καί ιδίως έκ τής έχθρι- 
κής άεροπορίας, ήτο δέ λίαν δυσχερής... 
μολοντούτο έπερατώθη έν τάχει καί 
κανονικώς, λαμβανομένου ύπ’ δψιν ότι 
δέν είχε σημειωθή είσέτι ή πτώσις τής 
Κορυτσδς, ήτις άπέχει έκ Δάρδας περί 
τά 18 χιλιόμετρα» (Αναφορά ύπομ]ρχου 
Γουνελδ Πέτρου, Καστοριά 24-3-1944, 
σελ. 1. Αρχείο Τ.Ι.Χ., φάκ. Αλβανία).

Στό μεταξύ, στίς 18.00' τής 22 Νοεμ
βρίου τό άπόσπασμα τού συνταγματάρχη 
Μπαγέτη είσέρχεται στήν Κορυτσά άλλ’ 
άναγκάζεται ν’ άποσυρθεί έξαιτίας τής 
προχωρημένης ώρας, γιά λόγους άσφα- 
λείας. Ή  δύναμη όμως τής Χωροφυλακής 
έχει ξεκινήσει έγκαιρα άπό τήν Φλώρινα, 
διέρχεται πρώτη τόν άμαξιτό δρόμο 
Τσαγκονίου—Κορυτσδς καί στίς 06.00' 
τής έπομένης, 23-11-1940, εισέρχεται στήν 
πόλη. Τό στρατιωτικό άπόσπασμα θά 
έπανέλθει μετά 2—3 ώρες. Μέ τήν ήμε- 
ρήσια διαταγή τού συνταγματάρχη ΝΤΑ- 
ΚΟΥ (23 Νοεμ.) ό ταγματάρχης Ευθύμιος 
Τσαταλός, διορίζεται διοικητής τής Δ.Χ. 
Κορυτσδς μέ υπασπιστή τόν Άνθυπο.
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μοίραρχο Τασσόπουλο ’Αναστάσιο. Φυ
σικά, ή Εγκριση τοϋ διορισμού άπό τό 
Ύφ. Δημ. ’Ασφαλείας είχε παρασχεθεί 
άπό τις 17-11-40. Στήν ’Αθήνα φθάνει 
αυθημερόν τό άκόλουθο τηλεγράφημα: 
«Έκ Κορυτσάς (μέσω Φλωρίνης) 23-11-40. 
Πρόεδρον Κυβερνήσεως — Ύφυπουρ- 
γεΐον Ασφαλείας — Άρχηγεΐον Χωρο
φυλακής

’Α θ ή ν α ς
’Από σήμερον ώραν 06.00' άνέλαβον 
διεύθυνσιν Χωροφυλακής Κορυτσά? 
ΣΤΟΠ. Υποβάλλω θερμοτέρας εύχάς 
μου. Διοικητής Χωρ]κής Κορυτσας. 
Ταγματάρχης Τσαταλός».

Την είσοδο τής Χωροφυλακής στήν 
Κορυτσά περιγράφει μέ έντονα χρώματα 
ό Άνθ]στής Δανάς (ό.π., σελ. 1—2): 
«. . .  Κι ένα βράδυ ήλθε τό χαρμόσυνον 
γεγονός. ’Απόψε έπιτέλους φεύγουμε. 
’Αθόρυβα καί πειθαρχικά άνελάβομεν τάς 
άποσκευάς μας καί ξεκινήσαμε μέ αύτο- 
κίνητα καί τρίκυκλα. Μπροστά τά τρίκυ- 
κλα, ώπλισμένα μέ δύο αύτόματα. . . Ή  
καρδιά μας έπαλλε άπό συγκίνησιν. Νά!! 
περνούμε τά σύνορα!! Μακρές ούρές, 
άτέλειωτες, τά μεταγωγικά μας προχωρούν 
άθόρυβα πρός τά πρόσω. Καί πότε—πότε 
άκοΰμε τήν έρώτησιν «Γιά πού ρέ παιδιά, 
έπεσε ή Κορυτσά;». ’Αλλά μήπως ξέραμε 
καί μείς τίποτε τό θετικό; Οί Αξιωματικοί 
μας δέν μάς είπον τίποτε. Περάσαμε τή 
Βίγλιστα καί τότε καταλάβαμε πιά ότι 
πηγαίναμε γιά τήν Κορυτσά. Τότε μάς 
είπαν, ότι είχε Εκκενωθεί άπό τόν έχθρό 
καί πηγαίναμε νά μπούμε πρώτοι στήν 
πόλι. Ξημερώματα, 23 Νοεμβρίου 1940, 
ήμέρα Σάββατο, παγωνιά φοβερή. Τώρα 
πιά είχαμε άφήσει όλα τά τμήματά μας 
πίσω.. . Ξημέρωσε καλά καί βλέπαμε. 
Είδαμε τότε τήν Κορυτσά ν’ άπλοΰται 
μέσα στόν κάμπο, μπροστά μας. Νά τά 
πρώτα σπιτάκια της. Καί τότε «Εμπρός, 
παιδιά, τραγούδι, Εμπρός γιά μιά Ελλάδα 
νέα», φωνάζει ό διοικητής μας. ’Αλλά 
πού φωνή. . . μάς έπνιγε ή συγκίνησις, 
ένας κόμπος στό λαρύγγι μάς έπνιγε καί 
δάκρυα γέμισαν τά μάτια μας. . . .  ή πόλις 
σημαιοστόλιστη μέ τήν γαλανόλευκο. 
Μάς περίμεναν. Καί μόλις μάς είδαν 
δακρυσμένους, άρχισαν νά κλαίνε κι 
αυτοί. Μάς Αγκάλιαζαν, μάς φιλούσαν, 
μάς έραναν μέ άνθη, χάϊδευαν τά όπλα 
μας. . . Μάς φαίνεται όνειρο, πώς ύστερα 
άπό τόσα χρόνια—μάς έλεγαν —ξανα
βλέπουμε Χωροφυλακή στήν Κορυτσά. 
Οί νέοι μάς κύτταζαν περίεργα, έπιαναν 
τ’ άσπρα κορδόνια μας καί μάς κυττοΰσαν 
Ερωτηματικά...».

Δέν είναι άσχετο μέ τ’ άνωτέρω, τό 
γεγονός τής παραδόσεως άπό κάτοικο 
τής Κορυτσάς στόν υπασπιστή τής Δ.Χ. 
Κορυτσάς, Άνθ]ρχο Τασσόπουλο, στις 
24-11-1940, τής σφραγίδας τής Διοική- 
σεως Χωροφυλακής πού λειτούργησε 
Εκεί στά 1914.

Ή  συγκίνηση, όμως τών πρώτων ώρών 
δίνει τή θέση της στήν δράση. Στήν πόλη 
έχουν παραμείνει κρυμμένοι Ιταλοί άξιω- 
ματικοί. Θά πρέπει νά έντοπισθούν καί νά 
Εξουδετερωθούν. Τό ίδιο καί οί άλβανοί 
συνεργάτες τους. "Υπάρχουν άποθήκες 
γεμάτες τρόφιμα, νοσοκομεία γεμάτα 
φάρμακα καί άλλα ύλικά. Πρέπει νά 
προστατευθοΰν άπό τή διαρπαγή. Πρά
γματι, τόννοι τρόφιμα πρωθήθηκαν στά 
πρόσω γιά τις άνάγκες τού στρατού, μιάς 
καί οί χιονοπτώσεις, πού άκολούθησαν 
τήν κατάληψη τής πόλης, έκαναν δύσκολο 
τόν Εφοδιασμό άπό τόν έλλαδικό χώρο.

Οί πολεμικές Επιχειρήσεις συνεχίζον
ται. Στις 24-11-1940 καταλαμβάνεται ή 
Μοσχόπολις καί τό Βυθκούκι, στις 25 
Εξασφαλίζονται οί διαβάσεις γύρω άπό 
τήν λίμνη Μαλίκη καί οί όρεινές Εκείνες 
άπό τά δυτικά τού ύψίπεδου τής Κορυτσάς 
Στις 4-12-1940 καταλαμβάνεται τό Πό- 
γραδετς καί στις 26 τού ίδιου μήνα ή 
Τσερεβόδα καί ή Ντομπρούσκα.

Συνεχίζεται Επίσης καί ή συγκρότηση 
ύπηρεσιών Χωροφυλακής. Έτσι στις 25 
Νοεμβρίου Ιδρύεται ή Υ.Χ. Έσέκας άπό 
τόν Μοίραρχο Πέτροβα ’Ιωάννη. Τήν 
ήμέρα Εκείνη οί Ελληνικές γραμμές 
βρίσκονταν πέντε περίπου χιλιόμετρα 
πρός τό Εσωτερικό τής ’Αλβανίας. ’Επει
δή οί Ιταλοί είχαν καταστήσει τήν Έρσέ- 
κα κέντρο άνεφοδιασμοΰ τους — μέ άπο
θήκες κάθε είδους υλικού—άπό τή στιγμή 
τής καταλήψεώς της άπ’ τούς Ελληνες 
έγινε στόχος τής ιταλικής άεροπορίας. 
Ά ν καί τά προϊστάμενα κλιμάκια συνι- 
στούν στόν μοίραρχο τήν μεταφορά τής 
έδρας τής "Υπηρεσίας του, αύτός δέν 
δέχεται, θεωρώντας το δειλία. Σέ άναφορά 
του πρός τό ’Αρχηγείο Χωροφυλακής 
γράφει «.. . είς μίαν τών Επιθέσεων τού
των (άεροπορικών), ευρισκόμενος πλη
σίον στρατιωτικών άποθηκών.. διά νά 
παρακωλύσω λεηλασίαν των. .. έδέχθην 
δέσμην βομβών. . . καί έτάφην ύπό τά 
Ερείπια παρακειμένου οίκίσκου. Έκ τών 
Ερειπίων άνεσύρθην μετά ήμίωρον τή 
συνδρομή τών άνδρών τής δυνάμεώς μου» 
(’Αναφορά ύποστ]γου Πέτροβα Ίωάννου, 
Άθήναι 5-9-1962, σελ.2 ’Αρχείο Τ.Ι.Χ., 
άρ. φ. 121 ]503).

Λίγο άργότερα στις 11 Δεκεμβρίου 1940 
ιδρύεται άπό τόν Άνθ]ρχο Γουνελά 
Πέτρο ή Υ.Χ. Λεσκοβικίου, τήν όποια 
διοίκησε τούτος ένα περίπου δίμηνο, γιά 
νά τήν παραδώσει κατόπιν στόν συνά
δελφό του Γιάνναρη Περικλή καί αύτός 
ν’ άναλάβει τή διοίκηση μεταβατικού 
άποσπάσματος, πού όργανώθηκε στήν 
ίδια περιοχή (άναφορά Γουνελά, όπ. 
σελ. 2).

Στις 15-12-1940 ίδρύεται ή Υ.Χ. Πό- 
γραδετς, ή όποια, Επειδή τό Πόγραδετς, 
πού είχε Εκκενωθεί άπό τόν πληθυσμό 
του, βρίσκονταν στήν πρώτη γραμμή, έχει 
έδρα τήν γειτονική Στάροβα. Έτσι πολλές 
φορές ή "Υπηρεσία αύτή άπαντάται καί 
σάν Υ.Χ. Στάροβας.

Τέλος, τόν Φεβρουάριο τού 1941, ένόψη 
τής καταλήψεώς τού Βερατίου προετοι
μάζεται ή ίδρυση όμώνυμης Διοικήσεως 
Χωροφυλακής. Τό Βεράτιο όμως δέν 
έπεσε. Έτσι άπό τίς ύπηρεσίες της λει
τούργησε μόνο ή Υ.Χ. Τσερεβόδας, κάτω 
άπό τίς διαταγές τής Α.Δ.Χ. Κορυτσάς, 
μέ έδρα άρχικά τό χωριό Ποτάμιο καί 
άργότερα τήν Τσερεβόδα. Ένόψη τής 
καταλήψεώς τού Βερατίου είχε προωθηθεί 
στό χωριό Παναρίτ δύναμη Χωροφυλακής 
μέ τόν ύπομοίραρχο Γ ουνελά Πέτρο (Μά
ρτιος 1941), μέ σκοπό τήν παραπέρα 
προώθησή της σέ περίπτωση εύνοϊκής 
έξελίξεως τών Επιχειρήσεων, πράγμα πού 
δυστυχώς δέν έγινε δυνατό. 'Ετσι ό 
υπομοίραρχος άνακλήθηκε στήν Κο
ρυτσά, όπου τού άνατέθηκε ή διοίκηση 
τού Α' ’Αστυνομικού Τμήματος Κορυτσάς

Φυσικά, δέν ήταν, οί παραπάνω, οί μο
ναδικές 'Υπηρεσίες πού ίδρυσε ή Χωρο
φυλακή στήν περιοχή Κορυτσάς. Ή  
διάρθρωση τών 'Υπηρεσιών τής Άνω- 
τέρας Διοικήσεως Χωροφυλακής Κο
ρυτσάς θά Εξεταστεί στήν άμέσως Επό
μενη παράγραφο.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

"Ο Επικεφαλής τής δυνάμεώς συντ] 
ρχης ΝΤΑΚΟΣ άρχικά είχε όριστεΐ ’Α
νώτερος Επόπτης Χωροφυλακής Νέων 
Μερών. Μέ τήν 23]84]1 άπό 31-12-1940, 
όμως, διαταγή τού 'Υφ. Δημ. ’Ασφα
λείας — ταύτόχρονα μέ τήν ίδρυση τής 
Α.Δ.Χ. Κορυτσάς—όρίζεται ’Ανώτερος 
Διοικητής. Στή θέση αύτή παραμένει 
μέχρι τίς 26-3-1941, όπότε μετατίθεται 
στήν Α.Δ.Χ. Στερεάς "Ελλάδος καί άντι- 
καθίσταται άπό τόν ώς τότε διοικητή τής 
Δ.Χ. Κορυτσάς Τσαταλό Εύθύμιο, ό 
όποιος στό μεταξύ έχει προαχθεϊ σέ άντι- 
συνταγματάρχη.

"Η περιφέρεια τής 'Υπηρεσίας αύτής, 
στό τέλος Μαρτίου 1941, περιλαμβάνει 
τά διαμερίσματα Κορυτσάς μέ πρωτεύ
ουσα τήν όμώνυμο πόλη, τής Κολωνίας 
μέ πρωτεύουσα τήν Έρσέκα καί τού 
Λεσκοβικίου μέ πρωτεύουσα τό Λεσκο- 
βίκι καί ορίζεται άπό τήν έλληνοαλβανική 
καί άλβανογιουγκοσλαυϊκή μεθόριο, άπ’ 
τήν γραμμή τών προχωρημένων Ελλη
νικών στρατιωτικών τμημάτων καί . άπό 
τήν περιφέρεια τής Υ.Χ. Πρεμετής τής 
Α.Δ.Χ. Βορείου ’Ηπείρου (Άργυροκά- 
στρου).

Ή  Δ.Χ. Κορυτσάς, άν καί στήν πράξη 
συγκροτήθηκε άμέσως μετά τήν κατά
ληψη τής πόλης, ή τυπική λειτουργία 
της σάν 'Υπηρεσίας άρχίζει στις 24-11- 
1940. Σ’ αυτήν άνήκει, άρχικά, ή πρωτο
βουλία ίδρύσεως 'Υπηρεσιών Χωροφυ
λακής. 'Ιδρύονται έτσι στατικές Ύπηρε
σίες Αλλά όργανώνονται καί μεταβατικά 
άποσπάσματα—όπως τού Λεσκοβικίου— 
τών όποιων τά καθήκοντα άλλοτε πλη
σιάζουν Εκείνα τών στρατονομικών άπο- 
σπασμάτων κι άλλοτε τών ύπηρεσιών 
άσφαλείας. Τελικά—σέ διάφορες ήμερο- 
μηνίες — Ιδρύονται μέχρι τό τέλος Μαρ
τίου 1941 οί άκόλουθες ύπηρεσίες, οί 
όποιες έξαρτώνται άπό τήν Δ.Χ. Κο
ρυτσάς:

1) Τό Α’ ’Αστυνομικό Τμήμα Κο
ρυτσάς (25-11-1940), μέ διοικητές τούς 
ύπομοιράρχους Κράνη Άνδρέα, Παπα- 
κώστα Κων]νο, πού φονεύθηκε στή 
μάχη τού Μακρυγιάννη στά 1944 καί τόν 
άνθυπομοίραρχο Γουνελά Πέτρο (27—3] 
12-4-1941).

2) Τό Β’ ’Αστυνομικό Τμήμα Κο
ρυτσάς (2-12-1940), μέ διοικητή γιά ένα 
διάστημα τόν άνωτέρω ύπομ]ρχο Παπα- 
κώστα (Πρβλπ. ’Αντωνίου, ό.π. Παρ]μα 
Χ26).

3) Τό Τμήμα Γενικής ’Ασφαλείας 
Κορυτσάς (11-12-1940), μέ διοικητή άρ
χικά τόν Άνθ]στή Βιουγιουκλή ’Εμμα
νουήλ καί άργότερα τόν ύπομ]ρχο Κω- 
φίτσα Δημήτριο, πού φονεύθηκε κατά 
τήν κατοχή στή Θεσσαλονίκη.

4) Τό Τμήμα Μεταγωγών Κορυτσάς 
(11-12-1940), μέ διοικητή άρχικά τόν 
’Ενωμοτάρχη Παπαδάκη Θεόδωρο καί 
τόν Ύπομ]ρχο Π. Άλιφεράκο άργότερα.

5) Τό Τμήμα ’Αγορανομίας Κορυτσάς 
(11-12-1940), μέ διοικητή τόν ’Ανθυπο
μοίραρχο Γεωργάτο Βασίλειο, πού φο
νεύθηκε στά 1948 στή μάχη τού Καρπε
νησιού.

Συνέχεια στή σελ. 706 
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Κατά τήν άντεπίθεση τής 14ης Νοεμ
βρίου 1940, τό χώρο άπ’ τή Μεγάλη Πρέ- 
σπα ώς τό Γράμμο κάλυπταν οί δυνάμεις 
τοϋ Τμήματος Στρατιάς Δυτ. Μακεδο
νίας καί τόν ύπόλοιπο τό Τμήμα Στρα
τιάς ’Ηπείρου, Ή  δύναμη Χωροφυ
λακής, πού προορίζονταν γιά τήν περι
οχή Κορυτσάς, κινήθηκε άπό τή Φλώ
ρινα, άκολουθώντας τήν πορεία τού 
στρατεύματος, σέ δύο φάσεις. Στήν πρώτη 
γιά τήν ίδρυση 'Υπηρεσιών στό χώρο τοϋ 
βουνού Μοράβα ή κοντά σ’ αύτό καί στή 
δεύτερη γιά τήν εγκατάστασή της στήν 
Κορυτσά. Τελικά ή δύναμη τής Α.Δ.Χ. 
Κορυτσάς άναπτύχθηκε στό χώρο πού 
ορίζεται άπό τήν έλληνοαλβανική καί 
έλληνοσερβική μεθόριο, τή γραμμή Πό- 
γραδετς— συμβολή . π. ’Αώου—Δρίνου 
καί τά βουνά Ταμπόρι, Ράντομιτ, Όστρα- 
βίτσα καί,Τόμορος.

'Αλβανός Χότζας κατάσκοπος, συλ.λη- 
φΟεΐς στήν περιοχή Κορυτσάς τό Δεκέμβριο 
τοϋ 1940.
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Φωτογραφίες: 1) Χωροφύλακας στον πόλεμο τοΰ ‘40 
με ιταλική μοτοσυκλέττα «λάφυρο» μάχης. 2) Ό  Άνθυ- 
πασπιστής Βουγιουκλής υψώνει τή σημαία στή Δ. X. Κο- 
ρυτσάς την 1-1-1941. 3) Ή  δύναμη τοΰ Σ. X. Μοσχοπό- 
λεως Κορυτσας, (Δεκέμβριος 1940). Στο μέσον ό Σταθμάρ
χης, ' Ανθ]στής Ν. Κλωνάρης. 4) Άνδρες τής Χωροφυ
λακής στα χιονισμένα βουνά τής 'Αλβανίας κατά την διάρ
κεια τοΰ πολέμου, αναπαυόμενοι, (‘Ιανουάριος 1941). 5) 
"Ανδρες τοΰ Στρατονομικοϋ ' Αποσπάσματος τής IX  
Μεραρχίας, φρουροϋντες την γέφυρα Δεβόλη.
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Συνέχεια άπό τή σελ. 703

6) Ή  Υ.Χ. Κορυτσάς (15-12-1940), μέ 
διοικητή κατά τό μεγαλύτερο διάστημα 
τόν Μοίραρχο Πέτροβα ’Ιωάννη, πρώην 
διοικητή Υ.Χ. Έρσέκας. Σ’ αύτήν ύπά- 
γονται οί Σταθμοί Χωρ]κής Παναριτίου 
(Πάναριτ), Πόγιαννης, Μοσχοπόλεως 
(Βοσκοπόϊ), Δάρδας (Ντάρζας), Μαλι- 
κίου (Μαλίκ), Βυθκουκίου, Πλιάσης, 
Βοβοτίστης (Μπομπότιστα) καί Λαιδα- 
ρίου.

7) Ή  Υ.Χ. Βίγλιστας (22-11-1940), τήν 
όποια ίδρυσαν οί Ύπομ]ρχος Κωφίτσας 
καί Άνθ]ρχος Τριγώνης Άθανάσ., συνέ
χισε νά διοικείται άπό τόν δεύτερο ώς τό 
τέλος. Στή δικαιοδοσία της έχει τούς 
Σταθμούς Χωρ]κής Βίγλιστας (έδρας), 
Βοζιγραδίου (Μπόζιγκραντ), Τσαγκο- 
νίου, Πουστετσίου, Χότσιστας (Χότσι- 
στε) καί Γλομποτσίου καθώς καί τά έξετα- 
στικά φυλάκια Καπέτσιστας καί Έλλη- 
νοσερβικών Συνόρων Πρέσπας.

8) Ή  Υ.Χ. Λεσκοβικίου (11-12-1940), 
τήν όποια ίδρυσε καί διοίκησε γιά ένα 
περίπου δίμηνο ό ’Ανθ]ρχος Γουνελας 
Πέτρος καί μετά άπ’ αύτόν ό συνάδελφός 
του Γιάνναρης Περικλής. Σ’ αύτήν υπά
γονταν οί Σταθμοί Χωρ]κής Λεσκοβι
κίου (έδρας), Γερμενίου, Καβάτσιστας 
καί Μερτίκ.

9) Ή  Υ.Χ. Έρσέκας (25-11-1940), μέ 
διοικητή άρχικά τό Μοίραρχο Πέτροβα 
Ιωάννη καί μετά τόν Άνθ]ρχο Άντω- 
νάκο Ζήσιμο. Στή δικαιοδοσία της έχει 
τούς Σταθμούς Χωρ]κής Έρσέκας (έδρας), 
Βαρμοσίου καί Στίκας. Καί τέλος,

10) Ή  Υ.Χ. Πόγραδετς (15-12-1940), 
μέ έδρα τή Στάροβα καί μέ διοικητή άπό 
5]1 ώς 10-4-1940 τόν Ύπομ]ρχο Οίκονο- 
μόπουλο Χρήστο. Στή δικαιοδοσία της 
υπάγεται ό Σ.Χ. Επισκοπής.

Σχετικά μέ τό Κέντρο ’Αλλοδαπών 
Κορυτσας—στό όποιο ύπάγονταν καί τό 
Κέντρο Άλλοδ. ’Αργυροκάστρου —τούτο 
δέν άνήκε στήν άμεση δικαιοδοσία τής 
Α.Δ.Χ. Κορυτσας άλλά άπευθείας στή 
Διεύθυνση ’Αλλοδαπών τού Ύφ. Δημ. 
’Ασφαλείας. Μέ τήν Ιδρυτική του διαταγή 
(ΑΠ 12074]25-12-40 Γεν. Στρατηγείου) 
καθορίζονταν ότι ή κυρία Αποστολή του 
ήταν «. . .  ή Αναζήτηση πληροφοριών 
στρατιωτικής φύσεως ένδιαφερουσών τό 
Γενικόν Στρατηγεΐον . . .κ.λπ.». Κατά τό 
μεγαλύτερο διάστημα διοικητής του ήταν 
ό μοίραρχος Χαντζής Ευάγγελος.

Ή  Υ.Χ. Τσερεβόδας ύπάγονταν άπευ
θείας στήν Α.Δ.Χ. Κορυτσας, ένόψη 
συστάσεως τής Δ.Χ. Βερατίου, στήν δικαι
οδοσία τής όποιας θ’ άνήκε.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Α.Α.Χ. ΚΟΡΥΤΣΑΣ

Τό έργο, πού άνατέθηκε στις στατικές 
'Υπηρεσίες Χωροφυλακής Βορείου ’Η
πείρου, υπήρξε πραγματικά τιτάνιο. 
Ήταν Αναγκασμένες νά ξαναθέσουν σέ 
λειτουργία όλους τούς τομείς τής δημό
σιας καί ιδιωτικής δραστηριότητας. Στό 
μεταξύ βρέθηκαν άνάμεσα σ' ένα πληθυ
σμό πού κατά τό ένα μέρος του Απελευ
θερώνονταν (έλληνες) καί κατά τό άλλο 
υποδουλώνονταν (Αλβανοί), γεγονός πού 
έκανε άκόμα δυσκολότερο τό έργο τους. 
Άπό τή μιά πλευρά, έπρεπε, γιά χάρη τού 
Στρατού πού πολεμούσε, νά δημιουργή
σουν συνθήκες όμαλότητας — παίρνον
τας συνήθως σκληρά μέτρα—- καί άπό

τήν άλλη, γιά χάρη τού έθνους, νά καλ
λιεργήσουν εύμενεΐς συνθήκες διαβιώ- 
σεως.

Έτσι τό έργο τής Α.Δ.Χ. Κορυτσας 
άναφέρεται κατά κύριο λόγο στούς τομείς 
Ασφαλείας τών νώτων τού στρατεύματος, 
δημοσίας τάξεως καί κοινωνικής προ
σφοράς.

Όποιαδήποτε προέλαση στό μέτωπο 
θάταν Αδιανόητη άν στά μετόπισθεν δέν 
είχε έδραιωθεΐ κλίμα Ασφαλείας. Τό 
Αλβανικό στοιχείο—όπως προείπαμε — 
όχι μόνο έβλεπε τούς έλληνες σάν κατα- 
κτητές άλλά καί διάκειτο πολύ φιλικά 
πρός τούς Ιταλούς. ’Αλβανοί τακτικοί 
στρατιώτες άλλά καί άτακτοι, ιδιαίτερα 
μωαμεθανοί, είχαν λάβει μέρος στις πρό
σφατες έπιχειρήσεις κατά τού έλληνικοΰ 
έδάφους. "Επρεπε, λοιπόν, τά μετόπισθεν 
νά Απαλλαγούν άπ’ αύτούς. Ή  Χωροφυ
λακή τούς έντόπιζε, τούς συνελάμβανε 
καί τούς έστελνε στή νότια Ελλάδα. 
Συλλαμβάνονταν, έπίσης, καί ύποπτοι 
γιά φιλοϊταλική δραστηριότητα. Ένα 
άλλο μέτρο πού λήφθηκε ήταν καί ό 
Αφοπλισμός γενικά τών κατοίκων. Ή  
κατασκοπεία Αντιμετωπίστηκε έπιτυχη- 
μένα τόσο άπό τό Κέντρο ’Αλλοδαπών 
όσο καί άπό τις άλλες στατικές ύπηρεσίες. 
Συλλαμβάνονται κατάσκοποι, Ανακαλύ
πτονται Ασύρματοι, κατάσχονται άρχεϊα 
κ.ά. Ή  προστασία τών όδικών Αρτηριών 
Απασχόλησε σοβαρά τήν Χωροφυλακή 
Κορυτσας. Τό όδικό δίκτυο κινδύνευε 
τόσο άπό τά σαμποτάζ Ιταλών πρακτόρων 
ή ίταλόφιλων Αλβανών όσο καί άπό τά 
στοιχεία τής φύσεως. Οί οδικές Αρτηρίες 
Μέρτζανη-Λεσκοβίκι- Έρσέκα— Κιάφε 
Κιάριτ-Κορυτσά, Κορυτσά-Τσαγγόνι — 
Βίγλιστα — Πισοδέρι — Φλώρινα, Κο- 
ρυτσά — Γκραμπόβιτσα — Πόγραδετς 
καί τέλος Κορυτσά — Σβέζντα —στενά 
Ίβάν— Ρεσάν — ’Αχρίδα ήταν άπόλυτα 
Απαραίτητες γιά τήν κίνηση καί έφοδια- 
σμό τών στρατευμάτων μας, καθώς καί 
γιά τόν έπισιτισμό τού πληθυσμού.

Παρ’ όλο πού τά καθήκοντα τών στα
τικών ύπηρεσιών δέν είχαν καμιά σχέση 
μ’ έκείνα τών στρατονομικών Αποσπα
σμάτων, έντούτοις οί υπηρεσίες αύτέ; 
έμπλέκονται καί σέ πολεμικές έπιχει- 
ρήσεις. Ή  δύναμη πού στέλνεται στό 
Πόγραδετς γιά νά ιδρύσει τήν όμώνυμη 
'Υποδιοίκηση Χωρ]κής — 40 χωροφύ
λακες μέ έπικεφαλής τόν Άνθ]ρχο ΜΑ- 
ΚΑΡΟΥΝΗ Δημήτριο καί Άνθ]στή 
ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟ Δημοσθένη — 
έμπλέκεται στις μάχες πού διεξά
γονται στήν περιοχή καί έντάσσεται στό 
2ο Τάγμα Πολυβόλων τής XIII Μεραρχί
ας, τής όποιας άποτέλεσε τμήμα μέχρι 
τέλους τού πολέμου στήν ’Αλβανία. 
"Η Υ. X. Τσερεβόδας, έπίσης, με
τά άπό διαταγή τής XI Μεραρχίας 
Αναλαμβάνει τήν έκκένωση τού χωριού 
Κρακροΰκα, πού βρίσκονταν μεταξύ τών 
έχθρικών γραμμών (23 Μαρτίου 1941).

Πέρα όμως άπό τούς κινδύνους, πού 
έγκυμονοΰσε ή Ανθελληνική δραστηριό
τητα τού Αλβανικού στοιχείου, οί ύπη
ρεσίες Χωροφυλακής είχαν νά Αντιμετω
πίσουν καί έγκληματίες τού κοινού ποι
νικού δικαίου, οί όποιοι πάντα σέ τέτοιες 
έκρυθμες καταστάσεις βρίσκουν τήν εύ- 
καιρία νά δραστηριοποιηθούν. Συμμο
ρίες όλόκληρες έξοντώνονται άπό τις 
περιπόλους τών στατικών ύπηρεσιών ή 
τά μεταβατικά Αποσπάσματα.

Έπρεπε, έπίσης, νά άντιμετωπισθοΰν 
κάθε λογής προβλήματα. Γιά ένα άπ’

αύτά — τήν Απονομή δικαιοσύνης — ή 
Χωροφυλακή άναφέρθηκε στό έθνικό 
κέντρο, προτείνοντας ταυτόχρονα καί τή 
θεραπεία του. Καί δέν ήταν τό μοναδικό...

Τό έργο, όμως, τών στατικών ύπηρε
σιών Χωροφυλακής δέν περιορίζεται έδώ, 
άλλ’ έπεκτείνεται καί στόν κοινωνικό 
τομέα. Συμβάλλει άμεσα στόν έπισιτισμό 
τού πληθυσμού, πού κυριολεκτικά πει
νάει. Παρέχει πρώτες βοήθειες σέ θύ
ματα βομβαρδισμών, συνδράμει τούς κα
τοίκους στήν κατάσβεση πυρκαϊών κ.ά.

01 ΣΗΜΑΙΕΣ ΔΙΠΛΩΝΟΝΤΑΙ

«. . .  . Είχαμε όλοι μας ακλόνητο ήθικό 
καί ποτέ δέν πέρασε άπό τό μυαλό μας 
ότι θά φεύγαμε άπό τήν Βόρειο Ήπειρό 
μας. . . τό πιστεύαμε καί τό έκαυχόμεθα .. 
Γι’ αύτό καί ή κατάληψις τής Θεσσαλο
νίκης άπό τούς γερμανούς.. . μάς κτύ- 
πησε σάν μαχαίρι στήν καρδιά...» (Έκ
θεση Δανά, δ.π. σελ. 3).

Ή  κατάληψη άπό τά γερμανικά στρα
τεύματα τής Θεσσαλονίκης καί ή κατάρ
ρευση τής γιουγκοσλαβικής Αντιστά
σεως στήν νότια Σερβία έθεσαν σέ άμεσο 
κίνδυνο τά στρατεύματα τού Αλβανικού 
μετώπου. Έτσι στις 9 ’Απριλίου 1941 
διατάσσεται ή έκκένωση τής Κορυτσας 
άπό τά συγκεντρωμένα έκεϊ πολεμικά 
ύλικά καί έφόδια. Τό γεγονός αύτό προδί
καζε τήν Αποχώρηση άπό τήν ’Αλβανία 
καί τό Τ.Σ.Δ.Μ. άρχισε νά κλιμακώνει 
άπό τις 11 ’Απριλίου τις έφεδρικές δυνά
μεις τής X Μεραρχίας του. Τό μεσημέρι 
τής 12ης ’Απριλίου μέσα σέ καταθλιπτική 
Ατμόσφαιρα έφθασε στό Τ.Σ.Δ.Μ. (έδρα 
Κορυτσά) τό σήμα τού Γενικού Στρατη
γείου γιά σταδιακή σύμπτυξη, μέ πρώτο 
Αντικειμενικό σκοπό τήν κατάληψη τής 
γραμμής Άψος — αύχένας Κιάφε Κιά- 
ριτ—Γράμμος — δυτικός κλάδος ’Αλιάκ
μονα — ύψώματα Σινιάτσικο. 'Ο κύριος 
όγκος τών δυνάμεών του θά συμπτύσσον
ταν πρός τήν κοιλάδα τού Αλιάκμονα, 
ένώ μιά Μεραρχία πρός τήν Έρσέκα, 
γιά τήν κάλυψη τής συμπτύξεως τού 
Τμήματος Στρατιάς Ηπείρου. Τό Στρα
τηγείο τού Τ.Σ. Δυτ. Μακεδονίας άπό τά 
μεσάνυκτα τής 12-4-41 βρισκόταν στήν 
Καστοριά (ΓΕΣ]ΔΙΣ: Τό τέλος μιάς έπο- 
ποιΐας. ’Απρίλιος 1941. Άθήναι 1959, 
σελ. 88 έπομ.).

Μπροστά σ’ αύτή τήν κατάσταση ή 
Α.Δ.Χ. Κορυτσάς έλαβε όλα έκείνα τά 
Απαραίτητα μέτρα πού όδήγησαν στήν 
ύποδειγματική σύμπτυξή της. Καί πρά
γματι, όχι μόνο συμπτύχθηκε μέ τάξη, 
άλλά κατά τήν έξέλιξη τού ύποχωρητικοΰ 
της έλιγμού πρόσφερε σημαντικότατες 
ύπηρεσίες στήν σύμπτυξη τών στρατιω
τικών μονάδων. Στις 10 ’Απριλίου 1941 
λαμβάνουν χώρα οί Ακόλουθες ένέργειες:

α) Διατάσσεται ό διαχειριστής Χρημα
τικού Μοίραρχος Κοντοζαμάνης Νικό
λαος, άφοΰ άναλάβει όσα βιβλία Διαχει- 
ρίσεως κρίνονται Αναγκαία καί τό ποσό 
τών 280.000 περίπου δραχμών, νά Αναχω
ρήσει γιά τήν Υ.Χ. Λεσκοβικίου.

β) Οί Ενωμοτάρχες, Σπινάσας Δημή- 
τριος καί Μούτσος Γεώργιος, στέλνονται 
στήν Έρσέκα μέ τά άρβυλα τής άποθήκης 
τής Διαχειρίσεως ’Υλικού, γιά έφοδιασμό 
τών όπλιτών Χωροφυλακής πού έχουν 
άνάγκη.

γ) Ό  διαχειριστής 'Υλικού, Άνθυπα- 
σπιστής Καλαντζής, έντέλλεται νά μετα-
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βεϊ στην Έρσέκα κι άπό ’κεΐ στό Λεσκο
βίκι.

δ) Ή  διοίκηση τής Δ.Χ. Κορυτσάς 
άνατίθεται στον Μοίραρχο Πέτροβα 
’Ιωάννη.

ε) Ένισχύεται ή Υ.Χ. Λεσκοβικίου μέ 
τόν Ύπομίρχο Χυτήρη ’Αλέξανδρο, τόν 
Άνθ]στή Γαλιάτσο Εύστράτιο καί 15 
Χωροφύλακες, καί

στ) Άποσύρεται στην Κορυτσα ή 
δύναμη τής Υ.Χ. Πόγραδετς.

Η Σ Υ Μ Π Τ Υ Ξ Η

Στις 12 ’Απριλίου, τό μεσημέρι, φθάνει 
στην Άνωτέρα τό άκόλουθο σήμα τού 
Τ.Σ.Δ.Μ. (750 Μονάδας):
«750 Μονάς Πρός
II Γραφείον Τήν Άνωτέραν Διοί- 
Α. Π. 4821 κησιν Χωροφυλακής

Κ ο ρ υ τ σ α ν
Συγκεντροΰντες τά ύπό τάς διαταγάς 

υμών τμήματα Χωροφυλακής, πλήν Ύπο- 
διοικήσεως Μπιγλίστης, θά μεταστα- 
θμεύσητε είς Λεσκοβίκι, όπόθεν ό ’Ανώ
τερος Διοικητής μεταβαίνων προσωπικώς 
είς ’Ιωάννινα θά προκαλέση περαιτέρω 
διαταγάς.

Κίνησις τελευταίου τμήματος υμών έκ 
Κορυτσας 13ην τρέχοντος ώρα 20.00'.

Ή  Ύποδιοίκησις Χωροφυλακής Μπι- 
γλίστης, συγκεντρούσα τήν δύναμιν αύ- 
τής είς Μπίγλισταν, θά κινηθή τό έσπέ- 
ρας τής 14ης τρέχοντος, μετασταθμεύ- 
ουσα είς Γρεβενά.

ΖΖ 212] 12-4-41
Γ. Τσολάκογλου».

’Αμέσως διατάσσεται ή Υ.Χ. Βίγλιστας 
νά άναχωρήσει μέ τήν δύναμη τής έδρας 
καί τών Σταθμών της, τό βράδυ τής έπο- 
μένης, πρός Καστοριά καί άπ’ έκεΐ στά 
Γ ρεβενά.

Πρός τήν Διοίκηση Χωροφυλακής Κο- 
ρυτσδς έκδίδεται ή παρακάτω διαταγή: 
«Α.Δ.Χ. Κορυτσας
άριθ. 2]1]8. Πρός: Δ.Χ. Κορυτσάς
12-4-1941
ώρα 14.30'

Θά συγκεντρώσητε τήν δύναμιν Ύπο- 
διοικήσεως καί Σταθμών, είς Κορυτσαν 
μέχρις αΰριον μεσημβρίας, δηλαδή τών 
Σταθμών Μαλίκ, Πόγιαννης, Πλιάσης, 
Βοσκοπίου, Μοσχοπόλεως, Λαδαρίου, 
Βοβοτίστης καί Βιθκουκίου.

Κίνησις τελευταίου τμήματος έκ Κο
ρυτσας 13ην τρέχοντος, ώραν 20ήν.

Τμήματα τμηματικώς καί κανονικώς μέ 
έπικεφαλής ήγήτορές των θά συγκεντρω- 
θώσιν είς Λεσκοβίκιον.

’Απόψε ό υποφαινόμενος άναχωρήση, 
συνεπείς: ύπ’ άριθ. Α.Π. 4821 διαταγής 
750 Μονάδος, είς ’Ιωάννινα πρός λήψιν 
περαιτέρω διαταγών έκ μέρους τού Υφυ
πουργείου, ώς πρός τήν κατεύθυνσιν τής 
δυνάμεως.

Ό  Μοίραρχος Χατζής, ό ’Υπομοί
ραρχος Κωφίτσας, ό ’Ανθυπομοίραρχος 
Τασσόπουλος καί Μακαρούνης καί’Ανθυ- 
πασπιστής Καλαντζής άπόψε θά μετακινη 
θώσι πρός Έρσέκαν καί Αεσκοβίκιον.

Ό  Άνθυπασπιστής Καλαντζής θά συ- 
νοδεύση τά φυσίγγια τών 'Οπλοπολυβό
λων ώς καί τά άρχεία τής Διοικήσεως, 
Ύποδ]σεως καί Άνωτέρας.

Ό  ’Ανώτερος Διοικητής 
Εύθ.  Τ σ α τ α λ ό ς »

Ή  έπομένη, 13-4-1941, βρίσκει τόν 
’Ανώτερο Διοικητή Κορυτσας στόν Σ.Χ.

Γερμενίου, άπ’ όπου διατάσσεται ό Άνθ] 
στής Σταθουλόπουλος Δημ. νά μεταβεΐ 
στήν Κορυτσα μέ αύτοκίνητο γιά νά συ
νοδεύσει τά τελευταία αυτοκίνητα, μέ τά 
όποια θά άναχωρήσει άπ’ έκεΐ ή δύναμη 
Χωροφυλακής μέ τόν Μοίραρχο Πέτροβα. 
Ή  διοίκηση τού Σταθμού άνατίθεται 
στόν Άνθ]στή Τρούσια Διονύσιο μέ 
δύναμη άπό 19 όπλΐτες.

Στις 14-4-1941 τοποθετούνται στή δύ
ναμη τής Υ.Χ. Λεσκοβικίου οί ’Ανθυπο
μοίραρχοι Γουνελάς Πέτρος καί Μακα
ρούνης Δημήτριος, οί Άνθ]στές Ζου- 
βάρας Παναγιώτης καί Μουρούκας ’Αθα
νάσιος καί ό Ένωμ]ρχης Κιάμος Γεώρ
γιος. Ή  ίδια ύπηρεσία διατάσσεται νά 
βγάζει περιπολίες γιά τή σύλληψη καί 
συγκέντρωση στρατιωτών πού άποκό- 
πτονται άπό τις μονάδες τους μέ πρόθεση 
λιποταξίας. Γιά τόν ίδιο σκοπό στέλνεται 
στή Μέρτζανη ό Άνθ]ρχος Μακαρούνης 
μέ 5 Χωροφύλακες.

Στις 15-4-1941 τό έπιτελείο τής Άνω- 
τέρας βρίσκεται στό Χάνι Μπουραζάνι. 
Στέλνονται, μετά άπό τηλεφωνική διαταγή 
τού Τ.Σ.Η., στήν 'Ομάδα Μεραρχιών 
(Αεσκοβίκι) 15 Χωροφύλακες καί 3 τρί- 
κυκλες μοτοσυκλέττες μέ τούς όδηγούς 
τους μέ έπικεφαλής τόν Υπενωμοτάρχη 
Λιαγκάκη Γεώργιο γιά νά άποτελέσουν 
τό Στρατονομικό της ’Απόσπασμα.

Στις 16-4-1941 διατάσσεται ό Διοικητής 
τής πρώην, πιά, Υ.Χ. Λεσκοβικίου ’Ανθ] 
ρχος Γιάνναρης Περικλής, ό όποιος μέ 
τή δύναμή του βρίσκεται στή Μέρτζανη, 
νά παραμείνει έκεΐ μέχρι νεώτερη δια
ταγή. Τήν ίδια ήμέρα ή δύναμη τής Α.Δ.Χ. 
Κορυτσάς συγκροτείται σέ έπτά λόχους 
μέ έπικεφαλής, ό Α' τόν Ύπομ]ρχο Κω- 
φίτσα Δημήτριο, ό Β' τόν Άνθ]ρχο Μαρ- 
γιώλη Νικόλαο, ό Γ' τόν Ύπομ]ρχο Πα- 
παγιάννη Γεώργιο, ό Δ' τόν Μοίραρχο 
Πέτροβα ’Ιωάννη, ό Ε' τόν Ύπομ]ρχο 
Οίκονομόπουλο Χρήστο, ό ΣΤ' τόν ’Υπομ] 
ρχο Χυτήρη ’Αλέξανδρο καί ό Ζ' τόν 
Άνθ]ρχο Γουνελά Πέτρο. Ό  ’Ανώτερος 
βρίσκεται στά Δολιανά.

Ό  Α' καί Β' λόχος στέλνονται στό Χάνι 
Μπουραζάνι καί τίθενται στις διαταγές 
τού Συντ]ρχη (Στρατού) Φίλη, γιά νά 
παρεμποδίσουν τήν διαρροή στρατιωτών 
νότια τής Μέρτζανης. ’Ο Γ' λόχος στό 
Χάνι Καλλιθέας , πάνω στό δρόμο Καλ- 
πακίου—Μέρτζανης, καί ό Δ' στό Χάνι 
Δελβινάκι γιά τόν Ιδιο σκοπό. Ό  ’Ανθ] 
ρχος Γιάνναρης διατάσσεται, νά μεταβεΐ 
μέ τή δύναμή του στά Δολιανά μετά τήν 
άφιξη τών δύο πρώτων λόχων στό Μπου
ραζάνι.

Στις 17-6-1941 ό Άνθ]ρχος Γιάνναρης 
Περικλής διατίθεται στό Α' Σώμα Στρα
τού σάν διοικητής τής στρατονομίας του. 
Τήν ίδια ήμέρα άπό τό Λυκόστομο ό 
άντ]ρχης Τσαταλός διατάσσει 1) τούς 
Δ', Ε' καί ΣΤ' λόχους νά μεταβοΰν στά 
"Ανω Ρεβένια, ύπό τις διαταγές τού Μοι
ράρχου Πέτροβα, γιά νά παραλάβουν 
στρατιώτες, πού έχουν συλληφθεϊ γιατί 
έγκατέλειψαν τις Μονάδες τους. 2) Τό Γ' 
λόχο νά μετασταθμεύσει στά Δολιανά γιά 
τή σύλληψη στρατιωτών πού διαρρέουν. 
3) τούς Α' καί Β' λόχους νά μείνουν στή 
θέση τους καί 4) τόν Ύπομ]ρχο Βλάχο 
νά έλέγχει τήν όδό Μετσόβου—Ίωαν- 
νίνων, στό χωριό Πέραμα.

Στις 18-4-1941 μονάδες τής δυνάμεως 
Χωροφυλακής Κορυτσάς (Α’ καί Η' λό
χοι, κ. ά.) άποσπώνται στόν Φρούραρχο 
’Ιωαννίνων γιά τή σύλληψη τών στρατιω
τικών, πού διαρρέουν άπό τις Μονάδες

τους. Οί διαχειριστές Χρηματικού καί 
’Υλικού διατάσσονται νά άποχωρήσουν 
άμέσως γιά τό ’Αγρίνιο, παραλαμβάνον- 
τας τό ύλικό πού μπορεί νά μεταφερθεΐ, 
καί νά παρουσιαστούν στήν Δ.Χ. ’Ακαρ
νανίας. Τήν ίδια μέρα συγκροτείται Η' 
λόχος μέ διοικητή τόν Ύπομ]ρχο Βλάχο. 
Στις 19-4-1941 διμοιρία ύπό τόν ’Ανθ]στή 
Κλωνάρη Νικόλαο καί τήν έπομένη 
άλλες δυό ύπό τούς Ύπομ]ρχο Μπαρ- 
τσούζη Γεώργιο καί Άνθ]στή Μούρτο 
Γεώργιο. Στόχος όλων τών τμημάτων 
Χωροφυλακής ή παρεμπόδιση τής διαρ
ροής στρατιωτικών.

Ή  κατάσταση, όμως, βαίνει πρός τό 
χειρότερο. Οί φιλότιμες προσπάθειες 
τής δυνάμεως Κορυτσάς δέν μπορούν νά 
σταματήσουν τήν καταστροφή. ’Αναγκά
ζονται νάρθουν άντιμέτωπες μέ τούς 
μέχρι χθές συμπολεμιστές τους, τούς 
ίδιους τούς Έλληνες, γιά νά άνακόψουν 
τήν άποσύνθεση τού Στρατού. Μάταια 
όμως. Ό  Τσολάκογλου στις 20-4-1941 
συνθηκολογεί αυθαίρετα.

Τόν έπίλογο όμως τής ιστορικής μά 
καί ήρωϊκής πορείας τής δυνάμεως έκεί- 
νης τής Χωροφυλακής, άπό ’Αθήνα καί 
Θεσσαλονίκη πρός Φλώρινα—Βίγλιστα— 
Κορυτσά — Έρσέκα — Λεσκοβίκι — 
Γιάννενα, πορείας πού κράτησε 156 μέρες 
κάτω άπό τις χειρότερες δυνατές συνθή
κες, γράφει τό τελευταίο έγγραφο τής 
Α.Δ.Χ. Κορυτσάς (’Αρχείο Τ.Ι.Χ., Φακ. 
’Αλβανία):

«Ημερήσια διαταγή τής 20ης ’Απριλίου 
1941

Δυνάμει τής ύπ’ άριθ. Α.Π. 4821 δια
ταγής τής 750 Μονάδος άπό 12-4-41 διε- 
τάχθη σύμπτυξις τής δυνάμεως τής ’Ανω- 
τέρας Διοικήσεως Χωροφυλακής Κο
ρυτσάς πρός Λεσκοβίκι, μέ τήν διαταγήν 
καθόδου τού ύποφαινομένου είς ’Ιωάν
νινα πρός λήψιν περαιτέρω διαταγών. 
Επικοινωνία τηλεφωνική έξ Έρσέκας 
μετά τού Κου 'Υπουργού 'Ασφαλείας 
διατασσόμην νά συμπτυχθώ μετά τής 
δυνάμεως είς Ναύπακτον, ένθα θά άνέ- 
μενον διαταγάς, διαταχθείς συνάμα, όπως 
παρουσιασθώ είς τόν κον Διοικητήν τής 
Στρατιάς ’Αντιστράτηγον Πιτσίκαν καί 
ζητήσω πληροφορίας, έάν έχη άμεσον 
άνάγκην τής δυνάμεώς μου.

Παρουσιασθείς διετάχθην καί άνέλαβον 
μεθ’ όλοκλήρου τής έξ ‘Αξιωματικών 
καί όπλιτών δυνάμεώς μου ύπηρεσίαν 
περισυλλογής τών διαρρεόντων όπλιτών, 
ήτις καί έπραγματοποιήθη. Κατά τήν 
έκτέλεσιν τής υπηρεσίας ταύτης έπεσεν 
θύμα τού καθήκοντος είς Χωροφύλαξ 
όνόματι Χρυσοφός Μιχαήλ, έξ ’Αθηνών, 
καί έτραυματίσθη ό Ένωμ[ρχης Τσαλα- 
μπαμπούνης Κων]νος, έκ Μεσσηνίας.

’Ο Διοικητής τής Στρατιάς ’Ηπείρου 
’Αντιστράτηγος Κος Πιτσίκας, μοί έκοι- 
νοποίησε προφορικήν εύφημον μνείαν 
αύτοΰ δι’ άπασαν τήν δύναμιν τών ’Αξιω
ματικών καί ’Οπλιτών καί διέταξε νά 
κοινοποιηθή μέ τό αίτιολογικόν «έσωσαν 
τήν τιμήν τών 'Ελληνικών όπλων διά τής 
προσπάθειας των καί ή διοίκησις τής 
Στρατιάς παρέμεινε μέχρι τής στιγμής 
ταύτης κυρία τής καταστάσεως,μή κατορ- 
θωθείσης τής έπιβολής τών στοιχείων 
τούτων είς βάρος τής Διοικήσεως».

Έν Ίωαννίνοις τή 20η ’Απριλίου 1941
Ό  μέχρι τής στιγμής ταύτης Διοι

κητής τής δυνάμεως Χωροφυλακής Κο
ρυτσάς.

ΤΣΑΤΑΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
Άντ]ρχης
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ΕΜΜΕΤΡΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΗΡΩΪΔΑ ΤΗΣ ΠΙΝΔΟΥ

Τά χελιδόνια μίσεψαν γιά νέες θερμές πατρίδες. 
"Εσκαγε ή γή χαμόγελο σειλό στό πρωτοβρόχι. 
"Ανθιζαν τά κυκλάμινα στών βράχων τις πατούσες. 
Σωριάζονταν νεκρόφυλλα στις ρεματιές, στους δρόμους. 
Μ’ άνάμεσα άπ’ τά χώματα καί άπό της γης τά σπλάχνα 
φύτρωναν σπόροι' μιά Ζωή κρυφά ξαναγεννιώταν.

Στις άητοράχες, στις κορφές, στό έμπα τοΰ χειμώνα 
πού τά μουντά τά σύννεφα φεύγανε σιωπηλά, 
ή νύχτα μύρια κρούσταλλα έσκόρπιζε τριγύρω 
κι’ έ'κανε νά μουδιάζουνε των όρνιων οί φτεροϋγες 
πού καρτερούσαν την αυγή στά κούτελα των βράχων.

Καί τότε, άπ’ τις απάτητες Δρακοκορφές της Πίνδου 
πού οί φρουροί άγρύπναγαν μέ τή ματιά όλόρθια 
γιατί άντίκρυ ό εχθρός μέ τό σκληρό του μάτι 
καραδοκούσε τή στιγμή σάν όρνιο νά χυμήξει 
καί ή ζωή της Λευτεριάς ’πό μιά κλωστή κρεμόταν, 
Γυναίκα Ήπειρώτισσα, πανάρχαια Έλληνοπούλα, 
μέσα σέ νύχτα άναστρη, στό χάραγμα της μέρας, 
ήρθε ή κραυγή τοΰ πόλεμου, σάν πεινασμένο όρνιο, 
καί σοΰκοψε τό όνειρο, καί τάραξε τον ύπνο 
τοΰ κοιμισμένου σου παιδιού πού νείρονταν στήν κούνια..

Καί μές τήν άγρια τή βοή, στήν όργιασμένη ώρα, 
πού ό φοβερός άντίλαλος έτρόμαζε τήν πλάση,
Γυναίκα Ήπειρώτισσα, πανάρχαια Έλληνοπούλα, 
Έσέν’ άντρειωμένη νιά καί τής ζωής τή φύτρα,
Έσέν’ άγράμματη σοφή, γριούλα τοΰ Σαράντα,
Εσένα νέα Σουλιώτισσα πού φύτρωσες καί βγήκες 
άνάμεσ’ άπό τάγονο τό μάγουλο τής Γής σου, 
έπάνω άπ’ τά νωπά ταμπούρια των προγόνων σου 
στοΰ Μπιζανιοΰ καί τού Σουλιοΰ τούς δοξασμένους

βράχους

κι’έ'ζησες μέ τούς άγραφους νόμους τής Λευτεριάς σου..,

Εσένα Μάνα κι άδερφή, σένα πιστή γυναίκα, 
σέ είδα νά πορεύεσαι μέ τό καυτό μολύβι, 
όλημερίς κι όλονυκτίς, στις πλάτες φορτωμένη 
πάνω στά κακοτράχαλα τά σκέλεθρα των βράχων, 
πού τά χτυπούσαν κεραυνοί τοΰ οργισμένου Δία, 
μ’ ολόγυμνα τά πόδια σου πού στάζουν δάκρυ κι αίμα, 
μέ δυο σπυριά καλαμποκιού στήν τσέπη τής ποδιάς σου 
τήν πείνα σου, άνίκητο εχθρό, νά σταματήσουν.
Κι άνέβαινες άτρόμητη, λύκαινα άγριεμένη, 
άνάμεσ’ άπό κράκουρα καί στράτες ματωμένες, 
άπό καπνούς ολόμαυρους καί τρομαγμέν’ άγρίμια, 
άπό κροξίματα πουλιών καί φοβισμένων όρνιων, 
άπό σπασμένα κόκκαλα, πόδια, κορμιά καί χέρια, 
αίμα, χυμένα μάτια των στρατιωτών τής Γής σου..., 
στό ένα χέρι τό παιδί καί τό μολύβι στ’ άλλο, 
Γυναίκα νιά κι άτρόμητη, Γυναίκα τοΰ Σαράντα, 
στό ένα χέρι τό ραβδί καί στ’ άλλο τό μολύβι 
γυναίκα γριούλ’ άνήμπορη, Γυναίκα τής Φυλής μου. 
Καί ήταν ή πορεία σου μι’ άληθινή θυσία 
γιατί έκεϊ ψηλά στις παγωμένες ράχες 
τής Γής σου οί φρουροί μέ τά πρησμένα πόδια, 
μέ μιά γουλιά κονιάκ στά ματωμένα χείλη, 
τό πυρωμένο σίδερο, βόλι καυτό, προσμέναν 
ένός τρελλοΰ τή δύναμη νά σπάσουν, νά λυγίσουν.

Κι όλο άνέβαινες, Κυρά, σά στοιχειωμένο σκιάχτρο, 
μέσα στό κρύο σκέλεθρο τοΰ φοβερού χειμώνα, 
στό ένα χέρι τό παιδί καί στ’ άλλο τό μολύβι,
Γυναίκα Ήπειρώτισσα, Γυναίκα τοΰ Σαράντα. 
Φεγγοβολούσαν, έσκαζαν, τριγύρω σ’ οί ορίζοντες 
όλο φωτιά καί σίδερο, θανατικό, σκορπούσαν 
τό σαλεμένο σου τό νοΰ γυρεύοντας νά πάρουν.
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Μα σύ τρανή Κυρά μου,
Βράχο τό βράχο πήδαγες, Γυναίκα της Φυλής μου, 
τί κάτω από τήν όψη σου τή σιωπηλή κι αγριεμένη 
καί πίσω άπ* τήν πικρή καί τή στεγνή σ’ άνάσα, 
στήν άντρειωμένη σκέψη σου, στο Ελληνικό σου αίμα, 
πάνω σέ άτι άτίθασο μέ φλογισμένα μάτια 
τρελλ’ ’Αμαζόνα μάχονταν ή ’Ιδέα τής Φυλής σου.

Κι ανέβαινες κι άνέβαινες έσύ, μια θεία Νέμεση, 
άνάμεσα στα πτώματα, στα βογγητά των πληγωμένων, 
άνάμεσα άπ’ άψυχα κορμιά εχθρών καί φίλων.
'Ο φόβος άπ’ τα μάτια σου είχε πια φτερουγίσει 
τ ’ ΰψώθης άπ’ τ ’ άνθρώπινα καί μπήκες σ’ άλλη σφαίρα, 
άφθαρτη, καί βάδιζες στο δρόμο τής θυσίας...

Καί ολο τράβαγες μπροστά.
Κι ήταν ό δρόμος σου σκληρός, τραχύς, μά δοξασμένος, 
σαν τής Φυλής τή μακρινή καί πικραμένη Μοίρα.
Οί άνεμοθύελλες, καπνός, σου πνίγαν τήν άνάσα, 
μά σύ ολο προχώραγες άθάνατη Κυρά μου 
άνάμεσα άπ’ των βράχων σου τά ματωμένα στέρνα, 
σά μιά φωνή προγονική τό νοΰ σου νά οδηγούσε.

Μπροστά ό εχθρός άκοίμητος μέ τό σκληρό του μάτι. 
Μά σύ μες τό θανατικό καί μες τό χαλασμό, 
επάνω στις βουνοκορφές τής Δρακογέννας Πίνδου, 
μέσα στο μαύρο σύννεφο τής οργισμένης ώρας 
ολο προχώραγες μπροστά, κρατώντας μές τό χέρι 
τό πυρωμένο σίδερο, προγονική Έρυνία.
Μιά δίκαιη τιμωρία ή φοβερή Κατάρα σου 
ποΰβγαινε άπ’ τά χείλη σου, σάν πυρωμένη λάβα, 
κι άχολογοΰσε σά βοή, ρεκάζοντας στούς βράχους, 
γιά κείνους πού τολμήσανε τή Λευταριά νά σοΰ στερή

σουν.

Κι δταν τής Γής σου οί φρουροί, σφίγγοντας μές τά

χέρΐΚεκείνες τί άντρόπιαστες καί δοξασμένες λόγχες, 
«ΑΕΡΑ» κράξαν καί οί νεκροί τής ματωμένης Γής σου 
χούγιαξαν άπ’ τούς Τάφους τους, κράξαν κι αύτοί

«ΑΕΡΑ»,
στάθηκες, ομορφη Κυρά, στο πιο ψηλό Θρονί σου 
σά μιά Θεά άνίκητη, Ελληνική κι ’Αρχαία,
«ΑΕΡΑ» κράζοντας καί σύ στο ντροπιασμένο ξένο...

Κι άφοϋ κάποια στιγμή τό χρέος σ’ είχες πράξει 
κι άφοϋ σά Μάνα έσύ, πικρή καί δακρυσμένη, 
τρίμμα τό τρίμμα μάζεψες τις σάρκες των παιδιών σου, 
κι άφοϋ μέ μιά Σημαία, τρύπια καί ματωμένη, 
τ’ άψυχα τών ηρώων σου κορμιά είχες σκεπάσει, 
Έσύ Μητέρα, άδερφή, έσύ πιστή γυναίκα, 
ζωσμένη μέ τό πένθιμο μαντήλι στο κεφάλι, 
σά Μάνα καί σάν άδερφή καί σάν πιστή γυναίκα, 
στάθηκες πλάϊ στούς νεκρούς, λερή καί πικραμένη, 
τό θρήνο πού άπό καιρό κρυφόπνιγες στά στήθια 
γιά τούς νεκρούς σου ήρωες καί γιά τούς άντρειωμένους, 
τό Μοιρολόγι τής Φυλής, κυρά νά τραγουδήσεις, 
γιατί αυτός πού πολεμάει καί λεύτερος πεθαίνει 
δέν είναι, Ο Χ Ι ,  ποτέ ό νικημένος...

Γυναίκα Ήπειρώτισσα, Γυναίκα τοΰ Σαράντα. 
’Άλλοι σέ είπαν «Σύμβολο», οί λιγοστοί «ένα ψέμμα». 
Οί άρνητές σου (άλλοίμονο) «θέμα ξεπερασμένο...» 
Κι έγώ μέ τήν άράδα μου ’Ιδέα τής Πατρίδας 
πού πάνω στά θεμέλια της καί στις βαθειές της ρίζες 
στεριώνετ’ άκατάλυτο τό Κάστρο τής Φυλής μου.
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Του κ.
Γ Ε Ρ Α Σ Ι Μ Ο Υ  Κ Α Σ Ο Λ Α

Δημοσιογράφου

ΕΙΧΑ τήν καλή τύχη νά είμαι ό πρώ
τος πολεμικός άπεσταλμένος στό\ 
Έλληνοϊταλικό πόλεμο καί ώς ένα 
μήνα ό μοναδικός. Τό πώς τό πέτυχα 
αύτό είναι μια ένδιαφέρουσα ιστο
ρία πού δεν έχει εδώ τήν θέση της. 
Τήν άναφέρω δμως μέ λίγα λόγια: 
Είχα φύγει άπ’ τήν ’Αθήνα για δη- 
μοσ/φική άποστολή σ’ δλη τή Βόρεια 
Ελλάδα καί ή έκρηξη τοΰ πολέμου 
μέ βρήκε στή Θεσσαλονίκη. Μοΰ 
καρφώθηκε άμέσως ή ιδέα νά πάω 
στο μέτωπο σάν άπεσταλμένος τής 
έφημερίδας μου. Μεγάλη ιδέα! 
’Ακατόρθωτη! Καί δμως νά πού τό 
κατόρθωσα!

Τό Γ' Σώμα Στρατού έξέδωσε 
τήν άκόλουθη Διαταγή: «Κατόπιν 
Διαταγής τοΰ Υπουργείου Στρα
τιωτικών ΕΠ ΙΤ ΡΕ Π Ε Τ Α Ι ή έλευ- 
θέρα κυκλοφορία εις τήν Ζώνην 
τών ’Επιχειρήσεων εις τον δημο
σιογράφον κ. Γεράσιμον Κασόλαν 
έφημερίδος «’Ασύρματος» (Κ. Π. 
1751]31-10-1940)».

Εφοδιασμένος μ’ αύτό τό έγγρα
φο ξεκίνησα μέ τά πρωτοπόρα στρα
τιωτικά τμήματα πού πήγαιναν νά 
πολεμήσουν καί άπό τής μεθεπομέ- 
νης τής ένάρξεως τών εχθροπραξιών 
άρχισα νά στέλνω άνταποκρίσεις καί 
φωτογραφίες άπ’ τήν πρώτη γραμ
μή τοΰ πυρός, τον τομέα τοΰ βορείου 
μετώπου. Εισχώρησα μέσα στο κατά 
τό ήμισυ ίταλοκατεχόμενο Πόγρα- 
δετς, βεβαιούμενον τοΰτο τό άπίθα- 
νον τόλμημά μου άπ’ τόν «Διοικητήν 
’Αντιστάσεως Πόγραδετς», Ταγμα
τάρχην EMM. ΜΑΝΙΑΤΑΚΗΝ, 
μέ ήμερομηνίαν 18-12-1940.

Επειδή σ’ αύτό τό διάστημα οί 
έχθροπραξίες στο βόρειο τομέα τοΰ 
μετώπου είχαν «παγώσει», αποφάσι
σα καί πήγα στον κεντρικό τομέα 
γιά νά παρακολουθήσω τις μάχες 
εκεί γιά τήν έκπόρθηση τοΰ Τεπε- 
λενιοΰ.

Στον τομέα τοΰ Τεπελενιοΰ, δπου 
ή έδρα τοΰ 2 ]39 Συντάγματος Εύζώ- 
νων, μέ φιλοξένησε στο δωμάτιό του 
ό ’Αρχηγός τοΰ Πυροβολικοΰ 
Συνταγματάρχης Χρήστος Μαντας.

Τό βράδυ έκεΐ πού καθόμαστε καί 
τρώγαμε, πιάσαμε τήν κουβέντα γιά 
τόν έλληνοϊταλικό πόλεμο, βέβαια. 
Κουβεντιάζοντας μας πήραν τά 
μεσάνυχτα.

«Εύτυχώς πού οί ’Ιταλοί... σέβον
ται τό Λάμποβο γενέτειρα τοΰ

έθνικοΰ μας εύεργέτη Ζάππα, μοΰ 
λέει ό Μαντας, καθώς ετοιμαζόμα
στε νά πέσουμε γιά ύπνο. Δέν τό 
χτύπησαν ώς τώρα, ούτε μέ τήν άε- 
ροπορία τους, ούτε μέ τό πυροβολικό 
τους...»

Δέν άπόσωσε τήν κουβέντα κι’ 
έξαφνα άρχισαν νά πέφτουν έχθρικές 
οβίδες στο Λάμποβο. Μιά μάλιστα, 
έπεσε παρέκι άπ’ τό σπίτι δπου βρι
σκόμαστε καί τό συγκλόνισε. "Οταν, 
υστέρα άπό κάμποση ώρα, τό εχθρι
κό πυροβολικό σίγησε, μοΰ λέει ό 
Μαντας γελώντας: «Φαίνεται πώς ό 
εχθρός πληροφορήθηκε τήν έδώ άφι
ξή σου καί θέλησε μέ τις κανονιές 
του νά σέ καλωσορίσει...»

Τις τέσσαρες κατοπινές νύχτες, 
τήν ίδια πάντοτε ώρα, ό εχθρός τό 
πήρε συνήθεια νά χτυπάει μέ τά 
κανόνια του τό Λάμποβο. Τήν 
πέμπτη νύχτα, παραμονή Θεοφα- 
νείων, πήγα νά τήν περάσω σ’ ένα 
άλλο σπίτι, γιατί ξημερώνοντας 
έπρεπε νά πάω στο ’Αργυρόκαστρο, 
γιά νά τηλεγραφήσω άνταπόκριση 
στήν εφημερίδα μου. Στο σπίτι αύτό ι 
στεγαζόταν ό έφοδιασμός πολυβό
λων στο ισόγειό του, καί στο άνώ- 
γειο ό εφοδιασμός δλμων, δπου καί 
φιλοξενήθηκα, γιατί είχε άναλάβει 
τήν υποχρέωση νά μέ οδηγήσει τήν 
αύγή ώς τήν Κάριανη ένας ήμιονη- 
γός του μέ τό μουλάρι του.
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Τή νύχτα άρχισαν πάλι να χτυ
πούν τδ Λάμποβο, άλλα μέ μεγάλο 
πείσμα τώρα. Τά κανόνια τους όλη 
τή νύχτα βάλθηκαν νά μας ...ψέλνουν 
τδν άδόξαστο!

Οί άντρες τοϋ εφοδιασμού, καθώς 
και κείνοι των πολυβόλων, μπρδς 
τδν κίνδυνο πού μας άπειλοΰσε, 
άφησαν τά «γιατάκια» τους και τρέ- 
ξαν νά προφυλαχθοΰν σέ μιά σπηλιά 
πού ήταν πιδ κάτω μέσα σέ μιά 
ρεματιά. Δεν τούς άκολούθησα. Τδ 
ΐδιο καί ό έπιλοχίας Μπέκος άπ’ τή 
Ναυπακτία. Προτιμήσαμε τήν ζε
στασιά των κρεβατιών μας. Κι’ ήταν 
έ'ξω μιά κακοκαιρία... Καί νύσταζα 
τόσο! Γιατί κατά τδ διάστημα της 
ήμέρας είχα κάνει μεγάλη πεζοπο
ρία, φτάνοντας ώς τδ Λέκλι—Γκό- 
λικο—Χάρμοβο, στις προφυλακές 
της φοβερής στενωπού τού Τεπελε- 
νιοΰ. Είχα πολύ ταλαιπωρηθεί καί 
πού κουράγιο νάχω τώρα γιά νά τρέ- 
ξω, αύτή τή φοβερή παγωμένη

νύχτα, στή ρεματιά γιά νά προφυ- 
λαχτώ άπ’ τις οβίδες των Ιταλώ ν! 
Ά λλ’ αύτοί οΐ ’Ιταλοί, τούτη τή 
νύχτα, τδ παραξήλωσαν! Ή  σα
τανική μελωδία των κανονιών τους 
δέ μ’ άφηνε νά ήσυχάσω. Τί συναυ
λία μεγαλόπρεπη , μά καί φοβερή! 
"Ολο κλεφτά έπαιρνα τδν ύπνο, γιά 
νά ξυπνάω κάθε λίγο καί λιγάκι άπδ 
μιά βαρύτερη νότα πουμαιαζε μέ 
κορώνα άπδ κόντρα—μπάσο καί 
μ’ έκανε ν’ άποτινάξω τή νάρκωσή 
μου. "Ανοιγα τά μάτια μου τέντωνα 
τ ’ αύτιά μου καί μέ χτυποκάρδι πε- 
ρίμενα..."Ηξερα τί σήμαινε αύτή ή 
κορώνα. ’’Ηταν ό ήχος κανονιάς πού 
ριχνόταν γιά χάρη μας!...Τδν είχα 
μαρκάρει καί περίμενα τδν έρχομδ 
τής οβίδας πού στέλνονταν συστη
μένη γιά μάς!...

Πραγματικά σέ κάθε τέτοια περί
πτωση, δέν αργούσε ν’ άκουστεΐτό 
στριγγλιάρικο σκούξιμό της καί τδ 
άστραποβόλημα τής έκρηξής της πού

ξεκούφαινε. Κι’ όσο πέρναγε ή ώρα, 
οί οβίδες πέφταν όλο καί κοντότερα 
στδ σπίτι πού μέ φιλοξενούσε καί 
θραύσματα άπ’ αυτές άρχισαν νά 
χτυπούν τά ντουβάρια του.

Κάποτε ή συναυλία τών κανονιών 
έπαψε ν’ άκούγεται. Μέ τή νεκρική 
ήσυχία πού έπακολούθησε έχασα τή 
διάθεση πού είχα γιά ύπνο! Σά ν’ 
άποζητοΰσα τώρα τή μουσική τών 
κανονιών γιά νά μέ νανουρίσει! Μ’ 
έπιασε έτσι μιά άγριεμάρα καί 
πετάχτηκα άπ’ τδ κρεβάτι μου γιά 
νά φύγω.

"Ωσπου νά ετοιμάσω τις άποσκευ- 
ές μου, οί άντρες τού εφοδιασμού 
γύρισαν άπ’ τή ρεματιά ξεπαγιασμέ
νοι άπ’ τδ κρύο κι ένας άπ’ αυτούς 
πού είχε οριστεί νά μέ πάει ώς τήν 
Κάριανη, κατέβασε τά μούτρα του 
σιγομουρμουρίζοντας, γιατί θά ξε
κινούσαμε αύτή τήν ώρα. «Τί διάλο ! 
είπε, «είναι νύχτα, μεσάνυκτα 
ακόμα...». Τί νάκανε όμως. Καπί-

ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΤΕΠΕΛΕΝΙ
στρώσε, μέ άνορεξιά καί ολοένα σι- 
γομουρμουρίζοντας, τδ μουλάρι του, 
καβάλησα σ’ αύτδ καί ξεκινήσαμε.

Κατά τή διάρκεια τής νύχτας είχε 
πέσει πυκνό καί άφθονο χιόνι. Οί 
μαύρες συγνεφιές πού έκαναν πίσσα 
τδν κόσμο άποβραδύς είχαν τώρα 
διαλυθεί κι ένα ολόγιομο φεγγάρι 
άπλωνε ένα παγωμένο φώς πού 
έπεφτε πάνω στδ χιόνι καί σκέπαζε 
τά πάντα σά σάβανο.

Τδ μονοπάτι πού ακολουθούσαμε, 
δέ σημάδευε καθόλου τδ διάστημα 
τού κάτασπρου τοπίου, καί δέν 
ξέρω πώς, μοΰ φαινόταν ότι, αντί 
νά παγαίναμε πρδς νότο, πηγαίναμε 
άνατολικά! Καί, καθώς τίποτε άπ’ 
0,τι έβλεπα γύρω μου δέ μοΰ θύμιζε 
τδ πέρασμα άπδ Λάμποβο—Κάριανη, 
πού είχα διαβεΐ άρκετές φορές πριν, 
λέω σέ μιά στιγμή στδν ήμιονηγό: 
«Δέν καταλαβαίνω πώς μοΰ φαίνεται 
άνάποδος ό δρόμος έτοΰτος άπόψε. 
’Εσένα πώς σοΰ φαίνεται πού πη
γαινοέρχεσαι σ’ αύτδν κάθε μέρα;» 
Μέ άπερίγραφτη κατάπληξη τδν 
άκουσα νά μοΰ άπαντάει: «Τώρα γιά 
πρώτη φορά κάνω τή διαδρομή αύ
τή γιατί μόλις χτές ήρθα στδ μέ
τωπο !».

Τρόμαξα! Σταματάω άμέσως 
τδ μουλάρι μου καί πηδάω κάτου. 
Χτυπάω τά πόδια μου, ντυμένα μέ 
μπότες, μ’ ένα ραβδί πουρναρίσιο

πού κρατούσα, γιά νά ξεμουδιάσουν, 
γιατί ήταν κοκκαλιασμένα άπ’ τδ 
κρύο καί μουδιασμένα. Προετοι
μάζομαι έτσι γιά νά τραπώ σέ φυγή 
μόλις καταλάβω ότι βρίσκομαι ένώ- 
πιον τού εχθρού! Τόση ήταν ή πε
ποίθησή μου ότι πήραμε άλλο δρόμο, 
πηγαίνοντας νά πέσουμε στά χέρια 
τών εχθρών! Ό  ήμιονηγδς μέ κα
θησυχάζει:

«Ξέρει τδ μουλάρι τδ δρόμο του. 
Τόν περνάει δυδ φορές τήν ήμέρα. 
Μιά πού κατεβαίνει άπ’ τδ Λάμποβο 
στήν Κάριανη καί μιά πού ανεβαίνει 
άπ’ τήν Κάριανη στδ Λάμποβο, κου
βαλώντας τρόφιμα καί πολεμικό 
ύλικδ γιά τούς πολεμιστές μας. Νά 
είσαι βέβαιος ότι δέ λαθεύει στδ δρο
μολόγιό του. Νογάει καλύτερα άπδ 
μας αύτδ καί δέ θά πάει νά μάς πα- 
ραδώσει στούς ’Ιταλούς, γιατί κι’ 
αύτδ είναι "Ελληνας...».

Τί νάκανα στή θέση πού βρισκό
μουν; Τί άλλο παρά ν’ άφήσω τήν 
τύχη μου στή μουλαρίσια συνείδηση !

Μπροστά πηγαίνει τδ μουλάρι καί 
μείς οί δυδ τδ άκολουθοΰμε χωρίς νά 
βγάνουμε μιλιά καί χωρίς νά παύο
με νά κοιτάμε ολόγυρά μας, φοβερά 
άνήσυχοι μή καί πέσουμε στά χέρια 
τών ’Ιταλών!.

"Ετσι πού προχωρεί τδ μουλάρι 
έχει μπροστά του τδ φεγγάρι πού

μάς παραστέκει στήν πορεία μας καί 
τήν αγωνία μας. Τδ μουλάρι ολοένα 
προχωρεί. Τά σκουντουφλήματά του 
στις πέτρες πού είναι θαμένες κάτου 
άπ’ τδ χιόνι, καί τά σκαμπανεβά- 
σματά του στις άνηφοριές καί κατη- 
φοριές σάν νά συμβολίζουν τήν ψυ
χική άγωνία μου. Είναι τδ κύριο 
πρόσωπο μιάς θλιβερής σκηνογρα
φίας: μαύρος ό κινούμενος όγκος του 
πρδς τδ ολόγιομο φεγγάρι—τέλεια 
ζωντανή άντίθεση στήν άσπρη 
νύχτα πού άπλώνεται ολόγυρά μας.

Μέ τδ γλυκοχάραμα φτάνουμε 
στήν Κάριανη ! Επιτέλους! ’Απαλ
λαχτήκαμε άπ’ τδ βραχνά τού φόβου 
πού πλάκωνε τά στήθια μας κι ανα
πνέουμε τώρα ελεύθερα. Ή  χαρά 
μου είναι μεγάλη πού τελείωσε έτσι 
ή φοβερή περιπέτεια.

’Ακολουθούμενος άπδ τδν ήμιονη- 
γδ καί τδ μουλάρι του πηγαίνω στδν 
έφοδιασμδ τού 2]39. Οί άντρες τους 
κοιμούνται άκόμα καί βροντολογάω 
τήν πόρτα τους φωνάζοντάς τους: 
«Νά τά πούμε;». Οί Τσολιάδες 
ξυπνήσανε καί μάς καλωσορίζουν. 
Καί γώ αρχίζω νά τούς λέω:«Σήμερα 
τά φώτα κι δ φωτισμός καί χαρά 
μεγάλη...». Κι’ άλήθεια, ή χαρά μου 
είναι μεγάλη πού δέν έπεσα στά χέ
ρια τού έχθροΰ, γιατί τδ μουλάρι μου 
δέν ήταν ...πεμπτοφαλαγγίτης!...
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Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ

Τοϋκ. ΓΙΑΝΝΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 

Συνταξιούχου Είδ. Καθηγητοϋ 

της Α.Β.Σ.Π.

ΜΕ ΤΗΝ άδειά σας άγαπητοί άναγνώστες 
θ’ άποσπασθοΰμε, έστω καί για μιάν ώρα 
άπό τά ταπεινά καί τά έγκόσμια καί έγκα- 
ταλείποντας τή Γή μας, τδ κοκκίδιο αύτδ 
μέσα στήν άπεραντωσύνη τοϋ Διαστήματος, 
θά ταξιδέψουμε μέ τδ λογισμδ καί τ’ δνειρο 
«πέρα άπδ τοϋ ήλιου τά παλάτια, έκεϊ δπου 
κύκνοι κελαϊδοϋν. ’Εκεί δπου κόσμοι χύνον
ται λιοντάρια. Καί άνθη, δράματα καί θά
ματα πουλιά. 'Όπου άνάκουστα μουγκρί
ζουν καί φυσομανούν πρδς τδ άπειρο, φά
λαινες, άρκοϋδες, ΰδρες, ταύροι. "Οπου 
μεσ* στ* άστρόχυτα νερά των Ήριδανών 
φαντάζεσαι, πώς οι Κένταυροι θά λούζον
ται καί οΐ Ώριωνες. Ό που οί Πήγασοι 
πετούν μέ τούς αϊτούς. Καί δπου οί Μέ
δουσες λιθώνουν. "Οπου γίγαντες διαβαί
νουν Σείριοι. "Οπου δρμούν άλδεβαράν (1) 
άλλόφυλοι. "Οπου φωτδς χάη καί τά άγέν- 
νητα. Καί δπου τά χαλάσματα, κομήτες. 
Μέσα έκεϊ στ’ άκαταμέτρητα. Έ ξω  άπδ 
τά τετραπέρατα πέρα άπδ τούς ζόφους των 
ταρτάρων. Πέρα άπδ τδ φως των παρα
δείσων. Έ κεϊ δπου είναι τά τέρατα των 
ονείρων πού κανείς δέν όνειρεύεται. Έ κεϊ 
δπου δλα τρέχουν τρέξιμο άπιαστο άπδ τδ 
λογισμδ καί δλα καρφωμένα στέκουν άπδ 
κάρφωμα παντοτεινό».

”Ας μή μέ παρασύρουν, δμως περισσό
τερο «οί χαιρετισμοί της Ηλιογέννητης» 
τού μεγάλου μας Παλαμα κι ας άρχίσω τδ 
θέμα μου.

Καί πρώτα ό τίτλος του, πού είναι «ή 
Διαμόρφωση τού σημερινού Σύμπαντος». 
Άπόφυγα έσκεμμένα τή φράση «ή Δη
μιουργία τού Σύμπαντος», γιά ν’ άποτρέ- 
ψω άπδ τώρα τήν πλάνη, δτι τδ Σύμπαν 
δημιουργήθηκε άπό τδ μηδέν. Κατά τις 
άντιλήψεις πού ισχύουν σήμερα καί πού πη
γάζουν άπδ τή θεωρία τού EINSTEIN, 
άπδ τις παρατηρήσεις των συγχρόνων 
άστεροσκοπείων καί άπδ τά πορίσματα της 
πυρηνικής φυσικής, τδ Σύμπαν κατά τήν 
έπικρατέστερη σήμερα ύπόθεση, είναι τδ 
άποτέλεσμα μιας μεγάλης κοσμογονικής 
έκρήξεως ένδς νέφους καμωμένου άπδ τά 
συστατικά τών πυρήνων των άτόμων, δη
λαδή τά πρωτόνια, νετρόνια καί ήλεκτρό- 
νια, χωρίς κενά μεταξύ τους.

Αύτδ τδ νέφος, πού τδ ονομάζουν «Πυ
ρηνικό νέφος», δημιουργήθηκε άπδ ένα 
τμήμα τής διάσπαρτης στδ άπέραντο διά
στημα ύλης.

Τΐ ύπήρχε πριν άπδ τδ νέφος, άνάγεται 
πιά στήν όνομαζομένη άπό τούς άστροφυ- 
σικούς «Εποχή τού αγίου Αύγουστίνου», 
έπειδή πρώτος ό άγιος Αύγουστίνος, δ 
έπίσκοπος τού Ίππώνος Νουμιδίας (354— 
430 μ.Χ .), έκανε τδ έρώτημα: «Τί έποίει ό 
Θεός, πριν ποιήσει τδν Ούρανδν καί τήν 
Γην;».

ΑΣ ΣΤΑΘΟΥΜΕ όμως στή φράση τής 
Γενέσεως «ή δέ γή ήν άόρατος καί άκα- 
τασκεύαστος». Κατά τήν θεόπνευστη

'Αγία Γραφή καί τήν έκκλησιαστική πα
ράδοση, ή συγγραφή τού βιβλίου τής Γενέ
σεως άποδίδεται στδ Μωϋσή, έπειδή στήν 
Πεντάτευχο, πού τδ πρώτο τεύχος της 
άποτελεΐ ή Γένεσις, άναγράφονται μαρτυ
ρίες, πού σύμφωνά τους ό Μωϋσής κατέ
γραψε λόγους καί γεγονότα.

Δέν ύπάρχει άμφιβολία, δτι στήν έποχή 
πού έζησεν ό Μωϋσής, δηλαδή στδν 16ον 
αιώνα π.Χ., τή Γή μας τήν θεωρούσαν 
Κέντρο τού Σύμπαντος. "Ολος ό άλλος 
άστρικδς κόσμος, κι αύτδς ό "Ηλιος μας 
άκόμη, περιστρέφοταν γύρω άπ’ αύτήν 
(2). Οί δοξασίες αύτές κράτησαν, δπως 
ξέρουμε,ώς τήν έποχή τοϋ COPERNICUS 
καί τού GALILEO (18-2-1564 ]8-1- 
1642), δηλαδή ώς τίς άρχές τού 17ου αιώ
να μ.Χ.

Αύτή λοιπόν ή Γή, τδ Κέντρο τοϋ Σύμ
παντος έκείνης τής έποχής, ήταν άρχικώς 
άόρατος καί άκατασκεύαστος, οπότε ό 
Θεός είπε: «Γεννηθήτω φως καί έγένετο 
φώς».

Καί τδ πυρηνικό νέφος, πού προανάφερα, 
ήταν ό πυρήνας καί τδ κέντρο τοϋ σημε
ρινού Σύμπαντος. Καί αύτδ ήταν άόρατο 
καί άκατασκεύαστο, ώσότου ήρθε θεόθεν ή 
έντολή: «Γεννηθήτω φώς». Καί πράγματι, 
τή στιγμή τής κοσμογονικής έκρήξεως 
έγένετο φώς. Τδ Διάστημα γέμισε άπδ 
καθαρή άκτινοβολία Γάμμα καί Ραΐντγκεν, 
πού δέν είναι τίποτ’ άλλο άπδ φώς, άδιά- 
φορο αν τά μάτια μας, άπό φυσικοΰ τους 
δέν μπορούν νά τδ άντιληφθοΰν. "Οπως 
γνωρίζουμε, ή άκτινοβολία Γ άμμα, Ραΐντ- 
κεν καί τδ φώς πού βλέπουμε είναι ήλεκτρο-
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«Έν άρχτ} έποίησεν ό Θεός τον ούρανόν 
καί την Γην. Ή  δέ Γή ήν αόρατος και 
ακατασκεύαστος. Καί σκότος έπάνω τής 
αβύσσου καί πνεύμα Θεού έπεφέρετο 
επάνω τού ϋδατος. Καϊείπεν ό Θεός: «Γεν- 
νηθήτω φως. Καί έγένετο φως. Καί είδεν 
ό Θεός τό φως, ότι καλόν».

(Γ ένεσ ις, Keep. Α ',  έδ. 1 καί 4).

ΣΥΜΠΑΝΤ ΟΣ
μαγνητικά κύματα, μέ διαφορά μόνο στή 
συχνότητά τους.

Αλλά καί σύμφωνα μέ τή Γένεση, τό 
ορατό φως δημιουργήθηκε άργότερα. Την 
τετάρτη ήμέρα της Δημιουργίας.«Καί εΐπεν 
ό Θεός. Γεννηθήτωσαν φωστήρες έν τω 
στερεώματι τοΰ Ούρανοϋ είς φαΰσιν έπί της 
Γης, τοΰ διαχωρίζειν άνά μέσον της ήμέρας 
καί άνά μέσον της νυκτός. Καί έστωσαν είς 
σημεία καί είς καιρούς, καί εις ήμέρας καί 
είς ένιαυτούς. Καί έστωσαν είς φαΰσιν έν 
τω στερεώματι τοΰ ούρανοϋ, ώστε φαίνειν 
έπί της γης. Καί έγένετο ούτως. Καί έποί
ησεν ό Θεός τούς δυο φωστήρας τούς με
γάλους, τόν φωστήρα τον μέγα είς άρχάς 
της ήμέρας καί τόν φωστήρα.τόν έλάσσω 
είς άρχάς της νυκτός, καί τούς αστέρας. 
Καί έθετο αυτούς ό Θεός έν τω στερεώμα- 
τι τοΰ ούρανοϋ, ώστε φαίνειν έπί της γης 
καί άρχειν τής ήμέρας καί της νυκτός καί 
διαχωρίζειν άνά μέσον τοΰ φωτός καί άνά 
μέσον τοΰ σκότους. Καί είδεν ό Θεός δτι 
καλόν, καί έγένετο έσπέρα καί έγένετο 
πρωί, ήμέρα τέταρτη».

Καί κατά τις πρόσφατες θεωρίες,τό ορα
τό άπό μας φως δέν γεννήθηκε μέ τήν 
έκρηξη τοΰ πυρηνικοΰ νέφους, άλλά πολύ 
άργότερα, δταν δημιουργήθηκαν οί αστέ
ρες, οί ήλιοι, δηλαδή, άφοΰ πρώτα σχημα
τίστηκαν οί πρωτογαλαξίες.

Η ΠΡΩΤΗ έρώτηση πού ξεπροβάλλει 
είναι: Πώς σχηματίστηκε τό πυρηνικό 
νέφος; Καί γιατί έξερράγη μιάν ορισμένη 
στιγμή; Ή  άπάντηση, φυσικά, βγαίνει 
άπό τις παρατηρήσεις πού έγιναν ώς τώρα. 
Ά πό τά τωρινά, λοιπόν, θ’ άναδράμουμε

στό άπώτατο παρελθόν. ’Αρχίζουμε :
Οί άστρονόμοι άπό καιρό είχαν παρατη

ρήσει στό στερέωμα ορισμένα ουράνια, 
παράξενα κάπως νεφελώματα, πού τελικά 
τά όνόμασαν «Σπειροειδή Νεφελώματα». 
Σέ άντίθεση πρός άλλα γνωστά νεφελώμα
τα, πού έχουν συνήθως μορφή άκανόνι- 
στων φαίνονται τή νύχτα στον ούρανό μάλ
λον σά σύννεφα, τά σπειροειδή νεφελώ
ματα έχουν πάντοτε σαφώς καθορισμένα 
σχήματα. Αυτά αποτελούνται άπό έναν 
κεντρικό πυρήνα, πού μοιάζει μέ άμφίκυρ- 
το φακό, καί άπό δυό σπειροειδεΐς βρα
χίονες, πού περιστρέφονται μέ τόν πυρήνα. 
Ώ ς  τό 1925, ή άστρονομία νόμιζε, πώς 
αύτά τά σπειροειδή νεφελώματα βρίσκον
ταν άνάμεσα στά άστρα τοΰ δικοΰ μας Γα- 
λαξία καί πίστευε, πώς ήσαν ήλιοι, πού 
γεννούσαν τά πλανητικά τους συστήματα, 
σύμφωνα μέ τήν κλασικήν εικόνα, πού 
έδωσαν ό ΚΑΝΤ καί ό LAPLACE.

Στά 1925, δμως, δλες αυτές οί δοξασίες 
άνατράπηκαν άπό μιά μεγάλην άνακάλυψη 
πού έκανε ό άστρονόμος EDW IN HUBB
LE, ό άποκληθείς άργότερα «έρευνητής τοΰ 
Σύμπαντος». ‘Ο HUBBLE, μελετώντας τό 
σπειροειδές νεφέλωμα, πού έπάνω του προ
βάλλεται ό άστερισμός τής ’Ανδρομέδας, 
γ ι’ αυτό καί τό δνομα «Νεφέλωμα τής 
’Ανδρομέδας», πού είναι τό μόνο ορατό μέ 
γυμνό όφθαλμό καί γ ι’ αύτό πιό βολικό γιά 
παρατηρήσεις, έξακρίβωσε πώς οί δυό βρα- 
χίονές του περιέχουν μερικούς άμυδρούς 
άστέρες πού ή λαμπρότητά τους δμως, 
άλλάζει περιοδικώς. Παρόμοια άστρα τά 
ονομάζουν «Κηφεΐδες», άπό τό άστρο

Δέλτα τοΰ άστερισμοΰ τοΰ Κηφέως, τό 
πρώτο στό όποιο σημειώθηκαν διακυμάν
σεις τής λαμπρότητάς του. Οί Κηφεΐδες 
είναι πολύ γνωστοί στό στερέωμα.

Οί περιοδικές μεταβολές τής φωτεινό- 
τητάς τους θεωρούνται σά νά προέρχονται 
άπό παλμούς, πού κάνουν τά γιγάντια 
σώματά τους. Ά πό παρατηρήσεις, δμως, 
διαπιστώθηκε, δτι ή περίοδος των παλμών 
τους, δηλαδή ή χρονική διάρκεια κάθε 
παλμοΰ, έχει σχέση μέ τήν άπόλυτη φωτει- 
νότητά τους καί μάλιστα, δσο λαμπρότερος 
είναι ένας Κηφείδης, τόσο μακρύτερη είναι 
ή περίοδος τών παλμών του.

Αύτή ή σχέση, πού είναι γνωστή μέ τ ’ 
δνομα «σχέση περιόδου—φωτεινότητας», 
διατυπώθηκε άπό τόν άστρονόμο SHAP- 
LET καί άποτελεϊ σήμερα ένα σπουδαίο 
μέσον, γιά νά μετρούν τις άποστάσεις τών 
παλλόμενων άστρων, πού βρίσκονται τόσο 
μακριά, ώστε ή άπόστασή τους νά μή μπο
ρεί νά έκτιμηθεΐ άπό τήν παράλλαξή τους. 
Μετρώντας πόσο διαρκεΐ ό παλμός ένός 
Κηφείδη, μπορούν καί βρίσκουν τήν άπό
λυτη λαμπρότητά του. Αύτή, συγκρινομένη 
μέ τή λαμπρότητα πού βλέπουν, τή λεγο- 
μένη «οπτική», δίνει τήν πραγματική άπό- 
σταση τοΰ Κηφείδη.

‘Η περίοδος τών παλμών τών Κηφειδών 
τοΰ νεφελώματος τής ’Ανδρομέδας, πού 
μέτρησε ό HUBBLE, κατέδειξεν, πώς 
αύτοί οί Κηφεΐδες έπρεπε νά έχουν έξαιρε- 
τικώς ύψηλές άπόλυτες φωτεινότητες. Ά πό 
τήν άλλη, δμως, μεριά είναι τόσον άμυ- 
δροϊ καί έχουν τόσο μικρή δπτική φωτει- 
νότητα, πού μόλις διακρίνονται.
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Άλ.μπερτ ‘Αϊνστάιν. Ό  θεμέλιοι- ι
τής τής θεωρίας τής σχετικότητας A
με τήν περίφημη φράση του: «'Αδελ
φέ, πάνω άπό τήν άστρική μας κα
λύβα πρέπει νά υπάρχουν καί άλλοι 
κόσμοι».

Τό άναπόφευγο συμπέρασμα αύτών 
των παρατηρήσεων ήταν, 8τι αύτοί οί 
Κηφεϊδες, Spa καί το ίδιο το νεφέλωμα 
τής ’Ανδρομέδας οπού ανήκουν πρέπει νά 
βρίσκονται πολύ μακριά. Ή  άπόσταση τοΰ 
νεφελώματος τής ’Ανδρομέδας, πού με
τρήθηκε μ’ αύτό τον τρόπο, βρέθηκε πώς 
είναι ένα έκατομμύριο έτη φωτός, δηλαδή 
εκατό φορές ή μικρή διάμετρος τοΰ Γαλα- 
ξία μας, πού είναι 10.000 έτη φωτός. 
"Οπως ξέρουμε, 1 έτος φωτός ίσοδυναμεϊ 
μέ άπόσταση 9,5 τρισεκατομμυρίων χιλιο
μέτρων (1 PARSEC = 3 ,25  έτη φωτός 
=  31 τρισεκατομ. χιλ]τρα).

ΑΛΛΑ σπειροειδή νεφελώματα, πού εί
ναι όπτικώς μικρότερα καί άμυδρώτερα, 
άπό τό νεφέλωμα τής ’Ανδρομέδας πρέπει 
νά βρίσκονται πολύ πιο μακρυά.

Ή  άνακάλυψη τοΰ HUBBLE, πού στά 
1929 διατύπωσε καί σχετικό νόμο, τό νό
μο τής διαστολής, μετατόπισε τά σπειρο- 
ειδή νεφελώματα άπό τήν προηγούμενη 
ταπεινή τους θέση σάν άπλά μέλη τοΰ Γα
λαξία μας καί τά προβίβασε σέ άνεξάρτη- 
τους Γαλαξίες, σκορπισμένους στήν απε

ραντοσύνη τοΰ Διαστήματος. Διαπιστώ
θηκε, πώς αύτά τά σπειροειδή νεφελώματα 
δέν μοιάζουν καθόλου, στήν ύφή τους, μέ 
τά συνηθισμένα νεφελώματα, πού πράγματι 
είναι μόνο μεγάλα νέφη άπό άστρική σκό
νη, μέσα στό διαστρικό διάστημα.

Τά σπειροειδή νεφελώματα άποτελοϋνται 
άπό πολλά έκατομμύρια άστρα, πού λάμ
πουν όλα μαζί σάν άμυδρώς φωτεινή μαζα, 
μόνον καί μόνον, επειδή βρίσκονται σέ 
παμμέγιστες άπό μάς άποστάσεις. Τελευ
ταίως, τό συμπέρασμα αύτό ένισχύθηκε 
καί άπό τις έργασίες τοΰ άστρονόμου 
BAADE, πού κατόρθωσε ν’ άναλύσει μέ 
φωτογραφίες, τό σώμα τοΰ νεφελώματος 
τής ’Ανδρομέδας καί τούς βραχίονές του, 
σέ μυριάδες άστρα. "Ας μή ξεχνούμε πώς, 
λέγοντας «άστρα», εννοούμε ήλιους.Έπει
τα άπ’ αυτή τήν άνακάλυψη, οΐ άστρονόμοι 
δέν μιλούν πιά γιά σπειροειδή νεφελώματα 
άλλά γιά σπειροειδεΐς γαλαξίες. 
Συνδυάζοντας αυτή τήν άνακάλυψη μέ 
άλλες παρατηρήσεις, άπό καιρό γνωστές, 
καθώς καί μέ τις έξισώσεις πού έδωσε ό 
EINSTEIN γιά τό Σύμπαν, κατέληξαν 
στό συμπέρασμα, δτι ολοι αύτοί οί σπειρο- 
ειδεΐς γαλαξίες άπομακρύνονται άπό τό 
Γαλαξία μας καί μεταξύ τους μέ ταχύτη
τες, πού αυξάνουν μέ τήν άπόστασή τους 
καί φτάνουν σέ καταπληκτικές τιμές.

’Αρκεί νά πώ πώς μετρήθηκαν ταχύτη
τες άπομακρύνσεως 60.000, 122.000,
138.000, άκόμη καί 240.000 χιλιόμετρα
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κατά δευτερόλεπτο, δηλαδή 865 έκατομ” 
μύρια χιλιόμετρα τήν ώρα. Ό  ραδιογαλα
ξίας π.χ. 309, πού άπέχει άπό τή γή
10.000 έκατομμύρια έτη φωτός καί παρα- 
κολουθεϊται μόνο μέ τά ραδιοτηλεσκόπια, 
άπομακρύνεται μέ 240.000 χιλιόμετρα 
κατά δευτερόλεπτο (0,8 τοΰ C, δηλ. τής 
ταχύτητας τοΰ φωτός).

Έ τσ ι δημιουργήθηκε ή ιδέα, πώς δλό- 
κληρο τό Σύμπαν διαστέλλεται. Σέ ένί- 
σχυση αυτής τής ιδέας έρχεται καί ή πα- 
ρατηρουμένη μετατόπιση πρός τό έρυ- 
θρό τοΰ φωτεινοΰ φάσματος αυτών τών 
Γαλαξιών. "Οπως γνωρίζουμε άπό τήν 
Φυσική, σύμφωνα μέτήν άρχή DOPPLER 
καί FIZEAU όταν μιά φωτεινή πηγή άπο- 
μακρύνεται, ή συχνότητα τών φωτεινών 
κυμάτων φαίνεται σά νά μικραίνει, καί οί 
γραμμές τοΰ φάσματος, έξ αιτίας αυτής 
τής άπομακρύνσεως τής πηγής, μετατοπί
ζονται πρός τό έρυθρό. "Αν, άντιθέτως, 
ή φωτεινή πηγή μας πλησιάζει, οί γραμ
μές τοΰ φωτεινοΰ της φάσματος μετατοπί
ζονται πρός τό άντίθετο άκρο, πρός τό ιώ
δες.

Τό ίδιο συμβαίνει καί μέ τή συχνότητα 
τών ήχητικών κυμάτων, πού παράγει π.χ. 
ή σφυρίχτρα ενός τραίνου. "Οταν τό τραίνο 
άπομακρύνεται άπό μας ,τό σφύριγμά του 
άκούεται σάν άμβλύτερο, άπό τον ήχο τής 
σφυρίχτρας του, πιο μπάσσο. "Οταν, δμως 
τό τραίνο μας πλησιάζει, τό άκουόμενο 
σφύριγμά του γίνεται όξύτερο.

ΑΡΧΙΚΩΣ οί άστρονόμοι νόμιζαν, πώς 
αύτά τά σπειροειδή κατασκευάσματα 
άπομακρύνονταν άπό τό κέντρο τοΰ Γαλα
ξία μας πρός τήν περιφέρειά του. Τώρα 
δμως, πού πλάτυναν οί ορίζοντες, ξεπρο
βάλλει μιά τελείως διαφορετική εικόνα:

'Ολόκληρο τό Σύμπαν, δηλαδή ένα 
Σύμπαν μέ άκτϊνα 980 έκάτομμύρια έτη 
φωτός καί μάζα 100 δισεκατομμύρια Γα
λαξίες,ό καθένας μέ δισεκατομμύρια ήλιους, 
δπως ύπελόγισε ό EINSTEIN, βρίσκεται 
σέ κατάσταση ταχείας διαστολής, μέ δλα 
τά μέλη του ν’ απομακρύνονται, τό ένα άπό 
τ’ άλλο μέ άφάνταστες ταχύτητες, καί 
δλα μαζί νά τρέχουν μέ «τρέξιμο άπιαστο 
άπό τό λογισμό», ένώ έμεϊς τά βλέπουμε 
σά νάναι καρφωμένα άπό «κάρφωμα παν
τοτινό», γιά νά ξαναθυμηθοΰμε τον Παλα- 
μα.

’Εδώ παραλείπω ν’ άναφέρω τις άκανό- 
νΐστες κινήσεις πού κάνουν οί Γαλαξίες, 
άπό μόνοι τους, καί πού μοιάζουν μέτίς κι
νήσεις BROWN τών αερίων έξ αιτίας τής 
θερμότητας. Αυτές οί κινήσεις τών Γαλα
ξιών, πού μερικές φορές είναι καί άντίθε- 
τες πρός τις κινήσεις φυγής, δπως συμβαί
νει μέ τό νεφέλωμα τής ’Ανδρομέδας πού 
μας πλησιάζει μέ 200 χιλιόμετρα άνά δευ
τερόλεπτο, έξασθενίζουν μέ τήν άπόσταση 
καί πέρα άπό τά 36.106 g-η φωτός θεω
ρούνται άμελητέες, σχετικά μέ τις κινή
σεις φυγής. Τότε καί ή διαστολή τοΰ 
Σύμπαντος γίνεται καταφανέστερη.

Πρώτος ό Βέλγος Άββας καί επιστή
μονας G. LEMAITRE πρόσεξε, πώς ή 
παρατηρουμένη διαστολή τοΰ συστήματος 
τών Γαλαξιών συμφωνεί μέ τά κοσμολο
γικά συμπεράσματα τής γενικής θεωρίας 
τής σχετικότητας τοΰ EINSTEIN. Έ τσ ι 
δημιούργησε τή θεωρία τής «Μεγάλης 
έκρήξεως», τήν «BIG BANG THEO
RY».

Είναι άλήθεια, πώς τό μοντέλο τοΰ 
σφαιρικού Σύμπαντος», πού έδωσε ό 
EINSTEIN, νομιζόταν άρχικά στατικό, 
άλλ’ ό Μαθηματικός FRIEDMAN άπό- 
δειξε, πώς ή στατική φύση τοΰ «Σύμπαν.
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τος EINSTEIN» έβγαινε άπό ένα αλγεβρι
κό λάθος. 'Ο FRIEDMAN κατάδειξε πώς 
ή σωστή επίλυση των βασικών έξισώσεων 
τοϋ EINSTEIN, οδηγεί σέ μια μορφή δια- 
στελλομένου Σύμπαντος.

’Έτσι, πριν άκόμη ό HUBBLE διατυ
πώσει στά 1929 τδ νόμο τής διαστολής, 
άπό τή θεωρία τοϋ EINSTEIN ήδη, έβγαι- 
νε τό συμπέρασμα δτι τό Σόμπαν μπορεί 
να διαστέλλεται.

’Ά ς φαντασθοΰμε όμως, στο άπέραντο 
διάστημα τό Σόμπαν μέ τά δισεκατομμύ
ρια Γαλαξίες του, σκορπισμένους μέσα 
σ’ αύτό λίγο ή πολύ ομοιόμορφα. Μπορούν 
αύτοί οί Γαλαξίες να στέκονται έκεϊ άκί- 
νητοι, ό ένας σχετικά μέ τον άλλο; Κατ’ 
άρχήν τούλάχιστον, όχι. ’Επειδή ή έλξη, 
σύμφωνα μέ τή θεωρία του NEWTON, 
θά τούς άνάγκαζε νά πέσουν ό ένας έπάνω 
στον άλλο καί έτσι ολόκληρο τό σύστημα 
θά κατέρρεε.

Ά ν  πάλι, παραδεχτούμε πώς οί Γαλα
ξίες , ύπακούοντας σέ μιά δύναμη μεγα
λύτερη άπό τήν Νευτώνια έλξη, άπομα- 
κρύνονται ό ένας άπό τον άλλον, τότε οι 
μεταξύ τους άποστάσεις πρέπει συνεχώς 
ν’ αυξάνουν, οπότε ολόκληρο τό σύστημα 
διαστέλλεται. Ή  κατάσταση παρομοιά- 
ζεται μ’ αύτήν πού βλέπουμε σέ μιά φω
τογραφία άπό ποδοσφαιρικόν άγώνα. Σ 
αυτήν βλέπουμε τούς παίχτες καί τή μπάλ- 
λα άκίνητη, ψηλά στον άέρα. Ποιός, δμως, 
θά μπορούσε νά ύποστηρίζει, πώς ή μπάλ- 
λα στέκεται πράγματι έκεϊ άκίνητη, όπως 
τήν έπιασε τό φωτογραφικό στιγμιότυπο; 
Στήν πραγματικότητα, ή μπάλλα ή έξα- 
κολουθεϊ νά ύψώνεται πάνω άπό τό γήπεδο 
ή άρχισε ήδη νά πέφτει πρός αύτό, έκτός 
φυσικά, άπό τή σπάνια περίπτωση ή φω
τογραφική μας μηχανή νά έπιασε τή μπάλ
λα στήν άπειροελάχιστη στιγμή τής άκι- 
νησίας της, δταν μηδενίζεται ή πρός τα 
έπάνω κίνησή της γιά ν’ άρχίσει ή πρός 
τά κάτω, άπό τήν έλξη τής Γής.

ΑΑΛ’ άφοϋ τώρα παραδεχόμαστε, πως 
τό Σόμπαν διαστέλλεται, πρέπει νά παρα
δεχτούμε επίσης, μέ άναδρομή πρός τά πί
σω κατά χιλιάδες εκατομμύρια χρόνια, 
δτι δλη ή ΰλη πού τό άποτελεϊ, κάπου 
1080 ατομα, βρέθηκε κάποτε συγκεντρω
μένη σέ κατάσταση μεγάλης συμπιέσεως.

Σύμφωνα μέ τούς κοσμολόγους, ή συμπί
εση, πού παρουσιάστηκε στήν προϊστο
ρία τοϋ Σύμπαντός μας ήταν τό άποτέ- 
λεσμα μιας καταρρεύσεως μιας καθιζήσεως, 
πού έγινε σέ μιά προγενέστερη εποχή, και 
δτι ή σημερινή διαστολή είναι άπλώς ένα 
ελαστικό άναπήδημα, πού πρωτάρχισε μό
λις τό πυρηνικό νέφος έφτασε στήν μέγι- 
στη έπιτρεπτή πυκνότητα. Οί μάζες τής 
όλης συμπιέστηκαν τότε σέ τόσο βαθμό, πού 
δλα τά κατασκευαστικά τους χαρακτηρι
στικά, τά προϋπάρχοντα κατά τήν προ- 
συμπιεστικήν έποχή, στήν έποχή τοϋ 
'Αγίου Αυγουστίνου, έξαφανίστηκαν τε
λείως. ’Ακόμη καί οί πυρήνες τών άτόμων 
καταθρυμματίστηκαν καί άπόμειναν μόνον 
τά πρωτόνια, τά νετρόνια καί τά ήλεκτρό- 
νια, χωρίς κενά μεταξύ τους. Μέ τόση 
συμπίεση, 1 CM3 t δηλαδή μιά δαχτυλή
θρα περίπου, περιείχε τότε έκατό εκατομ
μύρια τόννους ΰλης. Ά πό τέτοια ΰλη σχη
ματίστηκε τό πυρηνικό νέφος. Σέ μιά τόσο 
φοβερά πεπιεσμένη κατάσταση, δλη ή 
άστρική ΰλη, πού βρίσκεται σήμερα μέσα 
στήν άκτίνα τών 2 δισ]ρίων ετών φωτός 
τών τηλεσκοπίων καί τών 4 δισ]ρίων ετών 
φωτός τών ραδιοτηλεσκόπιων, σχημάτισε 
τότε μιά σφαίρα μέ άκτίνα, δχι μεγαλύτερη

άπό 15 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα, 
δηλαδή έκατό φορές ή άπόσταση Γής — 
Ήλιου, πού είναι 150 έκατομμύρια χιλιό
μετρα. Ένώ τό Σόμπαν ,στή σημερινή του 
κατάσταση, έχει άκτίνα ένα τρισεκατομμύ
ριο φορές περίπου μεγαλύτερη άπό τήν 
άκτίνα τοϋ πυρηνικού νέφους. Αύτό τό 
νέφος τό όνομάζουν καί «πρωταρχικό» 
άτομο (PRIMEVAL ATOM). Καί σύμ
φωνα μέ τίς πρόσφατες εικασίες γιά τήν 
"Υλη καί Άντιύλη, «UNIVERSON» πού 
θά μπορούσαμε νά τό μεταφράσουμε σέ 
«Σύμπαντον». Ά πό τό Σύμπαντον, μέ 
τήν έκρηξή του, γεννήθηκε τό σημερινό 
Σόμπαν μέ τόν κόσμο καί τόν άντίκοσμό 
του.

"Οταν ή πυκνότητα τοϋ νέφους έφτασε 
τή μέγιστη τιμή της καί ή θερμοκρασία 
του, στήν τιμή πού άρχίζουν οί πυρηνικές 
άντιδράσεις, ή κατεύθυνση τής κινήσεως 
τών μαζών άναστράφηκε καί, μέ τήν έναρ
ξη τής πυρηνικής έκρήξεως, άρχισε ή δια
στολή. Κατά τά άρχικά καί τά ένδιάμεσα 
στάδια τής διαστολής έγιναν διάφορες διερ
γασίες στις κοσμικές μάζες, μέ άποτέλεσμα 
τή σημερινή πολυποίκιλη ύφή τοϋ Σύμπαν
τος. Άλλ’ έπειδή τό διάστημα ήταν καί 
είναι πάντοτε άπέραντο, ό έξω άπ’ αύτή 
τή σφαίρα τοϋ πυρηνικού νέφους χώρος 
ήταν καί είναι κατειλημμένος έπίσης άπό 
ΰλη. Είναι ή ΰλη πού τώρα βρίσκεται έξω 
άπό τό δικό μας Σύμπαν, έξω δηλαδή άπό 
τήν έμβέλεια τών Τηλεσκοπίων καί Ραδιο
τηλεσκόπιων μας. Επομένως τό δικό μας 
Σύμπαν μπορεί νά θεωρηθεί σάν τό' άπο
τέλεσμα ένός τοπικού μόνον έπεισοδίου μέ
σα στήν άπεραντωσύνη τοϋ διαστήματος. 
Άρχικώς μιά συμπύκνωση ένός τμήματος 
μόνον τής άστρικής ΰλης έπειτα ή έκρηξη 
καί ΰστερα ή διαστολή πού συνεχίζεται. 
Θά έξακολουθήσει δμως έπ’ άπειρον ή 
διαστολή ή κάποτε θά σταματήσει, γιά νά 
ξαναρχίσει νέα συστολή; Έχουμε, δηλαδή, 
μπροστά μας ένα παλλόμενο Σύμπαν; 
Δυστυχώς τά στοιχεία πού έχουν ώς τώρα 
οί άστροφυσικοί δέν είναι τόσα, πού νά 
μπορούν νά δώσουν μιά θετική άπάντηση.

Ά πό τήν άπόσταση τών 2.500 έως
4.000 έκατομμυρίων ετών φωτός, πού βρί
σκονται σήμερα οί πιό άπόμακροι Γαλα
ξίες καί άπό τίς ταχύτητες τους, συνάγε
ται πώς ή έκρηξη τού νέφους έγινε πριν 
άπό 5—20.000, τό πολύ έκατομμύρια χρό
νια. Στήν ίδια τάξη μεγέθους φτάνουμε καί 
άπό άλλα στοιχεία, πού θ’ άναφέρω. άργό- 
τερα. Πόση, δμως, ήταν ή θερμοκρασία 
κατά τήν έκρηξη καί ΰστερα άπ’ αύτήν; 
Ή  άπάντηση: Σέ ήλικία ένός δευτερολέ
πτου τό Σύμπαν είχε θερμοκρασία 15.000 
έκατομμύρια βαθμούς KELVIN. "Οταν 
τό Σύμπαν έκλεισε τόν ένα χρόνο ή θερμο
κρασία του έπεσε στά 3 έκατομμύρια 
βαθμούς. Σ ’ ένα έκατομμύριο χρόνια 3.000 
βαθμοί. Στή σημερινή του ήλικία 20.000 
έκατομμυρίων έτών είναι 50 βασικοί KEL
VIN δηλαδή 223,20 ΰπό τό μηδέν Κελσίου 
δπως βρέθηκε καί άπό τά διαστημόπλοια.

Ά πό τίς πυρηνικές άντιδράσεις πού 
προκάλεσαν τήν έκρηξη γέμισε τό διά
στημα άπό άκτινοβολία Γάμμα καί Ραΐντ- 
γκεν. Ή τα ν ή  στιγμή τής θεϊκής έντολής: 
«Γεννηθήτω φώς καί έγένετο φώς». Ή

"Εντγουϊν Χάμπλ. Τά πορίσματα 
του άποτέλεσαν σταθμό στή μελέτη 
τοϋ Σύμπαντος καί ανάτρεψαν όλες 
τις σχετικές θεωρίες πού είχαν δια
τυπωθεί μέχρι τό 1925.
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’Απεικόνιση τοΰ κύκλου ζωής , , 
ένός μέσου μεγέθους άστρου, όπως 
ό ήλιος μας, πού b WILLIAM 
HERSCHEL διαπίστωσε, πώς δεν 
ήταν το κέντρο τού Γαλαξία καί πώς 
υπάρχουν εκατομμύρια άλλοι ήλιοι.

Γένεση δλων των ειδών των άτόμων των 
στοιχείων, πού άρχισε μέ την έκρηξη συνε
χίστηκε μια ώρα περίπου καί μετά άπ’ 
αυτήν. 'Όλα λοιπόν τα χημικά στοιχεία 
γεννήθηκαν σέ μιάν ώρα περίπου. Στά 
έπόμενα 30 έκατομμύρια χρόνια δεν έγινε 
τίποτε το έξαιρετικό.

Το θερμό άέριο, πού περιείχε τά νεογέν
νητα στοιχεία, εξακολούθησε νά διαστέλ- 
λεται καί ή θερμοκρασία του νά πέφτει 
βαθμιαίως. "Οταν τό άέριο έφτασε σέ με
ρικές χιλιάδες βαθμούς, άρχισε νά συμπυ
κνώνεται σέ λεπτή σκόνη, πού αίωρεϊτο 
μέσα σέ μίγμα άπό ύδρογόνο καί ήλιο. Αύ- 
τό τό υγρό μίγμα τοΰ άερίου, μέ πυκνό

τητα 1 MGR άέριο καί μερικά MGR σκό
νη κατά 1 έκατομμύριο κυβικά χιλιόμετρα, 
έξακολουθεϊ νά ύπάρχει στο διαστρικό διά
στημα. Μερικές φορές αυτή ή διαστρική 
ΰλη συγκεντρώνεται σέ γιγάντια σύννεφα 
μέ άκανόνιστα σχήματα. Παρόμοια σύν
νεφα είναι τά γνωστά νεφελώματα, είτε φω
τεινά, είτε σκοτεινά, ανάλογα μέ τό αν φω
τίζονται άπό γειτονικά άστρα ή 8χι.

ΣΗΜΕΡΑ γνωρίζουμε δτι ή ΰλη τοΰ Σύ- 
μπαντός μας διαφοροποιήθηκε σέ υψηλό 
βαθμό, σχηματίζοντας Γαλαξίες, άστρα 
καί πλανήτες. Πότε καί γιατί έγινε αυτή 
ή διαφοροποίηση; 'Η  άπάντηση βρίσκεται 
στή σχέση πού συνέδεε τήν συχνότητα 
τής άκτινόβολίας μέ τήν πυκνότητα τής 
ΰλης κατά τά στάδια διαστολής. Κατά τά 
πρώτα στάδια, ή πυκνότητα τής άκτινο- 
βολίας γιά ορισμένο δγκο τοΰ διαστήμα
τος, ξεπερνοϋσε κατά πολύ τήν πυκνότητα 
τής ΰλης. Σ ’ αύτή τήν περίοδο ή άκτινοβο- 
λούμενη ένέργεια ήταν ό βασικός ρυθμι

στής γιά τήν εξέλιξη τοΰ Σύμπαντος. Τά 
άτομα άναμιγνύονταν εύκολα έξ αιτίας τών 
συγκρούσεων τους μέ τά ισχυρότατα 
κβάντα φωτός. ’Επειδή ή άκτινοβολία γέ
μιζε τό διάστημα ομοιόμορφα, ομοιόμορφη 
ήταν καί ή κατανομή τής ΰλης. Άλλ’ δσο 
προχωρούσε ή διαστολή στο διάστημα, έπο- 
μένως καί ή ψύξη, ή άκτινοβολία άρχισε 
νά υποχωρεί, ή πυκνότητά της άρχισε νά 
γίνεται μικρότερη άπό τήν πυκνότητα της 
ΰλης, οπότε αύτή πιά ή ΰλη άνέλαβε τον 
πρώτο ρόλο στήν έξέλιξη τοΰ Σύμπαντος.

Μέ τήν κυριαρχία τής ΰλης, φυσικό 
επακόλουθο ήταν νά παρουσιαστούν οί 
Νευτώνιες δυνάμεις τής έλξεως. Ή  ΰλη 
άρχίζει νά συμπυκνώνεται καί νά σχη
ματίζει σιγά—σιγά τούς πρωτογαλαξίες 
καί έπειτα τά άστρα, πού σχηματίζουν 
τούς σημερινούς Γαλαξίες.

Τά άστρα, μέ τις πυρηνικές τους διεργα
σίες, φεγγοβόλησαν στό διάστημα καί 
έγένετο φώς. Αύτή ή περίοδος άντιστοιχεΐ 
μέ τήν τετάρτη ήμέρα τής Θεϊκής Δημι-
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ουργίας, έπειδή αύτή μας έδωσε τό όρατδ 
άπδ τά μάτια μας φως.

ΚΑΙ τώρα τδ έρώτημα: τδ Σύμπαν, τδ 
δικό μας Σύμπαν είναι πεπερασμένο ή 
έκτείνεται άπεριόριστα στδ άπειρο; Στήν 
άπόσταση πού καλύπτει τδ τηλεσκόπιο 
των 200 ίντσών τοΰ Ρ ALOMAR, οί γα
λαξίες, χίλια περίπου έκατομμύρια, φαί
νονται σκορπισμένοι στδ διάστημα κατά 
ομοιόμορφο τρόπο. "Αν υποθέσουμε, όμως, 
πώς οί άστρονόμοι κατασκευάσουν τηλε
σκόπια των 400, των 800 ή των 1600 
ίντσών, τί πρόκειται να δουν μέ δαϋτα;

Η γενική θεωρία της σχετικότητος τοΰ 
EINSTEIN οδηγεί σέ δυδ εναλλακτικές 
λύσεις:

Η πρώτη λέει, ότι τδ Σύμπαν μπορεί 
νά καμπυλωθεί θετικά, όπως καμπυλώθηκε 
ή Γη μας καί σχημάτισε μιά σφαίρα. Έ τσ ι 
έχουμε τδ κλειστό Σύμπαν, πού μπορεί νά 
είναι στατικό ή διαστελλόμενο. Ό  EINS
TEIN μάς έδωσε καί την άκτϊνα του, όπως 
προανέφερα 980.106 έτη φωτός. 'Η  δεύ
τερη λύση λέει, ότι τδ Σύμπαν μπορεί νά 
κυρτωθεί άρνητικά, όπως ένα σαμάρι, 
οπότε έχουμε τδ άνοιχτδ Σύμπαν.

Καί οί ώς τώρα παρατηρήσεις συνηγο
ρούν γιά τή δεύτερη λύση, γιά τδ χωρίς 
όρια άπέραντο σύμπαν. Πάντως αν τδ 
Σύμπαν είναι κλειστό ή άνοιχτό, θ’ άπο- 
δειχτεϊ μέ τδ πέρασμα τού χρόνου.

Τά ώς τώρα συμπεράσματα, πού βασί
ζονται σέ παρατηρήσεις μέσα σέ μιά σφαί
ρα 2—4 χιλιάδων έκατομμυρίων έτών φω
τός, δέν μπορούν νά έπεκταθοΰν άναγκα- 
στικώς καί σ’ ένα σύμπαν πού μακρύτερα 
άπδ τήν εμβέλεια των τηλεσκοπίων καί 
ραδιοτηλεσκόπιων, βρίσκεται έξω άπδ τις 
σημερινές εμπειρίες μας.

( Δέν μπορούμε έπίσης ν’ άποκλείσουμε 
τή δυνατότητα, ότι σέ μιά πολύ μακρινή 
απόσταση, οί ιδιότητες τοΰ Σύμπαντος 
πιθανόν ν’ άλλάζουν τόσο ριζικά, πού νά 
μήν άνταποκρίνονται στις σημερινές μας 
γνώσεις. Μπορούμε π.χ. νά φαντασθοΰμε 
ότι, καίτοι μέσα στις γνωστές μας ώς σή
μερα άποστάσεις τδ Σύμπαν δέν δείχνει 
καί τήν παραμικρότερη άκόμη τάση γιά νά 
κλείσει, μπορεί ξαφνικά σέ μεγαλύτερες 
άποστάσεις ν’ άλλάξει διάθεση καί ν’ αρχί
σει νά κλείνει. Σχετική μ’ αύτά τή ζητή
ματα είναι καί μιά πολύ ενδιαφέρουσα άπο
ψη τοΰ άστρονόμουϋΙΑΚΠΕΚπού μπο
ρεί νά όνομαστεΐ: «ή ύπόθεση της απε
ριόριστης περιπλοκής». Ό  CHARLIER 
ύποθέτει: "Οπως άκριβώς ή πλειάδα των 
άστρων, μέ τδν Ή λιο μας μαζί, άνήκουν 
σ’ ένα νέφος, στδν δικό μας Γαλαξία, 
πολλοί Γαλαξίες σχηματίζουν ένα μεγα
λύτερο νέφος, άπδ τδ όποιο ένα μικρό μόνο 
τμήμα του βρίσκεται στήν έμβέλεια των 
σημερινών τηλεσκοπίων καί ραδιοτηλε
σκόπιων μας. Αΰτδ μας έπιβάλλει νά πα
ραδεχτούμε, ότι, άν μπορούσαμε νά ερευ
νήσουμε όλο καί πιό μακρυά μέσα στδ 
διάστημα, θά συναντούσαμε ένα άλλο 
Σύμπαν πέρα άπδ τδ δικό μας. Ωστόσο 
αύτδς ό ύπεργίγας Γαλαξίας τών Γαλαξιών 
δεν είναι ό μοναδικός στδ διάστημα καί πο
λύ, πολύ πιδ μακρύτερα, μπορούν νά βρε
θούν καί άλλα παρόμοια κατασκευάσματα. 
Μέ τή σειρά τους αυτοί οί Γαλαξίες τών 
Γαλαξιών σχηματίζουν άκόμη μεγαλύτε
ρες μονάδες. Καί αύτδ συνεχίζεται έπ’ 
άπειρον. Αύτή όμως ή εικόνα τών αιωνίως 
αύξανομένων άθροισμάτων τής όλης, όσο 
ένδιαφέρον κι άν παρουσιάζει, βρίσκεται 
δυστυχώς κι αύτή έξω άπδ τις δυνατό
τητες τών σημερινών παρατηρήσεων.

Τό παλλόμενο σύμπαν. Μιά εντυ
πωσιακή σειρά φωτογραφιών τής 
διαμορφώσεώς του, παρμένη άπό 
τό αμερικάνικο περιοδικό NATIO
NAL GEOGRAPHIC, (Μάιος 
1974).

ΚΑΙ τώρα, συνοπτικά, καί μερικές άλ
λες άποδείξεις γιά τήν ήλικία τού Σύμπαν- 
τός μας.

1. Ά πδ τά ραδιενεργά ύλικά: Ά πδ τήν 
άφθονία ή σπανιότητα τών ραδιενεργών 
ύλικών, π.χ. τοΰ θορίου, τοΰ ούρανίου 238 
ή 235 καί άλλων πού είναι γνωστή ή μέση 
ζωή τους, βγαίνει τδ συμπέρασμα, πώς 
αύτά τά στοιχεία καθώς καί τ ’ άλλα στα
θερά στοιχεία, δημιουργήθηκαν πριν άπδ
5.000 έως 20.000 έκατομμύρια χρόνια, σέ 
μιά έποχή πού επικρατούσαν άσυνήθιστες 
συνθήκες. Στήν έποχή τής μεγάλης έκρή- 
ξεως τού πυρηνικού νέφους.

2. Ά πδ τήν ήλικία τών βράχων: Ή  ήλι- 
ξία τών βράχων πού σχηματίζουν τδν φλοιό 
τής γής, δηλαδή ό χρόνος πού πέρασε άπδ 
τή στιγμή πού άπδ ρευστή μάζα στερεο
ποιήθηκε, ύπολογίζεται μέ τή μέθοδο τοΰ 
ραδιενεργού ρολογιού, πού έπενόησε ό RU
THERFORD. Αύτή ή μέθοδος βασίζεται 
στδν καθορισμό τού μολύβδου, πού περιέ- 
χεται σέ διάφορα ραδιενεργά μεταλλεύματα 
'Όπως ξέρουμε, ή παρακμή τοΰ θορίου μάς 
δίνει τελικά τδ ισότοπο τού μολύβδου 208, 
ένώ τά δύο Ισότοπα τοΰ ούρανίου παρέ
χουν μόλυβδο 207 καί 206. Τά ραδιογενή 
αύτά ισότοπα διαφέρουν άπδ τδν φυσικό 
μόλυβδο 204, πού δέν παράγεται άπδ τήν 
παρακμή κάποιου ραδιενεργού στοιχείου.

Α π ’ αύτά τά ραδιογενή ισότοπα τοΰ 
μολύβδου βρίσκουν, ότι οί βράχοι τής κρού
στας τής Γής μας έχουν ήλικία μερικές χι
λιάδες έκατομμύρια χρόνια.

3. Ά πδ τήν ήλικία τών ώκεανών: Ή  μέ
θοδος πού άκολουθοΰν γιά νά βρουν τήν 
ήλικία τών ώκεανών βασίζεται στήν εκτί
μηση τής άλμυρότητάς τους. Γνωρίζουμε 
πώς τδ παταμίσιο νερό έχει άλατα, πού 
δίνουν καί γεύση διαφορετική άπό τδ νερό 
τής βροχής. Γνωρίζουμε, έπίσης πώς τά 
ποτάμια καταλήγουν στούς ώκεανούς 
πλουτίζοντάς τους καί μέ τδ σχετικό άλάτι. 
Τδ νερό τών ώκεανών εξατμίζεται μέ τή 
ζέστη, δχι όμως καί τδ άλάτι τους. Ά πδ 
τή γνωστή, λοιπόν, άλμυρότητά τους, άπό 
τή γνωστή, έπίσης ποσότητα άλατος πού 
μεταφέρουν σ’ αύτούς οί ποταμοί, βρί
σκουν, πώς οί ώκεανοί έχουν ήλικία με
ρικών χιλιάδων έκατομμυρίων έτών, ήλι
κία πού συμφωνεί καί μέ τήν ήλικία τών 
βράχων.

4. Ά πδ τήν ήλικία τής Σελήνης: Σήμερα 
γνωρίζουμε, πώς ή Σελήνη δέν ήταν 
άνέκαθεν έκεϊ πού τή βλέπουμε τώρα, άλλά 
στδ άπώτατο παρελθόν βρισκόταν πολύ 
κοντά στή Γή. .Ά πδ τίς έργασίες τοΰ 
άστρονόμου G. DARWIN, γιοΰ τοΰ βιολό
γου CHARLES DA RWIN,άπoδείχvεται 
ότι ή Σελήνη άπομακρύνεται άπδ τή Γή 
μας. Ή  άπόστασή της άπδ μάς αύξάνει 
κάθε χρόνο κατά 5 ίντσες.

Μέ μαθηματικούς ύπολογισμούς ό 
DARWIN κατέδειξεν, ότι ή σελήνη, πριν 
άπδ 4 χιλιάδες έκατομμύρια χρόνια βρι
σκόταν σ’ έπαφή μέ τή Γή. ’Εκείνη τήν 
έποχή ή Σελήνη σά ν’ άκουμποΰσε άκίνητη, 
έπάνω στδ σημείο τής γήϊνης έπιφανείας 
όπου γεννήθηκε. Κι’ αύτδ τδ σημείο βρι
σκόταν στδν Ειρηνικό κοντά στά νησιά
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1

Σ ' δλο τόν κόσμο ειδικοί επιστή
μονες με υπερσύγχρονα τηλεσκόπια 
καί ραδιοτηλεσκόπια προσπαθούν 
να έξερευνήσουν τά μυστήρια τού 
Σϋμπαντος
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Χαβάη. Μπορούμε πράγματι να θεωρούμε 
δτι ή λεκάνη τοϋ Ειρηνικού άποτελεϊ μιά 
γιγάντια πληγή στην γρανιτένια επιδερ
μίδα της Γης, ένα σταθερό τεκμήριο 
για τή Γένεση της πρώτης καί μοναδικής 
κόρης της. Ά ν  σ’ δλα αύτά προσθέ
σουμε καί τά γνωστά γιά τήν ήλικία τοϋ 
'Ήλιου μας, των άστρων καί τοϋ Γαλα
ξία μας, καταλήγουμε στό συμπέρασμα, 
πώς τό Σόμπαν, πού βλέπουμε σήμερα, 
άρχισε νά διαμορφώνεται πριν άπό 5.000 
—20.000 εκατομμύρια χρόνια.

Συμπέρασμα: Μέ δλα αύτά πού άνέφερα, 
άρχίζει νά διαγράφεται μιά εικόνα της 
διεργασίας γιά τή διαμόρφωση τοϋ σημε
ρινού Σύμπαντος, ίσως λίγο θαμπή καί 
άτελής, στό γενικό της πάντως περίγραμ
μα άρκετά καθορισμένη.

Στό θολό προγαλαξιακό παρελθόν, στήν 
«έποχή τοϋ άγιου Αύγουστίνου», τό Σόμπαν 
άδιάφορο ποιά ήσαν τά συστατικά του, 
παρασύρθηκε σέ μιά γιγαντιαία κατάρ
ρευση καί σχημάτισε ένα πυρηνικό νέφος 
μέ φοβερά πεπιεσμένη κατάσταση καί θερ
μοκρασία χιλιάδες έκατομμύρια βαθμούς. 
"Οταν ή πίεση καί ή θερμοκρασία των μα
ζών τοϋ νέφους έφτασαν στις κατάλληλες 
τιμές, άρχισαν οί πυρηνικές διεργασίες, 
πού τελικά προκάλεσαν τή μεγάλη έκρηξη 
καί τήν ταχύτατη διαστολή. Ή  δημιουργία 
των πυρήνων των διαφόρων χημικών στοι
χείων βάσταξε μιά περίπου ώρα. Μέ τή 
διαστολή, τό πρωταρχικό υλικό άρχισε νά 
ψύχεται, δ ρόλος γιά τήν έξέλιξη πέρασε 
άπό τήν ένέργεια στήν ΰλη, πού, μέ τήν 
επίδραση της Νευτώνιας έλξεως, άρχισε 
νά συμπυκνώνεται καί νά σχηματίζει τούς 
πρωτογαλαξίες. Αύτοί τούς πρωταστέρες 
καί οί τελευταίοι συγκεντρωμένοι, τούς 
Γαλαξίες. "Οταν σχηματίστηκαν τά 
άστρα άπό τή συμπύκνωση τοϋ άερίου τών 
πρωτογαλαξιών άρκετό άπ’ αυτό τό άέριο 
έμεινε έλεύθερο κοντά στά άστρα. ’Απ’ 
αύτό ξεπήδησαν τά πλανητικά συστήματα. 
Οί πλανήτες, πολύ μικρότεροι άπό τά 
άστρα, δέν μπόρεσαν νά δημιουργήσουν 
δικές τους πηγές πυρηνικής ένέργειας, 
δπως τά άστρα. Γ ι’ αύτό, ψυχθήκανε καί 
σχημάτισαν στερεούς φλοιούς. Μέ τή 
βοήθεια τής άκτινοβολίας τών δικών τους 
"Ηλιων, ορισμένες χημικές ένώσεις στήν 
έπιφάνεια μερικών πλανητών, δπως π.χ. 
τής Γής μας, πέρασαν άπό μιάν έξελικτική 
διεργασία, πού δημιούργησε οργανικά 
υλικά, δλο καί πιό πολύπλοκα. ’Έτσι, οί 
γυμνές έπιφάνειες τοϋ φλοιοΰ τής Γής μας 
π.χ. άρχισαν νά σκεπάζονται άπό τή χλω
ρίδα. Σιγά—σιγά παρουσιάστηκε στή Γή 
μας ή ζωή, άρχικά , βέβαια, πρωτόγονη, 
άργότερα δμως πιό έξελιγμένη, ώσότου 
φάνηκε τό άνθρώπινο δν, πού μέ τήν πα
ρέλευση χιλιάδων έκατομμυρίων έτών, 
έξελίχθηκε τόσο ώστε νά θέτει σήμερα 
έρωτήματα καί νά τολμά ν’ άπαντά γιά 
δσα έγιναν πριν άπό δισεκατομμύρια 
χρόνια.
ΑΤΤΟΤ τοϋ είδους είναι ή ροή τών σκέ
ψεων τής σημερινής έπιστήμης. Ά ν  ή θεω
ρία γιά τήν διαμόρφωση τοϋ, Σύμπαντος 
είναι σωστή ή ψεύτικη, αν ή έκρηξη τοϋ 
πρωταρχικού πυρηνικού νέφους είναι γεγο
νός ή φαντασία, ένα πράγμα γνωρίζουμε 
μόνον: Μέ τήν παραδοχή τών έννοιών τής 
Πυρηνικής Φυσικής καί τής ’Αστροφυσι
κής, ή ’Αστρονομία υψώθηκε σέ μιά νέα 
καί υπέρλαμπρη βαθμίδα τής σκέψεως, μέ 
άποτέλεσμα τό ξύπνημα τοϋ μυαλοΰ τοϋ 
άνθρώπου καί, μαζί μέ άλλα, καί τήν 
άλλαγή τής νοοτροπίας του.

Ώ ς τον COPERNICUS καί τον GALI
LEO, οί άνθρωποι σκεφτόνταν γήινα. Ή  
Γή μας, τό σταθερό κέντρο καί ή σκοπιά 
γεγονότων τοϋ Σύμπαντος. "Οταν . ό 
COPERNICUS άπόδειξε δτι ή Γή μας, 
μαζί μέ τούς άλλους πλανήτες γυρνά γύρω 
άπό τόν "Ηλιο καί ό GALILEO πρώτος 
άπ’ δλους τούς άνθρώπους, είδε μέ τό τη
λεσκόπιό του, δτι καί οί πλανήτες ήσαν 
σφαίρες σάν τή Γή μας καί δλοι μαζί, σά 
μιά οικογένεια, γυρνοΰσαν γύρω άπό τόν 
"Ηλιο, άρχισαν νά τιμοΰν τόν "Ηλιο σάν 
πατέρα τοϋ Σύμπαντος. Ή  εικόνα τρΰ 
κόσμου έγινε «Ηλιακή».
’Έπειτα ήρθε ό WILLIAM HERS CHE L 
καί διεπίστωσε, πώς δ "Ηλιος δέν ήταν τό 
κέντρο τοϋ κόσμου, άλλ’ ένα μόνον άστρο 
καί ό Γαλαξίας, στρατός δλόκληρος άπό 
έκατομμύρια "Ηλιους καί δ "Ηλιος μας 
ένας άπ’ αυτούς. 'Ο κόσμος έγινε τότε 
πλατύτερος, ένας κόσμος άπό άστρα καί ή 
εικόνα του «άστρική». "Οταν τά σύγχρονα 
τηλεσκόπια, συνδυασμένα μέ φωτογραφι
κές μηχανές, άρχισαν νά ερευνούν τό χώρο 
πού νομιζόταν άδειος, διαπιστώθηκε δτι 
δέν ύπάρχει κενό. "Ολος δ χώρος είναι πια
σμένος άπό Γαλαξίες, δμοιους μέ τόν δικό 
μας, πού άπέχουν δμως μεταξύ τους δισε
κατομμύρια έτη φωτός.

Ζοΰμε, λοιπόν, καί μεΐς σ’ έναν τέτοιο 
Γαλαξία, δπως πιθανόν καί άπειράριθμα 
άλλα δημιουργήματα μέσα στ’ άστρικά 
τους σπειρώματα. 'Επομένως, δ σημερινός 
κόσμος-είναι δ κόσμος τών Γαλαξιών καί 
ή εικόνα του έγινε «Γαλαξιακή».

Κι’ αύτό δμως, δέν είναι άκόμη τό τέ
λος, γιατί ήρθε δ EINSTEIN καί δίδαξε 
πώς δ χώρος πιθανόν νά είναι καμπύλος 
θετικά ή άρνητικά καί δτι τό δικό μας 
Σύμπαν δέν είναι πιθανόν χωρίς τέλος. Καί 
πιθανόν νά μήν είναι τό πάν, άλλά κατά 
τήν περίφημη φράση του: «άδελφέ, πάνω 
άπό τήν άστρική μας καλύβα πρέπει νά 
ύπάρχουν καί άλλοι κόσμοι».

Καί ύστερα έρχεται ή Πυρηνική Φυσική 
καί καθορίζει, δτι ή έκρηξη τού πυρηνικού 
νέφους ήταν ή άρχή τού Κόσμου, δηλαδή 
τού δικού μας μικρού κόσμου τών Γαλα
ξιών ,πού άσφαλώς, δέν είναι μοναδικός, 
ούτε ή άρχή, άλλ’ ούτε τό τέλος του.

Καί τώρα ή σκέψη τού άνθρώπου, δχι 
τού δνειροπαρμένου, άλλ’ ή ψύχραιμη σκέ
ψη τού έπιστήμονα, στρέφεται πρός τά 
δρια αύτών τών Γαλαξιών καί λέγει: «Πρέ
πει νά δημιουργηθει μιά νέα εικόνα, μιά 
εικόνα τού κόσμου μεγαλύτερη άπό τήν 
άστρική καί τή γαλαξιακή, ή ΰπεργαλα- 
ξιακή εικόνα τού κόσμου τού άνθρώπου 
τής αΰριον, άλλάζοντας άνάλογα καί τή νο
οτροπία του».

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ

(1) Άλντεμπαράν: Λαμπαδίας, τό α τού 
άστερισμοΰ τοϋ Ταύρου.

(2) Πρώτος σ’ δλο τόν κόσμο, πριν άπό
2.000 χρόνια, ό μέγας στοχαστής, 
δ Άρίσταρχος δ Σάμιος, δχι μόνο κα
τάλαβε, δτι ή Γή κινείται γύρω άπό 
τόν "Ηλιο, άλλά μέτρησε καί τή διαφορά 
τών άποστάσεων μεταξύ Ήλιου καί 
Σελήνης. Δυστυχώς δμως έπεκρ άτησαν 
τότε όί έσφαλμένες άντιλήψεις, πού 
διατύπωσαν δ Εΰδοξος καί ό ’Αριστο
τέλης.

(3) "Οπως δίδασκε καί δ Δημόκριτος, κα
τά τόν Σλοβαϊο καί τόν Πλούταρχο: 
«Ό  Γαλαξίας έστί πολλών καί συνεχών 
άστέρων, συμφωτιζομένων άλλήλοις, 
συναυγασμός διά τήν πύκνωσιν».
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TO ΕΝ Ο ΙΚΟ Ν ΜΕΣΟΝ T N I Ε Φ Ε Σ Ε 0 Σ  
ΕΝ00Ι0Ν TOY ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Τοϋ κ. Κ Ω Ν / Ν Ο Υ  Χ Ι Ω Λ Ο Υ
Δικηγόρου παρ’ Άρείω Πάγω.

Κ ατά τάς δια τά ξεις τή ς παρ. 1 τοϋ  άρθρ. 2 τοϋ  
Α .Ν . 599J68, ή π ρ ά ξις  κ α νο ν ισ μ ο ϋ  συντάξεω ς καί ή 
ά π όφ α σις  τή ς ’Ε π ιτρ οπ ή ς Ε λ έ γ χ ο υ  τω ν πράξεω ν  
κ α νο ν ισ μ ο ϋ  συντάξεω ς, ύ π όκ ειντα ι ε ις  τό  τακ τικόν  
ένδ ικ ο ν  μ έ σ ο ν  τή ς έφ έσεω ς ενώ π ιον  τοϋ II Τ μ ήμ ατος  
τοϋ Έ λ εγ κ τ ικ ο ϋ  Σ υνεδρίου  (π ρ οκ ειμ ένου  περ ί π ο 
λ ιτ ικ ώ ν, δη μ οτικ ώ ν —  κ ο ινοτικ ώ ν, στρατιω τικώ ν  
καί σ ιδη ρ οδρ ομ ικ ώ ν συντά ξεω ν) καί τοϋ  III Τ μήμα- 
τος (π ρ οκ ειμ ένου  περ ί π ολεμ ικ ώ ν συντά ξεω ν), άσκ ου-  
μ ένη ς υπό τοϋ  'Υ π ουρ γοϋ  τώ ν Ο ικ ονομ ικ ώ ν εντός  
π ρ οθ εσ μ ία ς ένό ς  έτους άπό τή ς έκδόσεω ς τή ς πρά- 
ξεω ς ή άποφ άσεω ς, ώς καί ύπό  π α ντός έχ ο ν τ ο ς  έν- 
ν ο μ ο ν  συ μ φ έρ ον εντός  έτους άπό τή ς κ ο ινο π ο ιή σ εω ς  
ταύτης.

'Ω σαύτω ς, ε ις  έφ εσ ιν  ενώ π ιο ν  τοϋ  ο ικ είου  Τ μ ή 
ματος τοϋ  Έ λ εγ κ τ ικ ο ϋ  Σ υνεδρίου , ύπ όκ ειντα ι καί αί 
π ρ ά ξεις  τή ς Ε π ιτ ρ ο π ή ς  τοϋ άρθρ. 4  τοϋ ώς άνω Α .Ν . 
599J68. Ή  έφ εσ ις  έ ν  προκειμένη) ά σκ εΐτα ι, είτε  
παρά  τοϋ  Υ π ο υ ρ γ ο ϋ  τώ ν Ο ικ ονομ ικ ώ ν, ε ίτε  παρά  
τοϋ ένδ ια φ ερ ομ ένου , έντό ς  π ρ οθ εσ μ ία ς ένό ς  έτους, 
ά ρ χ ο μ ένη ς  άπό τής έκ δόσεω ς τή ς πράξεω ς διά  τό ν  
πρώ τον ('Υ π ο υ ρ γό ν) καί ά π ό  τή ς κ ο ινο π ο ιή σ εω ς  
αύτή ς διά  τ ό ν  δεύτερον.

Η έτη σ ία  πρ οθεσ μ ία , έντό ς  τή ς ό π ο ια ς  ά σκ εΐτα ι  
τό  ένδ ικ ο ν  μ έσ ο ν  τή ς έφ έσεω ς, κατά τάς δ ιατάξεις  
τώ ν άρθρω ν 28 έδ. 1, 29 έδ. 1 καί 38 έδ. 4 τοϋ άπό  
29]31 Δ εκ εμ β ρ ίου  1954 Β. Δ ]τος «Π ερ ί κ ω δικοποιή -  
σεω ς τώ ν περ ί Έ λ εγ κ τ ικ ο ϋ  Σ υνεδρίου  ίσ χυ ο υ σ ώ ν  
διατάξεω ν», ά ρ χετα ι άπό τή ς έπ ιδόσεω ς εις τό ν  έν- 
δ ια φ ερ όμ ενον  τή ς σ χ ετ ικ ή ς  πράξεω ς ή άποφ άσεω ς  
καί σ υ μ π λη ρ οϋτα ι άμα τή παρόδω  τή ς ά πα ιτουμ ένη ς, 
π ρ ό ς  σ υ μ π λ ή ρ ω σ ιν  τοϋ  έτους ή μ έρας, π α ρ ’ έκ τος άν  
σ υ ντρ έχη  π ερ ίπ τω σις άνω τέρας βίας, έπ ελ θ ού σ η ς  
π ρ ό  τή ς έκ π νο ή ς  τη ς, π ρ ός ά σ κ η σ ιν  τή ς έφ έσεω ς, 
έτη σ ία ς π ρ οθ εσ μ ία ς, δτε ά να σ τέλ λετα ι αυτή έφ ’ 
ό σ ο ν  καί καθ’ ό σ ο ν  δ ια ρ κ εΐ τό  συ νισ τώ ν τ ή ν  άνω- 
τέρ α ν β ία ν  γ εγ ο ν ό ς , μετά τή ν  έκ λ ειψ ιν  τοϋ όπ ο ιου  
σ υ νεχ ίζετ α ι τ ρ έχο υ σ α  ή ά να σ τ ελ λ ο μ ένη  πρ οθ εσ μ ία  
μ έχρ ι συμ πλη ρώ σεώ ς της. Κ ατά τή ν  δ ιά ρ κ εια ν  δέ 
τή ς ά να σ τ ο λ ή ς  τή ς έτη σ ία ς π ρ οθ εσ μ ία ς έκπροθέσμω ς  
ά σ κ εΐτα ι ή έφ εσ ις  ύπό τοϋ  π ρ ός τοϋτο  δ ικ α ιουμ ένου . 
Σ η μ ειω τέον ότι, κατά τά παγίω ς έν  τε τή Ε π ισ τ ή μ η  
καί τή Ν ο μ ο λ ο γ ία  κρατοΰντα , ίν α  ή ά σ θ ένεια  θεω ρη- 
θή ώς σ υ νισ τώ σ α  λ ό γ ο ν  άνω τέρας βίας, δ ικ α ιο λ ο -  
γοϋντα  τή ν  μετά π ά ρ ο δ ο ν  α π ο σ β εσ τ ικ ή ς  π ρ οθ εσ μ ία ς  
ά σ κ η σ ιν  έφ έσεω ς δ έο ν  νά  ε ίνα ι τοιαύτη , ώ στε νά  
έμ π οδ ίζη , ού μ ό ν ο ν  τή ν  ύπό τοϋ ά σ θ ενοϋ ντος  ά σ κ η -

σ ιν  τή ς έφ έσεω ς έντό ς  τή ς νομ ίμ ου  π ρ οθεσ μ ία ς, 
ά λλ ά  καί τή ν  ύπ’ αύτοΰ χ ο ρ ή γ η σ ιν  ά π λ ή ς έντο λ ή ς  
π ρ ός τρ ίτο ν  π ρ ό σ ω π ο ν  π ρ ό ς  ά σ κ η σ ιν  ταύτης κατ’ 
έξο υ σ ιο δ ό τ η σ ιν .

Π εραιτέρω  ύπό τώ ν διατάξεω ν τώ ν παρ. 1 καί 2  
τοϋ άρθρου 43 τοϋ αύτοΰ ώς άνω Β. Δ ]τος, ό ρ ίζοντα ι, 
μεταξύ ά λλω ν, δτι π ρ οκ ειμ ένου  περ ί έφ έσεω ς, τό  
ά π οδεικ τικ όν  κ ο ινο π ο ιή σ εω ς  τοϋ ένδ ικ ου  τούτου  
μ έσου  εις  τ ό ν  ά ρ μ ό δ ιο ν  'Υ π ο υ ρ γ ό ν  ή Ν ο μ ικ ό ν  Π ρ ό 
σω π ον ή ιδιώ την, δ έο ν  νά  κατατίθηται τό βραδύτερον  
έντός  6 μη νώ ν ά π ό  τή ς περ ιελεύσ εω ς τοϋ δ ικογρά φ ου  
εις  τό  Ε λ εγκ τ ικ όν  Σ υνέδρ ιον . Ή  π ά ρ οδος άπράκτου  
τή ς έξα μ ή νου  ταύτης π ρ οθ εσ μ ία ς συ νεπ ά γετα ι τή ν  
κ α τά ρ γη σ ιν  τής δ ίκη ς καί ό  ά σκ ή σ α ς τό  ένδ ικ ο ν  
μ έσ ο ν  τή ς έφ έσεω ς θεω ρείται π αραιτηθείς τούτου, 
ό δέ σ χ ετ ικ ό ς  φ ά κ ελλ ος , διά πράξεω ς τοϋ Π ρ οέδρ ου  
τοϋ Έ λ εγκ τ ικ ο ϋ  Σ υνεδρίου  ή τοϋ  Π ρ οέδ ρ ου  τοϋ  
ο ικ είου  Τ μ ήμ ατος, κατατίθεται ε ις  τό  ά ρ χ ε ΐο ν  τοϋ  
Σ υνεδρίου , δυνά μ ενος καί δ ι’ όμ ο ια ς  πράξεω ς καί νά  
έπ ιστραφ ή  εις  τή ν  ά ρμ οδία ν Υ π η ρ ε σ ία ν . Δ η λ ο ν ό τ ι ή 
είρ η μ ένη  όμ η νος  πρ οθεσ μ ία , ε ίνα ι ά π ο σ β εσ τ ικ ή , ή 
ισ χύ ς  τή ς ό π ο ια ς  κάμπτεται μ ό ν ο ν  διά θετικ ής δια- 
τάξεω ς νεω τέρου νό μ ο υ  ή έά ν σ υ ντρ έχο υ ν  λ ό γ ο ι  άνω 
τέρας βίας.

Έ ξ  ά λλ ο υ , ή έφ εσ ις, π λ ή ν  τώ ν παρά τοϋ Γ ενικ οΰ  
Ε π ιτ ρ ό π ο υ  καί τώ ν 'Υ π ουρ γώ ν ά σκ ουμ ένω ν το ιού-  
των, ε ίνα ι άπαράδεκτος, ά ν  δέν προσ αρ τά τα ι ε ίς  αυ
τή ν  ά π οδ εικ τικ όν  κ α τα β ολή ς τοϋ , κατά τάς κειμένας  
δ ια τά ξεις, κ α θω ρισμ ένου  π α ρ ά β ο λ ο υ , δπερ  δύναται 
νά  καταβάλη ται, είτε μ έχρ ι τή ς ή μ έρας τή ς δ ικ α σ ί
μου, είτε  καί βραδύτερον έντό ς  π ρ οθ εσ μ ία ς όρ ιζο -  
μ ένη ς ύπό τοϋ Έ λ εγκ τ ικ ο ϋ  Σ υνεδρίου  α ύτεπα γγέλ-  
τως ή κ α τόπ ιν  α ίτήσεω ς τώ ν διαδίκω ν, ύ π ο β α λλ ο μ έ-  
ντΙζ ά έχρ ι τή ς δ η μ οσ ιεύσ εω ς τή ς άποφ άσεω ς.

Τ έλ ο ς  ύπό τή ς ν ο μ ο λ ο γ ία ς  τοϋ Έ λ εγκ τ ικ ο ϋ  Συ
νεδρ ίου  έ γ έ ν ο ν τ ο  δεκτά κατά κα ιρούς καί τά έξή ς  :

1) 'Η  έφ ’ άπαξ ά σ κ η σ ις  τή ς έφ έσεω ς, ά π οκ λ είε ι  
τ ή ν  ύπό τοϋ  αύτοΰ διαδίκου ά σ κ η σ ιν  νέα ς  τοια ύτη ς, 
είτε  κατ ά λλ ω ν κεφ α λα ίω ν τή ς άποφ άσεω ς ή κατά  
τοϋ αύτοΰ κ εφ α λα ίου  ά λλ ά  δ ι’ ά λ λ ο υ ς  λ ό γ ο υ ς , έκτος  
άν άπερρίφ θη ή έφ εσ ις  διά λ ό γ ο υ ς  τυπικούς.

2) Δ ίκ η  δ ια κ οπ εΐσ α , λόγιρ θανάτου τοϋ  έκκα- 
λ ο ΰ ντο ς , σ υ νεχ ίζετ α ι έκ ουσ ίω ς κ α τόπ ιν  δη λώ σεω ς  
τή ς χ ή ρ α ς  συ ζύγου  τούτου.

3) 'Η  έφ εσ ις  δ έν  ά να σ τ έλ λ ε ι τή ν  έκ τ έλ εσ ιν  τής  
π ρ ο σ β α λ λ ο μ έν η ς  π ράξεω ς, έκ τος έά ν έπί τή α ιτή σ ει 
τοϋ ένδ ια φ ερ ομ ένου  ή τοϋ  Ε π ιτ ρ ό π ο υ  τή ς Ε π ικ ρ ά 
τειας, δ ιαταχθή  αυτή δ ι’ ά ποφ άσεω ς τοϋ  Σ υνεδρίου  
π ρ ιν  τοϋτο άποφ ανθή  έπί τή ς ού σ ία ς  ή ύπό τοϋ σχε
τικού  νό μ ο υ  όρ ίζετα ι ότι ή έφ εσ ις  ά να σ τ έλ λ ε ι τή ν  
έκ τ έλ εσ ιν  τή ς καθ’ ή ς αύτη στρέφ εται πράξεω ς.
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' Ε ν ω μ ο τ ά ρ χ ο υ  

Πτυχ. Π αιδαγω γικής 'Ακαδημίας.

«. . . Οι τιμωρίες δεν ττροκάλεσαν ποτέ τό πείσμα. 
Τά παιδιά πού είχα τιμωρήσει ήταν ευχαριστημένα 
μόλις ένα λεπτό ύστερα τούς έδινα τό χέρι καί τ ’ 
άγκάλιαζα καί μπορούσα νά διαβάσω στά μάτια 
τους πώς τό τελευταίο αποτέλεσμα άπό τους μπά- 
τσους μου, ήταν ή χαρά».

Οί πιο πάνω σειρές είναι παρμένες άπό τον με
γάλο παιδαγωγό Πεσταλότσι. Βλέπουμε καθαρά 
πώς καί αυτός άκόμη ό μεγάλος παιδαγωγός δέν 
άπέφευγε τήν μέθοδο τής χρησιμοποιήσεως τής 
τιμωρίας καί πώς άνεξάρτητα άπό τά κριτήρια 
καί τά έρείσματα τής έποχής του, ή σωματική ποι
νή, δυστυχώς, ήταν ενα μέσο τιμωρίας. Είναι πα
λαιό, πολύ παλαιά ή μέθοδος τής τιμωρίας διά τού 
ξύλου, καί ίσως έχει τις ρίζες της στήν δημιουργία 
τού ανθρώπου. Γεννάται όμως τό ερώτημα: είναι 
σωστή αύτή ή μέθοδος; Πρέπει νά ξυλοφορτώνουμε 
καί νά τιμωρούμε τά παιδιά μας;

Τιμωρία, ύποστηρίζει ό Λιούιν, δέν είναι τίπο
τε άλλο άπό τό νά σού κάνουν ανάμεσα σέ δύο 
καταστάσεις, άποστρεφότερη τήν μιά, ώστε νά 
προτιμήσεις τήν άλλη. Τό πρόβλημα ώστοσο παρα
μένει: Γιατί νά μή σού κάνουν έλκυστικότερη τήν 
μιά ώστε νά προτιμήσεις αύτή; Τά παιδιά όμως 
δέν είναι σέ θέση νά καταλάβουν, πρέπει νά τους 
πεις καί νά τους επιβάλεις αυτό που πρέπει νά 
κάνουν. Κανένας άνθρωπος που σέβεται τον εαυτό 
του καί τήν νοημοσύνη του δέν είναι δυνατόν νά 
ύποστη ρίξει ότι πρέπει νά άφήσουμε τά παιδιά 
νά κόινουν 5,τι θέλουν.

Εκείνο πού ζητά ή σύγχρονη αντίληψη είναι: 
«Νά κάνουν τά παιδιά αύτό πού πρέπει νά κάνουν 
καί όχι ό,τι θέλουν». Δέν είναι δυνατόν ένα σχολείο 
ή ένα σπίτι νά προοδεύσει χωρίς τάξη καί πειθαρ
χία, ούτε κανένα κοινωνικό σύνολο. "Ομως ή αίσθη
ση τής πειθαρχίας δέν επιβάλλεται σάν καθυπόταξη 
στή θέληση μισητών άνθρώπων καί τυράννων, αλ
λά σάν συμμόρφωση πρός τό παράδειγμα εκείνων, 
πού σάν άνώτεροι σού προκαλούν τον θαυμασμό.

Γιατί όμως τιμωρούμε; ’Ασφαλώς γιατί δέν μάς 
αρέσει ή πράξη τού άλλου. ’Άν ένα παιδί ενοχλεί 
στο παιγνίδι τούς συμπαϊκτες του ή δέν σέβεται 
τούς κανόνες τού παιχνιδιού καί τού πεις, ότι δέν 
θά ξαναπαίξει γιά μιά εβδομάδα είναι τιμωρία. 
"Αν όμως τό άφήσεις νά καταλάβει ότι, δέν μπορεί 
νά ξαναπαίξει όσο καιρό συμπεριφέρεται έτσι, τό
τε είναι φυσική συνέπεια καί όχι τιμωρία. Θά πλη
γωθεί τό παιδί στήν περίπτωση τής τιμωρίας καί 
θά αισθανθεί μειονεκτικά σάν άνθρωπος. ’Ενώ στή 
δεύτερη περίπτωση δείχνουμε δυσαρέσκεια καί 
αποστροφή στήν ενέργεια τού παιδιού καί όχι στό 
ίδιο. Θά είναι εύπρόδεκτο στήν παρέα όταν νομί
σει, ότι είναι σέ θέση νά μήν ξαναενοχλήσει.

’Αλλά άς δούμε καί τήν άχίλλειο πτέρνα τού 
«γονεϊκού κώδικος». Τό παιδί δέν κάθεται νά δια
βάσει. ’Αμέσως οϊ γονείς ψάχνουν νά βρούν $έ ποιό 
μέρος πονά περισσότερο τό παιδί γιά νά τό πλη
γώσουν: «Δέν θά πάς εκδρομή»; «Δέν θά σού πάρω 
ποδήλατο», «Δέν. . . » "Οχι, δέν ένδείκνυται ή τι
μωρία αύτή, τό παιδί πληγώνεται καί τά άποτε- 
λέσματα θά είναι άντίθετα άπό τά έπιθυμητά. Τό 
παιδί θά πρέπει ν’ αντιμετωπίσει τις εύθύνες του, 
νά πάει στο Σχολείο αδιάβαστο, νά νοιώσει τήν 
δυσάρεστη κατάσταση, τού τι σημαίνει νά είναι 
άπροετοίμαστο.
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”Αν τό παιδί είναι τεμπέλικο λέγει ό Άντλερ, 
είναι αποθαρρυμένο καί χρειάζεται «προσπάθεια» 
καί κουράγιο.

Μιά συνηθισμένη σκηνή τής εποχής μας. . . Πε
ριμένει ή μαμά τό παιδί άπό τό Σχολείο. 'Όταν τό 
βλέπει νά έρχεται ξέγνοιαστο, ή πρώτη κουβέντα 
της είναι: «Τί μοϋ έφερες, σήμερα, Γιαννάκη;». Τό 
παιδί στέκεται γιά λίγο, καί με μάτια νά κοιτάζουν 
στο έδαφος άπαντά μέ φοβία: «Όκτώ μαμά». "Οχ. . . 
νά. . . ή καταστροφή! «Δεν ντρέπεσαι λίγο παλιό
παιδο; Ή  Κατερίνα τής κυρίας τάδε, πήρε δέκα! 
Τό μεσημέρι δεν θά φας φαγητό». Ό χ ι καί πάλι όχι. 
Οί βαθμοί δεν είναι γιά τους γονείς, άλλα γιά τά 
παιδιά. Καί μόνη ή άπειλή γιά τιμωρία «καταστρέ
φει» τό παιδί στήν περίπτωση αυτή.

«Βγήκε τό ξύλο άπό τόν παράδεισο;» ναι ή 
όχι; Πρέπει νά δίνουμε ξύλο; ναί; ποτέ; όχι; 
Υπάρχουν δύο άπαντήσεις. Ή  μία μάς λέγει ότι 
δεν παθαίνει τίποτε τό παιδί, ή άλλη μάς λέγει 
ότι παθαίνει. Τό ότι δεν παθαίνει τίποτε, είναι ξε
περασμένο καί λανθασμένο, γιατί εδώ είναι ή 
ζημιά καί τό ψυχολογικό του τραύμα καί πρόβλημα.

Ή  Φράίγκμπεργκ, υποστηρίζει ότι τό ξύλο 
άφαιρεΐ άπό τό παιδί τήν δυνατότητα νά εύαισθη- 
τοποιηθεΐ, ώς προς τήν ήθική του συνείδηση. Μα
θαίνει νά πληρώνει τά σφάλματά του μέ τόν τρόπο 
αύτό, τόν επιπόλαιο, τόν εξωτερικό, κι έτσι δεν συ- 
νηθίζει νά έχει ηθική συναίσθηση, νά νοιώσει τήν 
ένοχή πού θά τό κάνει νά φτάσει στο σημείο νά 
άποκτήσει ίδική του ήθική συναίσθηση. Αύτός είναι 
ό λόγος πού ζητούν άπό μόνα τους τό ξύλο, γιά 
νά ξεπληρώσουν τό λάθος τους μέ αύτό τό τίμημα.. 
"Ετσι τό παιδί χάνει καί δέν τό άφήνει νά συγκλο
νιστεί καί νά νοιώσει τήν ένοχή πού θά συντελέσει 
στο πλάσιμο τής ίδικής του ήθικής συνειδήσεως. 
’Εδώ τό ξύλο γίνεται εμπόδιο στή σωστή ψυχική

εξέλιξη τού παιδιού.
Τό παιδί πού τρώει ξύλο μαθαίνει νά μνησικακεΐ 

καί άπό τήν άλλη νά προκαλεΐ. Τό ξύλο τό κάνει 
μνησίκακο έστω καί άν δέν τό δείχνει στήν μικρή 
του ήλικία. ’Επίσης μερικά παιδιά ζητούν άπό μόνα 
τους τό ξύλο γιά νά προσελκύσουν τήν προσοχή. 
Ζητούν τό ξύλο «μέ τό κερί» ,γιά νά φωτίσουν τήν 
παρουσία τους. "Επειτα υπάρχουν παιδιά πού ζη
τούν τό ξύλο γιά νά πάρουν εκδίκηση άπό τό δά
σκαλό τους ή τούς γονείς τους, νά τούς εξοργίσουν 
δηλαδή, νά τούς «βγάλουν έξω άπό τά ρούχα τους», 
μέχρι νά φτάσουν στο ξύλο.

Πολλοί γονείς μετά τό ξύλο χρησιμοποιούν τήν 
μέθοδο τής άκύρωσης, καλοπιάνουν τό παιδί καί 
τού τάζουν κάθε τί, δείχνοντας μετανοιωμένοι γιά 
τήν τιμωρία. Λάθος καί αύτό, γιατί είναι παιδιά 
πού ζητούν νά πάρουν άγάπη καί λίγη προσοχή 
έστω καί μετά τό ξύλο.

«Καί έγώ πού έφαγα ξύλο τί έπαθα;», μάς έλεγε 
κάποιος. «"Οποιος έφαγε ξύλο», λέγει ό Ντράϋ- 
κωρς, «φέρνει τά σημάδια άπό τό χτύπημα στον 
χαρακτήρα του. Τά άτομα αύτά φέρνουν πραγμα
τικά σημάδια καίρια, έχουν ανάγκη άπό στορ
γή καί τρυφερότητα, δείχνουν μιά τάση δυσπιστίας 
προς τούς ανθρώπους καί δέν μπορούν νά αισθαν
θούν πολύ τήν ζεστασιά τής φιλίας καί τών ανθρώ
πων. Τί βγαίνει λοιπόν άπ’ όλα αύτά ; Δυστυχώς 
ή εύτυχώς τίποτα. Δέν χρειάζεται τό ξύλο καί ποτέ 
αύτό δέν «βγήκε άπό τόν παράδεισο».... ’Από τόν 
παράδεισο βγήκε ή άγάπη, ή στοργή, ή κατανόηση, 
βγήκε τέλος ή ζεστασιά.

’Εγκληματούμε, δέρνοντας τά παιδιά μας. Δέν 
έχουμε τό δικαίωμα νά «φορτώνουμε» τήν αύριανή 
κοινωνία με άνθρώπους πονηρούς, άλαζονικούς, 
σκληρούς, κόλακες, δύσπιστους καί άνθρώπους 
χωρίς αισθήματα.
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ΜΝΗΜΕΣ ΠΗΛΙΟΥ

τη znronmn. m an
Τού κ. Κ Ω Σ Τ Α  Λ Ι Α Π Η

τΙΙταν στά χρόνια τά 6 ία έκτα για την πατρίδα μας.
’Ε κεί ατά μέσα περίπου τον 17ου αιώνα. Τότε πού το 
Πήλιο, μέ τά προνόμια πού πέτυχε ν’ άποσπάαει άπ’ 
τον τονρκο δυνάστη, έπαιρνε ένα δικό του δρόμο πού θά 
το έφερνε στην οικονομική και πολιτιστική πρωτσπο
ρεία τοϋ σκλαβωμένου ελληνισμόν.

Είχαν περάσει λίγα μόλις χρόνια από τότε πού τά  
ξακουσμένα αργότερα πηλιορείτικα χωριά άρχισαν να 
ξεφυτρώνουν σάν τά μανιτάρια στις δασωμένες πλαγιές 
τον μακαρισμένον βουνού των πανάρχαιων θρύλων. 
ΤΗταν τότε πού οι ευνομούμενοι πηλιορείτες, ξωμάχοι 
ώς τά χρόνια εκείνα γεωργοί καί κτηνοτρόφοι, μέ την 
εργατικότητα, την καπατσοσύνη καί το όδνσσιακό τους 
δαιμόνιο κατάφεραν, αφού πρώτα δημιούργησαν μιά 
πρωτόφαντη ατά χρονικά τον τόπου βιοτεχνική άνθηση, 
ν’ αναπτύξουν τόσο την οικονομία των χωριών τους 
ώστε από μίζερη καί κλειστή πού ήταν ώς τότε νά 
τήν κάνουν γοργά ανθηρή καί μεταπρατική.

Το εμπορικό, λοιπόν, δαιμόνιο τών πραματευτάδων 
τον Πηλίου, πού βρήκε μάλιστα πρόσφορο έδαφος 
ύστερα άπ τά προνόμια πού έδωσε στήν ελληνική ναυ
σιπλοΐα ή συνθήκη τον Κιουτσούκ— Καϊναρτζή, σέ 
συνδυασμό μέ τήν ολοένα ανξανομένη ζήτηση τών ξα
κουστών προϊόντων τής πηλιορείτικης βιοτεχνικής, 
κυριότερα, παραγωγής, ήταν πού έφεραν σέ τούτα τά 
μακρινά χρόνια καί τή ναυτιλιακή ανάπτυξη στο θαλασ- 
σόβρεχτο πηλιορείτικο χώρο.

'Έ τσ ι, κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες, τό άγλαϊσμένο 
απ’ τούς μύθους Πήλιο ξαναδέθηκε μέ τήν πανάρχαια 
ναυτική τον παράδοση κι οί πηλιορείτες ξανάγιναν γ ι’ 
άλλη μιά φορά οί μυθικοί αργοναύτες πού όργωσαν 
πάνω από έναν αιώνα μέ τις σύγχρονες Ά ργους τους 
τούς μακρινούς πόντους γιά νά φέρουν στά ευλογημένα 
χωριά τους τό χρυσόμαλλο δέρας τής προκοπής. 
’Έ τσ ι, καί σύμφωνα μ ’ αυτά τά δεδομένα, δημιονργή- 
θηκε ό νεώτερος ναυτικός μύθος τού Πηλίου γιά τά 
«ζαγοριανά» του καράβια.

Κ ι εδώ πρέπει, θαρρώ, νά πούμε πώς μέ τον όρο 
αυτό οί παλιοί άναφέρονταν σ’ άλα τά πηλιορείτικα 
πλεούμενα εκείνου τού καιρού, αφού όπω ς ξέρουμε τό 
Πήλιο ήταν γενικότερα τότε γνωστό σά «βουνό τής 
Ζαγοράς».

'Ωστόσο στήν ονομασία «ζαγοριανά καράβια» 
υπήρχε καί τό σπέρμα τής κυριολεξίας αφού ή Ζαγορά, 
μεγάλη καί ξακουστή στά χρόνια εκείνα πολίχνη, κρα
τούσε αδιαφιλονίκητα τά σκήπτρα τής ναυτιλίας στο 
Πήλιο. Πολλά—τά περισσότερα στο Πήλιο—καί μεγά
λα πλεούμενα τής Ζαγοράς άρχισαν νά οργώνουν άπ’ τά 
μέσα τού 17ου αιώνα, κι ίσως μάλιστα κι ακόμα πιο 
πριν, τή  Μεσόγειο καί τή Μαύρη Θάλασσα κουβαλών
τας ώς τά μακρινά «πόρτα» τής Σμύρνης, τής Πόλης, 
τής Όντέσσας ( ’Οδησσού), τής Άλεξάντρειας, τού

Τριέστι κι αυτής ακόμα τής Μαρσίλλιας ( Μασαλίας) 
τις πραμάτειες τού τόπου—μετάξι κυρίως, κάπες από 
σκουτιά, κρασί καί ξυλεία—μ ’ αντάλλαγμα τό χρυσάφι 
πού μεταμόρφωσε τή Ζαγορά τό 18ο αιώνα σέ πρώτο 
άρχοντοχώρι τού Πηλίου.

"Εχουν περάσει διόμισυ περίπου αιώνες από τότε πού 
άρχίζει ή ναυτιλιακή ακμή τής Ζαγοράς, κι οί μακρινές 
μνήμες έχουν χαθεί μέσα στά πούσια τού χρόνον. Κά
που—κάπου ώστόσο, κάποιο μισοσβημένο σημάδι, 
κάποιο αχνό μήνυμα τού παρελθόντος μάς ξαναθυμίζει 
τή συμβολή τών παλιών ζαγοριανών καραβιών στήν άλ- 
λοτινή προκοπή τοϋ τόπον. "Ετσι σέ κάποιες κτητορι- 
κές επιγραφές παλιών εκκλησιών τής πολίχνης, πού 
σώζονται ακόμα άπ’ τό σφυρί τοϋ χρόνον καί τις κα
ταδρομές τών καιρών, μπορούμε νά βρούμε τήν ευεργε
τική συμβολή καί παρουσία τών τοτινών καραβοκύρη
δων τής Ζαγοράς πού πρωτοστατούσαν στά ξεχασμένα 
εκείνα χρόνια σέ «πάν έργο άγαθόν». "Οπως λ.χ. σέ μιά 
παμπάλαια κι πολύ άνορθόγραφη τέτοια επιγραφή, πού 
υπάρχει άκόμα στήν έκκλησιά τοϋ «"Αη—Θανάση» 
στή συνοικία «Παλιόκαστρο» οπού κι ό πρώτος συνοι
κισμός τής Ζαγοράς, στήν όποια καί μπορούμε νά δια
βάσουμε: «Ε Κ ΤΗ Σ Θ Η  Ε Τ Ο Υ ΤΟ Σ  Ο ΙΚ Ο Σ  Η Σ  
ΤΩΝ ΚΕΡΟ ΤΟ Υ Π Α Π Α Θ Ε Ω Ν Α  Δ ΙΑ  Σ ΙΙΝ Δ Τ Ο 
Μ Η Σ Κ Α Ι ΕΞΟ ΔΟ Υ ΤΟΝ Κ ΑΡΑ Β Ο Κ Η Ρ Ω Ν  Κ Α Ι  
Χ Ρ Η Σ Τ Η Ν Ω Ν  Ε Ν  Μ IINOI  Μ Α Ρ Τ Η Ο Υ  Κ ' 
Ε ΤΟ Σ  ΖΡΜ Ζ» (1639).

"Ο,τι δμως κυριότερα μάς ξαναδένει μέ τις παλιές 
μνήμες τών «ζαγοριανών καραβιών» είναι τά μνημεία 
τοϋ έντεχνου κι έμμετρου λόγου, αυτά πού ...σκάρωσε 
γιά νά μνημονεύει καί νά παινεύει τά  ζαγοριανά σκαρια 
ή τοπική λαϊκή μούσα τοϋ καιρού εκείνου:

«Καράβια μου περήφανα, ζαγοριανά σαΐνια 
τού "Αη—Νικόλα μπιστικά, τής Παναγιάς καμάρια, 
φέρτε πραμάτειες μπόλικες, φλουργιά μέσα στή χώρα, 
οί οχτροί μας νά πλαντάξουνε, οί φτονεροί νά σκάσουν, 
νά έχει ό τόπος πόρεψη κι ή φτώχεια ν’ άνασάνει, 
νά στολιστούν οί έκκληαιές, τ ’ άμπάρια νά γεμίσουν 
κι οί κορασιές μέ τά βιολιά, στολίδια φορτωμένες, 
νά στήσουν τρανταχτό χορό στήν Ά η  —  Σωτήρα 
μέσα» (1).

Αυτά τά χαρακτηριστικά γιά τή συμβολή τών ζαγο- 
ριανών καραβιών στήν οικονομική καί πολιτιστική άνθι
ση τής Ζαγοράς μάς λέει ένα άπ’ τά παλιά δημοτικά 
τραγούδια τοϋ μεγάλου χωριού τοϋ ’Ανατολικού Π η
λίου. Καί φυσικά δέν είναι τό μοναδικό πού θά βρούμε 
ν’ άναφέρεται στά ζαγοριανά καράβια. Πώς θά ήταν άλ
λωστε δυνατό τόσοι καημοί καί τόσες λαχτάρες τοϋ ναυ- 
τάκοσμου τής πολίχνης καί τών δικών του νά μήν αφή
σου ν αψύ τον έμμετρο λαϊκό τους απόηχο μέσα στο 
χρόνο;
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Πολλά είναι, λοιπόν τά λαϊκά ζαγοριανά συνθέματα 
πού διαιωνίζονν, έστω και μ  άχνη πιά εμβέλεια, 
τό μακρινό ναυτικό παρελθόν τής πηλιορείτικης αυτής 
γωνιάς. Κι ένα απ’ τά γνωστότερα είναι και τούτο τό 
πονεμένο, πού άποθησαύρισε και κατάγραψε πρώτος ό 
Γιάνης Κορδάτος:

«”Αη—Νικόλα αφέντη μας, δείξε τά θάματά σου, 
διώξε τό πούσι απ’ τό πέλαο, τό γραιολεβάντ’ σταμά- 

, , [ τα ,
να καλωσ'νέψει ό καιρός, ή θάλασσα νά μερέψει, 
νά ’ρθουνε τά ζαγοριανά, τό ένα πίσω απ’ τ  άλλο, 
γιά νά στολίσουν τό γιαλό, νά δούμε τούς δικούς μας 
νά σμίξουν οι καπετάνισσες μέ τούς καπεταναίονς, 
νά φιληθούν οι κορασιές μέ τά θαλασσοπούλια, 
νά γίνουν ξεφαντώματα,νά φύγουν οι καημοί μας»(2). 
Ό  ίδιος, ό μακαρίτης ζαγοριανός ερευνητής, έχει 

πολλά ακόμα άποθησαυρισμένα από μνήμες γερόντων 
συμπατριωτών του νά μάς πει γιά τά παλιά καράβια 
τής πατρίδας του. Γιά τά μεγάλα της πλεούμενα μέ τούς 
τρεις και τέσσερις φλόκους, τά τρία κατάρτια και τό 
τσούρμο τών είκοσι νοματαίων' γιά τά μπρίκια, τά ντε- 
λίνια, τις σκούνες και τις σακολέβες' αλλά και γιά τά 
μικρότερα, τις φελούκες, τις μπρατσέρες και τά τρεχα
ντήρια' γιά τά καράβια πού «πάαιναν σέ μακρινές θά
λασσες, περνούσαν μπογάζια καί φτάνανε σέ μεγάλες 
πολιτείες' πού κάνανε κι ένα εξάμηνο καί χρόνο πολλές 
φορές νά ξαναγυρίσουν στο Χορευτό—στο αμμουδερό 
επίνειο τής Ζαγοράς—γιατί φορτώνανε πραμάτειες 
αλλού καί μπαρκάρανε γιά μεγάλα πόρτα» (3 ).

’Από βιωμένες όμως επίσης μνήμες, καταγραμμένες 
μέ υπομονή απ’ τον ίδιο ζαγοριανά λόγιο, μπορούμε νά 
συνθέσουμε τις ευφρόσυνες σκηνές τής επιστροφής τών 
ζαγοριανών καραβιών στην παλιά σκάλα τού Χορευτού. 
Καί νά τι άπομνημονεύει σχετικά ό φιλέρευνος οίστρος 
του:

«Μεγάλο πανηγύρι γίνονταν στη χώρα όντας άγναν- 
τεύανε τά καράβια μας νά έχουν πανιά γιά τό Χορευτό, 
γεμάτα πραμάτειες καί αράζανε αράδα — αράδα, από τά 
Κιόσια ως τής Παρίσαινας. Αρμάδα σωστή. Κατέβαινε 
κάτω στο γιαλό όλο τό χωριό, μικροί μεγάλοι, γιά νά 
καλωσορίσουν τούς καπεταναίονς καί τό τσούρμο τών 
καραβιών πού ήταν στολισμένα μέ παντιέρες. Φέρνανε 
ένα σωρό καλούδια. ’Από τον πιο τρανό καπετάνιο ως 
τον πιο μικρό ναύτη, όλοι τους είχανε από ένα δέμα 
καθώς καί πεσκέσια γιά τούς δικούς τους καί τούς γνώ
ριμους. Τότες είχε ’Ανάσταση τό χωριό καί τότες φο
ρούσανε τά γιορτινά τους... Κάθε καλοκαίρι, ό «”Α η— 
Νικόλας» τού Χορευτού—μεγάλη ή χάρη του— φορτώ
νονταν μέ μαλαματικό καί ασήμι?Ηταν τά τάματα τών 
καραβοκύρηδων. Πρώτα γίνονταν λειτουργία στον 
«"Αη—Νικόλα». Φέρνανε μάλιστα καί τό Δεσπότη 
από τό Βόλο καί λειτουργούσε μ ’ όλους τούς παπάδες 
καί διάκους τής Ζαγοράς, τού Ποριού καί τής Μακρα- 
ράχης. ”Υστερα γίνονταν λιτανεία, ανέβαιναν στά καρά
βια κι έκανε κι έκει ό Δεσπότης αγιασμό. Καί τ  απο
μεσήμερο ψένανε αρνιά καί κατσίκια καί κάνανε 
ζέφκια. Μικροί καί μεγάλοι στήνανε χορό καί τά ντα
ούλια καί οι ζουρνάδες τρεις μέρες καί τρεις νύχτες 
βαροϋσαν...» (4 ).

Αυτό τό μεγάλο πανηγύρι τής επιστροφής τών ζαγο- 
ριανών καραβιών μάς τό θύμιζε μέχρι πριν λίγα χρόνια 
ως καί μιά αγιογραφία τού «"Αη-Νικόλα» στο Χορευτό 
πού είκόνιζε όργανοπαϊχτες μέ βράκα καί σαρίκι 
νά«βαρούν»τά τύμπανα, τούς ζουρνάδες καί τά λαγούτα, 
καθώς καί γυναίκες μέ τις παλιές τους φορεσιές νά χο

ρεύουν, ενώ παραπέρα σέ μιά διαλεκτική προσπάθεια 
τού άγνωστου άγιογράφου νά μάς δώσει τις χαρές 
αλλά καί τις πίκρες τής θαλασσινής ζωής, μπορούσαμε 
νά ιδού με σκόρπια ναυάγια μέσα σέ φουρτουνιασμένη 
θάλασσα.

"Ολα όμως τούτα πήραν τέλος σάν άλλαξαν καί στο 
Πήλιο οι παραγωγικές κι οι γενικότερες άλλες συνθή
κες στά στερνά προεπαναστατικά χρόνια. "Ε τσι στά 
18150 μηλιώτης λόγιος ΑργύρηςΦιλιππίδης άναφέρεται 
κιόλας παρελθοντολογικά στή ναυτιλία τής Ζαγοράς: 
« Ή  Ζαγορά», γράφει στή «Μερική Γεωγραφία» του, 
«τό πάλαι, ώς ειρηται, είχεν υποκείμενα. Εις κανένα 
μέρος τής Αημητριάδος καί Μαγνησίας καράβια 
δέν εΐχον, άλλ’ οι Τρικεριώται μόνον καΐκια μικρά. Ή  
Ζαγορά τότε είχε καράβια τρικάταρτα μεγάλα καί έτα- 
ξίδευαν τήν Α ίγυπτον, ήφερνον από έκεϊ πραγματείαις 
τής Αίγύπτου εις Ζαγοράν καί παντού, καί εΐχον τήν 
σκάλαν οπού άραζαν τά καράβια εις τό Χορευτό. ’Εδώ 
ήτον (καί σώζεται ακόμη) καί τό βασιλικόν κομέρκι. 
Έ δώ  έβγαναν τήν πραγματεία καί έρχονταν απ’ έξω, 
από τήν Θεσσαλίαν, καί ταϊς έπαιρναν καί ακόμη σώ
ζονται τά ονόματα τών παλαιών καραβοκυρέων» (5).

Στο γεγονός ότι ή Ζαγορά είχε τό μεγαλύτερο εμπο
ρικό στόλο στο Πήλιο, στά προ τού 21 χρόνια, θά στα
θεί κι ό Νικόλαος Γεωργιάδης αρκετά χρόνια αργότερα, 
τότε πού μόνο ή ανάμνηση τού γεγονότος άπόμενε στον 
τόπο: «Καί ή ναυτιλία δέ τού Πηλίου», θά γράψει στή 
«Θεσσαλία» του ό παλιός Βολιώτης λόγιος, «είνε μ ι
κρά' κατά περίεργον δέ άντίφασιν τά ολίγα σκάφη, εξ 
ών άποτελείται τό ναυτικόν τής Μαγνησίας, δέν άνή- 
κουσιν εις τούς κατοικούντας τήν δυτικήν πλευράν τού 
όρους, ένθα ύπάρχουσιν πολλοί καί ασφαλείς λιμένες, 
άλλ’ εις τούς κατοικοΰντας τήν ανατολικήν πλευράν καί 
ιδίως εις τήν Ζαγοράν, τής όποιας τό ναυτικόν κατά 
τούς προ τού 1821 χρόνους ήτο σημαντικώτερον, συμ- 
περιλαμβάνον καί τά πλοία τών ομόρων Μιντ σε λιον
τών» (ό ).

’Αλλά, γιά ν’ άναφερθούμε καί στούς ξένους περιηγη
τές, ό "Αγγλος Λήκ πού πέρασε απ’ τό Πήλιο στις άρ- 
χές τού 19ου αιώνα καί δέν άφησε καμιά πτυχή τής 
τοπικής ζωής καί οικονομίας ασχολίαστη, δέν κάνει 
κανένα λόγο γιά τά ζαγοριανά καράβια, πού φαίνεται 
πώς αποτελούν κι από τότε πιά παρελθόν ."Ενα πα
ρελθόν πού γίνεται φυσικά ακόμα πιο μακρινό στά μισά 
τού ίδιου αιώνα, όταν περνάει κι ό Γάλλος περιηγητής 
Μεζιέρ άπ’ τό Πήλιο καί σημειώνει ύστερα απ’ τήν 
επίσκεψή του στή Ζαγορά πώς δέν είδε στο Χορευτό 
παρά ένα μόνο μικρό καΐκι καί μερικές βάρκες μέ κου
πιά (7).

01 νέες πολιτικοοικονομικές καί κοινωνικές συνθή
κες καί ανακατατάξεις κι ή εισβολή τού ατμού καί 
στον έλλαδικό χώρο είχαν πιά διαγράψει άμετάκλιτη τή 
σκληρή καταδίκη καί τών «ζαγοριανών καραβιών».
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ΟΙ ΒΤΘΟΙ των θαλασσών κί
νησαν τήν περιέργεια των άνθρώπων 
άπό τα άρχαϊα χρόνια. Οί ’Αρχαίοι 
"Ελληνες πίστευαν πώς στον βυθό 
είχε τό βασίλειό του ό Ποσειδώνας 
καί ό Νηρέας μέ τις Νηρηίδες του. 
Επίσης πίστευαν πώς ένα πλήθος 
άλλες κατώτερες θεότητες κατοι
κούσαν σέ νεροσπηλιές καί σέ με
γάλα βάθη.

Του

κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΥΕΜΑ

Μαθητή

Γ ' Γυμνασίου.

Τόν περασμένο αιώνα ό περίφημος 
συγγραφέας έργων επιστημονικής I
φαντασίας ’Ιούλιος Βέρν, διέγειρε 
τήν φαντασία τών άνθρώπων σέ 
άφάνταστο βαθμό μέ τά μυθιστο- 
ρήματά του: «20.000 λεύγες κάτω 
άπό τήν θάλασσα» καί «τά τέρατα 
τών θαλασσών», όπου περιέγραφε 
θαλάσσιους υποβρύχιους περιπά- 
πάτους πού μπορούσε ό άνθρωπος νά 
κάνει στους βυθούς, τή ζωή δια
φόρων θαλάσσιων ζώων, καθώς καί 
τούς κινδύνους πού άπειλοΰσαν τόν 
άνθρωπο άπό μεγάλα θαλάσσια ζώα.

Γιατί όμως άπό πολύ νωρίς ή 
περιέργεια τών άνθρώπων στρά
φηκε προς τούς βυθούς τών θαλασ
σών;

Τί νά έκρυβαν άραγε οί βυθοί τους;
Τί είδους ζωή υπήρχε στά μεγάλα 

έκεϊνα βάθη τών θαλασσών;
Μέ τις νέες συσκευές καταδύ-

σεως μέ οξυγόνο, πού επιτρέπουν 
στον άνθρωπο νά παραμείνει γιά 
πολλή ώρα κάτω άπό τήν έπιφά- 
νεια τής θάλασσας, τις ειδικές αύτές 
στολές άπό έλαστικό, τό νά κάνεις 
έναν περίπατο στο βυθό είναι πολύ 
εύκολο, δσο καί εύχάριστο.

'Ο βατραχάνθρωπος παρόλους τούς

κινδύνους πού διατρέχει άπό μεγάλα 
έπιθετικά θαλάσσια ζώα, άπό μεγάλα 
χταπόδια καί καβούρια, έχει πολλά 
νά δει καί νά θαυμάσει.

Πόσες ομορφιές δέν κρύβουν οί 
βυθοί!

Τά πιο παράξενα πράγματα, τά 
πιο περίεργα θαλάσσια φυτά καί
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μυρίων λογιών ζωντανοί οργανισμοί, 
ζοϋν καί κινούνται στά βάθη εκείνα. 
'Όσο πιο βαθιά εισχωρούμε τόσο 
καί διαφορετικά είδη όργαν,ισμών 
συναντούμε. Υπάρχουν βυθοί που 
φτάνουν ώς καί οχτώ χιλιάδες 
μέτρα κάτω άπό τήν επιφάνεια της 
θάλασσας. Επιστήμονες καί θα
λάσσιοι εξερευνητές, πού έχουν με
λετήσει τούς βυθούς αυτούς, έχουν 
κάνει γνωστό δτι κάτω άπό ένα 
ώρισμένο βάθος βασιλεύει άπόλυτο 
σκοτάδι. Τό φως τοϋ ήλιου δεν 
μπορεί νά φτάσει ώς έκεΐ, καί νά 
φωτίσει τούς γεμάτους μυστήριο 
υδάτινους χώρους.

Καί δμως έκεΐ ύπάρχει ζω ή! Στά 
άβυσσαλέα έκεϊνα βάθη ζοϋν εΐδη 
ψαριών καί θαλάσσιων ζώων, πού 
άδιαφοροϋν τόσο γιά τό σκοτάδι δσο 
καί γιά τά πολύ παγωμένα νερά. 
Αύτά τά ψάρια έκπέμπουν άπό τό 
σώμα τους φώς ή παράξενους χρω
ματισμούς. Ή  ποικιλία καί ή ομορ
φιά τους είναι κάτι τό έκπληκτικό.

Σέ άλλα βάθη ζοϋν τεράστια 
θαλασσινά ζώα, τά θαλάσσια κήτη. 
Είναι οΐ φάλαινες, οί θαλάσσιες 
χελώνες καί ελέφαντες, οί φώκιες, 
τά δελφίνια. Συχνά άνεβαίνουν στην 
έπιφάνεια της θάλασσας γιά νά 
άναπνεύσουν.

Μέσα στο βυθό ζοϋν σκυλόψαρα, 
καρχαρίες, ξιφίες, ζώα πού μόνο ή 
θάλασσα μπορεί νά τά θρέψει.

Μέ τό πλαγκτόν, πού είναι διά
φοροι μικροοργανισμοί, τρέφονται 
πολλά μικρά ψαράκια πού κι’ αύτά 
είναι τροφή γιά τις καραβίδες, 
μαρίδες, άστακούς καί καβούρια.

Περίεργες καί παράξενες είναι οί 
συνήθειες δλων τών ζώων τοϋ βυθοΰ. 
Μόλις τά τελευταία χρόνια ειδικοί 
έπιστήμονες, δπως ό Ζάκ Κουστώ, 
έχουν άρχίσει νά μελετούν συστημα-

ναυάγια πλοίων! 'Ολόκληρη έπι- 
στήμη, ή ύποβρυχία άρχαιολογία, 
άσχολεΐται μέ τις έρευνες καί τις 
άναζητήσεις τέτοιων παλαιών ναυα
γίων καί κάθε λογής ευρημάτων μέ 
άρχαιολογική άξια.

Πόσα καί πόσα πολύτιμα πρά
γματα δέν έχουν βρεθεί ώς τώρα 
στή λάσπη τών βυθών!

Ναυάγια πλοίων μέ σκεύη πού 
χρησιμοποιούσαν οί άνθρωποι της 
έποχής έκείνης, έμπορικά πλοία 
γεμάτα μέ νομίσματα καί άγάλματα. 
'Υποβρύχιες έξερευνήσεις στο Σαρω- 
νικό έφεραν στο φώς άγάλματα καί 
άλλα άρχαΐα αντικείμενα, δπως τό 
μεγάλο χάλκινο άγαλμα τοϋ Ποσει- 
δώνα, πού βρέθηκε τυχαία άπό 
μερικούς ψαράδες.

ΠΟΛΛΑ τά μυστήρια πού κρύβουν 
οί βυθοί τών θαλασσών. Πολλοί οί 
θρύλοι πού διατηρήθηκαν άπό στό
μα σέ στόμα άπό γενιά σέ γενιά, καί 
πού μιλοΰν γιά πολιτείες, άκόμα καί 
ήπείρους πού καταποντίστηκαν στο 
μακρυνό παρελθόν.

"Ας θυμηθούμε τήν πασίγνωστη 
ήπειρο Άτλαντίδα, πού σύμφωνα μέ 
τούς θρύλους διαφόρων λαών, άλλά 
καί μέ τις γνώμες τού μεγαλύτερου 
ποσοστού τών ειδικών έπιστημόνων, 
ήταν μία ήπειρος πού καταποντί
στηκε μετά άπό ένα τεράστιο παλιρ- 
ροιακό κύμα, ή άπό μία ύπόγεια 
έκρηξη καί βυθίστηκε άγνωστο σέ 
ποιόν ώκεανό.

Μερικοί άρχαιολόγοι καί παλαιον- 
τολόγοι, δσοι δέχονται τήν ύπαρξη 
αύτής της χαμένης ήπείρου, έχουν 
καταλήξει στο συμπέρασμα δτι ή 
’Ατλαντίδα πρέπει νά καταποντί
στηκε πριν 10-15.000 χρόνια.

έχουν γράψει γι’ αυτές τις χαμένες 
ήπείρους ενώ έπιστήμονες διοργα- 
νώνουν ύποβρύχιες εξερευνήσεις μέ 
σκοπό τήν άνακάλυψή τους.

Οί παλαιοί ναυτικοί δλων τών 
κρατών της Γης διηγούνται δτι στά 
μεγάλα βάθη ζοΰν πελώρια χτα
πόδια καί σουπιές πού μέ τά μεγάλα 
πλοκάμια τους μπορούν νά παρα
σύρουν στο βυθό ολόκληρο πλοίο.

Ά ραγε νά υπάρχουν αύτά τά 
θαλάσσια τέρατα μέ τά τεράστια 
πλοκάμια τους;

Οί φυσιοδίφες ώς προς τό θέμα 
αύτό μάς ένημερώνουν δτι στά 
μεγάλα βάθη τών ώκεανών ζοΰν 
πράγματι θαλάσσια ζώα μέ μεγάλες 
διαστάσεις, άλλά δχι τόσο τεράστια, 
δπως τά φαντάζονται οί ναυτικοί. 
"Εχουν βρεθεί χταπόδια μέ μεγάλο 
μέγεθος καί πλοκάμια άρκετών μέ
τρων.

Ά ς  μήν ξεχνάμε πώς οί βυθοί 
κατά τό μεγαλύτερο μέρος τους, 
ιδίως τών ώκεανών, είναι άνεξε- 
ρεύνητοι. Στο μέλλον ίσως ό άνθρω
πος μπορέσει νά εισχωρήσει στούς 
βυθούς αύτούς καί τότε θά άνακα- 
λύψει αν υπάρχουν βυθισμένες έκεΐ 
πολιτείες, καθώς καί ολόκληρες 
ήπειροι μέ τά κτίσματά τους καί 
κάθε άλλο άπομεινάρι τού πολιτι
σμού τους. Θά διαπιστώσει άν στά 
άβυσσαλέα έκεϊνα βάθη υπάρχουν τε
ράστια θαλασσινά ζώα. Προς τό 
παρόν κάνουμε μόνο υποθέσεις.

Άλλά, μ’ αύτά τά λίγα, έχει ήδη 
δοθεί απάντηση στο τί είναι αύτό 
πού προσελκύει δλο καί περισσό
τερους έπισκέπτες στούς βυθούς.

Μέσα στή γαλήνη τού υγρού κό
σμου καί τή σιωπή του, οί φίλοι του

τικά τά θαλάσσια ζώα καί ψάρια τού 
βυθοΰ.

Άλλά δέν είναι μόνο οί κάτοικοι 
τού βυθοΰ μέ τις περίεργες συνή
θειές τους, πού μπορεί νά θαυμάσει 
ό έπισκέπτης τους.

Συχνά, πολλοί θαλάσσιοι έξε- 
ζίευνητές βρίσκονται μπροστά σέ

Μιά άλλη χαμένη ήπειρος πού κι’ 
αύτή έξαφανίστηκε τόσο βίαια καί 
βυθίστηκε είναι ή Λεμουρία.

Ά ς  θυμηθούμε τέλος τήν άρχαία 
Ελληνική πόλη Έλίκη πού ύστερα 
άπό δυνατό σεισμό άκολούθησε τή 
μοίρα τών δύο ήπείρων Άτλαντίδας 
καί Λεμουρίας. Πολλοί συγγραφείς

καί οί έρευνητές έπιστήμονες μπο
ρούν οχι μόνον νά χαροΰν τις ομορ
φιές τής φύσεως, άλλά νά συναντή
σουν τά πιο άπίθανα είδη ζωής καί τά 
πιο άπροσδόκητα πράγματα: Ά πό  
ναυάγια πλοίων, μέχρι—ποιος ξέρει; 
—καί καταποντισμένες άρχαΐες πο
λιτείες καί ήπείρους.
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Φωτογραφία τον Περιοδικού «ΕΠΙ
ΚΑΙΡΑ».

Του

κ. Θ Ω Μ Α  Κ Ο Ρ Τ Σ Α Ρ Η  

’ Ιατρού Παθολόγου.

ΤΟ  Θ Ε Μ Α  κ ά π νισ μ α  καί ύγεία  
είνα ι τερ ά σ τιο  καί π ολύ  ενδ ιαφ έρον, 
ά λ λ ά  δέν εξα ντλείτα ι μέσα  σ έ  λ ίγες  
σ ελ ίδ ες , γ ι’ αύτό θά π ροσ π α θή σω  
νά  δώσω τά σπ ουδα ιότερα  σ τ ο ιχε ία  
ό σ ο  π ιό  ά πλα  μπορώ.

Σ κ οπ ός μου είνα ι άφ’ ένό ς  μ έν ή 
π ρ ο σ φ ο ρ ά  υπ η ρ εσ ία ς στους κ α π νι
στές, ένη μ ερ ώ νοντα ς αύτούς γ ιά  τή ν  
καταστρεπτική  έπ ίδραση  πού έχε ι  
τό κ ά π νισ μ α  σ τ ή ν  ύγεία του ς, καί άφ’ 
ετέρου νά  προστατεύσω  τή ν π λειο -  
ψ ηφ ία  τοϋ λαού , τούς υγιείς , αύτούς  
πού δέν κ α π νίζου ν, βρέφη, παιδιά, 
ένή λ ικ ες , άπό τις ά λλ ερ γ ικ ές  πα
θ ή σ εις  π ού  π ρ οκ α λεΐ σ ’ αύτούς ό 
κ α π νός  τοϋ τσ ιγά ρ ου  πού βγά ζουν  
ο ί σ υ γγ ενείς  καί φ ίλ ο ι τους στά  σ π ί
τια καί τούς χώ ρους συγκ εντρώ 

σ εω ν καί πού είνα ι: π α ρ οξυσ μ ο ί  
β ρ ο γχ ικ ο ΰ  άσθματος, έπιπεφ υκίτι-  
δες, λαρ υγγίτ ιδες , β ρ ογχίτ ιδ ες , ώ- 
τίτιδες καί ά λλ ες. Ν ά  προστατεύσω  
έπ ίσ η ς  καί τούς φ α ινομ ενικ ά  υγιείς, 
δη λαδή  αύτούς πού π ά σ χ ο υ ν  άπό  
χ ρ ό ν ιε ς  π α θ ή σ εις  τω ν π νευμ όνω ν  
τή ς καρδιάς καί αύτούς πού φ ορ ούν  
φ ακούς έπαφής.

Θ ά άπαγγείλω  κατά τοϋ κ α π νίσ μ α 
τος όλ ες  τις  κ α τη γορ ίες  πού  έχω  
συγκ εντρώ σει καί μέ συνοπ τικ ή  
διαδικασία  ο ί κ α πνιστές θά δώ σουν  
τ ή ν  ά πά ντη ση  σ τό  έρώτημα: Κ ά π νι
σμ α  ή 'Υ γεία ;

"Εχει ά π οδειχθ εΐ ότι, ά ν  σ ’ ένα  
χώ ρ ο , λ ό γ ο υ  χ ά ρ ιν  κα φ ενείο , πού  
έ χ ο υ ν  κ α π νισ θεΐ σέ  μισή  μέρα 30 
τσ ιγά ρ α  καί υπ ά ρ χει έκεΐ ένας πού

ί
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δέν κ απνίζει, αυτός ό μή κ α π νισ τή ς  
«κ α πνίζει»  8 τσ ιγάρα  άπό τό ν  είσ -  
π νεό μ ενο  αέρα.

Τ ό κ άπνισμ α  είνα ι ένα ς ύ π ου λος  
εχθ ρ ό ς  καί δ ο λ ο φ ό νο ς  τής υγείας  
μας, ε ίνα ι ερ γα λ είο  τοΰ θανάτου καί 
αυτοκ τονία  μέ δόσ εις. Π ο λ λ ο ί τό 
ά π ο κ α λ ο ΰ ν  βραδυφλεγή βόμβα σ τ ό ν  
ο ρ γα ν ισ μ ό  τοΰ άνθρώ που πού  
κ α νείς  δέν  ξέρ ει πότε θά έκραγεΐ. 
Τ έλ ο ς, ά λ λ ο ι τό  ά π οκ α λοΰν Δ ούρ ειο  
Ί π π ο  σ τ ό ν  ορ γα νισ μ ό  μας, γ ιατί 
ά νο ίγ ε ι τό ν  δρόμο στους έχθ ρ ούς  
τοΰ κ υ κ λοφ ορ ικ ού  καί ά να π νευστι-  
κοΰ συστή μ α τος. Ε κ τ ό ς  αυτών κά
νει τό ν  άνθρω πο σκ λά β ο , ένα  σ κ λ ά 
βο πού δ έ ν ,μ π ο ρ ε ί νά  κ υ ρ ια ρ χή σ ει, 
οΰτε στή θ έλ η σ η , ούτε στή λογικ ή . 
Τ ό κά πνισμ α  καί τά ναρκω τικά είνα ι 
ο ί μ όνες  α π ολα ύ σ εις  πού ό άνθρω 
π ος , ένώ  ξέρ ει πολύ καλά  τις βλα
βερές σ υ νέπ ειες  τους, ξοδεύει άλύ- 
πητα τά χρή μ α τά  του γ ιά  τή ν  αύτο- 
καταστροφ ή του.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΠΝΟ 
ΣΤΟ ΤΣΙΓΑΡΟ

Τ Ο Ν  Κ Α Π Ν Ο , σ ά ν  φυτό, τόν  
ξέρ ου μ ε σ χ ε δ ό ν  ό λ ο ι. Ε ίνα ι υπ ερ ή 
φ α νο  φυτό ϋψ ους ενό ς  περίπου  
μέτρου, μέ πλα τειά  φ ύλλα  καί ω ραι
ότατο  λουλούδ ι. Τά φ ύλλα  του, 
έκτος άπό τό νερ ό  π ερ ιέχο υ ν  π ο λ 
λ ές  καί δ ιάφ ορες ούσ ίες  όπω ς, 
ά νό ρ γα να  άλατα α σ β εσ τίου , κ α λ ι
ού, να τρίου , φ ώ σφ ορο, χλώ ρ ιο , 
σ ίδ η ρ ο , ά ρ γ ίλ ιο , μ α γ νή σ ιο , διά
φ ορα  σά κ χα ρα , διάφ ορα οξέα , π ο λ 
λή  νικ ο τ ίνη , κερί, ρη τίνες,λευκ ω μ α -  
τώ δεις ο ύ σ ίες , κυτταρίνη  καί άλλα . 
Π ο λ λ έ ς  άπό αύτές τις ούσ ίες  κατά  
τ ή ν  ξή ρ α νσ η  καί αποθήκ ευση  τοΰ  
κ α π νοΰ  π α θα ίνουν διάφ ορες ζυμώ
σ ε ις  άπό τις όπ ο ιες  προκ ύπ τουν καί 
νέες , ά λ λ ες  ούσ ίες , όπω ς είνα ι ή 
π ίσ σ α , ή όπ ο ια  αύξάνεται καί κατά  
τή ν  καύση των ξη ρώ ν φ ύλλω ν, ένώ  
ή ν ικ ο τίνη  σ υ νεχώ ς λ ιγ ο σ τεύ ει άπό  
τή ν  ώρα πού τά φ ύλλα  θά τοπ οθετη 
θούν  στά  ξη ρ α ντή ρ ια ,θ ά  ξη ρ α νθ οΰν, 
θά άποθη κ ευθοΰν, θά δεμ ατοπ οιη -  
θοΰν καί μ έχρ ι τή ν  ώρα πού θά 
ά νά ψ ω μ ετό  τσ ιγά ρ ο , ά λλά  γίνετα ι 
σ υ νεχώ ς τοξ ικ ότερ η .

Ό  κ α π νός σ τ ή ν  Ευρώπη ή ταν  
ά γνω στος π ρ ιν  άπ’ τή ν άνακάλυψ η  
τής Α μ ε ρ ικ ή ς  άπό τόν Χ ρ ισ τό φ ο ρ ο  
Κ ο λ ό μ β ο  τό 1492. 'Υ π ή ρ ξα ν  μ ερ ι
κοί πού υ π ο σ τή ρ ιξα ν , άπεναντία ς, 
ότι ή τα ν  γνω σ τ ό ς  στούς ’Α ρ χα ίο υ ς  
" Ε λλη νες καί στούς λα ού ς τής  
’Α ν α τ ο λ ή ς , β α σ ιζό μ ενο ι σέ  α ρ χα ιο 

λ ο γ ικ ά  ευρήματα τάα όπ ο ια  ο μ ο ιά 
ζο υ ν  μέ τις σ ύ γ χ ρ ο ν ες  πίπες.

Π άντω ς ό  Κ ο λ ό μ β ο ς  α να κ α λύ
π τοντας τή ν  ’Α μερικ ή  βρήκε ιθαγε
νείς  νά  χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ΰ ν  τό ν  καπνό  
σ ά ν  φυτό π ρ ο ικ ισ μ ένο  μέ θεραπευ
τικές καί ύπερφ υσικ ές ιδιότη τες. 
Τ ή ν  επ ο χή  εκ είνη  ή ταν αύτοφ υές  
καί σ π ά νιο  φυτό. Τ ό μ άζευαν οί 
ιθαγενείς, ξή ρ α ινα ν  τά φ ύλλα  καί 
στό  τέλος  τής ή μέρας ότα ν  κουρα
σ μ ένο ι έπ έσ τρ εφ α ν άπό τις γεω ργι
κές τω ν ά σ χ ο λ ίε ς , τό  κ ά π νιζα ν  μέ 
πίπα  ή τσ ιμ πούκ ι κ α θ ισμ ένο ι κ υκ λι
κά  καί ρ οφ οΰσ α ν μέ τή σ ειρ ά  γιά  
λ ό γ ο υ ς  ο ικ ονομ ία ς . 'Ο  Κ ο λ ό μ β ο ς  
τό μετέφ ερε σ τ ή ν  'Ισπανία , άπό κεΐ 
διαδόθηκ ε σ τ ή ν  Π ο ρ τ ο γα λ ία  καί 
άπό τό ν  Π ρεσβευτή  τής Γ α λλία ς στή  
Λ ισ σ α β ώ να , ’Ιωάννη Ν ικ ότ , τό 1560, 
άπό τό ν  ό π ο ιο  πή ρε καί τό όνομ α  
N IC O T IA N A  T A B A C U M  έστάλη  
σ ά ν  δώ ρο σ τ ή ν  Α ικ α τερ ίνη  τών 
Μ εδίκω ν, σ ύ ζυγο  τοΰ τότε δ ια δόχου  
καί μετέπειτα βασιλέω ς τής Γ α λλία ς  
Ε ρ ρ ίκ ο υ  τοΰ Β', γ ιατί ύπέφ ερε  
άπό ισ χυ ρ ές  κ ρ ίσ εις  ή μ ικ ρ α νίας, μέ 
λεπ τομ ερ ή  περιγραφ ή  τώ ν ιδ ιοτή 
τω ν τοΰ νέου  φυτοΰ. Λ έν ε  ότι θερα
πεύτη κε ε ίσ π νέο ντ α ς  τούς καπνούς. 
Τά νω πά φ ύλλα  χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ ντ α ν  
τότε καί σ ά ν  τονω τικό κατά τής  
ά δενοπ ά θεια ς, καθώς καί γ ιά  δ ιά φ ο
ρες δερματικές π α θή σεις. Σ ήμερα  
άκόμα, π ο λ λ ο ί κ α πνοπα ρα γω γοί 
χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ ν  τρίμματα ξη ρ ώ ν  
φ ύλλω ν καπνοΰ ή τό π ερ ιεχό μ ε
νο  τοΰ τσ ιγά ρ ου  σ ά ν  α ιμοστατικό  
φ άρμακο, γ ιά  τοπ ικ ές α ιμ ορρα γίες.

"Ετσι έπεκτάθηκε σ ιγ ά —σ ιγά  σ ’ 
όλ η  τή ν  Εύρώπη, σ τ ή ν  ά ρ χή  σ ά ν  
φ άρμακο καί μετά γ ιά  κ ά π νισ μ α  μέ 
πίπα  καί σ ά ν  T A B A C O , σ κ ό νη  γιά  
ε ίσ ρ ο φ ή σ ε ις  άπό τή μύτη. Τά διά
φ ορα  κράτη ά ντέδρ α σα ν μέ νόμ ου ς  
καί π λ ή θ ος  π ο ινώ ν, συμπεριλαμβα-  
νο μ ένη ς  καί τής θανατικής π ο ινή ς  
γ ιά  τούς κ α π νισ τές, π λ ή ν  όμω ς τά 
απαγορευτικ ά  μέτρα σ έ  τ ίποτε δέν  
ώ φ έλη σ α ν καί σ τό  τέλος  ό λ ο ι οί 
α π α γορ ευτικ οί ν ό μ ο ι καταργήθη- 
καν τελείω ς, πράγμα πού συντέλε-  
σ ε  σ τ ή ν  άκόμη μ εγαλύτερη  δ ιά δο
σή  του.

Τά ξη ρ ά  φ ύλλα  χρ η σ ιμ ο π ο ιο ΰ -  
ντα ι σή μ ερ α  γιά  τσ ιγά ρ ο , π οΰρο, 
κ α π νό π ίπας, μ α σ η μ ένα  ή κ ο ν ιο -  
π οιη μ ένα . Τά τρίμματα τώ ν ερ γ ο 
σ τα σ ίω ν καί ή σ κ ό νη  χ ρ η σ ιμ ο 
π οιούντα ι γ ιά  τή ν  έξαγω γή τής  
ν ικ ο τ ίνη ς, ή όπ οια  χ ρ η σ ιμ ο π ο ιε ί
ται σ ά ν  π ολύ  ισ χ υ ρ ό  έντο μ ο κ τό νο  
φ άρμακο. Γ ιά  τό σ κ ο π ό  μάλιστα  
α ύτόν κ α λ λ ιερ γού ντα ι σέ  μερικά

μέρη ειδ ικ ές π ο ικ ιλ ίες  καπνοΰ σέ  
π εριεκτικότη τα  ν ικ ο τ ίνη ς  ξη ρ ώ ν  
φ ύλλω ν άπό 1 5 -2 0 % . Γ ενικ ά  ή 
π ερικ τικ ότη τα  τοΰ  κ α π νοΰ  σέ ν ικ ο 
τίνη  έξαρτάται άπό τό  είδ ος καί τή ν  
π οικ ιλ ία , τό  π ερ ιβ ά λ λ ο ν  όπ ου  μεγά
λω σε, τό κ λ ίμ α  καί τό έδαφ ος, τή ν  
κ α λ λιερ γη τικ ή  μέθοδο πού χ ρ η σ ι
μ οπ ο ιή θη κ ε καί άπό τή ν  ό λ η  π ε
ρ ιπ ο ίη σ η  φυτοΰ καί ξη ρώ ν φ ύλλω ν.

Ν Ι Κ Ο Τ Ι Ν Η :

ΕΝΑΣ ΕΧΘΡΟΣ ΑΔΥΣΟΠΗΤΟΣ

Η Ν ΙΚ Ο Τ ΙΝ Η  χη μ ικ ά  καί φαρ
μ α κ ολογ ικ ά  ά νή κ ει σέ  μιά μεγάλη  
ομάδα φαρμάκω ν—δη λη τη ρίω ν, πού  
λ έγ ο ντα ι ά λκ α λοειδ ή . Μ ερικά  άπ’ 
αύτά ε ίνα ι ή Μ ορ φ ίνη , γνω στή  σ ’ 
ό λ ο υ ς  γ ιά  τά ά π οτελέσ μ α τά  τη ς, ή 
Κ ω νεΐνη  γνω στή  άπό τό  Κ ώ νειο  
πού  δώ σανε σ τ ό ν  Σωκράτη, ή Κ ο 
καΐνη  πού τά φ ύλλα  τοΰ φυτοΰ μα- 
σ ο ΰ σ α ν  οί "Ινκας γ ιά  νά  μή διψ οΰν  
καί νά  μή κ ουράζοντα ι, ή Π ιπ ερίνη  
πού υπ ά ρ χει στό  μαύρο πιπέρι καί 
ά λ λ α  όπω ς ή Ά τ ρ ο π ίν η , Σ κ οπολα-  
μίνη  καί Ύ ο σ κ ια μ ίνη .

Ή  ν ικ οτίνη  είνα ι πολύ  τοξικ ή . Ή  
τοξικ ότη τά  της μ ο ιά ζει μέ τή ν  το ξ ι
κότητα  τοΰ ύδροκ υανικοΰ όξέω ς. 
Δ υό  σ τ α γό νες  καθαρής ν ικ οτίνη ς  
σ κ οτώ νου ν άνθρω πο, όπω ς καί 20  
σέρ τικ α  τσ ιγάρα . Ό  θάνατος π ρ ο έρ 
χετα ι άπό π α ρ ά λυση  τοΰ κέντρου  
τή ς ά να π νοή ς , Σ τούς κ α π νισ τές  ή 
ν ικ ο τίνη  διεγείρ ει όρ ισ μ ένα  κέντρα  
τοΰ φ λ ο ιοΰ  τοΰ έγκ εφ ά λου , σ έ  σ υ ν 
δυασμό δέ καί μέ τό  άρωμα πού  
δ ίνο υ ν  τά α ιθέρια  έλα ια  πού ελευθε
ρώ νονται καί άνα δίδοντα ι κατά τή ν  
καύση τοΰ κ απνοΰ , πρ οκ α λεΐτα ι  
στούς κ α π νισ τές  μιά ευχά ρ ιστη  
ά π όλ α υ σ η  τ ή ν  ώρα τοΰ κ α π νίσ μ α 
το ς  καί τούς κά νει νά  τή ν  α να ζη 
τού ν  μ όλ ις  τή ν  στερ η θ ούν. ’Ενώ  
στούς μή κ α π νισ τές  ή ν ικ οτίνη  
π ρ οκ α λ εΐ θόλω ση  τή ς διανοίας. 
Δ ρ ά  έπ ίσ η ς  στά  γ ά γγλ ια  τοΰ φυτι- 
κοΰ νευρ ικ ού  συστή μ α τος, τό  ό π ο ιο  
σ τ ή ν  ά ρ χή  διεγείρ ει, μέ α π οτέλεσ μ α  
ταχυκαρδία  καί α ύξη σ η  τή ς άρτη- 
ριακής π ιέσεω ς, κ α τόπ ιν  π ρ οκ α λ εΐ  
πα ρ ά λυ ση  μέ α π οτέλεσ μ α  βραδυ
καρδία  καί πτώ ση τή ς αρτη ριακ ή ς  
πιέσεω ς.

’Α π ό  τις ο ύ σ ίες  λ ο ιπ ό ν  τοΰ  καιο-  
μ ένου  κα πνοΰ , τά α ιθέρια  έλα ια  δί
ν ο υ ν  τή ν  εύχά ρ ιστη  ά π όλα υ ση , ή 
π ίσ σ α  μέ τις κ α ρ κ ινο γ ό νες  ούσ ίες  
τ η ς -β ε ν ζ ο π υ ρ έ ν ιο , δ ιβ ενζο π υ ρ έν ιο  
καί δ ίβ εν ζα ν θ ρ α κ έ ν ιο — π ρ ο κ α λ εΐ

727



τ ό ν  κ α ρ κ ίνο , ή ν ικ οτίνη  μέ τό ν  
έρ εθ ισ μ ό  πού δη μ ιουρ γεί ε ίσ π νεό -  
μενη  π ρ ο κ α λ εΐ τις π α θ ή σ εις  τού  
α να π νευστικ ού  καί κ υ κ λοφ ορ ικ ού  
σ υ στή μ α τος, τό μ ο νο ξε ίδ ιο  τού  
ά νθρακ ος π ρ οκ α λ εΐ τή δ η λη τη ρ ία 
ση  τού α ίματος, όπω ς άκριβώ ς τά  
μ ισ οα να μ μ ένα  κά ρβουνα , γ ια τί σ υ ν 
δέεται π ιο  σ τενά  αυτό μέ τ ή ν  α ιμ ο
σ φ α ιρ ίνη  τώ ν έρυθρώ ν α ιμ οσ φ α ιρ ί
ω ν παρά τό  ό ξυ γ ό νο . ’Ε π ίσ η ς π ρ ο 
κ α λ εΐ α ύξη σ η  τώ ν κ α τεχολα μ ινώ ν  
ουσ ιώ ν ο ί όπ ο ιες  α υξά νουν  τή ν  
ά ρτη ριακ ή  π ίεσ η  καί τό σ ά κ χα ρ ο  
τού α ίματος. Ή  α ιθά λη , κοινώ ς κά- 
πνα , μαυρίζει τελείω ς τούς π νεύμ ο
νες . Τ έλ ο ς  πα ρ ά γοντα ι καί ά λ λ ες  
το ξ ικ ές  ο υ σ ίες  όπω ς φ α ινό λ η , άρσε-  
ν ικ ό  καί ύδροκ υανικό  όξύ.

ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ ΜΙΑΣ 
ΜΙΚΡΟΑΠΟΛΑΥΣΗΣ

ΟΙ Κ Α Π Ν ΙΣ Τ Ε Σ  πού σ υ νή θ ισ α ν  
π λ έ ο ν  τό  κάπνισμ α , ροφ οΰν μέ πρα
γματική  μανία  τ ό ν  κ α π νό  γ ιά  νά  
φ θάσει « μ έχρ ι τά νύ χ ια  τώ ν ποδιώ ν  
τους», όπω ς λ έν ε  ο ί ίδ ιο ι. Δ υστυχώ ς  
τό  φ ίλτρ ο  δέν π ροσ τα τεύει άπόλυτα  
άπό τή ν ικ οτίνη  καί ε ίνα ι π ε ρ ισ σ ό 
τερ ο  γ ιά  τούς πρω τάρηδες, γ ια τί οί 
π α λ ιο ί κ α π νισ τές  τώ ρα κ α π νίζου ν  
π ερ ισ σ ό τ ερ α  άπό δ ,τι ά λλ οτε . Α υτό  
μοΰ ό μ ο λ ό γ η σ ε  π ρ οχθ ές  ένα ς τέως 
μ εγά λ ος  κ α π νισ τή ς. "Ο σοι κ α π νί
ζο υ ν  γ ιά  πρώτη φ ορά , πα θ α ίνου ν τή 
λ εγά μ ενη  ό ξεία  δ η λ η τη ρ ία σ η , ή 
ό π ο ια  έκδη λώ νεται μέ ζά λ η , χλω - 
μάδα, ξ η ρ ό  καί έντο νο  β ή χα  πού  
π ρ ο κ α λ εΐ άναστάτω ση σ τ ό ν  ο ρ γα 
ν ισ μ ό  καί τάση  π ρ ός εμετό. "Οσοι 
κ α π νίζου ν  γ ιά  π ο λ λ ά  χ ρ ό νια , πα
θ α ίνου ν  τή λ εγ ό μ ενη  χ ρ ο ν ία  δ η λ η 
τη ρ ία σ η , ή όπ ο ια  έκδη λώ νεται μέ 
χ ρ ό ν ιο  π ολ ύ  έ ν ο χ λ η τ ικ ό  β ή χα , ό χ ι  
τό σ ο  γ ιά  τούς ίδ ιους, ό σ ο  καί γ ιά  
τούς ο ικ είου ς πού  τούς ά κ οΰνε καί 
τούς β λέπ ο υ ν  νά  β α σ α νίζοντα ι. Μ έ  
τή ν  π ά ρ οδο  τών έτώ ν ο ί κ α π νισ τές  
αυτοί ά ρ χ ίζο υ ν  νά  πα ρ α π ονοΰντα ι  
γ ιά  π ό νο υ ς  σ τ ή ν  καρδιά , δύσ π νοια  
π ονοκ εφ ά λ ου ς , ά μ νη σ ία , υ π νη λία  
καί ά λ λ α  π ο λ λ ά  ένο χλ ή μ α τα . Π αρά  
ταΰτα, δ ικ α ιολογούντα ι πώς τούς  
δια τη ρεί τή ψ υχραιμ ία , τούς κ α λ
μάρει τά νεύρα , ότι τούς ά να νεώ νει  
τά  νεύρα  καί τούς κ ά νει νη φ ά 
λ ιου ς . Ν α ί, γ ια τί άφ ορά στή  φ λο ιώ 
δη ουσ ία  τού έγκ εφ ά λου , όπ ου  να ρ 
κώ νει τά άνώ τερα κέντρα , κάτι 
π ερ ίπ ου  ά ν ά λ ο γ ο  μέ τή ν  έπ ίδραση  
τού ο ινοπ νεύ μ α τος. Μ ερ ικ ές φ ορές  
μ ά λισ τα  λ έν ε  ότι, έ π ιχ ε ίρ η σ α ν  νά

κ όψ ου ν «τό έρ η μ ο»  ά λλ ά  α ίσθάνθη - 
κ α ν μιά ά νεξή γη τη  νευρικ ότη τα  
καί ά νη σ υ χ ία , έγ ινα ν  ευερέθ ιστο ι, 
ό λ ο ι καί ό λ α  τούς π είρ α ζαν, ε ίχ α ν  
π ο νο κ έφ α λ ο , ζά λ η , βουητά  σ τ’ 
αυτιά, έτρεμ α ν τά χέρ ια  τους, ε ίχ α ν  
χλω μ ιά σ ει, δέν  μ π ορ ού σ α ν  νά  σ υ γ 
κεντρω θούν, έπ α σ χ α ν  άπό άϋπνία , 
έτρω γαν άτακτα καί νό μ ιζα ν  πώς 
ε ίχ α ν  πάρει τή μεγαλύτερη  α π ό
φ αση  τή ς ζω ής τους καί π λή ρ ω να ν  
τό  τίμη μα  τής α π όφ α σ η ς αυτής.

Σ τή ν πραγματικότητα  είνα ι όλα  
δ ικ α ιο λο γ ίες  γ ιά  νά  μ ή ν ο μ ο λ ο γ ή 
σ ο υ ν , ότι τό  τσ ιγά ρ ο  είνα ι μιά πρα
γματική  μανία  ή όπ ο ια  τούς έχε ι  
κυριέψ ει καί δέν  θ έλ ουν  νά  δοΰν τις  
βλαπτικ ές σ υ νέπ ειες  πού έχ ε ι πάνω  
σ τ ό ν  ό ρ γ α ν ισ μ ό  τους. "Οταν όμως 
τό  κακό π ρ ο χω ρ ή σ ει κι ά ρ χ ίσ ο υ ν  ο ί 
βλά β ες τού ό ρ γα νισ μ οΰ  νά  π α ρου
σ ιά ζο ντ α ι σ ιγ ά -σ ιγ ά ,  τότε ά ναβο- 
σ β ύ νο υ ν  τά «π ρ οειδ οπ οιη τικ ά  λ α 
μπάκια», όπω ς άκριβώ ς στό  αυτοκ ί
νη τ ο  ότα ν  τελειώ νει ή β ενζίνη , 
ότα ν π έσ ει ή μπαταρία , ότα ν  χ υ 
θ ούν τά λάδια , ότα ν  δέν λ ειτου ρ γεί  
καλά  τό δυναμό κ .λ .π . Α υτά  τά λ α 
μπάκια  στούς κ α π νισ τές  είνα ι: τό  
λ ίγ ο  αίμα  πού  βγα ίνει μέ τ ό ν  βή χα , 
ή μ εγάλη  δύσ π οια  στό  ά νέβα σμ α  
μιας έστω  καί μ ικρή ς σ κ ά λα ς, όρθό- 
π νο ια  τό βράδυ πού τούς ά να γκ άζει 
νά  κ ο ιμ ούντα ι μέ 1 ή 2 μ α ξιλά ρια  
άκόμα, μεγάλη  υ π νη λία  τή ν  ή μέρα  
στή  δουλειά , β ραχνά δα  στή φω νή, 
εύκ ολη  κ ού ρ ασ η  σ τ ό ν  ίσ ιο  δρόμ ο  
μετά άπό 6 0 - 7 0  μέτρα, π ό νο ι στό  
σ τή θ ος καί π ο λ λ ά  ά λλα . Ό λ α  αυτά  
σ η μ α ίνο υ ν  ότι μείναμε στό  δρόμ ο, 
ότι ή στάμ να  ρά γισ ε καί ή θεραπεία  
ε ίνα ι σ τ ό  έξή ς  μπαλώματα.

Ό  κ α π νισ τή ς γ ιά  πρώτη φ ορά  τρ ο 
μ οκ ρατείτα ι, κ όβ ει τό  τσ ιγά ρ ο  καί 
π η γα ίνει μ ό νο ς  στό  γ ια τρ ό  λ έγ ο ν -  
τάς του μέ διπλω ματικό τρ όπ ο:«έκ ο-  
ψα τό  τσ ιγά ρ ο , ά λ λ ά  ε ίνα ι 2 - 3  μέρες  
πού  είδα  αίμα στά  πτύελα». Ό τ α ν  
τό ν  ρωτούμε: «πότε έκ οψ ες τό  τσ ι
γάρ ο;»  άπαντά: «Ε ίνα ι τρεις μέρες». 
Ε ίδε τό αίμα ό κύριος, γ ι’ αύτό έκ ο 
ψε τό κ ά π νισ μ α  καί γ ι’ αύτό π ή γε  
σ τό  για τρό . Δ υστυχώ ς άπό τό  στά 
δ ιο  αύτό ά ρ χ ίζο υ ν  τά τρεχάματα, 
τά φ άρμακα καί οδ η γίες  χω ρίς άπο-  
τέλεσ μ α . "Ηρθε ή ώρα ν ά  π λη ρ ώ σ ει  
τό  τίμημα τή ς μ ικ ρ οα π όλα υσ η ς, 
για τί ο ί κ α π νισ τές  είνα ι άνθρω ποι 
πού ά ρ έσ κ οντα ι π ολ ύ  στις μικρές  
ά π ολ α ύ σ εις  τής ζω ής. Δ έν  κ ό β ο υ ν  τό  
κ ά π νισ μ α  για τί τούς φ οβ ίζει ή ιδέα  
ότι σ τ ερ ο ύ μ ενο ι τού τσ ιγά ρ ου , ίσω ς  
σ τ ερ η θ ο ύ ν  καί ά λλ ω ν απολαύσεω ν. 
Δ έν  έφ α ρ μ όζουν  τό γνω στό  άξίω μα

«π ρ οτιμ ότερ ο  νά  π ρ ολα μ βά νεις  
παρά νά  θεραπεύεις », άξίω μα πού  
ισ χ ύ ε ι ό χ ι  μ όνο  σ τ ή ν  ιατρική , ά λλά  
πα ντού  καί σ τ ή ν  ιδιωτική καί στή  
δ η μ όσ ια  ζωή. Α ύτοί ο ί π α λ ιο ί κα
π νισ τ ές  είνα ι ο ί κ αλύτεροι πελάτες  
τώ ν π νευ μ ο νο λ ό γω ν  γιατρώ ν, απ’ 
ότα ν ή φυματίω ση ά ρ χ ισ ε  νά  έξα- 
φ α νίζετα ι μέ τά άντιφ υματικά φ άρ
μακα. Τ ό κ ά π νισ μ α  καί ή μ όλυνσ η  
τής άτμ όσφ αιρας άπό τις χη μ ικ ές  
β ιο μ η χα ν ίες , τά κ αυσαέρια  καί τό  
μαζούτ, π ρ ο κ α λ ο ΰ ν  τις π ερ ισ σ ό τ ε 
ρες πνευμ ονοπ ά θειες .

Δ ιά σ η μ ο ι έπ ισ τή μ ονες  μέ άδιάσει- 
στα  σ τ ο ιχε ία  τ ο ν ίζο υ ν  ότι τό  κά
π νισ μ α  π ρ οκ α λεΐ: Π α θ ή σ εις  τής  
καρδιάς καί τώ ν α γγείω ν, δηλαδή  
σ τ η θ ά γ χη , έμφ ραγμ α τού μυοκαρ
δίου καί περιφ ερειακ ή  ά γγειοπάθεια . 
Στις Η ν ω μ έ ν ε ς  Π ο λ ιτ είες  τή ς ’Α μ ε
ρική ς χ ίλ ιο ι  κα π νισ τές  ύπ οβ λή θ η -  
κ α ν γ ιά  μιά  τριετία  σ έ  μελέτη  καί 
διαπιστώ θηκε, ότι ό  κ ίνδυ νος θα
νάτου άπό άρρώ στια  τής καρδιάς  
(στεφ α νια ία  ν ό σ ο )  ή τα ν δ ιπ λ ά σ ιο ς  
σ έ  ό σ ο υ ς  κ ά π νιζα ν  άπό 2 0 -4 0  τσ ι
γάρα  τή ν  ήμέρα, καί τρ ιπ λ ά σ ιος  σέ  
ό σ ο υ ς  κ ά π νιζα ν  πάνω  άπό 40 τ σ ι
γάρ α  τή ν  ήμέρα.

"Α λλες άρρώ στιες ε ίνα ι οί παθή 
σ εις  τώ ν π νευμ όνω ν όπως: ό ξε ία  καί 
χ ρ ο ν ία  β ρ ογχίτ ιδ α , β ρ ογχεκ τα σ ία  
καί π νευ μ ονικ ό  έμφ ύσημ α  μέ σ υ νέ 
πεια  άσταμάτη το β ή χα  καί δύσ
π νο ια . Τ ούς λ ε ίπ ε ι ό  άέρας άκόμη  
καί στό  βουνό , όπ ου  τούς σ τ έλ νο υ ν  
γιά  π αραθέριση .

ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΟΝ 
ΚΑΡΚΙΝΟ;

ΤΡΙΤΟ  σ ο β α ρ ό  ά π οτέλεσ μ α  τής  
χ ρ ο ν ιά ς  κα ταχρή σεω ς τού κ α πνί
σμ α τος είνα ι ό  κ α ρ κ ίνος. Ό  καρκί
ν ο ς  ε ίνα ι σή μ ερ α  δεύτερος σ τις  α ι
τίες θανάτου μετά τά καρδιαγγειακά  
νοσή μ α τα . Λ ο ιπ ό ν  ο ί φ ίλ ο ι μας, άν  
δέν π εθ ά νου ν  άπό π άθηση  τή ς καρ
διάς, θά πεθ ά νου ν  σ ίγ ο υ ρ α  άπό  
κ α ρ κ ίνο  τού π νεύ μ ο νο ς  ή άπό κάποια  
ά λ λ η  άρρώ στια  πού θά έπ ιβα ρύνει 
τή ν  ύπ ά ρ χουσ α  χ ρ ο ν ία  π νευ μ ο νο 
πάθεια . Τή στιγμ ή  αύτή θά λ ένε  
μ έσα  τους «μάς έκ α νες τή ν  καρδιά  
π ερ ιβ όλ ι» . Α ύτός είνα ι ό  σκ οπ όςμ ου . 
Ν ά  τούς κάνω  νά  συ νέλ θ ου ν . Γ ια 
τί ά ν  σ τα μ α τή σου ν τό κ ά π νισ μ α  ό  
κ α ρ κ ίνος  (β ρ ο γ χ ο γ εν έ ς  καρκίνω μα, 
καί ο ί ά λ λ ες  άρρώ στιες πού π ροα να -  
φ έραμε) θά κ ά νουν  στρ οφ ή , θά φύ
γ ο υ ν  άπ’ αυτούς καί θά πάνε στούς  
ά λλ ο υ ς  πού σ υ νεχ ίζο υ ν . Τ ό  τσ ιγά .
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ρο δέν π ρ οκ α λεΐ μ ό ν ο ν  στους πνεύ
μ ονες  κ α ρ κ ίνο  ά λλ ά  καί στα χ ε ίλ η , 
σ τό  στόμα , τ ό ν  λάρ υγγα  (φ ω νητι
κές χ ο ρ δ ές), ο υ ρ ο δ ό χ ο  κύστη καί 
σ το μ ά χ ι. 'Ο  κ α ρ κ ίνος του σ τομ ά 
χ ο υ  π ρ ο σ β ά λ λ ε ι δυό φ ορές π ερ ισ σ ό 
τερ ο  τούς κ α π νισ τές  άπό τούς μή 
καπνιστές.

Δ υστυχώ ς, ό σ ο  π ερ νο ύ ν  τά χρ ό νια , 
τά π ερ ιστατικ ά  κ α ρκ ίνου  γ ίνο ντα ι  
π ερ ισ σ ότερ α . Σ ’ αύτό βοη θούν: ή 
α ύξη σ η  τού  μ έσου  όρ ου  ζω ής, πού  
επ ιτρ έπ ει τή ν  έκδή λω ση  τού καρκ ί
νου , γ ιατί ότα ν  ό άνθρω πος ζο ΰ σ ε  τό  
άνώ τερο 40 ή 50 χ ρ ό ν ια  ό κα ρ κ ίνος  
δέν π ρ ολ ά β α ινε  νά  έκδη λω θεΐ, ή 
μ όλ υ νσ η  τής άτμ όσφ αιρας, τό κά
π νισμ α  καί τά χη μ ικ ά  λιπάσματα  
μέ τά όπ οια  α υξή σ α μ ε τή ν  παραγω 
γή  των τροφίμω ν.

Τ ό  κ ά π νισ μ α  δέν π ρ ο κ α λ εΐ μ όνο  
ά σθ ένειες, π ρ οκ α λεΐ καί πρόω ρο  
γή ρ α ς, ό  άνθρω πος γη ρ ά σ κ ει εύκ ο
λα. ’Α κ ούσ τε τί λ έε ι έπ ’ αύτοΰ ό  
χ η μ ικ ό ς  Π όλ ιγκ , βρ αβείο  N O B E L  
δύο φ ορές: "Ενας άνδρας 50 χ ρ ό 
νω ν πού κ α π νίζει 20 τσ ιγά ρ α  τή ν  
ή μερα  μ οιά ζει μέ άνδρα  58 χρ όνω ν. 
"Αν αυτός ό π ενη ντά ρ η ς κ α π νίζει  
40 τσ ιγά ρ α  μ οιά ζει μέ άνδρα 66 
χ ρ ό νω ν  καί άν καπνίζει 60 τσ ιγάρα  
μ οιάζει σ ά ν  νά να ι γέρ ο ς  74 χρ όνω ν.

’Ε κτός τω ν όσ ω ν είπαμ ε, τό  
κ ά π νισ μ α  έχε ι καί τεράστιες κ οινω 
νικ ές  έπιπτώ σεις. ’Α κ ούσ τε  τί λ έε ι  
ό Υ φ η γ η τ ή ς  τής ιατρικής στόΜ ίν-  
τ λ σ έξ  τής ’Α γγ λ ία ς  Κ έϊθ Μ πώλ: 
« Έ ν α ς  π ελά τη ς μου ή τα ν ό δ η γό ς  
α ύτοκ ινή του  34 έτώ ν, κ ά π νιζε  40 
τσ ιγά ρα  τή ν  ήμέρα έπί π ο λ λ ά  χ ρ ό 
νια . "Οταν ά ρ χ ισ ε  ή α ιμόπτυση  δια
πιστώ θηκε π ρ οχω ρ η μ ένος  κ α ρκ ί
νο ς  τού π νεύμ ονος ά νεγχείρ η τος. 
Ό  ά ρρω στος πέθανε σέ  τρεις μήνες. 
Ή  γυναίκ α  του άπό τή ν  σ τ ενα 
χώ ρια  έπαθε κατάθλιψ η καί κλεί- 
σθ η κ ε σ έ  Ν ευ ρ ο λ ο γ ικ ή  Κ λινικ ή . 
Τά πέντε παιδιά  τους σκ ορ π ίσθ η -  
κ α ν καί τά υ ιοθ έτη σ α ν διάφ ορες  
οικ ογένειες» .

Έ ν α ς  ά λ λ ο ς  ά ρρω στος, γυναίκα  
αυτή τή φ ορά , παντρεμένη  47 έτών, 
κ ά π νιζε  15 τσ ιγά ρα  τή ν ήμέρα. Τ όν  
Μ ά ρτιο  τού 1978 έπαθε καρδιακή  
κ ρ ίσ η . 'Η  άνάρρω ση  σ τ ό  Ν ο σ ο κ ο 
μείο  ή τα ν κα λή . Ο ί γ ια τρ οί τής  
σ υ ν έσ τ η σ α ν  νά  μ ή ν  ξα να κ α π νίσ ει, 
έκ είνη  όμω ς σ υ ν έχ ισ ε . ’Α π ο τέλ ε
σμα: Α ίγες  μέρες μετά πέθανε  
ξαφ νικ ά  ά φ ή νοντα ς τό ν  άνδρα  της  
μέ τρία μικρά παιδιά.

Οί έρ α σ ιτ έχ νες  μέ 1 - 2  τσ ιγάρα  
τή μέρα καί ότα ν  π ετούν  μεγάλη  
γ ό π α  δέν δ ια τρ έχου ν  κ α νένα  κίνδυ

νο . Ά π ό  μία  συγκ ριτικ ή  έρευνα  
μεταξύ Η .Π .Α . καί Μ . Β ρετανίας  
ά π οδείχθη  ότι ο ί ’Α μ ερ ικ α νο ί έ χο υ ν  
τούς λ ιγότερ ουςθα νά του ς άπό καρ
κ ίνο  για τί αυτοί π ετούν  π ολύ  πιό  
μεγάλη  γ ό π α  άπό τούς Ά γ γ λ ο υ ς .

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΠΝΙΣΤΡΙΕΣ

Μ ΙΑ  Κ Α Κ Η  διαπίστω ση τών 
τελευταίω ν χ ρ ό νω ν  ε ίνα ι ότι καί οί 
γυνα ίκ ες ά ρ χ ισ α ν  νά  κ α π νίζου ν  ό λ ο  
καί π ερ ισ σ ό τ ερ ο , ά νεβ ά ζοντα ς  αυ
τές τ ό ν  άριθμ ό τώ ν κ α τανα λισκ ο-  
μ ένω ν τσ ιγά ρ ω ν σέ ψ η λότερ α  έπί- 
πεδα.

Οί γυνα ίκ ες κ α π νίζου ν  γ ιά  π ο λ 
λ ο ύ ς  καί ά νεξή γη του ς  λ ό γο υ ς , μερ ι
κ ο ί άπό τούς ό π ο ιου ς  είναι:

'Η μόδα. 'Η  μιά γυνα ίκ α  μιμείται 
τή ν ά λλ η  όπω ς σέ ό λ α  τά πράγματα  
(παπούτσ ια , φ ορέματα, γούνα  κλπ .). 
Ό  κ α π νισ τή ς άρρα βω νια στικ ός, 
ή καί ό σ ύ ζυγος  πού θέλει παρέα  
στό  κάπνισμα . Ή  έλλειψ η  ά σ χ ο -  
λ ιώ ν στό  σπ ίτι γ ιατί ά λ λ ο ι κ ά νουν  
γ ι’ αυτή τις δουλειές. Κ αί, λ ίγ ες  ευ
τυχώ ς, άπό κακή συμ β ουλή  γιατρού. 
Κ αί ο ί έρ γα ζό μ ενες , γ ια τί π ισ τεύ 
ουν , ότι θά δώ σουν μία δ ιέξοδ ο  στό  
ά γ χ ο ς  πού τις κατέχει: σπ ίτι, ο ικ ο 
γ ένεια , κ οινω νικ ές ύπ οχρ εώ σ εις, έρ- 
γα σ ία  καί τάνάπαλι. Τ ό κάπνισμα  
όμω ς τώ ν γυνα ικ ώ ν δη μ ιουρ γεί δύο  
τεράστια  προβλή μ ατα . Π ρώ τον: 
α υξά νει τά άτομικά  της έξοδ α  έπι- 
βαρύνοντας έτσ ι τό ν  ο ικ ο γ ενεια κ ό  
π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ισ μ ό . Δ έν  άναφ έρομ αι 
σ έ  αύτές πού κ α π νίζου ν  τελείω ς  
έρ α σ ιτεχν ικ ά , 1 - 2  τσ ιγά ρ α  σ τ ή ν  
παρέα.

Τ ό  δεύτερο π ρ όβ λη μ α  καί σ π ο υ 
δα ιότερο  είνα ι, ότι ό  κ α π νός π ρ ο σ 
θέτει σ ο β α ρ ο ύ ς  κ ινδύνους σ τ ή ν  
ίδ ια  τή ν  υγεία  τη ς πού ά λ λ ο ι ε ίνα ι  
όμ ο ιο ι τώ ν κινδύνω ν τώ ν άνδρώ ν  
καπνιστώ ν καί ά λ λ ο ι ε ίνα ι έπ ιπ λέ-  
ο ν  έκείνω ν. Ό  π ρώ η ν 'Υ π ουρ γός  
Π α ιδεία ς καί Κ οινω νικ ώ ν 'Υ π η ρ ε 
σ ιώ ν τώ ν Η .Π .Α . Τ ζότζεφ  Κ αλιφ ά- 
νο  σ έ  μία έκθεσή  του στό  Κ ο γ κ ρ έ
σ ο  λέει: «Ο ί γυνα ίκ ες πού κ α π νί
ζο υ ν  σ ά ν  τούς άνδρες, π εθαίνουν  
καί σ ά ν  τούς άνδρες».

Ο ί έπί π λ έο ν  κ ίνδυ νοι τών γ υνα ι
κώ ν είνα ι: "Οσες χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ ν  
ά ντισ υ λλη π τικ ά  χάπ ια , κ ινδυνεύ
ου ν  νά  ύ π οσ τοΰ ν  θ ρομ βοφ λεβίτιδα  
καί σ υ χνό τ ερ ες  καρδιακές π ρ ο σ β ο 
λές. "Οσες είνα ι έγκυες καί κ α π νί
ζο υ ν  κατά τή διάρκεια  τής έγκυ- 
μ οσ ύ νη ς  έ χ ο υ ν  π ο λ λ ές  π ιθανότητες  
νά  γ εν ν ή σ ο υ ν  πρόω ρα ή πρόω ρα νε 
κρά, ή βρέφη μέ καρδιακές άνωμα-

λ ίες , ή ά λ λ ες  πού θά έκδη λω θοΰν  
Α ργότερα. Ά λ λ ά  άκόμα καί βρέφη  
μέ δ ια νοη τικ ές καί σω ματικές  
άνω μαλίες.

Ή  μόνη  δ ικ α ιο λο γ ία  τή ς έγκύου  
πού  κ α π νίζει ε ίνα ι ή ά γνο ια .

Μ ία  Ά γ γ λ ίδ α  γ υ να ικ ο λ ό γ ο ς  ή κ. 
Σ ίμ ψ ον είπε: Ή  ν ικ οτίνη  κά νει νά  
κτυπά ό χ ι  μ όνο  ή καρδιά  τή ς μη τέ
ρας άφ ύσικα , ά λ λ ά  καί τού ά γέννη -  
του μω ρού τη ς. Ή  έγκ υος έχε ι  
υ π οχρ έω ση  νά  μή κ α π νίζει καί 
ένα ντι τού έαυτοΰ τη ς, ά λ λ ά  π ερ ισ 
σ ό τ ερ ο  ένα ντ ι τού άθώου ά γέννη -  
του βρέφ ους πού  είνα ι καρπός τού  
έρωτά της.

'Υ πεύθυνες είνα ι καί ο ί θη λά ζου-  
σ ες, διότι καί σ ’ αυτή τή περίπτω ση  
ή ν ικ οτίνη  π ειρ ά ζει τά βρέφ η, έλατ- 
τώ νοντας τ ή ν  παραγω γή γάλα κ τος  
ή ά ρνοΰντα ι τά βρέφη νά  θ η λ ά σ ο υ ν  
διότι τό  γ ά λ α  άποκτά  πικρή  γεύσ η . 
Ή  νικ οτίνη  έπ ίσ η ς , μαραίνει τή ν  
έπιδερμ ίδα  προκα λώ ντα ς πρόω ρα  
γηρατειά . "Οσα κ α λλυ ντικ ά  κ ι’ άν  
χ ρ η σ ιμ ο π ο ιή σ ο υ ν  κ α νένα  δέν μ π ο 
ρεί νά  γ ίν ε ι ά ντίδοτο  στή δ η λ η 
τηριώ δη δράση τού κα π νού  στά  
κύτταρα τή ς έπιδερμίδας.

Έ νώ , ότα ν κ όψ ου ν τό τσ ιγά ρ ο , ή 
έπιδερμ ίδα  τους τεντώ νεται, ή άνα- 
π νοή  τους καθαρίζει, τά δόντια  
λ ά μ π ουν π ιό  ώραΐα, τά δάκτυλα κα
θα ρ ίζουν άπό τή ν  κ ιτρ ινίλα , τά  
μάτια τους γ ίνο ντα ι π ιό  λαμ περά, 
π ιό  έκφ ραστικά  καί γ ίνο ντ α ι π ιό  
έλκ υστικ ές.

Μ ιά  πρώ η ν κα π νίσ τρ ια  συ μ β ου
λεύει τις γυνα ίκ ες πού καπνίζουν:  
«Κ όψ τε το  καί ζη τή σ τε  άπό τόν  
σύ ντρ οφ ό  σ α ς άντί τσ ιγά ρ ο , νά  σάς  
ξύ σ ει λ ίγ ο  τή ν  πλάτη  χα ϊδεύοντάς  
σα ς. "Οσες δέν μπ ορείτε νά  τό  κ ό 
ψετε ά ρ χ ίσ τε  τό π λ έξ ιμ ο . Ε ίνα ι μιά  
ώραία ά σ χ ο λ ία  καί θεραπεία , διότι 
άφ’ ένό ς  ά π α σ χ ο λ ε ΐ καί τά  δύο  
χέρ ια  καί άφ’ έτέρ ου  ά π οσ π ά  τή ν  
π ρ ο σ ο χ ή  σας άπό τ ή ν  ιδέα τού τ σ ι
γάρου».

Ε ίνα ι ν ’ ά π ορ εΐ κ α νείς, ότα ν  β λ έ
πει νά  λ ιγ ο σ τ εύ ο υ ν  ο ί άνδρες κ α π νι
στές  καί ν ’ α υξά νοντα ι ο ί γυνα ίκ ες  
κ α π νίσ τρ ιες . Μ ία  ε ίνα ι ή έξή γη σ η  
ότι: ο ί άνδρες σ υ νειδ η το π ο ίη σ α ν  
τούς κ ινδύνους πού δ ια τρ έχου ν , ένώ  
ο ί γυνα ίκ ες ,έπειδή  π ισ τεύ ουν  σ τ ή ν  
έξίσ ω σ η  τών δύο φ ύλω ν, π ερ ιμ ένου ν  
νά  δοΰν καί γυνα ίκ ες νά  π εθ α ίνουν  
σ ά ν  τούς άνδρες γ ιά  νά  πεισ θοΰν. 
Ε ίλ ικ ρ ινά  σάς λέω  ότι κάθε μέρα  
συναντώ  άνδρες πού κ ό β ο υ ν  τό  
κάπνισμ α , ένώ  δέν σ υ νά ντη σ α  μέ
χ ρ ι σή μ ερ α  καμμιά γυνα ίκ α  πού νά  
ό μ ο λ ό γ η σ ε  ότι έκοψ ε τό τσ ιγάρο.
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Κ Α Ι 01 Ν Ε Ο Ι . . .

Ε Ν Α  Α Λ Λ Ο  κακό τή ς έπ ο χή ς  
μας ε ίνα ι, δτι έ ν β  μ εγά λο  π ο σ ο σ τ ό  
τή ς νεο λ α ία ς  κ α π νίζε ι, είτε κρυφά, 
είτε  φ α νερά , ό δ η γο ύ μ ενο  μ ό νο  του  
σ τ η ν  αύτοκ α τα στροφ ή , γ ια τί δ σ ο  
π ιό  νέο ς  ά ρ χ ίζε ι ένα ς τό  κά π νισ μ α , 
τ ό σ ο  π ιό  γ ρ ή γ ο ρ α  θά έκδηλω θοΟ ν  
ο ί ζη μ ίες  πού π ρ οκ α λ οΰντα ι. Τ ά  
παιδιά  τού  Δ η μ οτικ ού  σπ α νίω ς  
κ α π νίζο υ ν , άπό τούς μαθητές δμω ς  
τώ ν Γ υμ να σίω ν, δπω ς ά π έδειξε  μία  
έρ ευνα , κ α π νίζε ι π ερ ίπ ο υ  τό  34% . 
Ο ί μαθητές πού  κ α π νίζο υ ν  άποδί- 
δ ο υ ν  λ ιγ ό τ ερ ο  στή  γυμ να στικ ή  
κα ί σ τ ό ν  ά θ λη τισ μ ό  καί έ χο υ ν  
μ εγαλύτερη  τάση  νά  π α ρ α μ ελού ν  
τά  μαθήματά τους.

Γ ιατί κ α π νίζο υ ν  τά παιδιά;
Ο ί λ ό γ ο ι πού κ ά νο υ ν  τό  ν έο  

ν ά  κ α π νίσ ει τό  πρώ το τσ ιγά ρ ο  είνα ι  
πρώ τα ή μ ίμ η σ η , γ ια τί τά παιδιά  
μιμ ούνται εύκ ολα , καί μετά ή π ε
ρ ιέρ γεια  καί ό  πειρ α μ α τισμ ός, ή 
μόδα καί ή παρέα, ο ί φ ίλ ο ι καί ο ί  
φ ίλες. Α ύτοί ο ί φ ίλ ο ι πού ήδη έχ ο υ ν  
ά ρ χ ίσ ε ι τό  κ ά π νισ μ α , μ π ορ ού ν π ιό  
εύκ ολ α  νά  π α ρ α σ ύ ρ ουν τούς ά λ 
λ ο υ ς  πού  δέν  κ ά π νισ α ν  ποτέ.

Τ ό  62 %  τώ ν κ α π νισ τώ ν ό μ ο λ ο -  
γ ο ΰ ν  δτι ά ρ χ ισ α ν  τό  κ ά π νισ μ α  έπει- 
δή έπ έμ ενα ν ο ί φ ίλ ο ι του ς.’Α κ ούσ τε  
τί λ έε ι μία κ οπ έλ α  γ ιά  τό  πρώ το  
τη ς τσ ιγάρο:

« Ή  παρέα  μου, ά γόρ ια  καί κ ο ρ ί
τσ ια  συμ φ ώ νη σα ν νά  π ά νε σ έ  ντι- 
σκ οτέκ . Δ έχ θ η κ α  για τί π οτέ δέν  
ε ίχ α  πάει. Π άνω  σ τ ό ν  ένθ ο υ σ ια σ μ ό  
μου άπό τή μ ουσικ ή  καί τό  χ ο ρ ό , δ  
κ α β α λιέρ ο ς  μοΰ π ρ ό σ φ ερ ε  ένα  τσ ι
γ ά ρ ο .Ά ρ ν ή θ η κ α  ά λλ ά  σ τ ή ν  έπιμ ο- 
νή  του  ύπέκυψα. Τ ρ ά β η ξα  δύο  
φ ορ ές, ζα λ ίσ θ η κ α  καί μ’ έπ ια σ ε  
τέτο ιο ς  β ή χα ς  πού κ όντεψ α  νά  κά
νω  έμ ετό . Τ ό  ίδ ιο  έγ ιν ε  καί δταν  
τ ή ν  ά λλ η  μέρα  π ή γα μ ε στή καφ ε
τερία . 'Η  έπ ιμ ονή  τής παρέας—  
τώ ν κακώ ς έννο ο υ μ ένω ν φ ίλω ν—  
μ’ έκ α νε ν ά  συ νη θ ίσω  τό  τσ ιγά ρ ο  
καί τώρα νά  μή μπορώ  νά  τό κόψω ».

Έ ν α ς  ά λ λ ο ς  λ ό γ ο ς  πού ά ρ χ ίζο υ ν  
ο ί ν έ ο ι  νά  κ α π νίζο υ ν  είνα ι ή άντί- 
δρ α σ η  τή ς ή λ ικ ία ς. Π ισ τ εύ ο υ ν  δτι 
κ α π νίζοντα ς  έγ ινα ν  κι δλ α ς  μεγά
λ ο ι. Β ιά ζοντα ι νά  ύποδυθοΰν τό  
ρ ό λ ο  τού  ένή λ ικ α .

Ε π η ρ ε ά ζο ν τ α ι έπ ίσ η ς  καί άπό  
τις δ ια φ η μ ίσεις  τώ ν τσ ιγά ρ ω ν σ τις  
έφ ημ ερίδες καί τά  π ερ ιοδ ικ ά , γ ιατί 
δπω ς είπαμ ε μ ιμούνται εύκολα . Π ά 
νω  δμως άπ’ δ λ α  φ ταίει ή έλλειψ η

σω στή ς δ ιαπαιδαγώ γη ση ς ά π ’ τούς  
γ ο ν ε ίς  καί τό  σ χ ο λ ε ίο  γενικώ τερα. 
Π ρ έπ ει νά  γ ίν ε ι σ υ νείδ η σ η  σ έ δ λ ο υ ς ,  
ν έο υ ς , ν έες , άνδρες καί γυνα ίκ ες, 
δτι ή υγεία  ε ίνα ι τό  π ο λ υ τιμ ό 
τερο  αγαθό σ τ ό ν  άνθρω πο. Σπα- 
νίω ς κ α π νισ τή ς  έ ζη σ ε  π ο λ λ ά  χ ρ ό 
νια , ο ί  π ερ ισ σ ό τ ερ ο ι π εθ α ίνου ν  δέ
κα, ε ίκ ο σ ι ή τριάντα  χ ρ ό ν ια  νω ρί
τερα  άπ’ δ σ ο  θά ζο ύ σ α ν  ά ν  δέν  
κ ά π νιζα ν .

ΚΟΒΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ 
ΤΟ ΤΣΙΓΑΡΟ;

Π Ω Σ Θ Α  κόψω με τό τσ ιγά ρ ο  ή 
πώς θ’ ά π α λλα γοΰ μ ε άπό τή μανία  
αύτή ή ό π ο ια  έπ ισ τη μ ονικ ά  λέγετα ι 
έθ ισ μ ός στή  ν ικ οτίνη ; Ή  Φ αρμακο
λ ο γ ία  λέει: «ή ν ικ οτίνη  φ ιλεΐ τά  
νευρ ικ ά  κύτταρα» δηλαδή σ υ νδέ
εται τ ό σ ο  σ τ ενά  μ’ αυτά, δπως 
π ερ ίπ ου  τό  κάθε κλειδ ί, δταν σ κ ο υ 
ρ ιά σει σ τ ή ν  κ λειδα ριά  του. Δ έν  
έπ εκ τείνομ α ι σ έ  έπ ισ τη μ ο νικ ές  λ ε 
πτομ έρειες.

Μ ερ ικ ο ί ά ρ νοΰντα ι τ ό ν  έθ ισ μ ό  
καί έπ ικ α λοΰντα ι ώς α ίτια  τις διά
φ ορ ες έξα ρ τη μ ένες  κ ινή σ ε ις . Δ η 
λαδή  νά  β ά λ ου ν  τό  χέρ ι στή  τσ έπ η , 
νά  β γά λο υ ν  τό  τσ ιγά ρ ο , νά  τό  τ ινά 
ξ ο υ ν  κ .λ .π . Ά λ λ ο ι  έπ ικ α λοΰντα ι 
ένα  είδ ος  ή δ ο νή ς  πού α ισ θ ά νοντα ι  
ά π ό  τό  γ α ρ γ α λη τό  πού  τούς κά νει ό 
κ α π νός σ τ ό ν  λάρυγγα  καί σ τ ή ν  τρα
χ εία . Στούς παραπάνω  ά ρ νη τές τού  
έθισ μ οΰ  δίνουμ ε δυό συμ βουλές:  
στούς πρώ τους μέ τις έξα ρ τη μ ένες  
κ ινή σ ε ις , νά  γ εμ ίσ ο υ ν  τά πακέτα μέ 
ψεύτικα τσ ιγά ρ α  καί στούς δεύτε
ρους μέ τή ν  « ή δ ονή » , νά  κ α π νίσ ου ν  
τσ ιγά ρ α  άπό κ λ ιμ α τόφ υλλα  άφοΰ  
θ έλ ο υ ν  νά  α ίσθάνω νται γα ρ γα λη τό  
καί ή δ ονή .

Μ έθ οδοι γ ιά  τό  κόψ ιμο τού κ α π νί
σμ α τος έ χ ο υ ν  π ροτα θεΐ πάρα π ο λ 
λ ές  χω ρ ίς  κ α νένα  θετικό ά ποτέλε-  
σμα. Σάς άναφ έρω  μερικές έν  σ υ ν τ ο 
μία: Κ α θ η μ ερινή  μείω ση τώ ν τσ ι- 
γ ά ρ ω νή  κόψ ιμ ο  στή  μ έσ η .Μ α σ ή σ τε  
τ σ ίχ λ ες , κα ρ α μ έλες ή σ τρ α γά λια , ή 
κ ρ α τή σ τε κ ο μ π ο λό ι. Μ ερ ικ ο ί συμ
β ουλεύουν τό ν  υπνω τισμό. Π α ρ α κ ο
λ ο ύ θ η σ α  ένα  τέτο ιο  πείραμα. Π ρ ά 
γματι ό  ύπ νω τισμ ένος έκοψ ε τό  
τσ ιγά ρ ο , ά λ λ ά  μ ό νο  γ ιά  έξη  μέρες, 
δ σ ες  δη λαδή  δ ια ρ κ ούσ ε ή ύπνω ση . 
Μ ό λ ις  ά φ υπ νίσθη κ ε ζή τη σ ε  τ σ ιγά 
ρο. Τ έλ ο ς  μ ερ ικ οί συ μ β ού λευ σ α ν  
τ ό ν  β ελ ο ν ισ μ ό . ’Ε ξακρίβω σα  δτι 
καί μ’ α ύτόν  τό  ά π οτέλεσ μ α  ή τα ν  
ά ρ νη τικ ό . Τ ό  'Υ π ου ρ γείο  Κ ο ινω νι
κώ ν 'Υ π η ρ εσ ιώ ν σ υ νισ τά  τά σπ όρ

καί τή φ υσική  ά σ κ η σ η , διατροφ ή  
π λ ο ύ σ ια  σ έ  β ιταμίνες, άποφ υγή  τώ ν  
διεγερτικώ ν ποτώ ν, καφέ, τσ α γιού  
καί ο ινο π νεύ μ α το ς , τ ή ν  παρέα  μέ  
μή κ α π νισ τές  καί σ έ  περίπτω ση  
ά ποτυ χία ς τώ ν άνωτέρω, ά λλα γή  
μάρκας, κ όψ ιμ ο  στή μ έση , βαθμι
αία  μείω ση , κ α θυσ τέρη σ η  σ τ ό  άνα- 
μα τού κ α ινού ρ γιου  τσ ιγά ρ ου , κα
ρα μ έλες, τ σ ίχ λ ε ς  καί ά ρ νη σ η  σέ  
περίπτω ση  κεράσμ ατος.

Α Λ Λ Ο Ι  Τ Ρ Ο Π Ο Ι

Έ γώ  πιστεύω , δτι γ ιά  νά  κόψ ει 
ένα ς  τό κ ά π νισ μ α  χ ρ ειά ζο ντα ι δύο 
βασικ ές π ρ οϋπ οθ έσ εις: Π ρώ τον, νά  
πιστέψ ει ό  κ α π νισ τή ς  στά  ό λέθ ρ ια  
ά π οτελέσ μ α τα  τού τσ ιγά ρ ου  έπί τής  
υγεία ς του καί δεύτερον νά  τό  
πά ρ ει ά π όφ α ση  μέ θ έλ η σ η  καί 
αυτοκ υριαρχία .

"Υ στερα άπ’ αύτά πρέπει νά  τό  
κ όψ ει «μία  καί έξω », δπω ς σ υ νη θ ί
ζουμ ε νά  λέμ ε. Α ύτός  ε ίνα ι ό  κα
λ ύ τερ ος τρόπ ος.

Ά ν  δέν μ π ορεί μέ τό ν  τρ όπ ο  αύτό, 
π ροτείνω  τ ό ν  άμέσω ς παρακάτω , ό 
ό π ο ιο ς  συ νίσ τα τα ι σέ  μιά αύστηρή  
δίαιτα 5 - 6  ήμερώ ν χω ρίς κρέατα, 
καρυκεύματα, γλυκ ίσμ α τα , ποτά , 
καφέδες. Κ α τά λη ξα  στό  συ μ π έρ α 
σμ α  αύτό άπό π α ρ α τη ρ ή σ εις  σέ  
κ α π νισ τές  ά σ θ ενεΐς  άπό έμφ ραγμα  
τού μυοκαρδίου καί άπό γ α σ τρ ο ρ 
ραγία. Κ α νείς  άπ’ αύτούς δέ ζή τη 
σ ε  τσ ιγά ρ ο  δτα ν έγ ινε  καλά , γιατί 
σ τ ή ν  ά ρ χή  τή ν  πρώτη έβδομάδα  
ή τα ν ύπό δίαιτα. Έ π έδ ρ α σ α ν  βεβαί
ως καί οί σ υ σ τά σ εις  τού Ιατρού νά  
μ ή ν ξα να κ α π νίσ ει. Δ έν  παραπονύ
θ η κ α ν κα θ όλου  γ ιά  τά ενο χλ ή μ α τ α  
πού  ά να φ έρ ου ν, δ σ ο ι κ α π νισ τές  
μέ δική τους π ρω τοβουλία  έπ ιχ ει-  
ροΰν νά  κ όψ ου ν  τό  τσ ιγά ρ ο  καί τά  
όπ ο ια  σά ς π ερ ιέγραψ α  σ τ ή ν  ά ρ χή .

Σ υνιστώ  λ ο ιπ ό ν  ψωμί, δ λ α  τά 
χορ τα ρ ικ ά  καί λ α χα νικ ά  δ λ α  τά  
λαδερ ά  φαγητά , δ λ α  τά φ ρέσκ α  
φ ρούτα, ά διά φ ορο ά ν  ε ίνα ι ξυνά  ή 
γλυκ ά , τούς ξη ρ ο ύ ς  άκαρβούδι- 
σ του ς  κ αρπούς, γάλα , γ ια ούρτι χω 
ρίς καϊμάκι, καλαμαράκια , σουπ ιές , 
χτα π οδά κ ια  βραστά.

Σ υνιστώ νται έπ ίσ η ς: νερ ό  π ο λ λές  
φ ορές τή μέρα, φ υσ ικ οί χυ μ ο ί φ ρού
τω ν χω ρ ίς  ζά χα ρ η , τσάι τού βουνού, 
χ α μ ο μ ή λ ι ή φ λαμ ούρι. Έ ν α — δύο 
ντο ύ ζ  κάθε μέρα μέ χ λ ια ρ ό  ή κρύο  
νερ ό , ξύπ νη μ α  τό  πρωί μιά— δυό  
ώρες ένω ρίτερα , λ ίγη  π ορ εία  καί 
λ ίγ η  γυμ να στικ ή  μέ βαθειές ε ισ π ν ο 
ές καθαρού άέρα. Στό τραπέζι δέν
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καθόμαστε μαζί μέ τή ν  ο ικ ο γ ένε ια  
για τί τά φ αγητά  τους θά μας είνα ι  
π ειρ α σ μ ός. ’Εμείς θά τρώμε μ όνο ι  
τό λ α χ α νό ρ υ ζο , τό σ π α να κ όρ υζο , τό  
π ρ α σ ο σ έλ ιν ο , τή ρυζόσουπα , τά 
φ α σ ολά κ ια , τή σαλάτα , τις βραστές  
πατάτες, τά βραστά αύγά καί τόσα  
άλλα .

Μ ετά τό φ αγη τό δέν καθόμαστε  
σ τ ή ν  ίδ ια  θέση  πού καθόμασταν, 
ούτε β λέπ ομ ε τη λεόρ α σ η  γιατί π ρ ο 
διαθέτει στό  κάπνισμα . Τ ό μ εσ η μ έ
ρι μετά τό φ αγη τό  κά νομ ε μία βόλτα  
σ τό  πάρκο. Στό γρα φ είο , άντί γ ιά  
καφέ π ίνουμ ε ένα  ό π ο ιοδ ή π οτε  
ά γλυκ ο  χυμ ό  ή νερό.

Ό π ο ι ο ς  ά ντέξει στή νη σ τεία  
αυτή τω ν 5 - 6  ή μερω ν Ν ΙΚ Η Σ Ε .

Λ ίγη  π ρ ο σ ο χή  τις έπ όμ ενες  μέ
ρες, μακρυά άπό καφ ενεία  καί ζα 
χ α ρ ο π λ α σ τ εία  καί νά  μ ή ν έπηρεα- 
σθ ή τε άπ’ τούς φ ίλους πού επ ιμ έ
ν ο υ ν  νά  σας κ ερ ά σ ου ν ένα  τσ ιγά ρ ο  
για τί ό  σατανάς κα ιροφ υλακτεΐ.

Ί σ ω ς  μέ ρω τήσετε: «"Υ στερα τί 
γ ίνετα ι, τρώμε ή π εθαίνουμ ε τής  
π είνα ς;»  ’Α παντώ : «τρώ με άπ’ όλα , 
ά λλ ά  μέ μέτρο, ό χ ι  γ ιά  δυό άνθρώ- 
πους, όπως ά λλ οτε , γ ιατί ή καλοφ α- 
γ ία  ή τό π οτό , ό  καφές καί τό γλυκ ό  
ξα να θ υμ ίζουν  σ τ ο ν  τέως κα πνιστή  
τό  τσ ιγά ρ ο» . "Αν κάποτε σ υ μ β εϊ  
αύτό, πέστε σ τ ο ν  εαυτό σας «έπιτρέ- 
π οντα ι τ ό σ ες  θυσίες γ ιά  ένα  τ σ ι
γά ρ ο; Τ όσ η  επ ιβ ολ ή  δέν έχω  στον  
έαυτό μου;»

ΤΙ  Σ Τ Ο Ι Χ Ι Ζ Ε Ι  
ΤΟ Κ Α Π Ν Ι Σ Μ Α

ΣΤΟ Ι.Κ .Α . (μελέτη  Γ. Π α πα χρι-  
σ τοπ ού λ ου  —- Λ ια ρ οπ ούλου ), τό  
1975 ή νο σ η ρ ό τη τα  άπό ή μέρες  
άδειας σ τ ο ίχ ισ ε  γιά  τούς κ α πνιστές  
ά σ φ α λ ισ μ ένου ς  200 έκατομμύρια  
δραχμές. Τ ό ν  ίδ ιο  χ ρ ό ν ο  ή κλειστή  
π ερίθαλψ η  γ ιά  καπνιστές (Ν ο σ ο κ ο 
μεία  —  Κ λ ιν ικ ές ) σ τ ο ίχ ισ ε  670 έκα
τομμύρια . ’Ενώ ή ά νοικτή  περίθα— 
ψη (φάρμακα —  π α ρ α κ λινικ ές  έξε- 
τά σ εις) σ τ ο ίχ ισ ε  600 έκατομμύρια. 
Σ ύ νο λ ο  1.470 · έκατομ. δραχμές.

Τ ό  1977 ο ί ά σθενεΐς πού  πέθανα ν  
άπό νοσή μ α τα  έξ  αιτίας τοϋ κ α π νί
σμ α τος ε ίχ α ν  κ ό σ το ς  560 έκα
τομμύρια .

Ή  Π α γκ όσμ ια  ’Ο ργάνω ση  'Υ γεί
ας λ έε ι, ότι τό  90 %  όλω ν τώ ν θανά
τω ν άπό κ α ρ κ ίνο  τοϋ πνεύμ ονος, 
τό 2 5 %  τώ ν θανάτω ν άπό καρδιαγ- 
γεια κ ές πα θ ή σ εις  καί τό 75%  όλω ν  
τώ ν θανάτω ν άπό χ ρ ο ν ία  β ρ ο γ χ ί
τιδα όφ είλ οντα ι στό  κάπνισμα.

Σ τόν Κ αναδά τό κ άπνισμ α  γ εν ι
κώς άριθμ εΐ 24.000 θανάτους τό χρ ό -  
νο . Στή Μ. Β ρετανία  άριθμεΐ 50.000  
θανάτους καί σ τ ις  Η .Π .Α . 350.000.

Ό τ α ν  πρό διετίας ά ρ χ ιζε  ή έκ- 
στρατεία  κατά τοϋ κ α π νίσ μ α τος, ό 
'Υ π ουρ γός  Κ οινώ ν. 'Υ π η ρ εσ ιώ ν κ. 
Σπ. Δ οξιά δ η ς ε ίχ ε  πει: «Ο ί "Ε λληνες  
κ α π νίζου ν  π ερ ισ σ ό τ ερ ο  άπ’ ό λ ου ς  
τούς Ε ύρω παίους, δη μιουργώ ντας  
έτσ ι ένα  δεύτερο δυσ ά ρεσ το  π ανευ
ρω παϊκό ρεκόρ  μετά τά τρ οχα ία  
άτυχή  ματα».

Π ράγματι άπό τό έτος 1938 μέχρ ι 
τό  1978, δηλαδή σα ρά ντα  χ ρ ό ν ια  
σ υ νέχεια , ή κατανάλω ση  τσ ιγάρω ν  
ά νέβ α ινε  σταθερά  κατά 5 %  κάθε 
χ ρ ό νο . Π ρ ός  έπ α λή θευσ η  αύτοϋ  
π ή ρ α ν άπό τούς άντιπ ρ οσώ π ους τών 
διαφ όρω ν Ε τ α ιρ ιώ ν  σ τ ή ν  Κ ατερίνη  
τή ν κ ίνη σ η  τών φ ορ ολ ογουμ ένω ν  
τσ ιγά ρω ν τώ ν έτώ ν 1976, 1977 ,1978  
καί 1979. Σ υγκέντρω σα τά δωδεκά
μ η να  καί βρήκα: Τ ό 1976 ή έτη σ ία  
εσω τερική  κατανάλω ση  ή τα ν 22. 
786.133 κιλά. Τ ό 1977 ά νέβ η κ ε στά  
23.789.714 κιλά. Τ ό 1978 έφ θασε  
τά 24.941.845 κιλά. Καί τό 1979, 
πρώτο χ ρ ό ν ο  τή ς άντικ α π νικ ή ς έκ- 
στρατείας, π ό σ ο  λέτε  νά  αύξήθη κε  
ή έσω τερική  κατανάλω ση; Μ όνο  
κατά 0,07 % ,άπό τ ό ν  π ρ ο η γο ύ μ ενο  
χ ρ ό ν ο , τό ό π ο ιο  έρμ η νεύετα ι σέ  
143.417 κιλά. Π ρω τοφ ανές γ ιά  τή ν  
'Ε λλάδα. Κ αί νά  σκ εφ θεΐ κανείς ότι 
αύτή ή αύξη ση  δέν θά ύ π ή ρ χε  άν  
δέν κ ά π νιζα ν  ο ί γυνα ίκ ες φ εμ ινί
σ τρ ιες  πού ά γω νίζοντα ι γ ιά  τή ν  έξί-  
σω ση τών δύο φ ύλω ν καί έ χ ο υ ν  
βάλει σ τ ό χ ο  καί τό κάπνισμα . "Ετσι 
β λέπ ομ ε νά  λ ιγ ο σ τ εύ ο υ ν  ο ί άνδρες  
κ α πνιστές καί νά  α ύξά νοντα ι ο ί 
γυνα ίκ ες κ α π νίσ τριες.

Α Ι Σ Ι Ο Δ Ο Ξ Α  Β Η Μ Α Τ Α

Η Α Ν Τ ΙΚ Α Π Ν ΙΚ Η  εκστρατεία , 
ή οπ ο ία  δέν στρέφ εται ένα ντί-  
ο ν  τώ ν κ α π νοκ α λλιερ γη τώ ν, ούτε  
τώ ν κ α π νοβ ιομ η χά νω ν, γ ιατί ό 
κ α π νός γιά  μάς ά π οτελεΐ έθνικ ό  π ρ ο 
ϊό ν , πέτυχε μ έχρ ι σήμερα: Ν ά  έ χ ο υ 
με μειω μένη κ ατανάλω ση, λ ιγότε-  
ρους θανάτους.

Α ύτό  τό  πετύχαμε μέ τό νά  μή ν  
κ α π νίζου ν  σ έ  κ λ εισ τούς  χώ ρους (κι
νη μ ατογράφ ους, θέατρα, α ίθουσες  
σ υνα υλιώ ν, μεταφ ορικά  μέσα  κ .λ .π .)

Ν ά  μ ή ν κ α π νίζου ν  μέσα  σέ ν ο σ ο 
κομ εία  καί κ λ ιν ικ ές  καί νά  τιμω
ρούνται ο ί παραβάτες καί δ ιευθυν
τές ά ν  δέν  έχ ο υ ν  ειδ ικά  κ α π νισ τή 
ρια.

Ν ά  μή διαφ ημίζω νται τά τσ ιγά ρα  
άπό τό ραδιόφ ω νο καί τ ή ν  τ η λ εό 
ραση . Ν ά  γ ίνο ντ α ι έστω  καί μικρές  
ο μ ιλ ίες  στά  σ χ ο λ ε ία  γ ιά  τις βλα
πτικές σ υ νέπ ειες  τοϋ κ α πνίσμ α τος.

Σέ ά λλ α  κράτη, ύπ οχρεώ θη κ α ν  
οί κ α π νο β ιο μ ή χα νο ι νά  ά να γρά φ ουν  
πάνω  στά  πακέτα «Κ ΙΝ Δ Υ Ν Ο Σ  
ΓΙΑ Τ Η Ν  Υ Γ Ε ΙΑ » καί ένα  σκ ίτσ ο  
νεκ ρ οκ εφ α λή ς.

Ά π α γ ο ρ εύ θ η κ ε  στή Β ουλή  τής  
’Α γγ λ ία ς  καί σ τ ή ν  α ίθουσα  δια
σκέψ εω ν τοϋ ’Ε ργατικού Κ όμ ματος  
τό κάπνισμα.

Π ο λ λ ά  κράτη ά π η γόρ ευ σ α ν  τή ν  
π ώ λη σ η  τσ ιγά ρω ν σ έ  παιδιά  κάτω  
τώ ν 16 έτώ ν. Στις Η .Π .Α . έπ εσ ε  ή 
κατανάλω ση  τό 1979 κατά δύο δι
σεκατομμύρια  τσιγάρα.

Ή  Μ . Β ρετανία  καί ή Α ύστρ ία  
έπ έβ α λα ν μεγαλύτερη  φ ο ρ ο λ ο γία  
στά τσ ιγά ρα  πού έ χ ο υ ν  μ εγάλη  π(Ρ 
σ ότη τα  π ίσ σ α ς καί ν ικ οτίνη ς.

'Η  Ν ο ρ β η γ ία  καί ή Φ ιλλα νδ ία  
θ έσ π ισ α ν  αύστη ρούς νόμ ου ς κατά  
τοϋ κα πνίσμ α τος. 'Η  δέ Σ ιγκ απού
ρη καί ά λ λ α  κράτη τή ς ’Α να το λή ς  
α ύξη σ α ν  κατά π ολ ύ  τή φ ο ρ ο λ ο γία  
τώ ν τσιγάρω ν.

Α Ξ Ι Ζ Ε Ι  Τ Ο Σ Ε Σ  
Θ Υ Σ Ι Ε Σ ;

Τ Ε Λ Ε ΙΩ Ν Ο Ν Τ Α Σ  ερωτώ τούς  
μανιώ δεις κ α πνιστές. ’Α ξ ίζε ι τό σ ο  
π ολύ  τό τσ ιγά ρ ο  σέ νο σ τ ιμ ιά  καί 
στιγμ ια ία  ά π όλ α υ σ η , ώ στε νά  θυ
σ ιά ζο υ ν  σ ’ αύτό τή ν  ίδ ια  τή ζωή  
τους; Μ ήπω ς θά ξα νά ρ θ ουν στή  
ζωή αύτή μέ τή ν ίδ ια  σάρκ α , τό ίδ ιο  
μυαλό καί τή ν  ίδια  μνήμη γ ιά  νά  
χα ρ ο ϋ ν  τις χα ρ ές πού δέν π ρ όλ α β α ν  
μέ τ ό ν  πρόω ρο θάνατό τους;

Θ ά ή μ ουν πολύ ευτυχή ς ά ν  ό σ α  
άνάπτυξα  παραπάνω  ε ίχ α ν ά π ή χ η σ η  
στις καρδιές τώ ν καπνιστώ ν. Τ ότε  
θά έλεγα  π ρ όσ φ ερ α  υπ η ρ εσ ία  καί 
έκανα  τό  κ α θ ή κ ον μου σ ά ν  άνθρω 
πος καί σ ά ν  γ ια τρ ός.
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ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΚΑΙ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
KOI NOTH Τ A

Τής κ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΕΝΕΚΙΔΟΥ 

Δ/ρος Νομικής — Δικηγόρου.

'Η  προστασία των δικαιωμάτων 
τοϋ άνθρώπου, κατάχτηση των λαών 
κατά τούς δύο τελευταίους αιώνες, 
ξεπερνά τα κρατικά (συνταγματικά) 
πλαίσια για νά εισχωρήσει στο διε
θνές πεδίο, δειλά στο άρχικό στάδιο, 
δυναμικότερα κυρίως μετά τον δεύ
τερο παγκόσμιο πόλεμο. ’Αξιόλογο 
στον τομέα αύτον είναι το έργο τοϋ 
ΟΗΕ, πού διακηρύσσει μέ γενναιο- 
φροσύνη τήν αρχή τής προστασίας 
τών θεμελιωδών δικαιωμάτων και 
έλευθεριών καί προχωρεί στην εξαγ
γελία μιας πλατιάς κλίμακας δικαι
ωμάτων πού τά κράτη οφείλουν νά 
σέβονται. Στο στάδιο όμως τής δη
μιουργίας μηχανισμών πού νά εξα
σφαλίζουν τήν έφαρμογή τών άρχών, 
τήν άποτελεσματική δηλαδή προ
στασία τών άνθρώπινων δικαιωμά
των, γίνεται άρκετά έπιφυλακτικο 
καί συντηρητικό. (1)

Πολύ πιο προωθημένη άπό τήν 
άποψη τών μέσων προστασίας εμ
φανίζεται ή Εύρωπαϊκή Σύμβαση 
τής Ρώμης γιά τήν προστασία τών 
δικαιωμάτων τοϋ άνθρώπου καί τών 
θεμελιωδών έλευθεριών τής 4-11- 
1950, πού τέθηκε σέ ισχύ στις 3-9- 
1953. 'Η  σύμβαση αυτή άφοΰ πρώ
τα απαριθμεί τά προστατευόμενα 
δικαιώματα, δημιουργεί στή συνέ
χεια ένα σύνθετο μηχανισμό γιά τήν 
πραγμάτωση τής προστασίας, μηχα
νισμό πού περιλαμβάνει καί το στοι
χείο έκεΐνο πού άποτελεΐ το χαρα
κτηριστικό γνώρισμα τής σύγχρονης 
έννοιας τής προστασίας τών θεμε

λιωδών δικαιωμάτων, τή δυνατότη
τα δηλαδή τής προσφυγής τοϋ άτό- 
μου κατά τοϋ ίδιου τοϋ κράτους του 
(άρθρ. 25).

'Η  Σύμβαση τής Ρώμης, πού 
άντανακλά τις κοινές άντιλήψεις τών 
κρατών τοϋ Συμβουλίου τής Εύρώ- 
πης στον τομέα τών άνθρώπινων δι
καιωμάτων, διαδραμάτισε στά τριάν
τα χρόνια τής ζωής της άποτελεσμα- 
τικό ρόλο στήν περιφρούρηση τών 
δικαιωμάτων τοϋ άνθρώπου, χάρη 
στή δραστηριότητα τών οργάνων της 
(’Επιτροπής καί Δικαστηρίου), στά 
όποια άνατέθηκε τό έργο τοϋ ελέγχου 
τής εφαρμογής τών κανόνων της.

Ή  συνείδηση τής κοινής κληρο
νομιάς ήθικών καί πολιτιστικών 
άξιών καί πολιτικών παραδόσεων 
τών ευρωπαϊκών λαών, άνάμεσα στις 
όποιες πρωταρχική θέση κατέχει ό 
σεβασμός τής άνθρώπινης προσωπι
κότητας, βρίσκεται στή βάση τής 
άπόφασης τοϋ πρώτου πυρήνα τών 
έξι κρατών γιά τήν ίδρυση τών Ευρω
παϊκών Κοινοτήτων. Πιο πρόσφατα 
οί ’Εννέα διαδηλώνουν πανηγυρικά 
σέ διακηρύξεις τους (Κοπεγχάγη 
14-12-1973 καί 8-4-1978), ότι ή 
αρχή τής άντιπροσωπευτικής δημο
κρατίας καί ό σεβασμός τών άνθρώ
πινων δικαιωμάτων άποτελοΰν θε
μελιώδη στοιχεία τής εύρωπαϊκής 
ιδέας καί ουσιαστικές προϋποθέσεις 
γιά τή συμμετοχή τών κρατών στήν 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Παράλληλα 
τά τρία κοινοτικά όργανα (Ευρωπαϊ
κό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκή ’Επι

τροπή καί Εύρωπαϊκό Δικαστήριο) 
σέ κοινή διακήρυξη τής 5-4-1977 
επιβεβαιώνουν καί υπογραμμίζουν 
τις αρχές αυτές, ένώ τό καθένα άνα- 
πτύσσει μέσα στά πλαίσια τής άρμο- 
διότητάς του σημαντική δραστηριό
τητα στο χώρο τής προστασίας τών 
θεμελιωδών δικαιωμάτων στούς το
μείς πού καλύπτονται άπό τις συνθή
κες.

Έ ν τούτοις, ίσως έξαιτίας τοϋ οι
κονομικού κυρίως χαρακτήρα τής 
εύρωπαϊκής συσσωμάτωσης, δέν 
είχε κριθεΐ σκόπιμο νά περιληφθοΰν 
στις ιδρυτικές συνθήκες ειδικές δια
τάξεις γιά τήν προστασία τών δικαι
ωμάτων τοϋ άνθρώπου.
’Έτσι, δέν ένσωματώθηκε σ’ αύτές 
πίνακας προστατευομένων δικαιω
μάτων, ούτε καί προβλέπονται επο
μένως ειδικοί μηχανισμοί περιφρού
ρησης. Τό κενό αύτό συνειδητοποί
ησε άπό πολύ νωρίς τό Δικαστήριο 
τών Κοινοτήτων καί προσπάθησε 
νά τό καλύψει μέ τά μέσα πού είχε 
στή διάθεσή του. ’Από τά μέσα τής 
δεκαετίας τοϋ ’60 σέ μιά σειρά άπό 
άξιόλογες άποφάσεις ύπογραμμίζει 
ολοένα καί έντονότερα, τήν ύποχρέ- 
ωση τών κοινοτικών οργάνων νά σέ
βονται τά άνθρώπινα δικαιώματα. 
Δέχθηκε έτσι ότι: «ό σεβασμός τών 
θεμελιωδών δικαιωμάτων άποτε
λεΐ άναπόσπαστο τμήμα τών γενι
κών άρχών τοϋ δικαίου πού τό Δι
καστήριο οφείλει νά διασφαλίζει το 
σεβασμό τους», ότι «ή περιφρούρηση 
τών δικαιωμάτων αύτών πρέπει νά 
έμπνέεται άπό τις συνταγματικές 
παραδόσεις τών κρατών—μελών, νά 
εξασφαλίζεται όμως στά πλαίσια 
καί έν 0ψει τών άντικειμενικών άρ
χών καί στόχων τής Κοινότητας», 
ότι «μέτρα άσυμβίβαστα προς τά 
θεμελιώδη δικαιώματα πού τά 
συντάγματα τών κρατών μελών άνα- 
γνωρίζουν καί έγγυώνται δέν πρέπει 
νά γίνονται δεκτά». Δέχθηκε τέλος 
ότι τά διεθνή κείμενα πού άφοροΰν 
στήν προστασία τών άνθρώπινων 
δικαιωμάτων στά όποια τά κράτη 
συνεργάσθηκαν ή προσχώρησαν, θά 
πρέπει νά λαμβάνονται ύπόψη στά 
κοινοτικά πλαίσια.

Ά πό  τις άποφάσεις αύτές, παρά 
τήν προσεκτική τους διατύπωση, γ ί
νεται φανερή ή σαφής τάση τοϋ 
Δικαστηρίου νά θεωρεί τις ούσιαστι- 
κές διατάξεις τής Σύμβασης τής 
Ρώμης ως άναπόσπαστο τμήμα τής 
κοινοτικής έννομης τάξης.

Ή  σημαντική αύτή νομολογιακή 
συμβολή στήν προστασία τών δι
καιωμάτων τοϋ άνθρώπου,πού συνάν.
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τησε τή γενική επιδοκιμασία, δεν 
θεωρήθηκε πάντοτε επαρκής. 'Η  
άπουσία νομικής έγγύησης στο κεί
μενο τής Συνθήκης καί γενικότερα 
ή άπουσία γραπτού κανόνα πού νά 
καθορίζει μέ σαφήνεια τά όρια των 
δικαιωμάτων καί ελευθεριών, όρια 
πού σέ καμιά περίπτωση δέν επιτρέ
πεται νά παραβιαστοΰν, άφήνει ένα 
ούσιαστικό κενό. 'Η  έλλειψη γρα
πτού καταλόγου θεμελιωδών δικαι
ωμάτων δεσμευτικών γιά τήν Κοινό
τητα θά μπορούσε νά άποτελέσει 
πρόκληση, πρόφαση ή επιχείρημα 
γιά ένα έθνικό όργανο νά κρίνει μιά 
κοινοτική πράξη, δηλαδή έναν κοινο
τικό κανόνα, σύμφωνα μέ τις συν
ταγματικές διατάξεις τού κράτους 
στό όποιο άνήκει (2) καί ενδεχόμενα 
νά τήν κηρύξει άνεφάρμοστη, δια- 
σπώντας έτσι τήν ενότητα τού Κοινο
τικού Δικαίου.

Τέτοιες συγκρούσεις φαίνονταν 
άδιανόητες στις απαρχές τής λειτουρ
γίας τών Κοινοτήτων, όταν τό πεδίο 
έφαρμογής τών Συνθηκών έμοιαζε 
νά είναι άποκλειστικά οικονομικό. 
'Η  πείρα όμως άπέδειξε ότι ή κοι
νοτική δραστηριότητα μπορεί νά 
άσκεΐ έπίδραση σέ μιά σειρά άπό 
θεμελιώδη δικαιώματα πού φτάνουν 
άπό τήν έλευθερία τής οικονομικής 
δραστηριότητας μέχρι τό δικαίωμα 
στήν άνθρώπινη άξιοπρέπεια, περ
νώντας άπό τό δικαίωμα τής δικα
στικής προστασίας καί άπό τήν 
άρχή τής ισότητας.

Σήμερα , ή άνάγκη γιά τήν πλή
ρωση τού κενού αυτού πού έμφανίζει 
τό θετικό θεσμικό σύστημα έχει γ ί
νει κοινή συνείδηση καί απασχολεί 
ιδιαίτερα τά κοινοτικά όργανα. Οί 
λύσεις πού προτείνονται γιά τήν άντι- 
μετώπιση τού θέματος είναι κυρίως 
δύο. Ή  πρώτη προκρίνει τή σύνταξη 
ενός γραπτού κειμένου πού νά περι
λαμβάνει κατάλογο δικαιωμάτων 
καί έλευθεριών ειδικό γιά τήν Κοινό
τητα, συγχρονισμένο καί προσαρμο
σμένο στις άνάγκες της. Είναι δέ φα
νερό ότι ή προσαρμογή αύτή θά 
έχει τό νόημα ότι τό κέντρο βάρους 
θά συγκεντρώνεται κυρίως στά οικο
νομικά καί κοινωνικά δικαιώματα. 
"Οπως είναι αυτονόητο, ή θέση 
αύτή θά έδινε θεωρητικά τήν καλύ
τερη λύση στό πρόβλημα.Βαρύνεται 
έν τούτοις άπό σημαντικές πρακτι
κές δυσχέρειες πού θά μπορούσαν 
νά έξουδετερώσουν τά πλεονεκτή- 
ματά της. "Εργο μακρόπνοο, ή έκ- 
πόνηση ένός τέτοιου καταλόγου θά 
κινδύνευε νά προσκρούσει σέ διαφο
ρές άπόψεων τών κρατών μελών 
καί νά άπολήξει σέ έναν πολύ περιο

ρισμένο κύκλο δικαιωμάτων, σέ 
έναν έλάχιστο κοινό παρανομαστή 
πού κατά πάσα πιθανότητα θά άπο- 
τελοΰσε οπισθοχώρηση σέ σχέση μέ 
τό έπίπεδο πού έχει μέχρι σήμερα 
επιτευχθεί μέ τή νομολογία τού 
Κοινοτικού Δικαστηρίου.

Ή  δεύτερη λύση, συντηρητικότε
ρη ώς σύλληψη, προτείνει τήν προσ
χώρηση τής Κοινότητας στήν Εύρω- 
παϊκή Σύμβαση τής Ρώμης γιά τήν 
προστασία τών δικαιωμάτων τού 
άνθρώπου στήν οποία άπό τό 1974 
μετέχουν όλα τά κράτη μέλη τής 
Κοινότητας. Προς τήν άποψη αύτή 
έκλινε τελικά καί ή ’Επιτροπή τών 
Κοινοτήτων πού ύστερα άπό εμπε
ριστατωμένη μελέτη τού θέματος 
καί άξιολόγηση όλων τών έπιχειρη- 
μάτων, υιοθέτησε τό Μνημόνιο (No 
2/79) πού συντάχθηκε μέ έντολή 
της άπό τις ύπηρεσίες της, άνοίγον- 
τας έτσι τό διάλογο καί τή συζήτηση 
στά πλαίσια όλων τών ενδιαφερομέ
νων μερών.

Έκτος άπό τήν Επιτροπή, τήν 
προσχώρηση τής Κοινότητας στή 
Σύμβαση τής Ρώμης άποδέχθηκε καί 
τό Εύρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέ άπό- 
φαση τής 17-4-79, άν καί πρότεινε 
ταυτόχρονα τή σύσταση έπιτροπής 
εμπειρογνωμόνων γιά τήν έκπόνηση 
ειδικού Εύρωπαϊκοΰ Χάρτη άνθρω- 
πίνων δικαιωμάτων. Προς άνάλογη 
τέλος κατεύθυνση τάχθηκε ήδη, 
έστω καί έμμεσα, καί τό Δικαστήριο 
τής Κοινότητας.

Ή  προσχώρηση στή Σύμβαση τής 
Ρώμης δέν άντιμετωπίζεται σάν ορι
στική λύση τού ζητήματος άλλά μόνο 
σάν ένα πρώτο βήμα πού δέν άντι- 
στρατεύεται τή σύνταξη ειδικού κοι
νοτικού χάρτη δικαιωμάτων τού 
άνθρώπου. Καθώς δέ ή Σύμβαση δέν 
άποτελεΐ παρά ένα έλάχιστο όριο, 
ένα μίνιμουμ πού άφήνει στά κράτη 
κάθε εύχέρεια νά προχωρήσουν σέ 
εύρύτερη προστασία τών άνθρωπί- 
νων δικαιωμάτων (άρθρ. 60), αύτο- 
νόητο είναι ότι τό Δικαστήριο θά 
διατηρήσει τήν έλευθερία του νά 
συνεχίσει τήν έποικοδομητική μέθο
δο πού άκολουθεΐ ώς σήμερα, άλλά 
καί νά προχωρήσει καί πέρα άπό τά 
δικαιώματα πού καλύπτονται άπό 
τή Σύμβαση καί δή στό χώρο τών 
κοινωνικών καί οικονομικών δικαι
ωμάτων, στά κοινοτικά βέβαια πλαί
σια πάντοτε.

Τό γεγονός ότι ή προσχώρηση στή 
Σύμβαση θά συναντήσει σημαντικές 
τεχνικές δυσχέρειες πού πάντως δέν 
είναι άνυπέρβλητες είναι άναμφισβή 
τητο. Καί τά πλεονεκτήματα όμως

πού θά προκύψουν άπ’ αύτήν, πού θά 
άντανακλοΰν σέ ολόκληρο τό κοινο
τικό οικοδόμημα είναι έξίσου άναμ- 
φισβήτητα.

Πρώτα άπ’ όλα ή προσχώρηση θά 
συμβάλει στήν ένίσχυση τής εικό
νας τής θεσμικά οργανωμένης Εύ- 
ρώπης ώς χώρου έλευθερίας καί δη
μοκρατίας, άφοΰ θά άποτελέσει τήν 
άπόδειξη ότι ή Κοινότητα δέν περιο
ρίζεται μόνο σέ διακηρύξεις πολιτι
κών προθέσεων, άλλά είναι άποφασι- 
σμένη νά προχωρήσει σέ θετικά καί 
συγκεκριμένα μέτρα πού έξασφαλί- 
ζουν τό σεβασμό τών νομικών , πολι
τικών καί ήθικών άξιών στις οποίες 
είναι προσηλωμένη.

'Η  προσχώρηση τής Κοινότητας 
στή Σύμβαση τής Ρώμης θά ένισχύ- 
σει έξ άλλου ούσιαστικά τήν προστα
σία τών θεμελιωδών δικαιωμάτων 
στά κοινοτικά πλαίσια. 'Ο εύρωπαΐος 
πολίτης θά μπορεί νά προσφεύγει 
άπ’ εύθείας κατά τών κοινοτικών 
πράξεων έπί τή βάσει τών κανόνων 
τής Σύμβασης καί οχι μόνον έμ
μεσα , όπως συμβαίνει στις περισ
σότερες περιπτώσεις σήμερα. Τά 
δικαιώματά του έστω καί άν ή Σύμ
βαση δέν καλύπτει όλο τό χώρο τών 
δικαιωμάτων πού μπορούν νά θι- 
γοΰν άπό τις κοινοτικές δραστηριό
τητες—θά διασφαλίζονται άπό ένα 
γραπτό κείμενο πού περιέχει κρι
τήρια σαφή καί γνωστά έκ τών 
προτέρων.

Τέλος ή προσχώρηση θά ύπογραμ- 
μίσει τήν ευρωπαϊκή ταύτότητα, θά 
συμβάλει στή θεσμική ένίσχυση τής 
Κοινότητας καί αίροντας τό έπι- 
χείρημα ότι ή Κοινότητα δέν προσ
φέρει παρά άτελή—νομολογιακή— 
προστασία τών θεμελιωδών δικαιω
μάτων, θά ένισχύσει τήν ενότητα 
τού Κοινοτικού Δικαίου.
(1) Βλέπε: Τά δύο Σύμφωνα τής 

16 Δεκεμβρίου 1966. Τό πρώτο 
άφορά τά οικονομικά, κοινωνικά 
καί μορφωτικά δικαιώματα. 
’Επίσης τις Συμβάσεις γιά τή 
γενοκτονία (1946), γιά τά πολι
τικά δικαιώματα τής γυναίκας 
(1952) καί γιά τήν κατάργηση 
κάθε είδους φυλετικών διακρί
σεων (1965).

(2) Βλέπε: ’Απόφαση τού Γερμανι- 
νικοΰ 'Ομοσπονδιακού Συντα
γματικού Δικαστηρίου τής 29 
Μαίου 1974.

Ά πό τό Περιοδικό 
«ΕΥΡΩΠΑ ΓΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ»
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Π Ο Λ Υ Ν Ι Κ Η Σ  Η Χ Π Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η  

Σ Τ Ο Υ Σ  Α Γ Ο Ν Ε Σ  Π Υ Γ Μ Α Χ Ι Α Σ
ΔΙΕΞΗΧΘΗΚΑΝ μέ εξαιρετική έπι- 

τυχία, στό Εθνικό Κλειστό Γυμναστήριο 
Πειραιώς, οί άγώνες πυγμαχίας των ’Ενό
πλων Δυνάμεων καί Σωμάτων ’Ασφαλείας 
1980.

Οΐ άγώνες έγιναν από 22 μέχρι 24 Αύ- 
γούστου καί τούς παρακολούθησαν, οί ’Αρ
χηγοί Λιμενικού Σώματος καί Άστυνο 
μίας Πόλεων, ό ’Ανώτερος Διοικητής Χω
ροφυλακής Πειραιώς καί Νήσων, ’Ανώ
τατοι καί ’Ανώτεροι ’Αξιωματικοί τών

’Ενόπλων Δυνάμεων καί Σωμάτων ’Ασφα
λείας, παράγοντες τών ’Αθλητικών ’Αρ
χών καί έκπρόσωποι τών ’Αρχών τής 
πόλεως.

Ή  άψογη διοργάνωση τών άγώνων, 
τήν όποια έφέτος είχε τό ’Αρχηγείο Λιμε
νικού Σώματος, καθώς καί ή άριστη φυ
σική κατάσταση τών 38, συνολικά, άθλη- 
τών πού πήραν μέρος στούς άγώνες, έδω
σαν τήν εύκαιρία στούς πολυπληθείς φι
λάθλους τού άγωνίσματος, οί όποιοι κα- 
τέκλυσαν τό κλειστό Γυμναστήριο τού

Πειραιά, να θαυμάσουν ένα ύπέροχο, πρα
γματικά, πυγμαχικό θέαμα.

Πολυνίκες άναδείχτηκαν οί ομάδες τής 
Χωροφυλακής καί τής ’Αστυνομίας Πό
λεων, οί όποιες κατέκτησαν άπό τρεις 
πρώτες νίκες, έναντι δυό τού Λιμενικού, 
μιας τού Στρατού καί μιας τής ’Αεροπο
ρίας.

Ή  ομάδα τού Σώματος κατέβηκε 
στούς άγώνες μέ έξη πυγμάχους, πού έφε
ραν τά παρακάτω άποτελέσματα:

—Στην κατηγορία τών 60 κιλών, ό 
ό Χωροφύλακας ’Αθανάσιος Χουλιάρας, 
νικώντας στόν ήμιτελικό τόν Κουκουβέλη 
τού Στρατού μέ νόκ—άουτ καί στον τελικό 
τόν Θεοδωρόπουλο, έπίσης τού Στρατού 
μέ έγκατάλειψη στό β' γύρο, κατέκτησε 
τήν πρώτη θέση.

—Στήν κατηγορία τών 63,5 κιλών,
πρώτος άναδείχθηκε ό Δόκιμος Χωροφύ
λακας Κων]νος Σύρρας, ό όποιος νίκησε, 
στόν ήμιτελικό τόν Πανέτσο τής ’Αστυνο
μίας Πόλεων (3—0 στα σημεία) καί τόν

Άγάθη τού Στρατού μέ εγκατάλειψη στό 
β' γύρο τού τελικού.

—Στή κατηγορία τών 67 κιλών, ό 
’Ενωμοτάρχης Δημήτριος Στρούμπης ήλθε 
τρίτος χάνοντας στόν ήμιτελικό άπ’ τόν 
Κακούρη τής ’Αστυνομίας, πού κατέκτησε 
καί τήν πρώτη θέση.

—Στα 71 κιλά, όπου πρώτος ήλθε δ 
Ήλιάδης τού Λιμενικού, ό Χωροφύλακας 
’Απόστολος Γασπαρίδης, χάνοντας στόν 
άγώνα πού έδωσε μαζί του στόν ήμιτελικό, 
κατέκτησε τήν τρίτη θέση.

—Τέλος στήν κατηγορία τών βαρέων 
βαρών, πρώτος άναδείχτηκε ό Χωροφύ
λακας Βασίλειος Μπούτας, νικώντας μέ 
νόκ—άουτ στόν α' γύρο τού τελικού τόν 
Κουτσογέρα τής ’Αστυνομίας Πόλεων. Ό  
πυγμάχος μας αύτός, στόν ήμιτελικό είχε 
νικήσει τόν Χρυσίδη τού Στρατού μέ 3—0 
στά σημεία.

Σέ γενικές γραμμές, ή άπόδοση τών 
συναδέλφων πυγμάχων ήταν εντυπωσιακή. 
"Ολοι τους άγωνίστηκαν μέ ισάξιους άντι- 
πάλους καί διακρίθηκαν ιδιαίτερα για τό 
ύψηλό άθλητικό ήθος καί τό καθαρό άγω- 
νιστικό πνεύμα. Αύτά σέ συνδυασμό μέ 
τις θαυμαστές άγωνιστικές τους άρετές, 
ήταν κι ό λόγος νά άποσπάσουν τά καλύ
τερα σχόλια τών έπισήμων καί τών φιλά
θλων πού παρακολούθησαν τούς άγώνες. 
Κοινή ήταν έπίσης ή διαπίστωση, ότι στήν 
Υπηρεσία Φυσικής ’Αγωγής— ’Αθλητι
σμού τής Χωροφυλακής, γίνεται μιά προ
σεγμένη, σοβαρή, σωστή καί, προπαντός, 
άξιέπαινη έργασία.

’Αξίζουν, λοιπόν, θερμά συγχαρητήρια 
σ’ όλους όσοι είχαν συμβάλει στή νέα αύ- 
τή έντυπωσιακή έμφάνιση τής Χωροφυ
λακής καί ιδιαίτερα στούς άθλητές, στόν 
’Αρχηγό τής ομάδας ’Ενωμοτάρχη κ. 
Κων]νο Γεωργιάδη καί τήν Υ.Φ.Α.Α. τού 
Σώματος.

Για νά ολοκληρώσουμε τήν εικόνα τών 
φετεινών άγώνων πυγμαχίας τών ’Ενό
πλων Δυνάμεψν καί Σωμάτων ’Ασφαλείας, 
προσθέτομε ότι στις ύπόλοιπες κατηγορίες 
νηκητές άναδείχτηκαν:

*0 Μπαλωμένος τής ’Αεροπορίας στά 
51 κιλά, ό Χηνοπόταμος τού Στρατού στά 
54 κιλά, ό Μπακρυσιώρης τού Λιμενικού 
στά 57 κιλά, ό Δουρής τής ’Αστυνομίας 
στά 75 καί ό Θεριανός, έπίσης τής ’Αστυ
νομίας, στά 81 κιλά.

ΝΕΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΣΤΗΝ Υ.Φ.Α.Α.

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ τής ‘Υπηρεσίας Φυσικής 
’Αγωγής—’Αθλητισμού, μετά τήν προαγω
γή τού Ταγματάρχη κ. Λεωνίδα Γογγάκη 
σέ Άντισυνταγματάρχη, άνέλαβε ό Ταγ
ματάρχης κ. ’Ιωάννης Κουταρίδης. Ή  
στήλη εύχεται στό νέο Διοικητή τής ΥΦΑΑ, 
έπιτυχίες στό δύσκολο έργο του.

ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 
ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ

— ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ άπό 13-18 ’Οκτω
βρίου οί σκοπευτικοί άγώνες τής κατηγο
ρίας Πυροβόλων "Οπλων τών ’Ενόπλων 
Δυνάμεων καί Σωμάτων ’Ασφαλείας. Οί 
άγώνες γίνονται στό Κ Ε Β Ο Π καί τό 
Σκοπευτήριο τής Καισαριανής. Διοργα- 
νώτρια είναι ή ’Αστυνομία Πόλεων.

ΟΙ πυγμάχοι πού άποτέλεσαν τήν ομάδα τού Σώματος στους πυγμαχικούς 
άγώνες ‘Ενόπλων Δυνάμεων καί Σωμάτων ‘Ασφαλείας (άπό άριστερά προς δε
ξιά) : Χωροφύλακες Ά π . Γασπαρίδης,'Αθ. Χουλιάρας καί Β. Μπούτας, ‘Ενω
μοτάρχης Κ. Γεωργιάδης, Δ. Χωρ]κας Κ. Σύρρας καί ’Ενωμ]ρχης Δ. Σκρούπης).
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ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΙ

Τού κ. ΚΩΣΤΑ ΤΣΙΡΟΓΤΟΥΛΟΥ

Ά ν  ό άνθρωπος δέν γίνει άν
θρωπος, ή ζωή δέν μπορεί νά προ
χωρήσει. Καί κάθε τόσο θ’ άγωνί- 
ζεται ή άνθρωπότητα νά ξηλώσει 
τό παλιό «σύστημα» καί νά έφαρ- 
μόσει ένα καινούργιο, χωρίς ό νούς 
νά πηγαίνει πρωταρχικά στον 
άνθρωπο.

Άντιλένε πώς άκριβώς τό 
«σύστημα» είναι προορισμένο νά 
μορφοποιήσει ή ν’ άλλοιώσει τον 
άνθρωπο. Λάθος· τούτο σημαίνει 
πώς τό «σύστημα» βρίσκεται πάνω 
άπό τον άνθρωπο, ένώ ό άνθρωπος 
οφείλει νά βρίσκεται πάνω άπό 
τό σύστημα. "Αν αύτή ή ιεραρχία 
δέν τηρηθεί μ’ αύστηρότητα—όπως 
δέν έχει τηρηθεί—τότε άπό δυνά
μεις άφύσικες θά έπιβάλλονται 
«συστήματα» άπάνθρωπα, τυραν
νικά, όπου ό άνθρωπος θά είναι 
μέσον μιας διαρκούς έπανάστασης 
πού στρέφεται στο κενό, ή μιας 
έξουσίας πού αύτοϊκανοποιεΐται 
σατραπικά.

Ή  πρώτη κι έσχατη λέξη τής 
δομής μιας κοινωνίας είναι ό άν
θρωπος. Ποιος είναι όμως ό άνθρω
πος; " Α ν θ ρ ω π ο ς  ε ί ν α ι  μα 
ζ ί  μέ τ ό ν θ ε ό .Ό ν π ο λ υ σ ύ νθ ε 
το, όχι μονάχα σώμα καί ψυχή, ή 
καί πνεύμα, όπως συνηθίσαμε νά 
πιστεύουμε. Είναι όλα αύτά, κι 
άλλα πολλά, άστάθμητα, άσύλλη- 
τττα, μυστηριώδη, άλλά είναι μαζί 
κι ό Θεός. Αλλιώτικα, ό άνθρωπος 
δέν ύπάρχει. Υπάρχει ένα δίπο
δο, όπως κι άλλα, πού μιλεΐ, όπως 
ίσως κι άλλα μιλούν, πού στοχά
ζεται, όπως ίσως κι’ άλλα στοχά

ζονται, άλλά πού πλάθει πολιτι
σμό, ένώ κανένα άλλο δέν πλάθει 
πολιτισμό. Γιά νά πλάσει όμως ό 
άνθρωπος πολιτισμό,όπως τό’δειξε 
μέ σοφία ό Άρνολντ Τόϋνμπη, 
πρέπει νά στηρίζεται σέ μιά 
πίστη, σέ μιά πίστη θρησκευτική.

Είναι άνάγκη, σήμερα πού ό 
άνθρωπος κινδυνεύει ν’ άλλοτριω- 
θεΐ τελειωτικά, νά γίνει όργανο 
παραγωγής καί κατανάλωσης το- 
ξινωμένο άπό τά ψέματα των μέ
σων εύρείας δημοσιότητας, νά 
ξαναμελετήσουμε τον άνθρωπο. 
Νά τόν ξαναδούμε καί νά τον ζή- 
σουμε σ’ αύτή τήν πολύμορφη ένό- 
τητά του. Ν ’ άγγίξουμε τό μυστή
ριό του, νά ξαναποκαλύψουμε τον 
θεϊκό του χαρακτήρα.

"Αν αύτός ό χαρακτήρας δέν 
λάμψει μ’ έπιβολή, ό άνθρωπος Θά 
κινδυνεύει άπό τό δίχτυ των ζοφε
ρών τυραννιών πού είναι άπλω- 
μένο στήν οικουμένη. Θά κινδυνεύ
ει νά χάσει τήν έλευθερία του κι 
κι έπομένως νά πάψει νά είναι άν
θρωπος.

Αύτό τό θεϊκό κέντρο τού 
άνθρώπου είναι ό μέγας στόχος 
τών άγώνων τού πνεύματος στούς 
καιρούς μας. Τούτο, βέβαια, ση
μαίνει καί κάτι άλλο, βαρυσήμαν
το: πώς θά ξαναοριστεΐ ό Θεός, πώς 
θά ξαναποκαλυφθεΐ ό Θεός μέσα 
στον κόσμο, πώς οί άνθρωποι τού 
Θεού θά μιλήσουν μιά νέα διάλεκτο, 
σύγχρονη, πού νά φανερώνει τή 
θεϊκότητα τού άνθρώπινου προ
σώπου καί τήν πολιτιστική του 
άποτυχία στον αίώνα μας.

Γιατί ή μηχανή καί ή τεχνολογία 
δέν είναι έπιχειρήματα πολιτιστι
κά. Ό  πολιτισμός άλλάζει τόν άν
θρωπο, τον κάνει πιο άληθινό μέ 
τόν έαυτό του, τή ζωή πιό εύτυ- 
χισμένη, πιό έλεύθερη καί πιό 
ύπεύθυνη. Ό  πολιτισμός δέν μπο
ρεί νά διακηρύσσει, ότι ή άδικία 
είναι ή μοίρα τού κόσμου κι ότι οί 
Ολικές χαρές είναι ό σκοπός τής 
ζωής. Ό  πολιτισμός, όταν δέν εί
ναι ψευδεπίγραφος, άντλεΐται άπό 
τά έγκατα τού άνθρώπου κι έπι- 
τελεΐ τόν έξευγενισμό του.

Σήμερα, μέ τήν τεχνολογική πρό
οδο καί τήν διεύρυνση τής μάθη
σης στον κόσμο, έχουμε όργανα 
εξαιρετικά γιά τή δημιουργία ένός 
πολιτισμού. ’Απομένει ν’ άποσαφη- 
νιστεΐ, ν’ άποκαλυφθεΐ τ ’ όραμά 
του. Τό νά λέμε πώς ζητούμε καλ
λίτερους άνθρώπους γιά μιά καλ
λίτερη ζωή, δέν ύψώνουμε ένα 
όραμα. Ζητούμε άπλούστατα μιά 
βελτίωση τής ζωής. Κι’ έμεΐς προ
τείνουμε μιάν άνανέωσή της.

Αύτή ή άνανέωσή δέν μπορεί ν’ 
άρχίσει παρά μέ μιά συλλογική 
εύρεΐα καί συστηματική άμφισβή- 
τηση έναντίον τού ψεύδους, πού 
έχει σαπίσει τή ζωή μας καί τούς 
άνθρώπους. Τό ψεύδος αύτό, άπ’ 
όπου ψηλά κι άν ξεκινά κι όπου κι 
άν φτάνει, πρέπει νά καταπολεμη
θεί μέ πάθος. Γιά νά μπορέσει, πριν 
άπ’ όλα, νά ξαναβρεΐ καί νά ξανα
ζήσει ό άνθρωπος τήν έντιμότητά 
του.Μέ τόν έαυτό του, τή γλώσσα 
του, τούς άλλους άνθρώπους, τήν 
Πολιτεία. Νά αισθανθεί πώς ύπάρ-
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χει μιά θεϊκή τιμή πού υψώνει καί 
συγκροτεί τό πρόσωπο του καί 
χωρίς νά βιωθεϊ ή τιμή αύτή, χω
ρίς ν’ ασκηθεί στήν κοινωνία, ούτε 
ό άνθρωπος σώζεται ούτε πολιτι
σμός δημιουργεϊται.

Οί άλλες άμφισβητήσεις πού 
προβάλλονται στους καιρούς μας 
είναι καί φαντασμαγορικές καί εύ
κολες. Βρίσκονται κι’ αυτές μέσα 
στο ψεύδος ή μέσα στήν μισή αλή
θεια, πού τόσο ήδονίζει τά σύγχρο
να μέσα εύρείας δημοσιότητας. Κι 
έπειτα, οί άμφισβητήσεις αύτές 
έχουν κάποιον πίσω τους πάντα, 
ύπάρχει κάποιο στήριγμα στόν 
άγώνα τους: μιά τάξη κοινωνική, 
ένα κόμμα πολιτικό μέ τίς Εφημερί
δες του, μιά δύναμη ιδεολογική ή 
οίκονομική.

Ή  άμφισβήτηση πού προτεί- 
νεται έδώ είναι εύρύτερη καί άσκεΐ- 
ται πρός όλες τίς κατευθύνσεις. 
Γιατί άπ’ όλες τίς κατευθύνσεις 
σήμερα τεχνουργεϊται κι επιβάλ
λεται τό ψεύδος, ψεύδος όχι μόνο 
λεκτικό αλλά της πράξης, όπως 
προσπαθήσαμε νά δείξουμε. Στό 
ψεύδος αύτό γλίστρησε γρήγορα 
—'χιά νά μή πούμε ότι μ’ αύτό ζυ
μώθηκε—ή άστική κοινωνία. Σ’ 
αύτό τό ψεύδος ζεϊ καί ή κομμουνι
στική κοινωνία, όπου ή έλευθερία, 
ή δικαιοσύνη κι ή Ισότητα των 
άνθρώπων άπόμειναν συνθήματα 
πολιτικά καί μόνο.

Ό  άνθρωπος έχει άνάγκη άπό 
έλευθερία κι άπό τάξη. ’Αλλά πριν 
άπ’ όλα έχει άνάγκη νά αίστανθεϊ 
ότι είναι άληθινός. Νά λάμψει μέ 
δύναμη καί σέβας ή άλήθεια του 
στή ζωή, καί τότε κι ή ζωή ν’ 
άρχίσει νά γίνεται σεμνή κι ούσια- 
στική, δηλαδή άληθινή. Ό χ ι προ
κλητική, όχι ψεύτικη.

Ή  Εντιμότητα τού άνθρώπου 
βρίσκεται στή θεϊκότητά του. "Αν 
αύτή ή άλήθεια δέν πλημμυρίσει 
τή ζωή μας, ό άνθρωπος θά ζεϊ σέ 
κίνδυνο. Γιατί καμιά δύναμη στόν 
κόσμο δέν θά τον σεβαστεί καί δέν 
θά τόν φεισθεΐ.

"Ας άσκηθεΐ λοιπόν, αύτή ή με
γάλη άμφισβήτηση. Γιά μιά βα
θύτερη εντιμότητα. Γιά τήν άλή- 
θεια, Επιτέλους! "Εχει πιά τό δι
καίωμα ό άνθρωπος νά ζήσει, άλη- 
θινός αύτός, σέ μιά ζωή πού είναι 
ζωή άληθινή.

Ά πό τό βιβλίο του 
“ Η ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΤΟΥ

ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ,,

ΠΛΗΘΩΡΙΣΠΙΟΣ: ΠΙΙΙΙ 
ΠΠΓΚΟΣΙΜΠ ΑΣΘΕΝΕΙΑ

Τού Ένωμ.κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ, Πτυχ. Οίκονομ.’Επιστημών.

Έ δώ  καί πολλά χρόνια ένα μόνιμο 
πρόβλημα άπασχολεΐ διακαώς τούς 
οικονομικούς ύπευθύνους σχεδόν ό
λων των χωρών: ό πληθωρισμός. 
Οικονομική νόσος, στήν κυριολεξία, 
ό πληθωρισμός, διεισδύει μέσα στα 
κυκλώματα της κοινωνικής οικονο
μίας προκαλώντας πλεΐστες όσες 
άναστατώσεις, τόσο στήν ’Ιδιωτική, 
όσο καί στή Δημόσια Οικονομία.

Τί είναι πληθωρισμός: Μέ άπλά 
λόγια, πληθωρισμός ορίζεται σαν ή 
διαρκής αύξηση τοϋ έπιπέδου τών 
τιμών. 'Ο πληθωρισμός συνεπώς δέν 
εκφράζει μιά στατική κατάσταση, 
άλλά μιά δυναμική διαδικασία. Τ ί
θεται δέ άμεσα τό έρώτημα: 'Η  
δημιουργία αύτής της διαδικασίας 
είναι άπόρροια τών κεφαλαιοκρατι
κών συστημάτων, όπου ή προσφορά 
καί ή ζήτηση σέ συνδυασμό πρός τό 
ελεύθερο εμπόριο άσκοϋν ύψωτικές 
πιέσεις στις τιμές; "Αν δίναμε μιά 
θετική άπάντηση στό έρώτημα, τότε 
πώς τάχα θά ήταν δυνατόν νά Εξηγη
θεί ό έντονος πληθωρισμός της γει
τονικής, μή κεφαλαιοκρατουμένης, 
Γ ιουγκοσλαβίας;

Κύρια είδη πληθωρισμού:
α) Μέ κριτήριο τήν γενεσιουργό 

αιτία τών πληθωρικών καταστάσεων 
διακρίνουμε τόν πληθωρισμό ζητή- 
σεως καί τόν πληθωρισμό προσφοράς 
ή κόστους. Έάν ή ύψωτική τάση 
τοϋ έπιπέδου τών τιμών προκαλεΐται 
άπό τήν αύξηση τής ζητήσεως τών 
άγαθών τότε έχομε πληθωρισμό τής 
πρώτης κατηγορίας. Έάν όμως ή 
άναφερθεΐσα τάση είναι προϊόν τής 
αύξήσεως τοϋ κόστους τής παραγω
γής τότε έχομε πληθωρισμό τής 
δεύτερης κατηγορίας. Σήμερα δέν 
είναι δυνατόν νά ύποστηρίξουμε ότι ό 
υφιστάμενος πληθωρισμός άνήκει 
στή πρώτη ή στή δεύτερη κατηγορία,

καί αύτό γιατί άπλούστατα ζήτηση 
καί προσφορά, ύφιστάμενες μιά άμε
ση καί έντονη άλληλεξάρτηση καί 
άλληλεπίδραση, δημιουργούν ένα 
ενιαίο πλέγμα πού θέτει σέ κίνηση 
τόν μηχανισμό τών ύψωτικών πιέ
σεων τοϋ γενικού έπιπέδου τών τι
μών.

β) Μέ κριτήριο τό ύψος τοϋ πλη
θωρισμού, τούτος διακρίνεται σέ 1) 
Σχετικά σταθερό (0—2 %. 2) "Ηπιο 
(2—5 % ), 3) Μέτριο (5—10% ), 
4) Έντονο (10—50 % ) καί 5) Καλ- 
πάζοντα (50 % καί άνω).

Επιδράσεις στήν κοινωνική οικο
νομία:

α) Επιδράσεις έπί τών εισοδημά
των: Παρά τίς τόσες τροποποιήσεις 
καί βελτιώσεις πού έχουν έπέλθει 
στά διάφορα οικονομικά συστήματα, 
σύστημα αυτόματης τιμαριθμικής 
προσαρμογής τών εισοδημάτων 
μέχρι στιγμής δέν έχει Επινοηθεί. 
"Ετσι όταν αύξάνονται οί τιμές τών 
διαφόρων άγαθών οί μισθοί καί τά 
ήμερομίσθια Εξακολουθούν νά πα
ραμένουν σταθερά γιά ένα χρονικό 
διάστημα, οπότε καί ύφίστανται μεί
ωση τής πραγματικής τους άξίας. 
"Αν αντίθετα σέ κάθε ποσοστι
αία αύξηση τών μισθών είχαμε καί 
ίση ποσοστιαία αύξηση τών εισοδη
μάτων (μισθών καί ήμερομισθίων) 
τότε τά Εκ μισθωτών υπηρεσιών προ
ερχόμενα εισοδήματα δέν θά ύφίσταν- 
το καμία άπολύτως άπαξίωση. 
Δυστυχώς όμως σέ περιόδους πλη
θωρικών φαινομένων παρουσιάζονται 
χρονικές ύστερήσεις προσαρμογής 
τών εισοδημάτων έπί τής αύξήσεως 
τών τιμών, μέ άποτέλεσμα τήν δη
μιουργία άναδιανεμητικών Επιδρά
σεων σέ βάρος κυρίως τών μισθωτών.

β) Επιδράσεις έπί τής νομισματι
κής σταθερότητας: Ή  αύξηση τών
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τιμών των άγαθών συνεπάγεται 
μείωση της άγοραστικής δυνάμεως 
τοϋ χρήματος. "Αν π.χ. ένα άγαθό 
τιμαται πρός 20 νομισματικές μονά
δες άνά κιλό, τότε ή άνταλλακτική 
άξια (άγοραστική δύναμη) τής 
νομισματικής μονάδος είναι 1 ]20. 
’Ά ν όμως ή τιμή τοΰ άγαθοΰ αυξηθεί 
π.χ. κατά 100 %, τότε ή άγοραστική 
δύναμη τοϋ χρήματος μειώνεται έν 
προκειμένω κατά 100% καί ή άνταλ
λακτική σχέση γίνεται 1]40. Αύξα- 
νομένων λοιπόν των τιμών τών άγα
θών μειώνεται ή άγοραστική δύναμη 
τοΰ χρήματος καί συνεπώς ή νομι- 

α σματική σταθερότητα αίρεται.
γ )  Επιδράσεις έπί τής άκινήτου 

περιουσίας: ’Ενώ ό πληθωρισμός έχει 
άρνητικές έπιπτώσεις στήν πραγμα
τική άξια τών εισοδημάτων καί στη 
νομισματική σταθερότητα, στήν άκί- 
νητη περιουσία άντίθετα έχει θετικές 
έπιδράσεις. Σέ μιά περίοδο έντονων 
πληθωρικών πιέσεων, εκείνοι πού 
ώφελοϋνται περισσότερο είναι οί 
κάτοχοι άκίνητης περιουσίας έξ αι
τίας τών διαρκών άνατιμήσεων 
τών άκινήτων.

Μέθοδοι θεραπείας:
’Απαραίτητη προϋπόθεση γιά την 

άναστολή τής πληθωρικής διαδικα
σίας είναι ό εντοπισμός τών αιτίων 
πού τήν προκαλοϋν.

“Αν ό πληθωρισμός εδράζεται 
στήν ύπάρχουσα ύπερζήτηση άγα
θών καί υπηρεσιών, τότε, θά πρέπει 
νά ληφθοϋν μέτρα πού νά συμπιέζουν 

» τήν ζήτηση. Τά μέτρα αύτά άνάγον- 
ται κατά κύριο λόγο στους τομείς 
τής εισοδηματικής, τής νομισματι
κής καί τής δημοσιονομικής πολιτι
κής. "Αν π.χ. αύξηθοΰν τά έπιτόκια 
καταθέσεων τά οΐκονομοϋντα άτομα 
θά προτιμήσουν νά καταθέσουν τά

χρήματά τους σέ κάποιο πιστωτικό 
’Οργανισμό, παρά νά τά καταναλώ
σουν ή νά επενδύσουν. 'Η  αύξηση 
όμως τών καταθέσεων συνεπάγεται 
διόγκωση τής άποταμιεύσεως καί 
περιστολή τής ζητήσεως άγαθών μέ 
άποτέλεσμα ή συνολική ζήτηση νά 
παρουσιάζει κάμψη. ’Ά ν πάλι τό 
κράτος αύξήση τήν φορολογική του 
δραστηριότητα (π.χ. μέ τήν αύξηση 
τών φορολογικών συντελεστών) τότε 
ή πραγματική οικονομική ισχύς τών 
οΐκονομούντων ύποβαθμίζεται καί 
συνεπώς μειώνεται καί ή συνολική 
ζήτηση.

Ά ν  ό πληθωρισμός είναι αΐτιατό 
τοΰ κόστους τής παραγωγής, τότε 
καταβάλλεται προσπάθεια μειώσεως 
τοΰ κόστους καί τής αύξήσεως τής 
παραγωγικότητας. Στήν προκειμένη 
περίπτωση ή άντιπληθωριστική πολι
τική τής οικονομικής άρχής κατευ- 
θύνεται προς τον έλεγχο τών τιμών, 
τών κερδών καί τών ήμερομισθίων, 
τήν παροχή πιστοδοτικών διευκολύν
σεων προς τις μικρομεσαΐες επιχει
ρήσεις, τις φορολογικές καί δασμο
λογικές ελαφρύνσεις καί άπαλλαγές.

’Ανεξάρτητα άπ’ όλα αύτά, γενικοί 
κανόνες πού διέπουν τήν άντιπληθω- 
ριστική πολιτική δέν ύπάρχουν. 'Η  
άσκηση μιας τέτοιας πολιτικής είναι 
καθαρά θέμα περιπτωσιολογίας. 
’Αλλά καί άν άκόμη ύπήρχαν τέτοιοι 
κανόνες, ή έφαρμογή τους θά ήταν 
δύσκολη, άλλά καί συχνά μή συμφέ- 
ρουσα. Γιατί σκοπός τής οικονομι
κής πολιτικής δέν είναι μόνο ή στα
θεροποίηση τοΰ επιπέδου τών τιμών 
μέ τήν άναχαίτιση τοΰ πληθωρισμοΰ 
άλλά καί ή πλήρης άπασχόληση καί 
τό ισοσκελισμένο ισοζύγιο πληρωμών 
πού δέν είναι δυνατό νά έπιτευχθοΰν 
χωρίς ένα κάποιο ποσοστό πληθω
ρισμού.

Δ Ι Α Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ

Ή  διάκριση στό στίβο τής άμιλ
λας είναι «νόμ ιμ ο» δικαίωμα κά
θε άνθρώ π ου .

"Οταν σκοπεύουμε τήν διάκριση 
νομίζω  δτι δέν παρανομούμε. Συνε
πώ ς μέ ειλικρίνεια πρέπει αύτή τήν 
έσωτερική παρόρμηση πού μας όδη- 
γεΐ στό έπιθυμητό σημείο τής διακρί- 
σεως νά τήν «δη μ οσιεύουμε». Μέ 
άλλα λόγια  νά τήν συζη τούμ ε, είτε 
φ ω να χτ ά , είτε μόνο μέ τίς σκέψεις  
μ α ς.

Στήν πρώτη περίπτωση ίσως μας 
προσγειώ σει σέ υποφ ερτά έπίπεδα  
μετριοφ ροσύνης. Στήν δεύτερη τό 
θέμα γίνεται εύρύτατο καί είναι δύσ
κολο νά άναλυθεϊ, διότι έμεΐς οί ίδιοι 
άνάλογα μέ τό γεγονός πού μάς ά π α - 
σ χο λ ε ϊ, αναπροσαρμόζουμε τήν προ
τίμησή μ α ς .

Ά λ λ ά  έκτός άπό τίς  παραπάνω  
διακρίσεις, άπειρες άλλες συναντούμε 
κάθε σ τ ιγ μ ή . Αύτές δέν μπορούμε 
εύκολα νά  τίς έντοπίσουμ ε, δταν δλα 
κυλούν όμ αλά . Μ οιάζουν σάν τίς  
άντιθέσεις στή φ ύ σ η , οί όποιες π λέ
κουν τόν ώραϊο κόσμο!

"Ομως, δταν μιά μεγάλη δοκιμα
σία μάς κάνει τήν άπεχθή έπίσκεψή  
τ η ς , τότε πολλές διακρίσεις άνάβουν  
καί σβήνουν σάν λαμπάκια ήλεκτρο- 
νικού ΰ π ολογ ισ τοΰ .

Αύτές δέν έχουν βέβαια προσδιο- 
ρίσιμη έννο ια , άλλά ένα τρόπο μέ τόν 
όποιο ό καθένας, συγγενής ή φ ίλος  
σέ συνάρτηση μέ τό ψ υχικό «βάθος»  
σέ παρηγορεΐ ή σέ συμπαραστέκει.

Γνώριμοι έκδηλώνουν ένα συγκι
νητικό ένδιαφέρον καί φ ίλο ι θυσιά
ζουν τά δικά τους προβλήματα γιά  
νά μοιρασθοΰν τό δικό σ ου . Οί δια
κριτικοί συμμετέχουν άθόρυβα , είναι 
στή διάθεσή σου καί σέ σ υ γ κ ινο ΰ ν .

’Εκείνοι πού άξίζουν «συζη τή - 
σεω ς» είναι δσοι διατηρούν τήν φ ιλία  
μόνο γιά  τίς εύχάριστες διασκεδά
σεις ή τήν συγγένεια  γ ιά  τίς ανάγκες 
τ ου ς. Στή δοκιμασία «διέρχονται»  
άπό κοντά σου σάν πρω τογνώ ριμοι 
διατακτικοί έπ ισ κ έπ τες . Β γάζουν τήν 
σειρά τους καί μετά άπό καιρό προ
βάλλουν μιά «ίσχυρή » δικαιολογία  
καί άν ξεπεραστεΐ ή δοκιμασία έπ α -  
νέρχοντα ι, διαφορετικά μπορεί νά 
άλλάζουν καί κατεύθυνση .

Δ έν ά π οκ λείετα ι.

Μ’ αύτά τά λ ίγα  πιστεύω  δτι τό 
«έπ ίμ α χο»  θέμα διακρίσεις γιά  μάς 
τούς μεγαλυτέρους συνεχίζει νά εί
ναι έπίκαιρο καί κ α υ τό .

. . . Γιατί είναι άγνω στο πότε  
καί σέ ποιόν έρχεται ή δοκιμασία.

Σ Ε Ρ Γ I Ο Σ
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Μ ι α  θ ε τ ι κ ή  σ υ ν ε ρ γ α σ ί α .

150 ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ τής Μελ
βούρνης συνεργάζονται μέ τήν ’Αστυ
νομία της άπ’ τις άρχές τού 1978. Ή  άπο- 
στολή τους συνίσταται κυρίως στό νά 
περιπολοΰν μέ τά ίδιωτικά τους αΰτοκί- 
νητα, τά όποια είναι έφοδιασμένα μέ ραδι
οτηλέφωνα, καί νά ειδοποιούν τήν ’Αστυ
νομία γιά οτιδήποτε ύποπτο συναντούν 
στό δρόμο (κλεμμένα αύτοκίνητα, ύποπτα 
πρόσωπα, περιπτώσεις βανδαλισμών κλπ).

Οί έθελοντές «ιδεαλιστές» άναλαμβά- 
νουν οί ίδιοι τις δαπάνες έξοπλισμοΰ 
(αύτοκίνητα, ραδιοτηλέφωνα, καύσιμα) 
καί όφείλουν νά βρίσκονται σέ έπαφή μέ 
τήν ’Αστυνομία, γιά νά μπορεί νά τούς 
καλεί σέ περιπτώσεις άνάγκης, τις νύχτες 
καί τά Σαββατοκύριακα.

Ή  έξαιρετική αύτή περίπτωση συνερ
γασίας, πιστεύεται ότι προσφέρει μεγάλη 
βοήθεια στον άγώνα κατά τών διαρρη
κτών, άλλά καί τής διώξεως τών άλλων 
έγκληματιών.

--------Α Γ Γ Λ Ι Α ---------
Ή τ α ν  έ φ τ ά ψ υ χ ο ς !

ΕΞΕ1 ΦΟΡΕΣ έπιχείρησε νά αΰτοκτο- 
νήσει, μέσα σέ μιά νύχτα, ένας νέος 23 
χρόνων χωρίς τελικά νά τά καταφέρει!

’Αρχικά, άφοΰ ήπιε μισή μπουκάλα 
τζίν, έπεσε στή θάλασσα, άλλά δέν πνί
γηκε. Προσπάθησε, μετά, νά πάθει ήλεκ- 
τροπληξία δυό φορές, χωρίς. . . έπιτυχία. 
"Εκοψε δυό φορές τις φλέβες του, άλλά 
πάλι δέν έγινε τίποτα. Στή συνέχεια κρε
μάστηκε, άλλά ή θηλιά δέν έσφιξε όσο. .. 
χρειαζόταν. Πάνω στήν άπελπισία του, 
μάζεψε γύρω του διάφορα ρούχα καί έβαλε 
φωτιά, ή οποία έσβησε μόνη της, πολύ 
γρήγορα.

Μετά άπ’ όλα αύτά, ό νεαρός οδηγήθηκε 
στό δικαστήριο, όπου δικάστηκε σέ φυ
λάκιση τριών χρόνων μέ άναστολή καί 
παραπέμφθηκε σέ ψυχίατρο.

'Υπάρχουν συνεπώς, καί άνθρωποι 
έφτάψυχοι.. .
Τ σ ι γ γ ά ν ι κ ο ς . . .  ά θ λ η τ ι σ μ ό ς .

ΜΕ ΜΙΑ άσυνήθιστη ύπόθεση άσχο- 
λήθηκε πρό καιρού ή ’Αστυνομία τού 
Νότιγχαμ. Συγκεκριμένα, στά χαράματα 
κάποιας μέρας, δυό οικογένειες τσιγγά- 
νων έφραξαν ένα μεγάλο έθνικό δρόμο 
γιά νά διεξάγουν ιππικό άγώνα.

Σύμφωνα μέ μαρτυρίες κατοίκων τής 
περιοχής, 250 τσιγγάνοι έκλεισαν τό δρό
μο γιά 20 λεπτά τής ώρας, τό καλύτερο 
δέ άλογο κάλυψε άπόσταση έπτά μιλλίων 
σέ 19 λεπτά τής ώρας.

Ή  ’Αστυνομία πιστεύει πώς τά στοι
χήματα πού έγιναν, ήταν ύψους πολλών 
δισεκατομμυρίων στερλινών!

ΝΟΤ ΙΑ  Α Φ Ρ ΙΚ Η

Κ α τ α κ ρ ε ο ύ ρ γ η σ ε  19 π α ι δ ι ά .

ΤΑ ΓΙΑΤΡΟΣΟΦΙΑ γιά τήν άποκατά- 
σταση τής γονιμότητας καί τά κάθε μορ
φής ξόρκια βασίζονται στήν κατασκευή 
μαγικού φίλτρου, πού πρέπει νά έχει γιά 
συστατικά του, όργανα άπό τό σώμα μι
κρού παιδιού. . . .  Ή  σατανική αύτή 
έμπνευση άνήκει σέ ένα 36χρονο μαύρο 
μάγο άπ’ τό Γιοχάνεσμπουργκ, ό όποίος 
γιά νά έξοικονομήσει υλικά γιά τά μακά
βρια φίλτρα του κατακρεούργησε στήν 
κυριολεξία 19 μικρά παιδιά.

Οί γονείς τού τελευταίου του θύματος 
θεώρησαν ύποπτες τις κινήσεις του στήν 
πόλη Σεσέγκο τής Λεμπόβα καί άφοΰ τις 
συνδύασαν μέ τήν έξαφάνιση τής οχτά
χρονης θυγατέρας τους, τόν έπιασαν μετά 
άπό περιπετειώδη καταδίωξη καί τόν 
παρέδωσαν στήν ’Αστυνομία. Έξυπα- 
κούεται ότι στήν άρχή τής άνακρίσεως ό 
μαύρος μάγος έκανε πώς δέν ήξερε τίποτα. 
Αύτό, μέχρι πού τού έγινε σωματική έρευ
να καί βρέθηκε στήν τσέπη του ένα κομ
μάτι άπό. . . λαρύγγι. Στή συνέχεια, βέ
βαια, δέν δυσκολεύτηκε νά όμολογήσει 
στούς έμβρόντητους ’Αστυνομικούς, μέ 
άπάθεια, ότι τό κομμάτι άπό τό λαρύγγι 
άνήκε στή μικρή πού εξαφανίστηκε καί 
ότι είχε πετάξει τό κρεουργημένο της

σώμα σέ κοντινή άπ’ τήν πόλη άπόσταση, 
όπου καί βρέθηκε.

Συνάμα, ό τερατάνθρωπος μάγος, άπο- 
κάλυψε μέ άπάθεια καί τά υπόλοιπα τερα- 
τουργήματά του. Είχε διαμελίσει άλλα 
18 μικρά παιδιά. . .
Ό , τ ι  . .  λ έ ε ι  ό Ν ό μ ο ς .

ΕΝΑ αύτί κομμένο ήταν τό άποτέλεσμα 
συμπλοκής πού έγινε μεταξύ δυό κατοί
κων τής Νοτιοδυτικής ’Αφρικής, στήν 
πόλη Κητμάνσοπ.

Ή  ύπόθεση κατέληξε στό δικαστήριο, 
όπου ό Μόζες Μίννι (τό θύμα) κατέθεσε 
τό άριστερό του αύτί, άψευδή μάρτυρα 
τού βανδαλισμού τού δράστη Βίλλεμ Βάν 
Βόκ καί άποδεικτικό στοιχείο τής άγωγής 
πού άσκησε έναντίον του. Τό δικαστήριο 
καταδίκασε τόν δράστη, άλλά ή δικαιο
σύνη. . . έπαιξε ένα πρωτάκουστο παιγνί
δι στό θύμα: Ό  δικαστής έπιφυλάχτηκε 
νά άπαγγείλει «έν καιρώ» τήν ποινή καί 
καί κράτησε μέ τή δικογραφία καί τό 
αύτί—πειστήριο τού έγκλήματος, μέχρι 
νά κλείσει ή ύπόθεση.

Πήγε.. . καί βγήκε κουρεμένος, λοι
πόν, ό άτυχος Μόζες, «κατά τά ήμέτερα», 
άφοΰ τό άριστερό του αύτί δέν πρόκειται 
νά ξανασυγκεντρώσει άκουστικά μηνύ
ματα. . .

Γ Α Λ Λ Ι Α Δ. ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Δ ύ ν α μ η  π ο ύ  γ ι α τ ρ ε ύ ε ι  τ ή ν  
ψ υ χ ή  :

ΔΕΚΑ πτώσεις μέ άλεξίπτωτο έχει στό 
ένεργητικό του ό έξάχρονος! ! ! Παριζιά- 
νος Ζάν Φρανσουά Ρεύμόν. Τά ήλικίας 
20 καί 18 χρόνων δυό άδέλφια του τόν 
έκπαίδευσαν τόσο όσο νά μήν φοβάται 
νά έγκαταλείψει στόν άέρα τό άεροπλάνο 
καί νά πέσει στή γή μέ άλεξίπτωτο.

Ό  Ζάν Φρανσουά, πού στήν άπίστευτη 
αύτή ήλικία είναι ένας έμπειρος άλεξι- 
πτωτιστής, σέ λίγα χρόνια θά έχει σίγουρα 
τή δύναμη νά άσχολεϊται μέ τις έλεύθερες 
πτώσεις ή κάτι άκόμη πιό συναρπαστικό. 
Τόν ίδιο καιρό, οί περισσότεροι συνομή
λικοί του θά άφοσιώνονται στά γνωστά 
γιά τή μελλοντική τους άβεβαιότητα 
ένδιαφέροντα τής λέσχης τού σφαιριστη
ρίου κ.λπ,

Ή  οικογένεια Ρεύμόν άκολούθησε κα- 
κατά γράμμα τή γνωστή ρήση τού Πλά
τωνα: «Ή έκπαίδευση είναι δύναμη πού 
γιατρεύει τήν ψυχή» καί δέν πρόκειται 
νά πέσει έξω στήν καλή άνατροφή τού 
παιδιού της, πού άπ’ αύτή τή μικρή ή
λικία έπιδίδεται σέ τόσο ριψοκίνδυνο 
σπόρ.

Έ ρ γ ο ν  ο ύ δ έ ν  ό ν ε ι δ ο ς . . .  Φόν!
«Ε ΚΑΑΑ. . . καί τούς όδοκαθαριστές 

γιατί τούς έχομε;», ήταν ή άπάντηση τού 
55χρονου Δυτικογερμανοΰ Έριχ Φόν 
Στράπελλ σέ ’Αστυνομικό πού τόν σταμά
τησε γιά νά τού έπιβάλει πρόστιμο, έπειδή 
είχε πετάξει τό άδειο πακέτο άπό τά 
τσιγάρα του στό οδόστρωμα καί όχι στόν 
σκουπιδοτενεκέ.

Λίγο άργότερα, στό δικαστήριο τής 
Καρλσρούης, ό δικαστής Ντήτερ Μπέσ- 
σελ άπάγγειλε σέ βάρος του τήν παρα
κάτω καταδικαστική άπόφαση, χωρίς νά 
λάβει ύπ’ όψη του τό «Φόν» πριν άπ’ τό 
Στράπελλ καί τήν τεράστια περιουσία 
του: «.. . καί γιά νά άντιληφθεΐ καλύτερα 
ό κατήγορος καί τόν κόπο καί τή σημα
σία τού έργου τών όδοκαθαριστών, τήν 
όποια μέ τήν πράξη του έδειξε πόσο περι- 
φρονεί, τόν καταδικάζει σέ πρόστιμο 800 
μάρκων (16.000 δραχμών περίπου) καί σέ 
υποχρεωτικό καθημερινό σκούπισμα δρό
μου μήκους ένός χιλιομέτρου, γιά ένα 
δεκαπενθήμερο. ...» .

Κάτι, δηλαδή, σάν τό γνωστό «Έργον 
ούδέν όνειδος, άεργίη δέ τ’ όνειδος», πού 
κληρονομήσαμε άπ’ τόν 'Ησίοδο, καί 
παραγνωρίζουμε τήν άξια του.
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Φ ί δ ι α  κ α ί  κ ό τ ε ς . . . φ ί λ ο ι !
ΑΣ ΠΕΡΙΕΙΧΕ έστω ένα κλωσσοπου- 

λάκι τό αυγό πού έσπασε πριν λίγους 
μήνες ή Οϋρσουλα Μπαίηκλυ γιά νά 
κάνει όμελέτα. "Ας πάει Καί τό παληά- 
μπελο—πού λέμε στόν τόπο μας—θά τό 
προτιμούσε τό κλωσσοπουλάκι άπ’ τό 
περιεχόμενο τού «περί ού ό λόγος» αύγοΰ, 
πού τό άποτελοϋσε ενα γκριζόχρωμο 
ζωντανό φίδι μήκους 15 έκατοστών τού 
μέτρου.

Μόλις ή γυναίκα έσπασε τ’ αύγό γιά 
τήν όμελέτα, τό φίδι έπεσε μέ ζωηρές 
κινήσεις στό πιάτο. Μέ τή σειρά της, στή 
συνέχεια, έπεσε καί κείνη, άλλά στό δάπε
δο τής κουζίνας, λιπόθυμη άπ' τόν τρόμο 
της. ’Από τότε, μόλις φέρνει στή σκέψη 
της φίδια καί έρπετά, τήν πιάνει υστερία 
καί πανικός, είναι συνεχώς άρρωστη καί 
όποτε βλέπει αύγό τήν πιάνει σκοτοδίνη.

Αυτά πού παθαίνει δέν είναι καί λίγα, 
όπως δέν είναι λίγα καί τά τρία έκατομμύ- 
ρια δολλάρια πού τώρα ζητάει σάν άπο- 
ζημίωση άπ’ τήν Εταιρία ή όποια τής 
πούλησε τ’ αύγό.

Λίγο άκόμη, έλεγαν μετά άπ’ αυτό ’Α
στυνομικοί τής Ν. Ύόρκης, καί ή κυρία 
Μπαίηκλυ θά κατηγορούσε καί μάς γιά 
πλημμελή έκτέλεση καθηκόντων.. .

Τί φοβήθηκαν, όμως; Μήπως δέν κα
τόρθωναν νά άποδείξουν ότι σέ μερικά 
ορνιθοτροφεία τής χώρας τους τό φίδι καί 
ή κότα είναι έπιστήθιοι φίλοι, έχουν συ
χνές οικογενειακές έπισκέψεις καί τό ένα 
γεννάει στή φωλιά τού άλλου; Μετά τήν 
άπόδειξη, ήταν, νομίζομε, εύκολο, νά 
έπιστήσουν «έν όνόματι τού Νόμου» τήν 
προσοχή στούς όρνιθοτρόφους, νά 
ταΐζουν οί τελευταίοι τούς συμπολίτες 
τους, αύγά κότας, στά σίγουρα...

Π α ι δ ι ά  νά  σ ο ΰ . . τ ύ χ ο υ ν ! ! !
«...ΔΕΝ ΜΑΣ άφηνε νά κάνουμε αύτό 
πού θέλαμε», είπε, άπολογούμενος γιά τό 
θάνατο τού Τζών Γουά'ίτ, ό 17χρονος γιός 
του Τζών καί συνέχισε: «.. . καί μαζί μέ 
τήν αδελφή μου Μισέλ, πληρώσαμε ένα 
φίλο μας μέ 60 δολλάρια νά τόν σκο
τώσει. ..».

Γιά έννιά μέρες έγκατέλειψαν τό πτώμα 
τού πατέρα τους στό σπίτι, τά δυό άδέλ- 
φια καί τριγύριζαν στήν πόλη σκορπών
τας τά χρήματα καί τις πιστωτικές του 
κάρτες. Ή  φοβερή αΰτή δολοφονία, στοί
χισε, στό νεαρό Τζών, φυλάκιση 15 χρό
νων. Στό μεταξύ, ή άδελφή του, ή όποια 
δυό μήνες γρηγορότερα ένοχοποιήθηκε 
γιά κλοπή καί ήθική αύτουργία σέ άλλο 
φόνο, βρίσκεται στήν έποπτεία τής ’Επι
τροπής Νεότητος τού Όχάϊο, μέχρι νά 
ένηλικιωθεΐ.

Μ ό λ ι ς  ά ν ο ι ξ ε  τά μ ά τ ι α .
ΠΑΡΟΛΟ πού γιά τήν έπίλυση τών 

προβλημάτων τών άνηλίκων οί ’Αστυνο
μίες διεξάγουν καθημερινά ένα σκληρό 
καί έπίπονο άγώνα, πολλοί, πάλι, είναι 
έκεΐνοι πού πιστεύουν ότι δέν δραστηριο
ποιούνται όσο πρέπει—κατά τή γνώμη 
τους—στήν πρόληψη μερικών έγκλημά- 
των ή άτυχημάτων πού τούς συμβαίνουν.

Τελευταία, στήν Ίνδιανάπολη, ένα 
κορίτσι ήλικίας δέκα χρόνων γέννησε 
δίδυμα πού χαίρουν, όπως καί ή μητέρα 
τους, άκρας ύγείας. ’Αρκετοί έκμεταλλεύ-

τηκαν άμέσως τό γεγονός καί άναρρωτή- 
θηκαν: «Ή ’Αστυνομία τί κάνει; Τί θά 
συμβεΐ άν καί τά δικά μας παιδιά παραδει
γματιστούν;».

Στό μεταξύ, ύπάρχουν κι άλλες περι
πτώσεις τοκετών σέ τόσο μικρή ήλικία 
άνά τήν ύφήλιο. Γιά τήν ιστορία άναφέ- 
ρομε ότι ή μικρότερη μητέρα στόν κόσμο 
ήταν μιά έξάχρονη Περουβιανή, ή όποια 
τό 1930 γέννησε μέ καισαρική τομή.

Ό  ά π ό  μ η χ α ν ή ς . . .  Θε ό ς .
ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΥΣ σταθμούς, γιά τήν 

παρακολούθηση τών δραστηριοτήτων τών 
λαθρεμπόρων ναρκωτικών, χρησιμοποιεί 
άπ’ τό 1978 ή Ειδική Υπηρεσία κατά τών 
ναρκωτικών τών Ηνωμένων Πολιτειών 
τής ’Αμερικής.

Οί σταθμοί αύτοί κατασκοπεύουν τά 
ύποπτα πλοία πού ταξιδεύουν στις θάλασ
σες τής Καραβαϊκής καί Κεντρικής ’Αμε
ρικής καί χρησιμοποιούνται γιά τή μετα
φορά ναρκωτικών. Χάρη σ’ αύτή τήν 
καινούργια μέθοδο κατασχέθηκαν, μέχρι 
τώρα, σαράντα φορτία μαριχουάνας.

Παρά τό ότι τά τεχνικά στοιχεία τού 
συστήματος είναι άπόρρητα, ώστόσο, μιά 
έφημερίδα έγραψε πώς πρόκειται γιά 
κάποια συσκευή πού τοποθετείται μυστι
κά κατά τόν έξοπλισμό τών πλοίων, προ
τού αύτά παραδοθοΰν στούς άγοραστές.

Τό χ ρ ό ν ο  73 φ ο ρ έ ς . . .
ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ότι πουλούσε 

τό αίμα της, συνελήφθη άπό τήν ’Αστυ
νομία τής ’Ορλεάνης ή Ντόροθυ Γκάρ- 
μπερ. Ή  κυρία αύτή, έκμεταλλευόμενη 
τήν κρισιμότητα πού παρουσίαζε ή ύγεία 
συνανθρώπων της, ούρανοκατέβαινε στήν 
κατάλληλη στιγμή καί τούς πουλούσε 
τό σπάνιας κατηγορίας αίμα της. Αύτό 
γινόταν έξη φορές τό μήνα! ! !

Ή  αϊσχροκερδέστατη καί αρκετά προ
σοδοφόρα έπιχείρηση τής νοικοκυράς 
«τφ έτέρω έπαγγέλματι» παραπάνω κυρίας, 
έπεσε έξω μέ άπόφαση δικαστηρίου τής 
’Ορλεάνης, πού τής έπέβαλε πρόστιμο 
4.000.000 δραχμών. Τούτο, γιατί έκτος 
άπό τό άδίκημα τής αίσχοκέρδειας, ή 
δότρια μέ τό νά δίνει αίμα κάθε πέντε 
ήμέρες, έβαζε σέ κίνδυνο τή ζωή της 
άλλά καί τή ζωή τών άρρώστων. «Κα
κού κόρακος κακόν ώόν», πού έλεγαν 
καί οί πρόγονοί μας.

Τ ρ α γ ι κ ή  σ ύ μ π τ ω σ η .
ΔΥΟ ΓΥΝΑΙΚΕΣ σκοτώθηκαν σέ ά- 

γροτικό δρόμο τής πόλεως Κιρμπυβίλ 
τού Τέξας, όταν τό αύτοκίνητο πού έπέ- 
βαιναν συγκρούστηκε μετωπικά μέ αύτο
κίνητο στό όποιο έπέβαιναν οί σύζυγοί 
τους.

Ήταν μιά άπίθανη σύμπτωση. Ή  σύγ
κρουση έγινε όταν τό Ι.Χ. τής 25χρονης 
Ντενίζ Βάλιου, μέ οδηγό τήν ίδια καί 
συνεπιβάτιδα τή φίλη της Τσέριλ Πήρς, 
άνέπτυξε ύπερβολική ταχύτητα καί έπεσε 
πάνω στό άντίθετα κινούμενο φορτηγό 
πού οδηγούσε ό σύζυγος τής Ντενίζ 
έχοντας δίπλα του τόν φίλο του—σύζυγο 
τής Τσέριλ.

Οί δυό άνδρες βγήκαν ζωντανοί άπ’ 
τή σύγκρουση, γιά νά μεταφέρουν στή 
συνέχεια τις γυναίκες τους στό νεκρο
τομείο.

------------Ι Σ Π Α Ν Ι Α ------------
Ζ ή σ ε . , . Μ ά η . . .

ΠΟΙΝΗ φυλακίσεως 15.925 ετών ζή
τησε ό Εισαγγελέας τής πόλεως Άλμπα- 
σέτ γιά έξη γιατρούς καί μιά νοσοκόμα, 
πού κατηγοροΰνταν γιά πλαστογραφία 
συνταγών σέ βάρος άσφαλιστικών τα
μείων!

Οί κατηγορούμενοι είχαν πλαστογρα
φήσει, σύμφωνα μέ τό κατηγορητήριο, 
2.275 συνταγές καί ό Εισαγγελέας, γιά 
κάθε μιά, πρότεινε έπτά χρόνων φυλάκιση. 
Ή  βαρύτερη ποινή (5.658 χρόνων φυλά
κιση) ζητήθηκε γιά τό γιατρό Γκάρσια 
Κόρντομπα.

Μέ πόσο χρέος, άραγε, θά άφήσουν τά 
έγκόσμια ό Γκάρσια καί οί συγκατηγο
ρούμενοί του, άν τό δικαστήριο άποφα- 
σίσει άνάλογα;

-----------Σ Ο Υ Η Δ Ι Α -----------
Ε ύ θ α ν α σ ί α  τ ώ ρ α  κ α ί  τ ότ ε .
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 30 ήλικιωμένους άσθε- 

νείς σκότωσε ένας 19χρονος ιατρικός 
βοηθός Νοσοκομείου τού Μάλμοε. Ό  
νεαρός όμολόγησε ότι θανάτωσε 19 άπό 
τούς άσθενείς τού Νοσοκομείου, δίνοντάς 
τους δραστικό απορρυπαντικό σέ χυμό 
πορτοκαλάδας, άλλά ή άλήθεια είναι ότι 
άπ’ τήν ήμέρα πού προσλήφθηκε στό 
Νοσοκομείο ώς τήν ώρα πού συνελήφθη, 
πέθαναν μέ τόν ίδιο τρόπο περισσότερα 
άπό 30 άτομα.

Νοσοκόμα τής κλινικής δήλωσε ότι 
«τά περισσότερα θύματα πέθαναν μέσα σέ 
φριχτούς πόνους» καί άκόμη, ότι «τέτοια 
αγωνία θανάτου δέν είχε ξαναδεί ποτέ». 
Ή  μαρτυρία αύτή καί ή έν γένει συμπερι
φορά τού περίεργου δράστη στή διάρ
κεια τής προανακρίσεως, όδήγησαν τις 
άνακριτικές άρχές στό συμπέρασμα ότι ό 
ίδιος δέν ήταν έπηρεασμένος άπό τήν 
ιδέα τής εύθανασίας.

’Αξίζει νά σημειωθεί ότι παρόμοια 
περίπτωση έχει νά έμφανιστεί στή Σουη
δία άπό τό 1865, όταν ό πάστορας Άντερς 
Λίντμπαικ καταδικάστηκε σέ θάνατο γιά 
τρεις δολοφονίες καί τέσσερες άπόπειρες 
δολοφονίας. Ό  πάστορας, γιά νά συντο
μεύει τά βάσανα τών παρηλίκων, τούς 
σκότωνε ρίχνοντας στό άναμα τής Θείας 
Μεταλήψεως άρσενικό. Ό  ίδιος αΰτοκτό- 
νησε στό κελί του προτού τόν άνεβάσουν 
στήν άγχόνη.

------------- Δ Α Ν I A --------------
Β ρ ή κ ε . . .  τ ρ ό π ο .

ΑΠΟ ΕΝΑ έλεγχο πού έκανε ή Τρο
χαία μετά άπό ένα .τροχαίο άτύχημα, δια
πιστώθηκε πώς ένας άπό τούς οδηγούς 
πού είχαν έμπλακεϊ σ’ αύτό όδηγοΰσε γιά 
30 χρόνια χωρίς δίπλωμα.

Πώς τά κατάφερνε; Άπλούστατα, είχε 
κάνει μιά ψεύτικη δήλωση ότι έχασε τό 
δίπλωμά του καί ή ’Αστυνομία τού έδωσε 
άνάλογη βεβαίωση μέ τήν όποια ξεγέ
λασε άκόμη καί τόν έργοδότη του πού τόν 
προσέλαβε σάν όδηγό.

Θεωρούσε τόν έαυτό του άνίκανο νά 
βγάλει δίπλωμα, δέν μπορούσε ή δέν ήθε
λε νά τό βγάλει; Ποιος ξέρει. . . Πάντως 
τρόπο... βρήκε.

Ο Περισκόττιος



ΕΙΧΕ μιά παράξενη, πρωτοείδωτη 
μπορεί νά πει κανείς, ομορφιά εκείνο το δει
λινό. Τό Ναύπλιο, άποκαμωμένο άπό τό 
μεσημεριάτικο λιοπύρι άνοιγε τά σπλάχνα 
του καί λαίμαργα ρουφούσε τό δροσερό 
άγεράκι πού καβάλα στ’ άνάλαφρα κύματα, 
έρχόταν άπ’ την καρδιά τού πελάγους. 'Ο 
ήλιος είχε χαμηλώσει αρκετά κι όπου νά- 
ταν θά βυθιζόταν στόν ορίζοντα βάφοντας 
μέ πορτοκαλιές καί ρόδινες πινελιές τη θά
λασσα, τό Μπούρτζι, τό Παλαμίδι. Ή ταν 
όμορφο έκεϊνο τό δειλινό. Σάν έκεϊνα 
πού σπρώχνουν τούς ποιητές κςΐ τούς ζω
γράφους σέ υπέροχες άνατάσεις , σάν έκεϊ- 
να πού προνομιακά χαρίζει ή φύση στίς πιό 
υποβλητικές στιγμές της. Καί ήταν τό 
δειλινό της 20ης Μαΐου 1964.

'Ο Άντισυνταγματάρχης Τάσος Καρώ- 
σης άνοιξε τό παράθυρο τού γραφείου του 
κι άφησε τό βλέμμα ν’ άρμενίσει στη θά
λασσα. Τρεις μήνες όλο κι όλο Διοικητής 
Χωροφυλακής ’Αργολίδας καί τούτα τά 
δειλινά δέν τάχε άκόμα χορτάσει. Έ τσ ι, κά
θε άπομεσήμερο άφηνε τά μάτια του νά 
πλανηθούν, τη σκέψη του νά ταξιδέψει μα- 
κρυά, έξω άπό τό σήμερα, έξω άπό τό
*θές-  , , ,Γι’ αυτό, όταν τη γαληνη τούτης τής
ώρας, τάραξε τό κουδούνισμα τού τηλε
φώνου, ένας μορφασμός άπροθυμίας καί 
άπογοήτευσης χαράχτηκε γιά μιά στιγμή 
στο πρόσωπό του...

Σήκωσε τό τηλέφωνο καί αμέσως 
σχεδόν στά μάτια του φτερούγισε μιά ζω
ηρή άνησυχία. Ρώτησε δυό—τρία πράγμα
τα, «τί ώρα;»,«πού;»,«πώς»καί κλείνοντας 
τό τηλέφωνο, βγήκε γρήγορα άπ’τό γραφείο 
του, φωνάζοντας τον οδηγό. Κατεβαίνον
τας τά σκαλοπάτια τό μόνο πού είπε στόν 
Αξιωματικό Υπηρεσίας ήταν: «Διπλή 
άνθρωποκτονία στό Καραδικό. Πηγαίνω 
έκεϊ».

Τό τζιπ τής Διοικήσεως χύθηκε μου
γκρίζοντας στούς δρόμους τού Ναυπλίου 
καί σέ λίγο βρισκόταν στόν χαλικόδρομο 
πού οδηγούσε στό Καραδικό, κάπου 40 
χιλιόμετρα μακρυά άπ’ τό Ναύπλιο, κον- 
ντά μιά ώρα, δηλαδή, έξαιτίας τού παλιό
δρομου.

Ή ταν τό πρώτο έγκλημα στούς τρεις 
μήνες είχε άναλάβει τή Διοίκηση. Ή

τύχη δέν τον είχε μέχρι τότε συνηθίσει σέ 
τέτοια πολυτέλεια. Κάθε φορά πού πρω- 
τοπήγαινε μέ μετάθεση σέ κάποια 'Υπηρε
σία, δέν προλάβαινε νά περάσει ήσυχα 
ούτε ή πρώτη βδομάδα. Τώρα είχε τρεις 
μήνες καί ολα περνούσαν ήρεμα, χωρίς εκ
πλήξεις. Μά τούτο τό έγκλημα, όπως βια
στικά τού άνέφερε ό Άνθυπασπιστής Σω
κράτης Παναγός, Διοικητής τού Σταθμού 
Χωροφυλακής Χαραυγής, στόν όποιο ύπα- 
γόταν τό Καραδικό, δέν έπρεπε νάχε καί 
πολλά κοινά σημεία μ’ όσα τού είχαν τύχει 
παλιότερα.

’Άναψε ένα τσιγάρο καί βυθίστηκε σιω
πηλός στίς σκέψεις του. Τό τζίπ συ
νέχιζε νά χορεύει στίς λακκούβες τού χα- 
λικόδρομου κι ό οδηγός ν’ άνεβοκατεβάζει 
τις ταχύτητες, προσπαθώντας νά μή βγει 
άπ’ τό δρόμο σέ κάθε στροφή. Ό  δρόμος 
γιά τό Καραδικό, αύτή τή φορά, τού φαι
νόταν άτέλειωτος...

Ο ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ Παναγός πε- 
ρίμενε κάπου δυό χιλιόμετρα πριν τό χωριό. 
Φαινόταν άρκετά ταραγμένος καί τά μά
τια του πετοΰσαν μιά δεξιά, μιά άριστερά, 
μιά πίσω... Τό τζίπ σταμάτησε μέσα σ’ 
έναν σύννεφο σκόνης.

—Τί συνέβει Σωκράτη;
—Λίγο πιό πάνω άπό δώ βρέθηκε σκο

τωμένος, μάλλον μέ κυνηγετικά όπλο, ένας 
κτηνοτρόφος, ό Ήλίας Μυτερός. Τρία χι
λιόμετρα μακρύτερα βρέθηκε σκοτωμένη, 
κι αύτή μάλλον μέ κυνηγετικό όπλο, ή 
κουνιάδα του Χριστίνα Σούντα.

—Ό  δράστης;
—Κανείς δέν ξέρει ποιος είναι, "Οποιος 

καί νάναι πρέπει νάχει φύγει στό δάσος. 
Φαίνεται πώς τούς είχε στήσει καρτέρι μέ
σα στ’ άθέριστα στάρια... Ό  οδηγός 
έβαλε πάλι μπροστά τή μηχανή καί έβγαλε 
τό τζίπ άπ’ τό χωματόδρομο. 'Ο Ά ντι- 
συνταγματάρχης άκολούθησε μέ τά πόδια 
τον Άνθυπασπιστή πού μέ μεγάλες δρα
σκελιές άρχισε νά διασχίζει τίς καλαμιές, 
άνηφορίζοντας στήν πλαγιά ένός χαμηλού 
λόφου. "Ενα χιλιόμετρο πιό πάνω τά στά
ρια ήταν άθέριστα. Οί δυό άντρες προχω
ρούσαν μέ κόπο. Σέ λίγο βρίσκονταν στό 
ψηλότερο σημείο τού λόφου. Ά πό κεϊ 
έβλεπαν ολόκληρο τό Καραδικό. "Αρχισαν

νά κατηφορίζουν σέ μιά λωρίδα έδάφους 
πού όσο πήγαινε καί στένευε. 'Ο Άνθυπα- 
σπιστής σήκωσε τό χέρι του καί έδειξε 
μπροστά, έκεϊ πού ή λωρίδα σχημάτιζε 
μιά μύτη, κομμένη δεξιά καί άριστερά 
άπό δυό χαμηλόβαθες χαράδρες.

—"Ολη αύτή τή λωρίδα τή λένε Καμάκι. 
Έ κεϊ στή μύτη βρέθηκε σκοτωμένος ό 
Μυτερός.

—Καί ή κουνιάδα του;
Έκεϊ, κάπου τρία χιλιόμετρα, δηλαδή, 

μακρυά... Καί ξανασηκώνοντας τό χέρι 
του έδειξε άριστερά μέσα στόν Κάμπο...

—'Ο δράστης πού μπορεί νά κρύφτηκε;
—·Ή  μέσα στά στάρια, περιμένοντας νά 

νυχτώσει, ή πρόλαβε καί άνέβηκε στό 
βουνό καί χώθηκε στό δάσος, δείχνοντας 
μέ τό χέρι του τήν δασωμένη βουνοπλαγιά 
πού έκλεινε τόν ορίζοντα άριστερά τους.

Διακόσια μέτρα άκόμα καί βρέθηκαν 
μπροστά στό πτώμα. Τρεις Χωροφύλακες 
κρατούσαν καμιά εικοσαριά χωρικούς 
σέ άπόσταση περίπου τριάντα μέτρων. 
Ή ταν έκεϊ καί δύο γιατροί άπό τά ’Αγρο
τικά ’Ιατρεία τών διπλανών χωριών ειδο
ποιημένοι άπ’ τόν Άνθυπασπιστή.

'Ο Άντισυνταγματάρχης πλησίασε. 
Τό πτώμα ήταν πεσμένο άνάσκελα, κατα- 
ματωμένο. Ή ταν κτυπημένο στόν θώρακα, 
τήν ώμοπλάτη, τήν καρωτίδα καί στό πρό
σωπο. Ό  Άντισυνταγματάρχης τό σκέ
πασε μ’ ένα σεντόνι κι έδωσε έντολή νά με- 
ταφερθεΐ γιά νεκροτομή.

Δέκα μέτρα μακρυά άπ’ τό πτώμα τά 
στάρια σέ μιά διάμετρο γύρω στό ένα μέ
τρο ήταν καταπατημένα. 'Ο Άνθυπασπι- 
στής έσκυψε καί μάζεψε έναν κενό κάλυκα 
φυσιγγίου κυνηγετικού δπλου: «Έδώ
έκανε καρτέρι καί άπό δώ πυροβόλησε ό 
δράστης», είπε.

Αμίλητοι ξεκίνησαν γιά τή θέση «Κοκ
κινόχωμα», δπου ύπήρχε τό δεύτερο 
πτώμα. Βάδισαν πάλι άνάμεσα στ’ άθέρι
στα στάρια καί μετά άπό μιά ώρα περίπου 
βρέθηκαν άντιμέτωποι μέ τό πτώμα τής 
Χριστίνας Σούντα, πεσμένο κι αύτό άνά
σκελα, γεμάτο τραύματα καί αίματα.

—Πρέπει νάχε πολύ μίσος μέσα του ό 
δράστης γιά ν’ άδειάσει τόσες φορές τό 
δπλο του στό σώμα τού θύματος, ψιθύ
ρισε ό Άντισυνταγματάρχης.
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Πράγματι τό κορμί καί τό πρόσωπο τοϋ 
θύματος ήταν χιλιοτρυπημένα. Δώδεκα 
τραύματα μέτρησαν μετά άπό λίγο οι 
γιατροί. Δώδεκα τραύματα πού είχαν προ- 
κληθεΐ άπό άπόσταση 2—3 μέτρων, έκτος 
άπό ένα πού κατά τούς υπολογισμούς των 
γιατρών είχε προκληθεϊ άπό 8—10 μέτρα 
άπόσταση.

ΗΤΑΝ μιά άπάνθρωπη διπλή άνθρω- 
ποκτονία. Οί γιατροί βεβαίωναν δτι οί δυό 
φόνοι είχαν διαφορά 1—2 ωρών. Πρώτα 
είχε πυροβοληθεΐ ό Μυτερός, κατά τίς 4 τό 
άπόγευμα καί μετά ή Σούντα. Ή  άπόστα
ση τών τόπων πού βρέθηκαν τά πτώματα 
ήταν κάπου μιά ώρα, πού σήμαινε πώς γιά 
τόν δράστη διπλασιαζόταν, γιατί ήταν 
φυσικό στό δρόμο νά έπαιρνε τίς άπαραί- 
τητες προφυλάξεις. Τό πτώμα τής Σούντα 
βρέθηκε σχεδόν άμέσως, στις 6 παρά 10, 
άπό μιά συγχωριανή της πού άκουσε τούς 
πυροβολισμούς καί ταύτόχρονα μιά κραυγή. 
Μέχρι δμως νά φτάσει στό θϋμα ό δράστης 
είχε εξαφανιστεί μέσα στ’ άθέριστα στα- 
ροχώραφα. Ή  ίδια κατέθεσε πώς μέ τό 
θύμα καθώς καί μαζί μ’ άλλες γυναίκες θέ
ριζαν άπό τό πρωί μέχρι τίς 6 παρά 15' 
τό άπόγευμα. Ή  Σούντα άφοϋ άφησε τό 
δρεπάνι της στό σωρό, άπομακρύθηκε κά
που 150 μέτρα, γιά νά πάρει τόν γάϊδαρό 
της, άπό κεϊ πού τόν είχε δεμένο , καί 
νά γυρίσει στό χωριό. Ή  ίδια θά πήγαινε 
μέ τά πόδια. Δέν πρόλαβε ν’ άπομακρυνθεΐ 
περισσότερο άπό 200 μέτρα δταν άκουσε 
τούς πυροβολισμούς. Καθυστέρησε δμως 
νά τρέξει γιατί δέν ήξερε άπό ποϋ έρχονταν. 
Μόνο δταν άκουσε τήν κραυγή καί γνώ
ρισε τή φωνή τής Χριστίνας, έτρεξε πρός 
μέρος της...

Τό πτώμα τοϋ Μυτεροϋ βρέθηκε άπό τόν 
παραγιό του λίγο μετά τίς 5.30', μά ό 
Κωστής δέν μπόρεσε νά φτάσει πριν τίς 6 
στό χωριό. Έ τσ ι ό Άνθυπασπιστής 
Παναγός, πού έτυχε έκείνη τή μέρα νά 
βρίσκεται γιά υπηρεσιακές δουλειές στό 
Καραδικό, ειδοποιήθηκε ταύτόχρονα καί 
γιά τά δυό έγκλήματα.

—Στην άρχή δέν ήθελα νά τό πιστέψω, 
μά οί γεμάτες άγωνία φωνές τών Χωροφυ
λάκων μ’ έσπρωξαν στό νά σας ειδοποιήσω, 
πριν άκόμα έγώ βεβαιωθώ..

—Ή  γυναίκα τοϋ Μυτεροϋ τό έμαθε;
—‘Από τούς πρώτους. Έ χε ι πάθει νευ

ρικό κλονισμό.
—Ό  άντρας τής Σούντα;
—’Ό χι. Δέν βρέθηκε πουθενά. Οί χωριανοί 
προσπαθούν νά κρύψουν τήν άλήθεια 
άπ’ τά παιδιά της...
—’Από πότε λείπει άπ’ τό χωριό ό άντρας
της;
—Ά π ’ τό μεσημέρι καθώς λένε. Κανείς δέν 
ξέρει ποϋ έχει πάει.

Ό  Άντισυνταγματάρχης έμενε συλλο
γισμένος. Ή  Σούντα ήταν κουνιάδα τοϋ 
Μυτεροϋ. Ό  άντρας της καί γυναικάδελφος 
τοϋ ένός άπ’ τά δυό θύματα, παρ’ δλες 
τίς άναζητήσεις δέν βρέθηκε. Ή  ώρα σέ 
λίγο θάναι 9, πού σημαίνει δτι λείπει έδώ 
καί οκτώ ώρες, χωρίς κανείς νά τόν έχει 
δει, χωρίς κανείς νά ξέρει ποϋ έχει πάει, 
άκόμα καί τά ίδια του τά παιδιά. Μήπως 
βρίσκονται μπροστά σ’ ένα έγκλημα γιά 
λόγους τιμής; Μήπως μεταξύ τών δυό θυ
μάτων ύπήρχε κάτι...
—Πώς ήταν οί σχέσεις τών δυό οικογενειών; 
—"Οπως λένε στό χωριό, καλές.
—Μήπως μεταξύ τών θυμάτων ύπήρχε 
κάτι, ή μήπως ό άντρας τής Σούντα υπο
ψιαζόταν δτι ύπήρχε κάτι...
—’Ό χι. Τούλάχιστον στό χωριό κανείς δέν 
πιστεύει κάτι τέτοιο.

Ποιός μπορούσε, λοιπόν, νάχει λόγους 
γιά νά σκοτώσει τόν Μυτερό καί τήν κου
νιάδα του; Κάτι τέτοια έγκλήματα στήν 
έλληνική έπαρχία είχαν σχεδόν πάντα 
κίνητρο τήν έκδίκηση, τό ξέπλυμα κάποιας 
προσβεβλημένης τιμής.

Τίς σκέψεις αύτές τοϋ Άντισυνταγμα- 
τάρχη, διέκοψε ό έρχομός τοϋ ’Ενωμοτάρ
χη Φώτη Κοντοΰ. ’Ερχόταν άπό τό σπίτι 
τοϋ Σούντα, φέρνοντας μαζί του ένα δίκαννο 
κυνηγετικό δπλο. «Είναι τοϋ Σούντα» άνέ- 
φερε στόν Άντισυνταγματάρχη, πού τό 
πήρε στά χέρια του κι άρχισε νά τό έξετά- 
ζει.
—Είναι καθαρό. Δέν δείχνει νάχει χρη
σιμοποιηθεί πρόσφατα. Άλλωστε άν ό 
Σούντας είναι ό δράστης τών έγκλημάτων 
καί είχε χρησιμοποιήσει αυτό τό δπλο, 
πότε θά πρόλαβε νά γυρίσει στό χωριό, νά 
τό καθαρίσει τόσο καλά καί νά έξαφανι- 
στεϊ... Άλλο τίποτε βρήκατε;

Πήρε τήν άρνητική άπάντηση τοϋ ’Ενω
μοτάρχη.
—’Άν είναι ό Σούντας ό δράστης, είπε ό 
Άνθυπασπιστής Παναγός, δέν είναι καί 
άναγκαΐο νά έχει χρησιμοποιήσει τό δικό 
του δπλο.
—Τί έννοεϊς;
—Άπλούστατα. Μπορούσε νά χρησιμο
ποιήσει άκόμα καί τό δπλο τοϋ θύματος, 
άφοϋ σάν μπατζανάκης του έμπαινε δ,τι 
ώρα ήθελε στό σπίτι του...
—’Ή , άκόμα καί ν’ άγοράσει καινούργιο, 
θέλοντας νά θολώσει τά νερά, συμπλήρωσε 
ό ’Ενωμοτάρχης Κοντός.

Ό  Άντισυνταγματάρχης ζήτησε νά 
τόν οδηγήσουν στό τηλεφωνείο. Δέκα λεπτά 
άργότερα έδινε έντολή στόν Μοίραρχο Δη- 
μήτρη Κατηφέρη, τοϋ Αστυνομικού Τμή
ματος Ναυπλίου, νά έξακριβώσει άν ό 
Κώστας Σούντας ή κάποιος άλλος άπ’ τό 
χωριό Καραδικό άγόρασε τόν τελευταίο και
ρό κυνηγετικό δπλο άπό τά όπλοπωλεϊα 
τοϋ Ναυπλίου. Στό τηλέφωνο τόν πρόφτα- 
σε καί ό ’Ενωμοτάρχης Κοντός, πού αύτή 
τή φορά γύρισε άπό τό σπίτι τοϋ Μυτεροϋ. 
—Τό δπλο τοϋ Μυτεροϋ είναι στή θέση του, 
καθαρό χωρίς κανένα ίχνος πρόσφατης 
χρησιμοποίησης.

«ΚΑΙ ΝΑ πού φτάσαμε καί στό άδιέξοδο» 
σκέφτηκε ό Άντισυνταγματάρχης Τάσος 
Καρώσης, κοιτώντας τό ρολόγι του. Πλη
σίαζε 10 καί πυκνό σκοτάδι έξακολουθοΰ- 
σε νά τυλίγει καί τίς δυό άνθρωποκτονίες. 
Οΰτε τό πιθανό κίνητρο δέν μπορούσαν 
νά μαντέψουν. Οΰτε μιά ένδειξη γιά νάχουν 
νά πιαστούν άπό κάτι. Καί τό κυριώτερο: 
'Όλες οί άναζητήσεις γιά τήν άνεύρεση 
τοϋ Κώστα Σούντα είχαν άποβεΐ μάταιες. 
"Ισως μπορούσε νά βοηθήσει λίγο τήν 
έρευνα ή γυναίκα τού Μυτερού. Μά βρι
σκόταν σέ τέτοια ψυχολογική κατάσταση, 
σέ τέτοια άπόγνωση, πού τό μόνο πού έκανε 
ήταν νά κραυγάζει καί νά πέφτει άπό τή 
μιά κρίση στήν άλλη. ’Ίσως θά χρειαζόν- 
ταν νά περάσουν μέρες γιά νά συνέλθει καί 
νά μπορέσει νά μιλήσει. Τό μόνο πού θά 
μπορούσαν νά κάνουν, πέρα άπό τό νά πε
ριμένουν τήν έπιστροφή ή τήν άνεύρεση 
τού Σούντα, ήταν νά συγκεντρώσουν άπό 
τούς χωρικούς δσο τό δυνατόν περισσό.
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τερες πληροφορίες για τά θύματα καί τίς 
οίκογένειές τους, καθώς καί για τίς δια
φορές πού πιθανήν να είχαν μέ συγχωρια
νούς τους. Αύτές οί πληροφορίες στην πε
ρίπτωση πού ό Κώστας Σούντας δεν ήταν 
ό δράστης καί ή άπουσία του ήταν τυχαία, 
ΐσως να οδηγούσαν στη λύση τού προ
βλήματος..

*0 Άνθυπασπιστής Παναγός μέ τούς 
άντρες του είχαν ξαπλωθεί σ’ δλο τύ χω
ρώ συγκεντνώνοντας καί την πιο άσήμα- 
ντη πληροφορία καί την πιύ άσχετη λεπτο
μέρεια, πού είχε σχέση μέ τά δυο θύματα. 
Έ τσ ι δταν στίς 11 τό βράδυ συγκεντρώθη
καν δλοι στο Γραφείο της Κοινότητας εί
χαν πολλά ν’ άναφέρουν στον Άντισυντά- 
γματάρχη Κάρωση, πού πέντε λεπτά πιύ 
μπροστά είχε πάρει την άπάντηση τού 
Μοιράρχου Κατηφέρη: Κανείς άπό τούς 
δυο όπλοπώλες δέν θυμόταν νά έχει πω- 
λήσει κυνηγετικό δπλο τόν τελευταίο καιρό 
σέ άτομο μέ τά χαρακτηριστικά τού Σούντα. 
'Ο Κώστας Σούντας είχε ύψος κοντά στά 
2 μέτρα καί ήταν γνωστός σ’ δλη τήν περιο
χή σάν «ό ψηλός άπό τό Καραδικό».» 
Έκτος άπ’ αύτό έτρεφε ένα άρκετά μεγάλο 
μουστάκι καί τού έλλειπαν δυό άπό τά 
δάκτυλα τού άριστεροϋ χεριού, πού τά_είχε 
χάσει σ’ ένα παλιότερο ατύχημα. Δέν ήταν, 
λοιπόν, καθόλου δύσκολο νά συγκρατήσει 
κάποιος τά χαρακτηριστικά του, έστω κι 
αν τόν έβλεπε γιά λίγο καί μιά μόνο φορά. 
"Ομως, ό ένας άπό τούς δυό όπλοπώλες ή
ταν σίγουρος πώς πρίν δυό —τρεις μέρες 
είχε πουλήσει ένα δίκαννο σ’ ένα άντρα πε
ρίπου 35 χρόνων, άδύνατο, ψηλό ώς 1.70, 
μέ πυκνά μαύρα μαλλιά, πού δταν τόν ρώ
τησε άπό πού είναι, άπάντησε: «’Απ’ τά 
Γκαρδιοχώρια». «Γκαρδιοχώρια» ήταν 
τό παλιό δνομα των τριών συνοικισμών 
πού αποτελούσαν τό Καραδικό. ’Αλλά ό 
οπλοπώλης θυμήθηκε καί τό σπουδαιότερο: 
Είχε παρατηρήσει δτι ό συνομιλητής του 
άνοιγόκλεινε μηχανικά τό δεξί του μάτι, 
σουφρώνοντας έλαφρά τήν δεξιά άκρη τών 
χειλιών του. «Τΐ σχέση δμως μπορούν 
νάχουν δλα αύτά μέ τίς άνθρωποκτονίες», 
συλλογίστηκε μέ άπογοήτευση ό Άντισυν- 
ταγματάρχης Καρώσης, κλείνοντας τήν 
αφήγησή του προς τόν Άνθυπασπιστή 
Παναγό...
— Μεγάλη, πολύ μεγάλη, άπάντησε αύ- 
θόρμητα ό Άνθυπασπιστής καί συνέχισε: 
Ή  περιγραφή τού οπλοπώλη μας δίνει τά 
χαρακτηριστικά κάποιου Νίκου Τζαλάπα. 
'Ο Νίκος Τζαλάπας, πάει τώρα ένας χρό
νος πού δημιουργεί συνέχεια προβλήματα 
στούς συγχωριανούς του. Συγκεκριμένα: 
Πιστεύει πώς ή γυναίκα του τόν άπατά. 
’Ανεβάζει δέ, τόν άριθμό τών δήθεν έρα- 
στών της σέ δεκαοχτώ! ’Ανάμεσα σ’ αύ- 
τούς πού ύποπτεύεται είναι ό Κώστας

Σούντας καί τό ένα άπ’ τά θύματα, ό 
Ήλίας Μυτερός...
—Λοιπόν;
—Ό  Τζαλάπας, συνέχισε ό ’Ενωμοτάρχης 
Κοντός πού άκουγε σιωπηλός τήν άναφορά 
τού Άνθυπασπιστή, έχει νά φανεί στο χω
ριό άπό τίς 2 τό μεσημέρι. Ούτε ή γυ
ναίκα του, ούτε τά παιδιά του, ούτε κανείς 
άλλος γνωρίζει πού έχει πάει.
—’Ίσως θά πρέπει νά ρωτήσουμε τη γυναί
κα του, άν πρίν άπό λίγες μέρες αγόρασε 
κυνηγετικό δπλο καί άν χρειαστεί νά κά
νουμε καί έρευνα, είπε, συλλογισμένος, 
ό Άντισυνταγματάρχης...

Οΰτε ό Άνθυπασπιστής, ούτε ό ’Ενω
μοτάρχης περίμεναν ν’ άκούσουν περισσό
τερα. Βγήκαν γρήγορα άπ’ τό Γραφείο τής 
Κοινότητας καί σχεδόν αρέχοντας άνάμεσα 
άπ’ τά σκοτεινά δρομάκια τού χωριού, 
έφτασαν στο σπίτι τού Νίκου Τζαλάπα. 
Βρήκαν τή γυναίκα του 6ρθια στήν εξώ
πορτα νά κοιτάζει τόν δρόμο. 'Ο άντρας 
της άκόμα δέν είχε γυρίσει καί ή ίδια είχε 
άρχίσει ν’ άνησυχεΐ: Τήν ρώτησαν για τό 
δπλο. "Οχι, ό άντρας της ούτε είχε, άλλά 
οΰτε άγόρασε κυνηγετικό δπλο. ’Άλλωστε 
δέν ήταν καθόλου κυνηγόφιλος. Ζήτησαν 
νά έρευνήσουν τό σπίτι. Μάταια δμως. 
Πουθενά δέν ύπήρχε δπλο ή κάτι πού νά 
έδειχνε πώς μπορούσε νά ύπάρχει.
'Όμως ό Ενωμοτάρχης Κοντός πού έπέ- 
μενε νά έρευνήσουν καί τούς βοηθητικούς 
χώρους, καθώς καί δ,τι ύπήρχε στήν αύλή 
τού άγροτόσπιτου, δέν άργησε ν’ άνακαλύ- 
ψει μέσα στό κοτέτσι καί στόν πάτο ένός 
μισοχαλασμένου καλαθιού πού χρησίμευε 
γιά φωλιά, ένα χαρτί περιτυλίγματος μέ 
τή φίρμα ένός άπ’ τά δυό οπλοπωλεία τού 
Ναυπλίου.

Κοιτάχτηκαν στά μάτια μέ τόν Άνθυ- 
πασπιστή Παναγό, πού μιά έντονη άνη- 
συχία άρχισε νά φανερώνεται στό πρόσω
πό του.
— ’Άν.,.άν ό Τζαλάπας είναι ό δράστης, 
τότε ίσως ό Κώστας Σούντας πού ψάχνου
με νάναι τό τρίτο θύμα..
—Μέ κίνητρο; ρώτησε τό ίδιο άνήσυχος 
ό ’Ενωμοτάρχης.
—Τήν έκδίκηση, άν πιστεύει πώς ή γυναί
κα του διατηρούσε μαζί τους σχέσεις. 
---Καί γιατί νά σκοτώσει τή γυναίκα τού 
Σούντα. Αύτή τί έφταιξε;
—Δέν ξέρω... Αύτό μέ φέρνει σ’ άδιέξοδο.

Συνέχισαν νά ψάχνουν. Τώρα είχαν κάθε 
λόγο νάναι πιό σχολαστικοί. Ζήτησαν 
άπ’ τή γυναίκα τού Τζαλάπα ν’ άνοίξει 
τήν ντουλάπα. "Ενα ένα ψάχτηκαν δλα τά 
ρούχα. Τό βλέμμα τού Άνθυπασπιστή 
στάθηκε σέ δυό μαντήλια, ποΰβγαλε άπό 
τίς τσέπες ένός κουστουμιού. Είχαν έπάνω 
τους γραμμένα μέ κόκκινο στυλό τά γράμ
ματα «X» καί «Σ».

—Τί σημαίνουν αύτά; ρώτησε ό Άνθυπα- 
σπιστής τήν Μαρία Τζαλάπα.
—Δέν ξέρω. Πρώτη φορά τά βλέπω, "Οταν 
τού έτοίμασα αύτό τό κουστούμι γιά νά 
πάει στήν Αθήνα, δέν ύπήρχαν.
—Ποτέ πήγε στήν Αθήνα;
—Δύο φορές. Μιά τόν περασμένο Φλεβάρη 
καί ξανά τόν Μάρτη.
—Ά πό τότε δέν ξαναφόρεσε τό κουστούμι 
αύτό;
—’Όχ^· , , ,
—Τί έκανε στήν Αθήνα; ρώτησε μ αρκετή 
περιέργεια ό ’Ενωμοτάρχης Κοντός.

Ή  δμορφη Μαρία έσκυψε τό κεφάλι κι 
ένα κόκκινο χρώμα έβαψε έλαφρά τά μά
γουλά της.
—Είναι μιά ιστορία πού άρχισε πρίν ένα 
χρόνο. Τού είχε καθήσει ή ιδέα πώς... 
πώς πήγαινα καί μ’ άλλους άντρες. ’Εγώ 
άρνήθηκα. Ποτέ δέν είχε συμβεϊ κάτι 
τέτοιο. "Ομως αύτός δέν μέ πίστεψε καί 
άρχισε νά μέ δέρνει. Κάθε μέρα μέ χτυ
πούσε ζητώντας νά τού πώ ονόματα. Δέν 
άντεξα άλλο καί γιά νά σταματήσει 
αύτή ή ιστορία τού είπα πώς δήθεν είχα 
έραστές. "Ομως τού είπα ψέμματα καί 
τούτο γιά νά σταματήσει νά μέ δέρνει. Δι
καιολογήθηκα λέγοντας πώς μ’ έχουν 
κάνει μάγια καί δέν φταίω έγώ γιά δ,τι 
γίνεται. Μετά άπ’ αύτά σταμάτησε νά 
μέ δέρνει κι άρχισε νά τρέχει στά χωριά, 
δπου άκουγε πώς ύπάρχουν γριές πού 
ξέρουν άπ’ αύτά, γιά νά λύσουν τά μάγια. 
Τόν Φλεβάρη πού μας πέρασε πήγε στήν 
Αθήνα, σ’ ένα μέντιουμ, Μαρίνα Μαριδάκη, 
τή λένε. Καί ξαναπήγε στήν ίδια τόν άλλο 
μήνα, τόν Μάρτη. "Οταν γύρισε, μούπε πώς 
τά μάγια λύθηκαν καί πώς τό μέντιουμ 
τού άποκάλυψε δτι τά είχαν κάνει τρεις 
γυναίκες, ή μιά άπ’ τίς όποιες μίλαγε δυό 
γλώσσες... Άλλο τίποτα δέν είπε, οΰτε 
ξανάνοιξε κουβέντα...

Ή  Μαρία Τζαλάπα σκούπισε ένα 
δάκρυ πού άργοκύλισε στά μάγουλά της. 
«Έ χω  τραβήξει πολλά μ’ αύτή τήν ιστο
ρία», πρόσθεσε. Ά πό τήν αύλή έξω άκού- 
στηκε ή φωνή τού Χωροφύλακα Γιώργου 
Κώστογλου, πού καλούσε τόν Άνθυπα- 
σπιστή. Ό  Παναγός βγήκε γρήγορα στήν 
αύλή καί ζήτησε νά μάθει τί συμβαίνει... 
—Γύρισε ό Κώστας Σούντας. Έμαθε τό 
κακό καί μιά κλαίει, μιά άπειλεΐ. Καταφέ
ραμε καί τόν πήγαμε στήν κοινότητα, στόν 
Άντισυνταγματάρχη. Λέει πώς είχε πάει 
στό Κατωχώρι γιά δουλειές καί τδχε πει 
αύτό στή γυναίκα του. Άλλά οί νεκροί δέν 
μιλάν, βλέπεις...

Ό  Άνθυπασπιστής έρριξε μιά γρήγορη 
ματιά γύρω του. Μετά, έκανε νόημα τού 
’Ενωμοτάρχη καί τού Χωροφύλακα νά 
πλησιάσουν. Κάτι είπε ψιθυριστά καί έφυ
γε γρήγορα γιά τό Κοινοτικό Γ ραφείο. Οί 
δυό άντρες καληνύχτισαν τήν Μαρία Τζα
λάπα καί χάθηκαν στό σκοτάδι τού δρόμου. 
Λίγες δεκάδες μέτρα πιό κάτω σταμάτη
σαν κι έστριψαν σ’ ένα στενοσόκακο, βα
δίζοντας μέ κάθε προφύλαξη. Λίγο μετά 
έφτασαν άθέατοι καί κρύφτηκαν μέσα σέ 
κάτι θάμνους άκριβώς άπέναντι άπό τό 
άγροτόσπιτο τού Νίκου Τζαλάπα. Ή  ώρα 
άκριβώς 12 τά μεσάνυχτα.

Ο ΚΩΣΤΑΣ Σούντας είχε λυθεί σ’ 
άναφυλλητά. Τό τεράστιο κορμί του είχε δι
πλωθεί άδύναμο στόν μικρό καναπέ τού 
Γραφείου τής Κοινότητας. 'Ο Άνθυπα- 
σπιστής ψιθυριστά άνέφερε τό κάθε τι πού 
πληροφορήθηκε στό σπίτι τού Τζαλάπα 
άπ’ τή γυναίκα του, άφήνοντας τό χαρτί 
περιτυλίγματος τού οπλοπωλείου καί τά
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δυο μαντήλια πού βρήκε στο κουστούμι, 
έπάνω στο γραφείο.
—Αύτά τά μαντήλια πρέπει να τοϋ τάδωσε 
τύ μέντιουμ τής ’Αθήνας, είπε καί συνέ
χισε :’Έχω άφήσει ένέδρα στό σπίτι του τύν 
’Ενωμοτάρχη Κοντό μέ τόν Χωροφύλακα 
Κώστογλου.
—'Όμως, δπως σοϋ είπε ή γυναίκα του, 
είχε πιστέψει πώς τά μάγια είχαν λυθεί.

Γιατί, λοιπόν νά σκοτώσει; Καί τί ση
μαίνουν τά δυό γράμματα στά μαντήλια; 
—"Ισως νά θέλησε νά έκδικηθεΐ, έστω έκ 
τών υστέρων. "Οσο γιά τά γράμματα.... 
—Τό «X» μπορεί νά σημαίνει Χριστίνα, 
τό όνομα τοϋ ένός θύματος καί τό «Σ» τό 
έπώνυμο του. Χριστίνα Σούντα δηλαδή.... 
—Καί τόν Μυτερό., γιατί νά τόν σκοτώσει.. 
Καί γιατί νά μήν σκοτώσει τόν Κώστα 
Σούντα, πού τόν νόμιζε γιά έραστή τής 
γυναίκας του...
—Γιά νά κάνει την έκδίκηση μεγαλύτερη, 
ίσως...
—Τότε γιατί νά σκοτώσει τόν Μυτερό καί 
νά μήν σκοτώσει τη γυναίκα του, τή 
Σοφία....
—Σοφία;
—Ναί Σοφία, άδελφή τής Χριστίνας.

*0 Άντισυνταγματάρχης έμεινε γιά 
λίγο σκεφτικός. Σηκώθηκε καί πλησίασε 
τόν Κώστα Σούντα, πού άποκαμωμένος 
άπό τό κλάμα είχε πέσει σάν νάρκη, μέ τά 
μάτια σφαλιχτά καί τό κεφάλι γερμένο 
στην πλάτη τοϋ καναπέ. Άκούμπησε τό 
χέρι του στόν ώμο καί ψιθυριστά σάν νά 
μήν ήθελε νά ταράξει τή νάρκη του, αύτήν 
τήν τραγική άνυπαρξία πού τόν είχε τυ
λίξει, τόν ρώτησε αν ποτέ είχαν διαφωνή
σει, αυτός καί ό νεκρός πιά μπατζανάκης 
του, μέ τόν Νίκο Τζαλάπα.
—Ναί, πάει καιρός άπό τότε, ίσως τρεις— 
τέσσερις μήνες. ’Αγόρασα ένα χωράφι δίπλα 
στό σπίτι του καί έλεγε πώς δήθεν κατα
πάτησα ένα δικό του δρόμο. Φέραμε τά 
προσωρινά μέτρα καί δικαιώθηκα. ’Εκείνος 
όμως συνέχισε νά φωνάζει. Ή ταν, βλέπεις, 
καί οί ιδέες του πώς τάχατες είχαμε σχέ
σεις μέ τή γυναίκα του. Μέχρι πού έλεγε 
πώς οί γυναίκες μας τοΰκαναν καί μάγια 
καί γ ι’ αύτό μάλιστα, ψόφησαν κάποτε καί 
τά πρόβατά του...
—Οί γυναίκες σας; Ή  μακαρίτισσα, δηλα
δή, καί ή Σοφία;
—Ναί , μαζί μιά θεία μου, άπ’ τ’ ’Αρβανι
τοχώρι...

Ό  Άντισυνταγματάρχης έμεινε γιά λί
γο συλλογισμένος. «Νομίζω βρήκα τή 
λύση», είπε ένα λεπτό μετά, καί συνέχισε: 
« Ό  Τζαλάπας είχε κυριευτεί άπό τήν έμ
μονη ιδέα πώς ή γυναίκα του άρχικά είχε 
σχέσεις μέ τόν Μυτερό καί τόν Σούντα. 
Μετά άνέβαζε δλο καί περισσότερο τόν 
άριθμό τών έραστών. Πίστεψε, δτι οί 
γυναίκες τών δυό πρώτων έραστών τής 
γυναίκας του είχαν μάθει γιά τίς σχέσεις 
τών άντρών της καί γιά τόν εξευτελίσουν 
περισσότερο έκαναν, μάγια τής γυναίκας 
του. ’Έτσι αύτή πήγαινε κάθε τόσο καί μέ 
άλλους άντρες. 'Όμως δέν ήταν σίγουρος 
γι’ αύτό καί θέλησε νά βοηθηθεΐ πηγαίνον
τας στίς γριές τών γύρω χωριών πού φημί
ζονταν γιά μάγισσες καί στή συνέχεια στό 
μέντιουμ τής ’Αθήνας. Τήν δεύτερη φορά 
πού πήγε στήν ’Αθήνα, τό μέντιουμ τοϋ 
έδωσε τά δυό μαντήλια μέ τά γράμματα 
«X» καί «Σ», λέγοντας του πώς τά μάγια 
τά είχαν κάνει τρεις γυναίκες, ή |ΐιά άπ’ 
τίς όποιες μιλοΰσε δυό γλώσσες. Γι’ αύτόν, 
τό «X» σήμαινε «Χριστίνα» καί τό «Σ» 
«Σοφία». Φρόντισε νά μάθει πώς έχουν 
μία θεία στό ’Αρβανιτοχώρι, πού δλοι έκεΐ 
μιλοΰν καί έλληνικά καί άρβανίτικα.

'Έτσι έλυσε τό μυστήριο τών τριών γυναι
κών. Προσπάθησε νά μήν έκδηλωθεϊ, γ ι’ 
αύτό καί τούς δυό τελευταίους μήνες δέν 
έδωσε δικαίωμα, καυγαδίζοντας δπως πα- 
ληότερα καί πρίν λίγες μέρες κατέβηκε 
στό Ναύπλιο καί άγόρασε τό δπλο, πού 
φρόντισε νά τό μεταφέρει κρυφά στό σπίτι 
του, κρύβοντας τό περιτύλιγμά του στή 
φωλιά άπ’ τό κοτέτσι. Χθές άποφάσισε νά 
έκτελέσει τό σχέδιό του. "Ηξερε πώς κάθε 
μεσημέρι ό Μυτερός γυρίζει στό χωριό καί 
στά πρόβατα πηγαίνει ή γυναίκα του, δπως 
έπίσης ήξερε πώς ή Σούντα θέριζε μέχρι 
τό άπόγευμα στό Κοκκινόχωμα. ’Ήθελε 
νά σκοτώσει τίς γυναίκες τους πιστεύον
τας δτι αύτές ήταν ή αιτία τής κακοδαιμο
νίας του καί πώς έτσι ή έκδίκηση θάταν 
σκληρότερη. "Ομως, ή γυναίκα του Μυτε
ρού δέν πήγε σήμερα στά πρόβατα καί άντί 
γι’ αύτήν συνάντησε τόν άντρα της. Αύτό 
δέν τόν σταμάτησε άπό τό έγκλημα καί 
προχώρησε στήν έκτέλεση τοϋ σχεδίου 
του. Άφοΰ σκότωσε τόν Μυτερό, πήγε 
έκεϊ πού θέριζε ή κουνιάδα του καί παρα
φύλαξε μέσα στ’ άθέριστα στάχυα. "Οταν 
αύτή πήγε νά πάρει τό ζώο γιά νά γυρίσει 
στό χωριό, τήν πυροβόλησε καί στή συνέ
χεια έρποντας καί μέσα άπ’ τά σταροχώ- 
ραφα, έφτασε στό δάσος, δπου καί κρύ
βεται... φυσικά έχοντας μαζί του τό δπλο 
καί ποιός ξέρει, πόσα άκόμα φυσίγγγια...»

ΑΝΑΤΕΛΛΟΝΤΑΣ ό ήλιος τό πρωί 
τής 21ης Μαίου τοϋ 1964, στό χωριό Κα- 
ραδικό είχαν φτάσει περισσότεροι άπό 
τριάντα άντρες τής Χωρ]λακής. Ό  Ά ντι- 
συνταγματάρχης Καρώσης έδωσε τίς 
άπαραίτητες οδηγίες καί ομάδες—ομάδες 
προχώρησαν μέσα στό δάσος. Ό  Άνθυ- 
πασπιστής Παναγός, ό ’Ενωμοτάρχης 
Κοντός καί ό Χωροφύλακας Κώστογλου 
παρέμειναν στό χωριό, παρακολουθώντας 
διακριτικά τό σπίτι τοϋ Νίκου Τζαλάπα.

Λίγο πρίν νυχτώσει δλες οί ομάδες είχαν 
γυρίσει,πίσω, χωρίς τό δωδεκάωρο «χτέ
νισμα» τοϋ δάσους νάχει φέρει άποτέλεσμα. 
Ό  Νίκος Τζαλάπας δέν είχε βρεθεί που
θενά, δπως έπίσης δέν είχε βρεθεί ούτε ένα 
ίχνος του.

Ό  Άντισυνταγματάρχης Καρώσης με
τά άπό πολλή σκέψη άποφάσισε νά ζητή
σει άπό τούς άντρες του νά συνεχίσουν, 
δχι βέβαια ψάχνοντας μέσα στό δάσος, 
άλλά περικυκλώνοντας άθέατοι τό σπίτι 
του, καθώς καί τά σπίτια τών δυό άδελφών 
του. Ή ταν σίγουρος πώς ή πείνα θά τόν 
έσπρωχνε στό χωριό.

Στίς 2 μετά τά μεσάνυχτα φάνηκε μέσα 
στό φεγγαρόφωτο ή σκιά τοϋ Κώστα 
Τζαλάπα, πού κρατώντας προτεταμένο τό 
δπλο, ξεγλίστρησε άπ’ τά σταροχώραφα 
καί προχώρησε μέ προφυλάξεις πρός τό 
σπίτι του . Δέκα μέτρα πρίν άπ’ τήν έξώ- 
πορτα τής αύλής του, ή φωνή τοϋ Άνθυπα- 
σπιστή Παναγοΰ, σκόρπισε τή σιγαλιά 
τής νύχτας, άκινητοποιώντας τόν Κώστα 
Τζαλάπα:
—Πέταξε τό δπλο Κώστα καί φέρε τά χέ
ρια στίς πλάτες σου.

Ή ταν άργά νά κάνει ό,τιδήποτε. Γύρω 
του είχαν ξεφυτρώσει μέσα άπό τούς 
θάμνους περισσότεροι άπό δέκα άντρες τής 
Χωροφυλακής. Ό  Άνθυπασπιστής προ
χώρησε καί τοϋ πέρασε χειροπέδες. Μιά 
ώρα άργότερα, ψύχραιμα, χωρίς μιά λέξη 
μεταμέλειας, όμολογοΰσε: « Ή  Χριστίνα 
δέν πέθανε άμέσως. Φώναζε νά λυπηθώ 
τά παιδιά της. Γέμισα καί πυροβόλησα, 
ξαναγέμισα καί ξανά πυροβόλησα, καί 
ξανά... καί ξανά...

Διευθυντής :
Ταγμ ]ηχης Ευάγγελος ΓΕΩΡΓΙΟΥ  

’Αρχισυντάκτης :
Ύπομ]ρχος ’Ιωάννης ΝΙΚΟΛΟΣ  

Βοηθός ’Αρχισυντάκτου :
Άνθ]στής Βασίλειος ΤΖΑΒΑΡΑΣ  

Σύνταξη—Ρηράίτερ—Διορθώσεις :
Άνθυπ. Παν. ΠΑΠΛΝΤΩΝΙΟΥ 

» Κων)νος ΑΑΝΟΥΣΗΣ 
Ένω/ι. Ά γ γ .  IIΕΤΡΟΥΛΑΚΙΙΣ  

» I. ΔΗΜΟΣ— ΤΣΟΛΗΣ

Δακτυλογράφηση Κ ειμένω ν :
Ένωμ. Δημήτριος ΡΗΓΑΣ  
Χωρ]λαξ Π. ΠΑΠΑΔΟΘΩΜΑΚΟΣ
Μακέττες :
Άνθυπ. Γεώργ. ΠΑΠΔΔΙΩΤΙΙΣ  
Πολ. Ύπαλ. Σ. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ
Βιβλιοθήκη—’Α ρχείο :
Ένωμ. I. ΔΗΜΟΣ— ΤΣΟΛΗΣ

Οίκονομική Διαχείριση— 
Συνδρομητές :

Άνθυπ. Ναπολ. Ρ Α Π Τ Η Σ  
Έ νω μ.  Λ Τ κ. ΤΑΣ Σ Η Σ

Διεκπεραίωση :
Ύπεν: Κων. Ζ Ω Τ Ο Σ —

»  Εναγ. Μ Π ΑΛΑΓΙΑΝ Ν Η Σ

Στοιχειοθεσία Κ ειμένω ν :
Τυπογραφείο Χωροφυλακής

’Αναπαραγωγή Φ ω τογραφιώ ν 
—Μ οντάζ — ’Εκτύπωση :
Γραφ. Τέχνες: Γ. ΒΟ ΥΑ ΓΑ ΡΙΔΗ  
— Δ. Χ Α Τ Ζ Η Σ Τ Υ Λ Η Σ  Ο.Ε. 
Κορυζή 23 - Τηλέφ. 34.66.310

Βιβλιοδεσία :
Γραφεμπορική Ο.Ε. Ταύρου 17 
Τηλέφ. 34.64.526____________________

Τά δημοσιευόμενα κείμενα άπη- 
χοϋν τίς γνώμες καί τίς άπόψεις του 
συγγραφέα ή συντάκτη καί δέν 
εκφράζουν τίς επίσημες θέσεις τοϋ 
Σώματος. Κείμενα που δημοσιεύ
ονται ή δχι δέν έπιστρέφονται. Τά 
κείμενα πού άποστέλλονται γιά 
δημοσίευση πρέπει νά είναι δακτυ
λογραφημένα κατά προτίμηση καί 
νά συνοδεύονται άπό σχετικό φω
τογραφικό ύλικό.
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΑ
Πρόσφατα, μια σειρά θρασυ- 

τάτων διαρρήξεων, καθώς καί 
μια σειρά κρουσμάτων ληστει
ών, άσελγειών καί βιασμών, 
κράτησαν κορυφωμένη γιά πολ
λές μέρες τήν άγωνία τοΰ κοι
νωνικού συνόλου, πού ένοιωθε 
ν’ άπειλεΐται άμεσα ή κοινωνική 
ειρήνη.

Οί διαρρήξεις πού είχαν στό
χο τις προθήκες τών κοσμημα
τοπωλείων καί πού άκολουθοΰ- 
σαν ή μιά τήν άλλη, έδειχναν 
τό μέγεθος μιας αύξανομένης 
άπειλής καί τήν παρουσία στο 
έλληνικό χώρο μιας οργανωμέ
νης σπείρας αδίστακτων κακο
ποιών μέ άπρόβλεπτη συνέ- 
χεια.

’Από τήν άλλη πλευρά τά 
κρούσματα τών ληστειών , άσελ
γειών καί βιασμών—δλα σέ βά
ρος άλλοδαπών τουριστών—μέ 
δράστη αλλοδαπό, έδειχναν πώς 
άνάμεσά μας τριγύριζε έλεύθε- 
ρος ένας κακοποιός μέ βαρειά 
άρρωστο τόν ψυχικό του κόσμο, 
πού ή παρουσία του σήμαινε 
διαρκή κίνδυνο γιά τούς ξένους 
έπισκέπτες καί πού ϊσως έπε- 
φύλασε άκόμα πιο άπάνθρωπα 
έγκλήματα.

Οί άντρες, δμως, της Χωρο
φυλακής έβαλαν τέρμα στις πα
ράνομες αύτές δραστηριότητες, 
άφοΰ πέτυχαν νά συλλάβουν 
τόσο τά κύρια μέλη τής σπείρας 
τών διαρρηκτών, δσο καί τόν 
Γάλλο κακοποιό καί σάτυρο, 
έδραιώνοντας έτσι τό αίσθημα 
άσφαλείας τών πολιτών.

’Επίσης, άμείωτος συνεχίστη
κε καί τόν περασμένο μήνα ό 
άγώνας τών άντρών τής Χωρο
φυλακής γιά τήν δίωξη καί 
τήν εξάρθρωση τών κυκλωμά
των πού προωθούν στήν παρά
νομη αγορά ναρκωτικά. Οί 
έπιτυχίες τους στον τομέα αύτό 
μπορούν νά χαρακτηρισθοΰν έν- 
τυπωσιακές.

Αύτά τά παραπάνω, καθώς 
καί άλλες δραστηριότητες τών 
'Υπηρεσιών τού Σώματος, πα
ρουσιάζει αύτόν τόν μήνα τό 
Περιοδικό, αφήνοντας γιά τό 
έπόμενο τεύχος τις έπιτυχίες 
τών 'Υπηρεσιών τής Βορείου 
Ελλάδος—έξ ίσου σημαντικές— 
λόγω τοΰ περιορισμένου χώρου 
τής στήλης.
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Πολλά λέγονται καί πολλά άκούγονται 
τόν τελευταίο καιρό γιά τά ναρκωτικά. 
Καί λέγονται τόσο άπό ειδικούς, δσο καί 
άπό άλλους, πού ποτέ δέν στάθηκαν νά 
στοχαστούν ύπεύθυνα πάνω στό θέμα 
αυτό. Οί περισσότεροι έχουν καρφώσει 
στά χείλη τους ένα «κατηγορώ» καί είναι 
έτοιμοι καί πρόθυμοι νά τό έξαπολύσουν 
κατά όποιουδήποτε πού θεωρούν έκεΐνοι 
ύπεύθυνο. Αυτά τά «κατηγορώ» συνο
δεύονται συνήθως άπό καταρράκτες έρω- 
τηματικών, άπό δεκάδες «γιατί;». "Ολοι 
ζητούν λόγους, έλάχιστοι δμως προτεί
νουν λύσεις.

’Ανάμεσα στά «γιατί;», άνάμεσα σέ 
κείνους πού γίνονται στόχος τών «κατη
γορώ», συχνά είναι ή ’Αστυνομία. Όμως 
μένουν μετέωρα καί ζητούν άπάντηση δυό 
άλλα έρωτηματικά; Πόσοι άπ’ αυτούς 
άναλογίστηκαν, έστω γιά μιά στιγμή, 
πόσος άγώνας χρειάζεται γιά νά έξαρ- 
θρωθεϊ μιά σπείρα έμπορων ναρκωτικών; 
Πόσοι άπ’ αυτούς βοήθησαν ένεργά ή 
έστω άπλώς συμπαραστάθηκαν σ’ αύτόν 
τόν άγώνα;

Αύτές οί σκέψεις έχουν τά αίτιά τους. 
Γεννήθηκαν έκείνη άκριβώς τή στιγμή 
πού ό συντάκτης αύτής τής στήλης συ
νάντησε στά γραφεία τοΰ Τμήματος 
Διώξεως Ναρκωτικών τής Υ.Α.Π.Π. μιά 
όμάδα άντρών του πού μόλις είχαν έπι- 
στρέψει άπό ένα ταξίδι τους στήν Πρέ
βεζα. Οί μηχανές τών δυό αύτοκινήτων 
πού είχαν χρησιμοποιήσει ήταν άκόμα 
ζεστές, ένώ στά πρόσωπα τών άντρών ή 
κούραση καί τό ξενύχτι δυό εικοσιτε
τράωρων είχαν άφήσει έμφανή τά ίχνη 
τους.

'Η «δουλειά» είχε ξεκινήσει μιά βδο
μάδα πριν, κάπου στά προάστια τής ’Αθή
νας. Είχαν «μυριστεί» κάποιες ύποπτες 
κινήσεις, ένός παληοΰ τους γνώριμου: 
Ό  «Γιάννης ό Κουτσός» έπαιζε κάποιο 
παιγνίδι. "Αρχισαν τήν παρακολούθηση, 
ένώ ταυτόχρονα έντόπιζαν ένα—ένα τά 
πρόσωπα πού έρχονταν σ’ έπαφή μαζί 
του, έρευνώντας στή συνέχεια τό τί 
είδους σχέσεις μπορούσαν νάχαν.

Ή  πείρα καί ή διαίσθηση τούς βεβαίω
ναν δτι κάποια σοβαρή «δουλειά» έτοι- 
μαζόταν στό χώρο τής διακινήσεως τών 
ναρκωτικών, στήν όποια ό «Γιάννης ό 
Κουτσός» όπωσδήποτε θά έπρεπε νάπαιζε 
πρωταγωνιστικό ρόλο. Διαπιστώνουν δτι 
δ ύποπτός τους σχεδιάζει κάποιο ταξίδι 
στήν έπαρχία μέ τή βοήθεια κάποιου 
άλλου, άγνωστου δμως σ’ αύτούς, ό 
όποιος καί διέθεσε γι’ αύτό τόν σκοπό 
τό αύτοκίνητό του.

Οί ύποψίες τους γρήγορα δικαιώνονται: 
Ό  «Γιάννης ό Κουτσός» καί ό φίλος του 
ένα πρωί, φεύγουν άπ’ τήν ’Αθήνα. Μιά 
όμάδα τοΰ Τμήματος Ναρκωτικών χωρι
σμένη σέ δυό αύτοκίνητα άναλαμβάνει 
νά λύσει τό μυστήριο. Τό αυτοκίνητο μέ 
τούς ύποπτους κατευθύνεται πρός τήν 
Κόρινθο καί τήν Πάτρα. Τά «λαγωνικά» 
άκολουθοΰν διακριτικά. Φτάνουν στό 
Ρίο καί διεκπεραιώνονται στό Άντίριο. 
Ή  άγωνία τών άντρών τής Υ.Α.Π.Π. 
λεπτό μέ λεπτό μεγαλώνει. Κανείς τους 
δέν ξέρει τόν τελικό προορισμό. Κανείς 
τους δέν ξέρει άν οί ύποπτοι έχουν κατα
λάβει ή δχι, πώς παρακολουθοΰνται. Μέ

τις σκέψεις αύτές φτάνουν στό ’Αγρίνιο.
Τό αύτοκίνητο, πού παρακολουθείται, 

σταματάει στήν πλατεία τοΰ ’Αγρίνιου 
καί οί δυό ύποπτοι κατεβαίνουν. Ό  όδη- 
γός κατευθύνεται σ’ ένα καφενείο, δπου 
παραγγέλνει τό ούζάκι του. Ό  άλλος 
φεύγει, γιά νά συναντηθεί μετά άπό λίγη 
ώρα μέ κάποιον άλλο άγνωστο. Ένας 
άπό τούς άντρες τής όμάδας κατορθώνει 
νά πλησιάσει τούς δυό άντρες — άδιάφο- 
ρα φυσικά — προσπαθώντας ν’ άκούσει 
κάτι. Δέν άκούει δμως τίποτα άλλο παρά 
μόνο τό δνομα τοΰ άγνωστου: Γεράσιμος. 
’Αργότερα θ’ άποκαλυφθεϊ πώς όνομάζε- 
ται Γεράσιμος Μανταβός καί έπαγγέλλε- 
ται τόν μουσικό.

Ό  «Γιάννης ό Κουτσός» μέ τόν Γερά
σιμο καί τόν όδηγό μπαίνουν στ’ αύτο- 
κίνητο καί ξεκινούν ξανά, άκολουθώντας 
τό δρόμο γιά τήν Πρέβεζα. Λίγο έξω 
άπό τήν Πρέβεζα, στό χωριό ’Αρχάγγε
λος, σταματούν ξανά. Ό  έπικεφαλής όμά
δας, Ταγματάρχης, ρακένδυτος καί μ’ 
άλλοιωμένα τά χαρακτηριστικά του, κα
τεβαίνει άπ’ τό ένα αύτοκίνητο καί χωρίς 
νά γίνει άντιληπτός φτάνει μέχρι τό μέ
ρος δπου έχει σταματήσει τό αύτοκίνητο 
τών ύποπτων. Κάπου έκεΐ κοντά ύπάρχει 
ή στάση τών Υπεραστικών Λεωφορείων 
’Ηγουμενίτσας — Πρέβεζας. ’Εκεί θά 
«περιμένει» γιά πολύ. Διαπιστώνει πώς 
ό Γεράσιμος κατεβαίνει άπό τό αύτοκίνη
το καί συναντάει κάποιον, πού τό σπίτι 
του βρισκόταν άκριβώς άπέναντι άπ’ τή 
στάση τών λεωφορείων. Ό  Γεράσιμος 
μπαίνει στό σπίτι, γιά νά βγει λίγη ώρα 
άργότερα μαζί μέ τόν άλλο. Κάτι συζητούν 
καί ό άλλος τοΰ δίνει μ’ έπιφύλαξη ένα 
δεματάκι. 'Ο Γεράσιμος πηγαίνει πρός 
τούς άλλους δυό πού περιμένουν μέσα 
στ’ αύτοκίνητο. Ό  «Γιάννης ό Κουτσός» 
παίρνει τό δεματάκι καί άκολουθεϊ μιά 
σύντομη συζήτηση. Μετά άπό πέντε 
λεπτά, ό Γεράσιμος, ξανακατεβαίνει άπ’ 
τ’ αύτοκίνητο καί κατευθύνεται πρός τόν 
άνθρωπο πού τοΰ έδωσε τό δεματάκι. Κά
τι τού λέει καί φεύγει γιά νά ξαναμπεί στή 
συνέχεια στό αύτοκίνητο, πού ξεκινάει 
μέ κατεύθυνση τήν Πρέβεζα. Γιά τόν 
Ταγματάρχη καί τούς άλλους άντρες τής 
Υ.Α.Π.Π., πού διακριτικά παρακολου
θούν τή σκηνή, ένα είναι σίγουρο: πώς ή 
διαπραγμάτευση άπότυχε.

Άκολουθώντας τό αύτοκίνητο τών 
υπόπτων φτάνουν στήν Πρέβεζα. Έκεΐ 
τις διαπραγματεύσεις άναλαμβάνει ό 
«Γιάννης ό Κουτσός», πού συναντάει 
κάποιον Γιώργο Φατούρο. Μετά άπό μιά 
μικρή συζήτηση, δλοι μαζί φεύγούν μέ 
τό αύτοκίνητο καί κατευθύνονται σ’ ένα 
δασύλλιο έξω άπό τήν Πρέβεζα, δπου 
ό Φατούρος κατεβαίνει καί χάνεται μέσα 
στό σκοτάδι τής νύχτας. Δέν περνούν 
δέκα λεπτά καί ό Φατούρος γυρίζει πίσω 
κρατώντας στά χέρια ένα δέμα. Ξανα
μπαίνει στό αύτοκίνητο, πού ξεκινάει 
γρήγορα γιά τήν Πρέβεζα. Ό λα δείχνουν 
πώς ή συναλλαγή έχει γίνει.

Τά δυό αύτοκίνητα τού Τμήματος Διώ” 
ξεως Ναρκωτικών τής Υ.Α.Π.Π. σέ συ
νεργασία μέ τά περιπολικά αύτοκίνητα 
τών 'Υπηρεσιών τής Πρέβεζας, πού είχαν 
στό μεταξύ ένημερωθεί, λίγο έξω άπό τήν 
πόλη, στήνουν τό «μπλόκο». Τό αύτοκί.

ύ
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νητο τών υπόπτων άκινητοποιείται καί 
ot τρεις έπιβάτες του μέ τόν όδηγό βγαί
νουν ξαφνιασμένοι έξω. Χωρίς καθυστέ
ρηση, οί άντρες τής Υ.Α.Π.Π. έρευνοΟν 
άνθρώπους καί αύτοκίνητο μέ Αποτέλε
σμα νά βρεθεί τό δέμα, πού περιείχε 550 
γραμμάρια χασίς σέ φούντα, άριστης 
ποιότητας, καθώς καί 50.000 δραχμές 
στήν τσέπη τού Φατούρου, πού όμολογεί 
ότι ήταν τό άντίτιμο τής ποσότητας τού 
χασίς πού μόλις πριν λίγο είχε πουλήσει.

’Ενώ ή ώρα πλησιάζει μεσάνυχτα οί 
άντρες τής Υ.Α.Π.Π. καί τών 'Υπηρε
σιών τής Πρέβεζας ζητούν άπό τόν Φα- 
τούρο νά τούς όδηγήσει στό δασύλλιο, 
όπου, όπως είχε όμολογήσει, διατηρούσε 
φυτώριο μέ φυτά ινδικής καννάβεως. 
Έτσι σέ λίγη ώρα βρέθηκαν μπροστά σέ 
μιά έκπληξη. ’Αφού σταμάτησαν δίπλα 
σ’ ένα άδιαπέραστο, άπό πυκνοφυτευμέ- 
νες άγριλιές, μυρτιές, βάτους καί σκοινά, 
μέρος, ό Φατοΰρος έσκυψε καί άφαίρεσε

άπό τούς θάμνους δυό—τρία κλαδιά, 
άποκαλύπτοντας τήν είσοδο μιάς διάβα
σης πού είχε δημιουργήσει κόβοντας μέ 
τσεκούρι τά χαμηλά κλαδιά τών θάμνων. 
Έρποντας προχώρησαν σ’ αύτό τό πρωτό
τυπο «τούννελ» γιά νά βρεθούν μετά άπό 
πενήντα μέτρα περίπου σ’ ένα ξέφωτο. 
Έκει ήταν τό φυτώριο τού Φατούρου, 
μακρυά άπό τά μάτια τών περαστικών, 
κυκλωμένο άπό ένα άδιαπέραστο τείχος 
άγριελιών, μυρτιών, βάτων, σχοίνων καί 
άλλων θάμνων. Βρέθηκαν, έτοιμα γιά συγ
κομιδή, άκόμα 25 δενδρύλλια Ινδικής 
καννάβεως καθώς καί λίπασμα ταχείας 
άναπτύξεως γιά τ’ «άμαρτωλά» φυτά.

Λίγο πριν ξημερώσει, ή άνάκριση είχε 
τελειώσει. Οί άντρες τής Υ.Α.Π.Π. μαζί 
μέ όμάδα άντρών τών 'Υπηρεσιών τής 
Πρέβεζας, χωρίς νά χάσουν καιρό, κα- 
τευθύνθηκαν πρός τόν ’Αρχάγγελο τής 
Πρέβεζας. Ό  «Γιάννης ό Κουτσός» είχε 
άποκαλύψει πώς μέ τό άτομο πού είχε

Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΦΕΡΕ ΚΑΡΠΟΥΣ
Στό Ρέθυμνο, ή Χωροφυλακή, τόν τε

λευταίο καιρό έχει νά παρουσιάσει μιά 
έντυπωσιακη δραστηριοποίηση στό το
μέα τής διώξεως τών Ναρκωτικών. Τό 
προσωπικό τών Υπηρεσιών τής Διοική- 
σεως Χωροφυλακής Ρεθύμνου, μ’ έπι- 
κεφαλής τόν Διοικητή Διοικήσεως, όρ- 
γώνει καθημερινά όλόκληρο τό Νομό, 
παρακολουθώντας καί έρευνώντας κάθε 
τι πού μπορεί νά κινήσει έστω έλάχιστες 
ύποψίες.

’Αποτέλεσμα όλων αύτών τών προσπα
θειών ήταν ή σύλληψη μέσα σέ λίγο διά
στημα 32 άτόμων πού έμπλέκονταν σέ 
δίκτυα χασισοκαλλιεργητών καί έμπο
ρων. ’Αριθμός όπωσδήποτε όχι εύκατα- 
φρόνητος, πού δείχνει τό μέγεθος μιάς 
άπειλής, άλλά καί τό μέγεθος μιάς φιλό
τιμης προσπάθειας γιά τήν άπαλλαγή τής 
Κρητικής αυτής περιοχής, άπό κάθε πα
ράνομο στοιχείο.

Δυστυχώς ό περιορισμένος χώρος τής 
στήλης δέν έπιτρέπει τήν παρουσίαση 
όλων αύτών τών έπιτυχιών. Σ’ αύτόν έδώ 
τό χώρο υπάρχουν πολλά περιστατικά, 
άντιπροσωπευτικά άπό τή δραστηριο- 
ποίηση τού προσωπικού πολλών 'Υπη
ρεσιών, πού πρέπει νά παρουσιαστούν. 
Γι’ αύτό, άπό τή δραστηριοποίηση τής 
Διοικήσεως Χωροφυλακής Ρεθύμνου, θ’ 
άναφερθεΐ μόνο μιά περίπτωση, χαρακτη
ριστική όμως γιά τή μέθοδο πού άκολού- 
θησαν οί άντρες της.

Τόπους ξερικούς, μακρυά άπό φρέατα 
καί άρδευτικά κανάλια, διάλεγε μιά σπεί
ρα χασισοκαλλιεργητών τής περιοχής 
τού Ρεθύμνου, τόπους δηλαδή, πού δέν 
μπορούσαν νά κινήσουν τις ύπόνοιες τής 
Χωροφυλακής, μιά καί είναι γνωστό ότι

τά φυτά Ινδικής καννάβεως χρειάζονται 
άφθονο νερό γιά ν’άναπτυχθοΰν καί συνε
πώς καλλιεργούνται σέ ποτιστικά άγρο- 
τιμάχια.

Σέ μιά όμως άπό τις έκστρατείες 
τους στήν ύπαιθρο γιά άνεύρεση δενδρυλ
λίων Ινδικής καννάβεως οί άντρες τής 
Δ.Χ. Ρεθύμνου προχώρησαν τις έρευνες 
καί σέ όρεινές καί άπρόσιτες περιοχές, 
σκαρφαλώνοντας συχνά σέ δυσκολοδιά
βατα μονοπάτια. ’Αποτέλεσμα αύτών τών 
προσπαθειών ήταν ή άνεύρεση 27 δεν
δρυλλίων Ινδικής καννάβεως, έτοιμων 
γιά συγκομιδή, πού έδειχναν καθαρά πώς 
δέν ήταν αύτοφυή, άλλά είχαν καλλιερ
γηθεί άπό άνθρώπινο χέρι.

Μετά άπ’ αύτό άποφάσισαν νά δρά
σουν. 'Απλώθηκαν στις γύρω περιοχές 
καί κρυμμένοι μέσα σέ θάμνους καί πίσω 
άπό βράχια περίμεναν τόν Ιδιοκτήτη τού 
χωραφιού, πού όπως υπολόγιζαν έπρεπε 
νά ήταν καί ό καλλιεργητής τών φυτών.

Δυό εικοσιτετράωρα έμειναν άκίνητοι 
στις θέσεις τους μέχρι πού ένα πρωί, λίγο 
μετά τις 6, φάνηκε ό Γιώργος Παντάγιας, 
ιδιοκτήτης τού χωραφιού. Ή  έκπληξή 
του ήταν μεγάλη, άφοΰ δέν περίμενε νά 
βρεθεί πριν καλά - καλά ξημερώσει, άπέ- 
ναντι στούς άνθρώπους τού νόμου.

Ό  Παντάγιας συνελήφθη καί άνακρι- 
νόμενος όμολόγησε όχι μόνο τήν ένοχή 
του, άλλά καί τούς συνενόχους του 'Αγ
γελο Ζεμπίλη καί Μανόλη Τουρνάκη, πού 
κι αυτοί συνελήφθηκαν καί προφυλακί
στηκαν.

Όμως οί άντρες πού άνάλαβαν τήν άνά- 
κριση διαισθάνθηκαν πώς ό Παντάγιας 
έκρυβε κάτι άκόμα. Μέ τις ύποψίες αύ-

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΦΗΝΑ ΣΤΟΥΣ ΜΟΑΑΟΥΣ
Τρεις τσιγγάνοι, κάτοικοι Αγίας Βαρ

βάρας τού Αίγάλεω, κίνησαν τό ένδια- 
φέρον τού Τμήματος Ναρκωτικών τής 
Υ.Α.Π.Π. μετά άπό τ’ άλλεπάλληλα 
ταξίδια τους σέ χωριό τής περιοχής τών 
Μολάων τής Σπάρτης.

Παρακολουθήθηκαν έντατικά, άλλά τά 
πάντα έμειναν στό χώρο τών ύποθέσεων, 
χωρίς νά καταλήξει ή παρακολούθησή 
τους σέ κάποιο θετικό σημείο. Τό 
μόνο βέβαιο ήταν ότι τά ταξίδια τους στή 
περιοχή τών Μολάων, άποσκοποΰσαν

στό νάρθουν σέ κάποια έπαφή μέ χασισο- 
καλλιεργητή. Αύτό έκανε τούς άνδρες 
τού Τμήματος Ναρκωτικών τής Υ.Α.Π.Π. 
νά στρέψουν τήν έρευνά τους πρός τό 
μέρος τού άγνωστου αυτού καλλιεργητή, 
τού όποιου τό μόνο πού γνώριζαν—χωρίς 
νά ξέρουν άν κι αύτό είναι τό πραγματικό 
—ήταν τό μικρό του όνομα: Χρύσανθος.

Μ’ αύτό τό στοιχείο έφτασαν στήν πε
ριοχή τών Μολάων, όπου μέ τήν συνερ
γασία τών άνδρών τών τοπικών Υπηρε
σιών Χωροφυλακής, συλλέγοντας καί

συναντήσει ό Γεράσιμος, τόν Κώστα 
Τζίμα, είχαν διαπραγματευθεί άγοραπω- 
λησία χασίς.

Ό  Κώστας Τζίμας, δοκίμασε τήν ίδια 
έκπληξη πού είχαν δοκιμάσει οί άλλοι 
τέσσερις, λίγες ώρες πρίν, όταν βρέ
θηκε μπροστά στούς άντρες τής Χωροφυ
λακής. Καί πρίν άκόμα συνέλθει άπό τό 
ξάφνιασμα, βρέθηκε μέ τά χέρια περα
σμένα σέ χειροπέδες άφοΰ ή έρευνα στούς 
χώρους τού σπιτιού του καί στό περιβόλι 
του έφερε στό φώς ένα περίστροφο No 38 
ΣΠΕΣΙΑΛ μέ4 σφαίρες, 2 λουλάδες καί 
57 δενδρύλλια Ινδικής καννάβεως, έτοιμα 
κι αύτά γιά συγκομιδή, φάρμακα καί λί
πασμα ταχείας άναπτύξεως, μηχανή γεμί
σματος τσιγαρλικίων κ. ά.

Αύτό ήταν καί τό τέλος τού ταξιδιού 
στήν Πρέβεζα, πού σφραγίστηκε μέ τήν 
άποστολή στόν Είσαγγελέα τών ένοχων.

τές, συνέχισαν τις έπόμενες μέρες τήν 
έρευνα τών γύρω όρεινών περιοχών. Έτσι 
δέν άργησαν νά βρεθούν σ’ ένα άλλο φυ
τώριο, κυκλωμένο άπό άγριους θάμνους, 
πού έκρυβαν τή θέα καί έμπόδιζαν τή διά
βαση, καί πού «φιλοξενούσε», έκτος άπό 
150 δενδρύλλια Ινδικής καννάβεως, 
174 σακκιά λιπάσματος καί κοπριάς, 
200 πλαστικά δοχεία παραγωγής φυτών, 
άλλα 15 δενδρύλλια άποξη ραμένα βά
ρους 3 κιλών, 310 γραμμάρια χασίς σέ 
φούντα καί σπόρους, 400 μέτρα πλαστι
κού σωλήνα πού χρησίμευε γιά τή μετα
φορά νερού, 9 μεγάλα βαρέλια πού χρη
σίμευαν γι’ άποθήκευση νερού, καθώς 
καί διάφορα γεωργικά έργαλεΐα. Ό λα 
έδειχναν πώς βρίσκονταν μπροστά σ’ 
ένα φυτώριο, τέλεια έξοπλισμένο πού 
πληρούσε όλους τούς όρους τής γεωπο
νικής καί, έπίσης, μπροστά σέ μιά πολύ 
καλά όργανωμένη σπείρα.

Ή  άνάκριση όδήγησε τούς άντρες τής 
Δ.Χ. Ρεθύμνου στό χωριό Λούτρα Χα
νιών, όπου έντοπίσθηκε ό Δημήτριος 
Τερζιδάκης ώς ύποπτος τής χασισοκαλ- 
λιέργειας. Πραγματικά, ό Τερζιδάκης 
κάτω άπό τήν πίεση τών ένοχοποιητικών 
στοιχείων, όμολογεί τήν παράνομη δρά
στη ριότητά του καί άποκαλύπτει τόν 
συνένοχό του, πού ήταν πάλι ό Γιώργος 
Παντάγιας (!), ό όποιος είχε συληφθεϊ 
καί προφυλακιστεί γιά τήν ίδια αιτία 
πρίν δέκα μέρες.

’Επίσης, άποκάλυψε πώς λίγο μετά τή 
σύλληψη τού συνεργάτη του, ό ίδιος 
έκαψε 18.500 γραμμάρια χασίς σέ φούντα 
πού είχαν συλλέξει παληότερα καί πού 
τό προόριζαν γιά τή λαθραγορά.

διασταυρώνοντας συνεχώς πληροφορίες, 
έφτασαν στό χωριό Ασωπός ’Επιδαύρου 
Λιμηράς.

’Εκεί, καί τό όνομα «Χρύσανθος» ύ- 
πήρχε, καί στό παρελθόν είχαν παρατη
ρηθεί έπαφές—τού Χρύσανθου—μέ Τσιγ
γάνους. Μέ τή βοήθεια τού Διοικητή καί 
τών άντρών τού Σταθμού Χωροφυλακής 
Παπαδιάνικων Λακωνίας, στήν περιφέ
ρεια τού όποιου ύπάγεται τό χωριό ’Ασω
πός, έντοπίστηκε ό Χρύσανθος Γκιου- 
ζέπης καί έγινε έρευνα στό σπίτι του.
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ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΩΝ
’Αλλεπάλληλο κρούσματα ληστειών, 

έξαναγκασμοΟ σέ άσέλγεια καί βιασμών 
σέ βάρος άλλοδαπών τουριστών σέ περιο
χές τής Πελοπόννησου καί Ιδιαίτερα τής 
Διοικήσεως Χωροφυλακής Άργολίδος, 
κράτησαν γιά ένα περίπου δεκαήμερο 
κορυφωμένη τήν άγωνία τού κοινωνικού 
συνόλου καί σκόρπισαν τόν φόβο μετα
ξύ τών τουριστών πού βρέθηκαν έκείνες 
τις μέρες στις περιοχές πού δροϋσε ό 
άγνωστος κτηνάνθρωπος.

Γιά τή χώρα μας — αύτό, γιατί ή δρά
ση, τού κτηνάνθρωπου έχει καί διεθνές 
παρελθόν — όλα άρχισαν στις 8 τό Από
γευμα τής 25ης τού περασμένου Αύγού- 
στου, όταν σέ άγροτική περιοχή τής Μη- 
δέας ‘Αργολίδας βρέθηκε δεμένος καί 
αίμόφυρτος ό 17χρονος Γάλλος LYXEN 
ARNAUD. Ό  νεαρός Γάλλος μεταφέρε- 
ται έσπευσμένα στό Κρατικό Νοσοκο
μείο Ναυπλίου καί δηλώνει στούς άντρες 
τού τοπικού ’Αστυνομικού Τμήματος ότι 
τό πρωί τής ίδιας μέρας είχε γνωρίσει 
στήν ’Αθήνα κάποιον συμπατριώτη του, 
ήλικίας περίπου 30 χρονών, πού τού συ- 
στήθηκε σάν ύπάλληλος τής Γαλλικής 
Πρεσβείας στή χώρα μας, ό όποιος τόν 
παράσυρε σέ έκδρομή στό Ναύπλιο. Άπό 
κεί μέ ταξί πήγαν στήν Μηδέα ’Αργολί
δας καί άφοΰ τόν παρέσυρε σ’ ένα ύψωμα, 
τόν άπείλησε μ’ ένα μαχαίρι, τόν έδεσε 
μέ σχοινί σ' ένα έλαιόδενδρο καί άσέλγη- 
σε έπ’ αύτοΰ παρά φύση, γιά νά έξαφανι- 
σθεί στή συνέχεια.

Οί άντρες τής Διοικήσεως Χωροφυλα
κής ’Αργολίδας κινητοποιούνται ταχύ
τατα, ένώ συνάμα ένημερώνουν τό ’Εθνι
κό Γραφείο τής «Ίντερπόλ». Σέ λίγη ώρα 
κατορθώνουν νά πληροφορηθοΰν πώς 
ένα Γάλλο τουρίστα πού ταξίδευε μέ 
«ώτο — στόπ» μετέφερε στό "Αργος άπό 
τήν Μηδέα, στις 7 τό άπόγευμα —λίγο 
δηλαδή, πρίν βρεθεί δεμένο τό θύμα — 
κάποιο άγροτικό αύτοκίνητο τής περιο
χής. Μάταια όμως προσπαθούν νά βροΰν 
άλλα στοιχεία γιά τήν πορεία πού άκο- 
λούθησε ό δράστης.

Πρίν άκόμα περάσουν δυό εικοσιτε
τράωρα παρουσιάζεται τό δεύτερο κρού
σμα. Τήν 00,15' ώρα τής 27-8-1980, δυό 
Άγγλοι τουρίστες, ήλικίας 18 καί 19 
χρονών, ληστεύονται μέσα στό ξενοδο
χείο «Κόρινθος» τής Κορίνθου. Ό  δρά
στης — καταθέτουν τά θύματα — είναι 
Γάλλος, ήλικίας 30 χρονών περίπου καί

Στό πίσω μέρος τής αόλής τού σπιτιού 
τού Γκιουζέπη βρέθηκε φυτώριο μέ 58 
φυτά ίνδικής καννάβεως, ένώ στό υπό
γειο τού σπιτιού του βρέθηκαν 2.500 
γραμμάρια χασίς σέ φούντα.

’Ο χασισοκαλλιεργητής συνελήφθηκε 
λίγη ώρα άργότερα ένώ δούλευε στά 
χωράφια του, γιά ν’ άποκαλύψει πώς τό 
τελευταίο είκοσαήμερο είχε πουλήσει 
στούς τρείς τσιγγάνους, τών όποιων ήξερε 
μόνο τά μικρά όνόματα, 3.000 γραμμάρια 
χασίς, άντί τού ποσού τών 170.000 δρα
χμών μέ τά όποία άγόρασε διάφορα άρδευ- 
τικά μηχανήματα. ’Επίσης άποκάλυψε 
ότι τούς σπόρους γιά τήν καλλιέργεια, 
τού τούς είχαν προμηθεύσει οί τρεις 
τσιγάννοι, άπό τούς όποιους πείστηκε καί 
γιά τήν καλλιέργεια τών φυτών.

ΚΤΗΝΑΝΘΡΩΠΟ
τούς λήστεψε άφοΰ πρώτα τούς έδεσε. 
’Εξαφανίστηκε πέρνοντας μαζί του 15.000 
δραχμές, 29 χάρτινες λίρες ’Αγγλίας καί 
μιά χρυσή άλυσίδα.

Τό τρίτο κρούσμα παρουσιάζεται τήν 
έπομένη, 28-8-1980, στις 7 τό άπόγευμα 
στήν περιοχή Περιβολάκι Τολού. Θύ
ματα είναι οί Ιδχρονοι Γάλλοι φοιτητές 
ROUX BRILI καί LABILLE MICHEL. 
Βρίσκονται μέσα σ’ ένα έγκαταλειμμένο 
πολυβολείο τής περιοχής, δεμένοι. Κατα
θέτουν ότι δυό Γάλλοι τούς γύμνωσαν, 
τούς έδεσαν καί τούς κατανάγκασαν σέ 
παρά φύση άσέλγεια. Φεύγοντας πήραν 
5.000 δραχμές, μία άλυσίδα, ένα ρολόι 
καί ένα σακκίδιο μέ διάφορα πράγματα. 
Τά χαρακτηριστικά τού ένός, ταιριάζουν 
άπόλυτα μέ τίς περιγραφές τών άλλων 
θυμάτων.

Γιά τούς άντρες τής Διοικήσεως Χω
ροφυλακής Αργολίδας πού κρατούν συ
νεχώς ένήμερο τό ’Εθνικό Γ ραφείο τής 
«Ίντερπόλ», ένα είναι σίγουρο: Πώς κύ
ριος δράστης τών τριών περιστατικών 
είναι τό ίδιο πρόσωπο καί πώς γνωρίζει 
καλά τήν περιοχή τού Ναυπλίου. 'Ομως 
παρ’ όλη τήν κινητοποίησή τους δέν έν- 
τοπίζεται πουθενά, άν καί ένα ειδικό ση
μείωμα μέ τά χαρακτηριστικά του μοιρά
ζεται σ’ έκατοντάδες κατοίκους τής περιο
χής·

Ή  συνέχεια είναι άκόμα πιό έκπληκτι- 
κή. Πρίν κλείσει τό 24ωρο, στις 3, δη
λαδή, μετά τό μεσημέρι τής έπομένης 
(29-8-1980), στήν περιοχή Μακρύσια 
’Ολυμπίας βρίσκονται γυμνοί καί δεμένοι 
χειροπόδαρα άλλοι δυό Γάλλοι τουρί
στες, 21 καί 29 χρονών. Καταθέτουν ότι 
τούς λήστεψαν δυό συμπατριώτες τους. 
Οί περιγραφές συμπίπτουν άπόλυτα μέ 
τά χαρακτηριστικά πού έχουν περιγρά
φει τά προηγούμενα θύματα. Οί δράστες 
έξαφανίστηκαν άφοΰ άφαίρεσαν άπό τίς 
τσέπες τών θυμάτων τους 1.700 γαλλικά 
φράγκα, 3.000 έλληνικές δραχμές, δύο 
φωτογραφικές μηχανές καί ένα ρολόγϊ.

Μέ τό κρούσμα αύτό ή Διοίκηση Χωρο
φυλακής Αργολίδας, βεβαιώνεται πώς 
ό δράστης — δράστες στά δυό τελευταία 
περιστατικά — είναι ό ίδιος σέ κάθε περί
πτωση καί πώς οί μετακινήσεις στήν 
Κόρινθο καί ’Ολυμπία, γίνονται γιά τήν 
παραπλάνηση καί διάσπαση τών έρευ- 
νών. Διαισθάνεται όμως πώς άν ύπάρξει 
συνέχεια, αύτή θά συμβεί στή δική τους

Μετά άπό τίς άποκαλύψεις αύτές οί 
άντρες τής Υ.Α.Π,Π, προχώρησαν γιά 
τήν έξακρίβωση τών στοιχείων τών τριών 
τσιγγάνων, μέ μόνα στοιχεία τά όνόματα 
Νίκος, Παναγιώτης καί Άχιλλέας. Δέν 
χρειάστηκε όμως νά κουραστούν ιδιαί
τερα, γιά τήν έπομένη τής συλλήψεως 
τού Γκιουζέπη, οί δύο άπό τούς τρείς 
τσιγγάνους, ό Νίκος Ίωαννίδης καί ό 
Άχιλλέας Δημητρίου, χωρίς νά ξέρουν 
τά όσα είχαν μεσολαβήσει τήν προηγου- 
μένη, έπισκέφθησαν τόν Ασωπό, όπου 
καί συνελήφθηκαν άπό τούς άνδρες τής 
Χωροφυλακής.

Έτσι ένας άκόμα χασισοκαλλιεργητής 
τέθηκε «έκτος μάχης», άκολουθώντας τήν 
τύχη όλων τών παρανόμων.

περιοχή καί έντείνει τήν δραστηριοποίη- 
ση τού προσωπικού τών 'Υπηρεσιών της.

’Ακολουθεί ή ένημέρωσή της άπό τό 
’Εθνικό Γραφείο τής «Ίντερπόλ» Ελλά
δος πού πληροφορεί ότι: Παρόμοια κρού
σματα, έξη στόν άριθμό, μέ δράστη κά
ποιον BORIES YVES, 31 χρονών, ση
μειώθηκαν κατά τό παρελθόν στή Γαλ
λία καί ένα, μέ δράστη τόν ίδιο, στήν 
’Ιταλία. Ό  BORIES YVES καταζητείται 
τόσο άπό τίς Γαλλικές, όσο καί τίς Ιτα
λικές Αστυνομικές ’Αρχές.

Τό Αστυνομικό Τμήμα Ναυπλίου, στις 
9 τό πρωί τής 31-8-1980 μέ κατεπείγον 
σήμα πρός όλες τίς Υπηρεσίες τής Διοι- 
κήσεως Αργολίδας, γνωρίζει πώς δρά
στης τών παραπάνω άδικημάτων «... φέ
ρεται έκ τού τρόπου διαπράξεως καί τών 
χαρακτηριστικών του ό BORIES YVES..» 
Μέ παρόμοιες σηματικές διαταγές ή Δι
οίκηση Χωροφυλακής Άργολίδος ζη
τάει έπαγρύπνηση τών άντρών τών Υπη
ρεσιών της καί δίνει τίς άπαραίτητες γιά 
τήν κινητοποίηση όδηγίες.

Όμως, ή τύχη είναι μέ τό μέρος τού 
δράστη, άφοΰ τά έπόμενα θύματά του 
κάνουν δ,τι πρέπει γιά νά διευκολυνθεί ή 
έξαφάνισή του. Συγκεκριμένα, τό μεση
μέρι τής 2-9-1980 ένας 20χρονος Γάλλος 
καί μιά Γαλλίδα, 21 χρονών, τουρίστες 
στήν Ελλάδα, παρουσιάζονται στό Αστυ
νομικό Τμήμα Ξυλοκάστρου, γιά νά κα
ταγγείλουν πώς τήν.. .  προηγούμενη 
μέρα (1-9-1980), στις 10 τό βράδυ, ληστεύ
τηκαν άπό έναν συμπατριώτη τους στήν 
περιοχή τού Λυγουριοΰ Ναυπλίου !, ό 
όποιος στή συνέχεια έκλεψε τό αύτοκί- 
νητό τους καί έξαφανίστηκε. Καί όλα 
αυτά τή στιγμή πού μπορούσαν νά καταγ
γελθούν, λίγο μετά τό συμβάν, στις ’Υ
πηρεσίες τού Ναυπλίου...

Τά θύματα μεταφέρονται άπό τό Ξυλό- 
καστρο στό Ναύπλιο καί κατά τήν Ανά
κριση καταθέτουν ότι τό μεσημέρι τής 
1ης Σεπτεμβρίου γνωρίστηκαν στόν Πει
ραιά μέ τόν δράστη, πού τούς συστήθηκε 
σάν ύπάλληλος τού Γαλλικού Προξενείου 
’Αθηνών. Καί οί τρείς μαζί, μέ τό αύτο
κίνητο τών θυμάτων, άποφάσισαν έκδρο
μή στό Λυγουριό, όπου έφτασαν κατά τίς 
8 τό βράδυ. ’Εκεί ό δράστης τούς παρέ
συρε σ’ ένα άγροτικό δρόμο, ένα χιλιό
μετρο έξω άπό τό Λυγουριό καί μέ τήν 
άπειλή μαχαιριού τούς λήστεψε, παίρνον
τας 8.000 δραχμές, 1.000 γαλλικά φράγκα^



ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΑ
3.000 δηνάρια Γιουγκοσλαβίας, ένα σταυ
ρό καί 6να ρολόγι.

’Ακολουθούν νέες έρευνες πού όμως 
δέν όδηγοΰν πουθενά, παρ' δλο πού ή 
Διοίκηση Χωροφυλακής έχει διανείμει 
σ’ δλο τό προσωπικό τών 'Υπηρεσιών 
της τίς φωτογραφίες τού φερομένου ώς 
δράστη BORIES YVES, πού είχε στείλει 
τό ’Εθνικό Γραφείο «Ίντερπόλ» Ε λλά
δος.

Τήν έπομένη, 3 Σεπτεμβρίου, τό αύτοκί- 
νητο τών τελευταίων θυμάτων βρίσκεται 
έγκαταλειμμένο στήν Κόρινθο, ένφ τήν 
ίδια μέρα παρουσιάζεται καί τό έκτο 
κρούσμα, δχι δμως στήν Κόρινθο, δπου 
έγκατέλειψε τό αύτοκίνητο ό δράστης, 
άλλα στήν Παραλία "Αστρους. Ό  ίδιος 
δράστης μαζί μέ άλλους δυό Γάλλους 
τουρίστες, ληστεύουν δυό Γάλλους, άσελ- 
γούν έπ’ αύτών παρά φύση καί βιάζουν 
τίς γυναίκες τους. Τό τελευταίο αύτό 
κρούσμα είναι ίσως τό περισσότερο έν- 
τυπωσιακό. Οί άντρες τής Χωροφυλακής 
κινητοποιούνται καί πάλι ταχύτατα κλεί
νοντας κάθε διάβαση πού θά μπορούσαν 
νά χρησιμοποιήσουν οί δράστες γιά νά

διαφύγουν. Οί προσπάθειές τους καρπο
φορούν. Ό  δράστης περιφέρεται πλέον 
στήν περιοχή τής ’Αργολίδας χωρίς νά 
μπορεί νά βρεϊ διέξοδο. Ή  σύλληψή του 
δέν είναι παρά ζήτημα χρόνου. Πράγματι, 
στις 8 Σεπτεμβρίου, στίς 4 τό άπόγευμα, 
Εντοπίζεται στήν Έρμιόνη ’Αργολίδας. 
Όμως είναι άποφασισμένος νά διαφύγει 
καί έπιτίθεται κατά τών άντρών τής Χω
ροφυλακής πού έπιχειροΰν νά τόν συλ- 
λάβουν. ’Εδώ, δμως, ή τύχη δέν τόν βοη
θάει καί γρήγορα βρίσκεται μέ τίς χει
ροπέδες στά χέρια του. Οί άντρες τής 
Χωροφυλακής έχουν θέσει «έκτος μάχης» 
ένα διεθνή κακοποιό, Ενώ ταύτόχρονα 
δίνουν άκόμα ένα άποδεικτικό στοιχείο 
τής προσφοράς τους πρός τήν κοινωνία.

Στήν άνάκριση πού άκολουθεϊ Ισχυ
ρίζεται δτι δέν γνωρίζει τούς συνεργούς 
του, ένώ προσπαθεί νά δικαιολογήσει τά 
άγρια καί άρρωστα ένστικτά του μέ άνα- 
δρομές στήν παιδική του ήλικία. Δέν φαί
νεται δμως ούτε στό έλάχιστο μετανοιω- 
μένος. Ίσως γιατί ή μετάνοια καί ό σω
φρονισμός είναι γι’ αύτόν κάτι τό «παρά 
φύση»...

Ό  Γάλλος ληστής καί σάτυρος κατά τήν άναπαράστασ

Α Δ Ι Σ Τ Α Κ Τ Ο Ι  Δ Ι Α Ρ Ρ Η Κ Τ Ε Σ
Ένα κρούσμα θρασύτατης διαρρή- 

ξεως στή Λάρισα άναστατώνει τό πρώτο 
δεκαήμερο τού ’Ιουλίου τήν Λαρισινή 
κοινωνία καί προειδοποιεί τίς Υπηρεσίες 
Χωροφυλακής πώς βρίσκονται άντιμέ- 
τωπες μέ τή δράση κάποιας έπικίνδυνης 
σπείρας άδίστακτων κακοποιών. Οί δρά
στες άφοΰ έκοψαν μέ ψαλλίδι τό προστα
τευτικό δικτυωτό πλέγμα τής βιτρίνας 
ένός κοσμηματοπωλείου, έσπασαν τό 
τζάμι τής βιτρίνας καί έξαφάνισαν δλα 
τά κοσμήματα πού ήταν έκτεθειμένα καί 
πού ή άξια τους ξεπερνοΰσε τά δυό έκα- 
τομμύρια δραχμές.

Παρά τήν άμεση κινητοποίηση τών 
'Υπηρεσιών Χωροφυλακής Λαρίσης οί 
δράστες μένουν άγνωστοι. Λίγες μέρες 
άργότερα δίνουν τό δεύτερο παρόν τους. 
Τήν νύχτα τής 11R2-7-1980 ένα άκόμα 
κοσμηματοπωλείο, στό Βόλο αύτή τή 
φορά, δέχεται τήν έπίθεση διαρρηκτών. 
Ό  τρόπος τής διαρρήξεως είναι άκριβώς 
ό ίδιος μέ κείνον τής Λάρισα,ς τά δέ κο
σμήματα πού κλάπηκαν ξεπερνοΰσαν σέ 
άξία τό ένα έκατομμύριο δραχμές. ’Επί 
πλέον διαπιστώθηκε πώς οί δράστες έξα- 
φανίστηκαν μέ μιά δίκυκλη μαύρη μοτο- 
συκλέττα.

Τήν νύχτα τής 15]16-7-1980 οί διαρρή
κτες μέ τήν μοτοσυκλέττα, χτυπούν καί 
πάλι. Στόχος τους ένα κοσμηματοπω
λείο τής Λαμίας, άπ’ δπου άφαιροΰν κο
σμήματα πού ή συνολική τους άξία ξεπερ
νοΰσε τά τρία έκατομμύρια δραχμές.

Καί στήν περίπτωση αύτή ή μέθοδος 
πού άκολουθεϊται είναι πανομοιότυπη μέ 
τίς προηγούμενες διαρρήξεις. Μόνο πού 
στή Λαμία γίνονται άντιληπτοί άπό διερ- 
χόμενους πολίτες. Ή  κινητοποίηση τών 
'Υπηρεσιών δέν φέρνει ούτε έδώ κάποιο 
θετικό άποτέλεσμα. Οί διαρρήκτες έξα- 
φανίζονται ταχύτατα μέ τή βοήθεια τής 
μοτοσυκλέττας.

Τήν έπομένη νύχτα (16]17-7-1980) ξα
νακτυπούν. Στήν καρδιά τής ’Αθήνας 
αύτή τή φορά, άφοΰ θύμα τους πέφτει κοσ- 
σμηματοπωλεϊο τής όδοΰ Άχαρνών 101.

Οί δράστες μέ τό ίδιο σύστημα Εσπασαν 
τή βιτρίνα τού καταστήματος καί άφαί- 
ρεσαν κοσμήματα πού ή άξία τους ξε
περνοΰσε τά τρία έκατομμύρια δραχμές, 
ένώ στή συνέχεια Εξαφανίστηκαν πη
δώντας σέ μιά μοτοσυκλέττα πού ό όδη- 
γός της περίμενε μέ άναμμένη τή μηχανή. 
Είναι γεγονός δτι οί καταδιωκτικές άρχές 
βρίσκονται μπροστά σέ μιά σπείρα δυνα
μικών κακοποιών πού ξεκινώντας τή 
δράση τους άπό τή Λάρισα καί «χτυ
πώντας» κοσμηματοπωλεία δυό μεγάλων 
πόλεων πού βρίσκονται στό δρόμο γιά 
τήν 'Αθήνα, τή μεταφέρουν στή πρωτεύ
ουσα.

Τό πόσο Επικίνδυνη είναι ή σπείρα φαί
νεται καί στό 24ωρο πού άκολουθεί. 
Τήν νύχτα τής Επομένης (18]19-7-1980) 
ένα άκόμα κοσμηματοπωλείο πέφτει θύ
μα τους. Είναι στά Πετράλωνα αύτή τή 
φορά καί τά κοσμήματα πού άφαίρεσαν 
ξεπερνούν σέ άξία τά έξη έκατομμύρια 
δραχμές. Οί δράστες έκοψαν κι έκεί τό 
δικτυωτό πλέγμα τής βιτρίνας καί άψη- 
φώντας τόν συναγερμό τού καταστήμα
τος πού άρχισε νά ούρλιάζει,έσπασαν τό 
τζάμι, άφαίρεσαν τά κοσμήματα καί Εξα
φανίστηκαν. Ήταν τό πέμπτο κρούσμα 
μέσα σ’ ένα δεκαήμερο, πού άνέβασε τή 
σοδειά τών κακοποιών σέ κοσμήματα 
άξίας δεκαπέντε Εκατομμυρίων δραχμών. 
Ή  κινητοποίηση τών ’Αστυνομικών ’Αρ
χών είναι καί πάλι ταχύτατη χωρίς δμως 
άποτέλεσμα.

Λίγες μέρες άργότερα κάποιος προσε- 
σημασμένος κακοποιός συλλαμβάνεται 
στήν 'Αθήνα άπό άντρες τής Γενικής 
’Ασφάλειας Αθηνών τού άδελφού Σώ
ματος. Λέγεται Παντελής Γρηγορίου. 
Ταύτόχρονα οί άντρες τού Τμήματος 
Διώξεως Διαρρηκτών τής Υ.Α.Π.Π. σέ 
συνεργασία μέ τίς άλλες Υπηρεσίες Χω
ροφυλακής «φτάνουν» στά όνόματα τεσ
σάρων προσεσημασμένων κακοποιών πού 
δμως είναι άγνωστη ή διαμονή τους. Ό  
Γρηγορίου άνακρινόμενος άποκαλύπτει 
πώς ήταν ένας άπό τά μέλη τής σπείρας 
καί πώς τά ύπόλοιπα μέλη της είναι ό Νί

κος Πετσούλας, 28 χρονών, άπό τόν Τύρ- 
ναβο Λαρίσης, ό Δημήτρης Τσούστας, 
22 χρονών, ό Θανάσης Γεμενής, 23 χρο
νών, ό Μάρκος Φαλλίδας, 19 χρονών 
άπό τήν ’Αθήνα, καί ό Άνδρέας Καλα- 
μπούκας, 25 χρονών, άπό τόν Τύρναβο 
Λαρίσης. Τά όνόματα πού άποκαλύπτον- 
ται είναι τά ίδια μέ κείνα πού έχουν Εξα
κριβώσει οί άντρες τής Υ.Α.Π.Π. Άκο
λουθεί άνακοίνωση τής Γενικής ’Ασφά
λειας ’Αθηνών τού άδελφού Σώματος στόν 
Τύπο, πού γνωστοποιεί τούς δράστες καί 
τά χαρακτηριστικά τους. Είναι πιά βέ
βαιο δτι ό κλοιός δλο καί σφίγγει γύρω 
τους.

Οί καταζητούμενοι, πλέον κακοποιοί 
άναστέλουν τή δράση τους καί Εξαφανί
ζουν κάθε ίχνος τους. Οί άντρες τού Τμή 
ματος Διαρρηκτών τής Υ.Α.Π.Π. πι
στεύουν πώς οί δράστες άναζητοΰν τρό
πους γιά νά ξεφορτωθούν τά κοσμήματα, 
ένώ παράλληλα άπλώνουν τίς έρευνες 
στό φιλικό τους περιβάλλον, γιά νά φτά
σουν άθόρυβα καί μεθοδικά στό «κλειδί» 
πού όδηγεϊ στήν κρυψώνα τους.

Μιά όμάδα έμπειρων άντρών τού Τμή
ματος Διώξεως Διαρρηκτών τής Υ.Α.Π.Π. 
τό πρωί τής 2ας Σεπτεμβρίου, φτάνει στή 
Βουλιαγμένη καί κυκλώνει τό τετράγωνο 
τής όδοΰ Διός, δπου στό διαμέρισμα τής 
πολυκατοικίας μέ άριθμό 2—4, έχει δια
πιστωθεί πώς κρύβονται οί κακοποιοί. 
Μιά άλλη όμάδα τού ίδιου Τμήματος άνα- 
λαμβάνει τήν έρευνα τού διαμερίσματος, 
παρουσία βεβαίως τού Δικαστικού Εκ
προσώπου. Τό διαμέρισμα είναι νοικια
σμένο άπό τήν Ελένη Ίγναντίου πού οί 
πληροφορίες τής Υ.Α.Π.Π. τήν φέρνουν 
ώς μνηστή τού Νίκου Πετσούλα. Ή  ίδια 
διατηρούσε άλλοΰ μόνιμο σπίτι.

Ή  έφοδος έχει άποτέλεσμα τή σύλλη
ψη τών: α) Νίκου Πετσούλα, β) Θανάση 
Γεμενή, γ) Άνδρέα Καλαμπούκα, δ) Πα
ρασκευής Μπούρα, 24 χρόνων, σερβι- 
ρόρας σέ μπάρ, καί ε) Παρασκευής Τσιά- 
καλου, 22 χρονών, Επίσης σερβιτόρας σέ 
μπάρ. Στό διαμέρισμα βρίσκονται καί 
κατάσχονται 865 γραμμάρια χασ’κ  σέ
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σκόνη, 89.000 δραχμές, 11.200 μάρκα 
Δυτ. Γερμανίας καί 1.600 Τουρκικές λίρες.

Άπό τήν άνάκριση άποκαλύπτεται 
όλόκληρη ή δράση τής σπείρας: Στην 
διάρρηξη τοϋ κοσμηματοπωλείου τής 
Λάρισας, πήραν μέρος ό Νίκος Πετσού
λας, ό Θανάσης Γεμενής καί ό Παντελής 
Γρηγορίου, πού παράδωσαν τά κοσμήμα
τα στον Νίκο Βαρδιόπουλο, 28 χρόνων, 
καί στον Παναγιώτη Πατσίκα, 27 χρο- 
νών, κατοίκους Τυρνάβου Λαρίσης, οί 
όποίοι τά «έβγαλαν» λαθραία στή Τουρ
κία όπου καί τά πούλησαν.

Ό  Νίκος Πετσούλας, ό Θανάσης Γε
μενής καί ό Παναγιώτης Πατσίκας έκα
ναν τή διάρρηξη τού κοσμηματοπωλείου 
στό Βόλο. Ό  Πατσίκας τό μερίδιό του 
τό πούλησε — μαζί μέ τά κοσμήματα τής 
Λάρισας — στή Τουρκία, ένώ οί άλλοι 
δυό, μέσω τού Νίκου Βαρδιόπουλου, 
πούλησαν τό δικό τους μερίδιο (860 γραμ
μάρια χρυσαφικών) στόν Κώστα Μπέρ- 
τιο, άντί 180.000 δραχμών.

Στή διάρρηξη τής Λαμίας πήραν μέρος 
ό Νίκος Πετσούλας, ό Θανάσης Γεμε
νής καί ό Άνδρέας Καλαμπούκας, ένφ 
τήν κάλυψή τους είχαν άναλάβει ό Παντ- 
Γρηγορίου καί ή Ελένη Ίγναντίου.

Τις διαρρήξεις τών ’Αθηνών έκαναν ό 
Θανάσης Γεμενής, ό Δημήτρης Τσού- 
στας καί ό Μάρκος Φαλλίδας (πού κι 
αύτός συνελήφθη), ένώ στή σχεδίασή 
τους πήραν μέρος καί οί ύπόλοιποι τής 
σπείρας.

Τά κοσμήματα τής Λαμίας καί τών 
’Αθηνών, δέκα μέρες μετά τήν τελευταία 
διάρρηξη, τά παράλαβαν οί Πετσούλας,

Γεμενής, Καλαμπούκας καί οί άδελφοί 
Νίκος καί Στέφανος Βαρδιόπουλος καί 
μέ δυό αυτοκίνητα έφυγαν γιά τό Άμόριο 
Έβρου. Άπό κεΐ, πεζή (έκτος άπό τόν 
Στέφανο Βαρδιόπουλο πού γύρισε στήν 
’Αλεξανδρούπολη) έφτασαν μέχρι τόν 
Έβρο, όπου —μετά άπό είδοποίηση τού 
Πατσίκα —τούς περίμενε ένας παληός 
τους Τούρκος γνώριμος, ό Χουσεΐν. Μέ 
τήν βάρκα τού Τούρκου λαθρέμπορα πέ
ρασαν τά σύνορα καί στή συνέχεια μέ τ’ 
αύτοκίνητό του πήγαν στήν Κωνσταντι
νούπολη. Στόν Χουσεΐν παράδωσαν κοσ
μήματα βάρους 6 χιλιογράμμων, άφοΰ 
συμφώνησαν ώς τιμή τό ποσό τών 300.000 
δραχμών κατά χιλιόγραμμο. Άπό τό σύ
νολο τού 1.800.000 δραχμών, εΐσπραξαν 
ώς πρώτη δόση 11.000 μάρκα Δυτικής 
Γερμανίας καί 1.500 γραμμάρια χασίς 
πού λογαριάστηκε μέ τήν τιμή τών 40.000 
δραχμών κατά χιλιόγραμμο. Τά ύπόλοιπα 
χρήματα άνάλαβε νά τά είσπράξει άπό 
τόν Χουσεΐν ό Βαρδιόπουλος. Επίσης 
στήν Κωνσταντινούπολη, όπου έμειναν 
έξη μέρες, ό Πατσίκας πούλησε άκόμη 
ένα μέρος τών κοσμημάτων, άντί τού 
ποσού τών 150.000 δραχμών. Άπό τά 
1.500 γραμμάρια τού χασίς, τά 865 ήταν 
έκείνα πού κατασχέθηκαν κατά τήν έρευ- 
γα τού διαμερίσματος τής όδοΰ Διός 2—4 
τής Βουλιαγμένης. Τά ύπόλοιπα κατανα
λώθηκαν άπό τή σπείρα άφοΰ όπως όμο- 
λόγησαν οί συλληφθέντες τά περισσό
τερα μέλη της άνήκαν στούς «πιστούς» 
τού χασίς.

Όμως, πέρα άπ’ αύτά, άποκαλύφθηκε 
στήν άνάκριση, πώς οί Πετσούλας, Γε

μενής καί Καλαμπούκας, σχέδιαζαν νά 
φύγουν λαθραία άπό τήν Ελλάδα καί νά 
έγκατασταθοΰν μόνιμα στό έξωτερικό, 
άφοΰ τά ίχνη τους είχαν έπισημανθεί άπό 
τις διωκτικές Αρχές. Πώς όμως θά τό 
κατόρθωναν αύτό;

Ή άπάντηση ήρθε γρήγορα μέ τήν 
άνεύρεση τριών διαβατηρίων πού άν καί 
άρχές Σεπτεμβρίου, είχαν έπάνω τους 
σφραγίδα έξόδου τού ’Ελέγχου Διαβατη
ρίων Πυθείου, μέ ήμερομηνία 22-8-1980, 
πού σήμαινε ότι έκείνη τή μέρα οί κάτο
χοί τους πέρασαν στήν Τουρκία. Όμως 
ήμερομηνία εισόδου δέν ύπήρχε γιά νά 
δείχνει πότε γύρισαν πίσω στήν Ελλάδα, 
άφού ή σύλληψή τους έγινε δέκα μέρες 
μετά τήν 22-8-1980, Τί συνέβαινε; Άπλού- 
στατα έπρόκειτο γιά πλαστογράφηση. 
Μετά άπ’ αύτό οί συλληφθέντες άποκά- 
λυψαν καί τόν πλαστογράφο, τόν Κώστα 
Μπέρτιου, πού όπως όμολόγησαν ή πα
ροχή αύτής τής ύπηρεσίας του πληρώ
θηκε μέ 20.000 δραχμές.

Ακολούθησε έρευνα στό σπίτι τού 
Μπέρτιου, όπου κατασχέθησαν 10 διαβα
τήρια μέ φωτογραφίες ή όχι, έλλήνων 
καί ξένων ύπηκόων, διεθνή διπλώματα 
όδηγήσεως αύτοκινήτου, σφραγίδα μέ 
τήν ένδειξη «Έλεγχος Διαβατηρίων 
Πυθείου—"Εξοδος», διάφορα άλλα έργα- 
λεϊα καί μέσα πλαστογραφήσεως, καθώς 
καί δυό παληές είκόνες.

Έτσι έξαρθρώθηκε ή πολυπρόσωπη 
σπείρα τών κακοποιών πού ή δράση της 
έντάσσεται στις πιό έντυπωσιακές πού 
μέχρι τώρα έχουν παρουσιαστεί στόν 
χώρο αύτών τών έγκλημάτων.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΣΤΗΝ Ε ΛΛΑΔΑ

Ή  κλοπή τών ίέρών εικόνων πού είχαν 
άφαιρεθεΐ άπό τούς ναούς τής Παναγίας 
καί τού Αγίου Γεωργίου Μεταξοχωρίου— 
Άγιάς, κατά τό χρονικό διάστημα άπό 
15 έως 22-9-1980, ήταν ένα άπό τά μεγα
λύτερα κρούσματα κλοπών εικόνων, τών 
τελευταίων χρόνων. Περισσότερες άπό 
70 είκόνες διαφόρων μεγεθών ώς καί βημό
θυρα είχαν άφαιρεθεΐ, άποδεικνύοντας 
γιά μιά άκόμα φορά τόν κίνδυνο πού δια
τρέχουν τά ίερά κειμήλια τού τόπου μας 
άπό άδίστακτους Ιερόσυλους.

Όπως καί σέ παληότερο τεύχος ό 
«Ρεπόρτερ» είχε γράψει, οί τοπικές 'Υπη
ρεσίες Χωροφυλακής κινήθηκαν δρα
στήρια γιά τόν έντοπισμό τών δραστών, 
ταυτόχρονα δέ τό Εθνικό Γραφείο τής 
Ίντερπόλ Ελλάδος ένημέρωσε όλα τά 
άντίστοιχα Γ ραφεία τών άλλων χωρών.

Ή  κινητοποίηση αυτή είχε άποτέ- 
λεσμα τή σύλληψη—έκτος έκείνων πού

συνελήφθηκαν στήν Ελλάδα—τριών
Έλλήνων στό Ρότερνταμ τής 'Ολλαν
δίας. Οί 'Ολλανδοί άστυνομικοί συνέ
λαβαν τόν Γιάννη Ρηγογιάννη, 41 χρο- 
νών άπό τήν Άλέστα Εύρυτανίας, τόν 
Κωνσταντίνο Οίκονόμου ή Σπάθή, 28 
χρονών, άπ’ τό Περίβλεπτο Μαγνησίας 
καί τόν Παναγιώτη Λουκά, 32 χρονών, 
άφού διαπίστωσαν μέ έρευνα τού αύτο- 
κινήτου τους, πώς μετέφεραν έντεκα 
ίερές είκόνες, καθώς καί φωτογραφίες 
άλλων είκοσι. Οί είκόνες κατασχέθηκαν 
μετά άπό αίτηση τών Ελληνικών Αρχών 
άφοΰ όπως διαπιστώθηκε οί όκτώ άνήκαν 
στούς Ιερούς ναούς Παναγίας καί Άγιου 
Γεωργίου Μεταξοχωρίου καί οί τρεις σέ 
ναούς τής Καρδίτσας.

Πρόσφατα τό Περιφερειακό Δικαστή
ριο τού Ρότερνταμ άποφάσισε τήν άπό- 
δοση τών είκόνων στήν Ελλάδα καί τις 
έθεσε στή διάθεση τών Δικαστικών Άρ-

Μέρος τοΰ τεμαχισμένου τέμ
πλου που παραδόθηκε στή Χωρο
φυλακή άπό τόν Θ. Σπάθη, μαζί 
μ ’ άλλες 18 εικόνες.

χών. Έτσι, στις 26-8-1980 ό 'Υπομοί
ραρχος Εύάγγελος Καλαντζής τού Τμή
ματος Ασφαλείας Λαρίσης, μέ έγκριση 
τοΰ Αρχηγείου Χωροφυλακής έφυγε γιά 
τό Ρότερνταμ, γιά νά γυρίσει τρεις μέρες 
μετά, φέροντας μαζί του τις έντεκα ίερές 
είκόνες.

Τήν ώρα πού γράφονται αύτές οί γραμ
μές, οί είκόνες πού μετά άπό πολύμηνο 
«ταξίδι» τους στόέξωτερικό γύρισαν στόν 
τόπο τους, βρίσκονται στή διάθεση τοΰ 
Ανακριτή κ. Ξένου, ό όποιος καί έχει 
άναλάβει τήν υπόθεση.
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Αύτό τό παρατσούκλι τού τό χάρισαν 
οί έφημερίδες, μετά τήν έπίθεσή του κα
τά τής 82χρονης ’Ιωάννας Φαραντάτου. 
Είχε χτυπήσει, τό βράδυ τής 19ης τοϋ 
περασμένου Αύγούστου, τήν πόρτα τού 
διαμερίσματος της, στό Κουκάκι τής 
Αθήνας, καί όταν αυτή τού άνοιξε άξίω- 
σε νά τοϋ δώσει δσα χρήματα είχε.

«Μόνο 1.600 δραχμές έχω», άπάντησε 
ή γηραιά κυρία καί χωρίς νά προβάλει 
καμμιά άντίσταση τού τά έδωσε. Κι’ έκεϊ- 
νος άφοϋ τήν κλείδωσε στό δωμάτιό της, 
έψαξε σ’ όλο τό σπίτι. Δέν βρήκε όμως 
τίποτε καί λίγο πριν φύγει τήν χτύπησε 
μ’ ένα μαχαίρι στήν κοιλιά, τό στήθος 
καί τά χέρια.

'Εφυγε άφήνοντας πίσω του αίμόφυρτο 
τό θύμα του καί έξαφανίστηκε. Ό  τρό
πος μέ τόν όποιο έδρασε άναστάτωσε τό 
κοινό αίσθημα. 'Ο Τύπος πέραοε μέ 
έντυπωσιακούς τίτλους τό έγκλημα. Οί 
Αστυνομικές ’Αρχές κινητοποιήθηκαν 
δραστήρια. "Ομως αύτός είχε ξεφύγει.

Ό χ ι βέβαια γιά πολύ.
’Ακριβώς στις 2.30’ μετά τά μεσάνυχτα 

τής 30ης Αύγούστου θεάθηκε κάπου στόν 
Σιδηροδρομικό Σταθμό "Αργους. Οί άν
τρες τού Τμήματος ’Ασφαλείας, χωρίς 
νά ξέρουν ποιόν είχαν άπέναντί τους έκρι
ναν πώς κάτι δέν πήγαινε καλά μέ τόν 
νεαρό περιπλανώμενο. ’Αποφάσισαν νά 
τόν έλέγξουν. Βρήκαν έπάνω του ένα 
μαχαίρι 25 έκατοστών καί τόν όδήγησαν 
στό Τμήμα. Καί έκεϊ μετά άπό πολύωρη 
άνάκριση τ’ άποκάλυψε όλα.

Δεκάδες κλοπές καί διαρρήξεις είχε 
στό ένεργετικό του ό Δήμος Τσιλακού- 
δης. Μά τό κυριώτερο: ’Ηταν ό δράστης 
τής ληστείας καί τού έπικίνδυνου τραυ
ματισμού τής ’Ιωάννας Φαραντάτου. Ή 
ταν «ό ληστής τής άρχόντισσας».
Ήταν. Τώρα δέν είναι παρά ένας νεαρός 

ύπόδικος πού περιμένει τήν κρίση τής 
Δικαιοσύνης γιά πράγματα πού δέν ται
ριάζουν Ιδιαίτερα στις πρώιμες ήλικίες...

ΣΤΟΧΟΣ ΗΤΑΝ Η ΓΛΥΦΑΔΑ

Τά κρούσματα διαρρήξεων τών τελευ
ταίων μηνών, στή Γλυφάδα, ακολουθού
σαν τό ένα μετά τό άλλο. Ριψοκίνδυνοι 
«φαντομάδες», χωρίς νά διστάζουν «χτυ
πούσαν» διαμερίσματα καί μονοκατοι
κίες, άδιάκριτα άν βρίσκονταν ή όχι σέ 
πολυσύχναστους δρόμους. ’Αλλά, δέν 
ήταν καί λίγες οί περιπτώσεις, πού οί 
διαρρήκτες έπιχειροϋσαν νά μποϋν σέ 
σπίτια, χωρίς νάχουν πιό μπροστά βε
βαιωθεί άν έλλειπαν ή όχι οί ένοικοί τους. 
Έτσι, άρκετές φορές έφυγαν πηδώντας 
άπ’ τά παράθυρα, χωρίς νά πραγματοποιή
σουν τούς σκοπούς τους, άφοΰ οί ένοικοι 
ξυπνώντας άπό τούς θόρυβους τούς χα
λούσαν τήν τελευταία στιγμή τή«δουλειά.

Όμως, όπου οί ένοικοι άπουσίαζαν τά 
κέρδη ήταν μεγάλα. Μόνο άπό έξη διαρ
ρήξεις σπιτιών τής Γλυφάδας, τά χρυσα
φικά καί τ’ άλλα τιμαλφή πού πήραν, 
ξεπερνοΰσαν σέ άξια τις 1.800.000 δρα

χμές. ’Ακόμα, στό ένεργητικό τής σπεί
ρας, άνήκε — όπως διαπιστώθηκε άπό 
τήν προανάκριση — καί μιά κλοπή μιας 
δίκυκλης μοτοσυκλέττας τύπου ΚΑΒΑ- 
ΣΑΚΙ 900, άξίας 350.000 δραχμών.

Αυτή ή άρκετά πλούσια δραστηριότητα 
τής σπείρας σταμάτησε —μετά άπό παρα
κολούθηση πολλών ήμερών — μέ μιά 
ξαφνική έφοδο τών άνδρών τοϋ Τμήματος 
Διαρρηκτών τής Υ.Α.Π.Π. σ’ ένα δια
μέρισμα κάπου στήν Τερψιθέα ’Αττικής, 
όπου συνελήφθηκαν ό Στρατής Ξενητός 
καί ό Βαγγέλης Τσιμπλής καί ταυτόχρονα 
βρέθηκαν καί κατασχέθηκαν 8 γραμμάρια 
χασίς. Οί δυό νεαροί άποκάλυψαν ότι έκ
τος άπ’ αύτούς στή σπείρα άνήκαν καί 
άλλοι έξη. Τόν έγκέφαλο όμως καί τήν 
ψυχή τής σπείρας τήν άποτελοΰσαν ό 
Στρατής Ξενητός καί ό Βασίλης Τσιαν- 
τάς πού είχε άναλάβει καί τή ρευστοποίη
ση τής λείας τών διαρρήξεων.

ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ό  νεαρός πού τά βήματά του διασταυ
ρώθηκαν μέ τά βήματα τών άντρών τού 
Τμήματος Ναρκωτικών τής Υ.Α.Π.Π., 
έμελε νάναι έκεΐνος πού θά τούς όδηγοΰσε 
στή σύλληψη ένός άλλοδαποϋ, πού όπως 
άποδείχτηκε άνήκε στήν κατηγορία τών 
άρκετά έπικίνδυνων έμπορων τού λευκού 
θανάτου, πού δυστυχώς δέν τόν προόριζε 
μόνο γιά τούς συμπατριώτες του, άλλά 
καί γιά πολλούς· νεαρούς Έλληνες.

Ό  νεαρός Δημήτρης Ίσακίδης πού 
κρίθηκε ύποπτος άπό τούς άντρες τής 
Υ.Α.Π.Π., άποδείχτηκε, μετά άπό έρευνα 
στό σπίτι του, ότι κατείχε έξη γραμμάρια 
κατεργασμένο χασίς, πού όπως όμολόγησε 
είχε άγοράσει—μαζί μ’ άλλη ποσότητα— 
άπό κάποιον ’Αμερικανό, τόν STEPHEN 
DUMENIGO, άντί 6.500 δραχμών.

Ή  γνωριμία του μέ τόν ’Αμερικανό έγι
νε μέ τή μεσολάβηση τοϋ Χρήστου Τζα- 
ναβάρα, πού ήταν καί ό άνθρωπος πού

έπεισε τόν νεαρό Ίσακίδη νά δοκιμάσει 
τις άπολαύσεις πού χαρίζει τό χασίς.

Λίγη ώρα μετά τήν έρευνα στό σπίτι 
τού Ίσακίδη, οί άντρες τού Τμήματος 
Διώξεως Ναρκωτικών τής Υ.Α.Π.Π. 
κυκλώνουν τό σπίτι τού STEPHEN DU
MENIGO, στήν όδό Άμαζώνων 9. Στήν 
έρευνα πού άκολουθεί βρίσκουν καί κα
τάσχουν 1 χιλιόγραμμο περίπου χασίς 
κατεργασμένο καί μικροποσότητα χασίς 
σέ φούντα. Ό  ίδιος άποκάλυψε ότι τό 
χασίς σέ φούντα τό προμηθεύτηκε άπό τόν 
Χρήστο Τζαναβάρα άντί 15.000 δραχμών, 
ένώ τό κατεργασμένο (άρχική ποσότητα 
1.500 γραμμάρια) άπό κάποιον Αιθίοπα 
άντί 3.000 δολλαρίων.ΌβΤΕΡΗΕΝ,άφοΰ 
συσκεύασε σέ μικροδέματα τό χασίς άρχι
σε τήν άναζήτηση άγοραστών μεταξύ τών 
συμπατριωτών του. Ή  «έπιχείρησή» του 
όμως σταμάτησε άδοξα άπό τούς άντρες 
τού Τμήματος Διώξεως Ναρκωτικών τής 
Υ.Α.Π.Π.

Μήνες όλόκληρους «δουλεύαν» ύπο- 
μονετικά οί άντρες τοϋ Αστυνομικού 
Τμήματος Νέων ’Επιβατών Θεσσαλονί
κης. Κάθε μέρα έβρισκαν κι ένα καινούρ
γιο στοιχείο. Κάθε μέρα καί ή παρακο
λούθηση μιάς βίλλας, κάπου στό Πανό
ραμα τής Θεσσαλονίκης, έφερνε καρ
πούς. Πάντοτε διακριτικοί, πάντοτε άθέ- 
ατοι, έρριχναν όλο καί περισσότερο φώς 
σέ μιά ύπόθεση πού δέν φαινόταν καί τό
σο καθαρή. Καί όταν ήταν σίγουροι γιά 
τό τί συνέβαινε στή βίλλα, Ιδιοκτησίας 
τού γιατρού ’Αλεξάνδρου Καρίπη, χτύ
πησαν τήν πόρτα της, παρουσία καί έκ- 
πρόσ.ιιπου τής Δικαστικής ’Αρχής.

Σέ λίγη ώρα βρέθηκαν μπροστά σ’ ένα 
όλόκληρο θησαυρό πού άποτελοΰνταν 
άπό ίερές εικόνες καί άλλα κειμήλια. 
Δέν σταμάτησαν όμως τήν έρευνα. Χωρίς 
καθυστέρηση βρέθηκαν στό Ιατρείο τού 
Καρέπη, κάπου στό κέντρο τής Θεσσα
λονίκης, γιά ν’ άνακαλύψουν κι έκεϊ ίερές 
εικόνες καί κειμήλια.

Συνολικά κατασχέθηκαν 47 εικόνες τού 
16ου, 17ου καί 18ου αιώνα, ένας ρωμαϊκός 
έπιτύμβιος βωμός, τρία τεμάχια προϊστο
ρικών άπολιθωμένων δένδρων, τρία για
ταγάνια μέ θήκες καί μία πιστόλα ιστο
ρικής άξίας.

ΚΕΡΔΟΦΟΡΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Μία μετά τήν άλλη άκολουθοϋν οί έπι- 
τυχίες τών 'Υπηρεσιών τοϋ Σώματος στό 
τομέα τής διώξεως τών Ναρκωτικών. 
Επιτυχίες έντυπωσιακές πού άποδεικνΰ- 
ουν τήν εύαισθησία του γιά τό θέμα αύτό.

Στή περιοχή 'Αγιάς Λαρίσης έδρασαν 
πριν λίγο καιρό οί άντρες τοϋ Τμήματος 
’Ασφαλείας Λαρίσης, σέ συνεργασία μέ 
συνάδέλφους τους τού Βόλου καί τού 
Σταθμού Χωροφυλακής Καλαμακίου, καί 
πέτυχαν τό «ξήλωμα» μιάς άρκετά έπικίν- 
δυνης σπείρας, πού δέν δίστασε νά καλ
λιεργήσει 240 φυτά ίνδικής καννάβεως.

Ή  έπιχείρηση καταστρώθηκε μέ κάθε 
προσοχή. ’Αθέατοι καί άθόρυβα πλησία
σαν οί άντρες τής Χωροφυλακής στό 
παράνομο φυτώριο, πού βρισκόταν στή 
δασική περιοχή τού Πολυδενδρίου τής 
'Αγιας Λαρίσης καί πέτυχαν νά φτάσουν 
χωρίς νά γίνουν άντιληπτοί μέχρι λίγα 
μέτρα μακρυά άπό τούς καλλιεργητές.

Έτσι, όταν ξεπετάχτηκαν άπό τούς γύ
ρω θάμνους, ό Σπύρος Σταματόπουλος 
καί ό Νίκος Γκουντάρας βρέθηκαν, κρα
τώντας στά χέρια τους ένα λάστιχο, νά 
ποτίζουν τά φυτά. Ή  έκπληξή τους, βέ
βαια, ήταν μεγάλη, γιατί είχαν πάρει κά
θε προφυλακτικό μέτρο, ώστε νά μήν κι
νούν τις ύποψίες κατά τις μεταβάσεις τους 
άπό τή Λάρισα, πού έμενε ό πρώτος καί 
άπό τή Μελιβοία Άγιας, πού έμενε ό 
δεύτερος, στό Πολυδένδρι.

Μαζί μέ τά 240 φυτά ίνδικής καννά
βεως πού ξεριζώθηκαν πήρε τό δρόμο, 
ώς πειστήριο, γιά τόν Είσαγγελέα Λαρί
σης καί τό λάστιχο, μήκους 60 μέτρων, 
πού χρησιμοποιούσαν γιά τή μεταφορά 
τού νερού οί χασισοκαλλιεργητές.

Ό  Ρ ε π ό ρ τ ε ρ  
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Εμείς και oi 
αναγνώστες μας

Ή  στήλη «ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ 01 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΜΑΣ» δέν κα
θιερώθηκε μονάχα για να δίνονται 
απαντήσεις σέ έρωτήματα άναγνω- 
στών ή ν’ άνακοινώνεται ή αξιο
λόγηση, άπό τη Διεύθυνση τοϋ 
περιοδικού, των συνεργασιών πού 
μας στέλνονται (δημοσιεύσιμες ή 
οχι). Καθιερώθηκε βέβαια καί γ ι’ 
αύτο αλλά δχι μόνο γ ι’ αυτό.

Φιλοδοξία μας είναι να φιλοξε
νήσουμε στο χώρο αύτο άπόψεις 
τών άναγνωστών μας πάνω στο 
περιεχόμενο, την έμφάνιση καί γε

νικά τη δομή του περιοδικού, κα
θώς καί τις θέσεις τους πάνω σέ καυ
τά προβλήματα πού άντιμετωπί- 
ζονται στην καθημερινή ζωή, δπως 
έγινε καί στύ προηγούμενο τεύχος.

'Ο καλόπιστος διάλογος, ή κα
λόπιστη κριτική θά συμβάλει κα
θοριστικά τόσο στο άνέβασμα της 
ποιότητας τού περιοδικού δσο καί 
στή σφαιρική θεώρηση τών θεμά
των πού παρουσιάζονται.

«Στο λόγο, δχι μόνο ταιριάζει 
άλλά έπιβάλλεται ό άντίλογος».

ΟΙ  Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Ε Σ  Μ Α Σ  Γ Ρ Α Φ Ο Υ Ν

όταν πήραμε τά ποιήματα σας ή ύλη τοϋ 
’Οκτωβρίου είχε προγραμματιστεί καί 
έτσι δέν ήταν δυνατό νά δημοσιευθοϋν. 
'Η πλοκή στίχων πού άκολουθείτε χρειά
ζεται δυνατή έμπνευση γιά νά σταθεί.

κ. Δ.Μ.: «28η ’Οκτωβρίου 1940», ποί
ημα. Όταν πήραμε τό ποίημά σας, είχε 
προγραμματιστεί ή ϋλη τοϋ ’Οκτωβρίου. 
Σέ καμιά, όμως, περίπτωση δέν θά μπο
ρούσε νά δημοσιευθεΐ,έπειδή παρουσιάζει 
σοβαρές άδυναμίες τόσο άπό πλευράς 
στιχουργικής δσο καί άπό πλευράς έμπνεύ- 
σεως.

Ίεροδιακόνου Π α να γ. Κούκα: «Ή
Κοίμησις τής Ύπεραγίας Θεοτόκου». 
Όταν έφθασε στό περιοδικό ήσυνεργασία 
σας, είχε προγραμματιστεί ή ύλη τοϋ 
Αόγούστου καί έτσι δέν ήταν δυνατή ή 
δημοσίευσή της δταν ήταν έπίκαιρη. 
Ευχαριστούμε δμως πολύ.

’Αγαπητή μου ’Επιθεώρηση Χωροφυ
λακής,

Σέ διαβάζω έδώ καί δυό χρόνια καί 
δέν μπορώ νά μήν παραδεχτώ τό ψηλό 
έπίπεδο στό όποιο κρατιέται τό περιοδικό. 
Είμαι έπίσης ύποχρεωμένη νά συγχαρώ 
τούς ύπεύθυνους γιά τήν προσπάθειά 
τους αύτή. Θάθελα, δμως, νά κάνω ορι
σμένες παρατηρήσεις πάνω στήν ύλη 
σας.

Πρόσφατα άσχοληθήκατε μέ τά ναρκω
τικά (τεύχη 128 καί 129), δπως παλιότερα 
μέ άλλα σημαντικά καί καυτά θέματα 
άστυνομικοΰ καί κοινωνικού ένδιαφέ- 
ροντος. Είναι, δμως, ένα θέμα πολύ ση
μαντικό, πού άφορά δχι μόνο τήν άστυ- 
νομία ή μιά συγκεκριμένη κοινωνική 
τάξη άλλά τό έθνος μας όλόκληρο. Είναι 
τό πρόβλημα τής άρχαιοκαπηλίας, πρό
βλημα φοβερό γιά όλους τούς πραγμα
τικούς έλληνες, γιά δλους δσους δένονται 
μ’ αύτό τόν τόπο κάπως περισσότερο άπ’ 
δσο δένει ή ληξιαρχική πράξη γεννή- 
σεως.

Δυστυχώς, άν καί πέρασαν τόσα χρό
νια μετά τό θάνατο τοϋ περίφημου λόρ-

ΔΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

κ . Κ ω ν)νο Γιννάκη (Θάσος): Δυστυ
χώς οί άναμνήσεις σας δέν μπορούν νά 
δημοσιευθοϋν στό περιοδικό, γιατί άνα- 
φέρονται μέν σέ μιά περίοδο κρίσιμη γιά 
τή Χώρα καί σημαντική γιά τή Χωρο
φυλακή άλλά άφοροΰν τήν πρόσφατη 
πολιτική Ιστορία τοϋ τόπου.

κ . Δ η μ η τρ . Καμουτσή (Ρόδος): Δυ
στυχώς δέν είναι δυνατή ή άναδημοσί- 
ευση τοϋ άποκόμματος πού μάς στείλατε. 
Βασική άρχή τοϋ περιοδικού είναι δχι ή 
προβολή προσώπων άλλά συγκεκριμένων 
πράξεών τους, πού τονίζουν τό έργο τοϋ

δου Έλγιν, οί άρχαιότητές μας έξακο- 
λουθοΰν νά παίρνουν τό δρόμο γιά τό 
έξωτερικό ή γιά τις συλλογές όρισμένων 
πλούσιων ντόπιων. Δυστυχώς πάλι, πού 
σύμφωνα μέ τά δημοσιεύματα τοϋ ήμερή- 
σιου τύπου, στό κύκλωμα αύτό κύρια 
«δρώντα» πρόσωπα είναι "Ελληνες, συ
μπατριώτες μας.

Δέν μπορώ νά ξέρω τις άκριβεΐς δια
στάσεις τοϋ προβλήματος. Ξέρω δμως 
δτι είναι όπωσδήποτε μεγάλες καί δτι 
τό θέμα αύτό άφορά τό έθνος μας. Θά- 
πρεπε, λοιπόν, σάν οί περισσότεροι άρμό- 
διοι, νά άσχοληθεϊτε μέ τήν μάστιγα 
αύτή καί νά ξεκινήσετε, άν είναι δυνατόν, 
μιά σταυροφορία γιά τήν ένημέρωση τοϋ 
έλληνικοϋ λαοϋ.

Φιλικά
Μαρίνα Λαμέρα 

Ί. Σούτσου 44—46, ’Αθήνα.
Σ.Σ.

’Αγαπητή μας άναγνώστρια σάς πλη
ροφορούμε δτι οί συνεργάτες τοϋ περιο
δικού έτοιμάζουν σχετική έρευνα, πού 
θά παρουσιασθεΐ σ’ ένα άπό τά προσεχή 
τεύχη. Λίγη υπομονή, λοιπόν. . .

Σώματος. Έπίσης καί ή λογοτεχνική άξια 
τοϋ κειμένου είναι μικρή.

κ . Μ ιχάλη Μαυροειδή (Πολύγυρος): 
Έχοντας ύπόψη σας τή δομή τής Ολης τοϋ 
περιοδικού μας, μπορείτε νά μάς στείλετε 
άνάλογη συνεργασία σας, ύπό τήν αίρεση 
δτι ή δημοσίευσή της θά έξαρτηθεί άπό 
τήν ποιότητά της.

κ . Βασίλη Λυγούρα (Αίγινα): Εύχα- 
ριστοϋμε γιά τό γράμμα σας.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ

Χ ω ρ)λακα Ν . Δ .  «Εμείς» καί «28η 
’Οκτωβρίου 1940», ποιήματα. Δυστυχώς

κ.  Ν ικ ολ . Μπούγια: «Ό άνάπηρος», 
διήγημα. Εύχαριστοϋμε γιά τή συνεργα
σία σας. Δυστυχώς δταν τή λάβαμε, είχε 
προγραμματιστεί ή ΰλη τοϋ ’Οκτωβρίου, 
καί έτσι δέν ήταν δυνατή ή δημοσίευσή 
της. Θά χαροΰμε νά λάβουμε κάποια και
νούργια συνεργασία σας.

κ. Λ.Γ.: «Ό έλλην χωροφύλαξ, στυλο- 
βάτης τής έσωτερικής γαλήνης». Εύχα- 
ριστοΰμε γιά τή συνεργασία σας. Δυ
στυχώς ή δομή της δέν έπιτρέπει νά δημο- 
σιευθεί. Θά χαροϋμε, άν λάβουμε κάτι 
δικό σας, πιό συγκεκριμένο καί άνάλογο 
μέ τήν ύλη τοϋ περιοδικού.

κ . Έ λ ευ θ . Βλαχομήτρου: «Εκδί
κηση», άστυνομικό διήγημα. Εύχαρι- 
στοϋμε γιά τή συνεργασία σας. Δέν είναι 
δμως δυνατό νά δημοσιευθεΐ, γιατί παρου
σιάζει βασικές άδυναμίες, δπως έλλειψη 
άληθοφάνειας κ.ά. Μπορείτε βέβαια νά 
γράψετε πολύ καλύτερα, άρκεϊ ν’ άπο- 
φύγετε τούς βερμπαλισμούς καί νά δώ
σετε Ιδιαίτερη προσοχή στήν έννοιολο- 
γική συγκρότηση τών κειμένων σας. Στό 
χώρο τοϋ άστυνομικοΰ διηγήματος, κα
μιά «ποιητική άδεια» δέν έπιτρέπει νά 
φύγουμε άπό τά πλαίσια τής πραγματικό
τητας.

κ . Σταμ. Παπασταματέλου: «Τό κα
νόνι τοϋ ’40» καί «Άρνοϋμαι», ποιή
ματα. Εύχαριστοϋμε πολύ γιά τή συνερ
γασία σας. Δυστυχώς ό περιορισμένος 
χώρος μας δέν έπιτρέπει τή δημοσίευσή 
τους. Μπορείτε σέ πιό ήπιο τόνο νά 
άποδώσετε περισσότερο.

κ. Θωμά Μ οσχοτόγλου: «Ή  βασική 
σημασία τής μετάγγισης αίματος». Τό 
κείμενό σας δέν μπορεί νά δημοσιευθεΐ, 
γιατί δέν πρόκειται οϋτε γιά άρθρο οΰτε 
γιά έπιστολή. Παρακολουθώντας τό περι
οδικό μας, μπορείτε νά δείτε τί άρθρα 
περίπου δημοσιεύονται καί νά έπανέλ- 
θετε μέ κάτι άνάλογο.
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ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π . ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ

«ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ»

Ό  συγγραφέας τοΟ «ΕΘΝΟΜΑΡΤΥ
ΡΕΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΕΠΟΥΣ», τοΟ 
«ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙ
ΣΜΟΣ», τοΟ «ΛΥΚΟΦΩΣ ΤΟΥ ΜΑΡΞΙ
ΣΜΟΥ» κ.δ., καθώς και έκλεκτός συ
νεργάτης τής «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟ
ΦΥΛΑΚΗΣ» κ. Ν.Π. Βασιλειάδης, τής 
’Αδελφότητος Θεολόγων «Ό Σωτήρ», 
έδωσε πριν λίγους μήνες ένα νέο παρόν 
στήν ‘Ορθόδοξη Γραμματεία, μέ τό 
βιβλίο—μελέτη «ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ 
ΘΑΝΑΤΟΥ».

Ό  συγγραφέας γνωστός άπ’ τις προη
γούμενες βαθυστόχαστες μελέτες του 
μακρυά άπό κάθε στείρο δογματισμό, 
πρόσφερε μέ τό νέο του βιβλίο μιά όλο- 
κληρωμένη ματιά καί συνάμα,άνατομία 
τοϋ προβλήματος «Θάνατος», στηριγμέ
νη στήν άναγκαιότητα τής κατανοήσης 
τοϋ μυστηρίου, άπαλλαγμένης άπό κάθε 
πρόθεση κριτικής. Καί αύτό, ή προσπά
θεια δηλαδή τοϋ μελετητή γιά τήν κατα
νόηση τοϋ θανάτου, είναι τό σαμαντικό- 
τερο στοιχείο πού μαζί μέ τήν έπιστημο- 
νικότητα τοϋ όλου έργου, χαρίζει στό 
πόνημά του συγκλονιστικές προσβάσεις 
γιά τήν κατάχτηση τοϋ άναγνώστη.

Είναι γεγονός ότι τή ζωή τοϋ άνθρώπου 
άπό τή πρώτη άκόμα στιγμή τής έμφά- 
νισής του στή Γή, τή χαρακτηρίζει ή 
έναγώνια προσπάθεια γιά τήν κατανό
ηση τοϋ μυστηρίου τοϋ θανάτου. Ή  
έσχατη ώρα, ή ώρα πού κάθε στιγμή της 
μπορεί ν’ άπαντηθεϊ μέ τά βήματα τοϋ 
άνθρώπου, άποτέλεσε τό πρόβλημα πού 
γύρω του άμεσα ή έμμεσα άναπτύχθηκε 
κάθε άνθρώπινη φιλοσοφία. Καί ό τρόπος 
θεώρησής της υπήρξε καί έξακολουθεϊ νά 
είναι όχι μόνο τό κίνητρο κάθε δημιουρ
γίας, άλλά καί ή βάση τής τραγικότητας 
πού κυριαρχεί στή ζωή τοϋ άνθρώπινου 
δντος.

Ό  κ. Βασιλειάδης, όχι άπλός γνώστης, 
άλλά άνατόμος αύτής τής τραγικότητας 
καί τής έναγώνιας πορείας τοϋ άνθρώπου, 
άνάμεσα άπ’ τόν χρόνο, πρός τήν έσχα- 
τολογία, μέ όδηγό τήν πίστη καί όριοθέ- 
τημα τήν ταπεινοφροσύνη, έρχεται στούς 
τόσο ταραγμένους άπ’ τις άρίθμητες άμφι- 
σβητήσεις καιρούς μας, νά προσφέρει 
όλο τό βάλσαμο καί τό αισιόδοξο άντί- 
κρυσμα τοϋ θανάτου άπ’ τόν Χριστια
νισμό, όχι κηρύσσοντας, άλλά άποδει- 
κνύοντας πώς «ό μόνος νεκρός είναι ό 
θάνατος».

Πραγματικά, ώς βάλσαμο κάθε τρα
γικής θεώρησης τοϋ θανάτου, μπορεί νά 
χαρακτηριστεί τό νέο βιβλίο τοϋ συγ
γραφέα. Ή  πιό φριχτή άνθρώπινη στιγ
μή, στιγμή πού μέ τήν ένανθρώπιση τοϋ 
Χριστοΰ, τά Πάθη καί τήν ’Ανάστασή 
του, δέν έγινε παρά ένα ήχηρό χαστούκι 
στό πρόσωπο τής άνθρώπινης ματαιοδο- 
ξίας καί έλπιδοφόρο κάλεσμα κάθε άγνής 
άνθρώπινης ψυχής καί ρωμαλέας σκέψης, 
γίνεται στό βιβλίο του άντικείμενο φιλο
σοφημένου στοχασμού. Γίνεται άλήθεια 
πού άποκτάει. πύλες όρθάνοιχτες γιά τήν 
έξερεύνηση καί κατανόησή της.

Θά μποροΰσαν πολλά νά γραφοϋν τόσο 
γιά τήν προσφορά τοϋ δημιουργού του 
—προσφορά πού πρόσφατα έπαινέθηκε 
καί άπό τήν ’Ακαδημία ’Αθηνών — όρο 
καί τήν άξια τοϋ έργου, έργου εύθύνης 
πού ίσως κλείνει μέσα του τό «Α καί τό 
Ω» τοϋ μόχθου μιάς όλόκληρης ζωής 
άφιερωμένης στή μελέτη τοϋ Εύαγγελίου 
καί τών Πατερικών Κειμένων, άλλά 
έργα παρόμοια ποτέ δέν έχουν άνάγκη 
άπό λόγια τρίτων. Στέκουν φάροι όδηγη- 
τικοί γιά τόν καθένα μας.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗ  
Μ ο ι ρ ά ρ χ ο υ

α. «ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ». 
β. «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΥ».
γ. «ΚΩΔΙΞ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ».

Γνωστός άπό παλιότερα γιά τό συγγρα
φικό του έργο, ό Μοίραρχος κ. Πανα
γιώτης Πιτσογιάννης, κάνει σήμερα δυνα
μική τήν παρουσία του στόν έπιστημο- 
νικό χώρο μέ τό καινούργιο του βιβλίο 
μέ τόν τίτλο «ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ» (Θεσσα
λονίκη, 1980, σχήμα 8), πού έκδόθηκε 
άπό τόν έκδοτικό οίκο ΣΑΚΚΟΥΛΑ. 
Μέσα στίς 538 σελίδες του δίνονται κατά 
τρόπο διεξοδικό, έπιστημονικό μά καί 
πρακτικό άπαραίτητες όδηγίες στά όρ
γανα άνακρίσεως καί διώξεως γενικά τοϋ 
έγκλήματος πάνω στήν νομότυπη διενέρ
γεια τής προανακρίσεως καί τής έξιχνι- 
άσεως τών άδικημάτων. Τό βιβλίο δέν 
άπευθύνεται στόν είδικό τοϋ έργαστηρίου 
άλλά στά όργανα έκείνα πού έχουν έπι- 
φορτισθεί μέ τή δίωξη τοϋ έγκλήματος.

’Επίσης ένδιαφέροντα καί χρήσιμα γιά 
τούς άνδρες τοϋ Σώματος είναι καί τά 
δυό παλιότερα βιβλία τοϋ συγγραφέα, 
πού πρόσφατα κυκλοφόρησαν σέ τρίτη 
έκδοση. Πρόκειται γιά τό «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» (σελίδες 
327) καί τόν «ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗ
ΨΙΩΝ» (σελίδες 125). Καί τά δυό παρου
σιάζουν ένδιαφέρον καί καλύπτουν τό 
άντικείμενο τους άπόλυτα, τόσο άπό θεω
ρητικής όσο καί άπό πρακτικής πλευράς.
Τά δυό πρώτα διατίθενται άπό τόν ’Εκ

δοτικό Οίκο ΣΑΚΚΟΥΛΑ (Θεσσαλο
νίκη, Βασιλίσσης Σοφίας, άρ. 42, τηλέ
φωνο 271-048), σέ είδικές τιμές γιά τούς 
άνδρες τοϋ Σώματος, 800 καί 400 δρα
χμές άντίστοιχα, ένώ τό τρίτο διατίθεται 
άπό τόν ίδιο τόν συγγραφέα (Θεσσαλο
νίκη, Κωνσταντινοπόλεως άρ. 120, τη
λέφωνο 840—427) στήν τιμή τών 130 
δράχμών.

Μιά εύκαιρίαγιά τό προσωπικό
του Σώματος τής Χωροφυλακής

-  -  Σάς προσφ έρουμε με τούς
καλύτερους ορούς τ ίς  ΜΕΓΑΛΕΣ
ΜΑΧΕΣ ΤΟΥ Β ' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ

ΠΟΛΕΜΟΥ!
Μή χάσετε αυτή τήν ευκαιρία ν ' 

αποκτήσετε μιά μνημειώδη έκδουγ 
βοηθά νά διατηρηθεί ή ιστορική 

μνήμη μιάς περιόδου πού σφράγισε 
τή ζωή όλων μας.
Παραγγεϊλτε το έργο σήμερα.

θά βρείτε στό παρακάτω
κουπόνι.

' Η μάχη τής Κρήτης.
' Η μάχη τής ' Αγγλίας.
' Η μάχη τής Μεσογείου.
Η μάχη τοϋ Στάλιγκραντ.

' Η μάχη τοϋ " Ελ ' Αλαμέϊν.
' Η μάχη τής Νορβηγίας.
Δουνκέρκη 1940.

Πρός: κ. Γρηγ. Μπούκα, Ζωοδ. Πηγής 61, 'Αθήνα, τη λ  3 6 0 0 2  22 
Παρακαλώ στείλτε μου τούς 8 χρυσόδετους τόμους τοϋ έργου «ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ 
ΜΑΧΕΣ ΤΟΥ Βου ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ» μέ τούς όρους τής ειδικής προσ
φοράς καί τό δώρο έκπληξηI Δηλαδή θά έξωφλήσω: σημειώστε )£ ςτον τροπο 
D Μετρητοΐς, Αντικαταβάλοντας 2600 (Αντί τής κανονικής τιμής τών 3.200)
□ Μέ ευκολίες: Δρχ. 3.400, (Αντί τής κανονικής τιμής τών 4.000).
Προκαταβολή 400 καί 500 δρχ. μηνιαίως.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ..............................................................................................................................

ΤΗΛΕΦ
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Α Π Ο Σ Τ Ρ Α Τ Ε Ι Ε Σ  ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Α Ξ Ι Ω Μ A T Ι Κ Ω Ν

—Άποστρατεύθηκαν πρόσφατα από τό 
Σώμα μέ αίτησή τους οί Υπομοίραρχοι 
ΖΑΚΚΑΣ Νικόλαος, ΤΣΩΝΟΣ Εύθύ- 
μιος καί ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Ήλίας.

Α Π Ο Σ Τ Ρ Α Τ Ε Ι Ε Σ
Α Ν Θ Υ Π Α Σ Π Ι Σ Τ Ω Ν

—’Αποστρατεύθηκαν πρόσφατα άπό τό 
Σώμα για διαφόρους λόγους οί κάτωθι 
Άνθυπασπιστές:

ΑΝΑΣΤΟΠΟΤΛΟΣ Γεώργιος, ΠΑ- 
ΠΑΔΟΠΟΤΛΟΣ Αίμίλ., ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ 
Απόστολος, ΚΑΜΜΕΑΣ Δημήτριος, 
ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟΣ Δημήτριος, ΧΕΙΛΑ- 
ΚΗΣ Εμμανουήλ, ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Πάνος, ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Γεώργιος, 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΤΛΛΟΠΟΤΛΟΣ Δημήτριος, 
ΜΑΤΑΜΗΣ Μιχαήλ, ΓΟΤΣΙΑΣ Πέτρος, 
ΠΟΤΑΑΚΑΣ Βασίλειος, ΡΑΜΟΓΙΑΝ- 
ΝΟΠΟΤΛΟΣ Αναστάσιος, ΔΑΡΡΑΣ 
Χρίστος, ΖΗΚΟΣ Σπυρίδων, ΚΡΥΩΝΙ- 
ΔΗΣ Κρυωνας, ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΑΟΣ 
Λεωνίδας, ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ’Ιωάννης, 
ΧΑΤΖΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Άντ., ΚΑΤΣΙΚΑΣ 
Κων]νος , ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ Πέτρος, ΜΗ- 
ΛΙΑΔΗΣ Ήλίας, ΨΑΡΟΓΑΡΑΚΗΣ 
’Εμμανουήλ, ΦΙΛΙΟΣ Κων]νος, ΚΟΥΚΟΣ 
Όδυσσεύς, ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ Γρηγό- 
ριος, ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ Αδαμάντιος, 
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Χρίστος, ΜΠΟΥΝ- 
ΤΟΥΒΗΣ Γεώργιος, ΤΖΩΡΤΖΗΣ Ιω 
άννης, ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γεώργιος, 
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, ΚΑΡΑ- 
ΤΑΣΙΟΣ Κων]νος, ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ 
Σπυρίδων, ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ Γεώργιος, 
ΛΙΟΥΔΑΚΗΣ Στυλιανός, ΜΑΝΟΥΣΙ- 
ΑΔΗΣ Παναγιώτης, ΜΟΣΙΑΑΟΣ ’Αθα
νάσιος, ΤΣΑΚΑΛΑΚΟΣ Κων]νος καί 
ΨΕΙΜΑΔΑΣ ’Αθανάσιος.

Μ Ε Τ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η
Μ Ο Ι Ρ Α Ρ Χ Ω Ν

Μέ άπόφαση τοϋ 'Υπουργείου Δημοσί
ας Τάξεως, καθορίστηκε ή μετεκπαίδευ
ση 59 Μοιράρχων, πού θά πραγματοποι
ηθεί κατά τό 3μηνο ’Οκτωβρίου—Δεκεμ
βρίου 1980.

Τό Τμήμα Μετεκπαιδεύσεως Μοιράρχων 
τής έκπαιδευτικής αυτής περιόδου 
θά λειτουργήσει σέ αίθουσα τής Σ.Α.Χ. 
άπό 1-10-1980 μέχρι 15-12-1980.

Γιά τήν άντικατάσταση τών τυχόν μή 
έπιθυμούντων ή γιά όποιοδήποτε άλλο 
νόμιμο λόγο κωλυομένων, ορίστηκαν 10 
άναπληρωματικοί συνάδελφοί τους, οί 
όποιοι θά προσκληθούν γιά φοίτηση στό 
ίδιο τμήμα, κατά σειρά άρχαιότητας, μέ 
νεώτερη διαταγή τοϋ ’Αρχηγείου.

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

*0 είσιτήριος διαγωνισμός τής Σ.Ο.Χ. 
γιά τήν εισαγωγή 200 άνδρών ώς δοκί
μων ’Ενωμοταρχών πρός έκπαίδευση στή 
Σχολή Ύπαξιωματικών κατά τήν περίοδο 
1980—1981, διενεργήθηκε στίς 27, 28 καί 
29 ’Ιουλίου 1980, ταυτόχρονα, στήν 
’Αθήνα καί τή Θεσσαλονίκη.

Άπό τούς κριθέντες άρχικά ικανούς γιά 
συμμετοχή στό διαγωνισμό ύποψηφίους, 
έλαβαν μέρος 3.671. Ά π ’ αύτούς πέτυχαν 
999 καί προσκλήθηκαν γιά έκπαίδευση 
άπό τόν περασμένο μήνα 200, στούς οποί
ους συμπεριλαμβάνονται καί 33 πού 
είσήχθησαν, καθ’ υπέρβαση ώς ευεργετού
μενοι άπό τό Ν.Δ. 1340]73.

Ειδικότερα, κατά κατηγορία είσήχθη
σαν οί κατωτέρω:
1. Απόφοιτοι Λυκείου 172, ήτοι ιδιώτες

127 καί άνδρες τοϋ Σώματος 45, καί
2. Μή άπόφοιτοι Λυκείου άνδρες τής

Χωροφυλακής 28.

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙ- 
ΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΩΝ

Κατά τό 8μηνο ’Ιανουάριου —Αύγού- 
στου 1980 πραγματοποιήθηκαν 306 προ
αγωγές Ύπαξιωματικών καί Χωροφυ
λάκων. Ειδικότερα, σύμφωνα μέ τήν ίσχύ- 
ουσα νομοθεσία περί προαγωγών, προήχ- 
θησαν κατά βαθμούς:

148 ’Ενωμοτάρχες στό βαθμό τοϋ Άν- 
θυπασπιστή, 17 'Υπενωμοτάρχες σέ ’Ενω
μοτάρχες καί 141 Χωροφύλακες σέ 'Υπε
νωμοτάρχες.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ 
ΑΝΘΥΠΟΜΟΙΡΑΡΧΩΝ

Οί νέοι Αξιωματικοί Χωροφυλακής οί 
όποιοι άποφοίτησαν πρόσφατα άπό τή 
Σχολή Ανθυπομοιράρχων (Σ.Α.Χ.) καί 
στή συνέχεια, έκαναν πρακτική έκπαί
δευση στή Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσ
σαλονίκης καί τή Δ.Α.Π. Πρωτευούσης, 
τ ο π ο θ ε τ ή θ η κ α ν  ήδη μέ διαταγή 
τοϋ Αρχηγείου σέ διάφορες Υπηρεσίες 
Χωροφυλακής.

Οί περισσότεροι άπό τούς 199 νέους 
Ανθυπομοιράρχους κάλυψαν, κυρίως, κε
νές θέσεις τοϋ βαθμοΰ τους, ώς Β' ’Αξιω
ματικοί σέ Αστυνομικά Τμήματα καί 
Τμήματα Ασφαλείας. Σημαντικός άρι- 
θμός άπ’ αύτούς πλαισίωσε Υπηρεσίες 
τής Δ. Α. Προαστίων Πρωτευούσης καί 
τής Δ. Α. Θεσσαλονίκης γιά τήν άντιμε- 
τώπιση τών αύξημένων άστυνομικών άνα- 
γκών τής περιοχής τους.

’Ε π ι μ έ λ ε ι α :
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ  
Ά ν θ υ π α σ π ι σ τ ή ς

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ 
ΕΝΩΜΟΤΑΡΧΩΝ

Μέ διαταγή τοϋ Αρχηγείου τοποθετή
θηκαν έπίσης οί 150 νέοι ’Ενωμοτάρχες 
πού άποφοίτησαν φέτος άπό τή Σχολή 
Ύπαξιωματικών.

Άπό τούς 150 νέους ’Ενωμοτάρχες, 
57 τέθηκαν στή διάθεση τής Δ. Α. Π. 
Πρωτευούσης γιά τήν κάλυψη τών πολ
λαπλών υπηρεσιακών της άναγκών, 88 
τοποθετήθηκαν σέ υπηρεσίες τών άλλων 
Άνωτέρων Διοικήσεων Χωροφυλακής καί 
5 στή Σ.Ο.Χ. Αθηνών, ώς έκπαιδευτές.

ΕΦ’ ΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑ 
ΤΟΥ Τ . Α . Α . Χ .

Μέ τήν 217 ]737 άπό 2-4-1980 άπόφαση 
τοϋ Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών 
καθορίστηκαν οί Βασικοί μισθοί, βάσει 
τών οποίων υπολογίζονται τά βοηθήματα 
πού παρέχει τό Ταμείο Αρωγής Αξιω
ματικών σέ έκείνους πού έξήλθαν άπό 
τό Σώμα ή πρόκειται νά έξέλθουν άπ’ 
αύτό κατά τή διάρκεια τοϋ έτους 1980.

Ή  αύξηση τοϋ βοηθήματος κάθε μετό
χου πού άποφασίσθηκε άπό τό Τ.Α.Α.Χ. 
καί έγκρίθηκε άπό τό Υπουργείο Κοι
νωνικών Υπηρεσιών γιά τό έτος 1980, 
άνέρχεται σέ ποσοστό 30 %, έπί τής κλί- 
μακος πού ϊσχυε κατά τό έτος 1979.

Μέ τήν άνωτέρω ύπουργική άπόφαση 
καθορίσθηκε, έκτός άπό τό βοήθημα πού 
είναι άνάλογο, βέβαια, μέ τά έτη συμμε
τοχής κάθε δικαιούχου στό Τ.Α.Α.Χ. 
καί ή μηνιαία κ ρ ά τ η σ η  έπί τών άπο- 
δοχών τών μετόχων γιά τήν αΰξηση τών 
πόρων τοϋ Ταμείου. Ή  μηνιαία αυτή κρά
τηση άνέρχεται σέ ποσοστό 7%.

Μέ τήν ίδια Άπόφαση καθορίσθηκαν: 
1) ή εισφορά (καταβολή) τών οικογενειών 
τών άποβιούντων μετόχων πρός τό Τ.Α. 
Α.Χ. γιά τήν άπόκτηση δικαιώματος 
είσπράξεως (άπόληψη) τοϋ βοηθήματος 
καί 2)ή συνδρομή έτους 1980 τών μετόχων 
τοϋ Ταμείου Αξιωματικών καί Άνθυπα- 
σπιστών γιά τό ’Επίσημο Δελτίο Χωρο
φυλακής, ή οποία παραμένει στό ίδιο ύψος 
μέ έκείνη τοϋ έτους 1976. Ή  συνδρομή 
αυτή πού άποτελεί πηγή έσόδων'τοΰ Τα
μείου είναι γιά τούς Ανώτατους Αξιω
ματικούς 370 δραχμές, γιά τούς Άνωτέ- 
ρους Αξιωματικούς 290 δραχμές καί γιά 
τούς κατωτέρους Αξιωματικούς καθώς 
καί τούς Άνθυπασπιστές 260 δραχμές.

Αναλυτικές πληροφορίες γιά τό βασικό 
μισθό καί τήν άντίστοιχη μηνιαία κράτηση 
κ.ά., κατά βαθμό, κάθε μετόχου τοϋ Τ.Α.Α. 
X., χωριστά, περιέχονται στήν 519] 
10]14ε έ.έ. διαταγή τοϋ Αρχηγείου.
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ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΓΑΜΩΝ 
ΟΠΛΙΤΩΝ

Τύ ’Αρχηγείο Χωροφυλακής μέ την 
306 ]1 ]7 έ. έ. διαταγή του έπανέρχεται 
στύ θέμα των γάμων των οπλιτών, πού 
τελέσθηκαν χωρίς τήν άδεια τής 'Υπηρε- 
σίας καί δέν έλήφθη άπύ τούς ένδιαφερο- 
μένους μέριμνα γιά τήν άναγνώρισή τους 
(Ν. Δ. 1290]1972, άρθρο 4).

’Αρχικά έπισημαίνει τούς λόγους γιά 
τούς όποιους ή άναγνώρισή των παρα
πάνω, έκτύς άπύ τίς έννομες συνέπειες, 
έπιφέρει καί ούσιαστικές μεταβολές στην 
κατάσταση των όπλιτών, δηλαδή τήν 
άναγνώρισή άπύ τύ Τ.Α.Ο.Χ. καί Μ.Τ.Σ.

των οικογενειών τους καί τύν ύπολογισμύ 
τών ίδιων σάν έγγάμων στύν έτήσιο σχε- 
διασμύ τών μεταθέσεων, τήν δικαιολόγη- 
ση έξόδων μεταθέσεως καί έκπαιδευτικών 
άποζημιώσεων, καί τέλος συνιστα τήν 
τακτοποίηση τοΰ θέματος, παρέχοντας 
τήν δυνατότητα έκπληρώσεως τών ύπο- 
χρεώσεών τουςπρύς τά Ταμεία σέ 10 μη
νιαίες δόσεις, πού θά κρατούνται άπύ τήν 
Διαχείριση Χρηματικού.

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ 
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΩΝ

Σύμφωνα μέ τύ άρθρο 2, παρ. 8, τού 
Νόμου 1041 ]2-4-80 (Φ.Ε.Κ., Α', 75]

1980) στούς πρόσθετους Χωροφύλακες, 
πού έχουν προσληφθεΐ άπύ Ν.Π.Δ.Δ. — 
Ο.Τ.Α. καί Κοινωφελείς ’Οργανισμούς τού 
Δημοσίου χορηγείται άπύ 1-1-1980 οίκο- 
γενειακύ έπίδομα, συζύγου καί τέκνων, 
καθώς καί προσωρινύ έπίδομα 1000 δραχ. 
τύ μήνα, έφ’ όσον δέν λαμβάνουν σύνταξη.

Τύ οίκογενειακύ έπίδομα είναι τού αυ
τού ύψους μέ τύ άντίστοιχο τών δημοσίων 
ύπαλλήλων καί καταβάλλεται μέ τίς ίδιες 
μ’ αύτούς προϋποθέσεις.

Τύ ’Αρχηγείο Χωροφυλακής μέ τήν 
501]22]51α άπύ 22-4-80 διαταγή τουσυνι- 
στα στίς Διοικήσεις ’Αξιωματικών νά 
ένημερώσουν τούς ένδιαφερομένους για 
τήν άναδρομική άναγνώρισή τών δικαιω
μάτων τους.

Π Ε Ν 0 Η  Τ Ο Υ  Σ Ω Μ Α Τ Ο Σ :

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
Μ ο ί ρ α ρ χ ο ς  έ . S .

Στίς 4-6-1980 άπεβίωσε ξαφνικά, άπύ 
καρδιακή προσβολή, χωρίς νά προ- 
φθάσει νά γευθεϊ τή ζωή τοΰ συνταξιού
χου ό έ. ά. Μοίραρχος ΣΠΤΡΟΠΟΤΛΟΣ 
Ήλίας.

Γεννήθηκε τύ 1930 στήν Αϊπεια Μεσ
σηνίας. Κατατάχθηκε στύ Σώμα τύ 
1950. ’Εκπαιδεύτηκε στή Σχολή Ύπα- 
ξιωματικών τύ 1950—1951. Προήχθη στύ 
βαθμύ τοΰ ’Ενωμοτάρχου τύ 1954 καί τού 
Άνθυπασπιστοΰ τύ 1961. Μετεκπαι
δεύτηκε στή Σχολή ’Επαγγελματικής 
Μετεκπαιδεύσεως Άνθυπασπιστών τύΐ 971 
καί άποφοίτησε μέ βαθμύ άριστα (σειρά 
έπιτυχίας 1ος) προαχθείς τύ ίδιο έτος 
σέ ’Ανθυπομοίραρχο. Τύ 1974 προήχθη 
στύ βαθμύ τού 'Υπομοιράρχου.

'Υπηρέτησε σέ διάφορες 'Υπηρεσίες 
Χωροφυλακής (Α.Δ.Χ. Δωδεκανήσου, 
Πελοποννήσου καί Κεντρικής Μακεδονίας, 
Δ.Α.Π.Πρωτευούσης καί ’Αρχηγείο 
Χωροφυλακής). Διακρίθηκε γιά τήν Ικανό
τητα, τύν ζήλο, τήν προθυμία καί εύσυνει- 
δησία πού έπέδειξε σ’ όλο τύ διάστημα 
της έπαγγελματικής του σταδιοδρομίας 
καί δημιούργησε πολύ καλές κοινωνικές 
σχέσεις.

Γιά τύ λόγο αύτύ τιμήθηκε μέ έπαίνους 
καί τύ μετάλλιο άξίας.

Ή  κηδεία του έγινε στύ Νεκροταφείο 
Αγίων ’Αναργύρων ’Αττικής. Παρέστη
σαν συγγενείς, συνάδελφοι καί φίλοι του, 
καθώς καί άντιπροσωπεία τής Ύποδιευ- 
θύνσεως 'Αγίων ’Αναργύρων πού κατάθεσε 
στεφάνι έκ μέρους τοΰ Σώματος καί άπό- 
δωσε τίς κανονισμένες τιμές.

ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛ.
’Ε ν ω μ ο τ ά ρ χ η ς  

Τοΰ Σ . X  . Καλπακίου - Ί ω α ν ν ίν ω ν .

Γεννήθηκε στήν Άετόπετρα Κονί- 
τσης τύ 1932. Κατατάχτηκε στή Χω
ροφυλακή τύ 1954. Προήχθη στούς 
βαθμούς τού 'Υπενωμοτάρχου τύ 1976 
καί τού ’Ενωμοτάρχου τύ 1978. Νυμφεύ- 
θηκε τύ 1965. 'Υπηρέτησε σέ διάφορες 
'Υπηρεσίες Χωροφυλακής καί διακρίθηκε 
γιά τήν εύσυνειδησία καί τήν άφοσίωσή του

στύ ύπηρεσιακύ καθήκον καί τήν οίκογέ- 
νειά του. Άπεβίωσε στίς 29-4-1980 στύ 
'Ιπποκράτειο Νοσοκομείο ’Αθηνών, όπου 
νοσηλευόταν.

Ή  σορύς του μεταφέρθηκε στή γενέ
τειρά του, όπου καί κηδεύθηκε. Παρέ
στησαν στενοί συγγενείς, φίλοι, συμπα
τριώτες καί συνάδελφοί του, καθώς καί 
άντιπροσωπεία μέ τιμητικό άπόσπασμα 
τής Δ.Χ. Ίωαννίνων πού κατάθεσαν στε
φάνι καί άπόδωσαν τίς κανονισμένες 
τιμές.

ΜΠΟΥΛΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Έ ν ω  μ ο τ ά ρ χ η ς  

Τοΰ A . Τ . Κάτω ’ Α χα ΐα ς .

Γεννήθηκε τύ 1931 στύ Άνεμοχώρι 
’Ολυμπίας. Κατατάχθηκε στύ Σώμα 
τύ 1952. Προήχθη τύ 1975 σέ Υπε
νωμοτάρχη καί τύ 1977 σέ ’Ενωμο
τάρχη. 'Υπηρέτησε στύ Σώμα καί έδωσε 
στοιχεία γιά τήν άφοσίωσή του στύ ύπη- 
ρεσιακύ του καθήκον. Άπεβίωσε στίς 
21-8-1980 άπύ καρδιακό νόσημα, δια- 
νύοντας μακρά άναρρωτική άδεια στή 
γενέτειρά του.

Φεύγοντας άπ’ τή ζωή, άφησε πίσω του 
τή χήρα σύζυγό του μέ 2 άνήλικα άγόρια.

ΠΑΡΑΣΤΑΤ ΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
' Υ π ε ν ω μ ο τ ά ρ χ η ς  
Τής Δ . Χ .  Κ οζά νη ς .

Γεννήθηκε τύ 1937 στή Λακκιά Φλω- 
ρίνης. Κατατάχθηκε στύ Σώμα τύ 1958. 
Προήχθη στύ βαθμύ τοΰ 'Υπενωμοτάρχη 
τύ 1980. Άπεβίωσε στίς 11-8-1980 άπύ 
θανάσιμο τραυματισμό σέ τροχαίο άτύχη- 
μα. Ή  κηδεία του έγινε στή γενέτειρά 
του Λακκιά Φλωρίνης καί παρέστησαν 
συγγενείς , φίλοι, συμπατριώτες καί συνά
δελφοι άπύ τίς Δ.Χ. Φλωρίνης καί Κοζά
νης.

Τιμητικό άπόσπασμα άπόδωσε τις κα
νονισμένες τιμές καί κατατέθηκε στεφάνι 
έκ μέρους τού Σώματος. 'Ο 'Υπαξιωματι- 
κύς πού έκφώνησε τύν έπικήδειο έξήρε 
τύ ήθος, τήν εύσυνειδησία μέ τήν ύπηρεσια- 
κή άπόδοση καί τίς έξαίρετες κοινωνικές 
σχέσεις πού είχε δημιουργήσει ό έκλιπών, 
πού υπηρέτησε πολλά χρόνια σέ ύπηρεσίες 
τής Α.Δ.Χ. Δυτικής Μακεδονίας. Φεύγον
τας άπύ τή ζωή, άφησε πίσω τή γυναίκα 
του μέ 2 άνήλικα παιδιά.

ΛΥΜΠΕΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Χ ω ρ ο φ ύ λ α κ α ς  

Τοΰ A . Τ . Κ ομοτηνής.

Γεννήθηκε τύ 1957 στύ Σοφικύ Διδυμο
τείχου καί κατατάχθηκε στύ Σώμα τύ 
1979. Στίς 3-5-1980 τραυματίσθηκε σο
βαρά άπύ άτύχημα στή μετωπική χώρα 
καί είσήχθη έκτακτα γιά νοσηλεία στύ 
Κρατικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, όπου 
καί άπεβίωσε στίς 4-5-1980. Ή  κη
δεία του τελέσθηκε στή γενέτειρά του μέ
σα σέ ύδυνηρή άτμόσφαιρα, πού δημιούρ
γησε ό πρόωρος χαμός του, μέ συμμετο
χή συγγενών, φίλων, συμπατριωτών καί 
συναδέλφων, καθώς καί έκπροσώπων τού 
Σώματος.

ΡΟΥΦΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Χ ω ρ ο φ ύ λ α κ α ς  

Τού Σ . X . Γρατίνης — Σ ο υ φ λ ίο υ .

Γεννήθηκε τύ 1956 στύ Μοναστηράκι 
Έβρου. Τύ 1975 κατάχθηκε στή Χωρο
φυλακή καί έκπαιδεύθηκε, ώς Δόκιμος 
Χωροφύλακας στύ Π.Σ.Ο.Χ.  ̂Ρόδου. 
Ήταν άπόφοιτος Γυμνασίου. 'Υπηρέ
τησε σέ διάφορες 'Υπηρεσίες τών Α.Δ.Χ. 
Θράκης, Ανατολικής καί Κεντρικής Μα
κεδονίας καί διακρίθηκε γιά τήν άφοσιω- 
σή του στύ καθήκον. Άπεβίωσε στίς 
13-7-1980 άπύ σοβαρό τραυματισμό του 
σέ τροχαίο άτύχημα, τύ οποίο σημειώ
θηκε στήν Ε.Ο. Σουφλίου —Άλεξαν- 
δρουπόλεως. Ή  κηδεία του έγινε στή 
γενέτειρά του άνάμεσα σέ συγγενείς, φί
λους, συναδέλφους καί συμπατριώτες 
του, πού θρήνησαν τύν πρόωρο θάνατό 
του.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Χ ω ρ ο φ ύ λ α κ α ς  

Τοΰ Α . Τ .  Κ αρδίτσας.

Γεννήθηκε τύ 1947 στή Χρυσαυγή 
Τρικάλων. Κατατάχθηκε στύ Σώμα 
τύ 1970. Απόκτησε τήν ειδικότητα οδη
γού ύπηρεσιακοΰ αύτοκινήτου καί ύπηρέτη- 
σε εύσυνείδητα σέ ύπηρεσίες τών Α.Δ.Χ. 
Κρήτης καί Θεσσαλίας. Ήταν έγγαμος 
καί είχε άποκτήσει 3 παιδιά. Άπεβίωσε 
στίς 14-7-1980 στύ Κρατικό Νοσοκομείο 
Καρδίτσας, βπου μεταφέρθηκε γιά τήν 
παροχή Α' βοηθειών, μετά άπύ θανάσιμο 
τραυματισμό του, στύ στέρνο.
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θέσεως καί μίλησε στην αίθουσα τών συ
νεδρίων της ένώπιον μεγάλης συγκεντρώ- 
σεως Ανδρών τής Χωροφυλακής καί τοϋ 
ΠυροσβεστικοΟ Σώματος.

'Ο κ. Υπουργός στήν όμιλία του τό
νισε τήν άνάγκη Αναπροσαρμογής τοΟ 
συστήματος άστυνομεύσεως τής χώρας, 
σύμφωνα μέ τις άνάγκες καί Απαιτήσεις 
πού έπιβΑλλουν οί σύγχρονες συνθήκες 
τής τεχνικής καί τεχνολογικής προόδου, 
τής οικονομικής Αναπτύξεως καί τών 
συγχρόνων μέσων, όλα δέ αΰτά, διευκρί- 
νησε ότι μπορούν νΑ πραγματοποιηθούν 
μέ τήν συνεργασία τών πολιτών.

Στή συνέχεια τής όμιλίας του ό κ. 
Υπουργός έπισήμανε τις δυσκολίες τής 
άστυνομεύσεως σήμερα πού οί συνθή
κες διακινήσεως τών λαών καί ή 
διόγκωση τών μεγάλων Αστικών κέν
τρων κατέστησαν Αναγκαία τήν Ανα
προσαρμογή τών Αστυνομικών με
θόδων γιά τήν πάταξη τής έγκληματικό- 
τητας. Η φιλότιμη προσπάθεια τών Αστυ
νομικών όργάνων, είπε, δέν είναι έπαρκής 
Αν οί πολίτες δέν κατανοήσουν τή δυ
σκολία τού προβλήματος καί δέν συ
νεργαστούν μέ τήν ’Αστυνομία.

Ό  κ. Υπουργός δέν παρέλειψε Ακόμη 
νά Αναφερθεΐ καί στά οικονομικά προ
βλήματα τών Ανδρών τών Σωμάτων, 
τά όποια, τόνισε ή Πολιτεία τά βλέπει 
μέ μεγάλη συμπάθεια καί ΘΑ κάνει δ,τι 
είναι δυνατόν γιά τήν ικανοποίησή τους 
μέσα στις οικονομικές της δυνατότητες. 
Τελειώνοντας, κάλεσε όλους τούς ’Αξιω
ματικούς καί 'Οπλίτες τής Διευθύνσεως 
Αστυνομίας νά κάνουν ό,τι έξαρταται 

Απ’ αύτοϋς γιΑ τήν προΑσπιση τών Αγαθών 
τών πολιτών καί τήν προστασία τού Δη
μοκρατικού μας Πολιτεύματος.

’Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε ένη- 
μερωτική σύσκεψη στό Γραφείο τού 
Διευθυντοΰ ’Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, 
κατΑ τήν όποια, ό κ. Υπουργός ένημερώ- 
θηκε Από τόν Διευθυντή Ταξίαρχο κ. 
ΊωΑννη Τρύπη γιΑ τις δραστηριότητες 
καί τΑ προβλήματα τής Διευθύνσεως. 
Στή σύσκεψη ήταν, Ακόμη, παρόντες, ό 
’Αρχηγός Χωροφυλακής, ό Β' ’Επιθεω
ρητής τού Σώματος ΎποστρΑτηγος κ. 
’Ιωάννης Πάλλας, ό ’Ανώτερος Διοικη
τής Κεντρικής Μακεδονίας Συνταγματάρ
χης κ. Δημήτριος Γυφτόπουλος, οί Υπο
διευθυντές τής Διευθύνσεως ’Αστυνομίας 
Θεσσαλονίκης καί οί Διοικητές τών 
'Υπηρεσιών της.

Κατόπιν ό κ. 'Υπουργός περιόδευσε 
στις πόλεις τής Κεντρικής καί Δυτικής 
Μακεδονίας καί έπιθεώρησε Υπηρεσίες 
τής άρμοδιότητός του. Στις έδρες τών 
Διοικήσεων Χωροφυλακής μίλησε σέ 
συγκεντρώσεις Ανδρών σχετικΑ μέ τό 
έργο καί τήν Αποστολή τους.

Ακόμη, Από 12 μέχρι 14 Σεπτεμβρίου 
πραγματοποίησε Ανάλογη περιοδεία στις 
Σέρρες, τή Δράμα, τήν Καβάλα, τήν 
Ξάνθη, τήν Κομοτηνή καί τήν Αλεξαν
δρούπολη, όπου, έπιθεώρησε Υπηρε
σίες τού Σώματος καί μίλησε σέ συγκεν
τρώσεις τού προσωπικού τους.

ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΟΣ κ ΔΑΒΑΚΗ 

ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟ ΕΑΛΑΔΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ πραγματοποίησε στή Θεσ
σαλονίκη, μέ τήν ευκαιρία τής 45ης Διε
θνούς Έκθέσεως ό Υπουργός Δη
μοσίας Τάξεως κ. Δημήτριος Δαβάκης, 
συνοδευόμενος Από τόν Αρχηγό Χωρο

φυλακής ΆντιστρΑτηγο κ. Μιλτιάδη 
Άργιάννη.

Τό πρωί τής 22ας Αύγούστου, Αμέσως 
μετΑ τήν άφιξή του στή συμπρωτεύουσα, 
έπισκέφθηκε τό χώρο τής Διεθνούς Έκ-

υεα
απ’ ίλη τπυ Ελλαία
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Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Α

ΜΕ ΕΠΙΣΗΜΟΤΗΤΑ πραγματοποιή
θηκε στήν Ηπειρωτική πρωτεύουσα ό 
έορτασμός τής 'Ημέρας των ’Ενόπλων 
Δυνάμεων.

Στις 29 Αύγούστου στήν πόλη των 
Ίωαννίνων έγινε έπίσημη έπαρση τής Ση
μαίας, ένώ τελέστηκε Δοξολογία στόν 
Μητροπολιτικό Ναό. Στή συνέχεια άνα- 
πέμφθηκε έπιμνημόσυνη δέηση καί έγινε 
κατάθεση στεφάνων στό Μνημείο τών 
Μπιζανομάχων.

Οί έκδηλώσεις συνεχίστηκαν στις 31 
Αύγούστου στό ύψωμα ΓΚΕΣΟΥ τού 
Γράμμου, όπου έπίσης άναπέμφθηκε 
έπιμνημόσυνη δέηση. Παρέστησαν, ό 
Υφυπουργός ’Εθνικής Άμύνης κ. Γεώρ
γιος Ροδίου, ό ’Αρχηγός Γ.Ε.ΕΘ.Α. 
Στρατηγός κ. ’Αγαμέμνων Γκράτσιος,

ό Διοικητής Στρατιάς ’Αντιστράτηγος 
κ. Γεώργιος Βορριάς , ό ’Αρχηγός Χωρο
φυλακής ’Αντιστράτηγος κ. Μιλτιάδης 
Άργιάννης, ό ’Αρχηγός Πυροσβεστικού 
Σώματος κ. Παναγιώτης Ποτουρίδης, 
ό Διοικητής τής 8ης Μεραρχίας Υπο
στράτηγος κ. ’Ιωάννης Χαμάρτος, έκ
πρόσωπος τού Λιμενικού Σώματος, ό 
’Ανώτερος Διοικητής Χωροφυλακής ’Η
πείρου Ταξίαρχος κ. Χρήστος Ριζάς, 
Βουλευτές τού Νομού, Νομάρχες, Δή
μαρχοι, Πρόεδροι Κοινοτήτων καί έκ- 
πρόσωποι άλλων ’Αρχών άπ’ όλη τήν 
Ήπειρο, άντιπροσωπεΐες ’Αξιωματικών 
τού Στρατού καί τής Χωροφυλακής, έκ- 
πρόσωποι Έφεδροπολεμιστικών ’Οργα
νώσεων καί πλήθος κόσμου.

Τ Ρ Ι Π Ο Λ Η

Τιμήθηκε σέ σεμνή πατριωτική έκδή- 
λωση στή Δημητσάνα, ή 32η έπέτειος τής 
ήρωϊκής άντιστάσεως τών 350 άνδρών 
τής Χωροφυλακής σέ ένοπλη έπίθεση 
δεκαπλάσιας δυνάμεως άναρχοκομμουνι- 
στών, οί όποϊοι τή νύχτα τής 30ης Αύ
γούστου 1948 έπιτέθησαν μέ σφοδρότητα 
νά καταλάβουν τήν όμώνυμη κωμόπολη.

Ή  έκδήλωση άρχισε μέ έπιμνημόσυνη 
δέηση πού έψάλη ύπέρ άναπαύσεως τών 
ψυχών τών πεσόντων, χοροστατούντος 
τού Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γόρ- 
τυνος καί Μεγαλουπόλεως κ. Θεοφίλου. 
’Ακολούθως έγινε προσκλητήριο νεκρών 
καί κατατέθηκαν στέφανοι στό Μνημείο 
τών πεσόντων. Τιμές άπέδωσαν ή Μου

σική τού Σώματος καί διμοιρία άνδρών 
τής Δ.Χ. Αρκαδίας.

Τόν πανηγυρικό τής ήμέρας έκφώνησε 
ό δημοσιογράφος κ. Τάκης Παπαγιαννό- 
πουλος. Στήν έκδήλωση παρέστησαν, 
ό Νομάρχης ’Αρκαδίας κ. Βασίλειος 
Άναστασιάδης ώς έκπρόσωπος τής Κυ- 
βερνήσεως, ό Βουλευτής κ. Βασίλειος 
Μαντζιώρης ώς έκπρόσωπος τής Βουλής, 
ό Α' ’Επιθεωρητής Χωροφυλακής 'Υπο
στράτηγος κ. Βασίλειος Βασιλόπουλος, 
ό ’Ανώτερος Διοικητής Χωροφυλακής 
Πελοποννήσου Ταξίαρχος κ. Κων]νος 
Μπερούκας, ό Πρόεδρος τής Κοινότητος 
κ. Νικόλαος Κουστένης, άλλοι έπίσημοι, 
άντιπροσωπεΐες άνδρών τού Σώματος καί 
τού Στρατού, έκπρόσωποι τών τοπικών 
’Αρχών, Έφεδροπολεμιστικών κ.λ.π. ’Ορ
γανώσεων, Σωματείων καί Συλλόγων 
τής ’Αρκαδίας καί πλήθος κόσμου.

Χ Α Ν Ι Α

Σ Υ Γ Κ Ι Ν Η Τ Ι Κ Η  τελετή, έλα
βε, πρόσφατα, χώρα, στό κατάστημα 
τής Α.Δ.Χ. Κρήτης, παρουσία τού Άνω- 
τέρου Διοικητού Ταξιάρχου κ. ’Εμμα
νουήλ Τζιρίτα καί άντιπροσωπείας άπό 
’Αξιωματικούς καί Όπλϊτες τής Άνωτέ- 
ρας.

Συγκεκριμένα, ό κ. ’Ανώτερος παρέ
δωσε στόν Χωροφύλακα κ. Σταύρο Βαρ- 
δάκη τού ’Αστυνομικού Τμήματος Χώρας 
Σφακίων, 116.748 δραχμές, πού προερχό
ταν άπό προαιρετικό έρανο, ό όποιος 
πραγματοποιήθηκε μεταξύ τών άνδρών 
τής Άνωτέρας, γιά τήν άντιμετώ- 
πιση έκτακτης οίκονομικής άνάγκης τής 
οικογένειας του μετά άπό σοβαρή άσθέ- 
νεια τού ήλικίας 11 μηνών παιδιού του.

Ή  όλόθερμη αΰτή συναδελφική 
άλληλεγγύη γεμίζει έλπίδα ένα άκό- 
μη συνάδελφο, πού ρίχνεται στόν 
άγώνα γιά τήν άποκατάσταση τής ύγείας 
τού μοναδικού του παιδιού.

Τό προσωπικό τών Υπηρεσιών τής 
Α.Δ.Χ. Κρήτης, μέ πρωτοβουλία τού 
Διοικητή της, έκπλήρωσε στό άκέραιο 
τό άνθρωπιστικό χρέος του, κάτι πού συ
νέβη καί στό παρελθόν, πάρα πολλές 
φορές.

Τού άξίζουν συγχαρητήρια!!! 

Α Θ Η Ν Α

ΕΙΔΙΚΗ έκδήλωση γιά τήν ύποδοχή 
τών πρωτοετών Δοκίμων ’Ανθυπομοιράρ
χων πραγματοποιήθηκε στά μέσα τού 
προηγούμενου μήνα στή Σχολή ’Αξιω
ματικών Χωροφυλακής.

Τούς πρωτοετείς ύποδέχτηκαν μέ έγ- 
καρδιότητα οί Δόκιμοι τών Β' καί Γ' τά
ξεων, καθώς καί οί έκπαιδευτές τους 
’Αξιωματικοί. Παρόντες στήν ύποδοχή 
ήταν, άκόμη, ό προϊστάμενος τής Θρη
σκευτικής "Υπηρεσίας τού Σώματος, πα- 
νοσιολογιώτατος Άρχ]της π. Εΰσέβιος 
Πιστολής, ό Γ' ’Επιθεωρητής Χωρ[κής 
Υποστράτηγος κ. Άνδρέας Λεχουρίτης, 
ό Διοικητής τής Σ.Α.Χ. Ταξίαρχος κ. 
’Αριστομένης Γκρίτζαλης, ό Διοικητής 
τής Σ.Ο.Χ. Ταξίαρχος κ. Νικόλαος Γαρ- 
νέλης καί ’Επιτελείς ’Αξιωματικοί τών 
Σχολών.

Ακολούθως, ό Διοικητής τής Σ.Α.Χ., 
μιλώντας πρός τούς νέους Δοκίμους, έξέ- 
φρασε τά συγχαρητήριά του γιά τήν έπι- 
τυχία τους, ή όποια — όπως χαρακτηρι.
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στικά τόνισε — άποτελεϊ σημαντικό 
όρόσημο στή ζωή τους. Στή συνέχεια 
τούς άπηύθυνε συστάσεις γιά τήν έπιτυ- 
χία τής έκπαιδεύσεώς τους στή Σχολή.

’Ακόμη ό κ. Γκρίτζαλης κάλεσε τούς 
Δοκίμους των άλλων τάξεων νά συμπαρα
σταθούν μέ στοργή καί άγάπη στούς 
νέους συναδέλφους τους καί νά τούς βοη
θήσουν στά πρώτα τους βήματα στή 
Σχολή.

Μετά τό τέλος τής όμιλίας του, άπέ- 
νειμε σύμφωνα μέ τόν κανονισμό τής 
Σχολής, τό είδικό σήμα της στόν πρω- 
τεύσαντα μεταξύ τών συναδέλφων του 
Δόκιμο κ. Θεόδ. Τρυφέρη τής Γ' τάξεως.

Ή  έκδήλωση συνεχίστηκε μέ χαιρε 
τισμούς πού άπηύθυναν πρός τούς νέου, 
κυρίως, Δοκίμους, ό κ. ’Επιθεωρητής κα 
ό Προϊστάμενος τής Θρησκευτικής ’Υπη
ρεσίας. Στή συνέχεια άντιφώνησαν ο" 
’Αρχηγοί τών Δοκίμων τής Γ’ καί Β 
τάξεως καί ή έκδήλωση έκλεισε μέ δε
ξίωση.

Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Η  Τ Η Σ  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ  

Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Ε  Α Σ  Τ Ω Ν  Ν Ε Ω Ν  
Α Ν Θ Υ Π Ο Μ Ο Ι Ρ Α Ρ Χ Ω Ν

ΚΡΙΤΙΚΗ πραγματοποιήθηκε στις 23 
Σεπτεμβρίου στή Σχολή ’Αξιωματικών 
Χωροφυλακής, πάνω στήν πρακτική έκ- 
παίδευση τών νέων ’Ανθυπομοιράρχων ή 
οποία έγινε τελευταία σέ ’Υπηρεσίες 
της Δ.Α.Π.Π..

Παραβρέθηκαν, ό Α' Ύπαρχηγός Χω
ροφυλακής Υποστράτηγος κ. Σπυρίδων 
Πυρπίλης, ό Διοικητής τής Σ.Α.Χ. Τα- 
ξίαρχος κ. ’Αριστομένης Γκρίτζαλης, ό 
Διευθυντής τής Δ.Α.Π.Π. Ταξίαρχος κ. 
’Αθανάσιος Παπαδημητρίου, Διευθυντές 
'Υποδιευθύνσεων τής Δ.Α.Π.Π., άλλοι 
’Αξιωματικοί τής Διευθύνσεως καί οί έκ- 
παιδευθέντες ’Ανθυπομοίραρχοι.

Τά άποτελέσματα τής κριτικής αυτής 
ήταν έποικοδομητικά γιά τήν σταδιοδρο
μία τών νέων ’Αξιωματικών καί ενθαρ
ρυντικά γιά τήν εύόδωση τοϋ δύσκολου 
έργο τους.

Ο Ρ Κ Ω Μ Ο Σ Ι Α  Α Ο Κ .  Ε Ν Ω Μ Ι Ρ Χ Ω Ν

ΕΙΔΙΚΗ τελετή γιά τήν ορκωμοσία 
τών 127 Δοκίμων ’Ενωμοταρχών τής 
τάξεως 1980—81 έγινε στή Σχολή 'Οπλι
τών Χωροφυλακής ’Αθηνών, παρουσία 
τοϋ Α' 'Υπαρχηγοϋ τοϋ Σώματος 'Υπο
στρατήγου κ. Σπυρ. Πυρπίλη.

Ή  τελετή διοργανώθηκε γιά πρώτη 
φορά έφέτος καί παρέστησαν, άκόμη, δ 
Διοικητής τής Σ.Ο.Χ. Ταξίαρχος κ. 
Νικόλαος Γαρνέλης, ό Διοικητής τής 
Σ.Α.Χ. Ταξίαρχος κ. ’Αριστομένης Γκρί
τζαλης, ό Διευθυντής τής Δ.Α.Π.Π. Τα
ξίαρχος κ. ’Αθανάσιος Παπαδημητρίου, 
’Ανώτεροι καί Κατώτεροι ’Αξιωματικοί 
τοϋ Σώματος άπό 'Υπηρεσίες τοϋ λεκα
νοπεδίου ’Αττικής, οί εκπαιδευτές ’Αξιω
ματικοί καί Ύπαξιωματικοί τής Σ.Ο.Χ. 
καί οί γυναίκες Δόκιμοι ’Ενωμοτάρχες.

Τούς Δοκίμους όρκισε ό Προϊστάμενος 
τής Θρησκευτικής Υπηρεσίας τοϋ Σώ
ματος Πανοσιολογιώτατος ’Αρχιμανδρί
της π. Εύσέβιος Πιστολής. ’Ακολούθως, ό 
Διοικητής τής Σ.Ο.Χ. άπηύθυνε πρός 
τούς Δοκίμους χαιρετιστήριο μήνυμα, 
καί τούς έδωσε οδηγίες καί συμβουλές 
γιά τήν έπιτυχία τής έκπαιδεύσεώς τους 
στή Σχολή. ’Ανάλογα τούς μίλησε, στή 
συνέχεια καί ό κ. 'Υπαρχηγός μέ σύντο
μο χαιρετισμό του, ένώ άντιφώνησε ό 
’Αρχηγός τών Δοκίμων.
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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ

ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ένδιαφέρουσες τι
μές διαθέτει τά είδη του τό κατάστημα 
‘Οπτικών ειδών τού διπλωματούχου ’Οπτι
κού κ. Μιχαήλ Θεοφιλίδη, γιά τό Προ
σωπικό τής Χωροφυλακής.

Συγκεκριμένα, γιά τά άγοραζόμενα 
«τοίς μετρητοΐς» είδη, (σκελετούς όμμα- 
τοΟαλίων, κρύσταλλα όράσεως καί ήλιου 
άπορροφητικά) παρέχει έκπτωση 30ο]ο, 
είδικώς δέ γιά τά όμματοϋάλια REYPAN 
10 ο]ο.

Τά φωτογραφικά είδη (φωτογραφικές
ήχανές,φίλμς, φλάς, τηλεσκόπια, διόπ- 

,ρες, μικροσκόπια, προβολείς σλάϊντς 
κ.λ.π.) προσφέρονται μέ έκπτωση 10 ο]ο. 
'Ακόμη τό κατάστημα παρέχει άνάλογες 
έκπτώσεις γιά έκτελέσεις όφθαλμιατρι- 
κών συνταγών, καθώς καί έμφανίσεις 
καί έκτυπώσεις έγχρωμων καί ασπρό
μαυρων φίλμς.

Οί ένδιαφερόμενοι νά άπευθύνονται 
στή Διεύθυνση τού καταστήματος, στή 
όδό Αιόλου 105 καί Πανεπιστημίου, στήν 
'Αθήνα, τηλέφωνο 32.40.487.

ΜΕ ΣΚΟΠΟ καί στόχο νά συμβάλει 
στήν προσπάθεια τής Κυβερνήσεως γιά 
τήν συγκράτηση τού τιμαρίθμου, ή 'Ελ
ληνική Βιομηχανία 'Υφασμάτων Α.Ε. 
Αποφάσισε τήν συμπίεση τής τιμής τών 
προϊόντων τού ’Εργοστασίου της καί τήν 
διάθεσή τους Απευθείας στό καταναλωτι
κό κοινό, μέ πολύ προσιτές τιμές.

Είδικώτερα, ή Διεύθυνση τής 'Εταιρίας, 
προσφέρει γιά τό Προσωπικό τής Χω
ροφυλακής τά είδη του (Κουστούμια 
ολόμαλλα, Σακκάκια πολυτελείας, Παντε
λόνια πολυτελείας, κοτλέ καί τζίν) μέ 
σχετικές έκπτώσεις.

Οί ένδιαφερόμενοι μπορούν νά Απευ
θυνθούν γιά τήν προμήθεια τών παραπάνω 
ειδών έτοιμων ένδυμάτων στό ’Εργο
στάσιο τής 'Εταιρίας στά Οΐνόφυτα Βοι
ωτίας (τηλ. 0262-31471) ή στό Πρατήριό 
της στήν ’Αθήνα (Αιόλου 55, τηλ. 
3241359 - 9411959).

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ τών καταστημάτων 
τής ΑΒΕΕ «ΑΦΟΙ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ» 
τών ’Αθηνών προσφέρει τά είδη τους μέ 
έκπτωση 10 ο]ο γιά όλόκληρο τό Προ
σωπικό τής Χωροφυλακής.

Ή  έκπτωση θά γίνεται στούς ένδιαφε- 
ρομένους μέ τήν έπίδειξη τής ύπηρεσια- 
κής τους ταυτότητας καθώς καί στά μέλη 
τών οικογενειών τους, μέ τήν έπίδειξη 
στοιχείων Αποδεικτικών τού βαθμού συγ
γένειας τους μέ τούς δικαιούχους.

Ή  έκπτωση δέν Ισχύει γιά όρισμένα 
μόνον είδη.

ΕΚΠΤΩΣΗ 30 ο]ο έπί τών διδάκτρων 
παρέχει ό κ. Νίκος Σαλευρής σέ όσους 
Απ’ τούς Ανδρες τής Χωροφυλακής καί 
τΑ παιδιΑ τους έπιθυμούν νΑ παρακολου
θήσουν μαθήματα Ξένων Γλωσσών (’Αγ
γλικής, Γαλλικής, Γερμανικής) στά φρον
τιστήριά του, στήν ’Αθήνα.

'Ο κ. Σαλευρής διατηρεί Φροντιστήρια:
—στήν Καλλιθέα (όδός Ήρακλέους 

31 — τηλ. 9584001).
—στή Νέα Σμύρνη (όδός Σφιγγός 86— 

τηλ. 9334337)
—στά Νέα Λιόσια (όδός Θερσίτου 1 — 

τηλ. 2612457).
—στή Χρυσούπολη Περιστεριού (όδός 

Ξενοκράτους 56 — τηλ. 9584001).

Ν Ε Α
ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΕΩΣ I 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Ι.Ρ.Α.

ΠΡΑΓΜ ΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ άπό 5 μέχρι 12 Σεπτεμβρίου στο Δου
βλίνο τής ’Ιρλανδίας τδ έτήσιο Διεθνές Συνέδριο τής Ι.Ρ.Α.

Στο Συνέδριο συμμετείχαν 24 συνολικά χώρες μέ άντιπροσώπους καί 
παρατηρητές. Στις διάφορες εκδηλώσεις πού πραγματοποιήθηκαν στά 
πλαίσια τοϋ Συνεδρίου πήραν μέρος 300 μέλη τών ’Εθνικών Τμημάτων 
Ι.Ρ.Α. πού έπισκέφθηκαν το Δουβλίνο έπί μία βδομάδα γιά το σκοπό 
αύτό.

Το Ελληνικό Τμήμα Ι.Ρ.Α ., δπως καί κατά τά προηγούμενα χρόνια 
πήρε μέρος στο Συνέδριο μέ 5μελή άντιπροσωπεία.

Συζητήθηκαν διάφορα θέματα πού άφοροϋν τη λειτουργία καί τήν 
ανάπτυξη τής Ι.Ρ.Α . καί τονίστηκαν κυρίως τά εξής:

Ή  έγγραφή περισσοτέρων μελών στά ’Εθνικά Τμήματα Ι.Ρ.Α.
'Η  προσπάθεια δημιουργίας ξενώνων άπ’ τά ’Εθνικά Τμήματα 

Ι.Ρ.Α. γιά τή φιλοξενία μελών τής Ένώσεως καί κυρίως παιδιών.
Ή  έξασφάλιση μονίμου στέγης γιά τή Γενική Γραμματεία τής 

Ένώσεως.
'Η  αύξηση άνταλλαγής παιδιών γιά διακοπές μεταξύ τών μελών 

τώ.ν διαφόρων Εθνικών Τμημάτων τής Ένώσεως.
Τό Συνέδριο κατά τό έτος 1981 θά πραγματοποιηθεί στήν Ούά- 

σιγκτον τών Η.Π.Α., τό 1982 στό Βισμπάντεν τής Γερμανίας καί τό 
1983 στό Βέλγιο.
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Η Π Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η  ΣΤΗΝ 45!
ΣΤΙΣ 21 Σεπτεμβρίου έκλεισε ή αυλαία τής 45ης 

Διεθνούς Έ κθέσεω ς Θ εσ)νίκη ς. Έ κθετεςκαί έπισκέπτες  
σύναξαν τίς έντυπώ σεις τους καί άποχαιρέτησαν για  
ένα όλόκληρο σχεδόν χρόνο τήν όμορφη πρωτεύουσα  
τού έλληνικοΰ βορρά.

Ή  Χ ωροφυλακή στό δεκαπενθήμερο τής λειτουρ
γίας τής Έ κθέσεω ς άποτέλεσε άντικείμενο προσοχής 
καί κρίσεω ν, μέ τήν ένεργό συμμετοχή της σ' αύτήν 
τήν διεθνή συνάντηση. Ε κατοντάδες όίνδρες καί γυναί
κες τοϋ Σώματος πρόσφεραν φ ιλότιμ α  τίς υπηρεσίες 
τους γιά  τήν έξασφάλιση τής καλής λέιτουργίας τής 
Έ κ θέσεω ς, τήν έξυπηρέτηση τω ν έκατοντάδων χιλ ιά 
δων έπισκεπτώ ν της καί τήν τήρηση τής τάξεω ς καί τής 
άσφαλείας τόσο μέσα στό χώ ρο τ η ς , δσο καί στήν υπό
λοιπη πόλη τής Θ εσσαλονίκης.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ έντυπωσιακή ήταν ή παρουσία της 
καί μέ τό Πληροφοριακό της Κέντρο , πού λειτούργησε 
γιά  τέταρτη συνεχή χ ρ ο ν ιά . Φέτος ήταν άφιερω μένο  
στήν καταπολέμηση τής μάστιγας τω ν ναρκωτικών καί 
ήταν τό άποκορύφωμα μιας προσπάθειας πού άρχισε 
πρίν άπό χρόνια τό Σώμα γιά  τή σωστή πληροφόρηση  
καί πλήρη διαφώτιση τής έλληνικής νεολαίας σχετικά  
μέ τούς κινδύνους πού προκαλεί ή χρήση τώ ν ναρκω
τικών .

Τά έγκαίνια τοΰ Κέντρου έγιναν στίς 12 τό μεση
μέρι τής 8ης Σεπτεμβρίου άπό τόν ’Α ρχηγό Χ ω ροφυ
λακής ’Αντιστράτηγο κ . Μιλτιάδη ’Α ργιάννη , παρουσία  
τώ ν 'Υ φ υπουργώ ν Σ υγκοινω νιώ ν καί Ε ξω τερ ικ ώ ν κ .κ . 
Γ. Μήτσου καί Δ . Βουδούρη , τοΰ Γ .Γ . τοΰ Υ .Β .Ε . κ . 
Θ εοχαρίδη, τοΰ Νομάρχη Θεσσαλονίκης κ . ’Α λ . Τσά
κωνα , τώ ν Β ουλευτώ ν κ .κ . Γ . Ματθαιουδάκη ,Γ . Μ πα- 
κατσέλου, Γ . Τ ζιτζικώ στα , Μ . Βαρδάκα καί X . Έ ρ μ εί-  
δη , τοΰ Δημάρχου Θεσσαλονίκης κ . Μ . Παπαδόπουλου ,
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τοΰ Διευθυντοΰ τοΰ Γ' Σ .Σ . ’Αντιστράτηγου κ . Δ  . Πα— 
να γόπουλου , τοΰ Προέδρου τής Δ  .Ε . Θεσσαλονίκης κ .  
Μ πούρου, τοΰ Ε πιθεω ρητή Χ ωροφυλακής Υ ποστρα
τήγου κ . Π ά λλα , τοΰ Διευθυντή τής Δ  .Α .Θ . Ταξιάρχου  
κ . I . Τρύπη , τοΰ Π ανοσιολογιωτάτου ’Αρχιμανδρίτη  
κ . Μ εθοδίου, έκπροσώπων τώ ν Δ ικαστικώ ν, Ε ίσαγγε- 
λ ικ ώ ν, Π ροξενικώ ν, Π ανεπιστημιακών ’Α ρ χώ ν, ’Οργα
νισμώ ν , Σ υλλόγω ν καί Σω ματείω ν τής Θεσσαλονίκης 
καθώς καί πλήθος κ όσ μ ου .

Είναι γεγονός δτι τό φ ετινό Πληροφοριακό Κέντρο 
άπόσπασε κολακευτικά σχόλια  καί τιμητικές γιά  τή 
Χ ωροφυλακή κ ρίσεις. ’Ίσω ς ήταν καί ή δικαίωση τώ ν  
άγώ νω ν της γιά τήν πρόληψη τής έξαπλώ σεω ς τώ ν  
ναρκωτικών , δικαίωση πού φ αίνετα ι καθαρά μέσα στό 
«Β ιβλίο Ε ντυ π ώ σ εω ν»  τοΰ Πληροφοριακού Κ έντρου.

Χαρακτηριστική είναι ή κρίση τοΰ Υ π ουρ γού  Δικαι
οσύνης κ . Σ ταμάτη, πού έγραψ ε: « Ή  Χ ωροφυλακή  
πάντα μπροστά είς τήν πραγματοποίηση μεγάλω ν στό
χω ν  . "Αν συνεχίσει έντονα θά Ιπ ιτύχει ν ’ άπαλλάξει 
τήν κοινωνία άπ’ τή μεγάλη πληγή τώ ν να ρκ ω τικώ ν. 
Τής άξίζουν συγχαρητήρια καί θαυμ ασμ ός». Ε π ίσ η ς  
χαρακτηριστικές είναι καί οΐ έντυπώ σεις τοΰ Νομάρχη  
Φλωρίνης κ . Θ . Ά σπασίδη : «Θερμά συγχαρητήρια στήν 
Χ ωροφυλακή μας γιά  τήν έθνική της έκστρατεία πρός 
σωτηρία τής νεολαίας μας» καί τοΰ Ά ρ χη γ ο ΰ  τής ’Αστυ
νομίας Π όλεων κ . Κ . Λ εμονή: «Θερμά συγχαρητήρια  
γιά τήν σύλληψη καί παρουσίαση».

'Α λλά καί οί έκπρόσωποι τοΰ Τύπου σχολίασαν  
εύμενέστατα τήν προσπάθεια αύτή . Έ γρα ψ ε ό Δημοσιο
γράφος κ .  Μ . Λ αμπρινίδης: «Π ολύ μεγάλη συμβολή  
στήν προσπάθεια διασώσεως τής νεότητος άπό τήν μά
στιγα τοΰ λευκοΰ θανάτου . . . »  . Μ άλιστα, ό κ . Λαμπρι
νίδη ς, άφιέρω σε τίς «Κ ουβεντοΰλες» τής 23ης Σ επ τεμ-

ύ



ΑΙΕΒΝΗ ΕΚΒΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
βρίου, στήν προσπάθεια αύτή , τονίζοντας γιά μιά άκόμα 
φορά τό μέγεθος τής προσφοράς τής Χωροφυλακής.

’Εκείνη, δμως, που υποδέχτηκε μέ μεγάλο ένθου- 
σιασμό τό Πληροφοριακό Κέντρο τοΰ Σώματος, ήταν ή 
νεολαία τής Θεσσαλονίκης. Σταχυολογοϋμε μερικές 
έγγραφός άπό τό «Βιβλίο ’Εντυπώσεων» :

« ’Ασφαλώς θά άκούσετε πολλά συγχαρητήρια. 
Έ γώ  έχω νά πώ ένα μεγάλο ευχαριστώ καί πολύ ευγνω
μοσύνη άπό μιά φωνή τής νεολαίας.

Βάνα Κοτσοβοΰ , Μαθήτρια».
«Πολύ ώραία ή προσπάθεια πού κάνετε. ”Αν τήν 

συνεχίσετε πιστεύω νά έλαττωθοϋν οί ναρκομανείς, 
κυρίως νέοι, στή Χώρα μας.
Γεώρ. Γεωργιάδης, Μαθητής Β' Τάξεως Ε' Λυκείου 

Άρρένων»
«Συγχαρητήρια γιά τήν ύπέροχη δουλειά σας καί 

γιά τήν συμβολή στήν καταπολέμηση τών ναρκωτικών. 
Εύχομαι ή δουλειά σας αύτή νά φέρει γονίμους καρ
πούς . Καί πάλι ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ.

Μ . Παπαδόπουλος,έτών 14»
«’Επιτέλους έγινε καί κάτι σωστό γιά τήν ένημέ- 

ρωση τών γονέων καί τών πα ιδιώ ν. ΜΠΡΑΒΟ .
ΗΡΩ , 16 έτών» .

ΜΕ ΤΗ λήξη τής 45ης Διεθνούς Έκθέσεως, ή Διοί
κησή της , παρέθεσε δεξίωση πρός τιμήν τού προσωπικού 
Χωροφυλακής , καθώς καί τού Πυροσβεστικού Σώματος , 
τών Τελωνιακών Υπηρεσιών καί τού ’Ερυθρού Σταυρού .

Κατά τή διάρκεια τής δεξιώσεως μίλησε ό Πρόεδρος 
τής Δ .Ε .Θ . κ . Μάρκος Μπούρος ό όποιος μεταξύ τών 
άλλων είπε καί τά εξής :

« Ή  έφετεινή Έ κθεσις, έσημείωσε πραγματικόν 
σταθμόν άπό άπόψεως έπιτυχίας. Ά λ λ ’ ένα σημαντικό

μέρος τής έπιτυχίας αύτής, όφείλεται σέ δλους έσδς. 
Καί λέγω κάτι πού άποτελεΐ κοινή όμολογία καί διαπί
στωση , διακηρύσσων δτι ή εύταξία πιύ έπεκράτησε κατά 
τήν διάρκεια τής 45ης Διεθνούς Έκθέσεως Θεσσαλονί
κης σέ όλόκληρη τήν πόλι, στους χώρους τής Έκθέσεως 
καί γύρω άπ’ αύτούς, άφ’ ένός μέν ήτο ύποδειγματική , 
άφ’ ετέρου δέ έδημιούργησε τό κατάλληλο πλαίσιο γιά 
νά διανύσει μέ έπιτυχία τήν δεκαπενθήμερη τροχιά της 
ή Έκθεση ».

’Ακολούθως τόν λόγο πήρε ό Διευθυντής τής Δ) 
νσεως ’Αστυνομίας Θεσσαλονίκης Ταξίαρχος κ . Ί .  
Τρύπης, ό όποιος άφοΰ εύχαρίστησε τή Διοίκηση τής 
Δ .Ε .Θ . γιά τήν εύγενική χειρονομία της τόνισε δ τ ι :

«Πάντοτε, κατά τήν διάρκεια τής Δ .Ε .Θ . , κάθε 
χρόνο άπ’ τόν πρώτο ώς τόν τελευταίο σ’ δλη τήν ιεραρ
χία τού Σώματος προσπαθούμε , άπ’ τήν σκοπιά μας, νά 
συμβάλλουμε μέ δλες τις δυνάμεις μας, δσο τό δυνατό 
περισσότερο στήν έπιτυχία τοΰ μοναδικού, γιά τήν πόλη 
τοΰ 'Αγίου Δημητρίου καί τήν Ελλάδα όλόκληρη, θε
σμού .

Κατά μεγάλο μέρος ή δίκιά μας προσπάθεια καρπο
φορεί, χάρη στή δίκιά σας συνεργασία καί άγάπη καί 
στήν κατανόηση καί βοήθεια τού Λαού τής Θεσσαλονί
κης. Γιατί ’Αστυνομία, χωρίς συνεργασία καί κατανόη
ση τού Λαού είναι καταδικασμένη σέ άποτυχία. ’Ακρι
βώς γ ι’ αύτό έκφράζουμε τις άπειρες εύχαριστίες μας 
καί σας δίνουμε τήν υπόσχεση , δτι καί στό μέλλον θά 
συνεχίσουμε νά προσφέρουμε τις ύπηρεσίες μας μέ τό 
’ίδιο ένδιαφέρον καί προσήλωση, γιά τήν παραπέρα άνά- 
πτυξη τής συμπρωτεύουσας τής πόλεως μέ τήν οποία 
ή Χωροφυλακή συνδέεται άρρηκτα μέ μακροχρόνιους δε
σμούς καί ό ύποφαινόμενος ριγεί άπό συγκίνηση μόνο 
στό άκουσμά της».



Σαν νάταν ή κραυγή σου αστροπελέκι 
την έρριξες, Ελλάδα μιαν ήμέρα : 
«’Απάνω άπό τή μάνα άπ’ τον πατέρα 
τιμιώτερη ή Πατρίδα πάντα στέκει».

Μεθούσε τήν αύγή των κανονιών ό
κρότος

στά σύνορά μας. Κι δρμησαν σιμά σου 
οί γυιοί σου, στο σάλπισμά σου 
ποιος γιά τή λευτεριά νά πέση πρώτος.

Κι άνοιξε δρόμο ή λόγχη. Σάν Παλ
λάδα

ή μεγαλόχαρη άπλωσε τό χέρι.
Κι ή Νίκη ώς πνεύμα πέταξε νά φέρη 
παντού τό μέγα μήνυμα, ώ Ελλάδα.

Γέμισε δόξα ή Πίνδος. Καί τά ελάτια 
γεΐραν ευλαβικά στο θείος σου μένος. 
Κι εμπρός σου ό κόσμος δλος ξαφνι

ασμένος
έστάθηκε μ’ ορθάνοιχτα τά μάτια.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΠΕΡΑΝΤΖΑΣ


